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احراز رابطۀ سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و 
)1392با تأکید بر قانون مجازات اسالمی (خسارات مالی
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چکیده
ویژه در ، بهآننتیجه ناشی ازو بار یا فعل زیانمجرمانه رفتارمیان احراز رابطۀ سببیت 

کیفري و مسئولیت مدنیمباحث حقوقدشوارترینیکی از فرض تعدد عوامل و اسباب، 
در وقوع جنایت ) طولی(هاي متفاوت این مسئله در حالتی که افراد متعددي در زمان. است

نسبتاً فاصله زمانی) مانند قتل(کنندگان و نتیجه حاصله کنند و بین رفتار مداخلهداخله میم
قانون . شودالینحل ظاهر میمشکل جدي و معضلبه عنوانگاه طوالنی وجود دارد، 

جاي ارائه یک ضابطه روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده به1392مجازات اسالمی 
بر این اساس، در . ط خاص راهکارهایی ارائه کندها و برخی شرایبا در نظرگرفتن حالت
شود حساب تمام عوامل گذاشته میصورت عرضی، نتیجه مجرمانه بهصورت تعدد مباشر به

. هاو در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هردوي آن
شده و در لیت دادهتساوي مسئوصورت عرضی حکم بههمچنین، در فرض تعدد اسباب به

شرط غیرعمدي جنایت، سبب مقدم در تأثیر مالك قرارگرفته صورت دخالت طولی، به
، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارائه شود، عاملی وانگهی. است

.شده استکه خسارت منتسب به اوست، مسئول شناخته
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مقدمه
گلدوزیان (شود از آن یاد می1در حقوق کیفري، سببیت که در برخی متون با عنوان علیت

در. ، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفري در کنار دیگر شروط موردنیاز است)1389:94
جرایمی که بنا به تعریفشان، صرف ارتکاب رفتار، کافی به مقصود نیست، بلکه نتیجه خاص

برعکس، در . ناشی از آن نیز ضروري است، احراز رابطه میان رفتار و نتیجه الزامی است
ازآنجاکه نتیجه شرط نیست، ) جرایم مطلق(شوند جرایمی که با نفس ارتکاب عمل، واقع می

اگرچه احراز رابطۀ . الجرم احراز رابطه بین عمل و نتیجه محمل و توجیهی نخواهد داشت
مانند (سئولیت کیفري نداشته و باید سایر شرایط ایجابی و سلبی مسئولیت سببیت مالزمه با م

منزله نبود مسئولیت نیز موردتوجه قرار گیرد، اما فقدان آن اصوالً به) عقل و بلوغ و اختیار
با احراز رابطه میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصل، چیزي بیشتر از رکن مادي جرم .کیفري است

.حظات عنصر معنوي و مسئولیت باید جداگانه موردتوجه قرار گیرندشود و مالاثبات نمی
عنوان بخشی از رکن مادي جنایت، بر الزام قانونی مبتنی ضرورت احراز رابطۀ استناد به

نتیجهکهاستدیهیاقصاصموجبصورتیدرجنایت«: ا.م.ق492موجب مادة به. است
هاآناجتماعبهیاتسبیببهیامباشرتنحوبهنکهآازاعمباشدمرتکبرفتاربهمستندحاصله

493که مادة چنانها، آندور بودن زمان میان رفتار ارتکابی و قتل یا دیگر آسیب. »شودانجام
مدي عمد یا غیرع. دارد، مؤثر در مقام نبوده و درهرحال رابطه باید احراز شودا مقرر می.م.ق
هاي ناشی از تقصیر نیز ا مهم نبوده و در تمام جنایت.م.ق529مادة ن رفتار نیز با توجه بهدبو

در حقوق مسئولیت مدنی هم در لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل . سبییت باید اثبات شود
کاتوزیان (عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی تردیدي وجود ندارد بار و زیان واردشده بهزیان
م؛.م.ق1ماده .م.ق335و 333ویژه آنکه از مواد ، به)194: 1393؛ صفایی و رحیمی 434: 138

شود و افزون بر خوبی استنباط میضرورت وجود این رابطه به. م.د.آ.ق520و 519و مواد 
.اندنیز براي لزوم این رابطه استناد کرده. ا.م.ق528و 492اي از نویسندگان به مواد ها، پارهآن

ق کیفري و در بحث جنایات و جرایم مقید و نیز در با توجه به مطالب فوق، در حقو

که افزون بر این» علیت«. از جامعیت بیشتري برخوردار است» استناد«و » علیت«هاي در مقایسه با واژه» سببیت«اصطالح . 1
به باور حقوقدانان مناقشات . در زبان حقوقدانان شهرت چندانی ندارد» سببیت«کند، در مقایسه با مفاهیم فلسفی را تداعی می

تحلیل فلسفی یقیناً . کندهوم و زوایاي علیت چندان کمکی به احراز رابطه سببیت نمیهاي فلسفی در رابطه با مفو کاوش
خصوص و جزئی را به ها و رخدادهاي بهمعلولی علمی کافی است، اما ممکن است شناخت گزاره–هاي علیبراي مداقه

هاي مشخص حقوق از بررسی پدیدهکهها و قضایاي کلی است، حال آنفلسفه، متولی و متکفل بیان گزاره. بیراهه کشاند
).12: 1389هارت .ك.ر(رود فراتر نمی
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مسئولیت مدنی، رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله براي تحقق جرم یا ضمان الزم 
که موجب دیه است، محل تالقی مسئولیت مدنی و کیفري ) قتل یا جرح(باب جنایات . است

کند و هم به دیده را جبران میاناست، زیرا دیه در دکترین حقوقی، ازآنجاکه هم خسارت زی
؛ صفایی و 301- 316: 1377کاتوزیان (پردازد، ماهیت دوگانه دارد مجازات فاعل آن می

برخی نیز معتقدند دیه تنها ماهیت مدنی دارد و ). 44: 1387؛ کاتوزیان 142: 1393رحیمی 
دو دیدگاه هر یک از ). 335- 337: 1384بادینی (دیده است هدف آن جبران خسارت زیان

شود که مفهوم و معیار تشخیص رابطه سببیت در مذکور که پذیرفته شود، به این نتیجه منتهی می
شده، در مسئولیت مدنی طور گسترده موردبحث واقعجنایات که در قانون مجازات اسالمی به

ماهیت با توجه به ماهیت دوگانه دیه یا(اجراست، زیرا جنایت نسبت به خسارات مالی نیز قابل
شود، یکی از عنوان یکی از اعمال زیانباري که سبب خسارت بدنی میبه) مسئولیت مدنی آن

بنابراین، احکام آن در شود؛هاي مهم مسئولیت مدنی در کنار خسارت مالی محسوب میشعبه
.شودخصوص رابطه سببیت در خسارات وارد بر اموال نیز اصوالً اجرا می

طورمعمول، با مشکلی واردي که رفتاري علت تام جنایت باشد، بهاحراز رابطۀ سببیت در م
نماید که علل و اما مشکل آنگاه رخ میمواجه نیست؛ مانند وقوع قتل در اثر شلیک اسلحه؛

.)78: 1393نیا آقایی(اسباب گوناگونی در وقوع جنایت از دور یا نزدیک تأثیرگذار باشند 
هاي متعددي در حوزه سببیت در ازات اسالمی، پژوهشگرچه در زمان حکومت قانون سابق مج

اما با توجه به 1هایی صورت گرفته بود،شده بود و حتی در مسئولیت مدنی نیز تحقیقجنایات انجام
خوش تغییر برخی معیارهاي احراز رابطه سببیت دست1392اینکه در قانون مجازات اسالمی مصوب 

پس از تصویب قانون . انددادهحد زیادي اعتبار خود را ازدستشده تا هاي انجامقرارگرفته، پژوهش
ها تنها به اما برخی از آن2هاي محدودي براي حل مشکل سببیت نگارش شده است،مزبور نیز مقاله

یا آنکه برخی از ) اجتماع سبب و مباشرمانند (اند احراز رابطه سببیت در فرض خاصی پرداخته

از علی فرهادوند در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سال «تسبیب در جنایات«نامه توان به پایاندر این رابطه می.1
اسالمی واحد تهران مرکزي در سال اثر بیژن هادي در دانشگاه آزاد» )سببیت(بررسی فقهی و حقوقی رابطه علیت «و 1380
از سعید افشاري در دانشکده فقه دانشگاه پردیس » تسبیب در جنایات و بررسی آن در حقوق جزاي اسالم«نامه ، پایان1390

اثر سیدعلی «اسباب متعدد در مسئولیت مدنی«توان از مقاله در حوزه مسئولیت مدنی هم می. اشاره نمود1387فارابی در سال 
از غالمرضا » هاي سببیت در مسئولیت مدنیمطالعه تطبیقی رهیافت«و 1-15، ص1392، 2شمی، دانش حقوق مدنی، شها

.نام برد61-89، ص1389، 1حاجی نوري، مجله فقه و حقوق اسالمی، ش
، ص1393، 2، مجله مطالعات حقوقی، ش»1392اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمی «محمدهادي صادقی، . 2

، 91، مجله حقوقی دادگستري، ش»1392رابطه سببیت در قانون مجازات اسالمی «؛ فرید محسنی و نصیر ملکوتی، 123-97
.الزم به ذکر است که مقاله اخیر همزمان با مقاله حاضر نگارش یافته است. 135-159، ص1394
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اند و دیدگاه قانون مجازات قهی یا مطابق حقوق خارجی نگارش یافتهکارهاي موجود تنها از دید ف
عنوان قانون حاکم بر روابط حقوقی و منبع و مستند اصلی قضات براي صدور حکم، به اسالمی به

افزون بر این، استخراج معیار تحقق رابطه سببیت در مسئولیت مدنی از قانون . فراموشی گراییده است
.است که در نوشتار حاضر بدان همت گماشته شده استمجازات امري ضروري 

و احراز رابطه سببیت از مواد پراکنده و 1392سان، پرداختن به قانون مجازات اسالمی بدین
جاي اتخاذ یک معیار واحد در این قانون یادشده به. ناپذیر استمتعدد آن ضرورتی اجتناب

. ی خاص براي رابطۀ سببیت مطرح کرده استهایهایی را با ذکر نمونهزمینه، بیشتر فرمول
رغم شباهت فراوانی که باهم دارند، اما هرکدام تابع راهکارهاي جداگانه و هاي مطروحه بهمثال

هاي مربوط به سببیت و پراکندگی و فقدان یکدستی و یکنواختی ماده. مغایر با یکدیگر هستند
می در خصوص موضوع رابطۀ سببیت تعدد اسباب و عوامل، چالش اصلی قانون مجازات اسال

.است
و کیفیت دخالت عوامل متعدد در وقوع ) 1(کوشد ضمن تعیین مفهوم سببیت این مقاله می

را در بحث جنایات و ) 3(راهکارهاي مربوط به حل مشکل تعدد عوامل ، )2(جنایت و خسارت 
.ها را شناسایی نمایدخسارات بررسی کرده و امتیازها و ایرادهاي آن

سببیتمفهوم. 1
و هم در مسئولیت مدنی، رابطه سببیت بین رفتار که گفته شد، هم در مسئولیت کیفريچنان

هاي فقهی و حقوقی تمییز دو مفهوم گرچه در نوشته. ارتکابی و نتیجه حاصله الزم است
ه یکی از مثاببه» تسبیب«عنوان یکی از اجزا و ارکان مسئولیت و به» رابطه سببیت«یا » سببیت«

