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Abstract  

Astonishing developments in technology and the rise of dangerous settings have increased 

and diversified examples of situations that may inflict damage on individuals. Hence it has 

been indispensable to develop legal institutions to counter such damages. The duty to warn is 

one of these institutions that has been developed and applied in modern legal systems. The 

duty to warn not only has preventive effects; it also can prevent manufacturers' civil liability 

from happening or at least it can diminish it. The duty to warn can also prevent or lower civil 

liability of operators of dangerous settings. Despite these pros brought about by the duty to 

warn, our legal system does not deal with it adequately, if not at all. This article critically 

examines the existing scholarship on the duty to warn. It concludes that "all circumstances of 

the case" is an appropriate criterion to adopt in order to establish liability.   
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 یدکنندگانتول یمدن یتمسئولبر نقش هشدار در  یلیتحل ینگرش

 دهندگان خدمات کاال و ارائه

 2کریم ایمانی ،1حسن بادینی

 ، ایراندانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س ةدانشکد یو اسالم یگروه حقوق خصوص یاردانش .1

دانشگاه  یاسیحقوق و علوم س ةدانشکد یحقوق پزشک یلالتحص و فارغ یارشد حقوق خصوص کارشناس .2

 ، ایرانتهران

 (22/06/1401 تاریخ پذیرش: ـ 06/08/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده

منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان بـه اشـصاو و در نجیجـه     خطرناک های محیط و شرایط افزایش و تکنولوژی شگرف ةتوسع
کارهای حقوقی است که در  یکی از راه« هشدار»هایی شده است. نهاد حقوقی  نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان ةتوسعضرورت 
وقـوع چنـین    از پیشـگیری  بـر  ایـن نهـاد حقـوقی هـ وه    توسعه یافجه است.  یادشدههای  های حقوقی پیشرفجه برای مقابله با زیان نظام
ـ  رفـع  سـب   همچنین و آن کاهش ای تولیدکنندگان مدنی یتمسئول ایجاد مانع هایی زیان  هـای  محـیط  مجصـدیان  یتمسـئول  کـاهش  ای

به ایـن نهـاد    ذکریشایان  توجه مهم وضوعم این دربارة مدنی یتمسئول نوین نظام گذاری قانون نهاد در مجأسفانه اما. دشو می خطرناک
حاکی از آن اسـت   پژوهش ةنجیجهای موجود در خصوو نهاد هشدار پرداخجه است.  حاضر به ارزیابی دیدگاه نوشجار. نشده است حقوقی

 شرایط نیست. همةاز مطلوبیت بیشجری برخوردار است و نیاز به احراز « توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه»که معیار 
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 مقدمه

 كااه   جهات  در راهكااری  ارائۀ برای را ای جامعه هر روشنفكران خطرناك های موقعيت فراواني

. هستند هشدارها كارها راه اين از يكي. دارد وامي تكاپو به آفرين حادثه شرايط اين از ناشي صدمات

 توان مي كه توضيح بدين. باشند داشته ها زيان و صدمات كاه  با مستقيمۀ رابط توانند مي هشدارها

ديگار   طار   از. رساند حداقل به را شرايط اين از ناشي های زيان كافي و ثّرؤم هشدارهای ارائۀ با

 دنباشا  شاته دا شاد  خواهد تحليل و بررسي پژوه  اين در كه را شرايطي هشدارها كه  صورتي در

 ماؤثر . دنباشا  داشاته  پي در را وی يتمسئول كاه  يا باشند هشداردهنده يتمسئول رافع دنتوان مي

 عاد   ياا  ضارورت  ،(زياان  نتيجتاا  ) خطرنااك  محايط  از اجتناا   برای كافي فرصت هشدار، بودن

 پروناده  هار  در كاه  اسات  شرايطي...  و ،بيني پي  قابل خطر ،ديده زيان به هشدار وصول ضرورت

 شود. مشخص حقوقي دعوای کي تكليف نتيجه در تا گيرد مي قرار بررسي مورد

 خود منافع از دفاع در كننده مصر  توانايي به اعتقاد بيانگر رساني اطالع و هشدار دادن به تعهد

 حمايات  اما. كند مي اعطا كنندگان مصر  به را دفاع امكان صرفا  قانون مورد اين در بنابراين،. است

 از برخاوردار  كاه  فرضاي  در حتاي  ايشاان،  كاه  اسات  معنا اين پذيرش واقع در كنندگان مصر  از

 ،نتيجاه  در. ندارناد  را آن باا  مقابلاه  تاوان  كه بود خواهند هايي سوءاستفاده قرباني باشند، اطالعات

 توليدكننده اساسي چه بر گذار قانون اما. دارد ها استفاده سوء قبيل اين با مستقيم ۀمقابل بر سعي قانون

 و هشادارها  ارائاۀ  خصاو   در قوانيني و ها دستورالعمل رعايت به متعهد را خدمات ةدهند ارائه و

 ؟كناد  ماي  تحميال  آناان  بر جانبه کي طور به را تعهد اين آيا و ؟دكن مي ملز  مؤثر و كافي اطالعات

 ۀواساط  باه  كاه  اسات  غيرمتخصصاي  شخص از حمايت تفكر دليل به هشدار ارائۀ به تعهد ۀفلسف

 و توليدكنناده  اماا . اسات  گرفتاه  قرار تری ضعيف موضع در ای حرفه و تخصصي اطالعات نداشتن

 كامال  آگااهي  و مهاارت  از فعاليتشاان  باودن  ای حرفاه  و تخصاص  لحاا   باه  خدمات ةدهند ارائه

 .ندا الز  و كافي هشدارهای ۀارائ به متعهد رو،  اين از. هستند برخوردار

 هشدار مبانی و معیارهایمفهوم و 
 هشدار مفهوم و معنا( الف

 از مراد و است شده شناخته« حذر من أعذر قد» عبارت با تحذير ةقاعد عنوان تحت فقه در هشدار
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 فقهاا  از بساياری  ساوی  از قاعاده  ايان  .(342 :تاا  باي  عااملي، ) اسات  هشداردهنده ضمان عد  آن

 ۀمنطقا  باه   تاا  دكنا  مي آگاه خطر  از را  ديگری تيراندازی ميدان در شخص كه موردی در اختصار به

 موساوی  ؛207 :ق 1406 طوساي ) اسات  شاده  نقال  نشاود،  وارد ،تيراندازی ميدان عنيي خطرناك،

 در كناوني  حقاوق  هشدار در (.68 :تا بي نجفي، ؛239: 1385 بجنوردی موسوی ؛232 :تا بي ي،يخو

 عبارت كنوني حقوق در هشدار مفهو  كلي طور  به. دارد متفاوتي اجرايي جايگاه گوناگون مقررات

 بار  داللات  كاه  خطرنااك  موقعيات  اي محيط كنندة اداره سوی از شفاهي اي كتبي اقدا  کي از است

 .دارد فعل ترك مواردی در و فعلدادن  انجا  از پرهيز

 ۀهما  توليدكننادگان  كناد،  تغييار  كنندگان مصر  و توليدكنندگان به مربوط حقوق اينكه از قبل

 باود  توليدكننادگان  متوجاه  حمايات  بيشاتر  و كردند مي حذ  را كنندگان مصر  به مربوط حقوق

(Slawson 1996: 101.) باار  نخساتين  را ،كننادگان  مصار   در رابطه با ،كاالها ةتهديدكنند خطرات 

 ،مريكاا ا وقات  جمهور رئيس ميالدی 1962 سال در آن دنبال به و كردند بيني پي  مريكاييا ۀفالسف

 هاايي  سرفصال  در قاوانيني  تادوين  باه  كننادگان  مصار   حقوق از حمايت جهت كندی، ا   جان

 گاذاران  قاانون . پرداخات  انتخاا   حاق  ،اطالعات داشتن حق امنيت، حق از برخورداری: همچون

