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A B S T R A C T 
The present article is an attempt to provide a comprehensive criminal approach 
to the relationship between causality, criteria analysis, and challenges of this 
pillar of criminal responsibility in the light of judicial rulings and criminal law, 
and more particularly the novel Islamic Penal Code. Assuming multiple reasons, 
it is one of the most difficult issues in criminal law, determining the causal 
relationship between a criminal act and the obtained result, especially in the 
case of multiple causes, is one of the most difficult issues in criminal law. When 
several individuals are involved in the crime at various (longitudinal) times and 
there is a relatively long time gap between the interveners’ behavior and the 
result (such as murder), this issue sometimes appears as a serious problem and 
unsolvable dilemma, as well. Article 494 of the Islamic Penal Code explicitly 
states that; “Abetting is to commit a crime directly by oneself” and refers to 
Article 492 in the discussion about crimes against the physical integrity, the 
others’ lives, and in the manner of cooperation in murder commission, as well as 
in the discussion of cause, the abettor, and its relationship to the contagion in 
crimes; “A crime is punishable by retribution or blood money if the result is the 
evidence of the perpetrator’s behavior, whether it is committed directly, 
through the intercourse, or in their community.” It can be concluded that in 
premeditated murder, one of the cases that, despite the perpetrator’s intention 
to kill, can break the citation relationship between the perpetrator’s behavior 
and the result, is the behavior of the victim. Besides, this behavior by the victim 
is “intentional or unintentional”, or it is further in the omission form, which can 
interrupt the citation relationship between the perpetrator’s behavior and the 
resulting murder. 

  

 

  

2022, Volume 2, Issue 1 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


 

 

86 

1140 بهار،  1،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

  جرم در تسبیب و مباشرت جزائی مسئولیت :مقاله پژوهشی

 سجادمؤمنی

 ایران نور، پیام شناسی، جزاوجرم حقوق گرایش حقوق، آموخته دانش و پژوهشگر 
Use yor device to scan and read the 

article online 

 

، 1شماره ، 2دوره ، نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، جرم در تسبیب و مباشرت جزائی مسئولیت، سجادمؤمنی  ارجاع 

 .93-85: 1401 بهار

       https://doi.org/10.22034/jlps.2022.1.6 

 

 چکیده
 

 معیارها تحلیل و سببیت رابطه به نسبت کیفری جامع نگرش یک ارائه جهت در است تالشی حاضر نوشتار

 مجازات جدید قانون ویژهبه کیفری قوانین و قضایی آرای پرتو در کیفری مسئولیت رکن این هایچالش و

 تعدد برفرض خصوصاً آمده،دستبه نتیجه و مجرمانه عمل بین سببیت رابطۀ تشخیص است، اسالمی

 هایزمان در متعددی افراد که حالتی در موضوع این. است کیفری حقوق مباحث ترینمشکل از اسباب،

( قتل مانند) حاصله نتیجه و کنندگان مداخله رفتار بین و کنندمی دخالت جنایت وقوع در( طولی) متفاوت

 قانون. شودمی ظاهر الینحل معضل و جدی مشکل عنوانبه گاه دارد، وجود طوالنی نسبتاً زمانی فاصله

 خود توسط مستقیماً جنایت که است آن مباشرت» که؛ کندمی بیان صراحتبه 494 ماده در اسالمی مجازات

 در همکاری نحوه مورد در و دیگران حیات و جسمانی تمامیت علیه جرائم بحث در و «شود واقع مرتکب

 اشاره نیز 492 ماده به جنایات در سرایت با آن رابطه و مباشر و سبب بحث در همچنین و قتل ارتکاب

 از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب صورتی در جنایت» دارد؛

 عمدی قتل در که گرفت نتیجه توانمی «شود انجام هاآن اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت نحو به آنکه

 ینتیجه و مرتکب رفتار بین استنادی یرابطه تواندمی مرتکب، توسط قتل قصد باوجود که مواردی از یکی

 و باشد «ناآگاهانه یا و آگاهانه عمدیِ» مقتول سوی از رفتار این حال است، مقتول رفتار کند، قطع را حاصله

 .کند قطع را حاصله قتل و مرتکب رفتار بین استناد یرابطه تواندمی که باشد نیز فعل ترک صورتبه یا

 اطالعات مقاله 

 1400دی  29 تاریخ دریافت:

 1401اردیبهشت  10 تاریخ پذیرش:

 1401اردیبهشت  10تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1033: آی دی مقاله

 

 

 

 

 

 

 کلیدواژگان:

 .عمد قتل مقتول، رفتار سبب، مباشرت،

  

 

