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  شرکت ج.: خواهان

    م.ب.: خوانده

   از نقض قرارداد یخسارات ناش مطالبهخواسته: موضوع 

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 182دادرس شعبه مرجع رسیدگی: 

  

  بدوي دادگاه رأي

 بـه طرفیـت خوانـده    ).ب. م( قـاي آ وکالت با ).ع( قايآ مدیریت با) .پ. ج( رکتش خواهان دعوي خصوص در

 ریـال  )630/608/545/4( مبلـغ  مطالبـه  به خواسته ).پ. ح. ح( ـ2 )،.ب. م( ـ1 قایانآ وکالت با) .ب. ح. م( قايآ

 وکیـل  ۀالوکال حق و کارشناسی هزینه هزینۀ دادرسی به اضافه جمله از قانونی خسارت احتساب با وارده خسارت

 یـدکی  قطعـات  توزیـع  و واردات امـر  در کـه  موکل داشته اظهار خواهان وکیل که توضیح این با خواسته به شرح

 انبارهـاي  مجموعـه  از انباري باب یک خود وارداتی یدکی قطعات دپو و نگهداري براي نماید می فعالیت، خودرو

 ولـی  نموده دپو انبار در را یدکی قطعات خواسته مبلغ ارزش بر بالغ و نموده اجاره سال یک مدت براي را خوانده

 جمعـه  روز ظهـر  12 حـدود  ساعت در انبار از حراست و حفظ خصوص در خوانده تعهدات رغم لیع متاسفانه

 موکـل  انبـار  مجـاور  انبـار  در جوشـکاري  عملیـات  انجـام  در خوانـده  انگاري سهل علت به 20/9/1388 مورخه

 بـه  یا آن در موجود یدکی قطعات تمامی تقریباً و نماید می ایتسر ،موکل اجاره مورد انبار به و شروع سوزي شآت

 صـدور  دادخواسـت  ایـن  قـدیم ت با لذا ،است شده خارج انتفاع حیز از که شده منهدم اي گونهه ب یا و سوخته یلک

 دفاع مقام در دادرسی جلسه اولین در خوانده يوکال ؛است نموده درخواست دادگاه محضر از را خواسته بر حکم

                                                
واحـد علـوم و    ،یدانشگاه تهران (بازنشسـته) و اسـتاد دانشـگاه آزاد اسـالم     یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س *

  hsafaii@ut.ac.ir                                                                                      ه: امرایانتهران. قاتیتحق

، ص 1392)، چـاپ اول،  1391تهران (شهریور هاي تجدیدنظر استان  رجوع شود به: مجموعه آراي قضایی دادگاه .1

136.  
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 ایجـاب  ،داشـته  اعـالم  دیـده  حادثـه  سـالن  مجاور انبار در جوشکاري را حادثه علت خواهان وکیل اند داشته بیان

 دادگـاه  از خوانـده  يوکال ادامه در .گردد اثبات خسارت ورود علل هم و مسئولیت دعاوي گونه این در نماید می

 مناًض نمودند را خواهان از مناسب مینتأ اخذ به ناظر مدنی دادرسی آیین قانون 109 ماده 2 بند اعمال درخواست

 شـرح  به وارده ایراد و مینتأ اخذ به نسبت دادگاه که نمودند وارد ایراد دعوي طرح در خواهان اختیار و سمت به

 طبـق  داشـته  اظهـار  دفـاع  مقـام  در خوانـده  يوکـال  دادگـاه  جلسه در .نمود نظر اظهار مستدالً پرونده 32 صفحه

 عملیـات  اثـر  بـر  سـوزي  تـش آ خسـارت  و حادثـه  ورود علـت  خواهان وکیل يانشا نحوه و حاضر دادخواست

 توسـط  یقـدیم ت مـدارك  و ادعـا  حسب فعل این و بوده انسان فعل از ناشی عملیات این که باشد می جوشکاري

 از چـه  .نـدارد  موکل به ارتباطی گونه هیچ شده انجام فعل و است گرفته صورت مستقل انبار یک در ثالث شخص

 رسـمی  کارشـناس  بـه  امـر  ارجاع قرار ،خوانده يوکال خواست در حسب دادگاه. مستقیم غیر چه و مستقیم باب

 عمـل  کیفیت و فعل ترك یا فعل اعم از خوانده تقصیر و سوزي تشآ بین سببیت رابطه احراز جهت را دادگستري

 پس نموده صادر قضیه در متصور اسباب یا سبب ۀمداخل ةنحو و امر جوانب ایترع عدم یاایت رع و جوشکاري

 منـدرج  مبسـوط  شرح به منتخب کارشناس، گرفته صورت کامل نحو به قرار اجراي کارشناسی ۀهزین پرداخت از

 علـت  نوعی به و نموده وییگ کلی محترم کارشناس نظریه این در. دارد می ابراز خودرا نظریه پرونده 50 صفحه در

 از دادگـاه . نمایـد  مـی  اعالم. ر.) ك( قايآ 30 شماره انبار مستأجر تقصیر و خوانده ناحیه از انگاري سهل را حادثه

 خـود  تکمیلی نظریه طی الیهمشار که .نماید نیتعی را عوامل از هریک تقصیر درجه منجزاً که خواهد می کارشناس

 در .دارد می اعالم شفاف به صورت را 30 شماره انبار مستأجر و خوانده تقصیر درجه ،پرونده 74 صفحه به شرح

 تقصـیر  درجه هئیت ياعضا از نفر دو .داده ارجاع )نفره سه( کارشناسی هیئت [به] را موضوع دادگاه ،اعتراض اثر

 .شناسد می مقصر./. 15 را مشارالیه سوم هیئت عضو و .نماید می اعالم./. 50 خسارت و حادثه وقوع در را خوانده

 تصـمیم  اتخـاذ  براي دادگاه يمبنا ،خوانده تقصیر درصد پنجاه بر مبتنی ،نظریه عددي اکثریت قراردادن مالك با که

 از قسـمت  آن بـه  انتخـابی  يوکال یا خوانده سوي از دادرسی جلسات از یک هیچ در اینکه توضیحاً .گیرد می قرار

 از مصـون  خسـارت  میـزان  و نیامـده  عمل به اعتراضی وارده سارتخ میزان نیتعی به ناظر بدوي کارشناس نظریه

