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چکیده
یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در
فقه و حقوق مطرح می باشد .این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند .گاهی
این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث ،تقابل پیدا می کند .پژوهش حاضر با موضوع قاعده
تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر،
احسان ،الضرر ،اتالف و غرور به روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته
است .نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از :اگر در صنعت ساخت و ساز ،شرایط هشدار مؤثّر
رعایت گردد قاعده تحذیر ،حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن ،شرایط احسان در
موضوع مورد بحث ،یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم
می باشد .در قاعده الضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع
وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت ،قاعده الضرر و به
دنبال آن تسبیب محقّق می شود .قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه،
غارّ یا مسبّب مسئول است .اتالف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در
تسبیب ،تقصیر مسبّب می باشد.
کلیدواژه :تسبیب ،قاعده تحذیر ،قاعده الضرر ،قاعده احسان ،قاعده غرور.
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مقدّمه
کاربرد قواعد فقهی در باب قضا و فصل خصومت امری اجتناب ناپذیر بوده و
برخی از مواد قانونی مبتنی بر این قواعد می باشند .همچنین ارتباط قواعد فقهی با
یکدیگر غیر قابل انکار می باشد که این رابطه به شکل های مختلفی می تواند نمود
پیدا کند .گاهی یک قاعده ،مقدّمه یک قاعده دیگر است .گاهی مالزم یا مکمّل و
مؤیّد ،شرط و مانع دیگر قواعد بوده و یا یکی از نسب اربعه تساوی ،تباین ،عموم و
خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق بین آنها برقرار است .برخی قواعد فقهی،
مسقط ضمان بوده و برخی مثبت ضمان هستند و در یک موضوع خاص ممکن است
چند قاعده مصداق پیدا کند یا یک قاعده با قاعده دیگر تعارض یابد؛ یک قاعده،
مثبت ضمان در موضوع بوده و دیگری مسقط باشد ،لذا حلّ تعارض باید صورت
گیرد .با توجه به این که قواعد فقهی دلیل احکام هستند هرچند جزیی ،در صورت
تعارض باید به روش های جمع میان ادله و رفع تعارض تمسّک کرد .حکومت و ورود
در کنار تخصیص و تخصّص ،چهار شیوۀ مرسوم از جمع عرفی میان ادله است.
تخصیص عبارت است از بیرون برون فرد یا افرادی از حکمی که برای همة افراد عام
گفته شده است.
تخصّص عبارت است از این که موضوعی واقعاً از عام خارج است .تخصّص و
ورود به هم نزدیک تر ولی با هم فرق دارند .فرق آنها این است که اگر در تخصّص،
جملة دوم حذف شود وسعت و شمول جملة اول کم یا زیاد نمیشود ولی در ورود
اگر جملة دوم حذف شود ،وسعت و شمول جملة اول کم یا زیاد میشود.
ورود عبارت است از این که موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد ولی قانون آن را
تعبداً خارج دانسته باشد یا برعکس ،موضوعی واقعاً از عموم عام خارج باشد ولی
قانون آن را داخل دانسته باشد .دلیل دوم را وارد و دلیل اول را مورود گویند.
حکومت عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادر
شده است ،مانند حکومت قاعدۀ الضرر بر قاعدۀ تسلیط .حکومت مانند تخصیص
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است ولی با آن از جهتی فرق دارد و آن این است که در تخصیص ،فرد یا افرادی از
حکم خارج میشوند بدون تصرّف و دخالتی در موضوع ،ولی درحکومت با تصرّف و
دخالت در موضوع ،فرد یا افرادی از حکم خارج میشوند .حکومت ،تصرّف یکی از
دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر ،به صورت توسعه یا به صورت تضییق است؛
یعنی یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) ،با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر
(دلیل محکوم) ،قلمرو آن را گسترده تر یا محدودتر میکند؛ خواه دلیل حاکم به
لحاظ زمان ،متقدّم بر دلیل محکوم باشد ،خواه متأخّر از آن.
تفاوت مهم «حکومت» با «تخصیص» آن است که تخصیص ــ که از شایعترین
مصادیق جمع ادله متعارض (تعارض حکم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل
خاص) به شمار می رود ــ سلب عام از موضوع خاص و بیرون کردن موضوع خاص از
عموم عام به نحو حقیقی است؛ در حالی که هرچند حکومت در پارهای موارد ،مانند
تخصیص ،دامنه موضوع یا حکم را محدود میکند ،ولی اخراج برخی از مصادیقِ دلیل
محکوم ،ادعایی و تنزیلی است نه حقیقی؛ یعنی نحوه بیان و لسان دلیلِ حاکم،
برخالف دلیل مخصّص ،جنبه تفسیری و نظارتی دارد .به عبارت دیگر ،در تخصیص،
برخالف حکومت ،دلیل خاص برخی از افراد دلیل عام را با اینکه موضوعاً جزو آن
است از شمول حکم عام خارج میکند .تفاوت دیگر این که نقش تخصیص ،همواره
محدود کردن دلیل عام است ،ولی حکومت گاهی موجب گسترش دامنه دلیل محکوم
میگردد.
تفاوت دیگر این که در تخصیص ،اگر دلیل عام وجود نداشته باشد دلیل خاص،
لغو به شمار نمیرود ،ولی در حکومت اگر دلیل محکوم موجود نباشد ،دلیل حاکم،
بیهوده است ،زیرا با توجه به نظارتی بودن دلیل حاکم ،فقدان نظارت شونده مفهومی
ندارد .چهارمین تفاوت این است که در حکومت ،دلیل حاکم اگر ضعیفتر هم باشد
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حتماً بر دلیل محکوم مقدّم میشود ،ولی در خاص و عام چنین نیست (انصاری:1414 :
.)۷51/1
تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در حکومت ،ارتباط دلیل حاکم با دلیل
محکوم به صورت نظارت ،تفسیر و تبیین است؛ در حالی که تصرّف دلیل وارد در
دلیل مورود ،به صورت خارج ساختن از شمول آن بهطور حقیقی است (هاشمی
شاهرودی.)5۷-4۸ :19۷5 ،
قواعد فقهی غالباً ابتکار و اختراع شارع مقدس اسالم نیستند بلکه قواعدی هستند
که از نظر عقل و بنای عقال ،مورد تأیید بوده و شرع نیز آنها را تأیید کرده است ،امّا با
وجود این ،برای اثبات اعتبار قواعد به آیات و روایات نیز استناد می شود .مهم ترین
سند برای اعتبار قواعدی همچون قاعده تسبیب ،همان عقل و عرف می باشد و از آنجا
که اکثر قواعد مبتنی بر حکم عقل هستند به عنوان مبنا و مستند یکدیگر نیز بکار می
روند.
انجام دادن باواسطه کار ،اتالف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم
و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات را تسبیب می گویند (قیاسی.)23-19 :13۸5 ،
«تسبیب» عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به واسطه آن محقّق
می شود (کاشف الغطاء .) 600 :1422 ،تسبیب به معنای ایجاد کردن زمینه های تلف و
سبب سازی عرفی یک پدیده است؛ از اینرو تسبیب در مقابل مفهوم مباشرت قرار می
گیرد و به صورت اجمالی وقتی سخن ا ز تسبیب به میان می آید به معنای آن است که
انسان ضرری را به طور غیر مستقیم به دیگری وارد کند (شیخ طوسی.)333/3 :13۸۷ ،
در نظام حقوقی انگلستان هر دو مسئولیّت قراردادی و غیر قراردادی قابلیّت پیش بینی
ضرر ،شرط جبران خسارت است ( )Harpwood, 2009: 28طبق قاعده مذکور
وارد کننده زیان ،مسئول همه خساراتی است که به شخص زیاندیده وارد می شود
( .)Calandrillo, 2006: 19حقوقدانان فرانسوی در این قاعده ،عالوه بر جبران
خسارت اهدافی چون جنبه تنبیهی و پیگیرانه نیز دارند (.)Arretn, 2010:1090
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گاهی موضوعی در عالم خارج مصداق قاعده تسبیب و چند قاعده دیگر قرار می
گیرد ،اما این که کدام قاعده مقدّم می شود و چه رابطه ای بین قواعد حاکم بر
موضوع مشخّص ،جاری است امری است که این پژوهش درصدد پرداختن به آن می
باشد.
