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  چکیده 

به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک  مااي دایهرجامعهگذاران در  بطور قطع و یقین، قانون  

نظمی در آورند، تا اینکه افرادي که باعث اختالل و بیي اجرا در میجامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله

قوانین کیفري  ي قوانین مدنی وچه در حوزه ي از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه .شوندجامعه می

آوري و  ه توسط محققین و دکترین حقوق جمعي این قوانین کاز جمله. به سزاي اعمال خود برسند

قوانین مسئولیت مدنی و کیفري است که در هر . گذارندرا به مرحله اجرا می ن  گذاران یک  جامعه آ ن  قانو

ي این قانون، افراد بتوانند به که به واسطه شوداي براي متضررین از جرم و جنایت ثابت و پایدار میجامعه

نهادي   که مسئولیت مدنی و کیفري قاعدتا توان گفتدر این میان می. حقوق مادي و معنوي خود برسند

گذاري و  ي خسارات مادي و معنوي پایهحوزهاست که براي جبران خسارات و تسکین آالم زیان دیده در 

  به نظر . نمایدمقتضیات زمان و مکان آن را ثابت و الزم االجرا مینهادي که شرایط و . ثابت شده است

اند، در دانان در جهت رسیدن به این مقتضاي زمان الزم دانسته اي از حقوقرسد که شیوه و روشی که عدهمی

رکن . واقع چاره و گریزي  است براي تحقق عدالت و به جریان انداختن روح قوانینی که در آن وجود دارد

قصیر چه در مسئولیت مدنی و چه در مسئولیت کیفري، بعنوان یکی از ارکان ضروري موضوع مسئولیت ت

ویژه، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بیان شده و دانان برجسته و بنام به ي حقوقاست که از طرف عمده

م تحقق مسئولیت عنوان یکی از شرایط ضروري و الز هرا از طرف زیان دیده ب ضرورت اثبات و تحقق آن

با نگرش و مطالعه و تفحص به مقاالت فقهی و روایات، این موضوع به . اندمدنی و کیفري الزامی دانسته

ي ي رابطهشود که وجود قواعدي چون الضرر، اتالف و تسبیب که اثبات کنندهذهن هر انسانی متبادر می

باشد ولی اثبات نصر تقصیر هر چند شاید ممکن فعل انتسابی به زیان زننده است، بدون  تاکید و توجه بر ع

لذا . یعنی بطور قطع باید عنصر تقصیر از طرف زیان دیده اثبات شود. ثر خواهد بودرکن انتسابی آن مو

  تحریر در آمده را مورد  ي دانان که دراین زمینه به رشته نگارنده دراین مقاله می کوشد تا اینکه نظرات حقوق

اي  براي دهد تا از این سوي بتواند براي دیگر مخاطبین و دانشجویان محقق، چارهقضاوت و کنکاش قرار 

  .مطالعه و کاوش پیدا نماید
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  مقدمه

به موجب قواعد مسلم و روشن حقوقی، هر انسانی مسئول عمل خویش   

 1392قانون مجازات اسالمی اردیبهشت  3این قاعده مطابق مفهوم ماده . است

 1392ا مصوب .م.ق141ماده (قانون اخیرالذکر  141وهمچنین به صراحت ماده 

سئول اشاره شده و اعالم نموده که هر شخص م). »مسئولیت کیفري، شخصی است«

عمل خویش است، یعنی هر کسی فعلی را مرتکب شده که در قانون براي آن جرم 

در این حالت براي آن شخص ) 1392قانون مجازات اسالمی  2ماده (مشخص شده 

و اصل شخصی بودن . مسئولیت، چه مدنی وچه کیفري درنظرگرفته می شود

اي فعلی که دیگري مسئولیت برمبناي این قاعده است که هیچ کس را نمی توان بر

  .مرتکب شده است مسئول دانست

در حقوق مدنی قاعده کلی و الزامی بر این اساس است که هر کس زیانی به 

و . دیگري وارد نموده است، آن شخص ضامن خسارتی است که به بار آورده است

منتهاي مراتب درحقوق مدنی گاهی . در نتیجه باید آن خسارت را جبران نماید

وددارند که خود مسئول جبران خسارت هایی هستند که ناشی ازفعل اشخاصی وج

خود نیستند، بلکه ناشی از افعال و رفتار دیگران است که خود در ایجاد این فعل 

مواردي که نگهداري و مواظبت از مجنون یا : به عنوان مثال . زیانبار دخالتی ندارند

الت کلیه خسارتهاي وارده که در این ح. صغیر بر عهده اشخاصی سپرده شده است

ماده (. خواهدبود ،ي آن شخص مسئول نگهداري از طرف صغیر یا مجنون بر عهده

که در مسئولیت کیفري با مسئولیت مدنی  ولی تفاوتی) 1339مصوب .م.م.ق 7

آیین دادرسی آن است که برخالف مسئولیت مدنی که به  ي وجود دارد، درشیوه

ولی . هد شدده، مسئولیت محقق خوامحض اتالف و ضرر توسط زیان زنن

، تا زمانی که جرم ثابت نشده باشد، در حقوق جزا ویژه درمسئولیت کیفري و به

توان به ارتکاب جرم به مباشرت یا معاونت یا مشارکت مسئول کسی را نمی

همچنین در مثال فوق در خصوص . و یا او را سبب این اتفاق دانست. دانست

لیکن . مسئولیت مدنی صغیر یا مجنون که بر عهده مسئول آنها گذاشته شده است
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ی در مسئولیت کیفري موضوع به این شکل نیست بلکه درصورت ارتکاب جرم ناش

ات اسالمی قانون مجاز 146از مسئولیت کیفري توسط مجنون یا صغیر مطابق ماده 

توان از این موضوعات چنین بطورکلی می. مبرا از مسئولیت کیفري خواهند بود

ش بیاید و تصور شود که نتیجه گرفت که در مسئولیت مدنی گاهی ممکن است پی

وارده است، تقصیري  عنوان تقصیرکار و مسئول جبران خسارات کسی که به

  عنوان  ناسبات خصوصی افراد آن شخص را بهولی براساس م. ازاوسرنزده باشد

القاعده باید جبران خسارت وارده را  قلمداد کنند که در این صورت علی زننده زیان

بدین معنا که تصور و . ولی در مسئولیت کیفري موضوع به این شکل نیست. بنماید

گناهی بازخواست شود و به کیفر برسد  وع که انسان  بیین رسیدن این موضبه یق

زیرا موضوع سزادهی در حقوق . خالف عقل وحکم است و شاید دشوار باشد

گذار آنرا در برابر مجازات در نظرگرفته است و  کیفري از موضوعاتی است که قانون

  . را بر عهده بگیرد در واقع تاوانی است که شخص مرتکب جرم باید آن

  

  جایگاه تقصیر درمسئولیت مدنی: اول بخش 

  بیان مفاهیم و تعاریف - 1

درتعریف کلمه از نظرحقوق مدنی، جزا و ) responsible( :یف مسئولتعر-1-1

، مورد سوال واقع شده و مورد بازخواست قرار گرفته شده اداري به معناي مواخذه

در شاهنامه فردوسی لغت آویخته بارها به جاي مسئول به . ترجمه شده است

جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  ج (در منابع دیوان منوچهري . کاربرده شده است

  . لفظ مسئول به معناي گرفتار آمده است)  332، ص 5

شود که سئولیت در لفظ حقوق به تعهدي قانونی گفته میم :تعریف مسئولیت-2- 1

خواه این . جبران نماید شخص به دلیل ضرري که به دیگري وارد نموده است باید

خود مستقیما درامر اضرار ناشی از تقصیر و کوتاهی فعل یا ترك فعلی باشد و 

اشد که رفتار یا امر ضرر به غیر ناشی از فعالیت او ب) مباشر(نقش داشته باشد اضرار
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که آن اعم از هر نوع مسئولیت مدنی . اخیردر فقه به معناي ضمان بکار رفته است

