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استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
بر پایه مفاد قاعده هشدار ،هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیانآور ،به افراد در معرض خطر،
هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد ،در
صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی ،هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و
کیفری خواهد بود .بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا
بودن فعالیت انجامشده ،رسیدن هشدار به مخاطب ،مؤثر واقعشدن هشدار و غیره نیاز است .نظر
به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانهی آن ،در این نوشتار کوشش شده است صرفنظر از منابع و
مستندات قاعده ،به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تالش بازنمایی این امر است
که در قاعده هشدار ،عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به
مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است .در قانون مجازات اسالمی مصوب  9311و رویه
قضایی همین دست آورد را میتوان برداشت کرد.
کلیدواژهها :اقدام ،تقصیر ،قطع رابطه استناد ،مسئولیت ،هشدار.

 .1تاریخ وصول1931/11/11 :

تاریخ تصویب1931/1/3 :

 .1پست الكترونیکakbari499@yahoo.com :
 .9پست الكترونیک (مسؤول مكاتبات)a.arabian42@gmail.com :
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 .1مقدمه
 .1.1ماهیت قاعده هشدار
هشدار در اصل فعل امر از «هش داشتن» ولی بهصورت اسم مصدر بكار میرود .هشدار
دادن به معنی خ بر کردن و متوجه ساختن است و نیز به معنی متوجه و ملتفت بودن و مراقب

و مواظب بودن است 1.در زبان تازی برابر هشدار «تحذیر» است و تحذیر به معنای

ترساندن 1،جلوگیری کردن از چیز زیانآور 9و پرهیز و بیدار نمودن 4است .از میان دودسته از
معانی ذکرشده در تعریف لغوی هشدار (هشدار دادن مخاطب و مورد هشدار واقعشدن)
آنچه مد نظر است؛ معانی دسته نخست یعنی هشدار دادن هست .در قرآن کریم به فراخور
ِ ُ َ َْ
بیش از  10بار از مشتقات واژه «حذر» بكار رفته است .در آیه شریفهَ « :و ُی َحذ ُرک ُم الل ُه نف َس ُه
َ َ ْ
َو ِإلی الل ِه ال َم ِص ُیر» 1یعنی خدا شما را از خودش بر حذر میدارد .منظور آیه ،بر حذر داشتن
از عذاب او است 1.معنای هشدار در اصطالح بامعنای لغوی آن بیگانه نیست .هشدار در
واقع آگاهی سازی عامل زیان به زیاندیده محتمل ،از وقوع احتمالی ضرر هست

بهطوریکه از سوی زیاندیده اقدامی در جهت رفع ضرر صورت نمیگیرد 7.به عبارت دیگر
 .1لغتنامه دهخدا ،ذیل واژه هشدار.
 .1واسطی ،زبیدی ،حنفی ،محب الدین ،سید محمد مرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت،
دار الفكر ،ج  1414 ،1ق ،ص .113
 .9طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرين ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی ،ج1411 ،1ق ،ص.11
 .4احمد بن فارس بن زکریا ،معجم مقائيس اللغة ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،ج،1
9707ق ،ص34؛ جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية ،بیروت ،دار العلم
للمالیین ،ج9790 ،1ق ،ص616؛ ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،بیروت،
دار الفكر ،ج9797 ،7ق ،ص946؛ قرشی ،قاموس قرآن ،ج ،1ص.993
 .1آل عمران.12/
 .1طباطبایی ،الميزان ،ج ،9ص.140
 .7میرشكاری ،عباس« ،نقش هشدار در مسئولیت مدنی» ،ماهنامه کانون سردفتران و دفترياران ،آبان ،1930
ش ،111ص .13
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اگر کسی پیش از انجام دادن کاری هشدار دهد ،ولی مخاطب هشدار پروایی نكند و

جنایتی به وجود آید مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست 1.هشدار همان اعالن بهموقع خطر
و آگاهی دادن افراد نسبت به وضعیت خطرناک است 1.در حقوق آمریكا نیز از هشدار و

ابراز خطر نام برده شد که عامل زیان برای گریز از مسئولیت میتواند به آن استناد نماید و در
معنی هشدار گفتهاند؛ «هشدار در واقع از پیش گفتن خطر ذاتی در یک فعالیت مشخص

است» 9.در قوانین موضوعه ایران هشدار تعریف نشده و بهعنوان یكی از عوامل رافع
مسئولیت مطرح نگردیده است 4ولی در قوانین و آییننامهها به مقوله هشدار توجه شده

است.
 .2.1مستندات قاعده هشدار
منبع اصلی حجیت هشدار از سوی فقهای امامیه ،روایت صحیح از ابوالصالح کنانی از
ْ َ َْ َ َ
َ
ٌ
َ َ
َ
امام صادق علیهالسالم است« .کان ِص ْب َیان ِفي َز َم ِان ع ِل ٍي ع َیل َع ُبون ِبأخط ٍار ل ُه ْم -ف َر َمی
ْ َ ََ
َأ َح ُد ُه ْم ب َخ َطره َف َد َق َر َباع َی َة َصاحبهَ -ف ُرف َع َذل َك إ َلی َأمیر ْال ُم ْؤمن َین ع َف َأ َق َام َ
الر ِامي ال َب ِی َنةِ -بأن ُه
ِ
ِ
ِِ
ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ِ َ َ َِ َ َ ْ ُ ْ
َ
ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ 1
َ
قال حذ ِار فدرأ عنه ال ِقصاص -ثم قال قد أعذر من حذر» ؛ یعنی در زمان علی(ع) کودکانی
در حال بازی با گردو (فالخن) بودند و یكی از آنان گردویی پرتاب نمود و گردو به دندان
دیگری برخورد نمود و دندان او را شكست و مرافعه نزد حضرت بردند و کودک پرتابکننده
گردو ،اقامه بینه نمود که پیش از پرتاب گردو بهسوی همبازیاش ،هشدار داده است.
حضرت علی(ع) او را از قصاص تبرئه کرد و فرمود :آنکسی که هشدار میدهد معذور
 .1محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،ج 1401 ،1ق ،ص.191
 .1حكمت نیا ،محمود ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1923 ،ش ،ص.171
 .9جامپیون جونیوز ،والتر .تی ،مسئوليت مدنى در ورزش ،ترجمه آقائی نیا ،حسین ،تهران ،انتشارات دادگستر،
1922ش ،ص.141
 .4عباسلو ،مسئوليت مدنى پليس ،ص.11
ّ .1
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،ج  1403 ،13ق ،ص.13
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است .روایت یادشده افزون بر نقل آن توسط محمدون ثالثه ،1دانشمندان حدیثی دیگری نیز

آن را نقل نمودند 1.شهرت عملی نیز بهعنوان یكی از منابع در حجیت هشدار ذکر شده
است بهطوریکه فقهای مشهوری به روایت امام صادق(ع) در جهت صدور حكم و افتاء
استناد نمودند و آشكار است که درباره حجیت هشدار بهعنوان رافع مسئولیت ،در میان
فقهاء اجماع وجود ندارد و لكن صاحب جواهر میفرماید :مخالفی در این حكم (رفع

مسئولیت هشداردهنده) ندیدهام 9.افزون بر روایت مشهور فوقالذکر ،مهمترین و
اصلی ترین مستند و مدرک برای اثبات حجیت هشدار در انتفای مسئولیت را بنای عقال و
عرف بیان داشتند 4.سنت متداول در عرف عقال چنین است که هرگاه میخواهند عملی
انجام دهند که در مظان ایجاد زیان احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است ،پیش از
انجام دادن کار با واژههایی همانند خبردار ،پرهیز ،بپا و در تازی حذار ،احذر ،بالک و
اجتنب هشدار میدهند و چنانچه پسازآن زیانی از سوی عمل آنان پدید آید ،خود را

مسئول ورود خسارت نمیدانند 1.برخی از فقهاء و حقوقدانان ،قاعده اقدام و تسبیب (سبب
اقوی از مباشر) را نیز بهعنوان ادله و مستندات قاعده یادشده بیان داشتند .مفاد قاعده اقدام
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافی ،دار الكتب اإلسالمیة ،ج1407 ،14ق ،ص991؛ ابن بابویه ،محمد بن علی،
من ال يحضره الفقيه ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج1419 ،4ق ،ص.101
 .1شریف الرضی ،محمد بن حسین ،خصائص األئمة عليهم السالم ،آستان قدس رضوی1401 ،ق ،ص21؛ فیض
کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافى ،کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی علیه السالم ،ج1401 ،11ق،
ص211؛ مجلسی ،محمد تقی ،روضة المتقين فى شرح من ال يحضره الفقيه ،قم ،مؤسسه فرهنگی اسالمی
کوشانبور ،ج 1401 ،11ق ،ص421؛ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول،
دار الكتب اإلسالمیة ،ج1404 ،14ق ،ص47؛ بروجردی ،آقا حسین ،جامع أحاديث الشيعة (للبروجردى)،
انتشارات فرهنگ سبز ،ج 1921 ،91ش ،ص .422
 .9نجفی ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،
ج 1404 ،49ق ،ص.13
 .4موسوی بجنوردی ،سید محمد ،قواعد فقهيه ،تهران ،انتشارات مجد ،ج1927 ،1ش ،ص.111
 .1محقق داماد ،قواعد فقه ،ج ،1ص.193
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این است که هر کس به ضرر خود اقدامی نسبت به مال خود نماید ،کسی به نفع او

مسئولیتی ندارد 1.صاحب عناوین قاعده اقدام را ازجمله مسقطات ضمان دانسته و در
تعریف اقدام میگوید« :أن المالك إذا أقدم علی إسقاط احترام ماله و بنی علی عدم
العوضیة سقط ضمانه» 1هنگامیکه خود مالک اقدام به ضرر بر علیه خودش نماید دیگر
دلیلی ندارد که شخص دیگر به خاطر احترام مال او یا رفع ضرر از او ضامن انگاشته شود.

9

یكی از موارد استناد فقهاء به قاعده اقدام را «اقدام شخص بر ضرر مال خود یا جان و
اعضا و جوارح خود با وجود هشدار و تحذیر و رسیدن هشدار به وی و امكان فرار وی»

عنوان نمودند 4.مستند دانستن اقدام در قاعده هشدار یعنی در وقوع حادثه ،سبب جدید
(عدم توجه به هشدار خطر که مفید و مؤثر بوده است) وفق قاعده اقدام مسئول ورود ضرر به

خود است 1.سبب در اصطالح فقه و حقوق با معنی فلسفی آن فرق دارد از نظر فقهی و
حقوقی ،سبب یعنی هر چیزی که از عدمش ،عدم چیزی الزم آید ولی از وجودش ،وجود
چیز دیگری الزم نیاید .برخالف علت به معنای فلسفی که از وجودش وجود چیزی و از

عدمش ،عدم دیگری الزم میآید 1.در اتالف ،شخص بهصورت مستقیم و بدون واسطه
باعث تلف میگردد و ولی در تسبیب میان عمل شخص و تلف واسطه وجود دارد .در
اتالف فعل وجودی متصور است و اما در تسبیب هم فعل وجودی و هم ترک فعل میتواند
دستاویز ضمان باشد .برخی از حقوقدانان ،قاعده تسبیب (اقوی بودن سبب از مباشر)

 .1جعفری لنگرودی ،ترمينولوژى حقوق ،کتابخانه گنج دانش1974 ،ش ،ص.70
 .1مراغی ،سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی ،العناوين الفقهية ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،ج9794 ،1ق ،ص .784
 .9لطفی ،اسدالله ،موجبات و مسقطات ضمان قهرى ،انتشارات مجد9311 ،ش ،ص.988
 .4موسوی بجنوردی ،قواعد فقهيه ،ج  ،1ص .21
 .1داراب پور ،مهراب ،مسئوليتهاى خارج از قرارداد ،تهران ،انتشارات مجد1930 ،ش ،ص .27
 .1عمید زنجانی ،عباسعلی ،موجبات ضمان ،نشر میزان1923 ،ش ،ص .71
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بهعنوان مستند قاعده هشدار بیان کردند 1.ضمان مباشر در صورت قوی بودن مباشر و یا
مساوی بودن سبب و مباشر است 1.ولی اگر سبب از مباشر نیرومندتر باشدّ ،
مسبب ضامن
خواهد بود.
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 .3.1تبیین موضوع
شرایط الزم برای هشدار رافع مسئولیت عبارتاند از «تناسب هشدار با خطر»« ،عمدی
نبودن عمل زیانبار»« ،تقدم هشدار بر ضرر»« ،امكان درک خطر» و نیز «امكان ترک خطر»
که هشدار قانونی با نبود حتی یكی از این شرایط ،محقق نمیشود .موقعی که به علت عدم
جمع شرایط ،هشدار مصطلح صورت نگیرد ،استناد بهقاعده هشدار برای اثبات مسئولیت
عامل زیان کارا نیست؛ چراکه با عدم رعایت شرایط هشدار (برای نمونه عدم رعایت فاصله
عالئم هشداردهنده) در واقع هشدار قانونی ،محقق نشده است .باید توجه داشت که اثر و
پیامد قاعده هشدار در انتفای مسئولیت مدنی بروز و ظهور مینماید .هرچند در کالم فقهاء،
به تفاوت معنایی میان مبانی و مستندات توجهی نشده است.
بهطوریکه «حقوقدانان اسالمی پیش از آنکه بر مبنا تأکید ورزند ،درصدد بررسی
ادله و پشتوانه معتبر برای قواعد حقوقی میباشند .بااینحال یافتن قواعد و ضوابط کلی
بهعنوان مبنا میتواند ما را در شناخت ساختار نظام حقوقی کمک کند و راهنمای خوبی در
حل مسائل نوپدید و ابزاری مناسب برای مطالعات تطبیقی قلمداد گردد» 4.لذا در بحث

