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 مقدمه
ومي چند عامل زيانبار دخالت در بسياري از حوادث،  مجموع سبب خسارتدر كنند

ميت بحث توزيع خساردر اين موارد،. شوندمي كهبه ميان ،اگر خسارتآيد؛ با اين توضيح

آمرهون تركيب يا ترتب چند سبب باسبا اين بايد بر ن، چگونه باشد، نتيجه بدست آمده از

كه تنها، البته در اين بحث؟ شودوزيعت چند عامل انساني وجود داشته باشد بلكه الزم نيست

 اگر نتيجه،بنابراين. ساني نيز دخالت كندكافي است در كنار عوامل متعدد طبيعي، يك عامل ان

و اهمال زيان ديده يا عوامل طبيعي يا حيوان باشد باز هم بايد منتسب به فعل زيانبار شخص

از. حدود مسئوليت مدني هر عامل را بدست آورد و عوامل طبيعي نيز دخالت عامل انساني

ع قواعد عمومي مسئوليت پيروي مي و بسته به اينكه در رض عوامل باشد يا زيان را تشديد كند

كه مجال توضيح آن در اين مقال نيست،ندكو تسريع  ، صص 1386خدابخشي،( متفاوت خواهد بود

و تحليل نظرات مختلف در اين.)107 الي 79 برايوه استبار اين نوشته، درصدد بررسي

به هدف خود مي، در دو گفترسيدن ا از مفهوم توزيع ابتد.دپردازار به بررسي اين مسأله

و فقهي ياد مي و نظرات حقوقي به دنبال آن،) گفتار اول(شود خسارت، رويكرد قانوني آن و

و بررسي رويه قضايي شد) گفتار دوم(با تحليل حقوقي بحث . نتيجه بحث اعالم خواهد

و نظرات فقهي- گفتار اول - مفهوم توزيع خسارت، رويكردهاي قانوني
 حقوقي

 يع خسارت مفهوم توز-1
كه به موجب آن و توزيع آن بر هر يك از اسباب زيان بار، بحثي است تقسيم خسارت

و  و ساير اوصاف مختلف پس از دخالت عوامل مختلف با درجات تقصير، تأثير، نحوه كار

به همان ميزان، عهده و دار منتسب شدن خسارت به همه آنها، سهم هر يك از زيان معين شود

در،براي مثال.ندايفاي تعهد باش و اقدام همسايه  اگر تخريب منزل ناشي از اهمال مالك

به علت عدم رعايت قواعد عرفي يا تصرف نامتعارف باشد يا كارگري در حين كار

بي نامه آيين و احتياطي خود آسيب ببيند يا در حادثه رانندگي، نقص هاي مقرر از طرف كارفرما

و عبور مصدوم از محل ممنوع، حادثه را به وجود آورد توليد اتومبيل، سرعت باالي رانند ه

چگونه بايد مسئوليت هر يك را تشخيص داد؟ در اين موارد، سهم هر يك از اسباب در

و با نظراتي مانند  پرداخت خسارت، تابع قواعد مشخصي است كه تقسيم زيان را عهده دارند

آ و نظاير ميتساوي در مسئوليت، درجه تقصير، تأثير كار نظام حقوقي ما نيز. شوندن مشخص

به آنها اشاره مي .شودقواعدي در اين خصوص دارد كه در اين نوشته
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و دكترين حقوقي-2  رويكردهاي قانون
و تحرير نظريات مرسوم-2-1  بررسي قوانين

كه در تحقق آن دخالت و توزيع خسارت عهده عوامل متعددي نحوه تقسيم مسئوليت

به شرح زير استدارند، در برخي كه اهم آنها : از مقررات آمده

مي) 1343( قانون دريايي 165 ماده-1 اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند،«: دارد بيان

. ها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سرزده است مسئوليت هر يك از كشتي

نب مع و قرائن ممكن به نظر ذلك اگر تشخيص اهميت تقصير با شواهد و يا تقصير طرفين اشد

.»...يكسان برسد، طرفين به نسبت متساوي مسئول خواهند بود

و12 در ماده-2  قانون مسئوليت مدني از لزوم جبران خسارت ناشي از فعاليت كارگران

و در ماده  هرگاه چند12در مورد ماده«: خوانيممي14كاركنان اداري سخن به ميان آمده است

در اين مورد ميزان.اً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستندنفر مجتمع

به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد .»مسئوليت هر يك از آنان با توجه

 اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت در مورد شركت هاي سهامي142ماده همچنين در

بهمد«: آمده است) 1347( و اشخاص ثالث نسبت و مدير عامل شركت در مقابل شركت يران

و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت

و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين يا مشتركاً مسئول مي باشند

آز2مادهدر.»دكرخواهد  و نقل ريلي قانون دسترسي  نيز) 6/8/1384(اد به شبكه حمل

و دستورالعمل«: خوانيممي و ايمنيبه منظور حفظ ايمني تردد ناوگان ريلي، شرايط هاي فني

و حركت وسايل نقليه ريلي  ميبوسيلهمرتبط با سير و ابالغ وشو هيأت مديره راه آهن تهيه د

به رعايت راه آهن موظف به نظارت بر اجراي.ندهست آنها شركتهاي بهره بردار خطوط مكلف

و ايمني حركت خواهد بود و دستورالعملهاي فني و مقررات  تعيين-2تبصره....كامل ضوابط

و سوانح ريلي و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي اين قانون ميزان مسئوليت هاي كيفري

ري از سوانح راه آهن مستقر در نواحي هاي جلوگي كميسيونبوسيلهناشي از فعاليتهاي راه آهن 

به نظريه كميسيون. پذيردصورت مي به در صورت اعتراض اصحاب دعوي هاي فوق موضوع

و  به سوانح راه آهن با عضويت نماينده انجمن صنفي شركتهاي حمل كميسيون عالي رسيدگي

و نظريه اين كميسيون غير قابل اعتراض مي صدنقل ريلي ارجاع ور آراي قضايي به باشد كه در

و شركتهاي موضوع اين قانون حسب. گيردعنوان نظر كارشناسي مالك عمل قرار مي راه آهن

و  مورد در صورت بروز سوانح ريلي مطابق قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت

به افراد سانحه ديده مي .» باشندپرداخت ديه
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ري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه نامه اجرايي قانون بيمه اجبا آيين6 ماده-3

مي28/12/1347موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب  در صورت ...«: دارد بيان

و خسارت تصادف دو يا چند وسيله نقليه، رانندگان آنها در برابر يكديگر ثالث تلقي مي گردند

كه مرتكب شده و تقصيري به آنها با توجه به درجه مسئوليت مي وارده .»شود اند احتساب

مي365 در ماده-4 يا«: خوانيم قانون مجازات اسالمي هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب

به طور تساوي عهده .»دار خسارت خواهند بود خسارتي شوند

هرگاه در اثر برخورد دو سواره، وسيله نقليه آنها«: نيز اشاره داردمزبور قانون336 ماده-5

و هر مانند اتومبيل  و برخورد به هر دو نسبت داده شود خسارت ببيند، در صورتي كه تصادم

دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند، هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را 

و اگر يكي از آنها مقصر باشد  ضامن خواهد بود، خواه آن وسيله از يك نوع باشند يا نباشند

1. نيز مفيد همين حكم هستند337و 335، 334مواد.»فقط مقصر ضامن است

و با تحليل بحث، چند راه حل را برگزيده است  تقسيم-الف: دكترين حقوقي براين اساس

كه هر قدر تقصير بيشتر باشد به همان نسبت خسارت بر اساس درجه تقصير؛ با اين توضيح

ز. شودبيشتري عهده مقصر مستقر مي كه  درصد در تحقق40ديده يانبراي مثال اگر محرز شود

بخسارت دخالت دارد، به همان ميزان، از خسارت او كاسته مي » نحوه مداخله« نظريه-شود؛

و احوال حاكم بر دخالت شخص در ايجاد خسارت را ارزيابي مي در اين. كند كه تمام اوضاع

هم راه و دخالت دادرس برا حل، درجه تقصير، نقشي ي ارزيابي ميزان عرض با ساير عوامل دارد