موجبات مسئولیت و اسباب ضمان چندان روشن نیست، ولی مسلم است مباحثی که در متون 
شده، ازجمله تعریف و نحوه احراز آن، اختصاص به سبب در فقهی ذیل عنوان تسبیب مطرح

توان در بحث سببیت رود، و از آن میندارد که در مقابل مباشر به کار میمعناي خاص آن
در حقیقت، در . ی از اجزاي عنصر مادي و ارکان مسئولیت مدنی استفاده بردعنوان یکبه

شود، با احراز آن، رابطه سببیت نیز طور مستقیم واقع میمباشرت چون جنایت یا خسارت به
اي بودند که جنایت یا خسارت را به در تسبیب نیز فقها دنبال ضابطه. شودخود اثبات میخودبه

رو، با احراز ضابطه مطروحه مذکور، سبب و سببیت هر دو اثبات ازاین.عامل آن منتسب کنند
رسد، دلیل اختالط رابطه سببیت و تسبیب در متون فقهی آن است که در به نظر می. شدمی

صرف اینکه بین فعل عنوان قاعده بر تقصیر استوار نشده و بهحقوق اسالم مبناي مسئولیت به
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ي مسئول شناختن عامل آن کفایت ت موجود باشد، براشخص و خسارت وارده رابطه سبیی
بنابراین، طبیعی است که فقیهان ؛)24- 26: 1391بادینی، شعبانی کندسري و رادپرور (کند می

تسبیب در . براي حکم به ضمان، صرف رابطه سببیت بین فعل شخص و نتیجه آن را کافی بدانند
سباب ضمان است و هم به رابطه بین فعل عنوان مبناي مسئولیت و از احقوق اسالم هم به

عنوان توان از مباحث ذیل تسبیب، بهپس می. پردازدشده و صدمه و خسارت وارده میواقع
که تسبیب تنها مبناي اما در نظام حقوقی ایران معیاري براي احراز رابطه سببیت بهره جست؛

اي از موارد، تقصیر رکن رهو حتی در متون فقهی نیز در پا.) م.م.ق1ماده (ضمان نیست 
145ماده (حکم قانون افزون بر تقصیر و در جرایم مقید نیز به) 26: همان(مسئولیت است 

، استناد نتیجه به فعل مرتکب ضرورت دارد، الزم است به رابطه سببیت بین فعل و نتیجه .)ا.م.ق
پرداخته شود و همین حاصله و طریقه احراز آن در تمامی عوامل، اعم از مباشرت و تسبیب، 

.دهدکاوش است که هسته مقاله حاضر را تشکیل می
بر اساس آنچه بیان شد، براي تعیین مفهوم سببیت از منظر فقهاي امامیه، باید به مفهوم سبب 

شود که از وجودش، وجود و از عدمش سبب در اصطالح فلسفی به امري گفته می. پرداخت
دیگر، بین سبب و مسبب مالزمه عرفی از جهت عدمی و عبارتبه. آیدعدم معلول الزم می
شود که از حیث همچنین، علت در اصطالح مذکور به امري اطالق می. وجودي برقرار است

که بسیاري از فقها و حقوقدانان باوجوداین، چنان. عدمی و وجودي با معلول مالزمه عقلی دارد
جمعی از با همکاري هاشمی شاهرودي (نیست اند، در سبب معناي فلسفی و عقلی آن مراد گفته

که مفهوم سببیت چیست، اما در این؛)148: 1387؛ کاتوزیان 292: 3ج ، 1423پژوهشگران
در نظر بسیاري از فقهاي امامیه، سبب به معناي شرط است، به این معنا . ها متفاوت استدیدگاه

پس از نقل در کتاب غصب صاحب جواهر نیز1.آمدکه اگر نبود، خساراتی به بار نمی
سبب به معناي علت تامه و به معناي اصطالحی یعنی : داردهاي فقها از تسبیب بیان میتعریف

چیزي که از وجودش وجود حاصل شود و از عدمش عدم پدید آید برحسب ذاتش نیست، 
را در نیز این ضابطه . ا.م.ق506ماده ). 51: 37ج ، 1404نجفی (بلکه مراد از آن شرط است 
در حقیقت، شرط در معناي دقیق، امري است که از عدمش عدم . تعریف تسبیب پذیرفته است

دیگر، بین شرط و مشروط تنها عبارتبه. آیدآید، ولی از وجودش وجود الزم نمیالزم می

؛ 4:237، ج 1408محقق حلی ؛ 5:539ج : 1420؛ عالمه حلی 3:651، ج 1413عالمه حلی .ك.در این خصوص، ر. 1
؛ 360: 2تا ج؛ خمینی، بی112: 1428تبریزي ؛ 163: 12ج ، 1413؛ عاملی 16:405، ج 1418حائري ؛ 56: 37، ج1404نجفی 

.391: 13، ج1403؛ اردبیلی )داندکه به دلیل تعبد شرعی انتساب و ضمان را ثابت می(104و 78: 1418فاضل لنکرانی 
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. تنهایی کافی باشدمالزمه عدمی برقرار است، بدون اینکه وجود شرط براي تحقق مشروط به
شد، بدون دسته از فقها، سبب امري است که اگر نبود، خسارت یا جنایت واقع نمیازنظر این 

اي با انحراف به مثال، چنانچه رانندهعنوانبه. که وجود آن براي تحقق خسارت کافی باشداین
چپ، به راننده دیگري که با سرعت غیرمجاز درحرکت است، برخورد کند، سبب ورود 

.شدراف او به چپ نبود، خسارت مذکور واقع نمیخسارت است، چراکه اگر انح
در این سیستم . ال نیز براي احراز رابطه سببیت موردتوجه قرارگرفته استاین معیار در کامن

دانند و براي احراز اینکه چه می2ورود خسارت را شرط الزم1حقوقی معموالً سبب واقعی
آورند و روي می» نبود... اگر«عیار شرطی، شرط الزم و سبب واقعی ورود خسارت است، به م

شد؟ در صورت کنند که اگر فعل خوانده نبود، بازهم خسارت واقع میاین پرسش را مطرح می
منفی بودن پاسخ، خوانده مسبب است و چنانچه پاسخ مثبت باشد، وي سبب واقعی محسوب 

:Honoré 1995: 363; Coleman 1992: 270; Gray 1999(شود نمی 95.(
براي احراز رابطه سببیت » نبود... اگر«عنوان سبب ورود صدمه یا خسارت و معیار ی شرط بهتلق

براي نمونه، چنانچه دو نفر با کمک هم . آیددر برخی موارد راهگشاست، ولی همواره به کار نمی
ماشینی را به پرتگاهی بیندازند و معلوم شود نیروي یک تن هم براي سقوط ماشین کافی بوده 

یا شخصی چاقویی به قلب دیگري بزند و دیگري شاهرگ او را قطع ) 437: 1387کاتوزیان (است
ها، بااینکه شده است؛ در این حالتکند و احراز شود که هر یک از صدمات وارده سبب قتل می

ها در صورت نبود دیگري براي ورود خسارت یا قتل کافی بوده است، ولی فعل هر یک از آن
همچنین، در مواردي . ها براي وقوع خسارت و جنایت تردید نداردهردوي آنکسی در سببیت 

هر » نبود... اگر«که وقوع جنایت و خسارت بیش از یک سبب واقعی دارد، گرچه با اعمال ضابطه 
شوند، ولی براي تحمیل صدمه و خسارت به کسی که باید مسئول آن دو عامل، سبب محسوب می

بنابراین، صرف ضرورت ؛)Coleman 1992: 270(کند هکاري ارائه نمیقرار گیرد، این ضابطه را
کند، بلکه وجود عاملی براي وقوع خسارت بدنی یا مالی جهت احراز رابطه سببیت کفایت نمی

صورت مثبت نیز اثبات شود؛ یعنی ثابت شود فعل الزم است عالوه بر جنبه منفی رابطه، دخالت به
در حقیقت، در . وقوع نتیجه مؤثر بوده و آن را پدید آورده استصورت مثبت نیز درمرتکب به

اثبات رابطه سببیت بیش از آنکه تأکید بر جنبه منفی رابطه بین فعل و نتیجه آن باشد، به جنبه مثبت 
و نیز صرف شرط » نبود... اگر«بنابراین، ضابطه شود؛رابطه میان عمل و صدمه واردشده تکیه می

1. Cause-in-fact.
2. Necessary condition.
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کند، بلکه مالزمه وجودي عرفی میان وع نتیجه براي تحقق سبب کفایت نمیبودن امري جهت وق
» شداگر نبود، جنایت واقع نمی«برخی از فقهاي معاصر نیز ضمن نقد معیار 1.آن دو هم الزم است

که سبب بر او طوريگویند، براي تحقق جنایت الزم است فوت مستند به فاعل آن باشد، بهمی
پذیرد سبب وصف صاحب جواهر هم در کتاب دیات می). 85: 1428تبریزي (اطالق شود 

کند، بلکه مولد بیند که جنایت را ایجاد نمیایجادي و تولیدکنندگی دارد، اما آن را شبیه شرط می
براي نمونه، شهادت دروغ که انگیزه قتل را در قاضی . آفریندآن را هرچند از طریق واسطه می

صورت عرفی و نه حسی که در تولید و ایجاد قتل بهمسموم به مهمان کند یا دادن غذاي ایجاد می
).95- 96: 43، ج1404نجفی (یا شرعی تأثیر دارد 

ها سبب شده برخی فقهاي متأخر براي احراز سببیت، ضابطه شاید توجه به همین ایرادها و تیزبینی
ا تسبیب، علت یا معناي فلسفی آن مراد از سبب ی«: اندمثال، برخی گفتهعنوانبه. عرفی معرفی کنند

شود و عرف آن را به مسبب منسوب بلکه مقصود از آن فعلی است که موجب خسارت می. نیست
؛ کندرو، از موردي به مورد دیگر تفاوت میسازد و ضابطه آن نیز ارتکاب عقالیی است و ازاینمی

د، بلکه تنها مسئله عرفی است و بنابراین، تسبیب مسئله عقلی نیست و معناي لغوي و فلسفی ندار
2).3:252، ج 1423هاشمی شاهرودي (» مقصود از آن انتساب عقالیی خسارت به مسبب است

در این مقام، مالك صدق انتساب اتالف به اوست، گرچه : اندی فقها نیز در عبارتی رسا گفتهبرخ
انتساب رابطه ها در آخرین تحلیلال نیز در کامن). 4:56ج ،1414عراقی (تلف از طریق تسبیب باشد 

بر رانه هنجاري و قضاوت حقوق در خصوص رابطه سببیتدانند میامري واقعی راسببیت
، نه تعریفی که فیلسوفان و افراد معمولی از رابطه سببیت دارندکنند که متکی میهاییبرداشت

مبتنی بر هر نوع انحرافی از جریان برداشت عرف عام از رابطه سببیت. کننددانشمندان از آن ارائه می
).Hart & Honoré 1985: 26; Stapleton 2001: 145(عادي و طبیعی امور است

اي از فقها در کنار ایجاد علت تلف و ایجاد سبب براي آن، از ایجاد شرط تلف نیز براي حکم به الزم به ذکر است پاره. 1
بود که اگر آن فعل ننحويچنانچه فردي فعلی انجام دهد و به دیگري خسارتی وارد کند، به: اندضمان نام برده، گفته