ّ
 .1حلی ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان،
دوم ،ج1402 ،9ق ،ص .121
 .1عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة،
قم1419 ،ق ،ج ،11ص114؛ لنكرانی ،محمد فاضل موحدی ،القواعد الفقهية (للفاضل) ،چاپخانه مهر ،قم،
1411ق ،ص.14
 .9نجفی ،جواهر الكالم ،ج  ،49ص.141
 .4حكمت نیا ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،ص .13
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مبانی عدم مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار در مقام پاسخ به این پرسش است که چه
دلیل و وجهه عقالئی ،دستآویز عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) است .برابر
اصول حاکم بر مسئولیت مدنی ،عامل زیان ،ملزم به جبران خسارات وارده به غیر است؛
اینک با تحقق قاعده هشدار به چه علت و مبنایی ،حكم به عدم مسئولیت عامل زیان
میدهیم .نگارنده کوشش دارد با نگرش به تفاوت آشكار میان منابع (مستندات ،دالیل) و
مبانی به بررسی علت عدم مسئولیت عامل زیان از دیدگاه مبنایی بپردازد و در راستای پاسخ
به این پرسشها نظریات گوناگونی میتوان ارائه نمود که برجستهترین آنها ،نظریه تقصیر،
قطع رابطه استناد است.
 .2مبانی عدم مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار
 .1.2تقصیر
اینكه در نظامهای حقوقی حاکم ،مبنای مسئولیت چیست؟ حقوقدانان در راستای پاسخ به
این پرسش ،نظریات ناهمگونی ارائه نمودهاند که شایانترین آنها ،نظریه تقصیر ،نظریه
خطر ،نظریه مختلط و نظریه تضمین حق است .پیروان نظریه تقصیر مبنای مسئولیت عامل
زیان و علت الزام وی به جبران زیان را تقصیر و خطا دانسته و جنبه اخالقی را بر قامت

مسئولیت پوشاندند؛ 1یعنی عامل زیان در صورتی مقصر و مسئول انگاشته میشود که رفتار
ً
وی اخالقا بایسته سرزنش و نكوهش باشد .از دید این گروه نسبت دادن مسؤولیت به مقصر
از داوریهای عقل است .نظریه تقصیر در سده  93میالدی تحت تأثیر عقاید علمای حقوق
کلیسا به وجود آمد 1.دیدگاه قدیمی و سنتی تقصیر تا پایان سده نوزدهم میالدی در باختر

حاکم بوده است 9.ماده  9381قانون فرانسه بهروشنی به قید تقصیر اشاره دارد؛ «هر عمل
 .1بهرامی احمدی ،حمید ،ضمان قهری-مسئولیت مدنی ،ناشر دانشگاه امام صادق (ع)1939 ،ش ،ص.101
 .1لورراسا ،میشل ،مسئوليت مدنى ،ترجمه اشتری ،محمد ،نشر حقوقدان1971 ،ش ،ص.41
 .9بهرامی احمدی ،ضمان قهرى -مسئوليت مدنى ،ص.101
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انسان که به دیگری زیان برساند ،کسی را که بر اثر تقصیر او زیان به بار آمده است ملزم می-
کند که آن زیان را جبران کند» .در قانون مدنی فرانسه ،تقصیر تعریف نشده است و ولی در
میان تعاریف حقوقدانان فرانسوی ،تعریف پالنیول پرآوازه است که تقصیر را به نقض تعهد
(تكلیف) پیشین تعریف نموده است 1.در قانون مدنی ایران در مواد  111 ،119و 113

تقصیر تعریف شده است .در ماده  971قانون مجازات اسالمی نیز به تعریف تقصیر
پرداخته است .درنتیجه نظریه تقصیر؛ کسانی که فاقد اراده هستند همانند مجانین و صغار
غیر ّ
ممیز و همینطور کسانی که ارادهشان معیوب گردیده مانند مكره ،مجبور و مضطر ،فاقد
مسئولیت مدنی میباشند 1.پیامد دیگر دیدگاه یادشده ،بار اثبات دلیل است که بر زیاندیده

تحمیل میشود 9.چون اصل بر عدم تقصیر است و هرگاه زیاندیده نتواند تقصیر عامل زیان
را اثبات کند ،وی از مسئولیت معاف گردیده و خسارت جبرانناشده باقی میماند ،امری که
موجب میشود در دنیای پیچیده کنونی ،بسیاری از عامالن زیان از مسئولیت رهایی یافته و
زیان حاصل از فعل یا ترک وی بر زیاندیده تحمیل شود .با اینهمه گاهی در مسئولیت
قراردادی ،عدم انجام تعهد خود تقصیر یا اماره قانونی بر تقصیر انگاشته شده و زیاندیده
الزم نیست که تقصیر متعهد را اثبات کند .ولی در مسئولیت قهری ،تقصیر همواره بر خالف
اصل است و زیاندیده در نقش مدعی باید آن را اثبات کند .در حقوق ایران ،نظریه تقصیر
با تحلیل ویژهای (تقصیری که احراز کننده رابطه سببیت باشد) بهعنوان مبنایی مهمی برای

مسئولیت تلقی میشود 4.حقوقدانان برای جلوگیری از ایجاد بینظمی در جامعه،
راهحلهایی را برای تعدیل و جایگزینی دیدگاه تقصیر ارائه نمودند .در مسؤولیت قراردادی،

 .1ژوردن ،پاتریس ،اصول مسئوليت مدنى ،ترجمه و تحقیق ادیب ،مجید ،نشر میزان ،تهران1931 ،ش ،ص.21
 .1باریكلو ،علی رضا ،مسئوليت مدنى ،نشر میزان ،تهران1939 ،ش ،ص.43
 .9همان ،ص.10
 .4ره پیک ،حسن ،حقوق مسئوليت مدنى و جبرانها ،انتشارات خرسندی ،تهران1931 ،ش ،ص.12
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عدم انجام تعهد تقصیر محسوب میشود ،مگر اینكه ثابت شود که متعهد مقصر نیست.
ماده  114قانون مدنی گویای فرض تقصیر متعهد قراردادی است.

1

بر این پایه حقوقدانان کوشش نمودند که دامنه این مسؤولیت را گسترش دهند و یک
وظیفه عمومی برای عامل زیان تعریف نمایند که سرپیچی از آن ،نقض قرارداد و تقصیر
انگاشته شود .راهحل دیگری که برای تعدیل نظریه تقصیر ارائه شد ،اماره قانونی تقصیر
(فرض تقصیر) برای افراد متخصص است .به این معنی که درصورتیکه اشیاء یا حیوان به
دیگری زیان برساند ،زیاندیده برای مطالبه خسارت ،الزم نیست تقصیر محافظ و مالک آن
را اثبات کند ،چون قانون وی را مقصر فرض نموده است ،بلكه تنها اثبات رابطه سببیت بین
زیان وارده و اشیاء یا حیوان موردنظر برای مسئول تلقی شدن مالک و کسی که آن را در
اختیار داشته ،کافی است و برعكس ،فرد یادشده ناگزیر است برای رهایی از مسئولیت ،عدم

تقصیر خویش را ثابت نماید 1.یكی از بزرگترین مشكالت نظریه تقصیر ،عدم قابلیت
اثبات آن برای توده مردم است ،به همین دلیل طرفداران نظریه تقصیر بر آن شدند که برای
رهایی از این ایراد ،در مفهوم تقصیر بدین نحو تجدیدنظر نمایند که مراد از تقصیر ،تقصیر

شخصی نیست ،بلكه مراد تقصیر نوعی و اجتماعی است 9.یعنی بهجای معیارهای

شخصی 4و درونذاتی از معیارهای نوعی ،1برونذاتی و عینی استفاده میشود؛ 1بنابراین،
تقصیر هر شخص بهصورت مستقل و با توجه به اوضاع و احوال روحی و پیرامونی وی مورد
بررسی قرار نگیرد ،بلكه بهصرف اینکه عملی با رفتار انسان متعارف و محتاط در شرایط
 .1شهیدی ،مهدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،تهران ،انتشارات مجد ،ج1939 ،9ش ،ص.197
 .1بهرامی احمدی ،ضمان قهرى-مسئوليت مدنى ،ص.104
 .9السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،ج ،1
1414ق ،ص  731به بعد.

4. Subjective
5. Objective
 .1داراب پور ،مسئوليتهاى خارج از قرارداد ،ص.17
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مشابه همخوانی نداشته باشد ،تقصیر محقق میشود؛ و لو عامل یادشده به سبب انجام آن
عمل ،قابل سرزنش و مالمت نباشد 1.از این روی در حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها از

دید برخی از حقوقدانان ،1چون موضوع و هدف اصلی ،جبران زیان است و مجازات عامل
زیان مدخلیت ندارد؛ بنابراین باید مالک نوعی و عینی را برتری دانست و لذا همانطوری که
در اتالف ،صغیر و مجنون ضامن میباشند در تسبیب نیز باید آنها را مسئول دانست.
 .1.1.2تقصیر عامل زیان به لحاظ عدم هشدار دهی
جان و مال و عرض و آبروی اشخاص محترم است (قاعده احترام) و هیچکس نباید به
دیگران ضرر برساند (قاعده الضرر) و لكن در روابط اجتماعی گاهی این اصل عدم اضرار با
حقوق دیگران تعارض پیدا میکند .در رفع این تعارض نیاز است عامل زیان ،پیش از
ارتكاب فعل زیانبار ،خطرات احتمالی را گوشزد نماید .این عمل (هشدار) در جهت ورود
ضرر به دیگران جلوگیری نماید .عدم اجابت این تكلیف ،برونرفت از رفتار متعارف است و
در واقع ترک فعلی است که یكی از مصادیق تقصیر شمرده میشود .آیا عدم هشداردهی

(تقصیر) میتواند مبنای مسئولیت عامل زیان تلقی شود؟ برخی از نویسندگان 9در پاسخ به
سؤال مینویسند« :این مبنا در صورتی به کار میرفت که در اصل مسئولیت عامل زیان
تردید بود ،در این صورت ،برای اثبات مسئولیت وی میشد که عدم هشدار را به معنای
تقصیر دانس ته و او را مسئول بدانیم اما در فرضی که در تحقق مسئولیت عامل زیان تردیدی
نباشد ،در این صورت ،عدم هشدار ،شرط تحقق مسئولیت نیست؛ بلكه این هشدار است
که مانعی برای تحقق مسئولیت خواهد بود» .به نظر میرسد که بحث از مبانی حجیت
هشدار درجایی است که هشدار با همگی شرایط و جوانب آن اتفاق افتاده باشد یعنی عامل
 .1قاسم زاده ،سید مرتضی ،مسئوليت مدنى ،نشر میزان1930 ،ش ،ص.14
 .1ره پیک ،حقوق مسئوليت مدنى و جبرانها ،ص.99
 .9میرشكاری ،عباس ،رساله عملى در مسئوليت مدنى ،شرکت سهامی انتشار ،تهران1934 ،ش ،ص.491
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زیان بهموقع هشدار الزم را داده باشد و زیاندیده به هشدار یادشده پروایی نكرده باشد؛ در
اینجا بحث می شود که چرا عامل زیان مسئول نیست .ولی در فرضی که عامل زیان به
تكلیف خود عمل نمیکند و هشدار نمیدهد در حقیقت اصل قاعده هشدار محقق نشده
است تا در فكر چرایی عدم مسئولیت عامل زیان باشیم و به اصطالح موضوع منصرف از
بحث است.
 .2.1.2تقصیر مخاطب هشدار به علت عدم توجه به هشدار
آیا علت عدم مسئولیت عامل زیان ،عدم توجه زیاندیده به هشدار است؟ پاسخ این سؤال به
دامنه تأثیر تقصیر در ایجاد مسئولیت و مالزمه میان مسئولیت زیاندیده با عدم مسئولیت
عامل زیان برمیگردد .باآنكه در برههای ،حقوقدانان بهویژه حقوقدانان فرانسه ،تقصیر را
بهعنوان مبنای مسئولیت میدانستند ولی باگذشت زمان از نظریه یادشده رویگردان شدند.

1

در حقوق اسالم ،تقصیر مبنای مسئولیت شمرده نمیشود بلكه بحث از تقصیر تنها
ً
برای احراز رابطه سببیت است 1.در بسیاری از امورات و رویدادها میان مردم ،اساسا
تقصیری اعم از فعل یا ترک فعل صورت نگرفته است؛ ولی در مسئول دانستن عامل زیان
تردیدی وجود ندارد .با توجه به اینكه بحث مسئولیت مدنی ،جبران زیان خسارتدیده است
که از نظر شرعی ،یک حكم وضعی است و از نظر حقوق اسالم ،هنگام بررسی حكم
تكلیفی میتوان به عنصر تقصیر توجه داشت ولی در حكم وضعی که در آن عنصر آگاهی و
ً
توانایی اثری ندارد ،به این لحاظ ،تقصیر را نمیتوان مبنای مسئولیت شمرد و صرفا نقش
تقصیر را میتوان در برقراری رابطه سببیت و اسناد عرفی زیان به عامل زیان دانست.

