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تحوالت مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب
در قانون مجازات اسالمی جدید 1392

سعیده صالحی٭1
سیدحسین صفایی٭٭2

بختیار عباسلو٭٭٭3

تاریخ دریافت: 1394/6/28 ؛ تاریخ پذیرش: 1395/7/20

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 غالبًا 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 تحّوالتی 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 متذّکر شویم که 

این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خالل مطالب به آن ها اشاره می نماییم.

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.                                          
hsafaii@ut.ac.ir                                                              .)٭٭ 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 
ــه آن اشــاره  ــی و شــبه جــرم ب ضمــان قهــری، مســئولیت مدن
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 
ــب  ــا موج ــودن آ ن ه ــر ب ــال و فراگی ــورد ابت ــو و م از یک س
اهمیــت ایــن بخــش از ســوی دیگــر شــده اســت. در بســیاری 
ــد و در  ــت می کنن ــار دخال ــان ب ــل زی ــد عام ــوادث، چن از ح
مجمــوع موجــب خســارت می شــوند. در ایــن مــوارد، بحــث 
توزیــع خســارت بــه میــان می آیــد، بــا ایــن توضیــح کــه اگــر 
ــد  ــا چن ــد مباشــر ی ــب چن ــا ترتّ ــب ی خســارت، مرهــون ترتی
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 
ــّدد  ــل متع ــار عوام ــت در کن ــی اس ــه کاف ــد، بلک ــته باش داش
ــاز  ــر ب ــد. از دی ــت کن ــز دخال ــل انســانی نی ــک عام طبیعــی، ی
اندیشــه های حقوقــی و فلســفی، در مقــام حــل معّمــای یافتــن 
ــای  ــّدد، راهکاره ــن مســئولیت اســباب متع ــا تعیی مســئول و ی
ــان  ــک ضم ــبب نزدی ــئولیت س ــد مس ــی مانن ــدد و متفاوت متع
ــره  ــارف و غی ــبب متع ــئولیت س ــر، مس ــدم در تأثی ــبب مق س
ــز  ــد نی ــون مجــازات اســالمی جدی ــد. در قان پیشــنهاد نموده ان
راهکارهــای تســاوی مســئولیت، تقســیم مســئولیت بــه میــزان 
ــبت  ــه نس ــارت ب ــع خس ــه و توزی ــوۀ مداخل ــا نح ــر و ی تأثی
ــیار  ــای بس ــود تالش ه ــا وج ــت. ب ــده اس ــرح ش ــر مط تقصی
ــئلۀ  ــات مس ــا و قض ــوفان، فقه ــان، فیلس ــب حقوق دان از جان
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــت. در قان ــده اس ــوز پیچی ــببیت هن س
ــت؛  ــاص داش ــوع اختص ــن موض ــه ای ــاده ب ــد م ــابق، چن س
ــی  ــئولیت هماهنگ ــای مس ــاظ مبن ــواد از لح ــن م ــی ای وانگه
ــالف نظــر  ــا اخت ــت در تفســیر آن ه ــی نداشــت و در نهای کاف
دیــده می شــود. بــه همیــن منظــور هــدف آن اســت کــه عــالوه 
بــر بررســی تحــّوالت 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 
ــن تحــّوالت در  ــد مصــوب 1392، ای مجــازات اســالمی جدی
حــوزۀ مســئولیت مدنــی مفیــد هســتند یــا خیــر؟ و اینکــه آیــا 
در قانــون مجــازات اســالمی جدیــد، ایــن تحــّوالت در تمامــی 
شــرایط بــا انصــاف و عدالــت حقوقــی منطبــق اســت یــا خیــر؟ 
ــّوالت در  ــن تح ــل ای ــی و تحلی ــدد بررس ــته در ص ــن نوش ای
ــابق  ــازات س ــون مج ــه قان ــبت ب ــد نس ــازات جدی ــون مج قان
ــار  ــه گفت ــود، در س ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــد و ب می باش
بــه بررســی ایــن مســئله می پــردازد. ابتــدا حالتــی را کــه چنــد 
ــاع  ــم و ســپس اجتم ــد بررســی می نمایی ــت دارن مباشــر دخال
ــر را  ــبب و مباش ــاع س ــم اجتم ــرانجام ه ــبب و س ــد س چن

ــون ســابق و الحــق مــواد را  ــر اســاس قان بررســی نمــوده و ب
ــال آن نتیجــۀ موضــوع  ــه دنب ــم و ب ــل می نمایی ــه و تحلی تجزی

ــم. مــورد بحــث را روشــن نمایی

چند  اجتماع  از  ناشی  مدنی  مسئولیت  اول:  گفتار 
مباشر

ــه ای  ــا یکدیگــر در وقــوع حادث ــا چنــد مباشــر ب هــر گاه دو ی
ــورت  ــرین ص ــدد مباش ــند تع ــته باش ــت داش ــار دخال ــان ب زی
ــورت  ــت به ص ــن اس ــرین ممک ــه اســت. تعــدد مباش گرفت
اجتمــاع دو یــا چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل و یــا اجتمــاع دو 
یــا چنــد مباشــر به صــورت اشــتراکی و یــا بــا تأثیــر جداگانــه 
بــه  مربــوط  مختلــف  نظریه هــای  همچنیــن  دهــد؛  روی 
اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل وجــود دارد کــه آن هــا 
ــر  ــه آن و دیگ ــوط ب ــواد مرب ــپس م ــوده و س ــان نم ــز بی را نی
حالت هــای اجتمــاع مباشــرین را در قانــون مجــازات اســالمی 
ــوب 1392  ــازات مص ــون مج ــد قان ــّوالت جدی ــا تح ــابق ب س
مقایســه کــرده و در خــالل ســه بنــد آن هــا را تجزیــه و تحلیــل 
ــون  ــۀ دو قان ــان مقایس ــه بی ــر ب ــد زی ــون در بن ــم. اکن می نمایی
قدیــم و جدیــد از نظــر اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو مجمــل 

می پردازیــم.

بند اول: تحّوالت قانون مجازات اسالمی جدید در 
فرض اجتماع چند مباشر به نحو مجمل

هــر گاه عّلــت حادثــۀ زیــان بــار، مباشــر واحــدی بــوده، ولــی 
مــرّدد بیــن چنــد شــخص باشــد، بــه تعبیــر دیگــر نســبت بــه 
اینکــه چنــد عامــل موجــب حادثــه شــده عالــم و آگاه باشــیم، 
ــک  ــط کدام ی ــار توس ــۀ زیان ب ــه حادث ــه اینک ــبت ب ــی نس ول
ــر  ــال اگ ــوان مث ــده آگاه نباشــیم؛ به عن ــه وجــود آم ــا ب از آن ه
مشــخص شــود کــه عابــری بــه علــت برخــورد یکــی از چنــد 
ــه  ــردد ب ــخص نگ ــی مش ــیده، ول ــل رس ــه قت ــه ب ــیلۀ نقلی وس
علــت ضربــۀ وارده توســط کــدام یــک از آن هــا حادثــه ایجــاد 
ــن  ــی در ای ــؤال اساس ــلو، 1390: 90(. س ــت )عباس ــده اس ش
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 مــادۀ 315 قانــون مجازات اســالمی 
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 
ــد  ــا قی ــد ب ــه برس ــه دی ــت ب ــود و نوب ــه نش ــی اقام ــودن یک ب
قرعــه دیــه از یکــی از آن دو نفــر گرفتــه می شــود«. ایــن مــاده 
از قانــون مجــازات دربــارۀ مجــرای قرعــه نیــز گفته انــد قرعــه 



27

سلو
عبا

ار 
ختی

ی، ب
فای

 ص
ین

حس
سید

ی، 
الح

 ص
ده

سعی
 | 

13
92

ید 
جد

ی 
الم

 اس
ت

ازا
مج

ن 
انو

ر ق
ب د

سبا
د ا

عد
ر ت

ن با
زیا

ل 
 فع

 از
شی

ی نا
مدن

ت 
ولی

سئ
ت م

وال
تح در هــر صــورت در دو جــا اعمــال می شــود: یــک حقــی کــه 

فی الواقــع معیــن بــوده، بــر مــا بــه دلیــل عــارض مشــتبه شــده 
ــع  ــد و در واق ــردد باش ــتر م ــا بیش ــن ی ــر بی ــت و دوم ام اس
نیــز معیــن بــوده اســت. در ایــن صــورت بــرای تعییــن آن بــه 
قرعــه اســتناد می کنیــم )نراقــی، 1408: 658(. اگــر حکــم 
ــه  ــم ب ــل تعمی ــق قاعــده باشــد، قاب ــادۀ مذکــور طب مقــّرر در م
ــد،  ــده باش ــر قاع ــتثناء ب ــر اس ــت و اگ ــز هس ــوارد نی ــایر م س
ــّده ای  ــد ع ــر چن ــت. ه ــابه نیس ــوارد مش ــه م ــّری ب ــل تس قاب
ــتبه در  ــوارد مش ــه در م ــرش قرع ــه پذی ــه ب ــا توّج ــد ب معتقدن
ــرای  ــادۀ 315 ق.م.ا ب ــالک م ــوان از م ــه می ت ــوق موضوع حق
احــراز اســتناد عرفــی عمــل زیان بــار بــه عامــل اســتفاده کــرد 
)باریکلــو، 1392: 124(. بــه نظــر می رســد حکــم قانون گــذار 
ــدم مســئولیت اســت و  ــر ع ــتثناء می باشــد چــون اصــل ب اس
ــن  ــه ای ــر شــده ب ــادۀ 315 ذک ــه در م ــن از شــرایطی ک همچنی
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 صرفــًا قتــل را بیــان نمــوده و خســارات مالــی را بیــان 
نکــرده اســت. علــم اجمالــی بــه ایــن معنــی اســت کــه می دانیم 
ــک  ــم کدام ی ــی نمی دانی ــت ول ــل اس ــر قات ــد نف ــی از چن یک
از آن هــا قاتــل اســت؛ ماننــد اینکــه از بیــن الــف یــا ب یــا ج 
ــک از آن از  ــت کدام ی ــوم نیس ــی معل ــت، ول ــل اس ــی قات یک
ــه نظــرات دیگــری همچــون تضامــن  ــل اســت؛ البت آن هــا قات
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود ک ــده ب ــنهاد ش ــم پیش ــاوی ه و تس
نظــر تســاوی از دیگــر نظریه هــا منطقی تــر می باشــد. در 
ارتبــاط بــا تضامــن بــر اســاس ایــن نظــر، بــا توجــه بــه اینکــه 
ــرف  ــترک و از ط ــورت مش ــار به ص ــۀ زیان ب ــی حادث از طرف
ــرای  ــر دیگــری اســت، ب ــح یکــی ب دیگــر عــدم امــکان ترجی
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــده اس ــنهاد ش ــی پیش ــئولیت تضامن ــا مس آن ه
دیگــر بایــد بــرای همــۀ افــرادی کــه وارد کننــدۀ زیــان عضــوی 
از آن هــا بــوده، مســئولیت تضامنــی قائــل شــد )صفایــی، 1390: 
216(. بــر اســاس نظریــۀ تســاوی بــا توجــه بــه اینکــه تحمیــل 
ــح  ــه ترجی ــق قرع ــا از طری ــی از آن ه ــه یک ــئولیت اوالً ب مس
ــط  ــی فق ــًا مســئولیت تضامن ــود، ثانی ــی می ش ــح تلق ــال مرّج ب
ــو  ــه نح ــار ب ــۀ زیان ب ــه حادث ــود ک ــال می ش ــی اعم در صورت
مســتقل بــه عوامــل متعــدد قابــل انتســاب باشــد؛ بنابرایــن ایــن 
ــه نحــو تســاوی  ــع مســئولیت ب ــن راه حــل، توزی مــورد بهتری
اســت )عباســلو، 1390: 100( ســؤالی کــه در اینجــا بــه ذهــن 
می رســد ایــن اســت کــه در تقســیم بــه مســئولیت بــه تســاوی 
ــه  ــل ب ــد قائ ــی بای ــورد؛ ول ــم می خ ــه چش ــی ب ــم بی عدالت ه
ذکــر ایــن نکتــه شــویم کــه در قرعــه، منجــر بــه تحمیــل کامــل 
ــی در  ــچ دخالت ــه هی ــد ک ــخص می ش ــک ش ــه ی ــئولیت ب مس
حادثــۀ زیــان بــار نداشــته و ایــن به ناحــق بــوده و بی عدالتــی 
بیشــتری در آن رخ می دهــد و همچنیــن در مســئولیت تضامنــی 

