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 خسارت   د عامل در ورود موضوعه کشور ها اجتماع دو یا چن فقه اسالمی و حقوقیکی از موضوعات مطروحه در : چکیده

 به ویژه از آن جهت که  )علیت( موضوع رابطه استناد ر مطرح می گردد.موضوع تحت عنوان اجتماع سبب و مباش که این ؛است

حقوقی واجد اهمیت است. ضابطه ن است در همه ی نظام های حقوق جزا و حقوق مدنی متوقف بر آ حکم وضعی ضمان در

 احراز این رابطه از موضوعات پیچیده ای است که طرح نظریات متفاوتی را در مطالعات فقهی و حقوقی موجب شده است.

 .2931اسالمی ، قانون مجازات  اشر ، سبب ، مب واژگان کلیدی :
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 مقدمه:

وقوع نتیجه ای زیان بار در مواردی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیم و بی واسطه می شود و شخص یا اشخاص مباشر 

 هکد نمی شوند در مواردی نیز شخص یا اشخاص به طور غیر مستقیم و با واسطه موجب وقوع جنایتی می گرد نامیدهدر جنایت 

یا  موجب ایراد ضرر جانییعنی دو نفر  به وقوع می پیونددنایت به نحو سبب و مباشر ب خواهد بود. زمانی نیز جیجنایت به تسب

ی دیگر کند و می که یکی سبب ضرر و دیگری مباشر ضرر است. به طور مثال ، کسی چاهی را حفرشوند می الثی مالی بر ث

ن چاه انداخته مباشر در جنایت می باشد و سبب و کسی که کودک را به درو کودکی را به درون آن چاه می اندازد ، حفر کننده 

اجتماع سبب و مباشر را به عنوان یکی از  615در ماده  2931لذا نتیجه به هر دو آنها منتسب می باشد . قانون مجازات اسالمی 

انون قو  2931جنایت و از موجبات ضمان ذکر کرده است که در این مقاله به بررسی قانون مجازات اسالمی  اشکال ارتکاب

 ه با اجتماع سبب و مباشر خواهیم پرداخت. در رابط 2931مجازات اسالمی 

 معانی لغوی و اصطالحی -1

 در این قسمت جهت درک بیشتر برخی مفاهیم به بحث و بررسی معانی لغوی و اصطالحی آن ها خواهیم پرداخت.

 مباشر 1-1

ه اقدام ب،  به معنی بر عهده گرفتن کاری را انجام دادن به تفع خویش از نظر لغوی  از باب مفاعله و ریشه عربی بشر  مباشرت 

ارتکاب  . 2در قران نیز به معنای نزدیکی و هم اغوش شدن با زنان به کار رفته است(329،ص 2933عملی کردن آمده است .)معین ،

 ر سخن کسی به تنهایی و به طور مستقیمو یا به دیگمادی توسط مرتکب آن به اتمام برسد  رم چنانچه به وسیله ی انجام عملیج

                                                           

 «.به زنان نزدیکی نکنید آن گاه که در مساجد معتکف هستید»  721قره ن و انتم عاکفون فی المساجده ...بو ال تباشروه.  7
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عملیات مادی جرم را به انجام رساند مباشر جرم نامیده می شود . عنوان مباشر یا فاعل جرم به کسی اطالق می شود که به طور 

مباشر کسی است که رفتار مادی و  مستقیم عملی را انجام داده یا ترک می کند و نتیجه ی مجرمانه ای را به وجود می آورد.

 (36،ص 2939معنوی او با توصیف قانونی جرم کامال مطابقت دارد.)اردبیلی،

این مفهوم را مورد تاکید قرار داده است و به موجب آن مباشرت آن است که جنایت 2 434در ماده  2931قانون مجازات اسالمی 

و  یری به سمت او رها کندن که کسی دیگری را با دست خود خفه کند و یا تمستقیما توسط خوده جانی واقع شده باشد. مانند ای

ان بلند به طرف زمین پرت می کند. در ضمن چنانچه مرتکب جرمی را با استفاده بکشد یا فردی که دیگری را از ساختمرا  تیر او 

فا واسطه محسوب نمی شوند و جرم به مباشرت از وسایلی مانند اسلحه ، چوب دستی و نظایر آن به انجام برساند ، این وسایل عر

، ص  2953فیض ، ست .)خواهد بود چون قاتل در صحنه ی ارتکاب جرم حضور داشته و مستقیما و بال واسطه جرم را انجام داده ا

963 .) 

