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چکیده:

ممتنعـی اسـت کـه ترجمه ی آن بـا چیدمان غیرهمسـان در معنا و برداشـت از دکترین
 Mitigation of damagesماخـوذ گردیـده اسـت بـه کیفیتـی کـه موجب برداشـت
َ
هـای متفـاوت و بعضـا متفـاوت بـا یکدیگـر توسـط اهـل فـن و قاطبـه ی حقوقدانان
از رابطـه ی قـراردادی و غیـر قراردادی با فعـل زیانبار و ورود خسـارت بنظر از وظایف
اصلـی وی بـه هنـگام برخـورد و مواجـه بـا خسـارت مـی باشـد بـه کیفیتی که سـهل
انـگاری و عـدول و یـا عـدم مقابلـه زیـان دیـده بـا آن در ایجـاد مسـتقیم و نزدیـک
ّ
خسـارت بـه عنـوان علـت تامـه و یا تکمیـل کننـده آن معرفـی خواهـد گردید.
آنچـه دغدغـه اصلـی را در شـکل گیـری ایـن ایـده در مقابلـه و کاهـش خسـارت
را پـرورش مـی دهـد ایـن اسـت کـه آیـا مسـئولیت و وظیفـه ی زیـان دیـده در مبارزه
و مقابلـه و کاهـش خسـارت مطلـق اسـت یـا بالنسـبه مـی بایسـتی درصدد رفـع و یا
دفـع و یـا کاهـش و جلوگیـری از افزایـش خسـارت و سـرایت آن اقـدام نمایـد؟ در
ضمـن نحـوه و شـرایط و زمـان و مـکان مقابلـه بـا خسـارت توسـط زیان دیده نقشـی
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شـده اسـت .قدر مسـلم مبـارزه و نبرد مسـتقیم و یـا غیر مسـتقیم زیان دیـده صرفنظر
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ً
اساسـا عبـارت «قاعـده ی مقابلـه و کاهـش خسـارت» دارای واژگان سـهل و
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موثـر و فراگیـر در مقابلـه و کاهـش خسـارت دارد یا شـرایط نیز تابع خسـارات وارده و
ً
مقابلـه بـا آن اسـت؟ مسـلما پاسـخگویی به هریـک از این سـواالت از حیـث تقدم و
تاخـر وظایـف مقـرره و اجبـاری زیان دیـده در نظام هـای حقوقی خارجی بـا وظایف
اسـتحبابی و اختیـاری و غیـر الزامـی کـه مقـرره ای در حقـوق داخلـی موجـود نمـی
باشـد ،متفاوت اسـت .الجرم همیـن افتراق در ایجاد مسـئولیت مدنـی و غیرقراردادی
از چنـان اهمیـت و تاثیـر عمیقی برخوردار اسـت که به سـهولت می تـوان علل اصلی
و اساسـی ورود خسـارات را در عـدم مقابلـه و کاهـش آن توسـط زیان دیده شناسـایی
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نمـود .بـا ایـن نتیجـه شناسـایی در فرجـام کار امـکان اجـرای عدالـت واقعـی و قابل
تصـور بشـر را کـه از یـک طـرف بـا فلسـفه ی عمـده ی مقابلـه و کاهـش خسـارت
سـازگاری دارد و از دیگـر طـرف از حقـوق آحـاد افراد جامعـه خاصه خود زیـان دیده
ً
صیانـت نمـوده ،ممکـن خواهـد سـاخت کـه اتفاقـا بـا اصـول اخالقـی و دینـی آنـان
ً
نیـز قطعـا انطبـاق دارد .پـس شناسـایی و اجـراء بـه موقـع و درسـت ناشـی از نهادینه
کـردن ایـن قاعده ی عقلی و انسـان دوسـتانه ضمن ایجـاد تعدیل و تعـادل و رهیابی به
عدالـت در وقایـع حقوقـی از فایـده گرایـی اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگی در سـطح
وسـیعی برخـوردار می باشـد.
مقالـه ی حاضر سـعی دارد در راسـتای تبیین وظایف وارکان و اهـداف واقعی زیان
دیـده درمقابلـه و کاهـش خسـارت و مسـئولیت مدنی منبعـث از آن را بـا تنویر نکات
تاریـک و مغفـول از توجه قرار گرفته توسـط سـایرین گامـی بلند و کاربـردی بردارد.
واژگان کلیدی :مسئولیت مدنی،زیان دیده ،مقابله ی و کاهش خسارت ،آثار و

نتایج عدم مقابله ،مبانی مسئولیت

مقدمه:

امـروزه تالفـی و جبـران زیـان صـرف نظـر از بحـران روحـی زیاندیـده موضـوع
اصلـی مسـئولیت مدنـی اسـت .در جامعـه همـواره اعمال قابل سـرزنش مورد سـوال
قـرار مـی گرفتـه اسـت و مفاهیمـی چـون مجـازات عامـل زیان و گنـاه بـودن آن عمل
مـورد توجـه بوده اسـت مسـئولیت بـه معنای مورد سـوال و پرسـش قـرار گرفتـن برای
خسـارت وارده می باشـد و همواره کسـی که رفتار نادرسـتی داشـته باشـد صرفنظر از
عمـد یـا غیرعمـد بـودن عمل انتسـابی مورد سـوال قرار می گیـرد و عدالـت حکم می
حـال سـوال این اسـت آیا زیاندیـده هم مسـئول تلقی می گـردد؟ زیاندیده چـه زمانی
مسـئول اسـت؟ مسـئولیت وی تـا چه حـدی اسـت؟ مبانی مسـئولیت وی چیسـت و
مرحلـه ی زمـان ایجـاد زیـان و پـس از وقوع زیـان تفکیک ایجـاد نمـود .در مرحله ی
ایجـاد خسـارت ممکن اسـت زیاندیده در ایجاد آن خسـارت سـهمی داشـته باشـد و
ً
علـل ناقصـه و بعضـا تامـه ی آن را تشـکیل دهـد و در حقیقـت سـبب نزدیـک جهت
وقـوع حادثـه باشـد کـه در ایـن خصـوص حقوقدانـان بسـیاری بحـث نمـوده انـد که
زیاندیـده چـه زمانـی و چـرا مسـئول تلقـی مـی گـردد و مبانـی آن در حقـوق خارجی
و داخلـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت ّاما آیـا پس از وقـوع خسـارت نیـز زیاندیده
مسـئول اسـت؟آیا بایسـتی از تسـری خسـارت جلوگیری نماید؟ تکلیف جلوگیری از
تسـری خسـارت یـا بـه بیان بهتـر مقابلـه و یا کاهـش آن چگونه بـر وی بار می شـود؟
وآیـا ایـن دو نوع مسـئولیت از مبانـی جداگانـه ای برخوردارند؟ مسـئولیت زیاندیده تا
چـه حـدی اسـت؟ واگـر بـه ایـن تکلیف عمـل ننمود چـه آثـاری بـه دنبـال دارد؟ در
حقـوق کامـن ال و کنوانسـیون بیـع بیـن المللـی کاال مصـوب  1980ویـن قاعـده ای
داریـم تحـت عنـوان ( )doctorin-mitigation of damagesکـه بـرای جلوگیری از اسـراف
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بـه بیـان واضـح تـر چرا مسـئول اسـت؟ به نظـر می رسـد ابتدای امـر بایسـتی بین دو
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نمایـد هـر شـخصی عمل قابل سـرزنش داشـته باشـد مسـئولیت نیـز بر وی بار شـود
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و تبذیـر وضـع گردیـده و هـدف آن جلوگیـری از اتالف سـرمایه های مـادی و معنوی
اسـت(داراب پـور ،مهـراب ،قاعـده ی مقابلـه بـا خسـارت ص  )3که علی رغـم آنکه
در حقـوق قراردادهـا بیشـتر مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت و بدین معنی می باشـد که
لـزوم قـرارداد بـه معنـای اجبار متعهـد به انجـام تعهد نیسـت بلکه به این معنی اسـت
کـه متعهـد یـا بایـد قـرارداد را اجرا کنـد یا خسـارت ناشـی از عدم اجـرای قـرارداد را
بپـردازد و وقتـی معاملـه ای جایگزیـن از لحـاظ اقتصـادی مـی توانـد همـه ی زیـان
ً
هـا را جبـران کنـد فـرض ظاهـرا اخالقـی قراردادها رنـگ می بـازد و خواهان بایسـتی
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تمامـی اقدامـات متعـارف بـرای دفـع یـا تقلیـل خسـارت را کـه از نقـض حاصل می
شـود انجـام دهـد و بـا ابتـکار بدین وسـیله از هـدر رفتـن منابـع اقتصـادی جلوگیری
کنـد (دارب پـور ،مهـراب ،ایفـای عیـن تعهـد ،ص )196و با وجـود موانع قـراردادی
مـن جملـه لـزوم اجـرای عین تعهد بـا بهره گیـری از قاعده ی فـوق می تـوان این مانع
را منتفـی نمـود حـال سـوال ایـن اسـت آیـا از این قاعـده می تـوان در مسـئولیت های
قهـری بهـره جسـت؟ در نگاه نخسـت بـه نظر می رسـد در مسـئولیت هـای قهری که
چنیـن مانعـی نیـز وجود نـدارد به طریـق اولی می تـوان از اصـل مزبور در مسـئولیت
هـای قهـری بهـره جسـت و صـرف نظـر از ترجمـه ی تحـت اللفظـی قاعـده بـه نظر
مـی رسـد قاعـده ی مزبـور در فحـوای امر بدین معنی باشـد کـه زیاندیده ملزم اسـت
در حـدود قوانیـن اعمالـی را بـرای کاهـش خسـارت انجـام دهـد و امـروزه این اصل
پذیرفتـه شـده اسـت کـه هیچ کس نمـی تواند تقاضـای جبـران خسـاراتی را بنماید که
ً
ً
عرفـا و منطقـا مـی توانسـته از ورود آن هـا جلوگیری کند ّاما پاسـخ دقیق به این سـوال
و چالـش هـای فـوق الذکـر نیـاز بـه مداقـه ی بیشـتر و تحلیـل مبانـی ایـن مسـولیت
ً
دارد کـه مقالـه ی حاضـر بـا بهـره گیـری از ایـن قاعده بـدوا سـعی در پاسـخگویی به
سـواالت فوق و سـپس گشـودن مسـیر ایـن قاعده در حقـوق داخلـی را دارد.

