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 مقدمه  

 کاار   ة مخاطراتدانش نوخاست قی در زمینةاظهار نظر حقو اولین دکترین وعنوان  قلم زدن به 

البااهاه و   یاز اظهاار نظرهاا   ا    انغریز  حقوقااان  توجه به هراسکار با  دشوار. صعوبت است

 .شود میدوچناان  ا  ا  حر هه سنجی کتهن وکار   محا ظه

به ایجاز نکاتی چنا از دیاگاه حقوقی در خصوص این  ،بنا به حکم خیر الکالم ما قل و دل  

کتار   دانشاجویان د  ویاژه  باه ، وهشگران جاوان ژو پ حقوقاانان بنیان در معرض قضاوت دانش نو

اعتال  دانش حقوقی مخااطرات باه همات     کمک و همکار  برا  و منتظر دهم می قرار حقوق

کاه  شود؛ از جملاه این  االتی چنا به ذهن متبادر میؤدر ابتاا  سخن س مانم. محترم می استادان

دانش مخاطرات از دیاگاه و منظر حقوقی در جهان از چه زماانی اساتد دیگار     ةسابقه و پیشین

 دانش با مفهوم اینآیا حقوقاانان ایران  اناد مقرراتی در این زمینه  راهم آورده انین وقو ملل چه

مقرراتای   ،در قوانین ماون ایاران ا آید چیستمبانی این دانش در متون اسالمی  دآشنایی دارنا 

 زمیناة  داناش مخااطرات کااام حاوزه و     دیا مرتبط با آن وجاود دارد دانش مخاطرات  ةدر زمین

کناونی ایاران چاه نیااز  باه       ةجامعا  درا در علم حقوق ایجاد خواها کرد و پژوهشیمطالعاتی 

قوانین و مقررات مبتنای بار    آیا مخاطره شناسی داردد ةبا زمین تاوین قوانین و مقررات حقوقی

 ما و دیگر جوامع کمک کناد ةتوانا به سالمت بیشتر جامع می آن

 داناش مخااطرات   . تعریف جامعی ازاستبسیط ت دانش مخاطرامرو لو ق محاوده ماهیت ، 

 حالت، وضعیت، تفکر و جهان بینی که ممکن است ، ،  راینا ،پایاه شناخت واقعه عبارت است از:

 .[1] داشته باشا  و معنو  و جسمی زیان جا  جانی و و محیط برا   رد ، جمعیت ، جامعه

 هم در حقوق سانتی و  .شناخته نیست چناانمفهوم از مخاطرات در علم حقوق  این معنا و

و  داشته و دارا  اثار این مفهوم کاربرد  ،قوانین اروپایی است ةهم در قوانین و مقرراتی که ترجم

اانان کار  حقوق بایا به کمرا چرا د پاسخ لی کمتر به آن پرداخته شاه است. و است،بار حقوقی 

ن و تحقیقاات  آح و کاارکرد  طالجانب را در برخورد اولیاه باا ایان اصا     نچه نظر اینآنسبت داد.. 
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 در حقوقااانان ایاران  ور  بیشاتر  آتالش و نو نیاز به همت و کرد،قوقی به خود جلب ح ضرور 

، و جغرا یااانان  خصوص هها و ب گران دیگر رشتهپا  پژوهش هبباشنا پا تا قادراین خصوص است؛ 

و مقاررات   ه ابازار ؛ چرا کپاسخگو  نیازها  حقوقی جامعه باشنا، سانشنا مخاطره اخصطور  به

 قایم پاسخگو  نیازها  روزا زون جایا نخواها بود.