 میـزان  بـه  را خواهان دعوي ،ذیل دالیل به بنا و فوق مراتب به توجهاً دادگاه ،حال يا لیع ،است مانده باقی تعرض

 مصـدق  تصـویر  بـر  مشـتمل  خواهان ابرازي ادلّۀ داللت به .داند می ثابت و وارد حادثه وقوع در خوانده مسئولیت

 توسـط  خواهـان  اجاره تحت انبار در سوزي شآت اصل انکار عدم و نشانی تشآ گزارش و اولیه رسمی کارشناس

 رابطـه  بـر  مبتنـی  نیـز  طرفین حقوقی روابط و .باشد می مبرهن و محرز فیه مانحن در بار زیان حادثه وقوع، خوانده

 ارتکـاب  ـ  ضـرر  وجـود ( مسئولیت ارکان و شرایط .است بوده برقرار) انبار باب یک( مستأجره عین بر استیجاري

 ضـرر  بـا  بـار  زیان لفع ترك یا فعل بین تیسبب رابطه و نماید مراهف را زیان موجبات که لفع ترك یا بار زیان فعل

 مـوارد  تمـامی  فیـه  مانحن در که بوده آن نشدن جبران و بودن مسلم مطالبه قابل ضرر شرایط از و )باشد می حادثه
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 مـابین  فی قرارداد متن در .است نگرفته صورت خواهان ضرر جبران براي اقدامی تاکنون و گردیده محقق موصوف

 مـوجر  بـراي  مسـئولیت  عدم مفهوم با شرطی ،نموده اشاره آن به نیز خوانده يوکال که همانطوري پرونده اصحاب

 در شـرط  این به خوانده استناد ،دادگاه این نظر به ولی ،گردیده قید سوزي تشآ و حریق مواقع در الخصوص لیع

 کـه  اسـت  زمـانی  تیمسـئول  عـدم  شرط زیرا؛ باشد مقام در مؤثر و موجه تواند نمی ،خواهان خسارت ادعاي قبال

 کارشناسـی  نظـرات  داللـت  بـه  کـه  حـالی  در ،نباشـد  دخیـل  قضیه در مرتکب عمدي حکم در یا عمدي تقصیر

 ایـت رع عـدم  و انگـاري  سـهل  جهـت  به خوانده، دادگستري رسمی کارشناسان از نفره سه هیئت الخصوص لیع

 ندادن انجام و بوده مقصر حادثه وقوع در درصد پنجاه میزان به مدهآ وجوده ب حریق از پیشگیري و ایمنی مقررات

 مشاغلی در که الخصوص لیع .گردد می محسوب تقصیر خود قرارداد ضمنی یا مصرحه تعهدات و قانونی تکالیف

 و بـوده  برجسته موجر یا مالک سوي از کننده پیشگیري اقدامات و ایمنی مقررات ایترع ضرورت ،انبارداري مثل

 اموال اتالف براي دیگر اسباب با اجتماع در خوانده است مسلم نچهآ .نماید می ایجاب را مضاعفی دقت و مراقبت

 و سـوزي  تـش آ ایجـاد  موجبـات  و نموده سازي مقدمه نوعی به بوده تقصیر آن شرط که تسبیب طریق از خواهان

 ،دیگـر  عوامـل  تیسـبب  بـه  خوانـده  يوکـال  اسـتناد  و است نموده مراهف را انبار در موجود اموال اتالف و حریق

 از خودداري در خوانده عمل که چرا .باشد قضیه در مؤثر اسباب از یکی عنوان به خوانده مسئولیت رافع تواند نمی

 فعـل  ارتکـاب  و تقصـیر  ایـن  بـین  عرفـی  سببت و بوده شغلی تقصیر مصادیق از نوعی به ایمنی مقرراتایت رع

 يوکـال  دفاعیـات  مؤثرنبـودن  و خواهـان  دعـوي  دانستن وارد با دادگاه لذا ؛باشد می موجود) سوزي تشآ( بار زیان

 خسـارت  نیتعیـ  در بـدوي  کارشناس نظر و حادثه علت نیتعی در کارشناسان هیئت نظریه مباینت عدم و خوانده

 مـاده  و مـدنی  مسئولیت قانون از 14 مواد مفهوم و» الضرر« و »تسبیب« فقهی قاعدتین به مستنداً خواهان به وارده

 درصد پنجاه پرداخت به خوانده محکومیت بر حکم ،مدنی قانون از 519و  515، 198 مواد و مدنی قانون از 331

هزینـۀ   و )ریـال  630/608/545/4 مبلـغ  از درصـد  50( اولیـه  کارشـناس  نظریه وفق خواهان به وارده خسارت از

 بـه  نسـبت  و .نمایـد  می اعالم و صادر خواهان حق در تعرفه طبق کارشناسی هزینه و وکیل وکالهلا حق دادرسی و

 وي حقـی  بـی  بـر  حکـم  ،خواهـان  استحقاق عدم جهت به دادگاه کارشناس نظریه بر مازاد خواسته دیگر قسمت

 محتـرم  محـاکم  در تجدیـد نظـر   قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف ،بوده حضوري صادره رأي .نماید می صادر

  .باشد می استان تهران تجدید نظر
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 مشخصات رأي

 20/6/1391مورخ  91099702700100731 . شماره دادنامه شعبه تجدیدنظر:

 آقاي (م.ب.) :نظرخواهتجدید 

 شرکت ج.نده: تجدید نظرخوا

 استان تهران تجدید نظر دادگاه 56 شعبۀ مرجع رسیدگی:

  

  

  

  

  

  

  
  

  تجدیدنظر دادگاه رأي

 مـورخ  00951 شـماره  دادنامـه  از .)پ. ج( رکتش طرفیت به ).ب. ح .م( آقاي نظرخواهیتجدید

 بـه  نظرخواهتجدیـد  دعـواي  آن موجـب  به که دادگاه عمومی حقوقی تهران 182 شعبۀ 23/12/90

 موجه و وارد شده دعوا رد قرار به منتهی تجدیدنظر هزینۀ دادرسی مرحله پرداخت از اعسار خواسته

 ناحیه از و شده صادر پرونده مستندات براساس و مقررات وفق نظرخواستهتجدید دادنامه زیرا ،نیست

 را نظرخواسـته تجدید دادنامـه  اعتباري بی و نقض موجب که موجهی جهات و علل نظرخواهتجدید