 ). 642همان،  ص ( باشدیا کیفري می

قانون مدنی به صراحت  328همچنین در زمینه تعریف و توضیح مسئولیت در ماده  

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن «: این موضوع روشن شده است که آمده

است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد، اعم ازاینکه از روي عمد یا بدون عمد تلف 

کرده باشد یا عین باشد یا منفعت مال باشد و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن 

  . »قیمت آن مال است

اصطالح مسئولیت مدنی در زبان کنونی حقوق ایران، : تعریف مسئولیت مدنی-1-3

د و لوازمی است که  وارد کننده ضرر و زیان را به جبران نمایانگر مجموعه قواع

به عبارت دیگر، هرگاه . ایت می نمایدخسارت وارده به زیان دیده ملزم و رع

  باشد، ) ان دیدهزی(طرف مقابل جبران خسارت وارده به شخصی مجبور به

  .)374، ص 2مازو و شاباس، ج (دارد »سئولیت مدنیم«گویند او در برابر دیگري می

ي آن، بطورکلی مسئولیت و تعهد داشتن مسئولیت در قبال کاري یا تعهدي، الزمه

تواند بفهمد که از پیامد زیرا انسان عاقل و آزاد می. داشتن اختیار و آزادي است

می داند پیامد آن مسئول  وام دادن آن است آگاه و با خبراست کاري که در حال انج

 . بودن و تعهد جبران خسارت است

عنوان یک امتیاز خبر داده  کیم آلمانی از مسئولیت و تعهد بهه همین دلیل، نیچه حب

اي از نویسندگان فرانسوي، انسان بی مسئولیت و بی نظم را نتیجه  و همچنین عده

توان اذعان نمود بنابراین می).  22مالوري و انس، تعهدات، ش ( اندآشفتگی دانسته

دیده  بت به جبران خسارت وارده به زیاننس که پذیرفتن مسئولیت و تعهد شخص

ي همین مسئولیت بر مبنا. موافق با قواعد عقلی و قانونی استي طبیعی و یک قاعده

آید؛ بوجود می) زننده یانز(دیده و مسئول اي بین زیاني دینی ویژهاست که رابطه

کار معرفی زننده، به عنوان مسئول و بده یان دیده به عنوان طلبکار و زیانیعنی ز

یا با دادن پول یا کاال  ی نیز جبران خسارت است که معموالو موضوع بده. شودمی

  .پذیردانجام می
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  انواع مسئولیت مدنی - 2

در صفحات پیشین توضیح داده شد که مسئولیت،  به مدنی و کیفري منقسم   

باشد به شده است و مسئولیت مدنی که موضوع بحث این قسمت از مقاله می

لیت مدنی قراردادي و مسئولیت مدنی غیرقراردادي  یا ضمان قهري تقسیم مسئو

  ).به بعد 60،  ص 1کاتوزیان،  ج (  شده است

این شیوه از مسئولیت در زمانی احراز خواهد شد که عقد : مسئولیت قراردادي -2-1

و یکی از طرفین نسبت به اجراي مفاد عقد مسامحه و . بیعی بین طرفین منعقد شود

) 46-47یزدانیان، یک جلد، ص . (یداهی نماید وآن عقد به مرحله اجرا در نیاکوت

گویند طرف معامله نسبت به اجراي عقد سهل انگاري در این حالت است که می

و یا به عبارتی شخص در وفاي به عهد . کرده و در اصطالح تقصیر نموده است

م ایفاي تعهد ملموس و کوتاهی نموده است که با احراز و اثبات تقصیر که درعد

  قابل اثبات است، ملزم به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل در معامله 

  .می باشد

مسئولیت «لذا به دلیل اینکه در این نوع قرارداد که ریشه در تعهد اصلی دارد 

ي ارکان نسبت به مفاد قرارداد التزام دارد که همه یعنی شخص. گویندمی» قراردادي

صورت  در غیر این.  ساز و کار قرارداد را به نحو احسن اجرا  نماید و جوانب و

دراصطالح دکترین . مسئول جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود

و تعهدي که به » تعهداصلی«ارداد را حقوق، این نوع نقض تعهد یا نقض مفاد قر

یعنی شخصی . ندمی گوی» تعهد ثانوي«شود همین واسطه بر نقض کننده متحمل می

اقتباس قید اصلی ( در اثر عدم انجام تعهد گرفتار و متحمل دو نوع تعهد خواهد شد

  ).و ثانوي از حقوق روم

  

  :مسئولیت قهري  -2-2

به این نوع مسئولیت ضمان قهري یا رویدادهاي حقوقی و یا الزامات خارج   

ویژه  بهتب حقوقی به صراحت این موضوع در مقاالت و ک. گوینداز قرارداد نیز می
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هیچ  که هرگاه دو شخص .ناصر کاتوزیان  اشاراتی شده است در نظرات دکتر

ي فعل عمدي یا در پیمانی با هم نداشته باشند و یکی از آن دو شخص در نتیجه

ر به شخص دیگري زیانی مباالتی و قصور در کاانگاري و بیي خطا و سهلنتیجه

قراردادي غیررساننده به عنوان مسئولیت  این مسئولیت شخص ضرر وارد نماید،

زننده  دیده وزیان یعنی بین زیان) 65اصر، پیشین، صکاتوزیان، ن( .شودتلقی می

در تکالیفی که در . هیچگونه قرارداد یا تعهدي اعم از شفاهی یا کتبی وجود ندارد

ح مسئولیت مدنی از نوع قراردادي به عهده شخص گذاشته شده به طور واض

تکالیف را به موقع اجرا  و هرگاه شخص آن از قبل مشخص و محرز است تکالیف

مسئول خواهد بود و نتیجه مسئول بودن نیز چیزي جز جبران خسارت وارده ننماید 

  .نخواهد بود

ولی درمسئولیت قهري یا غیرقراردادي، شخص تکالیفش مشخص نیست و در حین 

باشد کردن ضرر و زیان به شخص میانجام فعالیتهاي روزانه منجر به اتالف و وارد 

گذار  که هیچگونه تعهد و قراردادي در بین آنها نیست که در این رابطه نیز قانون

توزیان، ناصر، پیشین، کا( تلف را مبتنی بر جبران خسارت وارده قلمداد کرده است 

براي اینکه ما بتوانیم تشخیص بدهیم که این مسئولیت قراردادي ). 12-16ص 

مسئولیت غیرقراردادي، باید ساز و کاري را داشته باشیم تا اینکه این نوع از است یا 

. دو شرط الزم است در تشخیص مسئولیت قراردادي. مسئولیت را تمیز نماییم

  . دیده و عامل ورود ضرر باید قرارداد نافذي وجود داشته باشد بین زیان) الف

موضوع خسارت است که  همچنین از شرایط جمع تمیز مسئولیت قراردادي،) ب

  اجرا و ایفاي تعهد است که از ناحیه زیان زننده جاري وساري  ناشی از عدم

اي جز استناد و استمداد از ولی در تشخیص مسئولیت غیرقراردادي چارهمی شود 

این نوع از چرا که در ل از طریق عرف را نخواهیم داشت عرف و حل مشک

بین زننده هیچگونه قراردادي در ده و زیاندی بین زیان» غیرقراردادي«مسئولیت 

لذا  براي تسهیل در امر مسئولیت و اثبات آن، فارغ از در نظر گرفتن عمدي . نیست

  ). 18، ص1قاسم زاده، ج(نماییم یا غیرعمدي بودن آن، موضوع را به عرف محول می
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  تقصیر - 3

