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A B S T R A C T 
In some cases, the innate nature of criminal act is punishable regardless of 
realization or non-realization of any result, and in this sense, to realize the 
criminal responsibility, there needs causality relationship, since the relationship 
always requires two parties (i.e. behavior and result) and when result is not 
essential, the existence of a causal relationship will not be necessary. In some 
crimes where obtaining a criminal result is essential for its realization, three 
conditions are required for the realization of criminal responsibility: (i) the 
presence of criminal behavior, (ii) occurrence of a harmful incident, and (iii) 
existence of causal relationship between criminal behavior and harmful event. It 
is feasible to explore and prove causal relationship in some cases, especially 
when an agent was involved in the result realization, as someone killing 
somebody by a gun. Instead of providing a vivid and decisive rule, the 2012 
Islamic Penal Code attempted to provide some solutions by taking certain 
situations and conditions into account. Given that, in transverse case of 
stewardess multiplicity, the result is taken into account of all parameters, and in 
the longitudinal case, the last stewardess may be the guarantor, the first 
stewardess, or even both. Besides, in the multiplicity assumption of causes 
transversely, equal responsibility has been ordered, and in case of longitudinal 
involvement, provided the unintentional crime, the primary stewardess has 
been mainly affected. 
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 چکیده
 

 است مجازات قابل اينتیجه هرگونه تحقق عدم یا تحقق از نظرصرف مجرمانه عمل نفس موارد، برخي در

 همواره زیرا ، نسبت علیت رابطه نام به چیزي وجود به نیاز كیفري مسوولیت تحقق براي لحاظ بدین و

 نیز علیت رابطه وجود ندارد، ضرورت نتیجه كه هنگامي و( نتیجه و رفتار) است طرف دو به نیازمند رابط

 سه وجود ، است ضروري جرم تحقق براي مجرمانه نتیجه حصول كه جرائمي در.  داشت نخواهد لزومي

. بارزیان ايحادثه پدیدآمدن 2-. مجرمانه رفتار وجود 1-: بود خواهد الزم كیفري مسوولیت تحقق براي امر

 موارد، ايپاره در علیت رابطه اثبات و كشف. بارزیان حادثه و مجرمانه رفتار بین علیت رابطه وجود 3-

 با شخصي اینکه مانند. بود خواهد آسان است داشته دخالت نتیجه تحقق در عامل یک كه هنگامي بویژه

روشن و قاطع  يضابطه کیجاي ارائه به 1392 ي. . قانون مجازات اسالمرساندمي قتل به را دیگري اسلحه،

 نی. بر ادیارائه نما یيخاص راهکارها طیشرا يرخها و ببا در نظر گرفتن حالت دهیكوش شتریب نه،یزم نیدر ا

و در حالت  شوديحساب تمام عوامل گذاشته مبه جهینت ،يصورت عرضاساس، در صورت تعدد مباشر به

در فرض تعدد  ن،یها. همچنهردوي آن ایمباشر نخست و  ایضامن باشد  ریممکن است مباشر اخ ،يطول

 يرعمدیشرط غبه ،يشده و در صورت دخالت طولداده تیؤولتساوي مسحُکم به يصورت عرضاسباب به

 سبب مقدم در تأثیر مالک قرارگرفته است. ت،یجنا
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 مقدمه

جنایات یا صدمات جسماني كه موجب سلب حیات و یا 

شوند شامل قتل و یا عوارض دیگري غیر از سلب حیات مي

وجرح و یا نقص عضو اعم از عمدي یا غیرعمدي ضرب

باشند كه بنا بر داللت آیات و روایات از زمان امامان مي

هاي حقوقي دنیا،مهم تلقي و معصوم و همچنین در كلیه نظام

ها مجازات ل در نظم عمومي و براي مرتکبین آنموجب اخال

شده است.ازجمله مباحثي كه در مورد شدیدي در نظر گرفته

شده است مسئله وقوع جنایت با جنایات وارده بر انسان عنوان

،و ازآنجاكه مقررات جزایي اسالم است« مباشر»مداخله مستقیم 

ت صورو قوانین عرفي موجبات ضمان و مسئولیت كیفري به

ضمان بالمباشره و ضمان بالتسبیب تشریع شده است،لذا 

درجایي كه مباشرت در جنایت موجود نباشد كسي در قبال 

در  مجازاتقانون جنایت حاصله مسئولیتي نخواهد داشت. 

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.3.3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


 

 
 

205 

 

1140 پاییز،  3،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

بحث جرائم علیه تمامیت جسماني و حیات دیگران تقسیم

 هایي در مورد نحوه همکاري در ارتکاب قتل بیان كردهبندي

ت كه جدا از تقسیم آن به فاعل و شریک و معاون است. اس

 492این تقیسم بندي عبارت است از مباشرت و تسبیب. ماده 

جنایت در »در این خصوص آورده است:  92ق.م.ا مصوب 

صورتي موجب قصاص یا دیه است كه نتیجه حاصله مستند به 

یا كه به نحو مباشرت یا به تسبیب رفتار مرتکب باشد اعم از آن

)قانون مجازات اسالمي  494ماده «. ها انجام شودبه اجتماع آن

مباشرت را چنین تعریف كرده است: ( 92مصوب سال 

مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب »

مصوب سال  يقانون مجازات اسالم) 506ماده «. واقع شود

تسبیب در جنایت آن »نیز در تعریف سبب آورده است:  (92

ت كه كسي سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگري را فراهم اس

كه در طوريكند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به

شد مانند آنکه صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمي

در قانون  .«چاهي بکند و كسي در آن بیفتد و آسیب ببیند

با تغییر مبناي  526در ماده  1392مجازات اسالمي مصوب 

گونه مقررشده است: هرگاه دو یا چند عامل، برخي به ینقبلي ا

مباشرت و بعضي به تسبیب در وقوع جنایتي، تأثیر داشته 

باشند، عاملي كه جنایت مستند به اوست ضامن است و 

طور مساوي چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به

باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد كه در ضامن مي

این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. 

اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز كه مباشر در جنایت بيدرصورتي

  .ها باشد فقط سبب، ضامن استیا مجنون و مانند آن

 مباشرت -1

 آن مباشرت اسالمي مجازات قانون 317 ماده بر اساس

 . باشد شدهواقع جاني خود توسط مستقیماً  جنایت كه است

با اقدام  میطور مستقواسطه و بهاست كه بي يمباشر جرم كس

اینکه با دست مجرمانه شود.مثل جهیخود،موجب حصول نت

اي به است كه باواسطه يكس زیرا بکشد و ن يگریخود،د

زده كه ازنظر عرف، ازآنجاكه مشخص و ارتکاب جرم دست

و شود و جرم به خود اواسطه محسوب نمي ست،یآشکار ن

و  ریكه با كارد و شمش يشود، مانند كسنسبت داده مي ماًیقمست

، را بکشد يي قتل و ابزار آن است،كستفنگ ،كه واسطه ای

(Pourbafarani, 2014: 278.) 

طور شود كه بهاطالق مي يفاعل جرم به كس ایعنوان مباشر 

اي مجرمانه جهیكند و نتترک مي ایرا انجام داده  يعمل میمستق

 يخود گلو يهادستكه با  يآورد. مانند كسرا به وجود مي

را گرفته و چندان فشار دهد تا خفه شود. قانون  يگرید

قرار  دیتأك وردمفهوم را م نی، ا317در ماده  يمجازات اسالم

 ماً یمستق تیموجب آن مباشرت آن است كه جناداده است و به

 Mir Mohammad. )شده باشدواقع يتوسط خود جان

Sadeghi, 2014: 105.) 

توسط  يماد اتیوسیله انجام عملارتکاب جرم چنانچه به

تنهایي كه به يسخن كس گریبه د ایمرتکب آن به اتمام برسد و 

رساند، جرم را به انجام مي يماد اتیعمل میطور مستقو به

 (.Ardabili, 2013: 66) شود.مي دهی)مباشر جرم( نام

را  يگرید يهاي خود گلوبا دست يشخص نکهیمانند ا

تنهایي به يكس نکهیا ایبرساند و  قتلفشار دهد و او را به 

بکند. ضمنًا  يگریمبادرت به ربودن مال منقول متعلق به د

مانند تفنگ،  يلیچنانچه مرتکب جرم را با استفاده از وسا

 لیآن به انجام برساند، وسا ریدستي و نظاچوب ،يسالح كمر

شود و جرم به مباشرت واسطه محسوب نمي عرفاظر موردن

 (.Sadeghi, 2010: 98) خواهد بود.

مباشر جرم همان فاعل مستقل جرم  ف،یپس بنا به تعر 

 نیارتکاب جرم است. بد يبه معن زیاست و مباشرت در جرم ن

هاي نظران عنوانو كتب و آثار صاحب یيلحاظ در متون جزا

مفهوم و  کیمباشر و فاعل مستقل و مرتکب جرم، غالباً به 

ارتکاب جرم همواره توسط شوند.استعمال مي گریکدیجاي به

و عمل  پیوندد و همیشه جرم نتیجه ارادهیک نفر بـه وقوع نمي

بلکه ممکن اسـت افراد دیگري نیز بـا وي در  نیست یک فرد

تـکاب عمل مجرمانه و درنتیجه وقوع جرم دخالت داشته ار

باشند كه در این صورت گاهي مستقیماً در عناصر متشکله ذات 
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و ماهیت جرم مداخله نموده و مجرم را در ارتکاب جرم یاري 

نحو مؤثر مباشر ه طور غیرمستقیم اما بـدهند و زماني نیز بهمي

رسانند.آنچه در مي جرم را در محقق ساختن آن یاري و كمک

شود، تحت عنوان شركت در جرم صورت نخست واقع مي

 عنوانلحاظ شده و هریک از مداخله كنندگان نیز معاون به

و  حقوقدانان لسان اصوالً آنچه در .خواهند بود «شریک جرم»

در  شركت علماي حقوق جزا در خصوص تبیین مفهوم

ل یا اعمالي ارتکاب فعل مجرمانه آمده است، حاكي از عم

و  مادي عملیات است كه فـرد یـا افـرادي با دخالت در

تحقق  اجرایي ارتکاب جرم، پدیده مجرمانه را عمالً در خارج

بخشند.ازجمله این حقوقدانان، دكتر نوربها در این زمینه مي

دیگر  افراد در جرم كسي است كه با فرد و یا» نویسند:مي

و  عیني با قصد مـجرمانه مـشخصشركت در انجام مادي بزه م

كه بتوان او را نحويكند بههماهنگ باهمکاران خود دخالت مي

 :Pourbafrani, 2013، )«شناخت شریک در مفهوم عرفي آن

271.)

 سببیت در جرم  -2

 يسبب شدن برا» يبه معنا «بیتسب»طوركلي عنوان به

 واسطهياست و در مقابل مباشرت)انجام دادن ب «يتحقق امر

طور اتالف به ای تی. در مباشرت، جنارودي( به كار ميكار

 نکهیمانند ا دهديتوسط شخص رخ م واسطهيو ب میمستق

 يگریآتش به خرمن د ایكند  کیشل يگریبه د میمستق يفرد

اتالف شده و  ای تیفرد سبب وقوع جنا «بیتسب»اما در  ندازدیب

در بروز آن نقش ندارد؛ مانند كندن چاه درراه،  میمستق

شهادت  ه،یدادن آن به ملک همسا تیافروختن آتش و سرا

ـ كه  واناتیو باز كردن قفس ح يكس هیعل نیدادن دروغ

وارد آمدن خسارت بر  ای يجان كس ایموجب تلف شدن مال 

 ایمنجر به قتل  نکهیاعم از ا تیخصوص جنا در .شوديم آن

مصوب  يقانون مجازات اسالم 506د، در ماده شو يجرح كس

در  بیتسب»شده است كه گونه تعریفاین بی، تسب1392

 تیمصدوم ایسبب تلف شدن  يآن است كه كس تیجنا

نشود  تیمرتکب جنا ماًیرا فراهم كند و خود مستق يگرید

 شد،يحاصل نم تیدر صورت فقدان رفتار او، جنا كهينحوبه

. «ندیبب بیو آس فتدیدر آن ب يبکند و كس يمانند آنکه چاه

(Momeni,2022: 11) 