شد، بدون اینکه آن فعل در ایجاد خسارت اثر داشته یا با آن مالزمه داشته باشد، مانند اینکه فردي در خسارت واقع نمی
ملک دیگري چاهی بکند و چاقویی در آن قرار دهد و سبب خسارت مالی یا جنایت بر دیگري شود، اگر عامل متعدي 

طور مطلق ضمانی ندارد اما اگر متعددي نباشد، بهکه قصاص ثابت شود؛شود، بدون اینباشد، تنها ضمان مالی اثبات می
بر اساس آنچه گفته شد، ایراد این نظریه نیز واضح است، چراکه صرف شرط بودن فعلی براي ورود ). 34-27: 1422نراقی، (

نیز در وقوع آن شود که آن را سبب بشماریم؛ بلکه الزم است از جهت وجودي و مثبتخسارت یا جنایت، موجب نمی
طرف و دیه و ضمان مالی از سوي دیگر از حیث رابطه سببیت افزون بر آن، تفاوت قصاص ازیک. دخالت داشته باشد

.توجیهی ندارد
؛ نائینی 141: 2، ج1359؛ کاشف الغطاء 435: 2، ج1418مراغی .: ك.براي مالحظه معیار صدق عرفی تلف در تحقق سبب، ر. 2

.172: 2، ج1418
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در وقوع ) صورت تسبیببه(درنتیجه، عالوه بر اثبات تقصیر یا دخالت غیرمستقیم عامل 
یت خسارت یا جنایت، الزم است میان فعل مرتکب و جنایت یا خسارت واردشده، رابطه سبب

صرف اثبات اینکه اگر منتها برخالف مشهور، به. صورت وجودي و مثبت نیز وجود داشته باشدبه
همچنین، رابطه سببیت در مفهوم . شودشد، رابطه سببیت احراز نمیبود، جنایت واقع نمیعامل نمی

. بیندبین فعل و نتیجه آن را الزم نمیشده، به معناي علیت نیست، چراکه مالزمه عقلیگفته
که در نظر عرف فعل مرتکب خسارت یا جنایتی را پدید آورده باشد، براي احراز رابطه همین

حال با مشخص شدن مفهوم رابطه سببیت، باید دید . کندکفایت میگفتهسببیت به معناي پیش
.عوامل و اسباب متعدد چگونه ممکن است در وقوع جنایت یا خسارت دخالت نماید

له در وقوع جنایت و خسارتکیفیت مداخ.2
کند، گاه که اشاره شد، گاه یک عامل مداخله میچناندر ارتکاب جنایات و خسارات، آن

در فرض دخالت عامل واحد مشکلی در زمینه احراز رابطه سببیت و حکم به . عوامل متعدد
ناگونی ، اما در فرضی که عوامل گو)164: 12ج ، 1413عاملی (مجازات یا ضمان وجود ندارد 

کنند، احراز رابطه علیت بین رفتار و نتیجه در ارتکاب فعل مداخله می) اعم از دور یا نزدیک(
رابطۀ سببیت در این شرایط باید توسط خواهان یا شاکی و دادستان در . شوددشوار و پیچیده می

است و این رابطه عنصري مستقل از مسئولیت شخص و متمایز از تقصیر . امور کیفري ثابت شود
اشتباه وقتی مدعی، مرگ یا صدمه را معموالً به. باید از اختالط این دو با یکدیگر اجتناب شود

، )95گلدوزیان، پیشین، (شود که مرتکب باید مجازات شود کند، فرض و تصور میثابت می
آن تبع سبییت دلیل بر مسئولیت نیست، اما یکی از شرایط مسئولیت و بهکه چنین نیست؛درحالی

.تعیین مجازات است
مباشرتکیفیت و چگونگی مداخله مرتکب در ارتکاب جنایت و خسارت، یا به شکل

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط «ا، .م.ق494موجب مادة به. است یا در قالب تسبیب
یا به شکل ترك ) مانند عمل جراحی(تواند به شکل فعل مباشرت می. »خود مرتکب واقع شود

صورت ) بیوتیک یا خودداري از دادن اکسیژن دراثناي عمل جراحینظیر قطع درمان آنتی(عل ف
در مادة مزبور در جهت جدا کردن عنوان مباشرت از تسبیب » مستقیماً«تأکید بر واژه . گیرد

بنابراین، اگر عمل زند؛طور مستقیم دست به ارتکاب جنایت نمیاست که در آن مرتکب به
. مۀ نتیجه مجرمانه یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر گویندمرتکب علت تا

بدیهی است که استفاده از وسایلی مانند سنگ، چاقو، کارد یا اسلحه در ارتکاب جنایت افادة 
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وپا و یا سایر براي تحقق مباشرت الزم نیست که مرتکب با استفاده از دست. کندتسبیب نمی
کارگیري سالح در ارتکاب جنایت را علیه وارد کند، بلکه عرفاً بهمجنیاعضاي بدن صدماتی بر 

ترین علت قتل را فراهم شود که نزدیکمباشر به کسی گفته می«درواقع، . مباشرت گویند
از منظر فقهیان امامیه نیز ایجاد علت تلف، نظیر احراق مانع از ).70: نیا، پیشینآقایی(» سازدمی

: 2تا ج؛ خمینی، بی15: 18، ج1419؛ عاملی 43: 43، ج1404فی نج(صدق اتالف نیست 
آن است که کسی سبب تلف شدن یا «. ا.م.ق506اما تسبیب در جنایت مطابق ماده ؛)360

که در صورت طوريمصدومیت دیگري را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به
ه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب شد مانند آنکفقدان رفتار او جنایت حاصل نمی

مواردي چون ریختن مواد لغزنده، گذاشتن سنگ در محل عبور دیگري، سمی کردن . »ببیند
496مادة (غذا، کرایه دادن خودروي داراي نقص، تجویز دارو یا صدور دستور توسط پزشک 

یر شرایطی که نوعاً مستعد ، گذاشتن چیزي بر روي دیوار یا بالکن در هواي طوفانی یا سا.)ا.م.ق
و نظایر .) ا.م.ق501مادة (، برانگیختن حیوان .)ا.م.ق516مادة (ایراد صدمه یا خسارت است 

: 1392میرمحمد صادقی (شوند شوند، تسبیب محسوب میها که موجب بروز جنایت میاین
بود، تلف اگر نمیدانند که چنانکه گفته شد، معموالً فقها سبب را عبارت از چیزي می). 48-47

علت افتادن در چاه همانا خطاي کسی . شد، ولی علّت تلف چیزي غیر از سبب استحاصل نمی
گرفت، است که در چاه افتاده است، اما سبب یعنی کندن چاه فعلی است که اگر صورت نمی

).364: 1392اردبیلی (شد جنایت واقع نمی
صورت تسبیب، مشکلی در زمینه و چه بهدر فرض دخالت عامل واحد چه به نحو مباشرت 

ها در فرض مداخله عوامل گوناگون ها و پیچیدگیاحراز رابطه سببیت وجود ندارد و دشواري
قانون مجازات اسالمی، در تعریف اشکال ارتکاب جنایت، رابطۀ سببیت را . کندبروز می

تسبیب در احراز رابطۀ حال، ثمرة آشنایی با مفاهیم مباشرت و بااین. مفروض انگاشته است
که اگر دقت الزم صورت نگیرد، شودسببیت، در فرض مداخله عوامل گوناگون، نمایان می

در فرضی که جنایت یا خسارت . درستی درك و دریافت نشودگذار بهممکن است منظور قانون
:تصور استطورکلی سه حالت قابلشود، بهاز گذر مداخله چند عامل واقع می

مداخله عوامل در وقوع صدمه یا خسارت ممکن است همگی به شکل :د مباشرتعد) الف
علیه شلیک هاي مختلف به سمت مجنیکه دو نفر در زمان واحد یا زمانمانند آنمباشرت باشد؛

نمایند یا مال او را تخریب کنند و یا متعاقب یک عمل جراحی سزارین، مادر دچار خونریزي 
یکی جراح در کنترل خونریزي و ناتوانی متخصص بیهوشی در شدید شده، به علت ضعف تکن
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.کندرفته، مادر فوت میموقع خون ازدستجبران به
مداخله عوامل در خسارات بدنی یا مالی ممکن است همگی به شکل :تعدد سبب) ب

صورت غیرمجاز گودالی حفر کند و دیگري سنگی کنار که شخصی بهمانند آنتسبیب باشد؛
.ر دهدگودال قرا

دخالت عوامل ممکن است در شکل اجتماع سبب و مباشر باشد؛: اجتماع سبب و مباشر) ج
احتیاطی والدین خود مایع سمی که توسط پدرش در مکان که کودکی در اثر بیمانند آن

شود و در آنجا کشد و جهت درمان به بیمارستان منتقل میشده را سر میدسترسی قرار دادهقابل
در این مثال، والدین سبب و . کندف تکنیکی پزشک در دفع مواد سمی فوت میبه علت ضع

.پزشک حکم مباشر را دارد
) عرضی(زمان تواند همهمچنین باید اضافه کرد که زمان مداخله عوامل در ارتکاب جنایت می

همکاري زمان واحد و با دیگر، ممکن است چند نفر در یکبیانبه. باشد) طولی(زمان یا غیر هم
هاي مختلف در وقوع جنایت سهیم یکدیگر شخصی را به قتل برسانند یا اینکه چند نفر در زمان

کند، براي نمونه، شخصی به علت درمان جراحت ناشی از رفتار دیگري به پزشک مراجعه می. باشند
ه در در عملیات پزشکی و جراحی اصوالً مداخل. کنداما به دلیل قصور پزشک در درمان فوت می

.کندجنایت به شکل طولی است و پزشک در بیشتر موارد نقش سبب حایل را ایفا می
گر در ارتکاب فعل ممکن است داراي عنصر معنوي یکسان یا متفاوتی باشند عوامل مداخله

در این . که درهرحال در بحث رابطۀ سببیت اهمیت چندانی جز در موارد استثنایی ندارد
:ور استتصخصوص سه حالت قابل

اي صدمه» ب«به » الف«که هستند؛ مانند آن) تفکر مجرمانه(همه عوامل داراي عمد : نخست
کند و پزشک جهت معالجه به پزشک مراجعه می» ب«سازد و وارد کرده و او را مجروح می

.کندقصد قتل از درمان خودداري کرده و درنتیجه مجروح فوت میعمداً و به
اند؛ مانند شده) احتیاطی و مبااللتیبی(در جنایت مرتکب تقصیر همه عوامل دخیل : دوم

شود و پزشک به هنگام معالجه که فردي در اثر حادثه یا تصادف غیرعمدي دچار صدمه میآن
احتیاطی یا عدم مهارت خود آسیب یا صدمه مضاعفی به مصدوم وارد کرده و به علت بی

.شوددرنهایت سبب مرگ یا آسیب بیشتر می
که عوامل درگیر در جنایت برخی واجد عمد و برخی داراي تقصیر هستند؛ مانند آن: ومس

احتیاطی کرده شود و پزشک در درمان فرد مجروح بیشخصی عمداً توسط دیگري مجروح می
.شودو درنهایت سبب مرگ می
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یا صورت مباشرت یا تسبیب هاي مالی بهکیفیت مداخله عوامل در وقوع جنایات یا خسارت
؛ نجفی 186: 3، ج1408محقق حلی (شده است ها، توسط فقیهان امامیه نیز مطرحاجتماع آن

