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 چکیده

سئولیت چه تأثیری بر م تقصیر وی که آیدیمپیش  سؤالاین  جهتینبدبار است. یانزدیده در وقوع فعل یانزتقصیر  ،موضوعات مهم مسئولیت مدنیازجمله 

ت توانست از مسئولیمی دیدهتقصیر زیان ۀقاعدبهعامل ورود زیان با توسل در حقوق رم در ابتدا  دهدیمموضوع نشان تاریخی  بررسیمدنی عامل زیان دارد. 

دهد طی یمنتایج پژوهش نشان  .ماندگار بود هاقرنو  ال راه یافتژرمنی و کامن -های حقوقی رومیبه نظامم از راین قاعدۀ  و طور کامل معاف گرددمدنی به

موضوع ته و یافیلتعد ایشرایطی به سمت تقصیر مقایسهقواعد تقصیر مشترک با لحاظ از  الکامنیک قرن اخیر رویه قضایی در دو نظام حقوقی فرانسه و 

از اسالم  حقوقدر فقه و حقوقی غربی، موضوع تجزیه و تقسیم مسئولیت  یهابرخالف نظام. شده استها پذیرفتهتجزیه و تقسیم مسئولیت از سوی دادگاه

  است. شدهاقتباسآن از فقه احکام و قواعد اما  ،ندارد در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجوداگرچه  است. شدهیرفتهپذ ابتدا

، فرانسهالکامنمدنی، ایران،  دیده، مسئولیتزیان تقصیر ها:یدواژهکل
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 مقدمه -1

 هرگاهه مسئله این است ک یگردعبارتبهدر وقوع زیان و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان است.  دیدهیانزنقش  یکی از موضوعات مهم مسئولیت مدنی،

و تقصیر او در وقوع زیان مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر  است، دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود واردشدهدر وقوع زیانی که به او  دیدهیانز

و از میزان خسارتی  و یا موجب تقسیم مسئولیت شده گرددیمارد. آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت مسئولیت مدنی عامل زیان د

ده مشترک با خوانده مرتکب تقصیر ش صورتبه باریانزوقوع فعل  در )خواهان( دیدهیانز چنانچه دیگریعبارتبهیا  .شودیمکه او باید دریافت کند، کاسته 

 باشد، میزان مسئولیت و خسارات خواهان و خوانده به چه صورت خواهد بود.

دیده بوده است و این موضوع در زیان توسطدیده در آغاز مانع گرفتن خسارت سازد که خطا یا تقصیر زیانهای حقوقی غربی روشن میمطالعۀ تاریخی نظام

توانست جبران خسارت خود دیده نمیگردید زیاندیده و دیگری باعث بروز خسارت میشود. در حقوق رم چنانچه خطای زیانه میوضوح دیدحقوق رم به

ها تنهایی باید خسارتدیده مقصر بهگردید و زیاندیده باعث معافیت کامل عامل ورود زیان، از مسئولیت می، تقصیر زیاندرواقعرا از عامل مقصر بخواهد و 

 شد.را متحمل می

تا اواسط قرن بیستم، موضوع تجزیه و تقسیم  الکامندر نظام حقوقی  ال راه یافت.ژرمنی و کامن -های حقوقی رومیبه نظاماز روم این قاعدۀ خشک و سخت 

ز که تقصیر او در وقوع زیان مؤثر بود، ا ایدیدهیانز« تقصیر مشترک»پذیرفته نشد، به همین دلیل مطابق همان قاعده سنتی  هادادگاهمسئولیت، از سوی 

 .شدیمدریافت هر نوع خسارت محروم 

به اندیشۀ تعدیل این قاعده افتاد و حتی در برخی  متحدهایاالتویژه ال و بهاندک، رویۀ قضایی در حقوق کامناندک هاآنبا پیشرفت اقتصادی جوامع و توسعۀ 

یان رود و هرکس باید ز شمار بهدیده نباید مانعی بر سر راه مسئول دانستن خطاکار ین نتیجه رسید که خطای زیانگذار به ا، قانونمتحدهایاالتهای ایالت

 بار خود را جبران سازد.ناشی از عمل زیان

تحوالتی در حقوق این  مروربه، اما کردیمکه در ورود زیان، به خود دخالت داشته است، از جبران خسارت محروم را  ایدیدهیانزنیز فرانسه در حقوق قدیم 

 .شودیم، بنا به شرایطی مسئولیت تقسیم دیدهیانزکشور رخ داد که در صورت تقصیر 

 هاینظامآیا این بدان معناست که در این است که  سؤالمتبلور است، ولی « اقدام»دیده در حقوق اسالمی نیز وجود دارد و در قاعدۀ مفاد قاعدۀ تقصیر زیان

دیده در کنار سازد یا اینکه اقدام زیانگردد و او را از مطالبۀ خسارت محروم میدیده به ضرر خود مانع جریان خسارت او میدر همه موارد اقدام زیان یحقوق

ب بروز خسارت موج دیده و تقصیر دیگریکه اقدام یا تقصیر زیانصورتی، تقسیم مسئولیت درباوجوداینگردد. تقصیر دیگری موجب تقسیم مسئولیت می

بررسی تطبیقی در  1392بررسی دیدگاه قانون مجازات اسالمی سال های پیشین، نوآوری این پژوهش در قیاس با پژوهش چگونه خواهد بود؟ ،شده باشد

فرانسه  و الامنکاست. در این راستا، به بررسی تطبیقی دیدگاه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی  ایران حقوقی نظام در مدنی مسئولیت بر دیدهزیان تقصیر

