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 سرآغاز

یکی از موضوعات اخلاقی اساسی که  مره    1در حوزۀ مسئولیت مدنی
است  2می شود چگونگی ارتباط میان مسئولیت مدنی و عدالت اجتماعی

و اینک  در حوزه مسئولیت مدنی ب  اساس چ  اصهلی عهدالت اجتمهاعی 
 شود؟  جاری می

و رفع ض ر از زیاندیهده  3در حوزه مسؤولیت مدنی، هدف جب ان خسارت
. همانرور ک  ه  ج می عناص ی دارد، و بها تققهآ  ن ارکهان یها است

، ب  مج م بار می شهود، در 4عناص ، مجازات ب  عنوان مسؤولیت کیف ی
حوزه مسؤولیت مدنی نیز باید گفت ه  فعل زیان بهاری که  مسهؤولیت 

پی دارد، لزوما ارکان و عناص ی دارد ک  بها تققهآ جمیهع  ن مدنی در 
 ارکان، مسؤولیت مدنی ب  معنی لزوم جب ان خسارت ب  وجود می  ید. 

 
 
 

 
پس ارکان مسؤولیت مدنی عبارت است از مجموع  عناص ی ک  قهانون 
 5ب ای تققآ مسؤولیت مدنی، لازم شم ده است. در حقوق ای ان، تقصی 

در حوزه مسؤولیت مدنی وجود وع مسؤولیت می باشد. این ن مبنای اصلی
رابر  علیت بین تقصی  و زیانهای وارد ب  زیاندیده ش ط حتمی و قرعی 

ماده  انون مدنی،ق 666, 325, 323مسؤولیت مدنی است )مستفاد از مواد 
مصوب  قانون  یین دادرسی مدنی، 525و ماده قانون مسؤولیت مدنی  1

تقصی  عمدی به   ،پیشین(  یین دادرسی مدنی قانون 323و ماده  1331
 این رابر  تأثی گذار است. 

با توج  ب   نچ  گفت  شد، هدف از پژوهش حاض  ب رسی میزان انظباق 
 یا بها تکیه  به  عنصه  مسئولیت مدنی و عدالت اجتماعی است و اینک  

 دست یافت؟توان ب  عدالت اجتماعی تقصی  می

 

 

 چکیده

ولیت مدنی و عدالت اجتماعی است و یکی از موضوعات اخلاقی اساسی ک  در حوزۀ مسئولیت مدنی مر   می شود میزان انرباق مسئزمینه: 
و رفهع اینک  در حوزه مسئولیت مدنی ب  اساس چ  اصلی عدالت اجتماعی جاری می شود؟ در حوزه مسؤولیت مدنی، هدف جبه ان خسهارت 

زان انربهاق این نوع مسؤولیت می باشد. از این رو، هدف از پهژوهش حاضه  میه و در حقوق ای ان، تقصی  مبنای اصلی ض ر از زیاندیده است
 دست یافت؟توان ب  عدالت اجتماعی  یا با تکی  ب  عنص  تقصی  میمسئولیت مدنی و عدالت اجتماعی است و اینک  

نیز متقول می شود که  دلیهل  ن  ضه ورت ب قه اری مسئولیت مدنی ، حقوق های نوارزش: همسو با تغیی ات جامع  و ظهور نتیجه گیری
از مفاهیم ب جست  در حوزه فلسف  اخلاق است ک  در تمام دوران فلاسف ، سیاستمداران، حقوقدانان و سهای   عدالت یکی عدالت اجتماعی است.

 و اندیشمندان راه های دستیابی ب   ن را در جامع  مورد کنکاش ق ار داده اند. عدالت وابست  ب  زمان، مکان و دگ گونی روابط اجتماعی است
و ب  دستیابی ب   نچ    گاهی داشت خویش  نسبت ب  حقوققانون صقیح است تا اینک  ه  کس  ایجادعی نخستین گام در تأمین عدالت اجتما

. در حوزه مسئولیت مدنی یکی از راهکارها ب ای دستیابی ب  این عدالت استفاده از مفهوم تقصهی  عمهدی باشدو مرمئن سزاوار است، امیدوار 
تقصهی  عمهدی و به  تقصی  ب اسهاس عنصه  معنهوی  .ه استان ب ای تقصی  ایجاد گ دیدبندی های گوناگونی توسط حقوقدان تقسیماست. 

تقصی  عمدی می تواند اساس  ثار و احکامی در عمل ق ار گی د ک  هیچ ذوق سلیمی نمی تواند  ن را انکار کنهد.  ، تقسیم می شود.غی عمدی
 باید یعنیولیت مدنی است. ؤابر  سببیت رکن اساسی و عنص  حیاتی مسر .می باشد از مهم ت ین اث ات تقصی  عمدی، تأثی  ب  رابر  سببیت

 ن تقصی ) فعل و ت ک فعل ( نمی بود، قرعا ضه ری حاصهل نمهی  نقویک  اگ   بین ض ر وارده و تقصی  ع فا رابر  ای وجود داشت  باشد، ب
کند که  کسهی مدنی شم د؛ زی ا گاهی عدالت ایجاب می مبنای منقص  مسئولیت دتواننمی ب  تنهایینظ یة تقصی  در نهایت باید گفت شد. 