 آیین قانون 348 ماده در مذکور جهات با منطبق نظرتجدید درخواست. است نشده مطرح ،کند مراهف

 دادنامـه  تجدیـد نظرخـواهی   رد بـا  لـذا  ،نیست مدنی امور در وانقالب عمومی هاي دادگاه دادرسی

  .است قطعی رأي این. شود می استوار و تأیید ،مرقوم قانون 353 ماده استناد به نظرخواستهتجدید
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  مقدمه

 630   ،608   ،545   ،4م.ب به خواسته مبلغ  يآقا هیشرکت ج. عل لیتوسط وک یدادخواست

گردد،  یم میتهران تقد یحقوق یاز نقض قرارداد به دادگاه عموم یبابت خسارات ناش الیر

 دینما یم تیخودرو فعال یدکیقطعات  عیکه موکل که در امر واردات و توز حیتوض نیبا ا

 ياز مجموعه انبارها يباب انبار کیخود  یواردات یدکی تقطعا يو دپو ينگهدار يو برا

را در  یدکیمبلغ خواسته، قطعات  زانیسال اجاره نموده و به م کیمدت  يخوانده را برا

 خیتعهدات خوانده به حفظ و حراست از انبار، در تار رغم یانبار مزبور دپو کرده، و عل

 يسوز در انبار مجاور آتش يشکارجو اتیخوانده و عمل يانگار به علت سهل 20/9/1388

قطعات موجود در آن  یتمام باًینموده و تقر تیداده و به انبار مورد اجاره موکل سرا يرو

خوانده در مقام دفاع اظهار  يالانتفاع خارج شده است. وک زیاز ح ایبه کل سوخته  ای

مجاور بوده و  باردر ان يخواهان، علت وقوع حادثه، جوشکار لیاند که طبق اعالم وک داشته

انبار مستقل صورت  کیاز فعل شخص ثالث در  یکه ناش ،يبر اثر جوشکار يسوز آتش

طور  به موکل (خوانده) به یگونه ارتباط چیداده است و فعل انجام شده ه يگرفته، رو

 ندارد. میمستق ریغ ای میمستق

جهت  يدادگستر یخوانده، قرار ارجاع به کارشناس رسم يحسب درخواست وکال دادگاه،

و نحوه  يعمل جوشکار تیفیخوانده و ک ریو تقص يسوز آتش نیب تیاحراز رابطه سبب

خود  هیصادر نموده و کارشناس منتخب در نظر هیاسباب متصور در قض ای تیمداخله سبب

. دینما یمستأجر انبار مجاور اعالم م ریو تقص واندهخ يانگار علت حادثه را سهل یبه نوع

 نییاز عوامل را تع کیهر  ریکه منجزاً درجه تقص خواهد یسپس دادگاه از کارشناس م

خوانده و مستأجر انبار مجاور را  ریخود درجه تقص یلیتکم هینظر یط هیکه مشارال دینما

سه نفره  یکارشناس أتیه ه. بر اثر اعتراض، موضوع بدینما یم نییبه صورت شفاف تع

خوانده را در وقوع حادثه و خسارت  ریدرجه تقص أت،یه ي. دو نفر از اعضاشود یارجاع م

%  50 زانیاکثر کارشناسان م هیکه با توجه به نظر دینما ی% اعالم م 15نفر  کی% و  50

 نهیهز و% خواسته  50و دادگاه خوانده را به پرداخت  ردیگ یدادگاه قرار م میتقس يمبنا
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و نسبت به نصف  دینما یمحکوم م یکارشناس نهیو هز لیالوکاله وک و حق یدادرس

 .دهد یخواهان م یحق یکارشناس حکم به ب هیمازاد بر نظر گرخواسته،ید

خواهان مشتمل بر  يبه داللت ادله ابراز: «... آمده است نیچن يرأ لیذکر دال حیتوض در

و عدم انکار اصل  ینشان و گزارش آتش هیاول ی) کارشناس رسمهیمصدق (نظر ریتصو

 هیف در مانحن بار انیدر انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه ز يسوز آتش

 نیبر ع يجاریبر رابطه است یمبتن زین نیطرف یو روابط حقوق باشد یمحرز و مبرم م

 ـ(وجود ضرر  تیو ارکان مسئول طیباب انبار) برقرار بوده است. شرا کیمستأجره (

فعل  نیب تیو رابطه سبب دیرا فراهم نما انیترك فعل که موجبات ز ای بار انزی فعل ارتکاب

مطالبه مسلم بودن و جبران نشدن آن  قابلضرر،  طی.) و از شراباشد یم بار انیو ترك فعل ز

جبران  يبرا یو تاکنون اقدام دهیموارد موصوف محقق گرد یتمام هیف بوده که در مانحن

 يطور اصحاب پرونده همان نیماب یضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد ف

موجر،  يراب تیبا مفهوم عدم مسئول یبه آن اشاره نموده، شرط زیخوانده ن يکه وکال

دادگاه، استفاده  نیو به نظر ا دهیگرد دیق ،يسوز و آتش قیدر مواقع حر الخصوص یعل

موجه و مؤثر در مقام باشد،  تواند یخسارت خواهان نم يشرط در قبال ادعا نیخوانده به ا

که به داللت  ینباشد؛ در حال لیدخ هیاست که مرتکب در قض یزمان ت،یعدم مسئول رایز

خوانده  ،يدادگستر یسه نفره از کارشناس رسم أتیه الخصوص یعل ها یاسنظرات کارشن

به وجود آمده، به  قیاز حر يریشگیو پ یمنیمقررات ا تیو عدم رعا يانگار به جهت سهل

 ایتعهدات مصرحه  یقانون فی% در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکال 50 زانیم

 يمثل انباردار یکه در مشاغل الخصوص یعل گردد، یمحسوب م ریقرارداد خود تقص یضمن

موجر برجسته  ایمالک  ياز سو کننده يریشگیو اقدامات پ یمنیمقررات ا تیضرورت رعا

. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با دینما یم جابیرا ا یبوده و مراقبت و دقت مضاعف

 یبوده، به نوع ریصتقکه شرط آن  بیتسب قیاتالف اموال خواهان از طر يبرا گریاسباب د

و اتالف اموال موجر در انبار را  قیو حر يسوز آتش جادینموده و موجبات ا يساز مقدمه

 تیرافع مسئول تواند ینم گریعوامل د تیخوانده به سبب يفراهم نموده است و استناد وکال
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 از يباشد، چراکه عمل خوانده در خوددار هیاز اسباب مؤثر در قض یکیخوانده به عنوان 