ــرد. ــب صــورت می گی ــن ترتی ــه همی ــز ب نی

ــون  ــادۀ 482 قان ــد در م ــون مجــازات اســالمی جدی در قان
اجمــال در انتســاب پیش بینــی شــده اســت. حالتــی کــه 
ــلیک  ــف ش ــم ال ــت و نمی دانی ــوده اس ــلیک نم ــخصی ش ش
نمــوده اســت یــا ب شــلیک نمــوده اســت. قســمت اخیــر 482 
ــت نتیجــه اش  ــت اســت و در نهای ــد شــرکت در جنای می گوی
ــادۀ 482  ــق م ــد. مطاب ــی می باش ــئولیت مدن ــاوی در مس تس
ــی از  ــه یک ــت ب ــاب جنای ــه انتس ــی ب ــم اجمال ــوارد عل »در م
ــه  ــب؛ چنانچ ــن مرتک ــکان تعیی ــدم ام ــر و ع ــد نف ــا چن دو ی
جنایــت، عمــدی باشــد قصــاص ســاقط و حکــم بــه پرداخــت 
منطقی تــر  تســاوی  می رســد  نظــر  بــه  می شــود«.  دیــه 
ــل  ــن راه ح ــت و همی ــن اس ــه و تضام ــر از قرع و عادالنه ت
ــفانه در  ــی متأس ــم؛ ول ــر می گیری ــاده در نظ ــن م ــرای ای را ب
قانــون جدیــد، نحــوۀ تقســیم دیــه در بیــن عــده ای کــه در قتــل 
مشــارکت کرده انــد را معیــن نکــرده اســت و ایــن از ایــرادات 

ــد اســت. ــون جدی قان
در قانــون مجــازات اســالمی جدیــد مــادۀ 477 بدیــن 
منظــور پیــش بینــی شــده اســت. مطابــق مــادۀ 477 از مقایســۀ 
ــازات  ــون مج ــه قان ــم ک ــم در می یابی ــد و قدی ــون جدی قان
اســالمی جدیــد در ارتبــاط بــا اجتمــاع چنــد مباشــر بــه نحــو 
مجمــل، بیشــتر بــه ســمت تســاوی رفتــه اســت کــه بــه نظــر 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــر اس ــر و منطقی ت ــد عادالنه ت می رس
بــا اعمــال قاعــدۀ قرعــه، شــخص مســئول حادثــه را راحت تــر 
ــه در  ــان ب ــف ج ــه تکل ــن هم ــرد و از ای ــایی ک ــوان شناس بت
ــکل  ــر مش ــر ام ــرای ه ــه ب ــد قرع ــز گفته ان ــهور نی ــرد. مش ب
اســت و هــر جــا بــه مشــکلی برخوردیــم از جملــه شناســایی 
ســبب حادثــه، قابــل اعمــال اســت، گویــی محاکــم ایــران نیــز 
ــد  ــی از آن اســتفاده کرده ان ــۀ بدن ــرای شناســایی ســبب حادث ب
ــر  ــم در نظ ــه را ه ــن نکت ــد ای ــا بای ــکاری، 1373: 75(؛ ام )ش
ــه  ــئولیت ب ــل مس ــل کام ــه تحمی ــر ب ــه منج ــه قرع ــت ک گرف
ــۀ  ــل حادث ــی در فع ــه دخالت ــه هیچ گون ــد ک ــخصی می ش ش
ــدم  ــر ع ــل ب ــا اص ــر این ه ــالوه ب ــت و ع ــار نداش ــان ب زی

ــد. ــل می باش ــر اص ــتثنائی ب ــه اس ــت و قرع ــئولیت اس مس

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

اگــر چنــد مباشــر در عــرض یکدیگــر قــرار گیرنــد و به طــور 
ــبت  ــه نس ــوند، ب ــری ش ــال دیگ ــف م ــب تل ــترک موج مش
مســاوی مســئول می باشــند؛ بنابرایــن وقتــی چنــد نفــر مباشــر 
ــا باشــد و همــۀ  ــه آن ه ــه عمــل منســوب ب باشــند به نحوی ک
ــن  ــه نســبت مســاوی بی آن هــا فاعــل تلقــی شــوند، ضمــان ب
ــن  ــی، 2004: 82(. در ای آن هــا تقســیم می شــود )محمــد الهیب
ــی  ــل مثبت ــترک فع ــور مش ــر، به ط ــد مباش ــا چن ــورد دو ی م
انجــام داده انــد کــه بالواســطه موجــب خســارت زیــان دیــده 

ــان کــرده اســت. شــده اســت. مــادۀ 336 ایــن موضــوع را بی
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ــد  ــا چن ــه دو ی ــود ک ــواردی می ش ــامل م ــورد ش ــن م ای
ــند  ــته باش ــت داش ــار دخال ــه ای زیان ب ــوع حادث ــر در وق مباش
ــادۀ 336 در  ــق م ــم طب ــالمی قدی ــازات اس ــون مج ــه در قان ک
ــر  ــزان تقصی ــر، خســارت نصــف می شــد و می صــورت تقصی
مهــم نبــود؛ بنابرایــن اگــر یکــی از طرفیــن 99 درصــد مقصــر 
ــف  ــارت نص ــم خس ــاز ه ــد ب ــک درص ــری ی ــد و دیگ باش
ــه  ــه این گون ــد ک ــازات جدی ــون مج ــالف قان ــد، برخ می ش

نیســت.
ــم و  ــالمی قدی ــازات اس ــون مج ــدا قان ــر ابت ــب زی در مطال
ســپس قانــون جدیــد دربــارۀ اجتمــاع چنــد مباشــر به صــورت 
ــم و  ــون قدی ــف قان ــاط ضع ــود و نق ــی می ش ــتراکی بررس اش

مزایــای قانــون جدیــد بیــان خواهــد شــد.
ــوع  ــترک در وق ــور مش ــر به ط ــد مباش ــا چن ــرگاه دو ی  ه
ــر از  ــرف نظ ــند. ص ــته باش ــت داش ــار دخال ــه ای زیان ب حادث
ــده دار،  ــاوی عه ــور تس ــا، به ط ــر آن ه ــا تقصی ــر ی ــزان تأثی می
جبــران خســارت وارده می باشــند. علــت ایــن امــر نیــز عــدم 
ــۀ  ــا در حادث ــت آن ه ــر و دخال ــزان تقصی ــنجش می ــکان س ام
ــزان  ــن می ــاًل تعیی ــورد عم ــن م ــرا در ای ــت، زی ــار اس زیان ب
ــه  ــت، بلک ــن نیس ــدور و ممک ــا مق ــر آن ه ــا تأثی ــر ی تقصی
نتیجــه ای به جــز داوری ســلیقه ای بــه بــار نخواهــد آورد. ایــن 
نظــر از ایــن لحــاظ کــه مســئولیت دو طــرف را به طــور قاطــع 
ــذارد،  ــر دادرس وانمی گ ــه نظ ــئله را ب ــد و مس ــن می کن معی
ــم  ــون قدی ــذا در قان ــان، 1387: 519(؛ ل ــول اســت )کاتوزی مقب
مــادۀ 336 قانونگــذار بیــان نمــوده »هــرگاه دو نفــر بــا یکدیگــر 
برخــورد کننــد و در اثــر برخــورد کشــته شــوند، هــر دو ســوار 
ــا یکــی ســواره و دیگــری پیــاده باشــد، در  ــا پیــاده ی باشــند ی
ــال دیگــری  ــه هــر کــدام از م صــورت شــبه عمــد نصــف دی
ــف  ــض، نص ــای مح ــورت خط ــود و در ص ــت می ش پرداخ

ــۀ دیگــری اســت«. ــر عاقل ــه هــر کــدام ب دی
ــد و  ــر برخــورد کنن ــا یکدیگ ــر ب ــرگاه دو نف ــادۀ 335 »ه م
در اثــر برخــورد یکــی از آن هــا کشــته شــود، در صــورت شــبه 
ــر دیگــری اســت و در صــورت  ــول ب ــۀ مقت عمــد، نصــف دی
خطــای محــض، نصــف دیــۀ مقتــول بــر عاقلــۀ دیگری اســت«.
تبصره- هرگاه کسی اتفاقًا و بدون قصد به شخصی برخورد 

کند و موجب آسیب او شود، خطای محض می باشد.
ــاده  ــن م ــار موضــوع ای ــۀ زیان ب ــه اینکــه حادث ــا توجــه ب ب
ــت؛  ــری اس ــل دیگ ــده و فع ــل زیان دی ــتراک فع ــی از اش ناش
ــر عهــدۀ هــر دو می باشــد.  ــن مســئولیت ناشــی از آن ب بنابرای
ــر هــر دو باشــد کــه در  ــه ناشــی از تقصی اعــم از اینکــه حادث
ایــن صــورت تعبیــر بــه شــبه عمــد شــده و یــا ناشــی از فعــل 
ــه  ــر ب ــر هــر دو باشــد کــه در ایــن صــورت تعبی ــدون تقصی ب

خطــای محــض شــده اســت.
ــد ضــرر  ــی نمی توان ــک از دو ســبب، به تنهای چــون هــر ی
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 حّلــی کــه قانــون مجــازات اســالمی قدیــم در مــواد 336 و 
ــد  ــان چن ــع مســئولیت می ــی توزی ــوان قاعــدۀ عموم 365 به عن

ســبب پذیرفتــه اســت )کاتوزیــان، 1392: 450(.
در قانــون مجــازات اســالمی جدیــد در مــادۀ 527 جایگزین 
ــده و  ــابق ش ــالمی س ــازات اس ــون مج ــادۀ 334 و 335 قان م