مسامحه،  تقصیر در لغت به معناي اختصار، کوتاه سازي،: تعریف تقصیر-3-1

و مقصر به معناي کوتاه کننده . کوتاهی، نقیصه، کاستی وفروگذاري آمده است

  ). 153، ص ، چاپ اول1، ج 1388ارجمند دانش، (وظیفه شناس عاجز معنا شده است 

دراصطالح حقوق کنونی تقصیر یعنی کاري که توسط کسی : تقصیر در اصطالح-3-2

که این کار به صورت نامشروع و . انجام که عامل ورود ضرر به دیگري شده است

  ناپسند در عرف و جامعه مورد توجه است که قابلیت انتساب به مرتکب را دارا 

رسد نظر می تقصیر چنان بهپس از این، اصطالح )  443، ص 2مازو، ج .(می باشد

ور به مجب) فعل یا ترك فعل(که شخص در برابر کوتاهی و مسامحه عمل خود 

آید که لذا از این نظریه چنان بر می. باشددیده می جبران خسارت وارده به زیان

هاي خود در سطح جامعه باشد تا دچار و گرفتار انسان باید مواظب رفتار و کنش

 ا اگر این موضوع عملی شود قطعالذ. پرداخت غرامت و خسارت به دیگري نباشد

ي ضرر و زیان ي مطالبههاي حقوقی با موضوعات خواستهمیزان آمار دادخواست

هاي رسمی و کالن جامعه به حداقل خواهد رسید و یک وارده در سطح آمار

اساس در هاي بی مورد و بیاي و رفت و آمدل حاشیهاي عاري از مسایجامعه

  .  دادگاه ها خواهیم شد

  از آنچه در فوق در خصوص تقصیر در اصطالح مسئولیت مدنی گفته  شده،   

اصطالح به حکم  ود که بر اساس مستندات عقلی و بهتوان چنین استنباط نممی

ولی در مقابل نیازهاي . هاي خویش استعقل، هر انسانی مسئول افعال و رفتار

ضرر نامشروع را «ه کند کهاي موجود در یک جامعه ایجاب میاجتماعی و گروه

گاهی اوقات اشخاص  به عنوان مسئول اعمال و . »نباید جبران نشده باقی گذاشت

اي از اشیاء ي همین مسئولیت غیر، مالکیت پارهو در نتیجه. رفتار دیگران قرار گیرند

ها حکم  عینی و واقعی پیدا ها شود و مسئولیت آنخطرناك ضامن آثار نامطلوب آن

ي کلی ما این است که مسئولیت ناشی از گفته شده در حقوق و قاعدهآنچه . کند می

  ) 97و  99، ص  1908جیمز بارایحز، .( تقصیر است



 93 پاییزوزمستان، سوم،شماره دومو پژوهش حقوقی، سال دو فصلنامه دانش    8

باید یادآور شد که در مفهوم تقصیر در اصطالح ادبا و دکترین حقوق اختالف  ضمنا

گویند که وجود دارد، همچنانکه عده اي در تعریف تقصیر در مسئولیت مدنی می

یک نوع کاري است که نامشروع باشد و قابلیت انتساب به مرتکب را داشته تقصیر 

باشد، در این حالت اگر همه ي این عناصر را دارا بود، می توان تقصیر را اثبات 

  .نمود

تقصیر، یک نوع تجاوز و تعدي از : گوینداي نیز در تعریف تقصیر میدر مقابل عده

کوتاهی کرده و یا تعهد مورد نظر را تعهدي است که شخصی در اجراي قرارداد 

  ).  445مازو و شاباس، پیشین، ص( اجرا نموده است

  مبانی فقهی مسئولیت مدنی - 4

  اتالف  –الف 

  سبب –ب 

  ال ضرر –ج 

توان گفت که براي اثبات و ایجاد مسئولیت چه مدنی و چه بطور کلی می  

  .کیفري در فقه، قواعد و دالیل متعددي وجود دارد

رشتی، (» علی الید ما اخذت حتی تودي«یدي همانطوري که قاعده عنوان مثال،به 

ي مسئولیت عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی در حوزه به) 11میرزا حبیب اهللا، ص 

در فقه است، ولی از آنجایی که یکی از شرایط استناد به آن مستولی شدن بر مال 

توان گفت که قواعدي که با می جماالقاله جاي بحث نیست ولی ااست لذا در این م

له ن اتلف مال الغیر فهوم«ي اتالف موضوع مقاله انطباق دارند بطور کلی قاعده

ال ضرر و «ي ال ضرر ي تسبیب و قاعدهو قاعده) 17، ص 2بجنوردي، ج (» ضامن

باشد که در زیر می) به بعد176، ص 1موسوي بجنوردي، ج (» ال ضرار فی االسالم

  .ح و تفسیر این قواعد فقهی در باب مسئولیت مدنی پرداخته خواهد شدبه توضی
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  :قاعده ي اتالف-1 – 4

مطابق این قاعده هر کس مال دیگري را از بین ببرد، در مجموع مسئول   

این قاعده ) 18همان، ص. ( جبران خسارات وارده به صاحب آن مال می باشد

شده به لحاظ تمیز و جدایی  همانطوري که در نوشته هاي بزرگان نیز یادآور

در مسئولیت مدنی کاربرد دارد و آنچه  لیت کیفري  از مسئولیت مدنی صرفامسئو

  .که در فقه از این قاعده نام برده می شود اتالف بالمباشره است

ولی . در اتالف مال شخص دیگر نقش داشته باشد یعنی شخصی که مستقیما

ه خواهیم نمود، آن کس که بیب اشارهمانطوري که در صفحات بعد به موضوع تس

در اتالف مال دیگري نقش نداشته باشد، مسبب محسوب می شود و از  مستقیما

  .حوزه ي بحث اتالف خارج است

براي اینکه ما بخواهیم تقصیر را در موضوع اتالف در بحث مباشرت عمل خالف 

جات  هو نوشتاثبات کنیم، بهترین  داور در این زمینه همانطوري که در کتاب ها 

می باشد، که براي » عرف« ، بعد از قانون و قرارداد، مفسرین حقوق و دکترین آمده

رفتار عموم  اثبات این موضوع به لحاظ پیچیدگی و دشواري موضوع از آداب و

  ). 35، ص 2میر فتاح، ج . (مردم استفاده می شود

  :قاعده ي تسبیب-2 –4  

است که هرگاه شخصی مال شخص شده ر بیان علمی تسبیب چنان بیان د  

دیگري را به طور غیر مستقیم تلف نماید، آن شخص به عنوان مسبب عمل تلف 

  )به بعد 92، ص 2نجفی، ج .(باشدباشد و مسئول جبران خسارات وارده میمی

شخصی در معبري  چاهی را حفر کند و شخص دیگري سنگی را در کنار چاه  مثال

بگذارد و ثالثی به آن سنگ برخورد کند و به درون چاه بیافتد و از بین برود، در این 

فرض، شخصی که سنگ را در کنار چاه گذاشته از لحاظ عرف و فرهنگ جامعه 

  . باشدشود و مسبب این کار میمقصر محسوب می

هایی از لحاظ فقها در باب اتالف و تسبیب وجود دارد که رت کلی تفاوتدر صو

  .کنیمدر زیر به آن اشاره می
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زند که باعث اتالف مال شود به دست به کاري می هر جا که شخص مستقیما - 1

