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 *سيد احمد هاشم زاده

 چکیده

، بررسي نقش تقصير  زیان دیده در وقوع زیان و تأثير جرایم رانندگيیكي از موضوعات مهم در 

آن بر مسئوليت عامل زیان است. این مقاله در صدد پاسخگویي به این ا ست که هرگاه زیان 

دیده در وقوع زیاني که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، یا مرتكب تقصير شود و 

در وقوع زیان مؤثر باشد، این امر چه تأثيري بر مسئوليت عامل زیان دارد. آیا این امر تقصير او 

موجب محروميت کامل او از دریافت خسارت ميگردد و یا موجب تقسيم مسئوليت شده و از 

 ميزان خسارتي که او باید دریافت کند، کاسته ميشود.

 ليت جرایم رانندگي، تقصير زیاندیده، مسئو واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

بنا بر یك اصل کلي، هر کس موجب زیان دیگري شود مسئول جبران آنست . این اصل حقوقي 

مورد قبول جوامع بشري، ریشه در عدالت و امنيت اجتماعي دارد و چون مفهوم عدالت و عدالت 

نيز با اجتماعي در طول زمان دگرگون ومتحول شده، مفهوم مسئوليت و شيوه جبران خسارتها 

گذشت زمان تحول یافته است. سازمان جهاني بهداشت تصادف را رویدادي مي داند که از 

اختيار انسان بيرون است و به یاري نيرویي بيروني که به سرعت عمل مي کند، رخ مي دهد و 

نتيجه آن زیان بدني و رواني است. کارشناسان تصادف هاي رانندگي تصادف را باشدت و 

وصيف مي کنند که شامل ضربه هاي رواني و بدني است و نياز به مراقبت هاي پيامدهاي ان ت

 .(19، 4210)یعقوبي،  ویژه اي دارد

مي شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم تقصير  مرتكبه زیان دیده در حقوق رم، در فرضي ک

قدیم کامن ال ررسي شود. در نظام زیان ب مي شد، بدون اینكه نوع و ميزان دخالت او در وقوع

نيز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام هاي حقوقي غربي، به ویژه کامن ال 

تعدیل شده، است. اما در حقوق اسالم از همان ابتدا تجزیه و تقسيم مسئوليت پذیرفته شده 

 (.4، 4204)کاظمي، است

 مفهوم تقصیر

عدم انجام مراقبت متعارف براي حفظ سالمت یا مفهوم تقصير زیاندیده معموالً عبارتست از 

حفظ منافع خود از اموال و حقوق ، . . تقصير زیاندیده بدین ترتيب از جهات بسياري با تقصير 

عامل ورود زیان )به عبارتي مفهوم تقصير بطور کلي( قابل مقایسه است. یعني تقصير زیاندیده 

ممكن است به صورت فعل یا ترك فعل بروز نيز ممكن است عمدي یا غير عمد باشد همچنانكه 

 کند.

ضرورت وجود تقصير از این نكته استنباط مي شود که زیاندیده هميشه به نحوي در ایجاد زیان 

مداخله و به آن کمك مي کند. زیرا اگر زیاندیده به هنگام وقوع حادثه در مكان وقوع آن قرار 

ها تقصير زیاندیده است که مي تواند بر روي نگرفته بود ، خسارت به بار نمي آمد. پس این تن

مسئوليت خوانده مؤثر واقع شود . بدین ترتيب ضروري است که رفتار زیاندیده به گونه اي باشد 
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برخي بين تقصير زیاندیده و تقصير عامل ورود زیان تفاوت گذارنده اند.  که تقصير تلقي شود.

قانون بودن آن است، در حالي که قانون زیرا شرط تقصير تلقي شدن عمل عامل زیان، خالف 

تكليفي بر زیاندیده جهت حفظ جان و مال خویش تحميل نمي کند. حتي در ادبيات حقوقي 

نظام کامن ال، تقصير )غفلت(، به صورت نقض تكليف شخص در قبال شخص دیگر است. زمينه 

کشور گاه صحبت از  هایي از این تفكر در حقوق فرانسه نيز دریافت مي شود، چه در حقوق این

تكليف یا تعهد زیاندیده در قبال عامل ورود زیان است . بدین توضيح که زیاندیده نباید با ترك 

احتياطات معمول و معقول که براي حفظ سالمت یا اموال او الزم است دیگري )عامل ورود 

 زیان( را در معرض خطر واقع شدن تحت مسئوليت قانوني قرار دهد. 

كليف براي زیاندیده ز نظامهاي حقوقي چاره اي از اینگونه تصنّعها به منظور ایجاد تشاید برخي ا

، عرف یا اخالق ام حقوقي ما که مالك تعيين تقصير، تخلف از قانون، ولي در نظنداشته باشند

است و با توجه به نفوذ اخالق مذهبي در جامعه ما که حفظ جان و مال را واجب گردانيده است 

ضرر یا عسرو که جان یا مال فرد در خطر باشد )احكام مسلم دیني را در موردي  و حتي همهء

،  وجود چنين تكليفي بر زیاندیده مسلم و تخلف از نوع خطر، برداشته است حرج ( البته حسب

 آن تقصير محسوب است.

 معیار تقصیر

یعني رفتار  ر معيار نوعي است،بطور کلي معيار تقصير زیاندیده مانند معيار تعيين تقصي

مراقبت و احتياط( یك انسان متعارف در آن اوضاع و احوال. البته برخي بر این اعتقادند که )

چون از نظر اخالقي بين به خطر انداختن خود و به خطر انداختن دیگري تفاوت وجود دارد و 

ف پذیرتري ، باید براي زیاندیده معيار پائين تر و انعطاان مذموم بودن این دو یكسان نيستميز

را در نظر گرفت و حتي برخي معيار شخصي را به جاي معيار نوعي پيشنهاد کرده اند. با این 

اوصاف ، به نظر مي رسد که در حقوق ایران بتوان راه حل پذیرفته شده در رویه قضایي فرانسه 

را مالك عمل قرار داد. رویه قضایي این کشور سخت گيري خاصي در تعيين تحقق مفهوم 

 صير زیاندیده نشان نداده و قواعد عمومي مربوط به تقصير را اعمال کرده است .تق
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 حقوق ایران و فقه اسالمی

در حقوق ایران، به جز چند ماده قانوني که از فروع فقهي اقتباس شده است، حكم کلي قانوني 

در فقه اسالمي، وجود ندارد. بنابراین براي تعيين حكم مسأله باید به فقه اسالمي مراجعه کرد. 