 مقدمه

 مصادیق پیرامون صراحتاً اسالمی، مجازات قانون 29۰ ماده

 دهدمی رخ صورتی در عمد قتل. است داده توضیح عمد قتل

. بزند عمل این به دست مقتول فرد کشتن باهدف دقیقاً قاتل که

 اما نشود، محسوب کشنده فعل نفس که مواردی در حتی

 و کودکی ناتوانی، سن، کهولت مانند مقتول، شرایط بهباتوجه

 شده عمد قتل به مرتکب فرد باشد، داشته کشتن قابلیت …

 فرد فوت نهایتاً متهم فرد عمل اگر حتی ،29۰ ماده طبق .است

 آن به دست کشتار قصد با وی اما نشود، افراد از ایعده یا

 تسبیب .است عمد قتل به اقدام به متهم وی باشد، زده عمل

 و افراد بر جنایت وقوع سبب درباره که است فقهی عنوان یک

 در مستقیم طوربه فرد که رودمی کار به اموال اتالف و غصب

 برای شدن سبب معنای به نیز لغت در و ندارد نقشی آن بروز

 در. رودمی کار به مباشرت مقابل در تسبیب است. امری تحقق

 یا جنایت عبارتی به. شودمی انجام واسطه بدون کار مباشرت

 صورت شخص توسط مستقیم طوربه دیگری مال اتالف

 یا کند شلیک دیگری به مستقیماً که فردی همانند. گیردمی

 وقوع سبب فرد «تسبیب» در اما بیندازد؛ دیگری خرمن به آتش

 قانون ۵۰۶ ماده ندارد. در نقش آن بروز در مستقیم جنایت،

 گونهاین تسبیب نیز ۱۳92 سال مصوب اسالمی مجازات
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 کسی که است آن جنایت در تسبیب» که است شدهتعریف

 خود و کند فراهم را دیگری مصدومیت یا شدن تلف سبب

 فقدان صورت در کهطوریبه نشود؛ جنایت مرتکب مستقیماً

 و بکند چاهی کهآن مانند شد؛نمی حاصل جنایت او رفتار

 سرایت و آتش افروختن یا «ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی

 علیه دروغین دادن شهادت نیز و همسایه ملک به آن دادن

 آمدن وارد یا کسی جان یا مال شدن تلف موجب که کسی

 نظام در حقوقی مسلم اصول از یکی .شودمی وی به خسارت

. «نیست مسئولیت رافع قانون به جهل» که است این ما قضایی

 تمام شود،می فرض چنین که است قاعده این این مضمون

 مصداق و دارند آگاهی قوانین، و احکام همه از جامعه، افراد

 بنابراین است؛ قوانین از یافتن اطالع حقوقی، هایفرض بارز

 نیست، پذیرفته کسهیچ ناحیه از قانون به نسبت جهل ادعای

 فالن درباره من که بگوید تواندنمی اثبات مقام در فردی یعنی

 ضرورت حقوقی، بعد از که نداشتم. هرچند آگاهی قانون

 بر همه و است حقوقی مسلم اصول از قوانین،( تعلم) آموزش

 واجب( اندرسیده تکلیف و بلوغ سن به که کسانی) مکلفان

 پس را اسالمی شورای مجلس مصوب مدون قوانین که است

 روزنامه در اعالن با آن شدن االجراالزم و دولت ابالغ از

 که قوانینی دانیممی اما کنند؛ عمل آن طبق و بگیرند یاد رسمی

 مردم همه شود،می منتشر رسمی روزنامه در یا هاروزنامه در

 منوط هرکسی مقابل در قانون اجرای اگر بنابراین خوانند؛نمی

 شده فرض چون شود،نمی اجرا قانونی هیچ باشد، او اطالع به

 روز پانزده و شود منتشر رسمی روزنامه در قانون اگر که است

 در. اندشده آگاه قانون به نسبت همه بگذرد، آن مدت از

 حق کسی شود، االجراالزم و تصویب قانونی چنانچه حقیقت،

 انتشار بعدازآن زیرا دانم؛نمی را قانون این من که بگوید ندارد

 .شوندمی فرض قانون به آگاه همه قانون،

 طولی اجتماع -1

 تأثیر زمانی ترتیب به منوط عوامل، طولی اجتماع تحقق

 در آنکه چه است، واحد نتیجه در وقوع هاآن از هریک

 .شده باشندواقع زمانهم یا داشته تأخر و تقدم حدوث،

 یا تقدم دیگری به نسبت فعل، هر تأثیر فرض این در بنابراین،

 عامل، یک اثر تنها زیان، وقوع زمان در کهطوریبه دارد تأخر

 منحصر واحد، زیان در مؤثر عوامل طولی اجتماع .دارد حضور

 :است صورت دو به

 اسباب اجتماع -2،  مباشر و سبب اجتماع -۱

نحو  بر عوامل، عرضی اجتماع در که سوم، صورت بنابراین

 تصورغیرقابل طولی، اجتماع در بود، ممکن« مباشرین اجتماع»

