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 .1دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/21/7 :؛ تاریخ پذیرش)2930/60/11 :

چکیده
قاعدة جمجمة پوستتخممرغی برای اولینبار در سال  2362میالدی توسط دادگاههای انگلستان ایجاد شد و به سهایر ورهورهای تهاب
نظام حقوقی وامنال راه یافت .براساس این قاعده ،واردونندة زیان مسئول جبران همة خسارتهایی است وه به زیهاندیهده وارد شهده
است؛ اگرچ زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیشبینیپذیر بوده باشد .این قاعده در آرای متعدد ب وسیلة دادگاههای انگلستان ن تنهها
در زمینة وضعیت جسمانی ،بلک دربارة اموال نیز اعمال میشود .با وجود این ،تقصیر مراروتی و سبب حائل همواره مهانعی در راه اعمهال
این قاعده بوده است .در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسالم ،باید میهان اتهالف و تسهبیب تتهاوت قائهل شهد .در اتهالف ،شهخ
واردونندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده ،حتی خسارات پیشبینیناپذیر است .قابلیت پیشبینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب
مطرح بوده و قاعدة جمجة پوستتخممرغی صرفاً در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.

کلیدواژگان
اتالف ،اصل جبران تمام ضرر ،تسبیب ،جمجمة پوستتخممرغی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsafarimohsen@ut.ac.ir :
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مقدمه
وجود هرگونه ضرری از نظر نظام مسئولیت مدنی جبرانناپذیر است .ضرر جبرانپذیر بای د واج د
شرایطی باشد که از مهمترین آنها میتوان ب ه اابیی ت پ ی بین ی ض رر اش ار ک رد .ای ن ش ر
همانطور که در سایر نظامهای حقوای و بهویژ انگیستان پذیرفته شد است ،در حقوق ای ران ،ب ه
پیروی از فقه امامیه مورد ابول ارار گرفته و در پار ای از اوانین به آن اشار ش د اس ت .در نظ ام
حقوای انگیستان شر اابییت پی بینی ضرر متکی به دالییی مانن د انص ا
مهمتر ،اضاوت در

و د دالت و از هم ه

در زمینة ایجاد رابطة سببیت بین فعل زیانبار و زیان است .ااد دة جمجم ة

پوستتخممرغی یکی از مهمترین اواددی است که در زمینة اابییت پی بین ی می ان ض رر وارد
شکل گرفته است .این اادد برای اولینبار در سال  1091در جریان رسیدگی ب ه ی پ پرون د در
انگیستان شکل گرفت و از آنج ا ب ه س ایر که ورهای ت ابم نظ ام ک امنال را یاف ت و در ح وزة
مسئولیت مدنی شیوع یافت.
مسئیة اصیی این مقاله بررسی ااددة جمجمة پوستتخممرغی و موارد کاربرد آن ب ا توج ه ب ه
رویة اضایی موجود در نظام حقوای انگیستان و تطبیق این اادد در حقوق ایران است ،ب هط وری
که خواهیم دید نظام حقوای ما با این اادد بیگانه نیست .فرض پژوه

حاض ر توج ه ب ه اص ل

جبران کامل خسارت و ارتفاع هر گونه ضرر وارد به زیاندید است .ابل از ورود به بحث اصیی،
بیان دو نکته الزم و ضروری است ،نخست آنکه ب ا توج ه ب ه تف اوته ای می ان آر ار مس ئولیت
اراردادی و اهری ،در مقالة حاضر ،اصطالح حقوای مسئولیت مدنی در معنای ضمان اهری بهک ار
گرفته شد است (صفری و پاکنیت .1)1830 ،دوم آنکه گاهی چندین دام ل ب هط ور مس تقل ام ا
 .1دد ای اصطالح «مسئولیت مدنی» را به دو معنای دام و خاص تقسیم کرد اند .بدین توضیح که مسئولیت مدنی در
معنای دام شامل مسئولیت های اراردادی و غیراراردادی ،و در معنای خاص صرفاً شامل مسئولیت غیراراردادی
میشود (بادینی ،1831 ،ص .)83این تقسیمبندی به پیروی از حقوق فرانسه به متون نظری حقوای ایران را یافته
است؛ در حالی که میان مسئولیت اراردادی و غیراراردادی از حیث آرار تفاوتی وجود دارد ،و اصطالح مسئولیت مدنی
را صرفاً باید در زمینة ضمان اهری بهکار برد (صفری و پاکنیت.)1830 ،
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هم مان ادمال مهابهی انجام میدهند که در نتیجة اادام یکی از آنان که نامهخص است ،ضرری به
رالث وارد میشود (ص فری ،1830 ،ص .)55-38ف رض م ب ور ،ک ه از آن ب ه س بل مجم ل ی اد
می شود ،از صور پیچید و دشوار است که موضوع مقاله حاضر در زمینة آن نی اابل بحث و تأم ل
است ،اما به سبل گستردگی آن ،بحث پیرامون آن به وات دیگری موکول میشود.
قابلیت پیشبینی ضرر در حقوق انگلستان
در نظام حقوای انگیستان در هر دو مسئولیت (اراردادی و غیراراردادی) اابیی ت پ ی بین ی ض رر
شر جبران خسارت است .از این رو ،تا انداز ای میتوان زی ان را مطالب ه ک رد ک ه هنگ ام ای راد
خسارت برای زیاندید اابل پی بینی باشد ( .)Harpwood, 2009, p.28با وجود این ،میان این دو
نوع مسئولیت در حقوق انگییس تفاوتی مهم و اساسی وجود دارد .در خس ارات ا راردادی معی ار
جبران خسارت شخصی است ،در حالی که در خسارت غیراراردادی ،معی ار ن ودی ح اکم اس ت.
مطابق با معیار شخصی ،خسارت باید وارد ایمرو تراضی طرفین شود و طرفین بر آن تواف ق ک رد
باشند ،اما مطابق با معیار نودی ،مالک ،رفتار انسانی متعار
انسان متعار

