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مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقهبندی مسئولیت مدنی؛
مقایسه حقوق رومی ،کامنال و ایران
ایرج بابایی ،1اسماعیل

کشاورز2

( .1نویسندهی مسئول) ،دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشجوی دورهی دکترای حقوق خصوصی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
(تاریخ دریافت 1395/11/10 :ـ تاریخ تصویب)1396/06/29 :

چکیده
مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخالقی وظیفه گرایی ،در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین
شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی
از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است .در نظام های حقوقی کامن ال بر عکس مفهوم خطا بر پایه
رویکرد اخالقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود .در نظام فقهی ،خطا ،مبدا آغازین مسئولیت
مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق ،مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است .در
نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی ،ساختار مسئولیت مدنی ،حاوی
تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر
موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران
باشد.
کلیدواژگان :وظیفه گرایی ،نتیجه گرایی ،خطا ،نقض تکلیف ،نقض حق.
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ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد .رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ
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مقدمه
مفهوم خطا و متاثر از آن شکلگیری و دگرگونی ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی در هر نظام
حقوقی از آبشخورهای فلسفی واخالقی و حقوقی موجود در ان جامعه سیراب گشته است برهمین
اساس هرگونه شناخت دقیق و جامع در گرو واکاوی و تبارشناسی تاریخی پیدایش مفهوم خطا و
تحوالت ساختاری مسئولیت مدنی در بستر زمانی آن جامعه است.نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و
کامن ال نمونه های بی بدیلی از وامداری مفهوم حقوقی خطا و ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی از
بنیادهای اخالقی فلسفی هستند .نظام فقهی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و مفهوم ضمان وطبقه
بندی حق اهلل و حق الناس برگرفته از مبانی فلسفه و اخالق اسالمی است .ساختار مسئولیت مدنی در
نظام حقوقی ایران از دو منشا اقتباس بهره مند گشته است .بخشی از این ساختار برگرفته از نظام
حقوقی رومی ژرمنی است .این بهره گیری علی الخصوص در طراحی ساختار طبقه بندی موضوعی
تعهدات در قانون مدنی به دو بخش قرارداد و الزامات خارج از قرارداد و نیز در تصویب قانون
مسئولیت مدنی به عینه هویدا است .از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ساختار نظام مسئولیت مدنی
ایران از حقوق داخلی و گذشته فقهی خود تغذیه شده است .طراحی موجبات ضمان قهری در قانون
مدنی و احیای مقررات فقهی مربوط به تسبیب در جنایات وارد بر نفس در قانون مجازات اسالمی
جلوه گاه این تاثیرپذیری از منشا غنی فقهی است .کنار هم قرار گرفتن و ترکیب این دو نظام حقوقی
در پیکربندی ساختار مسئولیت مدنی در حال حاضر موجب پدیداری مناقشات و پرسشهای بنیادینی
بیش از هرچیز مستلزم شناخت دقیق مبانی حقوقی ،تاریخی ،فلسفی و اخالقی شکلگیری و
دگرگونی ساختار مسئولیت مدنی در این دو نظام حقوقی است .مسئله ای که تا کنون در محافل
حقوقی کشور توجه درخوری به آن نشده است .این مقاله کوششی جهت نشان دادن زوایای پیدا
وپنهان چگونگی شکل گیری و تحول ساختار مسئولیت مدنی و شاخصهای بنیادین آن است.
 .1مفهوم خطا و نقش آن در شکلگیری و تحوالت ساختار مسئولیت مدنی در حقوق رومی
ازدوران پساکالسیک روم باستان اولین تالشهای حقوقدانان در زمینه تحلیل و شناسایی مبانی و ریشه
های شناسایی رفتارهای ممنوعه و تعیین ضمانت اجرای نقض آنها شکل گرفت حاصل این تالشها
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در زمینه تطبیق پذیری وانسجام مسئولیت مدنی گردیده است .بدیهی است مواجهه با چالش کنونی
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در حقوق رومی پیدایش نظریه حقوقی تعهدات 1توسط گایوس-حقوقدان و فیلسوف رواقی رومی-
بود .گایوس در سال  135قبل از میالد در کتاب انستیتو 2از منابع دوگانه تعهد سخن به میان می آورد:
 -1عقد  -2خطا .3اما وی در کتاب دیگر خود 4تعهدات را به سه دسته عمده تقسیم کرده است:
تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از خطا و تعهدات ناشی از دیگر

اسبابDescheemaeker, ( .

 .)2012, p. 1در طبقه سوم وی از تعهداتی صحبت می کند که شبیه به عقد هستند اما نمیتوان در قالب
فرم عقد قرار داد و یا شبیه خطا می باشند اما قابل قرار گرفتن در قالب خطا راندارند ( .)Ibid, p. 2بعد
از گایوس ژوستینین در کتاب انستیتو 5خود در عبارت  J.3.1.3.2عناوینی راکه گایوس در طبقه
سوم خود قرارداده بود تحت دو عنوان مجزای شبه عقد 6و شبه خطا 7قرار داد وبدین ترتیب طبقه
بندی منابع تعهدات را از تعهدات سه گانه به تعهدات چهارگانه تغییر داد :دسته اول تعهدات ناشی
از قرارداد ،دسته دوم تعهدات ناشی از آنچه شبیه قرارداد است(شبه عقد) ،دسته سوم تعهدات ناشی
از خطا و دسته چهارم تعهدات ناشی از شبه خطا ( .)Birks, 1995, p. 31خطا در بردارنده اعمال
نامشروعی است که شخصا مستقیماو با اراده خود مرتکب می شود .اما شبه خطا اعمال نامشروعی
است که توسط اشیاء یا اشخاص دیگر غیر از فرد مسئول صورت می گیرد اما مراقبت و مسئولیت
نگهداری اشیاء یا اشخاص بر عهده مسئول است .)Birks, 1995, p. 69( .مبنای کثرت و تمایز بین خطا
و شبه خطا در حقوق رومی این است که در زمان گایوس ،نوعی چرخش و جابجایی در مفهوم خطا
از یک رفتار غیر قانونی وضعیتی 8یا سببی محض به یک رفتار غیر قانونی سرزنش آور (تقصیر آمیز)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Obligation
2. Institutes
3. Delict
4. Res cottidiance
5. Institutiones
6. Quasi ex contractu
7. Quasi ex delicto
8. Casus
9. Culpa
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مبدل شد ( .)Descheemaeker, 2012, p. 16وی با اضافه کردن عنصر تقصیر 9به مفهوم خطا ،اعمال
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غیر قانونی را به دو دسته متکثر فراهم نمود -1 :اعمال غیر قانونی خطایی و  -2اعمال غیر قانونی شبه
خطایی ( .)Descheemaeker, 2009, p. 47اصل تقصیربا حاکمیت مذهب مسیحی تحت مفهوم

گناه1

مورد تایید قرار گرفت و بعدها از سوی نظریه پردازان حقوق طبیعی بویژه دوما و گروسیوس دقیقا
یک قرن پیش از اقالب فرانسه تحکیم شد ( .)Tunc, 1979, p. 1052در دوران دوما دگرگونی عمده
در ساختار مسئولیت مدنی ،جابجایی از طبقه بندی خطاها به طبقه بندی جرایم بود ( Cairns J.W and

 .)du Plessis.P.J, 2007, p. 21مبنای این چرخش بر دو چیز متمرکز است:اول:جابجایی طبقه بندی
خطا/شبه خطا با طبقه بندی جرم/شبه جرم با محوریت تقصیر به گونه ای که مبنای تمایز جرم /شبه
جرم ،2بر اساس انواع تقصیر (عمدی در جرم و بی احتیاطی در شبه جرم) استR. W. Lee, 1918, ( .