 و است نتیجه به ترین علتنزدیک ایجاد مباشرت، زیرا است

 عدمش، از و معلول وجود وجودش، از که، است عاملی علت،

« علت»شدن واقع با دیگرعبارتبه. آیدمی الزم معلول، عدم

 جمع منطقی امکان روازاین گردد،محقق می آن پی در نتیجه،

 حدوث ها، درآن از هریک تأثیر زمانی ترتیب با مباشر، دو

 نتیجه، مقدم، علت تأثیر با چراکه. است منتفی واحد، معلول

 .ماندنمی باقی مؤخر، علت تأثیر برای و مجالی آمده حاصل

 از را مباشرت بر مباشرت حدوث برخی، باوجوداین،

 مانند اند؛کرده تلقی یکدیگر طول مباشرین در اجتماع موارد

برساند،  به قتل را او« ج»و  کند زخمی را« ب» ،«الف»که وقتی

 (.۱۰۱: ۱۳9۳؛ به نقل از صادقی،۳4: ۱۳9۰ )قیاسی،

 است بیگانه مباشرت مفهوم با که برداشت این

 اجتماع امکان آنکه بر عالوه رسد زیرامی نظر به توجیهغیرقابل

 نیز مثال مذکور است، مردود عقل، داللت به مباشرین طولی

 عامل، چند اجتماع موارد از و بوده موضوع از خارج اصوالً

 دخالت از که واحدی نتیجه وقوع گردد، زیرانمی قلمداد

 اجتماع تحقق فرض در اساسی شرط شده، ناشی متعدد عوامل

 کند، سپس زخمی را« ب» ،«الف»اگر  پس. است عوامل

 و جرح یعنی جنایت دو درواقع برساند به قتل را او دیگری

 دو با فعل دو شده، زیراحادث یکدیگرند از مستقل که قتل،

نتیجه  به نسبت فعل هر عامل لذا است؛ شدهانجام متمایز نتیجه

 مثال در اگر لکن ۱بود. خواهد ضامن مستقالً آن از حاصل

 باشد مرگ حدوث در فعل دو هر تأثیر منظور مذکور،

                                                           

 متعدد رفتارهای اثر در هرگاه»است:  داشته مقرر نیز ۵42 ماده چنانکه1 

 «.دارد جداگانه دیه آسیبی هر شود، ایجاد متعدد یهابیآس
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 مرگ وقوع زمان در دو هر« ج»و « الف»فعل  تأثیر کهنحویبه

 و جنایت در اشتراک مصادیق مورد از است، حضورداشته

ها، آن طولی اجتماع نه و است مباشرین عرضی اجتماع

 (.۱۰۱: ۱۳9۳صادقی،)