مفهوم ومیزان مسئولیت مدنی زیاندیده و ضمانت اجرای آن:

در بیان مفهوم تکلیف زیاندیده می توان گفت عامل زیان بعضی اوقات در هنگام
جبران خسارت با توجه به اموری که در بروز خسارت موثر بوده اند و با استناد به آن
موارد از میزان خسارتی که بایستی بپردازد می کاهد و هرگاه شخصی در اثر تقصیر
دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد موظف است در حد متعارف از ورود ضرر
جلوگیری کند تکلیف زیاندیده به تقلیل خسارت مشمول سه دیدگاه ایجابی و سلبی و
مختلط می باشد (احمدی راد ،حمید ،به تقصیر زیاندیده در مسئولیت مدنی ،مبحث چهارم ،صفحه

گیرد مفهوم و ماهیت و وظیفه ی زیاندیده در کاهش خسارت و به طریق اولی در مقابله
قاعده کاهش خسارت درکامن لوکنوانسیون بیع 198 ،وین مجله تخصصی حقوقی
گواه) الف– زیاندیده تکلیف دارد متعارف رفتار کند و ضمانت اجرای تعهد او حق برای
عامل زیان ایجاد می نماید که خسارت اضافی و قابل پیشگیری را نپردازد و در این نظام
ها قاضی تنها یک حکم علیه عامل زیان می دهد و او را تنها به پرداخت خسارت غیر
قابل اجتناب محکوم می کند ودر مقابل خسارت های قابل پیشگیری حکم به بی حقی
زیاندیده می دهد ب -وظیفه ی زیاندیده در برابر خودش است نه عامل زیان پس تنها
خسارت های غیر قابل اجتناب قابل جبران است ج -اگر قرارداد باشد وظیفه و تکلیف
معنا پیدا می کند و اگر نه هیچ حقی برای خواهان برای انجام اقدامات متعارف برای
کاهش زیان ایجاد نمی شود یکی از ارکان تعهد حق الزام متخلف به انجام متعهدبه
است و نقض تعهد هم باید به مسئولیت مدنی متعهد بیانجامد و او را ملزم به جبران
خسارت ناشی از نقض این تعهد قانونی یا قراردادی بسازد ولی طبق قاعده عدم انجام
وظیفه هیچ مسئولیتی را متوجه زیاندیده نمی نماید و تخلف وی تنها عدم جبران زیان
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با خسارت چیست؟ تفاسیر متعددی راجع به این تکلیف شده است( :حاضری ،جواد،
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ً
ً
ً
 )89اوال -وجوب تکلیف بر زیاندیده و ثانیا -منع جبران خسارت قابل احتراز ثالثا-
ً
مختلطی از وجوب ومنع ،که در بررسی این قاعده ابتدا نکاتی بایستی مورد توجه قرار
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وی را به دنبال دارد.حدود مسئولیت زیاندیده در برخی قوانین مشخص گردیده است
.به موجب بند یک بخش 3، 5مجموعه ی قواعد تدوین شده درحقوق امریکا 1979
درخواست خسارت بابت زیان هایی که زیاندیده می توانسته بدون تحمل مخاطره
مشقت یا تحقیر ناروا از آن اجتناب کند امکانپذیر نیست ( متعارف بودن امری
موضوعی است که با اوضاع و اطالع از فعل زیانبار هزینهی الزم برای احتراز بویژه
تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مدنظر قرار گیرد ()Prossers william. L. (1994

 )law of torts west publishing Coسادات اخوی (دکتر سید محسن سادات اخوی،
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دکتر محمود کاشانی ،تکلیف زیاندیده به کاستن از خسارت با تأکید بر حقوق انگلیس
و آمریکا صفحه  )59النهایه بایستی گفت میزان تالش و وظیفهی زیاندیده تعهد به
وظیفه و تالشی متعارف است و تضمین نتیجه از وی انتظار نمی رود و نکته ی دیگر
آنکه وضعیت روانی زیان زننده به عنوان مثال حجر وی تاثیری در وظیفهی زیاندیده
ندارد (کاظمی ،محمود ،قاعده جلوگیری از خسارت نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

تهران شماره  86صفحه  )7و در هر حال وی وظیفه دارد در حد متعارف از تسری زیان
جلوگیری به عمل آورد حتی اگر زیان زننده عمد داشته باشد بر عکس زمانی که خطای
مشترک و تقصیر زیاندیده و زیان زننده در زمان ایجاد خسارت مطرح است که در این
حالت اگر زیان زننده عمد داشته باشد مسئولیتی بر زیاندیده بار نمی شود (کاتوزیان،

ناصر ،الزام های خارج از قرارداد جلد  1صفحه  374شماره  )682البته بایستی به این امر نیز توجه
داشت که گاهی اوقات در حادثه ای که عامل زیان ایجاد می کند قابلیت جلوگیری و
یا کاهش خسارت به وسیله ی زیاندیده وجود ندارد و در حقیقت می توان با توجه به
ً
نوع حادثه نیز میزان وظیفه ی زیاندیده را معین نمود مثال گاهی حادثه دو طرفه است
یعنی حادثه با انجام عملیاتی توسط زیاندیده قابل جلوگیری یا کاهش تسری است اما
گاهی حادثه یک طرفه است به عنوان مثال ممکن است کارخانه ای در جوار یک باغ
میوه باشد که مواد آالینده ی آن برای درختان میوه بی ثمر بودن را به دنبال داشته باشد

در این حالت زیاندیده توانایی برای جلوگیری از تسری زیان ندارد (اثر تقصیر و مسئولیت
محض در ترغیب عامل زیان و زیاندیده به رعایت احتیاط ،علی طهماسبی و کورش علی پور ،صفحه

 ،531مجله حقوقی دادگستری).
در هر حال انتظار اقدامات پیشگیرانه منوط به احراز علم و آگاهی زیاندیده از وقوع
خسارت است و با اعمال معیار نوعی و متعارف بودن هزینه ی پیشگیری می باشد در
تحمیل جبران هر نوع خسارتی چه آنکه معلول قرارداد یا غیر آن باشد قابلیت پیش بینی
زیان وخسارات زیان الزامی است چرا که غیر قابل پیش بینی بودن سبب حائل شدن
عرفی قطع می گردد فلذا مانع ایجاد مسئولیت برای وی می شود .ایراد اول -آیا می
توان برای خواهان