و در برخي از فروع مختلف فقهي که در باب دیات و موجبات « اقدام»این موضوع ذیل عنوان 

ضمان وجود دارد، مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. اما در فقه اسالمي برخالف حقوق رم 

ورود زیان به  )و نظام قدیم کامن ال( از همان ابتداي تاریخ فقه، تقصير زیان دیده و دخالت او در

خود، لزوماً او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم نمي کرده است. آنچه تقریباً پنجاه سال 

قبل نظام هاي حقوق غربي به آن دست یافته اند، سالها پيش در فقه اسالمي وجود داشته 

 .است

ورهاي غربي تقصير در نظام کامن ال و کش:شرایط تأثير اقدام زیان دیده بر مسئوليت عامل زیان

لزوم  .زیان دیده، شرط تأثير اقدام او بر مسئوليت عامل زیان است و او باید این امر را ثابت کند

مي توان (ContributoryNegligence) تقصير مشترك»این شرط را از عنوان قاعده 

و  در حقوق اسالم، صرف نظر از بحثي که در مورد مبناي مسئوليت مدني وجود دارد .فهميد

مطابق نظر قوي، تقصير مبناي مسئوليت مدني نيست، آنچه مسلم است، در مسئوليت ناشي از 

اتالف بالمباشره، تقصير شرط نيست. بر این اساس در صورتي که زیان دیده، بالمباشره، در ورود 

زیان به خود دخالت داشته باشد، مسئول زیان وارده به خود بوده و از دریافت خسارت محروم 

شود. اعم از اینكه مرتكب تقصير شده باشد یا خير. به ویژه اگر زیان دیده مباشر و عامل مي 

از دریافت خسارت  زیان سبب ورود زیان باشد و سبب اقوي از مباشر نباشد، او به طور کامل

ق.م(. در صورتي که ميزان تأثير سبب و مباشر در وقوع زیان  222ماده محروم مي شود )

دو مسئولند و در این فرض زیان دیده به ميزان نصف زیان ایجاد شده، از  مساوي باشد، هر

ت، براي تأثير اقدام زیان دیده دریافت خسارت محروم مي شود. براین اساس آنچه مسلم اس

فعل یا ترك فعل زیان دیده که مؤثر در ورود زیان به اوست( بر مسئوليت عامل زیان، الزم )

ه هم باشد، مگر در موردي که اقدام او از مصادیق تسبيب باشد که نيست، این اقدام تقصيرکاران

در این صورت تقصير شرط است. منطقي است که وقتي مسئوليت مبتني بر تقصير باشد، فعل 

زیان دیده هم در صورتي موجب معافيت از مسئوليت شود که تقصيرکارانه باشد، امّا در 

 ه شرط باشد .مسئوليت غير تقصيري، نباید تقصير زیان دید
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دخالت زیان دیده و تقصير او در ورود زیان به او و تأثير آن بر دعواي مسئوليت مدني از       

مباحث مسئوليت مدني است. فقه و حقوق اسالمي از ابتدا راهكارهایي در این خصوص داشته 

یخي و است و حقوق غرب نيز به مرور قواعدي تدوین کرده است. در شماره گذشته پيشينۀ تار

سير تحول تأثير اقدام زیان دیده بر مسئوليت عامل زیان و شرایط تأثير اقدام زیان دیده بر 

. در این شماره نيز بقيه مطالب مقاله و نتيجه ارائه عامل زیان مورد بررسي قرار گرفت مسئوليت

ست که شرط اساسي براي تأثير اقدام زیان دیده بر مسئوليت مدني عامل زیان، این ا .مي شود

بين اقدام او و زیان ایجاد شده، رابطۀ سببيت وجود داشته باشد. مبناي این شرط، همان است 

که در مسئوليت مدني به معناي عام وجود دارد. زیرا شرط اساسي ایجاد مسئوليت مدني، رابطۀ 

سببيت است و این یك قاعده عقلي و مسلم است و نياز به استدالل ندارد. در حقوق رم براي 

وجود رابطۀ سببيت شرط بود در نظام کامن ال، چه در گذشته « قاعده تقصير مشترك» اعمال 

به طور کامل زیان دیده را از دریافت خسارت محروم مي کرد، چه « تقصير مشترك» که قاعده 

در حال حاضر که ممكن است موجب کاهش خسارت او گردد، رابطۀ سببيت شرط اساسي 

 .است

دیده، این است که، عمل او تحت تأثير عامل زیان صورت نگرفته اقدام زیان شرط دیگر که تأثير

و ناشي از آن نباشد. به عبارت دیگر، تقصير یا اقدام خطرساز عامل زیان موجب و محرّك اقدام 

 ,Mazeaud, no, Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989 زیان دیده نباشد

p.228) .ر تقصير یا اقدام خود، دیگري را در موقعيت خطرناك قرار هنگامي که شخصي در اث

دهد و او براي فرار از خطر اقدامي انجام مي دهد، اما در نهایت نه تنها اقدام او موجب رهایي مي

شود، بلكه سبب ورود زیان به او شده و ثابت مي شود که اگر او اقدامي نمي -او از خطر نمي

ؤال مطرح است که آیا زیان دیده مي تواند مطالبه جبران کرد، زیاني واقع نمي شد، این س

خسارت نماید یا از دریافت غرامت محروم مي شود؟! این موضوع را در قالب یك فرع توضيح 

احتياطي و سرعت زیاد به مي دهيم. شخصي سوار اتومبيلي مي شود؛ راننده اتومبيل در اثر بي