 اسالمی مجازات قانون در مباشر و تساوی سبب -2

1392 

 جنایت که است آن مباشرت ،۵۰۶ و 494 مواد برابر

 جنایت سبب و تسبیب. گیرد صورت مرتکب از سوی مستقیماً

 شدن تلف سبب و حاصل شود جنایت غیرمستقیم که است آن

مصوب  اسالمی مجازات قانون. شود دیگری مصدومیت و

 اشعار ۵2۶مادۀ  در مباشر مسئول بودن به تصریح بدون ۱۳92

 و مباشرت به عامل برخی چند یا دو هرگاه»است،  داشته

 که عاملی باشند، داشته تأثیر جنایتی وقوع در تسبیب به برخی

 نشدن تصریح باوجود ...«.است  ضامن اوست به جنایت مستند

مسئول  عُرف، که رسدنظر می به ماده، این در مباشر مسئولیت

 را سبب مسئولیت و داندمی اصل بر منطبق را مباشر بودن

 بنا مباشر که مواردی مثل آن، بودن اقوی نیازمند اثبات

جاهل، صغیر، غیر ممیز یا اختیار، ، بی۵2۶تصریح ماده به

فقط سبب »صورت  این در که ها باشدمجنون و مانند آن

 ظاهراً  قانونی، مادۀ در« هادو مانند آن»عبارت  «ضامن است

شود، کند، میمی اقدام ناچاری روی از مباشر که مواردی شامل

؛ به نقل از امینی و عنایت ۵2: ۱۳92)میر محمدصادقی،

 (.۶: ۱۳9۶تبار،

 تساوی صورت در ۱۳92 اسالمی مجازات قانون ۵2۶ مادۀ

 صورت در مسئله قیود و حدود و حد بدون ذکر مباشر و سبب

 دانسته مسئول دو را هرنوعی به عامل، دو هر به جنایت استناد

 فقها مشهور نظر مطابق نظر این که رسدمی نظر به البته. است

 عرفی اسناد و علیت رابطۀ احراز ماده، این در درواقع .نیست

 اینکه بدون است، مالک قرارگرفته جنایت عامل به جنایت

؛ داشته باشد موضوعیتی نفسهفی عامل بودن سبب یا مباشر

 هر و دارد استناد عامل دو هر به جنایت عرفا ازآنجاکه بنابراین

 مساوی( عرف بر اساس) ازنظر میزان تأثیرگذاری عامل دو

 درنتیجه و بود عامل خواهد دو هر متوجه مسئولیت باشند،می

باشد،  مسئولیت تعیین مالک تواندنمی بودن سبب یا مباشر

 هر به کهاست  جنایت عرفی اسناد مهم، معیار دیگرعبارتبه

 ۵2۶ مادۀ هرچند ،نی. باوجوداشودداده می نسبت عامل دو

 ولی نظر است، این با موافق ۱۳92 اسالمی مجازات قانون

 دیوان 2۶ شعبه قانون، این تصویب از پیش که است ذکرشایان

مورخه  ۱92۳ شمارۀ دادنامۀ در تجدیدنظر مقام در کشور عالی

 تساوی صورت در کرد که تصریح مطلب این به ۳۰/۱/72

 (.2۳: ۱۳9۳)صادقی،. است ضامن مباشر مباشر، و سبب

 سبب، و مباشر بدوی، قاضی دادگاه موردبحث، پرونده در

 با استناد دیوان 2۶ شعبه ولی. بود کرده قلمداد مسئول را دو هر

 انحصار به نظر و کرده نقض را رأی جواهرالکالم، کتاب به

 (.۱۳۱: ۱۳77بازگیر،)بود،  داده به مباشر نسبت مسئولیت

 هم عرض در متعدد اسباب اجتماع -3

 طوربه و هم عرض در سبب چند که افتدمی اتفاق گاهی

 وجود بر متوقف هاآن از هرکدام که تأثیراین بدون زمانهم

 دیگری شرط تأثیر یکی وجود کهاین بدون و باشد دیگر عامل

 جنایت کهنحویبه نمایند،می مداخله جنایت وقوع در باشد،

است.  اسباب همه به مستند و هاآن همه فعل ناشی از حاصله

 مباشرت، ضعف یا دلیل فقدان به که است درجایی حالت این

تشخیص  به یا عرفا بلکه نبوده، مباشر به استناد قابل جنایت

 جنایت وقوع و متعدد اسباب افعال بین علیت رابطۀ کارشناس،

است.  هاهمه آن فعل به جنایت مستند واست  برقرار

 و مجنی علیه سم ریخته غذای در سبب اولین مثالعنوانبه

 تأثیر اثر مجنی علیه در و کندمی زهرآلود را وی داروی دیگری

 در که هستیم مواجه سبب دو با اینجا در. فوت شود سم دو هر

 مرگ ذکرشده در مثال بنابراین؛ دارند قرار یکدیگر عرض

 عرض در که اسبابی یعنیاست؛  سبب دو هر فعل به مستند

 کهاین بدون کند،می عمل دیگری از مستقل یک هر و هم بوده

 دو هر اینجا در درنتیجه. باشد تأثیر دیگری شرط هریک وجود

 طوربه جرم، فاعل مستقل عنوانبه و بوده جرم در شریک سبب

در  متعدد اسباب کهدرصورتی لذا. باشندمی مسئول مساوی
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دارند،  مشترک مسئولیت هاآن همه باشند، هم عرض

 (.۵۵: ۱۳۶2نجفی،)

 حالنی. باانباشد یکسان هاآن تأثیر اندازه یا نیرو هرچند

و  بدیهی اصل این ۵2۶ مادۀ در ۱۳92 اسالمی مجازات قانون

 عدم و عدالتیبی کاهش موارد موجب که را شدهپذیرفته

نموده  عنوان که قسمت آن شود درمی قضایی آرای انسجام

 هر صورت این در که باشد متفاوت رفتار مرتکبان تأثیر مگر»

 به و گرفته نادیده« هستند مسئول رفتارشان تأثیر میزان به یک

 ذهنیت تأثیر تحت و کرده توجهیبی« استناد قابلیت»معیار 

 در چراکه. است مدنی قرارگرفته مسئولیت حقوق علمای

 تأثیر، اهمیت میزان مدنی، مسئولیت قواعد و جرم شبه مباحث

 عوامل همه به بزه استناد موضوع کیفری، قواعد در ولی دارد

 این اصالح لذا،. گیرد قرار اهمیت اول در درجه باید که است

 ضروری عرضعوامل هم خصوص در مذکور ماده از قسمت

 فوق مادۀ در عبارت این مشاهده با شاید. رسدمی نظر به

 مجازات قانون که برسد نظر به چنین امر در بادی االشعار

 است پذیرفته را« سبب اقوی»معیار  درستیبه ۱۳92 اسالمی

باید  مذکور، نظریه اساس بر که گرددمی مشخص دقت با ولی

 است شده منجر نتیجه حصول به که مختلفی اسباب و علل بین

 نتیجه پیدایش در که را جزئیه علل یا شد، علت تفکیک به قائل

 و کرد حذف و اسباب علل سلسله از اندنداشته تأثیری چندان

 اقوی و اساسی علت که قرارداد مسئولیت مبنای را سببی تنها

 (.۱۰۶: ۱۳92محمدصادقی، است، )میر بوده نتیجه در حصول

و  عرضهم اسباب بین استناد رابطه ۵2۶ مادۀ کهدرحالی

 ضمان نحوه و میزان در صرفاً و کرده فرض موجود را نتیجه

است،  شده تأثیر برحسب تفاوت به قائل هاآن بین

 (.۶۶: ۱۳92اردبیلی،)

 هم عرض در متعدد مباشرین اجتماع -4

 نبار زیا یا مجرمانه رفتار دادن انجام مسئولیت، احراز برای

 مرتکب، رفتار و موجود نتیجه بین بلکه بایستی نیست، کافی

 .باشد داشته حقوقی وجود معیارهای ازنظر موردقبول رابطه

 شود، جنایت ایجاد باعث انفرادی صورتبه عامل یک اگر

 توانمی راحتیبه و بوده آسان ایچنین رابطه تشخیص

 رابطه جنایت حاصله مرتکب رفتار بین که داد تشخیص

 باعث متعدد عوامل است ممکن اما خیر؛ یا دارد وجود سببیت

 هم عرض در گاه متعدد عوامل این که شوند ایجاد جنایت

 صورتبه اجتماع این و گاهی هم طول در گاهی و هستند

 اجتماع مباشرین صورتبه گاه و است متعدد اسباب اجتماع

 این در که مباشر و سبب اجتماع صورتبه نیز گاهی و متعدد

 طرح موجب و بوده مشکل سببیت تشخیص رابطه موارد

 صدور و همچنین حقوقدانان و فقها سوی از مختلفی نظریات

 تعیین مالک مورد در هادادگاه سوی از متعدد احکام و آراء

: ۱۳94است، )محسنی و ملکوتی، شده مسئول یا اسباب سبب

۱4۰.) 