 ماوردی  و غيرمنسجم طور به اجتماعي، های ضرورت ۀمالحظ با ،بيستم قرن اوايل از غربي اروپای

 در(. 239 :1377 الاوا  كلاه ) نهادناد  ميادان  به پا قراردادی روابط در تعادل ايجاد برقراری جهت در

 از حمايات  ضارورت  آن، از ناشاي  خطارات  و تكنولاویی  و صانعت  گساترش  و رشاد  با ،نتيجه

 و اطالعاات  داشاتن  حاق  جمله از قوانيني تدوين به و شد مطرح حقوقدانان سوی از كننده مصر 

 .انجاميد ... و هشدار ۀارائ

 مبانی نهاد حقوقی هشدار  ب(

 ةعهاد  بار  يتمسائول  تحميال  باا  بايد» مدني يتمسئول نظا  در اقتصادی بازدارندگي اصل مبنای بر

.« كارد  پيشاگيری  غيراقتصادی ضرر شوند از خطر ايجاد مانع هزينه كمترين با توانند مي كه افرادی

(Bayles 1987: 216 .)و خادمات  دهنادگان  ارائاه  ةعهاد  بار  يتمسئول تحميل با ،اقتصادی منظر از 

 و خطارات  از جامعاه  افاراد  سااختن  آگااه  و هشدار ۀارائ به اقتصادی فعاالن ديگر و توليدكنندگان

 .بخشيد بهبود زيادی حد تا را مدني يتمسئول نظا  اقتصادی هد  اين توان مي احتمالي، های زيان
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 ۀيا ظرن ناظر بر مديريت محيط يا موقعيت خطرناك اسات. در  «خطر ۀنظري»نهاد هشدار همانند 

جباران ضارر و    مسائول بيني بودن ضارر   بيني يا غيرقابل پي  نظر از قابل پي  خطر، خوانده صر 

بيناي اسات و    ناظر به خطر قابل پاي   هشدار ،زيان ناشي از فعل يا ترك فعل خود است. در مقابل

ياا  ثير أت و از قبيل غيرقابل اجتنا  بودن خطر است؛ يت خوانده منوط به تحقق شرايط ديگرمسئول

 ديده. وصول هشدار به زيان

تضمين ايمني و  درصدد دو هردارد.  یزينقاط اشتراك و تما زين «حق نيتضم ۀينظر» هشدار با

به محض ورود صادمه و   يتمسئول «حق نيتضم ۀينظر»موجب   . بههستند سالمتي افراد در جامعه

(. اما در هشدار اثبات نقض تعهاد خواناده در عاد     197 :1397)كاتوزيان  كند يم دايتحقق پ انيز

 هشدار ضروری است. ۀارائ

دياده   بار ناشي از اقادا  شاخص زياان    های فوق كه ممكن است انتسا  فعل زيان برخال  نظريه

با تطبيق شرايط  ،صلي ورود زيان دانست، بر مبنای نهاد هشدارباشد و نتوان خوانده را علت و سبب ا

 به شناخت مبنايي دقيق كه منطبق بر انصا  و عدالت است دست خواهيم يافت. ،حاكم بر آن

و به مفهو  ارزيابي نوعي آن شباهت و همسويي بيشتری  «تقصير ۀنظري»، هشدار با مبنای ظاهرا 

نقض  ۀنتيجمدني ناشي از تقصير ناظر به تعهد به احتياط است كه در  يتمسئولگونه كه  دارد. همان

شود كاه در اثار    نهاد هشدار در قالب يک تعهد تعريف مي ،شود اين تعهد خسارت و زيان وارد مي

 .دشو هشدارهای كافي و الز  موجب وقوع زيان و خسارت مي ۀارائاحتياطي و نقض تعهد به  بي

گفتاه   هاای پاي    ه به جايگاه و شرايط حاكم بر آن به مانناد نظرياه  با وجود اين، هشدار با توج

مادني را مشاخص    يتمسائول راهكاری مستقل برای جبران خسارت است كه تكليف يک دعاوای  

اهدافي همچون پيشگيری از وقوع زياان، توزياع   مين أتكند. در واقع، وضع نهاد هشدار درصدد  مي

در ادامه با توجه باه   و راهكاری عادالنه برای جبران خسارت است. ،ريسک، رفاه اجتماعي ۀعادالن

 خواهيم پرداخت. )هشداردهنده( رساننده بار زيان معيارهای ذيل به بررسي فعل يا ترك فعل زيان

 مسئولیت هشدارگیرنده معیارهای( ج

بر اين شود.  بررسي ميهشدارگيرنده  يتمسئولاين قسمت ضوابط و معيارهای حاكم بر ارزيابي در 

 گيرد. قرار مي تحليلو تركيبي مورد  نوعي و شخصي معيارهای اساس،
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 شخصی معیار .1

اسااس باه   ايان   بار توجاه دارد.   يتمسئولقابليت ذهني و دروني انسان در قبول  همعيار شخصي ب

 مسائول  مادني  لحاا   از مجناون،  و مميز  غير صغير مانند اراده، و تميز فاقد افراد موجب اين معيار

 تنهاا  اشاخا  ، بنابراين .فعاليت انسان استوار است و فردی آزادی معيار بر اين اصلي ۀتكي. نيستند

آن محادود   ۀنتيجا باشاند كاه    سرزن  قابل اخالقي نظر از كه شوند مي شناخته مسئول صورتي در

 .(83 و 79 :1389 باديني ؛Viney 2009: n 25) است يتمسئول ةدايرشدن 

 امكانااات وی، و خصوصاايات بااه توجااه شااخص بااا يتمساائول ،شخصااي بااه موجااب معيااار

 خطارات  و حاواد   از الز  هاای  بيني پي  و كنترل امكان و ،گيرنده خصوصيات و امكانات هشدار

اسات از   در اين معيار ماهيات فاردی دارد و ممكان    يتمسئول نتيجه، در. دشو ارزيابي مي احتمالي

ممكن اسات   هشداردهنده يتمسئول ونقل كاال حمل ، درمثال  .باشدداشته  فردی به فرد ديگر تفاوت

 .متفاوت باشد ...  و ،(واسطه) فورواردر كاال، ةكنند ارسال ونقل، حمل متصدی در ارتباط با

 نوعی معیار .2

 انساان  قطاع  طور  به و است متعار  انسان رفتار آميز سرزن  رفتار و تقصير مبنای نوعي، معيار در

حقوقدانان ايران و بساياری از فقهاا    .78 :1384زاده  قاسم) است اراده و تميز دارای انساني متعار 

باه   148 :1398 و رحيماي  صافايي  برای مطالعه بيشتر در اين مورد  .اند برگزيدهنيز اين معيار را 

 (.148 :  1981  النقيب ؛905:   1998؛ السنهوری 305 :1397؛ كاتوزيان بعد

 شاود  ماي  بحا   بيني پي  غيرقابل ۀحادث اي قاهره قوة دربارة كه مواردی در حتي فقهي منظر از

 ايان  .شود مي سنجيده متعار  انساني رفتار و عرفي شرايط اساس بر متعهد توانايي عد  اي توانايي

 حقاوق  در» (.174 :1381 اساماعيلي )اسات   قهری و قراردادی يتمسئول نوع دو هر شامل ديدگاه

 ماورد  قرارداد های طر  ةاراد در حقوقي موضوعات تشخيص منبع عنوان به تنها نه عر  انگلستان،

 رواباط  احكاا   ةكنناد  تعياين  و انگلساتان  حقاوق  تااري   و اصالي  منبع عنوان به بلكه است، توجه

 عرفي اي نوعي معيار انگليس حقوق در بنابراين،(. 336 :1385 شهيدی« ).است مطرح نيز اجتماعي

