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چکیده
هدف از این تحقیق عالوه بر بررس ی مس ول یت م د ی ب ر اس ات تس اوی در زمین ه ح له تلزی ع
مسول یت در حا ت طل ی (اسباب متعدد ،اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشر) و اس باب عر ی
در قا لن مجازات اسالمی جدید ،پاسخ به این دو سؤال است که تحلالت اسباب طل ی و عر ی در
حلزه تقسیم مسول یت مد ی چه اثراتی به د بال دارد؟ و دیگر این که حله تأثیر اس باب ط ل ی در
حلزه تقسیم مسول یت مد ی چگل ه است .روش تحقیق ملرد استفاده روش تلصیفی تحلیلی اس ت
که به تحلالت مسول یت مد ی ،اسباب طل ی و عر ی در حقلق ایران پرداخت ه ش ده اس ت .ت ایج
تحقیق حاکی از آن است که در حقلق ایران اصل تقسیم مسول یت به طلر تساوی است ،مگ ر ای ن
که ثابت شلد که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسولل بیشتر یا کمتر از دیگری م ؤثر ب لده اس ت .ب ر
اسات ماده  140قا لن مجازات اسالمی جدید و قسمت اخیر ماده  52قا لن مسول یت م د ی ح له
مداخله اسباب در میزان مسول یت مؤثر است؛ یعنی هر چه مداخله و ت أثیر اس باب در ایج اد رر
بیشتر باشد ،میزان مسول یت یز بیشتر است.
واژگان کلیدی :مسول یت مد ی ،اسباب طل ی و عر ی ،اسباب متعدد.
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مقدمه
در کلیه ظامهای حقلقی مل لع زیان و حله جبران آن مد ظر بلده است و این مس أ ه در ق لا ین
مد ی و جزایی آ ها ملد پیدا کرده است .در حقلق ایران یز پیشینه فقهی دارد و منابع آن عبارتند
از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل که در آ ها به مسول یت اشاره شده است .هما ند قلاعدی که در ق رآن
در ملرد مسول یت ا سان در برابر خلد ،خدا و خلق وج لد دارد ( .ب ات زاده و میال ی)85 ،1397 ،
قلاعد اخالقی بر پایه ایمان و بر اسات آزادی تلأم با تکلیف در قرآن فراوان است ،به ح لی ک ه ب ا
قاطعیت میتلان گفت ،جبران زیان دیگری ملافق با روح قرآن است( .ره پیک )64 ،1393 ،اعم ا ی
که منتهی به ورود زیان به دیگران میشلد ،گاهی اشی از علت واحد است که در این حا ت س اده،
پس از احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل زیانبار ،شخص خاطی یا مقصر تلسط محکمه شناسایی
و ملزم به جبران خسارت میگردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدد اسباب به وج لد آی د
که در این حا ت دادرسان به منظلر احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب یا اسباب مسولل حادث ه،
مل لع را حسب ملرد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع میدهند و ا تظار دار د
کارشنات سبت به احراز رابطه سببیت اقدام ماید .کارشنات یز اچار میش لد رابط ه س ببیت را
احراز و مقصر حادثه را معرفی ماید؛ که این امری اپسند است زیرا کارشنات از حیطه وظایف خلد
خارجشده و اظهار ظر قضایی ملده است و باعث ار ایتی اصحاب دعلا و وکال م یش لد( .زراع ت،
 )13 ،1392این مشکالت اشی از ظرافت مل لع تعدد اسباب بلده و ریشه در فنی ب لدن آن دارد.
یکی از حقلقدا ان بنا ی در ملرد دشلاری اثبات رابطه سببیت می لیس د« :ک ار قض ایی ،دش لاری
برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر ملجب شده اس ت ک ه مح اکم قض ایی ب ه
دفعات در حکم خلد فقط اکتفا به این کنند که فالن فعل ،سبب تیجه حاصله بلده است .بدون این
که دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن ساز د» .در واقع مسائل فن ی و
قضایی چنان باهم آمیختها د که جز به یاری دا ش و درک سلیم قضایی ،قابل تفکیک خلاهد ب لد.
(سکلتی و شما ی )134 ،1390 ،در سالهای اخیر یز در حلادث اشی از کار ی ا تص ادفات ک ه در
مراجع قضایی اقامه میگشت ،دادرت جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرو ده را به کارشناسان
فنی و پزشکان قا ل ی ارجاع میداد که گاهی کارشناسان در گزارشه ای خ لد ع الوه ب ر مش خص
ملدن طرفین حادثه ،در تحقق خسارات جا ی و ما ی ،میزان تأثیر آن را به ش کل درص دی مع ین
می ملد د ،درحا یکه ص قا لن برخالف آن بلد و بنا را بر تساوی مسول یت قرار داده بلد و مان
سبی را پذیرفته بلد( .صادقی)43 ،1392 ،
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به ظر میرسد مسأ ه مان سبی در ظام حقلقی ما ،آن طلر که باید مشخص یست .به خصلص
آن که در فقه یز مان سبی به صلرت مبسلط ملرد بحث قرار گرفته است .در ای ن می ان روی ه
قضایی ایران یز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است؛ هر چند ک ه در ای ن زمین ه
رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادال ه ق لا ین م یت لان ب ه تحلی ل ظ ری ای ن
مل لع پرداخت( .صفایی و رحیمی )69 ،1390 ،در بحث مسول یت مد ی و زوم پرداخت خس ارت
یکی از وظایف زیاندیده اثبات رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیانبار است .اثبات رابطه سببیت
از جمله دشلارترین مباحث حقلقی در بحث مسول یت مد ی و جزایی است که در ملاردی میتلا د
منجر به عدم قابلیت جبران خسارت شلد .این ام ر در فر ی ک ه خس ارت اش ی از فع ل یک ی از
اشخاص در میان جمعی معین و محصلر باشد دشلارتر است و زوم تلجه به مبا ی مسول یت م د ی
و احراز رابطه سببیت و حله جبران زیان را بیش از پیش روری میکند( .عابدی )43 ،1392 ،در
این فرض از سلیی این علم وجدا ی وجلد دارد که رر وارد شده و خسارت میبایست جبران ش لد
و این خسارت اشی از فعل یکی از افراد ملجلد در جمعی معین است و از سلی دیگر ه یچ د یل ی
جهت ا تساب رر به یکی از این اشخاص در اختیار یس ت و قض یه از جه ت مل لعی مجم ل و
دارای ابهام است .این فرض از دشلارترین فرضهای مسول یت است که ت اکنلن ب ه تفص یل ب ه آن
پرداختها د و گذشته از برخی تحقیقات حقلقی در سالهای اخیر ،فقها ی ز ص رفاً در ب اب مس ائل
خاص به ذکر مثالهایی از آن اکتفا کردها د .با ای ن وج لد اص ل یین در بح ث ش بهات محص لره و
دوران امر بین محذورین اصلل بحث را ارائه کرده ا د .در این راستا برخی قض ات دی لان ع ا ی ی ز
مخا ف مان سبی بلده و د یل خلد را اینگل ه بیان می ملد د که چنین حکمی د ی ل ق ا ل ی و
شرعی دارد و بنا بر قلا ین ملجلد ،تقصیر مرتکب یا مان آور است یا ه .اگ ر مان آور باش د
ما ند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد ،طبعاً تقص یر س بب ادی ده ا گاش ته ش ده و تم ام
خسارات متلجه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفتهشده و عملش مس ول یت آور باش د هما ن د
باب شرکت در قتل خلاهد بلد که اگر قتل مستند به چند فر باشد کم و زیاد ب لدن س هم آ ان در
حادثه تفاوتی دارد .در این پژوهش تالش شده به این مسائل پرداخته شلد.