 نیا نیب یعرف تیبوده و سبب یشغل ریتقص قیاز مصاد یبه نوع یمنیمقررات ا تیرعا

. لذا دادگاه با وارد دانستن باشد ی) موجود مي(آتش سوز بار انیو ارتکاب فعل ز ریتقص

 أتیه هینظر نتیخوانده و عدم مبا يوکال اتیخواهان و مؤثر نبودن دفاع يدعو

خسارت وارده به  نییدر تع ينظر کارشناس بدو وعلت حادثه  نییکارشناسان در تع

و  یمدن تیاز قانون مسئول 14و الضرر و مفهوم ماده  بیتسب یخواهان مستنداً به قاعده فقه

حکم به  یمدن یدادرس نییاز قانون آ 519و  515و  198و مواد  یاز قانون مدن 331ماده 

% از مبلغ  50( هیاول ناسکارش هی% از خسارت وارده به خواهان وفق نظر 50پرداخت 

کارشناس طبق تعرفه  نهیو هز لیالوکاله وک و حق یدادرس نهی) و هزالیر 630  ،608  ،545  ،4

 هیخواسته مازاد بر نظر گریو نسبت به قسمت د دینما یدر حق خواهان صادر و اعالم م

 ...» دینما یصادر م يو یحق یکارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان حکم بر ب

نظر بوده و به موجب دادنامه شماره دیو قابل تجد يحکم، حضور نیذکر است که ا قابل

نظر استان دیدادگاه تجد 56شعبه  دییمورد تأ 20/6/1391مورخ  91099702700100731

 . شود یواقع م

 یحقوق یدادگاه عموم 182شعبه  يکه بر رأ یو نگارش یاشکاالت ادب يا از پاره نظر صرف

  مزبور، دو مسأله قابل بحث مطرح شده است:  يدر رأ یتهران وارد است، از لحاظ حقوق

 خوانده و شخص ثالث. نیب تیمسئول میو تقس تسببی رابطه ـ الف

 درآن.  نیسنگ ای يعمد ریتقص ریو تأث تمسئولی عدم شرط ـ ب

 .میقرار ده یدو مسأله را مورد بررس نیبه جا است ا نکیا

  تیمسئول میو تقس تسببی رابطه ـ الف

  تسببی رابطه ـ 1

 دیکه با یمعن نیاست؛ بد يو قهر ياعم از قرارداد یمدن تیاز ارکان مسئول تیسبب رابطه

 یعرف تیرابطه سبب دیبا تر قیترك فعل خوانده باشد و به عبارت دق ایاز فعل  یضرر، ناش
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وجود داشته باشد تا  يخوانده دعو یمنف ایبا فعل مثبت  ریضرر و تقص نیب یاستناد عرف ای

  1بتواند مطالبه خسارت کند. طیهمه شرا صیتشخ صورتدر  دهید انیز

اشخاص مسئول را مشخص کرد؛ مثالً در  ایشخص  دیصورت مداخله اسباب متعدد با در

 ریمتعدد غ يها ممکن است سبب شود، یم دهید که منجر به مرگ حادثه یحادثه رانندگ کی

 مارستان،یدر رساندن مصدوم به ب ریحادثه مؤثر در مرگ باشند مانند تأخ یاز عامل اصل

از آنها  یبرخ ایهمه اسباب  ایآ نکهیجراح و .... در ا يگاران سهل ،یهوشیمتخصص ب ریتقص

 هیحقوق و رو يعلما نیمسئول شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت گردند ب دیبا

قابل قبول و با حقوق  شتریکه در حقوق ما ب يا هیها اختالف است؛ نظر کشور ییقضا

متعارف را مسئول شناخت  ای یسبب اصل دیباشد آن است که با نیز سازگارتر می یاسالم

بر عمل او  یعرف تیو رابطه سبب کند یرا که عرف، خسارت را به او مستند م یشخص یعنی

  2.شود یو خسارت وارده احراز م

است که مقرر  یقانون مدن 332ماده  ژهیبه و یف قانونقاعده مستفاد از مواد مختل نیا

مباشر تلف شدن آن مال  يگریکند و د جادیرا ا ینفر سبب تلف مال کیهرگاه : «دارد یم

که عرفاً تلف  يباشد، به نحو يسبب، اقو نکهیبشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر ا

 نیمتعارف است، بد ای یدر شناخت سبب اصل یعامل مهم ریتقص تهالب» مستند به او باشد.

 ریغ يگریمقصر و د یکیخسارت  نیچند نفر در ا ایدو  ریکه اگر در فرض، تأث یمعن

 335که مقصر بوده است، چنانچه ماده  شود ینسبت داده م یمقصر باشد، خسارت به کس

 کرده است. حیامر تصر نیبه ا یقانون مدن

ممکن است عرف،  یعنیمتعارف ممکن است متعدد باشد،  ای یکه سبب اصل ستین شک

مسئول شناخته  دیهمه آنها با نصورتیچند شخص نسبت دهد که در ا ایضرر را به دو 

کرده و  حیقاعده تصر نیبه ا 1392مصوب  یمجازات اسالم دیقانون جد 526شوند. ماده 

                                                
اله رحیمی، مسئولیت  حسین صفائی و دکتر حبیب براي بحث تفصیلی از رابطه سببیت رجوع شود به : دکتر سید .1

 به بعد. 117، ش 1392 ،سمت ،مدنی، چاپ پنجم

  .همان، ش .2
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 یاتیدر وقوع جنا بیتسب یبه مباشرت و بعض یبرخچند عامل  ایهرگاه دو : «دارد یمقرر م

مستند  تیمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنا تیکه جنا یداشته باشند، عامل ریتاث

رفتار مرتکبان متفاوت باشد  ریمگر تأث باشند، یضامن م يبه همه عوامل باشد به طور مساو

ر در که مباش ی. در صورتستندرفتارشان مسئول ه ریتأث زانیبه م کیصورت هر  نیکه در ا

 »مجنون و مانند آنها باشد سبب ضامن است. ای زیمم ریغ ریجاهل، صغ اریبا اخت تیجنا

مقرر  یعرف تیرابطه سبب ایماده ضمن اشاره به قاعده استناد  نیا شود یمشاهده م چنانکه