).p. 723

دوم :تمرکز بر نوع منافع آسیب دیده ،:بر مبنای نوع منافع آسیب دیده ونحوه واکنش در برابر آن،
جرائم به جرم کیفری (آسیب زننده به منافع عمومی) و جرم مدنی (آسیب زننده به منافع خصوصی)
تقسیم شدند ( .)Laurent (f), 1876, p. 407, N.385بعد از دوما تحت تاثیر اندیشه های پوتیه از قرن 19
تا به امروز تعهدات به همان سبک تقسیم بندی دوگانه گرایانه به دو دسته انحصاری و کامال متمایز
تقسیم می شوند -1:قرارداد و -2الزامات خارج از قرارداد .سپس الزامات خارج از قرارداد خود به
چهار دسته طبقه بندی می شوند -1 :شبه عقد -2جرم -3شبه جرم  -4قانونMazeaud, henri Leon ( .

 .)Jean, 1998, p. 39در حال حاضر نیز به دلیل محوریت تقصیر ،تمایز جرم مدنی و شبه جرم در مواد
 1382و 1383قانون مدنی فرانسه آثار عملی چندانی نداشته و مسئولیت مدنی معرف ساختاری
چند رویه قضائی در دعاوی مشهوری چون تفن و ژاندور و متاثر از آن تحوالت قانونگذارانه از
اواخر قرن  19تا قرن  ،20زمینه توسعه تدریجی ومستمر مسئولیتهای بدون تقصیر را فراهم نمود
(ژوردن ،1394 ،ص 118؛ Tomlinson, 1988, p. 1305؛ .)Tunc, 1979, p. 1055

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sin
2. Delict/Quasi-Delict
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وحدت گرا و کلی مبتنی بر تقصیر (اعم ازعمد یا بی احتیاطی) است (بادینی ،1384 ،صص .)43-42هر
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از طرف دیگر ساختارمسئولیت مدنی در حقوق رومی ساختاری دووجهی 1است ( Birks, 2014, p.

 .)37وجه اول تکالیف عمومی تنظیمی از سوی حاکمان ایجاد می شوند به نحوی که متعهد موظف
است نسبت به ایفای آنها اقدام کند .به این تعهدات در اصطالح ،تعهدات نخستین یا پیش

فرض2

گفته می شود.وجه دوم دربردارنده تعهداتی هستند که در اثر نقض تعهدات نخستین پدید می آیند.
به دسته از تعهدات ،تعهدات پیامدی یا ثانویه 3اطالق می شوند ( .)Birks, 1995, p. 45بر همین اساس
میتوان گفت واژه مسئولیت 4در ادبیات حقوق رومی در معنای پاسخگویی به تکلیف نقض شده
تعریف گردیده است و خطای مدنی نیز به نقض تعهد از پیش موجود (نخستین) اطالق می گردد
(یزدانیان ،1386 ،ص .)38
بطور خالصه با توجه به ساختار دوگانه /دووجهی مذکور ،مفهوم خطای مدنی در ساختار حقوق
رومی به معنای نقض تکلیف از پیش موجود است .5تمرکز ساختارگرایانه حقوق رومی بر مفهوم
تکلیف و نقض تکلیف و بروز تکلیف ثانوی ،برخاسته از اندیشه وظیفه گرایی  6است که به عنوان
رویکرد اخالقی رومی-مسیحی مسلط بر جغرافیای فلسفه اخالق اروپای قاره ای از افالطون تا کانت
بوده است (Rev.Dr.M.Stephen, 2007, p. 18؛ فرانکنا ،1377 ،صص .)166-163رویکردی که معتقد به
وجود قواعد رفتاری پیشینی 7و مقدم برای انسان در حین ارتکاب عمل است ( Ibid, p. 19, Kennet,

)1996, pp. 276-280

 .2مفهوم خطا و نقش آن در شکلگیری و تحوالت ساختار مسئولیت مدنی در حقوق کامن ال
دعوا و دعاوی مرتبط با حقها شکل گرفته است.

(Bridge, 2007, pp. 703-741, p. 12, Buhofer

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Two-tier Structural
2. Primary Obligation
3. Secondary Obligation
4. Responsibility
5. ZIMMERMANN, 1996, pp. 10-24 see MAX KASER, 1983, p. 73 and Birks-Peter, 1995, p. 45.
6. Deontology
7. Priori Rules
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 )1982, p. 14,سرمنشا ساختار مسئولیت مدنی در کامن ال آن به خطای مشهور تجاوز باز میگردد
که خود بعدها بر پایه انواع حقها نظیر امالک ،اموال منقول واشخاص ،به خطاهای متعددی تکثر
یافت ( .)Ibid, p. 79بر همین اساس خطا در کامن ال از همان ابتدا با در مفهوم تجاوز به حقها بنا نهاده
شد .برای مثال در تعریف بلکستون از واژه خطا ،خطا بر پایه نتیجه رفتار تعریف شده و آن چیزی
جز نقض حقهای شخصی و مالی نیست (.)Ibid, p. 123, Bridge, 1982, p. 23
در قرن  19با ظهور خطای بی احتیاطی 1و تاکید بر لزوم احراز نقض تکلیف کلی به مراقبت ،2تغییری
بنیادین در مفهوم و محور خطای مدنی وساختار طبقه بندی موضوعی مسئولیت مدنی پدیدار شد .به
نحوی که خطای مدنی 3از مفهوم نتیجه گرایانه نقض حق در تعریف بلکستون و پیش از آن به مفهوم
وظیفه گرایانه نقض تکلیف در تعریف پوالک و وینفیلد چرخش نمود ( Mitch ell-Paul, 2015, p.