رل او خارج شده و هر آن، احتمال واژگوني آن گونه اي رانندگي مي کند که اتومبيل از کنت

بيني مي کند که هر آن، ممكن است اتومبيل از جاده وجود دارد و هر انسان متعارفي پيش

منحرف شده، یا به دره سقوط کند. در چنين وضعيتي سرنشين اتومبيل تصميم مي گيرد براي 

ون پرت کند. او اقدام کرده و در اثر اجتناب از خطر واژگوني اتومبيل خود را از اتومبيل به بير
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آن پاي او مي شكند، بعداً اتومبيل هم متوقف شده، واژگون نمي شود و ثابت مي شود که اگر 

 .سرنشين، خود را به بيرون پرت نكرده بود، هرگز پاي او نمي شكست

ارات خود دیده از دریافت خسارت محروم مي شود، یا او مي تواند تمام خسآیا در این فرض زیان

را از راننده اتومبيل مطالبه کند؟ پاسخ دوم صحيح است؛ یعني راننده اتومبيل سبب اصلي ورود 

زیان به زیان دیده است. در واقع تقصير راننده که زیان دیده را در موقعيت خطرناك قرار داده و 

زیان دیده را قطع او را وادار به آن اقدام کرده است، رابطۀ سببيت بين زیان واقع شده و اقدام 

در  -. حقوق موضوعه ایران.مي کند. این حكم در اکثر نظامهاي حقوقي پذیرفته شده است

حقوق ایران در این خصوص نصي وجود ندارد. در دکترین نيز این مسأله مطرح نشده است. اما 

أیيد با توجه به سابقه موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي و فقه اسالمي، باید همين نظر را ت

کرد. در توجيه آن باید گفت، در فرضي که اقدام زیان دیده یكي از اسباب ورود زیان تلقي مي 

شود، چون اقدام او در آن اوضاع و احوال متعارف و معقول است، او مرتكب تقصير نشده است؛ 

از سوي دیگر عامل زیان که او را در آن وضعيت خطرناك قرار داده است، مرتكب تقصير شده 

 211در تأیيد این حكم مي توان به ماده  .ت، پس او باید مسئول خسارت ایجاد شده باشداس

هرگاه کسي چيز لغزنده اي را در مسير بریزد که »ق.م.ا استناد کرد. این ماده مقرر مي دارد: 

در فرض ماده، عمل خوانده «. موجب لغزش رهگذر شود، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود...

ق.م.ا( اما عمل زیان دیده، که پا روي  221ف قانون و تقصير است )تبصره ماده )عامل( خال

شيء لغزنده نهاده است، تقصير کارانه نيست. بر این اساس، اگر چه او مباشر زیان وارد برخود، و 

کسي که شيء لغزنده را در راه نهاده، مسبب است اما چون مسبب مقصر است، اقواي از مباشر 

 .استبوده و مسئول 

شرط دیگر براي تأثير اقدام زیان دیده بر مسئوليت مدني عامل زیان، این است که عامل زیان 

در ایجاد زیان عمد نداشته باشد. در صورتي که عامل زیان عمداً به زیان دیده خسارت برساند، 

بر اما زیان دیده عمد نداشته باشد، حتي اگر مرتكب تقصير شده باشد، تقصير او هيچ تأثيري 

هاي حقوقي دنيا وجود دارد. در نظام کامن ¬این حكم در تمام نظام .مسئوليت عامل زیان ندارد

موجب محروميت کامل از او جبران خسارت مي « تقصير زیان دیده» ال، حتي در دوره اي که 

شد، در موردي که عامل زیان در ایجاد خسارت عمد داشت، نمي توانست به تقصير زیان دیده 

در فقه .  (Mazeaud,1970, v.2,no 1482,p.595)کرده، از مسئوليت رهایي یابداستناد 

اسالمي، اگر چه به صراحت در این خصوص اظهارنظر نشده است، اما از برخي فروع مي توان 
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استنباط کرد که از دیدگاه فقها نيز هرگاه چند سبب ظاهري در وقوع زیان دخالت داشته باشند 

از اسباب خود زیان دیده است( اگر یكي از اسباب عمد داشته باشد،  ) از جمله فرضي که یكي

اگر عامد، زیان دیده باشد، از دریافت خسارت محروم مي شود، و اگر عامل زیان عمد داشته 

باشد، او ضامن تمام خسارت وارد بر زیان دیده است، اگرچه زیان دیده هم مقصر باشد. در این 

پياده یا سواره( در محلي متوقف باشد و شخصي ) هرگاه: »زمينه فرع ذیل قابل توجه است

عباري )پياده یا سواره( با او برخورد کند، و شخص متوقف زیان ببيند، اگر عامل زیان عمداً با او 

برخورد کرده باشد، ضامن است؛ خواه زیان دیده در معبر عام متوقف شده باشد، یا در معبر 

عامل زیان عمد نداشته باشد، اگر زیان دیده در معبر متعلق  خاص متعلق به عامل زیان؛ اما اگر

به عامل زیان متوقف شده باشد، خود او مسئول زیان وارد بر خودش است، نه عامل زیان، و 

از این فرع فهميده مي شود که در «. اگردر معبر عام متوقف شده باشد، عامل زیان مسئول است

ارد، مسئوليت بر عهده عامد است اگر چه دیگري فرضي که شخص عمد دارد و دیگري عمد ند

تقصير مرتكب شده باشد. همين نظر را مي توان از کتب دیگر فقهي استنباط کرد .همين حكم 

قانون مدني، در مورد تصادم بين دو  225در حقوق موضوعه ایران نيز پذیرفته شده است ماده 

ورت عمد یا مسامحه یكي از آن دو، عامد کشتي یا اتومبيل یا امثال آن، مقرر مي دارد که در ص