دیگري ي فراهم آوردن اتالف مال گویند ولی هر جا که شخص زمینهآن اتالف می

عالمه (در امر تلف نقش نداشته باشد تسبیب است  مارا بنماید ولی خود مستقی

  ).125، ص 2حلی، ج 

ي موارد، ضمان آور نیست و در جایی که عرف آنرا تجاوز و تسبیب در همه – 2

لذا در مقابل . دانداخذه و مسئول نمینداند آنرا مورد مو» خالف قانون« عدوان

مسبب مسئول خواهد کاري که بر خالف قانون و عرف باشد ضمان آور است و 

همچنانکه دراتالف در عمده موارد ) به بعد 147کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص . (بود

موضوع تقصیر اثبات شده است و نیازي به نظریات و دیدگاههاي عرفی نیست و 

  ).636، ص 6نجفی ، ج (مسئول تلف باید جبران خسارت را بنماید 

اري از احکام وجود دارد که علم و براي توضیح بیشتر باید گفت که در فقه بسی

چنانکه  هم. آگاهی و جهل به موضوع در نقش آفرینی مسئولیت موثر خواهند بود

افروزي که علم به سرایت آتش به ملک دیگري را دارد در این  شخص درآتش

ولی در جایی که شخص بدون . فرض مسئولیت محرز است و قابلیت دفاع را ندارد

افکند و افروختن آن به اندازه نیاز به موضوع آتشی را میعلم وآگاهی و با جهل 

کند که در فرض دوم، مسئول آتش باشد، ناگاه به ملک دیگري سرایت میمی

بطور کلی در فقه ) 294، ص 1نایینی و خونساري، ج . (افروزي مقصر نیست

احسان و نیکوکاري در افعال و رفتار انسانها مانع از وجود ضمان و مسئولیت 

چرا که در نظر مشهور فقها، قاعده احسان و نیکوکاري در . شودپذیري شخص می

اتالف و از بین بردن مال دیگري نقشی ندارد و مسئول جبران خسارت وارده مال 

به این دلیل که شخص نیکوکار قصد و نتیجه اش از این فعل، کمک . متلف نیست

سی که در کمال احترام و مساعدت به همنوع خود بوده است و فرض نیست که ک

  .او را مسئول جبران خسارت بدانیم. و همکاري احساس کمک نموده است
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  قاعده الضرر  -4-3

همانطوري که در متن این مقاله به کرات در خصوص ضرر و ماهیت این   

ترین ترین و بنیانیقاعده اشاراتی شده است که لزوم جبران ضرر، از قدیمی

مدنی از دیر باز مورد توجه قرار گرفته و اعظم  موضوعی است که در مسئولیت

در حقوق اسالم به . گیرندت میسرچشمه و نشا» الضرر«ز این قاعده قواعد فقهی ا

قاعده الضرر به لحاظ تثبیت عدالت در حوزه علوم دینی، فقهی و قضایی مورد 

 ضرر مورد ضمان قرارهر چند که مدرك و مستند ال. توجه شدید قرار گرفته است

عنوان پایه و رکن اساسی جبران خسارت قرار خواهد گرفت  نگیرد ولی به

  ).178موسوي،  بجنوردي، محمد حسن، پیشین، ص(

از حدیث نبوي ) 15، ص 37نجفی ، ج (» الضرر وال ضرار فی االسالم«متن قاعده 

این قاعده و چنان می گوید که هیچ ضرري در . صدر اسالم اقتباس شده است

علیرغم اینکه در بودن و وجود آن هیچ کسی منکر آن نیست و . باشداسالم نباید 

ولی مفهوم قاعده این است که نباید ضرري بدون جبران . شودبه وفور یافت می

درخصوص قاعده الضرر نظرات و دیدگاههاي متفاوتی در خصوص . باقی بماند

  . چگونگی اعمال این قاعده بیان شده است

ند که منظور از ضرر، نهی و نفی و ایجاد نکردن ضرر است اي بر این باورعده: الف

  ). 200، ص 2نایینی، ج (یا اینکه نباید به دیگري ضرري رسانده شود 

گذار حکم ضرري را  گروهی دیگر این عقیده را دارند که همانطوري که قانون: ب

ري، ج انصا. (نفی نموده لذا به استناد حکم قانون نباید به دیگري ضرري وارد نمود

رسد بحث اجبار و عدم تمرد از قانون است که این موضوع به نظر می) 372، ص 2

چرا که انسان در افعال و رفتارهاي خویش مختار . آیدکه در این نظریه پیش می

است و اینکه مطابق قانون نباید به دیگري ضرري وارد نمود این یک موضوع 

  . جداي از این مبحث است
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توان ضرر ن تفکر هستند که چون ضرر جبران نشده را نمیجمعی نیز به ای: ج

گذار این بوده که هیچ ضرري نباید جبران نشده  لذا مقصود شارع و قانون نامید،

  ).373همان، ص (ی جبران باقی نماند و یا اینکه هر نوع ضرري باید ب. باقی بماند

ق را رد نموده فوتمام نظرات » آخوند مال محمد کاظم«نهایت محقق خراسانی در: د

ي ضرر نفی شده گونه بیان کرده که همانطوري که اصل و پایه و نظر صحیح را این

یعنی نیازي به توضیح و . در مقابل نیز حکم ضرري نیز از بین رفته است است،

، 2خراسانی، ج ( تفسیر فراوان ندارد چرا که ضرر از اصل مخدوش و منتفی است 

  ). 72ص 

  مسئولیت مدنی مبانی قانونی  - 5

وضع  امر زندگی انسانها دست به که قانون گذار در جهت تسهیلجاییآنز ا  

زند تا اینکه مردم جامعه بهتر بتوانند با هم به زندگی و تفسیر یکسري از قوانین می

ي فعالیت اي در خصوص حوزهدر این میان نیز قوانین گسترده. مشترك ادامه بدهند

ي اجرا در آمده که در زیر به مدنی به نگارش و مرحله و قلمرو کاري مسئولیت

  .نماییمها اشاره میآن

عنوان  استیفاء به-تسبیب-اتالف -وان غصباز چهار عن.) م. ق 30( ي در ماده -5-1

ي این قراردادي را در زمرهرده شده است، و مسئولیت مدنی غیرضمان قهري نام ب

و به  گیرندشود در بر میمواردي میمل ماده با توضیحاتی که هر کدام را شا

اشاره شده که هر کس مال دیگري را تلف نماید .) م.ق 328(صراحت در ماده 

  فارغ از عمدي یا . ضامن تلف آن است، و باید مثل یا قیمت آن مال را بدهد

عمدي بودن تلف مال و اگر نقصی در مال بوجود آورده نیز باید آن نقص را بر غیر

  ). م.ق 1215ماده (ق مطاب. طرف کند

مالک یا « :گویدتسبیب اشاراتی داشته که می نیز در باب )م.ق 334(يدر ماده -5-2

شود مگر در متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می

  .»حفظ حیوان تقصیر کرده باشد
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در  در این ماده تقصیر رکن اصلی و رکن ماده است یعنی اگر صاحب حیوان

نگهداري از آن تقصیر کرده باشد و ثابت شود در این صورت ضامن خسارات 

  ).396، ص 1امامی، ج (وارده به زیان دیده خواهد بود 

اي داشته که نیز در موضوع اجتماع سبب و مباشر نیز اشاره )م.ق 332(ي در ماده-5-3

شدن مال گوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی شود و دیگري مباشر در تلف می