است ،بدین صورت که دمل و آگاهی

را در مواعیتی که به ایراد خسارت منجر شد است ،م الک و مبن ا ا رار م یدهن د.

بنابراین ،دیم واردآورندة زیان به می ان خسارت ضرورتی ندارد .افرا بی ازحد در این معی اره ا
امروز دیگر در حقوق انگییس به چه م نم یخ ورد .در ای ن نظ ام حق وای ب رای مح دودکردن
خسارات ناشی از اراردادها اوادد ذیل ادمال میشود:
الف) خواند مسئول خسارتی که با سرمنهأ زیان فاصیة زیاد دارد (سبل دور) ،نیست (دد وای
هادلی دیی ه باکس ندل)Adams & Brownsword, 2007, p.149( )1؛ ب) خس ارت بای د در جری ان
معمول امور اتفاق افتاد باشد .برای مثال ،شخصی که خوراک سمی فروخت ه اس ت فق س مس ئول
جبران خسارت کسانی است که خوراک سمی را خورد اند؛ ج) آگاهی ب ه اوض اع و اح وال وی ژة

1. Hadley V. Baxendale
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زیاندید  .در ددوای هادلی دییه باکسندل ،خواندگان از آنجا که هنگام انعقاد ا رارداد م یدانس تند
تأخیر در تحویل میللنگ ،آسیاب را تعطیل میکند ،در مقابل ددمالنفم خواهانها مس ئول ش ناخته
شدند (.)Harris & Campbell., 2005, p.319
مفهوم قاعدة جمجمة پوستتخممرغی
طبق ااددة جمجمة پوستتخممرغی ،1واردکنندة زیان مسئول همة خساراتی است که ب ه ش خص
زیاندید وارد شد است ،حتی اگر این زیان بی

از مقدار اابل پی بینی باشد .بنابراین ،این اادد

در زمینة اابییت پی بینی می ان ضرر ادمال میشود

(2001, p.63

 .)Stuhmcke,ب ه دب ارت دیگ ر،

طبق مفاد این اادد  ،شخص خواند باید همة ضرر و زیان وارد بر خواهان را جبران کند ،اگرچ ه
می ان خسارت وارد بر خواهان بهطور معقول و متعار

اابل پی بینی نباشد .این ااد دة حق وای

برای اولینبار در سال  1091در جریان رسیدگی به یپ پروندة در انگیس تان ایج اد و از آنج ا ب ه
سایر کهورهای تابم نظام حقوای کامنال را یافته است .ااد د یادش د در مس ئولیت م دنی و در
زمینة تقصیر دمدی ،تقصیر غیردمدی و مسئولیت محض ب هک ار گرفت ه م یش ود (

Calandrillo,

.)2006, p.19
دیت نامگذاری این اادد به نام جمجمة پوستتخممرغی ،مثالی است که در زمینة تبیین اادد
بیان میشود .این مثال یپ شخص فرضی را بیان میکند که جمجم ة بس یار ن ازک مانن د پوس ت
تخممرغ شکنند دارد .خواند ضربهای به سر این فرد وارد میکند ،ضربهای که یپ شخص د ادی
بر ارر آن ،دچار کبودی یا در نهایت ،جرح مختصر میشود اما این ش خص فرض ی ب ر ار ر ض ربه
وارد فوت میکند .طبق ااددة جمجمة پوستتخممرغی شخص واردکنندة زیان مسئول مرگ ای ن
شخص فرضی است.