و به همین دلیل  لذا با توجه به تعریف ، مباشر جرم همان فاعل مستقیم جرم است و مباشرت در جرم به معنای ارتکاب جرم است

 ی روند. برخی از فقها مانندو فاعل مستقل و مرتکب جرم غالبا به یک مفهوم به کار م مباشرعنوانهای  در متون فقه و حقوق جزایی

. (112،ص2935حلی، محقق  (ارد حلی مباشر جرم را کسی می داند که در پدید آوردن نتیجه مجرمانه نقش مستقیم د محقق

از این که فعل بدون واسطه از او صادر شود مانند  اعم است مباشرمقصود از » رمایند: نیز در تحریر الوسیله می فحضرت امام )ره( 

 امام خمینی )ره( ،« )این که او را با تیر بزند... و غیر از این ها از وسایلی که با وجود آنها قتل به خود شخص نسبت داده می شود.

 (.513، ص 2933وق : در مقابل سبب به کار می رود.)جعفری لنگرودی،در ترمینولوژی حق (651، صبی تا

                                                           

 «.مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود:» 949. ماده  7
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جرم  مادیمباشرت در جرم مختص جرایمی که عنصر مادی آنها به صورت فعل است نمی باشد و در جرایمی که ترک فعل رکن 

وده و ب قانونیترک فعل نیز مباشر جرم کسی است که شخصا موظف به اجرای وظیفه  با در جرایممی کند.  مصداق پیدااست نیز 

، مثال 2قانون مجازات اسالمی( 136)ماده از انجام آن خود داری کرده باشد با وجود توانایی و رابطه سببیت و عنصر روانی الزم 

حقیقی یا حقوقی قرارداد هایی را برای انجام وظیفه منعقد نگهبان زندان و ناجی غریق که با دولت یا سایر اشخاص  ،:سوزنبان قطار 

 .می کنند ولی با وجود سایر شرایط الزم از انجام وظیفه خودداری نمایند

 سبب -2-1

.( سبب به 453، ص 2936گرودی ، نسبب در لغت به هر وسیله ای می گویند که انسان را به یکی از اهدافش برساند ) جعفری ل

 به مطلوبیریسمانی گفته می شود که به وسیله ی آن از چاه آب می کشند و بعد آن در مورد هر امری که وسیله ی دسترسی 

باشد استعمال کرده اند.در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای عالقه ، خویشاوندی ، وسیله ، قرابت ، آلت آمده 

در متون فقهی فقها به موضوع سبب که رسیده اند موضوعات مختلف و مثالهای زیادی را مطرح نموده  (665،ص،2933)معین،است.

د ثانی )شهی«. و علت تلف چیزی جز آن است می دادنب چیزی است که اگر نمی بود تلف رخ یسبت:» اند. شهید ثانی می فرمایند 

 وسویم بب چیزی است که اگر نباشد تلف صورت نمی گیرد.ایت اهلل(. عالمه حلی در کتاب دیات گفته اند : س 495، ص  2934، 

موسوی  )«سطه موجب تلف مال با جنایت گرددتسبب عبارت از آن است که کسی به طور غیر مستقیم و با وا:» خویی می فرمایند 

 (115، ص2933ی خویی، و قتل به تسبیب آن است که قاتل به قصد کشتن انسانی را مسموم کند.)قبله ا .(233خویی،بی تا،ص

                                                           

ع قهر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن ، جنایتی وا: »842. ماده 7

شد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته با
 «مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
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ب در قانون ریشه ی فقهی دارد و مستنبط از آن است و از نظر حقوقی سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن یتسب

ب در جنایت آن است بتسب» مقرر می دارد :  2931قانون مجازات اسالمی  615بوده و از آن نشات گرفته است ، چنان که ماده 

شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان که کسی سبب تلف 

م با توجه به این ماده قانونی فاعل جر« رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب بیند.