(احمدی راد ،حمید ،به تقصیر زیاندیده در مسئولیت مدنی ،مبحث چهارم،

یک تعهد حقوقی در مفهوم غالبی نیست؟ در پاسخ بایستی گفت در مقابل انتظار از
عامل زیان مبنی بر پیش بینی متعارف نتایج تقصیر خود ،انتظار از زیاندیده به این نوع
پیش بینی نیز منطقی است .ایراد دوم -قابل پیش بینی بودن نسبت به نوع زیان است
نه میزان آن ولی کاستن از زیان نمونه ی بارز ناظر به میزان زیان است؟پاسخ این است
منظور از ّ
کمیت در لحظه ی حدوث است ولی اگر زیان مستمر باشد هر بخش از
زیان که در زمان های بعدی حادث می شود نوع دیگری است که ممکن است قابل
پیش بینی نباشد مستقیم و بالفاصله بودن خسارت یکی دیگر از مواردی است که در
انتساب تکلیف جلوگیری از زیان به زیاندیده بایستی از قبل احراز گردد و دور اندیشی
یک انسان متعارف با توجه به سیمای نوعی تقصیر چندان پیچیده نیست وقتی پس از
وقوع خسارت ،خسارت دیگری به تبع حادثه ی اولیه رخ می دهد عملکرد زیاندیده
در عدم جلوگیری از توسعه ی زیان باعث می شودکه عمل عامل زیان نسبت به زیان
هایی که قابل اجتناب بوده و مورد پیشگیری قرار نگرفته است سبب دور محسوب شود
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عالوه بر موارد فوق زیان های وارده بایستی قابلیت اجتناب داشته باشند که به طور
مختصر در بحث حوادث یک طرفه و دو طرفه از آن سخن به میان آمد .همانطور که
گفته شد ضرورتی بر وجود عمد در عملکرد زیاندیده نبوده و صرف تخطی از التزام
های اجتماعی در اعمال مراقبت کفایت خواهد کرد سوالی که پیش می آید این است
آیا محجورین هم با انسان های متعارف سنجیده می شوند؟بایستی گفت این قاعده
زمانی اجرا می شود که زیاندیده به عوارض ناشی از حادثه آگاه و عالم باشد و موضوع
حجر به جهت فقدان این مورد خروج موضوعی دارد.
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در ماده ی  227و  229از قانون مدنی قانون گذار در امور تعهدات قراردادی مقرر
َ
می دارد اگر عدم انجام تعهد بواسطه ی علت خارجی (فورس ماژور ،قوای قهریه) اعم
از طبیعی یا تصنعی و یا موارد سخت (هاردشیب) باشد و یا حادثه ای که دفع آن از
عهده ی متعهد خارج است متعهد محکوم به پرداخت خسارت نمی گردد این مواد
تاثیر قوای قاهره را بر تعهدات قراردادی بیان می نماید و همانطور که می دانیم قوای
قاهره ویژگی هایی چون عامل خارجی و عدم قابلیت اجتناب و غیر قابل پیش بینی
بودن را در خود دارد پس می توان استنباط نمود در خصوص تعهداتی که الزام کمتری
نسبت به قرارداد دارند مثل الزامات خارج از قرار داد آن هم در مسئولیت زیاندیده که در
حالت کلی بار نمودن تکلیف جلوگیری از زیان بر وی نیاز به اثبات دارد به طریق اولی
شخص زیاندیده نیز از تحمل خسارات چنین زیان هایی که موانع فوق را دارد معاف
می گردد فلذا حق مطالبه ی چنین خساراتی را دارد.
ً
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد ضمانت اجرای نقض قاعده نیز صرفا محرومیت
خواهان متخلف از مطالبه ی بخشی از خسارات قابل اجتناب باشد و با بررسی بیشتر
احراز می گردد این الزام ،الزام قانونی نیست بلکه انتظار متعارف و معقول جامعه است.

تاریخچه ی قاعده:

شاید بتوان سابقه ی تاریخی تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت را از حقوق
رم یافت نمود رفتار زیاندیده و گاهی وضعیت جسمی و روحی زیاندیده و یا اموال
وی زیان را افزایش می دهد این نهاد با قاعده ی شرکت در خطا یا تقصیر مشترک که
ً
ً
خواهان و خوانده مشترکا در ایجاد خسارت تقصیر داشته اند بدوا مشابه به نظر می آید
ولی کاهش خسارت توسط دادگاه یا دیگران مرتبط با قاعده ی مقابله با خسارت که
خواهان به موجب آن موظف به انجام اقداماتی است تا خسارت ایجاد شده را بکاهد و
اجراهای مختلفی بر این دو نوع مسئولیت وجود دارد ولی به لحاظ تاریخی به نظر می
رسد که این قاعده در راستای قاعده ی تقصیر مشترک به وجود آمده و پس از ایجاد
المللی کاال درآمده است در حقوق رم قاعده ای به نام قاعده ی پمپونیوس ()Pomponius

وجود داشت که آن قاعده مقرر می داشت اگر زیاندیده خود مرتکب تقصیر می شد
از دریافت خسارت به طور کلی محروم می شد (جنیدی ،لعیا ،تقصیر زیاندیده ،مجله ی

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  )4731و این قاعده به قاعده ی دستان پاک نیز شهرت
داشت ( )Clean hands doctorineیعنی کسی می توانست بر مبنای انصاف حمایت
دادگاه را جلب کند که مرتکب خطایی نشده باشد و با دستان پاک آمده باشد با کمی
انعطاف طی چندین سال اینطور مقرر گردید که خسارت برطرفی که تقصیر شدیدتر را
مرتکب شده تحمیل گردد .نظام کامن ال و حقوق فرانسه نیز از همین رویه پیروی می
کردند و در سال  1945قانون اصالحی تقصیر مشترک به اقتباس از قانون کنوانسیون
دریایی تصویب گردید که مقرر می داشت در هر موردی که کسی در نتیجه ی تقصیر
خود و دیگری متحمل زیانی شود دعوی ضرر و زیان فرد مزبور به دلیل تقصیر زیان
دیده منتفی و ملغی نمی شود بلکه زیان هایی قابل وصول در حدی که دادگاه با توجه
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به سهم مدعی از میزان مسئولیت

(کاظمی محمود ،اثر فعل زیاندیده ،مسئولیت مدنی عامل

زیان ،نشریه حقوق ،شماره  ،75صفحه  58و  )78عادالنه و منصفانه بداند کاسته خواهد شد
(اسماعیل آبادی ،علیرضا ،رضوی ،محمدحسن ،مطالعه ی تطبیقی رضایت زیاندیده
و اقدام در کامن الو اسالم ،مجله فقه و حقوقف شماره  ،1386 ،5صفحه  )7و در سال
های بعد در حقوق آمریکا تحوالتی در این خصوص پدید آمد وقاعده ای تحت عنوان
آخرین فرصت یا آخرین شانس اجتناب از خسارت به وجود آمد و قاعده ی تقصیر
نسبی را تعدیل نمود در حقوق فرانسه نیز زیاندیده ای که مرتکب تقصیر شده بود حق
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مطالبه ی خسارت را نداشت ولی با این استدالل که محروم کردن زیاندیده از دریافت
خسارت ناعادالنه می نماید و قدرت پیشگیری کافی را ندارد و تنها تقصیر نابخشودنی
می توانست خوانده (عامل زیان) را از جبران بخشی از خسارت معاف کند و در
تقصیر ساده و به ویژه وقتی خوانده (عامل زیان) بیمه شده باشد نمی بایست بر حق
جبران خسارت زیاندیده تاثیر می گذاشت و النهایه این قاعده تعدیل شد و در قانون
 5ژوییه ی  1985زیاندیدگان رانندگی را معاف دانستند (ژنوونیه و پاتریس ژوردن،
تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی ترجمه مجید ادیب ،صفحه  )2و بتدریج از شدت
ً
وحدت قاعده کاسته شد ولی کامال آن را منتفی ننمود در نظام کامن ال قاعده ی دیگری
در راستای خطای مشترک به وجود آمد که مقرر می داشت زیاندیده بایستی ضرر را به
حداقل برساند ودر نظام های دیگر قصور در کاهش خسارت (به حداقل رساندن) را
نوعی تقصیر زیاندیده می دانستند پیشینه تاریخی قاعده در کامن ال به رای vis count

 hadance LCبرمی گردد که در سال  1912میالدی صادر شد در این رای قاضی ضمن
اصل اساسی جبران خسارت اظهار می دارد این اصل نخستین به وسیله ی یک اصل
ثانوی مقید می گردد و در واقع توصیف می گردد که بر مبنای آن زیاندیده متعهد است
تمامی اقدامات متعارف را در راستای جلوگیری از بروز یا گسترش خسارت انجام دهد
و او نسبت به زیان هایی که در اثر قصور او در انجام امور متعارف انجام شده محروم

می گردد اگر چه این رای در خصوص قراردادهاست ّاما برخی نویسندگان چون آقای
اگوس ) (OGUS 1973 P5ناقل این رای عنوان داشته این رای در خصوص مسئولیت
های غیر قراردادی نیز قابل اعمال است و برخی از نویسندگان خارجی به صراحت
تکلیف زیاندیده را بر مبنای حسن نیت و رفتار متعارف (پدر خوب خانواده) توجیه
می نمایند در حقوق سوئیس بند  1ماده ی  44قانون تعهدات سوئیس این قاعده را بیان
کرده و در حقوق آلمان بند  2ماده ی  254قانون مدنی این قاعده را بیان کرده است و
ارزیابی قصورزیاندیده نیز به اختیار قاضی گذاشته شده است ودر ماده ی  293قانون
متحده در ماده  2-715این قاعده را مقرر داشته است و در کنوانسیون بیع بین المللی
مصوب  1980وین سند قانونی پیشرفته ای را در زمینه ی قراردادی مشاهده می کنیم
شماره 7ص .)3
خاستگاه مسئولیت مدنی زیاندیده به مقابله با خسارت (چرا زیاندیده را
بایستی مسئول بدانیم؟):

