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 مقدمه .1
رفع  یکی از قواعد بسیار باارزش و کاربردی در گستره فقه و حقوق که نقش شایانی در

آور، موجب آن، هرکس پیش از انجام کار زیان)تحذیر( هست. به مسئولیت دارد، هشدار
گاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار هشدار و آ

منابع و مستندات  گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود.
، سنت، شهرت و بنای عقالء و عرف که کتاب :از اندارتحجیت قاعده هشدار عب

)حر عاملی،  (ع)ترین مستند آن روایت صحیح ابوالصالح کنانی از امام صادقبرجسته
فرماید: جا که میآن های علی)ع( استدر مورد یکی از قضاوت .(99، ص29ق، ج1119

دند و یکی از آنان گردویی در زمان علی)ع( کودکانی درگیر گردو بازی )بازی با فالخن( بو
پرتاب نمود و گردو به دندان دیگری برخورد نمود و دندان او را شکست و مرافعه نزد حضرت 

سوی هم علی)ع( بردند و کودک پرتاب کننده گردو، اقامه بینه نمود که پیش از پرتاب گردو به
آن کسی »رمود: اش، هشدار داده است. حضرت علی)ع( او را از قصاص تبرئه کرد و فبازی

روایت یادشده را افزون بر نقل آن توسط محمدون ثالثه «. دهد معذور استکه هشدار می
با توجه به »اند. )کلینی، طوسی، ابن بابویه(، دانشمندان حدیثی دیگری نیز آن را نقل نموده

رده، آن را صحیح و یا کنانی نقل که حدیث را از کوجود محمد بن فضیل در سلسله سند 
دانند. بنابراین حدیث گفته شده از نظر سند معتبر و قابل به صحیح( می کسن )نزدیح

نباید تصور کرد که روایت مزبور  .(239، ص2جق، 1119 )محقق داماد،« اعتماد است
اختصاص به قضیه خاص دارد چرا که با توجه به برداشت فقهاء و سایر مستندات حجیت 

ی کلی در ت کرد و به عنوان یک حکم کلی و قاعدهتوان از آن الغای خصوصیهشدار، می
عنوان نفی مسئولیت اعم از کیفری و مدنی به کار برد. اگرچه در خصوص حجیت هشدار به

فرماید: مخالفی رافع مسئولیت، در میان فقهاء اجماع وجود ندارد و لکن صاحب جواهر می
 .(99، ص 12ق، ج1111)نجفی،  امدر این حکم )رفع مسئولیت هشداردهنده( ندیده

مبانی رافعیت ضمان از عامل زیان نیز از جمله تقصیر متضرر، قاعده اقدام و اقوی 
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توان قطع رابطه استناد عرفی را مبنای عدم مسئولیت هشداردهنده بودن سبب از مباشر می
)عامل زیان( و بالطبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار عنوان نمود که مستفاد از منابع 
فقهی و حقوقی و رویه قضایی محاکم دادگستری ایران نیز همین مبناست. تناسب هشدار با 
خطر، قانونی و روا بودن فعل هشداردهنده، تقدم هشدار بر ضرر، امکان درک و ترک خطر، 

ی ی هشدار در آثار فقهاء، واژههرچند برابر واژه دهند.شرایط قاعده هشدار را تشکیل می
رغم بیان گردد که علیا مداقه در آثار ایشان و حقوقدانان آشکار میحذار است؛ ولی ب

مباحث مبسوط راجع به قاعده هشدار اما راجع به دامنه و قلمرو قاعده هشدار و گستره آن در 
حوزه فقه و حقوق به گونه مجزا و مدون و فراگیر، مورد بررسی قرار نگرفته و بیشتر در 

حاظ شده است. اگرچه از حقوقدانان معاصر، آقایان مصادیق و موضوعات جزئی فقهی ل
به گونه  قواعد فقهیهو سید محمد بجنوردی در کتاب  قواعد فقهمحقق داماد در کتاب 

اند؛ ولی مطالب مطروحه از سوی آن دو بزرگوار قاعده تحذیر )هشدار( پرداختهمستقل به
جایگاه های منتشره مانند تابشده و کهای نوشتهنامهبسیار مختصر است. مقاالت و پایان

زاده و حسین تألیف دکتر حمیدرضا حاجی فقهى هشدار و نقش آن در مسئولیت کیفری
تألیف آقای مرتضی  قاعده فقهى تحذیر و تطبیق آن با حقوق انگلستانو  زینالی نسرانی

ا واحدی، تنها به یک یا چند جنبه خاصی از موضوع هشدار پرداخته و همه جوانب مرتبط ب
های اند؛ بنابراین نظر به ارزشمندی پرسمان جنبهدامنه کاربرد قاعده هشدار را در نظر نگرفته

کاربردی آن، انجام این پژوهش به گونه گسترده و جستار پیرامون دامنه قاعده هشدار در 
رسد و فتح بابی است چارچوب یک مقاله مستقل، بسیار ضروری و حتی ناکافی به نظر می

ران دیگر در زمینه کاربرد قاعده مذکور در هریک از موضوعات به صورت که پژوهشگ
مستقل تحقیق نمایند چرا که: یکی از تدابیر الزم در جهت جلوگیری از پیش آمدن حادثه، 

کارگیری هشدار، دوری از آسیب احتمالی هشدار و اعالم خطر است و انگیزه اصلی از به
گذار واقع نظر قانونهای داخلی و بیگانه مورد امعاننامهینرو در قوانین و آیآینده است. ازاین

های فراوانی ها و سازمانها و وزارتخانهاشخاص حقیقی و حقوقی و اداره شده است و
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مراتب، بررسی و  شده در رابطه با هشدار هستند. بنا بهمشمول رعایت وظایف سپرده
افزون بر جلوگیری از پیش آمدن حوادث در تواند پژوهش در رابطه با دامنه قاعده مذکور می

اجتماع، در رابطه با ارتفاع مسئولیت تأثیرگذار باشد. در این راستا این پژوهش، افزون بر 
مندی مراجعی مانند قوه قضاییه و مجلس تواند مورد بهرهکارگیری اشخاص یادشده میبه

ری و مراکز دانشگاهی و شورای اسالمی و قضات و داوران و کارشناسان و وکالی دادگست
علمی و پژوهشی قرار گیرد. لذا در این پژوهش ابتدا دامنه قاعده هشدار را در زمینه عملکرد 
هشدار از باب تقسیمات تعهدات موجود یعنی تعهد اخالقی و قراردادی و غیر قراردادی 

و بین  مورد بررسی قرار داده و سپس دامنه قاعده را در تطبیق با حقوق داخلی و خارجی
 پردازیم.گیری میدهیم و در نهایت به نتیجهالمللی مورد بررسی قرار می

 
 دامنه قاعده هشدار در انواع تعهدات .2

باشد و تعهد از یک که هشدار در واقع یکی از مسقطات ضمان و تعهد میبا توجه به این
زم است به تبع آن، شود که المنظر به تعهد اخالقی و قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می

ثیر قاعده أهای مختلف از باب گستره عملکرد آن از باب دامنه تقاعده هشدار را نیز به گونه
 در تعهدات اخالقی و قراردادی و غیر قراردادی بیان کنیم.