9

حقوقدانانی که تقصیر را مالک تشخیص مسئولیت قرار میدهند درواقع یک رکن چهارم
 .1باریكلو ،مسئوليت مدنى ،ص.43
 .1داراب پور ،مسئوليتهاى خارج از قرارداد ،ص.71
 .9حكمت نیا ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،ص.111
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هم برای مسئولیت قائل شدهاند؛ یعنی نهتنها باید انجام فعل زیانبار و ضرر و رابطه سببیت
ً
بین آن دو را ثابت کرد بلكه ضرورتا باید تقصیر عامل زیان را نیز ثابت نمود .حتی منطق
ماده یک قانون مسئولیت مدنی را که بحث از تقصیر مینماید در صورتی میتوان هماهنگ
با سایر قوانین و با مبنای واحد توجیه کرد که اثبات تقصیر برای احراز رابطه سببیت باشد نه
به عنوان یک رکن مازاد بر رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده .اینکه میزان تأثیر
تقصیر زیاندیده (مخاطب هشدار) بر انتفای مسئولیت مدنی عامل زیان چه میزان میباشد
و قلمرو آن از لحاظ معافیت کلی و یا محدودیت و کاهش مسئولیت بین حقوقدانان
اختالف است .فرض ما این است که مخاطب هشدار با عدم توجه به هشدار مرتكب تقصیر
شده است و منظور از تقصیر یادشده صرف مشارکت زیاندیده در وقوع حادثه نیست چراکه
زیان دیده پیوسته در وقوع حادثه مدخلیت دارد؛ مانند آنكه در حادثه تصادف ،حضور زیان-
دیده در محل حادثه به نوعی مشارکت در وقوع تصادف است .بحث ما در جایی است که
زیاندیده در وقوع حادثه ترک فعلی نموده که تقصیر مؤثر باشد .در حقوق فرانسه ،تقصیر
زیاندیده را مؤثر در انتفای مسئولیت بهصورت معافیت کلی و یا جزئی پذیرفته است.

1

بهطوریکه تقصیر زیاندیده مسئولیت نوعی علیه مالک حیوان یا ساختمان را از بین میبرد
اما وقوع آن باید توسط شخص مسئول اثبات شود .در قانون  1ژوئیه  9181در مورد
خسارت ناشی از حوادث رانندگی که قوه قهریه نیز عامل رافع مسئولیت نیست ،تقصیر
نابخشودنی زیاندیده در صورتی که علت منحصر حادثه باشد ،از عوامل رافع مسئولیت

است 1.البته در صورتی تقصیر زیان دیده موجب معافیت کامل خوانده از مسئولیت است
که زیان دیده مرتكب تقصیر عمدی شده باشد و یا اینكه زیان دیده با تقصیر خود ،خوانده را
تحریک کرده باشد و در توجیه مناسب آن گفتهاند که تقصیر زیان دیده در حالت مذکور

 .1ژوردن ،اصول مسئوليت مدنى ،ص.190
 .1نظری ،ایزاندخت ،الزامهاى بدون قرارداد ،تهران ،انتشارات مجد 1931 ،ش ،ص.17
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سبب منحصر خسارت بوده و رابطه سببیت بین خسارت و فعل خوانده را قطع میکند 1.در
حقوق مصر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر میباشد در موقعی که زیان دیده مرتكب
تقصیر شده باشد و در عین حال ،عامل زیان (خوانده) مرتكب هیچ تقصیری اعم از
مفروض و ثابت نگردیده باشد ،چون تقصیر زیان دیده باعث ورود ضرر به خودش می-

باشد؛ در فرض مذکور موجب معافیت کامل خوانده از مسئولیت میشود؛ 1یعنی در حقوق
مصر در فرضی که تقصیر زیان دیده سبب منحصر در ایجاد خسارت باشد چون خوانده در
ایجاد خسارت دخالتی ندارد به طور کامل از مسئولیت معاف است (ماده  961قانون مدنی
مصر)؛ اما اگر عالوه بر زیان دیده ،خوانده نیز مرتكب تقصیر شده باشد ،به میزان نقش
تقصیر زیان دیده در مسئولیت عامل زیان توجه میکنند .با این توضیح که اگر یكی از دو
تقصیر (خوانده و زیان دیده) تقصیر دیگری را مستغرق نماید در این صورت آن تقصیری که
تحت الشعاع قرار گرفته باشد بیاثر است .مستغرق شدن یک تقصیر در تقصیر دیگر در دو
حالت است :یكی در جایی که یک تقصیر سنگینتر از دیگری باشد و آن در صورتی است
که یكی از دو تقصیر عمدی باشد مانند آنكه راننده وسیله نقلیه نسبت به کسی که با او
دشمنی دارد بصورت عمدی تصادف نماید در حالی که عابر از غیر محل عابر پیاده عبور
میكند .صورت دوم سنگینی یک تقصیر از تقصیر دیگر ،رضایت زیان دیده است که راضی

به ضرر زدن به خود است و شرط آن است که تقصیر زیان دیده در رضایت به ضرر به اندازه-
ای سنگین باشد که بتواند تقصیر عامل زیان را تحت الشعاع قرار دهد به عنوان مثال؛
ناخدای کشتی که با علم و اطالع اقدام به حمل کاالی قاچاق جنگی میکند نمیتواند برای
دریافت خسارت به مالک کاال مراجعه نماید 9.حالت دوم از استغراق تقصیر در تقصیر

 .1شرافت پیما ،محمد رضا ،سبب خارجى در مسئوليت مدنى ،تهران ،انتشارات مجد1931 ،ش ،ص.141
 .1السنهوری ،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ،ج  ،1ص.221
 .9همان ،صص221-221؛ متولی وهدان ،رضا ،الوجيز فى المسئولية المدنية ،مصر ،دارالفكر و القانون1491 ،ق،
ص.11
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دیگر این است که یک تقصیر ناشی از تقصیر دیگر و نتیجه آن باشد که در این فرض هم این
ً
تقصیر خوانده است که ضرر را ایجاد نموده است؛ مثال کسی سوار وسیله نقلیه دوستش
میشود که راننده با سرعت وحشتناکی میراند و سرنشین یک اقدام نسنجیده میکند و به
خودش ضرر میرساند که در این فرض تقصیر زیان دیده نتیجه تقصیر خوانده است و لذا
تقصیر راننده ،تقصیر سرنشین را تحت پوشش قرار میدهد و مسئولیت کامل راننده را در پی

خواهد داشت 1.فرض دیگری که در حقوق مصر مطرح است در جایی است که هیچ یک از
دو تقصیر دیگری را در خود مستغرق نكند بلكه هر دو تقصیر (خوانده و زیان دیده) سبب
ایجاد خسارت باشد که در این جا تقصیر مشترک مطرح است .در صورتی که نسبت تقصیر
را بتوان مشخص کرد مسئولیت بین آنان توزیع میشود و در صورت عدم امكان تعیین
نسبت ،به تساوی مسئولیت تقسیم میشود؛ مانند آن که تصادفی بین وسیله نقلیه که با
سرعت غیر مجاز حرکت میکند با عابری که در محل عبور عابر پیاده ممنوع حرکت میکند

رخ دهد 1.اگر مبنای حجیت هشدار را تقصیر مخاطب هشدار بدانیم در نتیجه آن باید هرجا

که زیان دیده تقصیر کرده باشد ،عامل زیان از مسئولیت مبرا باشد در حالی که این مبنا نمی-
ً
تواند عامالشمول باشد؛ چرا که در مواقعی ،عامل زیان نیز مرتكب تقصیر میشود مثال
مرتكب فعل عمدی شده باشد در این صورت تقصیر زیاندیده نمیتواند عامل زیان مقصر
را از مسئولیت مبرا نماید.
 .2.2قطع رابطه استناد
 .1.2.2رابطه استناد عرفی
استناد عرفی این است که هر شخص نسبت به اعمالی که مستند به او است ،مسئولیت دارد؛
 .1السنهوری ،الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ،ج ،1ص227؛ متولی وهدان ،الوجيز فى المسئولية المدنية،
ص.19
 .1متولی وهدان ،الوجيز فى المسئولية المدنية ،ص.19
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یعنی هر گاه زیانی بوجود آید ،کسی باید عهده دار جبران خسارت باشد که زیان مستند به
عمل او اعم از فعل و ترک فعل باشد و این قابلیت استناد ،مبتنی بر سببیت میباشد .البته
رابطه سببیت بهعنوان یكی از ارکان مسئولیت مدنی با رابطه سببیت بهعنوان مبنای مسئولیت
فرق دارد؛ چراکه «در ارکان مسئولیت مدنی ،رابطه سببیت بین زیان و فعل زیان بار مورد
توجه قرار می گیرد حال آن که در نظریه قابلیت انتساب ،رابطه سببیت ،بین زیان و عامل زیان

مد نظر قرار گرفته است»« 1.با توجه به مسلم بودن اصل پاسخگویی شخص در قبال اعمال
ً
خویش نزد تمام عقال ،قلمرو و دامنه مسئولیت شخص محدود به اعمالی است که عرفا به

او استناد داده میشود و مسئولیت او هم مبتنی بر این استناد عرفی است» 1.در فقه اسالمی
نظریه قابلیت انتساب عرفی در بسیاری از مواقع مورد توجه فقهاء بوده است .صحیحه امام
َ َ َ
صادق(ع) که عامل ضرر زننده در راه مسلمین را ضامن و مسئول میداند؛ « َم ْن أض َر ِبش ْي ٍء
ْ
َ
َ َ َ
ِم ْن ط ِر ِیق ال ُم ْس ِل ِم َین ف ُه َو ل ُه ض ِام ٌن» 9و مورد استناد بسیاری از فقهاء 4قرار گرفته است؛ در
واقع زیان زدن به دیگری مقید به علم یا جهل و یا تقصیر نشده است 1.و از اطالق مفاد
روایت میتوان استنباط کرد که رابطه سببیت بین ضرر و عامل ضرر در تحقق مسئولیت
کافی است .بعضی از فقهاء بصورت قاعده کلی ،هر عملی که از شخص مختار سر بزند و
بر حسب عرف و عادت موجبات تلف مال و یا جان دیگران را فراهم آورد؛ بطوری که در نزد
 .1لطفی ،اسدلله ،مسئوليت مدنى ،تهران ،انتشارات جاودانه-جنگل1939 ،ش ،ص.91
 .1باریكلو ،مسئوليت مدنى ،ص.12
ّ .9
حر عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،13ص192؛ ابن بابویه ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص111؛ کلینی ،الكافى،
ج ،7ص.910
 .4شهید ثانی ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،11ص971؛ عاملی ،سید جواد بن محمد حسینی،
ّ
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة (ط  -الحدیثة) 19 ،جلد ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،ج1413 ،12ق ،ص19؛ حائری ،سید علی بن محمد طباطبایی ،رياض المسائل ،قم،
مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،ج1412 ،11ق ،ص407؛ نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،97ص41؛ حسینی روحانی،
سید صادق ،فقه الصادق عليه السالم ،قم ،دار الكتاب مدرسه امام صادق علیه السالم ،ج 1411 ،11ق ،ص.117
 .1مراغی ،العناوين الفقهية ،ج ،1ص.991
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عقالء و عرف تلف مستند به عامل زیان باشد ،مسبب ضامن است «ان کل فعل صدر من
ً
فاعل عاقل مختار و کان سببا فی العادة لوقوع تلف فی مال المسلمین أو فی أنفسهم و لم
یتوسط بین ذلك الفعل و التلف فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار ،بحیث یكون التلف
ً
مستندا الیه عند العرف و العقالء ،فهو ای فاعل السبب ضامن» 1.بعضی از فقهاء در ضمان
ً
اتالف بالمباشره ویا بالتسبیب صراحتا به صدق عرفی اتالف اشاره نمودند« .منشأ الضمان
إنما هو اإلتالف علی ما یظهر من النص و الفتوی فالمدار علی صدق المتلف عرفا».