 در مباشرت متعدد افعال با عامل چند است ممکن گاهی

 هاآن افعال مجموع محصول که جنایتطوریبه نموده جرم

 آنان از فعل هریک بین علیت رابطه کهنحویبه گردد، محسوب

 به عامل چند گاه دیگرعبارتبه. باشد ثابت حاصله جنایت و

 علیه جنایت یا خسارت ورود باعث بال واسطه و نحو مستقیم

 مساوی نحو به هاآن همه صورت این در که شوندمی دیگری

 به شرطی مسئولیت نوع این تحقق بنابراین باشند؛می مسئول

 عوامل آن همه عمل به استناد قابل بارزیان نتیجه که است

 از و گرفته را نفر یک باهم نفر چند مثالعنوانبه باشد، متعدد

 و شخص آن فوت به عمل منجر همین و کنند پرتاب پرتگاهی

چاقو  متعدد ضربات با نفر دو مثالً یا شود بدنی صدمات یا

 مباشرین اجتماع این .شوند دیگری از حیات سلب باعث

 این عوامل که است ایگونهبه گاه همدیگر، عرض در متعدد

 امام زمینه این در که شوندمی یکدیگر بر جنایت ایراد باعث

 و آزاد نفر دو هرگاه»فرمایند: می در تحریرالوسیله( ره) خمینی

 اگر بمیرند، آن اثر در و کرده برخورد یکدیگر با بالغ و عاقل

 قصد اگر و است عمد قتل باشند داشته را یکدیگر قتل قصد

 قتل نباشد، کشنده غالباً هم فعل و باشند نداشته را قتل یکدیگر

 پرداخت را دیگری دیه نصف هرکدام ورثه و است عمد شبه

، «شودمی ساقط دو هر از ماندهباقی نصف و کندمی
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: ۱۳94؛ به نقل از محسنی و ملکوتی،۵۶۳: ۱4۱2)خمینی،

۱4۰.) 