نقش نداشته و  تیتنهایي در بروز جناسبب به يگاه البته

تا  كنديم فاینقش ا انیم نیمباشر هم در ا ای گریبلکه اسباب د

اسباب و  نیمحقق شده شود، كه اجتماع ا جهیمنجر به نت

 کی اگر .بحث استطور جداگانه قابلاجتماع سبب و مباشر به

 يصورت، تمام نیشود، در ا يتیعامل بروز جنا ،تنهایيسبب به

 يچاه يكس نکهیمتوجه سبب خواهد بود، مانند ا تیمسئول

كردن چاه و عدم استفاده از عالئم  منیعدم ا لیبکند، و به دل

 بیآس ایواسطه سقوط در چاه، كشته شود به يگرید ،يهشدار

 تیمسئول يكنده، تمام اكه چاه ر يصورت، فرد نیدر ا ند،یبب

 کیچند سبب، در بروز  يگاه .را بر عهده خواهد داشت

ها در بروز سبب نیخسارت نقش دارند و بسته به تأثیر ا

 ت،یمختلف در بروز جنا ای يطور مساواسباب به ت،یجنا

و  كند،يچاه م يكس نکهی. مانند اشونديم مسئول قلمداد

 يو سپس فرد گذارديدر مقابل چاه م يهم سنگ يزمان كسهم

. در كنديواسطه برخورد با سنگ، به داخل چاه سقوط مبه

كه سنگ را  يكه چاه را كنده، و هم كس يهم كس نجایا

 يطور مساواند و هر دو بهشده تیگذاشته، سبب بروز جنا

 نکهیهم اهم وجود دارد و آن يسوم حالت.مسئول هستند

 تیدر بروز جنا ياست اما سبب اصل تیمباشر وقوع جنا يكس

اسلحه به دست  کیسالي بزرگ نکهیاست؛ مانند ا يگریكس د

 کیاگرچه شل نجایكند؛ در ا کیتا با آن شل دهديكودک م کی

در دادن اسلحه به كودک  يكودک بوده اما سبب اصل ياز سو

به  نجایسال بوده و در ادادن، شخص بزرگ کیشلو فرمان 

بودن عامل سبب از عامل مباشر، سبب مسئول  تريقو لیدل

 تیاز اركان مهم مسئول يکی تیرابطه سبب .شوديقلمداد م

است.  تیدو نوع مسئول نیو نقطه اشتراک ا يو مدن يفریك

قابل  تییک از دو نوع مسئولاي كه بدون اثبات  آن هیچگونهبه

دو قلمرو  نیوجود رابطه استناد در ا. بااینستیتحقق ن

با  دیبا يفریك تیداشته و در حوزه مسئول ياساس يهاتفاوت
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ها از آن کیهر راینظاره كرد. ز دهیپد نیبه ا يفریك شنگر

همان ساختار،  ياقتضائات و لوازم خود رادارند وطبعا  بر مبنا

و تحقق است. هرچند جبران خسارت  يبررس تینوع مسئول

موردقبول خواهد بود  يفریك تیتحقق مسئول جهیعنوان نتبه

برگرفته از  يبر اصول يمبتن يفریاستناد در امر ك تیقابل يول

 (.Najib Hosni, 2012: 89) است. يفریك يمبان

 هم عرض در متعدد مباشرین اجتماع -3

 در مباشرت متعدد افعال با عامل چند است ممکن گاهي

 هاآن افعال مجموع محصول كه جنایتطوريبه نموده جرم

 آنان از فعل هریک بین علیت رابطه كهنحويبه گردد، محسوب

 به عامل چند گاه دیگرعبارتبه. باشد ثابت حاصله جنایت و

 علیه جنایت یا خسارت ورود باعث بال واسطه و نحو مستقیم

 مساوي نحو به هاآن همه این صورت در كه شوندمي دیگري

 شرطيبه مسئولیت نوع این تحقق بنابراین. باشندمي مسئول

 عوامل آن همه عمل به استناد قابل بارزیان نتیجه كه است

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

 و شخص آن فوت به عمل منجر همین و كنند پرتاب پرتگاهي

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

 مباشرین اجتماع این .شوند دیگري از حیات سلب باعث

 این عوامل كه است ايگونهبه گاه همدیگر، عرض در متعدد

 امام زمینه این در كه شوندمي یکدیگر بر جنایت ایراد باعث

 و آزاد نفر دو هرگاه »فرمایند: مي در تحریرالوسیله( ره) خمیني

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

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

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

 پرداخت را دیگري دیه نصف هركدام ورثه و است عمد شبه

شود، مي ساقط دو هر از ماندهباقي نصف و كندمي

(Khomeini, 2003, vol. 2: 563.) 

 سابق مجازات قانون 335 و 334 مواد نظر همین تأیید در

. دانستمي دیه پرداخت دارعهده تساوي طوربه را مباشرین نیز

 مادة و شوند كشته دو مباشر هر كه است موردي در 334 مادة

 .شود كشته مباشرین از نفر یک كه است موردي در نیز 335

» است داشته مقرر خصوص این در 1392 قانون 527 ماده

 یا شوند كشته یکدیگر با واسطهبي برخورد اثر نفربر دو هرگاه

 برخورد، مساوي در هاآن تأثیر میزان چنانچه ببینند، آسیب

 مال از هركدام دیه نصف عمدي شبه جنایت مورد در باشد،

 وسیلهبه هركدام دیه نصف محض مورد خطا در و دیگري

 كشته هاآن یکي از تنها اگر و شودمي پرداخت دیگري عاقله

 نصف مرتکب، خود یا عاقله مورد حسب ببیند، آسیب یا شود

 ,Ardabili)، «بپردازند او دم اولیاء به مجني علیه یا باید را دیه

2013: 66). 

