Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz
önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni
tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin karşılıklı olarak işledikleri
taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik kazasında
sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi
durumlarda neticenin oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla
kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir.
Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın
ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan kişiler
müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla
ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suçun işlenişi
açısından suça iştirak kuralları uygulanamaz. Kanunun suça iştirake ilişkin
hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine iştirak eden kişilerin
sorumluluk statülerini belirlemektedir. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan
ameliyat sırasında meydana gelen ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her
bir kişinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle
belirlenmelidir. Bu tespitte diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate
alınamaz.
Maddenin üçüncü fıkrasında, bilinçli taksirin tanımı verilmiştir. Bilinçli
taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve
fakat istenmemiş olmasıdır. Bilinçli taksir halinde hükmedilecek ceza üçte
birden yarısına kadar artırılacaktır. Böylece bilinçli taksir, iş kazalarını, trafikte
meydana gelen taksirli suçları önlemek bakımından caydırıcı etki yapacak ve
suçların önlenmesinde yarar sağlayacaktır.
Örneğin ülkemizde özellikle kırsal bölgelerde rastlandığı üzere, taksirli
suçlarda failin meydana gelen netice itibarıyla bizzat kendisinin ve aile
bireylerinin ağır derecede mağduriyete uğradıkları görülmektedir. Söz gelimi,
köylü kadınların gündelik uğraşları ve hayat zorlukları itibarıyla, sayısı çok kere
üç dörtten fazlasına varan küçük çocuklarına gerekli dikkati ve itinayı
gösterememeleri sonucu, çocukların yaralandıkları veya öldükleri görülmektedir.
Aynı şekilde meydana gelen trafik kazalarında da benzer olaylara
rastlanmaktadır. Bu gibi hallerde ananın taksirli suçtan dolayı kovuşturmaya
uğraması ve cezaya mahkum edilmesi, esasen suçtan dolayı evladını kaybetmesi
sonucu uğradığı sıkıntıyı şiddetlendirmekle kalmamakta, ayrıca, ailenin tümüyle
ağır derecede mağduriyete düşmesine neden olmaktadır.

