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 چکیده
هاا  شباهتگر در حقوق انگلستان ولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل مداخلهئمس

گر مستقل و وابسته نشاان  عنوان مداخلهبا گر بیان انواع عوامل مداخله .های زیادی داردو تفاوت
گر وابساته شابیه مباشار فاعی      باشر شباهت دارد و مداخلهگر مستقل با مکه مداخلههد دمی

 ش1993سال  قانون مجازات اسالمی 631مادۀ موجب مده بهآوجود است. هرچند با تغییرات به
، أثیر میااان مداخلاه  باا تفااوت تا    ،هار دو مسائول باوده    در حالت اجتماع سبب و مباشر اصوالً

عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بایش از   باطور نسبی خواهد بود و گرایش مسئولیت نیا به
تمااع  ثیر نیاا کاه در حالات اج   أمادی است. فمان سبب مقدم در تیرپذیری و غعوامل سرزنش

به همان فمان سبب و عامال اولیاه در مقابال     ،اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد
آسیب عامل اولیه به جنایت و ر تأثینیست. مباشری که تحت شباهت بیگر وابسته عامل مداخله

حقاوق  رویا   بارخال    ،در حقوق ایران با وصا  عادم سالب اراده مسائول اسات      ،نمودهاقدام 
 گر وابسته و غیرمسئول است.انگلستان که چنین مباشری عامل مداخله

 واژگان کلیدی
 ، مباشر. گر وابستهگر مستقل، عامل مداخلهسبب، عامل مداخله

                                                           
  :91193393119نویسندۀ مسئول، فاکس    r.enayattabar@gmail.com:Email 
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 مقدمه
بحاث   ،مسئولیت مادنی در ویژه هب ،ترین بحث در حقوقترین و درعین حال پیچیدههمیکی از م

سببیت و تعیین سبب مسئول است. تعیین عامل زیاان در حقاوق مسائولیت مادنی باا وجاود       
 ،سادگی ظاهری در بعضی مواقع ازجمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود فرر شاده باشاد  

فقها برای تحمیل مسئولیت مدنی با برشمردن عناصر و ارکاان  دانان و بسیار مشکل است. حقوق
ساببیت باه توفای  و تف ایل آن       رابطبار و فرر وارده و نیا مسئولیت یعنی وجود عامل زیان

عنوان عامل زیان باشد، حکم باه جباران خساارات وارده    هپردازند و چنانچه تنها یک سبب بمی
دارناد و  ابراز میی تفاوتمنظریات  ،شوندباب مواجه میلیکن وقتی با اجتماع علل و اس ،دهندمی

  رابطا  ست که آیاا این پرسشگذاران نیا تحت تأثیر این نظریات قرار دارند. در این مقاله قانون
 1گرعامل یا سبب مداخله در فقه و حقوق ایران همانند سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر

صورت مستقل انجام نشده است. ماا در  ه ب ترپیشتحقیق این  یا خیر؟ است در حقوق انگلستان
کنیم و ساسس مسائولیت مادنی    گر را بیان میابتدا مفاهیم سبب و مباشر و عامل مداخله اینجا

ساببیت و مسائولیت مادنی عامال       رابطسبب و مباشر در حقوق ایران و پس از آن به بررسی 
مقالاه    نتیجا درنهایات   و خواهیم پرداختدو ن آن میاگر در حقوق انگلستان و تطبیق مداخله
 .  دوشمیبیان 

 

 گرمفاهیم سبب و مباشر و عامل مداخله
 مفهوم سبب و مباشر در حقوق ایران. 1

داناان نیاا در   این دو اصطالح بیشتر در فقه اسالمی و در مبحث جنایات تعری  شاده اسات. حقاوق   
شوند، آنکه باین عمال او   ورود خسارت به دیگری ا چند نفر موجب یهرگاه دو » اند:ها گفتهآن تعری 

ای نیست او را مباشر گویند و دیگری یا دیگران که بین عمال او و خساارت،   واسطهو خسارت حاصله 
 .(963ص ،1911جعفری لنگرودی، )« شودعمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می

و بطور مستقیم مرتکب جرم واسطه مباشر جرم، کسی است که خود، بی»توان گفت: لذا می
ای به ارتکاب شود، مثل اینکه خود با دست کسی را بکشد، یا خفه کند. و نیا کسی که با واسطه