 از 1392 اسالمي مجازات قانون كنندگانتدوین استفاده

 مادة در خصوص. است مباشرت مفهم معني «واسطهبي »واژه 

 برخالف ماده مذكور كهاین اول: است ذكرقابل نکته دو 527

 تلقي اهمیت واجد را طرفین از هریک تأثیر میزان قبلي مواد

 است، ننموده بیان را تأثیر میزان تشخیص نحوه ولیکن كرده

 معمول قضایي رویۀ در همانند آنچه نیز مورد این در گویا

 همین نکته، و كرد، استفاده كارشناسي از نظرات باید است

 صورت در چراكه شودمي محسوب ماده از قسمت این ضعف

 تأثیر میزان از باید كه رسدمي نظر به ايچنین حادثه وقوع

 اساسي توجه شدهنتیجه واقع به و كرد، نظرصرف عوامل

مقدار  چه نتیجه این وقوع در یک هر كهاین زیرا داشت. مبذول

 و مقدار این تعیین عملي مشکالت علت به اند،بوده مقصر

 آراي در تشتت و عدالتيبر بي مبتني احتمالي نتایج بروز

 كه موضوع این علت اینکه، دوم.گیرد قرار مدنظر نباید قضایي

 را از مباشرین هركدام ، 1370 مصوب گفته قانونپیش مواد

 اینجا در كه بود این دانستند،مي دیه نصف پرداخت دارعهده

 دیگري و مقتول خود یکياست:  عامل دو مستند به مرگ

 Mir Mohammadداشته است، ) برخورد مقتول با كه عاملي

Sadeghi, 2014: 23.) 

 مقتول خود به جنایت استناد دلیل به دیه نصف بنابراین 

 نصف پرداخت مسئول فقط عامل دیگر و شودمي ساقط

 هر كه در فرضي اینکه اما. دارد استناد او به كهاست  ماندهباقي

 كشته( كنندمي برخورد هم به كه دونفري هر یعني) عامل دو

 عامل دو از هركدام قبلي قانون 335 و 334 ماده شوند، دومي
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 تهاتر و دانستندمي دیه دیگري نصف پرداخت دارعهده را

شود مي آشکار درجایي موضوع این آثار. گرفتنمي صورت

 یکسان هاآن دیه میزان و نباشند نوع یک از عامل دو آن كه

 در همچنین. مرد دیگري و باشد عوامل زن از یکي مثالً نباشد،

 و دیگري باشد مسلمان مباشرین از یکي كه موردي

 دقت جهت به تفکیکي چنین رسدمي نظر به. غیرمسلمان

 به 527 مادة در 1392 اسالمي قانون مجازات كنندگانتدوین

 مجازات قانون 526 است، مادة یافته انعکاس تريشفاف نحو

 آورده وجود به بحث این در اساسي تفاوت 1392 اسالمي

 عوامل تمام به مستند جنایت اگر ماده این طبق زیرا است،

 مساوي طورمباشر( به چند یا دو به مستند ما فرض باشد )در

 در كه باشد مرتکبان  متفاوت رفتار تأثیر مگر باشند؛مي ضامن

. اندمسئول رفتارشان تأثیر میزان به هریک صورت این

(Momeni et al,2021: 18) 

 526 مادة در معیار بیان در تشویش این نگارندگان معتقدند

 مادة تردید البته بدون. خواهد شد عملي مشکالت بروز موجب

 اجراي زمان در كه است قضایي رویه از بازتابي مذكور

 و تأثیر میزان تعیین به متمایل شدتبه سابق، قانون  365مادة

 مادة به اساسي انتقاد. است بوده نسبت تأثیر به ضمان به حکم

 نگرش مذكور یک مادة نگرش كه است موضوع این ، 526

 به منحصر را كیفري حقوق در استناد مقنن بلکه نیست كیفري

 جنایت چنانچه »نموده  بیان چراكه است دانسته تعیین ضامن

 .(Ardabili, 2013: 73)، «باشد عوامل تمام به مستند

 تبیین به اقدام و كرده تلقي شدهحل را مشکل سپس و

 كهدرحالي. است نموده پرداخت  خسارت در مسئولیت میزان

 رابطه آیا كه گرددبازمي نقطه این به مشکل كیفري مسائل در

 حکم از پیش مرحله یک یعني خیر؛ یا است موجود استناد

 موضوع در استناد یا علیت رابطه تعیین شاید 526 مادة موضوع

 همین سبب دو هنگام جمع به ولي باشد آسان مباشر دو جمع

بین  اختالفات و مباحثات بروز موجب كه است اساسي نکته

 .شودمي كیفري حقوق علماي

 

 

 هم طول در متعدد اسباب اجتماع -4

 جهتازاین و نیست زمانهم عرفا متعدد اسباب تأثیر گاهي

 هم طول در اسباب اصطالحبه و هستند در تأثیر ترتیب داراي

 فراهم را تأثیر دیگري زمینه هاآن از یک هر و دارند قرار

مجازات  قانون 536و  535مواد در مهم موضوع این. كندمي

 متعدد، اسباب اجتماع مورد در .است شده تبیین 1392 اسالمي

 ممکن دو صورت به اجتماع این كه گفت توانمي طوركليبه

 متعدد اسباب همه كهاین اول صورت: باشد مطرح است

 غیر دیگر بعضي و عدواني هاآن از بعضي نباشند بلکه عدواني

 اسباب همه است كه فرضي نیز: دوم صورت. باشند عدواني

 ,Ardabiliباشند، ) عدواني هستند مؤثر جنایت در كه متعدد

2013: 76.) 