ً
ابتدا بایستی بررسی نمود چه مالحظات اخالقی و فلسفی و اقتصادی موجب

میشود تا شخص از لحاظ مدنی مسئول شناخته شود و در عمل چه اهداف و نیازهایی
را مسئول شناختن وی در بردارد نظریات بسیاری در این خصوص وجود دارد برخی
نظریات ابزارگرا هستند و مسئولیت مدنی را ابزاری اجتماعی برای هدف های اجتماعی
و بازداشتن افراد از پیش گرفتن رفتار غیر اجتماعی و زیانبار در آینده می دانند (بادینی،
حسن ،هدف مسئولیت مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ،66

 ،3831صفحه « )85ابزار گرایی اجتماعی» یا کارایی اقتصادی و جبران خسارت و توزیع
عادالنهی خطر و هزینه مدنظر آنان است« .ابزار گرایی اقتصادی» ّاما برخی مخالف با
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این امر هستند و می گویند مسئولیت مدنی ابزاری نیست و اگر این هدف ها را دارد اعتبار
خود را از این هدف ها نمی گیرد و بایستی گفت عالوه بر جبران خسارت پیشگیری و
جلوگیری از ورود خسارت نیز از اهداف مسئولیت مدنی است و به بیان دیگر اگر زیان
زننده زیانی را ایجاد کند و زیاندیده ای که قدرت جلوگیری از تسری را دارد ولی چون
می داند در هر حال تمامی زیان وی جبران می شود در نتیجه اقدامی جهت پیشگیری
از ورود زیان بیشتر نمی کند چرا که این امر برای وی از حیث اقتصادی و اندیشیدن به
نفع بیشتر ،کارایی ندارد با این فرض یکی از اهداف مسئولیت مدنی که باز داشتن افراد
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از رفتار غیر اجتماعی است ناکام می ماند ،و از طرفی برای آنکه این هدف تامین گردد
الزم است بین درجه ی تقصیر وارد کننده ی زیان عمدی یا غیر عمدی و میزان جبران
خسارت رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد در حالی که در عمل زمانی که بخشی
از خسارت به جهت کاهلی زیاندیده در جلوگیری از خسارت ایجاد شده این خسارت
ً
ً
را مستقیما زیان زننده ایجاد ننموده لذا نبایستی جبران زیان را بر دوش او بنهیم مضافا
مسئولیت مدنی ابزاری است برای رسیدن به کارایی اقتصادی و یکی از طرق رسیدن به
این کارایی از راه ایجاد انگیزه در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل
توجیه است ،می باشد و راه دیگر توزیع عادالنه ی ضرر در بین اعضای جامعه و از
حیث بازدارندگی اقتصادی حادثه هم برای زیاندیده و هم وارد کننده ی زیان هزینه دارد
و پیشگیری از تسری حادثه هم هزینه در بردارد .کارایی اقتصادی ایجاب می کند تا
هزینه های حوادث کاهش یابد که این هزینه ها مشمول کاهش تعداد و شدت حوادث
می باشد به عنوان مثال :اگر شخصی توسط دیگری زخمی گردید و اقدام به معالجه
در موعد ننماید و زخم منجر به بیماری عفونی شدید و در پی آن عوارض دیگر گردد
عدم اقدام زیاندیده موجب ایجاد حوادث جدید می گردد و از طرفی اقدام به موقع می
تواند هزینه های درمانی را نیز کاهش دهد و همچنین هزینه های اجتماعی اختالل
در زندگی طرفین نیز کاهش می یابد و از طرفی یکی از اهداف مسئولیت مدنی این

است که افراد را وا دارد تا هزینه های حوادث (هزینه های دور از انتظار حوادث) و
هزینه های پیشگیری از حوادث و هزینه های مراقبت و احتیاطی را به حداقل برسانند
پس مسئولیت بر عهده ی کسی قرار می گیرد که از خطر قریب الوقوع آگاهی داشته
و با هزینه ی کمتری می توانسته از آن پیشگیری کند (بادینی،حسن ،هدف مسئولیت
مدنی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،1383 ،66ص
 )8عالوه بر توجیه قاعده بر مبنای مسئولیت مدنی ،اصولی نیز وجود دارد که مسئولیت
مدنی زیاندیده برمبنای آن استوار است من جمله دیدگاه مبتنی بر فایده گرایی (رفاه

عمل است و به واقع تاثیری که فعل یا ترک فعل در جهان می گذارد و معیار درستی
یا نادرستی یک عمل است .مقابله با خسارت موجب رفاه بیشتر جامعه می گردد و
با خسارت مستلزم حداکثر خیر مادی برای طرفین است (داراب پور،مهراب ،فلسفه
ی مقابله با خسارت ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،57صفحه  ،470غنی زاده
مریم ).و در برخی نظام های حقوقی مثل نظام های حقوقی اسالمی هم عالوه بر
موارد فوق این قاعده می تواند ریشه در اخالق مذهبی که حفظ جان و مال را واجب
گردانیده ،داشته باشد( .جنیدی ،لعیا ،تقصیر زیاندیده ،مجله ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران  ،4731صفحه).61
مبانی تکلیف زیاندیده به جلوگیری از خسارت:

مبانی جبران خسارت را در سه گروه دسته بندی می نمایند تقصیر و ایجاد خطر و
نظریه های مختلط و واسطه ولی آیا این مبانی همان مبانی وظیفه ی زیاندیده به کاهش
خسارت است؟و آیا مبانی تحمیل وظیفه بر زیاندیده به مقابله با خسارت همان مبانی
محرومیت وی از جبران خسارت است؟ در مورد سوال نخست به نظر می آید علیرغم
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نزدیکی دو مفهوم مبانی جبران خسارت و مبانی محرومیت زیاندیده از جبران خسارت
این دو مفهوم به لحاظ آنکه یکی موجبات ایجاد مسئولیت را فراهم می نماید و دیگری
موجبات محرومیت از دریافت خسارت را نهایت ارتباطی که می توانند این دو گزاره
با یکدیگر داشته باشند عموم و خصوص من وجه است و آن هم اشتراک در تقصیر
است که به تفصیل در این خصوص بحث خواهد شد در خصوص سوال دوم شاید در
ابتدای امر به نظر برسد این دو امر با یکدیگر متفاوت است و مبانی ایجاد تکلیف برای
زیاندیده بایستی از مبانی محرومیت وی از جبران خسارت با یکدیگر ارتباطی نداشته
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باشد ولی می توان گفت این دو ،دو روی یک سکه هستند هرآنچه که برای زیاندیده
ایجاد تکلیف بنماید به جهت عدم انجام تکلیف توسط وی موجب محرومیت وی از
جبران خسارت می شود.
الف ) تقصیر:
در حقوق خارجی در تفسیر اصل  77کنوانسیون  1980وین پروفسور هانولد قاضی
بازنشسته دیوان عالی کشور انگلیس بیان نموده اند که بعضی نظام های حقوقی که تقصیر
را مبنای منحصر مسئولیت مدنی می دانند ممکن است خسارات وارده در نتیجه ی قصور
خواهان در انجام اقدامات متعارف به منظور جلوگیری یا تقلیل خسارات را تقصیر وی
محسوب و او را از مطالبه ی اینگونه خسارات ممنوع بدانند (ناظمی ،هادی ،لزوم اقدام
زیاندیده ،کاشه خسارت در کامن ال و حقوق ایران ،سال  ،74صفحه  ).79و النهایه اینطور
عنوان می نماید اصل صریح و روشن مقابله در ماده ی  77کنوانسیون نتایجی را که می تواند
با روش های دیگر منجمله ،علیت و سببیت حاصل شود را تقویت می نماید(Uniform
Law for international sales under the 1980 united Nations convension

 )3rd-edition-John Ohanold-university of Pennsylvania.در حقوق فرانسه با
استفاده از نظریه ی تقصیر به همان نتیجه می رسند با این تحلیل که اگر زیاندیده در تقلیل
خسارات اقدامات متعارف انجام نداده باشد مقصر است با این تحلیل شاید به نظر برسد