شاامل   طبیعای حاوادث   .طبیعی اسات  حوادث طبیعی و غیر مخاطرات متیقن از قلمروقار 

ترجماه   اسات.  قهریاه  ةقاو قااهره یاا    ةقوقی قاو حن و ان و ماننا آن تحت عنواو تسیل و زلزله 

و  الملل عماومی ماورد مطالعاه    بینمانی و حقوق  در حقوق " ورس ماژور"آن  ة رانساصطالح 

گاونگی انجاام    اراوان در چ ثاار  آ أمنشا المللای   باین قرار گر ته و در قراردادها  داخلی و  توجه

 است. تعهاات طر ین

 اورس   .دارا  دو معنا  عام و خاص است (Force majeure)در حقوق  رانسه  ورس ماژور 

غیرقابال   قارت متعهاا (  ةحیطز )خارج ا خارجی ةحادثماژور در معنا  عام عبارت است از هر 

عمال   لشاام  امعنا  اورس مااژور بااین     که مانع اجرا  تعها باشاا.  ناپذیر بینی و اجتناب پیش

 .جا دو صفت مذکور باشنا نیز خواها بودو عمل متعهاله که واشخص ثالث 

ه شاخص معاین و   نام )یعنی غیرمنتسب ب ا  است بی خاص حادثه معنا  بهاما  ورس ماژور 

 .[2] ناپذیر پیش بینی و اجتناب قابل غیر ناشی از نیروها  طبیعی( صر اً

صطالح  اورس  اطور معمول  به ،مریکاآ( مثل کشورها  انگلیس و  در حقوق عر ی )کامن لو

نظار حقاوقی و نظار  باا  اورس       که از معمول استاصطالحات دیگر  رود و  نمیکار  هور بماژ

 . استماژور متفاوت 

تاوان   . مای دیگر  را در علم حقوق در بار دارد  متفاوت ثارآمخاطرات در معنا  غیرطبیعی  

 ،اسات یاا جامعاه یاا حکومات      اشاخاص  و نامناساب  ءگفت مخاطرات غیرطبیعی عملکارد ساو  

این دسته از اعمال منجر به  .شود  را برا  دیگران معنوضررو زیان ماد  و  أکه منش ا  گونه به

کاار  و مطالعااتی ماانظر     ةو معناو  و جسامی باه دیگاران در دو حیطا     و زیان مااد    ضرر

یاان وارده باه   جباران ضاررو ز  کیفیت و کمیت و نحوه و امکاان  یکی از جهت : حقوقاانان است

 مجاازات  جارم و  کیفرشناسای و از دیااگاه    و دیگر دیاه زیانشخص  اموال و تمامیت جسمی

اتالف و  غصب وعلم حقوق یکی قوانین مربوط به  ةشاخرسانناه. با توجه به مراتب  وق دو  زیان

 قوانین و مقررات جزایای  منظور جبران خسارات و بهمانی ولیت ئمسمقررا ت  و دیگر  تسبیب

و صال موضاو     حال باه   است که شاهدر این خصوص تاوین مجازات متخلف و مجرم  با هاف

 پردازد. می



 3 (تبیین حقوق و مخاطراتچرا دانش مخاطراتد )/  سخن عضو هیأت تحریریه

و زیان ناشی از غصاب و اتاالف    ردرحقوق سنتی ما قوانین و مقررات ماونی در خصوص ضر

 تحات عناوان ضامان قهار      کاه تسبیت موجود اسات   نیز زیان ناشی از عما  و غیرعما  و

را باه مباحاث غصاب و اتاالف و تسابیب       335تاا   308قانون مانی ایران مواد شود.  میمطالعه 

 .[3] تاساختصاص داده 

یر را تلف کنا ضامن آن اسات و  هرکس مال غ دارد: قانون مانی مقرر می 328 ةماددر  مثالً

و یاا و ا     باون عما. یا را باها اعم از اینکه از رو  عما تلف کرده باشا آنبایا مثل یا قیمت 

 قانون مانی: هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کنا و دیگر  مباشر تلف شاان  332 ةماد

 نحاو  کاه عر ااً    هباشاا با   سبب اقو  مگر اینکه ؛نه مسبب ،ول استمباشر مسئ ،آن مال بشود

 اتالف مستنا به او باشا.