  .مگر اینکه سبب اقوي از مباشر باشد ود، خود مباشر ضامن تلف مال است،ش

این ماده که بااستثناء لحاظ شده است درقسمت اول ماده مباشر را بطور حتم ضامن 

  .نماید و مسئول استتلف مال می

ولی در قسمت دوم ماده اشاره به شخصی دارد که در تلف مال سهم بسیاري در 

  نماید و آوردن اسباب و مقدمات تلف بوده است که به مسبب اشاره میفراهم 

گوید اگر شخصی مسبب بیشترین تاثیر را در تلف مال داشته باشد در این می

خصوص مسبب بر مباشر اقوي است و مسبب در قسمت دوم ماده ضامن تلف مال 

. ق 1(ر ماده چنین دهم) 37- 40، ص رشتی، میرزا حبیب اهللا، پیشین. (خواهد بود

نیز به صراحت در خصوص ضرر و زیان مادي و معنوي به  )1339مصوب. م. م

اعم از مادي یا معنوي شخص دیگري را موجبات درخواست جبران خسارت 

ایجاد عمدي که براي افراد ي و تجاوز را اعم از عمدي یا غیرگونه تعدداشته و هر

نماید که هیچ ر واضح اشاره میو این ماده نیز بطو گیردشده باشد را در بر می

گوید که هر گاه کسی به دیگري ضرري ضرري نباید بدون جبران باقی بماند و می

  . وارد نماید باید خسارات وارده پرداخت شود
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  جایگاه تقصیر در مسئولیت کیفري: بخش دوم 

  بیان تعاریف و مفاهیم مسئولیت کیفري- 1

  تعریف مسئولیت کیفري -1-1

اي از عده. مسئولیت کیفري اختالف نظرهاي متفاوتی وجود دارد در تعریف  

شخص » اهلیت«یا » قابلیت«مسئولیت کیفري را عبارت دانسته اند از دانان  حقوق

  ) 75، ص 1348صانعی، (.بعات جزایی رفتار مجرمانه ي خودبراي تحمل ت

بیان واضح است که این تعریف شایستگی و دارا بودن شخص را از نظر عقلی پر

زیرا شخصی که از لحاظ عقلی داراي اختالل حواس است از مسئولیت . کندمی

اي نیز مسئولیت همچنان که عده) 1392. ا. م. ق 149ماده . (کیفري مبرا است

گویند که مسئولیت کیفري عبارت نمایند و میکیفري را به شکل دیگري بیان می

  . بر او الزام یا تحمیل گردد است از این که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص

  ) 217نبراوي ، چاپ سوم ، بنغازي ، ص (

دانان در خصوص تعریف مسئولیت کیفري نیز  ي گروه دوم از حقوقدر نظریه

در صورت انجام فعل  ایرادي وجود دارد و آن اینکه بطور مطلق تمام اشخاص را

ن وصف نیز قید تحمل مجازات دانسته که با ای ي و شایسته مجرمانه، سزاوار

  . مجانین و صغار از این تعریف خارج شده است

آید که شخص درقبال تعرض به چنین بر میازتعریف دیگر مسئولیت کیفري  -1-2

شود که این پاسخگویی خواه جهت حمایت از دیگران ملزم به پاسخگویی می

ي جامعه ي شخص باشد، خواه به منظور رفع حقوق تضیع شدهحقوق تضیع شده

) 265توفیق رضا، قاهره، ص (» مسئولیت کیفري«که در مجموع تحت عنوان  باشد

با این وجود در هیچ یک از قوانین جزایی چه . مطرح می شود» مسئولیت جزایی«یا 

در گذشته و چه حال، ماهیت حقوقی تعریف مسئولیت کیفري مشخص نشده 

صادیق مسئولیت کیفري لذا هر آنچه که در تعاریف بیان شده در واقع نوعی م. است

به هر حال مسئولیت . ها مورد توجه قرار گرفته استباشند که در اذهان و نوشتهمی
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کیفري نوعی اقدام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا 

  .جرم است

  دیدگاه کیفرشناسان در مورد مسئولیت کیفري  -1-3

نوع تخطی از قانون به خودي خود از دیدگاه کیفري ارتکاب جرم یا هر   

موجب مسئولیت کیفري نیست، بلکه براي ارتکاب شرایطی باید جمع باشند تا 

به  95، ص 1382میر سعیدي، چاپ اول، . (اینکه مسئولیت کیفري به وقوع بپیوندد

  :که در زیر به آنها به تفکیک اشاره خواهیم کرد)  بعد

  .ر اساس اراده و اختیار باشدرفتار مجرمانه مرتکب فعل، باید ب) الف

  .سوء نیت عمدي همراه با علم و آگاهی مرتکب نیز باید محقق شود) ب

  .ي علیت بین فاعل جرم و جرم محقق شده باید وجود داشته باشدرابطه) ج

توان نتیجه گرفت که مسئول شناختن فرد از  بطور کلی از این موضوع چنان می

لذا باید شرایط فوق با هم جمع  نه نیست،فري صرف ارتکاب عمل مجرمالحاظ کی

  . سب نماییمتشوند تا اینکه فعل مجرمانه را به شخص من

  تقصیر در مسئولیت کیفري  - 2

ي تقصیر در مسئولیت مدنی بررسی و بیان همانطور که در بخش اول، واژه  

شده، اکنون در بخش دوم، تقصیر را در مسئولیت کیفري بررسی و توضیح خواهیم 

   .داد

ي تقصیر در حقوق جزا و به اصطالح در حوزه: تعریف تقصیر در مسئولیت کیفري-2-1

. شودمسئولیت پذیري کیفري در لغت، به برخورداري کردن از انجام عملی گفته می

که شخص با وجود توانایی و شایستگی ) 1181، چاپ سوم، ص 2جبران، ج (

ي مقابل قصور و کوتاهی نقطهدر) 1182همان، ص .(دهدرا انجام نمیانجام کار، آن

  کردن آمده است که بر ترك عملی به سبب عجز و ناتوانی از انجام آن اطالق 

  ). 505المقري الفیوي، چاپ اول، ص (شود می

جعفري (که مناسب این واژه اصطالح جهل تقصیري و جهل قصوري آمده است 

  ).  175لنگرودي، محمد جعفر، پیشین، ص 
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ي تقصیر بر ترك عملی که شخص ملزم به انجام ر حقوق مدنی از واژههمچنانکه د