که مهمترین مبنای مقابله با خسارت تقصیر است برخی حقوقدانان در خصوص تقصیر
و چهره های خاص آن عنوان می نمایند که تقصیر دو چهره ی متفاوت دارد :اول-کاهلی
در احتراز از زیان که شرکت در خطا را به دنبال دارد .دوم -کاهلی در تقلیل خسارت که
قاعده ی تقلیل خسارت را به دنبال دارد .ولی از نظر حقوق ایران اقدام به زیان خود هم
می تواند در حین وقوع حادثه و هم پس از وقوع حادثه باشد و این دو از هم تفکیک نشده
فلذا شرکت مثبت در خطای مشترک به مثابه ی شرکت منفی عدم مقابله با خسارت به
صورت عدم احتراز دو چهره از قاعده ی اقدام است( .کاتوزیان ،ناصر ،الزام های خارج از
رفتار خواهان رابطه ی انتسابی تقصیر را که مبنای جبران خسارت توسط خوانده وارد کننده
ی زیان را قطع می نماید( .احمدی راد ،حمید ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد) برخی نیز
دارد تقصیر مطابق نظر قوی شزط نیست چرا که در اتالف تقصیر شرط نیست و بر این
اساس آنچه مسلم است برای تاثیر اقدام زیاندیده (فعل یا ترک فعل زیاندیده) که موثر در
ورود زیان بر اوست الزم نیست این اقدام تقصیر کارانه هم باشد مگر موردی که اقدام او از
مصادیق تسبیب باشد که در این صورت تقصیر شرط است و منطقی است در مسئولیت
مبتنی بر تقصیر فعل زیاندیده هم در صورتی موجب معافیت از مسئولیت می شود که
تقصیرکارانه باشد ّاما در مسئولیت غیر تقصیری نباید تقصیر زیاندیده شرط باشد (کاظمی،
محمود ،اثر فعل زیاندیده بر مسولیت عامل زیان ،ص)51

در خصوص وظیفه ی زیاندیده به کاستن از خسارت مبانی دیگری را نیز می توان مورد
مداقه قرار داد که این مبانی برخی ریشه در قاعده ی تقصیر دارد و برخی خیر و تشخیص
این مبانی تاثیر بسزایی در تحمیل مسئولیت مقابله باخسارت بر خواهان (زیاندیده) دارد.
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ب) قاعده ی اقدام:
«اقـدام» بـه معنـای پیـش رفتـن در کاری اسـت و در اصلاح فقهـی بـدان معنـی
اسـت چنانچـه مالک بر اسـقاط احترام مـال خویش اقـدام نماید و تصـرف بالعوض
در مـال خـود را بپذیـرد این اقدام از مسـقطات ضمان اسـت زیرا منشـا ضمـان احترام
مـال اسـت کـه مالـک خـود آن را از بیـن بـرده اسـت و مسـتند آن روایـت (الیحـل

مـال امـرء اال بطیب نفسـه) و اجمـاع و بناءعقلا می باشـد اولین عنصر ایـن قاعده
علـم وارده مـی باشـد و گفته شـده اسـت اگر مالک بنـا را بر اسـقاط احتـرام مال خود
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بگـذارد و عـدم وجـود عوض ضمان مال او سـاقط اسـت از طرفی تقصیر سـاده و غیر
عمـدی زیاندیـده را نمـی تـوان اسـقاط احترام مـال و مبنـای وی بر تصـرف بالعوض
دانسـت ،بنـاء عقلا از جمله مسـتندات این قاعده اسـت که مـورد اسـتناد برخی فقها
قـرار گرفتـه اسـت در مواردی که شـخص خـود اقدام بـه ورود ضرر به مـال خود بکند
ً
ً
«عقلا بمـا هـو عقلا» هیچگونـه مسـئولیتی از برای شـخصی کـه این عمـل را انجام
ً
داده اسـت قائـل نیسـتند و قهـرا شـرع بـه مقتضـای قاعـده (کل مـا حکـم بـه العقل
حکـم بـه الشـرع) مسـئولیتی نمـی ببیند اجمـاع نیز جـزء دالیل قاعـده اسـت ّاما به
جهـت آنکـه اجماع مدرکی اسـت اجماع اصولی محسـوب نشـده لذا قابلیت اسـتناد
نـدارد (جنیـدی ،لعیـا ،تقصیـر زیاندیـده ،مجلـه ی حقـوق و علوم سیاسـی دانشـگاه
تهـران  ،1374ص ).58بـه نظر برخـی حقوقدانان نیـز مبنا قرار گرفتن قاعـده ی اقدام
بـدان جهـت اسـت کـه از آنجا کـه زیاندیـده در بـروز و وقوع زیـان به طور قطـع موثر
بـوده اسـت نمیتـوان به طـور قطع مشـخص کردکه کـدام بخش منتسـب بـه زیاندیده
و کـدام بخـش منتسـب بـه عامـل زیان بـوده اسـت پس منتفـی اسـت که بـار جبران
را آن کسـی تحمـل کنـد کـه بـر او زیان واقع شـده اسـت ولی بایسـتی گفـت قاعده ی
اقـدام همانطـور کـه معنـای تحت الفظـی آن و مصادیـق و مثال هایی کـه مالک عمل
قـرار گرفتـه انـد برمـی آید فعـل را در بـر دارد و تـرک فعـل را اگرچه برخـی حقوقدانان

درفحـوی ایـن قاعـده گنجانـده انـد را مشـمول نمـی شـود ودر اسـتدالل هـم شـاهد
هسـتیم کـه بـه تقصیر ویا تسـبیب در تسـری زیان اسـتناد مـی نمایند .فلذا ایـن قاعده
مبنـای مناسـبی بـرای تکلیف زیاندیـده بـه جلوگیری از خسـارت نمی تواند باشـد.
ج) قاعده ی سبیبت:
برخـی حقوقدانـان معتقدند در موردی که شـخص در راسـتای جلوگیـری از ضرر
اقـدام متعـارف نمـی کنـد خـود او سـبب زیـان هـای قابـل پیشـگیری اسـت در رایی
کـه بـه عنـوان منشـاء ایـن قاعـده ذکر شـده قاضـی صـادر کننـده رای اظهار مـی دارد
شـده مطالبـه ی خسـارت نمایـد زیـرا هر نوع زیـان بیشـتر از آن نتیجه متعـارف نقض
قـرارداد نیسـت و یکـی دیگـر از نویسـندگان در ایـن بـاره مـی نویسـد ایـن قاعده یک
همراهـی فعل منتسـب بـه خوانده و فعل زیاندیـده ،ژنووینه و پاتریـس ژودن ،ترجمه مجیـد ادیب ).که
بـر مبنـای آن خواهـان تنها جبران خسـارت هایـی را می توانـد مطالبه نماید که ناشـی
از خطـای خوانـده بـوده اسـت و برخـی نیز قاعـده ی جبـران خسـارت را مصداقی از
قاعـده ی تقصیر مشـترک دانسـته انـد (کاظمـی ،محمود ،قاعـده جلوگیری از خسـارت نشـریه

دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران شـماره  ،7صّ .)012امـا بایسـتی گفـت رفتار
زیاندیـده بایسـتی سـبب متعـارف و عملـی باشـد کـه کل یـا بخشـی از خسـارت بـه
بـار آمـده معلـول آن باشـد که حسـب مـورد عامل زیـان از مسـئولیت همه یا بخشـی
از مسـئولیت معـاف گـردد .در سـببیت مسـتقیم بـودن زیـان ناشـی از عمـل زیاندیده
شـرط اسـت و تقـدم و تاخـر در ایجـاد حادثه مطرح اسـت حـال درخصـوص قاعده
ی کاهـش خسـارت بایسـتی بعـد از وقـوع خسـارت زیاندیـده نسـبت بـه کاهـش آن
ً
اقـدام نمایـد و عملا وی در وقـوع حادثه نقشـی نـدارد پس ایـن قاعده نیز نمـی تواند
مبنـای کاملـی از قاعـده ی وظیفـه ی زیاندیـده ارائـه دهـد ّامـا بایسـتی اذعـان نمـود
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اگـر پـس از وقـوع خسـارت ،خسـارت دیگری به تبـع آن خسـارت به بار آیـد (احمدی

راد ،حمیـد ،بـه تقصیـر زیاندیـده در مسـئولیت مدنـی ،مبحث چهـارم ،صفحـه  )201و زیاندیده در
راسـتای کاهـش تسـری زیـان و ورود زیـان جدیـد اقدامـی ننمایـد عمـل زیاندیده در
عـدم جلوگیـری از توسـعه ی زیـان باعـث مـی شـود کـه عمل ،عامـل زیان نسـبت به
زیـان هایـی که قابـل اجتناب بوده و مورد پیشـگیری قرار نگرفته سـبب دور محسـوب
شـود فلـذا جبران ایـن نوع خسـارت بـر وی تحمیـل نگردد.
د) قاعده ی الضرر:
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یکـی از معروفتریـن قواعـد فقهـی «قاعده ی الضرر» اسـت و تفاسـیر بسـیاری در
مـورد آن شـده اسـت کـه در بیـن فقهـا پنـج نظـر وجـود دارد :الـف -قاعـده ی حکـم
تکلیفـی و نهـی از ایجـاد ضرر اسـت و شـارع مقدس از زیان رسـاندن بـه دیگران نهی
مـی کنـد و نه بیان نهـی حکم وضعی( نجفی خوانسـاری ،شـیخ موسـی ،قاعده الضـرر المطبعه