جرم دست زده که از نظر عر  مردم، از آنجا کاه مشا و و آشاکار نیسات، واساطه محساوب       
و شمشایر یاا    دشود، مانند کسی که باا کاار  شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده مینمی

 .(933، ص1919)فای،،   «قتل و اباار آن است، کسای را بکشاد    واسط، که ت تیرفهتفنگ و 

                                                           
1. intervening cause 
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دهاد، سابب جارم و    خودی خود، بلکه به واسطه انجام میمجرمی که جرم را نه مستقیماً و به»
مجرماناه،    نتیجا مجرم سببی است به عبارت دیگر مجرم سببی، کسی است که میان کاار او و  

درحقیقات در  . (هماان « )یافات جود داشته باشد که اگر وجود نداشت، جرم تحقق نمیواسطه و
موفاوع  لیکن  ،اباار و وسایلی صورت گیرد  واسطفرر و زیان با  و مباشرت اگرچه شاید جنایت

  بالواساط صاورت مساتقیم و   ه انتساب جنایت و فرر و زیان به ش و مباشر است که با  ،مهم
ازبین رفتن به او استناد » :کندطور که یکی از فقها اشاره میهمان. دشومیش  ی دیگر حاصل 

منظور از باواسطه استفاده  (.131ص، م1911)نجفی، « داده شود خواه بدون واسطه یا با واسطه
 از اباار و وسایلی در ازبین بردن مال و جان دیگری است. 

 دارد:  باشرت مقرر میدر تعری  م 393 ۀمادنیا در  1993قانون مجازات اسالمی سال 
 691 ۀمااد خود مرتکب واقاع شاود و در    از سویمستقیم طور بهمباشرت آن است که جنایت 

شدن یا م دومیت تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تل » در تعری  تسبیب آمده است:
ر او طوری که در صورت فقادان رفتاا  دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به

   «.شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیندجنایت حاصل نمی

 

 در حقوق انگلستان 1گرمفهوم عامل مداخله. 2
ی هر عاملی است که در سلساله »شود، گر که به تعبیری سبب طاری نیا گفته میعامل مداخله

اساسی برای این که عااملی سابب    شود. شرطمجرمانه واقع می  نتیجاسباب میان فعل متهم و 
زماان باا فعال    طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم، وارد شود، اما اگر ورودش هم

  رابطا تواند کلی نمی ۀقاعدی شود؛ بنابراین، بر پایهارتکابی متهم باشد، عامل طاری شمرده نمی
گار در  عامال مداخلاه  . (913ص، 1991 )نجیب حسانی،  «سببیت فعل و نتیجه را از میان ببرد
شود که یک یا چند عامال قابالً بارای ایجااد صادمه و تلا        حقوق انگلستان موقعی حادث می

و آن ساببی کاه   ند وشا مای به نتیجاه خاتم    ،وجود آمده باشند و در حالت متوالی ظاهر شدههب
تواناد  یگار ما  . عامال مداخلاه  دوشمیگر تلقی گردد یک عامل مداخلهموجب حدوث نتیجه می
و حوادث طبیعی یاا ناشای از عامال یاا عوامال اولیاه فارر و         هقاهر ۀقوناشی از ش و ثالث یا 

گار  گر را به عامل مداخلاه توان عامل مداخلهبندی کلی میوارده باشد. در یک تقسیمهای آسیب
 تقسیم نمود.  9گر وابستهو عامل مداخله 3مستقل
م هامال باا عمال مات    کطاور  های ناشای شاود کاه با    هگر یا حادثاگر نتیجه از عمل مداخله»

                                                           
1. Intervening Cause 
2. Independent intervening cause 
3. Dependent intervening cause 
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ی کاه نتیجاه باا    ی، متهم مسئول ن واهاد باود و جاا   باشدبینی نبوده و قابل پیش ودهبارتباط بی
عنوان یک سبب اساسی باقی هگر ناشی شود و عمل متهم بترکیبی از عمل متهم و عمل مداخله

 ,Elliott Catherine and Frances Quinn -) «اسات بماند، او )مارد یاا زن( همچناان مسائول     

2002, P.10). 
علیت و سببیت باین   ۀگر مستقل بوده و زنجیرکامالً روشن است که اولی یک عامل مداخله

تواناد  گر وابسته است و نمای کند و دومی یک عامل مداخلهمتهم اولیه و نتیجه را قطع میعمل 
د بود. پس عامل نان دارای مسئولیت خواهاین زنجیره را قطع کند و متهم و مرتکب اولیه همچن

