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چکیده

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوۀ توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن ،یکی
از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است .با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد،
قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالب ًا ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر ،اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در
عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است .قانون مجازات اسالمی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتّخاذ
نموده است .در قانون مجازات اسالمی جدید ،این رویکردها دچار تح ّوالتی شده اند .به عنوان نمونه راهکار قانون مجازات اسالمی
جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان
به آن ضامن است ،نشان می دهد که از یک سو مالزمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهادها
و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقالنیت تقنینی دارد .این پژوهش ،با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های
حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسالمی جدید ،از حیث نظری تا حد بسیار زیادی ،در حل معمای نحوۀ توزیع
مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است؛ البته باید این نکته را نیز متذ ّکر شویم که
این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خالل مطالب به آن ها اشاره می نماییم.
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تحوالت مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب
در قانون مجازات اسالمی جدید 1392

کلیدواژ ها :اجتماع چند مباشر ،اجتماع چند سبب ،اجتماع سبب و مباشر ،قانون مجازات اسالمی جدید ،قانون مجازات اسالمی
قدیم ،مسئولیت مدنی.

٭ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

٭٭ استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسندۀ مسئول).
٭٭٭ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  -مرکز.
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مقدمه

بحــث جبــران خســارات کــه بــا عناویــن گوناگونــی همچــون
ضمــان قهــری ،مســئولیت مدنــی و شــبه جــرم بــه آن اشــاره
می شــود یکــی از مباحــث مهــم و پیچیــده در حقــوق به ویــژه
حقــوق خصوصــی اســت .وجــود قواعــد عــام و خــاص و در
عیــن حــال متعــدد در ایــن مباحــث ،باعــث پیچیدگــی آن هــا
از یک ســو و مــورد ابتــا و فراگیــر بــودن آ ن هــا موجــب
اهمیــت ایــن بخــش از ســوی دیگــر شــده اســت .در بســیاری
از حــوادث ،چنــد عامــل زیــان بــار دخالــت می کننــد و در
مجمــوع موجــب خســارت می شــوند .در ایــن مــوارد ،بحــث
توزیــع خســارت بــه میــان می آیــد ،بــا ایــن توضیــح کــه اگــر
خســارت ،مرهــون ترتیــب یــا ترتّــب چنــد مباشــر یــا چنــد
ســبب یــا اجتمــاع ســبب و مباشــر باشــد ،چگونــه بایــد نتیجــۀ
بــه دســت آمــده از آن بــر ایــن اســباب توزیــع شــود؟ البتــه در
ایــن بحــث ،الزم نیســت کــه تنهــا چنــد عامــل انســانی وجــود
داشــته باشــد ،بلکــه کافــی اســت در کنــار عوامــل متعــدّ د
طبیعــی ،یــک عامــل انســانی نیــز دخالــت کنــد .از دیــر بــاز
اندیشــه های حقوقــی و فلســفی ،در مقــام حــل مع ّمــای یافتــن
مســئول و یــا تعییــن مســئولیت اســباب متعــدّ د ،راهکارهــای
متعــدد و متفاوتــی ماننــد مســئولیت ســبب نزدیــک ضمــان
ســبب مقــدم در تأثیــر ،مســئولیت ســبب متعــارف و غیــره
پیشــنهاد نموده انــد .در قانــون مجــازات اســامی جدیــد نیــز
راهکارهــای تســاوی مســئولیت ،تقســیم مســئولیت بــه میــزان
تأثیــر و یــا نحــوۀ مداخلــه و توزیــع خســارت بــه نســبت
تقصیــر مطــرح شــده اســت .بــا وجــود تالش هــای بســیار
از جانــب حقوق دانــان ،فیلســوفان ،فقهــا و قضــات مســئلۀ
ســببیت هنــوز پیچیــده اســت .در قانــون مجــازات اســامی
ســابق ،چنــد مــاده بــه ایــن موضــوع اختصــاص داشــت؛
وانگهــی ایــن مــواد از لحــاظ مبنــای مســئولیت هماهنگــی
کافــی نداشــت و در نهایــت در تفســیر آن هــا اختــاف نظــر
دیــده می شــود .بــه همیــن منظــور هــدف آن اســت کــه عــاوه
بــر بررســی تحـ ّوالت مســئولیت مدنــی در زمینــۀ نحــوۀ توزیــع
مســئولیت مدنــی در حــاالت متفــاوت (اجتمــاع چنــد ســبب،
اجتمــاع ســبب و مباشــر و )...بررســی شــود کــه آیــا در قانــون
مجــازات اســامی جدیــد مصــوب  ،1392ایــن تحــ ّوالت در
حــوزۀ مســئولیت مدنــی مفیــد هســتند یــا خیــر؟ و اینکــه آیــا
در قانــون مجــازات اســامی جدیــد ،ایــن تحـ ّوالت در تمامــی
شــرایط بــا انصــاف و عدالــت حقوقــی منطبــق اســت یــا خیــر؟
ایــن نوشــته در صــدد بررســی و تحلیــل ایــن تحــ ّوالت در
قانــون مجــازات جدیــد نســبت بــه قانــون مجــازات ســابق
می باشــد و بــرای رســیدن بــه هــدف خــود ،در ســه گفتــار
بــه بررســی ایــن مســئله می پــردازد .ابتــدا حالتــی را کــه چنــد
مباشــر دخالــت دارنــد بررســی می نماییــم و ســپس اجتمــاع
چنــد ســبب و ســرانجام هــم اجتمــاع ســبب و مباشــر را

بررســی نمــوده و بــر اســاس قانــون ســابق و الحــق مــواد را
تجزیــه و تحلیــل می نماییــم و بــه دنبــال آن نتیجــۀ موضــوع
مــورد بحــث را روشــن نماییــم.

گفتار اول :مسئولیت مدنی ناشی از اجتماع چند
مباشر

هــر گاه دو یــا چنــد مباشــر بــا یکدیگــر در وقــوع حادثــه ای
زیــان بــار دخالــت داشــته باشــند تعــدد مباشــرین صــورت
گرفتــه اســت .تعــدد مباشــرین ممکــن اســت به صــورت
اجتمــاع دو یــا چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل و یــا اجتمــاع دو
یــا چنــد مباشــر به صــورت اشــتراکی و یــا بــا تأثیــر جداگانــه
روی دهــد؛ همچنیــن نظریه هــای مختلــف مربــوط بــه
اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل وجــود دارد کــه آن هــا
را نیــز بیــان نمــوده و ســپس مــواد مربــوط بــه آن و دیگــر
حالت هــای اجتمــاع مباشــرین را در قانــون مجــازات اســامی
ســابق بــا تحــ ّوالت جدیــد قانــون مجــازات مصــوب 1392
مقایســه کــرده و در خــال ســه بنــد آن هــا را تجزیــه و تحلیــل
می نماییــم .اکنــون در بنــد زیــر بــه بیــان مقایســۀ دو قانــون
قدیــم و جدیــد از نظــر اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل
می پردازیــم.

تحوالت قانون مجازات اسالمی جدید در
بند اولّ :
فرض اجتماع چند مباشر به نحو مجمل

هــر گاه ع ّلــت حادثــۀ زیــان بــار ،مباشــر واحــدی بــوده ،ولــی
مــر ّدد بیــن چنــد شــخص باشــد ،بــه تعبیــر دیگــر نســبت بــه
اینکــه چنــد عامــل موجــب حادثــه شــده عالــم و آگاه باشــیم،
ولــی نســبت بــه اینکــه حادثــۀ زیان بــار توســط کدام یــک
از آن هــا بــه وجــود آمــده آگاه نباشــیم؛ به عنــوان مثــال اگــر
مشــخص شــود کــه عابــری بــه علــت برخــورد یکــی از چنــد
وســیلۀ نقلیــه بــه قتــل رســیده ،ولــی مشــخص نگــردد بــه
علــت ضربــۀ وارده توســط کــدام یــک از آن هــا حادثــه ایجــاد
شــده اســت (عباســلو .)90 :1390 ،ســؤال اساســی در ایــن
مــورد تعییــن یــا تقســیم مســئولیت اســت کــه در قانــون ســابق
راه حــل قرعــه بیــان شــده بــود؛ ولــی در قانــون جدیــد ایــن
مبنــا تغییــر کــرده اســت کــه آن را بررســی خواهیــم نمــود.
در ارتبــاط بــا تعییــن یــا تقســیم مســئولیت در مــورد اجتماع
چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل در قانــون ســابق راه حــل قرعــه
پیشــنهاد شــده بــود .مطابــق مــادة  315قانــون مجازات اســامی
قدیــم «اگــر دو نفــر متهــم بــه قتــل باشــند و هــر کــدام ادعــا
کننــد کــه دیگــری کشــته اســت و علــم اجمالــی بــر وقــوع قتل
توســط یکــی از آن دو نفــر باشــد و حجــت شــرعی بــر قاتــل
بــودن یکــی اقامــه نشــود و نوبــت بــه دیــه برســد بــا قیــد
قرعــه دیــه از یکــی از آن دو نفــر گرفتــه می شــود» .ایــن مــاده
از قانــون مجــازات دربــارۀ مجــرای قرعــه نیــز گفته انــد قرعــه
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در هــر صــورت در دو جــا اعمــال می شــود :یــک حقــی کــه
فی الواقــع معیــن بــوده ،بــر مــا بــه دلیــل عــارض مشــتبه شــده
اســت و دوم امــر بیــن یــا بیشــتر مــردد باشــد و در واقــع
نیــز معیــن بــوده اســت .در ایــن صــورت بــرای تعییــن آن بــه
قرعــه اســتناد می کنیــم (نراقــی .)658 :1408 ،اگــر حکــم
ـرر در مــادۀ مذکــور طبــق قاعــده باشــد ،قابــل تعمیــم بــه
مقـ ّ
ســایر مــوارد نیــز هســت و اگــر اســتثناء بــر قاعــده باشــد،
تســری بــه مــوارد مشــابه نیســت .هــر چنــد عــدّ ه ای
قابــل
ّ
توجــه بــه پذیــرش قرعــه در مــوارد مشــتبه در
معتقدنــد بــا ّ
حقــوق موضوعــه می تــوان از مــاک مــادة  315ق.م.ا بــرای
احــراز اســتناد عرفــی عمــل زیان بــار بــه عامــل اســتفاده کــرد
(باریکلــو .)124 :1392 ،بــه نظــر می رســد حکــم قانون گــذار
اســتثناء می باشــد چــون اصــل بــر عــدم مســئولیت اســت و
همچنیــن از شــرایطی کــه در مــادة  315ذکــر شــده بــه ایــن
نکتــه پــی می بریــم کــه ایــن مســئله ،اســتثنائی اســت نــه اصــل.
بــه فــرض مثــال لفــظ دو نفــر را بــه کار بــرده نــه چنــد نفــر
یــا اینکــه صرفـ ًا قتــل را بیــان نمــوده و خســارات مالــی را بیــان
نکــرده اســت .علــم اجمالــی بــه ایــن معنــی اســت کــه می دانیم
یکــی از چنــد نفــر قاتــل اســت ولــی نمی دانیــم کدام یــک
از آن هــا قاتــل اســت؛ ماننــد اینکــه از بیــن الــف یــا ب یــا ج
یکــی قاتــل اســت ،ولــی معلــوم نیســت کدام یــک از آن از
آن هــا قاتــل اســت؛ البتــه نظــرات دیگــری همچــون تضامــن
و تســاوی هــم پیشــنهاد شــده بــود کــه بــه نظــر می رســد
نظــر تســاوی از دیگــر نظریه هــا منطقی تــر می باشــد .در
ارتبــاط بــا تضامــن بــر اســاس ایــن نظــر ،بــا توجــه بــه اینکــه
از طرفــی حادثــۀ زیان بــار به صــورت مشــترک و از طــرف
دیگــر عــدم امــکان ترجیــح یکــی بــر دیگــری اســت ،بــرای
آن هــا مســئولیت تضامنــی پیشــنهاد شــده اســت .بــه تعبیــر
دیگــر بایــد بــرای همــۀ افــرادی کــه وارد کننــدۀ زیــان عضــوی
از آن هــا بــوده ،مســئولیت تضامنــی قائــل شــد (صفایــی:1390 ،
 .)216بــر اســاس نظریــۀ تســاوی بــا توجــه بــه اینکــه تحمیــل
مســئولیت اوالً بــه یکــی از آن هــا از طریــق قرعــه ترجیــح
مرجــح تلقــی می شــود ،ثانیــ ًا مســئولیت تضامنــی فقــط
بــا ّ
در صورتــی اعمــال می شــود کــه حادثــۀ زیان بــار بــه نحــو
مســتقل بــه عوامــل متعــدد قابــل انتســاب باشــد؛ بنابرایــن ایــن
مــورد بهتریــن راه حــل ،توزیــع مســئولیت بــه نحــو تســاوی
اســت (عباســلو )100 :1390 ،ســؤالی کــه در اینجــا بــه ذهــن
می رســد ایــن اســت کــه در تقســیم بــه مســئولیت بــه تســاوی
هــم بی عدالتــی بــه چشــم می خــورد؛ ولــی بایــد قائــل بــه
ذکــر ایــن نکتــه شــویم کــه در قرعــه ،منجــر بــه تحمیــل کامــل
مســئولیت بــه یــک شــخص می شــد کــه هیــچ دخالتــی در
حادثــۀ زیــان بــار نداشــته و ایــن به ناحــق بــوده و بی عدالتــی
بیشــتری در آن رخ می دهــد و همچنیــن در مســئولیت تضامنــی
نیــز بــه همیــن ترتیــب صــورت می گیــرد.