در این مقاله ،با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،رابطه تسبیب با قواعدی همچون
تحذیر ،احسان ،الضرر ،غرور و اتالف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .قبل از
پرداختن به رابطه قاعده تسبیب با دیگر قواعد الزم است شرح مختصری درباره هر
یک از قواعد مذکور بیان شود:
قاعده تحذیر :هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات خطرناک و خطرساز ،به
سایرین هشدار و آگاهی الزم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و مال ایشان
بدهد ،در صورت بی توجهی و بی مباالتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا
خسارت ،معاف از مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود .بنابراین ،اگر مخاطب به
هشدارهای صادر شده توجّهی نکند هشدار دهنده مسؤولیّتی در قبال خسارت های
وارده نخواهد داشت (جعفری لنگرودی .)669 :13۸4 ،شرایط اساسی و کلّی تحقّق
قاعده هم عبارت است از :مشروعیّت رفتار هشداردهنده ،مؤثر بودن هشدار و امکان
گریز از خطر برای هشدار گیرنده.
در حوزه جرائم ساختمانی به عنوان مثال ،در انجام عملیات حفّاری یا ترمیم معابر،
خیابان ها ،جاده ها و بزرگراه ها افرادی که با قراردادن اشیاء بازدارنده به رنگ زرد و
تکان دان پرچم قرمز یا سفید یا زرد رنگ یا تابلو هشدار دهنده در روز و انعکاس نور
در شب ،تغییر مسیر و دور شدن از منطقه خطر را متذکّر می شوند از هشدار عملی
استفاده کرده و حتی ممکن است از هشدار شنیداری نیز استفاده بنمایند .در پرونده ای،
در حین عملیات راه سازی بعد از کوبیدگی بستر جاده به صورت الیه های  15سانتی
جهت اجرای کامل زیرسازی خاکی نوبت به انجام قیرپاشی برای چسبیدگی الیه ی
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زی رین آسفالت می شود .متأسفانه پیمانکار در اثر بی احتیاطی جاده های منتهی به محلّ
قیر پاشی را با حفاظ مناسب مجهّز به چراغ چشمک زن مطابق با مبحث  12مقررات
ملّی ساختمانی ایران مسدود ننموده بود بلکه این عمل با بلوک سیمانی به صورت مانع
در محور جاده انجام گردیده بو د .اتوموبیلی در شب با سرعت متوسّط به مانع بتنی
برخورد می کند و واژگون می شود که منجر به کشته شدن یک سرنشین آن می
گردد.

1

در پاره ای از مواد قانونی می توان به نمونه هایی از ظهور و بروز قاعده تحذیر
اشاره کرد؛ در تبصره  2ماده  95قانون کارآمده است« :چنان چه کارفرما یا مدیران
واحدهای موضوع  ۸5این قانون برای حفاظت فنّی و بهداشت کار ،وسایل و امکانات
الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر خود با وجود آموزش های الزم و
تذکّرات قبلی ،بدون توجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود ،از آنها استفاده نکند
کارفرما مسئولیّتی نخواهد داشت .در صورت بروز اختالف ،رأی هیأت حلّ اختالف
نافذ است ».در ماده  2۷الیحه قانونی حفاظت فنّی ،مصوّب  13۸6/1/11آمده است:
«کلیه کارگاه ها باید به وسایل کافی اعالم خطر مجهّز شوند ،به طوری که وقوف بر
آن در همه جای محوّطه کار مقدور گردد».
آئین نامه و مقرّرات حفاظتی حفر چاه های دستی مصوّب  1366/6/21مـاده  1۸در
خصوص محلّ کندن چاه ها در معابر عمومی و  ...و آئین نامـه حفـاظتی کارگـاه هـای
ســاختمانی مص ـوّب  13۸1/6/9مــواد-102-101-100-53-51-46-35-32-11-10 :
-245-244-23۸-222-21۸-213-212-209-20۷-196-195-194-156-103
 294-292-2۸2-2۷2-26۷-25۸-25۷-252و آئین نامه ایمنی معادن مصوّ ب  13۷9و
امکان گریز از خطر برای هشدار گیرنده بـه طـور مثـال در مـواد  256-21۷-20۸آئـین
نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوّب  13۸1/6/9بیان شده است.
 .1در این خصوص تقصیر پیمانکار  95درصد ،و تقصیر ناظر جهت عدم اعالم گزارش به دستگاه مشاور 5
درصد تشخیص داده شده است.
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قاعده احسان :مقصود از این قاعده این است که هرگاه شخصی به انگیزۀ
خدمت و نیکوکاری به دیگران ،موجب وارد شدن خسارت به آنان شود ،اقدامش
مسؤلیت آور نیست و شخص محسن ،ضامن شناخته نمی شود .احسان هم شامل دفع
ضرر میگردد و هم شامل جلب منفعت ،زیرا از واژۀ احسان همین مفهوم عام به ذهن
متبادر می شود و به همین جهت ،اکثر محقّقان همین مبنا را پذیرفتهاند (حرّ عاملی،
19 :1413و.)233/29
بند  6ماده  96قانون شهرداری های مصوب  ،1355شـوارع(خیابان و کوچـه هـا) را
جزو مالکیّت شهری می داند؛ پس اگر فردی خواست چاه آب در کوچـه حفـر نماینـد
یا گودال یا چاه برای فاضالب حفر نماید باید از شهرداری اذن و مشروع بودن را طبـق
ضوابط و طرح جامع و تفصیلی اخذ نماید ،یا حتی اگر آب آشامیدنی برای منزل خـود
می خواهد باید مجوّز بـرای حفـر کانـال بـا ادارات خـدمات رسـانی اخـذ و هماهنـگ
نمایند تا تداخل در شبکه ها موجب حوادث نگردد .مگر فردی می تواند تحـت عنـوان
مصلحت عمومی در معابر اقدام نماید اما بدون رعایت ضوابط قانونی؛ لذا انتقاد بر ایـن
است که اگر بـین ایـن دو قـانون مغـایرتی باشـد قـانون موصـوف ،قـدرت نسـخ قـانون
مجازات اسالمی را ندارد ،زیرا ماده  341که مـاده  50۷ق.م.ا مصـوب  1392مـی باشـد
خاصّ مؤخّر است و قانون خاصّ مقدّم را نسخ می کند.
در ماده  509قانون مجازات اسالمی  92که بیان می دارد« :هرگاه کسی در معابر یـا
اماکن عمومی با رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجـام
دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ،ضامن نیسـت ».و مـاده  510قـانون
مجازات اسالمی  1392مبتنی بر قاعـده احسـان مـی باشـد کـه در آن آمـده اسـت« :در
صورتی که عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و
نکات ایمنی ،ضامن نیست».
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قاعده الضرر :معنای قاعده الضرر این است که در اسالم هیچ ضرر و اضراری
وجود ندارد (مکارم شیرازی2۸/1 :13۸0 ،؛ محقق داماد 131 :13۸2 ،به بعد) .در
حقوق اسالم ،قاعده الضرر پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد.
کاربرد قاعده الضرر در جرائم ساختمانی بدین مفهوم است کـه هرکسـی براسـاس
عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی در کار ساختمانی به شخص دیگری ضرر وارد نمایـد،
مسئول جبران خسارت ناشی از آن است.
براساس قواعد عامّ مسئولیّت مدنی ایجاد خطر قابل پیش بینی در معبر ،تقصیر اسـت
و کسی که خطـر را آفریـده ،مسـئول خسـارت ناشـی از آن اسـت .احکـامی در قـانون
مجازات اسالمی می باشد که این قاعده را اثبات می نماید که از جمله مـاده  512ق.م.ا
در صورتی که موادّ حاصل از گـودبرداری در پیـاده روهـا و معـابر عمـومی بـه نحـوی
انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردد مهندس مجـری
به علّت ایجاد خطر در معبر و براساس قاعده تسبیب ،مسئول جبران خسارت اسـت و بـا
توجه به ماده  332ق.م .با توجه با این که کارگران تحت امر مهندس مجری و برحسب
دستورات وی اقدام به کار می نمایند در صورت تلف مال ،چه متعلّـق بـه مالـک و چـه
مـــال متعلّـــق بـــه مجـــاوران و رهگـــذران بحـــث اجتمـــاع ســـبب و مباشـــر پـــیش
می آید که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر این که سبب اقـوی از مباشـر باشـد کـه
پیمانکار ،سبب أقوی از کارگر مباشر(کارگر) است.