در اين نظر، نقش دادرس. دهد مداخله يا قوت سببيت، در هر دعوا، به آن چهره خاص مي

به قاضي» نحوه مداخله«بسيار حياتي است زيرا معيار  چيزي جز واگذاري تمام جوانب امر

و خود، عناصري را براي تحليل به دست نمي به ويژه در نظامهاي دارا نيست ي دهد؛ بنابراين

ج از-رويه قضايي مؤثر رسوخ دارد؛ كه مي» ميزان تأثير« نظري كند فعل زيانبار هر شخص ياد

مي-و بر اساس مؤثر يا تبعي اين نظر با دومين. كند فرعي بودن عوامل، خسارت را توزيع

و در هر دو، دخالت قضايي براي تأثير يا نحوه مداخله قابل توجه  رويكرد، قرابت نزديك دارد

 
و«: 334ماده.1 و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند

مي ديگري پياده باشد در و در صورت خطاء محض نصف صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت  شود

و در اثر برخورد يكي از آنها كشته«: 335ماده؛»ديه هر كدام بر عاقله ديگري است هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند

و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است

برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر گاه دو وسيله نقليه در اثر«: 337؛ ماده»است

و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده هر يك از دو وسيله نقليه دار ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود

از نصف ديه تمام سرنشينان مي و اگر برخورد يكي ض باشد و ديگر خطاء محض باشد مان بر حسب مورد آن دو شبه عمد

.»پرداخت خواهد شد
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هماست و ميو هر دو نظر، درجه تقصير را يكي از عناصر فرعي دانند عرض با ساير عناصر

كه معيار نحوه مداخله، نه تنها به قوت سببيت عامل اشاره مي كند اما اين تفاوت را نيز دارند

و ساير عناصر را  و موضوع خسارت و مكان بلكه شرايط حاكم بر تحقق خسارت شامل زمان

د ارد در حالي كه معيار تأثير فعل زيانبار، به نقطه شروع مسئوليت يا عمل ارتكابي نيز در نظر

در توجه بيشتري مي و انتهاي مسئوليت به عبارت ديگر، در معيار نحوه مداخله، ابتدا دارد؛

و مراحل سه گانه آن يكسان است در حالي كه در معيار تأثير فعل زيانبار، ابتداي مسئوليت

 در بحث ما، هر دو نظر در يك گروه بررسي اين با وجود.ي برتر داردمقتضي آن، نقش

د مي به مجموع-شوند؛ كه اعتقاد دارد مسئوليت، ناشي از انتساب نتيجه  نظريه تساوي اسباب

و قوت سببيت، بايد و همه اسباب، بدون در نظر گرفتن درجات تأثير يا تقصير عوامل است

بنابراين با دخالت دو عامل، نيمي از كل خسارت. كنندخسارت را به صورت مساوي تحمل

.گيرد عهده هر يك قرار مي

و هدف ما تعيين رويكرد فعلي نظامحل در اين نوشته فرصت تبيين تمام اين راه ها نيست

مي. حقوقي ايران است و بنابراين از يكسو به بررسي راهكار چهارم و داليل فقهي پردازيم

م و از سوي ديگر ساير نظريات را با عنوان گروه مخالف نقديحقوقي آن را بيان كنيم

و. نماييم مي و شامل تحليل راهكار چهارم و نقضي است به صورت حلّي بنابراين داليل ما

و اعالم در عين حال بايد به مسأله. نقض گروه مخالف خواهد بود اي ديگر نيز اشاره داشت

كه آيا نوع فعل زيانبار يا سب ياب خسارتنمود زا در اين ميان، تأثيري در توزيع خسارت دارد

 خير؟

 بررسي نوع سبب-2-2
دو مي به كه در چرخه مسئوليت مدني دخالت دارند، و افعال زيانبار را توان تمام اسباب

و غير آن تقسيم  بهكرگروه عوامل انساني كه د؛ اسباب، در صورتي در گروه اول قرار دارند

به شخص باشند) از جهت مباشرت يا تسبيب( غيرمستقيم طور مستقيم يا حتي. قابل انتساب

كه ناشي. شخص حقوقي نيز در اين گروه قرار دارندبوسيلهاعمال ارتكابي  در مقابل، عواملي

و مرهون زندگي طبيعي است در گروه دوم جاي  از اراده مستقيم يا غيرمستقيم شخص نيست

ن و خسارات آندارند مانند صدمات و نظاير بديهي. اشي از سيل، زلزله، حيوان، آلودگي محيط

است اگر آلودگي محيط يا خسارات وارد شده بر اثر رفتار حيوان، منتسب به شخص باشد، در 

از گروه اول قرار مي به طور مستقل كه نيروهاي طبيعي، گيرد بنابراين مقصود ما مواردي است

به خسارت مي هاي بسيار از دخالت حيوان در تحقق فقها مثال. نندكسببيت شخص، اقدام

به يك عامل انساني، كردهخسارت بيان  به دليل انتساب فعل حيوان كه بخشي از آن، اند
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ص 1386 به بعد؛ موسوي خويي،23صص،11ج،1416 فاضل هندي،(كند مسئوليت را متوجه شخص مي ،30(.

در يكي از آثار اين تقسيم كه اگر  زنجيره اسباب به صورت طولي، يك عامل بندي آن است

از.) به بعد131، صص 1385نجيب حسني،( كند انساني وجود داشته باشد، مسئوليت را متوجه او مي

و عوامل طبيعي ياد آثار ديگران مي به توزيع مسئوليت ميان عوامل انساني برخي.دكرتوان

ا ، خسارتي)به صورت عرضي(نساني صاحب نظران، در فرضي كه عامل طبيعي همراه با عامل

به وجود مي ميرا  الي491صص،1378كاتوزيان،(دانند آورد، تمام خسارت را عهده عامل انساني

493(.1

كه خسارت توان در يك تقسيم عوامل انساني را مي به اين صورت بندي ديگر نيز قرار داد؛

د يا ناشي از فعل خود زيان و يا ناشي از فعل شخص شخص ديگر در اين. يگر استديده؛

مي. ديده است ميان، هر شخصي غير از خود زيان ديده تواند از مشاركت زيان خسارت همچنين

 تقسيم نمود بايد جايي نيز مزبوراگر قرار است خسارت را ميان اسباب.و ديگري تحقق يابد

و همچنين نظريات باشد اما با مراجعه به سوابق تاريخ) قاعده اقدام(ديده براي فعل زيان ي

و زيانمعاصرين، در اين زمينه، مي در توان دريافت كه بين فعل ثالث و ديده تفاوت قائل شده

و توزيع خسارت، راه . اند كردهحل هر يك از اين اسباب را جداگانه بررسي تقسيم مسئوليت

به نظر مي را نقد اين رويكرد امري ضروري به طور مختصر آن  بيان رسد به همين جهت

.نيمك مي

مي از نظر تاريخي، دخالت زيان و د؛ كامنكرديده، او را از دريافت خسارت ممنوع ال قديم

ازكرتحوالت بعدي، اين رويكرد را تعديل. كردند حقوق روم از اين نظر پيروي مي و اكنون د

و محروميت جزئي زيان به نسبت خسارتي تقسيم خسارت ميديده، بهكه خود او شود ياد

اوبه راستي چه تفاوتي ميان فعل زيان.)502و 501ن، صص هما( استوجود آورده و غير ديده

كه در حال حاضر نيز وقتي سخن از نحوه تقسيم خسارت بين آنها مي شود، وجود دارد

نند؟ اگر هدف از تقسيم مسئوليت، آن استك نويسندگان، اين دو عامل را جداگانه بررسي مي