در قانــون مجــازات اســامی جدیــد در مــادة  482قانــون
اجمــال در انتســاب پیش بینــی شــده اســت .حالتــی کــه
شــخصی شــلیک نمــوده اســت و نمی دانیــم الــف شــلیک
نمــوده اســت یــا ب شــلیک نمــوده اســت .قســمت اخیــر 482
می گویــد شــرکت در جنایــت اســت و در نهایــت نتیجــه اش
تســاوی در مســئولیت مدنــی می باشــد .مطابــق مــادة 482
«در مــوارد علــم اجمالــی بــه انتســاب جنایــت بــه یکــی از
دو یــا چنــد نفــر و عــدم امــکان تعییــن مرتکــب؛ چنانچــه
جنایــت ،عمــدی باشــد قصــاص ســاقط و حکــم بــه پرداخــت
دیــه می شــود» .بــه نظــر می رســد تســاوی منطقی تــر
و عادالنه تــر از قرعــه و تضامــن اســت و همیــن راه حــل
را بــرای ایــن مــاده در نظــر می گیریــم؛ ولــی متأســفانه در
قانــون جدیــد ،نحــوۀ تقســیم دیــه در بیــن عــده ای کــه در قتــل
مشــارکت کرده انــد را معیــن نکــرده اســت و ایــن از ایــرادات
قانــون جدیــد اســت.
در قانــون مجــازات اســامی جدیــد مــادة  477بدیــن
منظــور پیــش بینــی شــده اســت .مطابــق مــادة  477از مقایســۀ
قانــون جدیــد و قدیــم در می یابیــم کــه قانــون مجــازات
اســامی جدیــد در ارتبــاط بــا اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو
مجمــل ،بیشــتر بــه ســمت تســاوی رفتــه اســت کــه بــه نظــر
می رســد عادالنه تــر و منطقی تــر اســت .بــه نظــر می رســد
بــا اعمــال قاعــدۀ قرعــه ،شــخص مســئول حادثــه را راحت تــر
بتــوان شناســایی کــرد و از ایــن همــه تکلــف جــان بــه در
بــرد .مشــهور نیــز گفته انــد قرعــه بــرای هــر امــر مشــکل
اســت و هــر جــا بــه مشــکلی برخوردیــم از جملــه شناســایی
ســبب حادثــه ،قابــل اعمــال اســت ،گویــی محاکــم ایــران نیــز
بــرای شناســایی ســبب حادثــۀ بدنــی از آن اســتفاده کرده انــد
(شــکاری)75 :1373 ،؛ امــا بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر
گرفــت کــه قرعــه منجــر بــه تحمیــل کامــل مســئولیت بــه
شــخصی می شــد کــه هیچ گونــه دخالتــی در فعــل حادثــۀ
زیــان بــار نداشــت و عــاوه بــر این هــا اصــل بــر عــدم
مســئولیت اســت و قرعــه اســتثنائی بــر اصــل می باشــد.

تحوالت قانون مجازات اسالمی جدید
بند دوم-
ّ
در فرض اجتماع چند مباشر به صورت اشتراکی

اگــر چنــد مباشــر در عــرض یکدیگــر قــرار گیرنــد و به طــور
مشــترک موجــب تلــف مــال دیگــری شــوند ،بــه نســبت
مســاوی مســئول می باشــند؛ بنابرایــن وقتــی چنــد نفــر مباشــر
باشــند به نحوی کــه عمــل منســوب بــه آن هــا باشــد و همــۀ
آن هــا فاعــل تلقــی شــوند ،ضمــان بــه نســبت مســاوی بیــن
آن هــا تقســیم می شــود (محمــد الهیبــی .)82 :2004 ،در ایــن
مــورد دو یــا چنــد مباشــر ،به طــور مشــترک فعــل مثبتــی
انجــام داده انــد کــه بالواســطه موجــب خســارت زیــان دیــده
شــده اســت .مــادۀ  336ایــن موضــوع را بیــان کــرده اســت.

27

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 1396پیاپی )12

28

ایــن مــورد شــامل مــواردی می شــود کــه دو یــا چنــد
مباشــر در وقــوع حادثــه ای زیان بــار دخالــت داشــته باشــند
کــه در قانــون مجــازات اســامی قدیــم طبــق مــادة  336در
صــورت تقصیــر ،خســارت نصــف می شــد و میــزان تقصیــر
مهــم نبــود؛ بنابرایــن اگــر یکــی از طرفیــن  99درصــد مقصــر
باشــد و دیگــری یــک درصــد بــاز هــم خســارت نصــف
می شــد ،برخــاف قانــون مجــازات جدیــد کــه این گونــه
نیســت.
در مطالــب زیــر ابتــدا قانــون مجــازات اســامی قدیــم و
ســپس قانــون جدیــد دربــارة اجتمــاع چنــد مباشــر به صــورت
اشــتراکی بررســی می شــود و نقــاط ضعــف قانــون قدیــم و
مزایــای قانــون جدیــد بیــان خواهــد شــد.
هــرگاه دو یــا چنــد مباشــر به طــور مشــترک در وقــوع
حادثــه ای زیان بــار دخالــت داشــته باشــند .صــرف نظــر از
میــزان تأثیــر یــا تقصیــر آن هــا ،به طــور تســاوی عهــده دار،
جبــران خســارت وارده می باشــند .علــت ایــن امــر نیــز عــدم
امــکان ســنجش میــزان تقصیــر و دخالــت آن هــا در حادثــۀ
زیان بــار اســت ،زیــرا در ایــن مــورد عمــ ً
ا تعییــن میــزان
تقصیــر یــا تأثیــر آن هــا مقــدور و ممکــن نیســت ،بلکــه
نتیجــه ای به جــز داوری ســلیقه ای بــه بــار نخواهــد آورد .ایــن
نظــر از ایــن لحــاظ کــه مســئولیت دو طــرف را به طــور قاطــع
معیــن می کنــد و مســئله را بــه نظــر دادرس وانمی گــذارد،
مقبــول اســت (کاتوزیــان)519 :1387 ،؛ لــذا در قانــون قدیــم
مــادة  336قانونگــذار بیــان نمــوده «هــرگاه دو نفــر بــا یکدیگــر
برخــورد کننــد و در اثــر برخــورد کشــته شــوند ،هــر دو ســوار
باشــند یــا پیــاده یــا یکــی ســواره و دیگــری پیــاده باشــد ،در
صــورت شــبه عمــد نصــف دیــه هــر کــدام از مــال دیگــری
پرداخــت می شــود و در صــورت خطــای محــض ،نصــف
دیــه هــر کــدام بــر عاقلــة دیگــری اســت».
مــادة « 335هــرگاه دو نفــر بــا یکدیگــر برخــورد کننــد و
در اثــر برخــورد یکــی از آن هــا کشــته شــود ،در صــورت شــبه
عمــد ،نصــف دیــة مقتــول بــر دیگــری اســت و در صــورت
خطــای محــض ،نصــف دیــة مقتــول بــر عاقلــة دیگری اســت».
تبصره -هرگاه کسی اتفاق ًا و بدون قصد به شخصی برخورد
کند و موجب آسیب او شود ،خطای محض می باشد.
بــا توجــه بــه اینکــه حادثــۀ زیان بــار موضــوع ایــن مــاده
ناشــی از اشــتراک فعــل زیان دیــده و فعــل دیگــری اســت؛
بنابرایــن مســئولیت ناشــی از آن بــر عهــدة هــر دو می باشــد.
اعــم از اینکــه حادثــه ناشــی از تقصیــر هــر دو باشــد کــه در
ایــن صــورت تعبیــر بــه شــبه عمــد شــده و یــا ناشــی از فعــل
بــدون تقصیــر هــر دو باشــد کــه در ایــن صــورت تعبیــر بــه
خطــای محــض شــده اســت.
چــون هــر یــک از دو ســبب ،به تنهایــی نمی توانــد ضــرر
را ایجــاد کنــد ،پــس بایــد گفــت کــه ضــرر را بــا هــم ایجــاد