های اولیه اسات و  ارتباط و بدون وابستگی با سبب یا سببگر مستقل یک عامل کامالً بیمداخله
 ۀهای اولیه مرتبط و وابستگی دارد. اولای قااطع زنجیار   گر وابسته با سبب یا سببعامل مداخله
سابب  »عناوان  ه گار مساتقل با   لاه عامال مداخ علیت نیست.  ۀو دومی قاطع زنجیرعلیت است 

 هم نامیده شده است.  1«جانشین
گار  علت مداخلاه  ،مریکاییا نامدارگر وابسته نیا به نقل از جوشا درسلر، دانشمند عامل مداخله

عملی است که در واکانش یاا پاساخ    »اند: واکنشی یا بازتابی تعبیر شده است و در تعری  آن گفته
 (.663، ص1919)طاهری نسب، « انجام شده است)نتیجه( عمل خطای پیشین متهم 

ه را با « سابب جانشاین  »تعبیر  ،بارگ دانشگاه آکسفورد تاداناس ،ت و هونورهرهمچنین ها
، 1993اناد )هاارت و هوناوره،    کاار بارده  هبا  «Carbo V. State»نقل از حکم صادره در دعاوای  

گر مستقل درنظر داخلهمعادل عامل م« سبب جانشین»طوری که گفته شد (. البته همان13ص
 گرفته شده است. 

 

   سبب و مباشر در حقوق ایران
 ۀحاوز اتال  اماوال و هام در    ۀحوزسبب و مباشر در فقه و حقوق ایران هم در مسئولیت مدنی 

گیرد. ازآنجایی که موفوع ایان مقالاه   جرایم علیه تمامیت جسمانی اش اص مورد بحث قرار می
است ناگایر چارچوب بحث حافر صارفاً مرباوط باه اتاال       فقط مسئولیت مدنی سبب و مباشر

اموال و آن ب ش از جرایم یا به اصطالح فقهی جنایت علیه تمامیت جسمانی اش اص است کاه  
 . استمستلام دیه 

لیکن با وجود اختال  نظار  ده شبینی پیش 3عنوان مجازات در قانون مجازات اسالمیهدیه ب
  ات یا غرامت بودن دیه در گذشته و با وجود ماهیت دوگانا دانان در خ وص ماهیت مجازحقوق

                                                           
1. Superseding Cause 

دیه  -ق اص پ -حد ب -های مقرر در این قانون چهار قسم است: ال قانون مجازات اسالمی: مجازات 13 ۀماد. 3
 .تعایر -ت
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 تاب بار تر  1ش1993ساال  قانون مجازات اساالمی   363 ۀحقوقی نهایتاً در ماد -این نهاد فقهی
تالقای    است. لذا دیه درحقیقات نقطا  ده شتأکید یا فمان بر دیه ثار مسئولیت مدنی آاحکام و 

سبب و مباشر مسئولیت پرداخت دیاه مطارح   مسئولیت مدنی و کیفری است، و وقتی در بحث 
ناچاار در  باه یعنی در این بحث در پی تعیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر هساتیم و   ؛دشومی

به بررسی و توصای    ش1993ویژه سال هموفوعات حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسالمی ب
ر قاانون مادنی و قاانون    اماوال د  تلا   بحث خ وصهو تحلیل خواهیم پرداخت و در کنار آن ب

  .استشده مسئولیت مدنی هم وارد این حوزه 

 

 سبب و مباشر در قانون مدنی. 1
بادون   9ش1919قاانون مجاازات اساالمی ساال     919 ۀمااد همچون  3قانون مدنی 993 ۀدر ماد

صورت یک حکم کلای صارفاً در اجتمااع سابب و     ه پرداختن به حاالت م تل  سبب و مباشر ب
اشد، و نیاا در  مگر اینکه سبب اقوی از مباشر ب ؛استشده ئولیت مباشر داده مباشر حکم به مس

. درحقیقات همچاون نظار    اسات شاده  تأکید ی استناد اتال  به سبب فبر صدق عر قانون مدنی
ه واسطه در قالب مباشرت دانسته و بصورت مستقیم و بیه اتال  را ب ،آمد دفقهی که بعداً خواه

سبب و تسبیب قرار داده است. آنچاه مسالم اسات بایاد      قالبدر  صورت باواسطه و غیرمستقیم
ی احراز فسببیت عر  رابطباشد و مستند  ،خواه سبب و خواه مباشر، نبه عمل عامل زیا خسارتْ
: هارکس  آماده اسات  گوناه  این ش1999قانون مسئولیت مدنی سال  1 ۀمادامری که در  ؛گردد