1. Eggshell skull rule
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مبنای قاعدة جمجمة پوستتخممرغی
انصا

مهم ترین مبنای ااددة جمجمة پوستتخممرغ ی اس ت .انص ا

حک م م یکن د ش خص

واردکنندة زیان مسئول جبران همة ضرر و زی انی باش د ک ه وااع ًا ب ه خواه ان وارد ش د اس ت.
بنابراین ،خواند مسئول جبران همة شرایس پنهان و آشکار زیاندید است.
مبنای دیگر این اادد براساس هد

مسئولیت مدنی توجیه میش ود .ه د

مس ئولیت م دنی

جبران خسارت ،و ضرر و زیان خواهان است که در نتیجة تقصیر شخص دیگر به بار آم د اس ت.
سیاستی که از بهکارگیری این اادد ادمال میشود ،تغییر بار اربات خسارت از زیاندید به شخص
واردکنندة زیان است .نتیجة تغییر بار مسئولیت و اربات خسارت این است که می ان خس ارتی ک ه
باید به خواهان پرداخت شود ،تقریب ًا مع ادل خس ارتی اس ت ک ه خوان د س بل آن ش د اس ت
(p.21

 .)Calandrill, 2006,بنابراین ،اگر خواند صرفاً مسئول خسارات اابل پی بینی باشد ،نهتنه ا

بادث میشود خواهان از دریافت بخهی از خسارت محروم شود ،بیکه اشخاص خاطی ب القو نی
انگی ة کمتری در جیوگیری از ورود زیان خواهند داشت (.)Calandrillo, 2006, p.21
موارد اعمال قاعدة جمجمة پوستتخممرغی
در صورتی که در شخص زیاندید شرایطی بهطور نهفته وجود داشته باشد و فعل ی ا ت رک فع ل
خواند سبل آشکارشدن این شرایس و ورود ضرر به خواند شود ،خواند مسئول همة نتایج دم ل
خوی

است (نگا کنید به دد وای  Smith v.Leech co ltdدر هم ین مقال ه) (

Calandrillo, 2006,

 .)p.23همچنین ،در صورتی که خواهان به سبل شرایطی که دارد ،تحت درم ان باش د و ب ا ادام ة
درمان و مراابت این شرایس از بین میرود ،اما تقصیر خواند سبل فعالیت دوبارة ای ن ش رایس ی ا
بدترشدن وی شود ،خواند مسئول جبران همة زیان وارد به خواهان است .برای مثال ،در دد وای
بن دییه توماس 1خواهان بهدیت بیماری ایبی تحت درمان بود و روند درمان بهنحوی بود ک ه ب ه
1. Benn V. Thomas

 78

حقوق خصوصی ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1316

درمان کامل منجر میشد .تقصیر خواند در یپ تصاد

رانن دگی س بل فعالی ت مج دد بیم اری

خواهان شد .دادگا با ادمال ااددة جمجمة پوستتخم مرغی ،خواهان را مسئول جبران همة ض رر
و زیان وارد دانست (.)Statsky, 2010, p.269
از سوی دیگر ،گاهی خواهان به سبل ش رایس و وض عیتی ک ه دارد ب هناچ ار در آین د دچ ار
ناتوانی میشود حتی میمیرد ،اما خطای خواند بادث تسریم این ناتوانی یا مرگ میش ود .در ای ن
شرایس نی دادگا ها تردیدی در ادمال ااددة یادشد ندارند (.)Steele, 2014, p.189
بیان این نکته ضروری است که ادمال این اادد در مسئولیت م دنی من و ب ه اح راز تقص یر
دمدی از سوی خواند نیست .بنابراین ،این ااد د ن هتنه ا درب ارة تقص یر دم دی ،بیک ه تقص یر
غیردمدی و مسئولیت محض نی ادمال میشود.
فرایند اعمال قاعده در زمینة اموال
در ددوای شرکت ب ا مس ئولیت مح دود وکک ول دیی ه ش رکت ب ا مس ئولیت مح دود ش یمیا ی
بی.دی.اچ ،1خواهان یپ ترکیل شیمیایی را از خواند خریداری ک رد ب ود .خوان د ب ه خواه ان
ههدار نداد بود که برخورد ترکیل یادشد با آب سبل واوع انفجار م یش ود .یک ی از ک ارگران
خواهان مقدار زیادی از ترکیل م بور را در ظرفهویی ارار داد که در نتیجة آن ،انفج ار مهیب ی ب ه
واوع پیوست و به امالک خواهان خسارت زیادی وارد شد .در این زمینه ،اگرچه می ان خس ارت
اابل پی بینی نبود ،بهدلیل اینکه انفجار و خسارت اابل پی بین ی ب ود اس ت ،دادگ ا خوان د را
مسئول جبران همة زیان وارد به امالک خواهان شناخت (برمینگهام ،1833 ،3ص.)00
همچنین ،در ددوای فدرا دییه سیفارر ،8تصادفی بین دو کهتی فدرا که ب ار آن س یمان ب ود و
کهتی سیفارر اتفاق افتاد .بر ارر این تصاد  ،اسمت جیویی کهتی فدرا شکس ت و در آب غ رق
1. Voccwell Engineering co. Ltd. v. B. D. H chemicals co. ltd
2. Bermingham
3. Fedra V. Seafarer
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شد .تا نه روز پس از حادره هیچ نهانهای از ورود آب به انبارهای کهتی و خسارت به محمولة آن
مهاهد نهد .نه روز پس از واوع حادره ،مهاهد شد آب در انباره ای ش مار ه ای  8و  1که تی
وجود دارد .ورود این آب به انبارهای کهتی که در اسمت تحت انی که تی ا رار داش تند ،ب هدلی ل
پوسیدگی و خوردگی دریچة تخییة آب کهتی بود که بر ارر شدت تصاد