منظلر از سبب ،هر عملی است که با ا جام آن زمینه برای کارایی علت تل ف ف راهم م ی ش لد ،ب ه
طلری که اگر آن عمل ا جام شده بلد ،علت تلف مؤثر واقع می شد .ظیر کندن چاه و صب چ اقل
و قرار دادن سنگ و ایجاد ما ع در معبر عام( .ملسلی خمینی )564،1390 ،برخی از فقها از جمل ه
شهید ثا ی ،در کتاب مسا ک می گلیند که آ چه در تلف و هالک مال مدخلیت دارد یا به گل ه ای
است که عرف و عادت هالک را حقیقتاً به آن سبت می دهد ،مثل این که سر حیلان را ببرد که در
این صلرت آن را علت و اجرای فعلش را مباشرت می امند ،یا به گل ه ای است ک ه ع رف و ع ادت
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تلف را حقیقتاً به آن سبت می دهد که در این صلرت ،اگر از اعما ی با آن قص د حص لل فعل ی را
میکنند که معملالً تلف به آن سبت داده می ش لد آن را س بب و اج رای فعل ش را تس بیب م ی
گلیند .ما ند کندن چاه ،که در عرف و عادت ،هرکس در چاه بیفتد و بمیرد م ی گلین د ک ه حف ر
کننده چاه حقیقتاً او را کشت ،هر چند شأن چاه کندن این است که در حین کن دن آن م ی ت لان
قصد کرد تا کسی در آن بیفتد و بمیرد( .شهید ثا ی 1416 ،ق )163 ،در این راستا در حقلق م د ی
برای تحقق مسول یت مد ی الزم است که سه رکن رر ،فعل زیا بار و رابطه سببیت فراهم ش لد و
تعدد اسباب ،ممکن است به سه صلرت مطرح باشد .طل ی ،عر ی و یا اجم ا ی .یکن گ اه در ب ه
وجلد آمدن خسارت ،دو یا چند فر دخا ت دار د که به مسأ ه تعدد اس باب مع روف اس ت .در ای ن
حا ت تالش می شلد از میان اسباب متعددی که ملجب وارد شدن خسارت م ی ش ل د ،آن س ببی
که سزاوار تحمل چنین مسول یتی است ،شناسایی گردد .هرگاه در یک حادث ه دو ی ا چن د س بب،
یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و ملجب حادثه گرد د ،در ای ن ص لرت اجتم اع اس باب ط ل ی
تحقق می یابد .هرگاه چند فر در ارتکاب عمل زیا بار با هم همک اری ماین د و در ا ج ام عملی ات
اجرایی با هم مشارکت داشته باشند ،و تیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عر ی خلاه د
بلد ( .بات زاده و میال ی )33 ،1397 ،اما ،گاه علم اجما ی به ایجاد زی ان ب ه وس یله یک ی از چن د
سبب محصلر وجلد دارد ،بدون این که سبب مزبلر به طلر تفصیلی معل لم و مع ین باش د .در ای ن
صلرت اسباب طل ی مطرح می شل د .در این صلرت ،مسأ ه تش خیص مس ولل در اجتم اع اس باب
است که در این گل ه ملارد در تعیین سبب امن اختالف ظر وجلد دارد و ظری ه ه ای متف اوتی
ارائه شده است( .شامبیاتی )201 ،1389 ،در بحث رابطه سببیت میان فعل زی انب ار و رر وارده،
گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت برقرار است که این سادهت رین ص لرت ی ک دع لی
مسول یت مد ی است .اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخا ت داشته باشد ،بحثی که در اینجا
مطرح میگردد ،اجتماع اسباب است که در حقلق مل لعه تح ت هم ین عن لان و در فق ه تح ت
عنلان تزاحم ملجبات مان امیده میشلد .این اجتماع گ اهی ط ل ی و گ اهی عر ی اس ت ک ه
دومی از محل بحث ما خارج و او ی مل لع بحث ماست( .ره پیک)17 ،1393 ،
مطابق قلل مشهلر فقهای امامیه و قا ل گذار ایران ،هر گاه چند س بب ب ه ح ل تعاق ب ،جن ایتی را
ایجاد کنند ،سببی امن است که تأثیر آن در ایجاد جنایت ،سبت به سایر اسباب مقدم باش د و ل
آن که در پیدایش ،همزمان و یا حتی مؤخر باشد( .ب اریکلل )25 ،1392 ،عام ل تفکی ک س بب ب ه
طل ی و عر ی ،زمان حدوث اسباب یست؛ تا به د یل همزمان بلدن اسباب م ا بت لا یم ع املی را
عر ی محسلب کنیم یا طل ی محسلب کنیم .عاملی که برای تفکیک سبب طل ی و عر ی به ک ار
می رود ،زمان امتداد تأثیر این اسباب تا تیجه است .یعنی اگر دو یا چند سبب در وقلع م ثالً قت ل
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تأثیر داشته باشند برای این که تشخیص دهیم که این اجتماع طل ی است یا عر ی م ا ب ه زم ان
تأثیر اسباب تا تیجه تلجه می کنیم .اگر این اسباب مثالً در قتل قش داشته باشند ،در صلرتی که
این تأثیر سبب ها از وقلع سبب تا قتل امتداد یابد ،یا این که با تأثیر هم در یک زمان ملج ب قت ل
شلد ،لع اجتماع عر ی است .هر چند سبب در زمان مختلف واقع شلد .مثالً شخصی در غذای ا ف
سم بریزد و بعد از دو ماه دیگر شخص ب یز در غذای ا ف باز هم سم بری زد و در م اه بع د در اث ر
تأثیر هر دو سم بمیرد .در اینجا لع اجتماع عر ی است و ش رکت محس لب م ی ش لد .ه ر چن د
اسباب در زمان های مختلف اتفاق افتاده است .اما تأثیر آ ها از وقلع سبب تا قتل امتداد دارد و قتل
یز به د یل وجلد تأثیر هر دو سبب است( .قاسمی و ک ارمرزی )25 ،1392 ،ام ا در م لرد اجتم اع
طل ی این طلر یست و تأثیر اسباب از وقلع تا تیجه ادامه می یابد .بلکه سبب ت أثیر خ لد را م ی
گذارد و تأثیرش تمام می شلد و تا قتل ادامه می یابد ،بلکه بعد از اتمام این تأثیر یا سبب دیگر اثر
خلد را می گذارد تا این که قتل واقع می شلد .باز هر چند زمان حدوث متفاوت باشد که تأثیری در
قضیه دارد .مثالً کسی سنگی می گذارد و دیگری چاهی می کند و ا ف به علت برخلرد با سنگ به
چاه می افتد .اینجا سنگ اثر خلد را می گذارد و اثرش تمام می شلد و تا قتل ادامه می یاب د .بع د
شخص در چاه می افتد و می میرد و چاه یز اثر خلد را می گذارد و تمام می شلد .یعن ی در ح ین
وقلع تیجه اثر هر دو را می تلان همزمان در قتل یافت .پس آ چه در تشخیص این ها اهمیت دارد
زمان وقلع عملیات اجرایی و سبب ه ا یس ت بلک ه زم ان ت أثیر اس باب و امت داد ان ت ا تیج ه و
همزما ی تأثیر اسباب در تیجه است .قا لن مجازات اسالمی در ماده  535مقرر داشته است هرگ اه
دو یا چند فر با ا جام عمل غیر مجاز در وقلع جنایتی به ح ل س بب و ب ه ص لرت ط ل ی دخا ت
داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقلع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگ ر باش د ،امن
است .ما ند آن که یکی از آ ان گلدا ی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و ع ابری ب ه
سبب برخلرد با سنگ به گلدال افتد که در این صلرت ،کسی که سنگ را گذاشته ،امن است مگر
آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صلرت ش رکت در ج رم محس لب م ی
شلد( .کاتلزیان )86 ،1392 ،از دیرباز ا دیشه های حقلقی و فلسفی ،در مقام ح ل معم ای تقس یم
مسول یت اسباب طل ی ،راهکارهای متعدد و متفاوتی ما ند تقس یم مس ول یت ب ر مبن ای تس اوی،
تقسیم مسول یت به سبت تأثیر و به سبت تقصیر پیشنهاد کرده ا د ک ه ای ن راهکاره ا در ق ا لن
مجازات اسالمی جدید یز مطرح شده اس ت( .گل دوزیان )43 ،1393 ،در ق ا لن مج ازات اس المی
سابق چند ماده به این مل لع اختصاص داشت .این ملاد از حاظ معیار تقسیم مسول یت هماهن گ
بلد د؛ در تیجه ،در تفسیر آ ها اختالف ظر دیده می شد.