ای کاه  رابطاه  .باشدان خسارت ناشی از عمل خود میمسئول جبر ...بدون مجوز قانونی عمداً یا 
دیه و خسارت از اش اص حقاوقی    مطالبقانون مجازات اسالمی در خ وص  13 ۀماد ۀتب ردر 

قانون مدنی که چگونگی مسائولیت مادنی سابب و مباشار را بیاان       993 ۀماد .3استده شبیان 
 .(33تا، صی)بجنوردی، ب برگرفته از فقه امامیه استدرحقیقت  ،کندمی

ی میان فعل زیانبار و فارر  فسببیت عر  مسئولیت مدنی وجود رابطبنابراین یکی از ارکان »

                                                           
لیه یا ولی دم است و احکام و آثار عقانون مجازات اسالمی: دیه، حسب مورد حق ش  ی مجنی 363 ۀماد. 1

 گردد. و تهاتر بری نمی ءمرتکب جا با پرداخت دیه، م الحه، ابرا  مسئولیت مدنی یا فمان را دارد. ذم

شدن آن مال شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تل قانون مدنی: هرگاه یک نفر سبب تل  993 ۀماد. 3
 ر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتال  مستند به او باشد. مباشر مسئول است نه مسبب مگ ،بشود

: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر فامن است ش1919قانون مجازات اسالمی سال  919 ۀماد .9
 مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

بین رفتار ش و حقوقی و خسارت علیت   : چنانچه رابطش1993قانون مجازات اسالمی سال  13 ۀماد ۀتب ر .3
 دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود....... . ،شده احراز شودوارد
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)حیااتی،  « شاود شده است. لذا کسی که عرفاً تل  به او استناد دارد، مسئول قلماداد مای  حادث
 ،حال به اجمال باید بگوییم در حالت تساوی فع  و قوت سابب و مباشار  هر(. در61، ص1993

صاورت یعنای   این غیرکند و دربین سبب و نتیجه را قطع می تیبسب  رابطکه  استاین مباشر 
عناوان مسائول مادنی در    هبودن از نتیجه طباق قاانون مادنی با     اقوی بودن سبب با وجود دور

تر از مباشر باشاد دیگار وجهای بارای مقادم      در موردی که سبب قوی»پرداخت خسارت است. 
تر از مسبب رد و بایستی مسبب را فامن دانست، مباشر، در صورتی قویداشتن مباشر وجود ندا

باشد. پس، هرگاه مباشر در اثر اکراه دیگری مال را تلا  کناد    دیاست که اتال  اختیاری و عم
ذن شارعی انجاام دهاد. چاون مباشارت      إیا در حال خواب مرتکب اتال  شود یاا اتاال  را باه    

 (.16، ص1919)کاتوزیان،  «را فامن شناختتر از تسبیب است، باید مسبب فعی 

 

 ش1932سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمی سال . 2
از ست کاه جنایات مساتقیماً    ا مباشرت آن ،691و  393مواد  برابرگفتیم  ترپیشطور که همان
ست کاه غیرمساتقیم جنایات حاصال     ا تسبیب و سبب جنایت آن  .مرتکب صورت گیرد سوی

 ش1993د. قانون مجازات اسالمی م وب ساال  شودیگری دن و م دومیت ششود و سبب تل 
گاه دو یاا چناد عامال    هر» :اشعار داشته است 631 ۀماددر بودن مباشر بدون ت ری  به مسئول

باشاند، عااملی کاه جنایات     برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایاتی تأثیر داشته 
نظار  باه  ،مسئولیت مباشر در ایان مااده   نشدن ت ری  ودبا وج .«ستند به اوست فامن است...م

داناد و مسائولیت سابب را نیازمناد     اصل می ربودن مباشر را منطبق بمسئول ،رسد که عُر می
اختیار، جاهال، صاغیر   بی، 631 ۀمادبودن آن، مثل مواردی که مباشر بنا به ت ری   اثبات اقوی

و »عباارت  «. فقط سبب فامن اسات »ر این صورت ها باشد که دغیرممیا یا مجنون و مانند آن
 ،کناد کاه مباشار از روی ناچااری اقادام مای      یظاهراً شاامل ماوارد   ،قانونی ۀماددر « مانند آنها