ــادۀ 336 شــده اســت. ــادۀ 528 جایگزیــن م همچنیــن م
مطابــق مــادۀ 527 »هــرگاه دو نفــر بــر اثــر برخــورد 
ــد،  ــیب ببینن ــا آس ــوند ی ــته ش ــر کش ــا یکدیگ ــطه ب بی واس
ــد در  ــا در برخــورد، مســاوی باش ــر آن ه ــزان تأثی چنانچــه می
ــال  ــدام از م ــر ک ــۀ ه ــت شــبه عمــدی نصــف دی ــورد جنای م
ــدام  ــر ک ــه ه ــورد خطــای محــض نصــف دی دیگــری و در م
ــا  ــر تنه ــود و اگ ــت می ش ــری پرداخ ــۀ دیگ ــیلۀ عاقل به وس
ــا آســیب ببینــد، حســب مــورد  یکــی از آن هــا کشــته شــود ی
عاقلــه یــا خــود مرتکــب، نصــف دیــه را بایــد بــه مجنــی علیــه 

ــد«. ــای دم او بپردازن ــا اولی ی
 مــادۀ 527 قانــون جدیــد جایگزیــن مــواد 334 و 335 
ــر  ــزان تأثی ــه می ــت. چنانچ ــده اس ــم ش ــازات قدی ــون مج قان

ــد: ــاوی باش ــورد مس ــا در برخ آن ه
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 

ــود. ــت می ش ــری پرداخ دیگ
حالــت متصــور دیگــر- چنانچــه یکــی از طرفیــن به صورت 
شــبه عمــد برخــورد کنــد و دیگــری به صــورت خطــای محض 
ــود را  ــوص خ ــم مخص ــدام، حک ــت هرک ــن حال ــد. در ای باش
خواهــد داشــت یعنــی ناشــی از برخــورد نفــر اول شــبه عمــد 
از ســوی شــخص جانــی پرداخــت می شــود؛ امــا دیــۀ ناشــی 
ــی  ــخص جان ــوی ش ــد از س ــبه عم ــر اول ش ــورد نف از برخ
ــر دوم را  ــورد نف ــی از برخ ــۀ ناش ــا دی ــود؛ ام ــت می ش پرداخ
ــاًل اشــاره شــد، پرداخــت  ــه قب ــه همــان نســبتی ک ــۀ او ب عاقل

می کننــد )ولیــدی، 1392: 716(.
 مــادۀ 528 »هــرگاه در اثــر برخــورد دو وســیلۀ نقلیــه 
ــا سرنشــینان آن هــا کشــته  ــده ی ــی، رانن ــا هوای ــی ی ــی، آب زمین
ــه  ــورد ب ــاب برخ ــورت انتس ــد در ص ــیب ببینن ــا آس ــوند ی ش
هــر دو راننــده، هریــک مســئول نصــف دیــۀ راننــده مقابــل و 
سرنشــینان هــر دو وســیلۀ نقلیــه اســت و چنانچــه ســه وســیلۀ 
نقلیــه بــا هــم برخــورد کننــد هریــک از راننــدگان مســئول یــک 
ــیلۀ  ــر ســه وس ــل و سرنشــینان ه ــای مقاب ــۀ راننده ه ســوم دی
نقلیــه می باشــد و بــه همیــن صــورت در وســایل نقلیــه 
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تح ــن مقصــر  ــی از طرفی ــرگاه یک ــود و ه ــبه می ش ــتر، محاس بیش

باشــد، به گونــه ای کــه برخــورد بــه او مســتند شــود، فقــط او 
ــن اســت«. ضام

ــم  ــازات قدی ــون مج ــادۀ 336 قان ــن م ــاده جایگزی ــن م ای
شــده اســت و اشــکاالت زیــادی دارد؛ از جملــه، تصــادم بیــن 
ــن  ــه چنی ــه را مطــرح نمــوده ک ــادی از وســایل نقلی تعــداد زی
ــه ماهیــت تصــادم کــه اجتمــاع مباشــرین  ــه ب ــا توّج ــزی ب چی

ــح نیســت. اشــتراکی اســت صحی
ــاوی  ــارت به تس ــر، خس ــورت تقصی ــادۀ 527 در ص در م
ــن  ــدارد؛ بنابرای ــت ن ــر اهمی ــزان تقصی ــود و می ــیم می ش تقس
ــد  ــر باش ــد مقص ــن 99 درص ــی از طرفی ــر یک ــال اگ ــرای مث ب
ــاز هــم خســارت نصــف می شــود  و دیگــری یــک درصــد، ب

)گلدوزیــان، 1393: 387(.
بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده و مــادۀ 335 قانــون قدیــم 
ــه  ــد، ب ــالمی جدی ــازات اس ــون مج ــواد 527 و 528 قان و م
ــر  ــا ب ــد؛ ام ــح می دهن ــۀ تســاوی را ترجی نظــر می رســد نظری
اســاس مفهــوم صــدر مــادۀ 527 قانــون جدیــد و قســمت اخیــر 
ــی، نحــوۀ مداخلــۀ اســباب در  مــادۀ 14 قانــون مســئولیت مدن
میــزان مســئولیت مؤثــر اســت؛ یعنــی هرچــه مداخلــۀ اســباب 

بیشــتر باشــد، میــزان مســئولیت نیــز بیشــتر اســت.
 مــواد 527 و 528 اصــل تســاوی را بیــان می کنــد. متأســفانه 
ایــن از ایــرادات قانــون جدیــد می باشــد کــه در یک جــا اصــل 
ــر را  ــا تأثی ــر ی ــه نســبت تقصی ــا اصــل ب تســاوی و در یک ج
ــتثنائی،  ــوارد اس ــز م ــد به ج ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــان می کن بی
ــه  ــی ک ــن در صورت ــت. همچنی ــن اس ــدم تضام ــر ع ــل، ب اص
ــد،  ــته باش ــود نداش ــباب وج ــی از اس ــح یک ــر ترجی ــی ب دلیل
اصــل بــر تســاوی مســئولیت خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه بتــوان 
ــق و  ــرد، منط ــن ک ــباب را تعیی ــاوت اس ــۀ متف ــزان مداخل می
ــب  ــئولیتی متناس ــبب مس ــر س ــه ه ــد ک ــم می کن ــاف حک انص

ــر دوش کشــد. ــا دخالــت خــود را ب ب

بند سوم: تحّوالت قانون مجازات اسالمی جدید در 
فرض اجتماع چند مباشر با تأثیر جداگانه

ــام  ــا انج ــک ب ــر ی ــر، ه ــد مباش ــا چن ــورد دو ی ــن م در ای
ــدی  ــدۀ واح ــه زیان دی ــه ب ــارات جداگان ــب خس ــی، موج فعل
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 تقــّدم و تأخــر زمانــی 
ــخص  ــت دو ش ــن اس ــی ممک ــد و گاه ــته باش ــود داش وج
ــه  ــد. ب ــه وارد نماین ــارت جداگان ــری دو خس ــان دیگ هم زم
ایــن معنــی کــه در مــورد اول شــخصی فعلــی انجــام می دهــد 
کــه بالواســطه منجــر بــه خســارت زیان دیــده می شــود، 
ــطه  ــر، بالواس ــی دیگ ــام فعل ــا انج ــری ب ــپس شــخص دیگ س
موجــب خســارت دیگــری بــه زیان دیــده می شــود. در مــورد 

ــی وجــود  ــر زمان ــدم و تأّخ ــۀ تق ــن دو حادث ــد بی دوم هــر چن
ــوده و  ــی حــوادث واقــع شــده، از یکدیگــر جــدا ب ــدارد؛ ول ن

ــد )عباســلو، 1390: 98(. ــم ندارن ــا ه ارتباطــی ب
 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 
ــده  ــان دی ــه زی ــارتی را ب ــرین خس ــک از مباش ــر ی ــه ه اینک
ــک  ــل تفکی ــده و قاب ــب ش ــر ترکی ــا یکدیگ ــد ب وارد نموده ان
نمی باشــند، بایــد هــر دو را به طــور تســاوی مســئول دانســت. 
ایــن حالتــی اســت کــه اجمــال چنــد مباشــر بــا تأثیــر جداگانــه 
ــت  ــن حال ــارت مشــخص نیســت، در ای ــزان خس اســت و می
ــازات  ــون مج ــه در قان ــد ک ــر می باش ــزان تأثی ــال در می اجم
اســالمی قدیــم، مــاده ای بــه آن اختصــاص نداشــت؛ در حالــی 
ــه آن  ــادۀ 479 ب ــد م ــالمی جدی ــازات اس ــون مج ــه در قان ک
ــن  ــادۀ 479 راه حــل تســاوی در ای ــق م اختصــاص دارد. مطاب
مــاده پذیرفتــه شــده اســت. به طــوری کــه از مــّواد ایــن حکــم 

ــت الزم اســت: ــن جنای ــق ای ــرای تحّق ــردد، ب ــتنباط می گ اس
ــوت  ــه ف ــی ب ــه منته ــی ک ــای عملیات ــام رفتاره اوالً- انج
ــا بیشــتر صــورت  ــر ی ــردد، توســط دو نف ــادون آن می گ ــا م ی

ــد. ــه باش گرفت
ثانیــًا- فعــل ارتکابــی هــر یــک از آن هــا جزئــی از اجــزای 

عملیاتــی باشــد کــه منتهــی بــه فــوت یــا مــادون آن گــردد.
ــد و  ــا باش ــۀ آن ه ــل هم ــه عم ــتند ب ــت مس ــًا- جنای ثالث
ــان  ــان آن ــی در می ــا ســایر صدمــات بدن ــل ی ــی قت مباشــر اصل

ــد. ــوم نباش معل
رابعــًا- بــا احــراز بندهــای ســه گانه ذکــر شــده، بــر حســب 
ــل  ــادون قت ــت م ــۀ جنای ــا دی ــر نفــس ی ــت ب ــۀ جنای ــورد دی م
ــه آن محکــوم  ــان تقســیم و ب ــن مرتکب ــور مســاوی در بی به ط
می شــوند؛ اّمــا حّداکثــر نبایــد از دیــۀ قتــل یــا ســایر صدمــات 

بدنــی بیشــتر باشــد )ولیــدی، 1392: 661(.