 
 عنوان تعهد اخالقیهشدار به. 1. 2

این خطر احتمالی با نگاه به کارکرد اصلی هشدار که اخبار به خطر احتمالی آینده است و 
بینی که نابینا و چاه است چو می»های مسئولیت اخالقی را فراهم آورد؛ ممکن است زمینه

گاهی  .)گلستان سعدی( «اگر خاموش بنشینی گناه است هرگاه کسی کاری را از روی ناآ
دهد که ممکن است عواقب خطرناکی برای او به همراه داشته باشد؛ وظیفه انجام می

گاه کردن اوست. ازایناخالقی دیگ رو هشداری که در این رابطه داده ران، هشدار دادن و آ
ویژه در باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز در باب شود یک هشدار اخالقی است. بهمی
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های دینی به آن اشاره شده است. مسئله امر و نهی و تشویق و نصح مستشیر که در آموزه
ه اخالقی ریشه در نهاد پاک آدمی داشته و اختصاص به زمان و عنوان یک وظیفهشدار، به

توان گفت که اخطار و هشدار و بیداری دیگران از کج مکان خاصی نیست و حتی می
ای، حضرت خوانیم: وقتی مورچهکه در قرآن کریم میطوریهاست بهها، فراتر از انسانروی

های مورچگان با فریاد گفت: به النه سلیمان)ع( را با لشگرش در حال حرکت دید به دیگر
که هدهد در پرواز خود از فضای کشور سبا متوجه خود برگردید تا پایمال نشوید. هنگامی

اند، نزد حضرت سلیمان)ع( انحراف مردم شد و دریافت که مردم به پرستش خورشید سرگرم
و دلسوزی برای دیگران  برگشت و از این انحراف گالیه کرد؛ بنابراین فریاد در برابر انحراف

کند که ای غریزی نیز دارد. اخالق حکم میها بلکه ریشهای فطری برای انسانتنها مسئلهنه
کسی متوجه به خطر افتادن دیگری باشد به او هشدار بایسته را بدهد و اگر غیر این باشد 

نباشد ولی  شاید به علت نبود وجود تکلیف قانونی، مسئولیت کیفری و یا مدنی متوجه وی
رو در باشد، متوجه او است. ازاینمسئولیت اخالقی که ناظر به وجدان و خداوند واال می

 (797ق، ص1111؛ تمیمی آمدی، 131، صش1379)لیثی واسطی،  روایتی از علی)ع(
روشنی بیان که ارزش نصح و خیرخواهی در این روایت به« النصح کالتحذیر»خوانیم می

گاهی غش است و فروشنده شده است. مقابل نصح، ای که به عیوب آشکار و پنهان مبیع آ
کند که همه عیوب مبیع را به اطالع خریدار برساند وگرنه مرتکب غش دارد اخالق حکم می

در دادوستد شده است. ارزش هشدار اخالقی در جلوگیری از خطرات در جامعه و تعالی 
که با طوریا بسیار گسترده است، بهانسان و جلوگیری از اختالفات مالی در دادوستده

های آید و در کاهش پروندهرعایت این عمل اخالقی، بسیاری از اختالفات به وجود نمی
 محاکم دادگستری کارآمد است.

 
 عنوان تعهد قراردادیهشدار به. 2. 2

های قرارداد به نحو صریح، حاکی از لزوم هشدار دادن خطرهای موجود گاهی توافق طرف
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، متضمن لزوم 1صورت ضمنی و بناییوضوع قرارداد است و گاهی توافق یادشده بهدر م
اخطار و هشدار از سوی طرف قرارداد است. در مسئولیت قراردادی، تعهد به هشدار دادن 

-)صریح یا ضمنی( با اراده طرفین مرتبط است. ارتباط اراده با تخلف از انجام آن، چه به

)شهیدی،  سازدینه را برای مسئولیت متخلف فراهم میمباالتی، زمصورت عمد یا بی
عنوان تعهد قراردادی و ورود خسارت با عدم انجام هشدار به .(93، ص3، جش1393

اگر کسی تعهد اقدام به »قانون مدنی:  221بحث از مسئولیت متعهد مطرح است و ماده 
صورت تخلف، مسئول امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در 

که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفًا خسارت طرف مقابل است مشروط بر این
در هشدار دادن متعهد «. ضمان باشدی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب منزلهبه

قراردادی، تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد مفروض است و نیاز به اثبات آن از ناحیه 
د له نیست و متعهد له صرفًا باید رابطه سببیت میان تخلف قراردادی )عدم هشدار( و متعه

یکی از مبانی تعهد به دادن اطالعات  (71، ص3)همان، ج ورود خسارت را اثبات نماید.
ای تسلیم گونهالزم در معامالت، تسلیم عرفی و معنوی است و فروشنده باید مبیع را به

جا هر به استفاده متعارف از مبیع باشد. در برخی از مواقع، استفاده نابخریدار نماید که او قاد
-نماید و موجب ورود خسارت به کاال یا دیگران میشده، ایجاد خطر میاز کاالی فروخته

گاهی  شود مانند فروش بعضی از مواد شوینده یا داروها. اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر آ
 )کاتوزیان، هاسته خساراتی به بار آید مسئول جبران آننتیج سازی عمل ننماید و در

 .(191، ص1جش، 1379

                                                 
اند و شرط بنایی را به معنی دانان اختالف در معنای شرط ضمنی و بنایی و تبانی را لفظی دانستهبعضی از حقوق. 1

، 2ج، ش1311 اند )شهیدی،نستههای قرارداد، نسبت به امری از امور مربوط به عقد داتوجه و پذیرش درونی طرف
 (.313ص
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یکی از شرایط صحت تسلیم، متمکن ساختن مشتری از  1قانون مدنی 397طبق ماده 
انحاء تصرفات و انتفاعات است و عدم انجام هشدار الزم در باره مبیع در موارد خاص 

گاه شود. تعهد بهمنزله عدم تسلیم تلقی میبه سازی دادن هشدار در قرارداد بیع، نمودی از آ
گاهی سازی در تعهد قراردادی اشاره دارد. در  2قانون تجارت 337است. در ماده  نیز به آ

گاهحقوق فرانسه برخی از حقوق سازی را بر مبنای تکلیف متعاملین به دانان، تعهد به آ
ما برخی دیگر، این تعهد را از فروع ا 3کنندرعایت نتایج حاصله از عرف و عادت، تحلیل می

درهرصورت این تعهد، تعهدی است  1.اندلزوم رعایت حسن نیت در قراردادها دانسته
بهر حال، فروشنده کاال در کنار  .(91، صش1371)جعفری تبار،  قراردادی و ناشی از بیع

در جهت گریز از  تحویل مبیع به مشتری باید از دادن اطالعات الزم در مورد استفاده از کاال
خطرهای احتمالی غفلت نکند و این تعهد )دادن اطالعات و هشدار( ریشه قراردادی دارد 

برداری از طور ضمنی ملزم است که تمامی اطالعات ضروری در باب بهرهزیرا فروشنده به
 مبیع و عیوب پنهان و آشکار آن را به خریدار بدهد و با هشدار دادن او را از ورود خسارات

                                                 
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات »قانون مدنی:  397ماده  .1

 «.و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیالء مشتری بر مبیع
قت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به دالل باید در نهایت صحت و از روی صدا»قانون تجارت  337ماده . 2

دالل در مقابل هر یك از طرفین مسئول تقلب  -از طرفین بکند که داللی را فقط برای یکیمعامله مطلع سازد ولو این
 «.باشدو تقصیرات خود می