 سابق مجازات قانون ۳۳۵ و ۳۳4 مواد نظر همین تأیید در

 دیه پرداخت دارعهده تساوی طوربه را مباشرین نیز

 مقرر خصوص این در ۱۳92 قانون ۵27 ماده .2دانستمی

 یکدیگر با واسطهبی برخورد براثر نفر دو هرگاه»است؛  داشته

 در هاآن تأثیر میزان چنانچه ببینند، آسیب یا شوند کشته

 دیه نصف عمدی شبه جنایت مورد در باشد، برخورد، مساوی

 دیه نصف محض مورد خطا در و دیگری مال از هرکدام

یکی  تنها اگر و شودمی پرداخت دیگری عاقله وسیلهبه هرکدام

 خود یا عاقله مورد حسب ببیند، آسیب یا شود کشته هاآن از

 او دم اولیاء یا به مجنی علیه باید را دیه نصف مرتکب،

 (.۱4۰: ۱۳94، )محسنی و ملکوتی،«بپردازند

 از ۱۳92 اسالمی مجازات قانون کنندگانتدوین استفاده

 مادۀ در خصوص. است مباشرت مفهم معنی« واسطهبی»واژه 

 برخالف ماده مذکور کهاین اول: است ذکرقابل نکته دو ۵27

 تلقی اهمیت واجد را طرفین از هریک تأثیر میزان قبلی مواد

 است، ننموده بیان را تأثیر میزان تشخیص نحوه ولیکن کرده

 معمول قضایی رویۀ در همانند آنچه نیز مورد این در گویا

 نکته، همین و کرد استفاده کارشناسی ازنظرت باید است

 صورت در چراکه شودمی محسوب ماده از قسمت این ضعف

 تأثیر میزان از باید که رسدمی نظر به ایچنین حادثه وقوع

 مبذول اساسی توجه شدهنتیجه واقع به و کرد نظرصرف عوامل

 مقدار مقصر چه نتیجه این وقوع در یک هر کهاین زیرا داشت

 نتایج بروز و مقدار این تعیین عملی مشکالت علت به اند،بوده

 نباید قضایی آرای در تشتت و عدالتیبر بی مبتنی احتمالی

 ۱۳92 اسالمی مجازات قانون ۵2۶ مادۀ .گیرد قرار مدنظر

 طبق زیرا است، وجود آورده به بحث این در اساسی تفاوت

ما  فرض در] باشد عوامل تمام به مستند جنایت اگر ماده این

 باشند؛می ضامن مساوی طوربه[ مباشر چند یا دو به مستند

                                                           
 نیز ۳۳۵ مادۀ و شوند کشته دو مباشر هر که است موردی در ۳۳4 مادۀ. 2

 .شود کشته مباشرین از نفر یک که است موردی در

 صورت این در که باشد مرتکبان متفاوت رفتار تأثیر مگر

 مادۀ به اساسی انتقاد. اندمسئول رفتارشان تأثیر میزان به هریک

 نگرش مذکور یک مادۀ نگرش که است موضوع این ،۵2۶

 به منحصر را کیفری حقوق در استناد مقنن بلکه نیست کیفری

 جنایت ... چنانچه»نموده  بیان چراکه است دانسته ضامنتعیین 

 تلقی شدهحل را مشکل سپس و...« باشد  عوامل تمام به مستند

 پرداخت خسارت در مسئولیت میزان تبیین به اقدام و کرده

 .است نموده

 هانظریه -5

 اولیه سبب نظریه -

 مجازات قانون که اسـت شـیعه فـقهای مشهور نظریه این

 که معروفی مثال .است برگزیده را آن (۶4)ماده  در نیز اسالمی

 چاهی کـسی اگـر که است این شودمی مطرح مورد این در

 به ثالثی شخص و دهد قرار آن دهانه بر سنگی دیگری و بکند

مجنی  رایز اسـت؛ ضـامن سنگ قرار دهنده بـیفتد، چاه درون

 و است شده روبرو بود نموده ایجاد او که سببی با علیه ابتدا

 تأثیر نیز (چاه حفر) دیگر سـبب کـه اسـت شده باعث او عمل

 درجایی مسئله این فرض که اندکرده تصریح فقها البته .کند

 و مجاز نفر یک عمل اگر ولی باشند متعدی دو هر کـه اسـت

موجب به .است ضامن متعدی شخص باشد، غیرمجاز دیگری

 نظریه، هرگاه دخالت و تأثیر چند عامل در مورد ضرراین 

 تأثیرگذار زودتر که است کسی عهده بر ضمان نباشد، زمانهم

 آن نظریه این مبنای. است دیگری مقدم بر جهتازاین و بوده

 را ابتدایی حادثه خود رفتار با نخستین مرتکب اگر که است

: ۱۳7۵)محسنی،شد، نمی واقع بعدی حوادث زد،نمی رقم

 (۱۳: ۱۳9۵؛ به نقل از رستمی و شعبانی کندسری،۱44

 احراز برای امامیه فقه که در تأثیر در مقدم سبب نظریه

 از دیگری شده، قرائتارائه طولی اسباب در سببیت رابطه

 جراحت درمان در پزشکی اگر بنابراین نظریه است؛ همین

 پزشک بمیرد، بیمار و کند کوتاهی دیگری به واردشده

 جرح دیده،زیان قتل در چراکه! نیست مسئول مباالتبی

 دوم عامل نبود، اگر و تأثیر است در مقدم سبب واردشده
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 و عوامل سایر نادیده گرفتن نظر، این ایراد. کردنمی مداخله