-رسد جامعاما به نظر می؛)259-273و 198: 3، ج1423؛ هاشمی شاهرودي 46: 37، ج1404
غیر از ایجاد شرط تلف که ایراد آن . تر از همه مرحوم نراقی در این زمینه بحث کرده است

عامل ممکن است از طریق ایجاد علت تلف دخالت کند یا از راه ایجاد : ن معتقدندگذشت، ایشا
شود، ممکن است بدون واسطه اولی که مباشرت یا مباشرت به اتالف نامیده می. سبب تلف

مانند جرحی که ایجاد بیماري (یا از طریق ایجاد علت علت تلف ) مانند کشتن با شمشیر(باشد 
شود، زیرا مناط به هر دو قسم عرفاً مباشرت گفته می). فوت شودکند و آن بیماري سبب 

مباشرت این است که تلف، اثر فعل مباشر یا اثرِ اثر فعل وي و عدم مشارکت غیر فعل او یا عدم 
دخالت اثر فعل دیگري در تأثیر فعل مرتکب باشد؛ گرچه تأثیر فعل متوقف بر شرطی باشد، 

از ایجاد سبب تلف، چیزي است که باوجود علت تلف مالزمه مراد . مانند گرماي هوا در جرح
. شوددهد، اما نه به همان علت، بلکه با علت دیگري واقع میدارد و عادتاً در پی آن رخ می

نخست آنکه مباشرت دیگري در آن دخالت نکند، مانند : ایجاد سبب تلف نیز بر دو قسم است
وزش شدید باد بیفروزد یا حیوانی را از آب و آنکه کسی آتشی در کنار متاع دیگري هنگام

اي که سبب در ایجاد گونهدوم آنکه با مداخله مباشرت دیگري واقع شود، به. غذا باز دارد
مباشرت در آن مؤثر باشد، مانند اکراه بر تلف یا شهادت دروغ نزد قاضی یا نهادن غذاي مسموم 

نراقی (شود اص یا ملزوم به سبب نامیده میاین دو قسم، تسبیب به معناي خ. نزد مهمان جاهل
درهرحال با وحدت مباشر یا مسبب مشکل چندانی در احراز رابطه سببیت ). 431- 427: 1422

.زندهاي این حوزه دامن میها به دشوارينیست و تعدد آن

راهکارهاي مربوط به حل مشکل تعدد عوامل.3
جنایت، در طول هم و غیرهمزمان باشد، در مواردي که مداخله عوامل گوناگون در وقوع

)مداخله عوامل متعدد(ه در این زمین. پذیر نیستتشخیص رابطۀ سببیت به سهولت امکان
طرح است که احراز رابطه استناد جهت تعیین مسئولیت را تبدیل به یک هاي فراوانی قابلمثال

ک ص عابري تحریفرض کنید کسی حیوانی را به سمت شخ.کندحل میمعضل غیرقابل
وارد فرار،در حین.گذارداختیار پا به فرار میواسطه ترس از حیوان، بیکند و شخص عابر بهمی

و مجروح برخورددر حال حرکت بوده،غیرمطمئنه خیابان شده و با خودرویی که با سرعت 
خودرو توجهی راننده، بنزین رساندن مصدوم به بیمارستان به دلیل بیهنگام در .شودمی
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در بیمارستان، پرستار با .رسدخیر محسوسی به بیمارستان میأشده و مصدوم با تاورژانس تمام
هاي وي را به مرکز مراقبتکهآنجاي بهیا در اثر قصورتوجه به وضعیت وخیم مجروح، عمداً

سی رغم برربهپزشک بخش نیز .کندهاي عمومی منتقل میبه بخش مراقبتویژه هدایت نماید،
کارگیري تجربیات پزشکی، تشخیص اشتباه داده و پرونده مصدوم را ها و بهتمام عالئم و نشانه

پرستار دوم نیز با علم .نمایدبه پرستار مجري پرونده ابالغ میو بر این اساس تکمیل نموده
دهد و درنهایت مصدوم مصدوم را بر اساس همان نظر تحت مراقبت قرار میپزشک، اشتباهبه

یک از عوامل اکنون پرسش این است که نتیجه منتسب به کدام.کندبه همین سبب فوت می
مذکور است؟

براي فرار از مشکالت مربوط به سببیت در فرض درگیر شدن عوامل متعدد، کشورهایی 
قاعدة یک «ال با عنوان کاربستن یک قاعدة ساده و قدیمی در کامنها، با بهنظیر انگلستان تا قرن

موجب قاعده مذکور، به. کردندورجوع میموضوع را به نحوي رفع1»ل و یک روزسا
علیه پس از اتمام یک سال و یک روز از زمان ارتکاب رفتار متهم که مرگ مجنیدرصورتی
رو، محکومیت متهم بابت قتل عمدي شد، آن را معلول علت دیگري دانسته و ازاینحادث می

هاي طبی اندك که آگاهیاین قاعده در روزهاي آغازین حیاتش. پذیر نبودیا غیرعمدي امکان
ال هرچند امروزه نظام کامن. الزامی بودن آن در زمان حاضر محملی نداردولیمعنا نبود، بود، بی

، )106: 1390لفیو (استقاعده یک سال و یک روز را از طریق قانون یا رویۀ قضایی نسخ کرده
ارائه ضابطه روشنی در این حقوقی درگیر مشکل سببیت بوده و درهاي اما همچون دیگر نظام

.مورد قاصر و ناتوان بوده است

هانظریه.3-1
ویـژه حقوقـدانان اروپـایی،    هاي گوناگونی از سوي حقوقدانان و بـه در بحث از سببیت نظریه

هـا  نظریـه . انطبـاق دارد شده از سوي فقها نیز هاي مطرحها با دیدگاهاي از آناند که پارهشدهارائه
بیشتر حول محور حل مشکل رابطه سـببیت در فـرض مداخلـه عوامـل مختلـف بـه شـکل طـولی         

.شونداختصار مطرح میاند که جهت ارتباط با بحث بهشدهعرضه
در مـورد  عامـل  ثیر چنـد  أهرگاه دخالت و ت،این نظریهموجببه: نظریه سبب اولیه.1. 1. 3

جهـت مقـدم   است که زودتر تأثیرگذار بـوده و ازایـن  کسیان بر عهدهزمان نباشد، ضمضرر هم
مبناي این نظریه آن است که اگر مرتکب نخستین با رفتار خـود حادثـه ابتـدایی    . تبر دیگري اس

1. A Year and Day Rule.
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نظریه سبب مقدم در تأثیر کـه  .)144: 1375محسنی (شد زد، حوادث بعدي واقع نمیرا رقم نمی
قرائت دیگري از همین نظریـه  1شده،طه سببیت در اسباب طولی ارائهدر فقه امامیه براي احراز راب

اگر پزشکی در درمان جراحت واردشده به دیگري کوتاهی کنـد و بیمـار بمیـرد،    بنابراین ؛ است
ثیر أدیده، جرح واردشـده سـبب مقـدم در تـ    چراکه در قتل زیان!مباالت مسئول نیستپزشک بی

گرفتن سـایر عوامـل و اسـباب    ایراد این نظر، نادیده. کردنمیو اگر نبود، عامل دوم مداخله است
به همین خاطر است که برخی فقها ضمان را به سبب . ویژه عوامل نزدیک به حادثه استدیگر به

کاتوزیـان  : ك.ر(انـد  ها اشتراك در ضمان را برگزیـده مؤخر در تأثیر نسبت داده و بعضی از آن
1387 :463.(
و تـرین و آخـرین سـبب   نزدیـک تحمیـل مسـئولیت بـر    :مستقیم نتیجهنظریه سبب . 2. 1. 3

ین نظریه بر ایـن توجیـه اسـتوار اسـت     ا. مبناي این نظریه است،توجهی به اسباب و عوامل دوربی
و به عبـارتی، فراینـد مـرگ یـا     داردمستقیمی با عامل نهایی، ارتباط تنگاتنگ و جنایتکه چون 

مسـتند اسـت و سـایر    عامـل  ضـرر وارده بـه ایـن    عرفـاً لـذا  ، تتر را کوتاه کرده اسآسیب بزرگ
ایـن نظریـه در حقـوق    ). 151: 1375محسـنی  (شـوند  عنوان شرط محسوب مـی حوادث دخیل، به

: 1387کاتوزیـان  (شده است واسطه مطرحمسئولیت مدنی تحت عنوان تئوري سبب نزدیک و بی
ویـژه در فـرض اجتمـاع سـبب و مباشـر،      و در فقه امامیـه بـه  ) 196: 1393؛ صفایی و رحیمی 457

وجـود،  بااین). 54: 37ج ، 1404؛ نجفی 240: 4ج ، 1408محقق حلی (طرفداران سرشناسی دارد 
درواقع، همان ایرادي که بر نظریۀ قبلـی  . گرفتن عوامل مقدم در تأثیر استایراد این نظریه نادیده

کند و دومـی، اسـباب   یک را فراموش میاولی، عوامل نزد. وارد بود، بر این نظریه هم وارد است
.دور و مقدم را

گـذارد کـه در   حساب عاملی مـی این نظریه، جنایت را به: نظریه سبب پویاي نتیجه. 3. 1. 3
: 1392اردبیلـی  (مقایسه با عامل یا عوامـل دیگـر از تحـرك و پویـایی بیشـتري برخـوردار اسـت        

کند و پزشـک  اي است به پزشک مراجعه میبراي نمونه، شخصی که داراي بیماري زمینه).369
اي طبق دیدگاه مزبـور، بیمـاريِ زمینـه   . کنددر حین معالجه مرتکب تقصیر شده و بیمار فوت می

ایراد این نظریـه  . شودحساب پزشک گذاشته میعامل ساکن محسوب شده و درنتیجه، جنایت به
هـا را شـامل   داشـته و تـرك فعـل   بیشتر متوجه آن است که فقط در جنایات ناشی از فعل کـاربرد 

.شودنمی

، ج1404؛ نجفی 382: 15و ج164: 12، ج1413؛ عاملی 241: 4، ج1408؛ محقق حلی 374: 1388عالمه حلی .ك.ر. 1
.569: 2، ج)تابی(؛ خمینی 146: 43
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نباید بین اسباب و شرایطی کـه زیـانی را   این نظریه،موجببه:نظریه برابري اسباب. 4. 1. 3
حادثه تنهایی براي ایجاد ها بهیک از آنچون هیچتفاوت و تمایزي قائل شد، به بار آورده است،

هـا سـهم   پـس تمـام آن  .شـده اسـت  رت واقـع از تجمیع همه عوامل، جنایت یا خساوبوده کافی ن
ت رابطه سببیت موجود اسـ صدمه و خسارت با ،خواه دور یا نزدیکبرابر دارند و بین هر عاملی،

این دیدگاه از سوي برخی فقهاي امامیـه  ). 196: 1393؛ صفایی و رحیمی 451: 1387کاتوزیان (
کـه شخصـی دري را بـاز    نـد درصـورتی  ااي کـه گفتـه  گونهشده، بهدر اجتماع سبب و مباشر ارائه

هـا کـه   توانـد بـه هـر یـک از آن    انـد و مالـک مـی   بگذارد و دیگري مال را بدزدد، هر دو ضـامن 
شـدت و  تـوجهی بـه  این دیدگاه نیـز بـه علـت بـی    ). 20: 14ج 1416حائري (بخواهد رجوع کند 