صورت همه آنها  نیکه ممکن است خسارت مستند به چند عامل باشد که در ا دارد یم

 حیتصر ریبا عبارت ز یبه قاعده استناد عرف زیشده ن ادیقانون  529ضامن خواهند بود ماده 

است، دادگاه موظف  يفریک ای یموجب ضمان مدن ریکه تقص يموارد هیدر کل«کرده است: 

 .» دیمرتکب را احراز نما ریحاصله به تقص جهیاست استناد نت

احراز کرده که دو عامل سبب ورود  یکارشناس هیمورد بحث، دادگاه بر اساس نظر يرأ در

 يو قرارداد یخوانده؛ که مقررات قانون يانگار و سهل ریتقص ،یکیخسارت بوده است: 

مستأجر انبار مجاور که  ریتقص ،يگریانبار مورد اجاره را نقض کرده است. د یمنیراجع ا

در خسارت وارده به خواهان مؤثر بوده است.  يوزس آتش جادیو ا يبر اثر جوشکار

از  یخسارت و حکم به پرداخت بخش يمورد بحث در شناختن دو عامل برا يرأ نیبنابرا

 میاست؛ اما در مورد نحوه تقس یحقوق نیخسارت وارده به خواهان منطبق با مواز

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس لیاست که در ذ رادیقابل ا تیمسئول

  تیمسئول متقسی ـ 2

ضرر به همه  یپس از احراز استناد عرف ان،یمتعدد ز نیعامل نیب تیمسئول میتقس نهیزم در

 يها هیخصوص نظر نی. در اشود یآنان مطرح م نیب تیمسئول میآنها مسأله نحوه تقس

 یتضامن تیمسئول هیکشورها مطرح شده است، مانند نظر ییقضا هیو رو نیمختلف در دکتر



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی /  16

 

و  نیعامل ریشدت و ضعف تقص یبه نسب تیمسئول میتقس ،يبه تساو تیمسئول میتقس

  1ضرر. رادیمداخله اشخاص در ا ایعمل  ریتاث زانیبه نسبت م تیمسئول میتقس

مصوب  یمجازات اسالم دیاالجرا شدن قانون جد که قبل از الزم يا هیحقوق ایران نظر در

و درجه شدت و  ریتقص زانیکه م نیبود، اعم از ا يتساو هیشده بود نظر رفتهیپذ 1392

مجازات  نیشیقانون پ 3653و  3362قاعده از مواد  نیمتفاوت. ا ایباشد  کسانیضعف عمل 

 يکشور در رأ یعال وانید یعموم أتیه یوانگه شد، یم تنباطاس 1370مصوب  یاسالم

نظر را  نیهم هینقل لهیدو وس يدر فرض تساو 6/2/1390مورخ  717شماره  هیوحدت رو

 بود. رفتهیپذ

هرگاه  ،یقانون مجازات اسالم 337بر حسب مستفاد از ماده «مقرر شده است  يرأ نیا در

هر  تیآن گردد، مسئول نانیسرنش ای نیبه قتل سرنش یمنته هینقل لهیچند وس ایبرخورد دو 

  4...»بود  خواهد يکه باشد) به نحو تساو زانی(به هر م ریاز رانندگان در صورت تقص کی

در دو  یتیاست و خصوص هینقل لهیمربوط به تصادم دو وس يرأ نیذکر است که ا قابل

مجازات  نیشیقانون پ 365و ماده  هیامام يآنچه از اقوال فقها نیبنابرا ستین هینقل لهیوس

 ایکه دو  يقاعده عام است که در همه موارد کی ،يبه تساو میقاعده تقس دیآ یبر م یاسالم

دخالت دارند و خسارت عرفاً مستند به همه آنان است، قابل اعمال  انیز رادیچند نفر در ا

 .باشد یم

                                                
هاي یاد شده، ر.ش دکتر سید حسین صفایی، ضابطه تقسیم مسئولیت مـدنی در فـرض    براي توضیح درباره نظریه .1

 526و ماده  6/2/1390عالی کشور مورخ  هیأت عمومی دیوان 717رأي وحدت رویه شماره  –تصادم دو وسیله نقلیه 

 به بعد. 31، ص 1392بهار  ، فصلنامه رأي، سال دوم، شماره دوم،1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

: هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی کـه تصـادم و    336ماده  .2

برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسـارت وسـیله   

بود، خواه آن دو وسیله نقلیه از یک نوع باشند یا نباشـند و خـواه میـزان تقصـیر آنهـا      نقلیه دیگري را ضامن خواهد 

 ...»مساوي یا متفاوت باشد، اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است 

 »دار خسارت خواهند بود. عهده يخسارت شوند، به طور تساو ای بیهرگاه چند نفر باهم سبب آس: «365ماده  .3

بـه   29ص  ن،یشیمقاله پ ،یآن در زمان حاضر، ر.ش. دکتر صفائ ییاجرا تیعدم قابل لیو تحل يمتن کامل رأ يبرا .4

 بعد.
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قابل  ریتهران از جهات ز یحقوق یدادگاه عموم 182شعبه  يتوجه به مطالب فوق رأ با

 :رسد یبه نظر م رادیا

عمل را  ریثأبه نسبت ت تیمسئول میتقس هیکه دادگاه نظر دیآ یبر م نیچن ياز مفاد رأ اوالً،

جهت از کارشناسان خواسته است که عالوه بر مشخص کردن عوامل  نیو به هم دهیبرگز

حادثه مشخص کنند و بر  جادیاز عوامل را در ا کیهر  ریتقص ریمؤثر در حادثه، درصد تأث

% مبلغ خواسته بابت خسارت محکوم 50خوانده را به پرداخت  ن،اساس نظر کارشناسا

استناد نموده که از  یمدن تیقانون مسئول 14خصوص به ماده  نیت؛ به عالوه در اکرده اس

است سخن گفته است » عمل ریتأث زانیم«از  يریکه تعب نیاز مسئول کیهر » نحوه مداخله«

 ریدرجه تقص«و » از عوامل کیهر  ریدرجه تقص«خود عبارت  يدادگاه در رأ نیبا وجود ا

 یرا تداع ریبه نسبت شدت و ضعف تقص تیمسئول میتقس هیرا به کار برده که نظر» خوانده

 ریتأث زانیبه نسبت م تیمسئول مینبوده بلکه تقس نیکه مقصود دادگاه چن یدر حال کند، یم

 عمل منظور بوده است.