1

«هرگاه کسی با رعایت دقتهای الزم شكاری را هدف و نشانهروی کند و گلوله از شكار
بگذرد و بگوسفندی که در پشت سنگ پنهان بوده اصابت نماید ،شكارچی مسئول میباشد
اگر چه تقصیری ننموده است ،زیرا منطق ساده عرف ،شكارچی را علت توجه خسارت به

مالک گوسفند میداند» 9.اینجاست که بعضی از فقهاء 4تقسیم اتالف به مباشرت و تسبیب
را اشكال کردند و بیان داشتند که عناوین مباشرت و تسبیب و مانند آن در روایات به کار
نرفته است و میزان ،صدق عرفی عنوان اتالف است و تقسیم اتالف به مباشری و تسبیبی و
ّ
مانند آن در کلمات فقها در حد بیان مصادیق عرفی آن میباشد .در بسیاری از احكام
ّ
مسبب ندانستهاند ،مانند موارد ضمان ّ
تعدی ّ
مربی
تسبیب ،ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و
شنای کودک در زمانی که کودک در حال شنا ،بصورت اتفاقی غرق شود و غرق شدن کودک
مستند به فعل مربی شنا باشد 1.ونیز ضمان جاریکنندۀ آب در ملک خود که به ملک دیگر

نفوذ کند وضمان راکب چارپا یا هدایتکنندهی آن که به اموال دیگران خسارت وارد آورد .با
ّ
توجه به موارد یاد شده ،این دیدگاه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل
 .1لنكرانی ،القواعد الفقهية ،ص.13
 .1مراغی ،العناوين الفقهية ،ج ،1ص.491
 .9امامی ،سید حسن ،حقوق مدنى ،تهران ،ناشر کتابفروشی اسالمیه ،ج 1971 ،1ش ،ص.939
 .4نجفی ،جواهر الكالم ،ج  ،97ص11؛ مراغی ،العناوين الفقهية ،ج ،1ص.491
ّ
 .1حلی ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص.197
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زیانبار (یعنی اتالف) به ّ
مسبب ،موجب ثبوت ضمان است و در برخی موارد نیازی به اثبات
ّ
مقصر بودن ّ
مسبب نیست؛ هرچند در مواردی تقصیر ،راهی برای استناد عرفی فعل به

ّ
مسبب میباشد 1.اگر طوفان (بادشدید) شخصی را بر روی شخص دیگر افكند و منجر به
صدمه یا مرگ شود بعضی از فقهاء 1به علت عدم استناد صدمه به او ،ضمان را متوجه

شخص ندانستهاند بلكه صدمه را مستند به یک امر خارجی دانستهاند« .لعدم استناد القتل
الی فعله بل إلی أمر خارجی» .بعضی از فقهای معاصر 9در اینكه دریک پروژه گازرسانی و

حفر کانال که با سقوط لوله به داخل کانال منجر به صدمات به کارگر شده است و در پاسخ
ّ
مسئولیت مالک عمل قرار گیرد ،یا درجهی
به این سوال که آیا درجهی تأثیر باید در تعیین
تقصیر؟ معیار را تأثیر و استناد عرفی مطرح کردند .تقصیر در هیچکدام از مسئولیت های
مدنی رکن مسئولیت نیست بلكه ضرورت اثبات آن در برخی موارد به خاطر تقویت و
تسهیل احراز رابطه سببیت است .گروهی از حقوقدانان به جای تفسیر حقوق ایران ،در واقع

قواعد و مقررات را به سبک نوشتههای علمای حقوق فرانسه تفسیر و تعبیر کردهاند 4.نظریه
قابلیت انتساب عرفی دارای نتابج و آثار زیادی است که مهمترین آن منطبق بودن با فلسفه
مسئولیت مدنی است چرا که مهمترین فلسفه مسئولیت مدنی بدست آوردن عدالت فردی و
اجتماعی است به نحوی که ساختار فلسفی مسئولیت مدنی را باید در مفهوم عدالت

خواهی جستوجو کرد 1.در نظریه قابلیت انتساب عرفی مسئولیت بر کسی تحمیل میشود
 .1جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی ،سید محمود هاشمی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم
السالم ،قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج1411 ،1ق ،ص.412
 .1طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروة الوثقى ،بیروت مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،ج1403 ، ،9ق،
ص411؛ حائری ،همان ،ج ،11ص.921
 .9شیرازی ،ناصر مكارم ،الفتاوى الجديدة ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم ،ج،9
ص.491
 .4داراب پور ،مسئوليتهاى خارج از قرارداد ،ص.11
 .1بادینی ،حسن ،فلسفه مسئوليت مدنى ،تهران ،شرکت سهامی انتشار1931 ،ش ،ص.29
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که خسارت بوجود آمده مستند به او است .نظریه مذکور تأمین کننده اصل جبران خسارت
است .اصلی که با توجه به ماهیت و اهمیت و اهداف مسئولیت مدنی ،یكی از مهمترین

اصول مسئولیت مدنی تلقی میشود 1.همان اصلی که بعضی از حقوقدانان فرانسوی 1تعبیر
به «حق جبران خسارت» میکنند .به لحاظ اهمیت اصل جبران خسارت است که در
مسئولیت مدنی ،عمد و یا سوء نیت عامل زیان مطرح نیست چرا که مهم جبران خسارت
زیان دیده است و از اینكه ایراد خسارت به نحو عامدانه و آگاهانه باشد یا از روی اشتباه و

جهل باشد؛ مانعی برای مسئول دانستن عامل زیان نیست 9.نظریه انتساب عرفی در واقع به
لزوم جبران خسارت تأ کید داشته و از حقوق زیاندیدگان حمایت میکند و همسو با

تحوالت جدید مسئولیت مدنی است 4.همچنین یكی از آثار نظریه قابلیت انتساب ،تسهیل
دعاوی مسئولیت مدنی و عدم لزوم اثبات تقصیر توسط زیان دیده است و چون اثبات
تقصیر در نظریه قابلیت انتساب شرط نیست فلذا فرقی ندارد که مسئولیت قراردادی باشد
ویا قهری بلكه مهم انتساب زیان به عامل زیان است در مسئولیت قراردادی زیان مستند به
نقض قرارداد است و در مسئولیت قهری زیان و خسارت مستند به عمل عامل زیان است که
با اثبات استناد عرفی ،ضرر باید توسط او جبران شود« .با توجه به وابستگی حقوق
خصوصی به فقه اسالمی و لزوم تطبیق مقررات قانونی با فقه اسالمی و مواد قانونی مذکور،
مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیانبار به شخص است و تقصیر
یكی از عواملی است که در تشخیص و احراز این استناد میتواند به قاضی کمک کند».

 .1ره پیک ،حقوق مسئوليت مدنى و جبرانها ،ص.12
 .1ژوردن ،اصول مسئوليت مدنى ،ص.19
 .9السنهوری ،الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ،ج  ،1ص.741
 .4لطفی ،مسئوليت مدنى ،ص.93
 .1باریكلو ،مسئوليت مدنى ،ص.11

1
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 .2.2.2قطع رابطه استناد
می توان علت و مبنای حجیت هشدار و به عبارت دیگر علت عدم مسئولیت عامل زیان در
مقوله هشدار را قطع رابطه استناد دانست« .المكان استناد القتل الی نفس الرمی النه وقع
ّ
بسبب عدم تحفظ» 1.قطع رابطه استناد گاهی به این نحو است که به طور کلی رابطه سببیت
بین فعل فاعل زیان و خسارت را قطع میکند و اراده را از مباشر زیان چنان سلب میکند که
او به صورت یک ابزار در میآورد و گاهی ضغیفتر از آن است و باعث سلب اراده فاعل
زیان در انجام فعل زیان بار نمیشود؛ اما رابطه سببیت عرفی بین عمل او و زیانها را بر
طرف میکند و باعث رفع مسئولیت او میشود مانند قوه قاهره که رابطه سببیت بین فعل
زیان بار و ضرر را قطع میکند 1.طبق این نظر ،رابطه سببیت بین ضرر و عامل زیان بر پایه
معیار سببیت از قبل وجود دارد ولی عامل دیگری (عدم توجه مخاطب هشدار) وارد میشود
که شرایط ویژهای دارد و رابطه سببیت میان عمل عامل زیان را با خسارت از میان میبرد .به-
طوری که گویی از ابتداء این رابطه وجود نداشته است .البته این قطع رابطه استناد با انتفای
ً
رابطه سببیت متفاوت است .چرا که در انتفاء رابطه سببیت اساسا رابطه سببیت از ابتداء
وجود ندارد اما در انقطاع رابطه سببیت ،رابطه سببیت وجود دارد اما عاملی آن رابطه را قطع

میکند 9.در یک حادثه منجر به خسارت ،عوامل زیادی میتواند در وقوع حادثه دخیل
باشد؛ اما آنچه مهم است و میتواند مبنا باشد همان انتساب ضرر به عامل زیان است.
عامل زیان با عمل زیان آور (فعل یا ترک فعل) ایجاد کننده زیان است؛ اما مخاطب هشدار
با ارتكاب عمل از نوع ترک فعل و تقصیر ،این رابطه سببیت بین عامل زیان و ضرر را قطع
 .1کاشانی ،حاج آقا رضا مدنی ،کتاب الديات (للمدنى الكاشانى) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1402 ،ق ،ص .71
 .1قاسم زاده ،سید مرتضی ،مبانى مسئوليت مدنى ،تهران ،نشر میزان1927 ،ش ،صص 911و .971
 .9نجیب حسنی ،محمود ،رابطه سببيت در حقوق کيفرى ،مترجم عباس نیای زارع ،سیدعلی ،مشهد ،انتشارات
دانشگاه علوم اسالمی رضوی1931 ،ش ،ص.177
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می کند .در واقع مبنای عدم مسئولیت هشداردهنده و بالتبع مسئولیت مخاطب هشدار،
عمل مخاطب هشدار است که باعث انقطاع رابطه سببیت بین عامل زیان و ضرر شده
است .طبق این نظریه ،ما در صدد اثبات عدم رابطه سببیت نیستیم چرا که بین عامل زیان و
ضرر ،رابطه سببیت عرفی وجود دارد .بلكه عدم توجه به هشدار از ناحیه مخاطب هشدار،
عامل دیگری است که رابطه سببیت را قطع کرده و باعث عدم مسئولیت عامل زیان میشود.
 .3.2نظر برگزیده
در بین نظرات ارائه شده در مبانی قاعده هشدار ،دامنه نظریه (قطع رابطه استناد) از نظر
گستردگی ،وسیعتر است و با دیگر نظرات ارائه شده در مبانی حجیت هشدار مانند تقصیر
وحتی با ادله قاعده یادشده همخوانی دارد .در قاعده اقدام که یكی از قواعد مسقط ضمان به
شمار می رود و علت سقط ضمان ،اقدام زیان دیده به ضرر خویش است؛ یعنی کسی که
احترام مال خودش را نداشته باشد و بر خالف قاعده احترام عمل نموده باشد و علیه خودش
اقدام نماید ،در واقع قطع رابطه سببیت بین زیان و عامل زیان صورت گرفته است و عرف
زیان را مستند به مخاطب هشدار میداند« .در حقیقت در این موارد ،زیان مستند به خود
زیان دیده است و بدیهی است ،در چنین موردی امكان رجوع به عامل زیان برای جبران

خسارت وجود ندارد» 1.در اقوی بودن سبب از مباشر ،در واقع اقوی بودن سبب باید به
نحوی باشد که عمل زیان بار تنها مستند به سبب باشد تا توانایی رفع ضمان از مباشر را

داشته باشد؛ 1و با توجه به مطالبی که در رابطه با مبنای تقصیر بیان شد و اینكه تقصیر مبنای
مسئولیت نبوده بلكه کاربرد تقصیر در جهت احراز استناد عرفی فعل زیان بار و عامل زیان
میباشد؛ لذا قطع رابطه استناد عرفی میتواند به عنوان مهمترین مبنای رفع مسئولیت عامل
زیان در قاعده هشدار تلقی شود.
 .1مبین ،نظريه قابليت استناد در مبانى مسئوليت مدنى ،ص.131
 .1نجفی ،جواهر الكالم ،ج  ،97ص.11
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 .3مبانی قاعده هشدار از دیدگاه قانون و رویه قضایی
 .1.3قانون
با سیر اجمالی در قوانین موضوعه ایران به موارد زیادی بر میخوریم که قانونگذار در تدوین
موادی از قانون و یا آییننامهها و بخشنامهها به لفظ هشدار و آگاهیسازی اشاره نموده است
که ذکر همه این مواد از حوصله این بحث خارج است؛ مانند ماده  7قانون ایمنی راهها و راه
آهن مصوب  9371و قانون به کارگیری سالح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
ضروری مصوب  9343و آیین نامه مربوطه و نیز آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب
 9310و آیین نامه ایمنی معادن مصوب  9341و آیین نامه رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  .9310در ماده  919آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب  9310آمده است:
«تمامی گذرگاه های وسایل نقلیه باید از معابر پیاده و خطوط راه آهن مجزا بوده و از هرگونه
تقاطع خطرناک بین آنها جلوگیری شود و در صورت ایجاد تقاطع باید به وسیلهی تجهیزات
حفاظتی مناسب ،عالئم هشداردهنده و چراغهای گردان ایمن گردد»؛ اما با توجه موضوع
ً
بحث که مبانی قاعده هشدار میباشد میتوان گفت که اساسا قانونگذار در تدوین قوانین و
مقررات مربوطه کمتر به قاعده هشدار توجه داشته و نمیتوان از قوانین و مقررات مربوطه
مبنای رفع مسئولیت عامل زیان را استنباط نمود؛ اما در قانون مجازات اسالمی مصوب
 9311قانونگذار در فصل ششم –موجبات ضمان به موادی اشاره نموده که با جمع این مواد
شاید بتوان ادعا کرد که قانونگذار به رابطه انتساب عرفی توجه داشته و نگاهی هم به قاعده
هشدار داشته و مبنای قاعده هشدار را قطع رابطه استناد در نظر گرفته است .در ماده 711
قانون مذکور ،مسئولیت عامل زیان را به لحاظ استناد فعل عامل زیان با نتیجه حاصله
(زیان) میداند و در ماده  100قانون مجازات اسالمی اگر ضرر مستند به عامل زیان نباشد
را موجب انتفای مسئولیت میداند در ماده مرقوم میخوانیم؛ «در مواردی که جنایت یا هر
نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد ،مانند این که در اثر علل قهری واقع شود،
ضمان منتفی است» .حكم تبصره  1ماده  108قانون مجازات اسالمی را میتوان در
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تحصیل مبنای قاعده هشدار مورد بهرهبرداری قرار داد .در تبصره مذکور آمده است« :هرگاه
کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ،مرتكب یكی از کارهای مذکور در ماده ( )104این
قا نون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ،آسیب ببیند ،مرتكب
عهده دار دیه است ،مگر این که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این
صورت مرتكب ضامن نیست؛ مانند این که مرتكب عالمتی هشداردهنده بگذارد یا درب
محل را قفل کند لكن مصدوم بدون توجه به عالیم یا با شكستن درب وارد شود» .از ماده
مذکور میتوان استنباط کرد که زیاندیده که به عالیم هشداردهنده توجه نكند و به این علت
متحمل زیان شود در واقع حادثه و صدمه مستند به عامل زیان نیست بلكه مستند به خود
زیان دیده است و بدیهی است که رابطه استناد بین عامل زیان و زیان از قبل وجود داشته
است و با اقدام زیان دیده (عدم توجه به هشدار) موجبات قطع رابطه استناد بین عامل زیان و
ضرر شده است.
 .2.3رویه قضایی
اگرچه در حقوق ایران ،اهتمام الزم در گردآوری رویه قضایی دادگاهها صورت نگرفته است
و لذا اظهارنظر صریح در یک مورد خاص با استناد به رویه قضایی مشكل به نظر میرسد؛
ولكن علی رغم محدویت منابع؛ سعی شده با ذکر نمونههایی ،به بیان گوشههایی از رویه
قضایی ایران راجع به مبانی قاعده هشدار پرداخته شود.
شعبه دهم دیوان عالی کشور در مقام تنفیذ رای دادگاه تالی طی دادنامه شماره -434
 49/91/3چنین استدالل میکند « دادگاه شرکت ملی گاز را به دلیل این که در کنار کانال
حفرشده توسط آن شرکت عالمات هشداردهنده نصب نكرده و به این سبب خواهان متوجه
کانال مذکور نگردیده و در نتیجه در آن سقوط و دچار خسارت شده ،محكوم به جبران

