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مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي
(بررسي تطبيقي مباني ،محدوديتها و رويه قضايي با تأكيد بر زلزله)

دكتر مصطفي السان

*

چكيده :حوادث طبيعي ساالنه جان هزاران نفر را در جهان ميگيرد و به ويـژه
در كشورهاي توسعهنيافته تهديدي جدي براي زندگي ايمن به شمار ميآيد .بـا
مطالعه در رويه قضايي برخي از كشورها ميتوان نوعي رويكرد «پيشگيرانه» در
حقوق مسؤوليت مدني را با هدف باز داشتن از تكرار حوادث مشابه در آينـده
مشاهده كرد .اين مقاله ،با تأكيد بر مسـؤوليت مـدني دولـت در قبـال حـوادث
طبيعي و ضرورت رويكـرد سـتتگيرانه و پيشـگيرانه در مقـام تقنـين ،اجـرا و
قضاوت نسبت به حوادث طبيعـي ،بـه ايـن واقعيـت مهـ توجـه دارد كـه در
كشورمان زيرساختهاي قانوني ،اجرايي و قضـايي مناسـ

بـراي بـه حـداق

رساندن زيانهاي جاني و مالي حوادث طبيعي فراه نشده است.
كليدواژهها :حادثه طبيعي ،قابليت پيشبينـي ،مبنـاي مسـؤوليت ،قـوه قـاهره و
مصونيت دولت ،زلزله

مقدمه
در مواردي كه شتصي به ديگري زياني وارد ميكند ،تكليف رابطه اين دو از حيث حـ و
مسؤوليت معلوم است .زيرا رابطه عليت ميان عام زيان و ضـرر وارده ،عامـ را مسـؤول
جبران در مقاب زيانديده ميسازد .اما وقتي كه به شتصي زياني وارد ميشود ،بدون اينكه
عام انساني در آن به طور مستقي مقصر باشد و يا در مواردي كه شتصي به حك قـانون
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مسؤوليت ناشي از فع يا ترك فع غير يا عام طبيعي را بر عهده ميگيرد ،آنچه كه الزمه
مسؤوليت به شمار ميآيد و بايد مشتص گردد اين است كه مسؤول جبـران از انجـام ـه
وظيفهاي كوتاهي كرده كه اينگونه مسؤوليت بـر عهـده وي نهـاده مـيشـود؟ بـراي مثـال،
سرپرست طف يا مجنون ،موظف به نگاهداري اوست و كوتاهي از نـين تكليفـي اصـوال
وي را مسؤول جبران خسارت در مقاب زيانديده ميسازد.
براي تحلي مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي ،از حيث رايي مسـؤوليت عامـ
انساني يا شتص حقوقي براي اثر مستقي فع و انفعاالت طبيعت ،گفتـه مـيشـود كـه بـر
فرض قاب پيشبيني بودن حادثه ،بايد ديد كه آيا خوانـده ،مكلـف بـه پيشـگيري از آن يـا
پيشبيني تدابير كاهنده يا از بينبرنده آثار زيانبار آن بوده است؟ پاسخ مثبت به اين پرسش،
مسؤوليت شتص را در پي خواهد داشت .به همين خاطر ،در برخـي از پرونـدههـايي كـه
دفاع قوه قاهره از سوي دادگاه رد شده ،استدالل دادگاه مبني بر موظـف بـودن خوانـده بـه
اقدامات متعارف بوده است.

1

در اين مقاله ،ضمن سه گفتار جداگانه به ترتي

به بررسي مبنـاي مسـؤوليت مـدني در

قبال حوادث طبيعي ،تحلي حقوقي پيشبينـي و پيشـگيري از ايـن حـوادث و معافيـت از
مسؤوليت در قبال حوادث طبيعي ،خواهي پرداخت .با توجه به كاركرد دولت در كشورمان
به عنوان متصدي و/يا ناظر طـرحهـاي سـاخت و سـاز و نقشـي كـه دولـت مـيتوانـد در
پيشگيري از اين حوادث داشته باشد ،تأكيد اصلي بر مسؤوليت مدني دولـت خواهـد بـود.
همچنين نظر به شدت و ملموس بـودن مصـاي

ناشـي از زلزلـه در كشـورمان ،در ضـمن

بررسي مثالها و معيارها بيشتر با تأكيد بر اين حادثه ارائه خواهد شد.

 .1مبناي مسؤوليت در قبال حوادث طبيعي
رايي «مسؤوليت مدني» ،اغل

نتستين بحث در مطالعات اين رشته به شمار ميآيـد .بـه

ويژه در حوادث طبيعي كه مسؤوليت مدني پيش و پس از رويداد آن سابقه نداني نـدارد،
اين تقدم اهميت ويژهاي مييابد .به عنوان مثال نوعي ،يكي از پرسشهـاي قابـ طـرح آن
1. United States v. Steamship Joseph Lykes, [1970]; Boudoin v. J. Ray McDermott & Co., [1960]; IsmertHincke Milling Co. v. Union Pac. R.R. Co., [1956]; Compania de Navigacion Porto Ronco, S.A. v.
Steamship Am. Oriole, [E.D. La. 1976]; Curtis v. Dewey, [Idaho 1970]; Johnson v. Burley Irrigation
Dist., [Idaho 1956]; Ferderer v. Northern Pac. Ry. Co., [N.D. 1950]; Lytle v. Pennsylvania R.R. Co.,
[Ohio 1951]; Kimble v. Mackintosh Hemphill Co., [Pa. 1948]; See: Binder, Denis, "Act of God? or Act of
Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law", Review of Litigation, vol. 15, no. 1, 1996.
p. 65.
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است كه اگر زمينلرزهاي واقع شود و در ساختماني كه مطاب با مقـررات و اسـتانداردهاي
ملي موجود ،بايد ضدزلزله ميبود ،خساراتي وارد كند ،بر ه مبنايي و عليه ه شتص يـا
اشتاصي ميتوان طرح دعوا كرد؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ ،كدام مبنا يا مباني مسـؤوليت
مستند زيانديده براي مطالبه جبران خسارت خواهد بود؟
ابتدا بايد توضيح داد كه اگر به موج

قرارداد ،شتص خاصي (براي مثـال پيمانكـار)،

مقاومت ساختمان را تا مقياس معيني از زلزله تضمين كرده باشد ،بـر اسـاس همـين رابطـه
ميتوان صرفا با اثبات ناشي شدن خسـارت از زلزلـهاي كـه شـدتي كمتـر از ميـزان مـورد
تضمين داشته و به استناد قرارداد به وي مراجعه كرد .همچنين از آن جهت كـه كارفرمايـان
ملزم به بيمه كارگران خود در مقاب حوادث ناشي از كار هسـتند 2،شـايد بتـوان بـه نـين
كارگراني نيز اجازه داد كه به استناد قرارداد كار ،خسارت وارد بر خود در محيط كـار و در
اثر زلزله را مطالبه نمايند .البته با وجود مقررات فعلي كشورمان ،به نظر ميرسد كه كارفرما
و بيمهگر ميتوانند به استناد قـوه قـاهره از مسـؤوليت بگريزنـد .از ايـن رو ،تأمـ تقنينـي
بيشتري در خصوص مقاومسازي كارگاهها و بيمه آنها در مقاب حوادث طبيعي مـورد نيـاز
ميباشد.
3

با وجود مقررات ملي كه مقاومسازي ساختمانها را الزامي اعالم كردهاند و صرفنظـر
از اينكه مالك ساختمان يا هر شتص ديگري كه از سـاختمان اسـتفاده مـيكنـد ،از نـين
قوانين يا آييننامههايي اطالع داشته باشد يا خير و بدان مقيد باشد يا نـه ،بـراي مسـؤوليت
مدني اشتاص در قبال خسارات ناشي از زلزله ميتوان بـه سـه مبنـاي مهـ اسـتناد كـرد:
مسؤوليت بدون تقصير و بياحتياطي (سـه انگـاري) دو مبنـاي سـنتي در ايـن خصـوص
هستند و مبناي سوم عنوان پيشرفتهاي است كه بيشتر با «دولت» ارتباط مييابد.

 .1-1مسؤوليت بدون تقصير
براي تحلي

رايي مسؤوليت شتص حقيقي يا حقوقي در قبال حوادث طبيعي ميتوان بـه

 .2ماده  13قانون مسؤوليت مدني مقرر ميدارد« :كارفرمايان مشمول مااده  12مكلفناد تمااك كاارنران و كاركناان
اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند».
 .3از جمله اين مقررات عبارتند از :آييننامه طرح ساختمان در برابار زلللاهم مباوو ماور  1367/7/24هياتت
وزيران؛ آييننامه مقاوكسازي ساختمانها در برابر زلللهم مبوو جلسه مور 1369/11/30وزاري عضو كميسيون
امور زيربنايي و صنعت هيتت دولت و آيينناماه طراحاي سااختمانهاا در برابار زلللاهم مباوو جلساه ماور
1378/9/17هيتت وزيران .اين آييننامهها قبل از زللله بم به تبويب رسيده و الزكاالجرا شناخته شدهاند.
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مسؤوليت بدون تقصير استناد كرد .به لحاظ تاريتي ،نظريه مسؤوليت بدون تقصير 4زمـاني
اعمال ميشود كه خسارت ناشي از فعاليت فوق العـاده خطرنـاك يـا شـرايط خطـر سـاز و
غيرمعمول باشد .بنابراين اين نوع از مسؤوليت ،بيشتر بر مبناي حمايت از جامعه در مقابـ
منافع شتصي يا حوادثي كه ميتوانند امنيت جامعه را تهديد كنند ،توجيه ميشـود .تحليـ
ديگر آن است كه مالك يك كارخانه يا واحد تجاري ،به لحاظ نوع فعاليت و وضعيت مالي
در شرايطي قرار دارد كه بهتر از همگان ميتواند خسارت وارده از قب فعاليت يا شرايط به
وجود آمده از ناحيه او به اشتاص بيگناه را تحم كند.

5

در تشتيص حدفاص ميان معيـار عـام مسـؤوليت و مسـؤوليت بـدون تقصـير ،گفتـه
ميشود كه« ،مسؤوليت بدون تقصير در مورد اعمالي است كه فقط تا حدي كه خسـارتزا
نباشند ،تجويز شده اند ،اما اگر خسارتي وارد شود ،شتص مسؤول فعاليـت خـود خواهـد
بود».

6
7

در يك پرونده قديمي و راهبردي ،دادگاه اين قاعده را تأسيس كرد كه صـاح

ملـك

به خاطر فعاليتها و شرايط خطرناكي كه در ملك خود به وجود ميآورد ،مسؤول است .به
صرف اثبات خطرناك بودن فع مالك ،كه بر مبناي عـرف انجـام مـيگيـرد ،وي مسـؤول
زيانهايي است كه عرفا از بياحتياطي /بيپروايي وي در فراه سـاختن شـرايط خطرنـاك
ناشي شده است .در پرونده قديمي ديگري 8عليرغ استناد خواندگان به معاذيري همچون
فع غير ،قوه قاهره و  ،...شتص مالك به دليـ خسـارات ناشـي از نقـص سـاختمان وي
مسؤول شناخته شده است .در يك پرونده ديگر 9،نيز حك شد كه صرف اينكـه مالـك در
نظر خويش احتياط كرده كفايت نميكند ،بلكه امكان دارد عليرغـ احتيـاط شتصـي ،بـا
توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاك بر وضـعيت (خطرنـاك بـودن نـوعي فعـ و )...
4. Strict Liability

مسؤوليت بدون تقبير يا مسؤوليت محضم به معناي مسؤوليت عامل زيان نسبت به فعل زيانبارم بادون نيااز باه
اثبات تقبير وي از سوي زيانديده ميباشد .در حوادث طبيعيم مسؤوليت محض دو وصف ويژه نيل پيدا ميكند:
يك .رابطه عليت ميان عامل و فعل زيانبار للوماً مستقيم نبوده و بيشتر مبتني بر ترك فعلم بايمبااالتي ياا تخلاف
عامل زيان از انجاك وظيفه است .دو .قوه قاهره معافكننده مفهومي بسيار مضيّق و معياري كاامًً جهااني دارد .در
متن مقاله توضيحات بيشتري در اين خبوص ارائه شده است.
5. Greeman v. Yuba Power Productions Co, 377 P.2d 897 (California. 1962).
6. Keeton et al., Prosser and Keeton on the Law of Torts, Fifth Edition, St Paul, MN, West Publishing
1984, p. 538.
7. Rylands v. Fletcher [1868]; See: N.L. Torts: Absolute Liability: "Rylands v. Fletcher", Michigan Law
Review, vol. 31, no. 8 (Jun., 1933), pp. 1176-1178.
8. Gorham v. Gross [1878].
9. Village of Euclid v. Ambler Realty Co, 272 U.S. 365, 388 [1926].
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كماكان مسؤول شناخته شود.
در طول زمان و تحت تأثير حـوادثي كـه پـيش آمـده ،ايـن ديـدگاه تقويـت شـده كـه
مسؤوليت مهندسان نسبت به سازهها ،مسؤوليت بدون تقصير نيست؛ بلكه آنهـا بايـد تمـام
توان فني و مهارت خويش را با در نظر گرفتن پيشرفتهترين ابزارهـا و مصـالح موجـود در
زمان اجراي طرح به كار گيرند .ناشناخته بودن ارتباط ميان عوام متعـددي كـه مـيتواننـد
استحكام يك سازه را در معرض خطر قرار دهند ،مـانع از آن اسـت كـه مسـؤوليت بـدون
تقصير براي مهندسان در نظر گرفته شود .معالوصف ،از يكسو ،آنها ملزم بـه مقـاومسـازي
سازه در مقاب حوادث قاب پيشبيني و/يا قاب پيشگيري هستند و در صورت وجود هر دو
قيد (امكان پيشبيني و پيشگيري) و در عين حال بروز خسارت ،فرض خواهد شد كه آنهـا
تمام توان خويش را به كار نبسته يا مرتك

تقل

شده اند و لـذا مسـؤول خسـارات وارده

خواهند بود .اگر مهندسي ،امنيت سازهاي را تا حدود معيني (براي مثال در مقاب زلزلـه يـا
توفان تا مقياس معين) تضمين نمايد .در مقابـ كليـه خسـاراتي كـه در حـوادث كمتـر از
10

مقياس مذكور وارد شدهاند ،مسؤوليت مدني و حرفهاي خواهد داشت.