ص فحة فرس ودة آن از

جای خود جدا شد بود .خواند در مقام دفاع ،بیان کرد هر چند کهتی س یف ارر مقص ر تص اد
است ،اما مسئول زیان وارد به کهتی فدرا که ناشی از شرایس ب د و فرس ودگی ای ن که تی ب ود ،
نیست .در این پروند ااضی ااددة جمجمة پوستتخممرغی را ادم ال ک رد و خوان د را مس ئول
جبران همة خسارت وارد دانست.
قاعدة جمجمة پوستتخممرغی در رویة قضایی انگلستان
ااددة جمجمة پوستتخممرغی در موارد متعددی توسس دادگا های انگیس تان مبن ای ص دور ر ی
ارار گرفته است .در ددوای وزبرگو دییه پاتنی ،1پسر بچة 13سالهای هنگامی ک ه در مدرس ه ب ود،
لگدی به پای همکالسی 11سالة خود میزند .این لگد بادث میشود آسیل ابیی این پسر بچه ک ه
ناشی از یپ تصاد

بود ،تهدید شد  ،و در نهایت ،به معیولیت وی منجر شود .دادگا خوان د را

با اینکه از جراحت ابیی خواهان آگ ا نب ود ،ب ا ادم ال ای ن ااد د  ،مس ئول ای ن آس یل نه ایی
دانس

ت(& Oliphant, 2008, p.205

 .)Lunneyای ن ر ی پای ه و اس اس ادم ال ااد دة جمجم ة

پوستتخممرغی را تهکیل داد.
در ددوای دولیو ،3خواند با کالسکه به خواهان بارداری برخورد کرد .در نتیج ة ای ن تص اد
خواهان به بیماری سختی مبتال شد و زایمان ابل از مودد وی سبل دقلماندگی کودک وی شد.
دادگا با ادمال ااددة جمجمة پوستتخممرغی بیان کرد « :این امر ک ه خواه ان دارای شخص یتی
ضعیف و شکنند است ،بادث کاه

مسئولیت خواند نم یش ود» (

Lunney & Oliphant, 2008,

1. Vosburgv V. Putney
2. Duleevv
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 .)p.205دیوان دالی نی در سال  1013این اادد را در موردی که خواهان دارای شخصیت ضعیف
و شکنند بود ،اابل ادمال دانست (.)Calandrillo, 2006, p.26
ددوای الکوود دییه مپ کسکیل ،1نی نهان داد دادگا ها میتوانند این اادد را در زمینة آس یل
و زیانی که از شرایس روحی و روانی خواهان منتج شد است ،ادمال کنند .برخی دادگا ها نی ای ن
اادد را دربارة آسیل و زیان روانی و داطفی نی ادمال کردند (.)Harlow, 2005, p.50
از سوی دیگر ،در ددوای مُچ دییه مپ کریمر ،3ویژگیهای شخصیتی خواهان در ارر جراح ت
ب ود و ای ن تقص یر و آس یل

ناشی از تصاد

بهطور کیی تغییر کرد .تقصیر خواند دیت تصاد

ناشی از تصاد

بادث شد خواهان مرتکل جنایات متعددی شد  ،به حبس اب د محک وم ش د  ،و

خواستار جبران خسارت ناشی از محرومیت از آزادی شود .دادگا به نف م وی ر ی داد و ااد د را
در موردی که خواهان متحمل شوک دصبی شد است یا شخصیتی بسیار شکنند دارد ،اابل ادمال
دانست (برمینگهام ،1833 ،ص.)00
به دالو  ،در ددوای اسمیث دییه شرکت با مسئولیت محدود لیچ ،8کارگری که با آه ن م ذاب
کار میکرد ،بر ارر تقصیر همکاران خوی