 عدوانی غیر و عدوانی اسباب اجتماع -

 قرار هم طول در متعدد اسباب كه فرضي در اول حالت

 تأخر و تقدم حالت تأثیرگذاري هم ازنظر به نسبت یعني دارند،

 این در. عدواني باشد اسباب از یکي فقط كه است این دارند،

 آن بودن عدواني سبب، مسئولیت شرط كهاین بهباتوجه حالت

 و اندمسئول متعدي اسباب فقها، مشهور نظر بنا بر است،

 است این ذكرشایان ندارند، نکته مسئولیتي غیر عدواني اسباب

انجام »  1392 اسالمي مجازات قانون 536 و 535 مادة دو كه

 364 مادة در كه« عدواناً» عنوان  جایگزین را« غیرمجاز عمل

 مجازات قانون كهدرحالي. اندكرده كاررفته بود،به قبلي قانون

 صرفاً كه بوده است توجهبي موضوع این به 1392 اسالمي

 هنگامي باشد، عدواني سبب است ممکن كه مواردي از یکي

 بدون. است داده انجام غیرمجاز نحو به را وي عملي كه است

 سبب یک« بودن عدواني» تشخیص  براي معیار بهترین شک

هم  و مجاز عامل هم درستيبه عرف گاهي. است عرف داوري

 سرزنش شایسته و مقصر اندازه یک به را غیرمجاز عامل

 مجاز كه« شهرداري» عمل  فرض كنید مثالعنوانبه. شناسدمي

. باشد گناه شدهبي فردي سقوط به منجر بوده، گودالي حفر به

 كه زماني از كمتر عامل این عرف ازنظر حالتي چنین در آیا

 فردي سقوط موجب و كرده حفر گودالي بدون اجازه فرد یک
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 رسد قانونمي به نظر لذا! باشد؟مي مقصر است، شده آن در

مثال  دو یا یک به محدود را خود اندیشه مواردي چنین در باید

. داشتمي نظر در نیز را غالب موارد و كردنمي ذهني

و « عدواني» هاي واژه از كه مجدداً است ترمناسب جهتبدین

 استفاده« غیرمجاز» و « مجاز» هاي واژه جايبه« غیر عدواني» 

 (.zeraat, 2013: 437شود، )

 عدوانی اسباب اجتماع -

 هم، طول در متعدد اسباب اجتماع صور از دوم صورت

 اند،بوده جنایت مؤثر وقوع در كه همه اسبابي كه است فرضي

 همین رابطه سببیت، مورد در اصلي مشکل. باشند عدواني

. است ابرازشده مختلفي آن نظریات درزمینه كه است صورت

 گردید مالحظه كه گونههمان 1392 اسالمي قانون مجازات

 و پذیرفته حاالتي چنین را در« تأثیر در مقدم سبب» معیار 

محدود  سابق قانون 364 مادة به نسبت آن محسوس تغییر

 معیار این به قائلین دلیل .است طولي اسباب به فرض نمودن

 محقق خویي. است استصحاب قاعدهبه استناد اسالمي فقه در

 جز خویش فتواي براي فقها مشهور» است:  نوشته بارهدراین

 جاري اینجا در استصحاب كهدرحالي دلیلي ندارند استصحاب

 اول سبب دوم، آمدن سبب وجود به از قبل چون شود؛نمي

 سبب بر و نماییم استصحاب را آن اثر تا است نداشته تأثیري

 داده استناد سبب دو هر به زیان بلکه ببخشیم، تقدمدوم 

 به سبب دو هر متوجه و مسئولیت ضمان درنتیجه و شودمي

 بر سبب تأثیر در مقدم سبب ترجیح لذا. شودمي اندازه یک

 .(Naqibi, 1386: 81 ،)«است وجاهت فاقد الحق،

» نظریه  كه نکته این نیز و انتقادها همین جهت به شاید

 چندان عقلي ازنظر نه و عرف نه ازنظر« تأثیر در مقدم سبب

 زمان در ما حتي كشور در قضایي رویه رسد،نمي نظر به موجه

 نکرده آن به توجهي چندان نیز مطلق طوربه نظر این حکومت

 جزایي دادگاه 102 شعبه از صادره آراي در مثالعنوانبه. است

 حادثه، وقوع در طولي اسباب هنگام وجود به بیرجند شهرستان

 همان كه)ها كارشناس نظریه اساس بر ضمان تنها میزاننه

 است، شدهتعیین( باشندمي قضیه در متخصص عرف نماینده

 كیفري لحاظ به افراد شناختن مسئول حتي در خصوص بلکه

 شدهشناخته بزهکار شایسته عنوان عرف ازنظر اقوي سبب نیز

 (.Duakhan, 2013: 11است، )

 باب در كه استدالل این با نیز كشور عالي دیوان 26 شعبه 

 بعید اسباب و است ضامن قریب همیشه سبب اسباب اجتماع

 داده سبب غیرمتعارف برائت به حکم شود،نمي مالحظه ابعد و

 به عنایت است.با دانسته مسئول را متعارف سبب تنها و

 در طولي اسباب تعدد موارد در قضایي دستگاه كه ايرویه

 و 535 مواد رسدمي به نظر است، نموده اتخاذ جنایت وقوع

 526 ماده به قضیه ارجاع این حالت در واست  تأملقابل 536

 (.Ardabili, 2013: 86است، ) مقصود به كافي

 مباشر و سبب اجتماع -5

 عامل چند یا یک به منتسب گاهي بارزیان نتیجۀ وقوع

 جنایت در مباشر اشخاصي یا شخص واست  مستقیم طوربه

 طوربه اشخاص یا شخص دیگري مواقع در باشند،مي

 میان در مباشري گردند، ومي جنایتي وقوع سبب غیرمستقیم

 زماني اینکه درنهایت و است محض تسبیب جنایت و نیست

 و غیرمستقیم، صورتبه و سبب نحو به جنایت در عواملي

 جنایت وقوع در مباشر و مستقیم طوربه دیگري عوامل

 در ؛است هاآن همکاري اثر در آمده بار به نتیجه و باشندمي

 در. گرددمي مطرح مباشر و سبب اجتماع بحث موارد این

 موردي در مباشر و سبب اجتماع: شدهگفته حالت این تعریف

 شوند، ثالثي بر مالي یا جاني ضرر ایراد موجب نفر دو كه است

 Jafariضرر، ) مباشر دیگري و باشد ضرر سبب یکي

Langroudi, 2007: 142.) 