با توجه به توضيحات فوق ميتوان دريافت كه يك مهنـدس ،هماننـد پزشـك ،تنهـا در
صورتي ميتواند اقدام به پذيرش مسؤوليت ساخت يك سازه نمايد كه اوال ،توان و مهارت
فني الزم را براي اين امر داشته باشد و اين ويژگي در او به تأييد مرجع صالح رسيده باشد.
ثانيا ،به فناوريهاي نوين و به روز مقاومسازي ،تسـلط عملـي داشـته و آنهـا را در طـرح،
پيكربندي و اجراي سازه به كار گيرد .ثالثا ،با توجه به سـمت خـود در پـرو(ه (مجـري يـا
ناظر) ،ضوابط و وظايف حرفهاي و قانوني را مراعات نمايد .بديهي است كه تتلف از هـر
كدام از اين تعهدات ،مسؤوليت شتصي مهندس را در قبال هر نوع خسارت در پي خواهد
داشت .اين مسؤوليت از حيث «مدني» به طور قطع و با توجـه بـه قواعـد عـام مسـؤوليت
مدني ثابت است و از جهت مسؤوليت «كيفري» و «حرفهاي» مستلزم تصـريح قـانونگـذار
ميباشد.

 .1-1-1مسؤوليت بدون تقصير دولت در حقوق تطبيقي
در فرانسه ،انقالب كبير ،منجر به تحوالت عميقي در مباني حقوقي به قصـد پايـدار نمـودن
10. Engineer Liability; See: John W. Durnford, "The Liability of the Builder, Architect and Engineer for
Perishing and Other Defects in Construction", Revue Juridique Themis, vol. 2, 1967; Emil F. Sos,
"Liability of Engineer for Defective Design", Cleveland State Law Review, vol. 19, 1970.
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حقوق مردم در مقاب دولت گرديد .پيش از آن ،اين استدالل همواره مطرح بود كـه اعمـال
زيانبار دولت در جريان اجراي امور اداري ،دولت را مسؤول جبران نميسازد و عامه مـردم
اعمال اقتدار حكومت پذيرا شوند .اين ديـدگاه

بايد اين زيانها را به مثابه بتشي از عواق

كه نميتوان عليه حكومت طرح دعوا كرد ،حتي در پروندههايي پس از انقـالب فرانسـه بـا
11

استداللهايي مشابه كامنال مطرح گرديد.

امروزه ،در فرانسه ،مصونيت دولت در مقاب ادعاي مسؤوليت مدني از سوي شهروندان
به تاريخ تعل دارد و با اين اماره عوض شده كه« ،دولت با مردم صـادق اسـت» .مالحظـه
يك پرونده نسبتا قديمي در فرانسه نشان ميدهد كه مسؤوليت خود دولت (صـرفنظـر از
اشتاص مسؤول از ناحيه دولت) ،در مورد حوادثي كه جبران خسارات ناشي از آن از توان
مالي اشتاص حقيقي و/يا حقوقي غيردولتي خارج است ،بر هر راهبـرد ديگـري در مـورد
اين حوادث اولويت دارد .اين پرونده مربوط به يك زاغه مهمات در نزديكي شـهر پـاريس
بود كه در سال  1916در د(ي در حومه شهر منفجر شد .در اثر انفجـار ،خسـارات مـالي و
جاني هنگفتي وارد گرديد و زيانديدگان در شوراي دولتي فرانسه 12كه صالحيت رسيدگي
به دعاوي عليه دولت را داراست ،طرح دعوا كردند .در يـك تصـمي فـوقالعـاده ،دادگـاه
عليرغ شرايط جنگي ناشي از جنگ جهاني اول و اين توجيه كه انبار مهمات بايد در كنار
پايتتت و براي دفاع در دسترس باشد ،دولت را مسؤول جبران خسارات وارده شناخت .با
اين استدالل كه اعمال اداري دولت موج

خسارت شده است .زيرا «اقـدام بـه نگهـداري

مهمات در جوار مناط مسكوني ،عادتا خطرناك اسـت و در صـورت بـروز حادثـه ،حتـي
13

بدون تقصير ،دولت مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود».

بر خالف رأي صادره در پرونده دالهايت و ساير پروندههاي مرتبط بـا انفجـار متـازن
كودشيميايي در اياالت متحد 14،كه در آنها با اين استدالل كه ون رابطه عليت ميـان فعـ
11. Bernard Schwartz, "Public Tort Liability in France", NewYork University Law Review, vol. 29, 1954,
p. 1438.
)12. Council of State (Conseil d'État
13. Bernard Schwartz, "Public Tort Liability in France", NewYork University Law Review, vol. 29, 1954,
p. 1434.

 .14به طور خًصهم جريان از اين قرار بود كه در  15آوريل 1947م به دليل اشتباه يك كارنر باراناداز در تخلياه
كود شيميايي نيترات آمونيوك و آتشسوزيها و انفجارهاي متعاقب آن در شهر تگلاسم بيش از  560نفر كشاته و
بيش از  3000نفر مجروح شدند .با طرح حدود  300دعوا عليه اياالت متحدم مستله مسؤوليت مدني دولت مطرح
نرديد .خواهانها به اين موضوع استناد ميكردند كه دولت به دليل مشاركت در تولياد و حمال و نقال كاالهااي
خطرناك و به خاطر سهلانگاري ادارات فدرال و كاركناني كه در توليد و توزيع اين مواد نقش داشتهاندم مطابق با
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دولت و زيان وارده وجود ندارد ،دولت مسؤول خسارات وارده شـناخته نشـد؛ در پرونـده
فرانسوي مربوط به انفجار  ،1916دادگاه در اعالم مسؤوليت مدني دولت اساسـا بـه دنبـال
عليت مسؤوليت نبود و مسؤوليت دولت را بيشتر بر مبناي مسؤوليت بدون تقصير در نظـر
گرفت.
اين تحلي در رويه قضايي فرانسه با پرونده انگليسي رايلند عليه فليچر به سـال ،1868
شباهت دارد كه در آن اعالم شد ،شتصي كه با استفاده از امـوال خطرنـاك در همسـايگي
ديگران ،ايشان را در معرض خطر قرار مـيدهـد ،مسـؤوليت بـدون تقصـير دارد .البتـه در
پرونده دالهايت اينگونه نبود كه مسؤوليت بدون تقصـير دولـت بـر مبنـاي قـانون دعـاوي
مسؤوليت مدني 15ادعا نشود .را كه نين ادعـايي بـا اكثريـت آرا و بـا ايـن اسـتدالل رد
گرديد« :مسؤوليت بدون تقصير ،البته در مواردي به وجود ميآيد كه خطاكـار فعلـي انجـام
داده باشد ،اما كيفيت فع او (تقصير يا عدم تقصير) اهميتي نداشـته باشـد .لـذا وقتـي كـه
فعاليت خطرناك شتص موج

خسارت شود ،به طور خودكـار مسـؤول خسـارات وارده

خواهد بود و درجه احتياط وي در انجـام آن فعاليـت ،تـأثيري در مسـؤوليت وي نتواهـد
داشت .با توجه به اينكه قانون فع سه انگارانه را الزمه مسؤوليت دانسته است؛ به نظر ما،
صرف مالكيت دولت اياالت متحد بر واحـدها يـا كاالهـاي خطرنـاك يـا صـرف فعاليـت
17

«فوقالعاده خطرناك» 16دولت را مسؤول نميسازد».

 .1-1-2نظريههاي منعطف در خصوص مسؤوليت دولت
با بررسي رويه قضايي كشورهاي انگليس و امريكا ميتوان به نظريههاي بسيار منعطفـي در
راستاي شناسايي مسؤوليت بدون تقصير دولت و مسموع نبودن دفاع قوه قاهره ،فع ثالـث
يا عدم انتساب دست يافت .اين نظريه سابقهاي نسبتا طوالني در حقوق اين كشورها داشته
و از جرأت دادرسان در توسعه حقوق مسؤوليت مدني ناشي شدهاند.
به موج

يك نظريه كه رويه قضايي مناسبي نيز در خصوص آن شك گرفته ،وقتي كه

شتص از اعمال اداري و حاكمانه دولت نفعي نميبرد ،نبايد از آثـار و عواقـ

آن متضـرر

شود .بنابراين در مواردي كه وجود تأسيسات دولتي يا وقوع حادثه در آنها يا تشـديد آثـار
«قانون ادعاهاي مسؤوليت مدني» مسؤوليت مدني دارد؛ نك:

Bernard Schwartz, op. cit., 1954, p. 1432-33

15. Federal Tort Claims Act 1952
16. Extra hazardous
17. Dalehite v. United States, 346 U.S. 15, 34 (1953); See: James M. Porter, "Federal Tort Claims Act:
Liability of United States for Negligence of Government Firemen", Michigan Law Review, vol. 55, no. 7,
May, 1957. pp. 1038-1040.
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حادثه طبيعي به دلي وجود اين تأسيسات ،امالك و ساكنان همجوار را متضرر سازد ،دولت
نميتواند به اعمال حاكمانه و مصونيت خويش استناد كند .از اين رو اگـر در نتيجـه وقـوع
اوليه يا قرار گرفتن تدريجي نيروگاهها ،كارخانههاي پتروشيمي ،تأسيسـات اتمـي و مـوارد
مشابه ،به مناط مسكوني مجاز خسارتي وارد شود ،دولت به طور كام مسؤول جبـران آن
خواهد بود .در اياالت متحد ،حكـ صـادره در پرونـده ميليگـان 18بـر ايـن نظريـه صـحه
ميگذارد .در اين پرونده سقوط درختان اوكاليپتوس واقع در يك پارك به ملـك همجـوار،
موج

خسارت به مالك آن شد .مالك ادعا ميكرد كه درختان در حالت خطرناكي بودهاند

و لذا دولت مسؤول خسارات ناشي از افتادن آنها ميباشد .در حـالي كـه شـهرداري نـين
دفاع ميكرد كه درختان در شرايط طبيعي قرار داشتهاند و لذا افتادن آنهـا نيـز طبيعـي بـوده
است .اكثريت قضات دادگاه عالي كاليفرنيا بر مسؤوليت دولت نسبت بـه خسـاراتي كـه از
اموال و اعمال آن به امالك مجاور وارد ميشود ،رأي دادند.
به نظر ميرسد ،با توجه به تحوالت نوين مسؤوليت مدني در راستاي مقتضـيات نـوين
زندگي اجتماعي و تعريف كامال مردمساالرانه از رابطـه دولـت ـ ملـت ،بايـد مصـونيت را
استثنايي بسيار مضيّ بر قاعده عمومي مسؤوليت مدني دولت محسوب داشت 19.بـه ويـژه
در مواردي كه حتي كمترين حد از بيمباالتي به كاركنان دولت قاب انتسـاب باشـد ،دفـاع
مصونيت را بايد غيرقاب پذيرش دانست.
نظريه مرتبط ديگر در خصوص قراردادهايي است كه دولـت ،بـراي انجـام تكـاليف و
تعهدات خود منعقد كرده و به موج

آن انجـام ايـن وظـايف را بـه اشـتاص خصوصـي

واگذار ميكند .براي مثال مطالعات زمينشناسي براي احداث سد ،شهرك صنعتي ،نيروگـاه
و  ...تا حدي كه با هدف پيشگيري از حادثه انجام ميشـود ،از وظـايف دولـت اسـت كـه
امكان دارد دولت آن را به اشتاص ديگري واگذار نمايد .در اين موارد ،دولـت نسـبت بـه
بيمباالتي و بياحتياطي اين اشتاص در مقاب زيانديـدگان مسـؤوليت دارد و نمـيتوانـد
تعهدات قراردادي ايشان به انجام دقيـ و علمـي مطالعـات را مستمسـك رهـايي خـود از
20

مسؤوليت قرار دهد.

]18. Milligan v. City of Laguna Beach [California 1983
]19. Mirskopf v. Corning Hosp. Dist. [California 1961
20. See: Erwin E. Nemmers, "Problem of Government Liability to Subcontractors under Terminated
CPFF Prime Contracts-The Third Party Beneficiary Theory", Virginia Law Review, vol. 31, 1944-1945.
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 .1-2بياحتياطي شخص مسؤول
يكي ديگر از مباني قاب طرح در خصوص مسؤوليت مدني حـوادث طبيعـي ،بـياحتيـاطي
شتص مسؤول است .در اين مقاله ،بياحتياطي با مفهومي كه تاكنون در حقوق مسـؤوليت
بـا

مدني مطرح شده ،كمي تفاوت دارد .را كه اين اصطالح در معناي عـامتـري متناسـ

وضعيت حوادث طبيعي به كار رفته و بيمباالتي غيرمستقي منجـر بـه تشـديد آثـار حادثـه
طبيعي را نيز شام شده و آن را موج

مسؤوليت ميدانـد .الزم اسـت تـا اركـان و لـوازم

بياحتياطي و معيار آن در حوادث طبيعي مورد بررسي قرار گيرد.

 .1-2-1اركان و لوازم بياحتياطي
براي احراز مسؤوليت ناشي از بياحتياطي ،بايد اركان زير را اثبات كرد:
اينكه شتص تعهداتي داشته و ملزم بوده كه در اجراي آن تعهدات احتيـاط متعـارف را
رعايت كند.
متعهد ،به دلي مراعات نكردن احتياط در حد متعـارف ،تعهـد خـويش را نقـ

كـرده

است.
فع او در نق

تعهد ،به طور مستقي امكان ضرر خواهان را فراه ساخته است.

خواهان ،به دلي نق

21

تعهد (بياحتياطي) متعهد واقعا متحم خسارت شده است.