 بار  افاراد  يتمسائول  ۀضابط و كند مي ايفا حقوقي مناسبات و روابط در  كننده تعيين و اساسي نقشي

 های معلوليت و ها بيماری فرانسه حقوقي نظا  و ال كامن حقوق در .شود مي سنجيده معيار اين مبنای
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 جناون  و ذهناي  های بيمار اما .شوند مي گرفته نظر در تقصير تشخيص برای خارجي شرايط جسمي

 ايان  اماا  .شاود  ماي  سنجيده سالم و متعار  انساني با افراد اين رفتار و گيرند نمي قرار توجه مورد

 قابليات  خسارت جبران به تعهد از نظر صر  ذهني بيمار آيا كه است مطرح ها حقوقدان بين بح 

 :Malaurie & Aynes 2002: n 41-42; Le Toumeau & Cadiet 2002) دارد؟ را تقصاير  ارتكاا  

 خاو   پادر » فرانساه  حقاوق  در و 1«معقاول  انساان » ال كامن حقوق در نوعي معيار اين به(. 1336

 را جنس و سن عامل دو بايد كه است آن معيار اين مورد در بيان قابل ۀنكت. شود مي گفته 2«خانواده

 .گرفت نظر در ديده زيان رفتار تشخيص جهت

 هشادار  شارايط  باه  بساته  باياد  هشاداردهنده  نوعي، معيار منظر از هشدار مورد در ،رو اين از

 مكلف هشداردهنده اگر مثال . است انتظار مورد متعار  و معقول فرد کي از كه دهد انجا  رفتاری

 ،نبارد   پاي  احتمالي خطرات به بودن نابينا دليل به هشدارگيرنده ،اما است، كتبي هشدارهای ۀارائ به

 در ارتباط با كرده عمل هشدار در زمينۀ خود تكليف به نوعي معيار به عنايت با كه ای هشداردهنده

 .نيست مسئول وارده خسارات

 باه  هشاداردهنده  برای ضماني هشدار عد  باشد، خطری از آگاه شخصي اگر معيار، اين مطابق

 ضارورتي  ماثال   .اسات  واضاح  و آشكار عر  ديد در خطر كه موردی بيان همچنين،. آورد نمي بار 

 .شود داده هشدار چاقو بودن برنده اي چك  از استفاده هنگا  دست ديدن آسيب امكان ندارد

 و ضاابطه  کيا  منزلۀ به و دارد حقوق علم در زيادی كاربرد كه ،فقه اصول مهم مباح  از كيي

 از تكليفاي  حكام  تشاخيص  ،دكن مي روشن را حقوقي ۀلئمس کي تكليف و محدوده سنج  معيار

 در. اسات  ناوعي  معياار  بار  حااكم  شرايط همان بيانگر واقع در ضابطه اين كه 3است وضعي حكم

                                                                                                                     
1. Reasonable person= reasonable man. 

2. Le bon pere defamille= bonus pater familias. 

 است مبهم ما برای لهئمس آن حكم اي ندارد مطروحه دعوای خصو  در تكليفي گذار قانون كه مواردی در طور كلي، به. 3

 ۀبرای مطالعا ) است تكليفي حكم مقابل وضعي حكم. دكر مشخص را لهئمس آن تكليف معيار اين به توسل با توان مي

باه بعاد؛ موساوی خميناي      45 :1387 موسوی بجناوردی  گسترده در مورد تشخيص حكم وضعي از حكم تكليفي 

باه بعاد؛ موساوی خاويي      520، 2ج  :ق 1421 ؛ موسوی بجنوردی73، 4 ج :ق 1427؛ تقوی اشتهاردی 73 :ق 1414

 (.14 :1387؛ گرجي 75، 4ج : ق 1420
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 در هشادار  از ناشاي  تعهاد  كاه  درحاالي  ؛هساتيم  مجاازات  و كيفر دنبال به ما تكليفي، حكم بح 

 هشادار  شرايط به هشداردهنده كه فرضي در. دارد خسارت جبران ۀجنب اثر تعهد، كه است مواردی

 باه . نيست هشداردهنده شخص يتمسئول رافع رساند مي ديگری به زياني نتيجه در و ندارد آگاهي

 موجب آن به جهل كه نيست تكليفي احكا  جزء هشدار به تعهد بح  مورد فرض در كه دليل اين

 مجاازات  و كيفار  ۀجنبا  هشادار  اگر موضوع به جهل منظر اما از. دشو هشداردهنده يتمسئول رفع

 باه  جهال  كه درحالي ؛دش مي هشداردهنده يتمسئول عد  موجب و بود تكليفي احكا  جزء داشت،

 در خساارت  جباران  به تكليف زيرا،. دشو نمي هشداردهنده يتمسئول سلب موجب هشدار شرايط

. كناد  رعايات  را هشدار بر حاكم شرايط همۀ بايد هشداردهنده بنابراين .است وضعي احكا  قلمرو

 باه  توجاه  باا  ،بحا   ۀنتيج در ،رو اين از. است اثر بي وضعي احكا  در موضوع به جهل نتيجه در

 رفتاار  سنج  جهت توان مي كه است نوعي معيار همان واقع در وضعي معيار ،بيان شد كه داليلي

 .در نظر گرفت هشداردهنده

 ترکیبی معیار. 3

 احاراز  در را فاردی  و دروناي  شارايط  شابا، و تنک و مازو برادران مانند ،فرانسه حقوقدانان برخي

 ۀجنبا  چاون  ، رامكااني  و زماني شرايط مانند خارجي، و بيروني شرايط اما .گيرند مي ناديده تقصير

 & Viney & Jourdain 1998: n 471; Mazead) گيرناد  ماي  نظار  در تقصير ارزيابي در ندارد فردی

Tunc 1965: n 418- 445; Mazead & Chabas: n 448.) حقوقدانان از بسياری نظريه، اين مقابل در 

 بار  و اناد  شده تفكيک به قائل هم فردی و دروني شرايط بين ،3الباتي و 2دیان و 1نوئل مثل جديد،

 ارزياابي  قابال  عيناي  طاور  به آساني به كه را دروني شرايط از دسته آن بايد قاضي كه اند عقيده اين

 و ساالمتي  وضاعيت  سن، ويژه به اقتصادی، ،جسمي مادی، ،دروني شرايط. دهد قرار نظر مد است

 و معقاول  انساان  از آنچه بر افزون اطالعات و دان  ميزان و مالي وضعيت اي ،جسمي های توانايي

 ناوع  از دروناي  شارايط  باياد  قاضي برعكس، است. قبيل اين از باشد داشته رود مي انتظار متعار 

 گيارد  نادياده  را عمال  هاای  انگيازه  و ،شخصايت  آگااهي،  ميازان  هوشمندی، مانند رواني اي ذهني

                                                                                                                     
1. Noel 

2. Dejan 

3. la Batie 
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(Jourdain 2007: 46-47; Viney & Jourdain 1998: n 465دربارة .)  هشادار  باه  راجاع  كه ما بح 

 و متخصاص  کيا  رفتاار  باين  ماورد  اين در رسد مي نظر به. نيست پذيرش قابل ديدگاه اين است

 ماورد  در ،ماثال  . شاد  تفكياک  باه  قائل بايد كننده مصر  رفتار بين ديگر سوی از و حرفه صاحب

 بيشاتر  انتظاری دارند اشتغال آن به كه تخصصي كار دادن انجا  واسطۀ به كاال ةسازند اي توليدكننده

 و تخصصاي  اطالعاات  داشاتن  و بيشاتر  آگااهي  ميازان  ،رو ايناز . رود مي جامعه متعار  افراد از

 كاه  كنناده  مصر  حقوق از حمايت شرايط با ديدگاه اين همچنين،. دكن مي ايجا  را كافي مهارت

 .است نازسازگار باشد داشته بيني پي  قابل خطر از كاملي آگاهي و اطالعات بايد هشداردهنده