چه فرق دارد كه خسارت منتسب به دو شخصكه هر كس متن اسب با كار خود، مسئول باشد

در ثالث باشند يا شخص ديگر، همراه با زيان ديده آن را ايجاد كنند؟ جالب است بدانيم كه اگر

مي گذشته، دخالت زيان نمود، در برخي مقررات فعلي، ديده او را از دريافت خسارت منع

ا راز خسارت را كاهش نميدخالت او اصوالً هيچ بخشي دهد مگر آنكه قاضي دادگاه آن

تجويز كند در حالي كه چنين امري، در هنگام تقسيم مسئوليت ميان چند سبب ثالث مطرح 

 
اين رويكرد، حداقل در بحث ديات با مباني فقهي. دانند اين عده، تقسيم خسارت در فرض دخالت قوه قاهره را صحيح نمي.1

و  و يك عامل انساني در صدمه بدني، هيچ فقيهي قائل به كل مسئوليت شخص نيست تطابق ندارد زيرا با فرض دخالت حيوان

و انسان(از صدمه را، در فرض انتساب آن به هر دو عامل نيمي  .داند، از شخص قابل مطالبه نمي)حيوان
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مي«: خوانيممي)1339( قانون مسئوليت مدني4نشده است؟ براي مثال در ماده تواند دادگاه

به نحوي وقتي كه زيان-4...-3...-2...-1: ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد ديده

و يا وضعيت كردهاز انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم  به اضافه شدن آن كمك  يا

كه تقصير زيان از لحن اين ماده برمي.»واردكننده زيان را تشديد كرده باشد ديده اصوالً آيد

و تنها اگر داد مينقشي در كسر بخشي از خسارت ندارد به اين كار اقدام كند گاه مناسب ديد،

در كتب نويسندگان نيز وقتي صحبت.و بديهي است ميزان آن نيز در اختيار دادگاه خواهد بود

به دخالت زيان از تقسيم مسئوليت مي و يك بار نيز شود، يك بار همين بحث را نسبت ديده

و خوانن نسبت به شخص ثالث، به طور مستقل بررسي مي ميكنند كند كه بين ده چنين تصور

در. اين دو سبب، از حيث توزيع خسارت، فرق است و تقسيم زيان آيا به راستي اينگونه است

و ثالث با هم دخالت كنند متفاوت از حالتي است كه دو شخص ثالث صورتي كه زيان ديده

اسباب دخالت دارند؟ اگر پاسخ منفي است، پس علت رويكرد نويسندگان در تفكيك اين 

چه تفاوتي ميان مشاركت زيان و ثالث چيست؟ اگر پاسخ مثبت است آنگاه بايد پرسيد ديده

وجود دارد كه توزيع زيان را متفاوت) جمع دو سبب(و مشاركت دو ثالث) جمع دو سبب(

 كند؟ مي

و نظريات فقهي، نويسنده، تفاوتي را بين سببيت ناشي از با بررسي مباني مسئوليت مدني

و سببيت ناشي از اقدام ثالث مشاهده ننمود زيرا در هر دو، اگر خسارت قابلم زياناقدا ديده

و يكي از اساتيد نيز علي. انتساب باشد با جمع اسباب مواجه هستيم رغم تفكيك اين دو سبب

كه زيان«طرح بحث توزيع خسارت براي هر يك، اشاره دارد كه  به در موردي و عامل، ديده

كه دو نفر ضرري را با اشتراك باع ث ورود ضرر شوند، در واقع صورت خاص از فرضي است

ص(»اند هم ايجاد كرده واقع مطلب نيز همين است زيرا اگر هدف، حفظ تناسب زيان.)503همان،

به عنوان يك سبب، از همان راه با فعل هر شخص است، دخالت زيان حل تبعيت ديده هم

كه اين نقد. كند مي و جالب است رغم تفكيك بحثبو نظر در حقوق تطبيقي هم وجود دارد

و توزيع خسارت، راه زيان و ثالث، هنگام تقسيم مسئوليت السنهوري،( ها يكسان استحل ديده

و دانش  ديگر كه بايد اشاره داشت عدم تمايزاينكته.)128 الي 122، صص 1386كيا، ترجمه دادمرزي

و تسبيب، در بحث تقسيم مسئوليت است؛ اين عناوين در مباحث فقهي مفاهيم مباشرت

و ضمان قهري، نمي و صرفنظر از اينكه از نظر قواعد مسئوليت مدني توان استفاده بسيار دارند

و برخي فقيهان نيز آثاري را بر اين تمايز مترتب ندانسته  اند تفاوت ماهوي بين آنها گذاشت

صص.ه1418طباطبايي،( ال539و 538، 533ق، ص 1417مراغي الحسيني،؛ ص 1976؛ كاشف الغطاء، 435، ،141(.
1

و چه و مباشرت باشد چه دخالت فرد به صورت مستقيم  اساساً از جهت توزيع خسارت،
و قاعده.1 استخراج شده است، مفهوم» من اتلف مال غيره فهو ضامن«اي از آن با عنوان اساساً آنچه در روايات وجود دارد

و تسبيبي و اتالف است؛ از اين رو، اتالف را به مباشري ميتلف ،2 اتالف-همراه با دايرة المعارف فقه اسالمي(كنند تقسيم



 1391 بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق 116

چه غيرمستقيم و و مباشرت باشد به صورت مستقيم چه دخالت فرد از جهت توزيع خسارت،

به هر  و از باب تسبيب جلوه كند، هر معياري براي تقسيم مسئوليت در نظر گرفته شود، نسبت

ن. دو عنوان، صادق است ،بنابراين. ظريات فقهي، تفاوتي از اين حيث وجود نداردهمچنانكه در

و336متون قانوني مانند ماده و مباشرت نيست  قانون مجازات اسالمي ناظر بر حالت تصادم

هاي فقهي اين نكته را خواهيمحل در هنگام بررسي راه. تسبيب نيز در اين حكم مشترك است

.ديد

 توزيع خسارت در فقه-3
ب مي كردهحث را در موضوعات متعدد مطرح فقيهان اين توان در مباحث اند كه اهم آن را

و ديات مالحظه  مي.دكرغصب، قصاص به نظر و با دقت در نظريات فقهي، رسد كه سه عنوان

چه احتمالي، مطرح شده است كه مي و به صورت جزمي را رويكرد، چه توان تقسيم مسئوليت

و نسبت مالكانه،كردر هر يك، به طور مستقل، بررسي  د؛ تقسيم مسئوليت بر اساس حصه

و تقسيم به صورت مساوي .توزيع خسارت بر اساس قدر عمل

 حصصو نسبت مالكانه-3-1
و يكي از مالكين، كه دو يا چند شخص در ملكي مالكيت مشترك داشته باشند در صورتي

به حفر چاه  به اعتبار مالكيتكدر ملك مشترك، اقدام خود در جزءجزء مال، اين ند، چون

مي اختيار را دارد، موضوع مي كه شخص در ملك خود اقدام و تواند مشمول موردي باشد كند

از سوي ديگر اقدام او در حق ديگران نوعي تجاوز است. لذا مسئوليتي متوجه او نخواهد بود

ي استو در حكم حفر چاه در ملك غير خواهد بود؛ بنابراين موجب ضمان كه تعدي عرف

ا فراهم مي و كل مسئوليت ناشي از سقوط شخص، متوجه حفركننده اما احتمال.ستباشد

باشد به اين صورت كه به نسبت حصه مالكانه، مسئوليت نيست چون ديگري نيز مطرح مي

،بنابراين. باشد اما نسبت به حصه ديگر مالكان، مسئوليت وجود دارد نوعي تصرف صحيح مي

و اگر اگر دو مالك باشند ، نصف خسارت ناشي از سقوط مصدوم، عهده حفر كننده چاه است

و تسبيب را متذكر شده212 الي 184، صص 1386 از. اند؛ البته برخي از فقها تفاوت مباشرت براي مثال صاجب جواهر پس