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 -1تعاریف و مفاهیم
 -1-1مسئولیت مدنی و سبب
مس ول یت کلمه ای عربی اس ت و معادل فارس ی آن عبارت پاسخگلیی است .در اصطالح حقلق ی
ی ز این عبارت از معنای غلی آن دور ش ده اس ت .بن ابراین مس ول یت م د ی عب ارت اس ت از
ا ت زام و تعه د قا ل ی ش خص به جب ران رر و زی ا ی ک ه در تیج ه عم ل مس تند ب ه او ،ب ه
دیگ ری وارد ش ده اس ت( .و ی دی )127 ،1392 ،ش ناخت معن ا و مفه لم مس ول یت و آث ار آن
مستلزم شناخت اجما ی مفاهیم غلی و اصطالحی آن است که می تلا د در بررسی مل لع مفی د
فایده واقع شلد و شناخت دقیق تری از آن به م ا بده د .کلم ه مس ول یت ص فت س اخته ش ده از
مسولل به معنای مؤاخذه شده و گرفتار در املر ما ی و کیفری و ا تظامی ب لده ک ه در غ ت دارای
معا ی گل اگلن مسولل بلدن ،متعهد بلدن ،ملظف بلدن ،متعهد قهری یا اختی اری و م ا ی ی ا غی ر
ما ی می باشد .در زبان عربی مسول یت مصدر جعلی مسولل است و در آی ات و احادی ث ب ه معن ی
ملرد سؤال واقع شدن شخص به د یل ا جام دادن یا عدم ا جام کاری به کار رفت ه اس ت( .جعف ری
نگرودی )79 ،1389 ،مسول یت در ادبیات حقلقی ،تعهد قا ل ی ش خص اس ت مبن ی ب ر ای ن ک ه
خسارتی را که به دیگری وارد کرده است جبران ماید و پاسخگلی ا تخ اب خ لد در براب ر دیگ ران
باشد اعم از این که خسارت وارد شده اشی از تقصیر خلد او یا اشی از فعا یت وی باشد ،به عبارت
دیگر می تلان گفت مسول یت رابطه حقلقی است که اشی از فعل یا ترک فعل زی ان آور ب ه ح ال
افراد یا مصا ح عامه باشد که این رابطه با ایفای تعهد از جا ب مسولل و ی ا اج رای کیف ر درب اره او
زائل می گردد .در اسالم و منابع فقهی مسول یت مترادف با کلمه مان به کار گرفته شده است که
هر لع مسول یت اعم از مسول یت ما ی و کیفری را شامل می شلد( .خدابخشی)43 ،1391 ،
منظلر از مسول یت مد ی تکلیف شخص به جبران خسارت وارد شده بر دیگری است .ب دین معن ی
که هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل به دیگری خسارتی را وارد کند عرفاً در برابر او مسول یت دارد و
باید خسارت وارده را تدارک ببیند .اعم از این که زیان وارده در اثر عمل شخص مسولل یا اش خاص
تحت مراقبت او یا اشیاء تحت حراست و ما کیت او باشد و تفاوتی دارد ک ه منش اء خس ارت وارد
شده جرم باشد یا شبه جرم زیرا مسول یت مد ی در تیجه اعما ی حاصل می شلد که ب دون مج لز
قا ل ی است ،خلاه عمدی باشد یا غیر عمدی( .زراعت )59 ،1392 ،در مسول یت مد ی رر و زی ان
اشی از جرم که شرط تحقق مسول یت است از یک طرف جنبه شخصی و خصلص ی دارد زی را ب ر
خالف مسول یت کیفری رر متلجه شخص خصلصی است و به همین علت زیان دیده می تلا د از
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طریق طرح دعلا در محاکم حقلقی جبران خسارت وارده را بخلاهد و از طرف دیگر اعمال مسول یت
محدود به ملارد مصرح در قا لن یست و هر فعلی که ملجب خسارت به دیگری ش لد بای د جب ران
گردد و ل این که در قا لن بیان شده باشد .بنابراین اگ ر شخص ی در تیج ه ب ی احتی اطی ی ا ب ی
مباالتی به دیگری خسارتی وارد ماید مکلف به جبران آن است و در معنای اعم در مقابل مسول یت
کیفری استعمال می شلد( .رشادتی )53 ،1390 ،مسول یت مد ی ب ه دو قس م مس ول یت اش ی از
قرارداد و مسول یت خارج از قرارداد یا مسول یت قا ل ی تقسیم می شلد که قدر مشترک در ای ن دو
مسول یت قض تعهد و ا زام است ب ا ای ن تف اوت ک ه در مس ول یت اش ی از ق رارداد ق ض تعه د
قراردادی است و در مسول یت خارج از قرارداد قض تعهد قا ل ی است( .دا ل د)28 ،1386 ،
سبب را در غت به علت و وسیله یل به چیز دیگر و یا چیزی که ما را به هدف یا چیز دیگ ر وص ل
میکند تعبیر کردها د( .صفایی و رحیمی )86 ،1390 ،در ق رآن ک ریم در م لاردی ای ن عب ارت در
معنای ریسمان به کار رفته است( .گلدوزیان )73 ،1393 ،و در ملاردی دیگر علل پنهان از چش م و
معنلی را به اسباب ا سماوات تعبیر کرده است .با اس تقرا در مت لن فقه ی م یت لان ای ن کت ه را
استخراج کرد که معنای فقهی شرط از معنای منطقی آن دور و به معن ای غ لی آن زدی ک ش ده
است .در فقه به امری اطالق میشلد که شرع بین آ ها و املر دیگر رابط ه وج لدی و ع دمی برق رار
کرده است به حلیکه از وجلد سبب ،تحقق مسبب و از عدم آن فق دان مس بب حاص ل م یش لد.
( بات زاده و میال ی )514 ،1397 ،شهید اول قائل به این تعریف است ک ه س بب عب ارت از وص ف
ظاهر و قاعدهمندی است که بر اسات د یل شرعی معرف اثبات حکم شرعی باشد بهگل های ک ه از
وجلد آن وجلد حکم و از فقدان آن عدم حکم الزم آید و ب دون آن حک م ممتن ع باش د و تنه ا در
صلرتی تخلف حکم از سبب ممکن باشد که ما عی در میان باشد و یا شرطی مفق لد ش لد( .ش هید
اول )85 ،1379 ،محقق حلی در شرایع در کتاب دیات می گلید سبب چیزی است ک ه اگ ر وج لد
داشته باشد تلف حاصل خلاهد شد ،اما علت تلف چی ز دیگ ری اس ت( .ش هیدی )13 ،1382 ،در
اصطالح حقلقی سبب حادثهای است که منشأ ورود خسارت به غیر شده است .بهعبارت دیگر سبب
آن است که اگر وجلد میداشت خسارت یز به وجلد میآمد .با ای ن وج لد ب ین س بب و ش رط
میبایست تفکیک قائل شد به حلیکه شرط منطبق با تعریف سبب در اصطالح منطق ی آن اس ت.
به عبارت دیگر وجلد شرط در تحقق خسارت الزم است اما علت تامه آن یست و مالزم ه ب ا وق لع
خسارت دارد .برخالف سبب که عرف ،آن را د یل بر وقلع حادثه م یدا د و وج لد آن مالزم ه ب ا
خسارت دارد( .عابدی )43 ،1392 ،در علم اصلل مجمل چیزی است که بهخلدیخلد ،دارای دال ت
روشن و آشکار باشد و عرف معنی روشنی را از آن افاده کن د و م ردد ب ین چن د احتم ال باش د.
(غمامی )85 ،1383 ،مراد از سبب اجما ی یز آن است که علت و سبب حادث ه زیا ب ار ب ین چن د
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علت محصلر و مشخص قرار دارد و ی زیاندیده میتلا د آن را بهطلر دقیق و قاطع تعیین کند .ب ه
عبارت دیگر سبب حادثه مردد بین چند احتمال محصلر در گ روه معین ی باش د .ب ه عن لان مث ال
شخصی از چند داروی تل ید شده تلسط شرکتهای مختلف مصرف کرده و یکی از آ ه ا منج ر ب ه
زیان شده است اما تعیین عامل زیان بهط لر دقی ق مق دور یس ت و س بب حادث ه مجم ل اس ت.
(شامبیاتی )73 ،1389 ،سبب ،در معنای فلسفی و اصل ی آن چیزی است ک ه از وج لد آن ،وج لد
مسبب و از عدم آن ،عدم مسبب الزم آید .اما در معنای فقهی و حقلقی آن بین فقه ا و حقلق دا ان
اختالف ظر وجلد دارد .برخی سبب را فاعل ملزوم علت دا سته ا د ،ما ند حفر کننده چاه ،ب ه ای ن
معنی که حفر چاه در معبر عام اغلب ملجب سقلط ا سان یا حیلان در آن می شلد .پس س قلط در
چاه ،الزمه حفر آن است و حفر آن ،ملزوم سقلط ا سان یا حیلان در آن است و حف ر کنن ده فاع ل
ملزوم سقلط می باشد.
 -2-1اجمال و اقسام آن
هرگاه به چیزی قطع و یقین آمیخته به اجمال حاصل شلد ،آن را علم اجما ی می امند .ب ه عن لان
مثال شخصی به وجلد خمر در یکی از دو ظرف ملجلد علم دارد اما میدا د بهطلر معین در ک دام
یک از آنها خمر است .امام خمینی (ره) معتقد است که علم اجما ی علمی است ک ه ش ک ب ه آن
میمه شده؛ و در مقابل آن علم تفصیلی است که در متعلق علم هیچ گل ه شبههای وج لد دارد.
(کاتلزیان )30 ،1392 ،در یک تقسیمبندی اجمال را میتلان از ظر میزان تقصیر و از ظر ا تس اب
فعل ملرد بررسی قرار داد .گاهی خسارت اشی از فعل چند سبب است اما میزان تقصیر آ ها مجمل
و امعللم است .در این فرض ممکن است اجمال اشی از اجتماع چند سبب باشد ی ا اجتم اع چن د
سبب و مباشر و یا چند مباشر .اجتماع اسباب را میتلان در س ه حا ت خالص ه ک رد -1 :اجتم اع
اسباب به حل عر ی  -2اجتماع اسباب به حل ط ل ی  -3اجتم اع عام ل ا س ا ی و علام ل طبیع ی.