 همین به. است حادثه به نزدیک عوامل ویژهبه اسباب دیگر

 تأثیر در مؤخرسبب  به را ضمان فقها برخی که است خاطر

اند، برگزیده را ضمان در اشتراک هاآن از بعضی و داده نسبت

 (.4۶۳: ۱۳87)کاتوزیان،

 نظریه سبب مستقیم نتیجه -

 قرار مسئول سبب، آخرین و تریننـظریه، نزدیک ایـن در

 نظریه این اشکال .شودمی پوشیچشم دور علل از و گیردمی

است؛  نگرفته نظر در را دیگر اسباب و علل سهم که است این

 داشته حادثه وقوع در بیشتری سهم بعیده اسباب و علل بساچه

 است شدهمطرح فـقه در که مؤخر شرط با نظریه نی. اباشند

 علت. اگر نباشد یکی کامالً است ممکن است، ولی مرتبط

 از قبل اسباب به که باشد مواردی در مؤخر سبب در ضمان

 اسباب اگر است؛ ولی درست سخن بخشیده، این فعلیت خود

 تـشدید را آن مؤخر سبب ولی داشته فعلیت خود از قبل

 آقایی)است،  نبوده مؤخر سبب به مـحتاج نتیجه کـرده، تحقق

 (.48: ۱۳8۶نیا،

و  سبب آخرین و تریننزدیک بر مسئولیت تحمیل

 این. است نظریه توجهی به اسباب و عوامل دور، مبنای اینبی

 ارتباط جنایت، چون است که استوار توجیه این بر نظریه

 فرایند عبارتی، به و دارد نهایی عامل با مستقیمی و تنگاتنگ

 ضرر عرفا لذا است، کرده کوتاه را تربزرگ یا آسیب مرگ

 عنوانبه دخیل، سایر حوادث و است مستند عامل این به وارده

؛ به نقل از ۱۵۱ :۱۳7۵شوند، )محسنی،محسوب می شرط

 (۱۳: ۱۳9۵رستمی و شعبانی کندسری،

 تئوری عنوان این نظریه در حقوق مسئولیت مدنی تحت

: ۱۳87است، )کاتوزیان، شدهمطرح واسطهبی و نزدیک سبب

و در فقه امامیه  (؛۱9۶: ۱۳9۳رحیمی، و ؛ به نقل از صفایی4۵7

 سرشناسی طرفداران مباشر، و سبب اجتماع فرض در ویژهبه

: ۳7 ج ،۱4۰4؛ نجفی،24۰: 4 ج ،۱4۰8ارد، )محقق حلی،د

 در مقدم عوامل نادیده گرفتن نظریه این وجود، ایرادبااین (.۵4

 بر بود، قبلی وارد نظریۀ بر که ایرادی همان درواقع،. است تأثیر

 فراموش را نزدیک عوامل اولی،. است وارد هم نظریه این

 اسباب دور و مقدم را. دومی، و کندمی

 :نتیجه پویای سبب نظریه -

 منشأ توانندمی متحرک طیشرا ،تنها نظریه، این بر اساس

 متحرک شرایط نتیجه درواقع مـجرمانه نتیجه و شوند تغییر

 که ی. کسهستند حرکتبی و متوقف که شرایطی است، نه

 است متحرک شرط که زند، ضربهمی قلبی بـیمار بـه ایضـربه

 این ابهام. نقطه است ساکن که قلبی بیمارینه  شد، نتیجه عامل

 نتیجه و نشدهتعریف درست ایـستا شرط کـه است این نظریه

 فعل ترک مرتکب که است کسی مسئولیت نظریه، عدم این

 (.2۵: ۱۳8۰است، )فرهادوند، شده

در  که گذاردمی عاملی حساببه را جنایت نظریه، این

بیشتری  پویایی و تحرک از دیگر عوامل یا عامل با مقایسه

 (.۳۶9: ۱۳92برخوردار است، )اردبیلی،

 به است ایزمینه بیماری دارای که شخصی طور مثال،به

 مرتکب معالجه حین کند و پزشک درپزشک مراجعه می

دیدگاه مزبور، بیماری  طبق. کندمی فوت بیمار و شده تقصیر

 جنایت درنتیجه، و شده محسوب ساکن ای عاملزمینه

 متوجه شود. ایراد این نظریه بیشترمی گذاشته پزشک حساببه

 ترک و داشته کاربرد فعل از ناشی جنایات در فقط که است آن

: ۱۳9۵شود، )رستمی و شعبانی کندسری،شامل نمی را هافعل

۱4). 

 اسباب برابری نظریه -

 زیانی که شرایطی و اسباب بین نباید نظریه، موجب اینبه 

 یکهیچ چون شد، قائل تمایزی و تفاوت است، آورده بار را به

 همه تجمیع از و نبوده حادثه کافی ایجاد برای تنهاییبه هاآن از

سهم  هاآن تمام پس. است شدهواقع خسارت یا جنایت عوامل،

 و صدمه با نزدیک، یا دور خواه عاملی، هر بین و دارند برابر

؛ به 4۵۱: ۱۳87)کاتوزیان،است،  موجود سببیت رابطه خسارت

 (.۱9۶: ۱۳9۳رحیمی، و نقل از صفایی

 و سبب اجتماع امامیه در فقهای برخی سوی از دیدگاه این

 شخصی کهدرصورتی اندگفته که ایگونهبه شده،ارائه مباشر
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 و اندضامن دو هر بدزدد، را مال دیگری و باز بگذارد را دری

بخواهد رجوع کند،  که هاآن از یک هر به تواندمی مالک

 (.2۰: ۱4 : ج۱4۱۶)حائری، 

 عوامل و ضعف شدتبه توجهیبی علت به نیز دیدگاه این

 حال،بااین. است رد بهمحکوم  هاآن همه دیدن یکسان و دخیل

 عوامل مداخله فرض در ۵۳۳ ماده در مجازات اسالمی قانون

 در. است قرارداده موردتوجه را نظریه این عرضی صورتبه

 همه و نبوده مهم مرتکبان رفتار تأثیر میزان ظاهراً  مزبور، ماده

 هستند. شریک

 گیرینتیجه

 در آن زوایای و سببیت رابطۀ به مربوط نظری مباحث

 تشتت و تردید از ایهاله در ما همچنان کشور کیفری حقوق

 رابطه در خصوص جامعی و دقیق تفکیک هنوز و دارد قرار

 مدنی مسئولیت با مقایسه در آن آثار و کیفری حقوق در استناد

 عرف و قضائی رویه در ترتیب همین به. است انجام نگرفته

. گرددنمی مالحظه و منسجمی واحد نظریه نیز قضائی آراء

خصوص  در بحث هنگام به اندیشمندان همۀ توجه کانون

 به خسارت پرداخت میزان و ضمان مباحث سببیت، رابطۀ

 سرزنش و تقصیر اجتماعی گویا اهمیت و است جرم قربانیان

 مسائل مسئولیت پایههم آن، شأن و شدهگرفته نادیده کیفری

 مسئله که کرد توجه نکته این به باید ولی. شودمی تلقی مدنی

 بسیار آثار و اساسی بسیار است ایمسئله شناخت بزهکار

 رابطۀ احراز .دارد زندگی اشخاص بر اجتماعی لحاظ به مهمی

 اجزای از یکی عنوانبه مجرمانه نتیجه و رفتار بین سببیت

 و بارزیان فعل میان نیز و جنایات عنصر مادی دهندهتشکیل

 مدنی مبتنی مسئولیت ارکان از یکی عنوانبه واردشده خسارت

 این احراز طریقه در مشکل اما است؛ قانونی الزام یک بر

 وقوع در عامل چند مواردی که در ویژهبه است، انتساب

 طولی نیز دخالت نحوه و کندمی مداخله خسارت یا جنایت

 از برخی و امامیه فقیهان از جمعی. باشد (زمانهم غیر)