کرده انــد .منتهــا ،در فرضــی کــه ضــرر تجزیــه ناپذیــر اســت،
چــاره در تســاوی مســئولیت اســت نــه تضامــن .در نتیجــه بایــد
گفــت هــر یــک از دو ســبب بایــد نصــف خســارت را بدهــد؛
راه ح ّلــی کــه قانــون مجــازات اســامی قدیــم در مــواد  336و
 365به عنــوان قاعــدۀ عمومــی توزیــع مســئولیت میــان چنــد
ســبب پذیرفتــه اســت (کاتوزیــان.)450 :1392 ،
در قانــون مجــازات اســامی جدیــد در مــادۀ  527جایگزین
مــادۀ  334و  335قانــون مجــازات اســامی ســابق شــده و
همچنیــن مــادۀ  528جایگزیــن مــادۀ  336شــده اســت.
مطابــق مــادة « 527هــرگاه دو نفــر بــر اثــر برخــورد
بی واســطه بــا یکدیگــر کشــته شــوند یــا آســیب ببیننــد،
چنانچــه میــزان تأثیــر آن هــا در برخــورد ،مســاوی باشــد در
مــورد جنایــت شــبه عمــدی نصــف دیــة هــر کــدام از مــال
دیگــری و در مــورد خطــای محــض نصــف دیــه هــر کــدام
به وســیلة عاقلــة دیگــری پرداخــت می شــود و اگــر تنهــا
یکــی از آن هــا کشــته شــود یــا آســیب ببینــد ،حســب مــورد
عاقلــه یــا خــود مرتکــب ،نصــف دیــه را بایــد بــه مجنــی علیــه
یــا اولیــای دم او بپردازنــد».
مــادة  527قانــون جدیــد جایگزیــن مــواد  334و 335
قانــون مجــازات قدیــم شــده اســت .چنانچــه میــزان تأثیــر
آن هــا در برخــورد مســاوی باشــد:
صــورت اول -در نتیجــۀ تصــادم چنانچــه یکــی از دو
نفــر کشــته شــده باشــد در ایــن صــورت عمــل شــبه عمــدی
خواهــد بــود و نصــف دیــۀ هرکــدام از مــال دیگــری می شــود.
صــورت دوم :چنانچــه تصــادم به صــورت خطــای محــض از
هــر دو طــرف باشــد ،نصــف دیــۀ هــر کــدام به وســیلۀ عاقلــۀ
دیگــری پرداخــت می شــود.
حالــت متصــور دیگــر -چنانچــه یکــی از طرفیــن به صورت
شــبه عمــد برخــورد کنــد و دیگــری به صــورت خطــای محض
باشــد .در ایــن حالــت هرکــدام ،حکــم مخصــوص خــود را
خواهــد داشــت یعنــی ناشــی از برخــورد نفــر اول شــبه عمــد
از ســوی شــخص جانــی پرداخــت می شــود؛ امــا دیــۀ ناشــی
از برخــورد نفــر اول شــبه عمــد از ســوی شــخص جانــی
پرداخــت می شــود؛ امــا دیــۀ ناشــی از برخــورد نفــر دوم را
عاقلــة او بــه همــان نســبتی کــه قب ـ ً
ا اشــاره شــد ،پرداخــت
می کننــد (ولیــدی.)716 :1392 ،
مــادة « 528هــرگاه در اثــر برخــورد دو وســیلة نقلیــه
زمینــی ،آبــی یــا هوایــی ،راننــده یــا سرنشــینان آن هــا کشــته
شــوند یــا آســیب ببیننــد در صــورت انتســاب برخــورد بــه
هــر دو راننــده ،هریــک مســئول نصــف دیــة راننــده مقابــل و
سرنشــینان هــر دو وســیلة نقلیــه اســت و چنانچــه ســه وســیلة
نقلیــه بــا هــم برخــورد کننــد هریــک از راننــدگان مســئول یــک
ســوم دیــة راننده هــای مقابــل و سرنشــینان هــر ســه وســیلة
نقلیــه می باشــد و بــه همیــن صــورت در وســایل نقلیــه

تحوالت قانون مجازات اسالمی جدید در
بند سومّ :
فرض اجتماع چند مباشر با تأثیر جداگانه

تحوالت مسئولیت مدنی ناشی از
گفتار دوم:
ّ
اجتماع چند سبب

در ایــن مــورد دو یــا چنــد مباشــر ،هــر یــک بــا انجــام
فعلــی ،موجــب خســارات جداگانــه بــه زیان دیــدة واحــدی
می شــوند .در اجتمــاع چنــد مباشــر بــا تأثیــر جداگانــه ،ممکــن
اســت میــزان خســارت مشــخص باشــد .در ایــن مــورد ممکــن
اســت بیــن دو یــا چنــد حادثــۀ زیــان بــار تقــدّ م و تأخــر زمانــی
وجــود داشــته باشــد و گاهــی ممکــن اســت دو شــخص
هم زمــان دیگــری دو خســارت جداگانــه وارد نماینــد .بــه
ایــن معنــی کــه در مــورد اول شــخصی فعلــی انجــام می دهــد
کــه بالواســطه منجــر بــه خســارت زیان دیــده می شــود،
ســپس شــخص دیگــری بــا انجــام فعلــی دیگــر ،بالواســطه
موجــب خســارت دیگــری بــه زیان دیــده می شــود .در مــورد

در حالتــی کــه چنــد ســبب در ورود خســارت دخالــت دارنــد،
پیچیدگــی بیشــتری وجــود دارد .قــرار گرفتــن چنــد ســبب
ممکــن اســت به صــورت عرضــی باشــد یــا طولــی .مقصــود از
اســباب عرضــی ،آن اســت کــه چنــد ســبب و عامــل به طــور
عرضــی و هم زمــان در ورود خســارت ،دخالــت دارنــد.
به طــور مثــال ،در تصــادم چنــد خــودرو بــا هــم چنــد ســبب
عرضــی ،خســارت وارد می کننــد یــا اگــر دو نفــر بــا هــم
مالــی را تخریــب کننــد ،دو ســبب عرضــی تلقــی می شــود؛
ا ّمــا اگــر تأثیــر اســباب ،به صــورت ترتیبــی و پــی در پــی
باشــد ،اســباب طولــی 1خواهیــم داشــت .مســئلۀ مهــم در ایــن
 .1در این مورد تقسیمات گوناگونی وجود دارد (ره پیک.)80 :1393 ،
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بیشــتر ،محاســبه می شــود و هــرگاه یکــی از طرفیــن مقصــر
باشــد ،به گونــه ای کــه برخــورد بــه او مســتند شــود ،فقــط او
ضامــن اســت».
ایــن مــاده جایگزیــن مــادة  336قانــون مجــازات قدیــم
شــده اســت و اشــکاالت زیــادی دارد؛ از جملــه ،تصــادم بیــن
تعــداد زیــادی از وســایل نقلیــه را مطــرح نمــوده کــه چنیــن
توجــه بــه ماهیــت تصــادم کــه اجتمــاع مباشــرین
چیــزی بــا ّ
اشــتراکی اســت صحیــح نیســت.
در مــادة  527در صــورت تقصیــر ،خســارت به تســاوی
تقســیم می شــود و میــزان تقصیــر اهمیــت نــدارد؛ بنابرایــن
بــرای مثــال اگــر یکــی از طرفیــن  99درصــد مقصــر باشــد
و دیگــری یــک درصــد ،بــاز هــم خســارت نصــف می شــود
(گلدوزیــان.)387 :1393 ،
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده و مــادة  335قانــون قدیــم
و مــواد  527و  528قانــون مجــازات اســامی جدیــد ،بــه
نظــر می رســد نظریــۀ تســاوی را ترجیــح می دهنــد؛ امــا بــر
اســاس مفهــوم صــدر مــادة  527قانــون جدیــد و قســمت اخیــر
مــادة  14قانــون مســئولیت مدنــی ،نحــوۀ مداخلــۀ اســباب در
میــزان مســئولیت مؤثــر اســت؛ یعنــی هرچــه مداخلــۀ اســباب
بیشــتر باشــد ،میــزان مســئولیت نیــز بیشــتر اســت.
مــواد  527و  528اصــل تســاوی را بیــان می کنــد .متأســفانه
ایــن از ایــرادات قانــون جدیــد می باشــد کــه در یک جــا اصــل
تســاوی و در یک جــا اصــل بــه نســبت تقصیــر یــا تأثیــر را
بیــان می کنــد .بــه نظــر می رســد به جــز مــوارد اســتثنائی،
اصــل ،بــر عــدم تضامــن اســت .همچنیــن در صورتــی کــه
دلیلــی بــر ترجیــح یکــی از اســباب وجــود نداشــته باشــد،
اصــل بــر تســاوی مســئولیت خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه بتــوان
میــزان مداخلــۀ متفــاوت اســباب را تعییــن کــرد ،منطــق و
انصــاف حکــم می کنــد کــه هــر ســبب مســئولیتی متناســب
بــا دخالــت خــود را بــر دوش کشــد.

دوم هــر چنــد بیــن دو حادثــة تقــدم و تأخّ ــر زمانــی وجــود
نــدارد؛ ولــی حــوادث واقــع شــده ،از یکدیگــر جــدا بــوده و
ارتباطــی بــا هــم ندارنــد (عباســلو.)98 :1390 ،
گاهــی در اجتمــاع دو مباشــر بــا تأثیــر جداگانــه ،هــر چنــد
اصــوالً هــر یــک از مباشــرین مســئول جبــران خســارتی اســت
کــه خــود وارد نموده انــد؛ ولــی در بعضــی از مــوارد بــه دلیــل
اینکــه هــر یــک از مباشــرین خســارتی را بــه زیــان دیــده
وارد نموده انــد بــا یکدیگــر ترکیــب شــده و قابــل تفکیــک
نمی باشــند ،بایــد هــر دو را به طــور تســاوی مســئول دانســت.
ایــن حالتــی اســت کــه اجمــال چنــد مباشــر بــا تأثیــر جداگانــه
اســت و میــزان خســارت مشــخص نیســت ،در ایــن حالــت
اجمــال در میــزان تأثیــر می باشــد کــه در قانــون مجــازات
اســامی قدیــم ،مــاده ای بــه آن اختصــاص نداشــت؛ در حالــی
کــه در قانــون مجــازات اســامی جدیــد مــادة  479بــه آن
اختصــاص دارد .مطابــق مــادة  479راه حــل تســاوی در ایــن
مــاده پذیرفتــه شــده اســت .به طــوری کــه از مـ ّواد ایــن حکــم
اســتنباط می گــردد ،بــرای تح ّقــق ایــن جنایــت الزم اســت:
اوالً -انجــام رفتارهــای عملیاتــی کــه منتهــی بــه فــوت
یــا مــادون آن می گــردد ،توســط دو نفــر یــا بیشــتر صــورت
گرفتــه باشــد.
ثانیـ ًا -فعــل ارتکابــی هــر یــک از آن هــا جزئــی از اجــزای
عملیاتــی باشــد کــه منتهــی بــه فــوت یــا مــادون آن گــردد.
ثالثــ ًا -جنایــت مســتند بــه عمــل همــة آن هــا باشــد و
مباشــر اصلــی قتــل یــا ســایر صدمــات بدنــی در میــان آنــان
معلــوم نباشــد.
رابعـ ًا -بــا احــراز بندهــای ســه گانه ذکــر شــده ،بــر حســب
مــورد دیــۀ جنایــت بــر نفــس یــا دیــۀ جنایــت مــادون قتــل
به طــور مســاوی در بیــن مرتکبــان تقســیم و بــه آن محکــوم
می شــوند؛ ا ّمــا حدّ اکثــر نبایــد از دیــۀ قتــل یــا ســایر صدمــات
بدنــی بیشــتر باشــد (ولیــدی.)661 :1392 ،
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گفتــار ،بررســی نحــوۀ تقســیم مســئولیت در مــواردی اســت که
چنــد ســبب مســئول جبــران خســارت اســت و اینکــه آیــا در
تعــدد اســباب همــۀ اســباب دخالــت دارنــد یــا تنهــا یکــی از
آن هــا مســئول اســت؟ در ایــن رابطــه ،نظــرات متفاوتــی وجــود
دارد  -1ســبب مقصــر و عدوانــی  -2ســبب اقــوی  -3ســبب
متناســب یــا متعــرف  -4ســبب بــا واســطه یــا نزدیــک -5
ســبب مقــدم در وجــود  -6ســبب مقــدم در تأثیــر  -7نظریــۀ
ترکیبــی.
در ایــن گفتــار ،مطالــب را در ســه بنــد بــا عنوان هــای نظیــر
اجتمــاع چنــد ســبب در طــول یکدیگــر ،اجتمــاع چنــد ســبب
در عــرض یکدیگــر و نیــز اجتمــاع ســبب و مباشــر بررســی
خواهیــم نمــود و بــه دلیــل آنکــه قانــون مجــازات نســبت
بــه مقــررات قبلــی در خصــوص مســئولیت اســباب متعــدّ د،
تغییراتــی را در نظــر گرفتــه اســت و تح ّوالتــی را در ضمــان
اســباب طولــی ،ایجــاد کــرده اســت ،الزم اســت بیــن مــواد
قبلــی و جدیــد ،مقایســه ای صــورت گیــرد و تفســیر مناســبی
از آن هــا بــرای درک هرچــه بهتــر مطلــب ارائــه شــود.