به عنوان نمونه ،در زمینه گودبرداری باید گفت عدم رعایت تعهدات حرفه ای مـن
جمله مقـررات ملّـی سـاختمان ،قـانون نظـام مهندسـی و  ...هنگـام گـودبرداری توسـط
مهندس ناظر باعث می گردد که عدم رعایت موارد ایمنی ،ارائه گزارش طراحی بـدون
بررسی اطالعات امالک مجاور و زمین موردنظر ،عـدم حضـور در کارگـاه سـاختمانی
جهت بازدید و کنترل رعایت مـوارد ایمنـی ،عـدم ارسـال گـزارش بـه مراجـع صـدور
پروانه ،ارائه گزارش خالف واقع و حتی در بعضی موارد فروش امضـاء و  ...تمـام ایـن
موارد و نظایر آن عدول از وظایف قانونی است که در قانون مـدنی در تعریـف تقصـیر
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ذکر شده که مسئولیّت مهندسین را براساس مبنای نظریّه تقصـیر و منبـع قـانونی تسـبیب
استوار می سازد.
همچنین باید گفت تخلّف از نظام معماری و قوانین آمـره مقـرّر از ناحیـه مهندسـین
در واقع ،تجاوز به یک قاعده اجتماعی است و متجاوز باید پیامـدهای آن را عهـده دار
شـــود .بایـــد بیـــان داشـــت کـــه آنهـــا از بـــاب تســـبیب ،مســـئول جبـــران خســـارت
می باشند و رابطه مهندسین با اشخاص ثالث (به غیر از مالک که بـا وی قـرارداد منعقـد
می نمایند) تابع مسئولیّت قهری خواهد بـود .در نظـام مسـئولیت عمـومی و شـهری نیـز
اثبات تقصیر معمار و مهندس حرفه ای ضرورت پیدا نمی کند ،چـون فـرض مـی شـود
آنها از کلیه قوانین و مقرّرات آگاه اند و در عین حال ،مرتکب تخلّـف حرفـه ای شـده
اند و همین تقصیر برای مسئول شناختن آنها کافی است ،مگر این که آنها بتوانـد عامـل
ورود خسارت را با مالک ماده  229قانون مدنی قوّه قاهره یا حادثـه خـارجی کـه دفـع
آن از اختیارشان خارج بوده معرّفی کنند.
قاعده غرور :مراد از این قاعده آن است که اگر کسی در اثر اقدامات و عملیّات
دیگری فریب خورد و در نتیجه ،متحمل ضررو خسارت شود برای جبران ضررهای
حاصله ،به فریب دهنده که عنوان غارّ پیدا می کند رجوع می نماید .این رجوع از باب
ضمان غارّ است (وفا درویش پور.)192 :13۸5 ،
به عنوان مثال ،شخصی ساختمان با قدمت زیاد را بازسازی می نماید به طـوری کـه
از نظر ظاهری نمای آن را مطابق عرف فنّی روز و زیباسازی نموده ،آنچنـان کـه بـرای
مشتری مشخّص نیست که خانه جدیداً احداث شده یا قدمت دارد و از این بابت در اثر
عملیّات نماکاری و تعمیرات داخل به صورت ظاهری مشتری را فریـب مـی دهـد و از
نظر قیمت او را متحمّل خسارت می نمایـد؛ در صـورتی کـه سـازه سـاختمان حتـی در
صورتی که پروانه ساخت هم داشته باشد مطابق ضوابط روز سـاخته باشـد کـه در حـال
حاضر از نظر مقرّرات ملّـی سـاختمان آن سـازه پایـدار نیسـت (احتمـال دارد در مقابـل
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نیروی قائم ایستا باشد اما در مقابل نیروی جـانبی زلزلـه مطـابق آئـین نامـه  2۸00زلزلـه
ایران پایدار نباشد) حتی احتمال دارد ساختمانی در روز ساخت ایستا باشد امـا در زمـان
بیع بر اثر تغییر ضوابط و نظامات فنّی از ایستایی خـارج شـود کـه از مـورد غـرور نمـی
باشد.
اقدام غارّ با استفاده از مصالح روز باالخصّ در نماکاری عمداً عملیات بنّایی را
طوری انجام می دهد که حتی کارشناس رسمی دادگستری در تشخیص ،دچار اشتباه
و گمراهی می شود؛ آن وقت قیمت ساختمان را با توجه به قدمت حساب می نماید و
گران تر از قیمت واقعی می فروشد؛ در اینجا چنان چه دقّت شود سبب ضامن کسی
است که فعل او قبل از فعل مباشر ،اثر خود را برای ایجاد خسارات وارده گذاشته
باشد .بعضی از ساختمان هایی که در حال تعمیر توسّط بساز بفروش ها با نمایی و
ظاهری جلوه گر ،اما از نظر کیفیّت سازه ای و پی و ستون و سقف دارای مقاومت
کافی در برابر نیروهای قائم و جانبی زلزله را ندارد می تواند زیر مجموعه این قاعده
در جرایم ساختمانی محسوب گردد.
قاعده اتالف :اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از آن استفاده
کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد ،ضامن است و باید مثل آن در فرض مثلی
بودن مال ،و یا قیمت آن در فرض قیمی بودن را بپردازد .اتالف نیز در دو شکل اتالف
حقیقی و اتالف حکمی قابل بررسی می باشد (موسوی بجنوردی)1/3 :13۸9 ،؛ اتالف
در کنار ضمان ید و تسبیب ،از موجبات ضمان قهری دانسته شده است (محقّق داماد،
.)109 :13۸2
الزم به ذکر است که مبانی مسـئولیت مـدنی در قـانون مجـازات اسـالمی  13۷0در
بیان موجبات ضمان مواد  316تا  366روش مرسوم فقه را برگزید و مسئولیت کیفری و
مدنی را با هم درآمیخت ،به نحـوی کـه گـویی مسـئولیّت مـدنی ،اصـول مسـئولیت بـه
جبران خسارت است که در قـانون مجـازات اسـالمی  13۷0مـواد  316و  330و  331و
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 332و  333و در قانون مجازات اسالمی  ،1392مواد  492و  494و  512و 4۷3 ،50۷را
می توان ذکر نمود.
قاعده تسبیب :طبق رویّه معمول فقها ،بحث تسبیب بالفاصله ذیل عنوان اتالف
مطرح می شود؛ زیرا در حقیقت ،تسبیب نوعی ار اتالف است؛ به این تعبیر که در
اتالف ،شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتالف مالی می گردد ولی در تسبیب ،عمل
مسبّب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود؛ برای مثال ،اگر شخصی مال
منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند یا حیوان متعلّق به دیگری را بکشد
متلف است اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلّق به دیگری در آن
بیفتد و بمیرد مسبب است (محقّق داماد.)11۷ :13۸2 ،
در حوزه جرائم ساختمانی ،به عنوان نمونه ،در یکی از پروژه های عمرانی،
پیمانکار به کارگر دستور می دهد که بام را تمیز و ضایعات آن را از طریق باالبر به
محوّطه بیاورید .کارگر بعد از اتمام نظافت ،پابست های باالبر را کم می نماید و بر اثر
سبک شدن وزنه پای داربست ،واژگون شدن باالبر ،وی را همراه طناب ودلو از بام به
پائین پرت می نماید و کارگر فوت می کند.

1

در پرونده دیگری ،ساختمان اسکلت فلّزی به صورت نیمه کاره رها می شود.
مالک از بچه های محلّ برای باز کردن درب کمک می گیرد .بچه ها درب را باز
نموده و از پلّه های نیم ساز به طرف راه پلّه می روند و یکی از آنها در مسیر راه پله از
طبقه فوقانی به تحتانی پرت و منجرّ به فوت می گردد.

2

 .1در این پرونده ،متوّفی از باب تسبیب به  20درصد و پیمانکار به  ۸0درصد تقصیر محکوم و به پرداخت دیه
توسط دادگاه محکوم شد ،چون ساختمان تحویل موقّت به کارفرما نشده بود و برای کارفرما تقصیری درنظر
گرفته نشد.
 .2دادگاه بدوی ،مالک و ناظر را به ترتیب هشتاد و بیست درصد مقصّر می داند؛ اما دادگاه تجدیدنظر براساس
نظر هیأت کارشناسی ناظر را تبرئه و کلّ حادثه را منتسب به مالک می داند .البته جریمه ای به عنوان تعزیر برای
ناظر درنظر گرفته و تخلّف حرفه ای و انضباطی ناظر را هم اعالم می دارد.