االصفهـان  ،بـی جـا 1241 ،هــ.ق .صفحه  )531ب -ایـن قاعده در بیان نهی حکومتی اسـت
نـه نهـی شـرعی کـه از پیامبـر صـادر شـده اسـت و هماننـد نظـر اول در بیـان حکـم
تکلیفـی و نهـی ضـرر بـه غیـر اسـت (خمینـی ،روح اللـه ،قـم  ،4141تحریـر الوسـیله ،صفحه

 )311ج -قاعـده بیانگـر نفـی حکـم بـه لسـان نفـی موضـوع اسـت بـه بیان دیگـر نفی
ضـرر عالـم عیـن و خارج اسـت و در مـواردی کـه موضوعـات دارای احکام بـر مبنای
عناویـن اولیـه اسـت  ،چنانچه ضـرر محتمل باشـد حکم موضـوع ضـرری مرتفع می
شـود (خراسـانی ،محمدکاظـم ،کفایـه االصـول قـم ،9041 ،صفحـه  )762د -قاعـده در بیـان
نفـی حکـم ضرری اسـت یعنـی هر حکمـی که از طرف شـارع ،براسـاس قواعـد اولیه
تشـریع شـده اسـت اگـر مسـتلزم ضـرر باشـد اعـم از ضرر بـر نفـس مکلف یـا ضرر
مالـی و  ...حکـم مزبـور بـه موجـب قاعده ی الضـرر از صفحـه ی تشـریع مرفوع می
شـود ماننـد ،حکـم لـزوم عقـدی کـه بـه دلیل وجـود غبـن  ،موجب ضـرر می شـود و
ایـن حکـم لـزوم عقـدی که بـه دلیـل وجود غبـن موجب ضـرر می شـود و ایـن حکم

لـزوم بـر اسـاس الضـرر رفـع مـی گـردد و حـق فسـخ معاملـه ،بـرای شـخص مغبون
ایجـاد مـی گردد (.انصاری ،شـیخ مرتضی ،مکاسـب رسـاله الضـرر 6141 ،هـ ق ،صفحـه .)503

و

(سیسـتانی ،سـیعلی ،الضـرر و الضـرار ،نشـر مکتـب آیت الله سیسـتانی ،قـم  4141هــ ق) هـ -این
قاعـده در بیـان این اسـت که ضرر و ضرار در شـرع اسلام تجویز نشـده ّاما نـه فقط به
ایـن معنـی کـه حرام اسـت بلکـه به ایـن معنی که ضـرر غیر متـدارک یا ضـرری جبران
نشـده در اسلام تجویـز نگردیده اسـت بـا تجزیه و تحلیـل این نظرات که جـای آن در
ایـن مبحـث نمـی گنجد نظـری که در ایـن میان بیشـتر پذیرفته شـده اسـت نفی حکم
مصطفـی ،قواعـد فقـه بخش مدنـی ،جلد  ،4نشـر علوم اسلامی)

کسـانی کـه این قاعـده را مبنـای تکلیف زیاندیـده به مقابله با خسـارت مـی دانند
نـدارد چـرا کـه ایجـاد این تکلیف خـود حکم اسـت ولی الضـرر بیان مـی دارد حکم
ضـرری کـه بـر اسـاس احـکام اولیـه ی شـرعی وجـود داشـته منتفی اسـت نـه اینکه
ایجـاد حکمـی کنـد کـه عـدم آن موجـب ضرر اسـت ولـی بایسـتی گفت ایـن قاعده
تنهـا حکـم ضـرری را نفی نمی کنـد بلکه زمانی که خلاء قانونی موجب ضرر اسـت
ایجـاد حکـم مـی کند و حقوق اسلامی یک نظام منسـجم اسـت و بر این اسـاس در
حکمـت شـارع ،همانطـور کـه نفـی حکم ضـرری موجـود برای شـارع واجب اسـت
بـر او الزم اسـت کـه احکامـی را که نبود شـان ضـرری به وجـود می آید ،تشـریع کند
زیـرا سـکوت و عـدم جعـل نیز چه بسـا زیان و خسـرانی بـه بار (محقـق دامـاد ،مصطفی،

جعفـری خسـرو آبـادی ،نصرالـه ،مجله فقه و مبانـی حقوق اسلامی ،9831 ،صفحـه  )211و به بیان
دیگـر معنـای حدیـث الضـرر آن اسـت کـه ضـرر در اسلام مشـروعیت نـدارد ولـی
عـدم مشـروعیت هـم شـامل مرحلـه ی قانونگـذاری می شـود و هم شـامل مرحله ی
اجـرای قانـون( .محقـق داماد ،مصطفـی ،جعفری خسـرو آبادی ،نصرالـه ،مجله فقـه و مبانی حقوق
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ضـرری اسـت کـه هم شـامل احـکام تکلیفـی و هـم وضعی مـی گـردد( .محقـق داماد،
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اسلامی ،9831 ،صفحه )211

ً
امـا بـه نظـر می رسـد این قاعـده هم کاملا موضـوع را توجیـه نمی نمایـد چرا که

اگـر منظـور برداشـتن حکم ضـرری جبران زیـان از دوش عامـل زیان باشـد به جهت
آنکـه داللـت الضـرر بر نفی حکـم ضرری مـورد پذیـرش و تصدیق اسـت و این نظر
مسـتلزم پذیـرش تفکیـک بیـن زیان های ناشـی از عمل عامـل زیان و زیـان های قابل
ً
اجتنـاب اسـت مـی توان گفـت زیان هـای قابل اجتنـاب عرفا بـه عامل زیان منتسـب
نیسـت کـه جای اعمـال قاعده ی الضرر باشـد ولی اگـر بگوییم معنای مـورد پذیرش
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قاعـده اعطـای قابلیـت جعـل حکم به این قاعده اسـت و بـا این قاعده مـی توان حکم
ً
تکلیفـی اجتنـاب از ورود ضـرر را ثانیـا بـر زیاندیـده تحمیـل مـی نماییـم یعنی جعل
ً
حکـم مـی کنیـم اوال :مفهومـی از قاعـده را برداشـت نمـوده ایـم کـه معنـای پذیرفته
شـده نیسـت و بـه جهت رسـیدن به هـدف خودمان معنای اصلـی قاعـده را نادیده می
ً
گیریـم ثانیـا :اگـر ایـن قاعـده اجـازه ی جعـل حکم بـه ما بدهـد این جعـل حکم چه
خصوصیتـی دارد کـه تنهـا در ایـن مـورد کـه ضـرری در میان اسـت مـا بتوانیـم جعل
حکـم بنماییـم و ایـن امر نامشـخص اسـت و اگـر این قاعـده اجازه ی جعـل حکم به
مـا بدهـد مـا در هر جایـی می توانیـم حکمی جعـل کنیم و با ایـن قاعـده آن را توجیه
کنیـم و چنیـن معنـای موسـعی از این قاعـده بعید به نظر میرسـد.
هـ -قاعده ی تحزیر:
فقهـا در خلال مباحـث مربـوط بـه مسـئولیت افراد نسـبت بـه اعمال و افعالشـان
َ َ
َ َ َ
قاعـده ای تحـت عنوان (قد اعذر َمـن حذر) (عبادی بشـیره ،مقصود ،تأثیر کاهلـی زیاندیده
در جبـران خسـارت ،مجلـه معرفـت سـال بیسـتم ،شـماره  ،561صفحـه  )8مطرح کـرده اند بدین
معنـی کـه اگـر کسـی پیـش از انجـام کاری هشـداری دهـد ولـی شـنونده به هشـدار
او توجـه نکنـد و بـه علـت آن کار ،خسـارتی بـه وجـود آیـد هشـدار دهنده مسـئولیتی
نخواهـد داشـت «عالمـه ی حلـی در قواعـد االحکام» گفته اسـت اگر ثابت شـود

کـه تیـر انـداز گفتـه اسـت مواظب بـاش و مصـدوم نیز شـنیده اسـت و با امـکان فرار
اقـدام بـه فـرار نکـرده اسـت ضامن نیسـت «شـهید ثانـی در مسـالک االفهـام» در
ایـن بـاره گفتـه اسـت (ضمان وقتـی بر عهـده رامی قـرار نمی گیـرد که هشـدار دهنده
بـه گونـه ای کـه مرمـی آن را بشـنود و قدرت بـر فـرار از محل حادثه نیز داشـته باشـد
پـس اگـر مرمـی صـدای رامـی را نشـنید و یـا امـکان فـرار و دور شـدن از صحنـه را
نداشـت دیـه بـر عاقلـه ی رامی اسـت) پـس بـرای معافیت عامـل زیان شـرایطی الزم
اسـت هشـدار موثـر– هشـداری که از طـرف رامـی داده می شـود باید به نحوی باشـد
مـی کنـد و امـکان فرار بـرای زیاندیده باشـد و اوضـاع و احـوال و قدرت جسـمانی و
زمـان امـکان فـرار را بـه وی بدهـد .مـاده ی  9قانون ایمنـی راه ها و راه آهـن می گوید
و تاسیسـات فنی راه آهن به اسـتثنای سـکوهای مسـافری و امکنـه و گذرگاه ها
و معابـر مجـاز واقـع در ایسـتگاه هـا و در طـول خطوط ممنوع اسـت جـز برای