ل و نتیجه واسطه وجود دارد و آن سبب که اگر آن واسطه وجود نمی ده ی سبب در جنایت است. میان فاع، همان به وجود آورن

 سبب به چیزی اطالق می شود که هرگاه وجود نمی»داشت ، نتیجه به وجود نمی آمد. دکتر گرجی در شرح ماده مقرر می دارد : 

ن ابل لفظ مباشر است و آداشت تلف و جنایت واقع نمی شد لیکن علت تلف غیر از سبب آن است. سبب در مسائل حقوقی در مق

مصادیق آن سبب و تشخیص . حقوق دانان اسالمی در تعریف (211،ص2931گرجی، «)امری است که در ایجاد جرم اثر دارد

اختالف نظر دارند اما با توجه به تعاریف مختافی که از سبب ارائه شده است می توان گفت که سبب عاملی است که از عدم آن 

وجود جنایت الزم نمی آید ، مانند کندن چاه  در راه مردم ، ریختن چیزی که  آند اما با وجود یت الزم آعدم وقوع تلف و جنای

ب گاهی به طور غیر عمدی رخ یموجب لغزش عابران در مسیر می گردد. گذاشتن شی یا سنگ بزرگ در راه باید توجه کرد تسب

ی که عمدا غذای دیگری را  به سم کشنده ای آلوده کند تا آن می دهد و گاهی مسبب ، سبب را عمدا ایجاد می کند مثل شخص

ریف تعب را چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ، می توان به ارتکاب فعل زیانبار یا مجرمانه با واسطه یرا بخورد و بمیرد. تسب

 کرد.

 تفاوت سبب و مباشر -2

گوناگون است لذا در هر حادثه باید ویژگی های آن مورد دقت قرار فرق سبب و مباشر عوامل تشکیل دهنده ی یک حادثه بسیار 

یا میان فعل و نتیجه حاصله حوادث دیگری نیز رخ داده است یا نه ؟ اگر مباشر از سبب باید توجه شود که آ گیرد. جهت بازشناسی
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ن معیار برای تشخیص این که نتیجه رخ داده آیا این حوادث رابطه میان این دو را قطع کرده است یا نه ؟ در هر صورت بهتری

 حاصله به مباشر نسبت داده می شود و او ضامن است و یا به سبب نسبت داده می شود و تنها او ضامن است عرف می باشد.

 ه افتراق این دو عبارتند از :ون وجمهم تری

به معنای فقدان ب در جنایت یمباشرت در جنایت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شود اما تسب -2

 (63، ص2931مباشرت و به تبع آن ارتکاب غیر مستقیم جنایت است. )آقایی نیا،

نمی شود یعنی فعل مباشر بدون واسطه عامل  واسطهمباشر میان فعل او و نتیجه حاصله عامل دیگری  در تحقق عنوان -1

 عامل دیگر واسطه می شود. جرم یا تلف است بر خالف عنوان سبب که میان فعل مباشر و نتیجه

جنایت به تسبیب احراز نوعی تقصیر ضروری ق ر تقصیر شرط نمی باشد اما در تحقاشر عنصدر تحقق عنوان مب -9

عنوان بنابراین اگر فعلی سبب تلف شده باشد اما هیچگونه بی احتیاطی در آن ( 43،ص2939است.)میرمحمد صادقی،

نخواهد بود مانند این که چاهی حفر شود و به مقدار کافی عالیم بازدارنده صورت نگرفته باشد این تلف به سبب منتسب 

در اطراف آن جاسازی شود با این حال شخصی در آن بیفتد. اما مباشر حتی اگر تمام احتیاطات الزم را به عمل آورده 

می داند و دور از منطق  خسارت ایجاد، زیرا عرف مباشر را علت باشد و بدون تقصیر مرتکب تلف شود ضامن خواهد بود 

حقوقی است که عدم تقصیر فاعل را موجب تحمیل ضرر به متضرر بدانیم ، قانونگذار نیز به تبعیت از فقها در رابطه با 

، انتساب خسارت به سبب ،  تقصیرب با توجه به این که بدون یضمان ، عمد و قصد را دخیل ندانسته است اما در تسب

باشد. دقت در زی که موجب ضمان است انتساب ضرر به زیان رساننده است هر چند با واسطه احراز نمی شود و تنها چی

که از منابع فقهی اتخاذ شده است موید این مطلب می باشد. همانطور  2931قانون مجازات اسالمی  693تا  619د موا

رد احال چه مرتکب تقصیر شود یا خیر ضامن است اما این یک استثناء نیز د هر که گفته شد اصل این است که مباشر در
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مقرر کرده است که راننده در صورت عدم  614رانندگی است. قانون گذار در ماده  و آن قتل های ناشی از تقصیرات

 تقصیر و صرفا به لحاظ تخلف مقتول هیچ گونه ضمانی نخواهد داشت.