قـانون مجـازات   حـال،  بـااین . بـه رد اسـت  ها محکومضعف عوامل دخیل و یکسان دیدن همه آن
صـورت عرضـی ایـن نظریـه را موردتوجـه قـرار       در فرض مداخله عوامل به533اسالمی در ماده 

.در ماده مزبور، ظاهراً میزان تأثیر رفتار مرتکبان مهم نبوده و همه شریک هستند. داده است
را طبق این نظریه باید تمامی عوامل درگیر در وقـوع جنایـت   : نظریه سبب متعارف.5. 1. 3

احراز رابطه سـببیت در ایـن نظریـه مسـتلزم     . بررسی کرده و سهم هریک را مستقالً مشخص کرد
ها و عوامل درگیـر در جنایـت   مداخله کارشناسان و پزشکان و بررسی عینی و تجربی همه پدیده

شـود،  تعیین درصد سهم مرتکب در جنایت در این نظریه مطرح مـی ). 206: 1388سپهوند (است 
گیـرد و نـه   اوت که صرفاً درصد تـأثیر رفتـار مرتکبـان در جنایـت موردتوجـه قـرار مـی       با این تف

قصـور و تقصـیر اگرچـه بـر اسـاس ضـابطه رفتـار موردتوجـه قـرار          . هاآندرصد قصور یا تقصیر
.گیرد، اما در تعیین و احراز رابطه سببیت مدخلیتی نداردمی

عنـوان معیـار اصـلی جهـت احـراز      بـه هـا  که در حقوق بسیاري از کشـور نظریه سبب متعارف
و در حقـوق مسـئولیت   ) Mazeaud et Shabas 1991: 566(رابطه سببیت موردپـذیرش قرارگرفتـه   
، بـا  )200: 1393؛ صفایی و رحیمـی  467: 1387کاتوزیان (مدنی ایران نیز طرفداران زیادي دارد 
ابق نظریـه سـبب متعـارف،    نوعی همپوشانی دارد، زیـرا مطـ  نظریه سبب منطقی نتیجه سازگار و به

شود که معموالً و برحسب جریان عـادي امـور موجـب پیـدایی     حساب عاملی گذاشته میضرر به
واحـوال غیرعـادي در وقـوع خسـارت     هاي دیگري که اتفاقاً و درنتیجه اوضـاع آن است و پدیده

آن نسـبت  تـوان بـه عامـل   بنابراین، تنها خساراتی را می؛ شونددخالت دارند، سبب محسوب نمی
بینـی  عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیشداد که یک انسان معقول و متعارف بتواند به

عـرف رجـوع   در نظریه سبب متعارف نیـز بـراي تشـخیص رابطـه سـببیت، بـه نظـر و منطـق        . کند
و این قاضی است که باید بر اسـاس نظـر عـرف عـام یـا      ) 202: 1393صفایی و رحیمی (شود می
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وجـود رابطـه سـببیت و انتسـاب صـدمه یـا       ) مانند متخصصان و کارشناسان و اهـل خبـره  (خاص
.خسارت به عامل آن را احراز کند

حـال ایرادهـایی هسـتند و    که مشهود است، هرکدام داراي امتیازها و درعینچنانها، آننظریه
کـرده و بیشـتر   گذاران از کاربست یک نظریه در حل مشـکل سـببیت پرهیز  به همین علت، قانون
قانون مجـازات اسـالمی   . هاي عینی موردتوجه قرار دهندها را با ابتناء بر مثالبرآنند تلفیقی از آن

.ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست

راهکار قانون مجازات اسالمی.3-2
کـه گفتـه شـد، از منطـق واحـدي      قانون مجازات اسالمی در برخورد با رابطـه سـببیت، چنـان   

در ایـن  . هـاي مشخصـی بیـان نمـوده اسـت     حـل هاي گوناگون راهوي نکرده و با ذکر مصداقپیر
باشـد یـا   ) تعـدد اسـباب  (که رفتـار افـراد دخیـل در حادثـه در قالـب تسـبیب       قانون، در فرض این

؛ ، برخـورد متفـاوت اسـت   )اجتماع سـبب و مباشـر  (ها و یا اجتماعی از آن) تعدد مباشر(مباشرت 
عنوان قاعده در نظـر گرفـت و بـه همـه مـوارد      وان حکم مذکور در یک ماده را بهتبنابراین، نمی

بر اساس کیفیت مداخله عوامل متعدد در وقوع جنایت و طولی یـا عرضـی بـودن هـر     . تسري داد
.هاي زیر بررسی نمودتوان منطق قانون مزبور را در هر یک از حالتیک، می

تعدد اسباب. 1. 2. 3
باشد و یا طولی ) الف(صورت عرضی عدد در وقوع جنایت ممکن است بهدخالت اسباب مت

تواند در مسئولیت کیفري و مـدنی مرتکبـان   هایی است که میحالت طولی نیز واجد فرض). ب(
ها با ابتنـاء بـر مـواد قـانون مجـازات اسـالمی صـورت گرفتـه         تفکیک این حالت. تأثیرگذار باشد

.است
طـور صـریح و مسـتقل حکـم     قانون مجازات اسالمی بـه :یتعدد اسباب به شکل عرض) الف

این قانون شـامل  533صورت عرضی را بیان نکرده است، اما اطالق ماده دخالت اسباب متعدد به
هرگاه دو یـا چنـد نفـر بـه نحـو شـرکت سـبب وقـوع         «: طبق ماده مزبور. شودتعدد اسباب نیز می

ن جنایـت یـا خسـارت بـه هـر دو یـا همگـی        کـه آ طـوري جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند به
بنابراین، در این حالت که جنایـت منتسـب بـه همـه     ؛ »باشندطور مساوي ضامن میمستند باشد، به

جمعــی از فقیهــان امامیــه نیــز . طــور مســاوي ضــامن دیــه خواهنــد بــوداســباب اســت، همگــی بــه
طـور همزمـان شخصـی    بـه طور همزمان سبب جنایتی شـوند، ماننـد اینکـه    که دو نفر بهدرصورتی
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عالمـه  (انـد  چاهی حفر کند و دیگري کنار آن سنگی بگـذارد، اشـتراك در ضـمان را برگزیـده    
ــی  ــاهرودي  ؛ 374: 1388حل ــمی ش ــاملی 3،270، ج 1423هاش ــن ). 164: 12ج ، 1413؛ ع در ای

بـوده  حالت، اگر تأثیر رفتار عوامل متعدد نابرابر باشد، حکم قـانون کـه قائـل بـه برابـري ضـمان       
.است، قابل انتقاد است

هرگاه دو یا چند نفر بـا انجـام عمـل    «.:ا.م.ق535طبق مادة : تعدد اسباب به شکل طولی) ب
صورت طولی دخالـت داشـته باشـند کسـی کـه تـأثیر       غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به

ماننـد آنکـه یکـی از    کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است 
آنان گودالی حفر کند و دیگري سنگی در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سـنگ  
به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همـه قصـد   

.»شودارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می
»بـه نحـو سـبب   «ور ناظر به تعدد اسباب غیرمجاز به شکل طولی است و با توجه قیـد  مادة مزب

در صدر ماده صرفاً در مورد مداخله افراد در شکل تسبیب کاربرد داشته و شامل مداخلـه عوامـل   
، مـاده نـاظر بـه اجتمـاع اسـباب      درواقـع . شـود در شکل مباشرت یـا اجتمـاع سـبب و مباشـر نمـی     

است و به سایر اشکال دخالـت در جنایـت، ازجملـه تعـدد عوامـل      ) غیرهمزمان(صورت طولی به
بنابراین، ضـمان سـبب مقـدم در تـأثیر،     ؛ یابدصورت طولی یا اجتماع سبب و مباشر، تسري نمیبه

در . شـود ی محدود مـی یک قاعده عام و فراگیري را بیان نکرده و تنها در ضابطه و موضوع خاص
فقه امامیه نیز نظریه سـبب مقـدم در تـأثیر تنهـا در فـرض تقـدم و تـأخر اسـباب متعـدد در وقـوع           

بـدیهی  ). 145: 43ج ، 1404؛ نجفـی  279: 11ج ، 1416فاضـل هنـدي   (شـده اسـت   جنایت ارائـه 
ي موضوعیت نداشته و در همۀ موارد که اشخاص متعدد535است مثال گودال و سنگ در ماده 

بـراي نمونـه، در فرضـی    . به شکل سبب در وقوع جنایت مداخله نمایند، حکم مزبور جاري است
هاي مختلف داروهـایی را  که دو پزشک در درمان یک بیمار به علت تشخیص نادرست در زمان

تجویز کرده باشند، ضمان، در صورت عدم احراز شرکت در جرم، متوجه پزشـکی خواهـد بـود    
اي کف خیابان مادة لغزنده» الف«همچنین، اگر . و مقدم در تأثیر بوده استکه داروي تجویزي ا

صورت غیرمجاز پارك نماید و عابري با لیز خـوردن  وسیله نقلیه خود را کنار آن به» ب«بریزد و 
روي مایع لغزنده با وسیله نقلیه برخورد کرده و صدمه ببیند، مسئولیت متوجه فردي اسـت کـه بـا    

.م در تأثیر بوده استریختن مایع مقد
؛ نجفـی  382: 15ج ، 1413عـاملی  (ا که ریشه در متون فقهـی دارد  .م.ق535در تحلیل ماده 

هاي مترتّـب بـر مـاده بیشـتر     توان چند حالت را تصور کرد؛ حالت، می)146-147: 43ج ، 1404
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طـورکلی  دو حالـت بـه  . ا.م.ق536از جمـع مـاده فـوق و مـاده     . متوجه عنصر معنوي جرم هسـتند 
:طرح استقابل

کـه در شـکل تسـبیب ظـاهر     معیـار غیرمجـاز بـودنِ یـک رفتـار     :همه اسباب غیرمجازند) 1
غیرمجاز بودن لزومـاً  . شود، نامتعارف بودن عمل، بدون اذن بودن یا غیرقانونی بودن آن استمی

ملکـرد یـک   به مفهوم غیرقانونی بودن آن نبوده و معیار تشخیص آن در بیشتر مـوارد ضـابطه و ع  
حال در حالتی که مداخله اسباب در وقـوع جنایـت غیرمجـاز    بااین. انسان معقول و متعارف است

.تصور استاست، سه حالت قابل
در ایـن حالـت، هرچنـد رفتـار     :نخست، همه اسباب دخیل در وقـوع نتیجـه غیرعامدنـد   

گـذار  قـانون . جـود نـدارد  ها ثابت است، اما عمد یا سوءنیتی ومرتکبان غیرمجاز بوده و تقصیر آن
البتـه، تحمیـل مسـئولیت بـه     . در چنین شرایطی سبب مقدم در تأثیر را ضامن جنایت دانسته اسـت 

ــأثیر ارتبــاط     ــا ســبب مــؤخر در ت ســبب مقــدم در تــأثیر در شــرایطی کــه نتیجــه حاصــله بیشــتر ب
نیسـت،  نفسـه موجـد مسـئولیت   تري دارد، قابل انتقاد است، زیرا وجود سبب نخستین فـی نزدیک

تري با شود و بداهتاً سبب مؤخر رابطه نزدیکبلکه بعد از وقوع جنایت است که ضمان ایجاد می
همچنین، برخی بزرگان فقه شیعه معتقدند به دلیـل آنکـه هـر    ). 152: 1379مرعشی (جنایت دارد 