است و  یحقوق ياشکال ماهو کی يشده دارا ادی يفوق، رأ یلفظ رادینظر از ا صرف اً،یثان

که در زمان  یمجازات اسالم نیشیقانون پ 365و  336دادگاه بدون توجه به مواد  نکهیآن ا

 هیوحدت رو يبدون در نظر گرفتن رأ زیاالجرا بوده و ن ) الزم23/12/1390( يصدور رأ

 میکرده و تقس ياالتباع بوده، اقدام به صدور رأ آن زمان الزم رکه د 6/2/1390مورخ 

 يبه تساو میو به قاعده تقس رفتهی) را پذریعمل (تقص ریتأث زانیم هینظر يبر مبنا تیمسئول

مطلق، که در آن زمان قابل اعمال بوده، اشاره نکرده است، هر چند که در عمل با حکم به 

 ،يرأ جهیاست، در نت دهیرس جهیبه همان نت دهید انیز لهی% خسارت به وس 50پرداخت 

 است. رادیاستدالل قابل ااز لحاظ  یقابل قبول ول

از فقه  تیکه به تبع نی، با ا1392مصوب  یمجازات اسالم دیشد که قانون جد ادآوری دیبا

ماده  رایکرده است، ز ریتقد يو آن را به نحو رفتهیرا پذ يبه تساو میتقس هینظر یاسالم

به عنوان استثنا به مقرر داشته است  يبه تساو میقانون مزبور پس از اعالم اصل تقس 526

 ریتأث زانیبه م کیصورت هر  نیرفتار مرتکبان متفاوت باشد که در ا ریمگر تأث«... 



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی /  18

 

را  يبه تساو میتقس دیدر حقوق امروز دادگاه اصوالً با نیبنابرا» رفتارشان مسئول هستند ... 

 ریتقص ایاز رفتار  شتریامل باز عو یکی ریتقص ایثابت شود که رفتار  نکهیکند، مگر ا تیرعا

 میرفتار آنان تقس ریتأث زانیبه نسبت م تیفرض مسئول نیمؤثر بوده که در ا يگریعوامل د

آسان  ياصل تساو تیراه حل نیز کار دادرس را با رعا نیا رسد یخواهد شد. به نظر م

 رادیرفتار عامالن در ا ریکه در صورت اثبات تفاوت تأث نیو همچنین به لحاظ ا کند یم

با عدالت و انصاف سازگار  داند، یاز عمل خود م یرا مسئول خسارت ناش کیضرر، هر 

 1است.

 در آن  نیسنگ ای يعمد ریو نقش تقص تمسئولی عدم شرط ـ ب

 تیبراساس اصل حاکم ،يقرارداد تیدر باب مسئول ت،یمسئول دیتحد ایشرط عدم  اعتبار

 نی. با وجود ا2محل بحث و اختالف است ،يقهر تیدر مسئول یشده است ول رفتهیاراده پذ

است،  يعمد ریکه در حکم تقص باشد نیسنگ ای يعمد ریهرگاه نقض قرارداد، تقص

است که  یبرخالف نظم عموم نیا رایرا معتبر دانست؛ ز تیشرط عدم مسئول توان ینم

 نیقرارداد را نقض کند و در ع گر،ی) به قصد اضرار به طرف دتینبه عمد (با سوء یشخص

از جبران خسارت معاف باشد. اگر شرط عدم  تیمسئول دیتحد ایحال در پناه شرط عدم 

حمل کرد که نقض  يبه موارد دیبا ن،یاراده طرف ریمطلق باشد، آن را با تفس تیمسئول

 .دیایبه شمار ن نیسنگ ای يعمد ریقرارداد، تقص

 ای يعمد ریرا به استناد تقص تیصادره، دادگاه، استناد خوانده به شرط عدم مسئول يرأ در

 خوانده رد کرده است. يدر حکم عمد

در  ریگونه تقص نیا ریو سپس تأث نیسنگ ریو تقص يعمد رینخست مفهوم تقص نکیا

 .میده یقرار م یرا مورد بررس یالملل نیو اسناد ب یحقوق داخل

                                                
 . 37همان، ص  .1

 . 131و  109ص  ،یمدن تیمسئول ،یمیو دکتر رح یدکتر صفائ .2
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با  ایترك فعل به قصد اضرار  ای: که فعل نیسنگ ریو تقص يعمد ریـ مفهوم تقص1

و چرا  ستیچ يدر حکم عمد ای نیسنگ ریروشن است اما تقص باشد یم تین سوء

 شده است؟ یتلق يدر حکم عمد نیسنگ ریتقص

آن ارائه شده است  يبرا یمختلف فیاتفاق نظر وجود ندارد و تعار نیسنگ ریمفهوم تقص در

 است :  ریز فیکه از جمله آنها تعار

 يو در حد دیغفلت شد ایاست که مظهر عدم مهارت  يریتقص ن،یسنگ ریتقص -

 یمباالت یچنان ب آن یول ت؛یاست و نه سوء ن انیشگفت است؛ نه قصد اضرار در م

حقوقدان بنام  نه،یانجام گرفته است (کارب يعمل، عمد ایوجود دارد که گو

 )يرانسوف

سخت فاحش است؛ مرتکب  یول ،يو نه اراد ينه عمد يریتقص ن،یسنگ ریتقص -

 ایآنچنان رفتار کرده که گو یقرارداد را نخواسته، ول يعدم اجرا ایضرر  رادیآن، ا

در کتاب دروس حقوق  يآن را خواسته است (مازوها، حقوقدان بزرگ فرانسو

 ) یمدن

جهل به  ای) یحقوقدان روم ن،ی(اولپ کنند یکه همگان درك م يزیدرك چ عدم -

 نیتر دقت که کم يریو ترك تداب کنند یاشخاص ادراك م نیتر هوش که کم يامور

 فرانسه) میقد ی. (مؤلفان حقوقندینما یافراد اتخاذ م

(آراء  يعاد ریاز تقص دتریشد يریتقص ایرفتار  يعاد اریاز مع دیشد تجاوز -

  1).کایامر يها دادگاه

 صیتشخ يبرا یقیدق اریهستند و مع یو امثال آنها کل فیتعار نیا شود یمالحظه م چنانچه

آن در هر حال با  صیو تشخ دهند یو سبک به دست نم يعاد ریاز تقص نیسنگ ریتقص

 دادگاه است.