و تسبيب، براي رسيدن به صدق عرفي قتل يا عدوان يا مسئوليت است مي و«:دگوي بيان اين نكته كه مباشرت كان ذكر السبب

مي.»المباشره هنا لقاعده االشتراك في الثاني و مسئوليت در مورد مباشرت مطرح نه به اين معني كه شركت در جرم شود

ص 42،1981نجفي، جلد(تسبيب  بعد از نقد اين عده،. نظر صاحب جواهر مورد نقد برخي از فقها قرار گرفته است).19م،

و تقسيم ميبندي مباشرت و حقوقي بر اين بحث، در مورد نظر صاحب جواهر اعالم و فقدان اثر فقهي در اينجا«: كنند تسبيب

تواند باعث جدايي اين دو عنوان باشد، چون همان طور كه در مباشرت اين مسأله نمي: كنيم به صاحب جواهر عرض مي

).1379حسيني خامنه اي،(»شركت است، در تسبيب هم شركت متصور است
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فاضل هندي،( درصد از كل خسارت را بر عهده ندارد30 باشد70 در مقابل30مالكيت حافر

ص  در موردي كه از پنجره يا سقف» كشف اللثام«همچنين فاضل هندي، صاحي كتاب.)2پيشين،

و سبب خسار منزل، چيزي سقوط مي ميكند به كردهشود چند احتمال را مطرحت  است؛ قول

كه در به عدم ضمان و قول و وسيله مطرح شده است كه در كتب مبسوط، نهايه، مهذّب ضمان

و ظاهر كتاب مقنعه، آمده است زيرا از يكسو. كتب سرائر، شرايع، ارشاد، تلخيص، مراسم

و لذا مقتضي ضمان موج و از سوي ديگر، منشأ خسارت در ملك فرد بوده است ود نيست

به هر حال، سبب جنايت شده  و مباح دارد اما و سقف اگرچه منشأ مالكانه سقوط از پنجره

ص( است ص 1413شهيد ثاني،:؛ همچنين269و 268همان، به نسبت آنچه.)372، كه احتمال سوم آن است

ع و در خارج از ملك قرار گرفته است، مسئوليت . هده مالك باشددر ملك فرد سقوط كرده

و نيمي در خارج از ملك به دليل بزرگ بودن، نيمي در ملك و مثالً اگر چوبي سقوط كند

ص 43،1981نجفي، جلد(افتاده باشد، نصف خسارت عهده فرد قرار گيرد .)120م،

 در فقه از اين،اوالً: مناسب براي توزيع خسارت باشد زيرايتواند توجيه اين معيار نمي

و نظر فقهي قاطع را نميمعيار به آن عنوان احتمال ياد شده است دركرتوان متوجه د؛ بنابراين

در. مقابل قاطعيت نظر مخالف، تاب مقاومت ندارد نويسندگان حقوقي نيز از چنين معياري

به جهت حصه يا نسبت مالكانه وجود. اند ضمان قهري يا قراردادي سخن نگفته تنها آثاري كه

م ميدارد، تعهدات كه عهده هر شريك قرار براي مثال اگر ديوار يا قنات. گيرد الي است

به تناسب مالكيت بايد مخارج را توزيع كرد اما اگر اقدام  و تعمير بود مشترك نيازمند اصالح

، ثانياً.شود اي روي ديوار باعث خسارت شود، چنين توزيعي مطرح نمي شريك در نصب وسيله

كه هيچ شريكي وجود اين معيار صرفنظر از احت مالي بودن آن، جامع نيست زيرا در موردي

و من غير حق است، قابل اعمال ني ، ثالثاً.ستندارد يا تمام اقدامات شخص، بدون مجوز

ممكن است از اقدام. مسئوليت مدني، ارتباطي با ميزان مشاركت مالكانه يا حصص شركا ندارد

در نامتعارف شخص در قرار دادن وسيله كه صرفنظر از مالكيت اي پشت بام آسيبي رسد

و  و دخالت در ملك خود، مصداق تسبيب يا مباشرت باشد يا بر اساس اصل اعتماد شخص

و مصدوم شدن آنها شود در اين صورت تفكيك اقدام. قاعده غرور، سبب اطمينان رهگذران

به اعتبار ديگر و  غيرمجاز، مبتني بر فرد به اينكه به اعتبار دخالت در حصه خود مجاز است

و ضوابط تعيين كل. كننده تعدي نيست فهم عرفي به همين جهت، نظريات فقهي يا متوجه

به مسئوليت است يا در صورت توزيع خسارت، نيمي از آن را متوجه فرد مي و توجهي دانند

.)585،ص 1405حلي،( شود حصه مالكانه نمي
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 توزيع خسارت بر اساس قدر عمل-3-2
ميدر مي . در توزيع خسارت را نيز به دست آورد» قدر عمل«توان معيار ان نظريات فقهي،

در غير ملك، هر دو ضامن هستند با توزيع ديه] چاه[شريك بودند در حفر] دو شخص[اگر«

ص 1385بهجت،(»يا قسمت به قدر عمل هر كدام كه» كشف اللثام«در كتاب.)376، نيز در حالتي

و گود  قدر«كردن آن با شركت چند نفر باشد، يكي از دو وجه توزيع خسارت را كندن چاه

ص(انددانسته» عمل مي.)280فاضل هندي، پيشين، توان گفت مفهوم قدر عمل، مبهم در اين خصوص

به دست نمي و ضوابطي را جهت روشن شدن خود از است و براي اعمال آن بايد دهد

عم. معيارهاي ديگر كمك گرفت به معني تساوي هر سبب يا معادل درجه تقصيرآيا قدر ل

مياست و تأثير آن، تواند رنگ از رخسار آن بردارد؟ در اين صورت آيا؟ آيا قوت سبب

و قدر مشترك ساير معيارها توان گفت اين معيار، خود، حاوي نكته نمي اي نيست بلكه جامع

انان پيشنهاد كرده يا در قوانين آمده را با آنچه حقوقد» قدر عمل«اگر بخواهيم معيار. باشد مي

ترين نزديك» ميزان تأثير«و» نحوه مداخله«نيم شايد بتوان گفت كه معيارهايكاست مقايسه 

گونه باشد، بايد تمام عوامل دخيل در حادثه اگر اين. اوصاف را با اين معيار فقهي داشته باشند

و حدت عدوان يا درجهشررسيب و بديهي است شدت يكي از اين معيارهاي ود تقصير هم

را. محسوب است و عالوه بر ابهام خود، ايراداتي اين معيار، در فقه بدون انتقاد نبوده است

بر«: اند برخي از فقها به صراحت اين معيار را مورد انتقاد قرار داده،اوالً: دارد احتمال توزيع

كه صاحب كشف اللثام اساس قدر عملي كه هر يك از اسباب به وجود آورده است،  آنگونه

 اگر دو نفر در قتل يك شخص، شريك،بنابراين. احتمال داده، منافي قاعده اشتراك است

باشند، حتي اگر جراحات وارد شده از ناحيه يكي از آنها بيشتر از ديگري باشد، باز هم قاعده

ص 1408مدني كاشاني،(»اشتراك حاكم است مي.)140، وي از اشتراك، تساوي رسد مقصود به نظر

و خسارت باشد از، ثانيا1ً.در توزيع ديه كه » قدر حصه«يا» قدر عمل« در برخي نظريات فقهي

و فصل اند كردهصحبت شده است، موضوع را از طريق قاعده تساوي در توزيع خسارت، حل

و بالفاصله پس از طرح موضوع، حكم به تساوي مسئوليت  .اند دادهيا آن را بديهي تلقي كرده

به اگر عده«: آمده است» مباني تكملة المنهاج«در كتاب اي در قتل شخص واحدي از ميان خود