 .(63، ص1993شود )میرمحمدصادقی، می

 

 تعدد عوامل در عرض هم .1. 2
م اسات  ل کیفر در مسائولیت کیفاری الز  یآنچه برای تحم .ن در عرض هماتعدد مباشر (الف

و میاان  استنظر از عن ر روانی و شرایط دیگر صرفاً قابلیت استناد جرم به مرتکب  البته صر 
گیارد و کیفار بارای    نظر قرار نمای  دخالت و تأثیر فعل مرتکبان و میاان تق یر و ارزیابی آن مد

بلکه برای شرکت در جرم هرکادام مجاازات فاعال مساتقل را      ،شودن جرم سرشکن نمیامباشر
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شریک جرم، همانند »و میاان تأثیر فعل مرتکبان حداکثر در ت فی  مجازات مؤثر است:  1ارندد
جارم را انجاام    ۀدهناد تشکیلشود که ش  اً اعمال مادی مباشر مادی جرم به کسی اطالق می

اشا اص   یاا دانند که به همراهی ش و دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می
، 1993)گلادوزیان،   «گاذارد ماورد اجاراء مای   باه  جارم را   ۀدهناد تشاکیل  دیگری اعمال مادی

اساتناد عمال باه      مسائل عاالوه بار    ،که موجب دیه استجنایاتی  در خ وصلیکن (. 139ص
ن هام  او مرتکبا  عمال شارکا  ثیر أتا بسا میاان سببیت چه  رابطاستناد و   رابطمرتکب و احراز 

 369 ۀمااد . در ندشاو نل با هام خلاط   ئم است این مسانظر و بررسی قرار گیرد و الز تواند مدمی
هرگاه دو یا چند نفر به نحاو  » :قانون مجازات اسالمی در خ وص اشتراک در جنایت آمده است

طاور  باه  هاا آن  عاقلا اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یاا  
وی در فامان و مسائولیت مادنی    این مااده نشاانگر تساا    .«ی مکل  به پرداخت دیه استومسا

ه با ن در عرض هم یا همان شرکای در جرم منتهی به دیاه اسات و یاک دیاه تعیاین و      امباشر
 تعایراتگردد برخال  مسئولیت کیفری مح، مثل ق اص و ن سرشکن میابین مباشر تساوی

ی ن دارناد )هاشام  امباشار  یاان مکه چنین حالتی را ندارند. حتی بعضی اعتقاد به تقسیط دیاه  
( و مسلم است که مجازات قابل تقسیط بین شرکا نیست. لذا ماهیت 369، ص1339شاهرودی، 

قاانون مجاازات    699 ۀمااد دیه موجب رویکردی دوگانه در وفع قوانین شاده اسات. در     دوگان
ن صاراحتاً باه فامان باه     ارویکرد تساوی دیه در خ وص مباشار   ادامو در  3ش1993اسالمی 

 ست. اشده تساوی حکم داده 
عارض را  ن هام اای از دخالات مباشار  نمونه 9قانون مجازات اسالمی 631 ۀمادگذار در قانون

                                                           
: هرکس با ش و یا اش اص دیگر در عملیاات اجرایای جرمای    ش1993قانون مجازات اسالمی سال  136 ۀماد .1

ی وقوع جرم کاافی باشاد خاواه    تنهایی برامشارکت کند و جرم، مستند به رفتار آنها باشد خواه رفتار هریک به
نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شاریک در جارم محساوب و مجاازات او مجاازات فاعال       
مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیا چنانچه جرم، مساتند باه تق ایر دو یاا چناد نفار باشاد        

 از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.شوند و مجازات هریک مق ران، شریک در جرم محسوب می

: هرگاه دو یا چند نفر به نحاو شارکت سابب وقاوع جنایات یاا       ش1993قانون مجازات اسالمی سال  699 ۀماد. 3
طاور مسااوی   هطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، با خسارتی بر دیگری گردند به

 باشند.  فامن می

واسطه با یکدیگر کشته شوند یاا آسایب ببینناد    ن مجازات اسالمی: هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیقانو 631 ۀماد. 9
هرکادام از ماال     ها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایات شابه عمادی ن ا  دیا     چنانچه میاان تأثیر آن

اگار تنهاا یکای از    شود و دیگری پرداخت می  عاقل  وسیلهرکدام بهدیگری و در مورد خطای مح، ن   دیه 
علیه یا اولیاای دم  ها کشته شود یا آسیب ببیند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب ن   دیه را باید به مجنیآن