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همچنین در مورخ  30دی  ،139۸برج  15طبقه با عمر  50ساله (پالسکو) در مرکـز
پایتخت بر اثر جمع اسباب در آتش سوزی سه ساعته تخریب شـد .خطاهـای کوچـک
عوامل ذیربط ،شکستی سخت و مشـقّت آور بـرای کشـور و در اذهـان افکـار عمـومی
ایجاد کرد .موضوع تسبیب را در این حادثـه تحـت عوامـل مختلـف (اجتمـاع اسـباب)
قابلیّت بررسی دارد؛ از جمله -1 :مالک (بنیاد مستضعفان و شواری نماینـدگان کسـبه و
مســتاجران(بهره بــرداران)؛  -2شــهرداری ،ســازمان آتــش نشــانی و خــدمات ایمنــی
شـــهرداری؛  -3وزارت تعـــاون ،کـــار و رفـــاه اجتمـــاعی؛  -4وزارت راه ،مســـکن و
شهرسازی؛  -5شـورای شـهر تهـران و سـازمان مـدیریّت بحـران؛  -6وزارت کشـور و
سازمان مدیریّت بحران کشور؛  -۷سازمان نظام مهندسی.
الزم به ذکر است که قانونگـذار بـه پیـروی از فقهـا ،بحـث اتـالف و تسـبیب را در
مبحث دیات و جنایات مطرح کرده و بابی را هم به عنوان جمع اسـباب گشـوده اسـت.
مطالعه مواد  51۷ ،50۷ ،506و  521تا  526قانون مجازات اسالمی مصوّب  1392و نیـز
مطالعه قوانین متفرقه ای همچون ماده  32و  34قانون نظام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان
مصوّب  13۷4و آئین نامه هـای اجرایـی آن بـاألخصّ مـاده  ،33مـواد  1۸4 ،۸5و 1۸5
قانون کار  1369مجمع تشخیص مصلحت نظام ناشی از افعال مختلفی که برای سالمت
کــارگران خطرنــاک اســت و  ...نشــان از توجــه قانونگــذار بــه بحــث تســبیب در ورود
خسارات در امور مربوط به ساخت و ساز دارد.
پس از معرّفی مختصر هر یک از این قواعد ،به بحث اصلی که همان رابطه قاعده
تسبیب با سایر قواعد است می پردازیم.

 -1رابطه قاعده تسبیب با قاعده تحذیر
رابطه قاعده تحذیر و قاعده تسبیب را به دو صورت می توان مطرح کرد :یکی این
که قاعده تحذیر ،شرط تسبیب باشد؛ یعنی شرط مسؤولیت مسبّب آن است که هشدار
مؤثّر ن داده باشد و در این صورت ،قاعده تحذیر یکی از ارکان قاعده تسبیب محسوب
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می شود ،چون علّت تامّه از مقتضی (عمل مسبّب) و شرط (فقدان تحذیر) تشکیل می
شود .حالت دیگر این که قاعده تحذیر ،مانع قاعده تسبیب باشد و چون علّت تامّه
زمانی اثر می کند که مانعی وجود نداشته باشد (علّت تامه = مقتضی +شرط +عدم
مانع) پس اگر مانعی مانند تحذیر سر راه تأثیر قاعده تسبیب باشد ،اثر نمی کند .تفاوت
حالت اوّل و دوّم آن است که تحذیر در حالت اوّل ،جزو ارکان قاعده تسبیب است امّا
در حالت دوّم ،خارج از ارکان آن می باشد .ممکن است پرسیده شود که چه تفاوتی
میان این دو حالت وجود دارد و ظاهراً هر دو ،یک معنا می دهند؟ تفاوت میان این دو
حالت ،بسیار ظریف و دقیق است و در موارد خاصی ظاهر می شود .به عنوان نمونه،
اگر تحذیر شرط مسئوولیّت تسبیب باشد و میان مسبّب و زیاندیده اختالف حاصل
شود که آیا تحذیر صورت گرفته است یا خیر؛ اثبات آن بر عهده مجنیٌ علیه خواهد
بود و او باید ثابت کند که شرط انجام شده است؛ اما در حالت دوم بار اثبات بر عهده
مسبّب است ،چون اصل بر عدم مانع می باشد؛ یعنی اصل بر آن است که تحذیری
صورت نگرفته است و کسی که مطابق اصل ،سخن بگوید منکر است؛ بنابراین مجنیٌ
علیه ،منکر و مسبّب ،مدّعی است و مدّعی باید ادعای خودش را اثبات کند .پس می
توان رابطه میان قاعده تسبیب و قاعده تحذیر را رابطه مانعیّت دانست؛ بدین معنا که
قاعده تحذیر ،مانع قاعده تسبیب می باشد و قاعده تسبیب در صورتی کارآیی دارد و
موجب مسئوولیّت می شود که قاعده تحذیر ،حاکم نباشد؛ یعنی سبب قبالً هشدار
نداده باشد.
از مجموع عبارات به این جمع بندی می رسیم که هرگاه کسی بدون توجه هشدار
دیگری خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر این بی توجّهی و غفلت
خسارتی را متوجّه خود و دیگری نماید هشدار دهنده با هشداری که داده است خود را
معذور نموده و مسئولیّتی متوجّه او نیست؛ و بر عکس ،مصدوم و خسارت دیده باید
خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید .به عبارت دیگر ،با دادن هشدار مؤثّر
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قبل از انجام رفتارهای مشروع مخاطره آمیز و عدم توجه هشدار گیرنده به هشدار
درون به منطقه خطر و پذیرش خطر در وقوع حادثه ای که منجر به وارد شدن خسارت
و صدمه جانی و یا مالی گردد ،هشدار دهنده مسئولیّتی ندارد .با توجه به این که در
مفاد بند  14ماده  55قانون شهرداری ها و تبصره آن ،رفع خطر موضوعیّت دارد و رفع
خطر در بیشتر موارد ،با دادن هشدار توأم است می توان گفت رعایت قاعده تحذیر
یکی از موضوعات اصلی این قسمت ماده  55قانون مذکور است ،به طوری که عدم
رعایت قاعده و شرایط آن از طرف شهرداری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی طرف
قرارداد با آنها باعث انتساب مسئولیّت وارد شدن خسارات جانی و مالی شهروندان به
شهردار ی و افراد طرف قرارداد شهرداری که سبب حادثه بودند می باشد .این قاعده
در حقوق جزای عمومی از علل یا عوامل موجهه جرم و مشمول عنوان «حکم قانون و
امر آمر قانونی» می باشد و در حقوق جزای شکلی و آئین رسیدگی ،در صورت
اختالف بین طرفین دعوا ،اصل بر ندادن هشدار است و هشدار دهنده باید خالف آن
را اثبات کند.
در تقابل قاعده تسبیب با قاعده تحذیر ،با وارد شدن خسارت ،شخص خسارت
دیده ،مسبّب و شخص خسارت زننده ،مباشر است و چنا نچه خسارت دیده علیرغم
وصول هشدار به او و امکان گریز از خطر و وجود سایر شرایط ،به محلّ خطر وارد
شده باشد مقصّر است؛ زیرا انتساب خسارت به هشدار گیرنده أقوی است؛ در غیر این
صورت و با فقدان هریک از شرایط ،تقصیر متوجّه مباشر بوده و مسئولیّت دارد.
با این اوصاف در قاعده تسبیب ،شرط تقصیر ،محور و موضوع اصلی و در قاعده
تحذیر هشدار مالک است و ضمن وجود رابطه بین این دو قاعده ،قاعده تسبیب اعمّ از
قاعده تحذیر است و در مواردی که قاعده تحذیر ،قابلیّت اعمال دارد قاعده تسبیب را
تخصیص می زند .به عبارت ساده ،اگر در قاعده تحذیر با رعایت تمامی شرایط ،مباشر
هشدار بدهد مسئولیّتی که بنابر قاعده تسبیب و با اجتماع مسبّب (خسارت دیده) و
مباشر در شرایط عادی بر عهده مباشر است ،به مسبّب یا خسارت دیده منتقل می شود.