  .شده استپرداخته 

 

 حقوقی یهانظامدر  دهیدانیزمسئولیت مدنی تقصیر -2
حقوقی  امنظسهحقوقی، ابتدا پیشینه موضوع در  یهانظام یرسادر نظام حقوقی ایران با  دیدهیانزبرای بررسی تطبیقی ارکان مسئولیت مدنی تقصیر 

ه و نظام ، نظام حقوقی فرانسالکامنحقوقی  نظامسهدر  دیدهیانزو سپس در بخش دوم مقاله، به بررسی تطبیقی ارکان مسئولیت مدنی تقصیر  شدهیبررس

 است. شدهیبررسحقوقی ایران و دیدگاه فقه اسالم 

دیده بوده است و این موضوع در دیده در آغاز مانع گرفتن خسارت توسط زیانسازد که خطا یا تقصیر زیانهای حقوقی غربی روشن میمطالعۀ تاریخی نظام

پام »است، بر مبنای قاعده موسوم به  الکامنورود قاعده تقصیر مشترک به  منشأدر حقوق رم که  .(1392)پوراسماعیل، شود. وضوح دیده میحقوق رم به

 .(Marty et Ranoud, 1988) شدیمکامل از دریافت خسارت محروم  طوربه، داشتیمدر ورود زیان به او دخالت  دیدهیانزتقصیر  هرگاه 1«پونیوس

لت باب در وقوع زیان دخابود، یا در کنار سایر اس باریانزبه چه میزان در وقوع زیان مؤثر بود و آیا علت منحصر حادثه  دیدهیانزهمیتی نداشت که تقصیر ا

                                                
1- PomPonius 
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. شدیممحروم  کامل از دریافت خسارت طوربهدر فرض ارتکاب تقصیر،  دیدهیانز 2«تقصیر مشترک»نیز مطابق قاعده معروف  الکامندر نظام قدیم . داشت

 (دانندیمپیش از آن  هاسالرا  الکامنبرخی از نویسندگان ورود این قاعده به نظام  اگرچهیافت.  ییبسزاشهرت  الکامندر  19این قاعده از اوایل قرن 

1997, Rogers.) 

در برخی ایاالت  2002که در آن صورت گرفت تا سال  هایییلتعدو  همه انتقادهای وارد بر آن رغمبهرسوخ کرده بود که  الکامناین قاعده چنان در نظام 

؛ به همین دلیل رویه قضایی رسیدیمبه نظر  یرمنطقیغ(. این قاعده بسیار ناعادالنه و Mills, 2002) شدیمآمریکا، با همان مفهوم سنتی خود اعمال 

کاهش قلمرو اجرای این قاعده  درصددبه سه طریق  هادادگاهساس دیگر از خشونت و سختی این قاعده بکاهد. بر این ا هاییهنظرتالش کرد بر مبنای 

 :برآمدند

سنگین بود که در حکم عمد  قدرآن. همچنین در موردی که تقصیر او کردندینماین قاعده را در موردی که عامل زیان در ورود زیان عمد داشت، اجرا  -1

 (؛Prosser, 1935بود )

 ؛هاگاهکارکودکان در  یریکارگبهات قانونی بود، استناد به این قاعده امکان نداشت. مثل نقض قانون منع رنقض مقردر موردی که تقصیر عامل زیان  - 2

Fleming ,بود ) 3«آخرین فرصت»اقدامی که رویه قضائی در راستای کاهش سختی قاعده تقصیر مشترک انجام داد، ارائه نظریه  ینترمهمبهترین و  -3 

ئول است، مس دادهازدستو تقصیر کارانه از آن بهره نبرده و آن را  این نظریه کسی که آخرین فرصت برای اجتناب از زیان را داشته استبر مبنای  .(1971

 است.

 ,Prosserروند تعدیل آن را سرعت نبخشید بلکه موجب کندی آن نیز شد ) تنهانهنکرد و  برطرفرا « تقصیر مشترک»اما این قاعده اشکاالت قاعده 

 قانون»شد. در حقوق انگلیس ابتدا  الکامنکه حدود یک قرن ادامه داشت، موجب تعدیل آن در نظام  «تقصیر مشترک»انتقادات وارد بر قاعده  .(1935

 ودشیمتقسیم  هاآنن بی هرکدام، در مورد تصادف دو کشتی در دریا مقرر داشت که خسارت بر مبنای درجه تقصیر 1911در سال  4«دریایی هاییونکنوانس

فت قاعده پذیر عنوانبهو عامل زیان را  دیدهیانزامکان تقسیم مسئولیت بین  رسماًبه تصویب رسید و  5قانون اصالح تقصیر مشترک 1945و سرانجام در سال 

 (.1390)کاظمی، 

یکی از نویسندگان آمریکایی نوشته است، وقوع جنگ جهانی  وجود داشت، اما چنانکه« تقصیر مشترک»در حقوق آمریکا نیز انتقادهای مشابهی بر قاعده 

 دیدهیانز، تقسیم مسئولیت بین 6اییسهمقااما رویه قضایی آمریکا، بر مبنای نظریه تقصیر  دوم مانع امضای کنوانسیون دریایی انگلیس از سوی آمریکا شد.