تحوالت قانون مجازات اسالمی در فرض
بند اولّ -
اجتماع چند سبب در طول یکدیگر

در اجتمــاع اســباب مؤثــر ،در حالــت طولــیِ آن ،هــر کــدام
از اســباب مؤثــر در ضمــان شــرایط و مقدمــات الزم را بــه
وجــود می آورنــد و در انتهــای عوامــل بــا تحقــق آخریــن
ســبب زیــان محقــق می شــود (عمیــد زنجانــی.)90 :1389 ،
هــرگاه دو شــخص هــر یــک ،مرتکــب فعــل یــا تــرک فعلی
جداگانــه شــوند کــه یکــی بعــد از دیگــری زمینه ســاز حادثــۀ
زیان بــار گــردد و منجــر بــه حادثــۀ واحــدی شــود ،اصطالحـ ًا
دو ســبب در طــول یکدیگــر نامیــده می شــوند .گاهــی ممکــن
اســت یکــی از دو شــخص ،مرتکــب تــرک فعــل و دیگــری
مرتکــب فعــل شــود؛ به عنــوان مثــال فــردی در جــاده ،مــواد
لغزنــده ریختــه اســت کــه مشــرف بــه پرتــگاه اســت و وزارت
راه نیــز اقــدام بــه نصــب حفــاظ مخصــوص در ایــن راه ننمــوده
اســت ،ایــن امــر موجــب می شــود ،وســیلۀ نقلیــه ای کــه در
حــال حرکــت اســت ،ابتــدا بــه علــت لغــزش بــر روی مــواد
لغزیــده و ســپس بــه علــت نبــودن حفــاظ ســقوط می کنــد.
در مــورد اســباب متعــدد طولــی بــر اســاس مــادة  364قانــون
مجــازات  1375تنهــا ســبب مقــدم در تأثیــر ،ضامــن شــناخته
شــده بــود و اســباب دیگــر مســئولیتی نداشــتند؛ امــا در قانــون
مجــازات اســامی مصــوب  ،1392تح ّوالتــی را در ضمــان
اســباب طولــی ایجــاد کــرده کــه الزم اســت بیــن مــواد قبلــی
و جدیــد ،مقایســه صــورت گیــرد و تفســیر مناســبی از آن هــا
ارائــه شــود.
اگــر تأثیــر اســباب ،ترتیبــی پــی در پــی باشــد ،اســباب
طولــی ،خواهیــم داشــت .در مثــال معــروف کنــدن چــاه و

قــرار دادن ســنگ در کنــار آن ،دو ســبب طولــی ،قابــل مشــاهده
اســت (موســوی بجنــوردی ،بی تــا .)45 :مــادة  364قانــون
مجــازات اســامی قدیــم در ایــن مــورد مقــرر مــی دارد «هــرگاه
دو نفــر عدوانــ ًا در وقــوع جنایتــی بــه نحــو ســبب دخالــت
داشــته باشــند ،کســی کــه تأثیــر کار او در وقــوع جنایــت ،قبــل
از تأثیــر ســبب دیگــری باشــد ضامــن خواهــد بــود؛ ماننــد
آنکــه یکــی از دو نفــر چاهــی حفــر نمایــد و دیگــری ســنگی
را در کنــار آن قــرار دهــد و عابــر بــه ســبب برخــورد بــا ســنگ
بــه چــاه افتــد ،کســی کــه ســنگ را گــذارده ضامــن اســت و
چیــزی بــه عهــدة حفــر کننــده نیســت و اگــر عمــل یکــی از
آن دو عدوانــی باشــد فقــط شــخص متعــدی ضامــن خواهــد
بــود» .ایــن مــاده بــر مبنــای نظریــۀ حادثــۀ مقــدم در تأثیــر
می باشــد .بــر مبنــای ایــن نظریــه هــرگاه چنــد عمــل و حادثــه
را ســبب اصلــی تلقــی نمــود کــه تأثیــر آن در ایجــاد ضــرر ،از
حیــث زمانــی زودتــر و مقــدّ م بــر ســایر حــوادث اســت ،ایــن
نظریــه این گونــه توجیــه می شــود کــه بــا شــروع تأثیرگــذاری
اولیــن حادثــه در ایــراد ضــرر ،اعــم از ایــن کــه ســایر حــوادث
دخالــت در ورود ضــرر نماینــد و یــا دخالــت ننماینــد ،ضــرر
محقــق می شــود؛ بنابرایــن ســایر حــوادث دخیــل در ایجــاد
ضــرر ،به منزلــۀ شــرط تلقــی می شــوند و ســبب اصلــی ورود
ضــرر ،فعلــی اســت کــه از لحــاظ زمانــی زودتــر از ســایر
حــوادث شــروع بــه ایجــاد ضــرر و تأثیــر گــذاری کــرده اســت
(باریکلــو .)139 :1392 ،ع ّلــت تحمیــل مســئولیت در ایــن مــاده
بــه ســبب مقــدم در تأثیــر ،نزدیکــی نامبــرده در وقــوع حادثــة
زیان بــار یــا بــه تعبیــر دیگــر علیــت یــا اســتناد عرفــی حادثــه
می باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه اگــر ســبب مقــدم نبــود ،حادثــه
ســبب مقــدم مســئولیتی نخواهــد داشــت .البتــه بعضــی از فقهــا
قائــل بــه مســئولیت هــر دو می باشــند (خوئــی ،بی تــا)322 :؛
بنابرایــن مســئولیت ســبب مقــدم ،منــوط بــه ایــن اســت کــه
در حادثــة زیان بــار تأثیــر داشــته باشــد؛ به عنــوان مثــال اگــر
فــردی چاهــی را حفــر نمایــد و دیگــری در کنــار آن ســنگی
قــرار دهــد و عابــری کــه از آنجــا عبــور می نمایــد ،بــدون
اینکــه بــا ســنگ برخــوردی داشــته باشــد در چــاه بیفتــد ،در
ایــن صــورت نمی تــوان گذارنــدة ســنگ را مســئول تلقــی
کــرد ،زیــرا نامبــرده اصــوالً تأثیــری در حادثــة زیان بــار
نداشــته تــا نســبت بــه دیگــری مقــدم تلقــی شــود .عــاوه بــر
ایــن حتــی ،گاهــی ســبب مقــدم ظاهــرا ً در حادثــه زیان بــار
تأثیــر داشــته ،ولــی تأثیــر و عــدم تأثیــر نامبــرده در حادثــة
زیان بــار مســاوی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر اگــر ســبب مقــدم
وجــود نداشــت بــاز هــم حادثــۀ زیان بــار اتفــاق می افتــاد.
به عنــوان مثــال اگــر ســنگ کنــار چــاه نبــود بــاز هــم عابــر
در چــاه می افتــاد ،در ایــن صــورت نیــز حادثــه بــا گذارنــدة
ســنگ انتســاب عرفــی نــدارد و نامبــرده مســئول نخواهــد بــود
(کاتوزیــان.)471 :1378 ،
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به طــور خالصــه می تــوان گفــت قانــون مجــازات
اســامی قدیــم در مــادة  364نظریــة شــرط بی واســطه نتیجــه
یــا ســبب نزدیــک یــا ســبب مقــدم در تأثیــر را پذیرفتــه اســت؛
یعنــی در اجتمــاع اســباب ،مســئولیت بــا آخریــن ســبب اســت.
تح ّوالتــی در مــواد قانــون مجــازات جدیــد در بــاب تعــدد
اســباب رخ داده اســت ،در مــواد  535و  536بــه بررســی
آن هــا می پردازیــم .مــادة « 535هــرگاه دو یــا چنــد نفــر بــا
انجــام عمــل غیرمجــاز در وقــوع جنایتــی بــه نحــو ســبب و
به صــورت طولــی دخالــت داشــته باشــند ،کســی کــه تأثیــر کار
او در وقــوع جنایــت قبــل از تأثیــر ســبب یــا اســباب دیگــر
باشــد ،ضامــن اســت؛ ماننــد آنکــه یکــی از آنــان گودالــی
حفــر کنــد و دیگــری ســنگی در کنــار آن قــرار دهــد و عابــری
بــه ســبب برخــورد بــا ســنگ بــه گــودال بیفتــد کــه در ایــن
صــورت ،کســی کــه ســنگ را گذاشــته ،ضامــن اســت مگــر
آنکــه همــه قصــد ارتــکاب جنایــت را داشــته باشــند کــه در
ایــن صــورت شــرکت در جــرم محســوب می شــود» .مســتند
حکــم ضمــان در تعــدد اســباب به صــورت طولــی نیــز
مشــاهیر فقهــا بــر اســاس روایــات وارده از ائمــۀ معصومین (ع)
بــر اســاس ســبب مقــدم کــه مشــهور فقهــا اســت ،اظهــار نظــر
کرده انــد .در ایــن راســتا نظریــۀ صاحــب کتــاب جواهرالــکالم
می باشــد (نجفــی .)46 :1373 ،در بررســی مندرجــات مــادة
 535قانــون مجــازات جدیــد ،به تبــع ایــن نظریــۀ کــه فقهــا
آن را ســبب مقــدم در تأثیــر می داننــد و مشــهور فقهــا اســت،
مبــادرت بــه تدویــن حکــم ایــن مــاده نمــوده اســت .مــادۀ 536
نیــز اســتثنائی بــر مســئولیت ســبب مقــدم در تأثیــر وارد شــده
اســت؛ مــادة « 536هــرگاه در مــورد مــادة  535ایــن قانــون عمل
یکــی از دو نفــر غیرمجــاز و عمــل دیگــری مجــاز باشــد؛ ماننــد
آنکــه شــخصی وســیله یــا چیــزی را در کنــار معبــر عمومــی
کــه مجــاز اســت ،قــرار دهــد و دیگــری کنــار آن چاهــی حفــر
کنــد کــه مجــاز نیســت ،شــخصی کــه عملــش غیرمجــاز بــوده،
ضامــن اســت .اگــر عمــل شــخصی پــس از عمــل نفــر اول
و بــا توجــه بــه اینکــه ایجــاد آن ســبب در کنــار ســبب اول
موجــب صدمــه زدن بــه دیگــران می شــود ،انجــام گرفتــه
باشــد ،نفــر دوم ضامــن اســت».
به طــوری کــه مالحظــه می شــود حکــم مــادۀ  536بــر
خــاف مــاده  535می باشــد .دلیــل ایــن امــر همان گونــه کــه
در ایــن مــاده آمــده اســت ،دو نفــر در وقــوع حادثــه دخالــت
دارنــد ولــی عمــل یکــی مجــاز و عمــل نفــر دوم غیرمجــاز
باشــد .در اینجــا اســتثنائی بــر اصــل ســبب مقــدم در تأثیــر
وارد می نماییــم و شــخص اول کــه شــیء را در معبــر عمومــی
قــرار داده و عملــش نیــز مجــاز بــوده را مســئول نمی شناســیم؛
هــر چنــد وی ســبب مقــدم می باشــد و شــخص دوم را
کــه عملــش غیرمجــاز بــوده اســت را مســئول می دانیــم .در
خصــوص اســباب متعــدد طولــی ،مــادة  535قانــون مجــازات