 كودكي دیگري و كندمي حفر را چاهي كسي مثال طوربه 

 كه كسي و سبب، عنوانبه حفر كننده اندازد،مي آن درون به را

 نتیجه واست  جنایت در مباشر انداخته چاه درون به را كودک

 .است هاآن هردوي به منتسب

 سبب مساوی با مباشر -

 عرفا مجرمانه نتیجه وقوع در مباشر و سبب حالت این در

 همه به انتساب قابل نتیجه و اندداشته دخالت مساوي طوربه
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 در را مباشر هستند؟ قانون مسئول یکكدام ،است هاآن

 363 ماده ظاهر است.از كرده مقدم مسبب بر مسئولیت

 مطلب این مدني، قانون 332 ماده اسالمي و مجازات قانون

 سبب اجتماع حالت در اصوالً و طوركليبه كه، شودمي فهمیده

 و سبب تساوي حالت شامل ماده اطالق بهباتوجه كه) مباشر و

 به نزدیک مباشر زیرا گردد،مي مقدم مباشر( گرددمي هم مباشر

 عالي دیوان رویه وحدت رأي خصوص این . دراست نتیجه

 مباشر عهده بر مسئولیت ضمان باب در: داردمي اظهار كشور

 مگر است مسئول مباشر مباشر، و سبب اجتماع و در است،

 صورت در حتي بنابراین باشد؛ مباشر از اقوي سبب اینکه

 نقانو 526 مادة .1است ضامن مباشر باز مباشر و سبب تساوي

 ونبد مباشر و سبب ويتسا رتصو در 1392 سالميا زاتمجا

 هر به جنایت دستناا رتصو در مسئله دقیو و ودحد و حد كرذ

 نظر به البته. ستا نستهدا لمسئو را دو هر نوعيبه ،عامل دو

 در درواقع. نیست فقها رمشهو نظر مطابق نظر ینا كه سدرمي

 عامل به جنایتعرفي  دسناا و علیت بطۀرا ازحرا ده،ما ینا

 سبب یا مباشر كهاین ونبد ،ستا قرارگرفته کمال جنایت

 ازآنجاكه ینابنابر. باشد شتهدا موضوعیتي نفسهفي عامل دنبو

 ازنظر عامل دو هر و دارد استناد عامل دو هر به جنایتعرفا 

 مسئولیت ،باشندمي ويمسا( فعر بر اساس) اريتأثیرگذ میزان

 دنبو سبب یا مباشر درنتیجه و دبو هداخو عامل دو هر متوجه

 رمعیا دیگرعبارتبه. باشد مسئولیت تعیین کمال تواندنمي

داده  نسبت عامل دو هر به كهاست  جنایت عرفي دسناا ،مهم

 سالميا زاتمجا نقانو 526 دةما هرچند شود. باوجوداین،مي

 از پیش كه ستا ذكرشایان ليو ،ستا نظر ینا با فقامو 1392

 ممقا در ركشو عالي انیود 26 شعبه ن،قانو ینا تصویب

 ینا به ، 72/ 1/ 30 خهرمو 1923 رةشما نامۀداد در تجدیدنظر

 ، مباشر و سبب ويتسا رتصو در كه دكر تصریح مطلب

 وي،بد دادگاه قاضي ،بحثردمو پرونده در. ستا ضامن مباشر

 شعبه ليو. دبو دهكر ادقلمد مسئول را دو هر ،سبب و مباشر

دیوان با استناد  به كتاب جواهر الکالم،رأي را نقض كرده  26

                                                           
 كشور عالي دیوان26 شعبه30/1/1372مورخه1923 شماره رأي1 

و نظر به انحصار مسئولیت نسبت به مباشر داده بود، 

(Rostami Ghazani and Vaezi, 2014: 46.) 

 اتالف اصلي عامل یافتن علماء تالش فرض، محور این در

 دارد؛ زیان نمودن وارد در را اصلي نقش كه كسي یعني است

 به ذیل در كه اندنموده ارائه متفاوتي نظرات و اقوال هریک لذا

 گردد:مي اشاره هاآن

 تقسیم هاآن میان مساوی طوربه نیز مسئولیت الف( 

شد  ذكر فوق در كه موادي ظاهر طبق. اندضامن هردو ،شودمی

 دانست، ضامن را مباشر باید هم ا(.م.ق 363 و م.ق 332 )ماده

 ویژهفرض،به این در كه كندمي ایجاب حقوقي منطق اما

 شمرده مسئول ،هردو دارند اتالف قصد هردو كه درجایي

 (Momeni; Mirzabeigi,2022: 13). شوند

 مختار و عاقل مباشر اگر زیرا ،است ضامن مباشر ب(

 و عاقل اگر و بود خواهد ضامن بوده او به مستند باشد،فعل

 خواهد ضامن مباشر،سبب از اقوي سبب از باب نبوده مختار

 اجتماع در صورت» :داشته بیان كه ا.م.ق 363 ماده طبق بود.