وارد بر کارگر مطرح کرد، سپس آن را به موارد دیگر گسترش داد به  هاییانزا در مورد و عامل زیان را پذیرفت. در ابتدا رویه قضایی آمریکا، این نظریه ر

 مالی مطرح گردید. هاییانزجسمانی، سپس در مورد  هاییانزلحاظ نوع زیان نیز، پذیرش تقسیم مسئولیت ابتدا در مورد 

با توجه به  مروربه، اما کردیمکه در ورود زیان، به خود دخالت داشته است، از جبران خسارت محروم را  ایدیدهیانزنیز حقوق قدیم فرانسه  رویه قضایی

قصیر فرانسه، ت یهادادگاه، نویسندگان حقوقی و داردیمق.م، فرانسه که حکم کلی مسئولیت مدنی کسی را که به دیگری زیان برساند، مقرر  1384ماده 

 دیدهیانزمنتسب به  یجادشدهازیان  کهیدرصورتو  آورندیم حساببهضی که تقصیر شرط نیست( را یکی از اسباب ورود زیان )یا دخالت او در فر دیدهیانز

 (.Mazeaud, 1970) دهندیمو عامل زیان یا هر دو باشد، حکم به تقسیم مسئولیت بین آن دو 

ر طوو دخالت او در ورود زیان به خود، لزوماً او را به دیدهیانابتدای تاریخ فقه، تقصیر ز ال( از هماناما در فقه اسالمی برخالف حقوق رم )و نظام قدیم کامن

ده قاع در مورداست، حکم کلی قانونی  شدهاقتباسکه از فروع فقهی  یقانونمادهچند  جزبهدر حقوق ایران، . است کردهیکامل از دریافت خسارت محروم نم

فروع  و در برخی از« اقدام»باید به فقه اسالمی مراجعه کرد. در فقه اسالمی، این موضوع ذیل عنوان  مسئلهبرای تعیین حکم  ینبنابرا؛ جود نداردو تقصیر

چند سبب ظاهری در  کهیهنگاماست. فقها از همان ابتدا، به  قرارگرفته یموردبررسمختلف فقهی که در باب دیات و موجبات ضمان وجود دارد، مطرح و 

کدام است؛ اگر زیان  باریانزاز اسباب ظاهری است و سبب اصلی حادثه  یککدامکه عرفا ضرر منتسب به  کردندیمی دخالت داشت، بررسی وقوع زیان

                                                
2-  contributory CNegligence 
3-  Last opportunity 
4-  Maritime convection Act 

5-  Law Reform Contributory Negligence Act 

6-  Comparative Negligence 
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را مسئول  ، تنها اودانستندیمرا منتسب به یک سبب  و چنانچه آن کردندیم، حکم به تقسیم مسئولیت دانستندیمرا منتسب به تمام اسباب  یجادشدها

 (.1390)کاظمی،  دانستندیم

 

 دهیدانیز تقصیر نظری مبانی -3
 اردد وجود کلی قاعده دو دنیا در مختلف، حقوقی یهانظام در وارده خسارت و مسئولیت در آن یرتأث و باریانز فعل وقوع در دیدهیانز تقصیر نقش درباره 

 هاآن رحش به اساس این بر که است متفاوت قواعد این بر استناد نحوه کشورها، رویکرد به توجه با ؛ ومشترک تقصیر و اییسهمقا تقصیر: از اندعبارت که

 .پردازیمیم

 

 مشترک تقصیر -3-1

 8(1824) اسمیت علیه اسمیت دعوی در آمریکا یهادادگاه در بار اولین برای قاعده این از. دارد طوالنی تاریخچه 7مشترک تقصیر تطبیقی حقوق در 

 لتع عنوانبه خواهان سوی از عملی انجام از است عبارت مشترک تقصیر. است شدهاستفاده فدرال و ایالتی یهادادگاه در آن از ادامه در و است شدهاستفاده

 قاعده این(. 2008 سیلور،) است قصور کرده ضرر از بخشی ایجاد در خواهان که است این بحث. 9(1986 کیتون، و پروسر) خود بر ضرر ایجاد در اصلی

 بتواند خوانده چنانچه و (2008 کوچ،) یابد تخفیف خوانده مسئولیت آن اساس بر و کند عمل خوانده برای ناقص یا کامل دفاع یک عنوانبه است ممکن

 خوانده درواقع. داشت نخواهد را خسارت دریافت حق خواهان و بود نخواهد مسئول خوانده است شده خود بر ضرر ایجاد موجب خواهان اقدام که کند ثابت

 ریقط از است ممکن موضوع این که است داشته نقش خود علیه ضرر ایجاد در ،(ترمهم) اقوی سبب اساس بر خواهان یرمعقولغ اقدامات که کند ثابت باید

 (.1993 فرانکلینشود ) کشف قوی شاهد یک شهادت یا خارجی ادله

 یاسهیمقا تقصیر -3-2
 سهیم ضرر ایجاد در است ممکن طرفین قاعده این برابر 11(2015 ،کاپلر و گینس) کندیم مقایسه را خوانده و خواهان تقصیر میزان 10اییسهمقا تقصیر

 قاعده، این در. کند دریافت خسارت تواندیم بازهم او ،باشد داشته عهده بر را خودش ضررهای ایجاد مسئولیت از بخشی خواهان اگر حتی لذا و باشند

 ضرر از درصد 25 در است ممکن پلیس مأمور مثال، برای. دهدیم تخفیف را خسارت جبران حکم میزان نسبت، به بلکه رودینم بین از خوانده مسئولیت

 بدهد، دالر هزار میزان به خسارت جبران به حکم منصفهیئته چنانچه. است داشته تقصیر درصد 75 خواهان کهیدرحال باشد داشته تقصیر خواهان به وارده

 تعیین خاص حادثه هر در را طرفین تقصیر درجه است مجاز دادگاه ،اییسهمقا تقصیر نظریه برابر. دارد را دالر 250 میزان به خسارت دریافت حق خواهان