 .)15, Pollock, 1920, p. 4, P. Winfield, 1931, p. 38تحت تاثیر ظهور انقالبی خطای بی احتیاطی
ودکترین قراردادها ،نظریه تعهدات در کامن ال شکل گرفت و منابع تعهدات به چهار دسته تقسیم
شد -1:قرارداد -2خطا  -3استرداد  -4دیگر حوادث سببی ( .)Birks-peter, 1995, pp. 31-32طبقه
بندی که بسیار شبیه طبقه بندی گایوس در حقوق رومی است .ساختار هر تعهدی مرکب از دو تعهد
پیش فرض یا نخستین و تعهد پیامدی یا ثانویه است ..بر همین اساس به اعمالی که موجب نقض
تعهدات اولیه و پدیدار شدن تعهدات ثانویه می شوند ،خطا اطالق می گردد (.)Ibid, pp. 45-46
بنابراین خطای مدنی نقض تعهد نخستین یا پیش فرض مراقبت و احتیاط و عدم ضرر زدن به دیگری
با این حال ظهور مجدد مسئولیت سببی در قامت مسئولیت محض در قرن  ،20موجب تحول در
مفهوم خطای مدنی نیز گردید .به نحوی که مجددا عنصر حق محوری و نتیجه گرایی به تعریف
خطای مدنی بازگشت نمود.منتها در این بازگشت عنصری نقض تکلیف از تعریف خطای مدنی
رخت بر نبسته است  .بلکه در تعاریف جدیدی که از خطای مدنی می شود هر دو عنصر نقض حق
و نقض تکلیف در آن مشهود است .امروزه به قول پروفسور بیرکز خطای مدنی نقض تعهدی است
که نتیجه آن صدمه به حقهای مورد حمایت زیان دیده است ( .)Ibid, p. 33بر همین اساس بطور کلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Negligence
2. Duty of Care
3. Tort
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امروزه در حقوق کا من ال ساختار حقوقی مفهوم خطای مدنی از پنج عنصر متشکل است-1 :نقض
تکلیف :نقض یک حق اگر خارج از نقض تکلیف اتفاق بیفتد –مثال در اثر حادثه محض باشد –
خطا تلقی نمی شود -2 .نقض حق .صرف نقض تکلیف مادامیکه موجب صدمه به منافع مورد
حمایت اشخاص دیگر نشود خطای مدنی محسوب نمی شود -3 .تعهد نقض شده می بایست وجه
متقابل حق نقض شده باشد -4تجاوز یا نقض حق می بایست عمال پیامد یا نتیجه نقض تکلیف باشد
 -5به مفهوم حقوقی کلمه نقض حق می بایست پیامد قابل پیش بینی رفتار باشد

( Terry, 1924, p.

 .)128با این وجود ،نتیجه گرایی 1وتمرکزبر پیامدهای ناشی از رفتار انسان جهت شناسایی درستی یا
خطا بودن رفتار از طریق روش تجربی ،شالوده و استخوانبندی ساختار اخالقی و مفهومی خطا را در
حوزه انگلیسی زبان شکل داده است (کاپلستون ،ج ،1382 ،5صص348-344 ،144-140؛ کاپلستون ،ج،1370 ،8

صص .)368-364 52-44در سنت حقوق کامن ال به مانند سنت تجربه گرایی حاکم بر جهان انگلیسی
زبان ،توجه به عناصر بیرونی و وعینی و ملموس حادثه به عنوان نتیجه وپیامد رفتار هر شخص در
عالم خارج ،بیش از تمرکز بر عناصر ذهنی و درونی شخص مسبب حادثه در مسئولیت مدنی اهمیت
داشته است.این مسئله حتی در خطای بی احتیاطی نیز به عنوان نوعی خطای تکلیف محور (تعهد به
مراقبت ،)2کامال مشهود است زیرا در این خطا نیز توجه به استاندارد عینی و بیرونی رفتار انسان
معقول 3مورد مالک است نه عناصر ذهنی و درونی او ( .)Cooke, 2011, p33-41به همین خاطر می
توان گفت حقوق مسئولیت مدنی کامن ال ،نوعی حقوق عینی و نتیجه گرا از سده  14تا کنون بوده
نوع خطای مدنی است که به سه دسته تقسیم می شوند:دسته اول :خطاهای عمدی.4دسته دوم :خطای
بی احتیاطی.5دسته سوم :مسئولیت محض.) Edwards, 2012, p. 11( 6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Consequencialism
2. Duty of Care
3. Reseanable Man
4. Intentional Liability
5. Negligence Laibility
6. Strict Laibility
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 .3مفهوم خطا و نقش آن در شکلگیری و تحوالت ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقه امامیه
ریشه های بحﺚ اهداف و مقاصد شرع در قرآن و سنت مبانی اولیه شناسایی مفهوم خطا در نظام
فقهی اسـت بطور کلی مبنای تکثر در مقاصد به اعتبار آثار و نتایجی است که از عمل انسان بروز می
یابد و شارع از برای جلب مصلحت و دفع مفسده برای آن اعمال حکمی تعیین می کند (شاطبی ،بی

تا ،ج ،1ص .)265به عبارت دیگرمعیار صواب یا خطا بودن عملی در اسالم ،بستگی به مصلحت یا
مفسده ای است که به عنوان پیامد آن عمل منتج می شود .این مسئله گویای رویکرد اخالقی غایت
گرا یا نتیجه گرایانه در نظام فقهی است (تقدیسی ،1389 ،ص161؛ شیروانی ،1387 ،صص )43-38در نظام
فقه امامیه ،مقاصدی که شارع از برای مصالح و مفاسد اقدام به وضع احکام می کند ،در واقع منافعی
یا اموری هستند که متعلق حق قرار می گیرند .برخی از این مقاصد متعلق حقوق اشخاص در برار
اشخاص هستند .نظیر نفس و مال و عرض .به این حق ها اصطالحا در نظام فقهی ما حق الناس اطالق
می شود .هچنین برخی از مصادیق مقاصد غایاتی هستند که متعلق حقوق شارع در برابر افراد بوده و
شارع از برای حفظ آنها اقدام به وضع احکام می نماید .نظیر حفظ دین ،نسل و عقل  .این دسته از
مقاصد حق اهلل نامیده می شود( .شیخ طوسی ،1387 ،ج ،8ص163؛ شهید اول ،بی تا ،ص )42بر همین اساس
می توان مبدا آغازین طبقه بندی موضوعی در فقه اسالمی را حول محور حق استوار دانست و سپس
براساس متعلق حقها به دو طبقه حقهای عمومی(حق اهلل) /حق های خصوصی(حق الناس) تقسیم
نمود .بطور خالصه در این نظام حقوقی عملی که نتیجه یا پیامد آن نقض یا تجاوز به حق(حق اهلل یا
موجب نقض (حق اهلل) گردد ،موجب عقوبت خواهد گردید .اما اگر رفتاری موجب نقض حق الناس
شود ،موجب ضمان خواهد شد .اما اینکه آیا نقض حق را در نظام فقهی می توان معادل مفهوم خطا
دانست محل بحﺚ و بررسی است .در ادبیات عربی و فارسی ونیز ادبیات تخصصی فقهی ،واژه خطا
در بردارنده دو بار معنایی است :1درمعنای اول خطا مترادف با مفهوم تقصیر است که نوعی داوری
ارزشی دایر بر نادرستی رفتار ارتکابی است .2در واقع در نظام فقهی خطا و تقصیر معنا و مفهوم
واحدی دارند زیرا تقصیر در ادبیات فقهی و زبان فارسی بر پایه عنصر ذهنی سرزنش پذیری فاعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. See: http://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AE%D8%B7%D8%A7/
تقصیر and www.vajehyab.com/moeinتقصیر2. www.vajehyab.com/motaradef/
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مرتکب رفتار بنا نهاده نشده است .بلکه تقصیر به این دلیل در نظام فقهی و ادبیات فارسی معادل با
مفهوم خطا است که متکی بر عنصر عینی نادرستی فعل خارجی است نه عنصر ذهنی سرزنش پذیری
مرتکب آن.برای مثال در کتاب العناوین در مقام تعریف تعدی یا تفریط که دو روی سکه تقصیر
تلقی می شوند ،قصد فاعل به ارتکاب فعل ،علم و آگاهی او به تعدی یا تفریط آمیز بودن فعل و
حتی علم و آگاهی او به مال غیر بودن موضوع تعدی یا تفریط ،شرط نیست (مراغه ای1417،ق ،ج ،2