آن عـده از ماموریـن راه آهـن کـه مجـاز بـه عبـور هسـتند و در صـورت تخلف

و بـروز خسـارت راه آهـن دولتـی ایـران مسـئول نخواهد بود» بـه ایـن ترتیب اگر
شـخصی در معـرض خطـر و ضرر قرار گیـرد و امکان احتراز از آن را نیز داشـته باشـد

و بـا ایـن حال اقدامـی در جهت جلوگیـری از آن به عمل نیـاورد (خادم سـربخش مهدی،
تأثیـر حالـت و وضعیـت زیاندیـده در مسـئولیت عامـل زیـان مجله دادگسـتری سـال  ،47شـماره ،07

 ،9831صفحـه  )5نمـی تـوان جبـران آن را از دیگری بخواهـد و بیان دیگـر و در قیاس با
وظیفـه ی زیاندیـده بـه مقابله با خسـارت بر مبنـای توجیحی این قاعده اسـتدالل می
شـود کـه زیاندیـده بایسـتی برای گریـز از تحمل خسـارت و در یک وضعیـت آگاهانه
از ورود خسـارت بـه خـود اجتنـاب ورزد و در فقـه یعنـی اگـر کسـی قبـل از انجـام
کاری بـه دیگـری هشـداری دهـد و وی توجـه نکند در نتیجـه ی آن عمل ضـرری و یا

سال دوم  -شماره سوم  -بهار 1394

«عبـور از روی خطـوط را ه آهـن و ورود در محوطـه ایسـتگاه هـا و کارخانـه ها

جستاراهي فقهوحقوق خصوصی

کـه بـه مرمـی برسـد و او را از خطـر آگاه کنـد و وضعیـت آن بـر حسـب مـورد فـرق
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جنایتـی بـه وجـود آید هشـدار دهنده مسـئولیت نـدارد این قاعـده ی عقلـی همانطور
ً
ً
کـه فوقـا بیـان گردید منوط به دو شـرط اسـت اوال :هشـدار متناسـب و قبـل از حادثه
ً
و ثانیـا :امـکان رهایـی بـرای زیاندیـده بدیـن ترتیـب محـرز مـی گـردد بـرای اعمال

قاعـده ی تحذیـر ضـرورت اخطار قبـل از وقوع حادثـه اجتناب ناپذیر اسـت در
ً
حالـی کـه در تقلیـل خسـارت ایـن اخطـار الزامی نـدارد مضافـا این قاعده شـاید
بـه لحـاظ اسـتنباط رضایـت احتمالی زیاندیـده بر ورود زیـان بر خود رافع مسـئولیت
عامـل زیـان بر جبران خسـارت باشـد ّامـا تکلیفـی را بر زیاندیـده در جهـت مقابله با
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خسـارت بـار نمـی نمایـد و کارایـی الزم و وافـی را بـرای تحمیل تکلیـف ندارد.
علاوه بـر قواعـد فقهـی کـه از آن ها یـاد گردید اصـول دیگـری نیز هسـتند که می
تواننـد راهگشـای مـا در تحمیـل تکلیف مقابله با خسـارت بـر زیاندیده باشـند.
الف– حسن نیت:
حسـن نیـت در اکثـر نظـام هـای حقوقـی شـناخته شـده و لـزوم رعایـت آن مورد
حکـم قـرار گرفتـه اسـت ّامـا تعریـف روشـنی از آن ارائـه نگردیـده اسـت ّامـا درعین
حـال یـک ضابطـه ی حقوقی اسـت (انصـاری ،علـی ،مفهـوم و معنای حسـن نیـت د ر حقوق

ایـران ،فرانسـه ،پژوهـش هـای حقوقـی تطبیقـی ،8831 ،صفحه  )2کـه نه تنها رعایـت آن الزامی
اسـت مـی تواند مبنـای الزامات و تعهدات بسـیاری باشـد و از اسـناد بیـن المللی نیز
مـی تـوان الزامی بودن آن را برداشـت نمود .بنـد هفت ماده ی یک و هفت کنوانسـیون
بیـع بیـن المللـی کاال تفسـیر کنوانسـیون را بر مبنای حسـن نیـت الزم الرعایه دانسـته
ولـی مخالفانـی نیـز در ایـن زمینـه وجود داشـتند که بـه جهـت ابهامات ذاتـی و فاقد
ضمانـت اجـرا بـودن مفهـوم مخالـف آن بودند« .حسـن نیـت» در قانون مدنـی ایران
بـه صراحـت بیـان نشـده ّامـا از مـواد  1165و  1164در خصـوص وطـی به شـبهه می
تـوان برداشـت نمـود چون عمـل واطی از نمونـه های بارز حسـن نیت اسـت (جعفری
لنگـرودی ،محمـد جعفـر ،دوره حقـوق مدنـی ،حقـوق تعهـدات ،جلـد ،1مؤسسـه چاپ و انتشـارات

دانشـگاه تهـران) و شـخص از نقـص عمـل خـود آگاه نبـوده و اعتقـاد بـه صحـت عمل
خـود دارد ،قانونگـذار از وی حمایـت مـی نمایـد و از طرفـی در مـاده ی 680قانـون
مدنـی آمـده تمـام امـوری که وکیـل قبل از رسـیدن خبـر عزل بـه او در حـدود وکالت
ً
خـود بنمایـد نسـبت به مـوکل نافذ اسـت و این مـاده صرفـا ناظر به وضعیـت انحالل
عقـد وکالـت نیسـت بلکـه بیانگر نفـوذ مفهوم حسـن نیـت در سیسـتم حقوقـی ایران
اسـت (انصـاری ،علـی ،حسـن نیـت) مـاده ی  263قانون مدنـی در رجـوع خریدار
جهـت ثمـن و غرامـات بـه بایع فضول هـم مفهوم حسـن نیـت را می توانیم برداشـت
منـوط بـه اجـازه ی آن هـا شـده لـذا بایسـتی در ایـن عقـد حسـن نیـت وجود داشـته
باشـد کـه اگـر نباشـد ایـن عقد به عقـد غیر نافـذ تبدیـل می گـردد .در قانـون تجارت
معانـی حسـن نیـت اسـت و حتـی در برخـی مـواد عدم حسـن نیـت موجـب تاثیر بر
نفـوذ عقـد مـی گردد مثل معاملـه از روی تدلیس (مـاده ی 429ق.م) که حق فسـخ را
بـرای فریـب خـورده ایجاد می نمایـد و حتی در برخـی مواقع موجب بطلان عقد می
گـردد مثـل عقـد بیمـه (مـاده ی  12قانـون بیمـه) والنهایه مـواد 3و  35قانـون تجارت
الکترونیـک اصطالح حسـن نیـت را به صراحت بـه کار برد (عبادی بشـیره ،مقصـود ،تأثیر

کاهلـی زیاندیـده در جبـران خسـارت ،مجلـه معرفـت سـال بیسـتم ،شـماره  ،561صفحـه  )8کـه به
لـزوم حسـن نیـت در معاملات اشـاره نموده اسـت .حـال آیا با مـواد فـوق الذکر می
تـوان تحمیـل وظیفـه ی مقابله با خسـارت را بـر زیاندیده بـر مبنای این مفهـوم توجیه
نمـود آیـا ایـن قاعـده به ایـن میـزان توانمند هسـت کـه تکلیفی را بـار نمایـد یعنی اگر
شـخصی بـا حسـن نیـت رفتـار نکنـد و به ایـن امید کـه زیـان وارده بـر وی به وسـیله
ی شـخص دیگـری جبـران خواهـد شـد بـه مقابلـه بـا خسـارت نپـردازد آیا مسـتحق
دریافـت کلیـه ی خسـارات وارده مـی باشـد؟ بـه نظر می رسـد تنهـا با مفهوم حسـن
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نیـت نمـی توان به این سـوال پاسـخ داد ّامـا وقتی این مفهـوم در مقابـل مفهومی چون
«سـوء نیـت» قـرار می گیـرد این مفهـوم چنیـن قدرتی مـی تواند داشـته باشـد چطور
اسـت کـه سـوءنیت فریـب دهنـده این حـق را به فریـب خورده مـی دهد که قـرار داد
را فسـخ کنـد یـا حـق در خواسـت بطالن قـرار داد را بـه ّدیـان واقف می دهـد و در پی
آن فسـخ یـا بطلان آثـار حقوقی بر طرفیـن بار می نمایـد و موجب ایجـاد ضمان برای
مالـی مـی گردد کـه در ید طـرف مقابل اسـت البته ایـن مفهوم بـر گرفتـه از مفاهیمی
چـون اخلاق و انصـاف و عـرف مـی باشـد و در حقیقـت این مفاهیـم هسـتند که به
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حسـن نیـت کارایـی اعطا مـی کننـد و مهمترین مفاهیـم فوق «عرف» اسـت.
ب -عرف:
در حقـوق خارجـی تکلیـف زیاندیـده بـه کاسـتن از خسـارت یـا مقابلـه بـا آن
اینطـور تعریـف گردیـده هـرگاه در اثر خطـای دیگری شـخصی در معرض ضـرر قرار
بگیـرد مکلـف اسـت در حـد متعـارف تلاش نمایـد تـا از بروز ضـرر یا گسـترش آن
جلوگیـری نمایـد در غیـر اینصورت نسـبت بـه زیان هایی کـه قابل پیشـگیری بوده اند
حـق مطالبـه ی خسـارت نخواهـد داشـت .مفهـوم صریح قاعده این اسـت کـه هرگاه
خواهـان در اقـدام متعـارف بـرای جلوگیری از خسـارت قصـور نماید حـق مطالبه ی
غرامـت نسـبت به زیـان هایی که قابل پیشـگیری بـوده اند را نـداردّ ،امـا تعبیر تکلیف
خواهـان (زیاندیـده) وگام هـای معقـول و متعـارف او جهـت کاسـتن از خسـارت
اینطـور تعریـف شـده کـه زیاندیـده بایسـتی توانایـی انجـام اقدامـات الزم و متعارف
بـرای کاهـش خسـارت را داشـته باشـد و بدانـد و یـا احتمـال بدهـد کـه اقدامات وی
در کاهـش خسـارت موثـر اسـت شـرط متعـارف بـودن در نظـام هایـی کـه قاعـده ی
کاهـش خسـارت را پذیرفتـه انـد بـه صراحـت مقـرر شـده در مـواد  77کنوانسـیون
بیـع بیـن المللـی کاال و مـواد  6تـا  8اصـول قراردادهـای تجاری بیـن المللـی و ماده
ی 9-505.اصـول حقـوق قـرارداد اروپـا متعارف بودن اقدام (دکتر سـید محسـن سـادات