 (.2015 روس،) کند

ای تقصیر است. در انگلستان مبن ایمقایسهتقصیر مشترک و تقصیر  قواعددر حقوق آمریکا  دیدهزیانمبنای بررسی تقصیر  دهدمیبررسی تطبیقی نشان 

متفاوت است و مالک  وضعیتاعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر  دیدهزیانتقصیر مشترک است. در ایران نیز نقش  قاعده، دیدهزیان

 أثیرتبه او استناد دارد، ضامن بوده و اگر میزان  باریانزتعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل 

 (.1394، خوئینی و بیرانوند) دارندمسئولیت  تأثیربراساس میزان  دیدهزیانو  مأمورمساوی و در صورت تفاوت در رفتار،  صورتبهاقدام یکسان باشد، طرفین 

 

 

 و ایران( ، فرانسهالکامن) نظام حقوقی سهدر  دهیدانیزتقصیر  -4

، دیدهانزیحقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به  هاینظامقانوناً مؤثر باشد و حسب  دیدهزیانبرای اینکه تقصیر 

 .شد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمودبا ایگونهبه دیدهزیانتقصیر؛ رفتار  .1 :برشمرد گونهاین توانمیمنتفی گردد، جمع شرایطی الزم است، این شرایط را 
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رابطه  .3 .در قبال اعمال وی مسئول است دیدهزیانو یا از کسی سرزده باشد که  دیدهزیان؛ عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از دیدهزیانانتساب عمل به  .2

 باشد.وجود داشته (  یعرف)و زیان وارده رابطه سببیت  دیدهزیانسببیت؛ بین رفتار 

 

 دهیدانیزتقصیر  -4-1
هنگام  به دیدهزیان. زیرا اگر کندمیهمیشه به نحوی در ایجاد زیان مداخله و به آن کمک  دیدهزیانکه  شودمیضرورت وجود تقصیر از این نکته استنباط 

بر روی مسئولیت خوانده مؤثر واقع  تواندمیاست که  دیدهزیانپس این تنها تقصیر  .آمدنمی وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار نگرفته بود، خسارت به بار

 است بارتعمعموالً  دیدهزیانمفهوم تقصیر . باشد که تقصیر تلقی شود ایگونهبه دیدهزیانبدین ترتیب ضروری است که رفتار  (.1959Mazeaud ,) شود

بدین ترتیب از جهات بسیاری با تقصیر عامل ورود  دیدهزیانتقصیر  .از عدم انجام مراقبت متعارف برای حفظ سالمت یا حفظ منافع خود از اموال و حقوق،..

است  ممکن که انهمچننیز ممکن است عمدی یا غیر عمد باشد  دیدهزیاناست. یعنی تقصیر  مقایسهقابل (طورکلیبهبه عبارتی مفهوم تقصیر )زیان 

 .دفعل یا ترک فعل بروز کن صورتبه

 

 الکامندر نظام  -4-1-1

(. لزوم Baker, 1991، شرط تأثیر اقدام او بر مسئولیت عامل زیان است و او باید این امر را ثابت کند )دیدهیانزو کشورهای غربی تقصیر  الکامندر نظام 

مبنای مسئولیت است و « تقصیر»فهمید. دلیل این امر روشن است، چون در این نظام حقوقی  توانیم 12«تقصیر مشترک»این شرط را از عنوان قاعده 

 دیدهانیزکه  موردبحثاست، در  شدهوضع دیدهیانزاست، اما چون این امر برای حمایت از  شدهیرفتهپذاستثنایی مسئولیت بدون تقصیر هم  طوربه اگرچه

یان و اینکه همانند تقصیر عامل ز نسبت به خود دیدهیانزتقصیر وجود این شرط، در مفهوم  رغمبهاما ؛ کندینماق پیدا ( مصددیدهیانزو مسئول یکی است )

 (.Fagelson, 1979)جدی وجود دارد  یهابحثو  نظراختالف ()نسبت به دیگری باید ارزیابی شود

 

 

 در حقوق فرانسه -4-1-2
ای را که در ورود خسارت به خود دخالت داشته   دیدهتمایل بر این بوده است که زیان فرانسه   قدیم در هایدورهدر به اعتقاد برخی از نویسندگان فرانسوی،   

آن هر کس  موجببهکه  قانون مدنی آن کشور  1382ولی در حال حاضر با توجه به ماده   (MAZEAUD, 1988)است، از مطالبه خسارت محروم کنند  

آورند می حساب بهدیده را یکی از اسباب ورود زیان  تقصیر زیان  فرانسه  هایدادگاهنویسندگان و  در اثر ارتکاب تقصیر به دیگری زیان برساند، مسئول است؛     

صورتی و  صیر زیان      کهدر سب به تق سارت منت سئولیت بین      خ سیم م شد، حکم به تق سئولیت زیان  دهند ومی هاآندیده و عامل زیان با دیده از به میزان م

 (. MAZEAUD, 1988)کاهندمسئولیت عامل زیان می

 

 در حقوق ایران و فقه اسالم -4-1-3
و مطابق نظر قوی، تقصیر مبنای مسئولیت مدنی نیست، آنچه مسلم است،  از بحثی که در مورد مبنای مسئولیت مدنی وجود دارد نظرصرفدر حقوق اسالم، 

 ، بالمباشره، در ورود زیان به خود دخالت داشته باشد، مسئولدیدهیانز کهیدرصورتدر مسئولیت ناشی از اتالف بالمباشره، تقصیر شرط نیست. براین اساس 