دچ ار س وختگی از ناحی ة ل ل ش د .در زم ان حادر ه

مهخص نبود وی دچار سرطان بدخیم است و این سوختگی بیماری وی را فعال میکند .سه س ال
پس از حادره این کارگر بر ارر سرطان مرد .ااضی پارکر 1بیان ک رد« :ارزی ابی ای ن مطی ل ک ه آی ا
واردکنندة زیان بهطور معقول و متعار
سپس مرگ منجر شود ،مهم نیست .پرس

می توانسته پی بینی کند سوختگی می تواند ب ه س رطان و
این است که آیا خواند میتوانسته نوع جراحتی را ک ه

زیاندید متحمل شد است ،پی بین ی کن دم مق دار خس ارت وارد ک ه در نتیج ة س وختگی ب ه
خواهان وارد شد است ،به شرایس و خصوصیات وی بستگی دارد» (.)Stephenson, 2000, p.174

1. Lockwood V. Maccaskill
2. Meoch V. McCreamer
3. Smith V. Leech co ltd
4. Parker
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استثنائات وارده بر قاعده
از جمیه استثناهای این اادد این است که خواهان نی به خود زیانی وارد کن د و در ار ر همراه ی
این زیان با تقصیر خواند  ،آسیل وارد بر وی تهدید یابد .برای مثال ،شخصی ب ه مق دار زی ادی
نوشیدنی الکیی مصر

میکند و در حالی که تحت تأریر الکل است ،به می ان ج اد م یآی د و ب ا

ماشینی که سردت زیادی دارد ،تصاد
خون

میکند .این شخص بهدلیل وجود مق داری زی اد الک ل در

بهسردت خون خود را از دست میدهد و دچار ضایعة مغ ی میشود .اگرچه در این حادره

رانند با سردت زیادی در حال حرکت بود است (تقص یر غیردم دی) ،خواه ان نی خ ود را در
مقابل حادره به دیت مصر

زیاد مواد الکیی آسیلپذیر کرد است .در این دد وا خوان د مس ئول

جبران تمام ضررهای وارد نیست .این نمونه ش بیه اواد د تقص یر مه ارکتی و تقس یم مس ئولیت
براساس درجة تقصیر است.
از سوی دیگر ،سبل حا ل 1در صورتی که زیان وارد بیواسطه و بیدرنگ ایجاد نهود ،ب دین
معنا که سبل واردآورندة زیان ،سبل اصیی نبود و واسطة مؤرری میان آن و زیان ارار گرفته باشد،
استثنا ی بر ادمال ااددة جمجمة پوستتخممرغی است.
ادمال ااددة جمجمة پوستتخممرغی در برخی موارد مورد اختال

و مح ل منااه ه اس ت و

دربارة آن اتفاق نظر وجود ندارد .برخی نویسندگان معتقدند این اادد بای د در زمین ة آس یله ای
روحی و روانی مانند آسیل فی یکی ادمال شود و این امر را ب ر مبن ای انص ا
(

2001, p.120

توجی ه م یکنن د

 .)Mcquade,در حالی که برخی دیگر با ادمال این اادد دربارة آسیلهای روح ی

و روانی مخالف بود و معتقدند باید شرایس خواهان ابل و بعد از بهوجودآمدن زیان بررس ی ش د
و مهخص شود آیا آسیل و ضرر ناشی از حادره ،بیماری روحی و روانی را برای خواهان بهوجود
آورد است ،یا این بیماری بهواسطة ادمال خواند توسعهیافته اس ت (

Levy & Rosenberg, 2003,

.)p.155
1. Intervening cause
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همچنین ،برخی معتقدند ااددة جمجمة پوستتخممرغی شامل ادتقادات مذهبی نمیشود ،زیرا
شرایس این ادتقادات مانند شرایس روحی ،روانی و جسمانی نیست .به دالو  ،این ادتقادات خواند
را از لحاظ روحی و روانی نسبت ب ه ص دمه و آس یل ،آس یلپ ذیر نم یکن د (
 .)p.1067در مقابل ،منتقدان این دیدگا بیان میکنند ادتقادات یپ بخ

Carlson, 2004,

ذاتی از انسان است و ب ه

همین دلیل ضرر و زیان و آسیبی که به دلی ل ادتق ادات م ذهبی س بل بدترش دن وض م خواه ان
میشود ،باید شامل ااددة جمجمة پوستتخممرغی شود (.)Pomeroy, 1992, p.111
از سوی دیگر ،در زمینة ادمال این اادد دربارة مسئولشناختن سایتهای اینترنتی که اف راد را
به داشتن رفتارهای ناهنجار تهویق یا تحریپ میکنند ،اختال