از  ناشی  مدنی  مسئولیت  تحّوالت  دوم:  گفتار 
اجتماع چند سبب

در حالتــی کــه چنــد ســبب در ورود خســارت دخالــت دارنــد، 
ــبب  ــد س ــن چن ــرار گرفت ــود دارد. ق ــتری وج ــی بیش پیچیدگ
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 
ــم  ــا ه ــر ب ــر دو نف ــا اگ ــد ی ــارت وارد می کنن ــی، خس عرض
ــود؛  ــی می ش ــی تلق ــبب عرض ــد، دو س ــب کنن ــی را تخری مال
ــی  ــی در پ ــی و پ ــورت ترتیب ــباب، به ص ــر اس ــر تأثی ــا اگ اّم
باشــد، اســباب طولــی1 خواهیــم داشــت. مســئلۀ مهــم در ایــن 

1. در این مورد تقسیمات گوناگونی وجود دارد )ره پیک، 1393: 80(. 
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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 1- ســبب مقصــر و عدوانــی 2- ســبب اقــوی 3- ســبب 
ــک 5-  ــا نزدی ــال واســطه ی ــرف 4- ســبب ب ــا متع متناســب ی
ســبب مقــدم در وجــود 6- ســبب مقــدم در تأثیــر 7- نظریــۀ 

ترکیبــی.
در ایــن گفتــار، مطالــب را در ســه بنــد بــا عنوان هــای نظیــر 
اجتمــاع چنــد ســبب در طــول یکدیگــر، اجتمــاع چنــد ســبب 
ــاع ســبب و مباشــر بررســی  ــز اجتم در عــرض یکدیگــر و نی
ــبت  ــازات نس ــون مج ــه قان ــل آنک ــه دلی ــود و ب ــم نم خواهی
ــّدد،  ــباب متع ــئولیت اس ــی در خصــوص مس ــررات قبل ــه مق ب
ــان  ــی را در ضم ــت و تحّوالت ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ تغییرات
ــواد  ــن م ــت بی ــت، الزم اس ــرده اس ــاد ک ــی، ایج ــباب طول اس
قبلــی و جدیــد، مقایســه ای صــورت گیــرد و تفســیر مناســبی 

ــه شــود. ــب ارائ ــر مطل ــرای درک هرچــه بهت ــا ب از آن ه

بند اول- تحّوالت قانون مجازات اسالمی در فرض 
اجتماع چند سبب در طول یکدیگر

ــدام  ــر ک ــِی آن، ه ــت طول ــر، در حال ــباب مؤث ــاع اس در اجتم
ــه  ــات الزم را ب ــرایط و مقدم ــان ش ــر در ضم ــباب مؤث از اس
ــن  ــق آخری ــا تحق ــل ب ــای عوام ــد و در انته ــود می آورن وج
ــی، 1389: 90(. ــد زنجان ــود )عمی ــق می ش ــان محق ــبب زی س
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، اصطالحــًا 
دو ســبب در طــول یکدیگــر نامیــده می شــوند. گاهــی ممکــن 
ــل و دیگــری  ــرک فع اســت یکــی از دو شــخص، مرتکــب ت
ــواد  ــردی در جــاده، م ــال ف ــوان مث مرتکــب فعــل شــود؛ به عن
لغزنــده ریختــه اســت کــه مشــرف بــه پرتــگاه اســت و وزارت 
راه نیــز اقــدام بــه نصــب حفــاظ مخصــوص در ایــن راه ننمــوده 
ــه در  ــه ای ک ــیلۀ نقلی ــر موجــب می شــود، وس ــن ام اســت، ای
ــه علــت لغــزش بــر روی مــواد  حــال حرکــت اســت، ابتــدا ب
ــد.  ــقوط می کن ــاظ س ــودن حف ــت نب ــه عل ــپس ب ــده و س لغزی
در مــورد اســباب متعــدد طولــی بــر اســاس مــادۀ 364 قانــون 
مجــازات 1375 تنهــا ســبب مقــدم در تأثیــر، ضامــن شــناخته 
شــده بــود و اســباب دیگــر مســئولیتی نداشــتند؛ امــا در قانــون 
مجــازات اســالمی مصــوب 1392، تحّوالتــی 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.
ــباب  ــد، اس ــی باش ــی در پ ــی پ ــباب، ترتیب ــر اس ــر تأثی اگ
ــاه و  ــدن چ ــروف کن ــال مع ــت. در مث ــم داش ــی، خواهی طول

قــرار دادن ســنگ در کنــار آن، دو ســبب طولــی، قابــل مشــاهده 
ــون  ــادۀ 364 قان ــا: 45(. م ــوردی، بی ت ــوی بجن ــت )موس اس
مجــازات اســالمی قدیــم در ایــن مــورد مقــرر مــی دارد »هــرگاه 
ــت  ــبب دخال ــو س ــه نح ــی ب ــوع جنایت ــًا در وق ــر عدوان دو نف
داشــته باشــند، کســی کــه تأثیــر کار او در وقــوع جنایــت، قبــل 
ــد  ــود؛ مانن ــد ب ــن خواه ــد ضام ــری باش ــبب دیگ ــر س از تأثی
آنکــه یکــی از دو نفــر چاهــی حفــر نمایــد و دیگــری ســنگی 
را در کنــار آن قــرار دهــد و عابــر بــه ســبب برخــورد بــا ســنگ 
ــه چــاه افتــد، کســی کــه ســنگ را گــذارده ضامــن اســت و  ب
ــه عهــدۀ حفــر کننــده نیســت و اگــر عمــل یکــی از  چیــزی ب
ــی باشــد فقــط شــخص متعــدی ضامــن خواهــد  آن دو عدوان
ــر  ــدم در تأثی ــۀ مق ــۀ حادث ــای نظری ــر مبن ــاده ب ــن م ــود«. ای ب
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 مقــّدم 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 
ــاد  ــل در ایج ــوادث دخی ــایر ح ــن س ــود؛ بنابرای ــق می ش محق
ضــرر، به منزلــۀ شــرط تلقــی می شــوند و ســبب اصلــی ورود 
ــایر  ــر از س ــی زودت ــاظ زمان ــه از لح ــت ک ــی اس ــرر، فعل ض
حــوادث شــروع بــه ایجــاد ضــرر و تأثیــر گــذاری کــرده اســت 
)باریکلــو، 1392: 139(. عّلــت تحمیــل مســئولیت در ایــن مــاده 
بــه ســبب مقــدم در تأثیــر، نزدیکــی نامبــرده در وقــوع حادثــۀ 
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(؛ 
ــن اســت کــه  ــه ای ــوط ب ــن مســئولیت ســبب مقــدم، من بنابرای
ــال اگــر  ــوان مث ــر داشــته باشــد؛ به عن ــار تأثی ــۀ زیان ب در حادث
ــار آن ســنگی  ــد و دیگــری در کن ــردی چاهــی را حفــر نمای ف
ــدون  ــد، ب ــور می نمای ــا عب ــه از آنج ــری ک ــد و عاب ــرار ده ق
ــد، در  ــا ســنگ برخــوردی داشــته باشــد در چــاه بیفت اینکــه ب
ــی  ــئول تلق ــنگ را مس ــدۀ س ــوان گذارن ــورت نمی ت ــن ص ای
کــرد، زیــرا نامبــرده اصــوالً تأثیــری در حادثــۀ زیان بــار 
نداشــته تــا نســبت بــه دیگــری مقــدم تلقــی شــود. عــالوه بــر 
ــار  ــه زیان ب ــراً در حادث ــدم ظاه ــبب مق ــی س ــی، گاه ــن حت ای
ــۀ  ــرده در حادث ــر نامب ــدم تأثی ــر و ع ــی تأثی ــته، ول ــر داش تأثی
زیان بــار مســاوی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر اگــر ســبب مقــدم 
ــاد.  ــاق می افت ــار اتف ــۀ زیان ب ــم حادث ــاز ه ــت ب ــود نداش وج
ــر  ــم عاب ــاز ه ــود ب ــار چــاه نب ــر ســنگ کن ــال اگ ــوان مث به عن
ــدۀ  ــا گذارن ــه ب ــز حادث ــن صــورت نی ــاد، در ای در چــاه می افت
ســنگ انتســاب عرفــی نــدارد و نامبــرده مســئول نخواهــد بــود 

ــان، 1378: 471(. )کاتوزی
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تح مجــازات  قانــون  گفــت  می تــوان  خالصــه  به طــور 

اســالمی قدیــم در مــادۀ 364 نظریــۀ شــرط بی واســطه نتیجــه 
یــا ســبب نزدیــک یــا ســبب مقــدم در تأثیــر را پذیرفتــه اســت؛ 
یعنــی در اجتمــاع اســباب، مســئولیت بــا آخریــن ســبب اســت.
تحّوالتــی در مــواد قانــون مجــازات جدیــد در بــاب تعــدد 
اســباب رخ داده اســت، در مــواد 535 و 536 بــه بررســی 
ــا  ــر ب ــد نف ــا چن ــرگاه دو ی ــادۀ 535 »ه ــم. م ــا می پردازی آن ه
ــه نحــو ســبب و  ــی ب ــوع جنایت انجــام عمــل غیرمجــاز در وق
به صــورت طولــی دخالــت داشــته باشــند، کســی کــه تأثیــر کار 
ــا اســباب دیگــر  ــر ســبب ی ــل از تأثی ــت قب ــوع جنای او در وق
ــی  ــان گودال ــی از آن ــه یک ــد آنک ــت؛ مانن ــن اس ــد، ضام باش
حفــر کنــد و دیگــری ســنگی در کنــار آن قــرار دهــد و عابــری 
ــد کــه در ایــن  ــه گــودال بیفت ــا ســنگ ب ــه ســبب برخــورد ب ب
ــن اســت مگــر  ــته، ضام ــه ســنگ را گذاش صــورت، کســی ک
ــه در  ــت را داشــته باشــند ک ــکاب جنای آنکــه همــه قصــد ارت
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 
ــادۀ  ــات م ــی مندرج ــی، 1373: 46(. در بررس ــد )نجف می باش
ــا  ــه فقه ــۀ ک ــن نظری ــع ای ــد، به تب ــازات جدی ــون مج 535 قان
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؛ مــادۀ 536 »هــرگاه در مــورد مــادۀ 535 ایــن قانــون عمل 
یکــی از دو نفــر غیرمجــاز و عمــل دیگــری مجــاز باشــد؛ ماننــد 
ــر عمومــی  ــار معب ــزی را در کن ــا چی آنکــه شــخصی وســیله ی
کــه مجــاز اســت، قــرار دهــد و دیگــری کنــار آن چاهــی حفــر 
کنــد کــه مجــاز نیســت، شــخصی کــه عملــش غیرمجــاز بــوده، 
ــر اول  ــل نف ــس از عم ــخصی پ ــل ش ــر عم ــت. اگ ــن اس ضام
ــبب اول  ــار س ــبب در کن ــاد آن س ــه ایج ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــام گرفت ــود، انج ــران می ش ــه دیگ ــه زدن ب ــب صدم موج

باشــد، نفــر دوم ضامــن اســت«.
ــر  ــادۀ 536 ب ــم م ــود حک ــه می ش ــه مالحظ ــوری ک به ط
ــه کــه  خــالف مــاده 535 می باشــد. دلیــل ایــن امــر همان گون
در ایــن مــاده آمــده اســت، دو نفــر در وقــوع حادثــه دخالــت 
ــاز  ــر دوم غیرمج ــل نف ــاز و عم ــی مج ــل یک ــی عم ــد ول دارن
ــر  ــدم در تأثی ــبب مق ــل س ــر اص ــتثنائی ب ــا اس ــد. در اینج باش
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 
ــم. در  ــئول می دانی ــت را مس ــوده اس ــاز ب ــش غیرمج ــه عمل ک
خصــوص اســباب متعــدد طولــی، مــادۀ 535 قانــون مجــازات 