نماید شده ملزم میها تصریح عقود به فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن»قانون مدنی فرانسه:  1131ماده . 3
 221ماده « کندها را به نتایجی که انصاف، عرف و عادت یا قانون به اقتضای تعهد قایل است نیز ملتزم میبلکه آن

عقود نه فقط متعاملین را به »دارد: می ( مقرر19، صش1393 قانون مدنی ایران که ترجمه ماده مذکور است )نوری،
نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا لزم میاجرای چیزی که در آن تصریح شده م

 «.باشندشود، ملزم میبه موجب قانون از عقد حاصل می
طور قانونی تشکیل شده باشند جایگزین قانون نسبت به قراردادهایی که به»قانون مدنی فرانسه:  1131ماده . 1

توان فسخ کرد، مگر با اقاله یا به جهاتی که قانون، د. این قراردادها را نمیانها را منعقد کردهاشخاصی است که آن
 «.دهد. این قرارداد ها را باید با حسن نیت اجرا نموداجازه می
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در مورد میزان  .(221، صش1391)کاتوزیان،  احتمالی ناشی از مبیع بر حذر دارد
طور برای مثال، درباره دارویی که به»توان به عرف مراجعه کرد. رسانی و هشدار میاطالع

شود، ضرورتی ندارد معمول در دسترس همگان نیست و جز با تجویز پزشک فروخته نمی
مه نتایج خوب و بد آن را به خریدار گوشزد کند و کافی است که فروشنده طرز استعمال و ه

های هشدار دهد که دارو تنها با تجویز پزشک باید به مصرف برسد. ولی در باره زیان
ها و عطرهای مورد مصرف عموم، اخطار جای صابونهاحتمالی ناشی از استعمال ناب

گاه سازده را بهکنندفروشنده باید با تفصیل بیشتری همراه باشد و مصرف  «اندازه کافی آ
در مبحث مربوط به شرایط هشدار این نوع هشدار را بیشتر  .(222-221)همان، صص

 دهیم.توضیح می
 
 عنوان تعهد غیر قراردادیهشدار به. 3. 2

گونه قراردادی وجود ندارد و مسئولیت دیده هیچها میان عامل زیان و زیانبسیاری از زمان
ن در نتیجه تخلف از تعهد غیر قراردادی است. تعهد به هشدار دادن شناختن عامل زیا

محدود به قراردادها نیست؛ بلکه بیشتر این تعهدات در جامعه کنونی با پیشرفت تکنولوژی 
کارگیری از صنایع ماشینی، ناشی از تعهدات غیر و پیچیده شدن روابط اشخاص و به

، قرارداد حاکم است و مسئولیت قراردادی قراردادی است. میان فروشنده کاال و خریدار
کننده از کاال در کننده و استفادهمطرح است ولی میان تولیدکننده و یا سازنده کاال با مصرف

های الزم کننده تکلیف قانونی دارد که هشداربیشتر موارد، قراردادی وجود ندارد ولکن تولید
کننده به نده گوشزد نماید. اگر تولیدکنرا درباره خطرات ناشی از مصرف کاال به مصرف

تکلیف خود مبنی بر دادن هشدار نسبت به خطرهای پنهانی کاال، عمل ننماید و در این 
کننده وارد شود بحث مسئولیت غیر قراردادی مطرح است. این رهگذر، خسارتی به مصرف

 گیردت میأنش گذارهای قرارداد نیست بلکه از اراده قانونتعهدات، ناشی از اراده طرف
در واقع تخلف از مقررات قانونی )تکلیف به هشدار( موجب  .(19، صش1391)ژوردن، 
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مسئولیت و انجام مقررات قانونی یادشده موجب سلب مسئولیت است؛ برای نمونه در ماده 
مواد »دارد: که مقرر می 1319های آب و فاضالب مصوب خانهنامه ایمنی تصفیهآیین 99

دار، دارای عالئم هشداردهنده و دور از دسترس های قفلباید در محفظه خطرناک و سمی
چه به این تکلیف قانونی عمل نشود و خسارتی به بار و چنان« افراد متفرقه نگهداری شود
جا مورد بحث است همان مسئولیت غیرقراردادی است. دامنه آید؛ مسئولیتی که در این

-مراتب بیشتر از مسئولیت قراردادی است. شهرداریبههشدار در مسئولیت خارج از قرارداد 

های راه و ترابری، پلیس راهنمایی و رانندگی، ورزشکاران و کارگزاران ورزشی و ها، اداره
های وابسته، نیروهای مسلح و ضابطین خاص و عام دادگستری، کار و کارگری و سازمان

رفرمایان و مهندسان ناظر و وساز اعم از پیمانکاران و مالکین و کامرتبطان ساخت
کنندگان، پزشکان و دامپزشکان و داروسازان و کنندگان و مصرفتولیدکنندگان کاال و توزیع

الملل و خالصه هر شخص حقیقی و حقوقی که ناگزیر به اشخاص مرتبط به حقوق بین
گاهاندن و گوشزد به دیگران باشد، با رعایت شرایط هشدا -ر میرعایت احتیاط و هشدار و آ

های وارده و مسئولیت مربوطه خودشان را مبری نمایند. نمونه آشکار آن توانند در برابر آسیب
-هایی که به دست عوامل شهرداری و یا آب و فاضالب برای لولهتوان درباره کندنرا می

دهند و رهگذر و یا وسایل نقلیه به های شهر انجام میگذاری در معابر و کوچه و خیابان
کند و بین، خساراتی را متوجه اشخاص می این کند و درها سقوط میاین حفاری داخل

جاست که نوع و کیفیت و چگونگی هشدار و گذاشتن تابلوهای هشداردهنده به گونه این
های مطروحه و گزینش مسئول زیان و انشای دیداری و یا شنیداری در رسیدگی به پرونده

 اهمیت است. رأی به دست دادرس دادگاه درخور
 
 موارد تطبیق قاعده هشدار. 3
 حقوق داخلی. 1. 3

گذار توان گفت که قانونها، میها و بخشنامهنامهبا نگاه اجمالی در قوانین و مقررات و آیین
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در بسیاری از موارد به قاعده هشدار توجه داشته است. اگرچه در قدیم و حقوق روم، فرقی 
شد در د نداشت. مجازات کسی که جرمی مرتکب میمیان مسئولیت مدنی و کیفری وجو

که در حقوق اسالم دیه چنانبسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، هم
که در حقوق اما با توجه به این .(11، صش1391)کاتوزیان،  کندچنین نقشی را ایفا می

این دو نوع مسئولیت دارای فعلی، تمایز آشکار میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد و 
باشند؛ بنابراین، با جداسازی این دو نوع مسئولیت موارد تطبیق دو نظام حقوقی مجزا می

-های دیگر مندهیم. در رابطه با مسئولیتقاعده هشدار در این دو مسئولیت را توضیح می

طالبی بیان طور اختصار مجمله مسئولیت اداری، انتظامی، انظباطی، صنفی و گروهی نیز به
 شود.می

 
 مسئولیت کیفری و هشدار. 1. 1. 3

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که : »1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2برابر ماده 
ماده یادشده همانند «. شوددر قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می

ی بودن جرم و مجازات است. جرم قانون اساسی ناظر به اصل قانون 197و  1991و  39اصل 
شود. جرایم عمدی به جرایمی از نظر عنصر معنوی به جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می