 دهندهباياد در ماورد هشادار    مطلاق  طاور  باه  را بيشتر آگاهي فرض رسد مي به نظر ،رو  از اين

 وجاه  هاي   باه  كه باشد فرضي اينكه مگر كند؛ اثبات را خود آگاهي عد  بتواند اگر حتي ،پذيرفت

 در را فاردی  و دروناي  شارايط  كه نخست نظر طرفداران ديدگاه اين ،بنابراين. نباشد بيني پي  قابل

 انساان  رفتاار  اگار  نتيجاه،  در. اسات  هماهنگ كامال  هشدار قواعد با گيرند مي ناديده تقصير احراز

 به قائل توان نمي بسنجيم، است آن به مشغول كه ای حرفه و فعاليت نوع مطابق را متعار  و معقول

 و كاافي  هشادارهای  و اطالعاات  دادن باه  تعهد زيرا. شد افراد فردی و دروني شرايط بين تفكيک

 و متعاار   كنشاي  هشداردهنده مهارت و تخصص واسطۀ به احتمالي خطر گونه هر مورد در الز 

 دو  ۀنظريا  با رسد مي نظر به ،كننده مصر  اي ديده زيان رفتار عنيي دو ، فرض در اما. است معقول

 كنناده  مصار   اي ديده زيان زيرا،. است سازگار است فردی و دروني شرايط بين تفكيک به قائل كه

 باشد. داشته بيشتر آگاهي و استعداد داشتن به تكليفي تا شود نمي فرض متخصص

 دهنده هشدار یتمسئولهای رویکرد( ج

هشدارگيرنده پرداخته شاد. در ايان قسامت     يتمسئولدر مباح  قبلي به بررسي معيارهای احراز 

 يتمسائول  در خصاو  هشداردهنده مورد تدقيق قرار گرفتاه اسات.    يتمسئولهای احراز رويكرد

 مطرح شده 3«مختلط» ،2«قراردادی غير تعهد» ،1«قراردادی تعهد» ديدگاه رويكرد يا هشداردهنده سه

 است.

                                                                                                                     
1. the duty approach 

2. the restatement approach 

3. the mixed approach 
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 یقرارداد تعهد .1
 باه  كاه  نادارد  یا فاه يوظ  يها  خادمات  ةدهندارائه اي فروشنده ،یقرارداد تعهد بر يمبتن دگاهيد در

 در. اسات  مسائول  خودش ميمستق قرارداد طر  مقابل در صرفا  و دهد هشدار يينها ةكنندمصر 

 عضاو  هار  اگر. داشت نخواهد ميرمستقيغ ةكنند مصر  مقابل در يتيمسئول  يه هشداردهندهواقع، 

 و شاود  يما  آگااه  خطارات  از كامال  طور به عضو هر جه،ينت در كند، آگاه را یبعد عضو رهيزنج از

 از زيا ن يينهاا  ةكنناد  مصار   صورت نيهم به و رديگ يم عهده به را یبعد عضو كردن آگاه ۀفيوظ

 (.Kenneth 1988: 579) دشو يم مطلع كاال خطرات مورد در اطالعات

 یرقراردادیغ تعهد .2

 و هاا  واساطه  باه  دادن به هشادار  ملز  یقرارداد ميمستق طر بر  عالوه شخص ،دگاهيد نيمطابق ا

 تيمسائول  فارض  جهات  به دگاهيد نيا (.Kenneth 1988: 580) سته زين ميرمستقيغ ةكنندمصر 

 هشدار است. ۀارائ یبهتر در انتقال اطالعات برا يروش( Deakin et al. 2008: 203) مطلق

 دیدگاه مختلط. 3

 از را خادمات  گانكنناد  ارائه اي توليدكنندگان و دكن مزايای هر دو ديدگاه پيشين را تركيب مي اين ديدگاه

با تكياه بار شاناخت     واقع، در. دهد مي سوق نهايي كنندگانمصر  به مستقيم هشدار سمت به هاواسطه

 و ،هاا  واساطه  اي نماينده كاال، ةكنند ارسال فروشنده، اي كارفرما توليدكننده،) هشداردهنده كامل وظايف هر

 (Kenneth 1988: 607ست )پاسخگو است بوده ها آن رعايت به مكلف كه وظايفي و تعهدات قبال در...( 

الصااق   باه  ، تكلياف 1367 مصاو   ،درماني و بهداشتي امور حكومتي تعزيرات قانون 34 مادة

 باه  تولياد  ةزنجيار  در كه افرادی ۀبقي و داده قرار توليدكنندگان ةعهد بر صرفا  را اطالعاتي برچسب

 كننادگان  مصار   از حمايات  قاانون  3 ماادة  2 بناد  اما. ندا وظيفه اين از معا  دارند نق  مصر 

 و توليدكننادگان  ةعهاد  باه  را وظيفاه  ايان  و بارده  نا  را كاال دربارة الز  اطالعات ارائۀ به تكليف

 .است داده قرار خدمات و كاال كنندگانعرضه

 ةدهند ارائه توليدكننده يا زيرا. نيست مؤثّر هميشه واسطه بدون و مستقيم هشدار رسد مي به نظر

 محادودی  تماس اي خطرات ۀزمين در محدودی اطالعات است ممكن دهد، مي هشدار كه ،خدمات

 نباشد. كرده مطلع توليد خود كه كااليي و از خطرات باشد داشته نهايي ةكنند مصر  با
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 هشدار شرایط

 تيمسئولقانوني، قراردادی، و عرفي نهاد هشدار و شرايط احراز  تعهداتدر اين قسمت به بررسي 

رعايات   يادشاده  تعهادات و آثار آن خواهيم پرداخت. به طور خالصه، بر حسب اتخاذ هر ياک از  

 .دشو يتمسئول كاه  اي يت مطلقمسئول عد  موجب مواردی در تواندمي شرايط هشدار

امكان استناد به نهاد هشدار مستلز  تحقق شرايطي است و در اين ارتبااط تعياين    ،به طور كلي

در فقه، حقاوق   يادشدهبه بررسي شرايط  در ادامهمفهو  هشدار از اهميت خاصي برخوردار است. 

حاصله به طور خالصه حكايت  ۀهای حقوقي خواهيم پرداخت. نتيج ساير نظا در مواردی  و ،ايران

موارد الز  نيست و بسته به مورد خاا  تحقاق شارايط     همۀشرايط در  همۀتحقق از آن دارد كه 

 مختلفي الز  است.

 هشدار اعالم کفایت و ضرورت( الف

 ايا  كااال  از اساتفاده  خطرات خصو  در هشدار اعال  بر خدمات، عالوه ةدهند ارائه اي توليدكننده

. برسااند  هشادارگيرنده  اطاالع  باه  را الز  و كاافي  هشادارهای  متعاار   طاور  باه  باياد  خدمات،

از  استفاده ةشيو يا خدمات و كاال خصوصيات و در مورد عيو  هشدار ارائۀ بر عالوه هشداردهنده

 و نادرسات  اساتعمال  و ،احتماالي  هاای  زياان  مجااز،  حد از بي  ةاستفاد خطرهای دربارة بايد آن

 باه  مكلاف  كارده  مقارر  را آن ارائۀ به تكليف قرارداد اي قانون يا عر  كه خدمات اي كاال جای هناب

 .است هشدار ارائۀ

 مكتاو   هشادار  هميشه كه نيست نيازی و باشد كافي تواند مي شفاهي هشدار کي مواردی در

 يتمسائول  به راجع كه ،مريكاا مدني يتمسئول سو  قانون .(Harvey & Marston 1998: 278) باشد

 و 2طراحاي  و 1تولياد  هاای  عياب  شاامل  ،توليادی  یكاال عيو  از نوع سه است، توليدی كاالهای