عمدی ، شبه عمدی و خطای محض مخصوص باب مباشرت می باشد و در تسبیب هیچ  تقسیم بندی سه گانه ی قتل به -4

جایگاهی ندارد. در تسبیب قتل یا به صورت عمدی یا شبه عمدی صورت می گیرد به همین دلیل در تسبیب چون 

 جنایت خطای محض جایگاهی ندارد خود جانی ضامن پرداخت دیه می باشد.

 

 نین موضوعه ایران :اجتماع سبب و مباشر در قوا  -3

طبق قاعده عقلی که مفاد  (263ق،ص2962مطرح گردیده است.)طوسی، پنجممسئله اجتماع سبب و مباشر نحستین بار در قرن 

 .هرکس زیانی به دیگری وارد آورد باید آن را جبران کند.« ال ضرر و ال ضرار » حدیث مشهور نبوی نیز موید آن است 

گاه زیان توسط سبب و مباشر هر دو ایجاد می شود این حالت را اجتماع سبب و مباشر می گویند. لذا این سوال مطرح می گردد  

که در این حالت سبب ضامن است یا مباشر ؟ در رابطه با این سوال عده ای از فقها ادعا ی اجماع نموده اند که اصل ضامن بودن 

وقی دیدگاه های فقهی و حقبب و مباشر صور متفاوتی قابل تصور است که حکم ضمان با توجه به مباشر است ولی هنگام اجتماع س

به اجتماع سبب و مباشر پرداخته و در این فرض مباشر  991در هر یک از آنها متفاوت است. در قانون مدنی قانون گذار در ماده 

 2931بب را ضامن تلقی نموده است. در قانون مجازات اسالمی را ضامن تلقی نموده و در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد س

و حکمی مانند قانون مدتی پیشبین  به موضوع اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب پرداخته 955تا  959قانون گذار از مواد 

 ه فرض زیر قابل تصور بود:در فرض اجتماع سبب و مباشر بدوا س 2931نموده بود. با توجه به مواد قانون مقرر در سال  مقرر
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: طبق اجماع فقها اصل بر این است که مباشر ضامن باشد مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد. ضامن استمباشر  _فرض اول 

در بسیاری مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می شوند سبب قصد جنایت ندارد لذا عنصر روانی جرم در مورد سبب منتفی 

جبران خسارت تنها بر عهده ی مباشر  خواهد بود. اما علت این که جبران خسارت تنها بر عهده مباشر خواهد و مسئولیت است 

رجوع کرد که طبق این ماده شرط  611بود می توان به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 

و  2931قانون مجازات اسالمی  959ط فرد صورت گیرد. طبق مواد مطالبه خسارت از کسی این است که خسارت بی واسطه توس

قانون مدنی باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و مباشر به عنوان اخرین علت موثر ترین عامل  991ماده 

نتیجه عرفا قوی تر است.  ورود خسارت محسوب می گردد و مسئولیت سبب نیاز به اثبات دارد و رابطه علیت میان عمل مباشر و

پس هرگاه مسبب و کباشر با هم جمع شوند باید دید کدام یک اقوی و موثر تر است .اگر مباشر مختار و عاقل باشد و به عمل خود 

در این فرض چنانچه (211،ص 2935و نتیجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبب فاقد ضمان است. ) محقق داماد، 

 عامد باشد عنوان او معاونت در جرم است ولی در صورتی که عالم و عامد نباشد عنوان کیفری ندارد. سبب عالم و

در این فرض نتیجه حاصله منتسب به سبب خواهد بود و تمامی مذاهب اسالمی سبب را سبب اقوی از مباشر باشد :  _دوم  فرض

ی باشد. اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد چون در ضامن می دانند و این فرض استثنایی بر اصل کلی ضمان مباشر م

 991مصادیق این موارد اختالف است و قانون مجازات اسالمی معیار خاصی برای تشخیص این حالت ارائه نکرده است. در ماده 

ه نظر می رسد که اقوی از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی شده است و ب 2931قانون مجازات اسالمی  959قانون مدنی و ماده 

 بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص کرد.

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: 2931از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر طبق قانون اسالمی 
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جهل مباشر : مباشر جاهل به حکم یا موضوع باشد مسئولیت ندارد و سبب اقوی از اوست. مثل اینکه کسی به دیگری  -2

جرمی را از نظر شرعی جایز معرفی می کند و او به جهل واداشته می شود و بدون آگاهی به ارتکاب جرم مبادرت ارتکاب 

 می ورزد.