ق.م.ا نيز مي توان این  221یا مقصر، مسئول زیان ایجاد شده است. همچنين از مالك ماده 

حكم را استنباط کرد. در نظام هاي حقوقي غربي، در فرض مسأله، تقصير سنگين را نيز حكم 

گيني شود همانند موردي است عمد دانسته اند، بدین معنا که اگر عامل زیان مرتكب تقصير سن

که او در ایجاد زیان عمد داشته است، بنابراین نمي تواند بر مبناي تقصير زیان دیده، از 

به سبك و سنگين پذیرفته نشده مسئوليت خود بكاهد. اما در حقوق ما درجه بندي تقصير 

 .است

ه ویژه کامن ال تحوالت اثر فعل زیان دیده بر مسئوليت عامل زیان، در نظامهاي حقوقي غربي، ب

زیادي به خود دیده است. در این نظام، زیان دیده اي که مرتكب تقصير مي شد و در ایجاد 

از دریافت هر نوع خسارت محروم مي « تقصير مشترك»زیان به خود مؤثر بود، بر مبناي قاعده 

ه امكان تجزیه و مبناي این قاعده که از حقوق رم به نظام کامن ال راه یافته، این بود ک .شد

مطرح « آخرین فرصت»تقسيم مسئوليت پذیرفته نبود. به همين دليل حتي بعدها که نظریه 

گردید، نتيجه آن تحميل کامل زیان به عامل زیان بود و تقصير زیان دیده نادیده گرفته مي 

امل اجرا مي شد. یعني یا زیان دیده به طور ک« یا همه یا هيچ»شد. به عبارت دیگر راه حل 
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تا نيمه دوم قرن بيستم این  .جبران خسارت و یا از دریافت هر نوع غرامت محروم مي شد

پذیرفته شد و در حقوق انگليس قانون « تقسيم مسئوليت» وضعيت ادامه داشت تا اینكه نظریه 

 «تقصير مقایسه اي» به تصویب رسيد و در حقوق آمریكا نيز رویه قضایي نظریه  4015

(Comparative Negligence) مطرح شد. 

شرط تأثير اقدام زیان دیده بر مسئوليت عامل زیان، عالوه بر رابطه سببيت، این  است که عامل 

زیان عمد نداشته باشد و اقدام او محرك و باعث اقدام زیان دیده نباشد. اما برخالف نظام هاي 

دیده شرط تأثير اقدام او بر مسئوليت عامل حقوقي غربي، در حقوق اسالم و ایران، تقصير زیان 

در حقوق اسالم برخالف نظام هاي حقوقي غربي از ابتداي تاریخ فقه، تجزیه و  .زیان نيست

زیان دیده در ورود زیان به خود، لزوماً او را به « اقدام»تقسيم مسئوليت پذیرفته شده است و 

هر مورد بررسي مي شود که آیا زیان طور کامل از دریافت خسارت محروم نمي کند. بلكه در 

ایجاد شده، به لحاظ عرفي، منتسب به عامل زیان، یا زیان دیده، یا هر دوي آنهاست؛ و اگر زیان 

ایجاد شده را منتسب به هر دو بدانند حكم به تقسيم مسئوليت بين آن نظام هاي غربي، پيشرو 

به آن رسيده اند، در حقوق اسالم است و امري که نظام هاي حقوق غربي در نيمه قرن بيستم 

 (.21، ص 4204)کاظمي، قرن ها قبل وجود داشته است

 شرایط تحقق قاعده تقصیر زیان دیده

براي اینكه تقصير زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهاي حقوقي مختلف مطالبه تمام یا 

، جمع شرایطي الزم استه علت منسوب بودن آن به زیاندیده، منتفي گردد، بخشي از خسارت ب

تقصير؛ رفتار زیاندیده به گونه اي باشد که بتوان آن . 4 این شرایط را مي توان اینگونه برشمرد:

انتساب عمل به زیاندیده ؛ عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده  .2را تقصير تلقي نمود. 

رابطه سببيت؛ بين  .2سئول است. و یا از کسي سرزده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وي م

 .رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببيت ) عرفي ( وجود داشته باشد

 خسارات متحمله در تالش برای اجتناب یا کاهش زیان

، اجماعي در ميان سيستمهاي حقوقي وجود دارد مبني بر با توجه به آنچه در قسمت الف آمد

چنانچه منجر به زیان و  –اي احتراز از زیان یا کاهش آن اینكه کوششهاي متعارف زیاندیده بر
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قطعاً تقصير تلقي نمي گردد. این امر ، کوششهاي انجام شده براي  –خسارت بيشتري هم شود 

حذر داشتن دیگري از زیان یا تقليل خسارات وي را نيز در مي نماید ، از این قبيل دانست. در 

پاي کسي شده است ، همچنين مسئول هزینه حقوق سوئيس عامل زیاني که سبب شكستن 

مداواي شكستن دوباره پا است که در حين تالشي که به توصيه پزشك براي راه رفتن انجام 

اینكه هزینه هاي کوشش معقول و متعارف براي اجتناب  توضيح بيشتر .، اتفاق افتاده استشده

 –رابطه سببيت، زیان اضافي  از خسارات یا تقليل آن، مطابق هيچيك از نظریه هاي مربوط به

ضابطه معقوليت  به حساب نمي آید. –که به علت بسيار دور بودن قابل انتساب به سبب نباشد 

علي االصول با دو شرط تحقق مي یابد : اميد به موفقيت در دفع زیان؛ تناسب اقدام اتخاذ شده 

 با ميزان و ویژگيهاي زیان .

بوسيله نجات دهندگان نيز تحت شمول همين حكم )انتساب باید افزود که خسارت تحمل شده 

به سبب زیان و لزوم جبران توسط وي ( قرار مي گيرد. در کامن ال در گذشته گرایش بر این 

، البته نه بر مبناي تقصير بلكه بر مبناي ن خسارت نجات دهندگاه امتناع شودبود که از جبرا

 ها؛ ولي این گرایش در آراء اخير دگرگون شده است.تكليف نداشتن عامل ورود زیان در برابر آن

هيچ کس را که به »در حقوق ایران نيز گرایش به تأیيد همين نظر است . به این استدالل که 

قصد نيكي کردن و براي پيش گيري از ضرر دیگران یا جامعه اقدامي مي کند نباید ضامن 

معه احساس مسئوليت مي کنند و قانون باید از کساني که در جا شمرد )قاعده احسان(.