مباشر و عامل زیان سبب  دیدهیانزاگر  یژهوبهاعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا خیر.  .شودیمزیان وارد به خود بوده و از دریافت خسارت محروم 

مانند کسی که با آگاهی از اینکه ماشینی  ق.م(. 332)ماده  شودیمکامل از دریافت خسارت محروم  طوربهورود زیان باشد و سبب اقوای از مباشر نباشد، او 

مانند اراده کردن و رضایت دادن به زیان، مانند  بیند؛ یا صرفاً یک فعل روانی و ذهنی باشد،کند و در اثر تصادف صدمه میترمز ندارد، با آن رانندگی می

 ق.م.(؛ یا اعراض از مال. 267پرداخت دین دیگری بدون اذن او )ماده 

ت ، از دریافیجادشدهابه میزان نصف زیان  دیدهیانزدر این فرض و  اندمسئولمیزان تأثیر سبب و مباشر در وقوع زیان مساوی باشد، هر دو  کهیدرصورت

که مؤثر در ورود زیان به اوست( بر مسئولیت  دیدهیانز)فعل یا ترک فعل  دیدهیانز. براین اساس آنچه مسلم است، برای تأثیر اقدام شودیمخسارت محروم 
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موردی که اقدام او از مصادیق تسبیب باشد که در این صورت تقصیر شرط است. منطقی  در عامل زیان، الزم نیست، این اقدام تقصیر کارانه هم باشد، مگر

هم در صورتی موجب معافیت از مسئولیت شود که تقصیر کارانه باشد، اما در مسئولیت غیر  دیدهیانزاست که وقتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، فعل 

 (.1390کاظمی، باشد )شرط  دیدهیانزنباید تقصیر  تقصیری،

 

 جادشدهیاو زیان  دهیدانیزرابطه سببیت بین اقدام  -4-2
ی ، رابطه سببیت وجود داشته باشد. مبنایجادشدهاکه بین اقدام او و زیان  است ینابر مسئولیت مدنی عامل زیان،  دیدهیانزشرط اساسی برای تأثیر اقدام 

 که در مسئولیت مدنی به معنای عام وجود دارد. همان استاین شرط، 

در صورتی بر مسئولیت عامل ورود زیان مؤثر است که با ضرر رابطه سببیت داشته باشد. اگر تقصیر وی تنها با بخشی از زیان  دیدهزیانطبیعی تقصیر  طوربه

ور یک شرط تحقق ضرر باشد. بدین منظ کمدستبنابراین تقصیر باید . دشومیداشته باشد، تنها در ارتباط با همان بخش در نظر گرفته  ایرابطهچنین 

هوم رابطه است، مف شدهپذیرفتهوارده به نحوی باشد که در هر نظام حقوقی حسب نظریه سببیتی که رسماً در آن نظام  با زیانباید ارتباط تقصیر  ناچاربه

 .سببیت را تأمین نماید و با معیارهای آن منطبق باشد

تقصیر »که قاعده  درگذشته، چه الکامندر نظام ( ,1971Flemingوجود رابطه سببیت شرط بود )« قاعده تقصیر مشترک»حقوق رم برای اعمال در 

رابطه سببیت  ،، چه در حال حاضر که ممکن است موجب کاهش خسارت او گرددکردیمرا از دریافت خسارت محروم  دیدهیانزکامل  طوربه« مشترک

در مورد قاعده تقصیر : »گویدیم( یکی از قضات انگلیسی در توجیه این شرط در فرض اعمال قاعده تقصیر مشترک L.Atkinشرط اساسی است. اتکین )

 1945صوب (. در حقوق انگلیس، قانون اصالح تقصیر مشترک، م ,1976street« )قواعد کلی راجع به سببیت را نادیده گرفت توانینممشترک، 

(Contributory Negligence Law Reform ،)هرگاه شخص : »داردیماز ماده یک قانون مزبور مقرر  1. بند داردیماین شرط را مقرر  صراحتبه

نیز  الامنکنویسندگان حقوقی «. متحمل زیان شود و بخشی از آن منتسب به تقصیر او و بخش دیگر منتسب به تقصیر شخص یا اشخاص دیگر باشد...

 (.Mills,2002) انددانستهبر مسئولیت مدنی عامل زیان  دیدهیانزرابطه سببیت را یکی از شرایط تأثیر اقدام  صراحتبه

باید سبب متعارف و عملی کل خسارت یا بخشی از خسارت به بار آمده باشد تا حسب مورد عامل ورود زیان از همه یا  دیدهزیانرفتار نیز در حقوق ایران 

 .قسمتی از مسئولیت معاف گردد

 

 ، ناشی از اقدام عامل زیان نباشددهیدانیزاقدام  -4-3
عامل  طرسازختقصیر یا اقدام  یگردعبارتبهعمل او تحت تأثیر عامل زیان صورت نگرفته و ناشی از آن نباشد.  که است ینا، دیدهیانزشرط دیگر تأثیر اقدام 

ی و او برا دهدیمرا در موقعیت خطرناک قرار شخصی در اثر تقصیر یا اقدام خود، دیگری  کهیهنگام .نباشد دیدهیانزتقصیر( )زیان موجب و محرک اقدام 

که اگر او  شودیم، بلکه سبب ورود زیان به او شده و ثابت شودینماقدام او موجب رهایی او از خطر  تنهانه یتدرنها، اما دهدیمی انجام فرار از خطر اقدام

؟! شودیممطالبه جبران خسارت نماید یا از دریافت غرامت محروم  تواندیم دیدهیانز، این سؤال مطرح است که آیا شدینم، زیانی واقع کردینماقدامی 