اســامی نظریــۀ مســئولیت ســبب مقــدم در تأثیــر را در
صورتــی کــه همــۀ اســباب ،قصــد ارتــکاب جنایــت داشــته
باشــند ،جــاری نکــرده و تمــام اســباب را مســئول دانســته
اســت .اگرچــه عبــارت اســتثنای انتهــای ایــن مــاده ،ظاهــرا ً بــه
امــر کیفــری توجــه دارد؛ ولــی مهــم آن اســت کــه ایــن مــاده
حالتــی را تصــور کــرده کــه رابطــۀ ســببیت بــا تمــام اســباب
برقــرار می شــود .ایــن نظــر بــا آنچــه قبــ ً
ا بیــان شــد کــه
نظریــۀ مقــدم در تأثیــر ،نهایتــ ًا یــک امــاره بــرای تشــخیص
ســبب قوی تــر می باشــد هماهنــگ اســت ،زیــرا در برخــی
حــاالت ،ســببی غیــر از ســبب اول نیــز بــه دلیــل قوی تــر
شــدن رابطــۀ اســتنادی ،مســئول شــناخته می شــود (عابــدی،
.)89 :1392
امــر مهــم آن اســت کــه در مــواردی عــرف ،تشــخیص
می دهــد ســبب دوم ،مؤثرتــر اســت و رابطــۀ قوی تــر
بــا خســارت یــا جنایــت دارد .از ســوی دیگــر ،بایــد توجــه
داشــت قانــون مجــازات اســامی جدیــد در بحــث ســبب
و مباشــر ،تقســیم مســئولیت بــر اســاس میــزان مســئولیت
را مــورد پذیــرش قــرار داده اســت ،پــس در اســباب طولــی
نیــز همــان قاعــده جریــان دارد؛ یعنــی ممکــن اســت یکــی
از اســباب قوی تــر باشــد یــا در صــورت دخالــت یــا تأثیــر
همــۀ یــا برخــی از آن هــا ،تقســیم مســئولیت بــر اســاس میــزان
تأثیــر انجــام شــود .بــا وجــود تالش هــای بســیار از جانــب
حقوق دانــان و فیلســوفان و فقهــا و قضــات ،هنــوز مســئلة
ســببیت بســیار پیچیــده باقــی مانــده اســت ،بــه نحــوی کــه
بــرای برخــی ایــن گمــان ایجــاد شــده کــه قضــات بیشــتر از
روی احســاس ،مســائل ســببیت را حــل می کننــد و یــا اینکــه
مســئلة ســببیت بیشــتر یــک امــر عقلــی اســت تــا عملــی
و حتــی گاه ایــن مســئله را حــل نشــدنی عنــوان می کننــد
(ژوردن.)99 :1385 ،
مــواد  535و  536قانــون مجــازات اســامی جدیــد و
مــاده  364قانــون قدیــم بــا مقــداری تعدیــل ،نظریــۀ اخیــر را
پذیرفته انــد .در فقــه امامیــه مشــهور اســت کــه در صــورت
اجتمــاع دو ســبب ،ضمــان بــر شــخصی اســت کــه زودتــر
تأثیــر کــرده اســت؛ اگرچــه دیرتــر حــادث شــده باشــد
(موســوی خمینــی ،بی تــا .)697 :از دیــدگاه فقهــی ،معیــار
انتســاب عرفــی ضــرر بــه فعــل مرتکــب به عنــوان قاعــده در
ضمــان پذیرفتــه شــده اســت و ایــن امــر اعــم از آن اســت کــه
اتــاف ،اتــاف مســتقیم و بــه مباشــرت باشــد و یــا غیرمســتقیم
و بــه تســبیب باشــد .بــا وجــود ایــن ،اگــر نتــوان بــه حکــم
عرفــی رســید ،مشــهور معتقدنــد مســئولیت در اجتمــاع اســباب
بــر عهــدة ســبب مقــدم در تأثیــر اســت و نــه مقــدم در وجــود؛
ایــن مســئله را ماننــد مثــال مشــهور چــاه و ســنگ ،تعبیــر
کرده انــد (خدابخشــی .)6 :1390 ،در ایــن مثــال مهــم نیســت
کــه ابتــدا چــاه حفــر شــده یــا ســنگ گذاشــته اســت ،آنچــه
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در تحقــق ضمــان اهمیــت دارد ،ســببی اســت کــه زودتــر
تأثیــر کــرده و چــون ابتــدا پــا بــه ســنگ اصابــت کــرده ،پــس
مســئولیت متوجــه گذارنــدة ســنگ اســت .در توجیــه آن گفتــه
شــده اســت کــه حکــم بــر ضمــان ســبب اول را تــا تحقــق
ســبب دوم اســتصحاب می کنیــم و حکــم بــر مســئولیت
مرتکــب ســبب مقــدم ،تأثیــر داده می شــود (حاجــی نــوری،
 .)1389 :23بــه نظــر می رســد قاعــده عادالنــه و عقالنــی
نیســت کــه بگوییــم در تعــدد اســباب به طــور مســاوی
مقصــر هســتند .البتــه قاعــدۀ بــه نســبت تأثیــر هــم عادالنــه
نمی باشــد؛ چــون کارشــناس علــم غیــب نداشــته و حــال کــه
فقهــا تأکیــد بــر روی تســاوی داشــته اند ،تســاوی بــد اســت؛
امــا نســبت ًا تأثیــر به مراتــب نیــز بدتــر از تســاوی می باشــد؛
چــون ســلیقة محــض اســت.

تحوالت مسئولیت مدنی در قانون مجازات
بند دومّ :
جدید از نظر اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر

در مــورد تعــدد اســباب کــه ورود خســارت مســتند بــه فعــل
یــا تــرک فعــل دو یــا چنــد نفــر اســت ،فقهــا در مصادیــق
متعــددی ماننــد پرتــاب ســنگ بــا منجنیــق به وســیلۀ چنــد
نفــر و تخریــب دیــوار توســط تعــدادی از اشــخاص کــه در هــر
دو مثــال عمــل مشــترک آنــان منتهــی بــه قتــل دیگــری شــود،
بــه توزیــع مســئولیت بــه نســبت مســاوی بیــن کلیــۀ مســئوالن
حکــم کرده انــد (صادقــی.)75 :1387 ،
در مقابــل ،گفتــه شــده اســت کــه فقهــا ،جــز در مــورد
غصــب در ســایر مصادیــق ضمــان قهــری مســئوالن متعــدد،
شــرط احــراز مســئولیت را قابلیــت انتســاب قــرارداده و میــزان
مســئولیت هــر یــک از اســباب متعــدد را بــر اســاس درجــۀ
تأثیــر و دخالــت هــر یــک از اســباب در ایجــاد خســارت تعیین
کرده انــد و در مــوارد عــدم امــکان تعییــن درصــد تأثیــر هــر
یــک از مســئوالن در ایجــاد خســارت مســئولیت بــه نســبت
مســاوی بیــن همــۀ مســئوالن متعــدد تقســیم می شــود (همــان).
قرارگرفتــن چنــد ســبب کنــار یکدیگــر ممکــن اســت
به صــورت عرضــی باشــد .مقصــود از اســباب عرضــی ،آن
اســت کــه چنــد ســبب و عامــل به طــور عرضــی و هــم زمــان
در ورود خســارت ،دخالــت دارنــد؛ به طــور مثــال ،در تصــادم
چنــد خــودرو بــا هــم چنــد ســبب عرضــی ،خســارت ،وارد
می کننــد یــا اگــر دو نفــر بــا هــم مالــی را تخریــب کننــد ،دو
ســبب عرضــی ،تلقــی می شــوند.
برخــی نویســندگان نتیجــه گرفته انــد کــه راهــکار تســاوی
مســئولیت اقــوی اســت (خدابخشــی.)168-171 :1388 ،
آن هــا بــا بیــان تفاوت هــای مســئولیت کیفــری و مســئولیت
مدنــی و ایــن امــر کــه در اولــی درجــۀ تقصیــر اهمیــت دارد و
تقصیــر امــری ذهنــی و شــخصی می باشــد و میــزان مجــازات
و مســئولیت بــر مبنــای آن تعییــن می شــود و اصــل فــردی