ها، سوءنیت یا قصد مجرمانه است؛ مانند تخریب شود که عنصر معنوی آناطالق می
برداری؛ ولی جرایم غیرعمدی به جرایمی عمدی اموال دیگری یا قتل عمدی، سرقت، کاله

ها تقصیر یا خطای جزایی است و مصادیق خطای جزایی گویند که عنصر معنوی آنمی
انگاری، عدم مهارت و عدم رعایت مباالتی، قصور و سهلاحتیاطی، بیاند از بیعبارت

صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت، نظامات دولتی. با توجه به شرایط قاعده هشدار که به

                                                 
 «.حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»قانون اساسی:  39اصل   .1

ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم احکام دادگاه» قانون اساسی: 199اصل 
 «.صادر شده است
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 1توان گفت که در جرایم عمدیدهنده میار هشدارخصوصًا شرط عدم وجود قصد اضر
شود و از اساسًا قاعده هشدار کاربردی ندارد و تمامی مباحثی که در قاعده هشدار مطرح می

دهند ناظر به جرایم غیرعمدی و خطای آن در رفع مسئولیت کیفری مورد استفاده قرار می
 جزایی است.

مام صادق)ع( از واژگان قصاص، دیه، در مستند اصلی قاعده هشدار یعنی روایت ا
توان قاعده هشدار را در رفع ضمان استفاده شده است که با توجه به اطالق روایت می

استفاده قرار داد. با نگاه کوتاه به مجموعه قوانین کیفری به  مسئولیت مدنی و کیفری مورد
نی به هشدار توجه صورت صریح و یا ضمکنیم که بهقوانین و مقررات فراوانی برخورد می

در فصل مربوط به موانع  1392شده است. اگرچه در قانون مجازات اسالمی مصوب 
عنوان علل که آیا قاعده هشدار بهمسئولیت کیفری نامی از هشدار برده نشده است و این

موجهه جرم است یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری و یا علل معاف کننده از کیفر میان 
، ش1392)حاجی زاده و زینالی نسرانی،  ر امور جزایی اختالف استنویسندگان د

هرروی در کارایی هشدار در رفع مسئولیت کیفری نباید تردید کرد. در به .به بعد( 221ص
گاهی قانون 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  گذار از واژگانی مانند هشدار و اخطار و آ

قانون  119طور نمونه در ماده باشد. بهاعده هشدار میدادن استفاده نموده که قابل تطبیق با ق
گاه نمودن از وجود خطر به افراد در معرض آسیب را موجب انتفای  2مجازات اسالمی آ

                                                 
یابد که فاعل، انجام آن را برای ایجاد نتیجه خاص داشته باشد و آن نتیجه حاصل فعل عمد به فعلی تحقق می» .1

وجود داشته باشد اما در خطای محض نه در عمل  که قصد نتیجهشود و در شبه عمد، قصد فعل وجود دارد بدون این
 (.113، 129و  121 صص ش،1313)سپهوند، « و نه در نتیجه قصدی وجود ندارد

که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در  یهرگاه دیوار یا بنای»قانون مجازات اسالمی:  119ماده . 2
که مالك تمکن اصالح یا معبر گردد اگر قبل از آن یملك دیگرمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت 

 یکه به نحو مقتضاست مشروط به آن ییا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتف
گاه کرده باشد. چنان گاهافراد در معرض آسیب را از وجود خطر آ  یزساچه مالك با وجود تمکن از اصالح یا رفع یا آ

 «.نماید، ضامن است یانگاراز وقوع آسیب، سهل یو جلوگیر
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، یکی از مصادیق قاعده 1قانون مجازات اسالمی 111ماده  1ضمان دانسته است. در تبصره 
اذن مالک وارد ملک او شود  انگاری در اطالع دادن به شخصی که بدونهشدار یعنی سهل

داند. از مطلب انگاری مذکور، سبب ضمان میرا در صورت استناد صدمه و تلف به سهل
توان برداشت کرد که مقنن در تصویب تبصره مرقوم به قاعده هشدار التفات شده میگفته

گذاشتن عالیم  13922قانون مجازات اسالمی مصوب  111ماده  2داشته است. در تبصره 
هشداردهنده توسط فاعل عمل ضمان آور و عدم توجه مصدوم به آن را دلیل استناد حادثه و 

 صدمه به مصدوم دانسته و مرتکب را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته است.
دهد از نظر حقوق واجد در بسیاری از حوادث و رویدادها که در اجتماع رخ می

باشد؛ مثاًل در مورد تصادف منجر به ویژگی ترکیبی )جنبه کیفری، جنبه حقوقی( می
صدمات یا قتل شبه عمدی و یا عدم رعایت نظامات دولتی در امور کار منجر به ورود 
صدمات، افزون بر جبران خسارت که جنبه حقوقی دارد و ذینفع باید با طرح دعوی حقوقی 

ر جنبه کیفری صورت مستقل و یا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید، دچه به
العموم و بحث مسئولیت کیفری مطرح است. کسی که آن که قابل پیگرد از سوی مدعی

مرتکب جرم تصادف منجر به جرح شود عالوه جبران خسارت وسیله نقلیه مقابل که نیاز به 
و  711و  711تقدیم دادخواست حقوقی دارد؛ از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز طبق ماده 

                                                 
که قبل از انجام  یدیده بدون اذن مالك یا با اذنهرگاه شخص آسیب»قانون مجازات اسالمی:  111ماده  1تبصره   .1

اعمال مذکور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطالع نداشته باشد، مالك ضامن نیست مگر 
 «.در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد یانگارکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهلاین

مذکور  یاز کارها یو بدون اذن او، مرتکب یک یدر ملك دیگر یهرگاه کس»قانون مجازات اسالمی:  111ماده  2تبصره  .2
دار دیه است ملك شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده که بدون اذن وارد آن ی( این قانون گردد و شخص ثالث117در ماده )

 یکه مرتکب عالمتمگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند این
 «.هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود
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شود. در بسیاری از قوانین و به مجازات قانونی محکوم می 1اسالمی قانون مجازات 717
گاهی سازی توجه شده است که ذکر همه مقررات مربوط به این گونه حوادث به هشدار و آ

قانون رسیدگی به  29شود. در ماده شود به یک نمونه اشاره میها باعث اطاله کالم میآن
عبور عابران پیاده  یهایی که برادرراه»دارد: میمقرر  1/12/1319تخلفات رانندگی مصوب 

ند هنگام عبور اویژه اختصاص داده شده است عابران مکلف یعالئم، تجهیزات و مسیرها
منصوبه در محل از نقاط  یو رانندگ ییرو با توجه به عالئم راهنماوارهاز عرض یا طول س

اده کنند هرگاه عابران به ویژه استف یغیرهمسطح و مسیرها یهاشده، گذرگاهیکشخط
که صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این تکلیف مذکور عمل نکنند، در

از تصادف یا ایجاد  یمقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیر
پیاده طبق ماده مذکور اگر عابر «. نخواهد داشت ینباشد، مسؤولیت یو بدن یخسارت ماد

بدون توجه به عالئم هشداردهنده از مسیرهایی )مانند اتوبان( عبور کنند که طبق مقررات 
باشد و از مسیرهای ویژه استفاده نکنند و به این علت موجبات تصادف قانونی ممنوع می