. اخالق چنين داوري مي کند و حقوق حمایت کندسرنوشت خود را با دیگران مربوط مي بينند 

نيز باید تحمل اینگونه زیانها را الزمه همزیستي بداند. پس، دست کم بر مبناي مسئوليت ناشي 

 « از تقصير، نمي توان نيكوکار را ضامن قرار داد.

 زیاندیده)مسئولیت ناشی از فعل غیر(انتساب عمل به 

رفتاري که تقصير محسوب مي شود نه تنها در صورتي که از زیاندیده سرزده باشد موجب 

مسئوليت اوست بلكه به عالوه در مواردي نيز شخص )زیاندیده( مسئول اعمال دیگران مثالً 

خود مي باشد. فهرست خدمتكاران، خویشاوندان، مسافران و بيمه شدگان، کارگران یا کارکنان 

در نظامهاي کامن ال، قاعده عمومي  این افراد در نظامهاي حقوقي مختلف متفاوت است.

عبارتست از اینكه شرکت در خطا، به عبارت دیگر، خطاي مشترك شخص ثالث هنگامي به 
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زیاندیده نسبت داده مي شود که او در مقابل دیگران به خاطر خسارات متحمله بواسطه تقصير 

 لث مسئول باشد. ثا

به نظر مي رسد که همين قاعده را به عنوان معيار در حقوق ما نيز مي توان پذیرفت و اعمال 

نمود. بر این اساس، اعمال تقصير آميز کارگر به کارفرما، اعمال مأموران و نمایندگان به متصدي 

دولت و حمل و نقل، اعمال صغير و مجنون به سرپرست و محافظ و اعمال کارکنان به 

در کامن ال نيز بر پایهء قاعده فوق، مخدوم در صورت خطاي  شهرداري قابل انتساب است.

مشترك خادم خویش در حين انجام کار مسئول است . همچنين خطاي مشترك منسوب به 

شرکت )و نه یكي از شرکاء( به شرکاي شرکت در قبال اشخاص ثالث نيز قابل انتساب است. 

ت امریكا ، پدر و مادر در نتيجه خطاي مشترك فرزند و هر یك از زوجين ولي جز در برخي ایاال

اشتراك اموال ازدواج در مورد خطاي مشترك دیگري مسئول نيست  مگر اینكه به موجب نظام 

نمایندگان و خویشاوندان کسي که در اثر خطاي مشترك جان خود را از دست . کرده باشند

رت منع مي شوند یا خواسته آنان کاهش مي یابد و در داده است، حسب مورد از مطالبه خسا

 این رابطه تفاوتي نمي کند که به نمایندگي طرح دعوي کنند یا با عنوان مستقل.

، بين دعوایي که به قائم مقامي متوفي طرح مي شود و دعوایي در همين فرض در حقوق فرانسه

بودند. در فرض اول چون خواهان  که خویشاوندان به نام خود مطرح مي کنند، تفاوت قائل شده

، تحمل کند ز مسئوليت را که متوجه متوفي استبه قائم مقامي طرح دعوي نموده، باید بخشي ا

ولي در فرض دوم موضوع اختالفي بود و برخي استدالل مي کردند که سبب این دعوي، مستقل 

 مي شود.از سبب دعواي متعلق به متوفي است و لذا با عمل وي مخدوش و متأثر ن

شد، تا حدي قابل توجه است ، از لحاظ تئوریك فقط در صورتي که خواهان وارث نبااین ادعا

ي شود و در صورت ، با توجه به اینكه تقصير متوفي براي خوانده علت خارجي محسوب مواالّ

خشي از ، او نيز مطابق قاعده حق مراجعه به اموال متوفي براي دریافت برجوع وارث به وي

به هر  ؛ فایده چنداني بر این نحوه استدالل بار نيست.که به وي منسوب است، را دارد خسارت

حال، از لحاظ عملي این بحث تقریباً تمام است زیرادیوان تميز فرانسه در رأي قاطع مورخ 

خویشاوندان را حتي در موردي که به نام خود طرح دعوي مي کنند در مقابل تقصير  4011
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. دریایي استنباط مي ق 441ه است. در حقوق ما نيز این نتيجه از ماده متوفي مسئول دانست

 .شود

رابطه سبيت )رفتار زیاندیده سبب همه یا بخشي از زیان باشد(. به طور طبيعي تقصير زیاندیده 

در صورتي بر مسئوليت عامل ورود زیان مؤثر است که با ضرر رابطه سببيت داشته باشد. اگر 

خشي از زیان چنين رابطه اي داشته باشد، تنها در ارتباط با همان بخش در تقصير وي تنها با ب

نظر گرفته مي شود. بنابراین تقصير باید دست کم یك شرط تحقق ضرر باشد. بدین منظور به 

ناچار باید ارتباط تقصير با زیان وارده به نحوي باشد که در هر نظام حقوقي حسب نظریه 

پذیرفته شده است ، مفهوم رابطه سببيت را تأمين نماید و با  سببيتي که رسماً در آن نظام

معيارهاي آن منطبق باشد . در نتيجه در حقوق ایران رفتار زیاندیده باید سبب متعارف و عملي 

کل خسارت یا بخشي از خسارت به بار آمده باشد تا حسب مورد عامل ورود زیان از همه یا 

از نظامهاي حقوقي در این زمينه دیدگاه مالیم و برخي  قسمتي از مسئوليت معاف گردد.

انعطاف پذیري را نسبت به زیاندیده انتخاب کرده اند، بر خالف عامل ورود زیان که به منظور 

 سبب دور تلقي کردن او، معيار سختي را اعمال مي کنند.