یک از اسباب متعدد، غیرمجاز و متعدي هستند، دلیلی بر ترجیح یکی بـر دیگـري وجـود نـدارد    
کند و دیگـري  افزون بر این، در موردي که شخصی چاهی حفر می). 147: 42ج ، 1404نجفی (

افتـد و در اثـر برخـورد بـا چـاقو      دهد و شـخص دیگـري داخـل چـاه مـی     چاقویی در آن قرار می
: 2ج ) تـا بـی (خمینـی  (انـد  شود، بااینکه بعضی از فقیهان حکـم بـه ضـمان حـافر داده    مجروح می

: 4ج ، 1408محقـق حلـی   (انـد  ر تساوي هر دو سبب در ضمان را احتمـال داده ، برخی دیگ)569
صـورت قــاطع بــه ضــمان هــر دو ســبب رأي و گروهــی نیــز بــه) 17: 1422؛ کاشـف الغطــاء  241
؛ 56: 37ج ، 1404نجفـی  (شـد  هـا نبـود، آن جنایـت واقـع نمـی     اند، چون اگر هر یک از آنداده

و برخــی نیــز ضــمان گذارنــده چــاقو را قــوي ) 402: 13ج ، 1403؛ اردبیلــی 112: 1428تبریــزي 
و حتی فاضـل هنـدي در   ) 382: 15ج ، 1413؛ عاملی 280: 11ج ، 1416فاضل هندي (اند دانسته

اهللا خویی نیـز بـا رد   آیت. داندقضیه معروف سنگ و چاه ضمان سبب مؤخر در تأثیر را بعید نمی
حافر چـاه و  (ورت قاعده، جنایت را به هر دو سبب صادله قائلین به ضمان سبب مقدم در تأثیر، به

نجفـی  : ك.و نیـز ر 260: 2ج ، 1422خویی (اند مستند کرده و اشتراك را پذیرفته) واضع سنگ
نظرهاي مذکور در فقه و رد دالیـل قـائلین بـه ضـمان سـبب      باوجود اختالف).56: 37ج ، 1404

گذار ضمان سـبب  نماید و شایسته بود قانونمیشدت قابل انتقادا به.م.ق535مقدم در تأثیر، ماده 
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تر که غالباً سبب مؤخر در تأثیر است یا حداقل تساوي مسئولیت بین عوامل متعدد را تجـویز  قوي
.کردمی

در این حالت، همـه مرتکبـان بـه شـرح قسـمت      :دوم، همه اسباب دخیل در جنایت عامدند
شریک جـرم دانسـتن دو سـبب بـه ایـن      . دشونا شریک در جرم محسوب می.م.ق535اخیر ماده 

دلیل که در ارتکاب جنایت قاصدند، غیرمنطقی بودن تحمیل مسئولیت به سبب مقدم در تـأثیر را  
کند؛ زیرا شرکت در جرم اختصـاص  که همه اسباب غیرعامد بودند، روشن میدر فرض نخست

طه شـرکت در جـرم،   ضـاب . به جرایم عمدي نداشته و در جرایم غیرعمدي نیز قابـل تحقـق اسـت   
اسـت  اجرائـی دارد، مداخلـه دو یـا چنـد نفـر در عملیـات     ا مقـرر مـی  .م.ق125که مـاده  چنانآن
تصریح قسمت اخیـر مـادة مـذکور کـه     باشد و بنا بههاآنهمهرفتاربهمستنداي که جرم،گونهبه

باشـد نفـر چندیاودتقصیربهمستندجرم،چنانچهنیزغیرعمديجرائممورددر«: دارداشعار می
مسـتقل فاعـل مجـازات آنان،ازیکهرمجازاتوشوندمیمحسوبجرمدرشریکمقصران،

بنابراین، چندان قابل توجیه نیست کـه در فـرض عامـد بـودن هـر دو سـبب همـه        ؛ »استجرمآن
هـا غیرعمـدي باشـد، ضـمان     شریک در جرم عمدي محسـوب شـوند و در حـالتی کـه اقـدام آن     

نظـر از عنصـر   از همین روست که در برخی متون فقهی، صـرف . مقدم در تأثیر شودمتوجه سبب 
).322: 1422خویی (اند روانی مرتکبان، ضمان را بر همه اسباب تحمیل کرده

کـه کنـدن چـاه از    ماننـد آن :سوم، برخی اسباب واجد عمد هستند و برخی داراي تقصیر
گذار این حالـت را بـه   قانون. انگاريیا سهلروي سوءنیت باشد و گذاشتن سنگ از روي تقصیر 

برخی بر این باورند که در این حالت نیـز سـبب مقـدم در تـأثیر ضـامن      . اندسکوت برگزار کرده
اما این نظر قابل انتقاد است، چراکه با وحدت مالك ؛ )58: میرمحمدصادقی، پیشین(خواهد بود 

بـا واولنفـر عمـل ازپـس شخصـی عملگرا«: داردا که مقرر می.م.ق536از قسمت اخیر ماده 
شـود مـی دیگـران بـه زدنصـدمه موجـب اولسـبب کنـار درسـبب آنایجـاد کـه ایـن بهتوجه
شود؛ خواه سـبب مقـدم در   ، مسئولیت بر عامد تحمیل می»استضامندومنفرباشد،گرفتهانجام

و نه تـأثیر،  مؤخر در حدوثناظر بر مسئولیت سبب گرچه،536ماده . تأثیر باشد، یا مؤخر بر آن
شود را مـالك ضـمان دانسـته    است، اما علم و آگاهی سبب دوم که نوعی سوءنیت محسوب می

در حوزة مسئولیت مدنی نیز در صورت اجتماع سبب عامد و سبب مقصر، ضمان بر عامـد  . است
، بـه  حـال بـااین ). 202: 1393، صفایی و رحیمـی  501-504: 1387کاتوزیان (تحمیل خواهد شد 

و رسد، عنصر معنوي مرتکبان نباید در احراز رابطه سببیت مدخلیتی داشته باشد و ضـابطه نظر می
دان بحـث رابطـه   رو، حقـوق از همـین . معیار تشخیص باید به همان رفتـار ارتکـابی محـدود شـود    
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مـادة  . عمـد و قصـد مجرمانـه نگـاهی ندارنـد     کنند و بهسببیت را ذیل عنصر مادي جرم مطرح می
.گذاردا نیز بر این نکته صحه می.م.ق492

ایـن  535ا در ادامـۀ مـاده   .م.ق536مـاده  :برخی از اسباب مجاز و برخی غیرمجازند) 2
وغیرمجـاز نفـر دوازیکـی عمـل قـانون ایـن ) 535(ماده مورددرهرگاه«: داردقانون، مقرر می

مجـاز کـه عمـومی معبـر کنـار درراچیزيیاوسیلهشخصیآنکهمانندباشدمجازدیگريعمل
عملـش کـه شخصـی نیسـت، مجـاز کـه کنـد حفـر چـاهی آنکنـار دیگـري ودهدقراراست،

آنایجـاد کهاینبهتوجهباواولنفرعملازپسشخصیعملاگر. استضامنبودهغیرمجاز
امنضـ دومنفرباشد،گرفتهانجامشودمیدیگرانبهزدنصدمهموجباولسببکناردرسبب
قسمت دوم ماده ناظر به ضمان سبب مؤخر در حـدوث اسـت و آن در حـالتی کـه سـبب      . »است

نظر از مجاز یا غیرمجاز نفسه غیرمجاز نیست، اما با قرار گرفتن در کنار سبب اول، صرفدوم فی
شاید بتـوان  . شود و مسبب دوم نیز به این موضوع علم و آگاهی داردبودن آن، موجب صدمه می

که در قسمت نخسـت مـاده   یم قاعده سبب مؤخر در حدوث، قاعده سبب مقدم در تأثیر رابا تعم
بـراي مثـال، حفـر گـودال     اگـر بـا ایـن توجیـه    . ا تجویزشده است، اندکی تعـدیل کـرد  .م.ق535

متعاقب گذاشتن سنگ و با علم و آگاهی به پیامدهاي خطرناك آن صورت بگیـرد، در صـورت   
هرچنـد ترتـب و   . امن نبوده و حافر گودال مسـئول خواهـد بـود   وقوع جنایت، گذارنده سنگ ض

یک از اسباب مـؤخر یـا مقـدم    ا شرط نبوده و مهم نیست که کدام.م.ق535ترتیب عمل در ماده 
.کنددر حدوث باشند، اما آگاهی سبب مؤخر در تأثیر مسئولیت را دگرگون می

را . ا.م.ق536و 535رر در مـواد  الزم به ذکر است برخی از استادان مسئولیت مدنی حکم مق
هـا صـورت   انـد تفسـیر مضـیقی از آن   با اصول حقوقی و فتاوي فقهی مغایر دیده و پیشنهاد کـرده 

گیرد و اختصاص به خسارت بدنی یابد یا ناظر به فرضی گردد کـه سـبب مقـدم در تـأثیر، سـبب      
).202-203: 1393صفایی و رحیمی (متعارف و اصلی در وقوع خسارت محسوب شود 

تعدد مباشر. 2. 2. 3
یـا بـه   ) الـف (صـورت عرضـی باشـد    دخالت مباشران متعدد در وقوع جنایت ممکن است بـه 

بدیهی است که هرکدام از این تقسیمات واجد اثر بـوده و مـؤثر در مسـئولیت    ). ب(شکل طولی 
.مرتکبان است

زمـان و  رت هـم صـو در فرضـی کـه دو یـا چنـد مباشـر بـه      :تعدد مباشر به شکل عرضی) الف
ها منتسب بوده و همه شریک در جنایـت  عرضی در وقوع جنایت مداخله نمایند، جنایت به همه آن
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چنـد یـا دوهرگاه«: طبق ماده مزبور. در این خصوص قابل استناد است. ا.م.ق453مفاد ماده . هستند
هـا آنعاقلهایشرکاازهریکموردحسبگردند،دیهموجبجنایتمرتکباشتراكنحوبهنفر
نیـز بـر حکـم مزبـور صـحه گذاشـته و       533مـاده  .»تاسـ دیـه پرداخـت بـه مکلـف مساويطوربه

برخـی از فقهـاي   . نگـرد ها، یکسان مینظر از کیفیت و چگونگی مداخله آنمسئولیت شرکا را، قطع
مان هـا باشـد، حکـم بـه ضـ     که جنایت مستند به همـه آن معاصر نیز در فرض تعدد مباشر درصورتی

).3،259، ج 1423هاشمی شاهرودي (شود اند دیه بین آنان تقسیط می، گفتههمه نموده
طـور همزمـان از مـاده    افزون بر مواد فوق، حکم دخالت مباشران متعدد در وقـوع جنایـت بـه   

واسـطه بـا   هرگـاه دو نفـر بـر اثـر برخـورد بـی      «: مطابق ایـن مـاده  . شودا نیز برداشت می.م.ق527
ها در برخورد، مساوي باشد در مـورد  ته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنیکدیگر کش
عمدي نصـف دیـه هرکـدام از مـال دیگـري و در مـورد خطـاي محـض نصـف دیـه           جنایت شبه
هـا کشـته شـود یـا آسـیب      شود و اگر تنها یکـی از آن وسیله عاقله دیگري پرداخت میهرکدام به

خـود مرتکـب، نصـف دیـه را بایـد بـه مجنـی علیـه یـا اولیـاي دم او           ببیند، حسب مورد عاقلـه یـا  
کـار و  نـوعی هـم بـزه   کـه بـه  این ماده، هرچند به اصابت از طریق برخورد دو نفر بـاهم . »بپردازند