صص .)451-449یا در جواهرالکالم و مسالک االفهام ضابطه تقصیر(اعم از تعدی یا تفریط) انجام فعل
ممنوع یا ترک فعل واجب شمرده شده است (نجفی1413 ،ق ،ج ،27ص )128ضابطه ای که به وضوح
مبین عناصر عینی رفتار صورت گرفته در عالم خارج استوار است نه شرایط ذهنی مرتکب آن .لذا
بر خالف حقوق رومی و کامن ال تفکیکی بین مفهوم خطا و تقصیر برقرار نیست .در معنای دوم خطا
به مفهوم رفتار سهوی (غیرعمدی) یا اشتباهی است مانند اصطالح خطای محض که در برابر عمد
قرار میگیرد و موید سهو یا اشتباه در ارتکاب فعل و نتیجه ان است (شهیدثانی1413 ،ق ،ج ،15ص 315و

نجفی1413 ،ق ،ج  ،42ص  .)18تفاوت مفهوم خطا در این دو معنا در این است که متعلّق خطا در معنای
اول (نادرست یا قبیح) ،عنصر عینی فعل خارجی است؛ در حالی که در معنی دوم (فقدان عمد ،سهو
یا اشتباه) به عنصر ذهنی نفس آدمی تعلّق میگیرد .آنچه در اینجا مدنظر است خطا در معنای اول
است که مترادف با واژه تقصیر می باشد .در نظام فقهی ما با طبقه بندی موجبات ضمان مواجهیم نه
طبقه بندی خطاها یا تقصیرات.به عبارت دیگر تمامی فهرست موجبات ضمان دربردارنده اعمال
استیالء عدوانی ،غرور یا تدلیس و استیفای نامشروع .در عین اینکه این اعمال منتج به نقض حق نیز
می شوند ،.اما بسیاری دیگر از موجبات ضمان متضمن خطا بودن رفتار نیستند بلکه اعمالی هستند
که صرفا به دلیل نقض حق فرد دیگر موجب ضمان می شوند نظیر اتالف یا تسبیب ،استیالء
غیرعدوانی و استیفاء مشروع .عالوه بر این برخی دیگر از موجبات ضمان حتی متضمن نقض حق
نیز نیستند بلکه ناشی از اعمال اراده وتوافق میان افرادهستند نظیر ضمان معاوضی ناشی از اسباب
معاوضه مثل بیع یا عقد ضمان یا ماخوذ بالسوم (مراغه ای1413 ،ق ،ج ،2ص .)468در این فقرات نه فعل
خطا(تقصیر) رخ داده است نه نقض حق.بدین ترتیب می توان گفت دایره شمول موجبات ضمان از
حوزه مسئولیت مدنی فراختر است و حتی حقهای معوض قراردادی را نیز در بر می گیرد..اما در
حوزه مرتبط با مسئولیت مدنی ،موجبات ضمان دربردارنده فهرستی از اعمال ناقض حق الناس (نفس،
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مال) هستند اعم از اینکه نقض حق توام با خطا (تقصیر) نیزباشد (مثل تعدی و تفریط) یا نباشد (مانند
اتالف غیر عمدی یا استیفاء) .بر همین اساس ازآنجا که در ادبیات فقهی ما ،مفهوم خطا مترادف با
تقصیر است ،می توان گفت مبدا آغازین مسئولیت مدنی در نظام فقهی مفهوم خطا نیست بلکه مفهوم
نقض حق (ضمان) و موجبات آن است .با این تذکر که اصطالح رومی -مسئولیت مدنی -در نظام
فقهی وجودندارد .زیرا این اصطالح بر پایه رویکرد تعهد محور حقوقی رومی و ساختار دوگانه و
دووجهی (خطای مدنی/کیفری و تعهد اولیه /تعهد ثانویه) مبتنی بر تعهد مفهوم می یابد .موضوعات
مسئولیت مدنی در قالب تاسیس حقوقی –موجبات ضمان -در نظام فقهی مورد اشاره قرار گرفته
است (عمید زنجانی ،1382 ،صص .)46-41فهرستی متکثر از اسباب یا عواملی که بر پایه آنها ،در صورت
نقض حق الناس افراد(نفس ،مال) ،حق ثانویه ای موسوم به ضمان در معنای مطالبه عوض یا رد عین
یاخسارت به وجود می آید (شیخ انصاری1415 ،ق ،ج ،7صص147-140؛ محقق اصفهانی1427 ،ق ،صص-75

 .)76بطور خالصه ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی ساختار دوگانه (تفکیک حق اهلل/حق الناس)
و دو وجهی (حق الناس اولیه/حق الناس ثانویه یا ضمان) مبتنی بر حق است.همچنین ساختار مسئولیت
مدنی در نظام فقهی به دلیل فهرستی بودن اسباب یا موجبات ضمان ،ساختاری کثرت گرا به شمار
می رود (بادینی ،همان ،ص.)48
در مجموع دستاورد نتیجه گرایی وحق محوری این است که در نظام فقهی هرنوع رفتاری که نتیجه
آن ،صدمه به حقها و منافع مورد حمایت انسان دیگری شود و خود زیان دیده در بروز این صدمه
ضرر وارده را به نحو علی و معلولی به فعل مرتکب منتسب دانست (حسینی مراغه ای1417 ،ق ،ص 335؛
نجفی 1413 ،ق ،صص62-61؛ نائینی ،المکاسب والبیع ،ج ،2ص284؛ شیخ انصاری ،مکاسب ،ج  ،3ص ،181امام