(ملسلی بجنلردی )167 ،1387 ،هرگاه چند سبب در زمان واحد با هم ملجب خس ارتی ش ل د ،و
اثر آ ها فاقد تقدم و تأخر زما ی باشد ،اجتماع آ ها به حل عر ی است .بهطلر مث ال ی ک ف ر قه له
مقتلل را آ لده به سم کرده و دیگری چای او را و شخص در اثر تأثیر هر دو سم فلت کند .ی ا چن د
فر با یکدیگر اتلمبیل را واژگلن کنند و سبب خسارت شل د ( .قیبی )49 ،1386 ،در حا ت اجتماع
اسباب به حل عر ی تشخیص اسباب مسولل امر مشکلی یست ،زیرا حادثه قابل ا تس اب ب ه هم ه
آ ان است و رابطه سببیت میان فعل و تیجه برقرار است .به همین د یل حقلقدا ان اجتماع اس باب
به حل عر ی را اشتراک در جنایت میدا ند ،و همه کسا ی را که در وقلع جنایت ق ش داش ته ا د
امن می دا ند ،و تنها بحث در میزان مسول یت آ ها است( .وحدتی شبیری)36 ،1388 ،
8

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

 -2اسباب و اجتماع آنها
در تعدد اسباب ،هرگاه دخا ت علامل متعدد در وقلع تیجه ب ا تق دم و ت أخر زم ا ی هم راه باش د،
به حلیکه یکی علت وجلد دیگری است ،تعدد به حل طل ی است .به طلر مثال بر اثر کثرت مسافر
در مقابل در ورودی اتلبلت ،درب به د یل قص فنی و فشار بیش از حد باز میش لد ،مس افری ب ه
بیرون پرتاب میشلد و اتلمبیل دیگری با سرعت غیر مجاز با او برخلرد میکند ،او را به بیمارس تان
منتقل و در بیمارستان به علت عدم رعایت ملازین درما ی تلسط پزشک ،مسملم میشلد ،ب ه ات اق
عمل منتقل و در آ جا به علت قص فنی برق بیمارستان ،مصدوم فلت میکند( .قاسمی و کارمرزی،
 )413 ،1392همچنین در تعدد اسباب ،هرگاه چند سبب در زمان واح د ب ا ه م ملج ب خس ارتی
شل د و اثر آ ها فاقد تقدم و تأخر زما ی باشد ،تعدد آ ها به حل عر ی است .بهطلر مث ال ی ک ف ر
قهله مقتلل را آ لده به سم کرده و دیگری چای او را ،و شخص در اثر تأثیر هر دو سم فلت کن د ی ا
چند فر با یکدیگر اتلمبیل را واژگلن کنند و سبب خسارت شلد( .عمید ز جا ی)53 ،1389 ،
در خصلص اجتماع طل ی باید گفت که تحقق اجتماع طل ی علامل منلط ب ه ترتی ب زم ا ی ت أثیر
هریک از آ ها در وقلع تیجه واحد است ،چه آن که در حدوث ،تقدم و تأخر داشته یا هم زمان واقع
شده باشند .بنابراین ،در این فرض تأثیر هر فعل ،سبت به دیگری تقدم یا تأخر دارد به ط لری ک ه
در زمان وقلع زیان ،تنها اثر یک عامل ،حض لر دارد( .عیس ائی تفرش ی و همک اران )124 ،1386 ،
اجتماع طل ی علامل مؤثر در زیان واحد ،منحصر به دو صلرت است .اجتماع سبب و مباشر .بنابراین
صلرت سلم ،که در اجتماع عر ی علامل ،بر حل اجتماع مباشرین ممکن است ،در اجتم اع ط ل ی،
غیرقابل تصلر است زیرا مباشرت ،ایجاد زدیک ترین علت به تیجه است ،و علت ،عاملی اس ت ک ه،
از وجلدش ،وجلد معللل ،و از عدمش ،عدم معللل الزم می آید .به عبارت دیگر با واقع ش دن عل ت،
تیجه ،در پی آن محقق می گردد ،از این رو امکان منطقی جمع دو مباشر ،با ترتیب زما ی تأثیر هر
یک از آ ها ،در حدوث معللل واحد ،منتفی است .چرا که با تأثیر علت مقدم ،تیجه ،حاص ل آم ده و
مجا ی برای تأثیر علت مؤخر ،باقی می ما د .با وجلد این ،برخی ،حدوث مباشرت بر مباش رت را از
ملارد اجتماع مباشرین در طلل یکدیگر تلقی کرده ا د ،ما ند وقتی که ا ف ،ب را زخمی کند و ج او
را به قتل برسا د( .قیاسی )34 ،1390 ،این برداشت که ب ا مفه لم مباش رت بیگا ه اس ت غیرقاب ل
تلجیه به ظر می رسد .زیرا عالوه بر آن که امکان اجتماع طل ی مباشرین ب ه دال ت عق ل ،م ردود
است ،مثال مذکلر یز اصلالً خارج از مل لع بلده و از ملارد اجتماع چند عامل ،قلمداد می گ ردد،
زیرا وقلع تیجه واحدی که از دخا ت علامل متع دد اش ی ش ده ،ش رط اساس ی در تحق ق ف رض
اجتماع علامل است .پس اگر ا ف ،ب را زخمی کند ،سپس دیگری او را به قتل برس ا د در واق ع دو
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جنایت یعنی جرح و قتل ،که مستقل از یکدیگر د حادث شده؛ زی را دو فع ل ب ا دو تیج ه متم ایز
ا جام شده است .ذا عامل هر فعل سبت به تیجه حاصل از آن مستقالً امن خلاهد بلد .کن اگ ر
در مثال مذکلر ،منظلر تأثیر هر دو فعل در حدوث مرگ باشد به حلی که تأثیر فعل ا ف و ج ه ر
دو در زمان وقلع مرگ حضلر داشته است ،ملرد از مصادیق اش تراک در جنای ت و اجتم اع عر ی
مباشرین است و ه اجتماع طل ی آ ها( .عباسلل)47 ،1390 ،
اجتماع عر ی یز این گل ه است که چنا چه تأثیر هر عامل ،به طلر مستقل و ه م زم ان ب ا ت أثیر
سایر افعال ،به حدوث تیجه واحد ،منجر شلد ،ملرد ،از مصادیق اجتماع عر ی علامل ،خلاهد ب لد.
مالک ،در تحقق این فرض ،هم زما ی تأثیر علامل ،در وقلع زیان اس ت .ه ر چن د ،ای ن علام ل در
وجلد ،هم آیند بلده یا دارای تقدم و تأخر در حدوث باشند .بنابراین در اجتماع عر ی ،ت أثیر ه یچ
یک از علامل ،مقدم یا مؤخر بر دیگری بلده و هم زما ی تأثیر آ ها در وق لع تیج ه ش رط اساس ی
است( .قاسم زاده )78 ،1386 ،علاملی که در عرض یکدیگر اجتماع می کنن د ،ممک ن اس ت هم ه
مباشر یا همه آ ها سبب بلده ،یا برخی سبب و بعضی دیگر مباشر باشند و در هر ص لرت ،ب ا وج لد
شرط عدم تقدم و تأخر در تأثیر و صرف ظر از حله و مراتب دخا ت آ ان ،تیجه ،ب ه هم ه علام ل
دخا ت کننده مستند شده ،ملرد ،از مصادیق شرکت در صدمه یا خسارت قلمداد می گردد .ب دیهی
است در فروض پیچیده و مردد ،تشخیص تأثیر هر یک از علامل مذکلر در حدوث زیان و یز اح راز
هم زما ی اثر همه آ ها ما ند آ چه در وقلع رر اشی از فعل واحد ذکر شد ،ملکلل به ارزیابی ه ای
کارشناسا ه است( .عابدی )42 ،1392 ،در برخی حلادث چند سبب با هم تیجه زیا بار را به وج لد
می آور د به حلی که زیان وارده قابل ا تساب به مجملع آ هاست و در ای ن می ان مباش ری وج لد
دارد یا مباشر مسولل شناخته می شلد .فقها و حقلقدا ان این حا ت را تداخل اسباب ی ا اجتم اع
اسباب امیده ا د و آن را به دو قسم سبب طل ی و سبب عر ی تقسیم ملده ا د( .ش جاع پلری ان،
)39 ،1389
هر گاه دخا ت اسباب متعدد در وقلع تیجه با تقدم و تأخر زما ی همراه باشد و اثر آ ه ا ب ر اس ات
تعاقب و تسلسل باشد به گل ه ای که تأثیر هر یک از آ ها متلقف بر تأثیر دیگری باش د آن را س بب
طل ی می امند .به عنلان مثال را نده ای در اثر بی مب االتی ملج ب ا ح راف اتلمبی ل مقاب ل و در
تیجه تصادم آن با عابری می شلد و او را مجروح می سازد او را به بیمارستان منتقل م ی کنن د و
در بیمارستان به د یل عدم رعایت ملازین درما ی تلسط پزشک مسملم م ی ش لد ،ب ه ات اق عم ل
منتقل و در آ جا به علت قص فنی برق بیمارس تان مص دوم ف لت م ی کن د( .س کلتی و ش ما ی،
)43 ،1390
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در سبب عر ی چند سبب همزمان باعث وقلع جنایت می شل د ،به طلری که بین افعال آ ها ه یچ
گل ه تقدم و تأخر زما ی وجلد دارد و جنایت حاصل شده اشی از فعل همه آ هاست و می ان رفت ار
هر یک از آ ها و جنایت رابطه سببیت وجلد دارد .ما ند این که او ی غذای مجنی علیه را آ لده ب ه
سم می کند و دومی قهله او را ،و مقتلل در تیجه تأثیر هر دو سم فلت می کن د ( .طف ی،1390 ،
 )85بحث اسباب در عرض یکدیگر معادل با بحث شرکت است .ش رکت در ج رم زوم اً ب ه معن ای
مباشرت شرکا یست بلکه در جایی که هر یک از اسباب یک ربه چاقل به مقتلل زده باشند و او را
کشته باشند می تلا د بحث شرکت با تسبیب مطرح ش لد .ب دین معن ا ک ه چن د س بب در ع رض
یکدیگر قرار می گیر د و در ارتکاب جرم به حل تس بیب مش ارکت م ی ماین د .م اده  527ق ا لن
مجازات جدید به بحث شرکت در جرم به صلرت تسبیب اشاره ملده اس ت( .قاس می و ک ارمرزی،
 )36 ،1392قا ل گذار در ماده  364قا لن مجازات اسالمی سابق میان سبب طل ی و عر ی تف اوتی
قائل شده بلد و حکم بیان شده در ماده را به طلر مطلق بیان ملده ب لد .ام ا قا ل گ ذار جدی د در
ماده  535قا لن جدید با قید عبارت به صلرت ط ل ی حک م ای ن م اده را فق ط ب ه اس باب ط ل ی
اختصاص داده است.