نوعی متفاوت از شرکت است و حتی در قانون مجازات اسـالمی  دیده هستند، اشاره دارد و بهبزه
. شده بود، اما درهرحال متفاوت از مباشـرت نیسـت  مطرح» جنایتاشتراك در «ذیل عنوان 1370

آید که مقنن به مباشرت نظر داشته است، نه تسـبیب در وقـوع   واسطه در این ماده برمیاز واژه بی
: وجـود دارد 528و 527و 533تعارضـی اسـت کـه بـین مـواد      در اینجـا توجهنکته قابل؛ جنایت

میزان دخالت هر یـک از مرتکبـان در وقـوع جنایـت، حکـم      بدون توجه به528و 533هاي ماده
تساوي مسـئولیت شـده   تنها در صورتی قائل به527ماده لکنتساوي مسئولیت آنان داده است، به

از مفهـوم  . دمسـاوي باشـ  )وقـوع جنایـت  (بـا یکـدیگر   در برخـورد رفتار مباشـران میزان تأثیر که 
تفـاوت در تـأثیر رفتـار هـر یـک از مباشـران در       شود که در صورتمخالف این ماده مستفاد می

.ها نمودوقوع جنایت، باید حکم به مسئولیت هر یک از عوامل به نسبت تأثیر رفتار آن
طـور  بـه (در حالتی که عوامل گوناگونی در قالب مباشـرت  :تعدد مباشر به شکل طولی) ب
مجازات اسالمی نسـبت بـه آن   صورت طولی در وقوع جنایت مداخله نمایند، قانون و به) مستقیم

برخـی نویسـندگان، تصـور دخالـت مباشـران متعـدد در وقـوع        . قاعدة مستقلی بیان نکـرده اسـت  
صورت طولی را غیرممکن دانسته و فرض مداخلـه عوامـل متعـدد در وقـوع جنایـت را      جنایت به

و ؛ محسـنی 101: 1393صـادقی  (انـد  منحصر بـه تعـدد اسـباب یـا اجتمـاع سـبب و مباشـر کـرده        
که اجتمـاع  زیرا به همان میزان ؛ اي نداردکنندهکه البته محمل و مبناي قانع) 144: 1394ملکوتی 
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کنـد، تعـدد   اسباب یا اجتماع سبب و مباشر احراز رابطه سـببیت را در برخـی شـرایط دشـوار مـی     
منظـر  زنـد و بنـابراین انحصـار سـببیت بـه دیـدگاه فـوق از       ها دامن مـی مباشر نیز به این پیچیدگی
قانون مجازات اسـالمی در مـواد گونـاگونی برخـی مصـادیق دخالـت       . حقوقی قابل توجیه نیست

تـوان بـا وحـدت    صورت طولی را بیان نموده و افزون بر آن، در این فـرض مـی  مباشران متعدد به
:سه حالت را در نظر گرفت526مالك از ماده 

ین حالت مباشر مؤخر ضامن بوده و در ا:نخست، استناد جنایت به مباشر مؤخر در تأثیر
هرگاه کسـی آسـیبی بـه شخصـی وارد     «: شده استترتیب بیاناینا به.م.ق371حکم آن در ماده 

کند و بعـدازآن دیگـري او را بـه قتـل برسـاند قاتـل همـان نفـر دوم اسـت اگرچـه آسـیب سـابق             
ظاهراً ماده ناظر . »شودگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میتنهایی موجب مرگ میبه

رغم کشنده بودنش، هیچ تأثیري در قتل نداشته، هرچند کـه  به حالتی است که آسیب نخست، به
در . در وضعیت فعلی قتل صرفاً مستند بـه رفتـار نفـر دوم اسـت    . شددر آینده محتمل اثرگذار می

حیات است طورمعمول شامل دیدگاه کوتاه کردن سبب مرگ بودن به«این حالت استدالل شده 
اي بـر ب وارد  بنابراین اگر الـف جـرح کشـنده   ؛ )23: لفیو، پیشین(» و نه صرف تعیین شیوة مردن

کند و ب چندساعتی با مرگ فاصله داشته باشد و در این فاصله پزشک با انجام عملیات درمـانی  
.گرددنامتعارف و توأم با تقصیر مرگ را تسریع کند، قتل به پزشک منتسب می

در این صورت ضمان بر عهده مباشـر مقـدم   :تناد جنایت به مباشر مقدم در تأثیراس،دوم
کسـی هرگـاه «: دارددر مقام بیان یکـی از مصـادیق ایـن قاعـده مقـرر مـی      . ا.م.ق372ماده . است

رمـق آخـرین تنهـا ودهـد قـرار مـرده حکمدرراويکهايگونهبهکندواردشخصیبهآسیبی
دهـد پایـان اوغیرمسـتقر حیـات بهرفتاريانجامبادیگريحالایندروبماندباقیاودرحیات

مـاده ایـن حکـم . گرددمیمحکوممیتبرجنایتمجازاتبهدومنفروشودمیقصاصاولنفر
.»تاسجارينیزغیرعمديجنایاتمورددرقانوناین) 371(مادهو

ررات شـرکت در جـرم رعایـت    در ایـن حالـت مقـ   :سوم، استناد جنایت به همه مرتکبـان 
هـا را در قصـاص،   بدیهی است که برابر یا نابرابر بودن تأثیر رفتار مرتکبان مسـئولیت آن . شودمی

ا مبنـی بـر مسـئولیت مرتکبـان در     .م.ق526دهـد؛ در اینجـا مقـررات مـاده     دیه و تعزیر تغییر نمی
منطـوق مـاده   . یت یکسـان اسـت  تناسب میزان تأثیر رفتار کارایی نداشـته و مسـئول  پرداخت دیه به

هرگـاه دو یـا چنـد نفـر بـه نحـو شـرکت        «طبق این ماده . کندا نیز این گفته را تأیید می.م.ق533
که آن جنایت یا خسارت به هـر دو یـا   طوريسبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند، به

هـم شـامل تعـدد مباشـر     اطالق ماده مـذکور  . »باشندطور مساوي ضامن میهمگی مستند باشد، به
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-در ایـن راسـتا مـی   . شود، هم تعدد اسباب و طولی یا عرضی بودن رفتار مؤثر در مقام نیسـت می
غیـراز  بـه 1392با توجه به قـانون مجـازات اسـالمی    . نیز استناد نمود. ا.م.ق453توان به مفاد ماده 

اي بـه  اشـاره )با یکـدیگر دو نفرواسطهبیبرخورد(527و ) اجتماع سبب و مباشر(526هاي ماده
1.که مؤثر در پرداخت دیه باشد، نشده و مسئولیت اصوالً برابر استدرصد تأثیر

ا در خصوص میزان تـأثیر رفتـار مرتکبـان در توزیـع     .م.ق526برخی بر این باورند مفاد مادة 
دیه در خصوص حالتی که دو یا چند نفر بـه نحـو شـرکت سـبب وقـوع جنایـت یـا خسـارتی بـر          

رغـم عادالنـه بـودنش بـا     ایـن نظـر بـه   ). 75: نیا، پیشینآقایی.ك.ر(یگري گردند، جاري است د
گـذار در هـر مـوردي کـه میـزان تـأثیر مداخلـه        ا در تعـارض اسـت و قـانون   .م.ق533ظاهر ماده 

طور صریح و واضـح آن  به. ا.م.ق527و 526مرتکبان را مؤثر در پرداخت دیه دانسته، مانند مواد 
صـرف مسـتند بـودن نتیجـه بـه رفتـار       درواقـع، قاعـده بـر تسـاوي اسـت و بـه      . ن کرده اسـت را بیا

تسـاوي  ها و یا میزان تأثیرشان در جنایت، دیه بـه نظر از نوع و کیفیت مداخله آنمرتکبان، صرف
.شودپرداخت می

ح تصریدر حوزه خسارات مالی نیز در صورت انتساب خسارت به همه مباشران، با توجه به به
باوجوداین، حکم مذکور در حـوزه مسـئولیت مـدنی    . تساوي مسئولیت بودباید قائل به533ماده 

زیرا در مسئولیت مدنی برخالف مسئولیت کیفري که بیشتر بر اساس مالحظات ؛ قابل ایراد است
دیـده اسـت و نـه مجـازات     شود، هدف جبران خسارت زیانعنصر معنوي مرتکب جرم تعیین می

.نادیده انگاشتن میزان تأثیر رفتار عامالن در حدود مسئولیت آنان ناعادالنه استعامل زیان،

اجتماع سبب و مباشر.3. 2. 3
مطـابق مـاده   . ا بیـان کـرده اسـت   .م.ق526گذار حکم اجتماع سبب و مباشر را در ماده قانون

جنـایتی، تـأثیر   هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشـرت و بعضـی بـه تسـبیب در وقـوع     «: مزبور
داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوسـت ضـامن اسـت و چنانچـه جنایـت مسـتند بـه تمـام         

باشند مگر تأثیر رفتـار مرتکبـان متفـاوت باشـد کـه در ایـن       طور مساوي ضامن میعوامل باشد به
ختیـار،  اکه مباشر در جنایت بـی درصورتی. صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند

در اجتمـاع سـبب و   . »ها باشد فقط سبب، ضامن استجاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن
، 533ه ماده ویژهاي مربوط به تعدد عوامل و اسباب، بهبااینکه در مصوبۀ اولیه مجلس شوراي اسالمی در مورد ماده. 1

، سایر 527و 526شده بود، اما شوراي نگهبان غیر از مواد مسئولیت افراد در پرداخت دیه بر مبناي میزان تأثیر رفتارشان تعیین
موارد را خالف موازین شرع شناخته و مجلس ناگزیر با عدول از مصوبه نخستین در جهت تأمین نظر شوراي نگهبان 

).159-161: 1392زاده فهیم مصطفی: در مورد نظرات شوراي نگهبان، بنگرید به(مسئولیت برابر را تجویز کرد
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بنـابراین، فـرض اجتمـاع    ؛ گـذارد طور طبیعی همواره فعل مسبب مقدم بر مباشـر اثـر مـی   مباشر به
صـورت اجتمـاع عرضـی    اگر مـوارد نـادري نیـز بـه    . شودصورت عرضی غالباً مطرح نمیها بهآن
ا است و سبب مقدم در تأثیر در ایـن فـرض مجـرا    .م.ق526ب و مباشر متصور باشد، تابع ماده سب

.نیست
هاي مترتـب بـر مـاده را در نظـر گرفـت و مطـابق بـا آن        ا باید حالت.م.ق526در تبیین مادة 

طبق مادة مزبور دو حالـت در صـورت اجتمـاع    . وضع حقوقی مرتکب و یا مرتکبان را معین کرد
حالـت اول اسـتناد جنایـت بـه سـبب یـا مباشـر و        : تصور استمباشر در جنایت واحد قابلسبب و 

).سبب و مباشر(حالت دوم استناد جنایت به هر دو 
اسـتناد جنایـت بـه    (منظور قسمت نخست ماده مـذکور  :استناد جنایت به سبب یا مباشر)الف

. ي باشد، جنایـت مسـتند بـه اوسـت    آن است که در هر موردي که سبب یا مباشر اقو) سبب یا مباشر
قانون مجازات اسالمی معیار دقیقی براي اقوي بودن سبب از مباشر یا مباشـر از سـبب ارائـه نـداده و     