   او بسردازند.
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هاا  واسطه دو نفر با یکدیگر به میاان تأثیر آنمطرح کرده و در این مورد خاص یعنی برخورد بی
مشاروط  بودن تاأثیر مداخلاه    حکم به تساوی در فمان دیه را به برابر و دهکراشاره در برخورد 

 . ه استدنمو
عارض و  ن هام ااین قاانون کاه صاراحتاً در ماورد مباشار      699و  369هرچند با وجود مواد 

شاده  مطارح  ۀقاعاد عناوان  هجرم حکم به اشتراک و تساوی در پرداخات دیاه دارد و با    یشرکا
باه ماوارد دیگار     یتسار  عنوان استثنا نگاه کرد و قابال  هو حکم آن جا ب 631 ۀمادتوان به نمی

هاا  جارم و مسائولیت مادنی آن    یدلیل همان تفاوت مسئولیت کیفاری شارکا  ه ولی ب ،دانست
موارد مسئولیت مادنی و پرداخات دیاه باه       هممنطقی و معقول و مطابق قاعده آن بود که در 

قاانون مجاازات اساالمی     631 ۀمااد بعضای خواساتند    .دشا مای ن توجاه  امرتکب  مداخلمیاان 
، 1993عرض نسبت دهند )محسانی و ملکاوتی،   اشر همرا به مسئولیت دو یا چند مبش 1993

قانون مجازات اسالمی به حالت اجتماع دو یاا   631 ۀماد( که با توجه به صراحت داللت 131ص
در وقوع جنایت چنین برداشتی دور از حکام   ،چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب

 این ماده است. 
ند و یک نفر در آن چاه سقوط نبا هم چاهی بک اگر دو نفر .تعدد اسباب در عرض هم (ب
تعادد اساباب در عارض هام      .(16، ص1993کدیگر هساتند )قیاسای،   یاین دو در عرض  ،کند

زمان و بدون اینکه وجود یکی متوق  بر وجود دیگری باشد و یا وی است که چند سبب همنحهب
قانون مجازات اسالمی  699 ۀمادکنند و مشمول حکم تأثیر سبب دیگری باشد عمل می  مقدم

 و تساوی در فمان هستند.  
رسد در حالت اجتماع سبب و مباشار  نظر میهب .اجتماع سبب و مباشر در عرض هم (ج

زمان و بدون وابستگی و توق  تاأثیر یکای بار دیگاری و     هم  مداخلیعنی تأثیر و  ،در عرض هم
 631 ۀمااد حاکم است و اطاالق   فمانحکم شرکت و تساوی  ،آنان  مداخلبودن تأثیر و مستقل

در خ وص شرکت در جنایت قابل تسری به ایان   699 ۀمادو نیا  شودمیشامل این حالت هم 
در این مورد که در صورت تساوی سبب و مباشر، آیا باید ایشان را شریک قلماداد  »حالت است. 
عارض را  مباشر هم ها سبب ونظر است. در غیر مورد جنایات معموالً قضات دادگاه کرد، اختال 

مفهاوم    توساع رساد تمایال قضاات باه عادم      کنند ولی در جنایات بنظر میشریک قلمداد می
 .(133تا، صآبادی، بیده )حاجی «مشارکت به اسباب است

 

 تعدد عوامل در طول هم . 2 .2
و  699 ۀمااد اساس  ن متعدد طولی هم باید برااصوالً مباشر .ن در طول هماتعدد مباشر (الف
 هرچند بعضی حدوث مباشرت بار  ؛باشندصورت مساوی مسئول ه الت مشارکت در جنایت و بح
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رسد با توجه به مفهوم مباشرت، مباشارین  به نظر می»است:  مباشرت را نسذیرفتند و گفته شده
(. ولی با توجه به قاانون  133تا، صتوانند در طول هم باشند )محسنی و ملکوتی، بیمتعدد نمی

ی ایان اساتناد ماالک اسات و باا      فعمل به مرتکب و صدق عری که اصوالً استناد مجازات اسالم
اسااس اساتناد    ن طولی برامباشردر حالت تعدد توان این قانون می9133و  9111توجه به مواد 

 هرکدام را مسئول جنایت تلقای نماود و درغیار    ،ن مقدم یا مؤخرای نتیجه به یکی از مباشرفعر
 همان حکم تساوی در فمان را جاری دانست.  ،ر دوصورت و استناد به هاین