اســالمی نظریــۀ مســئولیت ســبب مقــدم در تأثیــر را در 
ــته  ــت داش ــکاب جنای ــد ارت ــباب، قص ــۀ اس ــه هم ــی ک صورت
ــته  ــئول دانس ــباب را مس ــام اس ــرده و تم ــاری نک ــند، ج باش
اســت. اگرچــه عبــارت اســتثنای انتهــای ایــن مــاده، ظاهــراً بــه 
امــر کیفــری توجــه دارد؛ ولــی مهــم آن اســت کــه ایــن مــاده 
ــا تمــام اســباب  حالتــی را تصــور کــرده کــه رابطــۀ ســببیت ب
ــه  ــد ک ــان ش ــاًل بی ــه قب ــا آنچ ــر ب ــن نظ ــود. ای ــرار می ش برق
ــخیص  ــرای تش ــاره ب ــک ام ــًا ی ــر، نهایت ــدم در تأثی ــۀ مق نظری
ــی  ــرا در برخ ــت، زی ــگ اس ــد هماهن ــر می باش ــبب قوی ت س
ــر  ــل قوی ت ــه دلی ــز ب ــبب اول نی ــر از س ــببی غی ــاالت، س ح
ــدی،  ــود )عاب ــناخته می ش ــتنادی، مســئول ش ــۀ اس ــدن رابط ش
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ــخیص  ــرف، تش ــواردی ع ــه در م ــت ک ــم آن اس ــر مه ام
قوی تــر  رابطــۀ  و  اســت  مؤثرتــر  دوم،  ســبب  می دهــد 
ــد توجــه  ــر، بای ــت دارد. از ســوی دیگ ــا جنای ــا خســارت ی ب
ــبب  ــث س ــد در بح ــالمی جدی ــازات اس ــون مج ــت قان داش
ــئولیت  ــزان مس ــاس می ــر اس ــئولیت ب ــیم مس ــر، تقس و مباش
ــی  ــباب طول ــس در اس ــت، پ ــرار داده اس ــرش ق ــورد پذی را م
ــی  ــت یک ــن اس ــی ممک ــان دارد؛ یعن ــده جری ــان قاع ــز هم نی
ــر  ــا تأثی ــت ی ــورت دخال ــا در ص ــد ی ــر باش ــباب قوی ت از اس
همــۀ یــا برخــی از آن هــا، تقســیم مســئولیت بــر اســاس میــزان 
ــب  ــیار از جان ــای بس ــود تالش ه ــا وج ــود. ب ــام ش ــر انج تأثی
ــئلۀ  ــوز مس ــات، هن ــا و قض ــوفان و فقه ــان و فیلس حقوق دان
ــه  ــه نحــوی ک ــده اســت، ب ــی مان ــده باق ــیار پیچی ــببیت بس س
ــرای برخــی ایــن گمــان ایجــاد شــده کــه قضــات بیشــتر از  ب
روی احســاس، مســائل ســببیت را حــل می کننــد و یــا اینکــه 
ــی  ــا عمل ــت ت ــی اس ــر عقل ــک ام ــتر ی ــببیت بیش ــئلۀ س مس
ــد  ــوان می کنن ــدنی عن ــل نش ــئله را ح ــن مس ــی گاه ای و حت

.)99  :1385 )ژوردن، 
مــواد 535 و 536 قانــون مجــازات اســالمی جدیــد و 
ــا مقــداری تعدیــل، نظریــۀ اخیــر را  مــاده 364 قانــون قدیــم ب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــهور اس ــه مش ــه امامی ــد. در فق پذیرفته ان
ــر  ــه زودت ــت ک ــخصی اس ــر ش ــان ب ــبب، ضم ــاع دو س اجتم
تأثیــر کــرده اســت؛ اگرچــه دیرتــر حــادث شــده باشــد 
ــار  ــی، معی ــدگاه فقه ــا: 697(. از دی ــی، بی ت ــوی خمین )موس
ــه فعــل مرتکــب به عنــوان قاعــده در  انتســاب عرفــی ضــرر ب
ضمــان پذیرفتــه شــده اســت و ایــن امــر اعــم از آن اســت کــه 
اتــالف، اتــالف مســتقیم و بــه مباشــرت باشــد و یــا غیرمســتقیم 
ــه حکــم  ــوان ب ــن، اگــر نت ــا وجــود ای ــه تســبیب باشــد. ب و ب
عرفــی رســید، مشــهور معتقدنــد مســئولیت در اجتمــاع اســباب 
بــر عهــدۀ ســبب مقــدم در تأثیــر اســت و نــه مقــدم در وجــود؛ 
ــر  ــنگ، تعبی ــاه و س ــهور چ ــال مش ــد مث ــئله را مانن ــن مس ای
ــال مهــم نیســت  ــن مث ــد )خدابخشــی، 1390: 6(. در ای کرده ان
ــا ســنگ گذاشــته اســت، آنچــه  ــدا چــاه حفــر شــده ی کــه ابت



)1
2 

پی
پیا

( 1
39

ن 6
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

دو
ره 

شما
م، 

شش
ل 

سا
  |

ي  
مدن

ق 
قو

 ح
ش

 دان
شي

وه
 پژ

ي -
علم

مه 
لنا

فص
دو

32

ــر  ــه زودت ــت ک ــببی اس ــت دارد، س ــان اهمی ــق ضم در تحق
تأثیــر کــرده و چــون ابتــدا پــا بــه ســنگ اصابــت کــرده، پــس 
مســئولیت متوجــه گذارنــدۀ ســنگ اســت. در توجیــه آن گفتــه 
ــق  ــا تحق ــان ســبب اول را ت ــر ضم ــه حکــم ب شــده اســت ک
ســبب دوم اســتصحاب می کنیــم و حکــم بــر مســئولیت 
ــوری،  ــر داده می شــود )حاجــی ن ــدم، تأثی مرتکــب ســبب مق
23: 1389(. بــه نظــر می رســد قاعــده عادالنــه و عقالنــی 
نیســت کــه بگوییــم در تعــدد اســباب به طــور مســاوی 
ــه  ــم عادالن ــر ه ــه نســبت تأثی ــدۀ ب ــه قاع ــتند. البت مقصــر هس
نمی باشــد؛ چــون کارشــناس علــم غیــب نداشــته و حــال کــه 
فقهــا تأکیــد بــر روی تســاوی داشــته اند، تســاوی بــد اســت؛ 
ــد؛  ــاوی می باش ــر از تس ــز بدت ــب نی ــر به مرات ــبتًا تأثی ــا نس ام

چــون ســلیقۀ محــض اســت.

بند دوم: تحّوالت مسئولیت مدنی در قانون مجازات 
جدید از نظر اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر

در مــورد تعــدد اســباب کــه ورود خســارت مســتند بــه فعــل 
ــق  ــا در مصادی ــت، فقه ــر اس ــد نف ــا چن ــل دو ی ــرک فع ــا ت ی
ــد  ــیلۀ چن ــق به وس ــا منجنی ــنگ ب ــاب س ــد پرت ــددی مانن متع
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 

ــی، 1387: 75(. ــد )صادق ــم کرده ان حک
ــورد  ــز در م ــا، ج ــه فقه ــت ک ــده اس ــه ش ــل، گفت در مقاب
ــدد،  ــری مســئوالن متع ــان قه ــق ضم ــایر مصادی غصــب در س
شــرط احــراز مســئولیت را قابلیــت انتســاب قــرارداده و میــزان 
ــر اســاس درجــۀ  ــدد را ب ــباب متع ــک از اس ــر ی مســئولیت ه
تأثیــر و دخالــت هــر یــک از اســباب در ایجــاد خســارت تعیین 
ــر هــر  ــن درصــد تأثی ــکان تعیی ــوارد عــدم ام ــد و در م کرده ان
ــه نســبت  ــئولیت ب ــارت مس ــاد خس ــئوالن در ایج ــک از مس ی
مســاوی بیــن همــۀ مســئوالن متعــدد تقســیم می شــود )همــان(.
ــت  ــن اس ــر ممک ــار یکدیگ ــبب کن ــد س ــن چن قرارگرفت
ــی، آن  ــباب عرض ــود از اس ــد. مقص ــی باش ــورت عرض به ص
اســت کــه چنــد ســبب و عامــل به طــور عرضــی و هــم زمــان 
در ورود خســارت، دخالــت دارنــد؛ به طــور مثــال، در تصــادم 
ــد ســبب عرضــی، خســارت، وارد  ــا هــم چن ــد خــودرو ب چن
می کننــد یــا اگــر دو نفــر بــا هــم مالــی را تخریــب کننــد، دو 

ــوند. ــی می ش ــی، تلق ــبب عرض س
برخــی نویســندگان نتیجــه گرفته انــد کــه راهــکار تســاوی 
 .)168-171 :1388 اســت )خدابخشــی،  اقــوی  مســئولیت 
ــئولیت  ــری و مس ــئولیت کیف ــای مس ــان تفاوت ه ــا بی ــا ب آن ه
مدنــی و ایــن امــر کــه در اولــی درجــۀ تقصیــر اهمیــت دارد و 
تقصیــر امــری ذهنــی و شــخصی می باشــد و میــزان مجــازات 
ــردی  ــل ف ــود و اص ــن می ش ــای آن تعیی ــر مبن ــئولیت ب و مس

ــا در  ــد؛ ام ــر می باش ــن ام ــر همی ــی ب ــازات مبتن ــردن مج ک
مســئولیت مدنــی بــه جبــران خســارت توجــه می شــود، بــدون 
ــد  ــه حســاب آی ــزان مســئولیت ب ــر در می ــه درجــۀ تقصی اینک
ــار  ــه ب و ممکــن اســت از تقصیــر کوچــک خســارت عمــده ب
آیــد و حقــوق مســئولیت مدنــی هیــچ تردیــدی در جبــران تمام 
ــن ســخن در  ــن نتیجــه رســیده اند. ای ــه ای ــدارد، ب خســارت ن
مــورد ترجیــح نظریــۀ تســاوی مســئولیت بــر تقســیم به نســبت 
تقصیــر، شــاید قابــل توجیــه باشــد؛ امــا نافیــۀ نظریــۀ تقســیم به 
نســبت درجــۀ تأثیــر در زیــان نیســت و نظریــۀ اخیــر بــا نظریــۀ 
ــان،  ــع ضم ــع آن توزی ــببیت و به تب ــۀ س ــه رابط ــت تجزی قابلی
ــر  ــه عدالــت و بنــای عقــال نزدیک ت انطبــاق بیشــتری دارد و ب

اســت.
ــر در دو صــورت  ــرض یکدیگ ــبب در ع ــد س ــاع چن اجتم
ــام  ــا انج ــر ب ــد نف ــی چن ــود. گاه ــق ش ــت، محق ــن اس ممک
فعلــی به صــورت باواســطه موجــب ورود خســارت بــه 
ــر  ــد نف ــا چن ــر دو ی ــال؛ اگ ــوان مث ــوند. به عن ــری می ش دیگ
ــا  ــا ب ــد ی ــر نماین ــری حف ــی را در معب ــام چاه ــورت ع به ص
ــه جــای  ــکان ســرایت آن ب ــه ام ــد ک یکدیگــر آتشــی بیفروزن
ــورت  ــر به ص ــد نف ــت چن ــن اس ــی ممک ــد. گاه ــر باش دیگ
ــام  ــل انج ــه قاب ــند ک ــی باش ــام فعل ــده دار انج ــتراکی عه اش
ــتراکی  ــد به صــورت اش ــه بای ــوده، بلک ــرادی نب به صــورت انف
انجــام شــود. در صورتــی کــه نامبــردگان مجتمعــًا از انجــام فعل 
ــاع نماینــد، به صــورت تســاوی عهــده دار جبــران  مذکــور امتن
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، 
ــر  ــئولیت ب ــورت مس ــن ص ــد، در ای ــام آن نباش ــه انج ــادر ب ق
عهــدۀ شــخص اول خواهــد بــود و شــخصی کــه آمــادۀ انجــام 