و سقوط بر روي يكي از  صورت خطا شركت نمايند، براي مثال از طريق خراب كردن ديوار

به  و مرگ او، ديه مي» قدر حصه«آنها و باقي مقتول ساقط مانده ديه عهده عاقله ديگران شود

 
و ديگري آن را عميق.1 مي ايشان در موردي كه فردي چاهي را در ملك غير، حفر در تر كند با طرح چند نظر از جمله اشتراك

ال في مقدار الحفر بأن كان الحفر من احدهما«: گويد ضمان، مي و و الالحق و علي القول باالشتراك فال فرق بين السابق

و من اآلخر عشرة اذرع مث و أدخله شخص آخر في البدن عشرين ذرعاً الً فهو نظير من غرّز السكين في بدن شخص ثم غرزه

و إن لم يكن التغريز األول كافياً في القتل و حصل القتل به، فهما شريكان في القتل ص(» اكثر من األول ).142همان،
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مي. است يابد زيرا اين مقدار، نصيب مقتول پس اگر اشتراك بين دو نفر باشد نصف ديه كاهش

سه نفر باشد ثلث ديه كاهش  و اگر اشتراك بين و نصف ديگر، عهده عاقله طرف است است

به همين ترتيب نصاب ديگر مي و و دو ثلث ديگر عهده عاقله ديگر شريكان است موسوي(»يابد

مي» قدر جنايت« عالمه حلي نيز از معيار1.)301ص خويي، پيشين،  كند افراد در توزيع مسئوليت ياد

و ضعف اسباب را معيار تفاوت ديه نمي و شدت به تساوي مسئوليت دارد  داند ولي اعتقاد

صص.ه1413اسدي حلي،( ص 1411؛ داود حلّي، 244و 243ق، ،223(.

از؛كننده حكم فقهي توزيع مسئوليت باشدتواند بازگوبه اين ترتيب، اين معيار نمي  هر چند

به دست آورد، قابل دهد تا منصفانه اين جهت كه اختيار بررسي را به قاضي مي ترين تناسب را

كه مستقل بودن اين معيار را پذيرا باشيم در غير اين صورت،. توجه است اين در صورتي است

ت به معيارهاي ديگر، از جمله معيار .ساوي مسئوليت خواهد بودبازگشت آن

 توزيع خسارت براساس ميزان تقصير-3-3
به درجه تقصير اسباب نظر دارند .برخي از فقهاي معاصر در خصوص تقسيم خسارت

و كارگر آيا درجه تأثير بايد كه براي تعيين مسئوليت كارفرما براي مثال، در پاسخ به اين سؤال

گ مي شودمالك عمل قرار گيرد يا درجه تقصير؟ ظاهراً به نسبت تقصير بايد محاسبه شود«: فته

و بي و در نتيجه كارفرما به نسبت چون تقصير  درصد60مباالتي، خود موجب ضمان است

ن و اگر اين تقصير را كارفرما مي. درصد بيشتر نبود40 بود خطر كردهمقصر است توان بنابراين

كه تأثير بيشتر هم مربوط به كارفرما است ، 1384صانعي،(»كه مانع را به وجود نياورده استگفت

و اعالم نظر كارشناس مبني بر درصدهاي متفاوت تقصير.)281ص در مورد حوادث رانندگي

و زيان به تقسيم زيان بر اساس درجه تقصير نظر داده راننده مي ديده نيز و چون باب«: گويند اند

و اعضاي او عقاليي است، گرچه مقدار  به انسان و ضامن نسبت و اصل ضمان ضمان است

به عنوان ديه  ها سنجي در ضمان در برخي از موارد تعيين شده، بناء علي هذا، نسبتضمان

ص(»مانعي ندارد 2.)282همان،

و الوجه في ذلك واضح«: ايشان در ادامه اين حكم، افزوده است.1 و هو ان الديه في امثال الموارد أي موارد بال خالف ظاهر،

و عليه، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند الي فعل المقتول فيبقي االشتراك في القتل تقسط علي فعل كلّ واحد منهم

).همان(» الباقي علي ذمة الباقين

و نظر.2 كارشناس مبني بر درصدهاي متفاوت آنها، اعالم ايشان در پاسخ به سوال ديگري راجع به تصادف دو وسيله نقليه

و زيان است، يعني اگر يك نفر«: اند داشته و نسبت سهمشان در ضرر و درصد خسارت60ضمان هر يك به ميزان وارد نموده

مي40ديگري  ص(»باشند درصد، هر كدام به همان نسبت ضامن مي)274همان، دهد كه آنچه در توزيع؛ اين نظر نشان

و نسبت سهم«رت مهم است خسا .باشد ولي براي تعيين اين سهم، بايد درجه تقصير را در نظر داشتمي» ميزان
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 تساوي مسئوليت-3-4
به نظريات تحليلي فقها، مي و توجه توان دريافت كه توزيع با بررسي منابع مختلف فقهي

و  مي باشد اگر ايرادات وارد خسارت بر اساس تساوي عددي اسباب، رويكرد نظر مشهور آنها

به طور جزم كه آن معيارها، و توجه داشته باشيم يبر معيارهاي ديگر را نيز در نظر آوريم

مي مطرح نشده و احتمالي هستند، ارزش معيار تساوي بهتر درك براي. شود اند بلكه ظني

پس. شود است به برخي از منابع فقهي اشارهرروشن شدن اين ادعا، بهت از نقل فخر المحققين

و قول  يكي از آنها و كشته شدن كالم عالمه در مورد دخالت سه نفر در خراب كردن ديوار

كه يك مي اقرب مي سوم ديه مقتول را عهده هر كدام از دو نفر ديگر و وجه القرب«: گويد داند،

في الجناي و اال لزم ان يضمن الشريك و بفعل االخرين فيسقط ما قابل فعله ة انه تلف بفعله

و هو اال قوي عندي و هو محال ص 1387فخر المحققين،(»جناية شريكه ص1413سبزواري،: همچنين. 675، ،

مييدر مورد» مفتاح الكرامه«صاحب كتاب.)146 ازكه دو شخص، طنابي را يكي و كشند

و كشته مي شود حكم به پرداخت نيمي از ديه آنها، در اثر پاره شدن طناب، سقوط كرده

مشروط بر اينكه مقتول، غاصب طناب نباشد كه در اين صورت نه تنها مسئوليتي(دهد مي

مي) نيست بلكه ضامن خسارات مالك هم خواهد بود را«: گويدو وضعيت كساني كه چيزي

مي مي به دليل جنايت كشند مانند وضعيت كساني است كه تصادم و تلف كنند زيرا خسارت

آ و بر عهده هر يك از و هيچ فرقي ... نها يا عاقله آنها، نصف ديه طرف خواهد بودهر دو است

و ديگري در جاي ديگر[بين آنها از حيث تساوي در محل ايستادن و بين] يكي كنار پرتگاه

كه در مورد تصادم و ضعف آنها همان طور حسيني عاملي،(»كنندگان گفته شد وجود ندارد قوت

ق1419 صه كه احتمال توزيع خسارت»كشف اللثام«در كتاب.)340،  نيز هر چند بيان شده است

به تساوي مسئوليت قائل شده اند» قدر عمل«بر اساس فاضل هندي،(وجود دارد اما در مجموع

1.)277و 286، 269، 268، 263، 262پيشين، صص 

كه يك سنگ، و سنگ ديگر بوسيلهصاحب جواهر در موردي  يك فرد در بوسيله دو نفر

مي راه قرار مي و شخصي بر اثر برخورد با هر دو سنگ سقوط كند، دو احتمال طرح كند؛ گيرد

و احتمال اول آن است كه هر كدام يك و تساوي مسئوليت حاكم شود سوم خسارت را بدهند

و نصف ديگر  كه يك سنگ گذاشته كه نصف خسارت عهده كسي است احتمال دوم آن است

كه علي نظر ايشان در نهايت، تساوي. اند مشتركاً سنگ را نهادهالسويه عهده آن دو نفري است