نظر وجود دارد .موافقان ادمال این

اادد معتقدند این اادد باید در زمینة وبسایتهایی که بازدیدکنندگان آن از آسیلپذیری روان ی
برخوردارند ،ادمال میشود (.)Martin, 2005, p.151
همچنین ،بعضی نویسندگان معتقدند کرة زمین را بای د مانن د خواه انی دانس ت ک ه جمجم ة
پوستتخممرغی دارد و از آلودگیهای مختیف و صنعتیشدن و رشد جوامم مصرفی رنج میب رد.
در نتیجه با تیقیکردن زمین بهدنوان خواهان دارای جمجمة پوستتخممرغ ی ،ش اهد تأریرگ ذاری
بر محیس زیست در سراسر جهان خواهیم بود (.)Aman, 1993, p.102
قابل پیشبینی بودن ضرر در حقوق ایران و فقه امامیه
در مسئولیت مدنی وجود هرگونه ضرری بادث ایجاد مسئولیت ب رای واردکنن دة زی ان در جه ت
جبران آن نیست ،بیکه این ضرر باید واجد شرایطی باشد :الف) مس یم باش د؛ ب) مس تقیم باش د؛
ج) شخصی باشد؛ د) ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفم مهروع وی وارد شد اس ت؛
) ابالً جبران نهد باشد؛ و) اابل پی بینی باشد (صفایی و رحیمی ،1830 ،ص .)193در میان این
شرایس ،شر پی بینیپذیربودن ضرر به بحث ای ن مقال ه مرب و م یش ود .در مس ئولیت م دنی
پی بینی ضرر نق

اساسی دارد و خسارات نامتعار

در نظر گرفت .از سوی دیگر ،در دید در

و دور از انتظار را نباید در ارزیابی خسارت

آنچه بر حسل سیر طبیعی امور از خطای ش خص ب ه

بار می آید ،منسوب به اوست و شرایس غیرمنتظر و حوادث ویژ ای که شخص از آن آگا نیس ت،
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در

ناشی از فعل مرتکل نمیداند .برای مثا ل ،مس افری ک ه بیم اری ایب ی دارد و ب ر ار ر ترم

ناگهانی اطار میمیرد ،را آهن مسئول نیست (کاتوزیان ،1831 ،ص .)303به این ترتیل ،مس ئیه ب ه
رابطة سببیت برمی گردد؛ یعنی شخص در ابال خساراتی مسئول است که درفاً ناش ی از تقص یر او
باشد ،و چون ضرر پی بینیناپذیر است ،مستند به تقصیر شخص نیست ،و وی مسئولیتی در اب ال
آن نخواهد داشت .دالمه حیی در اوادداالحکام به اابییت پی بینی ضرر در تسبیل اشار ک رد و
بیان کرد است ...« :زمانی که از سبل انتظار چنین دیتی مدنظر باشد ،مثل چا کن ی ک ه پ ی بین ی
افتادن کسی در آن را مینماید( »....حیی 1333 ،ه ق ،ص ،)103و محقق کرکی نی در ای ن زمین ه
میگوید...( :ایجاد آن چی ی که بادث تیف میشود [یعنی سبل] ،هنگامی که سببی که دیت تی ف
میگردد اابل پی بینی باشد ،که معموالً به دیت آن زیان ایجاد م یش ود ،باد ث ض مان اس ت)...
(محقق کرکی1839 ،ه ق ،ص  .)315صاحل جواهرالکالم در این زمینه مینویسد :اگ ر کس ی در
میپ خود آب بیندازد و آب به میپ دیگری نفوذ کند و خس اراتی وارد آورد ،در ص ورتی ض امن
است که احتمال نودی سرایت آب به می پ همس ایه وج ود داش ته باش د (نجف ی 1191 ،ه ق،
ص .)50همچنین ،اگر کسی در افس پرندة دیگری را بگهاید و پرند بگری د ،در این صورت نی
ضمان گهایندة افس موکول به آن است که پرند طبق دادت ،از افس ف رار کن د (کاش فالغط ا،،
 1881ه ق ،ش .)111از نظر برخی فقها ،پی بینیپذیری ض رر الزم نیس ت و ص ر

تی ف م ال

برای ضامن دانستن شخص کافی است (حسینی مراغهای 1113 ،ه ق ،ص.)185
اانون مجازات اسالمی به پیروی از فقه امامیه از این ضابطه در مواد  598ت ا  583س خن گفت ه
است .مادة  531اانون مجازات اسالمی بیان میکند« :هرگا شخصی در میپ خود ی ا مک ان مج از
دیگری ،آتهی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالباً نی سرایت نکند ،لکن اتفاا اً
به جایی دیگر سرایت نماید و موجل خسارات و صدمه گردد ،ضمان رابت نیست و در غی ر ای ن
صورت ضامن است» .در این ماد اابییت پی بینی ب رای واردآورن دة زی ان نس بت ب ه خس ارات
وارد  ،شر دانسته شد است .این معنا از مفهوم مخالف این ماد برداشت میشود .بدین نحو ک ه
فرد تنها در صورتی ضامن نیست که از ددم سرایت آت