ضوابطی را  جبران خسارت در تصادمات وسایط نقلیه دریایی یا زمینی نیز ةنحودر خصوص 

 :مقرر داشته است

ولیت ماانی  مسائ  مانناا قاانون   وارداتی شاه و ترجمه و عموماً در مقررات جایا براین عالوه

جبران خساارت را گساترش داده و در برخای ماوارد      ولیتئمس،  تجارتیا قانون  1339مصوب 

 نقل را پذیر ته است. و حملمتصا  ولیت ئمسولیت جبران خسارت باون تقصیر مثل ئمس

است که باه   خطر( ةنظری) جبران خسارتها   هجالب توجه اینکه مبنا  یکی از نظری ةنکت

ولیت نیسات و هماین   سئارکان م ةزمرین نظریه تقصیر در طب  ا است.نزدیک  ،مفهوم مخاطره

 ، شااه و زیاان   خواه کار  کاه سابب ایجااد ضارر     ،بایا جبران کناورد آبار  هکه شخص زیانی ب

   یا نادرست.باشا درست 

 ةجنبا  ، عماا  و زیاان   ضارر رد اموخصوص به  هخیلی از موارد ب رات جزایی درمقر قوانین و

جبران خسارت مااد  و  برتکلیف به  وهرسانناه عال زیان. لذا  استانگار  کرده  جرمجزایی داده و 

 . رسیابه مجازات مقرر خواها علیه طب  قانون مجازات نیز  مجنیدیاه و  زیانمعنو  

در خصاوص ضامان    514و  500 ماواد از جملاه   در مواد مختلف اسالمیدر قانون مجازات 

پارت   در ماورد صاامات ناشای ار    502 ةمااد ماننا سیل و زلزله و علل قهر   ةدرنتیجخسارت 

راجع به خسارات ناشی  505و  504و زلزله و نیز مواد و ان تشان ا راد در اثر علل قهر  ماننا 

در ماورد   509 تاا  507عام رعایت مقررات راهنماایی و راننااگی و ماواد     از واژگونی اتومبیل و

 خطرات و ضرر و زیان ناشی از حفار  در معابر عمومی و امالک و نیاز ماواد مشاابه دیگار  در    

 اما کا ی نیست. ،[4] استشاه مورد جبران خسارت ناشی از جرم تاوین 

قوانین دیگر دارا  باار  مخاطرات در معنا و مفهوم حوادث قهر  و نیز غیرقهر  در بسیار  از 

بیماه بار رو  احتماال وقاو  حادثاه یاا عاام وقاو  آن          در مقاررات صانعت  ی است. ماثال  حقوق
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حوادث و صاامات ناشای از کاار و    یا  شود؛ میوجب آن تعیین گذار  شاه و نرخ بیمه به م سرمایه

تخریاب و صاامات   ؛ کار رما در حقوق کار، که در قانون کار باان پرداختاه شااه اسات   ولیت ئمس

ز تخریاب، در قاانون ماوجر و    پاس ا جر أمسات وارده به عین مورد اجاره و تعیین تکلباف ماوجر و   

حوادث قهر  و مسا رت دریاایی و چگاونگی طاالق    االثر شان زوج در اثر  مفقودو غایب ؛ جرأمست

؛ زوج یا نشوز و نا رماانی زوجاه در حقاوق خاانواده     حبس و بیکار  اعتیاد و؛ االثردمفقو  رد ةزوج

 .ضرب و جرح و اعمال خشونت علیه کودک توسط والاین یا مربیان و ماننا آن در حقوق کودک

 ن ناشی از حوادث قهار  طبیعای و  و زیا دولت و حکومت در قبال ضررولیت ئمسوظایف و 

 ةحیطا ایان حاوادث در    از وقاو   اقال اطاال    حانیز وظایف دولت در جلوگیر  و پیشگیر  یا 

در حقوق ادار  اینکه کارمنا  . گیرد میمورد بحث قرار (  Common law) عمومیمقررات حقوق 

 اثر حقوقی است. أمنشدر حین انجام وظیفه  وت کرده باشا  یا در اثر حوادث ناشی از کار

لب  ؛حقوقی مخاطرات  راهم نیست آثار ةکلیگو درمورد و در این مقال  رصت و مجال گفت 

مخااطرات   داناش  حقوقاانان خود را برا  پرورش نهاال نوپاا    ةجامعکالم اینکه شایسته است 

 کننا.مهیا 
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