ــد داشــت. ــوده، مســئولیتی نخواه ــه ب وظیف
برخــی بیــن اســباب عرضــی و طولــی تفاوتــی قائــل 
ــام  ــدۀ تم ــر عه ــئولیت را ب ــوارد مس ــام م ــوند و در تم نمی ش
اســباب، قــرار می دهنــد. در مــادۀ 365 قانــون مجــازات 
ــد  ــن چن ــئولیت بی ــع مس ــوص توزی ــالمی 1370 در خص اس
ســبب در عــرض یکدیگــر مقــرر مــی دارد »هــر گاه چنــد نفــر 
ــا خســارتی شــوند به طــور تســاوی  ــم ســبب آســیب ی ــا ه ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود«. ب ــد ب ــارت خواهن ــده دار خس عه
ــع  ــان توزی ــام بی ــذار در مق ــور، قانونگ ــادۀ مذک ــاس م ــر اس ب
ــه  ــل ب ــتراکی، قائ ــد ســبب به صــورت اش ــن چن مســئولیت بی
تســاوی گردیــده اســت؛ بنابرایــن صــرف نظــر از میــزان تأثیــر 
ــئولیت  ــده دار مس ــاوی عه ــورت تس ــک به ص ــر هری ــا تقصی ی
هســتند. هــر چنــد بعضــی قائــل بــه توزیــع مســئولیت در ایــن 
ــور را  ــادۀ مذک ــکار م ــوده و راه ــر ب ــبت تقصی ــه نس ــورد ب م
ــو  ــه نح ــباب ب ــت اس ــه دخال ــد ک ــوردی می دانن ــه م ــر ب ناظ
مســاوی باشــد )قاســم زاده، 1386: 109(. مــادۀ 365 ناظــر بــه 
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تح ــه  ــد ک ــبب واح ــاد س ــر در ایج ــد نف ــه چن ــت ک ــواردی اس م

ــته  ــت داش ــت، دخال ــده اس ــارت ش ــا خس ــه ی ــب صدم موج
ــوده و  باشــند کــه در آن صــورت به طــور مســاوی، مســئول ب
میــزان مداخلــه تأثیــری نــدارد؛ مثــل اینکــه چنــد نفــر چاهــی 
را حفــر نماینــد و عابــری در آن ســقوط کنــد؛ چنانچــه چنــد 
نفــر مباشــرتًا در ورود صدمــه مقصــر باشــند و میــزان تقصیــر 
ــه ناشــی  ــی ک ــات رانندگ ــل تصادف ــاوت باشــد؛ مث ــا متف آن ه
ــوع از  ــورت موض ــن ص ــت در ای ــر اس ــد نف ــر چن از تقصی
شــمول مــادۀ 365 خــارج بــوده و هــر یــک بــه تناســب تقصیــر 
ــارت  ــورد خس ــتند. در م ــه هس ــت دی ــئول پرداخ ــود مس خ
ــادۀ 336 ق.م.ا  ــق م ــر تصــادم طب ــر اث ــه ب ــیلۀ نقلی وارده به وس

ــت.2 ــاوی اس ــئولیت مس مس
ــالم  ــادۀ 533 اع ــد، در م ــالمی جدی ــازات اس ــون مج قان
ــه نحــو شــرکت ســبب  ــر ب ــد نف ــا چن ــرگاه دو ی ــی دارد »ه م
ــد، به طــوری  ــر دیگــری گردن ــا خســارتی ب ــت ی ــوع جنای وق
ــا همگــی مســتند  ــر دو ی ــه ه ــا خســارت ب ــت ی ــه آن جنای ک
ــم  ــن حک ــاد ای ــتند« مف ــن هس ــاوی ضام ــور مس ــد، به ط باش
ــوص  ــون در خص ــن قان ــادۀ 528 همی ــر در م ــه ای دیگ به گون
برخــورد دو وســیلۀ نقلیــه زمینــی و هوایــی و دریایــی تکــرار 

شــده اســت.
 قانونگــذار بــا تأثیــر از مــادۀ 365 قانــون قدیــم بــر اســاس

 نظریــۀ حالــت اجتمــاع عرضــی اســباب وقــوع جنایــت
ــی ــد پیش بین ــون جدی ــادۀ 533 قان ــن نحــو در م ــی بدی  حکم
 نمــوده اســت. در مــورد مــادۀ 533 بایــد 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
ــه نحــو شــرکت« اســتفاده می شــود  آنکــه در مــاده عبــارت »ب
ــت ــی اس ــدد عرض ــباب متع ــه اس ــر ب ــن ناظ ــم مقن ــه حک  ک
ــا ــد، ام ــار آورده ان ــه ب ــارتی را ب ــان خس ــور هم زم ــه به ط  ک
 نکتــۀ مهــم دیگــر اینکــه هــر چنــد حکــم مقنــن بــرای تســهیل
ــده ــه ش ــی پذیرفت ــی کل ــا مبان ــی ب ــد اســت، ول ــی مفی  دادرس
ــارت ــع خس ــببیت و توزی ــۀ س ــورد تجزی ــن در م ــط مقن  توس
ــون، ــن قان ــادۀ 527 همی ــه، در م ــالوه اینک ــات دارد، به ع  مناف
 در مــورد برخــورد بی واســطۀ دو نفــر و کشــته شــدن آن هــا،
ــت و ــده اس ــه ش ــر پذیرفت ــزان تأثی ــه می ــئولیت ب ــار مس  معی
 جمــع مــواد 527 و 533 به راحتــی میســر نمی باشــد و همیــن
 مســئله، متأســفانه از ایــرادات قانــون جدیــد می باشــد کــه بیــن
ــاوی را ــاده، تس ــک م ــود دارد و در ی ــارض وج ــواد آن تع  م
ــر ــبت تأثی ــه نس ــر ب ــادۀ دیگ ــه در م ــال آنک ــد ح ــان می کن  بی
ــالمی ــازات اس ــون مج ــن قان ــود ای ــا وج ــد. ب ــان می کن  را بی

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

 بــه پیــروی از گــروه نخســت مــادۀ 365 را به گونــه ای تنظیــم
 کــرده اســت کــه تداخــل اســباب باعــث اشــتراک در مســئولیت
ــران خســارت ــه تضامــن. ایــن حکــم از تضمیــن جب  شــوند ن
 زیان دیــده می کاهــد و بــا روح قاعــدۀ الضــرر کــه بــه جبــران
ــام ــگ نظ ــت.3 آهن ــف اس ــل دارد مخال ــاروا تمای ــای ن  ضرره
ــۀ ــد و روی ــر هــم می زن ــز ب ــن را نی  مســئولیت در ســایر قوانی
ــن، نســخ ــارض قوانی ــه تع ــف رســیدگی ب ــه تکل ــی را ب  قضای
ــده را ــن فای ــوض ای ــی دارد. در ع ــن وا م ــص قوانی  و تخصی
 دارد کــه دعــوای مســئولیت را ســاده می کنــد و دادرس را
ــل ــک از اســباب عوام ــت هــر ی ــزان دخال ــه می  از رســیدگی ب
ــر ــال، برحســب ظاه ــر ح ــد. در ه ــاف می کن ــر در آن مع  مؤث
 مــاده، هــرگاه دخالــت شــخص ثالــث در ورود خســارت احــراز
ــم باعــث ــا ه ــث ب ــده و ثال ــه خوان ــد ک  شــود و دادرس دریاب
 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.
ــی ــبه نقش ــن محاس ــز در ای ــرر نی ــر در ورود ض ــۀ تأثی  درج

ــان، 1387: 490(. ــدارد )کاتوزی ن
ــه اســتناد منطــق حقوقــی کــه ــران، برخــی ب   در حقــوق ای

ــا  هــر ســبب در تأثیرگــذاری اســباب دیگــر نقــش داشــته و ب
ــب ــورد غص ــی در م ــواد قانون ــاره ای م ــالک از پ ــدت م  وح
 و ضمــان و مــادۀ 14 قانــون مســئولیت مدنــی، مســئولیت
 تضامنــی مســئوالن متعــدد را در برابــر زیان دیــده پذیرفته انــد.
 در برابــر برخــی دیگــر بــا توجــه بــه اســتثنائی بــودن تضامــن،
ــود، ــیم می ش ــدد تقس ــباب متع ــان اس ــئولیت می ــد مس  معتقدن
ــراف آن، ــار اط ــه اعتب ــد ب ــوالً تعه ــت اص ــد گف ــالوه بای  به ع
ــدم ــه اســت و ع ــل تجزی ــکاران، قاب ــکاران و بده ــم از طلب  اع
 تجزیــه نیــاز بــه دلیــل قانونــی یــا قــراردادی دارد؛ مضافــًا اینکــه
 فــرض می شــود تمــام اســباب، همگــی ســبب خســارت
ــوع ــر در وق ــد مؤث ــر چن ــی ه ــک ســبب به تنهای ــد و ی  بوده ان
 زیــان اســت؛ امــا به تنهایــی ســبب خســارت تلقــی نمی شــود
ــا ــذار ب ــز قانونگ ــد نی ــون جدی ــی، 1387: 23(. در قان  )صادق
 پذیــرش تقســیم مســئولیت اســباب متعــدد، در مشــارکت
از )مــادۀ 533(   عرضــی چنــد ســبب در ورود خســارت 
 نظریــۀ ســببیت جزئــی تبعیــت کــرده اســت؛ بنابرایــن بــه نظــر
 می رســد کاهــش مســئولیت عامــل زیــان بــه نســبت دخالــت
ــت ــۀ قابلی ــت و انصــاف و نظری ــا عدال ــره ب ــوۀ قاه ــر ق  و تأثی
 اســتناد بــا روح مــواد بیــان شــده ســازگارتر باشــد. در اجتمــاع
 اســباب مؤثــر، در حالــت عرضــی، همــۀ اســباب مؤثــر در زیــان
ــل ــر عم ــرض یکدیگ ــان و در ع ــور هم زم ــده، به ط  وارد ش
ــت و ــور نیس ــی در آن متص ــل دوری و نزدیک ــد و عام  می کنن
3. اگر این نظر پذیرفته شود، دادرس می تواند به استناد مبنای قاعده ای که در مادۀ 
606 ق.م دربارۀ 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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ــی، ــد زنجان ــز داد )عمی ــر تمیی ــبب اول را از آخ ــوان س  نمی ت
ــان دو فرضــی ــد بی ــون جدی ــادۀ 537 قان ــق م  1389: 9(. مطاب
ــا یکــی از اســباب ــت منحصــر و ی ــده عّل ــر زیان دی  کــه تقصی
ــۀ مــوارد مذکــور در ــد »در کلی  ورود خســارت باشــد، می گوی
ــا ــد و ی ــتند به عم ــراً مس ــت منحص ــرگاه جنای ــل ه ــن فص  ای
 تقصیــر مجنــی علیــه باشــد ضمــان ثابــت نیســت. در مــواردی
 کــه اصــل جنایــت مســتند به عمــد یــا تقصیــر مرتکــب باشــد؛
ــه ــی علی ــر مجن ــا تقصی ــد ی ــتند به عم ــرایت آن مس ــا س  ام
 باشــد، مرتکــب نســبت بــه مــورد ســرایت ضامــن نیســت«. در
 واقــع مقنــن اعــالم می کنــد در تقابــل عمــد و تقصیــر، ضمــان
ــوی اســت. ــد مباشــر و اق ــرا عام ــد اســت، زی ــدۀ عام ــر عه  ب
 مــادۀ 537 همیــن قاعــده را در پــاره ای از مصادیــق دیگــر بیــان
 کــرده اســت. در قانــون جدیــد بــا پذیــرش تقســیم مســئولیت
ــبب در ورود ــد س ــی چن ــارکت عرض ــدد در مش ــباب متع  اس
 خســارت )533( و اقــدام زیان دیــده در تشــدید خســارت
 )537( از نظریــۀ ســببیت جزئــی تبعیــت کــرده اســت )عابــدی،