 از قبال  چنانچاه  رسااني  اطاالع  هاای  عيب پيرامون. است داده قرار شناسايي مورد را ،3رساني اطالع

 اطاالع  باه  پيوسات  هاای  دفترچاه  ايا  كااال  در درج صورت به كافي و مناسب هشدارهای مصر 

 ايا  كنناده مصر  برای نيز خطری طبيعتا  و شود نمي تلقي معيو  يادشده برسد كاالی كننده مصر 

                                                                                                                     
1. manufacturing defects 

2. design defects 

3. information defects 
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 و واضاح  طاور  باه  بايد همچنين، هشداردهنده (.24 :1386 ابراهيمي) كرد نخواهد ايجاد وی اموال

 مباتال  لوزه ور  به كه ،را خود بيمار پزشک متحده اياالت در دعوايي در» مثال  1.دهد هشدار روشن

 دچاار  خاوني  كام  به بيمار دارو مصر  اثر بر ولي .بود كرده توصيه 2ستين كلورمي مصر  به بود،

 هاای  نظماي  باي  دارو اين از است ممكن كه بود شده درج دارو روی بر اگرچه. كرد فوت و گرديد

 پزشاكي  سازمان شرايط با هشدار آنكه رغم به ؛ندانست كافي را  آن دادگاه ولي شود، حاد  خوني

 قانوني تعهد به پزشک اگرچه فرض، اين در (.132 :1389 تبار جعفری) «.بود سازگار متحده اياالت

 معياار  مبنای بر الز  و كافي هشدارهای ارائۀ به مكلف نيز را پزشک دادگاه است، دهكر عمل خود

. اسات  دهكرن عمل هشدار دربارة خود عرفي تعهد به پزشک واقع، در .است دانسته عرفي و نوعي

 نبود آن مالک و بود ماشين در كه مسافری ،بود خطرناكي بسيار وضعيت در ماشين كه ،تصادفي در

 مادعي آياا   كاه  وصاف  ايان  باا  دشا  طرح انگستان دادگاه اعيان مجلس در دعوا. شد زخمي كامال 

 دعاوا  طارح  الياه  منتقل عليه اي فروخته مزايده در خريدار به را ماشين كه ای فروشنده عليه تواند مي

 گوناه  هار  دادن انجاا   بدون كه ،ماشينبا  رانندگي خطر از فروشنده ماشين ةمزايد در اگرچه كند؟

 كاه  باود  پذيرفتاه  الياه  منتقل آن فروش در ،داشت علم بود،فروش رفته  ضروری تعميرات و معاينه

 معايب ۀهم با را آن خريدار كه هشدار اين با ماشين و شود واگذار وی به ماشين از مراقبت ۀوظيف

 الياه  منتقال  علياه  تواند  مي مدعي يتمسئول تحديد با پذيرش شرط نتيجه در. بود شده فروخته ببيند

 به اين فرض،در  (.Matthews et al. 2009: 619, 620كند ) طرحيت مسئول دعوای( ماشين خريدار)

 چناين  يتمسئول وی و داده هشدار خريدار به معيو  ماشين خطرات دربارة فروشنده اينكه جهت

 ماادة  2 بند در ما گذار قانون. است شده شناخته يتمسئول از مبرا فروشنده ،است پذيرفته را تعهدی

 و خادمات  و كااال  كننادگان  عرضه دارد مي مقرر 1388 مصو  كنندگان مصر  از حمايت قانون 3

 مصار ،  بار  مقاد   های آگاهي كميت، كيفيت، نوع،: شامل الز  اطالعات: »ند مكلف توليدكنندگان

در ايان   گاذار  قانون اگرچه«. دهند قرار كنندگان مصر  اختيار در را مصر  انقضای و توليد تاري 

                                                                                                                     
به طور خا  واضح و روشني ماورد نيااز    احتياطي هستيم، كلماتِ مسامحه و بييت ناشي از مسئول. وقتي درصدد سلب 1

 .(95: 1377داكسبری  ←)است 

2. Chloromy Cetin  
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 كااالی  و خادمات  ماورد  در ضاروری  هشادارهای  و اطالعاات  ۀارائبه  راجع مواردی بيان ماده به

 عاوارض  اساتفاده،  ةشيو مورد در اطالعات و هشدارهای الز  ۀارائتعهد به  ،پرداخته است مصرفي

 كاه  خادمات  ايا  كااال  جای هناب و نادرست استعمال و مجاز حد از بي  ةاستفاد خطرهای احتمالي،

 .است شده واقع گذار قانون غفلت مورد است ضروری و الز  موارد جزء

 آن بودن مؤثر و خطر با هشدار تناسب( ب

 .اسات  هشادار  باودن  رمؤث اي خطر با هشدار تناسب هشدار قاعدة اعمال برای مهم شرايط از كيي

 كاه  اسات  شارطي  اخيار  ماورد  بلكاه  نيسات،  مخاطب به هشدار وصول معنای به بودن رمؤث البته

. دارد هشادار  مخاطاب  باه  بستگي زيادی حد تا هشدار كيفيت و تناسب. دشو مي بررسي جداگانه

 از آگاهي و علم ونقل حمل هنگا  خود مهارت و تخصص به توجه با كه ونقلي حمل متصدی ،مثال 

 مهارت گونه هي  كه است شخصي از متفاوت دارد را خا  كاالی کي بارگيری و ونقل حمل ةشيو

 باه  عنايات  با روز اي شب در هشدار زمان همچنين،. ندارد را كاال آن ونقل حمل ةنحو از اطالعي و

 ،مثال . كند مي ايجا  متفاوتي شرايط دارد بستگي خطر نوع وقوع از مخاطب آگاهي و علم به اينكه

ها هنگا   شب نقليه وسايل ۀكلي: »دارد مي مقرر 1384 مصو  رانندگي و راهنمايي ۀنام آيين 71 مادة

رنگ ايمني كه  ها بايد سه چراغ يا سه مشعل الكتريكي با نور قرمز يا دو مثل  شب حركت در جاده

 مطابق همچنين«. ن باشند همراه داشته باشنددمتری قابل دي 150 ۀفاصلی معمولي از در شرايط جوّ

 باودن  مؤثر و هشدار تناسب  به 1اروپا ۀاتحاديميالدی  1994 توليدی كاالی ايمني عا  دستورالعمل

 باا  كننده مصر  انتظار ۀضابط كه به ،اروپا ۀجامع 1999 دستورالعمل 3 مادة 2.است شده تصريح آن

 باا  باياد  دهاد  ماي  تحويل خريدار به فروشنده كه كااليي: »دارد مي مقرر است، كاال پرداخته تناسب

 تواناد  ماي  زمااني  هشادار  کيا  ال كاامن  در ،كلاي  طور به«. باشد داشته تناسب كاال فروش قرارداد

                                                                                                                     
1. general product safety directive 

 ارائۀ همۀو   هشدارهای متعار  و منطقي ۀدستورالعمل اين اتحاديه، توليدكنندگان كاالها متعهد به ارائ 5 و 4 مادة. مطابق 2

 ةشده نبايد به هي  وجه با اساتفاد  . اطالعات دادههستندمراحل استفاده از كاال  همۀاطالعات راجع به استفاده از كاال و 

شده در  سالم و ايمن از كاال در تناقض باشد. همچنين، توليدكنندگان مكلف به نظارت مداو  بر كاالهای توليدی عرضه

كننادگان   آمده از مصر  دست ب مقتضيات زماني و تغيير اوضاع و احوال و اطالعات بهحس راهشدارها بايد و  ندبازار

 .(31 :1386 ابراهيمي ←)روز و كاركرد كاالی خود را پيوسته تحليل و ارزيابي كنند  به
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 وی مالكيات  ايا  كنترل در 1آفرين حادثه موقعيت ۀنتيج در خطر كهرا  شخصي اي مرتكب يتمسئول