مباشر مضطر باشد : اضطرار حالتی است که در آن فرد با وجود عدم رضایت کاری را علیرغم میل باطنی خود از روی  -1

م است و عمل او جرم نمی باشد و مسئولیت کیفری ندارد بنابراین قصد و رضا انجام می دهد. اضطرار از علل موجهه جر

سبب که مباشر را در حالت اضطرار قرار داده است مسئول و اقوی از مباشر خواهد بود. برای این که مباشر مضطر از 

 به آن پرداخته است. 2931قانون مجازات اسالمی  66مسئولیت معاف شده و مسبب مسئول شناخته شود ماده 

یا مجنون باشد : شخص صغیر در همه ی نظام های حقوقی از مسئولیت کیفری معاف است. قانون  مباشر صغیر ممیز -9

صغیر بودن  ممیزعدم مسئولیت صغار را قبول کرده است اما در صورت  2931قانون مجازات اسالمی  43گذار در ماده 

مسئولیت کیفری می باشد و  مانعد گفت که از عوامل امکان اعمال مجازات تعزیری وجود دارد در مورد جنون نیز بای

به این مساله اشاره کرده است. با توجه یه این مواد هر زمان که مباشر صغیر یا  2931قانون مجازات اسالمی  62ماده 

 باشد.-مجنون باشد سبب اقوی شمرده ضامن می

سئولیت ندارد. در صورت اکراه مباشر توسط اکراه مباشر : اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص مکره م -4

قانون  122مسبب ، مسبب ضامن خواهد بود تنها استثنای این حالت در خصوص اکراه در قتل می باشد که طبق ماده 

اکراه مجوز قتل نمی باشد و مباشر مسئول قتل است مگر در صورتی که مباشر طفل یا مجنون  2931مجازات اسالمی 

از سوی دیگر،هستند کسانی که با این حکم مقنن موافق لت باز مسبب یا اکراه کننده مسئول می باشد.باشد که در این حا

نیستند، در نتیجه ، این اشخاص اکراه کننده را ، حتی در صورت عاقل و بالغ بودن اکراه شونده ، سبب اقوی از مباشر 

 (214،ص2939دانسته و قتل را به وی نسبت می دهند.)مرعشی، 
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قانونی بودن اقدام مباشر : برخی از حقوقدانان در موردی که اقدام مباشر قانونی باشد معاف از مسئولیت دانسته و سبب  -6

را اقوی از مباشر می شمارند مانند این که مامور اجرای حکم اعدام ، به دستور مقام ما فوق و بدون اطالع از نادرستی 

م اعدام کند و در این جا مامور اجرای حکم هرچند مباشر است ولی ی شخص محکوادستور ، شخص بی گناه را به ج

 و دستور دهنده به عنوان سبب اقوی مسئول می باشد.مسئولیت ندارد 

فریب دیگری او را به انجام کاری وا ؛ مباشر مغرور باشد : شامل مواردی است که فردی بدون آنکه دست به کاری بزند  -5

را فریفته باشد و مباشر مرتکب جرم گردد سبب مسئول می گردد. مانند موردی که  میدارد بنابراین اگر سبب مباشر

 قاضی بر اثر شهادت کذب عده ای حکم به قصاص می دهد.

مباشر و سبب یکسان باشند : در این حالت تالش فقها و حقوق دانان یافتن عامل اصلی زیان است این که چه  _فرض سوم

قانون مدنی به طور کلی  991و ماده  2931قانون مجازات اسالمی  959د ، با توجه به ماده کسی نقش اصلی در ورود زیان دار

فهمیده می شود که در حالت اجتماع سبب و مباشر که شامل حالت تساوی سبب و مباشر هم می گردد مباشر مقدم می 

د که در فرصتی که هردو قصد اتالف و گردد زیرا مباشر نزدیک به نتیجه و نقش موثر تری دارد. منطق حقوقی ایجاب می کن

زیان دارند هر دو را مسئول شمرد اما اگر مباشر عاقل و مختار نبوده سبب اقوی از مباشر خواهد بود و سبب ضامن می گردد. 