دو حالات در ماواد    ،اگر اسباب در عرض هم متعدد باشاند  .تعدد اسباب در طول هم (ب
 بینی شده است: قانون مجازات اسالمی پیش 691و  696
 قاانون  696 ۀماد ،توالی اسباب غیرمجاز وصدر خ . تعدد اسباب غیرمجاز در طول هم 

گاه دو یا چند نفر باا انجاام عمال غیرمجااز در وقاوع      دارد: هرمقرر میمجازات اسالمی 
کسی که تاأثیر کاار او در    ،صورت طولی دخالت داشته باشنده جنایتی به نحو سبب و ب

مانناد آنکاه یکای از     ؛فامن اسات  ،وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد
ن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آ

مگار   ،که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته فاامن اسات   دسنگ به گودال بیفت
 شمردهآنکه همه ق د ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم 

 شود.  می
ا سابب  سمت دارد که قسمت اول همچون نظر مشاهور فقهاا مسائولیت را با    ق این ماده دو

بودن هر دو و دخالت هار دو سابب در وقاوع     داند و هرچند با وجود غیرمجازمقدم در تأثیر می
نیات  د یعنای ساوء  ماشاره به ع ،این بود که هر دو فامن باشند. در قسمت دوممنطقی  ،جنایت

داند و لاذا  مشمول شرکت در جرم می ،حالت هر دو را شریک جرم دانسته جاایی دارد و در این
 د داشت. نداشتن عمد هر دو مسئولیت خواهبا 

    قاانون مجاازات    691 ۀمااد در ایان ماورد   . تعدد اسباب غیرمجاز و مجااز در طاول هام
( ایان قاانون عمال یکای از دو نفار      696) ۀمااد هرگاه در مورد »دارد: اسالمی مقرر می

عبار  غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه ش  ی وسیله یا چیای را در کنار م

                                                           
: هرگاه کسی آسیبی به ش  ی وارد کند و بعد از آن دیگاری او  ش1993قانون مجازات اسالمی سال  911 ۀماد .1

گردید و اولی فقط باه  تنهایی موجب مرگ میدوم است اگرچه آسیب سابق به را به قتل برساند قاتل همان نفر
 شود.ق اص عضو محکوم می

ای که وی را در حکم مارده قارار دهاد و    گونههمان قانون: هرگاه کسی آسیبی به ش  ی وارد کند به 913 ۀماد. 3
فتااری باه حیاات غیرمساتقر او پایاان      تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام ر

 در مورد جنایت عمدی نیا جاری است. 911 ۀگردد. حکم این ماده و ماددهد نفر اول ق اص می
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 ،عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کناد کاه مجااز نیسات    
اگر عمل ش  ی پس از عمل نفار اول و   .ش  ی که عملش غیرمجاز بوده، فامن است

باه دیگاران   صادمه زدن  با توجه به اینکه ایجاد آن سابب در کناار سابب اول موجاب     
 . «شود انجام گرفته باشد، نفر دوم فامن استمی

باودن   شود این ماده هم دو قسامت دارد در قسامت اول غیرمجااز   با اندکی دقت معلوم می
گاردد و در  سبب غیرمجاز مسئول تلقی مای  شده،نتیجه و عمل ن میاسببیت   رابطباعث ایجاد 

لیکن چون با علم و آگاهی و عمد  ،قسمت دوم با اینکه عمل نفر دوم سبب مؤخر در وجود است
 لذا همین سبب مسئول است.  ،بینی بودهو فرر با این عمل قابل پیش آسیبصورت گرفته و 

دست هچنین ب 691و  696 ۀماداز مجموع دو  ،در هر حال با تفسیری که در باال گفته شد»
باشاند   غیر عامدباشند هر دو فامنند و اگر هر دو غیرمجاز اما  دآید که اگر هر دو سبب عاممی

غیرمجاز باشد غیرمجاز فامن اسات و اگار یکای     یر یکی مجاز و دیگرسبب مقدم در تأثیر و اگ
 (.19تا، صفامن است )قیاسی، بی دمق ر و دیگری عامد باشد سبب عام

قاانون مجاازات اساالمی در خ اوص      631 ۀمااد  .اجتماع سبب و مباشر در طول هم (ج
اشرت و بعضی به تسابیب  دارد: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباجتماع سبب و مباشر مقرر می