رابطه  احراز برای را« اگر ... نبود»معیار  غربی حقوقدانان

 محقق شدهواقع فعلِ اگر که معنا این به اند،داده پیشنهاد سببیت

 گرچه ضابطه این. آمدنمیپدید  جنایت یا خسارت شد،نمی

 دخالت موارد تمام برای اما است، مفید موارد پارهای در

 صورتبه مرتکب فعل است، الزم و ندارد حلمتعدد راه عوامل

 آورده به وجود را آن و بوده مؤثر نتیجه وقوع در نیز مثبت

مواد از قانون مجازات  یبرخ یکه در بررس طورهمان. باشد

ای از مواد مؤثر در پاره یراتییتغ د،یاشاره گرد ۱۳92 یاسالم

 اعمالی نظرهای حقوقباب از قانون در جهت رفع اختالف نیا

سبب  هیشمول نظر رهیاست. ازجمله محدود کردن دا دهیگرد

 ینمود. ولتأمل میجهات مختلف قابل از که ریمقدم در تأث

ناخواه در خواهاست و  تیدارای اهم یآنچه فراسوی مواد قانون

 ،نمایدمی فاءیآن نقش مؤثری ا رییتغ یحت ایمواد و  لیتحل

است. به نظر  فرییو ک یازلحاظ مدن تینظری مسئول کیتفک

مراحل، با  یدر تمام دیبا فرییمقررات ک کنندگانرسد تنظیممی

قانون  اقیو س سبک فری،یحقوق ک یمطمح نظر قرار دادن مبان

 .ندینما یآن را منطبق با آن مبان اتیاعم از ماده، شکل و ادب

است که راه اختالط دو مبحث و  یصورت نیدر چن مسلماً

گردد. طبعاً بر مسدود می گریکدی با شانیاصطالحات و ابزارها

 موجبات مقدم بر فرییک تیمسئول فری،یک اتیاساس ادب

قرار خواهد  تیعنوان کانون بحث در رابطه سببضمان و به

متفرع بر  یعنوان امری الزم ولبه خسارت گرفت و پرداخت

 محقق خواهد شد. فرییک تیمسئول

 منابع و مآخذ

، ۱ ج ،عمومی جزای حقوق .(۱۳92) محمدعلی. اردبیلی، .۱

 حقوقی میزان. بنیاد تهران، انتشارات ام،سی چاپ

 ،2 ج ،عمومی جزای حقوق( ۱۳92) محمدعلی، اردبیلی، .2

 میزان. انتشارات تهران،

( جنایات) اشخاص علیه جرائم. ۱۳8۶.حسینآقایی نیا،  .۳

 48ص  سوم،: چاپ میزان، انتشارات تهران،

 تطبیقی بررسی(. »۱۳9۶عنایت تبار، رشید. ) امینی، منصور؛ .4

 حقوق ایران و حقوق در مباشر و سبب مدنی مسئولیت

تطبیقی  حقوق ، نشریه مطالعات«گرمداخله عامل انگلستان در

 .۱ شمارۀ ،9 دورۀ
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 آراء یینهآ در سالمیا زاتمجا نقانو .(۱۳77)یداهلل.  بازگیر، .۵

 ،(ضـمح یاـخط و دـعم شبه قتل) ر؛کشو عالی انیود
 س.ققنو راتنتشاا ان،تهر

 اول، چاپ ،المسائل ریاض .(۱4۱8) علی. سید حائرى، .۶

 (.ع) البیت آل مؤسسه قم،

 ج ،االسالم شرایع .(۱4۰8) بن حسن. جعفر ،(محقق) حلی .7

 .اسماعیلیان قم، دوم، چاپ ،2

 ،الوسیلۀ تحریر (.۱4۱2موسوی. ) اهللروح سید خمینی، .8

 به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ،4 ج علی، اسالمی، ترجمه،

 ایران. – قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 احراز(. »۱۳9۵هادی؛ شعبانی کندسری، هادی. ) رستمی، .9

و  جنایات در گوناگون عوامل مداخله فرض در سببیت رابطۀ

، («۱۳92 اسالمی مجازات قانون بر تأکید با) مالی خسارات

 پانزدهم. شماره چهارم، سال کیفری، حقوق پژوهش فصلنامه

 مباشر و سبب اجتماع»(. ۱۳9۳صادقی، محمدهادی. ) .۱۰

 حقوقی مطالعات ، مجله«۱۳92 اسالمی مجازات قانون در

 دوم. شماره ششم، دوره شیراز، دانشگاه

 .(۱۳9۳) اهلل.حبیب رحیمی، و حسین سید صفایی، .۱۱

 پنجم، چاپ ،(از قرارداد خارج الزامات) مدنی مسئولیت

 سمت. انتشارات تهران،

 نامهپایان ،«جنایات در تسبیب(. »۱۳8۰). علی فرهادوند، .۱2

 دانشگاه حقوق دانشکده شناسی،جرم و جزا ارشد کارشناسی

 .بهشتی شهید

کیفری،  قوانین در تسبیب(. ۱۳9۰الدین. )جالل قیاسی، .۱۳
 .میزان چاپ سوم، تهران، انتشارات

 قرارداد، از خارج هایالزام .(۱۳87) ناصر. کاتوزیان، .۱4
 تهران، هفتم، ، چاپ۱ ج ،عمومی قواعد: مدنی مسئولیت

 .تهران دانشگاه انتشارات

 ،عمومی جزای حقوق دورۀ .(۱۳7۵) مرتضی. محسنی، .۱۵

 .دانش گنج: تهران چاپ اول، ،2 ج جنایی، پدیده

 در سببیت رابطه»(. ۱۳94ملکوتی، نصیر. ) فرید؛ محسنی، .۱۶

 سال دادگستری، حقوقی مجله ،«۱۳92 اسالمی مجازات قانون

 یکم. و نود شماره نهم، و هفتاد

 اشخاص علیه جرائم(. ۱۳92حسین. ) میر محمدصادقی، .۱7
 میزان. نشر تهران، ،۱2 چاپ ،(اختصاصی کیفری حقوق)

 چاپ ،جواهرالکالم .(۱4۰4) محمدحسن. شیخ نجفی، .۱8

 .العربی التراث احیاء دار بیروت، هفتم،

 شرایع فی جواهرالکالم. ۱۳۶2. حسین. محمد نجفی، .۱9

 لبنان. بیروت، نشر ،۳7 جلد العربی، التراث احیاء دار االسالم،
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