و نشان مي مي در مسئوليت است  باشد دهد تساوي عددي در اسباب، معيار مورد پذيرش ايشان

مي براي مثال در خصوص مسئوليت دو نفر كه حيواني را سوار شده.1 و حيوان، سبب خساراتي لو«: شود گفته است اند و

و راسها لعموم و الفتاوي لهماركبها اثنان تساويا في ضمان ما يجنيه بيديها به...و... النصوص ص(»االصحاب قاطعون همان،

ص 1410شهيد ثاني،:؛ همچنين278 ،141.(
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ص( ص:؛ همچنين99نجفي، پيشين، و.)263فاضل هندي، پيشين، در خصوص تصادم دو كشتي يا حيوان

و ضعف هر يك از اسباب، مبتني بر راكبين آن يا دو شخص نيز نظر فقها، صر فنظر از شدت

صص.ه1413، زين الدين،شهيد ثاني(تساوي در مسئوليت است ص 1411؛ قاضي ابن براج، 341 الي 339ق، ؛217،

ص 1413؛ همو،263و 262اسدي حلي، پيشين، صص صص.ه1387، محمد،)فخر المحققين(؛ اسدي حلّي663و 662، ق،

ص7، پيشين، جلد؛ فاضل هندي674و 673 .)68 الي63؛ نجفي، پيشين، صص 392،

مي مسأله زبيه يعني حفره كنند نيز تقريباً در تمام كتب فقه اي كه براي شكار شير حفر

مي. استداللي مطرح شده است مي در اين مورد، شخصي در حفره و ديگري را و اين افتد گيرد

به همين ترتيب افراد و مي ديگيشخص نيز نفر سوم و ازر را گرفته و شير نيز همه را كشاند

با اين مسأله مبتني بر قضاوت امام علي عليه. بردبين مي كه از طريق دو روايت، السالم است

ص(تفاوتي كه در مدلول آنها وجود دارد، نقل شده است هر چند در مورد.)388شهيد ثاني، پيشين،

و ديه س ميزان خسارت و كه نفر اول، دوم به نفر اي و نسبت به افراد بعد از خود وم نسبت

ص(چهارم دارند بر اساس دو روايت، اختالف است ص 1403؛ مقدس اردبيلي، 389همان،  اما در)275،

به اتفاق فقهاي معاصر نيز در تمام حاالت. تمام احتماالت، قاعده تساوي حاكم است قريب

1.ديگر به تساوي مسئوليت قائل هستند

و بررسي رويه قضايي-گفتار دوم  تحليل حقوقي بحث
 تحليل حقوقي بحث-1

در خصوصيت اجتماعي حقوق ايجاب مي و غيرملموس آن تنها كه قواعد اعتباري كند

و. اعمال خارجي اعمال شود تمام بخشهاي حقوقي اين ويژگي را دارند؛ مسئوليت كيفري

بو) ضمان قهري(مسئوليت مدني  دقت در اين مسئوليتها نشان.دنيز تابع اين امر خواهند

و نوع دوم، نتيجه محور، ولي اگر مي كه نوع اول، قصد محور است را مقابل» نتيجه«دهد

مي» قصد« و قرار و ظهور قصد در عمل بيروني نيست به عمل خارجي به معناي عدم نياز دهيم

به بررسي  و ترك افعال با. مسئوليت بپردازدحقوق كيفريِ قصد محور نيز بايد از پرتو افعال

بي.1 احتياطي چند نفر با درصدهاي تقصير متفاوت باشد نحوه توزيع در پاسخ به اين سوال كه اگر علت حادثه به سبب

و در موارد شك، مصالحه درصد تقصير نمي به استناد-1«: خسارت بين آنها چگونه است، گفته شده است توان تقسيم نمود

اند بايد به صورت مساوي تقسيم شود كه به صراحت از عدم توجه به تقصير سخن گفته-2؛)محمدتقي بهجت(شود 

و فاضل لنكراني؛  و سببيت هر كدام، علم-3سيستاني، صافي گلپايگاني پيدا كرد اگر قاضي واجد شرايط نسبت به ميزان تأثير

و ضمان به همان نسبت متفاوت مي و اال ضمان بالسويه است درصد محكوميت مجموعه نظريات.(موسوي اردبيلي.»شود

او«: نيز آمده است» مستند تحرير الوسيله«؛ در كتاب 280و 279، صص 1385مشورتي فقهي در امور كيفري،  لو اشترك اثنان

و ان اختلف قواهماكثر في وضع حجر مثالً فاضمان علي الج و الظاهر انه بالسويه و مقتضي ... ميع الستناد المسبب الي الجميع

و التفريط الي  ال يوجب االختالف في الضمان مع استناد التعدي و اختالف قواهم القاعده هو االشتراك في الضمان بالسويه

ص 1401مطهري،(»جميع ،114.(



 1391 بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق 122

و مدني وجود دارد، مفهوم رفتار نابخشودني، كه بين حقوق كيفري توجه به تفاوت اساسي

و نظاير اين عناوين كه مي توانند در مفهوم كلي تقصير قرار گيرند، نيز در مسئوليت غيرقانوني

به مفهوم  و سنجش آن با توجه و كيفري، متفاوت است  صورته نتيج در مقابلقصدمدني

تر از مسئوليت كيفري است؛ زيرا صرف نظر معيار مسئوليت در حقوق مدني گسترده. گيرد مي

و گمان عامل زيان، بر اساس معيارهاي ديگر نيز مي تواند مبنايي براي مسئوليت از عقيده، ذهن

و رفتار دروني سنجيده مي وبه دست آورد، در حالي كه مسئوليت كيفري با اعتقاد  شود

به داليلي. تر دارد مضيقايدايره و اگر هم معيار دروني در مسئوليت كيفري، حالت ثبوتي دارد

شود، اثبات آن مورد نظر است براي احراز اين مسئوليت، از معيارهاي خارجي كمك گرفته مي

كه در مسئوليت مدني، وضعيت و عيني، در واقعنه ثبوت مسئوليت، در حالي هاي خارجي

ميچه و اثر و به خودي خود قابل توجه و 199، صص 1384تبيت،(باشند ره ثبوتي مسئوليت است

 205، صص 1384ثاني، فلچر، ترجمه سيدزاده؛90 الي84، صص 1374؛ كالركسون، ترجمه ميرمحمد صادقي،214 الي 211

مي.)208الي در اثر اين تفاوت اساسي را  آن، دادرس توان در فرايند رسيدگي مشاهده كرد كه

به ثبوت مسئوليت كيفري يا نفي آن پي برد ممكن است با يك اظهار غيرمرتبط با موضوع نيز

كه مسئوليت مدني اين ويژگي را ندارد1و شخص را برائت دهد يا محكوم كند . در حالي

و درون كهمي، سبب كيفري مسئوليتدرگرا رويكرد ذهني فعاليت ذهني انسان به شود

دااهعنوان پايگ را از سوي متفاوتيو واكنش باشدشته مسئوليت كيفري، درجات متفاوت

و در اين ميان اما.طلبدبحقوق كيفري   ضمانت اجراي خسارت وارد شده، جبران آن است

و ضعف توان درجه نمي و شدت رابندي به فعاليت.دكر تصوري  اعمال مجازات، پاسخي است

و كه جا از همين ذهني شخص مي» ردي كردن مجازاتفلاص«است بر استخراج و شود

ا خالف جبران و ميحوالهاي مدني، واكنش كيفري را برحسب اوضاع  درجات.كند تجويز

ا وو بر اساس آن، ميزانستتقصير در هنگام بررسي مسئوليت كيفري از عوامل مهم  مسئوليت

كه شود مجازات تعيين مي مياس نتيجهتابع، مسئوليت مدني، درحالي و كهت  ممكن است داند

به بار آيد يا تقصير زياد، سبب خسارتي اندك شود 2.از تقصير كوچك، خسارت بسياري

ش.1 از28/11/76 مورخه20ماره براي مثال در جريان صدور رأي اصراري ، هيات عمومي ديوان عالي كشور بر اساس بخشي