خسارت نموده است» 1.در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم راجع
 .1حسینی ،سید محمدرضا ،قانون مدنى در رو يه قضايى ،تهران ،انتشارات مجد1934 ،ش ،ص.114
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به دعوی مالک خودرو سواری پراید به علت سقوط در داخل گودال محفوره توسط
شهرداری طی دادنامه شماره  11/1/99-110687به علت اینکه دلیل بر مقصر بودن
خوانده از ناحیه خواهان ابراز نشده با استناد به ماده  914قانون آیین دادرسی مدنی ،حكم
به بی حقی خواهان صادر شد و باتجدیدنظرخواهی مشارالیه ،شعبه  34دادگاه تجدیدنظر
استان تهران طی رای شماره  1301140113400074چنین استدالل میکند« :رای
معترض عنه مخدوش به نظر میرسد زیرا حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر
اتومبیلها در شهر پرند و سقوط اتومبیل در آن و ورود خسارت محرز بوده و نماینده خوانده
نیز منكر این امر نشده است؛ و خوانده دعوی مجوز قانونی بر حفر گودال و نصب عالئم
هشداردهنده در اطراف آن به صورتی که هر راننده متعارفی متوجه آن گردد را ارائه ننموده لذا
گودال بدون رعایت مقررات قانونی و نكات ایمنی در معبر عمومی حفر شده و سبب بروز
ً
خسارت گردیده است و علی هذا با احراز تقصیر خوانده مستندا به مواد  318و  191و 191
آیین دادرسی مدنی و ماده  339قانون مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رای
معترضعنه حكم به محكومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته به مبلغ بیست و دو
میلیون ریال ،هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر مینماید» 1.در رای دیگری،
شعبه هشتم دیوان عدالت اداری طی رای نهایی به شماره  8/190981در یک پرونده با
موضوع تصادف منجر به ورودخسارت با این استدالل که نصب تابلوهای هشداردهنده،
وظیفه قانونی و ذاتی اداره راه و ترابری است و عدم نصب تابلوهای مذکور علت تصادف
است و از این بابت اداره مذکور مرتكب تقصیر شده است لذا حكم به ورود شكایت و
تصدیق ورود خسارت به شاکی به علت عدم نصب تابلوهای هشداردهنده صادر نموده
است .شعبه  39دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره
 1301140113900031رای دادگاه بدوی شعبه اول دادگاه عمومی ورامین به شماره
 81-9338را تأیید نموده که به موجب ان ،اداره راه و ترابری را متولی حفظ و نگهداری و
1. http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx
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تعمیر و نصب عالئم هشداردهنده راهها و شوارع برون شهری ،دانسته و چنانچه در هنگام
تعمیر و مرمت جاده از عالئم هشداردهنده استفاده نكند و به این دلیل خسارتی به شخصی

وارد شود به علت تقصیر مسئول شناخته میشود 1.با مالحظه آرا مذکور میتوان نتیجه
گرفت که در مواقعی که عامل زیان به تكلیف هشداردهی خود عمل نكند و از این بابت
منتهی به ورود خسارت شود موضوع با مبنای تقصیر تفسیر میشود و به علت تقصیری که
سبب ورود خسارت است مسئولیت متوجه وی است .در واقع رابطه سببیت بین تقصیر
عامل ظاهری زیان به علت عدم هشداردهی و زیان وارده مبنای مسئولیت است .حال ممكن
است اسباب دیگری این رابطه سببیت را قطع نماید که در این صورت سبب اخیر مسئول
تلقی میشود .نمونه آن را میتوان در رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره
 1301140110300711مشاهده نمود؛ خودروی سواری پراید با گاردیل خط ویژه
اتوبوس تندرو در بزرگراه امام علی تصادف میکند و راننده آن به طرفیت شهرداری تهران
دعوی مطالبه خسارت را مطرح مینماید و دادگاه بدوی به استناد نظریه کارشناس و به علت
تقصیر خوانده به لحاظ عدم بكارگیری و نصب عالئم و تابلوهای استاندارد قبل از شروع به
کار حكم به محكومیت شهرداری را به پرداخت خسارت صادر میکند با تجدیدنظرخواهی
محكوم علیه ،قضات دادگاه تجدیدنظر مذکور ،رای بدوی را مخدوش دانسته و حكم به رد
عوی صادر میکند با این استدالل که «با فرض پذیرش عبور راننده خودرو از مسیر ویژه که
حسب نظر کارشناس با گاردیل مشخص شده باعث قطع رابطه سببیت ادعایی (تخلف
شهرداری باعث عدم نصب عالئم هشداردهنده) میشود؛ بنابراین به نظر دادگاه بین زیان
وارده و تخلف منتسب به شهرداری رابطه سببیت احراز نمیگردد» .بعضی از آرای قضایی
نیز مبنای عدم مسئولیت عامل زیان را قاعده اقدام تشخیص دادهاند نمونه آنرا در رای دادگاه
نظامی یک لرستان است که متهم نظامی را به علت عمل طبق قاعده هشدار تبرئه نموده
است و قسمتی از رای آمده است؛ چون متهم نظامی به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل
1. http://j.ijri.ir/subsystems/Accounting/logoin
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نموده است و این که مقتول خود اقدام علیه خود ش نموده است و طبق حدیث مروی از امیر
المومنین علیه السالم (قد اعذر من حذر) حكم به تبرئه او صادر میگردد و رای مذکور در

شعبه  16دیوان عالی کشور ابرام شد 1.با بررسی آرای بیانشده دادگاهها در خصوص قاعده
هشدار چنین به نظر می رسد ،در مواردی که عامل زیان به تكلیف هشداردادن عمل نمیکند
و شرایط هشدار را رعایت نمیکند و به این علت به دیگری خسارت وارد میشود موضوع از
باب قاعده هشدار نیست بلكه از باب رابطه سببیت و تقصیر توجیه میشود؛ اما در موردی
که هشدار با رعایت کلیه شرایط داده شده و هشدار گیرنده علی رغم اطالع از آن از منطفه
خطر اجتناب نمیکند و متحمل زیان میشود؛ یعنی هشدار با وجود جمیع جهات ،مبنای
عدم مسئولیت عامل زیان و بالتبع تحمیل خسارت به مخاطب هشدار را قاعده اقدام و یا
قطع رابطه استناد دانستهاند.
ّ
مسؤلیت عامل زیان
 .4شرایط هشدار رافع
 .1.4تناسب هشدار با خطر
در ضمان رامی ،چنانچه هشدار به گونهای داده شود که مخاطب هشدار آن را نشنود،

مسئولیت از هشداردهنده رفع نمیشود 1.از آنجا که نوع هشدار با توجه به مكان و موضوع
خطر آفرین ،متفاوت است ،هشدار باید به گونهای باشد که در صورت لزوم ،حذار دهنده

بتواند ثابت کند در حد متعارف ،هشدار الزم را داده است 9.هشدار موثر ،هشداری است

صریح و روشن ،متعارف و قابل فهم برای مخاطبان باشد 4.تناسب هشدار با موضوع و
محیط خطر آفرین ،باید به نحو متعارف رعایت شود تا هشدار و اعالم خطر در رفع

1. http://www.qhavanin.ir/detail.asp?id=8906
 .1شهید ثانی ،الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية (المحشى  -کالنتر) ،ج  ،11ص.941
 .9محقق داماد ،قواعد فقه ،ج ،1ص.149
 .4موسوی بجنوردی ،قواعد فقهیه ،ج  ،1ص.117
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مسئولیت موثر باشد 1.این که هشدار مورد مناسب از چه نوعی (شینداری ،دیداری ،عملی)
باشد ،بستگی به موضوع عمل زیانبار دارد .تقسیمبندی مذکور دارای سابقه در حقوق

اسالمی دارد .بعضی از فقهاء انواع هشدار را به قولی و کتبی و عملی بیان داشتند 1.البته به
نظر می رسد اقسام مذکور حصری نیست .بلكه با توجه به نوع خطر و تناسب هشدار با خطر
احتمالی و موقعیت زمانی و مكانی و وضعیت مخاطب هشدار ،انواع دیگری را میتوان
احصاء کرد که با دیگر حواس انسان مانند المسه و بویایی و چشیدنی در ارتباط میباشد؛
ً
مثال در مورد فرد نابینا میتوان هشدار لمسی را پیشبینی کرد و یا به تناسب موضوع میتوان
از هشدارهای الكترونیكی مرتبط با سیستمهای عصبی استفاده کرد .ضابطه در تشخیص

هشدار مؤثر ،عرف بوده 9و همانطوری که عرف در مسئول دانستن عامل زیان ،نقش دارد و
حتی مفهوم زیان و خسارت و تقصیر نیز عرفی میباشد؛ به طوری که بعضی از حقوقدانان،
مسئولیت مدنی را یک حقوق عرفی دانستهاند ،مصادیق مسقطات ضمان من جمله هشدار
به نیز با مالک عرفی ارزیابی میشود.
در قانون نیز قانونگذار بر رعایت شرط «تناسب هشدار با خطر» تأکید داشته و عدم
مسئولیت عامل ظاهری زیان را منوط به علم و آگاهی مجنی علیه به خطر و عدم توجه به
عالیم هشداردهنده نموده است (مادتین  104و تبصره  1ماده  108قانون مجازات اسالمی
مصوب  )9311که بیتردید علم و اگاهی و عدم توجه مجنی علیه ،مستلزم اعالم خطر و
هشدار مناسب است .همچنین در قانون (ماده  191قانون مجازات اسالمی مصوب
 ،)9311از عبارت «به نحو مقتضی» ،برای آ گاهی دادن افراد در معرض خطر استفاده کرده
 .1صباح مشهدی ،حمید« ،بررسی و تبیین قاعده ی( :تحذیر یا هشدار)» ،مجله دادرسى ،بهمن و اسفند ،1921
شماره  ،10ص .17
ّ
 .1سبزواری ،سید عبد األعلی ،مهذب األحكام (للسبزوارى) ،قم ،مؤسسه المنار  -دفتر حضرت آیة الله ،چهارم ،ج
 1419 ،13ق ،ص.117
 .9مقدادی ،محمدمهدی« ،تاثیر هشدار در انتفای مسئولیت مدنی پزشكان» ،فصلنامه فقه پزشكى ،سال  9و ،4
زمستان  1930و بهار  ،1931شماره  3و  ،10ص .172
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است که نشاندهنده اطالع قانونگذار از متفاوت بودن نوع هشدار در موضوعات مختلف و
عرفی بودن آن میباشد.
 .2.4عمدی نبودن عمل زیانبار
عمل هشداردهنده ،باید قانونی و مشروع باشد و هشدار در اعمال و رفتارهای نامشروع و

غیرقانونی ،رافع مسئولیت نیست 1.برخی از حقوقدانان ،1شرط مذکور را تعبیر به
«مشروعیت رفتار» نمودند که شامل مشروعیت عمل یا ترک عمل در مكان مباح میشود و
غیرعمدی بودن رفتار را در بر میگیرد؛ بنابراین ،اگر اصل عمل هشداردهنده ،غیرقانونی
باشد ،عامل زیان نمیتواند به استناد هشدار از مسئولیت مبرا شود و در واقع ،هشداردهنده
ّ
نباید در انجام عمل زیانبار ،عمد و قصد داشته باشد« .و لو ثبت أنه قال :حذار ،لم یضمن