.)21  :1387

قانون  در  مدنی  مسئولیت  سوم-تحّوالت  بند 
مجازات جدید ناشی از اجتماع سبب و مباشر

ــباب  ــاع اس ــق اجتم ــی از مصادی ــر یک ــبب و مباش ــاع س اجتم
طولــی می باشــد، امــا بــه دلیــل اهمیــت فــراوان، آن را 
ــی  ــدۀ کل ــا، قاع ــوق م ــم. در حق ــی می نمایی ــه بررس جداگان
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 
ــراز  ــد اح ــه بای ــد، بلک ــه نمی کن ــارت را توجی ــوی خس دع
ــۀ  ــار، رابط ــل زیان ب ــرر و فع ــل ض ــن دو عام ــه بی ــود ک ش
ــده  ــی ش ــل ناش ــرر از آن فع ــی ض ــود دارد یعن ــببیت وج س

ــرزی، 1393: 128(. ــمی و کارم ــت )قاس اس
ــای مســئولیت ناشــی از فعــل شــخص  ــر، مبن گاهــی تقصی
ــر،  ــا و تقصی ــود خط ــدم وج ــم ع ــز به رغ ــی نی ــت و گاه اس
ــن آن  مباشــر ســبب خســارت های وارد شــده می باشــد، ضام
اســت. قانــون مجــازات اســالمی جدیــد در مــواد 526 و 527 
ضمــن پذیــرش قاعــدۀ 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 
ــر  ــزان تأثی ــه می ــورد مســئولیت ب ــه فعــل اوســت، حســب م ب

ــئولیت  ــدد و مس ــباب متع ــاوی اس ــئولیت مس ــرر، مس در ض
ــرگاه  ــادۀ 526 »ه ــه اســت. م ــر را پذیرفت ــدم در تأثی ســبب مق
دو یــا چنــد عامــل، برخــی بــه مباشــرت و بعضــی بــه تســبیب 
ــر داشــته باشــند، عاملــی کــه جنایــت  ــی، تأثی ــوع جنایت در وق
مســتند بــه اوســت، ضامــن اســت و چنانچــه جنایــت مســتند 
بــه تمــام عوامــل باشــد به طــور مســاوی ضامــن هســتند؛ مگــر 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــد ک ــاوت باش ــان متف ــار مرتکب ــر رفت تأثی
هریــک بــه میــزان تأثیــر رفتارشــان مســئول هســتند. در صورتی 
کــه مباشــر در جنایــت بی اختیــار، جاهــل، صغیــر غیرممیــز یــا 
ــن اســت«.  ــط ســبب، ضام ــا باشــد، فق ــد آن ه ــون و مانن مجن
مــادۀ 363 قانــون مجــازات اســالمی قدیــم کــه بــا تکــرار همان 
ــی  ــارات جان ــورد خس ــی در م ــون مدن ــادۀ 332 قان ــم م حک
مقــرر مــی دارد کــه »در صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب در 
ــوی از  ــن اســت؛ مگــر اینکــه ســبب اق ــت، مباشــر ضام جنای
ــد مصــوب 92  ــون مجــازات جدی ــی در قان مباشــر باشــد«؛ ول
برخــالف قانــون قدیــم اســت. برخــالف قانــون مدنــی و قانــون 
ــد اشــتراک مســئولیت  ــون مجــازات جدی ــم، قان مجــازات قدی
ــر  ــواد اخی ــت م ــن جه ــه و از ای ــبب را پذیرفت ــر و س در مباش
ــادۀ 363  ــک، 1393: 179(. م ــت )ره پی ــوده اس ــل نم را تکمی
ــون  ــادۀ 332 قان ــان حکــم م ــا تکــرار هم ــه ب ــون ســابق ک قان
ــه »در  ــی دارد ک ــرر م ــی مق ــارات جان ــورد خس ــی در م مدن
صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب در جنایــت، مباشــر ضامــن 
اســت، مگــر اینکــه ســبب اقــوی از مباشــر باشــد«؛ ولــی قانــون 
ــم اســت.  ــون قدی ــد مصــوب 92 برخــالف قان مجــازات جدی
ــدۀ  ــرش قاع ــن پذی ــواد 526 و 527 ضم ــد در م ــون جدی قان
ــب و  ــل مرتک ــه عم ــرر ب ــی ض ــاب عرف ــتناد و انتس ــزوم اس ل
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 
ــون  ــی و قان ــون مدن ــادۀ 526 برخــالف قان ــه اســت. م پذیرفت
ــد اشــتراک مســئولیت  ــون مجــازات جدی ــم، قان مجــازات قدی
ــر  ــواد اخی ــت م ــن جه ــه و از ای ــبب را پذیرفت ــر و س در مباش
را تکمیــل نمــوده اســت )همــان: 179(. مــواد قانــون مدنــی و 
ــون مجــازات اســالمی )1375( در بحــث ضمــان مباشــر و  قان
ــان  ــی اســت، ضم ــباب طول ــق اس ــی از مصادی ــه یک ــبب ک س
ــر  ــبب، ب ــودن س ــوی ب ــورت اق ــر و در ص ــدۀ مباش ــر عه را ب
ــن  ــر، در ای ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــرار می دهن ــبب، ق ــدۀ س عه
بحــث ظاهــر مــواد بیــان شــده آن اســت کــه جمــع مســئولیت 
ــر حــال یکــی از  ــدارد و در ه ــن مباشــر و ســبب وجــود ن بی
ــم در  ــازات قدی ــون مج ــادۀ 363 قان ــت. م ــن اس ــا ضام آن ه
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تح ارتبــاط بــا همیــن موضــوع اســت. در اجتمــاع ســبب و مباشــر 

اشــتراکی، گاهــی ممکــن اســت نقــش مباشــر بیشــتر از ســبب 
ــه  ــئولیت ب ــل مس ــدی در تحمی ــورت تردی ــن ص ــد در ای باش
مباشــر نداریــم؛ ولــی در فرضــی کــه هــر دو یعنــی هــم ســبب 
و هــم مباشــر نقــش داشــته باشــند، در ایــن صــورت بــا توجــه 
بــه مــواد 363 ق.م.ا ســابق و 332 ق.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 
ــق  ــی محق ــر وقت ــبب و مباش ــاوی س ــت. تس ــه اس را پذیرفت
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 

ــی، 1442: 320(. ــد )خوئ ــح داده ان ترجی
قانــون مجــازات اســالمی جدیــد در مــواد 526 و 527 
ضمــن پذیــرش قاعــدۀ 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.
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــون جدی ــده در قان ــه ش ــای پذیرفت مبن
ــازات  ــون مج ــادۀ 363 قان ــه در م ــده بااینک ــان ش ــب بی مطال
ــر  ــبب و مباش ــاع س ــوص اجم ــال 1370، در خص ــالمی س اس
ــک قاعــدۀ  ــاده، ترجمــه ی ــن م ــد ســبب در ای ــا اجتمــاع چن ی
ــر  ــاع مباش ــورت اجتم ــب آن در ص ــه به موج ــت ک ــی اس فقه
ــر  ــود، مگ ــناخته می ش ــن ش ــر ضام ــت مباش ــبب در جنای و س
ســبب اقــوی از مباشــر باشــد؛ امــا قانونگــذاران ســال 1392 بــه 
جهــت آنکــه برخــی از فقهــا ماننــد صاحــب ریــاض بــر ایــن 
ــاع  ــث اجتم ــادۀ 526 در بح ــد، در م ــکیک کرده ان ــده تش قاع
ــت.  ــادۀ 363 اس ــن م ــاده، جایگزی ــن م ــر در ای ــبب و مباش س
ــه  ــدون اینک ــادۀ 526 ب ــن م ــال 1392 در تدوی ــذار س قانونگ
قاعــده معــروف فقهــی -در صــورت اجتمــاع مباشــر و ســبب 
ــیوۀ  ــه ش ــد ب ــر نمای ــاده ذک ــن م ــن اســت- در ای مباشــر ضام
خاصــی عبــارات ایــن مــاده را بیــان کــرده اســت و در نهایــت 
ــر  ــاده ذک ــن م ــر ای ــه در قســمت اخی ــرایطی ک ــت ش ــا رعای ب
نمــوده اســت، ســبب را ضامــن معرفــی کــرده اســت. )ولیــدی، 

.)716  :1392
بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن مــاده نســبت بــه گذشــته دو 
ــر مهــم ایجــاد کــرده اســت: مــورد اول اینکــه مســئولیت  تغیی
مشــترک ســبب و مباشــر را پذیرفتــه اســت و مــورد دوم 

مســئولیت را بــر اســاس میــزان تأثیــر رفتــار هــر یــک، تقســیم 
ــون  ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــه قب ــه ک نمــوده اســت. همان گون
ــا  ــود نظریــۀ اشــتراک و تقســیم مســئولیت ب نیــز بیــان شــده ب
قواعــد کلــی و عدالــت ســازگارتر اســت کــه در هــر حــال، در 

ــه ایــن نکتــه توجــه شــده اســت. قانــون جدیــد، ب
بــه نظــر می رســد ظاهــراً تغییــرات مــاده 526 نیــز از نظــر 
شــورای نگهبــان بالمانــع بــوده و اکنــون حکــم ایــن مــاده، بــر 
طبــق مــادۀ 520 بــه 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 
ــن  ــی باشــد، به طــور مســاوی ضام ــه عوامل ــت مســتند ب جنای
می باشــند، مگــر تأثیــر رفتــار مرتکبــان متفــاوت باشــد کــه در 
ــر رفتارشــان مســئول  ــزان تأثی ــه می ــک ب ــر ی ــن صــورت ه ای
ــت  ــر در جنای ــه مباش ــی ک ــوم: در صورت ــت س ــتند. حال هس
ــد،  ــا باش ــد آن ه ــز و مانن ــر، غیرممی ــل، صغی ــار، جاه بی اختی
فقــط ســبب ضامــن اســت. همان طــور کــه مشــاهده می کنیــم 
در مــادۀ 526 قانــون جدیــد بــه اصــل بــه نســبت تأثیــر اشــاره 
ــر  ــه متأســفانه یکــی از اشــکاالت وارد ب ــه البت شــده اســت ک
ایــن قانــون جدیــد مصــوب 92 ایــن اســت کــه در بعضــی از 
مــواد هماننــد 526 بــه اصــل بــه نســبت تأثیــر اشــاره دارد؛ در 
حالــی کــه در بعضــی از مــواد دیگــر مثــل 527 و ...بــه اصــل 
تســاوی اشــاره شــده اســت و بــه نظــر این جانــب ایــن از نقطــه 
ضعف هــای قانــون مجــازات جدیــد اســت و هرچنــد قاعــده 
ــبت  ــه نس ــده ب ــب قاع ــی به مرات ــت ول ــه نیس ــاوی عادالن تس
ــد اســت  ــذا امی ــر از قاعــدۀ تســاوی اســت؛ ل ــر ناعادالنه ت تأثی
کــه ایــن مــوارد مــد نظــر قانونگــذار قرارگرفتــه و اصالحــات 