 (.Turner 2007: 104) باشد كرده ايجاد را كامل ايمني شخص كند كه زايل شده ايجاد

 و زمان و مكان است الز  منظور، اين برای. ندا فراوان خطرآفرين های موقعيت كنوني جوامع در

 عملياات  كااال،  از اساتفاده  ونقال،  حمال  عمليات در هشدار زيرا. شود گرفته نظر در خطر موضوع

. كناد  ماي  فارق  مار   باه  منجار  ايا  اهميات  كم و ساده خطرات در هشدار و نيز ،تخريب ورزشي،

 ايا  يتمسائول  رفع برای ا كافيي خطر با متناسب و رمؤث هشداری چه اينكه تشخيص برای بنابراين،

 دشاو  بررسي خصو  به موضوعِ آن حقايق پرونده هر در بايد است هشداردهنده يتمسئول كاه 

 77 ماادة  ،ماثال  . شاود  مراجعاه  عار   و( باشاد  داشاته  وجاود  اگر) موضوع آن خا  قوانين به و

 هاا  كارگاه ۀكلي: »است داشته مقرر 1352 مصو  سازوني پرتوهای خطر مقابل در حفاظت ۀنام آيين

 قابال  آسااني  باه  كه خطری عاليم وسيلۀ به شود مي انجا  ها آن در كه عملياتي نوع با متناسب بايد

 سانج   و عامل اين به نيز ما گذار قانون زيادی حدود تا بنابراين، .«گردند مشخص باشد تشخيص

 .است داشته نظر پرونده موضوعي بررسي و نوعي معيار با آن

 هشداردهنده فعل بودن مشروع و قانونی( ج

 .باشاد  مشاروع  و قاانوني  باياد  هشداردهنده فعل كه است اين هشدار ةقاعد اعمال ديگر شرايط از

 از قاانون  كلاي طاور   به. نيست هشداردهنده يتمسئول رافع ممنوع و غيرقانوني اعمال برای هشدار

 دهاد،  انجاا   غيرقاانوني  فعاليت کي شخصي است ممكن چگونه. كند نمي حمايت نامشروع عمل

 رهايي يتمسئول از بتواند هشدار با سپس بكشاند، مخاطره به را جامعه كند، ايجاد خطرناك شرايط

 مخادر  ماواد  ۀمحمولا  کيا  ونقال  حمل حال در كه در نظر بگيريد را قاچاقچياني هشدار مثال . ابدي

 حاين  فارض  ايان  در اگار . شوند مي درگير انتظامي نيروی با هنگا  اين در و هستند كاميون توسط

 مجاروح  شاليک  اين اثر در عابران و كنند شليک و دهند هشدار قاچاقچيان عابران عبور و درگيری

 .ندكن استناد هشدار قاعدة به توانند نمي قاچاقچيان شوند،

 دیده زیان به هشدار وصول ای هشدار تأثیر( د

 پاي  در و بناد دريا را خطرنااك  وضاعيت  نامخاطبا  اي مخاطب كه است آن هشدار از اصلي هد 

                                                                                                                     
1. alurement 



64 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

 مطلاق  طاور  باه  را دياده  زيان به هشدار وصول شرط نويسندگان برخي .باشند آن از گريز و دوری

 ولاي  ناد ك رعايات  را شارايط  هماۀ  رسااننده  زيان اگر معتقدند ايشان اينكه توضيح. دانند مي شرط

 در زيارا . اسات  اشاتباهي  تصور برداشت اين. است مسئول رساننده زيان ،نرسد ديده زيان به هشدار

 و كند رعايت را ايمني شرايط همۀ رساننده زيان اگر. سنجيد نوعي معيار با بايد را هشدار مورد اين

 رفاع  بارای  ،باشاد  الز  و كاافي  متعاار   انساان  کيا  بارای  شرايط آن در كه به كار برد هشداری

 رافاع  شاده  ارائاه  هشادارهای  به هشدار مخاطب توجهي بي ،كلي طور به. است كافي وی يتمسئول

 واقاع  زيان عامل از سوی هشدار به اقدا  كه كند نمي تفاوتي ،رو اين از. است زيان عامل يتمسئول

 كما   کيا  همچاون  ،خطرنااك  محايط  کي در مثال  1.گيرد صورت ثالثي شخص طر  از اي شود

 کيا  برای آن اطرا  در« ممنوع مطلقا  شنا» هشداری تابلوهای ،دارد عميقي استخرهای كه تفريحي

 آن كننادگان  اداره. شاود  نمي محسو  مؤثّر هشدار ندارد ميعال آن درك برای كافي توان كه كودك

 غيرقابل را استخر فنس وسيلۀ به فرض اين در مثال . ببرند باال را محيط ايمني بايد 2خطرناك محيط

 خاود  یاوليا مراقبت تحت بايد كودكان كه مورد اين به دادگاه انگلستان، محاكم در. كنند دسترسي

 اسات  ممكان  كاافي  مراقبات  عاد   صورت در و بگيرند قرار دارند نگهداری تكليف كه كساني اي

 هشادار  وصاول  بنابراين، (.Turner 2007: 105) است كرده ويژه توجه شوند شناخته مسئول ايشان

 در پرونده هر بررسي عنيي كرديم، ارائه كه كلي معيار با پرونده هر بايد و  نيست شرط ديده زيان به

 .شود سنجيده ،نوعي معيار با خود شرايط

                                                                                                                     
اگار عاد    »ن بياان كاه   هشدار برای اين فرض تفكيک قائل شده است. با ايا  ة. يكي از نويسندگان با توجه به مباني قاعد1

هشدار به معنای خروج از رفتار متعار  و تقصير قلمداد شود، در اين صورت، تنها هشدار از جانب عامل زيان اسات  

دياده باه زياان خاود      اما اگر عد  توجه به هشدار را به معنای اقدا  زيان .يت مؤثّر واقع شودمسئولتواند در رفع  كه مي

. (73: 1390ميرشكاری  ←) .«دار از جانب عامل زيان صورت گرفته باشد يا شخص ثالثيكند كه هش ببينيم، فرقي نمي

ط هشدار كافي و الز  برای وی فراهم بوده يكه شرا ،رسد چنين تفكيكي صحيح نيست. زيرا مخاطب هشدار به نظر مي

بادون توجاه باه ايان      ،ديده زيان ،كه معيار وصول آن به مخاطب هشدار است ،رغم وجود هشدار عرفي يا نوعي و به

رو، چناين    ده اسات. از ايان  كار عمال  به زيان خاوي  اقادا     اده ورفتار متعار ، خود را در موقعيت خطرناك قرار د

 تمايزی صحيح نيست.

 نامند. يم occupier آفرين يا خطرناك را به دست دارد ال شخصي را كه مالكيت يا كنترل يک محيط حادثه . در كامن2
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 خطر از اجتناب امکان( هـ

 دور امكان هشدار ديدن اي شنيدن از پس مخاطب كه است اين هشدار ةقاعد اعمال ديگر شرايط از

 زماان  مخاطاب ( الف: از ندا عبارت شرايط اين. باشد داشته را آن از اجتنا  اي خطر ۀصحن از شدن

 و تواناايي  مخاطاب (   ؛(120 :تاا  مكاي عااملي، باي   ) باشد داشته خطر ۀصحن از گريز برای كافي

 شارايط ( ج ؛(68 :تاا  باي نجفي، ) باشد داشته را خطر ۀصحن از شدن دور برای الز  جسمي قدرت

 ، اگار ماثال   (.127 :1380 داماد محقق) باشد داشته وجود خطر ۀصحن از گريز برای مناسب محيطي

 شاده  ارائه هشدار شرايطي هر در كه صورت اين به ،باشد داده اخطار « » به خطر مورد در «الف»

 باه  را تواناايي  ايان  و باشد ايمن معقول صورت به كه است كرده مي فراهم « » برای را امكان اين