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در صورتی که بین هشدار دهنده و هشدار گیرنده اختالف حادث شود بار اثبات بر
عهده چه کسی است؟ گرچه در دعاوی کیفری ،متّهم با تکیه بر اصل برائت یا «فرض
بی گناهی» ،دادسرا مدعی را مکلّف ساخته که با ارائه دلیل ،خالف آن را اثبات نماید
و در صورت فقدان دلیل ،متّهم هرگز تکلیفی به اثبات بی گناهی نداشته و مبرّی
شناخته می شود .از سوی دیگر ،قاضی کیفری به عکس قاضی حقوقی ،اختیارات و
تکالیف فعّاالنه وسیعی در کشف وقایع و تحصیل دالئل و تکمیل آن به نفع یا ضرر
طرفین (دادسرا و متّهم) دارد و در این راستا وظیفه مدّعی در اثبات دعوی آسان تر
خواهد بود .نتایج حاصله از اصل برائت که موجب معافیّت از ارائه دلیل می شود این
است که اوالً ،متّهم موظّف به ارائه دلیل بر بی گناهی خود نیست؛ ثانیاً ،شکّ و تردید
باید به نفع متّهم تفسیر شود (خزائی.)131-130 :13۷۷ ،
اما در پاسخ به سؤال مذکور باید بیان نمود که این موضوع دقیقاً تکلیف شخصی
است که دادن هشدار را ادعا می کند ،زیرا پس از وقوع حادثه و تحقق قاعده تسبیب
(اتالف بالتسبیب) اصل بر مسؤلیّت مسبّب می باشد مگر این که خالف آن ثابت گردد.
با این اوصاف ،در پرونده هایی که هشدار موضوعیّت دارد نباید با تکیه بر اصل
برائت ،بار اثبات را از دوش مدّعیِ دادن هشدار برداشت و بر عهده صدمه دیده قرار
داد ،زیرا دادن هشدار ،امر وجودی است نه عدمی؛ و اثبات امر وجودی بر عهده مدّعی
آن است .به عبارت دیگر ،تا قبل از احراز رابطه سببیّت ،اصول برائت ،عدم و
استحصاب ،مالک عمل بوده و پس از ایراد صدمه ،اصل اشتغال حاکم است و طرح
این ادّعا توسّط هشدار دهنده که هشدار داده ام یا هشدار ،مؤثّر بوده است زنجیره
رابطه سببیّت را قطع نکرده و مسئولیّت وی ثابت نمی شود بلکه باید با ارائه دالیل
محکمه پسند ،دادن هشدار و مؤثّر بودن آن را به اثبات برساند؛ بنابراین اصل بر ندادن
هشدار و مؤثّر نبودن آن است و کسی که مدّعی دادن هشدار است باید آن را طبق
قاعده «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» اثبات نماید.
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 -2رابطه تسبیب با قاعده احسان
در بین فقها ،پیرامون اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان ،اختالفی وجود ندارد
اما پیرامون ماهیّت احسان و نیکوکاری و حدود قاعده جای گفتوگو است؛ به طوری
که بعضی از حقوقدانان اسالمی نوشته اند« :بحث قاعدۀ احسان در بوتة اجمال و ابهام
است» و نتیجه می گیرند که در اجرای آن باید به مواردی که عمل شده است اکتفا
کرد (جعفری لنگرودی.)1۸3 :13۸6 ،
این که در تحقق قاعده احسان ،احسان واقعی شرط است یا مطلق احسان؟ بین فقها
اختالف نظر وجود دارد .برخی عقیده دارند که احسان واقعی شرط است ،هرچند
شخص فاعل ،قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل این که هرجا عنوانی موضوع حکم
شرعی باشد منظور ،معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء
ندارد و مفاهیم اشیاء ،تابع واقعیّت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان ،همان
معنای واقعی را می فهمد؛ بنابراین  ،قاعدۀ علی الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می
کند ،در موقع تخصیص به قاعدۀ احسان می خورد که فعل ،در واقع احسان باشد؛ خواه
قصد احسان وجود داشته یا وجود نداشته باشد (موسوی بجنوردی12 :13۸1 ،و15؛
لطفی .) 41 :13۷9 ،بعضی از فقها معتقدندکه در صدق احسان ،به واقع کاری نداریم و
فقط به قصد انجام دهنده نظر می شود« :فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین
پسندیده ،انجام می شود به حسن متّصف می گردد؛ اگر چه مبدأ آن عنوان درخارج
تحقّق نیابد» (اصفهانی.)35 :13۸۸ ،
قدر متیقّن از قاعدۀ احسان در روابط حقوقی جائی است که شخص می خواهد به
دیگری سودی رساند و یا از او دفع ضرر کند و در این راستا به وی زیان وارد کند
(عالمه حلّی .)352/9 :13۸6 ،برخی فقیهان نسبت به صدق عرفی احسان در صورت
وجود قصدِ تنها اشکال گرفته و آن را منع کرده اند (شیخ طوسی .)231 :13۸5 ،در
تحقق احسان «هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان ،در صدق عنوان ،شرط است
(عالمه حلّی132/9 :13۸6 ،؛ فاضل لنکرانی.)22 :1416 ،
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با توجه به آن چه درباره شرط تحقق احسان مطرح شد ،در مورد رابطه قاعده
احسان با ضمان باید گفت :قاعده تسبیب ،مقتضی ضمان و قاعده احسان ،موجب عدم
ضمان است؛ پس قول مشهور آن است که قاعده احسان ،حاکم بر ادله ضمان است،
البته فعلی که شخص انجام می دهد باید مصداق عرفی احسان باوده و اقدام وی عرفاً
عدوان نباشد؛ مثالً اگر شخصی برای مصلحت عابرین چاهی در طریق حفر کند تا از
آب آن استفاده کند در صورت حصول خسارت یا قتل یا جرح ،ضامن نیست.
رابطه این دو قاعده ،به دو صورت قابل تصوّر است :یکی این که قاعده احسان را
هم می توان از استثنائات قاعدۀ تسبیب محسوب نمود؛ با این توضیح که در تسبیب
گفته می شود هر کس سبب ورود ضرر به دیگری شود مسؤول بوده و – به عنوان
حکم عامّ  -ب اید جبران کند ،ولی احسان را به عنوان استثناء مطرح کرد؛ بدین صورت
که اگر کسی قصد احسان داشته باشد و با فعلش به دیگری ضرر بزند ضامن نخواهد
بود؛ یعنی تسبیب را عام و احسان را خاصّ درنظر گرفته و خاص با عام تخصیص می
خورد .در نتیجه ،یکی از موارد معافیّت از جبران خسارات ،ضرر ناشی از «افعال
محسنانه» است.
صورت دوم در رابطه قاعده احسان و تسبیب را می توان از نوع حکومت دانست؛
یعنی قاعده احسان حاکم بر تسبیب است ،با این توضیح که در قاعده احسان ،نیّت و
عنصر روانی که همان قصد احسان داشتن باشد مهم است؛ در حالی که در قاعده
تسبیب ،عنصر مادیِ ورود ضرر به دیگری و انتساب به سبب مهم است .با توجه به این
که ارکان هر یک از این قواعد با یکدیگر متفاوت است حکومت قاعده احسان بر
تسبیب ،به نحو تضییق در موضوع دلیل محکوم است؛ دلیل حاکم که همان قاعده
احسان است با عنصر «قصد محسنانه» ،در موضوع دلیل محکوم که تسبیب و سبب
ورود ضرر به غیر موضوع آن می باشد را تضییق می دهد.
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در تقابل قاعده احسان و تسبیب ،ضمان محسن ،منتفی است و در صورت تعارض،
زیاندیده باید ثابت کند محسن قصد احسان نداشته یا عمل وی برای جلب منفعت و
دفع ضرر یا مطابق قوانین و مقرّرات نبوده است.
در ماده  509قانون مجازات اسالمی  1392که بیان می دارد« :هرگاه کسی در
معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت
عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ،ضامن نیست» و ماده
 45قانون دیات مصوب  1361نیز شبیه به همین حکم را مقرّر می داشت ماده 509
استثنائی بر ماده  50۷قانون مجازات اسالمی است که مقرّر می دارد« :هرگاه شخصی
در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک ،گودالی حفر کند یا چیز
لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد،
ضامن دیه است مگر این که فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن
برخورد نماید»؛ یعنی ماده  50۷را می توان دلیل عام و ماده  509را دلیل خاص درنظر
گرفت که با وجود دلیل خاص ،در حکم دلیل عام تخصیص ایجاد می شود؛ و یا ماده
 50۷را دلیل محکوم و ماده  509را دلیل حاکم دانست که حکم ماده  50۷را تضییق
می کند و مواردی که قصد احسان و مصلحت عمومی با رعایت مقررات قانونی و
نکات ایمنی باشد از حکم ماده  50۷خارج و موجب ضمان نمی باشد.