                                                
» م مسـئولیت مفهوم تقصیر سـنگین در ارتبـاط بـا شـرط عـد     «براي توضیح بیشتر ر.ش. دکتر سید حسین صفائی،  .1

  به بعد. 427، ص 1392مجموعه مقاالت حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ سوم 
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به کار رفته است؛ از  نیسنگ ریتقص صیجهت تشخ ییارهایفرانسه مع يها آراء دادگاه در

 :ریز يارهایجمله مع

پارچه  يها روغن در کنار بسته ،یکه در کشت يمانند مورد ر،یبودن تقص فاحش -

 .اند دهید بیها آس گذارده شده و پارچه

 یحمل به شخص يکاال توسط متصد لیبودن تعهد نقض شده، مانند تحو یاساس -

 آن را نداشته است. افتیکه سمت الزم جهت در

 نیمانند تکرار سرقت نزد ام ز،یآم عمل تخلف تکرار -

 گریبه د آورد، یبه وجود م يشتریمتخصص که انتظار مراقبت ب يا حرفه مهارت -

 ياعمال مراقبت مورد انتظار از سو ي همه ،يآراء فرانسو یسخن در برخ

  1به شمار آمده است. نیسنگ ریو متخصص، تقص يا اشخاص حرفه

 نیسنگ ریاشخاص متخصص نه تنها در حقوق فرانسه تقص ریاست که تقص یگفتن -

که به  یدر مورد اشخاص زین کایو امر سیبه شمار آمده است، بلکه در حقوق انگل

شده است؛  يشتریب يریگ شوند سخت یلحاظ تخصصشان طرف قرارداد واقع م

 يانتظار از سو دآراء، فقدان دقت و مراقبت در حد مور یکه در برخ یمعن نیبد

 یمباالت یاست، هرچند که آن اندازه از ب دهیگرد یتلق یمدن تیآنان موجب مسئول

    2نباشد. تیموجب مسئول يو اهمال از اشخاص عاد

 رایکند؛ ز یم هیتهران را توج یحقوق یدادگاه عموم 182شعبه  يتخصص، رأ اریمع نیهم

 یضمن ایو تعهدات مصرحه  یقانون فیانجام ندادن تکال«آمده است:  نیمذکور چن يدر رأ

 ،يمثل انباردار یکه در مشاغل الخصوص یعل گردد، یمحسوب م ریقرارداد خود تقص

موجر برجسته  ایمالک  ياز سو کننده يریشگیپ اقداماتو  یمنیمقررات ا تیضرورت رعا

است که  نیظاهراً مقصود بر ا...»  دینما یم جابیرا ا یبوده و مراقبت و دقت مضاعف

 نیو فقدان ا کند یم جابیرا ا يا ژهیاست که مراقبت و دقت و یکار تخصص کی يانباردار

                                                
 به بعد. 230همان، ص  .1

 .239و  238همان، ص  .2
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و  دیآ یبه شمار م »يحکم عمد در«دادگاه  ریبه تعب ای نیسنگ ریتقص یدقت و مراقبت نوع

 است. تیموجب مسئول ت،یشرط عدم مسئول رغم یرو عل نیاز ا

اند: اگر  به شمار آمده است؟ در پاسخ گفته يعمد ریدر حکم تقص نیسنگ ریچرا تقص اما

نباشد، ممکن است متعهد عمداً قرارداد را نقض کند و چون  يدر حکم عمد نیسنگ ریتقص

 گری. به دگردد یمعاف م تیلذا از مسئول باشد، یاست، دشوار م یدرون ياثبات عمد، که امر

خود را  تیمانع از آن است که دارنده سوء ن يعمد ریبه تقص نینگس ریسخن، الحاق تقص

 دور بماند.  تیآن از مسئول و جهالت زند و در پناه یبه نادان

اجازه داد که خباثت، نقاب ساده حماقت بر  دینبا«اند:  گفته يمولفان به نام فرانسو مازوها

 »چهره زند.

را  تیشرط عدم مسئول دانند، یم يعمد ریرا در حکم تقص نیسنگ ریهرحال آنان که تقص به

 . دانند یو باطل م یبر خالف نظم عموم زین نیسنگ ریدر صورت ارتکاب تقص

  یالملل نیو اسناد ب یدر حقوق داخل نیسنگ ریـ تقص2

 ریو به تعب تیکردن شرط عدم مسئول یو نقش آن در خنث نیسنگ ریو تقص يعمد ریتقص

 رغم یعل ن،یسنگ ای يعمد ریمتعهد در نقض قرارداد به علت ارتکاب تقص تیمسئول گرید

 االتیو ا سیمختلف از جمله فرانسه، انگل يدر حقوق کشورها ت،یشرط عدم مسئول

آن عالوه  هیاست و در توج دهیها منعکس گرد شده و در آراء دادگاه رفتهیپذ کایمتحده آمر

  يعمد ریاند: هرگاه متعهد مسئول تقص گفته یبر استناد به نظم عموم

 میو تصم لیبه م یقرارداد بستگ ياست) نباشد، در واقع اجرا يآنچه در حکم عمد ای(

نکند و  ایاو آزاد خواهد بود قرارداد را اجرا کند  گرید ریاو خواهد داشت و به تعب جانبه کی

  1قرارداد ناسازگار و باطل است. عتیگونه شرط با طب نیا

در صورت ارتکاب  یشرط نیعدم نفوذ چن ایبه عدم اعتبار  زین یالملل نیاز اسناد ب یبرخ در

ورشو راجع به حمل و  ونیاشاره شده است؛ مانند کنوانس يدر حکم عمد ای يعمد ریتقص

                                                
 .426همان، ص  .1



 »رأي«فصلنامه مطالعات آراي قضایی /  22

 

ورشو؛  ونیکنوانس 15؛ پروتکل الهه راجع به اصالح ماده 1929مورخ  ییاینقل در

راجع  یالملل نیب ونی؛ کنوانس1976مورخ  ییایدر يدعاو يراب تیمسئول دیتحد ونیکنوانس

 ینیراجع به حمل و نقل زم یالملل نیب ونیو کنوانس 1965آهن مورخ  به حمل و نقل با راه

 1956.1مورخ 

 نیهم در ا ییو آراء قضا شود ینم دهید نهیزم نیقانون عام در ا کی رانیدر حقوق ا اما

به  یحقوق یدادگاه عموم 182شعبه  ياست که رأ یخوشوقت ينادر است. البته جا نهیزم

 کرده است.  حیقاعده تصر نیا

در  یوانگه. 2شده است رفتهیشده پذ ادیقاعده  زیمعتبر ن یو کتب حقوق رانیا نیدکتر در

قاعده مذکور را  توان یوجود دارند که از مالك آنها م یموارد خاص رانیموضوعه ا نیقوان