 موارد انحصار مسئولیت

سارات، تنها یك طرف را مواردي وجود دارد که حتي نظامهاي حقوقي معتقد به تقسيم خ

مسئول جبران کل خسارت مي دانند. این موارد بيشتر مبتني بر حسن نيت، رضایت زیاندیده و 

نظم عمومي است. عمده این موارد عبارتند از: تقصير عمدي یا سنگين؛ رضایت زیاندیده و 

فرصت پذیرش خطر؛ نظم عمومي، ناشي شدن تقصير یك طرف از تقصير دیگري؛ قاعده آخرین 

آشكار احتراز از زیان؛ نوعي بودن مسئوليت خوانده. چون نسبت به همهء موارد فوق اختالف 

 نظرهایي وجود دارد، اشاره اجمالي به هر یك مي تواند مفيد باشد :

 تقصیر عمدی یا سنگین

در مواردي که از تقصير زیاندیده و عامل ورود زیان یكي عمدي و دیگري غير عمدي است، علي 

ول مسئوليت تماماً متوجه عامد مي شود. مثالً در موردي که زیاندیده مرتكب تقصير شده و االص

، بي ارق اشيائي را به سرقت برد ه استدر مورد حفظ فروشگاه خود بي احتياطي کرده و س
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تردید باید سارق را مسئول کل خسارات تلقي نمود. در ایاالت متحده در چنين مواردي به 

دفاع شرکت در خطر منع شده است. در حقوق ما نه تنها مطابق قاعده باید  صراحت استناد به

ضرر را  و ، رابطه عليت بين خطا )سبب(ن نهدمعتقد بود هر جا که عمد در اضرار پا به ميدا

قطع مي کند و زیان تنها بر عامدي تحميل خواهد شد که مباشر در تلف به شمار مي آید،  

قانون مجازات  224ن نكته به وضوح قابل استنباط است. مانند ماده بلكه از متون قانوني نيز ای

مگر اینكه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد »اسالمي که در قسمت آخر آن آمده است: 

برخورد داشته باشد که در این صورت ، نه فقط خسارتي به او تعلق نمي گيرد، بلكه عهده دار 

 «خسارات وارده نيز خواهد بود.

 ته درصورت عمد هر دو طرف حكم به تقسيم خسارت موجه است .الب

 رضایت زیاندیده و پذیرش خطر

از دیگر مواردي که ممكن است مسئوليت را یكسره متوجه زیاندیده کند، رضایت زیاندیده 

 نسبت به خطر است. این رضایت به دو صورت ممكن است جلوه کند:

ض خطرات بدني یا اقتصادي قرار مي دهد مانند الف. موردي که شخص عالمانه خود را در معر

بازیگران مسابقات یا کسي که سوار اتومبيل راننده مستي مي شود )مثال اخير مربوط به برخي 

 از کشورهاي کامن الست(.

ب. موردي که زیاندیده خطر حقوقي جبران خسارت را مي پذیرد و به آن رضایت مي دهد و 

 یا در یك مورد خاص ( از مسئوليت معاف مي سازد. بدین ترتيب طرف دیگر را ) کالً

در مورد فرض اول، باید دانست که در موارد معدودي به خطر انداختن عالمانه خود، یعني خطر 

اقدامي را پذیرفتن، دليل بر پذیرش خطر به مفهوم حقوقي تلقي مي شود و بر مسئوليت خوانده 

ود که پذیرش ضرر از سوي یك فرد عاقل بالغ مؤثر است. ولي در هر حال، در همان موارد معد

داراي اراده سالم قابل توجيه براساس توافق ضمني یا اسقاط یكجانبه حقوق )از سوي زیاندیده( 

است، ممكن است که مانع از طرح دعواي جبران خسارت توسط وي گردد،  مشروط بر اینكه 

 مخالف نظم عمومي و اخالق حسنه نباشد .
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محدود و استثنائي نيست و پذیرش حقوقي ضرر به صورت شروط عدم فرض دوم این همه 

. منتها این فرض نيز منوط به محدودیتهایي مسئوليت )با محدود کننده مسئوليت( مرسوم است

است . عمده ترین محدودیت، محدودیت نظم عمومي است که شرط عدم مسئوليت را نسبت به 

 ت یا تقصير عمدي و سنگين بي اثر مي سازد.صدمات وارده به جسم یا حقوق مربوط به شخصي

 نظم عمومی

در مواردي قطع نظر از وجود یا عدم وجود هر گونه توافق صریح یا ضمني توسط زیاندیده 

نسبت به تحمل خطر یا اسقاط یكجانبه حقوق، نظم عمومي مانع از هر نحوه جبران خسارت 

تخریب یك گاو صندوق هستند، در اثر است. به عنوان مثال اگر یكي از دو سارقي که مشغول 

عدم مهارت دیگري، صدمه ببيند، سارق مصدوم در برخي از نظامهاي حقوقي نمي تواند از 

شریك خود مطالبه خسارت کند، حتي اگر به صراحت شرط عدم مسئوليت )عدم مسئوليت 

یا خوك را  مبتني بر تقصير( را رد کرده باشد . دیدیم که در فقه نيز عمل قرض دهنده شراب

، امكان استرداد موضوع حرام را رد کرده اند. قرض تلقي و عليرغم بطالن معامله اسقاط

از همين مقاله با تفصيل بيشتري توضيح داده شد که غالب کشورهاي  1همچنين در شماره 

، مرتكب اعمال خالف اخالق و نظم عمومي را از یي تحت تأثير یك قاعده حقوق روماروپا

 دادخواهي از دستگاه عدالت محروم مي سازند . از تكرار مطالب خودداري مي شود.استمداد و 