ماده  510ق.م.ا مبتنی بر قاعده احسان بوده و مقرّر می دارد« :هرگاه شخصی با
انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال ،جان ،عرض یا
ناموس او الزم است ،انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در
صورت رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی ،ضامن نیست ».برخی در تشریح این
ماده به لزوم رعایت شرایط قاعده احسان تأکید دارند( زراعت.)5۷0/1 :1392 ،
با توجه به این که کلیه ساخت و سازها در جهان تابع اصول و نظامات فنّی است،
در بعضی از کشورها عدم رعایت اصول ،جرم می باشد؛ لذا کمتر موردی پیش می
آید که طبق قانون مجازات اسالمی ،سابق بتوان طبق قاعده احسان ،تسریع در ساخت و
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ساز را توجیه نمود .اما ماده  510ق .م.ا مصوب  1392محسن را به رعایت مقرّرات
قانونی و نکات ایمنی ملزم نموده است.
ماده  6قانون ایمنی راه ها مصوب  ،1349خاصّ مقدّم و ماده  50۷ق.م.ا .عامّ مؤخّر
بوده که خاصّ مقدّم ،عامّ مؤخّر را تخصیص می زند نه نسخ؛ یعنی این که ماده 6
قانون ایمنی شامل حریم قانونی آزاد در راه های اصلی و فرعی می باشد که راه آهن
در حیطه اختیارات وزارت راه و ترابری است اما سایر ادارات نیز می توانند برای
برقراری ایمنی با هماهنگی وزارت راه ،اقدام به عملیّاتی به مصلحت عابران نمایند و در
غیر از این موارد ،ماده  50۷ق.م.ا .حاکم است.
اگر کسی قصد احسان داشته باشد تصرّف او از نظر عرف ،عدوانی نیست؛ پس
موضوع «و ما علی المحسنین من سبیل» محقّق است با مالحظه دقیق و این که بر اثر
توسعه صنعت در امر ساخت و ساز و سازمان های متولّی معابر که هر کدام ضوابط فنّی
خاص برای استفاده از معابر در جهت مصلحت عابران را از نظر کارشناسی مشخّص
می نمایند.
در مورد رابطه قاعده احسان با اتالف و تسبیب می توان گفت که رابطه قاعده
احسان با اتالف و تسبیب ،غیر قابل انکار است و در صورت حصول شرایط موردنظر
مقنّن در اتالف و تسبیب ،مسبّب محسن ،مسئول نیست.
ماده  13قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوّب «: 1320/2/1هر کس در
حریم راه آهن بدون اجازه کتبی راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلّی هر دخل
و تصرّفی نماید عالوه بر اجبار ،به اعاده محلّ به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت
از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد؛ آن چه پیش از اجرای این قانون داخل در
حریم بوده در صورتی که راه آهن اجازه ابقای آن را ندهد مالک آن ملزم است که
آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را برخواهد داشت و یا
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در صورت موافقت راه آهن به بهای عادالنه به راه آهن واگذار می شود؛ حریم راه
آهن عبارت از  1۷متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می باشد».
قانونگذار در عصر حاضر ،اذن دخالت در معابر یا اماکن عمومی را بدون رعایت
مقرّرات قانونی و اجرای نکات ایمنی به کسی واگذار نمی نماید؛ همان طور که در
ماده  13قانون کیفر بزه راه آهن بیان شده ،چون دخالت در معابر یک کار فنّی است
که باید توسط مقام مسئول انجام شود و اگر فردی قصد کمک به سازمان مسئول و
عابران را دارد باید برای اجرای قصد خیر خود به سازمان ذیربط مراجعه و اجازه
بگیرد؛ گرچه در آیه تعاون ،امر به تعاون شده است اما این امر از هر راهی ممکن
نیست؛ پس عنصر مادی آن می تواند هر فعل مثبتی هم باشد.

 -3رابطه قاعده تسبیب با قاعده الضرر
مقصود از قاعده الضرر این است که اگر از حکم یا امری ،ضرر متوجّه کسی شود
آن حکم را شارع امضاء نمی کند؛ به عبارت دیگر ،الضرر نمی گوید خداوند عالم
حکم ضرری جعل نمی کند بلکه مراد آن است که هرگاه از کار مکلّف ،ضرری
متوجّه دیگری شود آن کار امضاء شده نیست .فرق این قول با قول مشهور آن است
که مشهور ،فاعل ضرر را شارع مقدّس می دانند و الضرر را تفسیر می کنند به این که
خداوند سبحان حکم ضرری جعل نمی کند ولی این قول می گوید فاعل ضرر،
شخص است و هرگاه از فعل شخص ،ضرری متوجّه دیگری شود ،خداوند سبحان آن
را امضاء نمی کند (مکارم شیرازی .)56 :1416 ،عالوه بر مستندات شرعیّه ،دالیل
عقلی محکمی نیز وجود دارد؛ به عبارت دیگر می توان گفت مدلول این قاعده ،جزو
مستقالّت عقلیّه است و لزوم جبران ضرر ناروا را عقل نیز الزم می داند و همین امر،
سبب گسترش قلمرو قاعده به تمام مواردی است که از فعل شخص یا حکمی ،ضرری
به دیگری رسد .بنابراین ،جای تردیدی باقی نمی ماند که حکم به جبران ضرر تنها

 245ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار1401

اختصاص به رابطه میان اشخاص حقیقی با هم ندارد بلکه هر ضرر نامشروعی ،ولو این
که از عمل زیانبار شخص حقوقی دولت صادر شده باشد ،می بایست جبران شود.
گاهی یک قاعده فقهی ،مبنا و دلیل قاعده فقهی دیگری قرار می گیرد .در بحث
حاضر نیز یکی از مبانی و مستندات قاعده تسبیب ،قاعده الضرر می باشد؛ با این
توضیح که قاعده الضرر مقرّر می دارد« :هیچ کس نباید موجب ضرر و اضرار به
دیگری شود ».در این قاعده ،راه مشخّصی برای ضرر ممنوع بیان نشده است بلکه وارد
کردن ضرر به دیگران از هر راهی که باشد ممنوع است مگر این که توجیهی همچون
منفعت زیان دیده و احسان به وی وجود داشته باشد .یکی از راه های ضرر وارد کردن
به دیگران ،تسبیب است؛ یعنی کسی با واسطه و به صورت غیر مستقیم ،ضرر به
دیگری وارد نماید که مشمول قاعده «الضرر» می باشد .قاعده «الضرر» حتی ضرر
وارد کردن به دیگری از راه های غیر مستقیم را نیز ممنوع کرده است ،زیرا آن چه
اهمّیت دارد ،ورود خسارت و ضرر به دیگری است .عبارت «الضرر و الضرار» بیانگر
همین مبنا می باشد و اطالق آن شامل اضرار مستقیم (اتالف ) و اضرار غیر مستقیم
(تسبیب) می شود و ضرر نباید بدون جبران باقی بماند؛ پس قاعده «الضرر» مبنای
فقهی و عقلی قاعده «تسبیب» است که به آن حجّیت می دهد .البته مبنای اصلی هر دو
قاعده ،عقل و بنای عقال است و از این جهت ،می توان گفت که مشرب و سرچشمه
اصلی هر دو قاعده ،عقل است؛ منتها از آنجا که در حجیّت و اعتبار قاعده «الضرر»
هیچ تردیدی وجود ندارد می توان این قاعده را مبنای قواعد دیگری همچون قاعده
تسبیب قرار داد.