خمینی ،تحریرالوسیله ،ج ،2ص .)173بنابراین وجودعنصر روانی در کیفیت رفتار زیان زننده تحت عناوین
تقصیر(عمد و بی احتیاطی) به دلیل تکلیفی نبودن حکم ضمان ،اصوال در تحقق ضمان قهری جبران
خسارت نقشی ندارد
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 .4مفهوم خطا و نقش آن در شکل گیری و تحوالت ساختار مسئولیت مدنی در نظام حقوقی
ایران
 .1-4مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران از یک طرف با اقتباس از نظام حقوقی نوشته ،تقسیم بندی رومی تعهدات به
عقود و الزامات خارج از قرار داد مورد پذیرش قرار گرفته است .به نحویکه در ابتدا عقد در یک
سوی طبقه بندی قرار گرفت و سایر تعهدات به عالوه قانون مصادیق چهارگانه الزامات خارج از
عقد را تشکیل دادند.در قانون مدنی نیز به همان سبک قراردادها به عنوان مصداقی از منشا ایجاد
تعهد از الزامات خارج از قرارداد متمایز شده است .مواد  183الی  300قانون مدنی به مسئله عقود
وتعهدات به طور کلی می پردازد و مواد  301الی  337به الزامات بدون قرارداد اشاره دارد .اما طبقه
بندی الزامات خارج از قرارداد به دو بخش کلیات و ضمان قهری کامالً متفاوت از طبقه بندی
چهارگانه الزامات خارج از قرارداد (شبه عقد/جرم/شبه جرم/قانون) در حقوق رومی است.در قسمت
موجبات ضمان قهری بطور کامل از ساختار وحدت گرای طبقه بندی جرم/شبه جرم رومی فاصله
می گیرد و به ساختار متکثرموجبات ضمان نظام فقهی متمایل می شود

(یزدانیان ،1392 ،ص122؛

کاتوزیان ،1389 ،ص83؛ کاتوزیان ،1378 ،ص .)213بدین ترتیب قانونگذار با اجتناب از بکارگیری واژه
مسئولیت مدنی و اتخاذ عنوان ضمان وانعکاس موجبات ضمان فقهی در ماده 307که در هیچیک
نشانه ای از تمرکز بر زیان زننده و شرایط روانی او وجود ندارد ،متمایل به رویکرد حق گرای فقهی
(حرمه مال انسان کحرمه دمه) استوار است .همچنین در قانون مدنی خبری از منابع تعهدات نظیر شبه
عقد ،شبه جرم و جرم مدنی نیست .در باب شبه عقد هر چند مصادیق شبه عقد نظیر ایفای ناروا واداره
فضولی مال غیر درمواد  301الی  306قانون مدنی آورده شده است اما به جهت فقدان عنوان شبه
عقد در نظام فقهی ،صرفا مصادیق آن ذیل عنوان کلیات مورد پذیرش واقع گردیده است .از عنوان
کلیات بطور معمول در صورتی استفاده می شود که پیش از پرداختن به جزئیات موضوع بطور
مفصل ،مسائل کلی آن تحت عنوان کلیات آورده شود که چنین چیزی در قانون مدنی مراعات
نگردیده است (یزدانیان ،1392 ،صص .)128-127سایر مصادیق تعهدات بویژه جرم (اعم از جرم مدنی و
جرم کیفری) وشبه جرم در قانون مدنی مورد استعمال نیست .هر چند جرم کیفری در قانون مجازات

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2021-12-06

است که برپایه تضمین واحترام به حقها و منافع زیان دیده نظیر تمامیت جسمانی و معنوی و اموال او

 / 58دوفصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  79و  ،80پاییز و زمستان 1396

عمومی  1304مورد تایید قرار گرفت .بدین ترتیب مبدا آغازین طبقه بندی ساختار مسئولیت مدنی
در قانون مدنی از یک طرف با پذیرش ساختار طبقه بندی تعهدات و قرار گرفتن ضمان قهری ذیل
الزامات خارج از قرارداد ،میتواند مبین رویکرد وظیفه گرا و متمرکز بر نقض تعهد یا تکلیف باشد
امااز طرف دیگر با پذیرش موجبات متکثر ضمان فقهی در ماده  ،307مبدا آغازین طبقه بندی ساختار
مسئولیت مدنی میتواند درچهارچوب نقض حق (ضمان) وموجبات آن تعریف و شناسایی شود.
 .2-4مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی
با تصویب قانون مسئولیت مدنی دگرگونیها و در عین حال تضادهای شگرفی در ساختار مسئولیت
مدنی ایران پدید آمد .اصلیترین دلیل این تحوالت به منشا اقتباس این قانون باز می گردد .قانون
مسئولیت مدنی بطور کامل برگرفته ازقوانین کشورهای حقوق رومی ژرمنی به خصوص آلمان و
سوئیس است (امامی ،1378 ،ص573؛ بابایی ،1394 ،ص .)135قانون گذار به یکباره با فاصله گرفتن از مبانی
نظام فقهی و قانون مدنی ،ساختار وحدت گرای مسئولیت مدنی در نظام حقوق رومی را وارد قلمرو
قوانین کشور می کند .این چرخش از همان اصطالح مسئولیت مدنی هویدا است ،زیرا تا پیش از این
قانون ،چنینی اصطالحی نه در فقه و نه در قانون مدنی به چشم نمی خورد بلکه سخن از ضمان است
و موجبات متکثر ضمان (عمیدزنجانی ،1382 ،ص .)34در اصطالح مسئولیت مدنی ،هر دو واژه بکار
گرفته شده مبین نگرش نظام رومی به مفهوم خطا و ساختار دو گانه  /دو وجهی آن است .خطا در
قانون مسئولیت مدنی ایران متاثر از نظام رومی ،در مفهوم نقض تقصیرآمیز تکلیف از پیش موجود
سخن از مسئولیت و تقصیر اساساً در حالتی میتوانند مطرح باشند که تکلیف از پیش موجودی به نحو
سرزنش آمیز نقض شود تا ضمانت اجرای آن مسئولیت به بار آورد