-فراهم شود و متحمل صدمات مالی و یا جانی شوند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نمی

ور ناظر به قاعده هشدار و یکی از مصادیق آن است که در رفع مسئولیت باشد. ماده مذک
 باشد.ثر میؤکیفری م

                                                 
هر گاه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات : »1371قانون مجازات اسالمی مصوب  711ماده  .1

دولتی یا عدم مهارت راننده )اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی( یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر 
دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت 

 «.شودمی
( موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل عالج باشد و 711هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ): »711ماده 

یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را 
دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال یانجام م

 «.شودو به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می
( موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه 711هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ): »717ماده 

 «.شودخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میو پردا
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 هشدار و مسئولیت مدنی. 2. 1. 3
مسئولیت مدنی به معنی خاص یا غیر قراردادی یا خارج از قرارداد یا قهری که گاهی 

دیده به زیانگویی شخص عامل زیان نسبت شود، درواقع پاسخمسئولیت قانونی خوانده می
آور منتسبه است. در که متعهد و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از عمل زیاننحویاست به

حقوق اسالمی برای بیان مسئولیت مدنی واژه مسئولیت بکار نرفته است و مباحث مرتبط با 
عنوان بخشی از ضمان قهری مطرح است. مسئولیت مدنی جزء واقعه مسئولیت مدنی به

حکم قانون است و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار است که اثر آن بهحقوقی 
 نیست.

دهنده( اثر قاعده هشدار نسبت به هشداردهنده این است که اگر عامل زیان )هشدار
پیش از وقوع حادثه، با رعایت شرایط الزمه و به گونه موثر، احتمال وقوع خطر را گوشزد 

گاهی از هشدار و توانایی گریز از خطر، پروایی رنماید و مخاطب هشدار به غم دریافت و آ
به هشدار ننموده و یا با پذیرش خطر، متحمل زیان شود، عامل زیان مبرا از مسئولیت مدنی 

دیده )ترک فعل( رابطه سببیت میان عمل عامل زیان و ضرر را قطع است و در واقع عمل زیان
دیده شود. به سخن دیگر، فعل زیانمحسوب می کند و علت و سبب منحصر وقوع حادثهمی

بار و ثر در انقطاع رابطه سببیت میان فعل زیانؤ)عدم توجه به هشدار( یک سبب است که م
ای نیرومند است که موجب قطع رابطه سببیت بین اندازهزیان وارده است. سبب یادشده به

-امل از مسئولیت معاف میطور کروی خوانده را بهفعل خوانده و خسارت است و ازاین

آید ممکن است مسئولیت آور حساب میعدم هشداردهی که نوعی تقصیر به نماید. ولی
جا مبنای مسئولیت قاعده هشدار نیست بلکه قواعد دیگر مسئولیت باشد ولی در این

باشد. به سخن دیگر، در برابر موجبات ضمان، افعال و اقوالی نیز ساقط کننده ضمان می
 شود.عنوان یکی از مسقطات ضمان بکار گرفته میشوند قاعده هشدار بهمیشمرده 

گفته باشد که این ثر و رافع ضمان )مسئولیت مدنی( است که دارای شرایط پیشؤهشداری م
شرایط باید در موضوع هشدار جمع باشد و فقدان یکی از این شرایط مانع انجام شدن 
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تواند مورد استناد قرار گیرد و رافع مسئولیت تلقی یثر نباشد نمؤهشدار است و اگر هشدار م
که هشدار فاقد شرایط شود. اگر پیش از وقوع حادثه، هشدار بایسته را نداده باشد و یا این

نماید و با استناد به اصل کلی که در مسئولیت مدنی باشد، دادگاه دفاعیات خوانده را رد می
بار به محکومیت دیده و عمل زیانن وارده به زیانوجود دارد و وجود رابطه سببیت میان زیا

نماید. هرچند عدم هشداردهی و یا عدم رعایت شرایط شرط خوانده اصدار رأی می
چه در حقوق اسالمی مهم است آن ،طوری که پیشتر اشاره شدباشد و همانمسئولیت نمی

ای اند قرینه و یا امارهتورابطه سببیت بین فعل عامل زیان و خسارت وارده است و تقصیر می
 بر وجود رابطه سببیت باشد.

اثر قاعده هشدار نسبت به مخاطب هشدار این است که اگر پیش از انجام فعل  
بار، به گونه درست و واجد شرایط، هشداردهی صورت گیرد و مخاطب هشدار زیان
-هشدار نمیرغم اطالع از هشدار به آن پروایی ننموده و متحمل زیان شود، مخاطب علی

تواند برای جبران زیان به عامل زیان رجوع نماید و در صورت طرح دعوی علیه عامل زیان و 
دیده مخاطب با ارائه دفاع عامل زیان و اثبات قاعده هشدار حکم به بی حقی خواهان )زیان

گانه مسئولیت یعنی که خواهان با اثبات ارکان سههشدار( صادر خواهد شد. به دلیل این
-ا و ضرر و رابطه سببیت بین خطای عامل زیان و ضرر، خواسته خودش را مطرح میخط

کند؛ قاعده هشدار جهت رفع مسئولیت خود استناد مینماید و خوانده )هشداردهنده( به
شود و که قاعده هشدار در صورت جمع شرایط مقرر سبب انقطاع رابطه سببیت میطوریبه

تواند تنها نمیدیده نهکند که در این صورت زیانلل وارد میبه رکن سوم از ارکان مسئولیت خ
خسارت وارده به خود را مطالبه نماید بلکه باید نسبت به جبران خسارت وارده به عامل زیان 

 و دیگران نیز برآید.
تبع مسئول اصلی متحمل تدارک خسارت اثر هشدار نسبت به اشخاص ثالثی که به

که رامی با هشدار به موقع، میکه در رابطه با عاقله، در هنگاگونه است باشند به اینمی
تنها ضامن نیست بلکه عاقله اجتناب از خطر را به مخاطب گوشزد نماید در این صورت نه
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هرروی اگر به موقع هشدار ندهد و یا در هشدار دادن شرائط الزم را وی نیز ضامن نیست؛ به
تحقق هشدار، رعایت نکند و یا هشدار به سمع و اطالع مخاطب هشدار نرسد به علت عدم 

آور مستند به با باقی بودن خطای عامل زیان، عاقله ضامن است. در این صورت عمل زیان
راستی رابطه انتساب میان فعل عامل زیان عامل زیان است. هر آینه با جری قاعده هشدار به

شود. در شود و فعل عامل زیان منصرف از خطای محض تلقی میو زیان وارده قطع می
مسئولیت بیمه با توجه به معنی و مفهوم تقصیر در صنعت بیمه که شامل خطاهای  رابطه با

بزرگ و عمدی بوده نه خطاهای معمولی و عادی غیر عمد و حتی در حقوق انگلستان نیز 
وجود پوشش بیمه درمورد خطای غیر عمدی و عدم پوشش درباره ایراد خسارت عمدی 

رو رفع مسئولیت عامل زیان مانعی رود، ازاینیگذار از اصول مسلم به شمار متوسط بیمه
المال ای نیست. در رابطه با بیتجهت مراجعه به بیمه و جبران خسارت طبق تعهدات بیمه

نیز فقهاء در بحث ضمان رامی، باوجود شرایط قانونی هشدار، عامل زیان و عاقله و 
هشدار در مسئولیت مدنی اعم از اند. بنابراین، قاعده المال را از مسئولیت مبرا دانستهبیت