در موقعیت خطرناک قرار داده و او را وادار به آن اقدام کرده است، رابطه و دیگری را  است دیدهیانزصلی ورود زیان به سبب اکه  شخصیپاسخ صحیح است؛ 

 .(1390)کاظمی،  است شدهیرفتهپذحقوقی  یهانظامین حکم در اکثر . اکندیمرا قطع  دیدهیانزو اقدام  شدهواقعسبیت بین زیان 

 

 حقوق انگلیس در -4-3-1

ی و در آن شرایط اقدام گیردیموقتی در اثر تقصیر دیگری شخص در موقعیت بحرانی قرار  شدهگفتهدر حقوق انگلیس این نظر وجود دارد. در توجیه آن 

ر تقصیری مرتکب نشده است. از سوی دیگ دیدهیانزآن را تقصیر تلقی کرد؛ بنابراین  توانینم، معقول و متعارف است، واحوالاوضاعکه با توجه به  کندیم

 و یکی از عوامل مرتکب را جبران کند در فرضی که دو عامل در وقوع زیانی دخالت دارند یجادشدهاعامل زیان مرتکب تقصیر شده است، پس او باید خسارت 

ه این دلیل که ، یا بشودینمفرد مقصر مسئول زیان است؛ یا به این دلیل که بدون تقصیر، مسئولیت ایجاد  ،دیگری تقصیری مرتکب نشدهتقصیر شده و 

 13«نیآ فشار و عذاب»وجود دارد که به  یاقاعده، عالوهبه. در حقوق انگلیس، کندیماقدام فرد مقصر رابطه سببیت بین زیان و اقدام فرد غیر مقصر را قطع 
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 نشأم، مقصر نیست و مسئولیتی ندارد. کندیمتوسط دیگری، اقدامی  یجادشدهاخطرناک  وضعیتناشی از  فشارتحتشهرت دارد. بدین معنا که وقتی شخص 

و  دادهازدستشکه را و سرعت زیاد کنترل در احتیاطییبدر اثر  یادرشکهاست. در آن پرونده راننده  صادرشدهم.  1819این قاعده رأیی است که در سال 

 کندیمواژگون خواهد شد، خود را به بیرون پرت  یزودبه. مسافر درشکه که شاهد قضایاست به تصور اینکه درشکه گیردیمدرشکه در شرف واژگونی قرار 

 یچدرشکهعلیه  دیدهیانز. یابدیمو از خطر سقوط رهایی  شدهمتوقف یآرامبه. به دنبال آن، درشکه بیندیم آن، پای او صدمه یجهدرنتو  تا نجات پیدا کند

خود را پرت نکرده  دیدهیانزکه اگر  کندیم)تقصیر او( استناد کرده، ادعا  دیدهیانز. خوانده نیز در مقام دفاع به اقدام کندیمدعوای جبران خسارت اقامه 

(. تنها  ,Baker 1991) کندیمصادر  دیدهیانزم به محکومیت خوانده به جبران کامل خسارت . دادگاه این دفاع را رد کرده، حکرسیدینمبود، به او زیانی 

رای ب گرفتیمکه هر فرد متعارفی در آن وضعیت قرار  یاگونهبهدر آن موقعیت، متعارف و معقول باشد،  دیدهیانزکه اقدام  است یناشرطی که الزم است، 

 .(1390 کاظمی،کرد )یمنجات خود چنان اقدام 

ار و عذاب فش»قاعده  «تقصیر مشترک»و قاعده « فشار و عذاب آنی»که در مقام تعارض بین قاعده  اندکردهاظهارنظر  صراحتبهنویسندگان حقوقی انگلیس 

 .مقدم است« آنی

 

 در حقوق فرانسه-4-3-2
بر مسئولیت عامل زیان وجود دارد. در این نظام حقوقی، این شرط  دیدهیانزاست و این شرط برای تأثیر اقدام  شدهیرفتهپذدر حقوق فرانسه نیز این نظریه  

است، او سبب اصلی و  دیدهیانزبدین بیان که وقتی تقصیر خواهان، سبب و محرک اقدام  .(1390)کاظمی،  شودیمتوجیه « تیسببرابطه »بر مبنای 

 (.1988است )السنهوری،  شدهیرفتهپذدر حقوق کشورهای عربی نیز این نظریه  دیدهیانزاست نه اقدام  شدهواقعمتعارف زیان 

 

 فقه اسالمیحقوق ایران و در  -4-3-3
 وانتیمکه  کندیمفرعی را مطرح  االحکامچنین دیدگاهی را از برخی فروع فقهی استنباط کرد. عالمه حلی در کتاب قواعد  توانیمدر فقه اسالمی نیز 

: هرگاه شخصی، دیگری را در آتش اندازد... و او قادر به خروج از آتش نباشد مگر اینکه خود را در آبگاه نویسدیمنظریه فوق را از آن استنباط کرد. وی 

او را در آتش افکنده یا  عمیقی که در جوار آن قرار دارد بیندازد و این کار را بکند و در آب غرق شود؛ در اینکه ضمان آن بر عهده چه کسی است کسی که

که کسی که  است ینا واقعبهقول اقرب : »نویسدیم(. ایشان در ادامه 1413( وجود دارد )عالمه حلی، خود او که خود را در آب انداخته است( اشکال )ابهام

(. 1413)عالمه حلی، « ل شده استاست که حیاتش متزلزمجنی علیه را در آتش افکنده است، ضامن است؛ زیرا او با این کار، قربانی را در وضعیتی قرار داده 