 سبب آنکه است، مگر ضامن مباشر جنایت در و سبب مباشر

 حیث از مباشر و سبب تساوي مورد در«باشد مباشر از اقوي

 نظر شد. تنهایيبه مباشر مسئولیت به قائل توانمي نیز قوت

 نیز دیات قانون در طرفي از .است همین امامیه فقهاي مشهور

 صاحب همهبااین .است شدهمعرفي ضامن عنوانبه مباشر تنها

 منتفي ال ضرر قاعده استناد به را مسبب مسئولیت امکان ریاض

 (.Pourbafrani, 2013: 436) است، ندانسته

 سبب از اقوی مباشر -

 كه است، مباشر به انتساب قابل نتیجه موارد این در

 اركان تمامي مباشر و داشته، دخالت جنایت وقوع در مستقیماً

را دارا  قانوني ركن و معنوي ركن و مادي ركن یعني را جرم

 و 363 مواد استناد به مباشر و سبب اجتماع موارد در. است

 قانون 332 ماده و 1370 اسالمي مصوب مجازات قانون 356

 و شود،مي شناخته مسئول و اقوي مباشر اصوالً مدني،

 بین علیت رابطه زیرا دارد، اثبات و دلیل به نیاز سبب مسئولیت

 مواردي است. در ترقوي عرفا آمده بار به نتیجۀ و مباشر عمل
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 چنانچه است، جنایت مسئول و شودمي شمرده اقوي مباشر كه

 مانند است، جرم در معاونت او عنوان باشد، عامد و عالم سبب

 در آن توسط قتل ارتکاب به علم با را خود سالح كه كسي

. شود انجام اسلحه این با قتل و دهد،مي قرار دیگري اختیار

 دیگري كیفري عنوان نباشد عامد و عالم كهدرصورتي ولي

 (.Aghaei Nia, 2007: 94ندارد، )

 به ضمان كه دانندمي این بر را اصل حقوقدانان و فقها 

 در. باشد مباشر ازي اقو سبب اینکه مگر است مباشر عهده

 مالک و است استناد صحت عدم و صحت مدار دایر امر ضمان

 در بنابراین، عرفي نحو به است متلف به اتالف استناد ،صحت

 لذا و است سبب از اقوي مباشر مباشر، و سبب بین اجتماع

 تلف و مباشر كار بین علیت رابطه چون طرفي از.است ضامن

 باهم مباشر و سبب كه مواردي بیشتر در .است ترقوي مال

 احتمال بلکه ندارد، جنایت قصد سبب تنهانه شوند،مي جمع

 به نسبت) جرم معنوي عنصر بنابراین. دهدنمي هم هاآن وقوع

( خسارت پرداخت به نسبت) علیت عنصر و( مجازات اعمال

 از عامل دو این كهدرحالي است، منتفي سبب مورد در كليبه

-مي محسوب مدني و كیفري مسؤولیتۀ اولی و بدیهي عوامل

 (.zeraat, 2012: 289، )شوند

 جبران مسئولیت باید چرا كه است مطرح سؤال این اما

 مسبب كهدرحالي شود؟ داده قرار مباشر عهده به تنها خسارت

 ساخته فراهم را خسارت ورود امکان كه شرایطي ایجاد به نیز

 رجوع قانوني مباني به باید خصوص این در. است كرده كمک

 ماده. كنندمي بیان را خسارت مطالبه امکان شرایط كه كرد،

 امور در انقالب و عمومي هايدادگاه دادرسي آیین قانون 520

 خواهان وارده، خسارت مطالبه خصوص در»: گویدمي مدني

 از ناشي بال واسطه وارده زیان كه نماید ثابت را جهت این باید

 بوده خواسته تسلیم عدم یا و آن تأخیر یا تعهد انجام عدم

 رد را خسارت مطالبه دعوي دادگاه این صورت غیر در است؛

 است این كسي، از خسارت مطالبه شرط بنابراین«.كرد خواهد

 و. باشد او فعل ترک یا فعل از ناشي بال واسطه خسارت كه

 امتداد در و گیرد قرار رابطه این در تواندنمي مسبب چون

 شدهقطع مسبب با خسارت ایجاد رابطه مباشر و مسبب روابط

 مباشر به نسبت كهدرصورتي مسبب از خسارت مطالبه است،

 مباشر مسئولیت تحلیل در. است پذیرامکان شود فرض اقوي

 ورود واسطهبي و نزدیک عامل مباشر گفت باید قاعده عنوانبه

 و طبیعي حالت در چیزهمه مباشر، اقدام از قبل تا و است ضرر

 عامل مؤثرترین علت، آخرین عنوانبه مباشر و. دارد قرار عادي

 چاهي كسي اگر بنابراین. گرددمي محسوب خسارت ورود در

 چاه در را عابري دیگري و نماید حفر عمومي معبر در را

 عنوانبه انداخته چاه در را عابر كه شخصي مورد این در اندازد،

 كه است كسي مباشر دیگر، طرف از.دارد مسئولیت مباشر

 زده كاري چنین به دست آگاهي با و است اختیار و عقل داراي

 یا اكراه كه صورتبدین باشد سبب ازي اقو او اگر لذا است

 قانون.بود خواهد او عهده به ضمان نباشد در كار...  یا اضطرار

 مسئول را مباشر 332 ماده در نموده تأیید را نظر این نیز مدني

 تلف كهنحويبه باشد اقوي مسبب اینکه مگر داندمي تلف

 عنوان ا.م.ق 363 ماده در همچنین.باشد او به مستند عرفا

 ضامن مباشر جنایت مباشر،در و سبب اجتماع فرض در نموده

 (.zeraat, 2012: 250، )باشد اقوي سبب اینکه مگر است

 گیرینتیجه

و  يو مدن يفریك تیاز اركان مهم مسئول يکی تیرابطه سبب

اي كه بدون گونهاست. به تیدو نوع مسئول نینقطه اشتراک ا

. ستیقابل تحقق ن تییک از دو نوع مسئولاثبات  آن هیچ

 ياساس يهادو قلمرو تفاوت نیوجود رابطه استناد در ابااین

 نیبه ا يفریك شبا نگر دیبا يفریك تیداشته و در حوزه مسئول

ها اقتضائات و لوازم خود از آن کیهر راینظاره كرد. ز دهیپد

و  يبررس تیهمان ساختار، نوع مسئول يعا  بر مبنارادارند وطب

تحقق  جهیعنوان نتتحقق است. هرچند جبران خسارت به

استناد در  تیقابل يموردقبول خواهد بود ول يفریك تیمسئول

است.  يفریك يبرگرفته از مبان يبر اصول يمبتن يفریامر ك

 يمواد از قانون مجازات اسالم يبرخ يكه در بررس طورهمان

باب  نیاي از مواد امؤثر در پاره يراتییتغ د،یاشاره گرد 1392

 دهیگرد اعمالي نظرهاي حقوقاز قانون در جهت رفع اختالف
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سبب مقدم در  هیشمول نظر رهیاست. ازجمله محدود كردن دا