دیوان عالی کشور در این خصوص اظهار می دارد : در باب  15شعبه  91/2/2931مورخه  2319رای وحدت رویه به شماره 

ئولیت بر عهده مباشر است و در اجتماع سبب و مباشر ، مباشر مسئول است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد. ضمان مس

نتیجه می  2931با توجه به قانون مجازات اسالمی  بنابراین حتی در صورت تساوی سبب و مباشر باز مباشر ضامن است.

اقوی از مباشر باشد یعنی در وقوع جنایتی سبب ت مگر اینکه گیریم که در اجتماع سبب و مباشر همیشه مباشر مسئول اس

که مباشر و سبب با یکدیگر اجتماع می کنند اعم از اینکه سبب و مباشر یکسان بود و یا تاثیر مباشر بیشتر ، مباشر مسئول و 

 .(41، ص  2934قدسی ،  بب اقوی از مباشر باشد ) صرفا در یک حالت سبب ضامن است و آن زمانی که س
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هر گاه دو یا چند » با تغییر مبنای قبلی این گونه مقرر شده است :  615در ماده  2931اما در قانون مجازات اسالمی مصوب 

ب در وقوع جنایتی ، تاثیر داشته باشند. عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن یعامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسب

نایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد. و چناچکه جاست 

که در این صورت هر یک به میزان تاثیرشان مسئول هستندو در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر 

 توجه به این ماده موارد زیر قابل استنباط است: با« ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. 

بر خالف سابق که مسئول   [مستند به اوست ضامن است هرچند سبب باشد جنایت در اجتماع سبب و مباشر عاملی که  -2

 ]بودن سبب را تنها در فرض اقوی بودن سبب بر مباشر می پذیرفت.

عمدی بودن آن، این که جنایت مستند به همه عوامل اععم از با توجه به استفاده واژه جنایت در این ماده و در صورت  -1

مباشر و مسبب است، مساوی بودن و نبودن سهم هر یک از آنها در وقوع جنایت عمدی، تاثیری در شمول حکم قصاص 

 ( 51، ص 2931بر همه آنها ندارد.) آقایی نیا، 

ار آنان متفاوت نباشد ، به طور مساوی ضامن هستند و چنانچه مجازات مرتکبان ) مباشر و مسبب ( دیه باشد و تاثیر رفت -9

 (فتارشان بپردازند.)هماندر غیر این صورت دیه را باید به میزان تاثیر ر

کار  هاقوی از مباشر را ب ه کرده است بدون اینکه اصطالح سببقانون گذار به مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر اشار -4

صغیر غیر ممیز ، مجنون و مانند آنها در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ،  »...گرفته باشد. طبق این ماده 

 علت ضامن بودن سبب در این موارد اقوی بودن آن از مباشر است.« باشد فقط سبب ضامن است.

قانون مدنی و قانون نکته مهم با توجه به ابن ماده این است که در گذشته در اجماع سبب و مباشر در اتالف و وقوع جنایت 

قانون مجازات اسالمی اکنون در صورت اجتماع  615مجازات اسالمی حکم واحدی را پیشبینی نموده بودند اما با تصویب ماده 

 سبب و مباشر در اتالف اموال و وقوع جنایت به وضع دو گانه مواجهیم.
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ر دل به این بود که هر حکم می توان قائاز این پس با توجه به تفاوت موضوع در دو قانون در اتالف اموال و وقوع جنایت  -2

قانون  615قانون مدنی در وقوع جنایت طبق ماده  991هر مورد مختص به خود است یعنی در اتالف اموال طبق ماده 

 عمل کرد. 2931مجازات اسالمی 

وجود اینکه به بحث جنایت  بسیاری از حقوقدانان در رابطه با اجتماع سبب و مباشر حکم قانون مجازات اسالمی را با -1

اشاره دارد در خصوص اموال نیز الزم الرعایه می دانند و در متون فقهی نیز تفکیک بین این دو موضوع نشده است لذا با 

 قانون مدنی می گردند. 991قابل به فسخ ماده  2931قانون مجازات اسالمی  313توجه به ماده 

قانون مجازات اسالمی با پیشبینی فروض تقریبا چهارگانه تقریبا به تمام موارد اجتماع  615لذا با توجه به این که مفاد ماده 

قانون مدنی وجود دارد پذیرفتن نظریه  991مسئولیت مباشر و سبب توجه دارد و نیز با توجه به مشکالتی که در عمل به ماده 

 دوم اقوی می باشد.