عرفي كه الزام به احتياط شتص متعهد را مقرر ميدارد و معياري براي احراز تتلف او
(بياحتياطي) است ،منشأيي كامال اجتماعي داشته و به همـين دليـ  ،بـا تحـوالت علمـي،
فرهنگي و اقتصادي در جامعه هماهنگي دارد .بنـابراين در بررسـي اينكـه خوانـده احتيـاط
كرده است يا خير ،استانداردهاي روز حادثه مـد نظـر قـرار مـيگيـرد .ـرا كـه ـه بسـا
غفلتهاي قاب گذشت و معافكننده ديروز ،امروزه خود مبنايي براي قابليـت طـرح دعـوا
عليه شتص سه انگار باشند 22.از اين رو ،يك بناي محلـي كـه سـالهاسـت از مصـالح و
شيوه خاصي در ساختمان اسـتفاده مـيكنـد و توجيـه يـا التزامـي بـه اسـتانداردهاي ملـي
مقاومسازي ساختمان ندارد ،نميتواند در صورت بروز حادثه و خرابي سازه ،خود را بـدان
جهت كه مهارت و دقت هميشگي (آبـا و اجـدادي) خـويش را بـه كـار بسـته ،مصـون از
مسؤوليت بداند .به عبارت ديگر ،معيار احتياط و مقاومسـازي سـاختمان در مقابـ زلزلـه،
21. Keeton et al., op. cit., pp. 164-165.
22. William Flatt, "The Expanding Liability of Design Professionals", Memphis State University Law
Review, vol. 20, 1990, p. 616.
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معياري ملي است و بايد ارزيابي تمام سازهها بر اساس همين معيار انجام گيرد .براي تحق
اين هدف بايد راهكار دقيقي براي التزام دادگاههاي محلي به آشنايي با ايـن اسـتانداردها و
استناد به آنها در آراي خود انديشيده شود.
رويه محاك اياالت متحد نشان ميدهد كه حتي هماهنگي با اسـتانداردهاي ملـي بـدان
مفهوم نيست كه سازنده كامال احتياط كرده باشد 23.به عنوان مقايسه با يك حادثه ملمـوس،
وجود نگهبان در تقاطع راهآهن و جاده و عدم اخطار نگهبان نسبت به خـودرويي كـه روي
خطآهن توقف كرده ،لوكوموتيوراني را كه خودرو را ميبيند از تكليف به احتيـاط و انجـام
اقدامات متعارف و متناس
 ،)...بستگي دارد ،حس

كه به كليه شرايط و اوضاع و احوال (سـرعت ،فاصـله ،ديـد و
مورد از كشيدن آ(ير خطر و/يا ترمز اضطراري بـاز نمـيدارد .بـه

همين ترتي  ،سازنده سي بند ،بايد عالوه بر مقاومسازي آن در برابـر سـي (بـا توجـه بـه
شدت و مدت جريان سيالب) ،آن را در مقاب زلزله نيز ايمن نمايد و نميتواند در صورت
خرابي سازه به دلي زلزله مدعي شود كه آن را فقط با استانداردهاي مقاومت در برابر سـي
هماهنگ كرده است.
در مورد زمينلرزه ،بايد خسارات وارده به ساختمانهـا يـا ناشـي از لـرزش آنهـا را در
مورد افرادي كه به نحوي با مالك قرارداد منعقد كردهاند ،مانند مسـتأجر و افـرادي كـه بـه
طور اتفاقي در مح ساختمان يا اطراف آن هستند و براي مثال به دلي سـقوط مصـالح يـا
وساي داخ ساختمان خسارت ميبينند ،جداگانه مورد بررسي قرار داد .وجه اشـتراك هـر
دو نوع خسارت آن است كه مالك ساختمان ،در صورت تتلف از وظيفه (مقاومسازي) در
24

مقاب هر دو زيانديده مسؤول است.

قاعده فوق را ميتوان از حيث مسؤوليت قهري از ماده  333قانون مدني اسـتنباط كـرد.
به موج

اين ماده،
«صاح

ديوار يا عمارت يا كارخانه مسؤول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد

ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاص گردد كه مالك مطلع بر آن بوده
و يا از عدم مواظبت او توليد شده است».

لذا« ،براي اينكه زيانديده بتواند از مالك خسارت بگيرد بايد ثابت كند خراب شدن بنـا
23. Grand Trunk Ry. V. Ives, 144 U.S, 1982; Restatements (Second) of Torts, 1965, § 288 C.
–?24. William Flatt & Wesley R. Kliner, "When the Earth Moves and Buildings Tumble, Who Will Pay
Tort Liability and Defenses for Earthquake Damage Within the New Madrid Fault Zone", Memphis State
University Law Review, vol. 22, 1991, p. 24.
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سب

ورود خسارت بوده و اين خرابي ناشي از عيبي است كه )1 :مالك مطلـع از آن بـوده

است؛  )2يا از عدم مواظبت او توليد شده است [كه] اين هر دو فرض ،مفهومي جز تقصير
25

مالك ندارد».

با وجود اين ،ماده  349قانون مجازات اسالمي ،مسؤوليت مالك در خسـارات ناشـي از
خرابي بنا به دلي حوادث طبيعي را اساسا منتفي ميسازد .مطاب با اين ماده،
«هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محك بنا كرده ليكن
در اثر حادثه پيشبيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موج

خسارت گردد صاح

آن

عهدهدارخسارت نميباشد».

ماده مذكور معياري براي «پايه محك » ارائه نداده و مشتص نكرده اسـت كـه گونـه
حادثه طبيعي ميتواند ديواري را كه بر پايه محك بنا شده است ،تتري

كنـد .بـه عـالوه،

زلزله «حادثه پيشبيني نشده» نيست و با توجه به تحوالت جديد حقوق مسـؤوليت مـدني،
سازندگان هر نوع سازهاي ،بايد ضمن پيشبيني حوادث طبيعـي ،سـازه خـود را در مقابـ
حوادث احتمالي (كه با لحاظ نوع و كاربرد سازه ،در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي و
زمينشناختي آن تعيين و اعالم ميشود) ،مقاوم نمايند.
در مواردي كه قصور به دولت در مفهوم نهادهاي دولتي مربوط ميشود ،دفاع مصونيت
دولت از تعقي

مدني مسموع نتواهد بود .از اين رو ،دولت به دلي خساراتي كـه از عـدم

استحكام تأسيسات تحت مالكيت يا اداره آن وارد ميشود ،مسؤول است و امكـان مراجعـه
وي به سازندگان ،ناظران و كاركنان متتلف يا هر شتص ديگر ،در مقاب زيانديـده ثالـث
قاب استماع نيست.

 .1-2-2معيار احتياط در حوادث طبيعي
تفاوت مسؤوليت مدني با نوع كيفري در آن است كـه مسـؤوليت مـدني بـه قصـد و اراده
شتص از فع زيانبار ـ به عنوان يك ركن ضروري براي تحق مسؤوليت ـ وابسته نيسـت
و در تعيين ميزان مسؤوليت وي ،ميزان خسارات وارده را در نظر مـيگيـرد .روشـن كـردن
نابجاي كبريتي ميتواند روشنكننده را مسؤول خسارات هنگفت وارد به يـك انبـار لـوازم

 .25ناصر كاتوزيان ()1378م حقوق مدني ،الزامات خارج از قرارداد ضمان قهري ،جلد اول :مسؤوليت مدنيم
تهرانم انتشارات دانشگاه تهرانم چاپ دوكم ص 572م ش .291
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الكتريكي كه فقط با يك شعله طعمه حري ميشود ،نمايد .بنـابراين در مسـؤوليت مـدني،
اينكه شتصي عليرغ پيشبيني حادثه طبيعي در مورد آن اطالعرساني نكرده ،براي احـراز
مسؤوليت وي نسبت به خسارات وارده كفايت ميكند.
به صرف اينكه حادثه قاب پيشبيني باشد ،اين پرسش مطرح ميشود كه انسان متعارف
در آن شرايط ه ميكرد؟ به عبارت ديگر ،الزم است تا معياري براي احتيـاط در شـرايطي
كه امكان احتياط وجود دارد ،تعريف و ارائه شود.
بايد توجه داشت كه معيـار احتيـاط نـان منعطـف اسـت كـه بـا توجـه بـه نيازهـا و
پيشرفتهاي زمان تغيير ميكند .پيشرفتها ممكن است از بعد فني يا صرفا از منظر ارتقاي
فرهنگ عمومي و مطالبات شهروندان باشد .در يك پرونده 26،دادگاه حك داد كه شهرداري
مكلف به رفع موانع خيابانها به حدي است كه خودروهاي عبوري با آنها برخورد نكرده و
د ار خسارت نشوند .اين امر بيشتر ناشي از ارتقاي فرهنگ عمومي است كه شهروندان در
قبال پرداخت به موقع ماليات ،خواهان رفاه و آسايش حتي در كو كتـرين ابعـاد زنـدگي
خود ميباشند.

 .1-3مسؤوليت ناشي از زمامداري و حكومت
امروزه زمامداري و حكومت نسـبت بـه مـردم ،مفهـوم پيشـين را نـدارد .در واقـع معنـاي
«حكومت» به وضع تعيني تغيير يافته است؛ را كه رابطه دولت و ملت ديگر رابطه فرمانده
و فرمانبر نيست ـ يا حداق نبايد نين باشد .تحلي نوين از رابطه مـردم و هيـأتي كـه بـر
مبناي انتتاب ايشان و براي مدت موقتي عهدهدار اداره امور ميشوند و مسؤوليت مسـتقي
دولت در قبال مردم ،از جمله مه ترين دالي براي تحـول يـا ضـرورت تحـول در قواعـد
حاك بر مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي به شمار ميآيند.

 .1-3-1تحليل نوين رابطه دولت ـ ملت
اگر دولت يا هر شتص ديگري ،مسؤول حادثهاي باشد كه روي داده است ،در عـال واقـع
ه اتفاقي روي ميدهد؟ فرض كني كه شدت حادثه و حوزه وقوع آن به قدري زياد است
كه جبران كام و يا حداكثري از همگان امكانپذير نباشد .به عالوه ،اين امر نيـز مفـروض
قطعي است كه عدهاي جان خود را از دست ميدهند يا تحت تأثير باليـاي مـذكور ،د ـار
]26. Davidson v. Snohomish County [Wash 1928
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معلوليت ،از دست دادن سرپرست ،بيخانماني و مشكالت عديده ديگر ميشوند.
پس از وقوع حادثه ،پرسش مه آن است كـه «دلجـويي»« ،جبـران ناشـي از فشـارهاي
عاطفي و انساندوستانه» و عناوين مشابه ه جايگاهي در حقوق مسؤوليت مـدني دارنـد؟
اگر هدف مسؤوليت مدني آن است كه در اص  ،هيچ خسارتي بدون جبران نماند ،مشـروط
بر آنكه با احراز ورود خسـارت ،عامـ اصـلي آن انسـان بـوده و بـين خسـارت و عامـ ،
رابطهاي مسل وجود داشته باشد ،پس را در شرايط حاضر ،خسـارات ناشـي از حـوادث
27

طبيعي ،تا حد توان توسط دولت جبران ميشود؟

براي تحلي موضوع ،بايد كمي به گذشته برگردي  .آنچه كه پيشينيان ما روايت كردهاند،
ك و بيش از اين امر حكايت دارد كه در صورت شيوع مصيبتي همچون وبـا و طـاعون يـا
بليهاي همانند زلزله و سي  ،مردگان در اولين فرصت در ميان گريه و زاري بازماندگان دفن
ميشدند و آنهايي كه شانس زندگي رقتبار را مييافتنـد ،مجبـور بودنـد سـالهـا و حتـي
دههها براي بازسازي وضعيت به وجود آمده تالش كنند و منتظر حادثه بعدي بمانند .حتـي
امكان داشت سلطان از اص حادثه و/يا آمار دقي خسارات جاني و مالي آن هـيچ اطالعـي
نداشته باشد و در هر حال هيچ كس از دستگاه سلطنت توقع مساعدت يا حتـي همـدردي
28

نداشت.