اخـوی ،دکتـر محمـود کاشـانی ،تکلیف زیاندیده به کاسـتن از خسـارت بـا تأکید بر حقـوق انگلیس و

آمریـکا صفحـه  )95زیاندیده در کاهش خسـارت مقرر شـده و طبق آن متعـارف بودن به
عنـوان آنچـه کـه یـک فرد با حسـن نیـت در اوضاع و احـوال مشـابه به طرفین قـرارداد
انجـام مـی دهـد ،تلقـی می شـود .در ارزیابی متعـارف بـودن باید به ماهیـت و هدف
قـرارداد و اوضـاع واحـوال پرونـده و عرف هـا و رویه هـای تجاری یا حرفـه ای مرتبط
توجـه نمـود بنابراین زیاندیـده در صورتی مکلف بـه انجام اقدامـات الزم برای کاهش
خسـارت اسـت کـه انجـام اقدامـات مزبـور در اوضـاع و احوال مرتبـط در نظـر افراد
لوکنوانسـیون بیـع 891 ،ویـن مجلـه تخصصـی حقوقـی گـواه) در قانـون مـا به ایـن صراحت از
الـزام ،سـخنی بـه میـان نیامـده و ضرورتی هم نـدارد تعهدی کـه تخلـف از آن تقصیر
تعهـدات عرفـی کـه از آن تعبیـر بـه رفتار غیـر متعارف می شـود نیز تقصیر محسـوب
مـی شـود بـه تعبیر برخـی حقوقدانـان از لحـاظ منطقـی هیچ دلیلـی وجود نـدارد که
انجـام دادن کاری کـه انسـانی متعـارف مرتکـب نمی شـود ،تقصیر باشـد ولـی انجام
نـدادن کاری کـه انسـان متعـارف به جای آورد خطا محسـوب نشـود .به عنـوان نتیجه
مـی تـوان گفـت در تشـخیص رفتـار شـخص نسـبت بـه خـودش وجـود تعهد سـابق
ضـرورت نـدارد وشناسـایی تعهد سـابق فقـط در رابطه ی فـرد با دیگران اسـت ،بحث
بـر سـر آن اسـت کـه آیـا حقـوق از کسـی کـه متعـارف رفتـار نکـرده واحترام خـود یا
مالـش را نگـه نداشـته و بـه اقتضـای متعـارف رفتـار نکـردن حمایـت مـی کنـد؟و آیا
ً
اساسـا شـخصی مـی توانـد نامتعـارف رفتـار کنـد و حمایـت حقوقـی را بـا قـراردادن
مسـئولیت بـر غیـر را انتظـار داشـته باشـد؟ و بـه بیان دیگـر آیا مـی توان نتیجـه گرفت
مبنـای الـزام بـه و تکلیـف زیاندیـده بـه جلوگیری یـا مقابله با خسـارت عرف اسـت؟
در قانـون مدنـی در مبحـث آثار معاملات قانونگـذار در مـواد 221و  225آنچه را که

سال دوم  -شماره سوم  -بهار 1394

و مسـتلزم مسـئولیت اسـت ،تعهـد ناشـی از قانـون یـا قـرارداد باشـد بلکـه تخلف از

جستاراهي فقهوحقوق خصوصی

متعـارف جامعـه معقـول و منطقی باشـد( .حاضـری ،جـواد ،قاعده کاهـش خسـارت درکامن

47

متعـارف بـوده هـر چنـد در عقد ذکـری از آن به میـان نیامده اسـت را به منزلـه ی ذکر
در عقـد مـی دانـد و در نتیجـه آثـار عقـد و آنچه بـه موجب قـرارداد و قانون بـر طرفین
عقـد تحمیـل می شـود بـه موجب عرفی کـه ذکر صریحـی از آن نشـده نیز بـر طرفین
تحمیـل مـی شـود در نـگاه اول بـه نظـر می رسـد به طریـق اولی عـرف که مـی تواند
یکـی از منابـع تحمیـل تکالیـف قراردادی باشـد مـی توانـد از منابع تحمیـل تکالیف
قهـری نیـز باشـد اما در این اسـتدالل نیـز مانعی وجود دارد و آن «شـرع» اسـت موارد
تحمیـل مسـئولیت غیـر قـراردادی در شـرع «محصـور» هسـتند و نمی تـوان آن منابع
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را گسـترش داد.
نتیجه گیری:
مسئولیت مدنی زیاندیده درمقابله با خسارت و به طریق اولی در کاهش خسارت
بر اساس الزامهای اجتماعی و منطبق بر اهداف مسئولیت مدنی یعنی همان اهدافی
ً
که عامل زیان را مسئول جبران خسارت می دانند به وجود آمده و بنابر رویه ی عقال
ً
و عرف و بر اساس اصول اخالقی و حسن ّنیت و مخصوصا در کشور های اسالمی
با توجه به ریشه های مذهبی تقویت گردیده و فی المجموع به نظر می رسد قاعده ی
«اجتناب از خسارت» همانند قاعده ی «بی مباالتی مشترک» مبتنی بر دخالت و تاثیر
خواهان در ورود زیان باشد که موجب قطع کامل یا تخفیف رابطه ی سببیت میان فعل
خوانده و ورود زیان می گردد .در حقوق کامن ال سابقه ی تاریخی و شیوهی دخالت
خواهان قبل و پس از ورود زیان سبب تحلیل های جداگانه و آثار جداگانه گردیده

(

Comparative Negligence and mitigation of damages: two doctrines

ّ )in search of Adar. Reunion Jahury 2012 yehudaاما در حقوق ما این
تفکیک منطقی به نظر نمی آید در ضمان قهری هرگاه بحث خسارت مطرح می شود
ترک فعل خواهان تنها یک انفعال یا عدم ایجاد مانع نیست بلکه حتی در حالت ترک

فعل محض نیز یک زمینه ساز برای تاثیر سبب است که همان تقصیر مشترک محسوب
می شود .کسی که در حال سرایت آتش از معرکه نمی گریزد همان اندازه بی مباالتی
کرده که کسی زمینه ساز تاثیر آتش است و با دیدن آتش اموالش را به داخل آتش پرت
می کند و کسی که با دیدن آثار بدتر شدن جراحت از مراجعه به پزشک و درمان
خودداری می کند به اندازه ی کسی که شرایط به وجود آمدن جراحت را به وجود آورده
نقش دارد .فلذا امروزه مسئولیت مدنی زیاندیده در جلوگیری و یا کاهش خسارت
امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و بشر امروز که هر مورد را با عقل خود مورد
را مستحق جبران چنان خسارتی نمی داند و با تکرار این امر آن را به عنوان عرف مورد
پذیرش قرار داده ،عرفی که نشات از اصول اخالقی و انصاف می گیرد ودر حقوق
را پذیرفته اند می توان به کمک عرف این کاهلی زیاندیده را تقصیر وی دانست و با
تسبیب او را مسئول دانست و ضمانت اجرای این مسئولیت را عدم جبران خسارتی
دانست که با کاهلی زیاندیده بر وی بار شده است.
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