قهری یا قراردادی بسیار کاربرد دارد و از اطالق قسمت اخیر روایت امام صادق)ع( درباره 
توان رفع ضمان )مسئولیت مدنی( می« قد اعذر من حذر»حکمیت علی)ع( یعنی جمله 

ر در دهنده با رعایت همه جوانب امر و شرایط الزم و اعالم خطاستنباط نمود و هشدار
شود. خوانده دعوا در توجهی مخاطب هشدار از مسئولیت مدنی مبرا میصورت بی

تواند به قاعده هشدار استناد نماید. مسئولیت مدنی برای عدم تکلیف به جبران خسارت می
که انواع مختلف مسئولیت مدنی شامل مسئولیت ناشی از عمل شخصی و با توجه به این

شود و اثر هشدار در نیز مسئولیت ناشی از اشیاء تقسیم می مسئولیت ناشی از فعل غیر و
 ثیرگذار است.أهای قابل بررسی و تهریک از مسئولیت

 
 هاهشدار و دیگر مسئولیت. 3. 1. 3

ها مانند مسئولیت اداری، انتظامی، انضباطی، در حقوق داخلی عناوین دیگری از مسئولیت
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تواند کاربرد ها نیز میگونه مسئولیتدر اینصنفی و گروهی وجود دارند که قاعده هشدار 
ثر باشد. مسئولیت اداری ناظر به کارمندان دولت ؤهای مذکور مداشته و در رفع مسئولیت

به مفهوم اعم است که بر پایه مقررات اداری ناگزیر به رعایت نظم و انضباط اداری هستند. 
 «نضباطی در امور اداریمسئولیت اداری عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف ا»

چه تخلفی اداری مانند غیبت غیر موجه . چنان(912، صش1371)جعفری لنگرودی، 
ای رجوع مرتکب تخلف اداری شوند در مراجع اداری ویژهنمایند و یا با بدرفتاری با ارباب

 های قانونیگیرند و به مجازاتمانند هیات رسیدگی به تخلفات اداری مورد تعقیب قرار می
مانند تذکر یا توبیخ شفاهی یا کتبی یا تنزل رتبه یا حقوق و یا انفصال از خدمت و مانند 

ای شوند. بدیهی است قاعده هشدار عام الشمول و دارای دامنه گستردهها محکوم میآن
که یک کارمند اداری طوریتواند کاربرد داشته باشد. بهاست که در مسئولیت اداری نیز می

تواند به قاعده هشدار در رفع مسئولیت خود استناد نماید. مسئولیت خود میدر دفاعیات 
انتظامی ناظر به برخی از مشاغل مانند وکالء، پزشکان، قضات، سردفتران اسناد رسمی و 

ای تابع ضوابط و مقررات خاص شغل دهی امور حرفهکارشناسان و غیره که در جهت سامان
صی بودن مقررات، در صورت سرپیچی از این مقررات باشند و با عنایت به تخصخود می

های انتظامی رسیدگی ها در مراجع تخصصی به نام دادسرا و دادگاهبه مسئولیت انتظامی آن
شود. مسئولیت انضباطی بیشتر ناظر به افرادی است که به امر آموزش و تحصیل مشغول می
-ها در کمیتهنشگاه که به تخلفات آنآموزان و اساتید داباشند مانند دانشجویان و دانشمی

 شود.های انظباطی رسیدگی می
توان قاعده هشدار را در رفع مسئولیت با توجه به نوع تخلف منتسب به افراد یادشده می

که هر گروه و صنف یا آنان با وجود شرایط مقرره در نظر گرفت. مسئولیت دیگر این
ر خود دارند که تخلف از این مقررات، اجتماعی، مقررات و ضوابطی برای انتظام امو

ها و شود. قانون فعالیت احزاب، جمعیتمسئولیت صنفی و گروهی را موجب می
شده مصوب های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنانجمن
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گونه نباشد. قلمرو قاعده هشدار و کاربرد آن را در ایناظر به همین مسئولیت می 7/9/1391
ثیر أباشد. ولی چون بحث اصلی ما در مورد تها نیز قابل گسترش و تسری میمسئولیت

ثیر قاعده هشدار در أهای دیگر و تهشدار در مسئولیت مدنی است لذا پرداختن به مسئولیت
 خواهد.ها مجالی دیگر میآن
 
 حقوق خارجی. 2. 3

ژرمنی  -ه وابسته به حقوق رومیبا مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و مصر ک
هایی از مصادیق توان نمونهلو مانند حقوق انگلستان و آمریکا میباشند و نیز حقوق کامنمی

چه در حقوق بیگانه، قاعده هشدار با شکل و شمایلی که در قاعده هشدار را یافت. اگر
؛ ولی با حقوق داخلی و حقوق اسالم خصوصًا فقه امامیه مطرح است، شناخته نیست

دهی و ها، هشدارتوان نتیجه گرفت که در بسیاری از مسئولیتمالحظه مصادیق هشدار می
گاهی برداری قرار گرفته است. سازی در دفاعیات خوانده در جهت رفع مسئولیت مورد بهرهآ

در حقوق آمریکا نیز از هشدار و اعالم خطر نام برده شد که عامل زیان برای گریز از 
هشدار در واقع از پیش » :اندتواند به آن استناد نماید و در معنی هشدار گفتهیمسئولیت م

 .(212، صش1311)جامپیون جونیوز،  «گفتن خطر ذاتی در یک فعالیت مشخص است
های آمریکا، دعوای تامسون علیه مدارس دولتی سیاتل یکی از دعاوی مطرح در دادگاه

ای که آید. در دعوای یادشده، پسر بچهاب میحسبود که نقطه عطفی در دعاوی ورزشی به
در پایه دوم دبیرستان سرگرم تحصیل بود به خاطر آسیب در بازی فوتبال از ناحیه دست و پا 

میلیون دالر خسارت دریافت نمود. صدمه هنگامی به وی وارد آمد که  3/9فلج شد و مبلغ 
صورت مارپیچ با توپ ریف بهسرش را پایین آورده بود و برای گریز از دست بازیکنان ح

اش مصدوم شد و دعوا کرد و به علت ضربه بازیکن مقابل به روی کاله ایمنیحرکت می
گاهیعلیه مربی و منطقه آموزشی مطرح نمود و دادگاه به علت عدم هشدار سازی از دهی و آ

رچه در خطرهای ذاتی این بازی، مدرسه را مسئول دانسته است و چنین استدالل نمود که اگ
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ها وظیفه طور ضمنی هشدار وجود دارد ولی آموزشگاهیافته مذکور بهخود ورزش سازمان
گاهی  سازی نماینددارند نسبت به خطرهای نامتعارف ورزش مذکور به بازیکنان هشدار و آ

 .(12)همان، ص
گاه سازی و هشداردهی که بسیاری از پیشه وران، ملزم بدان در حقوق فرانسه نیز تعهد آ

، ش1391)ژوردن،  عنوان یکی از اسباب معافیت از مسئولیت مطرح استهستند، به
ی صادر نمود که أیک ر 1919شعبه دوم حقوقی دیوان عالی فرانسه در دوم می  .(91ص

برابر آن، خسارات وارده به باغ دیگری از ناحیه یک شکارچی را در صورتی قابل جبران 
ر آن باغ مبنی بر تعلق ملک خصوصی نصب نموده دانسته که کشاورز عالئم هشدار را د