إن لم یقصد» 9.به نظر میرسد نمیتوان به طور کلی و در همه جا ،غیرقانونی بودن عمل را
مانع از اعمال قاعده هشدار دانست؛ برای مثال ،کسی که بدون اخذ مجوز از شهرداری در
حال احداث ساختمان است ،هرچند از نظر قانون ،عمل ساختوساز او ،غیر قانونی است؛
ّاما وقتی سازنده تمامی اقدامات هشداردهنده را در ساختمان اطالعرسانی کرده و زیاندیده
علیرغم اطالع از عالیم هشداردهنده ،به محل خطر رفته و به علت وقوع حادثه ،متحمل
زیان شود ،نمیتوان به صرف عدم اخذ مجوز از مراجع قانونی ،سازنده ساختمان را ،مقصر
قلمدا د و او نتواند به قاعده هشدار جهت رفع مسئولیت استناد نماید؛ اما در جایی که یک
قاچاقچی با مامورین انتظامی درگیر شده و در هنگام تیراندازی به مامورین و اهالی محل،
 .1مقدادی ،مسئوليت مدنى ورزشكاران ،ص 193؛ صباح مشهدی« ،بررسی و تبیین قاعده ی( :تحذیر یا هشدار)»،
مجله دادرسى ،ص.12
 .1حاجی زاده ،حمیدرضا ،زینالی نسرانی ،حسین ،جايگاه فقهى هشدار و نقش آن در رفع مسئوليت کيفرى ،کاشان،
نشر قانون مدار1931 ،ش ،ص.111
 .9فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول ،ج 1411 ،11ق ،ص.111
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هشدار دهد ،در صورت ورود صدمه و زیان به دیگران ،نمیتواند جهت رفع مسئولیت به
ً
قاعده هشدار تمسک نماید زیرا اساسا رفتار او ،نامشروع و غیرقانونی بوده است؛ بنابراین به
نظر میرسد :غیرقانونی و نامشروع بودن اصل عمل ،در صورتی مانع از معافیت
هشداردهنده می شود که در وقوع حادثه به عنوان علت اصلی قلمداد شود؛ در مثال اول،
عدم اخذ پروانه ساخت ،علت وقوع حادثه نیست؛ اما در مثال دوم ،عمل غیرقانونی
قاچاقچی یعنی تیراندازی به مأمورین ،علت اصلی وقوع حادثه میباشد .برخی از فقهاء
شرط اصابت بدون علم را از شرایط قاعده هشدار قرار دادند .منظور از شرط اصابت بدون
علم ،آن است که حذاردهنده به غفلت و بیتوجهی و اقدام خودسرانه مخاطب ،جاهل و

ناآگاه باشد 1.البته میتوان آن را داخل شرط مشروع و قانونی بودن عمل هشداردهنده
گنجاند.
 .3.4تقدم هشدار بر عمل زیان بار
اگرچه هشدار بعد از حادثه و ورود زیان میتواند باعث کاهش میزان خسارت شود اما به
علت عدم خاصیت اثر بخشی ،در رفع مسئولیت کامل عامل زیان موثر نیست .در بیشتر
مواقع ،بین عمل زیان بار و ورود ضرر فاصله زمانی وجود دارد .سؤالی که میتوان مطرح
کرد این است که آیا شرط تقدم هشدار ناظر به عمل زیان بار است یا ضرر؟ از ظاهر روایت
َ
الرامي ْال َب ِی َن َة ب َأ َن ُه َق َال َح َذار َح َذار َف َد َرَأ َع ْن ُه ْالق َص َ
....ف َأ َق َام َ
اص
امام صادق(ع) که می فرماید« :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
ُ َ َ َْ َْ َ
ً
ث َم قال قد أعذ َر َم ْن حذ َر» 1.نمیتوان صراحتا پاسخ سوال مذکور را بدست آورد چون از متن
روایت نمیتوان برداشت کرد که کودک پرتاب کننده گردو ،قبل از پرتاب ،هشدار داده است
و یا بعد از پرتاب گردو و قبل از اصابت گردو به همبازی اش؛ اما طبق نظر بعضی از فقهاء
مستفاد است که هشدار پیش از وقوع ضرر مالک است .تقدم هشدار بر عمل زیانبار شرط
.1صباح مشهدی ،بررسى و تبيين قاعدهى( :تحذير يا هشدار) ،ص.12
 .1کلینی ،الكافى ،ج  ،7ص.131
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الزم نمیباشد« .ال ضمان علی من حذر و ال دیة و ال قیمة و ال أرش لما یهلك بعد

تحذیره» 1.در نظر فقیه مذکور ،عدم مسئولیت عامل زیان را مدلل نمود به اینكه هالکت
(زیان) بعد از هشدار به زیاندیده وارد شده است .به نظر میرسد در مسئولیت مدنی آنچه
مهم و اساسی است ورود زیان به غیر است که باید جبران شود .فعل زیانبار مادامی که به
زیان منتهی نشود ،مسئولیتآور نیست .قاعده هشدار هم برای رفع این مسئولیت بكار
می رود و اگر عامل زیان قبل از ایراد زیان ،چه قبل از عمل زیانبار و یا بعد از آن ،هشدار
الزم را بدهد و هشدار گیرنده با وصف اطالع ،خود را در معرض خطر قرار دهد ،مانعی
برای مبرا دانستن عامل زیان مذکور از مسئولیت نیست.
 .4.4وصول هشدار به مخاطب (امکان درک خطر)
َْ َ َ
اگرچه بعضی از فقهاء بطور مطلق ،صرف هشدار دادن را رافع ضمان دانستهاند« .لو قال
َ َ ََ َ
َ
الر ِامي :حذ ِار ،فال ض َمان» 1و لكن اطالع از مفاد هشدار یكی از شرایط الزم برای رفع
مسئولیت عامل زیان است .رفع ضمان طبق قاعده هشدار یک اصل است و لكن شرط آن،
شنیدن (اطالع) زیان دیده میباشد 9.فقهای دیگری نیز به شرط مذکور اشاره نمودند 4.البته

قید «شنیدن» موضوعیت ندارد .به همین دلیل بعضی از فقهاء پس از بیان اقسام هشدار
 .1حلبی ،ابو الصالح ،تقی الدین بن نجم الدین ،الكافى فى الفقه ،کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السالم،
اصفهان  1409 ،ق ،ص.409
 .1عاملی ،شهید اول ،محمد بن مكی ،اللمعة الدمشقية فى فقه اإلمامية ،بیروت ،دار التراث  -الدار اإلسالمیة،
 1410ق ،ص.171
ّ
 .9اصفهانی ،مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ،ج ،14ص42؛ حلی ،تحرير األحكام الشرعية على مذهب
اإلمامية ،ج  ،1ص .194
 .4فاضل هندی ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،ج  ،11ص111؛ شهید ثانی ،الروضة البهية فى شرح
اللمعة الدمشقية ،ج ،10ص110؛ اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان ،قم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1409 ،ق ،ج  ،14ص149؛ حائری ،رياض
المسائل ،ج  ،11ص 172؛ نجفی ،جواهر الكالم ،ج  ،49ص12؛ کاشانی ،کتاب الديات ،ص.71
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ً
(شنیداری ،دیداری ،عملی) صراحتا به آگاهی زیان دیده اشاره نمودند 1.چون هدف از
هشدار این است که مخاطب بوسیله آن از وضعیت خطرناک اگاهی یابد و بتواند خودش را

از مهلكه برهاند 1.سؤالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا تحذیر نوعی برای رفع
مسئولیت عامل زیان کافی است یا این که تحذیر باید بصورت شخصی باشد؟ به نظر
بعضی از حقوقدانان ،وظیفه هشدار دهنده این است که در اعالم خطر ،اقدام متعارف را

معمول دارد و وظیفهای برای محافظت از افراد با وضعیت خاص ندارد 9.بعضی از فقهاء 4با
استناد به اصل برائت و اینكه عذر از ناحیه زیان دیده است ،مسئولیت عامل زیان را منتفی
دانستهاند بهطوری که اگر مخاطب هشدار به علت مرض و بیماری ،قادر به شنیدن نباشد و
هشداردهنده به بیماری او عالم نباشد و هشدار متعارف را داده باشد ،از مسئولیت مبری
است .بعضی در توجیه نوعی بودن هشدار ،به روایت علی(ع) که میفرماید« :قد اعذر من
حذر» استناد نمودند که در آن محور معذوریت و عدم مسئولیت انجام تحذیر است نه بیشتر
از آن 1.بنای عقال نیز ،دادن هشدار به طور مؤثر و متعارف را در رفع مسئولیت عامل زیان
کافی میداند و اگاهی یافتن همگان را شرط نمیداند؛ 1اما به نظر میرسد برای پاسخ به این

سؤال باید با نگاه به مبانی قاعده هشدار پاسخ داد با این توضیح که اگر مبنای قاعده هشدار
را تقصیر مخاطب هشدار بعلت عدم توجه به هشدار و یا قاعده اقدام بدانیم در این صورت
ً
چون مخاطب هشدار اساسا به علت مشكل شنوایی قادر به شنیدن هشدار نبوده است فلذا
نمیتوان تقصیری را متوجه او دانست؛ اما اگر مبنای قاعده هشدار را عدم تقصیر عامل زیان
ّ
 .1سبزواری ،مهذب األحكام ،ج  ،13ص.197
 .1مقدادی ،تأثير هشدار در انتفاى مسئوليت مدنى پزشكان ،ص.112
 .9حكمت نیا ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،ص .173
ّ
 .4حلی ،جمال الدین ،احمد بن محمد اسدی ،الرسائل العشر ،قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس
سره 1403 ،ق ،ص.931
 .1حكمت نیا ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،ص .173
 .1مقدادی ،مسئوليت مدنى ورزشكاران ،ص .191
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به علت هشدار به موقع و متعارف بدانیم در این صورت شاید بتوان به عدم مسئولیت عامل
زیان حكم داد چرا که عامل زیان با اخطار به موقع و متعارف ،در واقع مرتكب تقصیر نشده
است و در نتیجه مسئولیت از او مرتفع میشود .همان طوری که در بعضی از مقررات
خاص ،هشداری که نوعا و به نحو متعارف باشد را در رفع مسئولیت عامل زیان کافی
ً
دانستند؛ مثال در ماده  19آیین نامه عالیم ایمنی در کارگاهها آمده است« :کلیه تابلوهای
عالیم ایمنی باید در محلی نصب شوند که در هر موقع از شبانه روز برای کارگران و افراد در
معرض خطر ،به سهولت قابل دید باشند» .و یا در ماده  77آیین نامه و مقررات حفاظت در
مقابل خطر پرتوهای یون ساز آمده است« :کلیه کارگاهها باید متناسب با نوع عملیاتی که در
آنها انجام می شود ،به وسیله عالئم خطری که به آسانی قابل تشخیص باشد ،مشخص
گردند» .حال اگر مبنای قاعده هشدار را قطع رابطه استناد بدانیم دراین صورت همانطوری
که قبال توضیح داده شد؛ در واقع مبنای عدم مسئولیت هشداردهنده و بالتبع مسئولیت
مخاطب هشدار ،عمل مخاطب هشدار است که باعث انقطاع رابطه سببیت بین عامل زیان
و ضرر شده است .طبق این نظریه ،ما در صدد اثبات عدم رابطه سببیت نیستیم و چون در
انتفاء رابطه سببیت هیچ گونه رابطه سببیت بین عامل زیان و زیان وجود ندارد و عدم توجه
مخاطب هشدار ،کاشف از عدم وجود رابطه سببیت از آغاز میباشد .درحالی که بین عامل
زیان و ضرر رابطه سببیت عرفی وجود دارد و عدم توجه به هشدار از ناحیه مخاطب هشدار،
عامل دیگری است که رابطه سببیت را قطع میکند و باعث عدم مسئولیت عامل زیان
می شود؛ و در بحث مورد نظر مخاطب هشدار بعلت مشكل شنوایی ،از اخطار و هشدار
اطالع حاصل نمی کند تا عدم توجه او بوجود بیاید و در نتیجه باعث قطع رابطه استناد نیز
نمیشود .در مجموع به نظر میرسد اطالع زیان دیده از مفاد هشدار شرط میباشد و در
مواقعی که هشداری داده میشود باید متعارف بودن آن نسبت به مخاطب در نظر گرفته
ً
شود .چرا که اوال در روایت مورد استناد ،با طرح شكایت از ناحیه زیان دیده ،عامل زیان با
اقامه بینه ثابت کرد که به او (مضروب) هشدار داده است و لزوم آگاهی دادن به مخاطب را
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ً
میتوان از روایت برداشت نمود .ثانیا سیره عقال یک دلیل لبی است و باید به قدر متیقن از
ً
آن بسنده کرد که آن تحذیر شخصی است 1.ثالثا از نظرات فقهاء نیز میتوان شخصی بودن
هشدار را برداشت کرد .شهید ثانی و مقدس اردبیلی ،معتقدند که هشدار باید به بر شخص
مورد نظر صورت گیرد و عامل زیان به مخاطب هشدار بگوید برحذر باش 1.مرحوم خوئی