آگا بود است و آت

هم طب ق د ادت،
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به میپ غیر سرایت نکند .اما باید اذدان کرد معیار پی بینیشد در اانون ،معیار نودی است .ب دین
گونه که حتی اگر فرد ایراد خسارت را پی بینی نکند ،ول ی ورود خس ارت طب ق د ادت ممک ن
باشد ،واردآورندة زیان مسئول جبران خسارت است .این مفهوم در مادة  533این اانون نی تک رار
شد است .اابییت پی بینی زیان یکی از معیارهای جالل و مترای اس ت ک ه فق ه اس المی ب دان
توجه و تمایل دارد و دستکم در پار ای موارد آن را شر تحقق تقصیر یا براراری رابطة س ببیت
ارار داد است (ااسمزاد  ،1833 ،ص .)83اابییت پی بینی در سبکی و س نگینی تقص یر ار ر دارد.
بنابراین ،در صورتی که مرتکل بداند دمل وی به ورود زیان و صدمه به دیگری منجر خواهد شد،
در شرایطی مرتکل تقصیر دمدی یا سنگین شد است (صفریان.)1803 ،
به این ترتیل ،چه از نظر تحقق تقصیر و درجة تکییفی که شخص بر ده د دارد ،چ ه از نظ ر
رابطة دییت میان فعل مرتکل و ورود ضرر ،امکان پی بینی ضرر یکی از شرایس ایج اد مس ئولیت
است (کاتوزیان ،1831 ،ص.)303
امکان پذیرش قاعدة جمجمة پوستتخممرغی در حقوق ایران
در نظام حقوای ایران در زمینة اابییت پی بینی ضرر باید گفت در تسبیل ،ضرر دموماً بای د ااب ل
پی بینی باشد ،اما برای تحقق اتال

نیازی به اابل پی بینی بودن ضرر نیست و در صورت واوع

و بروز زیان ،خسارات زیان دید باید جبران شود ،خوا ضرر وارد در هنگام واوع اابل پی بین ی
بود باشد یا خیر .این تفکیپ ریهة فقهی دارد (نجفی ،1811 ،ص)81
پس می توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران در مبحث اتال

.

اابییت پی بین ی ض رر و

می ان آن مطرح نیست و فرد خاطی مسئول جبران همة زیانه ای وارد اس ت ،حت ی اگ ر امک ان
پی بینی آن وجود نداشته باشد .بنابراین ،اتال

در حقوق ایران ااب ل انطب اق ب ا ااد دة جمجم ة

پوستتخممرغی در انگیستان است .تنها تفاوت موجود این است که ااددة طرحشد در انگیس تان
بهدنوان استثنا مطرح است ،در حالی که اتال

و مباحث آن بهدنوان اادد طرح شد اند.
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مقایسة شرایط قاعدة جمجمة پوستتخممرغی با اتالف
برای تحقق اتال  ،شخص باید مباشر تیف باشد ،بدین معنا ک ه بای د س بل اص یی تی ف ب ود و
به طور مستقیم ،م ال را تی ف ک رد باش د .هم ان ط ور ک ه دی دیم از اس تثنا ات ااد دة جمجم ة
پوستتخم مرغی این است که حا یی میان سبل و مسبل ایجاد شد باش د .از ای ن رو ،از ش رایس
ادمال این اادد این است که واردآورندة زیان (مانند اتال ) باید سبل مس تقیم و م ؤرر در ای راد
خسارت باشد.
در هر دو ،همان طور که گفته شد ،واوع تقصیر شر نیست ،بیکه صر

وج ود رابط ة دیی ت

فعل زیانبار و ورود ضرر کافی است تا واردآورندة زیان مجبور به جبران خسارت زیاندی د ش ود
(مادة  833اانون مدنی) .البته تفاوتی بنیادین میان ااددة جمجمة پوستتخممرغی و ات ال

وج ود

دارد .در ااددة جمجمة پوستتخممرغی وضعیت شخص یا مالی که خسارت به آن وارد میش ود،
نی اهمیت دارد .مثالً شخص دارای بیماری بود یا مال فرسود باشد .اما در ات ال

ص رفاً جب ران

خسارت مالپ یا شخص زیان دید است که از اهمیت برخوردار است و برای ادمال ااددة ات ال
صر

نظر از وضعیت شخص زیان دید یا مالی که به آن خسارت وارد شد است ،خسارات وارد

باید توسس واردآورندة زیان جبران شود.
مقایسة آثار قاعدة جمجمة پوستتخممرغی با قاعدة اتالف
از آرار ااددة اتال