مي... من بر اساس وجدان، محمود«اظهارات متهم كه گفته بود و هر كس ديگري هم به جاي من بود اين كار را » كرد را كشتم

ه(حكم به ثبوت اعتقاد وي مبني بر تلقي مهدور الدم بودن مقتول دادند و آراء ، 1378يات عمومي ديوان عالي كشور، مذاكرات

).579ص

مي«.2 اوالً ... رسد كه در حقوق ايران تقسيم مسئوليت بر اساس ميزان تأثير هر يك از اسباب صورت پذيرد زيرا به نظر

ك قانون مجازات اسالمي پيش365حلي را كه ماده مسئوليت تضامني با مباني حقوق ما سازگاري ندارد ثانياً راه رده است بيني

و معيارهايي كه فقيهان. ناظر به موردي است كه دخالت اسباب به نحو مساوي باشد اين نظريه به سهولت از مثالهاي فقهي

مي اسالم در آنها به كار برده اگر اين تحليل پذيرفته شود، تقصير عامل مهمي در تعيين ميزان تأثير هر يك از ... شود اند استنباط

كه.)371و 370، صص 1378اسم زاده،ق(»اسباب خواهد بود با«: در مقابل، استاد ديگري معتقد است به نظر مي رسد كه
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 توزيع خسارت در رويه قضايي-2
و توزيع زيان در رويه محاكم از قاعده برخي. كند يكسان تبعيت نميايتقسيم خسارت

و برخي تساوي خسارت را ميدادگاهها، معيار درجات تقصير كنند ولي معيار قدر عمل، اعمال

و تأثير عمل، در احكام قضايي ديده نشده است مي. نحوه مداخله توان از ميان آراي بسيار را

و تساوي مسئوليت اشاره داشته به درجات تقصير دو. اند رويه قضايي استخراج كرد كه اين آرا

ب و و تنها در همان دسته هستند؛ برخي در همه موارد الزم االتباع هستند رخي نيز آراي معمولي

.ندهسترابطه مؤثر 

 آراي غيرالزم االتباع-2-1
11/8/89- 8909975113000970 تساوي مسئوليت در دادنامه شماره-2-1-1

نظر به اينكه...«: استكردهحقوقي مشهد در اين دادنامه بيان- دادگاه عمومي35شعبه

يكي از عوامل5نظر كارشناسي هيات حسب اظهار و خواهان هر كدام به عنوان نفره خوانده

و بنابراين از نظر تحليل حادثه رانندگي محسوب مي و حادثه به هر دو نفر منتسب است شوند

به همراه اقدام زيان ديده، از اسباب حادثه محسوب مي كه اقتضاء حقوقي، عامل زيان شوند

ش به اينكه براساس مباني مسئوليت دارد هركدام بخشي از خسارت را عهده دار و نظر وند

و رويكردهاي فقهي كه بشرح مدني، عقيده دكترين حقوقي معتبر و آخرين تحوالت قانوني

به فعل چند قانون مجازات اسالمي ذكر شده است اگر حادثه365و336مواد اي منتسب

به صو و تقصير، بايد خسارت را رت مساوي بين شخص باشد صرفنظر از درصدهاي دخالت

.)288 الي 286، صص 1390خدابخشي،(»... آنها توزيع كرد

6/12/86 مورخه 8609975115601909 درصد تقصير در دادنامه شماره-2-1-2
مي101شعبه به نظر اين دادگاه ...«: دارد دادگاه عمومي جزايي مشهد در اين دادنامه مقرر

ب و مورد منصرف از ماده تقسيم مسئوليت بر اساس درجه تقصير خواهد ود نه تساوي مسئوليت

كه) تساوي مسئوليت( قانون مجازات اسالمي 365 به موردي است است چون اين ماده ناظر

و مربوط به دو يا چند  چند نفر با هم سبب واحدي را به وجود آورند ولي هرگاه سببها متعدد

 
ص(» قانون مجازات اسالمي ديگر بحثي درباره شيوه تقسيم خسارت باقي نماند365حكم ماده .)506كاتوزيان، پيشين،

ول« ي بر اين نظر ايراد شده است كه مسئوليت مدني دادگاههاي فرانسه، مسئوليت را براساس درجه تقصير تقسيم مي كنند

ص(»مجازات تقصير نيست تا به تناسب آن كم يا زياد شود ).505همان،
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يكي از آنا به و نتوان جنايت را منحصراً نسبت كه تقصير نفر باشند ن دانست هر يك به نسبتي

1.»...اند مسئول خواهند بود داشته

 6/2/1390-717 راي وحدت رويه شماره-2-2
و نظرات مختلف را تجربه كه رويه قضايي، تشتت آرا اين موضوع؛دكربعد از چند دهه

به رأي وحدت رويه شماره  و منتهي - 718باالخره در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح

رأشد13/2/1390 مي است اما اساس تصمي در خصوص تصادف رانندگيو هرچند موضوع

مي كشوري عاليواند  قانون مجازات337برحسب مستفاد از ماده«:شود در همه موارد اعمال

به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها شود، اسالمي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي

 به نحو تساوي خواهد- به هر ميزان كه باشد- از رانندگان در صورت تقصيرمسئوليت هر يك

و نيز نظريه مشهور فقها است.»...بود اما؛با اينكه اين رأي، تأكيدي ديگر بر قوانين موجود

كه رويه قضايي بازهم در برخي موارد، به ويژه حوادث كار، از همان نظريه درصد  ديده شده

كه قابل ايراد استكنتقصير استفاده مي يكي از اين آرا،.د نويسنده اميد دارد حداقل در

استداللي از دادگاه مشاهده كند تا معلوم شود به چه استنادي درصد تقصير را محور تقسيم 

كه كارشناس، خسات قرار داده مي داند اند؛ نويسنده براساس تجربه خود، علت را در اين

و دادگاه نيزيم درصد بندي ميكند و حال آنكه اين موضوع، اساساً برهمان اساس تصميم گيرد

و دادگاه نبايد تابع نظر  و قضايي است و امري كامالً حقوقي به كارشناسي ندارد ارتباطي

.كارشناس باشد

 نتيجه
و جزايي، تقسيم خسارت در به اهداف متفاوت مسئوليت مدني و با توجه به لحاظ تحليلي

به درصد تقصير، با مورد زيان ناشي از چن و معيار مربوط به صورت مساوي باشد د سبب، بايد

قواعد مسئوليت مدني، سازگار نيست؛ اما با اينكه در موادي از قانون مجازات اسالمي، از

و رأي وحدت قضايي شماره   نيز اين6/2/1390-717تساوي در پرداخت خسارت ياد شده

و هيچ خصوصيتي كردهموضوع را روشن  نيست، بازهم رويهيدر مورد حادثه رانندگ است

كه هنوز معيار درجات تقصير را در و ديده يا شنيده شده قضايي به صراط مستقيم برنگشته

 
مي.1 و موردي كه اسباب مختلف توسط چند نفر به وجود آيند، تفاوت بين موردي كه سبب واحد به دليل فعل چند نفر است

و هيچ كس از اين حيث، تقسيم مسئوليت آنگونه كه در استدالل دادگاه منعكس است، مبت و فقهي نيست ني بر استدالل حقوقي

ن و جاي آن داشت كه در راي دادگاه، قواعدكررا تحليل به. مستقيم كه بر اين بحث حاكم است، مورد بررسي باشنديده است

خ همين دليل خواننده از خود مي و چرا دادگاه راي و پرسد چرا بين اين دو حالت فرق است و فقهي ود را با اصول حقوقي

ن و مدلل .دكرداليل اقناعي، مستند
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به تبصره. كندبرخي موارد، اعمال مي و با توجه 1نظر مشهور فقهي بر تساوي خسارت است