 بناب ای باید تقسیم مسئولیت ب  اساس درج  تقصی  مورد توج  ق ار گی د. متقمل ض ر شود ک  مقص  نبوده است
 

 : اخلاق، عدالت اجتماعی، مسئولیت مدنی، تقصی  عمدی، سببیتواژگانکلید

 mh.javadi@urmia.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکت ونیکی: 
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 مفهوم عدالت اجتماعی
اجتماعی مهورد قبهول همگهان والهات ین  و 6اخلاقی هایمیان ارزشدر 

ی مقایسه  دانست  می شوند. بی شه ها  زادی، ب اب ی و عدالت ارزش
ها و انتخاب یکی از  نها ب  عنوان ارزش ب ته  از دشهوارت ین این ارزش

،  زادی . ولی  نچ  ب  یقین می تهوان گفهت  ن اسهت که هاستداوری
. بناب این نیاز به  دسهتیابی به  گ ددب ای  زادی میگاهی خود حصاری 

گ دنهد، تها از  زادی ها خواهان  ن میو انسانب اب ی احساس می شود 
بکاهند تا بتوانند ب  ب ابه ی دسهت یابنهد. در نتیجه  ب ابه ی به   زادی 

عدالت نیاز ب  ب اب ی  . نکت  اینجاست ک  ب ای دستیابیکندحکومت می
 (. 1) ها استعدالت والات ین ارزشوان گفت می تبناب این  است
ب  معنای راستی، درستی، دادگ ی، داد، نظی ، همتا، مثل و  در لغتعدل 
میانه  روی،   ید. همچنین عهدل به  معهانی دیگه ی از جمله می شاهد

. همچنهین (2) مساوات، ب اب ی، کار میان  و راست ایستادن نیهز هسهت

عدل یعنی معادل، متعهادل،  .است عدل ب  معنای حکم ب  حآ نیز  مده
ی گواهی دادن یعنهی عهادل، داد دهنهده، حد وسط، ضد جور، و شایست 

در حکمت عملی، عدل مقابهل ظلهم اسهت و به   ......پیمان ، پاداش و
معنای احقاق حآ و اخ اج حآ از باطل است و ام  متوسط میان اف اط و 

           (. 1)تف یط را نیز عدل گویند. 
 

 اق، مسئولیت مدنی و عدالت اجتماعیاخل
مسئولیت مدنی تا حدود زیادی از ریش  های اخلاقی ب خوردار است و ب  

در اف اد در خصوص  سهی  به  دیگه ان اشهاره دارد.  3مسئولیت اخلاقی
خصوص مسئولیت اخلاقی انسان در فلسف  اخلاق دو دیدگاه عمده وجود 

 :دارد

ز نظ  اخلاقی مسئول است ک  با توج  از منظ  دیدگاه اول انسان زمانی ا
 شخصی اش استققاق  ن را داشت  باشهد. ب  رفتار، منش و ویژگی های

 دیدگاه یاد شده گذشت  نگ  اسهت و تنهها موجهوداتی را از نظه  اخلهاقی
مسئول می داند ک  قهدرت تصهمیم گیه ی داشهت  باشهند و خصهلت و 

و ویژگی باشد : اول دارای د رفتارشان ارادی باشد. عملی ارادی است ک 
 نک  ب  اختیار صورت گ فت  باشهد، دوم  نکه  ناشهی از اشهتباه و جههل 

 ت.ب  اخلاق وظیف  گ ا مع وف اس 3نگ شی در فلسف  اخلاق نباشد. چنین
از منظ  دیدگاه دوم، انسان هنگامی از نظ  اخلاقی مسئول شهناخت  مهی 

 ود و ب  این امه  وی یا رفتارش ش شود ک  چنین ام ی منج  ب  تغیی  در
نتیج  ای مت ت  باشد. این دیدگاه  ینده نگ  است و همواره این پ سش 

  می کند ک  س زنش انسان در  ینده چ  فایده ای دارد؟ را ط  
بخش عمده ای از نظ یات مسئولیت مدنی از این دو دیدگاه الهام گ فت  

دلیهل ایهن  وارد کننده زیان را ب  شده است. عده ای گذشت  نگ  بوده و
در گذشت  رفتار ناشایست و زیان باری را م تک  شده است مسهئول  ک 

و زیاندیده را هم ب  این دلیل ک  حقهوق و منهافع اخلهاقی وی  می دانند

اما عده ای دیگ  ب   .نقض شده است، مستقآ جب ان خسارت می دانند
ینده می نگ ند و معتقدند در مسئولیت مدنی مسهئل  اسهتققاق مره    
وجودی مسئولیت مدنی را بایهد در پیامهدهای  ن  می باشد، بلک  علتن

پهیش تعیهین  ب ای جامع  و ب   ورده ساختن اهداف مرلوب و کار  مد از
شده جست و جو ک د. لذا در صورتی ک  چنین پیامد هایی نداشت  باشهد 

 (.3) باید ب چیده شود

وزۀ مسهئولیت اما در این بین یکی از موضوعات اخلاقی اساسی ک  در ح
مدنی مر   می شود میزان انرباق مسئولیت مدنی و عهدالت اجتمهاعی 

فلسهفی عهدالت  مسهئولیت مهدنی در پهارادایم با ب رسهی مفههوماست. 
را تنهها به  تنظهیم روابهط خصوصهی  مسهئولیت مهدنینقش اجتماعی، 

ای ب ای اههداف  وسیل ب   ن را و  هزیاندیده و عامل زیان منقص  نک د
تبهدیل مهی نمهاییم. به  ایهن اسهاس  و حتی سیاسهی جتماعیا اخلاقی،

مسئولیت مدنی در راستای ب ق اری عدالت اجتمهاعی بها سهای  نهادهها، 
سازکارها و ابزارهای اجتماعی ، ح کتی سمپاتی  دارد و به  یه  ابهزار 

 (5و 4ب ای دستیابی ب  عدالت تبدیل می شود)
 

  مفهوم تقصیر

 بی از باب تفعیل است از ریشه  تقصی  مصدر ع: معنی لغوی تقصیر

جمهع بسهت  مهی « ها»و در فارسی با « ات»قص  یقص  ک  در ع بی با 
شود و معمولاً با پسوندهای ک دن، افتادن، بستن، رفتن و  مهدن همه اه 

در زبان خارجی به ای بیهان (.  6) شده و معانی مختلفی را بیان می کند
شود. در زبهان ف انسه  از  واژه های مختلفی استفاده می زمعنی تقصی  ا

)تقصهی     Culpabilitie)تقصهی (،La Faute واژه هایی چهون: 
 4مقابهل شهب  جه م مهدنیاست و در  3مدنیعمدی(، ک  ی  نوع ج م 