(کاتوزیان ،1378 ،ج ،1ص339؛

یزدانیان ،1386 ،ج ،1صص .)134-38واژه مسئولیت بطور ضمنی تداعی گر مفهوم وظیفه یا تکلیف پیشینی
است که به دلیل عدم رعایت تکلیف ،موجب تحقق پاسخگویی (مسئولیت) و بازخواست بخاطر
نقض وظیفه مربوطه می شود .بر همین اساس می توان گفت با توجه به واژه های بکار گرفته شده
ای چون مسئولیت مدنی و تقصیر ،خطای مدنی در مفهوم نقض سرزنش آمیز تکلیف از پیش
موجودی است که به دلیل بروز زیان برای دیگری موجب واکنش نسبت به خطارکار در قالب
مسئولیت مدنی می شود .از طرف دیگر واژه –مدنی -در اصطالح مسئولیت مدنی نمایانگر ثنویت
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تاریخی و رومی جرم مدنی/جرم کیفری است .ماده یک قانون مسئولیت مدنی  1339انعکاسی کامل
از مفهوم خطای مدنی است که در حقوق رومی وقانون مدنی فرانسه خود به دو دسته تقسیم می
شود -1:جرم مدنی که مبین رفتار عمدی موحب خسارت به منافع خصوصی است -2 .شبه جرم :که
رفتار توام با بی احتیاطی است که موجب خسارت دیگر دی گری می شود .بر اساس این ماده هر
کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان مال لطمه ای وارد آورد که موجب
ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.پ .بر همین
اساس باید گفت ساختار مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی به مانند حقوق رومی ،ساختاری
دوگانه (تقسیم بندی دو گانه جرم مدنی و شبه جرم) دو وجهی(تعهد اولیه و مسئولیت مدنی به عنوان
مصداقی از تعهد ثانویه) و وظیفه گرا است .گذار از مفهوم ضمان به مثابه حق ثانویه منتج از نقض
حق ازپیش موجود در قانون مدنی و نظام فقهی به مفهوم رومی مسئولیت مدنی به مثابه تعهد ثانویه
ناشی از نقض تعهد از پیش موجود را میتوان مهمترین دگردیسی در قانون مسئولیت مدنی دانست.
 .3-4مبدا آغازین طبقه بندی ساختار مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسالمی
با تصویب قانون مجازات اسالمی قانون مجازات عمومی و نظام طبقه بندی جرائم آن کنار گذاشته
شد و از فهرست قوانین رسمی کشور حذف گردید .همچنین تصویب این قانون مرزبندی دقیق تمایز
بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را که ناشی از تصویب قوانین مجزا مدنی و مجازات عمومی
به سبک منطق طبقه بندی حقوق رومی بود ،بر هم زد زیرا در نظام فقهی تمایزی بین جرم و خطای
مسئولیت مدنی بویژه در باب ایراد خسارت بدنی در ذیل ابواب قصاص و دیات مورد بحﺚ قرار
میگیرد که امروزه در قوانین مجازات اسالمی در زمره مجازاتها به شمار آمده اند

(کاتوزیان،1378 ،

صص ،58-56بابایی ،1394 ،صص )37-36با اینوجود ،قانون مدنی و بویژه قانون مسئولیت مدنی به اعتبار
خود باقی ماند .بین قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی در حوزه مسئولیت مدنی سنخیت نسبی
برقرار است زیرا نظام فقهی امامیه منبع تغذیه هر دو قانون در خصوص مباحﺚ مرتبط با مسئولیت
مدنی بوده است (بابایی ،1394 ،ص .)138هرچند که در قانون مدنی طبقه بندی آغازین بر اساس الگوی
رومی تعهدات صورت گرفته است و موجبات ضمان قهری به عنوان مصداقی از الزامات خارج از
قرارداد ذیل مجموعه تعهدات به عنوان سببی از اسباب تملک قرار گرفته اند (یزدانیان ،1392 ،ص)117
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در حالیکه اساسا ساختار مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسالمی از همان مبدا آغازین طبقه بندی
منبعﺚ از ساختار طبقه بندی ابواب فقهی است .مسئله ای که این دو قانون را از هم فاصله می اندازد.اما
به محض ورود به اصل مقوله مسئولیت مدنی ،طبقه بندی ابواب فقهی در خصوص موجبات ضمان
به عینه در هر دو قانون قابل مشاهده است و هر یک از این قوانین دو حوزه مجزایی از خسارتهارا
تحت پوشش قرار می دهند (بابایی ،1394 ،صص .)136-135قانون مدنی به مسئله ایراد خسارات مالی می
پردازد و قانون مجازات اسالمی بیشتر به ایراد صدمات بدنی اختصاص دارد.لیکن در رابطه بین قانون
مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسالمی ،تعارضات و اختالفات بنیادینی هویداست که نظام حقوقی
ما را با چالشهای عمیقی مواجه نموده است .عمده دلیل این چالش به منشا اقتباس متفاوت این قوانین
باز می گردد.ساختار مسئولیت مدنی درقانون مدنی(صرفا باب ضمان قهری) ومجازات اسالمی
برگرفته دسته بندی ها و ابواب نظام فقهی ما است در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی اساس از همان
ابتدا طراحی ساختاری آن بر اساس منطق ساختاری حقوق رومی پایه گذاری شده است (بابایی ،همان،

صص.)138 ،37 ،36
ساختار مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسالمی به دلیل احیای نهادهای سنتی و فقهی امامیه ،به
ماندد ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی است .یعنی ساختاری دوگانه حول ثنویت حق اهلل/حق
الناس و دو وجهی بر اساس حق (حق اولیه بر نفس یا مال /حق ثانوی یا ضمان که در اثر نقض حق
اولیه پدید می آید) .اما نکته ای بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در قانون مجازات
اند و اعمال مشمول هر یک از آنها به عنوان جرم شناخته شده اند .در حالیکه در نظام فقهی در نظام
فقهی تفکیکی تحت عنوان جرم/خطای مدنی یا مسئولیت مدنی/کیفری وجود ندارد (بادینی،1384 ،

ص . )50،332بر اساس منطق ساختاری حقوق رومی که در قانون مدنی ،قانون مسئولیت مدنی و
مجازات عمومی مهر تایید خورده است ،جرم از خطای مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی از کیفری
متمایز گشته است .در تصویب قانون مجازات اسالمی که توام با احصاء جرائم و تعیین مجازاتها
است ،منطق ساختاری کثرت و تمایز جرم/خطای مدنی و مجازات/جبران خسارت مورد تایید قرار
گرفت هرچند مصادیق جرائم و مجازاتها و نحوه دسته بندی آنها از قانون مجازات عمومی(خالف،
جنحه ،جنایت) متفاوت است زیرا ساختار طبقه ندی جرائم در این قانون برگرفته از حقوق رومی
معاصر بوده است .بدین ترتیب با دسته بندی چهارگانه مجازاتها (حدود ،تعزیرات ،قصاص و دیات)
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و احصاء جرائم مشمول هر یک از مجازاتها بر پایه اصل رومی قانون بودن جرائم و مجازاتها ،1قانون
مجازات اسالمی به همان سبک حقوق رومی قائل به تمایز جرم و مسئولیت کیفری از خطای مدنی
و و مسئولیت مدنی جبران خسارت است.در حالی که اوال در باب حدود وتعزیرات در نظام فقهی،
قطع نظر از حدود که مصادیق و میزان عقوبت در آن محدود واحصاء شده هستند و بدین ترتیب با
اصل قانونی بودن جرائم و لزوم اعالم فهرست جرائم مطابقت دارند ،در باب تعزیرات بنا بر قاعده
التعزیر بما یراه الحاکم بر خالف حدود در نظام فقهی به احصاء مصادیق اعمال مشمول تعزیر پرداخته
نشده و در کتب فقهی نیز چنین فهرستی مشاهده نمی شود بلکه این مسئله در اختیار حاکم گذارده
شده که بنا بر شرایط زمانی و مکانی چنانچه عملی را مشمول عقوبت و تنبیه بداند و آن عمل در
فهرست حدود نیامده باشد ،بتواند در قالب تعزیرو عمدتا به میزانی کمتر از حد به کیفر دادن عمل
مربوطه اقدام نماید