از عالمه، فرزند وی فخر  با آن یکسان است. بعد یجهدرنتنیست، ولی  الکامندر  شدهیرفتهپذاستدالل عالمه در توجیه این فتوى، عین نظریه  اگرچه

 دیدهیانزکسی که او را در آتش افکنده است، با این کار خود، : »نویسدیمو در توجیه آن  کندیمالمحققین، در کتاب ایضاح القواعد، نظر عالمه حلی را تأیید 

و  گردیدیم، در آب غرق شدیمو اگر خارج  سوختیم، در آتش شدینمزیرا او اگر از آتش خارج ؛ کرده است کنندههالک باریانزرا مضطر به انتخاب اقدام 

(. این دیدگاه از سوی فقهای بعدی 1387)فخر المحققین، « است دیدهیانزاست، پس عامل، سبب اصلی زیان وارد بر اکنون او راه دوم را انتخاب کرده 

(. در این فرع 1416)فاضل هندی،  کندیمو همان توجیه عالمه حلی را بیان  است. فاضل هندی از فقهای قرن دوازدهم، این نظریه را تأیید کرده ییدشدهتأ

 منظورهبدر فرضی که ثالثی  هاآنبا آن هماهنگ هستند. حتی به نظر  یجهدرنت، اما اندنکرده، اشاره الکامنبه نظریه مذکور در نظام  احتصربهفقها  اگرچه

المه ت )عنجات جان شخصی که در آتش افکنده شده است، او را در آب بیندازد و او غرق شود، ضامن نیست بلکه کسی که وی را در آتش انداخته، ضامن اس

 (.1416؛ فاضل هندی، 1413حلی، 

حقوقی خارجی و  یهانظامه به سابقه موضوع در اما با توج ،مطرح نشده است مسئلهدر دکترین نیز این  و در حقوق ایران در این خصوص نصی وجود ندارد

و در آن ، چون اقدام اشودیمیکی از اسباب ورود زیان تلقی  دیدهیانزفقه اسالمی، باید همین نظر را تأیید کرد. در توجیه آن باید گفت، در فرضی که اقدام 

عامل زیان که او را در آن وضعیت خطرناک قرار داده است، مرتکب تقصیر  متعارف و معقول است، او مرتکب تقصیر نشده است؛ از سوی دیگر واحوالاوضاع

 هانآدر وقوع زیان دو سبب دخالت داشته باشند که یکی از  هرگاهاست  شدهگفتهزیرا چنانکه بارها ؛ باشد یجادشدهاشده است، پس او باید مسئول خسارت 

از مصادیق  دیدهیانزق.م.( حتی اگر اقدام  335ماده  و .م..ق 334مقصر، مسئول است )مرتکب تقصیر شده و دیگری تقصیری مرتکب نشده باشد، فرد 

ر است گفت سبب اقوای از مباش توانیمکه در مسئولیت ناشی از آن تقصیر شرط نیست؛ چون با ارتکاب تقصیر از سوی عامل زیان  مباشرت در اتالف باشد

: داردیماستناد کرد. این ماده مقرر  قانون مجازات اسالمی 507به ماده  توانیم عالوهبهق.م(. در تأیید این حکم  332و از این باب، او مسئول است )ماده 
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)عامل(،  در فرض ماده، عمل خوانده«. رت خواهد بود...دیه و خسا دارعهدهرا در مسیر بریزد که موجب لغزش رهگذر شود،  یالغزندههرگاه کسی چیز »

که پا روی شیء لغزنده نهاده است، تقصیر کارانه نیست. بر این  دیدهیانزاما عمل ، قانون مجازات اسالمی( 508ماده  2تبصره است )خالف قانون و تقصیر 

نهاده، مسبب است اما چون مسبب مقصر است، اقوای از مباشر بوده و مسئول  درراهو کسی که شیء لغزنده را  او مباشر زیان وارد بر خود اگرچهاساس، 

ممکن است در آن  دیدهیانزاست که  بینییشپ، این امر قابل دهدیمگفت وقتی شخص، دیگری را در وضعیت خطرناک قرار  توانیماست. همچنین 

 از اقدام او عرفا منتسب به عامل زیان است. یجادشدهاوضعیت چنین اقدام متعارف و معقول را انجام دهد. براین اساس ضرر 

 

 در ایجاد زیان عمد نداشته باشدعامل زیان  -4-4
 عمداًان عامل زی کهیدرصورتکه عامل زیان در ایجاد زیان عمد نداشته باشد.  است ینابر مسئولیت مدنی عامل زیان،  دیدهیانزشرط دیگر برای تأثیر اقدام 

عمد نداشته باشد، حتی اگر مرتکب تقصیر شده باشد، تقصیر او هیچ تأثیری بر مسئولیت عامل زیان ندارد.  دیدهیانزخسارت برساند، اما  دیدهیانزبه 

ان عمد یکه وقتی یکی از اسباب ورود ز شودیمتوجیه  گونهینااست. این حکم  تأثیریببر مسئولیت عامل زیان  دیدهیانزاقدام غیر تقصیری  اولییقطربه

 حقوقی دنیا وجود دارد. یهانظاماز انتساب آن به سبب دیگر است. این حکم در تمام  تریقودارد، عرفا انتساب زیان به او 

 

 الکامندر نظام  -4-4-1
ایجاد خسارت  رعامل زیان د، در موردی که شدیمموجب محرومیت کامل او از جبران خسارت « دیدهیانزتقصیر »که  یادوره، حتی در الکامندر نظام 