 Faute parاستعمال می شود، ب  کار می رود. به  تقصهی  بها فعهل 

Comnission و تقصی  با ت ک فعهل Faute par omission 

لبت  در نظام حقوقی کامن لا از واژه های دیگه  در ا  (.6) گفت  می شود

 ,Omission :اسهتفاده شهده اسهت از جمله  انواع مصادیآ تقصی  

Act, Negligence, Misfeasance, Recklessness, 

Heedlessness  ..... (. 3)و 

در فق  اسهلامی فقیههان تع یهش مشخصهی از  :معانی فقهی تقصیر 

در عوض ب  ذک  مصداق های  ن با واژه هایی تقصی  ارائ  ننموده اند و 
مانند تعدی، تف یط، عدم تقفظ و اهمال پ داخت  اند. ب ای مثهال گفته  

تعدی ب  انجام فعلی گفت  می شهود که  ته ک  ن لهازم و »شده است: 
ت ک نمودن فعلی »و تف یط نقر  مقابل  ن است یعنی « ض وری است

ب خی ک  تقصی  در فق  امامی   ادعای علی رغم (.3)«ک  باید انجام شود
ب  عنوان مبنای مهم مسؤولیت ب  کار رفته  اسهت و ضهابرة  ن نهوعی 

تقصی  نهوعی اگه  مصهقح »ب خی دیگ  بیان نموده اند ک : (،  1)است 
چون حس   نچ  استاد فقه   ؛انتساب باشد از نظ  فقهی قابل توج  است

ان قهه ی اصهولاً در ضم ،ما م حوم  یت الل  فاضل بارها تأکید ف مودند
البت  این نظ  در جهایی که  مسهتند (.  15) «فق  مبتنی ب  تقصی  نیست

ضمان اتلاف باشد صقیح است زی ا اتلاف مبتنی به  مسهؤولیت مقهض 
مستقیم ع فی بها تلهش شهدن   ا در اتلاف نیز رابرمی باشد تا تقصی . امّ

غبت نوعی مال را لازم دانست  اند ب  خصوص  نک  قیمت مال ب اساس ر
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مهی امامی  تقصی  مبتنی ب  مفهوم ع فهی   در فق (. 15) تعیین می شود
  و این ام  از لاب  لای روایات و احادیث ب  خوبی پیداست. باشد

گه ایش عمهومی در بهین حقوقهدانان : تعاریف حقوقدانان ایرانیی

ب خهی اندیشهندان ای انی ب  مفهوم ع فی و اجتماعی تقصی  می باشهد. 
ب  ه حال تقصی  ی  مفهوم اخلاقی »در این باره گفت  اند:  حوزه حقوق

و اجتماعی اسهت که  مصهادیآ  ن ب حسه  عه ف و عهادات و اخلهاق 
اجتماعی و ش ایط عمومی زندگی متفاوت اسهت، جزئهی از  ن ناشهی از 
روان شناسی ف دی و رفتار و اراده ف د اسهت و جزئهی دیگه  منبعهث از 

یری است ک  فه د در  نجها عملهی را شناسی و افکار عمومی مق جامع 
 انون مهدنی،ق 152و  151با الهام از ماده  این مققآ«. انجام داده است

تقصی  عبارت است از انجام عملی که  »تقصی  را چنین تع یش ک ده اند:
شخص نمی بایست م تک  شود )تعدی( یا ت ک عملی ک  شخص می 

، نیز در تع یش تقصی   (. اندیشمند دیگ ی11)بایست انجام دهد )تف یط( 
تقصی  عبارت است از وضعیتی اعتباری که  در شهخص در »می گویند: 

بی احتیاطی یافت   اث  ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیج
ب  شخصی ک  دارای چنهین وضهعیتی مهی باشهد مقصه  مهی  شود. می

از  تقصهی  تجهاوز»ب  گفته  ب خهی دیگه  از حقوقهدانان: (. 12) «گویند
رفتاری است ک  انسان متعارف در همهان شه ایط وقهوع حادثه  دارد. و 
ب ای تمییز تقصی ، باید کاری را ک  انجام شده اسهت بها رفتهار انسهانی 
عادی مقایس  ک د، منتها ن  ب  طور نوعی، بلک  در ش ایری که  حادثه  

به  (. 13)« رخ داده است. البت  مقصود ش ایط خارجی اسهت نه  داخلهی
تقصی  عبارت است از تعدی و تف یط از رفتار »گفت  شده است ک :  علاوه

همان ش ایط خارجی وقوع حادث  یا رفتاری ک  ه گاه  انسانی متعارف در
ی  شخص متعهارف در شه ایط حادثه  قه ار گیه د، م تکه   ن نمهی 

 (.   6)«شود
 

 انواع تقصیر

ا ج م ی 1تقصی  عمدی»اعتقاد ب خی ب  این است ک :  :تقصیر عمدی 

عبارت است از عمل بدون مجوز قانونی ک  م تک  ب  منظور ایجاد ض ر 
ب  دیگ ی انجام می دهد و کافی نیست که  م تکه  احتمهال زیهان را 

ب ای  نک  دادرس تشخیص عمدی بودن عمل ارتکابی  ،پیش بینی بکند
را بدهد باید م تک  را از نظ  نفسانی مورد  زمایش ق ار دهد و از اوضاع 

(. 12)«انگیزه فاعل را در ارتکهاب عمهل به  دسهت  ورد ،حوال قضی و ا
ب خی نیز با توج  ب  قصد فعل و قصد نتیج  در تع یش تقصهی  عمهدی 

در تقصی  عمدی هم انجهام فعهل زیانبهار از روی قصهد » گفت  اند ک : 
انجام می گی د و هم قصد نتیج  در اض ار وجود دارد البته  گهاهی ایهن 

د ک  شخص بدون  نک  ب  نتایج عمل خویش بیاندیشهد امکان وجود دار
در حقهوق ف انسه  در  (.14) «عمداً ب  انجهام کهاری مبهادرت مهی ورزد