 ناشی شدن تقصیر یکی از تقصیر دیگری

گاهي اوقات شرایطي پيش مي آید که تقصير یا خطاي یك طرف تماماً ناشي از تقصير طرف 

کسي براي دیگر است. این فرض اصوالً در تصادفات رانندگي و در مواردي مطرح مي شود که 

، به یك عمل اضطراري دست مي رفع آثار خطرناك تقصير ارتكاب یافته توسط رانندهء دیگر

. اگر این عمل اضطراري در عين حال محتاطانه باشد، مشكلي پيش نمي آید ولي دست کم زند

در برخي از مواردي که اقدام اتخاذ شده معقول نيست هم باید اقدام کننده را از مسئوليت 

رد. زیرا او در واقع تقصيري مرتكب نشده است بلكه بواسطه تقصير دیگري در وضع معاف ک

خطرناکي گرفتار گردیده و نتوانسته است بهترین راه رهایي را پيدا کند. این امر در کامن ال بر 

اساس نظریه معيار احتياط را در موارد اضطراري بسيار آسان و منعطف مي سازد. به همين 
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در مورد کسي که به واسطه احتمال واژگوني، بطور نامعقول از اتومبيل در  جهت براساس آن،

 حال حرکت بيرون مي پرد ، حكم به عدم تقصير داده شده است.

در فرانسه ممكن است کسي که بواسط واقع شدن در موقعيت نامساعد و خطرناك، واکنش 

ماماً نتيجه تقصير طرف دیگر نامعقولي نشان داده است، مقصر شناخته شود ولي اگر تقصير او ت

باشد، در تقصير فرد اخير حل شده و مرتكب تقصير اول، مسئول جبران کل خسارت مي گردد. 

متذکر مي شود فرضي که تقصير کسي کالً ناشياز  راه حلي که در حقوق ما نيز قابل قبول است.

ب فریب شده باشد تقصير دیگري باشد نادر است و غالباً در مواردي است که طرف دیگر مرتك

 که بدین ترتيب تحت پوشش تقصير عمدي قرار مي گيرد .

 مسئولیت نوعی عامل ورود زیان

اعتقاد بر این بود که در تعارض مسئوليت نوعي و مسئوليت مبتني بر تقصير ، به علت اصل 

بودن مسئوليت اخير باید دارندهء مسئوليت نوعي را معاف گردانيد. به همين جهت در فرض 

ق )مسئوليت نوعي عامل و تقصير زیاندیده( عامل را از مسئوليت معاف مي دانستند. با این فو

ورود زیان داراي وصف ، شایسته است براي تعيين تأثير تقصير زیاندیده در موردي که عامل 

 ، به مبناي این مسئوليت توجه کرد:مسئوليت محض است

شد، تقصير زیاندیده، مسئوليت مزبور را از با« نظریه تضمين»الف. اگر مبناي مسئوليت نوعي 

این روشي است که درکشورهاي کامن ال اتخاذ شده  ،ن نمي برد و حتي از آن نمي کاهدميا

 است.

ب. اگر مبناي مسئوليت محض، نظریه خطر یا نظریاتي که بر شرکت زیاندیده در سبب تكيه 

ئوليت محض و در برخي موارد دارند باشد، تقصير زیاندیده بطور طبيعي منجر به کاهش مس

 معافيت از آن مي گردد. روشي که در حقوق فرانسه و آلمان بيشتر مورد توجه است.

ج. اجراي خشك و سخت تئوري تقصير موجب مي شود که تقصير زیاندیده بطور کامل 

 مسئوليت نوعي را از بين ببرد، امري که در اسپانيا دیده مي شود. 
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شرکت در »ر مي شویم که در کامن ال مثالً در حقوق استراليا جهت توضيح شقوق فوق متذک

مبتني بر تقصير پذیرفته مي شود ولي در  به عنوان یك دفاع در مسئوليتهاي «خطا

 مسئوليتهاي نوعي )مثل مسئوليت در مورد حيوانات درنده( دفاع محسوب نمي شود .

 نحوه تقسیم خسارات

 معيار تقسيم

زمينه معيارهایي که براي تقسيم مسئوليت و سرانجام تقسيم نظامهاي حقوقي مختلف، در 

خسارات به دست مي دهند نيز از هم فاصله مي گيرند. در این سوي طيف نظامهاي حقوقي 

هستند که با انتخاب با انعطاف ترین ظابطه، تقسيم مسئوليت را یكسره به صالحدید دادرس 

دارند که مقنن بطور کامل دخالت کرده و مي سپرند و در آن سوي طيف نظامهاي حقوقي قرار 

با معيارهاي قاطع و انعطاف ناپذیر تكليف نحوه تقسيم مسئوليت به صالحدید دادرس؛ تقسيم 

مسئوليت بر اساس عدالت و انصاف؛ تقسيم مسئوليت بر اساس درجه تقصير ؛ تقسيم مسئوليت 

 بر اساس درجهء تأثير و سرانجام تقسيم مسئوليت به تساوي .

 سیم مسئولیت به صالحدید دادرستق

برخي معتقدند که تقسيم مسئوليت و خسارت باید به صالحدید دادرس و ارزیابي آزادانه او یا 

ارزش این طرز  هيئت منصفه واگذار شود و در عمل نيز چاره اي نيست و چنين مي شود.

قضات به  نگرش به وضوح وابسته به سهمي است که هر نظام حقوقي به صالحيت و اختيار

 .عنوان یك منبع حقوق مي دهد

 تقسیم مسئولیت بر اساس عدالت و انصاف

ارجاع صریح به عدالت و انصاف در قانون تقسيم خسارات انگلستان مشاهده مي شود که مقرر 

و در حدي که عادالنه و منصفانه »مي دارد خسارت با توجه به سهم زیاندیده از مسئوليت 

مفهوم، حتي در فقدان چنين مقرره اي از قاعده کلي حسن نيت کاهش مي یابد. این « است

 قابل استنباط است .
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 اساس درجه تقصیر تقسیم مسئولیت بر

تقسيم مسئوليت بر اساس درجه تقصير معياري است که از بيشترین مقبوليت و محبوبيت 

است و در برخوردار است. در برخي از کشورها مقنن به صراحت این معيار را در نظر گرفته 

برخي دیگر عليرغم سكوت مقنن، رویه قضایي آن را معيار اصلي تقسيم خسارت قرار داده است. 