 -3صور اجتماع در ورود خسارت
 -1-3اجتماع سبب و مباشر
در کتاب های فقهی یز در خصلص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است ،ام ا ج ز م لارد ا دکی
اختالف زیادی دیده می شلد و تمام فقها و علما در این اجتماع ،مباشر را مسولل می دا ن د .م ثالً
در جلاهر ا کالم در این ملرد بیان شده که مباشر مقدم بر سبب است؛ و یا در کتاب کشف ا لث ام و
یز مجمع ا فائده و ا برهان محقق اردبیلی آمده است که به د یل عقلی و قلی باید عمل را به سبب
زدیک سبت داد .به این علت که مباشر با اراده خلد رابطه علیت ب ین زی ان وارد ش ده و س بب را
قطع کرده است .قاعده کلی فقها در اجتماع سبب و مباشر مان مباشر است .تعداد ا دکی از فقه ا
از جمله مؤ ف ریاض ا مسائل قاعده مطرح شده را قبلل داشته و معتقد است که اقلی بلدن مباشر
ما ع امن دا ستن سبب خلاهد بلد .زیرا طبق قاعده ال رر هرکسی که خسارتی ب ه دیگ ری وارد
کند مسولل شناخته می شلد( .وحدتی شبیری)138 ،1388 ،
ا ف -فرض اقلی بلدن مباشر سبت به سبب
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هرگاه سبب و مباشر در ورود خسارت به دیگری و یا ارتکاب جنایت مشارکت داش ته باش ند ب دین
معنا که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بلده باشد ،به علت اقلی بلدن مباشر سبت ب ه س بب،
مباشر امن است .به عنلان مثال هرگاه شخصی در معبر عام چاهی حفر ماید و دیگ ری طفل ی را
در داخل چاه بیندازد کسی که ملجب سقلط کلدک در چاه بلده مسولل و امن م ی باش د .و ی ا
مثال دیگر این که؛ دکتر (ا ف) به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دوشیزه (ب) بر اثر بی احتیاطی و
ا جام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان تحت تعقیب دادسرای عملمی قرار گرفت،
و دادسرای مزبلر به ملجب کیفرخلاست و به استناد ماده  25قا لن دیات درخلاس ت تعی ین کیف ر
ملده است( .یزدا یان و یازی )96 ،1393 ،شریک دیگر در قتل غیرعمدی آقای (ج) دکتر بیهلشی
بلده که به حاظ گذشت او یای دم و به علت قابل گذشت بلدن مل لع درب اره وی ق رار ملق لفی
تعقیب صادر گردیده است .دادگاه کیفری به اتهام دکتر (ا ف) رسیدگی ملده و حکم برائت متهم را
به شرح زیر صادر ملده است:
در خصلص اتهام آقای (ا ف) دائر بر قتل غیرعمدی مرحلم (ب) به حاظ بی احتیاطی و عدم رعایت
ظامات دو تی در عمل چشم مشارا یها در مطب ،ظر به این که حسب اظهار ظ ر پزش کی ق ا ل ی
مستند به گزارش معاینه جسد ،قتل در اثر پدیده شلک بلده که می تلا د از علارض بیهلشی باش د
و اقدام به این امر یز تلسط آقای (ج) صلرت گرفته ذا در اجتماع سبب و مباش ر در حادث ه ف لق
مباشر قلی تر از سبب بلده و مسول یت جرم را عهده دار است ،زیرا شخص (ج) که متخصص رشته
بیهلشی بلده است با اراده خلد و ل به دستلر دیگری مرتکب ای ن عم ل ش ده و امن م ی باش د.
بنابراین دخا ت (ا ف) در مل لع قتل غیرعمدی عنلان سبب را داشته که با تلصیف به عم ل آم ده
سبب مزبلر قلی تر از مباشر بلده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و قد اد ه اثب اتی ،رأی ب ه برائ ت
وی صادر و اعالم می دارد .پس از ابالغ رأی ،وکیل او یای دم به رأی صادره اعتراض ملده و پرو ده
به دیلان عا ی کشلر ارسال و شعبه دیلان عا ی کشلر پ س از بررس ی اوراق پرو ده در رد اعت راض
وکیل او یای دم چنین رأی می دهد :با مراجعه به پرو ده و امعان ظر در ح له رس یدگی از حی ث
اصلل و قلاعد دادرسی ایراد و اشکا ی به رأی صادره وارد یست .ذا درخلاس ت تجدی د ظر م ردود
اعالم می گردد( .کی یا)56 ،1384 ،
مثال دیگر؛ در حادثه ای خا م ویکتلریا کیا ی راد در یک بر امه غار لردی غار پراو ک ه در س ال 81
به اجرا درآمده بلد در هنگام فرود از چاه  18متری غار به علت امعللمی سقلط و ف لت م ی کن د.
خا لاده ویکتلریا کیا ی راد شکایت ام ه ای را علی ه باش گاه و سرپرس ت بر ام ه (ک اظم فری دیان)
تنظیم ملد د که پرو ده در ش عبه  104دادگ اه جزای ی کرما ش اه مط رح ش د و دادگ اه پ س از
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رسیدگی به آن ،حکم به بی گناهی و برائت آقای کاظم فریدیان صادر کرد .رأی ف لق دو ب ار م لرد
تقا ای تجدید ظر قرار گرفت که هایتاً شعبه پنجم دادگاه تجدید ظر کرما شاه رأی ذی ل را ص ادر
ملد :با فرض این که سرپرست تیم غار لردی مرتکب تخلف گردیده باشد چلن مرحلم ه ویکتلری ا
کیا ی راد قبالً در تیم ،آملزش دیده و با در ظ ر گ رفتن و عیت غ ار پ راو ک ه از ح اظ فن ی در
و عیت باالیی بلده و شخصاً باید از حاظ روحی و جسمی و و عیت حاکم بر قضیه خلد را ارزیابی
می ملد و متعاقب آن اقدام به ورود به محلطه غار می ملد ،ذا ب ه ظ ر هی أت دادگ اه مرحلم ه
متلفی هم در مرگ خلد به عنلان مباشر دخیل بلده و با فرض اجتماع سبب و مباشر قطع اً مباش ر
امن است .مگر این که سبب اقلی از مباشر باشد و به ظر هیأت دادگاه با عنایت به ظری ه هی أت
کارشناسان در فرض ما حن فیه سبب اقلی از مباشر می باشد ،ذا دادگاه با عنایت ب ه اس تدالالتی
که مذکلر افتاد ایرادی بر داد امه صادره از شعبه  104دادگاه جزایی کرما شاه که مبین ب ی گن اهی
آقای کاظم فریدیان می باشد مترت ب دا س ته و ب ا اع الم رد تجدی د ظرخلاهی ،تجدی د ظر خ لاه
مستنداً به ماده 363قا لن مجازات اسالمی و بند ا ف ماده  257قا لن آیین دادرسی کیفری داد امه
تجدید ظر خلاسته را عیناً تأیید و استلار می ماید( .عمید ز جا ی)89 ،1389 ،
ب -فرض اقلی بلدن سبب سبت به مباشر
هرگاه عرف مداخله سبب در خسارت وارده را قلی تر دا ست م ی بایس ت س بب را امن حادث ه
معرفی ملد و در این صلرت استثنایی بر قاعده کلی مان مباشر وارد می شلد؛ و عرفاً فعل ب ه وی
استناد داده می شلد( .شجاع پلریان )73 ،1389 ،مثالً اگر شهرداری به کارگران خلد دستلر خراب
کردن ساختما ی را بدهد تلف و خسارت به عهده شهرداری است ه کارگران .در ملاردی که مباش ر
در حا ت اکراه یا اجبار ،عملی را ا جام داده و یا و یا جاهل بلده است دیگر امن خلاهد ب لد .م ثالً
تعدادی کارگر اجیر شده ا د تا به دستلر دیگری خا ه ای را که وا ملد کرده منزل اوست را تخری ب
مایند و یا کسی را به خا ه دعلت کرده و به وی غذای غصبی دهد و یا غذای مس ملم را ب ه کس ی
که جاهل است می دهد .در این صلرت عرف سبب را مسولل می دا د ه مباشر را( .س جادی ژاد،
 )13 ،1388قا ل گذار در ماده  332قا لن مد ی و ماده  363قا لن مجازات مصلب  1370در صلرت
اقلی بلدن سبب ،مباشر را مسولل می دا ست .در این صلرت مباشر اتالف در حکم وسیله ب لده و
زیان دیده برای جبران خسارت باید به سبب اقلی مراجعه ماید .در قا لن مجازات جدید یز عاملی
که در تیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت محقق شده را امن می دا د خ لاه مباش ر باش د
خلاه سبب .بنابراین هرگاه تأثیر عمل سبب به گل ه ای اقلی باشد که ع رف وی را مس ولل حادث ه
معرفی ماید مباشر از مسول یت معاف می گردد .قا ل گذار ملارد معافیت مباشر را یز ذک ر ک رده و
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بیان می دارد که هرگاه مباشر بی اختیار ،جاهل ،صغیر غیر ممیز یا مجنلن و ما ن د آن باش د فق ط
سبب امن خلاهد بلد( .زراعت)39 ،1392 ،
 -2-3اجتماع اسباب
اساسی ترین رکن تحقق مسول یت مد ی وجلد رابطه سببیت است .به عبارت دیگر زما ی می ت لان
فرد را مسولل جبران خسارت دا ست که بین عمل او و خسارت وارده رابطه سببیت عرفی مح رز و
مسلم باشد .اثبات رابطه ی سببیت در جایی که تلف اشی از یک سبب واحد باش د دش لار یس ت.