تقصهی  »خصوص تقصی  عمدی یا نی نگ  میز گفته  شهده اسهت که : 
هنگامی ک  از روی قصد صورت گ فت  باشد به   ن تقصهی  عمهدی یها 

نسهت که  قصهد تقصهی  میز، نی نگ  میز گفت  می شود. البت  بایستی دا
منقص  ب  قصد زیان رسانی نیست زیه ا ضه ورت نهدارد که  خسهارت 

 نگون  ک  پیش  مده است، خواست  باشد بلکه  کهافی اسهت که  صه فاً 
حتی ب خی از این امه   (. 15) «هدف از  ن، تأمین منفعت شخصی باشد

ب اب  با قصد نیز ف ات  رفت  اند و در زمین  ق اردادها علم ب  ورود ض ر را 
در زمینه  مسهؤولیت قه اردادی ب خهی از (. 16)ایجاد ض ر دانسهت  انهد 

حقوقدانان ف انسوی اشاره ک ده اند ک  در مفهوم عمد نباید قصد نتیجه  
است  را داخل ک د و عمد ص فاً  گاهی کامل در خودداری از انجام تعهد

یعنی (، 13)تققآ نتایج نقض تعهد را نخواست  باشد  ،ه  چند ک  متعهد
تقصی  عمدی در ق ارداد ب  سهادگی به  معنهای عهدم اجه ای تعههدات 
ق اردادی یا تأخی  در اج ای  ن است. عده ای با بیان این مرل  که  در 
این مفهوم نیز مدیونی ک   زادان  و  گاهان  از اجه ای تعههد خهویش یها 
را اج ای درست  ن س باز می زند، تا حد زیادی ورود ضه ر به  طلبکهار 

پیش بینی می کند، معتقدند ک  با این مفهوم موسهع از تقصهی  عمهدی 
  (.16) دیگ  نیازی ب  بیان مفهوم و مصادیآ تقصی  سنگین نیست

یا شب  ج م عبهارت اسهت از  15تقصی  غی  عمدی تقصیر غیرعمدی:

عمل بدون مجوز قانونی ک  م تک  در نتیج  بی احتیهاطی انجهام مهی 
همچنهین گفته  شهده :  (.12)دیگ ی مهی رسهددهد و از  ن ض ری ب  

تقصی ی است ک  فاعل زیان نداند که  به  فعهل او تقصی  غی عمدی، »
ص فاً ب  قصد  عده ای نیزو (. 13« )ض ری ب ای غی ، مت ت  خواهد بود

شخصی قاص  در ورود زیان توج  نموده اند و در تبیین مفههوم تقصهی  
ر  نامتعارفی را به  دیگه ی غی عمد بیان نموده اند: موردیک  شخص خ

تقمیل می کند ک  نتیج   ن ورود ض ر ب  دیگ ی است م تک  تقصی  
غی عمد شده است در تقصی  غی عمد ک  ب   ن قصور ههم مهی گوینهد 

ا در نتیج  غفلت و بی احتیاطی شخص قصد اض ار ب  دیگ ی را ندارد امّ
 (. 13)سب  ورود ض ر ب  او می شود 

تقصهی   ،  ب  اساس حقوق رم، در زمین  ق اردادههادر حقوق قدیم ف انس
تقصهی  »، «تقصی  سنگین»غی عمدی را ب  س  گون  تقسیم می ک دند: 

امه وزه در مهواردی بهین تقصهی  (. 11)« تقصی  بسیار سب »و  «سب 
سنگین و تقصی  سب  ف ق می گذارند بعضی از این مهوارد مبتنهی به  

ت. در مورد ش ط عدم مسؤولیت قضایی و ب خی ناشی از قانون اس  روی
در (. 25)قضایی این تفکی  را پذی فته  اسهت   یا تقدید مسؤولیت روی

تقصی  سب  تقصی ی اسهت »تع یش تقصی  سب  گفت  شده است ک : 
در حالی که  (.  21)« ک  شخص با احتیاط متوسط م تک   ن نمی شود

 تقصی ی است ک  شخص بسهیار مقتهاط و  گهاه»تقصی  خیلی سب : 
تعاریفی ب  عمل نیز در مورد تقصی  سنگین (. 21)« م تک   ن نمی شود

تقصی  سنگین تقصهی ی اسهت که  مظهه  عهدم »  ؛جمل  مده است از
. ن  قصد اض ار هسهت می باشدمهارت یا غفلت شدید در حدّی شگفت 

ن  خباثت، ولی  نچنان بی مبالاتی وجود دارد ک  گویی کار عمهداً انجهام 
  «گ فت  است

 

 قصیر عمدی و رابطه سببیتت

 قه ار دادمورد نظه  را مسئل  ب ای دستیابی ب  عدالت اجتماعی باید این 
مهی شهود و  سهببیت ک   یا عمد در فعل یا ت ک فعل باعث قرع رابر 

 شخص عامد ق ار می گ دد؟  هخسارت ب عهد  کلی
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ی  رابر  بی ونی و مادی است، که  بهین فعهل، عامهل  11رابر  سببیت
ا زیانی ب  اثبات ب سد، امّ 12اگ  تقصی  شخصیزیان ب ق ار است؛  زیان و
مقص  ب  دیگ ان وارد نیایهد ههیچ گونه  مسهؤولیتی متوجه  او   از ناحی

ا نیست چون در مسؤولیتهای مدنی هدف جب ان زیانهای وارده است. امّه
در مسؤولیت کیف ی ص ف ارتکاب تقصی  مسهؤولیتی را که  قانونگهذار 

ه ب  دنبال خواهد داشت. قانونگذار لزوم ب قه اری رابره  پیش بینی ک د
انون سببیت بین تقصی  و زیانههای وارده را که  از مهواد یکهم و دوم قه

مستفاد می گ دد ب  عنوان قاعده کلی پذی فت  است در  مسؤولیت مدنی،
ب خی موارد از این قاعده عدول ک ده است و ی  نوع مسؤولیت مرلهآ 