در این رابطه مي توان به نظام حقوقي فرانسه اشاره کرد. گرچه برخي این معيار را براي 

مسئوليت کيفري مناسب دانسته اند و نه مسئوليت مدني، ولي تردیدي وجود ندارد که این 

ر با احساس عدالت حقوقدانان عادي و طرفين دعوي سازگار است. با این همه، در مورد معيا

معناي دقيق این معيار دقيق این معيار تردید وجود دارد که آیا باید معيار نوعي را در نظر 

گرفت و بدین ترتيب ميزان انحراف هر یك از طرفين از رفتار یك فرد متعارف در آن اوضاع و 

جدي بودن و قابل پيش بيني بودن ضرر را مالك قرار داد و یا باید معيار شخصي را  احوال و نيز

در نظر گرفت و ميزان قابل سرزنش بودن هر یك از طرفين را از لحاظ اخالقي یا اجتماعي 

 مدنظر داشت و یا ترکيب آن دو بهتر است.

قصير مسئول نيست به هر حال معيار درجه تقصير در مواردي که یكي از طرفين بر اساس ت

تنها سنگيني یا « مازو»بلكه مسئوليت نوعي دارد با مشكل مواجه مي شود و به همين جهت 

قانون  415در حقوق ایران ماده  سبكي تقصير خود زیاندیده را به عنوان مالك توصيه مي کند.

ژه خسارات این معيار را پذیرفته است ، منتها باید آن را وی 4212دریایي مصوب دوم آبان ماه 

هر یك از « نحوهء مداخله»قانون مسئوليت مدني  41ماده  2دریایي دانست ، در در بند 

مسئوالن معيار تقسيم مسئوليت قرار داده شده است که با این معيار منطبق و یا دست کم 

 متضمن آن است .
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 تقسیم مسئولیت به تساوی

هر گاه چند نفر با »به دست داده است :  215معياري است که قانون مجازات اسالمي در ماده 

این معيار قاطع « هم سبب آسيب یا خسارتي شوند، بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

 4است و بحثي در باره شيوه تقسيم خسارت باقي نگذاشته است .

 گیرینتیجه 

در تصادفات رانندگي بر اساس مواد مذکور در باب اشتراك در جنایت از قانون مجازات اسالمي، 

معيار براي تعيين ميزان مسئوليت طرفين تصادف، صرف انتساب است و چنانچه تصادف به هر 

دو طرف منتسب باشد هر دو به ميزان مساوي مسئول پرداخت  خسارت هستند و کم یا زاد 

 ير طرفين تاثيري در ميزان مسئوليت آنها ندارد. بودن در صد تقص

هر گاه تقصير زیان دیده یا اقدام او در موردي که تقصير شرط نيست در وقوع خسارت وارد بر 

او دخالت داشته باشد، این امر موجب مي شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب 

روط بر اینكه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر به تقصير یا اقدام او بوده است، محروم شود، مش

در فرضي که اقدام زیاندیده در نتيجه تقصير عامل زیان صورت گرفته است، این ،دو انتساب داد

امر تاثيري بر مسئوليت عامل زیان نداشته و اومسئول جبران تمام خسارت وارده بر زیان دیده 

ان به صورت تساوي است ،هر چند ميزان تاثير است. تقسيم مسئوليت بين زیان دیده و عامل زی

 هر کدام و نيز درجه تقصير هر یك متفاوت باشد 

 ال است.تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یك قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن

مفهوم این قاعده این است که  شود.دفاعي است که از سوي خوانده دعوي مسئوليت ابراز مي

طور متعارف از وقوع زیان بار خوانده، وظيفه دارد بهنقض قرارداد یا فعل زیان زیان دیده از

جلوگيري یا از گسترش دامنه آن بكاهد.چنانچه خوانده دعوي بتواند کاهلي او را اثبات کند از 

شود.تحليل این نهاد در حقوق ما پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف مي

اجراي این قاعده، از یك سو معقول و سهل است و از سوي دیگر مالحظه دهد که نشان مي

در این مقاله سعي شده با بيان مفهوم و  نمایاند.قلمرو اصلي آن یعني قراردادها آن را محال مي

                                                           
  http://www.lawgostar.comجنیدی لعیا ، تقصیر زیان دیده در سایت 1
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مباني نظري این قاعده تحليل شود که هرگاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا 

این قاعده پيشين عبارت است از  اي پيشين است.وقوف به قاعدهتكليف طرف مقابل باشد، م

لزوم ایفاي عين موضوع تعهد در حقوق ما و اصل پرداخت خسارت به جاي ایفاي عين قرارداد 

سازد بدون ال.به یك تعبير، این قاعده اقتضاي متعارف را در دو نظام، متفاوت ميدر حقوق کامن

 (.19-29)کاشاني، بي تا، ص اي وارد کندخواهان، خدشه اینكه به اصل لزوم رفتار متعارف
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 و مآخذمنابع فهرست 

شناسي و روان، ، بررسي نقش عوامل انساني در بروز تصادفات رانندگي در ایرانیعقوبي حميد .1
  19ص  24شماره  - 4210تابستان «  اندیشه و رفتار« علوم تربيتي

 4204بهار  «دیدگاه هاي حقوق قضایي ،بر مسئوليت مدني زیان دیده کاظمي محمود، فعل .2
 4، ص  51شماره  -
کليف زیان دیده به کاستن از خسارت با تأکيد ، کاشاني محمود، اخوي سيد محسن سادات . 2

علوم اجتماعي و انساني  « جامعه شناسي و علوم اجتماعينشریه:  بر حقوق انگليس و امریكا
 .« دانشگاه شيراز

__ Mazeaud, no, Baker, ; 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989. 

__ (Mazeaud,1970, v.2,no 1482 
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