اما در ملاردی که اسباب متعددی در تحقق تیجه واحد دخا ت دار د اثب ات ای ن رابط ه و تعی ین
عامل اصلی کار بسیار پیچیده و دشلاری است .در بحث اجتماع اسباب دو فرض مط رح م ی باش د،
اسباب ممکن است در یک حادثه در طلل یا در عرض یکدیگر قرار بگیر د که در هر یک از ای ن دو
فرض برای تشخیص سبب امن ظریه های گل اگل ی از سلی حقلقدا ان و فقها مطرح شده اس ت
که در ادامه به اختصار به بررسی آ ها خلاهیم پرداخت.
 -1-2-3اجتماع عرضی اسباب
در خصلص حله تقسیم مسول یت میان اسباب مشترک ظریه های متعددی مطرح شده است ک ه
مهم ترین آ ها چهار ظریه است.
 -1ظریه تقسیم مسول یت به حل تساوی
با بررسی منابع فقهی می تلان دریافت مشهلر فقها در ملاردی که اسباب متعدد مجتمعاً جن ایتی را
محقق می ساز د همه اسباب را به حل تساوی امن می دا ند و ل این که یروی آ ها متفاوت باشد.
ما ند ملردی که چند فر با مشارکت یکدیگر و به طلر همزمان چاهی را حفر می کنن د و شخص ی
در اثر سقلط در آن به هالکت می رسد .صاحب جلاهر در این باره بیان می دارد که اگر فرض ش لد
که هر یک از دو سبب متلف و ل مستقل از یکدیگر در تحقق تلف در خارج اش تراک داش ته ا د در
مان یز مشترک خلاهند بلد( .باریکلل )48 ،1392 ،همچنین امام خمینی در تحری ر ا لس یله در
این خصلص گفته ا د که اگر دو فر یا بیشتر مثالً در قرار دادن سنگی اشتراک داشته باشند مان
بر عهده همه آ هاست .و ظاهر در این است که مان بین آ ها به تساوی اس ت هرچن د ق لای آ ه ا
متفاوت باشد .ایشان همچنین در کتاب غصب بر این ظر تأکید داشته ا د .قا ل گذار ای ران در م اده
 365قا لن مجازات اسالمی مصلب  1370صراحتاً تکلیف قضیه را روشن کرده ب لد و ب ه پی روی از
فقهای امامیه حکم به تساوی مسول یت اسباب داده بلد .ماده  336این قا لن یز بیان کننده همین
14

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

ظر بلد( .پاد )23 ،1381،در ماده  533قا لن مجازات جدید آمده است که هرگاه دو یا چند فر ب ه
حل شرکت سبب وقلع جنایت یا خسارتی بر دیگری گرد د به طلری که آن جنایت یا خس ارت ب ه
هر دو یا همگی مستند باشد به طلر مساوی امن می باشند .بر حس ب ظ اهر م اده قا ل گ ذار ب ه
ما ند قا لن سابق مسول یت را به حل تساوی در ظر گرفته است و می گلید اگر چند فر با ش رکت
یکدیگر سبب ورود خسارتی بشل د ما ند آن که با کمک یکدیگر سنگی را از ک له ب ه ج اده پرت اب
مایند و سنگ در برخلرد با اتلمبیل ملجب آسیب رسا دن به را نده و سر شینان آن بشلد به ط لر
مساوی مسولل جبران خسارت شمرده می شل د .زیرا فرض بر این است که تم ام علام ل در وق لع
حادثه و ایجاد خسارت به طلر مساوی قش داشته ا د .بنابراین باید میان س هم آ ه ا از مس ول یت
تمایز قائل شد( .جعفری نگرودی )89 ،1389 ،به همین ترتیب در ملردی که چن د ف ر ب ا ا ج ام
اعمال جداگا ه سبب واحدی را فراهم می آور د تمام علامل امن هستند .ما ند جایی که ه ر ی ک
با دستکاری در چراغ راهنمایی مستقر در چهار راه باعث می ش ل د ه ر را ن ده ای حرک ت خ لد را
مجاز بدا د و در تیجه سبب برخلرد چند اتلمبیل و وقلع خسارت شل د؛ که قا ل گذار همه مسببین
را مسولل شناخته است .با دقت در ملاد یاد شده می ت لان تیج ه گرف ت ک ه قا ل گ ذار در ق ا لن
مجازات اسالمی و رویه قضایی در بحث اجتماع اسباب به حلی عر ی به ظریه تساوی تمایل دارد
و آن را به عنلان یک اصل و قاعده عملمی پذیرفت ه اس ت .رأی وح دت روی ه ش ماره  717م لر
 1390/09/06دیلان عا ی کشلر هم مؤید همین مطلب است .کته دیگ ری ک ه الزم اس ت اش اره
گردد آن است که قا ل گذار در قا لن جدید ب ا ا ه ام از فقه ا در م اده  527ظری ه تس اوی اس باب
مشترک را در ملاردی قابل اعمال می دا د که تأثیر اسباب بر جنای ت وارده مس اوی باش د .ای ن در
حا ی است که در ماده  365قا لن مجازات سابق چنین شرطی مقرر شده بلد و اس باب عر ی در
هر صلرت به طلر مساوی مسولل شناخته می شد د هرچند میزان تأثیر آ ها متفاوت بلد .و از طرف
دیگر در ملاردی این ظریه کاربرد دارد که میزان تأثیر طرفین قابل تش خیص باش د( .خدابخش ی،
)436 ،1391
مزیتی که می تلان بر ظریه تساوی بیان ملد آن است که در این روش تقسیم مسول یت به راحتی
و با سهل ت ا جام می شلد .اما ایراد آن این است که در این ابطه تمام علامل دخیل در حادثه ب ه
طلر یکسان ملرد تلجه قرار گرفته ا د در حا ی که ممکن است در یک حادثه که تلسط دو ف ر ر
داده است یکی مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد و دیگری تقصیری را مرتکب شده باشد که از ظر
عرف قابل اغماض است .بنابراین یکسان دیدن هر دو عامل به هیچ وج ه قاب ل تلجی ه م ی باش د.