کــردن مجــازات مبتنــی بــر همیــن امــر می باشــد؛ امــا در
مســئولیت مدنــی بــه جبــران خســارت توجــه می شــود ،بــدون
اینکــه درجــۀ تقصیــر در میــزان مســئولیت بــه حســاب آیــد
و ممکــن اســت از تقصیــر کوچــک خســارت عمــده بــه بــار
آیــد و حقــوق مســئولیت مدنــی هیــچ تردیــدی در جبــران تمام
خســارت نــدارد ،بــه ایــن نتیجــه رســیده اند .ایــن ســخن در
مــورد ترجیــح نظریــۀ تســاوی مســئولیت بــر تقســیم به نســبت
تقصیــر ،شــاید قابــل توجیــه باشــد؛ امــا نافیــة نظریــۀ تقســیم به
نســبت درجــۀ تأثیــر در زیــان نیســت و نظریــۀ اخیــر بــا نظریــة
قابلیــت تجزیــه رابطــۀ ســببیت و به تبــع آن توزیــع ضمــان،
انطبــاق بیشــتری دارد و بــه عدالــت و بنــای عقــا نزدیک تــر
اســت.
اجتمــاع چنــد ســبب در عــرض یکدیگــر در دو صــورت
ممکــن اســت ،محقــق شــود .گاهــی چنــد نفــر بــا انجــام
فعلــی به صــورت باواســطه موجــب ورود خســارت بــه
دیگــری می شــوند .به عنــوان مثــال؛ اگــر دو یــا چنــد نفــر
به صــورت عــام چاهــی را در معبــری حفــر نماینــد یــا بــا
یکدیگــر آتشــی بیفروزنــد کــه امــکان ســرایت آن بــه جــای
دیگــر باشــد .گاهــی ممکــن اســت چنــد نفــر به صــورت
اشــتراکی عهــده دار انجــام فعلــی باشــند کــه قابــل انجــام
به صــورت انفــرادی نبــوده ،بلکــه بایــد به صــورت اشــتراکی
انجــام شــود .در صورتــی کــه نامبــردگان مجتمعـ ًا از انجــام فعل
مذکــور امتنــاع نماینــد ،به صــورت تســاوی عهــده دار جبــران
خســارت وارده بــه زیان دیــده خواهنــد بــود؛ ولــی اگــر یکــی
از آن هــا از انجــام فعلــی کــه بــر عهــده دارد ،خــودداری نمایــد
و دیگــری بــه دلیــل عــدم امــکان انجــام به صــورت انفــرادی،
قــادر بــه انجــام آن نباشــد ،در ایــن صــورت مســئولیت بــر
عهــدة شــخص اول خواهــد بــود و شــخصی کــه آمــادة انجــام
وظیفــه بــوده ،مســئولیتی نخواهــد داشــت.
برخــی بیــن اســباب عرضــی و طولــی تفاوتــی قائــل
نمی شــوند و در تمــام مــوارد مســئولیت را بــر عهــدۀ تمــام
اســباب ،قــرار می دهنــد .در مــادة  365قانــون مجــازات
اســامی  1370در خصــوص توزیــع مســئولیت بیــن چنــد
ســبب در عــرض یکدیگــر مقــرر مــی دارد «هــر گاه چنــد نفــر
بــا هــم ســبب آســیب یــا خســارتی شــوند به طــور تســاوی
عهــده دار خســارت خواهنــد بــود» .بــا توجــه بــه اینکــه
بــر اســاس مــادۀ مذکــور ،قانونگــذار در مقــام بیــان توزیــع
مســئولیت بیــن چنــد ســبب به صــورت اشــتراکی ،قائــل بــه
تســاوی گردیــده اســت؛ بنابرایــن صــرف نظــر از میــزان تأثیــر
یــا تقصیــر هریــک به صــورت تســاوی عهــده دار مســئولیت
هســتند .هــر چنــد بعضــی قائــل بــه توزیــع مســئولیت در ایــن
مــورد بــه نســبت تقصیــر بــوده و راهــکار مــادۀ مذکــور را
ناظــر بــه مــوردی می داننــد کــه دخالــت اســباب بــه نحــو
مســاوی باشــد (قاســم زاده .)109 :1386 ،مــادۀ  365ناظــر بــه

 .2نظریۀ اکثر قضات تهران مورخ ( 76/7/30مظاهری.)94 :1392 ،

 .3اگر این نظر پذیرفته شود ،دادرس می تواند به استناد مبنای قاعده ای که در مادۀ
 606ق.م دربارة تعهد وارثان نســبت به دین مورث ،گفته شــده است خسارت را
میان کســانی تقسیم کند که استطاعت مالی دارند تا حقی از زیان دیده تلف نشود،
هرچند که به دشواری می توان به چنین قیاسی دست زد.
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مــواردی اســت کــه چنــد نفــر در ایجــاد ســبب واحــد کــه
موجــب صدمــه یــا خســارت شــده اســت ،دخالــت داشــته
باشــند کــه در آن صــورت به طــور مســاوی ،مســئول بــوده و
میــزان مداخلــه تأثیــری نــدارد؛ مثــل اینکــه چنــد نفــر چاهــی
را حفــر نماینــد و عابــری در آن ســقوط کنــد؛ چنانچــه چنــد
نفــر مباشــرت ًا در ورود صدمــه مقصــر باشــند و میــزان تقصیــر
آن هــا متفــاوت باشــد؛ مثــل تصادفــات رانندگــی کــه ناشــی
از تقصیــر چنــد نفــر اســت در ایــن صــورت موضــوع از
شــمول مــادة  365خــارج بــوده و هــر یــک بــه تناســب تقصیــر
خــود مســئول پرداخــت دیــه هســتند .در مــورد خســارت
وارده به وســیلۀ نقلیــه بــر اثــر تصــادم طبــق مــادۀ  336ق.م.ا
2
مســئولیت مســاوی اســت.
قانــون مجــازات اســامی جدیــد ،در مــادة  533اعــام
مــی دارد «هــرگاه دو یــا چنــد نفــر بــه نحــو شــرکت ســبب
وقــوع جنایــت یــا خســارتی بــر دیگــری گردنــد ،به طــوری
کــه آن جنایــت یــا خســارت بــه هــر دو یــا همگــی مســتند
باشــد ،به طــور مســاوی ضامــن هســتند» مفــاد ایــن حکــم
به گونــه ای دیگــر در مــادۀ  528همیــن قانــون در خصــوص
برخــورد دو وســیلۀ نقلیــه زمینــی و هوایــی و دریایــی تکــرار
شــده اســت.
قانونگــذار بــا تأثیــر از مــادة  365قانــون قدیــم بــر اســاس
نظریــۀ حالــت اجتمــاع عرضــی اســباب وقــوع جنایــت
حکمــی بدیــن نحــو در مــادۀ  533قانــون جدیــد پیش بینــی
نمــوده اســت .در مــورد مــادة  533بایــد گفــت کــه در وهلــۀ
اول اینکــه در قانــون تســاوی را بیــان کــرده ،علــت ایــن حکــم
از اســباب متعــدد طولــی گرفتــه شــده اســت .مــورد دوم اینکــه
الزمــۀ تســاوی اســباب متعــدد آن اســت کــه خســارت بــه تمام
اســباب مســتند باشــد؛ بنابرایــن عواملــی کــه در زمــرۀ شــروط
و مقدمــات باشــند ،مســئولیتی نخواهنــد داشــت .مــورد بعــدی
آنکــه در مــاده عبــارت «بــه نحــو شــرکت» اســتفاده می شــود
کــه حکــم مقنــن ناظــر بــه اســباب متعــدد عرضــی اســت
کــه به طــور هم زمــان خســارتی را بــه بــار آورده انــد ،امــا
نکتــۀ مهــم دیگــر اینکــه هــر چنــد حکــم مقنــن بــرای تســهیل
دادرســی مفیــد اســت ،ولــی بــا مبانــی کلــی پذیرفتــه شــده
توســط مقنــن در مــورد تجزیــۀ ســببیت و توزیــع خســارت
منافــات دارد ،به عــاوه اینکــه ،در مــادۀ  527همیــن قانــون،
در مــورد برخــورد بی واســطۀ دو نفــر و کشــته شــدن آن هــا،
معیــار مســئولیت بــه میــزان تأثیــر پذیرفتــه شــده اســت و
جمــع مــواد  527و  533به راحتــی میســر نمی باشــد و همیــن
مســئله ،متأســفانه از ایــرادات قانــون جدیــد می باشــد کــه بیــن
مــواد آن تعــارض وجــود دارد و در یــک مــاده ،تســاوی را
بیــان می کنــد حــال آنکــه در مــادۀ دیگــر بــه نســبت تأثیــر
را بیــان می کنــد .بــا وجــود ایــن قانــون مجــازات اســامی