این است که خساراتی که به مال زیاندید وارد میش ود ،ب هط ور کام ل بای د

جبران شود .در این حالت زیاندید نیازی به اربات تقص یر واردآورن دة زی ان ن دارد ،.زی را تی ف
بالمباشر مال خود تقصیر محسوب می شود و از هم ین رو ،در ات ال

دیگ ر تقص یر و ارب ات آن

شر نیست (کاتوزیان ،1833 ،ص .)311در ااددة جمجمة پوستتخممرغی نی بار اربات از دوش
زیاندید به واردکنندة زیان منتقل میشود .در این حالت زیاندید دیگ ر نیازمن د ارب ات خس ارت
نیست .خس اراتی ک ه ب ه وی پرداخ ت م ی ش ود ،دموم ًا ب ه می ان خس ارات وارد ب ه اوس ت
(2006, p.26

 .)Calandrillo,در نتیجه ،مانند اتال  ،همة ض ررهای وارد ب ه ش خص در ص ورت

ادمال این اادد جبران میشود .در حقوق انگییس برای تعدیل اابییت پی بینی زی ان می ان ض رر
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بی واسطه و مستقیم و ضررهای باواسطه تفاوت اا ل شد اند و ضررهای نوع نخست را در هرحال
جبرانپذیر میدانند ،در صورتی که در ضررهای نوع دوم اابییت پی بین ی ض رر ش ر م یدانن د
(.)Gregory & Calven, 1969, pp.325-326
پیشبینی میزان و اهمیت ضرر
اهمیت پی بینی ورود ضرر به دلیل ارری است که در تحقق تقصیر و انتساب درفی ضرر ب ه فع ل
زیانبار دارد و این امر به ماهی ت ض رر و می ان آن ارتب اطی ن دارد (

Gregory & Calven, 1969,

 .)p.306بنابراین ،در تسبیل در صورتی که ورود زیان پی بینی شود ،اما می ان زیان فراتر از انتظار
باشد ،فرد خاطی مسئول جبران همة این زیانها است .کما این که در پار ای م وارد نظی ر دد وای
وُکل 1در سال  1031برای اینکه واوع انفجار و خسارت اابل پی بینی بود است ،خواند مس ئول
شناخته شد است ،هرچند می ان این خسارت اابل پی بین ی نب ود اس ت .ب ه ای ن ترتی ل و ب ا
درنظرگرفتن موارد ادمال ااددة جمجمة پوستتخممرغی ،به نظر میرس د نظری ة مه هور حق وق
ایران در زمینة تسبیل و فراتررفتن می ان ضرر از حد متعار

چه به سبل نوع زیان و چه ب هدلی ل

خصوصیات زیاندید به انگیستان ن دیپ است.
نتیجه
ااددة جمجمة پوستتخممرغی در حقوق انگیستان در زمینة اابییت پی بینی می ان ض رر و زی ان
وارد ادمال میشود .در حقوق انگیستان به ج مواردی که محل اختال

و منااهه بود است ،این

اادد هم در زمینة خس ارات جس می و معن وی ،و ه م زی ان وارد ب ه ام وال ادم ال م یش ود.
دادگا های انگیستان (همان طور که در برخی آرای یادشد در مقاله مهاهد میش ود) ،در ص ورتی
که ورود خسارت اابل پی بینی باشد ،زیاندید را می م به جبران همة زیان وارد میکنن د .می ان

1. Voccwell
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خسارت وارد برای دادگا های انگیستان اهمیتی ندارد .در بحث تطبیقی (در حقوق ایران و حقوق
اسالم) اادد را از منظر اوادد اتال
اتال

و تسبیل بررس ی ک ردیم .در حق وق ای ران از آنج ا ک ه در

بحث تقصیر مطرح نیست ،نیازی به اابییت پی بینی ضرر توسس خواند نیست .ب هدب ارت

دیگر ،واردکنندة زیان می م به جبران همة خسارات وارد اس ت ،حت ی آن دس ته از خس اراتی ک ه
برای خواند اابل پی بینی نیست .امری که پذیرش آن در حقوق انگیستان مهکل است ،زیرا اصل
جبران خسارت در حقوق این کهور محدود به اواددی مانند اابیی ت جب ران خس ارت اس ت .در
مبحث تسبیل نی هر چند اابییت پی بینی ضرر مطرح است ،فراتررفتن می ان خس ارت از می ان
خسارت وااعی اابل پی

بینی ت أریری در مس ئولیت خوان د ن دارد و وی می م ب ه جب ران هم ة

خسارات وارد است و از این لحاظ حقوق ایران به حقوق انگیستان ن دیپ است.
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