آن است، تفریط و ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، تعدي نام 

  . برده شده است، لذا در حقوق جزا تقصیر در معانی مختلف به کار رفته است

. لت یاد شده استاحتیاطی و غفمنحصر به بیي تقصیر در معناي اخص، واژه -2-2

که یعنی این. رودي مقابل قصد مجرمانه به کار میکه در نقطه) 176همان، ص (

چون در حقوق جزا . شخص با علم و آگاهی قصد انجام این عمل مجرمانه را دارد

قصد مجرمانه از مهمترین عناصري است که بتوان با آن تقصیر شخصی را اثبات 

را تحت ) به معناي اخص(یی این شیوه از تقصیر بسیاري از نویسندگان جزا. نمود

  .معرفی نموده اند» خطاي جزایی«یا » خطاي غیر عمدي«عنوان 

ي ذهنی و روانی که بین فاعل و عبارت است از رابطهتقصیر در معناي اعم  -2-3

رکن «که درحقوق فرانسه به این نوع رابطه تحت عنوان . شودمفعول برقرار می

یعنی در تقصیر از نوع اعم، کلیه . جرم نام برده شده است» وانیرکن ر«یا » معنوي

مباالتی و غفلت که هر دو احتیاطی و بیملزمات تقصیر اعم از قصد مجرمانه و بی

  . شودگیرند را شامل میي عمدي وغیرعمدي فعل قرار میدر ناحیه

 قوق ایتالیادر ح. اشاره شده است) معناي اعم(این شیوه از تقصیر که در بند دوم 

  ). colpevolezza(تعبیر شده است» خطا«به معناي 

توان گفت که تقصیر در معناي اخص همان خطاي جزایی بطور کلی می  

باشد و هر جا که تقصیر در معناي اعم بکار برده شد، تقصیر جزایی مالك نظر می

رم تقصیر در معناي کاربردي و مفهومی همان رابطه روانی فاعل ج. خواهد بود

شود که به اصطالح علم و آگاهی است که بین فعل مجرمانه و فاعل جرم محقق می

  . در ارتکاب جرم است

در تحقق نظریه تقصیر در حقوق جزا دو نظر عمده و مستند وجود دارد که   

صرف برقراري رابطه سببیت : ي روانی معروف است که می گویند یکی به نظریه

، ص 1375رمسیس، . (شودماهیت تقصیر توصیف میو رفتار مجرمانه » اراده«بین 

یعنی همین که شخص اراده کرد که این فعل مجرمانه را انجام بدهد و قصد ) 586

  .مجرمانه اش ثابت شد، تقصیر جزایی مرتکب فعل مجرمانه محرز خواهد شد
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ي قانونی معروف است بدین سان است که بین ي دیگري که به نظریهنظریه  

مجرم و تکلیف قانونی که در قانون از آن یاد شده تعارض واقع ي شخص اراده

ص صانعی، پرویز، پیشین، . (صیر استشود و این تعارض معرف ماهیت تقمی

زند و در واقع از تکلیف قانونی یعنی چون شخص دست به ارتکاب جرم می) 305

این  آید کهلذا بین شخص مجرم و نص قانون تعارض بوجود می نمایدسرپیچی می

  . شودتعارض یک نوع تقصیري است که از طرف مرتکب فعل مجرمانه احداث می

  انواع مسئولیت کیفري  - 3

بطور کلی در متون حقوق جزایی مسئولیت کیفري به دو شاخه عملی و  -3-1

  .شودکاربردي تقسیم می

رمسیس، (است  -انتزاعی -یا به نوعی مجرد» بالقوه«مسئولیت کیفري  -3-1-1

که در این مسئولیت شخص داراي اهلیت تحمل تبعات جزایی ) 579، ص پیشین

یعنی شخص در مرحله ابتدایی و در زمان ارتکاب عمل مجرمانه این . باشدمی

شود که اهلیت و توانایی و شایستگی تحمل عواقب و سزاي تشخیص داده می

شخص را است که و به همین دلیل  ایی عمل انجام شده را دارد یا نهمجازات جز

  . دانندحبس یا پرداخت دیه یا جزاي نقدي می مستحق مجازات مثال

قابل ذکر است که این جنبه از مسئولیت کیفري در شخص، چون ناظر به وضعیت 

و صفتی خاص در شخص است که موجبات اهلیت و قابلیت توانایی تبعات 

ز شخص صادر نشود، اي الذا تا هر زمانی که رفتار مجرمانه. کندمجازات را پیدا می

و مفهوم مخالف آن  کندآن شخص مسئولیت بالقوه و انتزاعی را در خود نمایان نمی

اي از او سرزده است بدین معنا است این است که هر زمان شخص رفتار مجرمانه

  . که شخص اهلیت تبعات جزایی جرم را پیدا کرده است

بالفعل یا واقعی و یا به  ي دیگر مسئولیت کیفري، مسئولیتجنبه و شقه -3-1-2

باشد که در این مرحله از می) 416عوضی، اسکندریه، ص (» عینی«تعبیري 

از او سرزده است در اینجا اي که مسئولیت کیفري، شخص در برابر رفتار مجرمانه

که در این جا است که  بور به تحمل تبعات جزایی جرم استمج ناچارا و الزاما
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مفهوم این . فري بالفعل یا عینی پیدا کرده استگویند شخص مسئولیت کیمی

موضوع از مسئولیت کیفري بالفعل بدین شکل است که شخص به خاطر جرمی که 

در مقابل . کندمرتکب شده است، تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می

در نیز ) من له الغنم فعلیه الغرم(» الغنم«ي این شیوه از مسئولیت کیفري قاعده

کس نفع هر« :ه به موجب این قاعدهمسئولیت مدنی قابلیت مصداق و مقایسه دارد ک

در مسئولیت » .برد، ناگزیر باید ضرر آن کار را نیز به دوش بکشدکاري را می

اي از او سرزده است به رفتار مجرمانه فري از نوع بالفعل، چون شخص عمالکی

جزایی آن را نیز به دوش بکشد و ناچار باید تاب و توان تحمل تبعات مجازات 

  . تحمل نماید

در خصوص قلمرو مسئولیت کیفري نیز باید یاد آور شد که اهلیت و توانایی  -3-2

ع همان قلمرو که در مسئولیت کیفري بالقوه مورد اشاره قرار گرفت در واق

است که ) 79کمال الدین امام، چاپ اول، بیروت، ص (عام مسئولیت کیفري بطور

و جرقه مسئولیت از همان لحظه آغاز می شود و تا مرحله صدور حکم و  ابتدا

لذا باید گفت که . اجراي آن موضوع قلمرو مسئولیت کیفري به اتمام می رسد

ز قلمرو مسئولیت کیفري مسئولیت کیفري به شکل واقعی و عینی در مرحله دوم ا

اهلیت و توانایی چرا که براي تعیین مجازات هر شخصی، ابتدا باید  قرار دارد

شخص را مد نظر قرار داد که در اینجا موضوع به روشنی قابل بیان است و نیازي 

  . به توضیح بیشتر نمی باشد

  تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفري  - 4

بطور کلی باید اذعان نمود که الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرضات  -4-1

و خواه به ) مسئولیت مدنی(حقوق اشخاص به دیگران، خواه به جهت حمایت از 

تحت عنوان مسئولیت کیفري یا جزایی ) مسئولیت کیفري(جهت دفاع از جامعه 

ي این اوصاف با همه. مطرح می شود) 215آزمایش، دانشکده حقوق تهران، ص (

در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، تعریفی دقیق و روشن از 

رفتارهاي مجرمانه اشخاص که نیامده، لذا با توجه به مصادیق و مسئولیت کیفري
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نوعی الزام شخص به منظور پاسخگویی به رفتار ناپسند خود را در جامعه دارد 

در واقع مسئولیت کیفري یک پل و یک جاده ارتباطی است بین . نمایندتعریف می

ه یک شخص باید به نحوي ب -یعنی عملی که جرم تلقی می شود -مجرم و جرم 

  .منتسب شود که این شخص همان مجرم است

 )یعنی نظریه پردازان علم حقوق(از دیدگاه حقوق کیفري و تئوریسینهاي حقوق 

تنهایی موجب احاطه و فراگیري مسئولیت کیفري  ارتکاب هر نوع تخطی از قانون به

یت نیست، بلکه باید شرایطی به شکل جمع آن شرایط وجود داشته باشند تا مسئول

 که این شرایط قبال) 198پ دوم، ص محمد هادي، ج اول، چا(کیفري محقق شود 

وضوح  به» ر بیان تعاریف مسئولیت کیفرياز بخش دوم مقاله د 1بند «در مبحث 

ه مجدد این مطالب تکراري و نیاز به ارای رسد ذکرنظر می اشاره شده است که به

  .  نمی باشد

ي و مسئولیت مدنی تفاوتهاي زیادي مشهود بطور کلی بین مسئولیت کیفر -4-2

  ازجمله ؛ . دانان برجسته آمده است است که در نظریات و دیدگاههاي حقوق

شود چون در مسئولیت کیفري ضرر و زیان وارده بیشتر متوجه جامعه می -4-2-1

نظمی باعث اضرار به  شخص، مخل نظم جامعه است و این بیعمل ارتکابی 

تی که در مسئولیت مدنی چون عمل ارتکابی شخص مخل در صور. دیگران است

شخص «نظم عمومی نسیت، لذا جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم 

کاتوزیان، . ( بایستی خسارتهاي وارده از ناحیه زیان زننده را مطالبه نماید» خواهان

ه پس مفهوم این بند از تفاوت به این شکل است ک) به بعد 65ناصر، پیشین، ص

  . مسئولیت مدنی در مقابل فرد است و مسئولیت کیفري در مقابل جامعه می باشد

هدف از مسئولیت مسئولیت کیفري مجازات جرم است که به منظور دفاع  -4-2-2

از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارتهاي عمومی، اصالح و تنبه سایر افراد به 