میفرماید « :اگر تیرانداز به کسی که قصد عبور از میدان تیر را دارد ،خبر داده و او را هشدار
داده باشد و لكن مخاطب عبور نماید و تیر انداز از عبور وی ناآگاه بوده و تیرش اصابت

نماید ،مسئولیت ندارد» 9.با توجه به مطالب مذکور ،امكان اطالع و درک هشدار بعنوان یک
شرط در قاعده هشدار مطرح است.
 .5.4امکان ترک خطر
شهید ثانی در کتاب شرح لمعه به شرط مذکور اشاره دارد« :و لو لم یقل :حذار ،أو قالها فی

وقت ال یتمكن المرمی من الحذر ،أو لم یسمع فالدیة علی عاقلة الرامی»؛ 4که طبق نظر
مذکور ،اگر عامل زیان هشدار ندهد و هشدار به موقع نباشد و برای مخاطب هشدار امكان
اجتناب از خطر وجود نداشته باشد و یا زیان دیده هشدار را نشنیده باشد ،مسئولیت عامل
زیان باقی است .فخر المحققین در این باره میگوید« :و لو ثبت انه قال حذرا لم یضمن ان

سمع المرمی و لم یعدل مع إمكانه» 1.برخی از فقهاء 1نیز« ،تمكن از عدول» را به عنوان
 .1مقدادی ،مسئوليت مدنى ورزشكاران ،ص.191
 .1شهید ثانی ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،11ص141؛ اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح
إرشاد األذهان ،ج  ،14ص.149
 .9خویی ،سید ابو القاسم موسوی ،مبانى تكملة المنهاج ،قم ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره 1411 ،ق ،ج ،1
ص .121
 .4شهید ثانی ،الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ،ج  ،10ص.110
ّ
 .1حلی ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف ،إيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد ،قم ،مؤسسه
اسماعیلیان1927 ،ق ،ج  ،4ص .113
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یكی از شروط معافیت مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار برشمردند .اگر چه در متن
روایت امام صادق(ع) و حكمیت حضرت علی(ع) به شرط «تمكن از عدول» صراحتا
اشاره نشده است اما اگر شرط مذکور نباشد در واقع فایدهای بر هشدار عامل زیان مترتب
نمیشود .مخاطب هشدار موقعی میتواند از خطر اجتناب نماید که امكان فرار باشد و اگر
ً
امكان ترک خطر نباشد ،اساسا هشدار بیفایده تلقی میشود و نمیتوان چنین هشداری را
در رفع مسئولیت عامل زیان مؤثر دانست .بعضی از فقهاء ممكن بودن عدول از خطر را به
ّ
کمال عقل و بلوغ مخاطب هشدار تسری دادند« .و لو ثبت أنه قال :حذار ،لم یضمن إن لم
یقصد و سمع المرم ّی و لم یعدل عن الطریق مع إمكانه و کماله بالعقل و البلوغ» 1.بدین
معنی که امكان اجتناب از خطر و امكان رهایی و چاره جویی ،در بعضی مواقع ناظر به
وضعیت مخاطب هشدار است .در نتیجه اگر مخاطب هشدار به علت جنون و یا کودکی،
قدرت و توانایی الزم را برای اجتناب از خطر نداشته باشد ،و درنتیجه متحمل زیان شود
دراین صورت عامل زیان اگرچه هشدار الزم را داده باشد از مسئولیت مبری نمیشود.

بعضی از فقهاء ،9علت حكم مذکور در مورد کودک نابالغ و مجنون را عدم درک آنان از
هشدار دانستهاند؛ و بین کودک ممیز و غیر ممیز فرق گذاشتند چرا که کودک ممیز درک
درستی از هشدار دارد اما کودک غیر ممیز ،هشدار را درک نمیکند و لذا در خصوص کودک
غیر ممیز ،عامل چه هشدار داده باشد و چه هشدار نداده باشد مسئول است و صرف هشدار
دادن به کودک غیر ممیز رافع مسئولیت عامل زیان نیست .عالوه بر توانایی و قدرت جسمی
مخاطب هشدار به عنوان شرط «تمكن عدول از خطر» ،مخاطب هشدار باید زمان کافی
 .1اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان ،ج  ،14ص149؛ حائری ،رياض المسائل ،ج ،11
ص172؛ کاشف الغطاء ،احمد بن علی بن محمد رضا ،سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات ،مؤسسه
کاشف الغطاء ،نجف اشرف ،ج  1419 ،9ق ،ص.21
 .1فاضل هندی ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،ج  ،11ص.111
 .9نجفی ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ج  ،49ص.70

 /192مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 9316

برای گریز از صحنه خطر داشته باشد و نیز شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر،
اجازه دور شدن از محل خطر را به مخاطب هشدار بدهد 1.لذا باید به شرایط ویژه مخاطب
هشدار (از حیث توانایی جسمی و عقلی) ،موقعیت وی و میزان زمان در اختیار وی توجه
کرد و متناسب با آن شرایط ،امكان یا عدم امكان ترک خطر وی از صحنه خطر و اجتناب از

آن را سنجید 1.در صورت فقدان هریک از موارد مذکور که مخل شرط «تمكن از عدول»

می باشد ،موجب باقی بودن مسئولیت عامل زیان است .هدف اصلی هشدار ،جلوگیری از
خطر احتمالی آینده است و اگر هشداری باشد ،اما جلوگیری از خطر ممكن نباشد دراین
ً
ً
صورت هشدار اساسا بی فایده است مثال برای گریز از محل حادثهساز یک ساعت زمان
نیاز داشته باشد و لكن عامل زیان نیم ساعت قبل از وقوع حادثه ،هشدار بدهد ،چنین
هشداری مؤثر در رفع مسئولیت عامل زیان نیست چون مخاطب هشدار فرصت کافی
جهت ترک خطر و فرار از موقعیت خطر ناک را ندارد .در ماده  11آیین نامه عالیم ایمنی
کارگاهها آمده است« :تابلوهای عالیم ایمنی باید تا حد ممكن نزدیک به خطرات مربوطه و
در فاصله مشاهده ایمن ،نصب گردند ،به نحوی که مخاطب فرصت انجام عكس العمل و
اقدام مناسب را داشته باشد» .طبق مفاد ماده مذکور ،اگر مخاطب هشدار علی رغم اطالع
از هشدار ،زمان کافی برای گریز از خطر را نداشته باشد ،هیچ مسئولیتی متوجه زیان دیده
نیست بلكه عامل زیان مسئول است .تمكن از عدول و توانایی ترک محل با توجه به
موضوعات مختلف متفاوت میباشد عالوه بر داشتن زمان کافی و نیز توانایی و قدرت
جسمی ،محل حادثه باید طوری باشد که برای ترک حادثه ممانعت به عمل نیاید .اگر
مخاطب هشدار به علت وجود موانع بر سر راه خود (مانند رودخانه خروشان یا پرتگاه
خطرناک) نتواند از محل حادثه فرار کند ،هشدار دهنده اگرچه هشدار داده باشد به علت
عدم وجود شرط «تمكن از عدول» مسئول است.
 .1محقق داماد ،قواعد فقه ،ج  ،1ص.149
 .1میرشكاری ،رسالهى عملى در مسئوليت مدنى ،ص.441
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 .6 .4عدم تحدید فضای عمومی جامعه (اصل  44قانون اساسی)
درحقیقت مانع اولیه در شیوع بی نظمی و ناهنجاریها در جامعه قانون و قواعد قانونی است
و گریز از قانون و قواعد و ضوابط قانونی باعث بینظمی میشود .هشدار به عنوان یک قاعده
پذیرفته شده در نظام فقهی و حقوقی ،یک حقی است که برای رفع مسئولیت میتواند مورد
استناد و دفاع خوانده قرار گیرد .در واقع عامل زیان در دعوای مسئولیت با استناد به قاعده
هشدار میتواند از این حق استفاده نموده و از مسئولیت مبرا شود اما گستره این حق تا
کجاست؟ آیا در کلیه امور با صرف هشدار میتوان از مسئولیت فرار کرد؟ کسی که در
احداث ساختمان به حریم خیابان تجاوز نموده و مصالح ساختمانی را در معابر عمومی و
در مسیر عبور افراد جامعه ،قرارداده و با نصب تابلوی «هشدار خطر سقوط مصالح» ،در
صورت سقوط شیء از ساختمان و ورود خسارت به اموال و یا اشخاص ،آیا میتواند با
استناد به قاعده هشدار از مسئولیت فرار کند؟ در بسیاری از شهرها ،مردم در جلوی درب
ورودی ساختمانها تابلویی نصب میکنند با این عبارت که «پارک مساوی است با پنچری»
و بعضا مشاهده میشود؛ اقدام به پنچر نمودن الستیک وسیله نقلیه پارک شده مینمایند.
دراین مورد آیا مالک ساختمان میتواند به قاعده هشدار برای رفع مسئولیت استناد نماید؟
در یک مسابقه ورزشی خطرناک که بدون مجوز برگذار شده است و هشدار الزم در آن داده
شده است آیا در صورت ورود خسارت میتوان به قاعده هشدار تمسک کرد؟ در مثالهای
مذکور و بسیاری از موارد دیگر ،میتوان عالوه بر شروط پیش گفته که در تحقق قاعده
هشدار الزم و ضروری است ،شرط دیگری را اضافه کرد و آن «عدم سوء استفاده از حق و
عدم تحدید فضای عمومی جامعه موضوع اصل  70قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»
است .در اصل مذکور میخوانیم« :هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به
غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» .اگرچه با مالحظه شروط پیش گفته خاصه ،شرط
مشروع و قانونی بودن فعل عامل زیان ،میتوان شرط عدم سوء استفاده از حق را استنباط
نمود اما با توجه به اهمیت این شرط در جلوگیری از هرج و مرج و ناهنجاریهای اجتماعی
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به نظر نگارنده ،شرط عدم سوء استفاده از حق و عدم تحدید فضای عمومی جامعه میتواند
به عنوان یک شرط مستقل در تحقق قاعده هشدار مدنظر قرار گیرد .گسترش دامنه قاعده
هشدار در جامعه و روابط افراد جامعه میتواند منشاء سوء استفاده و تهدیدی جدی در نظم
اجتماعی تلقی شود .هر کسی با هر عمل غیر قانونی و با صرف هشدار دادن خودش را از
مسئولیت مبرا میداند و این امر مفسده انگیز میباشد .در مسئول دانستن شخصی که عمل
نامشروع انجام میدهد و از این طریق به دیگری ضرر وارد مینماید ،تردیدی وجود ندارد؛
اما در مواقعی ،افراد دارای حق مشروع و قانونی میباشند اما در چگونگی استفاده از حق و
بكاربردن آن طبق قانون و شرع محدویتی باید قائل شد که این محدودیت تحت عنوان «سوء

استفاده از حق» 1مطرح میشود .منشاء قاعده مذکور در حقوق روم قدیم و نیز در حقوق
فرانسه بوده است 1.در حقوق ایران قاعده منع سوء استفاده از حق به شكل نظریه کامل
مطرح نشده ،اما مفهوم و شرایط کلی آن در بعضی از قوانین مانند اصل  70قانون اساسی و
ماده  931قانون مدنی بیان شده است .یكی از مصادیق قاعده این است که هدف اصلی
صاحب حق ،استفاده از آن به منظور ضرر زدن به دیگری است و مصداق دیگر قاعده مذکور
در جایی است که استفاده از حق با مصالح اجتماعی مورد نظر آن حق مغایرت داشته

باشد 9.در حقوق اسالم ،قاعده مذکور با قاعده مشهور «الضرر» سنجیده میشود .به نظر
میرسد اکتفا به هشدار برای رفع مسئولیت مدنی به صورت مطلق سبب سوء از حق و
خودش مسئولیتآور میباشد .عامل زیان قبل از اینكه به هشدار بپردازد باید تمامی مقررات
مربوط به عمل زیان بار را رعایت کند .در مثال مذکور سازنده ساختمان باید تمامی مقررات
و اصول ایمنی ساخت را رعایت نماید و به حریم خیابان با انباشته نمودن مصالح ،تجاوز
ننماید و اگر بعلت عدم رعایت مقررات و آییننامههای مربوطه ،خسارتی به غیر وارد آورد
1. Abuse of Rights
 .1السنهوری ،الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ،ج  ،1ص .291
 .9ره پیک ،حقوق مسئوليت مدنى و جبرانها ،صص.92-97