 در « » حق در خود ۀوظيف به هشداری چنين دادن با «الف» ،كند دوری خطر از تا باشد داده « »

 از مشاروع  انتظاار  ايان  بناابراين . است دهكر عمل بوده خطر از بودن ايمن برای كه اقداماتي مورد

 & McBride) كناد  حفا   خطار  از را خود هشدار اين دريافت با « » كه دارد وجود «الف» سوی

Bagshaw 2008: 228.) و مقتضاي  موقاع  در هشادار  چنانچه ،يادشده شرايط به توجه با رو،  اين از 

 ايا  مخاطاب  باه وجود نداشته باشد،  خطر از اجتنا  اي خطر ۀصحن از شدن دور امكان كه ،مناسب

 اقدا  خوي  زيان به ديده زيان صورت،  اين غير در. است هشدار عد  منزلۀ به نشود ارائه نامخاطب

 .نيست هشداردهنده ينا متوجه يتيمسئول حي  اين از و است كرده

 و دهاد  قارار  آشاكار  خطر از موقعيتي در را خودش داوطلبانه تواند نمي فرد کي طور كلي، به

 دياده  زياان  واقع در. باشد داشته بعدی انتظار قابل صدمات جهت عليه مدعي از كمک انتظار سپس

 كاه  دهاد  نشان خواهد مي خطر فرض ۀدفاعي ،رو ايناز . است پذيرفته خوي  برای را خطر فرض

 كاه  فاردی  ،ماثال  . اسات  گرفته ناديده را خطر اين وجود با و داشته آگاهي فرار فرصت از خواهان

 خطار  اماا  .كناد  ماي  فرض را پل از سقوط و افتادن خطر ،بندد مي قرارداد پل کي آميزی رنگ برای

 گيارد  نماي  نظار  در را باه سابب آگااهي باه آن خطار      ةشاد  نصاب  كشي سيم از ناشي گرفتگي برق

(Bockrath 1986: 300.) 

 هشداردهنده عمدی اقدام عدم( و

 باا  و عمادا   ،الز  و كافي هشدارهای ارائۀ رغم به ،هشداردهنده كه كند مي بيان را حالتي فرض اين
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در  هشاداردهنده  صاورت،  ايان  در. دارد را هشدارگيرنده به خسارت و صدمه ايراد قصد سوءنيت

 باه  توجاه  بادون  هشادارگيرنده  اگرچاه  ؛اسات  مسئول ديده زيان به وارده خسارات و صدمه زمينۀ

 دادن انجاا   هنگاا   شخصاي  اگر ،مثال . است دهكر اقدا  خوي  زيان به عمدا  شده ارائه هشدارهای

 هشاداری  عاليام  باه  توجه بي كه شود فردی متوجه ،معدن کي انفجار مانند خطرناك، فعاليت کي

 وی حادثاه  بروز صورت در وگرنه ؛كند متوقف را خطرناك فعاليت آن بايد شده، خطر ۀمنطق وارد

 .است مسئول

 هشادار  شارايط  عناوان  تحت عكس صورت به نيز را يادشده فرض حقوقي نويسندگان برخي

 هشادارگيرنده  كاه  شود مي شناخته امبر يتمسئول از هشداردهنده وقتي كه بيان اين با ،اند دهكر بيان

 كه زند اقدامي به دست هشدار به توجه بدون كه توضيح اين با ؛دهد قرار خطر معرض در را خود

 محقق دامااد ) است هشدارگيرنده اقدا  ۀنتيج خسارت ورود و باشد داشته دنبال به باری زيان ۀنتيج

 باه  نياز كليطور  به و رسد نمي نظر به صحيح هشدار به راجع برداشتي چنين (.128 و 127 :1380

 خاوي   زياان  باه  و بوده توجه بي شده ارائه هشدارهای به هشدارگيرنده اينكه. نيست شرطي چنين

 .دانست هشدار شرايط جزء را آن توان نمي و است اقدا  ةقاعد بيان صرفا  است دهكر اقدا 

 هشدار در بینی پیش قابل خطر( ز

 آن رفع و تشخيص به قادر زمان فني و علمي دان  كه باشد موجود عيبي كااليي توليد جريان در اگر

 كاتوزياان ) باود  نخواهد عيبي چنين ضامن توليدكننده ،آن بودن بيني پي  غيرقابل دليل به ،نباشد عيب

 خاصاي  اناواع  روی فقط را ناجوری رنگ كه سازد مي رنگي رنگ ةتوليدكنند کي ،مثال (. 196 :1384

آن  باياد  پوشااك  ةدهد كه توليدكنند هشدار مي رنگ ةتوليدكنند .كند مي ايجاد ای پارچه محصوالت از

 پاي   از دهاد  انجاا   رزی رارنگا  عمليات آن روی خواهد مي كه ای پارچه از كوچكي ۀنمون روی را 

 دكنا  اساتفاده  آزماون  پاي   بادون  رناگ  از توليدكننده اگر كه دكن مي تصديق سليم عقل. كند آزماي 

 از کيا  هر از تواند مي دادگاه. بداند وجودآمده به آسيب گونه هي  مسئول را رنگ ةتوليدكنند تواند نمي

 عامال  رنگ گفت توان مي بنابراين. كند استفاده نتيجه به رسيدن برای عرفي و قانوني مفاهيم اي اصول

 (.Slawson 1996: 101) اسات  ضرر تر فرضي اي تر تقريبي دليل آزماي  عد  بلكه ؛نيست ضرر نزديک

 ارائاه  متفاوتي تفاسير مريكاا مدني يتمسئول دو  قانون 402 مادة «الف» بند از مريكاا حقوقي نظا  در
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 بناابراين، . اسات  بشاری  دانا   حاضار  وضعيتِ ماده اين تفسير از منظور معتقدند برخي. است شده

 مسائول  نداشته وجود فروش زمان در آن كشف امكان كه عيوبي دربارة حتي است ممكن توليدكننده

 شاناخته  مسائول  عيبي در ارتباط با است ممكن توليدكننده كه هستند نظر اين بر ای عده. شود شناخته

 ارائاه  كنناده  مصار   به را الز  هشدارهای توليدكننده و شده كشف بازار به كاال ۀعرض زمان كه شود

 دساترس  از را كااال  باياد  كااال  عياب  كشاف  محاض  باه  كاال ةسازند اي توليدكننده زيرا،. است نداده

 :1386ابراهيماي  ) بدهاد  كنندگان مصر  به را الز  اخطارهای و هشدارها اي كند خارج كننده مصر 

 خطار  گوناه  هر دربارة هشدار عد  ۀواسط به خدمات ةكنند ارائه اي توليدكننده چنانچه نتيجه، در .(43

 و خساارات  در ارتبااط باا   كناد ن عمل كند، پيدا علم آن به توانست مي طريق هر به كه ،بيني پي  قابل

 .است مسئول بيني پي  قابل خطرات

 نتیجه

 و خطرنااك  هاای  موقعيات  ايا  افازاي  شارايط   و تكنولاویی  ساريع  پيشارفت  باا  كناوني  جوامع در

 ايان  به جوامع روشنفكران رو،  از اين. است يافته ای برجسته اهميت مدني يتمسئول نق  آفرين حادثه

 شاكل  ديادگاه  ايان  بناابراين، . بخشاند  بهباود  را اجتماعي روابط ةدهند نظم معيارهای تا ندا هافتاد فكر

 ،راهكارهاايي  كنوني ةگسترد خطرات از اجتنا  برای اما شود. جبران بايد ناروايي زيان هر كه گرفت

 پي در نيز گذاران قانون خطرات شدن پيچيده و پيشرفت تناسب به و گرفتند شكل هشدارها، جمله از

 نهادهاای  ،آن رغام  به اما، .برآمدند مدني يتمسئول در ها آن نق  كردن برجسته و هشدارها اين بهبود