جبران  از مسئولیت مدنی صرفاالی که هدف در ح شود،ارده میگذمورد اجرا 

  .خسارات شخص زیان دیده است

ازات م در مسئولیت کیفري وجود دارند که کمابیش مجبعضی از جرای  -4-2-3

ولی چون ) 36-48سید منصور، پیشین، میان، ص میر سعیدي، . (سنگینی دارند
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-گرديولل؛ کنند با مسئولیت مدنی همراه نیستند مثبراي دیگران اضرار ایجاد نمی

ران خسارت در ولی برخالف آن در مسئولیت مدنی، هرنوع جب، گريتکدي

شود مثل تصرف جرم نیست و موجب مسئولیت کیفري نمی مسئولیت مدنی لزوما

  . مالک در ملک خود که به شخص همسایه در اثر این تصرف ضرر وارد می نماید

عمل مجرمانه و در مسئولیت کیفري براي تحقق جرم، وجود قصد انجام  -4-2-4

: که شامل) 65-87همان، ص (» جزایی تقصیر یا اشتباه«یا تحقق عنصر روانی جرم 

است از  -عدم رعایت نظامات دولتی - عدم مهارت -بی مباالتی -بی احتیاطی

. م عمدي و غیر عمدي اثبات آن الزامی استي جرایسوي مرتکب جرم در کلیه

بلکه  صد انجام فعل مجرمانه وجود نداردولی در مسئولیت مدنی نیازي به اثبات ق

که به طور  موجب ایجاد مسئولیت مدنی می شود، دهدخطایی که شخص انجام می

معمول از همان تقصیر جزایی که مصادیق آن در فوق اشاره شده که براي خطا و 

  .شونداثبات تقصیر در مسئولیت مدنی لحاظ می

ولیدي، (کار  نیازمند عمیق به شخصیت بزهاثبات مسئولیت کیفري احراز و  -4-2-5

کار باید  یعنی هویت و شخصیت بزه. باشدمی) 244، چاپ اول، ص 1388تهران، 

چه خصوصیات فردي و چه خصوصیات . (احراز شودبراي قاضی اثبات و 

اما در مسئولیت مدنی، رفتار و هویت شخص از نظر عرف مورد ). اجتماعی فرد

  . دمالك و محاسبه خواهد بو

مراحل کشف و رسیدگی و تعقیب جرم در امور کیفري به وسیله ضابطان  -4-2-6

دادگستري و مقامات دادسرا انجام خواهد شد در حالی که مراحل رسیدگی و 

ه طرح دعوا در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی ریفات قضایی در امور مدنی با ارایتش

  . می باشد

  مبانی قانونی مسئولیت کیفري  - 5

عنوان  وجود ذي وجود است که در جامعه بهگذار  بطور اجمال چون قانون  

پس براي جبران گسترش این اهرم، ناگزیر  ي عدالت و قضاوت است،اهرم گستره

ها و متخلفین از قانون را که نقض کننده ضع و اجراي قوانینی دست خواهد زدبه و
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لذا در همین زمینه . رسید ي قانون الحق به مجازات قانونی خود خواهندبه واسطه

گذار به طور تفصیل و مشروح، موادي از قانون مجازات اسالمی را چه در  قانون

به رشته تحریر در آورده  1392و چه در قانون مجازات اکنون در سال 1370سال 

به طور واضح و مشروح به بحث ) 1392. ا . م . ق  537- 492مواد (که از  است

نموده که در صورت ورود خسارت به دیگري و یا  ضمان و مسئولیت اشاره

باشد همگی در نص قوانین  معاونت -مشارکت -تسبیب -مواردي که با مباشرت

ذکر شده و به لحاظ جامعیت بودن موضوع مسئولیت کیفري هر کدام به تناسب 

در نظر گرفته شده ) 1392. ا. م. ق 19ماده ي (جرم، مرتکب مجازاتی را مطابق با 

  .است

ي آنها به بحث شرایط ایجاد و پرداخت ر این مواد از قانون که در فوق آمده جملهد

  ضمان است که شخص در نتیجه عمد یا غیر عمدي مسئولیت کیفري را ایجاد 

بار آورده،  ، مسئولیت جبران خسارتی را که بهکند و به همین واسطه باید شخصمی

کیفري با پرداخت خسارت که در  لذا در این مقوله، چون مسئولیت. جوابگو باشد

مسئولیت مدنی وجود دارد قابل قیاس نیست و در اینجا اضرار به جامعه مالك 

عمل خواهد بود، لذا شخص باید پاسخگوي رفتار مجرمانه خود در قبال تخطی و 

طور کلی به یک کشور وارد نموده، باشد که نتیجه  هتخلفی که به حقوق جامعه و ب

  . یا جزاي نقدي خواهد بودآن النهایه، حبس 

نیز به بحث مسئولیت کیفري ) 1392. ا. م. ق  725-714مواد (در همچنین 

شوند را شامل اشخاصی که در اثر رانندگی در خطاي جزایی یا تقصیر مرتکب می

کیفري م غیر عمدي از بحث مسئولیت که این موضوع نیز در زمره جرای. تشده اس

 -بی مباالتی -احتیاطی اي بر اثر بیگاه یک رانندهکه هر قابل دفاع واستناد می باشد،

مرتکب قتل غیر عمدي شود و یا در  -عدم رعایت نظامات دولتی -عدم مهارت

ي همین فعل، مرتکب ي این عمل مرتکب ضرب و جرحی شود یا به واسطهنتیجه

وارد کردن ضربه که منجر به بیماري یا مرض جسمی بشود در این صورت به 

) 211، ص 1384صانعی، (تحقق عنصر روانی جرم که همان تقصیر جزایی  لحاظ

  . است مرتکب مستوجب مجازاتی اعم از حبس یا جزاي نقدي خواهد بود
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توان ادعا نمود که با توجه به ازدیاد و توسعه روز افزون طور قطع و یقین می هب