مباشر را ضامن می داند هیچ معیاری را برای تشخیص ضامن ذکر نکرده  که 2931قانون گذار در قانون جدید بر خالف قانون 

 استناد زیان به فعل عامل را یادآوری کرده است.« اوست ضامن است. به عاملی که جنایت مستند»... است و تنها با عبارت 

رابطه ضروری میان علت و معلول علت بنا به تعریف امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول الزم آید. 

قانون  431ماده آید که قانون گذار احراز رابطه استناد  می چنین به نظر (954، ص2939را رابطه علیت می نامند.) اردبیلی، 

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از :» 2931مجازات اسالمی 

را به دادرس واگذار کرده است تا در هر دعوی با لحاظ شرایط « نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.آن که به 

خاص حاکم بر آن فصل خصومت نماید. اما این امر نیز نوعی تقویض اختیار تقیین به آنها است که ممکن است در دعاوی با 

وی که یکی جنایت را مستند به مباشر و یکی مستند به مسبب بداند و به نحعیار های مختلف روی بیاورند موضوع واحد به م

می تواند به دادرسی های بی ضابطه و تضییع حقوق زیان دیده  یسومی نیز هیچ یک را ضامن نشناسد. این نحو از قانون گذار
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قانون ساکت است و ظاهرا باید با من شمرد ،  ابزهکاری منجر شود اینکه در چه مواردی باید مباشر یا سبب یا هر دو را ض

، به ویژگی های مباشر اشاره کرده  615توجه به فهم عرف نتیجه به یکی یا به آنها استناد داده شود. در قسمت اخیر ماده 

است که در این موارد مباشر ضامن نخواهد بود این موارد به طور تمثیلی در ماده اشاره شده است از جمله عدم اختیار که به 

لب اراده است : جهل ، جنون ، فقدان قوه تمییز و تشخیص و مانند آنها از دیگر تعبیر سظر می رسد منظور قانون گذار از این ن

مواجه است از جمله این که صرف جهل یا  هایی شرایط مذکور در ماده می باشد. این ضابطه از جنبه های مختلف با کاستی

اد کرده است لذا اگر کسی چاهی حفر کند و دومی به تصور این که گودالی کم جنون مباشر را موجب عدم ضمان وی قلمد

کند و در وقوع جنایت مباشرت کند ضامن نبوده و جنایت به سبب از وجود آن دیگری را در آن بیفعمق است یا بدون اطالع 

 نسبت داده می شود.

مغایر است بنابراین بهتر آن است که موارد مذکور در  2931این رای با مالک مذکور در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی 

قسمت اخیر ماده را به مواردی مانند صغر ، جنون ، یا جهل مباشر محدود کنیم به نحوی که مباشر به منزله ی آلت در اختیار 

به عنوان  2931 قانون در سبب باشد و فعل مباشر ناشی از اقدام سبب و مبتنی بر آن انجام شده باشد ، شرایطی که از آن

کان ضمان سبب و مباشر را از طرفی ام 615اقوی بودن سبب از مباشر تعبیر شده است. از سوی دیگر قانون گذار در ماده 

مان ثبوت ضشتراک پذیرفته است و از طرف دیگر صغر و جنون مباشر را موجب قطع رابطه ی استناد به وی و در نتیجه باال

 سبب دانسته است.
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 نتیجه:

در فرض اجتماع سبب و مباشر منطبق بر قول مشهور فقها مقرر گردیده بود که مباشر ضامن  2931در قانون مجازات اسالمی 

ر سئول است اما قانونگذار دمباشر باشد که در این صورت سبب ممی باشد و تنها استثنا آن در حالتی بود که سبب اقوی از 

ضابطه برای تشخیص عامل ضمان در موارد اجتماع سبب و مباشر بی آنکه مالک در مقام بیان  2931قانون مجازات اسالمی 

ست و این به معنی آن ا« عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است »...روشنی تعیین کند پرداخته است و بیان می کند: 

ادرس می تواند درهر دعوا با توجه که در احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر از ضابطه واحدی تبعیت نکرده بلکه د

ضوع وطه با مببه اوضاع و احوال و شرایط به معیار متفاوتی استناد کند و همین امر موجب بی ضابطگی و اختالف احکام در را

لذا بهتر است احکام مربوط به اجتماع سبب و مباشر با دقت نظر و با توجه به مبانی عقلی و واحد بین دادرسان خواهد بود.
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