 .اند نكرده وضع هشدار خصو  در معيني قانوني شرايط و معيار و مالك گذار قانون

 معياار  دو كاه  ،مادني  يتمسائول  حقوق كنوني های نظا  به عنايت با هشدار معيارهای مورد در

 تحات  سومي مالك هشدار مبنای بر معيار دو اين سنج  با ،اند كرده بيني پي  را نوعي و شخصي

 و بيروناي  شرايط حقوقدانان از ای عده موصو  معيار خصو  در. دش بيان «تركيبي معيار» عنوان

 دروناي شارايط   معتقد باه در نظار گارفتن    ای مقابل عده درو  گيرند را در نظر مي شخص خارجي

 باياد  اشاخا   يتمسائول  سنج  در بررسي رسد مي هستند. به نظر افراد يتمسئول سنج  جهت

 را( رسااننده  زيان) خطرناك محيط کي مديريت كه را شخصي .دش تميز به قائل نظريه دو اين ميان

 سانج   بارای  را دروني شرايط توان نمي و كنيم مي فرض آگاه و متخصص فرد کي دارد عهده بر
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 داشاتن  ۀواساط  باه  باار  زيان و خطرناك شرايط از وی دان  و اطالع .گرفت نظر در وی يتمسئول

 و اطالعاات  دادن به متعهد او بنابراين،. است منطقي و معقول فرض يک آگاهي و تخصص فرض

 يتمسائول  سانج   بارای  مقابل در. است احتمالي خطر گونه هر مورد در الز  و كافي هشدارهای

 در نظار گرفتاه   وی بيروناي  و دروني شرايط بايد است، غيرمتخصص و عادی فردی كه ،ديده زيان

 و اساتعداد  داشاتن  باه  تكليفاي  تاا  شاود  نمي فرض متخصص كنندهمصر  اي ديده زيان زيرا. شود

 .باشد داشته هشدار دربارة بيشتر آگاهي

 انتساا   قابليت تسهيل دليل به ،«مختلط» ديدگاه يت هشداردهندهمسئولمعيارهای  خصو  در

تئاوری   ،باا زنجياره   مارتبط  اشاخا   هماۀ  دانساتن  مسائول  پيشگيری و و و وصول آن خسارت

 روشاني  راهكار خصو  اين در ما گذار قانون. است الز  و كافي هشدارهای ارائۀ در تری مناسب

 .است نداده ارائه

 هماۀ  ذكار  كاه  ايم عقيده اين بر آن، بر حاكم قواعد و تحليل مطالعه با هشدار، شرايط مورد در

 و ماوردی  ۀمطالعا  اين و نيست ضروری شد بيان هشدار بر حاكم شرايط خصو  در كه شروطي

 شود بررسي پرونده آن در است الز  هشدار موارد از شرايطي چه كه طلبد  مي را پرونده هر خا 

 کيا  تكلياف  و افات ي دسات  هشدار در يتمسئول سنج  جهت شاخصي به بتوان طريق آن از تا

 كرد. مشخص را حقوقي ةپروند
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 منابع
، «كننادگان  يت تولياد كااالی معياو  و حمايات از مصار      مسائول » .(1386ابراهيمي، سايد نصارا) )  

 .54ا  13،   5 ، ش2 ، سحقوق و علو  سياسي ۀپژوهشنام

تطبيقي در حقوق اسال ، ايران، تصميمات و آرای دياوان   ۀمطالعقاهره:  ةقو(. 1381) اسماعيلي، محسن
 ، تهران، سروش )انتشارات صدا و سيما(.اياالت متحده ا  ايران داوری و دعاوی

نگرشي انتقادی به معيار انسان معقول و متعاار  بارای تشاخيص تقصاير در     » (.1389) باديني، حسن

 .93ا  73،   1 ، ش40، د حقوق دانشگاه تهران ۀفصلنام، «مدني يتمسئول

 .4ج ، العروج ۀسسؤم ،، قمتنقيح االصول .ق( 1427تقوی اشتهاردی، حسين )

 .12ج  ،المعار  االسالمي ۀسسؤم ،، قممسالک االفها  .(ق 1416الدين ) الجبعي العاملي، زين

 دادگستر. ،، تهرانيت مدني كاالهامسئول .(1389تبار، حسن ) جعفری

ترجماه و توضايحات از حساين     ،مروری بر حقوق قراردادها در انگلساتان  .(1377داكسبری، رابرت )

 حقوقدان. ،تهران محمد صادقي،مير

 .2 جه، الحقوقيمنشورات الحلبي  ،، بيروتالوسيط . ( 1998السنهوری، عبدالرزاق احمد )

 .مجد ،، تهراناصول قراردادها و تعهدات .(1385شهيدی، مهدی )

، ، تهاران )الزاماات خاارج از قارارداد(    يت مدنيمسئول. (1398) رحيمي ا) حبيب صفايي، سيد حسين؛

 .سمت

دارا  ،، بياروت تهاذيب االحكاا  فاي شارح المقنعاه      .ق( 1406طوسي، ابي جعفر محمد بان الحسان )  

 .10ج  ،االضواء

 .ميزان، ، تهرانيت مدنيمسئولمباني  .(1384زاده، مرتضي ) قاسم

تحقيقاات  ، «كنناده در حقاوق فرانساه    اطالعات به مصر  ۀارائتعهد به ». (1388حامد، عباس ) قاسمي
 .209 ا 187،   49 ، شحقوقي

 ۀمجلا ، «يت توليدكنناده در حقاوق فرانساه   مسائول دياده و   حمايات از زياان  » .(1384) كاتوزيان، ناصر
 .198ا  179،   68 ، شحقوق و علو  سياسي دانشگاه تهران ةدانشكد

 .1 ج ،، گنج دان ، تهرانهای خارج از قرارداد، قواعد عمومي الزا  .(1397) اااااااااااا

حقوقي دفتر خادمات   ۀمجلحامد،  : عباس قاسميمترجم، «معرفي حقوق مصر ». (1377الوا، یان ) كله



70 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

 .258ا  239   ،23، ش المللي جمهوری اسالمي ايران بين

 .مجد، ، تهراناسالميمباني حقوق  .(1387گرجي، ابوالقاسم )

 سمت. ،، تهران2 قواعد فقه، بخ  مدني .(1380محقق داماد، سيد مصطفي )

 .العالم االسالمي دار ،، بيروتاللمعة الدمشقية .تا( بن عمادالدين )بي مكي عاملي، محمد

 .2ج  ،العروج ۀسسؤم ،، قممنتهي االصول .ق( 1421موسوی بجنوردی، حسن )

 مجد. ،، تهرانقواعد الفقهيه .(1385محمد )موسوی بجنوردی، سيد 

 مجد. ،، تهرانشرح کفاية االصول .(1387موسوی بجنوردی، محمد )

 تنظيم و نشر آثار اما  خميني. ۀسسؤم ،، تهراناالستصحا  .ق( 1414ا) ) موسوی خميني، روح

 الزهرا. نشر دار ،، بيروتالمنهاج  مبانی تکملة .تا( ي، سيد ابوالقاسم )بييموسوی خو

 .4ج ، )عج(صاحب االمر ۀمؤسس ،، قمالتقريرات اجود .ق( 1420) ااااااااااااااااااااااااااااا

 .79ا  68،   53 ، س122، ش كانون، «يت مدنيمسئولنق  هشدار در » .(1390) ميرشكاری، عباس

 .43ج  ،االحياء الترا  العربي نشر دار ،، بيروتجواهر الكال  .تا( نجفي، محمدحسن )بي

النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن فعل اشياء فیی مبائههیا القانونيیة ج ااههیا     .  ( 1981عاطف )  النقيب،

 منشورات عويدات. ،، بيروتالعلمية
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