کـرده  اختیـار بـودن مباشـر اشـاره    صرفاً در انتهاي ماده به مواردي چون صغیر، مجنون، جاهل یـا بـی  
هـایی چـون   مسبب مقدم است و تنهـا در فـرض  که در فقه امامیه طبق قاعده، مباشر بر درحالی. است

: 15ج ، 1413عـاملی  (شـده اسـت   اختیار بودن مباشر، رأي بـه ضـمان سـبب داده   جهل یا صغر یا بی
دانـان  برخی از حقـوق ). 260- 3،265، ج 1423هاشمی شاهرودي ؛ 145: 43ج ، 1404؛ نجفی 380

انـد  بـه عـرف احالـه کـرده    در این خصوص داوري عـرف را مـؤثر دانسـته و تشـخیص موضـوع را      
باوجوداین، ازآنجاکـه ممکـن اسـت داوري عـرف چنـدان دقیـق و       ). 54: میرمحمدصادقی، پیشین(

و با توجـه بـه اینکـه    رو سازدهایی روبهروشن نباشد و احراز رابطه انتساب را براي قاضی با دشواري
دانـد، مگـر در   ول مـی کـه در حالـت اجتمـاع سـبب و مباشـر، مباشـر را مسـئ       قانون مـدنی 332ماده 

طور صریح نسخ نشده و مبتنی بر نظر اجماعی فقهاي امامیـه اسـت،   مواردي که سبب اقوي باشد، به
اي براي احراز انتساب جنایت یا خسارت به مباشـر اسـتفاده کـرد، مگـر     عنوان امارهتوان از آن بهمی

ر مبنـاي خـود را از دسـت    آنکه انتساب جنایت به سبب محرز باشد که در این صورت اماره مـذکو 
رسد اگر مباشر در جنایت بـا توجـه   افزون بر آن، به نظر می. شوداجرا می523دهد و حکم ماده می

و سـبب نقـش آمریـت و اقتـدار بـر      ) عاقل، بالغ، مختار و آگاه باشـد (به همه جوانب، متعارف باشد 
شـده و مسـبب ممکـن اسـت بـا      هحساب مباشر گذاشترا داشته باشد، جنایت به) فاعل معنوي(مباشر 

ا در راسـتاي همـین قاعـده    .م.ق496مـاده  1تبصـره  . رعایت شرایطی معاون جـرم محسـوب گـردد   
در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند کـه دسـتور اشـتباه اسـت و موجـب صـدمه و       «: است

سـارت مسـتند   شود و باوجوداین به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و ختلف می



166
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

تبصره مـذکور معیـار و مصـداق دیگـري از اقـوي بـودن مباشـر در        . »به خود مریض یا پرستار است
رغـم مقصـر بـودن یـا     نوعی مسـئولیت را از دوش پزشـک بـه   دهد و بهعملیات پزشکی به دست می

تور دانـد کـه دسـ   دارد؛ صرفاً به این دلیل که مریض یا پرستار میتشخیص نادرست در درمان، برمی
اشـتباه بـودن دسـتور    ظاهراً فرض ماده ناظر به علم قطعی مـریض یـا پرسـتار بـه    . پزشک اشتباه است

مفهـوم مخـالف ایـن حکـم در     . شـود است و علم اجمالی موجب خروج پزشـک از مجـازات نمـی   
بـا  ) سـبب (حالتی است که پزشک آگاه و پرستار یا بیمار جاهل باشد که در ایـن صـورت پزشـک    

که پزشک و پرستار هـر دو بـا علـم    وانگهی، درصورتی. ضامن است. ا.م.ق496ماده توجه به صدر
قصد جنایت اقدام کـرده باشـند، پرسـتار مباشـر و پزشـک معـاون در جنایـت محسـوب         و عمد و به

رویـه  . را پیـداکرده اسـت  ) فاعـل معنـوي  (شود، زیر مداخله سبب ملموس نبوده و حکم آمریت می
نمایـد کـه پـاي یـک     بب و مباشر، ضـمان را در صـورتی متوجـه سـبب مـی     قضایی نیز در اجتماع س

.: ك.و در تأییـد ایـن نظـر در فقـه ر    216: 1376بـازگیر  (مباشر عاقل و بالغ و بااراده در میان نباشـد  
).240: 4ج ، 1408محقق حلی 

کسـی هرگـاه «: طبـق مـاده مزبـور   . ا نیز مصداق دیگري از سـبب اقـوي اسـت   .م.ق499ماده 
سـر اوازحرکتـی اختیاربدونیاکندفراراختیاربیترساثردرشخصآنوبترساندرادیگري

جنایـات تعـاریف حسـب ترسـاننده گـردد، دیگـري یـا خـودش بـر صدمهایرادموجبکهبزند
کـه  ا.م.ق526البته این مـاده بـا توجـه بـه قسـمت اخیـر مـاده        . »استمسئولغیرعمديوعمدي

.را موجب مسئولیت سبب دانسته، زائد و ضرورتی به آن نبوده استاختیار شدن مباشر بی
ا، .م.ق526در مورد این حالـت نیـز در مـادة    ):هر دو(استناد جنایت به مباشر و سبب )ب

رسد در این شرایط، چنانچه جنایت مستند به هـر دو عامـل   به نظر می. ضابطه روشنی وجود ندارد
اساس قواعد شرکت به قصاص یا دیه یـا تعزیـر محکـوم    و بر باشد، هر دو شریک محسوب شده

نظر فقهـا در خصـوص انتسـاب خسـارت     گذار با حکم مزبور به اختالفبنابراین، قانون؛ شوندمی
یا بـه مباشـر و   ) 104: 1418؛ فاضل لنکرانی 569: 2ج ، )تابی(خمینی (در این فرض تنها به مباشر 

هـایی  پایان داده و نظر آن) 145: 43ج ، 1404نجفی ؛ 153: 1387کاتوزیان : ك.ر(مسبب هر دو 
اگر تـأثیر رفتـار مرتکبـان متفـاوت باشـد،      . را که به شرکت در ضمان معتقد بودند، پذیرفته است

گـذارد و در قصـاص و   درجه و اندازه تأثیر صرفاً بر مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه تـأثیر مـی  
قسـمت  پـس . شود نه قصـاص یـا تعزیـر   بندي میدرواقع، دیه درصد. تعزیر مسئولیت کامل است

گویـد، نـاظر بـه جنایـت غیرعمـد      دوم ماده که سخن از تعیین مسئولیت به اعتبار درجه تـأثیر مـی  
مصـدوم شـده و پزشـک    ) تسبیب(که کسی در اثر تصادف است که مجازات دیه دارد؛ مانند آن
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سرانجام به علـت تـأثیر هـر    صدمه مضاعفی ایجاد کند و) مباشرت(معالج هم حین عمل جراحی 
علیه فوت نماید که در این حالت، چنانچـه درصـد تـأثیر متفـاوت باشـد، دیـه بـه        دو عمل، مجنی

اما اگر مداخله سـبب و مباشـر عمـدي بـوده و سـبب نـه نقـش        ؛ شودنسبت درصد تأثیر تعیین می
ننـد اینکـه فـردي    آمریت و اقتدار، بلکه حکم تسبیب در جنایت را به شکل ملموس ایفـا کنـد، ما  

سگی را به سمت دیگري برانگیزد یا غذایی را به سم آلوده نماید و سپس مباشر عمـداً جراحتـی   
علیه وارد سازد و در اثر تأثیر هر دو عامل قتل واقـع شـود، مقـررات شـرکت در جنایـت      بر مجنی

وجـود نداشـته و   شود و در این حالت، تفاوتی میان اندازه تـأثیر رفتـار مرتکبـان    عمدي اعمال می
.مجازات یکسان است

گیرينتیجه
دهنـدة عنصـر   عنـوان یکـی از اجـزاي تشـکیل    احراز رابطۀ سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانـه بـه  

عنوان یکـی از ارکـان مسـئولیت مـدنی     بار و خسارت واردشده بهمادي جنایات و نیز میان فعل زیان
ویـژه در مـواردي   طریقه احراز این انتسـاب اسـت، بـه   اما مشکل در؛ مبتنی بر یک الزام قانونی است

) غیـر همزمـان  (کند و نحوه دخالت نیز طولی که چند عامل در وقوع جنایت یا خسارت مداخله می
را بـراي احـراز رابطـه    » نبـود ... اگـر «جمعی از فقیهان امامیه و برخی از حقوقدانان غربی معیار . باشد

شد، خسـارت یـا جنایـت پدیـد     شده محقق نمیعنا که اگر فعلِ واقعاند، به این مسببیت پیشنهاد داده
اي موارد مفید است، اما براي تمام موارد دخالـت عوامـل متعـدد    این ضابطه گرچه در پاره. آمدنمی
صورت مثبت نیز در وقـوع نتیجـه مـؤثر بـوده و آن را بـه      حل ندارد و الزم است، فعل مرتکب بهراه

ترین معیار براي احراز سببیت، بـه بـاور برخـی رجـوع بـه منطـق و       رو، مهمازاین. وجود آورده باشد
مند کـردن طریقـه احـراز رابطـه سـببیت      نظر عرف است و دکترین حقوقی و آراي فقهی در ضابطه

اي از حقیقـت را بـا   شـده جـامع نیسـتند و هرکـدام گوشـه     باوجوداین، نظرات ارائه. اندعرفی برآمده
.اي از فروض مفید استنها براي یافتن سببیت در پارهخود به همراه دارد و ت

باوجود تالش و تکاپوي جدي براي حل مشکل رابطـۀ سـببیت   1392قانون مجازات اسالمی 
-مهـم . هایی در این رابطه مشهود اسـت هاي گوناگون، درمجموع کامیاب نبوده و نقصاندر ماده

قاعده کلی . عدد براي احراز سببیت استترین مشکل، فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهاي مت
و یکدست براي حل مشکل سببیت وجـود نداشـته و بسـته بـه نـوع و کیفیـت مداخلـه مرتکبـان،         

رسد، معیاري کـه در مـاده   به نظر می. شودهاي موردبحث تعیین میها بر اساس مادهمسئولیت آن
گـذار قرارگرفتـه اسـت، از    ا در ذیل طرح اجتمـاع سـبب و مباشـر مـورد تجـویز قـانون      .م.ق526
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ها اعـم از تعـدد   اگر این ماده عمومیت پیداکرده و به همه حالت. جهاتی منطقی و قابل دفاع باشد
راهکـار تجویزشـده در   . مباشر و تعدد اسباب تسري یابد، ضابطه معقولی بـه دسـت خواهـد آمـد    

داخـت دیـه مـؤثر دانسـته،     جهت که تفاوت تأثیر رفتـار مرتکبـان را در پر  ویژه ازآنماده مزبور به
عنـوان یـک ضـابطه واحـد و سـرایت آن بـه همـه        کاربست این مـاده بـه  . عادالنه و منصفانه است

واحوال خـارجی  عنوان موضوعی عینی و مبتنی بر اوضاعکه رابطه سببیت را بهها، ضمن آنحالت
. داردمیان برمیگیرد، تشتت و پراکندگی را از که مستلزم جلب نظر کارشناس است، در نظر می

کـه نـوع   حال، در وضعیت حاضر براي احراز رابطه سببیت باید به نوع مداخله عوامـل و ایـن  بااین
رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب است یا تعدد مباشـر و یـا اجتمـاعی از هـر دو، توجـه شـده و       

.هاي موردبحث راهکار مربوطه را تجویز کردسپس با استناد به ماده
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