  موارد غص  و شب  غص  می باشد.ایجاد ک ده است این 
تققآ قصهد اضه ار »در بیان ثم ه اح از تقصی  عمدی گفت  شده است: 

در شخص مسؤول، در عمل زیاندیده را از اثبات ارکان دیگ  معاف مهی 
کند و ش  و ت دید را درباره وجود رابر  سببیت بین تقصهی  و ضه ر از 

د ک   فاعهل ، عمهل دارد ب  طوری ک  ف ض ب  این می شو میان ب می
عمدی را بدون حآ انجام داده است بناب این نیازی ب  اثبات وجود رابر  
سببیت یاد شده نیست زیه ا نفهس ایهذا  و اذیهت یه  امه  غی قهانونی 

اگ  منظور از این گفت  این است ک  با اثبات رابر  سهببیت  (. 22«)است
سهباب وجهود بین عمد و ورود زیان، رابر  سببیتی بین ضه ر و دیگه  ا

نخواهد داشت و مسؤولیتی متوج  دیگ  اسباب نمی شود: سهخن حقهی 
است ک  باید توضیح داده شود: در مسؤولیت مبتنی ب  تقصی  ک   قاعده 

قهانون مسهؤولیت مهدنی( از میهان  1اسهت )مهاده  13عمومی مسؤولیت
عواملی ک  خسارت را ب  بار  ورده است، ب  عواملی سب  گفت  می شود 

(. و ه  جا ک  23 ور است ک  ناشی از عمد و بی مبالاتی باشد ) و ضمان
عمد در اض ار پا ب  میان نهد رابر  علیت بین خرا و ض ر را قرهع مهی 
کند و زیان را تنها ب  عامد تقمیل می نماید. بناب این نظ ی  سب  مقدم 

 در تأثی   نیز در ف ض عمد یکی از اسباب کار یی ندارد. 
ی از اسباب را تقویت و ب خی دیگ  را تضعیش می کند تقصی  گاهی ب خ

و مسؤولیت را ب عهده سببی مستق  می گ دانهد که  م تکه   ن شهده 
است. اگ  شخص دارای تمییز سب  حادث  و صغی  غی ممیهز یها دیوانه  
مباش   ن باشد، مسؤولیت متوج  شخص دارای تمییز است زی ا اتلاف و 

در این موارد با اینک  ب  طبهآ مهاده  ض رها ع فاً مستند ب  عمل اوست
شخص فاقد تمییز نیز مسؤول اعمال زیانبار خهویش  انون مدنیق 1216
ز و ت غی  یا تهدید و اجبار او یا ورود و دخالت شخص دارای تمیاست امّ

ع فاً تقصی  مقسوب می شود چون از حدود رفتار ی  انسهان متعهارف 
یجاد خسارت قویت  از مباش   ن تجاوز ک ده است. پس نقش و اث  او در ا

. اما در خصوص عمد مباشه  و سهب  بایهد بیشهت  توضهیح داد: در است
اجتماع سب  و مباش ، اگ  سب  قوی ت  از مباشه  باشهد دیگه  وجههی 
ب ای مقدم داشتن مباش  وجود ندارد و مباش  در صورتی قویت  از مسب  

ی د و ضهعش  ن در است ک  اتلاف ب  قصد اض ار و ب  اختیهار انجهام پهذ
صورتی است ک  یکی از این دو عامل نباشد یا ب  اذن ش عی انجام شود 

(.  پس ه گاه مباش  در اث  اک اه و یا غ ور م تک  اتلاف شود، بایهد 23)
قانون مجازات سابآ حهاکی از  363مسب  را ضامن شناخت. ظاه  ماده 

مسهؤول مهی  ن بود ک  در ف ض تساوی سب  و مباش ، همواره مباش ، 

( ش کت  ن دو را در ضمان ت جیح 22باشد در حالیک  بعضی از فقیهان )
داده اند ت دید اشت اک در ضمان جایی قوت می گی د ک  ه  دو )مباشه  
و مسب ( قصد اتلاف داشت  باشند مثلاَ یکی چاهی حف  نماید و دیگه ی 

فعهل انسانی را در  ن بیندازد، در این ف ض دشوار است که  ادعها شهود 
مباش ، رابر  سببیت بین کار سب  و ورود ض ر را از میان ب ده و  ن ا در 

اسلامی جدید در  14زم ه ش ایط تأثی  سب   ورده است. امّا قانون مجازات
در ف ض اجتماع سب  و مباش  عاملی را ضامن می دانهد که   526ماده 

شهد جنایت مستند ب  اوست و چنانچ  جنایت مستند ب  تمهام عوامهل با
 هم  را ب  طور مساوی مسؤول ق ار می دهد. 

این ت دید اشت اک در ضمان در مورد نظ ی  سهب  مقهدم در تهأثی  و در 
صورت قصد و عمد اسباب هم وجود دارد در این ف ض با توج  ب  اینک  

( 3ع ف، تلش را منسوب ب  عامدان می داند و ب  نظ  بعضی از فقیهان )
 332ب  ویژه با توج  ب  قسمت  خ  مهاده نیز م جع داوری ع ف است و 

، «ب  نقوی ک  ع فا اتلاف مستند ب  او باشد»... قانون مدنی ک  عبارت: 
داوری را ب  ع ف وامی گذارد، ب  نظ  می رسد، مسؤولیت متوجه  همه  

 ( .23عامدان است)
در حقوق ای ان هیچ نصی ک  ص یقاً دلالت ب  قرع رابر  سببیت در در  

ا از مواد مختلفی ک  در قوانین عمدی نماید وجود ندارد امّ صورت تقصی 
گوناگون ب  خصوص قانون مجازات اسلامی وجود دارد می توان ب  ایهن 

 .مهم در حقوق ای ان دست یافت 

ه گهاه تقصهی  : عمدی بودن یکی از تقصیرها )تقصیر خوانده(

 یکی از ط فین عمدی باشد و ط ف دیگ  م تک  تقصی  غی عمدی شده
باشد، م تک  تقصی  عمدی دارای مسؤولیت کامل می باشد، و ب  خاط  
غی عمدی بودن تقصی  ط ف دیگ  ب  او تخفیفی داده نمهی شهود زیه ا 
عمدی بودن یکی از تقصی ها باعث قرع رابر  سببیت بین فعل خواهان 