بــه پیــروی از گــروه نخســت مــادة  365را به گونــه ای تنظیــم
کــرده اســت کــه تداخــل اســباب باعــث اشــتراک در مســئولیت
شــوند نــه تضامــن .ایــن حکــم از تضمیــن جبــران خســارت
زیان دیــده می کاهــد و بــا روح قاعــدۀ الضــرر کــه بــه جبــران
ضررهــای نــاروا تمایــل دارد مخالــف اســت 3.آهنــگ نظــام
مســئولیت در ســایر قوانیــن را نیــز بــر هــم می زنــد و رویــۀ
قضایــی را بــه تکلــف رســیدگی بــه تعــارض قوانیــن ،نســخ
و تخصیــص قوانیــن وا مــی دارد .در عــوض ایــن فایــده را
دارد کــه دعــوای مســئولیت را ســاده می کنــد و دادرس را
از رســیدگی بــه میــزان دخالــت هــر یــک از اســباب عوامــل
مؤثــر در آن معــاف می کنــد .در هــر حــال ،برحســب ظاهــر
مــاده ،هــرگاه دخالــت شــخص ثالــث در ورود خســارت احــراز
شــود و دادرس دریابــد کــه خوانــده و ثالــث بــا هــم باعــث
ورود ضــرر شــده اند ،بایســتی خوانــده را بــه پرداخــت نیمــی
از خســارت محکــوم کنــد و نمی توانــد ،بــه اســتناد مســئولیت
تضامنــی آن دو ،خوانــده را بــه تمــام خســارت محکــوم ســازد.
درجــۀ تأثیــر در ورود ضــرر نیــز در ایــن محاســبه نقشــی
نــدارد (کاتوزیــان.)490 :1387 ،
در حقــوق ایــران ،برخــی بــه اســتناد منطــق حقوقــی کــه
هــر ســبب در تأثیرگــذاری اســباب دیگــر نقــش داشــته و بــا
وحــدت مــاک از پــاره ای مــواد قانونــی در مــورد غصــب
و ضمــان و مــادۀ  14قانــون مســئولیت مدنــی ،مســئولیت
تضامنــی مســئوالن متعــدد را در برابــر زیان دیــده پذیرفته انــد.
در برابــر برخــی دیگــر بــا توجــه بــه اســتثنائی بــودن تضامــن،
معتقدنــد مســئولیت میــان اســباب متعــدد تقســیم می شــود،
به عــاوه بایــد گفــت اصــوالً تعهــد بــه اعتبــار اطــراف آن،
اعــم از طلبــکاران و بدهــکاران ،قابــل تجزیــه اســت و عــدم
تجزیــه نیــاز بــه دلیــل قانونــی یــا قــراردادی دارد؛ مضافـ ًا اینکــه
فــرض می شــود تمــام اســباب ،همگــی ســبب خســارت
بوده انــد و یــک ســبب به تنهایــی هــر چنــد مؤثــر در وقــوع
زیــان اســت؛ امــا به تنهایــی ســبب خســارت تلقــی نمی شــود
(صادقــی .)23 :1387 ،در قانــون جدیــد نیــز قانونگــذار بــا
پذیــرش تقســیم مســئولیت اســباب متعــدد ،در مشــارکت
عرضــی چنــد ســبب در ورود خســارت (مــادة  )533از
نظریــۀ ســببیت جزئــی تبعیــت کــرده اســت؛ بنابرایــن بــه نظــر
می رســد کاهــش مســئولیت عامــل زیــان بــه نســبت دخالــت
و تأثیــر قــوۀ قاهــره بــا عدالــت و انصــاف و نظریــۀ قابلیــت
اســتناد بــا روح مــواد بیــان شــده ســازگارتر باشــد .در اجتمــاع
اســباب مؤثــر ،در حالــت عرضــی ،همــۀ اســباب مؤثــر در زیــان
وارد شــده ،به طــور هم زمــان و در عــرض یکدیگــر عمــل
می کننــد و عامــل دوری و نزدیکــی در آن متصــور نیســت و
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نمی تــوان ســبب اول را از آخــر تمییــز داد (عمیــد زنجانــی،
 .)9 :1389مطابــق مــادۀ  537قانــون جدیــد بیــان دو فرضــی
کــه تقصیــر زیان دیــده ع ّلــت منحصــر و یــا یکــی از اســباب
ورود خســارت باشــد ،می گویــد «در کلیــة مــوارد مذکــور در
ایــن فصــل هــرگاه جنایــت منحصــرا ً مســتند به عمــد و یــا
تقصیــر مجنــی علیــه باشــد ضمــان ثابــت نیســت .در مــواردی
کــه اصــل جنایــت مســتند به عمــد یــا تقصیــر مرتکــب باشــد؛
امــا ســرایت آن مســتند به عمــد یــا تقصیــر مجنــی علیــه
باشــد ،مرتکــب نســبت بــه مــورد ســرایت ضامــن نیســت» .در
واقــع مقنــن اعــام می کنــد در تقابــل عمــد و تقصیــر ،ضمــان
بــر عهــدۀ عامــد اســت ،زیــرا عامــد مباشــر و اقــوی اســت.
مــادة  537همیــن قاعــده را در پــاره ای از مصادیــق دیگــر بیــان
کــرده اســت .در قانــون جدیــد بــا پذیــرش تقســیم مســئولیت
اســباب متعــدد در مشــارکت عرضــی چنــد ســبب در ورود
خســارت ( )533و اقــدام زیان دیــده در تشــدید خســارت
( )537از نظریــۀ ســببیت جزئــی تبعیــت کــرده اســت (عابــدی،
.)21 :1387
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اجتمــاع ســبب و مباشــر یکــی از مصادیــق اجتمــاع اســباب
طولــی می باشــد ،امــا بــه دلیــل اهمیــت فــراوان ،آن را
جداگانــه بررســی می نماییــم .در حقــوق مــا ،قاعــدۀ کلــی
ایــن اســت کــه مســئولیت ناشــی از تقصیــر و مســئولیت بــدون
تقصیــر اســتثنای بــر آن اســت .در مــواردی کــه تقصیــر شــرط
ایجــاد مســئولیت نیســت ،رابطــۀ ســببیت اهمیــت بیشــتری پیدا
می کنــد .بــه ســخن ،دیگــر اثبــات ورود ضــرر بــه زیان دیــده،
همچنیــن ارتــکاب تقصیــر یــا وقــوع فعــل از طــرف خوانــده
یــا کســانی کــه مســئولیت اعمــال آنــان بــا اوســت ،به تنهایــی
دعــوی خســارت را توجیــه نمی کنــد ،بلکــه بایــد احــراز
شــود کــه بیــن دو عامــل ضــرر و فعــل زیان بــار ،رابطــۀ
ســببیت وجــود دارد یعنــی ضــرر از آن فعــل ناشــی شــده
اســت (قاســمی و کارمــرزی.)128 :1393 ،
گاهــی تقصیــر ،مبنــای مســئولیت ناشــی از فعــل شــخص
اســت و گاهــی نیــز به رغــم عــدم وجــود خطــا و تقصیــر،
مباشــر ســبب خســارت های وارد شــده می باشــد ،ضامــن آن
اســت .قانــون مجــازات اســامی جدیــد در مــواد  526و 527
ضمــن پذیــرش قاعــدة لــزوم اســتناد و انتســاب عرفــی ضــرر
بــه عمــل مرتکــب و متمایــز کــردن ســه فــرض اجتمــاع ســبب
و مباشــر ،اجتمــاع چنــد ســبب عرضــی و اجتمــاع چنــد ســبب
طولــی در مــورد راهکارهــای ضمــان عاملــی کــه زیــان مســتند
بــه فعــل اوســت ،حســب مــورد مســئولیت بــه میــزان تأثیــر
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در ضــرر ،مســئولیت مســاوی اســباب متعــدد و مســئولیت
ســبب مقــدم در تأثیــر را پذیرفتــه اســت .مــادة « 526هــرگاه
دو یــا چنــد عامــل ،برخــی بــه مباشــرت و بعضــی بــه تســبیب
در وقــوع جنایتــی ،تأثیــر داشــته باشــند ،عاملــی کــه جنایــت
مســتند بــه اوســت ،ضامــن اســت و چنانچــه جنایــت مســتند
بــه تمــام عوامــل باشــد به طــور مســاوی ضامــن هســتند؛ مگــر
تأثیــر رفتــار مرتکبــان متفــاوت باشــد کــه در ایــن صــورت
هریــک بــه میــزان تأثیــر رفتارشــان مســئول هســتند .در صورتی
کــه مباشــر در جنایــت بی اختیــار ،جاهــل ،صغیــر غیرممیــز یــا
مجنــون و ماننــد آن هــا باشــد ،فقــط ســبب ،ضامــن اســت».
مــادة  363قانــون مجــازات اســامی قدیــم کــه بــا تکــرار همان
حکــم مــادة  332قانــون مدنــی در مــورد خســارات جانــی
مقــرر مــی دارد کــه «در صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب در
جنایــت ،مباشــر ضامــن اســت؛ مگــر اینکــه ســبب اقــوی از
مباشــر باشــد»؛ ولــی در قانــون مجــازات جدیــد مصــوب 92
برخــاف قانــون قدیــم اســت .برخــاف قانــون مدنــی و قانــون
مجــازات قدیــم ،قانــون مجــازات جدیــد اشــتراک مســئولیت
در مباشــر و ســبب را پذیرفتــه و از ایــن جهــت مــواد اخیــر
را تکمیــل نمــوده اســت (ره پیــک .)179 :1393 ،مــادة 363
قانــون ســابق کــه بــا تکــرار همــان حکــم مــادة  332قانــون
مدنــی در مــورد خســارات جانــی مقــرر مــی دارد کــه «در
صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب در جنایــت ،مباشــر ضامــن
اســت ،مگــر اینکــه ســبب اقــوی از مباشــر باشــد»؛ ولــی قانــون
مجــازات جدیــد مصــوب  92برخــاف قانــون قدیــم اســت.
قانــون جدیــد در مــواد  526و  527ضمــن پذیــرش قاعــدة
لــزوم اســتناد و انتســاب عرفــی ضــرر بــه عمــل مرتکــب و
متمایــز کــردن ســه فــرض اجتمــاع ســبب و مباشــر ،اجتمــاع
چنــد ســبب عرضــی و اجتمــاع چنــد ســبب طولــی در مــورد
راهکارهــای ضمــان عاملــی کــه زیــان مســتند بــه فعل اوســت،
حســب مــورد مســئولیت بــه میــزان تأثیــر در ضــرر ،مســئولیت
مســاوی اســباب متعــدد و مســئولیت ســبب مقــدم در تأثیــر را
پذیرفتــه اســت .مــادة  526برخــاف قانــون مدنــی و قانــون
مجــازات قدیــم ،قانــون مجــازات جدیــد اشــتراک مســئولیت
در مباشــر و ســبب را پذیرفتــه و از ایــن جهــت مــواد اخیــر
را تکمیــل نمــوده اســت (همــان .)179 :مــواد قانــون مدنــی و
قانــون مجــازات اســامی ( )1375در بحــث ضمــان مباشــر و
ســبب کــه یکــی از مصادیــق اســباب طولــی اســت ،ضمــان
را بــر عهــدة مباشــر و در صــورت اقــوی بــودن ســبب ،بــر
عهــدة ســبب ،قــرار می دهنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن
بحــث ظاهــر مــواد بیــان شــده آن اســت کــه جمــع مســئولیت
بیــن مباشــر و ســبب وجــود نــدارد و در هــر حــال یکــی از
آن هــا ضامــن اســت .مــادۀ  363قانــون مجــازات قدیــم در
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ارتبــاط بــا همیــن موضــوع اســت .در اجتمــاع ســبب و مباشــر
اشــتراکی ،گاهــی ممکــن اســت نقــش مباشــر بیشــتر از ســبب
باشــد در ایــن صــورت تردیــدی در تحمیــل مســئولیت بــه
مباشــر نداریــم؛ ولــی در فرضــی کــه هــر دو یعنــی هــم ســبب
و هــم مباشــر نقــش داشــته باشــند ،در ایــن صــورت بــا توجــه
بــه مــواد  363ق.م.ا ســابق و  332ق.م مباشــر ،مســئول اســت؛
زیــرا اصــل بــر مســئولیت مباشــر بــود؛ البتــه از جملــه تغییــرات
مفیــد قانــون جدیــد همیــن مســئله اســت کــه در قانــون جدیــد
در چنیــن حالتــی اشــتراک مســئولیت در مباشــر و ســبب
را پذیرفتــه اســت .تســاوی ســبب و مباشــر وقتــی محقــق
می شــود کــه هــر دو در حادثــۀ زیان بــار تأثیــر یکســانی
داشــته باشــند؛ یعنــی زمانــی کــه خســارت بــه هــر دو اســتناد
دارد .البتــه بعضــی از فقهــا نیــز شــرکت هــر دو در ضمــان را
ترجیــح داده انــد (خوئــی.)320 :1442 ،
قانــون مجــازات اســامی جدیــد در مــواد  526و 527
ضمــن پذیــرش قاعــدة لــزوم اســتناد و انتســاب عرضــی ضــرر
بــه عمــل مرتکــب و متمایــز کــردن ســه فــرض اجتمــاع ســبب
و مباشــر ،اجتمــاع چنــد ســبب عرضــی و اجتمــاع چنــد ســبب
طولــی در مــورد راهکارهــای ضمــان عاملــی کــه زیــان مســتند
بــه فعــل اوســت ،حســب مــورد مســئولیت بــه میــزان تأثیــر در
ضــرر ،مســئولیت مســاوی اســباب متعــدد و مســئولیت ســبب
مقــدم در تأثیــر را پذیرفتــه اســت.
مبنــای پذیرفتــه شــده در قانــون جدیــد بــا توجــه بــه
مطالــب بیــان شــده بااینکــه در مــادة  363قانــون مجــازات
اســامی ســال  ،1370در خصــوص اجمــاع ســبب و مباشــر
یــا اجتمــاع چنــد ســبب در ایــن مــاده ،ترجمــه یــک قاعــدة
فقهــی اســت کــه به موجــب آن در صــورت اجتمــاع مباشــر
و ســبب در جنایــت مباشــر ضامــن شــناخته می شــود ،مگــر
ســبب اقــوی از مباشــر باشــد؛ امــا قانونگــذاران ســال  1392بــه
جهــت آنکــه برخــی از فقهــا ماننــد صاحــب ریــاض بــر ایــن
قاعــده تشــکیک کرده انــد ،در مــادة  526در بحــث اجتمــاع
ســبب و مباشــر در ایــن مــاده ،جایگزیــن مــادة  363اســت.
قانونگــذار ســال  1392در تدویــن مــادة  526بــدون اینکــه
قاعــده معــروف فقهــی -در صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب
مباشــر ضامــن اســت -در ایــن مــاده ذکــر نمایــد بــه شــیوة
خاصــی عبــارات ایــن مــاده را بیــان کــرده اســت و در نهایــت
بــا رعایــت شــرایطی کــه در قســمت اخیــر ایــن مــاده ذکــر
نمــوده اســت ،ســبب را ضامــن معرفــی کــرده اســت( .ولیــدی،
.)716 :1392
بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن مــاده نســبت بــه گذشــته دو
تغییــر مهــم ایجــاد کــرده اســت :مــورد اول اینکــه مســئولیت
مشــترک ســبب و مباشــر را پذیرفتــه اســت و مــورد دوم