باشد و به علت عدم هشدار کشاورز، منشأ خسارت را فعل کشاورز )عدم هشدار( در نظر 
از مفهوم رأی یادشده چنین مستفاد است که اگر  .(21، صش1391)بزرگمهر،  گرفته است

کرد و ه نمیکرد و شکارچی به آن عالئم توجکشاورز عالئم هشداردهنده را نصب می
گرفت در آن صورت کشاورز مسئول نبود. به موجب رای شعبه اجتناب از خطر صورت نمی

گاه 1999ژوئن  19دوم مدنی دیوان عالی کشور فرانسه  دهی افزون بر سازی یا هشدارعدم آ
مسئولیت قراردادی در مسئولیت خارج از قرارداد نیز تقصیر تلقی و موجب مسئولیت شده 

در مقام  1در قانون مدنی متصرفین انگلیس .(191 -197صص ،ش1391، )ژوردن است
پردازد؛ ثیر آن در مسئولیت میأبه اخطار و تحذیر و ت 2بیان وظیفه مراقبت و محافظت

اصطالح متعارف و ای صریح، مفید و کافی و بهاندازهکه اگر اخطار و تحذیر بهطوریبه
در  (.Owen, 1957, p.51) باشدثر میؤم معقول باشد، در رفع مسئولیت هشداردهنده

های صادره، هشدار طریقی است برای احتراز از یأمحاکم حقوقی انگلستان با توجه به ر
تواند به آن استناد نماید. دو نمونه از آرای مذکور به نقل از یکی از مسئولیت که خوانده می

 یهپروندشود. در ( بیان می129، ص1، جش1311)بجنوردی،  دانانحقوق

                                                 
1. The Occupiers Liability Act 1957 

2. The Duty of Care 
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«WESTWOOD- V. POST OFFICE»  ،نفر  ک( ی1972اکتبر، 21)روزنامه تایمز
های تلفن انجام وظیفه ار تعویض شمارهکپست استخدام شد تا در  یهنسین جهت ادارکت

ثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با که اکنماید. شخص مذکور از در اتاق آسانسور 
دار آسانسور حق ورود به این فقط متصدی صالحیت: »خوردچشم میاین مضمون به
با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد؛ « محوطه را دارد

رد کای در زیر پایش بازشد و در آن سقوط ممنوعه حفره یهولی به محض ورود به این منطق
لو مرتکب امنکاواًل طبق قواعد  پست یهه ادارکاش با این استدالل شته شد. خانوادهکو 
ین و راه آهن مصوب کاکادارات و د یهقانون محوط» 19 یهبرابر ماد اً احتیاطی شده و ثانیبی

نان قرار دهد، خود را محق کارکه ساختمانی استوار در اختیار کموظف بوده است « 1939
ارت نمودند. ومیت خوانده را به پرداخت خسکدر اخذ غرامت دانستند و درخواست مح

ب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعالم نمود و در کدادگاه استیناف انگلستان مر
ه متوفی کرد کخوانده تصور نمی یهلو ادارامنکه اواًل از لحاظ کرأی صادره اشعار داشت 

 ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برایبدون داشتن هیچ نوع وظیفه
هواخوری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود 

احتیاطی شده است و ثانیًا از ب بیکرده و خود مرتکاشخاص ناوارد به آن محوطه توجه ن
ار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این کمتوفی برای انجام  1939لحاظ قانون 

گونه غفلتی از طرف خوانده شود؛ بنابراین چون هیچوب میموقعیت رهگذر معمولی محس
 باشد.به عمل نیامده است لذا مستوجب پرداخت غرامت نمی

و دومی از  1919، اولی از سال 2و رایت 1اسیدیکهای در دعوای دیگر، دو نفر به نام
ام تی به نکار مشغول شدند. شرکسازی استخدام و به کارخانه الستیک کدر ی 1917سال 

ور طرف معامله بود و به کسازی مذکالستی یهارخانکصنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با 

                                                 
1. Kassidy 

2. Right 
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شد. آقایان تحویل داده می 1919تا سال « NONOX- S»ارخانه مرتبًا دارویی به نام کاین 
ت صنایع کارگران نامبرده، به بیماری سرطان مثانه مبتال شدند و علیه شرکاسیدی و رایت، ک

 .GASSIDY WRIGHT ردند؛کدخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم شیمیایی دا
V. TM. CHEMICAL INDUSTRIES LTD 

م صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به کوم شدند و از حکخواهان مح
خود  1972تبر کا 31ست و در رأی مورخ کومیت را شکنفع پژوهش خواهان، رأی مح

امر،  یهه حسب شواهد موجود در پروندک (1972نوامبر،  3تایمز،  یه)روزنام اشعار داشت
شده از طرف او تولید ه داروی تحویلکاطالع داشته  1919ت خوانده قبل از پایان سال کشر

آورده است. ه چنین مرضی را به وجود میکای بوده رده و یا حاوی مادهکسرطان مثانه می
سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی کستیال یهارخانکوجود به متصدیان بااین

وم به پرداخت خسارات مورد ادعای کاحتیاطی و لذا پژوهش خوانده محنیست جز بی
 1911باشد. در حقوق کامن لو و کنوانسیون بیع بین المللی کاال )پژوهش خواهان می

کی از مصادیق قاعده تواند یاست که می 2ای تحت عنوان قاعده تقلیل خسارتقاعده 1وین(
هشدار باشد. طبق قاعده مذکور هرگاه شخصی به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود 
ضرر قرار گیرد؛ مکلف است در حد متعارف اقدامات الزم برای جلوگیری یا کاستن 

(. قاعده تقلیل خسارت در هر دو مسئولیت 79، صش1392)ابهری،  خسارت انجام دهد
رداد کاربرد دارد. اگرچه قاعده مذکور در حقوق ایران بالصراحه قراردادی و خارج از قرا

و ماده  1319قانون بیمه مصوب  11نیامده است ولی از محتوای مواد قانونی من جمله ماده 
 دست آورد.هتوان قاعده تقلیل خسارت را بقانون مسئولیت مدنی می 1

                                                 
1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (1980). 

2. The Mitigation of Damage 
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 1المللحقوق بین. 3. 3
المللی است؛ یعنی ق عمومی است، حقوق جامعه بینالملل که از شعبات حقوحقوق بین»

الملل و االجرایی )حقوق موضوعه( که ناشی از روابط بینمجموعه قواعد و مقررات الزم
المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی کننده مناسبات میان اعضای جامعه بینتنظیم

المللی )دولتی( ملزم به های بیننیا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازما
. در برخی از (7، صش1312)ضیائی بیگدلی،  «رعایت این قواعد در روابط خود هستند

عنوان عامل رافع مسئولیت اشاره المللی به هشدار بههای صادره از مراجع قضایی بینرأی
رسانی طالعالملل هشدار تحت عنوان اخطار قبلی و اهمه در حقوق بینشده است. بااین

 عنوان یک تعهد عرفی یا نانوشته شناخته شده است.به
المللی متحده و کانادا در دیوان داوری بینمیان ایاالت« ذوب فلزی ترای»در قضیه 

هایی که به اموال چنین قضاوت شد که عدم اقدام کانادا در دادن اطالع نسبت به آلودگی
المللی کشور یادشده به یجاد مسئولیت بینرساند، سبب اکشاورزان آمریکایی خسارت می