به عدم جواز  1344مصوب  ییایقانون در 121ماده  3و بند  116ماده  دراستنتاج کرد : 

با علم به احتمال  ایعامداً « که  یحمل در صورت يمتصد تیمسئول دیاستناد به شرط تحد

انجام داده باشد؛ اشاره شده است، علم به  یعمل آور انیترك فعل ز ایفعل » وقوع خسارت 

 آن است. قیاز مصاد ای نیر سنگیاز تقص يریاحتمال وقوع خسارت تعب

ه بدون که مال استجار یحمل در صورت يمتصد تیقانون تجارت عدم مسئول 391ماده  در

 ای سیماده مزبور تدل یاست ول دهیآن پرداخت شود مقرر گرد هیقبول و کرا يدیق چیه

و مراد از  3يعمد ریتقص نجایدر ا سیعمده را استناد کرده که ظاهراَ مقصود از تدل ریتقص

                                                
 به بعد. 440براي توضیح بیشتر ر.ش. همان، ص  .1

چاپ نهـم انتشـارات دانشـگاه تهـران،      هاي خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی جلد اول، دکتر ناصر کاتوزیان، الزام .2

، قواعـد عمـومی   2به بعد.دکتر سید حسین صـفائی، دوره مقـدماتی حقـوق مـدنی، جلـد       582، ص 322، ش 1389

، انتشارات 1به بعد. دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، ج 221، ص 1392قراردادها، چاپ هفدهم، 

. دکتر محسن ایزانلو، شروط محدودکننـده و  324و  323، ص 420، ش 1354مدرسه عالی امور قضایی و اداري قم، 

 به بعد. 159به بعد، ص  127، ش 1382ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 

براي در حقوق فرانسه است. این اصطالح هنگاهی که  dolرسد که کلمه تدلیس در این ماده ترجمه واژه  به نظر می .3

عمل فریبنده در زمان انعقاد قرارداد به کار رود به معنی تدلیس و هنگامی که در رابطه با اجراي قرارداد استعمال شود 

به تقصـیر عمـدي تفسـیر شـده      dolقانون مدنی فرانسه نیز کلمه  1150به معنی تقصیر عمدي است، چنانکه در ماده 

 است.
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حمل و عدم  يمتصد تیمسئول دیبه هر حال تشد 1است. نیسنگ ریعمده همان تقص ریتقص

و شرط آن و  دیبا ق رشیکاال و پذ لیبه علت تحو تیمسئول دیامکان استناد او به تحد

 ماده قابل استنباط است . نیاز ا نیرا سنگ يعمد ریدر فرض ارتکاب تقص هیپرداخت کرا

 يموتور هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسئول ياجبار مهیقانون اصالح قانون ب 6 ماده

که در  يموارد ایحادثه  جادیدر صورت اثبات عمد راننده در ا زین 1387مصوب  ینیزم

اجازه  مهیاستعمال مواد مخدر، به شرکت ب ای یدر حال مست یحکم عمد است مانند رانندگ

از وجوه  یبش ایجهت استرداد تمام  دهید انیخسارت ز تداده است که پس از پرداخ

 د،یکه موجب خسارت شده است مراجعه نما یه شخصب دهید انیز یبه قائم مقام یپرداخت

از  یماده حاک نیحق رجوع به راننده مسبب حادثه را ندارد. ا گریکه در موارد د یدر حال

 نیگذار است. با ا نظر قانون رد تیاز لحاظ مسئول يدر حکم عمد ای يعمد ریتفاوت تقص

و  يقهر تیمسئول يادیاست، با توجه به وحدت بن يقهر تیماده مربوط به مسئول نیکه ا

 استناد کرد. يقرارداد تیبه مالك آن در مسئول توان یم يقرارداد تیمسئول

 ریثأعدم ت ایفوق، با توجه به وحدت مالك قاعده عدم اعتبار  یهر حال از موارد قانون به

استنباط است قابل  نیسنگ ریتقص ای يعمد ریدر صورت ارتکاب تقص تیشرط عدم مسئول

قانون  3به ماده  تیتوانند با عنا یها م است که دادگاه یاصل کل نیتوان گفت ا یم یوانگه

مورد توجه و استناد  یطور که به درست . همانندیبه آن استناد نما یدنم یدادرس نییآ دیجد

 شده واقع شده است. ادی يتهران در رأ یحقوق یدادگاه عموم 182شعبه 

 جمع بندي

از نقاط ضعف  شتریاست. البته نقاط قوت آن ب ینکات قابل توجه يمورد بحث دارا يرأ

 است.

                                                
، 2اند (مبسوط در ترمینولوژي، ج مدي را مترادف با تقصیر سنگین دانستهآقاي دکتر جعفري لنگرودي هم تقصیر ع .1

 اصطالحات تقصیر عمده و تقصیر سنگین)
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 میتقس ياشاره به قاعده مطلق و بدون استثنا ،يعمده رأ رادیا ،ینظر از اشکاالت ادب صرف

 عامالن متعدد خسارت است. نیب يبه تساو تیمسئول

مورخ  717شماره  هیوحدت رو ياالجرا بوده و رأ الزم يکه در زمان صدور رأ يا قاعده

قانون  526به ماده  تینموده است. هر چند که امروزه با عنا حیبه آن تصر زین 6/2/1390

در توجه به  يندارد. اما نقاط قوت رأ ییاجرا تیبه اعتقاد ما قابل ،یمجازات اسالم دیجد

در  ژهیبه وضرر به چند عامل و مسئول شناختن همه آنان و  یعرف نادو است تیرابطه سبب

در حکم  ای يعمد ریبه علت تقص تیشرط عدم مسئول ریثأعدم ت ایعدم اعتبار  رشیپذ

 یآن را تحول توان یخصوص بوده که م نیدر ا نیبا دکتر ی) و هنگامنیسنگ ری(تقص يعمد

 به شمار آورد.  ییمطلوب در آراء قضا