آنچه تغيير كرده ،رابطه ملت و دولت از يكسو ،تأثير علـ در ارتقـاي دانـش عمـومي
شهروندان در سوي دوم و جهاني شدن ارتباطات در بعد سوم اسـت .امـروزه ديگـر مـردم
براي بقاي حكومت يا به دلي واهمه از آن ،خراج نميپردازند :دولت در نظامي كه ادعـاي
 .27در حقوق كشورمانم قوانين متعددي در خبوص كمكرساني و پرداخت واك بًعوض به زيانديدنان بًياي
طبيعي همچون سيلم زللله و خشكسالي به تبويب رسيده استم از جملهم نك :قانون راجع باه اجاازه پرداخات
بيست ميليون ريال براي كمك به سيلزدنان و جبران خسارت وارده به آنهام مبوو 1335/9/11؛ قانون پرداخت
سه ميليارد ريال براي عمران و نوسازي در مناطق زلللهزده و سيلزده استانهاي هرملناان و آذربايجاان برباي و
چهارمحال و بختياريم مبوو 1356/3/14؛ تبويبنامه در خبوص استمهال تسهيًت اعتباري كلياه اشاخاص
حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل خسارت ديادهانادم مباوو 1380/5/24م تباويبناماه در خباوص اساتمهال
تسهيًت اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل استانهااي نلساتان و خراساان خساارت ديادهانادم
مبوو 1380/6/21؛ تبويبنامه راجع به تسهيًت مختلف در شهرستان زلللهزده بمم مبوو .1384/7/13
 .28در كشورمانم رد پاي پيشرفتهاي از اين تفكر يا حداقل «چشم بستن و نديدن» را ميتوان حتي در قوانين نيال
مشاهده كرد .براي مثالم واژههاي «مبيبت» و «اعانت» در عنوان «قانون بيست و پان هالار توماان اعتباار باراي
كمك و اعانت به ساكنين نقاط خراسان كه در اثر زللله مبيبت ديدهاند»م (مبوو )1308/2/19م نشان ميدهد كه
مقنن ايراني تا چه حد نسبت به تحول در انديشههاي سياسي بيخبر يا بيخيال بوده است.
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مردمساالري دارد ،بتشي جداييناپذير از عموم مردم است كه بـا انتتـاب ايشـان ،اختيـار
اداره امور را براي مدت موقت به دست گرفته است .بنابراين ،منـافع و مضـار حكومـت و
شهروندان نان در ه پيچيده است كه امكان جدايي آنها وجود ندارد و همين امـر باعـث
نوعي تعام و همگرايي در جهت درستكاري و جل

اعتماد ميشـود .بـه عـالوه ،امـروزه

توسعه رسانههاي گروهي ،براي مردم امكان مقايسه را فراه ساخته است .دانـش عمـومي
آنچنان ارتقا يافته كه وقتي حادثهاي جان ندين نفر را ميگيرد ،عموم يا اكثر مردم به ايـن
موضوع فكر ميكنند كه آيا امكان پيشگيري از آن ،وجود نداشته است؛ در حالي كه كشـور
همسايه نين اقدامي را سالها پيش بـه عمـ آورده اسـت؟ حـال كـه دولـت در اجـراي
تكاليف ناشي از مردمساالري كوتاهي كرده ،آيا نميتـوان دولـت و دولتمـردان را مسـؤول
حادثه و آثار مترب آن دانست؟

 .1-3-2مسؤوليت مستقيم دولت در مقابل مردم
تحوالت حقوق اساسي كه منجر به حاكميت مردم بـر سرنوشـت خـويش شـده ،بـه طـور
مستقي در حقوق مسؤوليت مدني نيز تأثيرگذار بوده است .به طوري كه «نظريه مسـؤوليت
مدني دولت در مقاب حوادث طبيعي» بر مسـؤوليت مسـتقي دولـت در مقابـ شـهروندان
داللت دارد و بر اين امر تأكيد ميكند كه با توجه به نقش عـالي دولـت در هـر كشـور (از
حيث نظارت ،اداره و اجرا) ،اين دولت است كه در مقاب زيانديدگان يا افـراد در معـرض
خطر ،مسؤول جبران خسارت يا پيشگيري ميباشد.
صرفنظر از اين بحث ،در مورد برخي از بالياي طبيعي قاب پيشبيني ،وضعيتي كـه از
مطالعه نقشهها و دادههاي علمي به دست ميآيد ،مبين اين نتيجه است كه هيچ شتصـي را
جز دولت نميتوان مسؤول حادثه دانست .براي مثال ،اگر مطالعات زمينشناسي نشان دهـد
كه منطقهاي خاص به لحاظ نحوه ينش گس هاي دروني زمين به هيچ وجه براي سـاخت
و ساز امن نيست و حتي به كار بردن مصالح و اصـول اسـتاندارد ،تـأثيري در پيشـگيري از
خسارت ندارد ،اعطاي مجوز ساخت مسكن از سوي شهرداري يـا مجـوز سـاخت سـد از
طرف وزارت نيرو و ديگر نهادهاي مرتبط يا اقدام به ساخت هر نـوع بنـايي از سـوي هـر
نهادي در آن منطقه ،مسلما ريسك به شمار مـيآيـد .در ايـن مـوارد ،اصـوال نمـيتـوان از
مهندس ساختمان انتظار داشت كه اقدام به مطالعات دقي زمينشناختي كه نيازمند وقـت و
هزينه مالي زيادي است ،نموده و بدون اعتماد به دولت خود به واقعيت امر پي ببـرد .ـرا
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كه اص بر آن است كه اعطـاي مجـوز سـاخت پـس از مطالعـات الزم انجـام مـيگيـرد و
شهروندان مكلفند كه در اين خصوص به نهادهاي دولتي ذيربط اعتماد كنند .در اين موارد،
به طور قطع دولت در مقاب زيانديدگان مسؤول است و ترتي

مراجعه وي به كارمندان و

مشاوران متتلف در مقاب زيانديده قاب استناد نيست.
در موارد ديگري ،حتي قاب پيشبيني بودن اص حادثه باعـث نمـيشـود كـه شـتص
سازنده مسؤول نابودي سازه شناخته شود .ايـن امـر در مـواردي اسـت كـه حادثـه بسـيار
شديدتر از مقياسي باشد كه با توس به آخـرين روشهـا و دسـتگاههـاي علمـي مربوطـه،
احتمال آن وجود داشته است .براي نمونه ،امروزه اثبات شده كه اگر شدت زلزله بيش از 8
ريشتر باشد ،تقريبا همه يز خسـارت كلـي مـيبينـد و اشـيا در هـوا پراكنـده و متالشـي
ميشوند 29.در نين حوادثي ،اص و ميزان مسـؤوليت دولـت ،بـر اسـاس مبـاني و منـابع
ديگري غير از آنچه كه در اين مقاله ـ با تأكيد بر عل حقوق خصوصـي ـ مـد نظـر اسـت،
30

قاب بحث ميباشد.

 .2تحليل حقوقي پيشبيني و پيشگيري از حوادث طبيعي
قابليت پيشبيني و پيشگيري حوادث ،از عواملي هستند كه اسـتناد عامـ زيـان را بـه قـوه
قاهره براي معافيت از مسؤوليت منتفي ميسازند .در اين مقالـه ،مفهـوم عـام و متفـاوتي از
پيشبيني حوادث طبيعي و در نتيجه امكان پيشگيري از آنها بـه عمـ آمـده و بـا تكيـه بـر
تجريه ديگر كشورها اين ديدگاه تقويت ميشود كه پيشبيني و پيشگيري از حوادث طبيعي
از يك استاندارد جهاني تبعيت ميكند و دولت يا ديگر اشتاص نميتوانند بـه بهانـه نبـود
امكانات يا غفلت عوام انساني ،خود را از مسؤوليت ناشي از حوادثي كه به لحـاظ علمـي
قاب پيشبيني و پيشگيري بودهاند ،برهانند.

 .2-1پيشبيني حوادث طبيعي
زلزله مثال بارزي براي حوادث طبيعي است .اين حادثه بـه ويـژه از حيـث ميـزان و عمـ

29. See: Sullivan, "Earthquake Damage: Need for a Viable Cause of Action", Law and the Social Order,
1972, p. 459, Footnote. 46.

 .30براي مًحظه تحليل جامع مسؤوليت مدني دولت در بًياي طبيعي از منظر حقوق عمومي و فلسفه سياسايم
نك :مشتاق زرنوشم «مسؤوليت مدني دولت در بًياي طبيعي»م مجله رفاه اجتماعيم شماره (23 )6م .1385
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فجايعي كه در طول تاريخ به وجود آورده ،همواره مورد توجه بوده است .همچنـين زلزلـه
در مقايسه با اكثر حوادث طبيعي داراي اين خصيصه است كه نميتوان زمان و مكان دقيـ
رخداد آن را پيشبيني كرد .با آگـاهي از ايـن دو وصـف در ايـن بنـد بـه بررسـي قابليـت
پيشبيني اين حادثه ميپردازي .
در مورد امكان تتمين كلي زلزله و اقدام عملي براي كاهش آثار مترب آن ،ميتوان به
مطالعات دكتر جانستون استناد كرد .مطالعات وي در خصوص خط زلزله نيومادريـد ـ كـه
شهر ممفيس در ايالت تنسي نيز در آن قرار دارد ـ نشان ميدهد كـه زمـان وقـوع زلزلـه و
حتي شدت آن از ني قرن پيش به دلي پيشرفتهـايي كـه بشـر در حـوزه زمـينشناسـي و
شاخههاي تتصصي همچون زلزلهشناسي پيدا كـرده ،قابـ پـيشبينـي اسـت .بـه موجـ
گزارش جانستون ،ظرف پنجاه سال آينده (از زمان گزارش) 86-97 ،درصد احتمال دارد كه
زلزلهاي با مقياس  6/2ريشتر و  19-29درصد احتمـال دارد كـه زلزلـهاي بـه بزرگـي 7/6
32

ريشتر در منطقه شلبي 31كه بر روي خط مذكور قرار دارد ،به وقوع بپيوندد.

در تحلي و اثبات امكان پيشبيني حوادث طبيعي ميتوان استدالل كرد كه در آن دسـته
از بالياي مذكور كه با ساخت و ساز صحيح ميتوان از آنها پيشگيري كرد ،تعهد سازندگان
به تضمين ايمني سازه تا مقياس معين ،داللت بر وقوع آن دارد .را كه اگر حادثه غيرقابـ
پيشبيني باشد ،در آن صورت در زمره متاطراتي است كه منطقا سـازنده نمـيتوانـد آن را
تجزيه و تحلي كرده و سازه خود را در مقاب آن مقاوم سـازد .صـرف قابليـت پـيشبينـي
نشان ميدهد كه حادثه طبيعي همانند گذشته كار خداست ،اما در اكثـر مـوارد ،بـر خـالف
گذشته ،ميتوان آن را پيشبيني و از وقوع يا آثار منفي آن پيشگيري كرد.

 .2-1-1معيار پيشبيني حوادث طبيعي
يكي از پرسشهاي قاب طرح آن است كه اگر اقدام شتصي ،وضـعيت حادثـهاي را تغييـر
داده باشد ،اما به دلي عدم رعايت مالحظات فني در اين تغيير ،حادثـه طبيعـي ديگـري در
معرض وقوع باشد ،آيا ميتوان عام اين تغيير را مسؤول دانست؟
براي مثال ،به دلي سيالبهاي گسترده در يك منطقه و به منظور مهار آبهاي سطحي،
دولت اقدام به ساخت سد مينمايد .بنـابراين حادثـهاي بـه نـام سـيالبهـاي ناگهـاني در
31. Shelby County
32. Arch C. Johnston, "Seismic Ground Motions in Shebly County". Tennessee. Resulting from Large
New Madrid Earthquake CERI Technical Report, 88-1, 7 fig. 3, 1988.
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پاييندست زمينهايي كه سد در آنجا ساخته شده مهار ميشود .اما بـه دليـ عـدم رعايـت
استانداردهاي جهاني ساخت سد و در نتيجه رخداد زلزلـه يـا ورود آب زيـاد بـه دريا ـه
پشت سد ،سازه مذكور ميشكند و به يكباره هزاران هكتار زمين كشاورزي طعمه سـيالب
شده و هزاران روستايي در مسير سد قرباني ميشوند .در پاسخ به پرسش ميتوان به رويـه
قضايي انگليس استناد كرد؛ در يك پرونده 33،دادگاه به صراحت سه خوانده را در تشـديد
حادثه طبيعي متذكر شد و اعالم كرد كه ساخت سي بندي كه مالحظات فني در خصـوص
آن رعايت نشده و شكستن ناگهاني آن ،خوانده را مسؤول ميسازد و او نميتواند بـه قـوه
قاهرهاي همچون «غير منتظـره بـودن كميـت آب وارده بـه سـي بنـد» يـا بـيسـابقه بـودن
بارشهاي آن فص استناد نمايد.
نانچه از نظر لرد رنبوري 34در پرونده فوق فهميـده مـيشـود ،بـدون مسـؤول مانـدن
خسارت وارده بر مبناي قوه قاهره با مسؤول دانستن عام انساني قاب جمع است .را كـه
به هر حال زيانديدگان متحم خساراتي همچـون از دسـت دادن بسـتگان ،از دسـت دادن
35

زمين يا محصول كشاورزي و  ...ميشوند كه هيچگاه قاب جبران نيست.

اطالعات ،سواب و تجربههاي پيشين و نيز نقشههاي تتصصي كه از وضعيت پيشين و
فعلي نقاط حادثهخيز تهيه شده ،بهترين معيار براي ارزيابي اين موضوع است كه آيـا واقعـه
قاب پيشبيني بوده است يا خير 36.بـراي مثـال ،در مـورد زلزلـه ،از سـالهـا پـيش ،نقشـه
زمينشناختي مناط زلزلهخيز و شدت احتمالي آنهـا تهيـه شـده و در مراكـز زلزلـهنگـاري
موجود ميباشد .به نظر ميرسد كه به همين نقشهها ،طرحها و توافقنامهها بتوان براي اثبات
سه انگاري سازندگان (به عنوان دلي اثبات دعوا) ،استناد كرد.

 .2-1-2سهم تجربههاي پيشين در پيشبيني حوادث طبيعي
مسألهاي كه ميتوان طرح كرد اين است كه آيا وجود تجربههاي پيشين ،نميتواند مسؤوالن
و حتي شهروندان زمان حاضر را مسـؤول خسـاراتي نمايـد كـه از بـيتـوجهي نسـبت بـه
آموزههاي تجربي ناشي از حوادث طبيعي پيشين ناشي شده است؟
در پرونده نيترو 37دادگاه به استناد تجربههاي پيشينيان خوانـده را مسـؤول دانسـت .در
]33. Greenock v. Caledonian Railway Co, [1917
34. Lord Wrenbury
35. Denis Binder, "Act of God? or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law",
Review of Litigation, vol. 15, no. 1, 1996, p. 10.
36. Sullivan, op. cit., p. 458.
]37. Nitro-Phosphate and Odam’s Chemical Manure Co v. London and St Katharine Docks Co, [1878
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اين پرونده ،جزر و مدّ شديد و خسارات ناشي از آن به اسكله كه به راحتي ميتوانست بـر
مبناي قوه قاهره توجيه شود ،به دلي بيتوجهي خوانده (سازنده اسكله) در توجه به تجربـه
پيشينيان ،موج

مسؤوليت وي گرديد .اسكلهاي كه او ساخته بـود ،هـار پـا از بـاالترين

سطح آب كه در  40سال گذشته به ثبت رسيده بود ،ارتفاع داشت .در حالي كـه گذشـتگان
اين ارتفاع را هار پا و دو اينچ در نظر ميگرفتند .البته خوانده فقـط نسـبت بـه خسـارات
ناشي از تقصير خود مسؤول شناخته شد و مسؤول خساراتي كه بر فرض ارتفاع مناسـ

و

سازه استاندارد باز ه وارد ميشد ،نگرديد .خود وي بايد اين تفكيك را اثبات ميكرد.
در يك پرونده امريكايي 38،دادگاه اظهار داشت كه اگر بارش باران در سالهـاي قبـ و
به طور نامنظ بيش از حد معمول بوده است ،بايد پـيشبينـي كـرد كـه بـاز هـ در زمـان
نامعلومي باران غيرمنتظرهاي ببارد .بنابراين شتصي كه اقدام به سـاخت معبـر آب عمـومي
مينمايد ،بايد اين تجربه را در كار خود و در سـاخت آبـراه متناسـ

بـا بـارش شـديد و

محتم به كار گيرد وگرنه مسؤول حوادث ناشي از طغيان آبراه خواهد بود.
بنابراين ميتوان مشاهده كرد كه دادگاههاي كامنال نان با حوادث تكرار شده برخورد
كردهاند كه راه را براي استناد به قوه قاهره در خسارات ناشي از آنها براي هميشه بستهانـد.
در پروندههاي متعدد 39،گفته شده كه توفان ،باران يا سيالبي كه در گذشته (حتـي  38سـال
پيش) رخ داده ،هر زمان احتمال رخداد دوباره آن وجود دارد.