قانون مدنی ای ان در این راستا بیان نمهوده  335و زیان می گ دد. ماده 
در صورت تصادم بهین دو کشهتی، دو قرهار راه  ههن یها دو »است ک : 

اتومبیل یا امثال  نها مسؤولیت متوج  ط فی خواهد بود که  تصهادم در 
نتیج  عمد یا مسامق  او حاصل شهده باشهد و اگه  طه فین تقصهی  یها 

بناب این با اسهتفاده از «. مسامق  ک ده باشند ه  دو مسؤول خواهند بود
ک  در صورت عمهدی بهودن تقصهی  خوانهده،  این حکم می توان گفت

مسؤولیت ب  عهده وی است ه  چند ط ف دیگ  ممکن اسهت م تکه  
تقصی  غی عمدی شده باشد. نظی  این حکم درباره تصادم کشتی هها در 

نیهز مقه ر گ دیهده اسهت. نکته   1343ب قانون دریایی مصوّ 164ماده 
از عمهدی بهودن دیگ ی ک  لازم ب  ذک  است این می باشد ک  منظهور 

یکی از تقصی ها، تقصی  عمدی خوانده است و تقصی  خواهان )زیاندیده( 
مد نظ  نیست. چون تقصی  خواهان در فق  و حقوق موضوع  پاره ای از 

 کشورها تقت عنوان تقصی  زیاندیده بقث می گ دد. 

یکی از مهمت ین مباحهث در زمینه  نقهش تقصهی  : تقصیر زیاندیده

جستجو  15عمدی در رابر  سببیت را می توان در مبقث تقصی  زیاندیده
ایجاد  ،زیاندیده در اینجا ض ر ورِمنظور از تقصی  زیاندیده یا اقدام . نمود 

یا تشدید زیان هایی است ک  زیاندیده در  ن ب  عنوان یکهی از اسهباب، 
بعد از اسباب دیگ ، سهیم است. بنهاب این در مهواردی قبل یا همزمان یا 
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ک  مسؤولیت ب اساس نظ ی  تقصی  می باشد، اقدام زیاندیده باید تقصی  
 (. 24) باشد تا بتوان وی را یکی از اسباب ورود ض ر مقسوب ک د

سببیت و مق وم   در فق  اسلامی تقصی  عمدی زیاندیده باعث قرع رابر
ه گاه کسی »گفت  شده است:  مثلاارت می شود ماندن او از دریافت خس

پوست هندوان  یا ه  چیز لغزنده دیگ ی را در خیابان ب یزد و عهاب ی در 
اث  گذشتن از روی  ن بلغهزد و صهدم  ببینهد، ضهامن جبه ان خسهارت 
زیاندیده است مگ  اینک  زیاندیده عمداً پای خود را روی پوست گذاشت  

خود او مسؤول زیان وارده ب  خود است  است و بلغزد ک  در این صورت،
 (.25) «و حآ درخواست خسارت را ندارد

این دیدگاه در فق  اسلامی و حقوق موضوع  ایه ان نیهز قابهل پهذی ش 
است. گ چ  مثالهای مصادیآ قاعده اقدام در فق ، زیاندیده را از دریافت 

ارد، کند، این بدین دلیل است ک  در این مهوه  نوع خسارتی مق وم می
تقصی  یا اقدام زیاندیده علت اصلی و منقصه  زیهان وارده بهوده اسهت؛ 
بناب این، اگ  ثابت شود ک  زیان ایجاد شده ب  لقاظ قواعد سببیت، قابل 
انتساب ب  ه  ی  از زیاندیده و عامل زیان است، ه  دوی  نها مسهؤول 

عامهل باشند و ب  میزان مسؤولیت زیاندیده، از میهزان خسارت وارده می
شود؛ ب  همین ت تی ، اگ  ثابت شود ک  ب  رغم ارتکاب زیان کاست  می

تقصی  از ناحی  زیاندیده، تقصهی  عامهل زیهان علهت اصهلی و منقصه  
خسارت وارده است، او مسؤول جب ان خسارت است و تقصهی  زیاندیهده 

 تأثی ی ب  مسؤولیت او ندارد. 
عمد در اض ار پا به  میهدان بیان نمود: در ه  مورد ک   دب  طور کلی بای

نهاد و دلیل توجی  کننده ای )مانند دفاع مش وع( ب ای  ن نباشد، رابره  
علیت بین خرا و ض ر را قرع می کند و زیان تنها ب  عامد تقمیل مهی 
شود چون او مباش  تلش است. ب  عبارت دیگ  در دعوی جب ان خسارت، 

، علهت منقصه  حادثه  عمد خوانده، با وجود تقصهی  و غفلهت زیاندیهده
مقسوب می شود چون عامد از  ن ب  عنهوان وسهیل ، اضه ار و تققهآ 

 هدف خود استفاده ک ده است. 

 

تقسیی  مسیلولیت براسیار درجیه دستیابی به عدالت با 

                  تقصیر       

سؤال مر   این است ک  در صورت تعدد اسباب خهواه همگهی عمهدی 
به ای دسهتیابی به  عهدالت یه  غی عمهدی باشد یا بعضی عمهدی و بق

انجام می بایست تقسیم مسؤولیت بین اسباب گوناگون چگون  اجتماعی 
شود؟ و  یا احکامی ک  در قانون مجهازات اسهلامی در ایهن بهاره هسهت 
عادلان  می باشند یا خی ؟ یعنی عمدی بودن یکی از تقصی ها باعث قرع 

و خسهارت وارده توسهط رابر  سببیت و ب عهده گه فتن تمهامی زیهان 
 شخص عامد می شود؟ 

از ب رسی نصوص مختلفهی که  در ایهن زمینه  وجهود دارد تشهتت  را  
حقوقدانان  شکارا است. مخالفان تقسیم مسؤولیت ب  مبنای درج  تقصی  

تنها تکی  ب  تقصی  نمهی تهوان ضهامن عهدالت گاه اذعان ک ده اند ک  
به  طهور کلهی در ارتبهاط بها  درج  تقصی »اجتماعی باشد . ب  ظن  نها 

تقصی  عمدی ب  منظور کهاهش خسهارت خواههان اعمهال نمهی شهود. 