الزم در مــورد آن بــه عمــل آیــد.
ــازات  ــون مج ــق قان ــون، طب ــده در قان ــه ش ــای پذیرفت مبن
ــد مصــوب 92 اشــتراک مســئولیت در مباشــر و  اســالمی جدی
ــل  ــر را تکمی ــواد اخی ــت، م ــن جه ــه و از ای ــبب را پذیرفت س
نمــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، از مجمــوع مــواد این گونــه 
اســتنباط می شــود کــه در صــورت اســتناد خســارت بــه مباشــر 
ــه  ــتناد ب ــورت اس ــا و در ص ــی از آن ه ــوی، یک ــبب اق ــا س ی
هــر دو، هریــک از آن هــا بــه میــزان تأثیــر، مســئول خســارت 
وارده بــه زیــان دیــده می باشــند. طبــق قانــون جدیــد نظــر بــه 
ــون  ــالف قان ــت، برخ ــده اس ــرار داده ش ــا ق ــر مبن ــبت تأثی نس
مجــازات قدیــم کــه اصــل را بــر مســئولیت مباشــر نهــاده بــود 
و بــه نظــر می رســید، مســئولیت محــض را قبــول داشــت؛ در 
ــبت  ــه نس ــتراکی و ب ــئولیت اش ــد مس ــون جدی ــه قان ــی ک حال

ــول دارد. ــر را قب تأثی
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــم ب ــی ه ــر اصول ــال از نظ ــر ح ــه ه ب
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ــن  ــالک در ای ــرا م ــت؛ زی ــر اس ــان، معقول ت ــتراک در ضم اش
ــه  ــارت، ب ــواردی خس ــت و در م ــی اس ــۀ عرف ــوارد، رابط م
ــبب،  ــر و مس ــم مباش ــورد تزاح ــتناد دارد. در م ــرف اس دو ط
نمونه هــای متعــددی در کتــب فقهــی ذکــر شــده اســت، 
ــده کــه  ــدۀ آن و نگارن ــا کنن ــده در چــاه ب ــال اندازن به طــور مث
ــق  ــه منجنی ــدۀ ســنگ در کف ــدۀ آن کــس و گذارن ــح کنن ــا ذب ب
بــا کشــندۀ منجنیــق، یعنــی کشــندۀ آن ضامــن اســت )موســوی 
بجنــوردی، بی تــا: 263(؛ زیــرا مباشــر، اقــوی از مســبب 
ــد و روی آن چــاه را  ــا اگــر کســی چاهــی حفــر کن اســت، ام
بپوشــاند و شــخص دیگــری بــدون علــم بــه وجــود چــاه، فــرد 
ــبب(  ــخص اول )مس ــدازد، ش ــاه ان ــه چ ــال او( را ب ــث )م ثال
ضامــن اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت، مســبب اقــوی از مباشــر 
اســت. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اصــوالً علــم و جهــل 
ــر،  ــل مباش ــورت جه ــا در ص ــدارد، ام ــری ن ــان تأثی در ضم
قــوت اســتناد تلــف بــه او در مقابــل ســبب، کاهــش می یابــد 
ــم،  ــن حک ــد. ای ــاف می کن ــئولیت مع ــر او را از مس ــن ام و ای
ــر  ــا ب ــر اســاس تئــوری وحــدت ضامــن، صحیــح اســت؛ ام ب
اســاس نظریه هــای دیگــر، ممکــن اســت عالــم و جاهــل، هــر 

ــن باشــند. دو ضام

بحث و نتیجه گیری
ــی در حالتــی کــه  ــا نحــوۀ توزیــع مســئولیت مدن ــاط ب در ارتب
ــد مباشــر به صــورت مجمــل می باشــند، در ق.م.ا  اجتمــاع چن
ــه ق.م.ا  ــی ک ــود؛ در حال ــه ب ــه را پذیرفت ــۀ قرع ــابق نظری س
ــه اســت و ایــن از تحــوالت  ــۀ تســاوی را پذیرفت جدیــد نظری
ــاده  ــر م ــمت اخی ــق قس ــد. مطاب ــد می باش ــت ق.م.ا جدی مثب
482 قانــون 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 
ــر اســاس مفهــوم صــدر مــادۀ 527 ق.م.ا جدیــد  اســت؛ امــا ب
ــباب در  ــۀ اس ــوۀ مداخل ــادۀ 14 ق.م.م نح ــر م ــمت اخی و قس
میــزان مســئولیت مؤثــر اســت، یعنــی هرچــه مداخلــۀ اســباب 
ــز بیشــتر اســت. متأســفانه  ــزان مســئولیت نی بیشــتر باشــد، می
ــا  ــک ج ــه در ی ــد ک ــد می باش ــون جدی ــرادات قان ــن از ای ای
ــای  ــد و در ج ــاوی را می گوی ــل تس ــواد 527 و 528( اص )م
دیگــری )قســمت اخیــر مــادۀ 527( اصــل بــه نســبت تأثیــر را 
بیــان می کنــد. در تقســیم مســئولیت نیــز راه حــل طبیعــی، آن 
اســت کــه ضــرر بیــن اســباب متعــدد تقســیم گــردد؛ بنابرایــن، 
ــک راه حــل خــاص در  ــد ی ــواد 527 و 528 را بای راه حــل م

موضــوع مــادۀ تلقــی کــرد؛ متأســفانه مــادۀ 528 دارای ایراداتــی 
قانــون مجــازات  مبنــای مــواد 528  می باشــد؛ همچنیــن 
اســالمی جدیــد و مــادۀ 336 قانــون مجــازات ســابق بــا مــادۀ 6 
آییــن نامــۀ قانــون بیمــۀ اجبــاری کــه نظریــۀ بــه میــزان تقصیــر 
ــی در  ــن ناهماهنگ ــت و ای ــارض اس ــت در تع ــه اس را پذیرفت
ــت  ــورد حال ــراد دارد. در م ــف، ای ــن مختل ــان قوانی ــا از می مبن
ــادۀ 479 از  ــز م ــه، نی ــر جداگان ــا تأثی ــر ب ــد مباش ــاع چن اجتم
ــی  ــون قبل ــه قان ــد ک ــد می باش ــون جدی ــات قان ــه ابداع جمل
ــال در  ــه اجم ــد ک ــان می کن ــی را بی ــته و حالت ــود نداش وج

ــد. ــر می باش ــزان تأثی می
ــباب  ــه اس ــی ک ــباب، در حالت ــدد اس ــئلۀ تع ــورد مس در م
طولــی می باشــند در قانــون قدیــم در مــادۀ 364 نظریــۀ 
ــون در  ــم اکن ــود و ه ــده ب ــه ش ــر پذیرفت ــدم در تأثی ــبب مق س
ق.م.ا جدیــد در مــواد 535 و 536 نظریــۀ ســبب مقــدم در 
تأثیــر را پذیرفته انــد. ایــن راهــکار کــه در فقــه مخالفــان 
ــا مــواد دیگــر  ــل انتقــاد اســت و همچنیــن ب بســیاری دارد قاب
در خصــوص لحــاظ میــزان تأثیــر در ورود زیــان بــا مســئولیت 
ــد  ــون جدی ــت در قان ــار می رف ــازگار نیســت و انتظ ــی س مدن
ــۀ  ــادۀ 536 نظری ــه در م ــه شــود. البت ــه در نظــر گرفت ــن نکت ای
ســبب مقصــر و عدوانــی پذیرفتــه شــده اســت و اســتثنائی بــر 
ــدد  ــباب متع ــا اس ــاط ب ــر اســت. در ارتب ــدم در تأثی ــبب مق س
ــده اســت.  ــد مان ــا پایبن ــر مشــهور فقه ــان نظ ــر هم عرضــی ب
در قانــون مجــازات اســالمی ســابق در مــادۀ 365، اشــتراک در 
مســئولیت به صــورت تســاوی پذیرفتــه شــده بــود، حــال نیــز 
در قانــون جدیــد در مــادۀ 533 همــان تســاوی را پذیرفته انــد 
ــواد 533 و  ــع م ــم، جم ــاهده می نمایی ــه مش ــور ک و همان ط

ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب 527 غیرممک
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 مــادۀ 363 قانــون مجــازات 
ــود و  ــه شــده ب ــۀ نزدیــک پذیرفت ــۀ حادث اســالمی ســابق نظری
طبــق همــان اصــل معــروف »اصــل بــر ضمــان مباشــر اســت«، 
ــن  ــر ضام ــل را ب ــر اص ــن و مباش ــتراک ضام ــورت اش در ص
ــد در  ــون جدی ــی در قان ــتند در حال ــر می گذاش ــودن مباش ب
مــادۀ 526 از نظریــۀ ســببیت جزئــی بــه نســبت تأثیــر، آن هــم 
مشــروط بــه انتســاب زیــان پیــروی شــده اســت. راهــکار ق.م.ا 
ــر در  ــبب و مباش ــر س ــئولیت ب ــل مس ــورد تحمی ــد در م جدی
ــزان  ــر از می ــرف نظ ــه ص ــر ک ــبب و مباش ــاع س ــت اجتم حال
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تح تأثیــر و به صــرف انتســاب زیــان بــه آن ضامــن اســت، نشــان 

ــر و  ــوای معتب ــان فت ــه ای می ــو مالزم ــه از یک س ــد ک می ده
ــنهادها  ــردن پیش ــاظ ک ــر لح ــوی دیگ ــت و از س ــهور نیس مش
ــیر  ــت در مس ــان از حرک ــذاری نش ــر قانونگ ــا در ام و انتقاده
عقالنیــت تقنینــی دارد و تحــّول مثبتــی را تجربــه کــرده 
ــبب  ــر و س ــی مباش ــر روان ــه عنص ــفانه ب ــی متأس ــت؛ ول اس
ظاهــراً توجهــی کــرده و انتســاب برخــی خســارات بــه عامــل 
ــر هــر یــک از ســبب و مباشــر  ــد عمــد تقصی ــدون تردی آن، ب
تأثیــر دارد و انتقادهــا در امــر قانونگــذاری نشــان از حرکــت در 
مســیر عقالنیــت تقنینــی دارد و تحــّول مثبتــی را تجربــه کــرده 
ــرا هــدف از  ــد اســت؛ زی ــل تأیی ــد قاب اســت. ایــن امــر هرچن
مســئولیت مدنــی جبــران خســارت اســت نــه مجــازات؛ ولــی 
در ارزیابــی میــزان تأثیــر هــر یــک از ســبب و مباشــر در ورود 
زیــان طبــق قانــون جدیــد نظریــۀ بــه نســبت تأثیــر، مبنــا قــرار 
داده شــده اســت؛ برخــالف قانــون مجــازات قدیــم کــه اصــل 
ــید  ــر می رس ــه نظ ــود و ب ــاده ب ــر نه ــئولیت مباش ــر مس را ب
مســئولیت محــض را قبــول داشــت در حالــی کــه قانــون جدید 
مســئولیت اشــتراکی و بــه نســبت تأثیــر را قبــول دارد؛ البتــه بــه 
ــه  ــر هــم خیلــی عادالن ــه نســبت تأثی ــۀ ب نظــر می رســد، نظری
نباشــد بــه ایــن علــت کــه ســلیقۀ محــض در آن بــه کار رفتــه 
و طبــق نظــر کارشناســان اســت. امیــد اســت هــر چــه زودتــر 

ــم. ــه حرکــت نمایی ــه ســمت قوانینــی عادالن ب
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