 .2-2پيشگيري از حوادث طبيعي
در اين بند ،بـه بررسـي نقـش قواعـد حقـوقي در پيشـگيري از حـوادث طبيعـي خـواهي
پرداخت .خواهي ديد كه گونه دقت در تدوين مقررات منطبـ بـا معيارهـاي جهـاني و
شدت عم نظام دادرسي نسبت به مهندسان و سازندگان متتلف ميتواند بيشترين تأثير را
در پيشگيري يا كاهش زيانهاي ناشي از اين حوادث در پي داشته باشد.

 .2-2-1پيشگيري از طريق طرح مسؤوليت پس از رخداد حادثه
در نگاه پيشگيرانه به وضع و اجراي قواعد مسؤوليت مدني ،يكي از آثار الـزام عامـ زيـان
به جبران خسارت ،بازداشتن وي و ديگران از ارتكاب فعـ يـا بـيمبـاالتي مشـابه اسـت.
هر ند در مسؤوليت مدني ناشي از حوادث طبيعي« ،جبران خسارت پس از بـروز حادثـه»
]38. Fairbury Brick Co. v. Chicago, R.I & P. Ry. Co [Nebraska 1907
]39. Garret v. Beers [Kan 1916] McKinley v. Hines [Kan. 1923]; Kennedy v. Union Elec, [Mo. 1948
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هدف غايي نيست؛ اما گاه تن در ندادن دولت و مسؤوالن به پيشگيري از بـروز و يـا آثـار
حوادث طبيعي ،اين ايده را القا ميكند كه اگر راهي براي تضمين ايمني ساختمانها و كيفر
مهندسان و سازندگان پيش از بروز حادثه وجود ندارد ،حداق بايـد راهكـار دقيقـي بـراي
جبران خسارت از زيانديدگان بالياي طبيعي ،كه پس از رخداد حادثه نميتوان وجود آنهـا
را انكار كرد ،انديشيده شود.
پيش از برنامهريزي پايدار براي پيشگيري از حادثه ،بهترين راهح آن است كـه دولـت
خود و از مح بودجههاي عمومي ،پوشش بيمهاي افراد و اموال در معـرض حادثـه و نيـز
حادثهديده را تقب نمايد و در مقاب آنها را ملزم كند كه با تبعيت از طرحهايي كه از سـوي
دولت ارائه ميشـود ،اسـتانداردهاي الزم را بـراي پيشـگيري از حـوادث مشـابه در آينـده
مراعات نمايند و نيز ضمانت اجراي بـراي عـدم رعايـت طـرحهـا و نظامـات دولتـي ،بـه
صراحت تعيين گرديده ،به ايشان اعالم گرديده و به دقت اجرا و نظارت شود .بـراي مثـال،
شهرونداني كه تسهيالت ساخت مسكن دريافت كرده اند ،ملزم بـه سـاخت مسـكن تحـت
نظارت مهندسان معتمد دولت بوده و بايد متعهد شوند كه در صورت بروز حادثـه پـس از
ساخت ،هيچگونه ادعايي را نسبت به خساراتي كه از بيمباالتي يا تقل

آنهـا ناشـي شـده،

نداشته باشند.

 .2-2-2نقش مقررات در پيشگيري از حوادث طبيعي
مالحظه در قوانين و مقررات كشورمان نشان ميدهد كـه بـهويـژه در رابطـه بـا مجريـان و
سازندگان ،مقررات مناسبي در طول زمان بـه تصـوي

رسـيده اسـت .در ايـن خصـوص،

«آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله» حاوي راهبردهـا و دسـتورهاي دقيقـي بـراي
مقاومسازي بناها در مقاب زلزله ميباشد .با وجود اين ،مقـررات كشـورمان بـا دو مشـك
عمده روبهرو است:
يك .اين مقررات بايد به دلي اهميت موضوع توسط مجلس شوراي اسالمي و در قال
«قانون» به تصوي

رسند و مشتص شود كه در تدوين آنها ه اسـتانداردها و معيارهـايي

مراعات شده است.
دو .عالوه بر تضمينهاي اداري و شهرداري همچون «عدم صدور پايـان كـار»« ،ابطـال
پروانه» و موارد مشابه بايد ضمانت اجراي كيفري و مدني صريح و دقي بـا ذكـر عنـوان و
سمت متتلفان از مقررات قانوني انديشيده شود.
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بررسي موردي حقوق اياالت متحد نشان ميدهد كه صرف وجـود قـوانين و مقـررات
دقي خود ميتواند به عنوان عاملي براي پيشگيري از حوادث طبيعي به شمار رود .در سال
 ،1977كنگره امريكا قانون كاهش خطرهـاي زلزلـه 40را بـه تصـوي

رسـانيد .ايـن قـانون

رئيسجمهور را مكلف ميكرد كه برنامه كاهش خطرهاي زلزله را مديريت نمايـد .اهـداف
اين برنامه عبارت بـود از :احـداث سـاختمانهـاي ضـد زلزلـه ،توسـعه و پيشـرفته كـردن
سامانههاي پيشبيني زلزله ،تعيين عـدد اسـتاندارد سـاختمانهـا بـا در نظـر گـرفتن ميـزان
زلزلهخيز بودن به تفكيك هر منطقه و درجه استحاك الزامي در همان منطقه ،توسعه دانـش
در علوم مرتبط با زلزله ،آموزش عمومي ،توسعه تحقيقات براي تتفيف متاطرات زلزلـه و
تدوين پژوهشي براي كنترل يا تعدي زمينهلرزه.
اين اهداف ،پس از تشتيص علمي اين امر كه تمام  50ايالـت امريكـا كـ و بـيش در
معرض زلزله قرار دارند ،در قال

قانون مذكور تعريف شد .به عالوه ،مدتي پـس از زلزلـه

 17اكتبر  1989سانفرانسيسكو ،در تاريخ ( 5انويه  ،1990رئيسجمهور وقت امريكا (جـرج
بوش) دستورالعملي را در خصوص الزامي بودن انطباق تمامي ساختمان ها با استانداردهاي
زلزله ابالغ كرد .هدف از آن كاهش مرگ و مير ساكنان ساختمانها و ساير افراد در معرض
خطر ،عملياتي كردن استانداردهاي ساخت در سطح فدرال ،كاهش زيان به اماكن عمومي و
41

حفظ سرمايههاي ملي بود.

به نظر كنگره ،بايد پيش از به وجود آمدن شرايط اضطراري ،تدابيري براي حفـظ جـان
شهروندان انديشيده شود .به همين منظور ،بايد حداق نهادها و اماكن الزم براي ارتبـاط بـا
عموم ،همانند پ ها ،ساختمانهاي اداري و پناهگاهها سال بمانند 42.ايـن مسـائ در مـتم
سال  1991قانون كاهش خطرهاي ناشي از زلزله 43مورد توجه قرار گرفت.
40. Earthquake Hazard Reduction Act
41. Executive Order 12699, 55 Federal Regulation 835, January 5, 1990.

 .42در كشورمانم در بند (پ)  1-1از «آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زللله» مبوو 1378/9/17م يكاي از
اهداف آييننامه اينگونه توصيف شده كه «بناهاي ضروري (مطابق دسته الف نروه  1در بند  )5-1پا

از وقاوع

زلللههاي شديد بدون آسيب عمده سازهاي قابل استفاده باقي بمانند» .در تعريف اين دساته از بناهاا اظهاار شاده:
«بناهاي ضروري كه قابل استفاده بودن آنها پ

از وقوع زللله اهميت خاص دارد و وقفه در بهرهبرداري از آنها به

طور بيرمستقيم موجب افلايش تلفات و خسارات در نواحي زلللهزده ميشود مانند بيمارستانهاا و درمانگااههاام
مراكل آتشنشانيم مراكل و تتسيسات آبرساني نيروناهها و تتسيسات برقرسانيم برجهاي مراقبت فرودناههام مراكل
مخابراتم راديو تلويليونم تتسيسات انتظامي و مراكل كمكرساني و به طور كلي تماك ساختمانهايي كه استفاده از
آنها در نجات و امداد مؤثر ميباشد» (دسته الف نروه  1در بند  5-1همان آييننامه).
43. 42 U.S.C.A. § 770 (7) (Supp. 1991).
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براي تحق عملي اهداف قانون اخير ،كنگره امريكـا در  16نـوامبر  ،1990قـانون ملـي
اجرايي كردن برنامه كاهش خطرهاي ناشي از زلزله 44را به تصوي

رسانيد .به موج

ايـن

قانون رئيسجمهور مكلف گرديد تا استانداردهايي را براي ايمني در مقاب زلزله ،نـه فقـط
براي ساختمانهاي در حال ساخت و آينده ،بلكه براي بناهاي موجود تدوين و ابالغ نمايد.
عالوه بر راهبردهاي ايمني ،كنگره بارها قوانيني را در راستاي جبران خسارت و پوشش
بيمهاي با هدف به حداق رسانيدن مصيبتهاي ناشي از زلزله به تصوي

رسانيده است كه

از جمله شام نجات زندگان از حادثه ،اهتمام ويژه به ساختمانهـاي آموزشـي (مـدارس)،
ساخت دوباره بزرگراههاي آسي پذير ،بيمه ،آموزش و پشتيباني در مقابـ زلزلـه و جبـران
45

خسارت از زلزلهزدگان ميشود.

 .2-2-3پيشگيري از طريق جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي
از نگاه فلسفه حقوق بشر ،در مقاب اين كاوش علمي كه مثال فالن منطقه كشـور يـا شـهر،
زلزلهخيز يا در معرض سي اسـت ،ايـن واكـنش كـه «خـدا كنـد حادثـهاي روي ندهـد»،
پرسشهاي عميقي را موج

ميشود .يكي از سؤاالت آن است كه آيا ميتـوان بـا وجـود

اطالع از يك وضعيت بالقوه مترب كه هر آن احتمال بالفع شدن آن وجود دارد ،مـردم را
در نوعي «شرطبندي» در ميان ترديد زندگي يا مرگ نگاه داشت؟ اگر شتصي كه منطقيتر
از بقيه است ،به استناد ح بشري خود بر زندگي پايدار ـ و نه محتمـ ـ بتواهـد دولـت
متبوع خود را در معرض اين پرسـش كـه «حـال كـه مـيدانيـد ،ـرا اقـدامي در راسـتاي
پيشگيري انجام نميدهيد؟» قرار دهد ،كار نامتعارفي انجام داده است؟
با توجه به پرسشهاي فوق ،ميتوان به يكي از راهكارهايي كـه بـه راحتـي مـيتوانـد
دولت را از رويكرد پيشگيرانه برهاند ،پاسخ «نه» داد :اينكه زنـدگي شـهروندان در معـرض
خطر در مقاب بالياي طبيعي به طور عام يا حادثهاي خاص« ،بيمه» شود .را كه بيمه مـانع
«مرگ» نميشود و تنها برخي از جبرانهاي صرفا مالي را در اختيار بازماندگان ـ اگر باشـند
ـ قرار ميدهد.

در پروناده

44. National Earthquake Hazards Reduction Program Reauthorization Act 1990.
45. See: Flatt & Kliner, op. cit., p. 8, Note. 32.
(] )Gogerty v. General Accident Fire and Life Ass Corp [1965دادنااه باه صاراحت تكلياف

پيمانكاران بر ساخت ضدزللله اماكن عموميم بهويژه مدارس تتكيد كرد و از اين امر به عنوان «حقيقت روشني كه
همگان ميدانند»م ياد كرد.
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بنابراين ،راهكار پوشش بيمهاي صرفا توجيهي براي فرار از وظيفه اسـت .زيـرا تجربـه
نشان داده كه حادثه طبيعي همهگيري مث زلزله ،توفان يا خشكسـالي مـيتوانـد بزرگتـرين
شركتهاي بيمه را ورشكست نمايد .به همين دلي  ،شركتهـاي بيمـه بـه هنگـام پوشـش
بيمهاي ،با تعيين سقف سرمايه قاب پرداخت نشان دادهاند كه بيشتر به فكـر منـافع تجـاري
46

خود هستند تا تأمين جاني و مالي شهرونداني كه در معرض خطر قرار دارند.