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار 141/

مسئول است اگرچه هشدار الزم را داده باشد؛ یعنی قاعده هشدار نباید مورد سوء استفاده
قرار گیرد و موجب تحدید فضای عمومی جامعه شود .در وقوع یک حادثه ،عوامل زیادی
دخیل هستند که رعایت احتیاطات و مقررات مربوطه میتواند از وقوع حادثه جلوگیری کند
و هشدار باید بعد از انجام مقررات مربوطه و انجام احتیاطات الزم صورت گیرد.
نتیجه
َ َ َ َ َ ََ
قاعدهی «تحذیر یا هشدار» برگرفته از روایت معروف «قد اعذر من حذر» از امام
صادق(ع) ،راجع به حكمیت حضرت علی(ع) است .به این معنی که اگر کسی قبل از
انجام دادن کاری هشدار دهد؛ ولی مخاطب هشدار ،توجهی نكند و زیانی وجود آید،
مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست .مصادیق آن ،در قوانین (مانند تبصره  1ماده 108
ق.م.ا مصوب  )9311و مقررات مختلف (مانند مواد  84 ،11آیین نامه راهنمایی و رانندگی
مصوب  ،)9381ذکر شده که بیانگر اهتمام و توجه مقنن به مقولهی هشدار است .در میان
ادله و مستندات قاعده هشدار (کتاب ،سنت ،شهرت و بنای عقال و عرف) میتوان مهمترین
و اصلیترین آن را بنای عقال و عرف دانست .قطع رابطه استناد به عنوان مبنای اصلی
قاعدهی هشدار است که از نظر دامنه ،گستردهتر از سایر مبانی (تقصیر) است و با دیگر
نظرات ارائه شده ،هم سو و همخوانی دارد .طبق مبنای مذکور ،موقعی که عامل زیان به موقع
و با جمع شرایط ،هشدار الزم را بدهد و لكن ،مخاطب هشدار علی رغم اطالع از هشدار،
از خطر احتمالی اجتناب نكند ،در واقع قطع رابطه سببیت بین زیان و عامل زیان صورت
گرفته است و عرف زیان را مستند به عامل زیان نمیداند .در حقیقت در این موارد ،زیان
ً
مستند به خود زیان دیده است و نتیجتا امكان رجوع به عامل زیان برای جبران خسارت
وجود ندارد .قطع رابطه استناد عرفی میتواند به عنوان مهمترین مبنای رفع مسئولیت عامل
زیان در قاعده هشدار تلقی شود .شرایط الزم برای هشدار رافع مسئولیت عبارتند از «تناسب
هشدار با خطر»« ،عمدی نبودن عمل زیان بار»« ،تقدم هشدار بر ضرر»« ،امكان درک
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خطر» و نیز «امكان ترک خطر» که هشدار قانونی با فقدان حتی یكی از این شرایط ،محقق
نمی شود .موقعی که به علت عدم جمع شرایط ،هشدار مصطلح صورت نگیرد ،استناد به
قاعده هشدار برای اثبات مسئولیت عامل زیان کارا نمیباشد؛ چرا که با عدم رعایت شرایط
هشدار (مثال عدم رعایت فاصله عالیم هشداردهنده) در واقع هشدار قانونی ،محقق نشده
است و در نتیجه دفاع با استناد به قاعده هشدار مردود است .ضمن اینکه گستره قاعد
هشدار تا جایی است که موجب تحدید فضای عمومی جامعه نشود و عامل زیان از این حق
سوء استفاده نكند .البته دادگاه با استناد به قواعد دیگر مسئولیت مدنی مانند دخالت تقصیر
زیان دیده در وقوع حادثه و بررسی عوامل و اسباب وقوع حادثه و تمیز عاملین این اسباب،
قادر به صدور حكم منصفانه است .ضمن این که عدم هشدار دهی و یا عدم رعایت شرایط
هشدار میتواند به عنوان اماره برای تقصیر خوانده تلقی شود .قاعده هشدار با جمع شرایط،
رافع مسئولیت عامل زیان است و زیان دیده (مخاطب هشدار) نه تنها نمیتواند جهت
جبران خسارات وارده به خود به عامل زیان مراجعه نماید ،بلكه مسئول تدارک زیان وارده به
دیگران نیز میباشد .با مداقه در قانون مجازات اسالمی مصوب  9311و نیز رویه قضایی
محاکم حقوقی میتوان رگههایی از نظریه قطع رابطه استناد عرفی به عنوان مبنای عدم
مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار پیدا کرد.
منابع
ابن بابویه ،محمد بن علی ،من ال يحضره الفقيه ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه9793 ،ق.
ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،چاپ سوم ،بیروت ،دار الفكر،
9797ق.
احمد بن فارس بن زکریا ،معجم مقائيس اللغة ،چاپ اول،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم9707 ،ق.

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار 149/
اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان 97 ،جلد ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 9703 ،ق.
امامی ،سید حسن ،حقوق مدنى ،چاپ نهم ،تهران ،ناشر کتابفروشی اسالمیه9349 ،ش.
بادینی ،حسن ،فلسفه مسئوليت مدنى ،چاپ دوم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار9311 ،ش.
باریكلو ،علی رضا ،مسئوليت مدنى ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر میزان9313 ،ش.
بروجردی ،آقا حسین ،جامع أحاديث الشيعة (للبروجردى) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات فرهنگ سبز،
9386ش.
بهرامی احمدی ،حمید ،ضمان قهرى-مسئوليت مدنى ،چاپ دوم ،ناشر دانشگاه امام صادق(ع)،
9313ش.
جامپیون جونیوز ،والتر .تی ،مسئوليت مدنى در ورزش ،ترجمه حسین آقائی نیا ،چاپ پنجم ،تهران،
انتشارات دادگستر9388 ،ش.
جعفری لنگرودی ،ترمينولوژى حقوق ،چاپ هفتم ،کتابخانه گنج دانش9347 ،ش.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی ،سید محمود هاشمی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت
عليهم السالم 3 ،جلد ،قم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم،
9716ق.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية ،چاپ اول ،بیروت ،دار العلم
للمالیین 9790 ،ق.
حائری ،سید علی بن محمد طباطبایی ،رياض المسائل ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
9798ق.
حاجی زاده ،حمیدرضا ،زینالی نسرانی ،حسین ،جايگاه فقهى هشدار و نقش آن در رفع مسئوليت
کيفرى ،چاپ اول ،کاشان ،نشر قانون مدار1931 ،ش.
حجت ،نظريه قابليت استناد در مبانى مسئوليت مدنى ،چاپ اول ،چاپ دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران،
مبین9310 ،ش.

ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم9701 ،ق.
حسینی روحانی ،سید صادق ،فقه الصادق عليه السالم ،چاپ اول ،قم ،دار الكتاب مدرسه امام صادق
علیه السالم9791 ،ق.
حسینی ،سید محمدرضا ،قانون مدنى در رويه قضايى ،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات مجد9317 ،ش.
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حكمت نیا ،محمود ،مسئوليت مدنى در فقه اماميه ،چاپ دوم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
9381ش.
حلبی ،ابو الصالح ،تقی الدین بن نجم الدین ،الكافى فى الفقه ،اصفهان ،کتابخانه عمومی امام امیر
المؤمنین علیه السالم9703 ،ق.

ّ
حلی ،جمال الدین ،احمد بن محمد اسدی ،الرسائل العشر ،قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی
نجفی قدس سره9701 ،ق.

ّ
حلی ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف ،إيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد 7 ،جلد،
قم ،مؤسسه اسماعیلیان9384 ،ق.

ّ
حلی ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام 4 ،جلد ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان1402 ،ق.
خویی ،سید ابو القاسم موسوی ،مبانى تكملة المنهاج ،چاپ اول ،قم ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی
ره9711 ،ق.
داراب پور ،مهراب ،مسئوليتهاى خارج از قرارداد ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات مجد9310 ،ش.
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،چاپ دوم ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران9344 ،ش.
ره پیک ،حسن ،حقوق مدنى -الزامات بدون قرارداد ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات طلوع1979 ،ش.
همو ،حقوق مسئوليت مدنى و جبرانها ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات خرسندی9311 ،ش.
ژوردن ،پاتریس ،اصول مسئوليت مدنى ،ترجمه و تحقیق ادیب ،مجید ،چاپ سوم ،تهران ،نشر میزان،
9319ش.
همو ،تحليل رويه قضايى در زمينه مسئوليت مدنى ،چاپ دوم ،تهران ،نشر میزان9319 ،ش.
ّ
سبزواری ،سید عبد األعلی ،مهذب األحكام (للسبزوارى) 30 ،جلد ،قم ،مؤسسه المنار  -دفتر حضرت
آیة الله9793 ،ق.
السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت،
9797ق.
شرافت پیما ،محمد رضا ،سبب خارجى در مسئوليت مدنى ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد،
9311ش.
شریف الرضی ،محمد بن حسین ،خصائص األئمة عليهم السالم ،چاپ اول ،آستان قدس رضوی،
9706ق.

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار 141/
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية (المحشى  -کالنتر) ،چاپ
اول ،کتابفروشی داوری9790 ،ق.
شهیدی ،مهدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات مجد9313 ،ش.
شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،هداية األمة إلى أحكام األئمة (ع) ،آستانة الرضویة المقدسة ،چاپ
اول ،مجمع البحوث اإلسالمیة9797 ،ق.
شیرازی ،ناصر مكارم ،الفتاوى الجديدة ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه
السالم ،ج  1417 ،9ق.
همو ،دائرة المعارف فقه مقارن ،چاپ اول ،قم ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم،
9714ق.
صباح مشهدی ،حمید« ،بررسی و تبیین قاعدهی( :تحذیر یا هشدار)» ،مجله دادرسى ،بهمن و اسفند
 ،9381شماره .60
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروة الوثقى ،چاپ دوم ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات،
9701ق.
طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرين ،چاپ سوم ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی9796 ،ق.
طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،الخالف ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم9704 ،ق.
ّ
عاملی ،سید جواد بن محمد حسینی ،مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العالمة (ط  -الحديثة) 13 ،جلد،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9791 ،ق.
عاملی ،شهید اول ،محمد بن مكی ،اللمعة الدمشقية فى فقه اإلمامية ،چاپ اول ،بیروت ،دار التراث -
الدار اإلسالمیة9790 ،ق.
عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم 91 ،جلد ،قم ،مؤسسة
المعارف اإلسالمیة9793 ،ق.
عمید زنجانی ،عباسعلی ،موجبات ضمان ،چاپ دوم ،نشر میزان9381 ،ش.
فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام 99 ،جلد ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9796 ،ق.
فالح ،مهدی« ،قاعده تحذیر در رویكرد فقهی و حقوقی» ،مجله معرفت ،ش9381 ،906ش.
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فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافى ،چاپ اول ،کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی علیه
السالم 9706ق.
قاسم زاده ،سید مرتضی ،مبانى مسئوليت مدنى ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر میزان9384 ،ش.
همو ،مسئوليت مدنى ،چاپ نهم ،نشر میزان9310 ،ش.
کاشانی ،حاج آقا رضا مدنی ،کتاب الديات (للمدنى الكاشانى) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1402 ،ق.
کاشف الغطاء ،احمد بن علی بن محمد رضا ،سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات4 ،
جلد ،نجف اشرف ،مؤسسه کاشف الغطاء1419 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافى ،دار الكتب اإلسالمیة9704 ،ق.
گرجی ،ابوالقاسم ،مقاالت حقوقى ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران9341 ،ش.
لطفی ،اسدالله ،موجبات و مسقطات ضمان قهرى ،چاپ دوم ،انتشارات مجد1931 ،ش.
همو ،مسئوليت مدنى ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جاودانه-جنگل9313 ،ش.
لنكرانی ،محمد فاضل موحدی ،القواعد الفقهية (للفاضل) ،قم ،چاپخانه مهر9796 ،ق.
لورراسا ،میشل ،مسئوليت مدنى ،ترجمه اشتری ،محمد ،چاپ اول ،نشر حقوقدان9341 ،ش.
متولی وهدان ،رضا ،الوجيز فى المسئولية المدنية ،چاپ اول ،مصر ،دارالفكر و القانون9731 ،ق.
مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ،چاپ دوم ،دار الكتب
اإلسالمیة9707 ،ق.
مجلسی ،محمد تقی ،روضة المتقين فى شرح من ال يحضره الفقيه ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه فرهنگی
اسالمی کوشانبور9706 ،ق.
محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه ،چاپ دوازدهم ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی9706 ،ق.
مراغی ،سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی ،العناوين الفقهية ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم9794 ،ق.
مقدادی ،محمدمهدی« ،تأثیر هشدار در انتفای مسئولیت مدنی پزشكان» ،فصلنامه فقه پزشكى ،سال
سوم و چهارم ،زمستان  9310و بهار  ،9319شماره  1و .90
موسوی بجنوردی ،سید محمد ،قواعد فقهيه ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات مجد9384 ،ش.
میرشكاری ،عباس ،رسالهى عملى در مسئوليت مدنى ،چاپ اول ،تهران ،شرکت سهامی انتشار،
9317ش.

تحلیل شرایط احرازی رفع مسئولیت عامل زیان در قاعده هشدار 147/
همو ،نقش هشدار در مسئوليت مدنى ،ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ،آبان  ،9310شماره .911
نجفی ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم 73 ،جلد ،هفتم ،بیروت،
دار إحیاء التراث العربي9707 ،ق.
نجیب حسنی ،محمود ،رابطه سببيت در حقوق کيفرى ،ترجمه عباس نیای زارع ،سیدعلی ،چاپ سوم،
مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی9319 ،ش.
نظری ،ایزاندخت ،الزامهاى بدون قرارداد ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد9311 ،ش.
واحدی ،مرتضی ،قاعده فقهى تحذير و تطبيق آن با حقوق انگلستان ،نشر راشدین9317 ،ش.
واسطی ،زبیدی ،حنفی ،محب الدین ،سید محمد مرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر القاموس،
چاپ اول ،بیروت ،دار الفكر9797 ،ق.