شدن موضوع و ناوگان حمل و نقل شهري در جامعه و از طرفی نیز به لحاظ شایع 

ي عدالت در هاي فکري و روحی افراد و در جهت ایجاد و گسترش حوزهمشغله

به وضع وتصویب این جمله از قوانینی که ناشی از خطاي  گذار ناچارا جامعه، قانون

رانندگی نموده تا به همین واسطه رانندگان نسبت به اجراي کامل قوانین ومقررات 

  .نهایت دقت و اطاعت از قوانین را در همین زمینه بنمایندهاي رانندگی و آیین نامه

  نتیجه گیري    -6

هاي علماي حقوق که در متن این مقاله از آنها به  از میان نظریات و دیدگاه  

آید که خوبی استفاده شده و رنگ وبوي خوشی به طرح ابرازي مقاله داده، بر می

ر معناي عام کلمه، قابلیت مسئولیت چه از حیث کیفري و چه از حیث مدنی د

ل که موضوع را تفکیک می نماید و قای پاسخگویی و جبران خسارت است و آنان

توان گفت که وجه باشند بطور قاطع میبه مسئولیت کیفري یا مسئولیت مدنی می

گویند تمایز در فرد و جامعه است که هر گاه ضرر متوجه شخص شود می

» قهري«و چه در حوزه مسئولیت مدنی » اديقرارد«مسئولیت مدنی چه در حوزه 

لکن . که در نهایت شخص الزام به پرداخت خسارت خواهد بود. ایجاد شده است

  شود یعنی طیف عظیمی از جامعه در اثر این در زمانی که مسئولیت متوجه می

شود و به اصطالح نظمی و مخل بودن رفتار شخص، جامعه بطور کلی متضرر می بی

شود که در این پدیدار مسئولیت تبدیل می» نوعی«شخصی به ضرر  ضرر از حالت

  یا ن میان طرف دعوي پرونده، دادستان شود که در ایکیفري حاصل می

  . مدعی العموم خواهد بود که باید جبران مافات شود

لذا براي روشن شدن ذهن مخاطب بطور کلی از این موضوعات مطروحه در این 

احتیاطی و خطا در انجام شود که هر گاه تقصیر و بیمیمقاله این گونه مستفاد 

رفتار شخص بر اثر ندانم کاري و عدم آگاهی باشد، مسئولیت بصورت کیفري 

 زننده را اثبات نماید تقصیر زیاندیده باید  واهد بود و در این حالت شخص زیانخ

ي مسئولیت لیکن در جایی که در بین اشخاص، قراردادي موجود است در حوزه و
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مدنی دیگر شخص متضرر از خسارت، نیازي به اثبات تقصیر ندارد و دارا بودن 

  و تقصیر به خودي خود اثبات شده تلقی . نمایدقرارداد بین طرفین افاقه می

قصیر و کوتاهی در رفتار ولی در مسئولیت مدنی از نوع قهري، اثبات ت. گرددمی

  .خسارت اثبات و پرداخت شودبایست توسط متضرر از ده میعلی القاع

  

  :منابع و مآخذ -7

  منابع فارسی ) الف 

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب اردیبهشت -1

  1339قانون، مسئولیت مدنی مصوب -2

  1387قانون مدنی با آخرین ویرایش در سال -3

، انتشارات دانشگاه 12، قواعد عمومی، چاپ 1کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج-4

  تهران 

  ، تهران، انتشارات سمت 1، قواعد فقه مدنی، ج 1374محقق داماد، مصطفی، -5

، چاپ دوم، 1مسئولیت مدنی بدون قرارداد، جها و  قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام-6

  انتشارات جنگل 

، چاپ اول، 5محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، ج جعفري لنگرودي، -7

  انتشارات بنیاد راستا  

، انتشارات 2، ج 30مدنی و وقایع حقوقی، چاپ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق -8

  دانشگاه تهران 

  ، اصول مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات میزان 1382ژوردن پاتریس، -9

   109، ش 1ي مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه، چاپ دوم، ج ساواتیه، رساله-10

   397، تعهدات، ش 2مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج -11

، با مقدمه دکتر 1384ي دکتري ي مسئولیت مدنی، رسالهبادینی، حسن، فلسفه-12

  ناصرکاتوزیان، شرکت سهامی انتشار 
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  اپ سوم، انتشارات میزان ، چ1میر سعیدي، سید منصور، مسئولیت کیفري، ج -13

، ، چاپ نهم1375، انتشارات ژوبین، شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزاي عمومی، تهران-14

  1ج 

  1اردبیلی، محمد علی، حقوق جزاي عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ج -15

، تهران، انتشارات بنیاد 2ابوالمحمد، عبدالحمید، فرهنگ اصطالحات حقوقی، ج-16

  شمسی 1353ن، فرهنگ ایرا

ي آن با مسئولیت مدنی، انصاریان، عزت اهللا، مبناي مسئولیت جزایی و مقایسه-17

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 5علی آبادي، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج -18

1367  

، تهران، انتشارات گنج دانش، ، چاپ چهارم2صانعی، پرویز، حقوق جزاي عمومی، ج -19

1371  

  1375صفایی، سیدحسن، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، -20

  1363کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق، چاپ اول، تهران، گنج دانش، -21

ردیف  3324، ص 5مبسوط درترمینولوژي، دکترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، ج -22

12612 

 5114شماره  642کترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، ص ترمینولوژي حقوق، د -23

  374، تعهدات، ش 2مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج  -24

 22مالوري  و انس، تعهدات، ش  -25

 به بعد60، ص 1ناصرکاتوزیان، مسئولیت مدنی خارج ازقراردادها، ج  -26

 47- 46حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی، دکتریزدانیان، ص  -27

 .به بعد60، دکترناصرکاتوزیان، ص 1ئولیت مدنی خارج ازقراردادها، جمس -28

 16-12دکترناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی،  ص  -29
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  18الزامات ومسئولیت مدنی بدون قرارداد، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، ص  -30

، ترمینولوژي حقوق جزاي اسالمی، چاپ اول، انتشارات 1388ارجمند دانش، جعفر،  -31

 بهبهانی 

   443، تعهدات، ص 2نقل از مازو، دروس حقوق مدنی، ج  -32

مجله دانشکده حقوق هاروارد : جیمز بارایحز، استاد حقوق هاروارد، حقوق و اخالق  -33

  99و  97، ص 1908

  443، تعهدات، ش 2حقوق مدنی، جنقل از مازو، درس   -34

  

  منابع عربی ) ب 

  انصاري، شیخ مرتضی، المکاسب، کتاب البیع، تبریز، بی تا-35

  ، القواعد الفقهیه، قم، اسماعیلیان 1371بجنوردي، محمد حسن، -36

  ابن قدامی، موفق الدین، شمس الدین، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی -37

عبداهللا الشرفی، علی حسین، الباعث واثره فی المسئولیه الجنائیه، چاپ اول، صنعاء، -38

  م  1986الزهراء لالعالم العربی، 

  م  1945وافی، علی عبدالواحد، المسئولیه و الجزاء، مصر، دارالحیاء الکتبالعربیه، -39

   17، ص 2میرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهیه، ج  -40

  ، کتاب غصب 2عناوین، شهیدثانی، مسالک االفهام، ج  میرفتاح،-41

  به بعد  92شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، کتاب غصب، ص . ك . ر-42

 ، کتاب غصب2عالمه حلی، تذکره، ج-43
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 . 372شیخ مرتضی انصاري، مکاسب، چاپ حاج میرزا آقا، ص -44

 372نقل از مکاسب، همان کتاب، ص -45

 .  72، ص 2کاظم خراسانی، کفایه االصول، ج آخوند مال محمد -46

توفیق رضا، حسین، اهلیه العقوبه فی الشرایعه االسالمیه و القانون المقارن، قاهره، . ك.ر-47

 265ص 

، چاپ سوم، بیروت، دارالعلم 2مسعود، جیران، الرائد معجم لغوي عصري، ج -48

  1181للمالیین، ص 

، چاپ سوم، بیروت، دار العلم 2صري جمسعود، جبران، الراعد معجم لغوي ع-49

 1182للمالیین، ص

المقري الفیوي، احمد بن محمد بن علی، المصباح المیزفی غریب الشرح الکبیر -50

   505للرافعی، چاپ اول، ایران، مؤسسه دار الهجرة، ص
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