بايد تأكيد كرد كه از ابعاد ديگر نيز بيمه ساختمانها در مقاب حوادث طبيعي ارهسـاز
نيست .را كه براي مثال ،گردشگران ،كارگران و افرادي كه به طور اتفاقي در مح حضور
دارند ،مشمول پوشش بيمهاي نميشوند .البته طرح بحث بيمه حوادث طبيعي ميتوانـد بـه
نوعي به كمك حقوق مسؤوليت مدني بيايد :همين كه سازندگان يا مالكان سـازههـا قبـول
دارند كه «خطر» سازههاي آنها را تهديد ميكند و لذا براي گريز از خسارت ،اقدام بـه بيمـه
سازه مينمايند ،دلي بر آن است كه آنها احتمال ميدهنـد كـه در صـورت فقـدان پوشـش
بيمهاي شتصا مسؤول باشند 47.بنابراين ،صرفنظر از بحث بيمه ،دادگاه نيـز مـيتوانـد در
صورت بروز حادثه طبيعي و ورود خسارت و تقاضاي جبران خسارت از سوي زيانديـده،
رابطهاي ميان فع سه انگارانه يا متقلبانه سازنده و زيان وارده برقرار ساخته و لـذا اشـكال
نقص در اركان مسؤوليت مدني را مرتفع سازد.
اعطاي وام براي بازسازي نيز نبايد جبران مطلـوب بـه شـمار آيـد؛ زيـرا بـدينوسـيله
وضعيت پيش از حادثه اعاده نميشود ،بلكه تنها سـازوكاري بـراي بازسـازي كـه خـود در
صورت عدم نظارت ناپايدار است ،ارائه ميشود .بازپرداخت اقساط وام نيز به عنوان بـاري
48

اضافي بر دوش مصيبتزدگاني كه هزاران مشك را تحم ميكنند ،افزوده ميشود.

46. Howard Kunreuther, "The Case for Comprehensive Disaster Insurance", Journal of Law & Economy,
vol. 11, 1968, p. 147.

 .47به عبارت ديگرم يكي از لوازك منطقي اقداك به بيمه از سوي بيمهنذاران كه آنها را به اين امر برميانگيلدم نفعي
است كه در قبال اين بيمه عايد آنها ميشود .به طور قطعم انر عدك اقداك به بيمه حوادث طبيعي (به طاور خااص
بيمه ساختمان از سوي سازنده بيرمالك آن)م زياني براي بيمهنذار نداشته باشدم هيچ شخبي حاضر نميشود كاه
با پرداخت «حق بيمه»م حادثهاي را كه به وي ربطي ندارد و مسؤوليتي را دامنگير او نخواهد ساختم بيمه نمايد.
 .48به عًوهم در اكثر پ

از پرداخت واك از سوي دولتم نااتواني مبايبزدناان از بازپرداخات آنم مشاكًت

عمدهاي را براي نظاك بانكي از حيث محاسبات مالي و برنامهريلي براي آينده موجب ميشود و همين امر دولات
را مجبور به تلريق پول و تعويق بازپرداخت واك از سوي خسارتديدنان مينمايد؛ نك :اليحه قاانوني راجاع باه
تتمين اعتبار به منظور ترميم و بازسازي خسارات ناشي از سايل در اساتان همادانم مباوو 1359/3/21؛ قاانون
تبويبنامه راجع به پرداخت مابهالتفاوت كارملد دريافتي بانكها از اهالي مناطق زلللاهزده و سايلزدهم مباوو
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 .3معافيت از مسؤوليت در قبال حوادث طبيعي
بررسي عوام و توجيههاي معافيت از مسؤوليت در قبال حوادث طبيعي بـه مفهـوم تأييـد
آنها نيست .در واقع بررسي موضوع در گفتار حاضر با ايـن هـدف صـورت مـيگيـرد كـه
گونه ميتوان استناد به اينگونه از توجيـههـا را بـه حـداق رسـانيد .تمسـك بـه عوامـ
معافكننده يا توجيهكننده ،بسته به اينكه ه شتصي خوانده دعواي مسؤوليت مدني ناشي
از حوادث طبيعي باشد ،متفاوت است .حكومت اغل

به مصونيت خـود از پيگـرد قـانوني

استناد ميكند؛ حال آنكه مهندسان و سازندگان ممكن است به عذرهايي همچون قوه قاهره،
محدوديت زماني استحكام سازه ،انطباق با پيشرفتهاي علمي زمان ساخت ،ناشناخته بودن
علت حادثه يا نحوه پيشگيري از آن در زمان ساخت سازه و بـه طـور كلـي عـدم انتسـاب
خسارت به خود ،استناد نمايند.

 .3-1مصونيت دولت از پيگرد
مصونيت دولت در مقاب مسؤوليت مدني ،ريشه در يكتاگري هيأت حاكمه و نظام سلطنتي
دارد كه در آن شتص پادشاه ،قاب تعقي

قضايي نبود .در عصر حاضر ،بهويژه در كامنال،

ردپاي اين مصونيت را ميتوان حتي در نظام مردمساالر نيز ديـد :مطـاب بـا ايـن ديـدگاه،
دولت به عنوان دولت ،هيچگاه قاب پيگرد نيست .مصونيت بدون تقصير حكومت در مقاب
پيگرد قانوني با استناد به توجيههاي غيرحقوقي همانند اينكـه «پادشـاه خطـا نمـيكنـد» يـا
«واضع قانون را نميتوان به موج

همان قانون تحت تعقي

قرار داد» و  ...در گـذر زمـان

تعدي شده است .نانچه گفتهاند 49،معلوم نيست در عصـري كـه «شـاهي نيسـت ،رئـيس
حكومت مصونيتي ندارد و از ابتدا قدرت هيأت حاكمه ،اختيار موقتي از سوي مردم است»،
گونه ميتوان مصونيت دولت را پذيرفت.
لذا« ،در شرايطي كه حقوق شهروندان نسبت به دولت ،در زمره اصول بنيادين حقوق به
1369/10/16؛ بخشنامه در خبوص جمعآوري كمكهاي نقدي و بيرنقادي جهات زلللاه دلخاراش ساال 69م
مبوو 1370/6/26؛ تبويبنامه در خبوص استمهال تسهيًت اعتباري كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كاه در
اثر سيل خسارت ديده اندم مبوو 1380/5/24؛ تبويبنامه در خبوص استمهال تساهيًت اعتبااري اشاخاص
حقيقي و حقوقي كه در اثر سيل استانهاي نلستان و خراسان خسارت ديدهاندم مبوو 1380/6/21؛ تبويبنامه
راجع به استمهال باقيمانده تسهيًت پرداخت شده به آسيبديدنان زللله اردبيلم مبوو .1382/1/10
49. William H. Traviss, "Municipal Tort Liability in Tennessee: The King Can Do Wrong", Memphis
State University Law Review, vol. 1, 1970-1971; B. Ronald, "The King Can Do Wrong - The Oregon Tort
Claims Act, Lansing", Oregon Law Review, vol. 47, 1967-1968.
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شمار ميآيد ،پذيرفتن مصونيت دولت از حيـث عـدم مسـؤوليت در مقابـ خسـارات ،بـا
نمايندگي وي از جان

50

عامه مردم در تعارض كام است» .بـه نظـر قاضـي فرانكفـورتر،

مصونيت دولت يزي جز «يك بازمانده هـرج و مـرجزا از امتيـازات انحصـاري شـاهانه»
51

نيست.

اين عنوان از آن جهت ايجاد هرج و مرج ميكند كه اگر قرار باشد پادشاه (يا جـايگزين
وي در نظام مردمساالر) اشتباه نكند ،معلوم نيست كه مسؤوليت ناشي از خطاي دولـت بـه
مفهومي غير از گردانندگان آن بر دوش ه كسي نهاده خواهد شد .قاضي هولمز در تحلي
رايي اين مصونيت ميگويد« :نه به خاطر مفهومي كه مرسوم شده يـا نظريـهاي كـه كهنـه
گشته ،بلكه بر اين مبناي منطقي و عملي كه هيچ ح قانوني بر عليه مرجعي كه خود قانون
52

موجد ح را ايجاد ميكند ،نميتوان تصور كرد».

به هر حال ،بهويژه تا دهه  1950ميالدي ،عليرغ اينكه برخي از قضات جسور به طور
نادر ،مصونيت دولت را با هر مبنا و توجيهي ،مغاير با مفاهي اخالقي مـردمسـاالري نـوين
ميشمردند 53،در كامنال عدهاي حتي تصور پاستگويي پادشاه براي خطاهاي مدني خود را
عجي

و غري

ميدانستند.
54

امروزه ،حداق تفكيك ميان اعمال حاكميت و اعمال تصدي پذيرفته شده و مصونيت
مدني تنها در مورد آن دسته از اعمال حاكمانه كه براي حفظ مصالح و منافع عمومي انجـام
ميگيرد ،قاب بررسي است 55.حتي در مورد اعمال مذكور نيز ،به موجـ

قـانون يـا رويـه

عملي حدودي براي دولت تعريف ميشود كه خارج شدن از آن ،مديران و دستاندركاران
اعمال حاكميت را در معرض تعقي

كيفري ،مدني و اداري قرار ميدهد .در قانون برخي از

ايالتهاي امريكا ،در مورد آن دسته از اعمال خطرناك ،زيانبار و غيرمنطقي دولـت كـه بـار
مالي زيادي داشته باشد ،دولت شتصا در مقاب زيانديـدگان مسـؤوليت دارد 56.در قـانون
50. Mr. Justice Frankfurter
51. Dissenting in Kennecott Copper Corp. v. Tax Comm'n, 327 U.S. 573, 580 (1946).
52. Kawananakoa v. Polyblank, 205 U.S. 349, 353 (1907).
53. Dissenting in Great Northern Ins. Co. v. Read, 322 U.S. 47, 59 (1944).

« .54اعمال حاكميت» در مقابل «اعمال تبدي» قرا مينيرد« .در اعمال حاكميتم دولت در مقاك اساتفاده از حاق
حاكميت و اقتدار ملي استم تنها نفع عموك را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقاش آمار و فرماناده
ظاهر ميشود .ولي در اعمال تبديم دولت به كارهايي ميپردازد كه مردك نيل در روابا خبوصاي خاود انجااك
ميدهند .در اينگونه اعمالم دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر ميشود و بسان اشخاص حقوقي باه داد و ساتد
ميپردازد» (به نقل از :ناصر كاتوزيان ()1378م پيشين ،ش 288م ص .)569
55. Keeton et al., op. cit., § 131, at 1033.
56. Tennessee Governmental Tort Liability Act Supp. 1990.
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مسؤوليت مدني ايالت تنسي (به عنوان يكي از ايالتهاي زلزلهخيز امريكا) تصريح شده كه
مصونيت دولت ،پ ها ،اماكن عمـومي ،سـدها ،سـي بنـدها و سـاختمانهـاي دولتـي را در
57

برنميگيرد و دولت به دلي نقص يا خرابي آنها مسؤول خواهد بود.

 .3-2محدوديت زماني استحكام سازه
معمول است كه در علوم مهندسي ،براي عمر هر سازه مدت زماني مشتصي تعيين ميشود
كه در آن مدت ،استحكام سازه را ميتوان تضمين كرد و پـس از آن ،سـازه بايـد تتريـ ،
نوسازي يا بازسازي شود .پرسش مه آن است كه اگر اين محدوده زماني در مـورد امـاكن
مسكوني يا دولتي 30 ،سال تعيين شده باشد ،آيا ميتوان پس از سـپري شـدن ايـن مـدت،
عليه سازندگان سازههاي تتري

شده به وسيله زلزله طرح دعوا كرد؟

محدوده زماني استحكام سازه را ميتوان در دو معناي كـامال متفـاوت در نظـر گرفـت:
نتست اينكه ،سازه تنها براي مدت مشتصي استحكام داشته و پس از آن به احتمـال زيـاد
با اولين حادثه طبيعي همچون سي  ،توفان يا زلزله (حس

نوع و كـاركرد آن) ،فروخواهـد

ريتت يا كارآيي خود را از دست خواهد داد .براي مثال ،با توجه به اينكه هر سـي بنـد بـه
طور متوسط هر سال در معرض  5سي با فشار باالتر از متوسط قـرار مـيگيـرد ،مـيتـوان
پيشبيني كرد كه متزن آن پس از  10سال از گ و الي پر شود و اين سازه ديگـر كـارآيي
نداشته باشد و به همين دلي اليروبي آن يا ساخت سي بند ديگري در همان مسير ضرورت
داشته باشد.
دوم اينكه ،استحكام سازه تنها براي مدت معيني تضمين شود ،امـا در خصـوص اينكـه
سازه پس از آن مدت نيز قاب استفاده خواهد بود يـا نـه ،اظهـارنظري نشـود .بـراي مثـال،
پيمانكار يك ساختمان ،استحكام آن را در برابر زلزلـه تـا  7ريشـتر بـراي مـدت  10سـال
تضمين ميكند ،در عين حال مدعي نيست كه ساختمان پس از مدت مذكور با اولين زلزلـه
از بين خواهد رفت.
در حالت نتست ،بايد به موج
تتري

قانون ،دولـت يـا مالـك ملـزم شـود سـازهاي را كـه

شده يا كارآيي خود را از دست داده ،حس

مورد تتري

كرده و يا از نو بنا نهـد.

در مورد عدم تضمين سازه پس از مدت معين ،تعيين راهكار واقعا دشوار اسـت .ـرا كـه
وجود قرارداد و محدوده زمـاني بـراي اسـتحكام سـازه ،سـازنده را از مسـؤوليت در قبـال
57. Tennessee Code Ann § 29-20-204 (a) 1980.
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خسارات وارده به آن ميرهاند .ارزيابي استحكام سازه پـس از پايـان تضـمين اسـتحكام و
ضرورت تتري

آن در صورت نداشتن مقاومت در حـد اسـتاندارد ،راهكـاري اسـت كـه

ميتوان به موج

قانون تعيين و اجرا كرد .البته بايد دستورالعم دقيقي براي تعيـين عمـر

متوسط سازهها به تفكيك نوع مصالح ،كاربرد و شرايط اقليمي منطقه ساخت تعيين گرديده
و مدت زماني حداقلي براي سازندگان از حيث تضمين استحكام سازه تعيين شود.