بناب این خوانده ای ک  م تک  تقصی  عمدی شده است، نمی توانهد به  
ب خی نیز ب  پای  انصاف بیان نموده اند که : (. 26) «این دفاع دست یابد

نظ  منصفان  اگ  شخصی قصد ورود ض ر ب  دیگ ی را داشت  باشد، ب  »
نمی  ید ک  ب  این شخص اجازه داده شود ک  ب  این دفاع اسهتناد کنهد 
ک  زیاندیده م اقبت کافی را در جهت حمایت و حفاظهت از خهویش به  

در ف انس  دادگاه ها مسهؤولیت را به  نسهبت (. 23) «عمل نیاورده است
( 1155قهانون مهدنی  254درج  تقصی  تقسیم می کنند. در  لمان )ماده 

نیز خسارات ب  نسبت درج  تقصی  تقسیم شده است. در  م یکا )ب خهی 
ایهن از ایالات ها نظی  کالیف نیا، لوئیزیانها، نیومکزیکهوو نیوج سهی( نیهز 

 پذی فت  شده است.  تقسیم بندی

تقسیم مسؤولیت   1343قانون دریای مصوب  1625 هدر قانون ای ان ماد
اگه  دو یها » مق ر داشت  است:  تقصی  را پذی فت  است و  ب اساس درج

چند کشتی م تک  خرا شوند، مسؤولیت ه  ی  از کشتی ها متناس  با 
اهمیت تقصی  است ک  از  ن کشتی س  زده است معذل  اگ  تشخیص 
اهمیت تقصی  با شواهد و ق ائن ممکن نباشد و با تقصی  ط فین ب  نظ  

البته  « ود...یکسان ب سد، ط فین ب  نسبت مساوی مسهؤول خواهنهد به
در مسی  اتخهاذ  (. 6)ب خی این حکم را ویژه خسارات دریایی دانست  اند 

درج  تقصی  در تقسیم مسؤولیت موانعی نظی  منع قانونگذار وجهود دارد 
ک  ممکن است قانونگذار ب  طور ص یح یا ضمنی چنین درج  بنهدی را 

گاه ها می توانند منع نموده باشد. البت  مفس ین پیشنهاد نموده اند ک  داد
قوانین م بوط ب  تقصی  مشارکتی را تغیی  داده و ب  لقاظ روی  قضهایی 
قاعده درج  تقصی  را وضع نماید. نکت  ای ک  شهاید در تصهمیم گیه ی 
پی امون تقسیم مسؤولیت ب اساس درج  تقصی  از ذهن حقوقهدانان دور 

دی مهی مانده است، این است ک  اگ  چ  قابل س زنش بودن مقص  عم
ا ف دی ک  م تک  تقصی  غی عمدی بایست بیشت  مورد نظ  ق ار گی د امّ

شده است نیز در حقیقت ب  شیوه ای قابل س زنش رفتار نموده اسهت و 
او نیز م تک  نقض ی  هنجار اجتماعی گ دیهده اسهت. تفهاوت میهان 
ف دی ک  ب  عمد م تک  تقصی  می گ دد و ف دی ک  م تکه  تقصهی  

است ص فاً در سرح  گاهی نسبت ب  این موضوع بهوده  غی عمدی شده
؛ است ک  رفتار مورد بقث ی  هنجار اجتماعی را نقهض خواههد نمهود
 یعنی در حالیک  مقص  عامد قرع ب  ورود زیان و نقض هنجار اجتمهاعی

بنهاب این (. 23) دارد م تک  تقصی  غی  عمدی احتمهال  ن را مهی دههد
وارده ب  م تک  تقصی  عمدی باعث  اختصاص دادن جب ان تمامی زیان

نادیده گ فتن تقصی  غی عمدی ف د دیگ  مهی شهود. مسهؤولیت مهدنی 
ص فاً دارای هدف جب ان خسارت نمی باشد بلک  اهداف دیگه ی نظیه  
بازدارندگی را هم دنبال می نمایند. بنهاب این چشهم پوشهیدن از تقصهی  

گونه  تقصهی ات  غی عمدی در این میان ب  معنای تک ار سهل ته  ایهن
است و حقوق را ه چ  بیشت  از اهداف عدالت جویانه  خهویش دور مهی 
نماید. ب  عنوان مثال در صورتی ک  ب  بیماری از فاصل  نزدی  توسهط 
ی  عضو خانواده ک  نقش  قتل او را در ذهن داشت  است شهلی  شهود، 

ان اگ  پزش  در درمان بیمار م تک  قصور شود نبایستی تمامی بار جب 
ب عهده م تک  تقصی  عمدی نهاد بلک  در این صورت هیئت  خسارت را

( ب  عههده مقصه  %15منصف  سهم عمده مسؤولیت را )ب  عنوان نمون  
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 زیان مسؤول می باشهد %15عمدی باقی می گذارد و پزش  نسبت ب  
بناب این احکامی ک  در زمین  رابر  سببیت و قرع  ن به  وسهیل   (. 21)

و تقمل کلی  زیان وارده توسط م تک   ن وجود دارد به  تقصی  عمدی 
ناعادلانه  مهی باشهد و لهازم  علت نادیده گ فتن نقش تقصی  غی عمدی

حتی ب  ناچیز ب  جب ان خسارت مقکوم  است م تک  تقصی  غی عمدی
شود. در نتیج  تقسیم ب اساس درج  تقصی  ارزش اخلهاقی و اقتصهادی 

ه حل ها ذهن را قانع می کند. حتی مفاد بیشت ی دارد و بیش از سای  را
ک  تقسهیم را به   365ب خی از مواد قانون مجازات اسلامی ب  ویژه ماده 