برخی از اعمال و وقایع  .(137، صش1379)تقی زاده انصاری،  متحده شده استایاالت
آمیز بیگانگان و اند از رفتار تحریکسازند عبارتکه کشورها را از هرگونه مسئولیتی مبرا می

که بیگانگان کشور را بر این شود، مبنینیز اخطار قبلی )هشدار( که توسط کشورها داده می
های داخلی ترک کنند. این هشدار معمواًل توسط کشورها در هنگام بروز جنگ و یا آشوب

المللی )مصر ( و یا به هنگام تشنجات بین1939-39های داخلی اسپانیا )مانند جنگ
 2رفودر پرونده کانال کو (121ضیائی بیگدلی، همان، ص شود.( به بیگانگان داده می1919

                                                 
1. Internation Law 

ناوکش از سمت جنوب وارد شمال تنگه کورفو شدند. آبراه  2دو کشتی انگلیسی و  1919اکتبر  22در تاریخ ». 2
روبی شده بود و در سال مین 1911آمد، چرا که در سال داشت و امن به شمار می های آلبانی قرارمربوطه داخل آب

 با مین برخورد نمود و شدیداً  Saumarezها با نام ز ناوکشنیز مورد بازرسی قرار گرفته بود. یکی ا مجدداً  1911
کشید با مین دیگری برخورد به کمک آن شتافت و در حالی که آن را یدک می Vologeصدمه دید. ناوکش دیگر با نام 
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المللی دادگستری )انگلیس علیه آلبانی( که موضوع اختالف میان دو کشور در دیوان بین
دولت آلبانی را به علت  1919آوریل  9مطرح شد و دیوان یادشده سرانجام طی رأی مورخ 

 های موجود در تنگه کانال کورفوی شمالی، مسئول شناخته استندادن هشدار درباره مین
دیگر، انگلستان در پرونده کورفو، کل مبلغ خسارت عبارتبه .(119، صش1313)مقتدر، 

آمیز دولت آلبانی در اعالم وجود مورد ادعای خود علیه آلبانی را بر اساس قصور تخلف
ها و المللی دادگستری بر این اساس که آلبانی از وجود مینها دریافت کرد. دیوان بینمین

گاهی داشته یا میهای انگلیسی برای استفادقصد کشتی گاهی ه از حق عبور خود آ باید آ
ها قصور ورزیده، حکم به نفع دولت انگلستان داشته، ولی در اعالم مراتب به کشتیمی

دولت آلبانی به وجود مین اطالع داشته و احتمال  .(371)حلمی، ص صادر نموده است
کرد و این عدم هشدار، می شدند باید گوشزدهایی که وارد تنگه میخطر انفجار را به کشتی

)سادات میدانی و میرعباسی،  المللی شدترک فعلی است که موجب مسئولیت بین
 .(112، ص1، جش1317

دیده و قصد انجام اقدامات متقابل را دارد، الملل برای کشوری که صدمهدر حقوق بین
عنوان د بهاند که طبق آن باید نسبت به هر تصمیمی که قصد دارنشرطی در نظر گرفته

اقدامات متقابل اتخاذ نمایند، به دولت مسئول پیشاپیش اعالم و اخطار نمایند؛ 
ای که قصد استناد به مسئولیت دولت دیگری را دارد باید دیدهدیگر دولت صدمهعبارتبه

ادعای خود را به آن دولت اعالم و اخطار نماید. عدم اخطار و هشدار از سوی کشور 
پیامدهای حقوقی است که حتی ممکن است موجب از دست دادن حق دیده دارای صدمه

 .(311-311صص )حلمی، استناد به مسئولیت به سبب اسقاط حق یا ترک ادعا شود
المللی نیز عماًل مورداستفاده قرار شود که قاعده هشدار در حقوق بینبنابراین روشن می

ر مانند نگاه فقهی و حقوقی کشور المللی به قاعده هشداگیرد؛ اگرچه نگاه جامعه بینمی

                                                                                                                   
 12افسر بریتانیایی و خدمه کشتی جان خویش را از دست دادند و  11نمود و به شدت به آن خسارت وارد گردید. 

 (.111، ص1، جش1317)سادات میدانی، « نفر دیگر نیز زخمی شدند
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 کند.رسد که این امر عقالنی و عرفی بودن هشدار را تقویت میایران نیست ولی به نظر می
 

 نتیجه 
قاعده فقهی هشدار یکی از قواعد کاربردی است که در واقع متخذ از روایت امام صادق)ع( 

مبرهن است که این قاعده های امام علی)ع( است و با مداقه و تحقیق در یکی از قضاوت
مختص فقه شیعه و از مبدعات فقه پویای امامیه است مع الوصف در این مقال اشکار شد 

خارجی و بین المللی  که قاعده هشدار در اغلب مصادیق حقوق اعم از حقوق داخلی و
ها مانند مسئولیت مدنی و کیفری و اداری و چنین در انواع مسئولیتکاربرد دارد و هم

و در انواع تعهدات اعم از اخالقی و قراردادی و خارج از قرارداد واجد کاربرد  ظامی و ...انت
باشد و اگرچه در برخی از انواع حقوق مانند حقوق خارجی و بین المللی قاعده هشدار می

شمایلی که در فقه امامیه بدان پرداخته و تعریف شده نمود ندارد ولکن آثاری که  با شکل و
توان در قاعده هشدار پیدا کرد. لذا جا دارد جه به هشدار مترتب است را میبر عدم تو

توانند به بررسی قاعده به صورت جزئی های حقوق یادشده میمتخصصین در هریک حوزه
 و ناظر به موضوع تخصص خودشان بپردازند.

 
 منابع 

، دو فصلنامه «و حقوق ایران نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین الملی کاال»ابهری، کاویار، 
 .9311، شماره اول، بهار و تابستان دانش حقوق مدنى

شر میزان، تهران، چاپ اول، ، نقوانین مسئولیت مدنى در نظام حقوقى ایران و فرانسهبزرگمهر، امیرعباس، 
 .ش9313

 .ش9331، نشر قومس، تهران، چاپ اول، حقوق بین الملل عمومىتقی زاده انصاری، مصطفی، 
، قم، چاپ دوم، یتاب اإلسالمک، دار اللمکم و درر الکغرر الحتمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، 

 ق.1111
آقائی نیا، انتشارات دادگستر، حسین  ترجمه، مسئولیت مدنى در ورزشجامپیون جونیوز، والتر.تی، 



  33/ )هشدار( در حقوق موضوعهریدامنه قاعده تحذ یبررس  
 

 ش.9311تهران، چاپ پنجم، 
 ش.9331، نشر دادگستر، تهران، ندگان کاالمسئولیت مدنى سازندگان و فروشجعفری تبار، حسن، 

 ش.9333، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، 
جایگاه فقهى هشدار و نقش آن در رفع مسئولیت حاجی زاده و زینالی نسرانی، حمیدرضا و حسین، 

 .ش9311، ناشر قانون مدار، کاشان، کیفری
 ش.9333، کتابخانه گنج دانش، تهران، قابله با خسارتقاعده مداراب پور، مهراب،  

، ترجمه و تحقیق: ادیب، مجید، نشر میزان، تهران، چاپ سوم، اصول مسئولیت مدنىژوردن، پاتریس، 
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