 .3-3قوه قاهره
استناد به عذري به نام «قوه قاهره» توس به قواعد موجود حقـوق مسـؤوليت مـدني را بـا
آرمان پيشگيري يا جبران خسارات ناشي از بالياي طبيعي دشوار مـيسـازد .وجـود عامـ
قهري كه خسارت به طور كام و مستقي منتس

به آن باشد ،عامـ رهـايي از مسـؤوليت

ناشي از بياحتياطي و نيز مسؤوليت بدون تقصير خواهد بود .اثبات قـوه قـاهره بـه معنـاي
اثبات اين امر است كه نيروي طبيعي ،غيرقاب اجتناب و غيرقاب پيشبيني موج

خسارت

شده است« 58.تشتيص اين امر كه حادثه طبيعي به عنوان قوه قاهره محسوب ميگـردد يـا
يكي از عوام مسؤوليت مدني است ،يكي از دشوارترين مباحث حقوق مسـؤوليت مـدني
بوده و ميباشد :ميداني كه ساختمانهاي بلند ،بيشتر از ساختمانهـاي كو ـك در مقابـ
زلزله آسي پذيرند؛ حال آنكه اگر زلزله در مورد اين سـاختمانهـا «قـوه قـاهره» محسـوب
شود ،بايد گفت كه سازندگان نين سازههايي در مقاب زلزله مسؤول نيستند؛ دقيقـا ماننـد
اينكه بگويي راندن يك خودرو ،خطر تصادف را ايجاد ميكنـد؛ خطـري كـه راننـده تـوان
59

پيشبيني آن را ندارد و لذا نبايد در قبال آن مسؤول باشد».

سالهاست كه بحث ناشي از تصادفات وساي نقليه موتـوري ،حـ شـده اسـت و بـه
جهت پيشگيري از حوادث مشابه ،بهينهسازي خودروها ،بدون جبـران نمانـدن زيـانديـده
بيگناه و تحت تأثير نظريههايي همچون خطر در برابر انتفاع ،مسؤوليت دارنـدگان وسـاي
نقليه موتوري به رسميت شناخته شده است 60.اما اينكه را هنوز حـوادث زيانبـار طبيعـي
58. Vernon Palmer, "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil
Law, and Comparative Law", Tulane Law Review, vol. 62, 1988, pp. 1350-1351.
59. Joseph H. Sommer, "Transforming Torts", Yale Law Journal, vol. 97, 1988, p. 659.

 .60در حقوق كشورمان ماده « 1قانون بيمه اجباري مساؤوليت مادني دارنادنان وساايل نقلياه موتاوري زميناي
درمقابل شخص ثالث»م مقرر ميدارد« :كليه دارندنان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متبال باه
وسايل ملبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسؤول جبران خسارات بادني و
مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه ملبور و يا محموالت آنهاا باه اشاخاص ثالاث وارد شاود و مكلفناد
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همچون زلزله كه مسؤوالنه محسوب كردن آنها ،همان توجيههاي مربوط به تصادفات را به
قانون ،وارد حوزه حقوق مسؤوليت مدني نشـده و حتـي در

همراه دارد ،حداق به موج

كامنال نيز به طور موردي يا به موج

رويه قضايي موضوع بررسي بودهاند ،پرسشي است

كه پاسخ بدان بيشتر رنگ سياسي خواهد داشت .را كه پاسـخ بـه طـور مسـتقي بـا ايـن
پرسش ارتباط مييابد كه دولت قدر براي جـان تـكتـك شـهروندان خـود ارزش قائـ
است؟
مطالعات و حتي مالحظات روزمره نشان ميدهد كه در كشورهاي پيشـرفته و در حـال
پيشرفت ،در فرايند توسعه پايدار ،پيشگيري از حوادث خسارتزا ،همپاي توسعه در تمامي
حوزهها ،جزء برنامههاي دقي و اجرايي دولت بوده است.

 .3-3-1مفهوم و معيار تشخيص قوه قاهره
در پروندههاي قديمي انگليس ،تعريفي از قوه قاهره ارائه نشده و مصادي آن نيز بـه دقـت
مشتص نشده اند .البته در برخي از پروندهها 61،شرايط قوه قاهره احصا شده اسـت .اينكـه
بايد به طور مستقي و منحصرا منتس

به عوام طبيعي بوده و «عرفا با هيچ وسيلهاي نتوان

آن را پيشبيني كرده يا با احتياط از آثار آن گريتت» .گفته شده كه سازنده يزي كه حتـي
در شرايط عادي احتمال خراب شدن آن وجود دارد ،نبايـد منتظـر ايـن معجـزه باشـد كـه
62

حادثهاي براي آن رخ ندهد.

63

بنابراين نشست پ به دلي عبور و مرور خارج از ظرفيـت آن يـا جويـده شـدن بـار
كشتي به وسيله موشها 64را نميتوان قوه قاهره محسوب داشـت .بررسـي رونـد تـاريتي
رويه قضايي اياالت متحد و انگليس نشان ميدهد كه آنها همواره به دنبـال محـدود كـردن
دايره شمول قوه قاهره و بياعتنايي به بهانهجوييهاي اشتاص مقصر بودهاند .بـه گونـهاي
كه تنها پروندههاي نادري را ميتوان يافت كه در آنها ،استناد به قـوه قـاهره پذيرفتـه شـده
است.

مسؤوليت خود را از اين جهت نلد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهاك
آنها متعلق به اتباع ايراني و صًحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتباد مورد تتييد دولت باشد بيماه
نمايند».
]61. Nugent v. Smith [1876
62. Greenock Corp, 1917 App. Cas, at 572; Cited in: Binder, op. cit., p. 12.
]63. Charing Cross Co. v. London Hydraulic Co., [1913
]64. Pandorf v. Hamilton [1886
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در حقوق اياالت متحد ،در پرونده پوالك 65،اين اص برقرار گرديد كه «هرگاه حادثه به
هر طري با مداخله انسان واقع شده باشد ،نميتـوان آن را مشـمول قـوه قـاهره محسـوب
داشت» .معالوصف در ند پرونده 66،غيرمنتظره و غيرقاب پيشبيني بودن حادثـه از مـوارد
معافيت خوانده محسوب گرديده است .لذا ،مالك مسؤول فروريتتن ديوار باغش به دليـ
توفاني كه بشر قابليت پيشبيني آن را در تاريخ وقوع نداشته ،شناخته نشد.
دادگاه عالي آالباما ،در مورد حوادث طبيعي مرتبط با هواشناسي و شرايط اقليمي ،معيار
جالبي ارائه داده است« .قوه قاهره از نظر حقوقي به مواردي اطالق ميشود كه آنچنان بيش
از حد متعارف باشد كه در تاريخ تغييرات آب و هوايي و سـواب محلـي ديگـر ،هشـداري
67

نسبت به وقوع آن داده نشده باشد».

در پرونده امريكايي ديگري ،ميتوان اوج دقت محكمه را در حفظ جان مردم و احتـرام
مال ايشان مشاهده كرد« :براي تصمي گيري در مورد اينكه حادثه مشمول قوه قاهره بوده يـا
خير ،بايد سابقه بارندگي در گذشته ،موقعيت طبيعي ،شرايط آب و هوايي ،وضـعيت خـاك
(نرم ،رسوبي ،آهكي و  ،)...وجود يا نبود درخت يا مرتع كه حس

مورد مـانع از افـزايش،

تجميع يا سرعت گرفتن آب ميشود را در نظر گرفته و بايد ديد كه آيـا انسـان متعـارف و
68

دورانديش توان پيشبيني و نيز قدرت پيشگيري از آن را داشته است يا خير».

با بررسي رويه قضايي به شرح فوق ميتوان به اين نتيجه صحيح رسيد كه قوه قاهره در
حوادث طبيعي با مفهوم آن در حقوق قراردادها تفاوت دارد .طرح نشدن دعاوي مربوط بـه
حوادثي كه سهوا از آنها به «حوادث غيرمترقبـه» يـاد مـيشـود ،درك نـين نتـايجي را در
حقوق كشورمان دشوار ساخته است.

 .3-3-2تفسير مضيّق قوه قاهره
در شرايط فعلي كه سابقه مناط متتلف كشور از حيث نوع و شدت حـوادث طبيعـي بـه
طور كام مشتص است يا بايد مشتص ميبود و نيز در حالي كه ميتوان با توس به عل
جغرافيا ،زمينشناسي و ديگر دانشهاي مرتبط ،مناط حادثهخيز را به تفكيك نوع و شدت
حادثه مشتص كرده و براي اقدامات احتياطي ـ بازدارنده به دستگاههاي ذيربط اعالم كرد؛
ستن گفتن از «بليه طبيعي»« ،حادثه غيرمترقبه»« ،كار خدا» و عناوين مشـابه ،مفهـومي جـز
]65. Polack v. Pioghe [1868
]66. Golden v. Amory [Massachusetts 1952]; Sutliff v. Sweetwater Co [California 1920
]67. Bradford v. Stanley [Alabama 1978
]68. Frank v. County of Mercer [North Dakota 1971
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دروغگويي و فري

افكار عمومي نتواهـد داشـت .از ايـن رو ،حادثـه طبيعـي كـه بتوانـد

توجيهكننده استناد به قوه قاهره براي معافيـت از مسـؤوليت مـدني باشـد ،حادثـهاي اسـت
غيرقاب پيشبيني و پيشگيري به نحوي كه رويداد آن از حيث نوع يا شدت در متيله بشـر
نميگنجيده يا هيچ كس توان مقابله با آن را ندارد .با اين تعبير ،سقوط شهابسنگ آسماني
يا بروز سونامي در مقياس غيرقاب پيشبيني ،مثالهايي هستند كه براي قوه قاهره مـيتـوان
يافت.
رويه قضايي دادگاههاي اياالت متحد نشان ميدهد كه در موارد متعـددي ،حتـي رانـش
زمين نيز به عنوان حادثهاي قهري كه معافكننده سـازندگان و سـاكنان منـاط در معـرض
خطر باشد ،محسوب نگرديده است 69.در ساح دريا ،آنجا كه هر لحظه احتمال جزر و مد
شديد ،رانش زمين ،توفـان آب يـا آبگرفتگـي وجـود دارد ،اسـتناد بـه قـوه قـاهره ،تنهـا
بهانهجويي در برابر خطاي عمدي و بياعتنايي به سالمت شهروندان خواهد بـود و دادگـاه
موظف است كه ضمن رد اين دفاع ،عام يـا يـا عـامالن اعطـاي مجـوز ،نظـارت و بنـاي
ساختمان در نين مناطقي را مسؤول كليه خسارات وارده اعالم نمايد.

 .3-3-3همراهي قوه قاهره و عامل انساني
اگر قوه قاهره و فع انساني باه موج

خسارت شده باشـند ،در مـوارد بسـيار خاصـي،

رابطه عليت ميان عام انساني و حادثه اساسا وجود ندارد و به همين دلي  ،مسؤوليتي عليه
وي قاب طرح نيست .نانچه گفته شد ،در كـامنال رويـه قضـايي تفسـير مضـيّقي از ايـن
حالت دارد و تحق آن منوط به اين امر است كه قوه قاهره ،بـياحتيـاطي يـا نقـش عامـ
انساني را به قدري تحتالشعاع قرار دهد كه آن را از دور خارج سازد يـا اينكـه خسـارت
وارده ،در واقع ناشي از سه انگاري عام انساني نباشد .براي مثـال ،شـدت زلزلـه آنچنـان
زياد باشد كه بقاي سازههاي در معرض زلزله غيرممكن و تنها بسته به بتت و اقبال باشـد.
در مقاب و به عنوان نمونه ،اگر شتصي در محلي كه به لحاظ جغرافيايي امن نيست يـا بـا
مصالح نامرغوب يا بر اساس طرح غيراستاندارد ،اقدام به ساخت و ساز نمايـد ،اسـتناد وي
به قوه قاهره بيهوده و غيرقاب استماع خواهد بود.
وقتي كه حتي بتشي از خسارت ،ناشي از سه انگاري ،بياحتياطي يا بيخيـالي عامـ
انساني باشد ،رخداد حادثه طبيعي و مبرهن شدن تقل

وي ،او را مسؤول همـه خسـارات

]69. Easton v. Strassburger [Cal. Ct. App. 1984
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ناشي از حادثه ميسازد و دفاع قوه قاهره بيفايده خواهد بود.

70

ميتوان گفت كه اگر ه علت حادثه و ه نتايج آن قاب پيشبيني باشـد ،عامـ زيـان
همواره انساني خواهد بود .همچنين اگر رايي حوادث قاب پيشبيني نبوده ،امـا نتـايج آن
قاب پيشبيني باشد ،بازه مسؤوليت مدني متوجه عام انساني خواهد بـود 71.از ايـن رو،
براي مثال اگر علت توفان در منطقه جغرافيايي خاصـي كـه در آنجـا سـابقه داشـته معلـوم
نباشد ،اما احتمال وقوع و نوع و ميزان خسارات ناشي از آن را بتوان پـيش از بـروز حادثـه
برآورد كرد ،مسؤوليت متوجه افرادي خواهد بود كه مكلف به تدارك تجهيزات ،وسـاي و
تدابير الزم براي اجتناب از خسارات ناشي از آن و اخطار به شـهروندان در معـرض خطـر
بوده و در عين حال به وظيفه خود عم نكردهاند .در نين وضـعيتهـايي ،نـدادن مجـوز
ساخت يا تدوين مقررات آمره و نظارت بر ساخت بـا رعايـت اسـتانداردهاي متناسـ

بـا

حادثه ،جزء تدابير پيشگيرانه محسوب ميگردد.
با در نظر گرفتن معيار قابليت پيشبيني در بسياري از حوادث طبيعـي همچـون زلزلـه،
توفان و سي  ،عام انساني ،مسؤول حادثه و موظف به جبـران آن اسـت .البتـه اسـتفاده از
مسؤوليت مدني پيشگيرانه با توجه به نوع حادثـه تعيـين مـيشـود .بـراي مثـال ،توفـان را
ميتوان پيشبيني كرده و به شهروندان در خصوص آثار مترب آن هشدار داد .حـال آنكـه
پيشبيني زلزله ،تكليف مقاومسازي سـاختمانهـا و حتـي نـدادن مجـوز سـاخت بـر روي
گس هاي بالقوه لرزان را در پي دارد.
به هر حال ،وقتي انسان «واسطه» حادثه و طبيعت شود ،نميتوان به قـوه قـاهره اسـتناد
كرد .اين وساطت ممكن است عنـوان پـيشبينـي حادثـه و پيشـگيري نكـردن از آن ،تـوان
پيشگيري از حادثه و اقدام نكردن به اين امر و عناوين مشابه را داشته باشد .صرف وساطت
انسان باعث برقراري رابطه كام يا نسبي ميـان او و زيـان وارده مـيشـود و همـين امـر ـ
حس

مورد ـ مسؤوليت كلي يا جزئي عام انساني را در پي دارد.