آنچه  ينمود. ولتأمل ميجهات مختلف قابل از تأثیر كه

ناخواه در هاست و خوا تیداراي اهم يفراسوي مواد قانون

 ،نمایدمي فاءیآن نقش مؤثري ا رییتغ يحت ایمواد و  لیتحل

است. به نظر  فريیو ك يازلحاظ مدن تینظري مسئول کیتفک

مراحل، با  يدر تمام دیبا فريیمقررات ك كنندگانرسد تنظیممي

قانون  اقیو س سبک فري،یحقوق ك يمطمح نظر قرار دادن مبان

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

است كه راه اختالط دو مبحث و  يصورت نیدر چن مسلماً

گردد. طبعاً بر مسدود مي گریکدی با شانیاصطالحات و ابزارها

 موجبات مقدم بر فريیك تیمسئول فري،یك اتیاساس ادب

قرار خواهد  تیعنوان كانون بحث در رابطه سببضمان و به

متفرع بر  يعنوان امري الزم ولبه خسارت گرفت و پرداخت

ضرورت به يتوجهيب محقق خواهد شد. فريیك تیمسئول

و  يتصور اعتبار زیعوامل و ن يو عرض ياجتماع طول لیتفص

و طرح  ریمتغا يرابطه به اتخاذ مبان نیغیرواقعي بودن ا

عامل ضامن منجر شده است كه با  صیتشخ يبرا یيهامالک

مانند احکام مربوط به شركت،  يحقوق نیاز مواز ياریبس

 نیاز مواد هم يبا برخ يمعاونت و ... معارض و در موارد

رفتار  انیم تی. احراز رابطه سببرسديبه نظر م ریمغا زیقانون ن

در فرض  ژةیاز آن، به و يناش جهیبار و نتفعل زیان ایمجرمانه 

مباحث حقوق  نیاز دشوارتر يکیتعدد عوامل و اسباب، 

كه افراد  يمسئله در حالت نیاست. ا يمدن تیو مسؤول يفریك

مداخله  تی( در وقوع جنايمتفاوت )طول يهادر زمان يمتعدد

حاصله )مانند  جهیكنندگان و نت-رفتار مداخله نیكنند و بمي

 کیعنوان به شود،يم جادیا ينسبتاً طوالن يقتل( فاصله زمان

. قانون گردديظاهر م نحلیمعضل ال کیو گاه  يمشکل جد

روشن و  يضابطه کیجاي ارائه به 1392 يمجازات اسالم

ها و با در نظر گرفتن حالت دهیكوش شتریب نه،یزم نیقاطع در ا

اساس، در  نی. بر ادیارائه نما یيخاص راهکارها طیشرا يرخب

حساب تمام به جهینت ،يصورت عرضصورت تعدد مباشر به

ممکن است مباشر  ،يلو در حالت طو شوديعوامل گذاشته م

 ن،یها. همچنهردوي آن ایمباشر نخست و  ایضامن باشد  ریاخ

تساوي حُکم به يصورت عرضدر فرض تعدد اسباب به

شرط به ،يشده و در صورت دخالت طولداده تیؤولمس

سبب مقدم در تأثیر مالک قرارگرفته است.  ت،یجنا يرعمدیغ

ضابطه  نکهیعالوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون ابه

كه خسارت منتسب به اوست،  يارائه گردد، عامل يمشخص

 جزایي مقررات و قوانین در شده است.مسئول شناخته

 كیفري مسئولیت كه دارد وجود متعددي موارد كشورمان

 قرارگرفته حکم مورد جنایت در سببیت مبناي بر اشخاص

 عرفي مبناي بر اساس حقوقي نظام ابتداي بهباتوجه و است

 كیفري مسئولیت باب در حقوقي هاينظام سایر از مأخذ

 بر اساس، عمومي مجازات قانون مقررات، قتل در اسباب

رسد كه به نظر مي بود شدهطراحي كیفري مسئولیت هاينظریه

جهت اسباب ازآن يبرابر هیشده، نظرهاي مطرحدیدگاه انیاز م

 ازتر تر است، موفقحقوق متهم نزدیک تیرعا كه به عدالت و

باشد. پس از  تیمسائل عل يگشا راه دتوانها مينظریه رسای

اسباب، ازآنجاكه ممکن است در هر  يبرابر دگاهید رشیپذ

و غیرمجاز وجود داشته باشد و  يچند سبب عدوان ،یيدعوا

 نیخسارت حاصله شوند، ا ای تیچند عامل مسئول جنا جتاًینت

 نیاسباب مذكور ا نیشود كه در روابط بمسئله مطرح مي

را  تیمسئول نیاي اشود، كه عده میتقس دیچگونه با تیمسئول

به نسبت درجه  يبه نسبت درجه تأثیر و جمع يگروه ،تساويبه

اند. به نظر توزیع دانستهحاصله قابل تیجنا جادیر اها دآن ریتقص

 ياقتضا ،يو متابعت از اصول حقوق يرسد حفظ حقوق قربانمي

خود اسباب بر  نیاسباب مذكور، در ب تیآن را دارد كه مسئول

 شود. میهر سبب در وقوع صدمه تقس ریاساس درجه تقص
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