و انقالب اصالحي قانون تشكيل داد)18(ماده واحده قانون اصالح ماده گاههاي عمومي

مي24/10/1385 مراد از خالف بين شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه«: دارد كه مقرر

و در موارد اختالف نظر بين فقها مالك عمل نظر ولي و يا مشهور فقها خواهد بود است ،»فقيه

مي باشند كه آراي صادره براساس درصد تقصير، خالف شرع در. بايد بر اين بود و با اين بيان

 قانون مجازات365و337 قانون دريايي با توجه عموم مواد 165پرتو تحوالت قانوني، ماده 

كه در ورود و تساوي مسئوليت اشخاصي و نظر فقها در خصوص برخورد دو كشتي اسالمي

به. خسارت مسئول هستند، نسخ شده است عموم مواد مورد اشاره، مانع از تخصيص آنها

شود زيرا نه تنها قانونگذار در صدد اعالم قاعده عمومي در همه موارد بودهمي165له ماده وسي

 قانون دريايي را نشان 165است بلكه حاكميت رويكرد فقهي، خالف شرع بودن حكم ماده 

به جاي تخصيص بدون علت، جانب نسخ موجه را بايد مي و حداقل براي تفسير آن، دهد

.تقويت كرد

ب كه اليحه قانون مجازات اسالمي در مواد مختلفي مانند اشاره ه اين نكته نيز مفيد است

كه قابل انطباق» ميزان تأثير طرفين« از معيار براي توزيع خسارت،،531، 530 مي گويد سخن

به بررسي آن پرداخت .با درصد تقصير نمي باشد وبايد در فرصت مناسب

و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

و مطبعتها الحيدريه:، جلد دوم، نجفتحرير المجله،)1976( الغطاء، محمدحسين، آل كاشف.1 . المكتبة المرتضويه

و البرهان في شرح ارشاد االذهان،)ق.ه1403(،)مقدس اردبيلي( احمد بن محمد.2 قم14، جلد مجمع الفائده  دفتر:،

ا  ول، انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ

تا(، حسن،)عالمه( اسدي حلي.3 .نرم افزار جامع فقه اهل بيت، جلد دوم، تحرير االحكام الشرعية علي مذهب اإلماميه،)بي

و الحرام،)ق.ه1413(، حسن،)عالمه( اسدي حلي.4 قمقواعد االحكام في معرفة الحالل به:،  دفتر انتشارات اسالمي وابسته

ق .، چاپ اول3م، جلد جامعه مدرسين حوزه علميه

قم4، جلد ايضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد،)ق.ه1387(، محمد،)فخر المحققين(اسدي حلّي.5  مؤسسه:،

.اسماعيليان، چاپ اول

و االبهام عن قواعد االحكام،)ق.ه1416(، محمد،)فاضل هندي( اصفهاني.6  دفتر:قم،11و7 هاي جلد،كشف اللثام

ا .سالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اولانتشارات

و محمدحسين الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،)1386( السنهوري، عبدالرزاق احمد،.7 ، ترجمه سيدمهدي دادمرزي

قم مسئوليت مدني-ضمان قهري: منابع تعهد، جلد دوم، دوره حقوق تعهدات: كيا با عنوان دانش دانشگاه قم، انتشارات:،

.چاپ اول

قم5، جلد جامع المسائل،)1385( بهجت، محمدتقي،.8 .العظمي بهجت، چاپ اول دفتر آيت:،

 انتشارات دانشگاه علوم اسالمي رضوي، چاپ:، ترجمه حسن رضايي خاوري، مشهدفلسفه حقوق،)1384(تبيت، مارك،.9

.اول
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ق1419( حسيني عاملي، جواد،.10 قم10، جلد في شرح قواعد العالّمةمفتاح الكرامة،)ه به:،  دفتر انتشارات اسالمى وابسته

.جامعه مدرسين حوزه علميه، چاپ اول
و ارشاد:، تهرانالجوهرة في نظم التبصرة،)ق.ه1411( حلي، حسن،.11 و نشر وابسته به وزارت فرهنگ  مؤسسه چاپ

.اسالمي، چاپ اول

قم6، جلد للشرائعالجامع،)ق.ه1405( حلي، يحيي،.12 . مؤسسة سيدالشهدا العلمية، چاپ اول:،

آن،)1386( عبداهللا، خدابخشي،.13 و مسئوليت ناشي از و فوت مجله كانون وكالي دادگستري:مشهد، تسريع در صدمه

.، سال سوم3خراسان، شماره 
در،)1390( خدابخشي، عبداهللا،.14 و تأثير آن  شركت:، جلد دوم، تهران رويه قضاييمباني فقهي آيين دادرسي مدني

.سهامي انتشار، چاپ اول

. نشر ميزان، چاپ اول: جزائيات، تهران-، جلد يكم، كليات قضااستفتاأت قضايي،)1384( صانعي، يوسف،.15

قمرياض المسائل في بيان االحكام بالدالئل،)ق.ه1418( طباطبايي، سيد علي،.16 . اول مؤسسه آل بيت، چاپ:، جلد دوم،

قم الجواهر في الفقه- جواهر الفقه،)ق.ه1411(، عبدالعزيز،)قاضي ابن براج( طرابلسي.17 به:،  دفتر انتشارات اسالمي وابسته

.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول
قم10، جلد الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه،)ق.ه1410(، زين الدين،)شهيد ثاني( عاملي.18 تابفروشي داوري،ك:،

.چاپ اول
قم15، جلد مسالك االفهام الي تنقيح شرائع اإلسالم،)ق.ه1413(، زين الدين،)شهيد ثاني( عاملي،.19  مؤسسة المعارف:،

.االسالميه، چاپ اول

و:ثاني، مشهد، ترجمه سيد مهدي سيدزادهمفاهيم بنيادين حقوق كيفري،)1384( فلچر، جورج، پي،.20  موسسه چاپ

.انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول
. نشر دادگستر، چاپ اول:، تهرانمباني مسئوليت مدني،)1378(زاده، سيدمرتضي، قاسم.21

و:، تهرانمسئوليت مدني، جلد اول، ضمان قهري: هاي خارج از قرارداد الزام،)1378( كاتوزيان، ناصر،.22  موسسه انتشارات

.چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم

سي.23  مركز انتشارات جهاد:، ترجمه حسين ميرمحمد صادقي، تهرانتحليل مباني حقوق جزا،)1374(وي،.ام. كالركسون،

.دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ دوم
قم)1385(، جلد هشتم،مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري.24 . نشر قضا، چاپ اول:،

قمكتاب الديات،)ق.ه1408( مدني كاشاني، رضا،.25  دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،:،

.چاپ اول
و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور.26 و نشر مذاكرات هيأت:، تهران)1378(، جلد سوم،مذاكرات اداره وحدت رويه

 عمومي ديوان عالي كشور، چاپ اول

قمالعناوين،)ق.ه1417( مراغي حسيني، ميرفتاح،.27 . مؤسسه النشر االسالمي، چاپ اول:، جلد دوم،

. مطبعة الخيام:قم،)كتاب الديات(مستند تحرير الوسيله،)ق.ه1401( مطهري، احمد،.28

قم2، جلد مباني تكملة المنهاج،)1386( موسوي خويي، سيدابوالقاسم،.29 . موسسه آثار امام خويي:،

قم)1386(،2، اتالف- رف فقه اسالميهمراه با دايرة المعا.30 .، سال سيزدهم51 فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، شماره:،

، دار إحياء التراث العربي:، بيروت43و42 هايم، جلد1981،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم نجفي، محمدحسن،.31

.چاپ هفتم
 انتشارات:نياي زارع، مشهد، ترجمه سيدعلي عباسكيفريرابطه سببيت در حقوق،)1385( نجيب حسني، محمود،.32

.دانشگاه علوم اسالمي رضوي، چاپ اول
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