در صورتی موجب کاهش  دیدهیانزاکنون نیز تقصیر  (,1953Prosserاستناد کرده، از مسئولیت رهایی یابد ) دیدهیانزبه تقصیر  توانستینمعمد داشت، 

 .که او عمد نداشته باشد شودیممسئولیت عامل زیان 

 در حقوق فرانسه -4-4-2
 .حکم وجود دارددر حقوق فرانسه نیز همین 

 

 در حقوق ایران و فقه اسالم -4-4-3 
چند سبب  هرگاهاستنباط کرد که از دیدگاه فقها نیز  توانیمدر این خصوص اظهارنظر نشده است، اما از برخی فروع  صراحتبه اگرچهدر فقه اسالمی، 

است( اگر یکی از اسباب عمد داشته باشد، او سبب اصلی زیان  دیدهانیزفرضی که یکی از اسباب خود  ازجملهظاهری در وقوع زیان دخالت داشته باشند )

و اگر عامل زیان عمد داشته باشد، او ضامن تمام  شودیمباشد، از دریافت خسارت محروم  دیدهیانزاست؛ اگر عامد،  یجادشدهاتلقی شده و ضامن خسارت 

 ، از آتشتواندیماینکه  رغمبهشخصی دیگری را در آتش افکند و او  هرگاه» برای مثالهم مقصر باشد.  دیدهیانز اگرچهاست،  دیدهیانزخسارت وارد بر 

شهید ثانی،  -1413)عالمه حلى، « اقط است و بر عهده شخص عامل نیستاقدامی نکند و در آتش بماند و فوت کند، ضمان و دیه او س عمداًخارج شود، 

آن  از عمداًقادر به خروج از آتش بوده و  واقعاً دیدهیانزکه ثابت شود،  است ینا. البته شرط این حکم (1421لنکرانی، فاضل ؛ 1416فاضل هندی، ؛ 1413

 خارج نشده است.

امثال قانون مدنی، در مورد تصادم بین دو کشتی یا اتومبیل یا  335(. ماده 1382است )کاتوزیان،  شدهیرفتهپذهمین حکم در حقوق موضوعه ایران نیز  

 است. یجادشدهاکه در صورت عمد یا مسامحه یکی از آن دو، عامد یا مقصر، مسئول زیان  داردیم آن، مقرر
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 :یریگجهینت -5

رتکب که م ایدیدهیانزتحوالت زیادی به خود دیده است. در این نظام،  الکامن یژهوبهحقوقی غربی،  یهانظامبر مسئولیت عامل زیان، در  دیدهیانزاثر فعل 

مبنای این قاعده که از حقوق  .شدیماز دریافت هر نوع خسارت محروم « تقصیر مشترک»و در ایجاد زیان به خود مؤثر بود، بر مبنای قاعده  شدیمتقصیر 

رتکب مدر مواردی که خود نیز  دیدهیانز هاقرنبر این اساس طی ، این بود که امکان تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته نبود. یافتهراه الکامن نظامبهرم 

 از دریافت خسارات محروم بود.شده بود،  تقصیر

حقوقی تا حدودی از خشونت و سختی این قاعده  هاییهنظرتالش کردند با استناد به  هادادگاهدر طی یک قرن، انتقادهای زیادی بر این قاعده وارد شد و 

ی به اندیشۀ تعدیل این قاعده افتاد و حت متحدهیاالتاویژه ال و بهاندک، رویۀ قضایی در حقوق کامناندک هاآنبا پیشرفت اقتصادی جوامع و توسعۀ بکاهند. 

رکس رود و ه به شماردیده نباید مانعی بر سر راه مسئول دانستن خطاکار گذار به این نتیجه رسید که خطای زیان، قانونمتحدهیاالتاهای در برخی ایالت

 بار خود را جبران سازد.اشی از عمل زیانباید زیان ن

لی و ،ای را که در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم کننددیدهدر حقوق قدیم فرانسه نیز، تمایل بر این بوده است که زیان

 .آن هر کس در اثر ارتکاب تقصیر به دیگری زیان برساند، مسئول است موجببهکه  قانون مدنی آن کشور 1382در حال حاضر با توجه به ماده 

حقوقی غربی، در حقوق اسالم از همان ابتدای تاریخ فقه، موضوع تجزیه  یهانظام برخالف در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجود ندارد، امااگرچه 

نی در که احکام و قواعد راجع به مسئولیت مد قانون مجازات اسالمی یژهوبهبا توجه به اینکه بیشتر قوانین موضوعه  بود و شدهیرفتهپذو تقسیم مسئولیت 

 است. شدهپرداختهاست، به تحلیل تطبیقی موضوع در ادامه  شدهاقتباساست، از فقه  شدهیانبآن 

، دیدهزیانقصیر ، در انگلستان مبنای تایمقایسهتقصیر مشترک و تقصیر  قواعددر حقوق آمریکا  دیدهزیانمبنای بررسی تقصیر  دهدمیبررسی تطبیقی نشان 

، سبب یا در اعم از مباشر دیدهزیاناست. همچنین در ایران نیز نقش  ایمقایسهتقصیر مشترک و تقصیر  قواعدتقصیر مشترک و در فرانسه ترکیبی از  قاعده

متفاوت است و مالک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که  وضعیتحالت اجتماع سبب و مباشر 

 بر دیدهزیانو  مأمورمساوی و در صورت تفاوت در رفتار،  صورتبهاقدام یکسان باشد، طرفین  تأثیربه او استناد دارد، ضامن بوده و اگر میزان  بارزیانفعل 

 مسئولیت دارند. تأثیرمیزان  اساس
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