نکته ای که در این بین باید به آن اشاره نمود این که جبران ضرر ،از لوازم نفی
ضرر میباش د ،زیرا عدم جبران ،مالزمه با استمرار آن را داشته و خود ،ضرر جدید
است و این نیز به عنوان ضرر مشمول نفی ضرر بوده و قائل بودن برخالف آن در تنافی
با مؤدّای حدیث است .اگر ضرر ناشی از اجرای حکم است ،اجرای حکم در آن مورد
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مرفوع میباشد؛ زیرا نفی ضرر در این مورد به این طریق حاصل میشود و اگر افراد،
خود موجب تضرّر یکدیگر شوند قول به جبران خسارت تضمینی برای اعمال مؤدّای
حدیث میباشد ،زیرا در این خصوص اگر نفی ضرر ولو بهطور حقیقی نباشد ،جز با
جبران خسارت حاصل نمیشود که برخی از حقوقدانان نیز این مورد را به عنوان مبنای
مسئولیّت مدنی ذکر نمودهاند (کاتوزیان.)14۷/13۸۷ :
قاعده الضرر در ماده  114قانون مدنی به اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک
در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد ،اشاره داشته و آن را مجاز
شناخته است و در ماده  122ق.م .اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب
آن ،به علّت خوف اضرار به غیر پذیرفته است و در ماده  132ق.م .تصرّف مالک را در
ملک خود در صورت استلزام تضرّر همسایه ممنوع کرده است ،جز در شرایط معیّن و
تصرّف در حریم را به منظور جلوگیری از ضرر به صاحب حریم منع کرده و میزان
حریم را به اندازه ای معیّن کرده که برای دفع ضرر کافی باشد (مواد  13۸و  )139و در
تنقیه یا تعمیر قنات مشترک برای دفع ضرر ،اجبار شریک ممتنع را به شرکت در تنقیه
و تعمیر یا اجاره یا فروش سهم او اجازه داده است (ماده  )594و مفهوم قاعده در مواد
 65و  132و  159قانون مدنی و اصل  40و 1۷1قانون اساسی آمده و مسئولیّت مدنی
مجری در ساخت و ساز از نوع مسئولیّت مدنی شغلی و یا لزوم جبران ضرر ناشی از
اعمال مجری مهندس ناظر را می توان از این قاعده استنباط نمود و خسارت ناشی از
اعمال مجری ممنوع و غیر مجاز بلکه باید به نحو مقتضی خسارت زیاندیده جبران
گردد و به حکم عقل نیز این قاعده مشروعیّت دارد و داللت بر منع و نهی از ضرر به
دیگران دارد؛ لذا وقتی افراد عادی در ضرر رسانیدن به دیگران مجاز نیستند و باید
جبران خسارت نمایند به طریق أولی اگر مجریان ذیصالح و مهندسین ناظر که افرادی
با تخصّص و صالحیّت خاصی و دارای تبحّر فنّی می باشند در انجام وظایف خود
منجر به ورود خسارت شوند ملزم به جبران هستند (فلّاح.)111 :1391 ،
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قاعده تسلیط یکی از قواعد مسلّم فقهی است که مبنای آن حدیث مشهور حدیث
نبوی «الناس مسلّطون علی اموالهم» می باشد .بنا بر این قاعده ،مالک میتواند در
مایملک خود هر نوع تصرّف و انتفاعی را انجام دهد بدون این که کسی حقّ مزاحمت
و ممانعتی برای او داشته باشد .چنان چه ماده  30قانون مدنی نیز بر این امر صراحت
داشته و مقرّر می دارد« :هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه تصرّف و
انتفاع دارد »...
با توجه به آن چه بیان شد قاعده تسلیط وسعت و گستردگی دارد ،اما گاهی این
وسعت و گستردگی در برخی موارد با قاعده الضرر دچار اصطکاک شده و موجب
نزاع بین مردم می گردد؛ لذا ضروری است فروض تصرّف مالک در ملک خود
بررسی شده و رابطه این قاعده با قاعده الضرر بررسی و راه حلّ ارائه گردد.
قبل از پرداختن به فروض تصرّف مالک در ملک خود ،ذکر این نکته الزم است
که رابطه قاعده الضرر و قاعده تسلیط از نوع تزاحم است نه تعارض؛ با این توضیح که
الزمه انتفاع و تصرّف در ملک ،اضرار به دیگران نیست ولی گاه اجرای این دو قاعده
همزمان با هم ناممکن است .بین تعارض و تزاحم ،تفاوت جوهری وجود دارد .تعارض
در مرحله قانونگذاری و وضع دو دلیل است ولی تزاحم در مرحله اجرای حکم و
مرحله عمل نمود پیدا می کند و برای رفع تعارض باید اهمّ و مهم را ترجیح داد در و
در صورتی که وجهی برای ترجیح و امکان تقدّم یکی بر دیگری وجود نداشته باشد
باید قائل به تخییر شد (مظفّر.)2۸۸/1 :13۷0 ،
در مورد جریان قاعده تسلیط در ساخت و ساز هم باید گفت که تصرّفات مالک و
اقدامات مالک همیشه منجرّ به ورود زیان به دیگری نمی شود؛ در این صورت ،هیچ
تزاحمی وجود ندارد اما در صورتی که بر اثر تصرّف مالک ضرری متوجّه دیگری
شود در این صورت تزاحم پدیدار می گردد.
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همان طور که بیان شد ،تصرّف مالک در ملک خود به دو صورت قابل تصوّر
است :گاهی از تصرّف مالک در ملک خود ضرری متوجّه دیگری نمی شود که در
این صورت ،قاعده تسلیط حاکم است .اما گاهی با تصرّف مالک در ملک خویش،
ضرر و زیانی متوجّه دیگری می گردد .در صورت وجود ضرر برای دیگری اگر
تصرّف مالک برای رفع حاجت یا رفع ضرر بوده و عدم تصرّف وی موجب ضرر خود
مالک باشد همه فقها اتفاق نظر دارند که قاعده تسلیط در این صورت حاکم می باشد
(سبحانی تبریزی .)129/3 :13۸1 ،گاهی مالک از عدم تصرّف زیان می بیند ولی از
تصرّف منتفع می شود؛ در این صورت ،تصرّف مالک در ملک خود که موجب ضرر
همسایه است تصرّف برای جلب منفعت مالک می باشد که فقها در این مورد هم
عقیده دارند که مالک حقّ دارد به طور متعارف در ملک خود تصرّف نماید (عالمه
حلّی.)3۷6/2 :1414 ،
گاهی تصرّف مالک در ملک خود که به ضرر دیگری است ،برای مالک نفع
متعارف ندارد؛ در این صورت ،فقها عقیده دارند که نوع تصرّف غیر مجاز بوده و
قاعده الضرر بر قاعده تسلیط حاکم می باشد (مکارم شیرازی.)9/1 :1416 ،

 -4رابطه قاعده تسبیب با قاعده غرور
ازآنجاکه در فقه مصادیق متعدد و متفاوتی برای غرور بیان شده است این امر سبب
گردیده که در مبنای ضمان در غرور اختال ف نظر به وجود آید؛ بعضی مبنای ضمان
در غرور را قاعده ال ضرر و یا قاعده تسبیب می دانند و گروهی اعتقاد دارند غرور
یکی از اسباب مستقلّ ضمان است که هرچند با قاعده الضرر و تسبیب مشترک است
اما قاعده ای مستقلّ و دارای آثار مختصّ به خود می باشد (خمینی.)451/۷ :1403 ،
مبنای مسئولیّت در اتالف به مباشرت و اتالف به تسبیب با همدیگر متفاوت است و
حقوق اسالم در هر دو مورد از یک قاعده استفاده نکرده است .در مورد اتالف به
مباشرت ،به برقراری رابطه سببیّت و استناد اتالف توجه شده است اما در اتالف به
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تسبیب ،تقصیر مبنای مسئولیّت است مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت مبنای
دیگری را پیش بینی کرده یا مسئولیّت را عینی قرار داده باشد؛ بنابراین غرور در اتالف
زمانی موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوی ،رابطه عرفی بین
تلف و فعل مشخّص را قطع کند .به سخن دیگر ،برای نسبت دادن زیان به غارّ ،رابطه
تسبیب بین فعل مغرور کننده و زیان وارده الزم و ضروری است و در موارد اتالف به
تسبیب چون اصوالً تقصی ر مبنای مسئولیّت است ،مغرور می تواند با استناد به قاعده
غرور خود را بی تقصیر بداند و از مسئولیّت معاف گردد ،مشروط بر این که عمل غارّ
عرفاً رابطه سببیّت بین عمل اتالف کننده و زیان های وارده را قطع نماید و از موارد
أقوی بودن سبب از مباشر باشد (قاسم زاده.)245 :13۸5 ،
بدیهی است که در اینگونه موارد ،دلیل سقوط ضمان و مشروعیّت فعل اتالف
کننده ،نبودن تقصیر به دلیل جهل است نه فعل مغرور کننده؛ زیرا ناآگاهی ،از موانع
ایجاد مسئولیّت است و فعل را مباح می سازد (کاتوزیان )1۷5 :13۸۷ ،بنابراین عمل
مغرور را می توان از جمله اعمال مباحی دانست که برای او مسئولیّت ایجاد نمی کند
(در صورتی که شرایط اغراء جمع باشد) .حاکمیّت قاعده تسبیب جایی است که بین
سبب و مباشر ،اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنان چه بین سبب و عمل ،یک اراده
فعل وجود داشته باشد مورد یقیناً از موارد تسبیب نخواهد بود ،بلکه از جمله موارد
حاکمیّت قاعده غرور است؛ مثالً وقتی شخصی دیگری را با عملش و بدون خدعه
گول می زند ،شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختیار این کار را می
کند و در اینجا قاعده تسبیب دخالت ندارد ،زیرا در قاعده تسبیب فعل باید مستند به
سبب باشد و فاعل مختار بین مسبّب و عمل فاصله نیندازد.