ا بته در ملاردی که سبت و میزان دخا ت هر یک از مسببین در تحق ق خس ارت مش خص باش د
چاره ای جز متلسل شدن به معیار تقسیم مسول یت به طلر مساوی یست هرچند که در این ملرد
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یز اعمال ملدن این روش اشکاالتی را در پی خلاهد داشت .زیرا در این فرض سببی که در تحق ق
زیان تأثیر کمتری داشته است اگزیر است که بخشی از مسول یت دیگر اسباب را بر دوش بکشد که
این کامالً مخا ف با اصل شخصی بلدن مسول یت است .و از طرفی شخصی که در بروز حادثه سبت
به سایرین تأثیر بیشتری داشته است به احق و بدون هیچ د یل قا ع کنن ده از جب ران قس متی از
مسول یت اشی از عمل خلد معاف می گردد که این مغایر با ا صاف و عدا ت اس ت .زی را ب ر طب ق
اصلل و قلاعد حقلقی باید هر شخص و عاملی را به میزان تأثیری که در ایجاد تلف داشته اس ت ب ه
جبران خسارت محکلم ملد( .رشادتی)73 ،1390 ،
 -2ظریه تقسیم مسول یت به حل تضامن
منظلر از مسول یت تضامنی آن است که هرگاه چند فر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت ب ه
شخص دیگری شل د به حلی که بتلان رر را به هرکدام از آ ها سبت داد همه آ ها در برابر زی ان
دیده مسول یت تضامنی دار د و از ظر عرف می تلان مسول یت آ ها را تجزیه کرد .به همین خ اطر
زیان دیده این امکان را دارد که به هر یک از مسولالن برای دریاف ت تم ام ی ا قس متی از خس ارت
وارده مراجعه ماید و با پرداخت تمام خسارت از سلی هرکدام از مسولالن ،دیگر اس باب ب ری م ی
شل د .هرچند که بعد از پرداخت تمام خسارت از سلی یکی از عاملین پرداخ ت کنن ده م ی تلا د
برای دریافت مازاد بر سهم خلد به دیگر مسولالن رجلع ماید و یا در صلرت زوم در دادگ اه علی ه
آ ان طرح دعلی ماید( .زراعت )238 ،1392 ،مثا ی که م ی ت لان در تقس یم مس ول یت ب ه ح ل
تضامن بیان ملد حکمی است که در این باره در دادگاه حقلقی مطرح شده است که در آن دعلایی
از سلی آقای ج به وکا ت از سلی  .1آقای ت  .2خا م غ  .3خا م ک  .4خا م ص به طرفیت آقای ان
اسماعیل و جها گیر و اکبر و جمشید همگی با ام خا لادگی م مطرح می گردد .با ای ن تل یح ک ه
خلاهان ها برابر اسناد ما کیت ،ما کین و متص دیان آزمایش گاه اب ن س ینا واق ع در طبق ه تحت ا ی
مجتمع پزشکی ابن سینا می باشند .خلا دگان که ما ک قطعه زمینی واقع در لع شما ی مجتم ع
پزشکی مزبلر هستند به منظلر احداث ساختمان در جلار ملک خلاهان ها بدون رعایت اصلل فن ی
مبادرت به خاکبرداری ملده و در تیجه ایجاد گلدال عمیق و غیراصل ی پایه های بتل ی و قس متی
از خاکهای اطراف پی های ساختمان که ملک ملکلین بر روی آن قرار دارد فرو ریخت ه و ع الوه ب ر
خسارتی که به علت و ع مخاطره آمیز بنا و احتمال فرو ریختن ساختمان به آ ان وارد ش ده اس ت
زیان هایی یز از بابت تعطیل شدن آزمایشگاه به آ ها وارد گردیده که ملرد مطا به قرار گرفته است.
(سجادی ژاد)137 ،1388 ،
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 -3ظریه تقسیم مسول یت به سبت تأثیر
در این ظریه مسول یت بنا بر حله مداخله و تأثیر رفتار هر یک از اسباب در ایجاد خسارت تقس یم
می گردد .به عنلان مثال ،بر اثر ا فجار دی گ بخ ار ا لایی ع ده ای مج روح و زخم ی م ی ش ل د.
کارشنات میزان تأثیر هر یک از عاملین ورود رر را به صلرت درصدی معین می کند و دادگاه یز
مطابق با ظر کارشنات ،ساز ده دیگ را به  %50و ا لا را به  %35و ما ک ا لایی را ب ه  %15ک ل
خسارت وارده محکلم می کند .اما در این دعلا ساز ده دیگ مدعی می شلد که تمام دیگ ه ایی را
که می سازد و به خریداران تذکر می دهد که عمر آن دو سال است و ای ن دی گ را ح دود  9س ال
قبل ساخته بلده است .دیلان عا ی کشلر بنابر این ادعا عمل ساز ده دیگ را ک ه ه س ال قب ل ر
داده است را از ظر عرف بی تأثیر در حادثه می دا د و رأی صادره را قض م ی کن د .در ای ن روش
دادرت با در ظر گرفتن فاکتلرهای گل اگلن از جمله شدت و عف تقص یر ،دور ی ا زدی ک ب لدن
علامل حادثه و او اع و احلال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هر یک از علامل را ارزیابی می ماید و در
صلرت زوم در این امر از ظر کارشنات استفاده می کند( .عمید ز جا ی)8 ،1389 ،
ماده  14قا لن مسول یت مد ی در بخش دوم همین روش را پذیرفته اس ت و در تقس یم مس ول یت
میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسول یت آ ان داده است .به گل ه ای که با ایفای دی ن از س لی
هر یک از اسباب پرداخت کننده می تلا د مطابق با ظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه ماید .بن د ج
ماده  165قا لن دریایی به کسا ی که مجتمعاً خسارتی را به دیگری وارد کرده ا د اج ازه داده اس ت
که مازاد آ چه پرداخت ملده ا د را از سایر مسولالن مطا به مایند .همچنین قا لن م د ی در م لاد
 318و  320در مبحث غصب تلزیع خسارت را بین غاصبان متعدد پذیرفته است .مطابق با قس مت
اخیر ماده  526قا لن مجازات جدید در ملاردی که مباشرین و اس باب متع ددی در جنای ت ت أثیر
دار د مسول یت بین عاملین به سبت تأثیر هر یک از آ ان تقسیم می شلد .چنین حکمی در ق ا لن
مجازات سابق پیش بینی شده بلد و قا ل گذار در ص لرت اجتم اع اس باب و مباش رین اص ل را ب ر
مسول یت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آ ان تلجه می کرد .در ماده بعد هم ین ق ا لن آم ده
است که هرگاه دو فر بر اثر برخلرد بی واسطه با یکدیگر کش ته ش ل د ی ا آس یب ببینن د چنا چ ه
میزان تأثیر آ ها در برخلرد مساوی باشد در ملرد جنایت شبه عمدی ص ف دی ه ه ر ک دام از م ال
دیگری و در ملرد خطای محض صف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شلد .و اگر
تنها یکی از آ ها کشته شل د یا آسیب ببینند حسب ملرد عاقله یا خلد مرتکب صف دیه را باید ب ه
مجنی علیه یا او یای دم او بپردازد .ماده فلق برگرفت ه از م اده  334و  335ق ا لن مج ازات س ابق
است( .عباسلل)164 ،1390 ،
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شباهت ملجلد در این ملاد این است که درصلرت تصادم دو فر با هم ،برخلرد کنن ده ی ا عاقل ه او
امن محسلب می گردد .اما تفاوت این ملاد در این است که در ق ا لن س ابق قا ل گ ذار حک م ب ه
تساوی مسول یت طرفین به طلر مطلق داده است هرچند تأثیر آ ها متفاوت باشد .در ح ا ی ک ه در
قا لن جدید قا ل گذار از قید میزان تأثیر آ ها در برخلرد مساوی ،استفاده کرده است ک ه بی ا گر آن
است که شرط تساوی در مسول یت ،تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر تلسط قا ل گذار مد ظر قرار
گرفته است .ا بته باید گفت به ظر می رسد قید بیان شده در ماده خصلصیتی دارد و م ی ت لان از
آن وحدت مالک گرفت و در ملاردی یز که میزان ت أثیر علام ل دخی ل در حادث ه متف اوت اس ت
میزان مسول یت را بر حسب تأثیر تقسیم ملد( .صفایی و رحیمی)43 ،1390 ،
 -2-2-3اجتماع طولی اسباب
در صلرتی که در یک حادثه علامل متعدد به شکل طل ی و با تقدم و ت أخر زم ا ی دخا ت داش ته
باشند باید بررسی ملد که از بین اس باب دخی ل درحادث ه ک دامیک از دی دگاه ع رف س بب ورود
خسارت به شمار می رو د .مثالً را نده ای در اثر بی مباالتی خلد ملجب ا حراف اتلمبیل مقابل و در
تیجه تصادم آن با عابری شده و او را مجروح می سازد .مجنی علیه بعد از ا تقال ب ه بیمارس تان در
اثر آتش سلزی اتفاقی به شدت صدمه دیده و می میرد .در این حادثه تشخیص این که کدام یک از
علامل مسولل جبران خسارت و وقلع حادثه است کار بسیار پیچیده و دش لاری اس ت ک ه ملج ب
بروز اختالف در بین فقها و حقلقدا ان و مطرح شدن ظرات متعدد از جا ب آ ها شده است.
مهم ترین ظریه در این ملرد را می تلان ظریه سبب مقدم در تأثیر دا ست .ظریه ای ک ه در فق ه
اسالم به صلرت یک ظریه غا ب مطرح گردید و سپس به عنلان یک معیار و مبنا به قا لن مج ازات
اسالمی ایران راه یافت ظریه سبب مقدم در تأثیر است .مشهلر فقها بر این باور د ک ه هرگ اه دو ی ا
چند سبب در طلل هم خسارتی را به وجلد آور د به حلی که دخا ت و ت أثیر ه ر ی ک از آ ان در
ورود رر به طلر همزمان باشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مس ولل
جبران خسارت شناخته شلد .بنابراین چنا چه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر مای د
و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخلرد با سنگ به درون چ اه س قلط
ماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و امن است تا زما ی ک ه فاع ل دارای اراده و اختی اری می ان
سبب و ورود خسارت واسطه شلد ،زیرا سنگ ملجب غزش عابر و افتادن او در چ اه ش ده اس ت و
سبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است( .شامبیاتی )8 ،1389 ،فقها تصریح م لده ا د ک ه
آ چه تا کنلن بیان شد در ملاردی است که هر دو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند؛ ام ا در
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جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی امن اس ت .ب رای
مل ه هرگاه شخصی در ملک خلد چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجلز قا ل ی سنگی را درکن ار
آن قرار دهد قراردهنده سنگ امن است .و با عکس درملاردی ک ه شخص ی در مل ک متعل ق ب ه
دیگری چاهی را حفر می کند و ما ک در دها ه آن سنگی قرار م ی ده د ح افر چ اه امن اس ت.