 .3-4دفاع عدم انتساب خسارت
با اين فرض كه دفاع قوه قاهره بودن حادثه طبيعي پذيرفتـه نشـود ،يكـي از دفاعيـاتي كـه
ممكن است سازندگان ،پس از تتري

كلي يا جزئي سازه به دليـ حـوادث طبيعـي بـدان

استناد نمايند« ،دفاع عدم انتساب خسارت» است .ايـن دفـاع خـود مـيتوانـد عنـوانهـاي
]70. Carlson v. A. & P Corrugated Box Corp [Pa 1950
71. Binder, op. cit., p. 27.
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متتلفي داشته باشد كه بايد هر كدام را جداگانه بررسي كرد.
خوانده دعوا ممكن است نين دفاع نمايد كه اشكال مربوط به طرحي بوده كه از سوي
كارفرما در اختيار وي قرار گرفته 72و او ملزم بوده كه سازه را در حدود همان طرح و نقشه
پياده نمايد .لذا خسارت به وي قاب انتسـاب نبـوده و بايـد كارفرمـايي كـه اجـراي طـرح
غيراستاندارد را خواستار شده ،تحت تعقي

قرار داد .در خصوص اين دفاع ،اگر ه اصـوال

متقاضي اجراي نان طرحي مسؤول خسارات وارده است؛ امـا مهندسـي كـه بـا علـ بـه
غيراستاندارد بودن طرح ،اقدام نموده نيز در مقاب زيانديدگان مسؤول اسـت .ـرا كـه بـا
تعيين و ابالغ استاندارد ،از يك مهندس به عنوان سازنده حرفهاي انتظار ميرود كه از مفـاد
آن اطالع داشته ،آن را با طرحي كه اجراي آن درخواسـت شـده مقايسـه كـرده و مغـايرت
طرح با معيارها و اصول ساخت و ساز را به متقاضي اجراي آن اعالم نمايد .بر اين اسـاس،
اعالم مسؤوليت شتصي مهنـدس ،پيمانكـار ،نـاظر و ديگـر اشـتاص مـرتبط بـا اجـراي
طرحهاي غيراستاندارد ساخت ،به موج

قانون ،يكي از بهترين راهكارها بـراي پيشـگيري

از طراحي و اجراي سازههاي غيرمقاوم ميباشد.
دفاع عدم انتساب ممكن است با اين استدالل صورت گيرد كه سازنده در زمان ساخت،
استانداردهاي روز را رعايت كرده و در آن زمان ،با در نظـر گـرفتن دانـش و مصـالح روز،
امكان استحكام ساختمان بيش از مقياس معين وجود نداشته است .پذيرش يا عدم پـذيرش
اين دفاع ،بستگي به اين امر دارد كه قانون ه استانداردي را بـراي اسـتحكام تعيـين كـرده
باشد .به هر حال ،اگر استاندارد تعيين شده ،بسيار پايينتر از معيارهـاي بـينالمللـي باشـد،
دولت شتصا در مقاب زيانديدگان مسؤول خواهد بود .زيرا معيـار پيشـگيري از حـوادث
طبيعي ،معياري جهاني است و مقررات پيشگيرانه در اين حوزه نيـز بايـد بـر همـين معيـار
تدوين يافته و اجرا گردد.

نتيجه :پاسخهايي مبهم براي پرسشهايي روشن
از زلزله بامداد روز هارشنبه  17ارديبهشت  1309كه ديلمقـان (شـهري نزديـك سـلماس
فعلي) را براي هميشه به زير خاك برد تا زلزله بامداد جمعـه پـنج ديمـاه  1382بـ  ،ـه
تحولي در نظام حقوقي كشورمان براي جلـوگيري يـا تقليـ خسـارات ناشـي از حـوادث
طبيعي روي داده است؟ در بيش از  10زلزله ويرانگر در فاصله اين دو زلزلـه كـه بـه نوبـه
72. Constance Frisby Fain, "Architect and Engineer Liability", Washburn Law Journal, vol. 35, 19951996, p. 47.
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خود در رديف ركوردداران جهاني مرگ و مير ناشي از حوادث طبيعـي قـرار دارنـد ،ـرا
مقنن و مجري بيدار نشدهاند؟ اگر ادعاي تصـوي

قـوانين و مقرراتـي بـراي مقـاومسـازي

سازهها يا اصرار بر اجراي مقررات ساب ـ حداق پـس از زلزلـه بـ ـ مطـرح باشـد ،ـه
تضميني وجود دارد كه زلزله بعدي ،بـه دليـ عـدم اجـراي دقيـ آن مقـررات ،بيشـترين
خسارات قاب تصور را وارد نسازد؟ بررسيها نشان ميدهد كـه هنـوز هـ در بسـياري از
مناط كشور ـ بهويژه كالنشهرها ـ در مرحله پرسشهاي روشن و پاسخهـاي مـبه قـرار
داري :
پيشرفت بشر و امكان پيشبيني زمان دقي يا نسبي وقوع بسياري از بالياي طبيعـي ،تـا
ه حد در تدوين يا اصالح قوانين و مقررات و آراي محاك تأثيرگذار بوده است؟ تـا ـه
ميزان اطالع از آمار و ارقام مربوط به خسارتهاي ناشي از حـوادث طبيعـي در گذشـته و
تتمين (احتمال) وقوع آنها در آينده در برنامهريزي پايدار مديران و عوامـ اجرايـي مـؤثر
بوده است؟ پرسش مبناييتر آن است كه تا ه حـد ميـان دانـش روز نسـبت بـه حـوادث
طبيعي و تصميماتي كه در دستگاههاي متتلف تقنين ،اجرا و قضـا در خصـوص مسـائ و
الشهاي مرتبط گرفته ميشود ،هماهنگي وجود دارد؟
براي نمونه ،سكوت رويه قضايي بيشتر ناشي از اين طرز تفكر غلط ميباشد كه پس از
بروز حادثه طبيعي ـ آن ه از نوعي كه ساختمانهاي قديمي را نيز خراب كرده ـ نميتوان
عليه دولت (به طور كلي) يا سازندگان متتلف (در مورد سازههاي داراي مجوز سـاخت و
مهندس ناظر) طرح دعوا كرد .به نظر ميرسد كه زلزلـههـاي بيشـتري الزم اسـت تـا ايـن
حقيقت در عم پذيرفته شود كه تنها با كمي ستتگيري و ميهندوستي در اجراي قوانين و
مقررات ناظر به ساخت و ساز ،ميتوان جان عدهاي زيادي را قب از اينكـه زيـر آوار دفـن
شوند ،نجات داد.
معالوصف ،در سالهاي اخير ،احكام قضايي صادره از سوي محاك مبنـي بـر تتريـ
ساختمانهاي غيرمجاز يا ساختمانهايي كه با وجود داشتن مجوز ساخت ،هماهنگي آنها با
استانداردهاي قانوني تأييد نشده ،آغـازي اميـدواركننـده و نيازمنـد حمايـت بـراي تحـول
ميباشد .آغاز راهي كه در صورت فراگير شدن و تبعي

آميز نبودن آن ،به جاي اينكه پـس

از بروز حوادث طبيعي ،دولت در معرض اتهام ك كاري و اهميت ندادن بـه زنـدگي مـردم
قرار گيرد؛ متتلف ،پيش از وقوع هر حادثهاي ،تاوان تتلف ،بيمباالتي يا خيانـت خـود را
از طري جبران خسارت و تحم مجازات خواهد پرداخت.

79

مسؤوليت مدني در قبال حوادث طبيعي

فهرست منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

205 U.S. 349, 353 (1907)
322 U.S. 47, 59 (1944)
327 U.S. 573, 580 (1946)
42 U.S.C.A. § 770 (7) (Supp. 1991)
Binder, Denis, "Act of God? or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in
Tort Law", Review of Litigation, vol. 15, no. 1, 1996.
Durnford, John W., "The Liability of the Builder, Architect and Engineer for Perishing
and Other Defects in Construction", Revue Juridique Themis, vol. 2, 1967;
Earthquake Hazard Reduction Act
Executive Order 12699, 55 Federal Regulation 835, January 5, 1990.
Federal Tort Claims Act 1952
Flatt, William "The Expanding Liability of Design Professionals", Memphis State
University Law Review, vol. 20, 1990
Flatt, William & Wesley R. Kliner, "When the Earth Moves and Buildings Tumble, Who
Will Pay?–Tort Liability and Defenses for Earthquake Damage Within the New Madrid
Fault Zone", Memphis State University Law Review, vol. 22, 1991
Frisby Fain, Constance, "Architect and Engineer Liability", Washburn Law Journal, vol.
35, 1995-1996, p. 47.
Johnston, Arch C., "Seismic Ground Motions in Shebly County". Tennessee. Resulting
from Large New Madrid Earthquake CERI Technical Report, 88-1, 7 fig. 3, 1988 .
Keeton et al., Prosser and Keeton on the Law of Torts, Fifth Edition, St Paul, MN, West
Publishing 1984
Kunreuther, Howard, "The Case for Comprehensive Disaster Insurance", Journal of Law
& Economy, vol. 11, 1968, p. 147.
N.L. Torts: Absolute Liability: "Rylands v. Fletcher", Michigan Law Review, vol. 31, no.
8 (Jun., 1933), pp. 1176-1178.
National Earthquake Hazards Reduction Program Reauthorization Act 1990
Nemmers, Erwin E., "Problem of Government Liability to Subcontractors under
Terminated CPFF Prime Contracts-The Third Party Beneficiary Theory", Virginia Law
Review, vol. 31, 1944-1945 .
Palmer, Vernon, "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common
Law, Civil Law, and Comparative Law", Tulane Law Review, vol. 62, 1988
Porter, James M., "Federal Tort Claims Act: Liability of United States for Negligence of
Government Firemen", Michigan Law Review, vol. 55, no. 7, May, 1957
Ronald, B., "The King Can Do Wrong - The Oregon Tort Claims Act, Lansing", Oregon
Law Review, vol. 47, 1967-1968.
Schwartz, Bernard, "Public Tort Liability in France", NewYork University Law Review,
vol. 29, 1954.
Sommer, Joseph H., "Transforming Torts", Yale Law Journal, vol. 97, 1988
Sos, Emil F, Liability of Engineer for Defective Design, Cleveland State Law Review,
vol. 19, 1970 .
Sullivan, "Earthquake Damage: Need for a Viable Cause of Action", Law and the Social
Order, 1972.
Tennessee Code Ann § 29-20-204 (a) 1980
Tennessee Governmental Tort Liability Act Supp. 1990
Traviss, William H., "Municipal Tort Liability in Tennessee: The King Can Do Wrong",
Memphis State University Law Review, vol. 1, 1970-1971.

1378/9/17  آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب.29
،69  بتشنامه در خصوص جمعآوري كمكهاي نقـدي و غيرنقـدي جهـت زلزلـه دلتـراش سـال.30

80

مجله پژوهشهاي حقوقي ()16
مصوب .1370/6/26

 .31تصوي نامه در خصوص استمهال تسهيالت اعتباري اشتاص حقيقي و حقـوقي كـه در اثـر سـي
استانهاي گلستان و خراسان خسارت ديدهاند ،مصوب 1380/6/21
 .32تصوي نامه در خصوص استمهال تسهيالت اعتباري اشتاص حقيقي و حقـوقي كـه در اثـر سـي
استانهاي گلستان و خراسان خسارت ديدهاند ،مصوب .1380/6/21
 .33تصوي نامه در خصوص استمهال تسهيالت اعتباري كليه اشتاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سي
خسارت ديدهاند ،مصوب .1380/5/24
 .34تصوي نامه در خصوص استمهال تسهيالت اعتباري كليه اشتاص حقيقي و حقوقي كه در اثر سي
خسارت ديدهاند ،مصوب .1380/5/24
 .35تصوي نامه راجع به استمهال باقيمانده تسهيالت پرداخت شده بـه آسـي ديـدگان زلزلـه اردبيـ ،
مصوب .1382/1/10
 .36تصوي نامه راجع به تسهيالت متتلف در شهرستان زلزلهزده ب  ،مصوب .1384/7/13
 .37زرگوش ،مشتاق« ،مسؤوليت مدني دولت در بالياي طبيعي» ،مجله رفاه اجتمـاعي ،شـماره (،23 )6
.1385
 .38قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وساي نقليه موتوري زميني در مقاب شتص ثالث
 .39قانون پرداخت سه ميليارد ريال براي عمران و نوسازي در مناط زلزلـهزده و سـي زده اسـتانهـاي
هرمزگان و آذربايجان غربي و هارمحال و بتتياري ،مصوب .1356/3/14
 .40قانون تصوي نامه راجع به پرداخت مابهالتفاوت كارمزد دريافتي بانكها از اهالي مناط زلزلهزده و
سي زده ،مصوب .1369/10/16
 .41قانون راجع به اجازه پرداخت بيست ميليون ريال براي كمك به سي زدگان و جبران خسارت وارده
به آنها ،مصوب .1335/9/11
 .42كاتوزيان ،ناصر ( ،)1378حقوق مدني ،الزامات خارج از قرارداد ضمان قهري ،جلد اول :مسـؤوليت
مدني ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،اپ دوم.
 .43اليحه قانوني راجع به تأمين اعتبار به منظور ترمي و بازسازي خسـارات ناشـي از سـي در اسـتان
همدان ،مصوب .1359/3/21