(محقق حلی ،همان ،ص136؛ شهیدثانی ،همان ،ج ،14ص325؛ طباطبایی1418 ،ق ،ج،15

ص432؛ نوبهار ،1393 ،صص .)147-143به استثنای مواردی که تحت عنوان تعزیرات منصوص شرعی
دارای عناوین مجرمانه مشخص وعقوبتی معین است (نوبهار ،1393 ،ص .)153قانون گذار در قانون
مجازات اسالمی با کنار گذاشتن نسبی رویکرد نا معین بودن مصادیق اعمال مشمول تعزیر ،بر پایه
اصل قانون بودن جرائم به ارائه فهرست جرائم تعزیری در قانون تعزیرات سال  75پرداخت.هرچند
که در تعیین میزان عقوبت به همان سبک نظام فقهی با تعیین حداقل و حداکثر ،آنرا در اختیار حاکم
قرار داد2.

شده اند و بر خالف حدود و تعزیرات از عقوبات محسوب نمی شوند (محقق حلی1408 ،ق ،ج ،1ص،2

ج ،2ص 2و ج ،3ص153 ،2؛ شهید ثانی1413 ،ق ،ج ،1ص ،2ج ،3ص ،113ج ،9ص ،5ج ،11ص )401در حالیکه
قصاص و دیات در قانون مجازات اسالمی در کنار حدود و تعزیرات در زمره مجازاتها شمرده شده
اند.
با این وجود هم در ال به الی مواد قوانین مجازات اسالمی و هم در مواد قوانین آیین دادرسی کیفری
جنبه حق الناسی آنها مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.برای مثال در مواد  257قانون مجازات سال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده 2ق.م .عمومی  ،1304ماده  2ق.م.ا سال  70و سال 92
 .2ماده  16ق.م.ا  70و ماده  18سال 92
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 70و مواد 351 ،348و  354قانون سال  92بر جنبه حق بودن قصاص و تعلق آن به مجنی علیه یا اولیای
دم و جنبه توارث و قابلیت اسقاط و تبدیل آن تاکید شده که همگی موید حق الناس بودن قصاص
است .یا در باب دیه در ماده  452قانون سال  92بر جنبه ضمان و مسئولیت مدنی بودن دیه تصریح
شده که خود موید حق الناسی بودن آنها است .هر دو دسته از مصادیق حق الناس و قابل گذشت و
اسقاط به شمار می آیندکه خود نمایانگر تمرکز ضمان ناشی از اتالف نفس بر حقها و منافع زیان
دیده است 1.به نحویکه چنانچه نتیجه هر نوع فعلی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم صدمه به تمامیت
جسمانی اشخاص دیگر باشد ،ضمان آور خواهد بود .اعم از اینکه صدمه ناشی از عمد مرتکب باشد
یا غیر عمد یا خطای محض 2.مطابق ماده  496قانون مجازات اسالمی جدید جنایت در صورتی
موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو
مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود .در این ماده به صراحت تمام رویکرد نتیجه گرایانه
نظام فقهی در قانون مجازات اسالمی هویدا است زیرا مبنای ضمان تحقق خطا یا تقصیر نیست بلکه
جنایت به صرف نقض حق و قابلیت انتساب نتیجه (نقض حق) به فعل مرتکب ،محقق می شود.
همچنین نتیجه گرایی و مسئولیت سببی از دید قانون گذار در هر دو نوع از شیوه اتالف –یعنی اتالف
بالمباشره و بالتسبیب مبنای اصلی مسئولیت تلقی می شود (آقایی نیا ،1392 ،ص56؛ میرمحمدصادقی،1392 ،

ص.)48
 .4-4مفهوم خطا و ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی در وضع کنونی
شناسایی خطا و جایگاه آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی هستیم (بابایی ،1381 ،صص.)77-67
از یک طرف با کنار هم قرار دادن جرم مدنی (عمد) وشبه جرم (بی احتیاطی) در قانون مسئولیت
مدنی ومحوریت عنصر تقصیر در مفهوم رومی آن در این قانون ،طبقه بندی تعهدات به قراردادو
الزامات خارج از قرارداد و پذیرش مصادیق شبه عقد در قانون مدنی و تایید ساختار رومی جرم
کیفری و مجازات و اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسالمی ،مفهوم خطا را
می بایست در قامت نقض تعهد پیشین به عنوان مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مواد  348و  452ق.م.ا 92
 .2مواد  452 ،496قانون مجازات اسالمی سال 92
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شمار آورد .اما از طرف دیگر پذیرش موجبات متکثر ضمان در قانون مدنی تحت عناوین غصب،
اتالف ،تسبیب و استیفاء و در قانون مجازات اسالمی تحت عنوان جنایات ،مبین تایید ساختار نتیجه
گرا و حق محور نظام فقهی است که در آن خطا به مثابه نقض تکلیف پیشین ،اصوال مبدا آغازین
طبقه بدنی مسئولیت مدنی نیست بلکه نقض حق در اثر یکی از اسباب یا موجبات ضمان (اعم از خطا
یا غیر آن) ،مبدا آغازین طبقه بندی مسئولیت مدنی محسوب می شود.
نتیجه
مفهوم خطا در برخی نظاهای حقوقی تعیین کننده ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی بوده است .در
حقوق رومی مفهوم خطا و طبقه بندی های آن کامال تحت تاثیر مفهوم تعهد و عناصر نقض تعهد یا
وظیفه بوده است ..در کامن ال ،مفهوم خطا بر اساس نتایج یا پیامدهای عینی و ملموس آن شناسایی
می شود.بر همین اساس طبقه بندی انواع خطاها در کامن ال بر اساس انواع حقها شکل گرفته است.
نظیر طبقه بندی خطاهای عمدی به خطاهای ناظر بر اشخاص (شامل جسمانی و حیثیتی یا معنوی)
وخطاهای ناظر بر اموال .در حقوق اسالمی نیز ،خطا ،بر پایه نتایج و آثار آن (مصلحت و مفسده) بر
انواع مقاصد مورد حفاظت (نظیر نفس یا مال یا دین) استوار است .اما در نظام فقهی بر خالف حقوق
رومی و کامن ال ،خطا ،مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات ضمان ،به
شکل فهرستی متعدد از عناوین متکثر ناقض حق ،مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی
است که به مانند کامن ال بر اساس کثرت در انواع حق های مورد احترام (نظیر نفس یا مال) می
بندی موضوعی متاثر از آن است .وجود این ساختار متعارض ،وضعیتی بحرانی از حیﺚ نظری و
عملی در نظام حقوقی ما پدید آورده است (بادینی ،همان ،ص .)50نظام حقوقی می بایست به منظور
دستیابی به یک ساختار منسجم دست به گزینش از میان این دو رویکرد آشتی ناپذیر و اصالح قوانین
موجود یزند .آنچه در میان به عنوان راهکار خروج از تضاد پیشنهاد می شود ،پذیرش رویکرد نتیجه
گرا و محق محور فقهی در شناسایی اسباب ناقض حق به عنوان مبدا آغازین طبقه بندی مسئولیت
مدنی و و زدودن نگرش وظیفه گرا وتعهد محور حقوق رومی است که خطا به مثابه نقض تکلیف
پیشین رامبدا آغازین سختار طبقه بندی مسئولیت مدنی به رسمیت می شناسد .نظام حقوقی ما برای
نیل به یک ساختار منسجم و عاری از تضادهای ساختاری الجرم می بایست در تصمیم نهایی خود
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دست به گزینش و انتخاب یکی از دو نگرش ساختاری و حذف تاسیسات و نهادهای حقوقی نگرش
رقیب بزند .نگرش وظیفه گرا و تکلیف محور رومی یا نگرش نتیجه گرا و حق محور فقهی .آنچه
در این مقاله پس از آسیب شناسی ساختار مسئولیت مدنی پیشنهاد می گردد ،بطور خالصه تمرکز بر
توانمندی و قابلیت های ساختار نتیجه گرا و حق محور نظام سنتی فقهی خود و کنار گذاشتن ساختار
اقتباسی وظیفه گرا و تعهد محور حقوق رومی است .بر همین اساس با عنایت به مغایرت بنیادین
مقررات قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی در باب مفهوم خطا و مبدا
آغازین ساختار طبقه بندی ،می بایست قائل به نسخ قانون مسئولیت مدنی با تصویب قانون مجازات
اسالمی به عنوان آخرین اراده قانون گذار شویم یا اینکه در اقدامی قانونگذارانه نسبت به نسخ
مقررات قانون مسئولیت مدنی همت گماریم .کما اینکه برخی حقوق دانان نیز در باب خسارات
بدنی وخسارات مالی و معنوی ناشی از صدمه بدنی قائل به همین رویکرد هستند