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 -5رابطه قاعده تسبیب با قاعده اتالف
هر کس موجب زیان غیر شود بنا به قاعده الضرر ،ملزم به جبران آن است .در
مسئولیّت جبران زیان ،دو نظریه تقدیر و نظریه مسئولیّت وجود دارد .قانون مدنی ایران
این مسئولیّت را تحت دو عنوان اتالف و تسبیب بیان نموده است .مطابق با ماده 32۸
قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را
بدهد؛ اعمّ از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از این که عین
باشد یا منفعت ؛ و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
تسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر ،که فعل و منشأ ضرر به وسیله خود
فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر و بی مباالتی و غفلت و عدم
احتیاط وی ضرری متوجّه غیر گردد (وحدتی شبیری.)9۸ :1390 ،
مطابق با ماده  331قانون مدنی ،هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن
را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
در اتالف ،فعل یا ترک فعل شخص مستقیماً و بدون واسطه موجب تلف مال
میگردد ،در حالی که در تسبیب فعل یا ترک فعل شخص با واسطه امری موجب
تلف مال می شود (کاتوزیان.)213 :13۸۷ ،
تسبیب در اتالف« ،اتالف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با
زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات» است (محقق داماد .)120/1 :13۸6 ،به عبارت
دیگر ،هرگاه شخص ،جسم یا مالی را به طور مستقیم تلف نکند بلکه سبب تلف آن
گردد ،کار او را اتالف به تسبیب می گویند و در این صورت ،شخص ،ضامن
خساراتی خواهد بود که به وجود آورده است .در تسبیب برخالف اتالف ،تقصیر،
رکن وجودی و تشکیل دهندۀ ضمان است .در تعریف تقصیر آمده است که تقصیر در
کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آن است (جوهرى۷92/2 :1410 ،؛ حمیرى،
5523/۸ :1420؛ ابن منظور .)195/5 :1405 ،در زبان فارسی نیز تقصیر به معنای
«کوتاهی کردن و قصور» آمده است (دهخدا.)526/43 :13۷۷ ،
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در مورد رابطه تسبیب با اتالف می توان گفت از مفاد ماده  492و ماده  506ق.م.ا
برداشت می شود که تسبیب یکی از عناوین خاصّ مسئولیّت مدنی است .مواد  492تا
 505ق.م.ا اتالف بالمباشره و مواد  506به بعد قانون مزبور تسبیب را بیان نموده است.
در اتالف باید فعل مثبت از انجام دهنده فعل زیانبار صادر گردد ولی در تسبیب ،ترک
فعل نیز می تواند موجب مسئولیّت گردد .لذا همین راستا یکی از حقوقدانان عقیده
دارد که فعل زیانبار در تسبیب ،گسترده تر از مفهوم آن در اتالف است ،به علت این
که در تسبیب بر ترک فعل نیز فعل اطالق می شود ،ولی در اتالف حتماً باید شخص،
فعل مثبت انجام دهد و صِرف ترک فعل موجب مسئولیّت او نمی شود (امامی:13۷0 ،
 .)29/1یکی از حقوقدانان در خصوص رفع اشکاالت اساسی موجود بین مواد ،526
 533و  535قانون مجازات اسالمی اصالح مواد مذکور و در قالب یک ماده به این
ترتیب پیشنهاد می دهد که هرگاه دو یا چند عامل ،در وقوع جنایتی نقش داشته باشند
هر یک از آنان در مقابل مجنیٌ علیه نسبت به جبران کامل خسارت ناشی از آن
مسئولیّت تضامنی دارد و جبران کننده خسارت می تواند به هر یک از سایر عوامل
زیان بر اساس میزان تأثیری که در وقوع خسارت داشته است مراجعه کند (مؤمنی،
.)2۷1 :1395
در اتالف ،علم و عمد شرط نیست؛ چنان چه در تسبیب نیز اینگونه می باشد ،اما
در اتالف ،فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود ولی در تسبیب بین فعل متلف و تلف
واسطه وجود دارد (محمدی.)30 :13۸9 ،
علمای حقوق در مسئولیّت آفرین بودن سبب ،وجود عنصر «تقصیر» را شرط می
دانند (امامی )393/1 :13۷0 ،که تفاوت دو قاعده مذکور هم می باشد؛ بدین مفهوم که
مسبّب ،به شرطی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد که این شرط در مواد 333
و  334و  335ق.م .وجود دارد (باقرنیای همتی.)26 :1390 ،
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به طور کلّی اگر تسبیب را از اقسام اتالف بدانیم رابطه تسبیب با اتالف ،رابطه جزء
و کلّ خواهد بود .به عبارت دیگر ،تسبیب جزئی از اتالف است اما اگر وجوه اشتراک
و افتراق هر دو قاعده را مورد لحاظ قرار دهیم و برای تسبیب استقالل قائل شویم
قاعده اتالف مقدّم است ،مگر این که شرایط تسبیب محرز باشد و شرایط تحقّق
تسبیب ،احراز رابطه سبببیّت و احراز تقصیر در فعل یا ترک فعل است.
در اتال ف ،ثبوت تقصیر الزم نیست؛ پس اثبات آن هم الزم نمی باشد ولی در
تسبیب ،اثبات تقصیر شرط بوده و اثبات آن به عهده زیاندیده می باشد.

نتیجه گیری
قواعد فقه و ارتباط آنها با یکدیگر نقش مهمّی در حقوق به ویژه رفع منازعات و
اختالفات ایفا میکند .یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق ،قاعده تسبیب
است .بر اثر این قاعده ،هر کس با عمل خود مسبّب ضرر و زیان به دیگری باشد،
ضامن بوده و باید جبران خسارت نماید .گاهی در برخی موضوعات ،قاعده تسبیب با
دیگر قواعدی چون قاعده تحذیر ،الضرر ،اقدام ،احسان ،اتالف و غرور تقابل پیدا
می کند که این پژوهش به بررسی رابطه قاعده تسبیب با قواعد مذکور پرداخته است و
این رابطه ممکن است از نسب اربعه بوده و گاهی متعارض یا متضادّ باشد .گاهی این
قاعده با دیگر قواعد ،رابطه تعارض ندارد بلکه متزاحم هستند و در مقام عمل و امتثال
با یکدیگر ظاهراً تعارض پیدا می کنند که برای رفع تعارض در این خصوص ،قاعده
اهمّ و مهمّ اجرا می گردد .در جایی که تعارض بین دو قاعده ،از نوع تعارض دلیلین
است می توان به قواعد جمع عرفی تخصیص ،تخصّص ،حکومت و ورود تمسّک
جست و رفع تعارض کرد و در صورتی که تعارض باقی باشد بنا به اصل «اذا تعارضا
تساقطا»  ،هر دو دلیل ساقط شده و به اصول برائت و  ...تمسّک می شود .ثمره و نتیجه
تعارض قواعد با یکدیگر ،در نحوه اثبات بار دعوا نمایان می شود که ممکن است طبق
یک قاعده ،بار اثبات از عهده یک نفر ساقط و به عهده دیگری قرار گیرد که در
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مقایسه با قاعده دیگر ،موضو ع کامالً برعکس می باشد و عدم اطالع بر این امر چه بسا
ممکن است به رأی نادرست بیانجامد .لذا یافتن رابطه قواعد با یکدیگر قضات و
دادرسان را در قضاوت بی شبهه و درست یاری می رساند .چه بسا بتوان تبیین درست
رابطه قواعد با یکدیگر را به عنوان واحد درسی رشته حقوق و آموزش های ضمن
خدمت قضات به عنوان یک پیشنهاد مطرح نمود.
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