مســئولیت را بــر اســاس میــزان تأثیــر رفتــار هــر یــک ،تقســیم
نمــوده اســت .همان گونــه کــه قبــل از تصویــب ایــن قانــون
نیــز بیــان شــده بــود نظریــۀ اشــتراک و تقســیم مســئولیت بــا
قواعــد کلــی و عدالــت ســازگارتر اســت کــه در هــر حــال ،در
قانــون جدیــد ،بــه ایــن نکتــه توجــه شــده اســت.
بــه نظــر می رســد ظاهــرا ً تغییــرات مــاده  526نیــز از نظــر
شــورای نگهبــان بالمانــع بــوده و اکنــون حکــم ایــن مــاده ،بــر
طبــق مــادة  520بــه ســه حالــت الزم االجرا شــده اســت .حالت
اول :هــرگاه دو یــا چنــد عامــل برخــی بــه مباشــرت و بعضــی
بــه تســبیب در وقــوع جنایتــی تأثیــر داشــته باشــند ،عاملــی کــه
جنــات مســتند بــه اوســت ،ضامــن اســت .حالــت دوم :چنانچه
جنایــت مســتند بــه عواملــی باشــد ،به طــور مســاوی ضامــن
می باشــند ،مگــر تأثیــر رفتــار مرتکبــان متفــاوت باشــد کــه در
ایــن صــورت هــر یــک بــه میــزان تأثیــر رفتارشــان مســئول
هســتند .حالــت ســوم :در صورتــی کــه مباشــر در جنایــت
بی اختیــار ،جاهــل ،صغیــر ،غیرممیــز و ماننــد آن هــا باشــد،
فقــط ســبب ضامــن اســت .همان طــور کــه مشــاهده می کنیــم
در مــادة  526قانــون جدیــد بــه اصــل بــه نســبت تأثیــر اشــاره
شــده اســت کــه البتــه متأســفانه یکــی از اشــکاالت وارد بــر
ایــن قانــون جدیــد مصــوب  92ایــن اســت کــه در بعضــی از
مــواد هماننــد  526بــه اصــل بــه نســبت تأثیــر اشــاره دارد؛ در
حالــی کــه در بعضــی از مــواد دیگــر مثــل  527و ...بــه اصــل
تســاوی اشــاره شــده اســت و بــه نظــر این جانــب ایــن از نقطــه
ضعف هــای قانــون مجــازات جدیــد اســت و هرچنــد قاعــده
تســاوی عادالنــه نیســت ولــی به مراتــب قاعــده بــه نســبت
تأثیــر ناعادالنه تــر از قاعــدة تســاوی اســت؛ لــذا امیــد اســت
کــه ایــن مــوارد مــد نظــر قانونگــذار قرارگرفتــه و اصالحــات
الزم در مــورد آن بــه عمــل آیــد.
مبنــای پذیرفتــه شــده در قانــون ،طبــق قانــون مجــازات
اســامی جدیــد مصــوب  92اشــتراک مســئولیت در مباشــر و
ســبب را پذیرفتــه و از ایــن جهــت ،مــواد اخیــر را تکمیــل
نمــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،از مجمــوع مــواد این گونــه
اســتنباط می شــود کــه در صــورت اســتناد خســارت بــه مباشــر
یــا ســبب اقــوی ،یکــی از آن هــا و در صــورت اســتناد بــه
هــر دو ،هریــک از آن هــا بــه میــزان تأثیــر ،مســئول خســارت
وارده بــه زیــان دیــده می باشــند .طبــق قانــون جدیــد نظــر بــه
نســبت تأثیــر مبنــا قــرار داده شــده اســت ،برخــاف قانــون
مجــازات قدیــم کــه اصــل را بــر مســئولیت مباشــر نهــاده بــود
و بــه نظــر می رســید ،مســئولیت محــض را قبــول داشــت؛ در
حالــی کــه قانــون جدیــد مســئولیت اشــتراکی و بــه نســبت
تأثیــر را قبــول دارد.
بــه هــر حــال از نظــر اصولــی هــم بــه نظــر می رســد،
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اشــتراک در ضمــان ،معقول تــر اســت؛ زیــرا مــاک در ایــن
مــوارد ،رابطــة عرفــی اســت و در مــواردی خســارت ،بــه
دو طــرف اســتناد دارد .در مــورد تزاحــم مباشــر و مســبب،
نمونه هــای متعــددی در کتــب فقهــی ذکــر شــده اســت،
به طــور مثــال اندازنــده در چــاه بــا کننــدة آن و نگارنــده کــه
بــا ذبــح کننــدة آن کــس و گذارنــدة ســنگ در کفــه منجنیــق
بــا کشــندة منجنیــق ،یعنــی کشــندة آن ضامــن اســت (موســوی
بجنــوردی ،بی تــا)263 :؛ زیــرا مباشــر ،اقــوی از مســبب
اســت ،امــا اگــر کســی چاهــی حفــر کنــد و روی آن چــاه را
بپوشــاند و شــخص دیگــری بــدون علــم بــه وجــود چــاه ،فــرد
ثالــث (مــال او) را بــه چــاه انــدازد ،شــخص اول (مســبب)
ضامــن اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت ،مســبب اقــوی از مباشــر
اســت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اصــوالً علــم و جهــل
در ضمــان تأثیــری نــدارد ،امــا در صــورت جهــل مباشــر،
قــوت اســتناد تلــف بــه او در مقابــل ســبب ،کاهــش می یابــد
و ایــن امــر او را از مســئولیت معــاف می کنــد .ایــن حکــم،
بــر اســاس تئــوری وحــدت ضامــن ،صحیــح اســت؛ امــا بــر
اســاس نظریه هــای دیگــر ،ممکــن اســت عالــم و جاهــل ،هــر
دو ضامــن باشــند.

بحث و نتیجه گیری

در ارتبــاط بــا نحــوۀ توزیــع مســئولیت مدنــی در حالتــی کــه
اجتمــاع چنــد مباشــر به صــورت مجمــل می باشــند ،در ق.م.ا
ســابق نظریــۀ قرعــه را پذیرفتــه بــود؛ در حالــی کــه ق.م.ا
جدیــد نظریــۀ تســاوی را پذیرفتــه اســت و ایــن از تحــوالت
مثبــت ق.م.ا جدیــد می باشــد .مطابــق قســمت اخیــر مــاده
 482قانــون جدیــد کــه می گویــد «شــرکت در جنایــت اســت»
نتیجــه اش تســاوی در مســئولیت مدنــی می باشــد و ایــن
حالتــی اجمــال در انتســاب اســت .در ارتبــاط بــا اجتمــاع چنــد
مباشــر به صــورت اشــتراکی هــم ق.م.ا ســابق نظریــۀ تســاوی
را پذیرفتــه بــود ،در ق.م.ا هــم نظریــۀ تســاوی را پذیرفتــه شــده
اســت؛ امــا بــر اســاس مفهــوم صــدر مــادة  527ق.م.ا جدیــد
و قســمت اخیــر مــادة  14ق.م.م نحــوۀ مداخلــۀ اســباب در
میــزان مســئولیت مؤثــر اســت ،یعنــی هرچــه مداخلــۀ اســباب
بیشــتر باشــد ،میــزان مســئولیت نیــز بیشــتر اســت .متأســفانه
ایــن از ایــرادات قانــون جدیــد می باشــد کــه در یــک جــا
(مــواد  527و  )528اصــل تســاوی را می گویــد و در جــای
دیگــری (قســمت اخیــر مــادۀ  )527اصــل بــه نســبت تأثیــر را
بیــان می کنــد .در تقســیم مســئولیت نیــز راه حــل طبیعــی ،آن
اســت کــه ضــرر بیــن اســباب متعــدد تقســیم گــردد؛ بنابرایــن،
راه حــل مــواد  527و  528را بایــد یــک راه حــل خــاص در
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موضــوع مــادۀ تلقــی کــرد؛ متأســفانه مــادة  528دارای ایراداتــی
می باشــد؛ همچنیــن مبنــای مــواد  528قانــون مجــازات
اســامی جدیــد و مــادۀ  336قانــون مجــازات ســابق بــا مــادۀ 6
آییــن نامــۀ قانــون بیمــۀ اجبــاری کــه نظریــۀ بــه میــزان تقصیــر
را پذیرفتــه اســت در تعــارض اســت و ایــن ناهماهنگــی در
مبنــا از میــان قوانیــن مختلــف ،ایــراد دارد .در مــورد حالــت
اجتمــاع چنــد مباشــر بــا تأثیــر جداگانــه ،نیــز مــادة  479از
جملــه ابداعــات قانــون جدیــد می باشــد کــه قانــون قبلــی
وجــود نداشــته و حالتــی را بیــان می کنــد کــه اجمــال در
میــزان تأثیــر می باشــد.
در مــورد مســئلۀ تعــدد اســباب ،در حالتــی کــه اســباب
طولــی می باشــند در قانــون قدیــم در مــادۀ  364نظریــۀ
ســبب مقــدم در تأثیــر پذیرفتــه شــده بــود و هــم اکنــون در
ق.م.ا جدیــد در مــواد  535و  536نظریــۀ ســبب مقــدم در
تأثیــر را پذیرفته انــد .ایــن راهــکار کــه در فقــه مخالفــان
بســیاری دارد قابــل انتقــاد اســت و همچنیــن بــا مــواد دیگــر
در خصــوص لحــاظ میــزان تأثیــر در ورود زیــان بــا مســئولیت
مدنــی ســازگار نیســت و انتظــار می رفــت در قانــون جدیــد
ایــن نکتــه در نظــر گرفتــه شــود .البتــه در مــادۀ  536نظریــۀ
ســبب مقصــر و عدوانــی پذیرفتــه شــده اســت و اســتثنائی بــر
ســبب مقــدم در تأثیــر اســت .در ارتبــاط بــا اســباب متعــدد
عرضــی بــر همــان نظــر مشــهور فقهــا پایبنــد مانــده اســت.
در قانــون مجــازات اســامی ســابق در مــادۀ  ،365اشــتراک در
مســئولیت به صــورت تســاوی پذیرفتــه شــده بــود ،حــال نیــز
در قانــون جدیــد در مــادة  533همــان تســاوی را پذیرفته انــد
و همان طــور کــه مشــاهده می نماییــم ،جمــع مــواد  533و
 527غیرممکــن بــه نظــر می رســد.
هــر چنــد پذیــرش تقســیم مســئولیت در مــورد مشــارکت
اســباب متعــدد عرضــی کــه بــا نظریــۀ قابلیــت تجزیــۀ رابطــۀ
ســببیت هماهنــگ اســت ،امــری مثبــت اســت؛ امــا عــدم لحــاظ
میــزان تأثیــر و مداخلــۀ هــر یــک از اســباب در زیــان و حکــم
بــه تســاوی ضمــان ،ناســازگار بــا عدالــت اســت.
در اجتمــاع ســبب و مباشــر در مــادة  363قانــون مجــازات
اســامی ســابق نظریــۀ حادثــۀ نزدیــک پذیرفتــه شــده بــود و
طبــق همــان اصــل معــروف «اصــل بــر ضمــان مباشــر اســت»،
در صــورت اشــتراک ضامــن و مباشــر اصــل را بــر ضامــن
بــودن مباشــر می گذاشــتند در حالــی در قانــون جدیــد در
مــادة  526از نظریــۀ ســببیت جزئــی بــه نســبت تأثیــر ،آن هــم
مشــروط بــه انتســاب زیــان پیــروی شــده اســت .راهــکار ق.م.ا
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