شود زی ا می توان گفهت  تساوی پذی فت  نمی تواند مانع اعمال این نظ 
این مواد ناظ  ب  ف ضی است ک  تقصی  اسهباب درگیه ، مسهاوی بهوده 

ی  متفاوت است حکمی ندارد و است و در خصوص موردی ک  درج  تقص
شاید در  .در این موارد می توان تقسیم ب  اساس درج  تقصی  را پذی فت

نخستین نگاه چنین ب  نظ   ید ک  تقصی  عمدی نیز مهی بایهد در کنهار 
دیگ  تقصی ها ق ار گی ند اما ب  نظ  می رسد ب  ویژه، با توج  ب  حکهم 

مقایسه  اهمیهت تقصهی های  استثنایی این ماده، اهمیت ی  تقصی  بها
دیگ  سنجیده می شود و ب  این سنجش هم مقدودیتی و م ز شخصهی 
نمی توان ت سیم ک د اما چنانچه  تقصهی  عمهدی وجهود داشهت  باشهد، 

 تغیی ی در  اعمال این قاعده نمی توان قائل شد.
 

 گیرینتیجه
مسهئولیت مهدنی ، حقوق های نوارزشهمسو با تغیی ات جامع  و ظهور 

ز متقول می شود ک  دلیل  ن  ضه ورت ب قه اری عهدالت اجتمهاعی نی
عدالت یکی از مفاهیم ب جست  در حوزه فلسف  اخلاق است که  در  است.

تمام دوران فلاسف ، سیاسهتمداران، حقوقهدانان و سهای  اندیشهمندان راه 
های دستیابی ب   ن را در جامع  مهورد کنکهاش قه ار داده انهد. عهدالت 

نخستین گهام  ن، مکان و دگ گونی روابط اجتماعی است ووابست  ب  زما
قانون صقیح است تا اینکه  هه  کهس  ایجاددر تأمین عدالت اجتماعی 

و ب  دستیابی ب   نچ  سزاوار است،   گاهی داشت خویش  نسبت ب  حقوق
. در حوزه مسئولیت مدنی یکی از راهکارها به ای باشدو مرمئن امیدوار 

 تقسهیماستفاده از مفهوم تقصی  عمهدی اسهت. دستیابی ب  این عدالت 

 .ه استبندی های گوناگونی توسط حقوقدانان ب ای تقصی  ایجاد گ دید
، تقسیم می تقصی  عمدی و غی عمدیب  تقصی  ب اساس عنص  معنوی 

تقصی  عمدی می تواند اساس  ثار و احکامی در عمل ق ار گی د ک   شود.
از مهم ت ین اث ات تقصهی  ار کند. هیچ ذوق سلیمی نمی تواند  ن را انک

رابر  سهببیت رکهن اساسهی و  .می باشد عمدی، تأثی  ب  رابر  سببیت
بین ضه ر وارده و تقصهی   باید یعنیولیت مدنی است. ؤعنص  حیاتی مس

 ن تقصی ) فعل و ت ک  نقویک  اگ   ع فا رابر  ای وجود داشت  باشد، ب
تقصی  و رابر  سهببیت از فعل ( نمی بود، قرعا ض ری حاصل نمی شد. 

عناص  مسؤولیت مدنی می باشند. تقصی  گاهی باعث تقویهت ب خهی از 
اسباب می شود و مسؤولیت را متوج  ط فی می سهازد که  م تکه   ن 

قصی  عمدی در حقوق ای ان باعهث قرهع و از انواع تقصی ، ت .شده است
ن مجازات از نمون  های مندرج در قانومعنا رابر  سببیت می شود و این 

و ه  جا ک  عمدی در کار باشد رابر  علیهت  اسلامی قابل استنباط است
بها  بین خرا و ض ر قرع می شود و زیان تنها ب  عامد تقمیل می گ دد،

وجود این تقسیم مسؤولیت ب اساس درجه  تقصهی  به  عهدالت نزدیه  
است، ب  خصوص  نک  م تکه  تقصهی  غی عمهدی ههم باعهث نقهض 

با تقمیل خسارت به  فاعهل   ی و قوانین گشت  است.هنجارهای اجتماع
تقصی  غی عمدی، وی نمهی توانهد به   سهانی تقصهی ات غی عمهدی را 
م تک  شهود، در ایهن صهورت یکهی از اههداف مسهؤولیت مهدنی که  
بازدارندگی است، تققآ پیدا می کند. بناب این ب  شکل خلاصه  م تهوان 

ی منقص  مسهئولیت مهدنی مبنا دتواننمی ب  تنهایینظ یة تقصی  گفت 
کند ک  کسی متقمل ض ر شود ک  شم د؛ زی ا گاهی عدالت ایجاب می

بناب این باید تقسیم مسئولیت ب  اساس درجه  تقصهی   مقص  نبوده است
 مورد توج  ق ار گی د.

 

                 خالقیا یمالحظهها
مانهت در این پژوهش م وری با مع فی منابع مورد استفاده، اصل اخلاق ا

 داری علمی رعایت و حآ معنوی مولفین  ثار مقت م شم ده شده است.
 

 هنام واژه
 Civil liability .1 ولیت مدنیئمس

 Social justice .2 عدالت اجتماعی

 Compensation .3 جب ان خسارت

 Criminal liability .4 ولیت کیف یئمس

 Fault .5 تقصی 

 Ethical values .6 ارزشهای اخلاقی

 Ethical responsibility .7 ولیت اخلاقیئمس

 Ethical philosophy .8 فلسف  اخلاقی

 Intentional fault .9 تقصی  عمدی

 Unintentional fault .10 تقصی  غی  عمدی

 Causal relationship .11 رابر  سببیت

 Personal fault .12 تقصی  شخصی

 General Law of Liability .13 ولیتئقانون عمومی مس

 Punishment law .14 قانون مجازات

 Damaged fault .15 تقصی  زیاندیده
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