(سکلتی و شما ی )36 ،1390،در تلجیه این ظریه برخی ادعا کرده ا د در ملاردی که دو س بب در
تلف مؤثر د عرف تلف را به سببی مستند می دا د که زودتر تأثیر می گذارد و سبب دوم ب ه منز ه
شرطی است برای اثر گذاشتن سبب خست .بنابراین در مثال چاه و سنگ ،چاه شرطی است که اگر
وجلد داشت برخلرد با سنگ ملجب مرگ می ش د .بعض ی ی ز در مق ام مقایس ه برآم ده ا د و
معتقد د که قرار دهنده سنگ به ما ند مباشری است که دیگری را ب ه درون چ اه م ی افکن د و در
تیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دا ند .همان طلری که اگر کسی بدون مجلز قا ل ی چ اهی
را بکند و دیگری شخص ثا ثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را ا داخته امن اس ت.
زیرا فرد دوم با ا داختن ش خص در درون چ اه رابط ه ب ین ح افر و جنای ت را قط ع م لده اس ت.
(سجادی ژاد )28 ،1388 ،گروه دیگری از فقها در تلجیه ظری ه س بب مق دم در ت أثیر ،ب ه اص ل
استصحاب استناد ملده ا د زیرا بر این عقیده ا د که به محض این که مجنی علیه به سنگ برخلرد
می کند به یقین وا ع سنگ امن است اما در امن بلدن حافر چاه شک و تردید وجلد دارد .ب ه
همین خاطر با تکیه بر این اصل به مان وا ع سنگ حکم می کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح
می دهند.
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نتیجه گیری
ا عکات ظریه تقسیم مسول یت به حل تساوی را به صلرت آشکاری در متن قلا ین شاهد هس تیم.
ماده  365قا لن مجازات اسالمی مصلب  1370صراحتاً و به پیروی از فقهای امامیه حکم به تساوی
مسول یت اسباب داده بلد .ماده  336این قا لن یز بیان کننده هم ین ظ ر ب لد .م اده  533ق ا لن
مجازات جدید یز ما ند قا لن سابق مسول یت را به حل تساوی در ظر گرفته است زی را ف رض ب ر
این است ،که تمام علامل در وقلع حادثه و ایجاد خسارت به طلر مساوی قش داشته ا د .بن ابراین
باید میان سهم آ ها از مسول یت تمایز قائل شد .همچنین طبق ظریه تقس یم مس ول یت ب ه ح ل
تضامن؛ هرگاه چند فر با همکاری یکدیگر منشاء ورود خسارت به شخص دیگری ش ل د ب ه ح لی
که بتلان رر را به هرکدام از آ ها سبت داد همه ی آ ها در براب ر زی ان دی ده مس ول یت تض امنی
دار د .تقسیم مسول یت به سبت درجه تقصیر یز بیا گر این اس ت ک ه؛ می زان تقص یر هرک دام از
اسباب مشخص شده و سپس بر اسات میزان و درجه تقصیر مسول یت و جبران خسارت میان آ ه ا
تقسیم خلاهد شد .ظریه تقسیم مسول یت به سبت تأثیر یز حکای ت از ای ن دارد ک ه ،مط ابق ب ا
قسمت اخیر ماده  526قا لن مجازات جدید در ملاردی که مباشرین و اسباب متع ددی در جنای ت
تأثیر دار د مسول یت بین عاملین به سبت تأثیر هر یک از آ ان تقسیم می شلد .چن ین حکم ی در
قا لن مجازات سابق پیش بینی شده بلد و قا ل گذار در صلرت اجتماع اسباب و مباش رین اص ل را
بر مسول یت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آ ان تلجه می کرد.
همچنین طبق ظریه سبب مقدم در تأثیر ،هرگاه دو یا چند سبب در طلل هم خسارتی را به وجلد
آور د به حلی که دخا ت و تأثیر هر یک از آ ان بر ورود رر ب ه ط لر همزم ان باش د بای د تنه ا
سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسولل جبران خس ارت ش ناخته ش لد .قا ل گ ذار
ایران در ماده  364قا لن مجازات اسالمی مصلب  1370به تبعیت از مشهلر فقها ظریه سبب مقدم
در تأثیر را پذیرفته بلد .قا لن جدید در ماده  535ظریه سبب مقدم بر تأثیر را مج دداً در اجتم اع
اسباب به حل طل ی پذیرفته است .ظریه برابری اسباب و شرایط یز در قا لن مج ازات اس المی در
ماده  336قا لن سابق و ماده  528قا لن فعلی منعکس شده است .بر اسات ظریه برابری اسباب و
شرایط مسول یت به حل برابر در ظر گرفته شده است بدون این ک ه می زان تقص یر در ورود زی ان
قشی در تعیین میزان مسول یت داشته باشد .قسمت اخیر ماده  535قا لن جدید یز این ظری ه را
پیش بینی کرده است .ظریه مان سبب روری یز از جمله ظریات مطروحه است که طب ق آن
فقط عاملی که سبب روری تیجه می باشد مسولل جبران خسارت اس ت هرچن د ک ه ت أثیر آن
متلقف بر وجلد علامل و شرایط دیگر باشد .ظریه دیگر ،ظریه سبب زدی ک و ب ی واس طه اس ت.
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قا لن مد ی در ملاد  332و  1215ظریه سبب زدیک را به عنلان یک قاعده پذیرفت ه اس ت و ی ز
ماده  363قا لن مجازات اسالمی سابق و ماده  526ق ا لن مج ازات جدی د ،مباش ر تحق ق رر را
مسولل حادثه معرفی می ماید و سایر حلادث را ادیده می گیرد .ظریه شرط پلیای تیجه یز گاه
ملرد تلجه است؛ در این ظریه می تلان بین شرایطی که حا ت پلیا و متحرک دار د با شرایطی ک ه
در حا ت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسلب به شرایط پلی ا و متح رک
دا ست .زیرا تنها شرایط پلیا می تلا ند تغییراتی در عا م خارج به وجلد آور د و منج ر ب ه تیج ه
زیا بار گرد د.
ظریه سبب متعارف و اصلی یز ظریه ای دیگر است که در بین فقهای اسالمی و حقلقدا ان م لرد
پذیرش واقع شده و حقلقدا ان اسالمی هملاره در برخی از املر بر طبق ظریه س بب متع ارف ظ ر
داده ا د .زیرا بر اسات قلاعد و اصلل پذیرفته شده است .ای ن ظری ه ب ه رابط ه عرف ی ب ین عم ل
مرتکب و حادثه به وجلد آمده ظر داشته و فقط سبب را مان دا س ته اس ت ه ش رط را .وج لد
ظریات گل اگلن چه در بحث اجتماع اسباب در طلل هم و چه اجتماع اسباب در عرض ه م باع ث
شده است که احکام دادرسان و مقامات قضایی یز تحت تأثیر اختالفات در این زمینه بلده و م ا عی
در جهت یل به روش واحدی در تشخیص امن یا امنین شده است .در سیس تم حق لقی ای ران
هیچ کدام از ظرات مطرح قاطع یست و به ط لر کام ل پذیرفت ه ش ده اس ت .ام ا معم لالً س بب
متعارف و اصلی به د یل تطبیق با عقل و ا صاف ملرد تلجه بلده و ک ارآیی بیش تری دارد و ی ز در
رویه قضایی ،قضات در اسباب متعدد در طلل هم ،مل لع را به کارشنات ارجاع داده و کارشنات را
به عنلان ماینده جامعه در ظر می گیر د.
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Recognition of civil liability and longitudinal and transverse causes
in Iranian law
Zahra Heydari Ramazan1

Abstract
The purpose of this study, in addition to examining civil liability based on
equality in the distribution of longitudinal responsibility (multiple causes,
causal and directing community and directing causes) and transverse causes in
the new Islamic Penal Code, is to answer these two questions. What are the
longitudinal and transverse effects on the division of civil liability? And how
the longitudinal causes affect the division of civil liability. The research method
used is a descriptive-analytical method that deals with the developments of civil
liability, longitudinal and transverse causes in Iranian law. The results of the
study indicate that in Iranian law, the principle of division of responsibilities is
equal, unless it is proven that the act or fault of one responsible person was
more or less effective than the other. According to Article 140 of the new
Islamic Penal Code and the last part of Article 52 of the Civil Liability Law, the
manner of intervention of the cause is effective in the amount of responsibility;
That is, the greater the intervention and impact of the cause in causing the
damage, the greater the degree of responsibility.
keywords: Civil liability, longitudinal and transverse causes, multiple causes.
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