(بابایی،1392 ،

صص .)63-59در غیر اینصورت این تضاد بنیادین به نحو غیر قابل حل و غیر قابل جمعی استمرار
خواهد یافت و زمینه سازصدور مستمر آراء متعارض و متهافت خواهد شد.
فهرست منابع
فارسی
 کلی ،جان ( ،)1386تاریخ تئوری حقوقی در غرب ،مترجم :محمد راسخ ،تهران :نشر طرح نو.
 اعرافی ،علیرضا ( ،)1387فقه تربیتی ،جلد اول ،چاپ اول ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
علوم و فرهنگ اسالمی.
 یزدانیان ،علیرضا ( ،)1386قواعد عمومی مسئولیت مدنی ،جلد اول ،تهران :نشر میزان.
 بابایی ،ایرج ( ،)1394مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد ،تهران :نشر میزان.
 کاپلستون ،فردریک ( ،)1380تاریخ فلسفه ،جلد اول یوان و روم ،ترجمه :سید جالل الدین مجتبوی ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
 کانت ،ایمانوئل ( ،)1367بنیاد ما بعد الطبیعه اخالق  ،مترجم :حمید عنایت ،تهران :شرکت سهامی انتشارات
خوارزمی.
 یزدانیان ،علیرضا ( ،)1392مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات ،جلد اول ،تهران :نشر میزان.
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1378الزامات خارج از قرارداد ،جلد اول :مسئولیت مدنی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1398نظریه عمومی تعهدات ،چاپ پنجم ،تهران :نشر میزان.
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 ژوردن ،پاتریس ( ،)1394اصول مسئولیت مدنی ،ترجمه مجید ادیب ،تهران :نشر میزان.
 فرانکنا ،ویلیام ( ،)1377فلسفه اخالق ،قم :دفتر نشر و تحقیقات مرکز جهانی علوم اسالمی.
 بادینی ،حسن ( ،)1384فلسفه مسئولیت مدنی ،تهران :نشر شرکت سهامی انتشار.
 عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)1382موجبات ضمان ،تهران :نشر میزان.
 رضا-محمدباقر ( ،)1384معیار تشخیص حق اهلل و حق الناس در مذاهب اسالمی ،نشریع طلوع ،شماره
.15
 طیب ،سید عبدالحسین( ،)1352کلم الطیب درتقریر عقاید اسالم ،تهران :نشر بنیاد فرهنگ اسالمی حاج محمد
حسین کوشاپور.
 نوبهار ،رحیم ( ،)1393جستاری در دالیل نقلی تقسیم بندی حد-تعزیر ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره
.67

عربی
 حلی ،محقق (1408ق) ،شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،جلد  ،4قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 شهید األول( ،بی تا) ،القواعد والفوائد ،جلد  ،1قم :مکتبۀ المفید.
 غزالی1417( ،ق) ،المستصفی فی علم االصول ،تک جلدی ،بیروت :دار الکتب العلمیۀ.
 شاطبی1422( ،ق) ،الموافقات فی اصول الشریعه ،ج ،2بیروت.
 نجفی ،محمدحسن (1413ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،ج  ،42 ،27بیروت :دار احیاء التراث
العربی.
 شهید ثانی1413( ،ق) ،مسالک االفهام فی تنقیح شرایع االسالمی ،ج ،9 ،11 ،3 ،1قم :موسسه المعارف
 موسوی خمینی ،روح اهلل ( ،)1366تحریر الوسیله ،ج  ،2قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 مراغه ای ،میر عبدالفتاح (1417ق) ،العناوین الفقهیه ،ج ،2قم :موسسه النشر االسالمی.
 بجنوردی،سید حسن ( ،)1380منتها االصول ،ج ،2قم :موسسه نشرو توزیع آثار امام.
 طباطبایی ،سید علی (1404ق) ،ریاض المسائل ،ج  ،2قم :موسسه آل البیت.
 عالمه حلی 1407(،ه .ق) ،نهج الحق و کشف الصدق،تعلیق عین اهلل الحسنی االموری ،تک جلدی ،قم،دارالهجرة
 طوسی ( ،)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،ج ،8تهران :مکتبه المرتضویه.
 انصاری1415( ،ق) ،کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات ،ج  ،2قم :انتشارات مجمع الفکر االسالمی.
 محقق اصفهانی (1427ق) ،حاشیه المکاسب ،ج ،3قم :نشر ذوی القربی
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