ت مستند باه اوسات فاامن اسات و چنانچاه      تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایدر وقوع جنایتی 
مگار تاأثیر رفتاار مرتکباان      ؛باشاند طور مساوی فامن مای به ،جنایت مستند به تمام عوامل باشد

رصاورتی کاه   متفاوت باشد که در این صورت هریک به میاان تأثیر رفتارشاان مسائول هساتند. د   
فقاط سابب    ،هاا باشاد  ر غیرممیا یا مجناون و مانناد آن  جاهل، صغی اختیار،بی ،مباشر در جنایت

از ت ویب این ماده  پیش. است ش1993فامن است. این ماده یک نوآوری در قانون مجازات سال 
 قانون مدنی آماده  933 ۀمشابه حکم ماد ش1919قانون مجازات اسالمی سال  919 ۀمادموجب هب

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر فامن اسات مگار اینکاه سابب اقاوی از      »: بود
سابب   ۀعهدهبودن سبب از مباشر مسئولیت را ب هم در صورت اقوی 631 ۀمادالبته  .«مباشر باشد

های سبب اقوی را نام برده ولای در اداماه از عباارت    گذاشته است و در ذیل ماده بعضی از م داق
 و غیرح ری بودن این اسباب را اعالم داشته است.  ده کراستفاده « انند آنها باشدو م»

ی ماواردی دانسات کاه در آنهاا سابب اقاوی از مباشار        توان از جملاه های زیر را میمثال»
داند سامی اسات،   شود: پرستاری در اجرای دستور پاشک، داروی سمی را، که نمیمحسوب می
اجرای حکم اعدام به دستور مقام مافوق و بادون اطاالع از نادرساتی    خوراند، مأمور به بیمار می

کند، زنای کاه توساط دیگاری باا      گناهی را به جای ش و محکوم اعدام میدستور، ش و بی
حاال حرکات باه بیارون      خودرو ربوده شده است برای فرار از دست وی خود را از خاودروی در 

 .(63ص، 1993)میرمحمدصادقی،  «کندپرتاب می
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 ،هاا مساتند باشاد   هرکدام از سبب و مباشر کاه جنایات باه آن    ،ل اگر سبب اقوی نباشدحا
صورت اشتراکی و مساوی ه ب ،ستند باشدمفامن هستند و اگر به هر دو یعنی به سبب و مباشر 

شارطی بیاان     جملا ل کرا به ش )نسبی(گذار فمان اشتراکی فامن هستند. اما متأسفانه قانون
عوامال اسات درحاالی کاه       هما ه در چاه ماواردی جنایات مساتند باه      کرده و معین نکرده ک

و در چه حااالتی مساتند    مستند به همهتوانست به شکل قاطع بیان کند که در چه حاالتی می
رفتاار   نظار به سبب و مباشر است. البته باید عر  و داوری عر  را معیار قرار دهیم و ببینیم از 

 ایت است. متعار  و معقول کدام عامل مستند جن
 ،آمده 631 ۀمادمهم و خال  قوانین مدنی و مجازات اسالمی سابق در   مسئلعنوان هآنچه ب

ست. ایان امار بارای مسائولیت مادنی و      ا هاآن  مداخلمسئولیت سبب و مباشر به نسبت تأثیر 
عنوان مسئولیت کیفری کاربردی نادارد و تاأثیر میااان    هولی ب ،پرداخت دیه کامالً منطقی است

 .مداخله در مسئولیت کیفری منتفی است که قبالً در این خ وص توفی  دادیم
 631و  399 ۀمااد   مقایسا پایانی در خ وص سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمی   نکت

 ۀمااد ن ماورد اشااره در ذیال    است. البته در مورد سایر مباشار ااختیار قانون در مورد ش و بی
اختیاار(  لیکن در این خ اوص )شا و بای    ،خواهیم داد در مبحث بررسی فقهی توفی  631
ماواد مارتبط باا مباشارت در جنایات        مجموعکه در ذیل د نکمیم داقی را مطرح  399 ۀماد

اختیار فارار  گاه کسی دیگری را بترساند و آن ش و در اثر ترس بیهر»دارد: که مقرر می است
ایراد صدمه به خاودش یاا دیگاری گاردد،     کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر باند که موجب 
علت گنجاندن این مااده در   .«سئول استترساننده حسب تعاری  جنایات عمدی و غیرعمدی م

اختیاار  گاذار از مباشار بای   رسد تلقی قانوننظر میهمواد قانونی مرتبط با مباشر ب  مجموعذیل 
داند. لیکن همین مباشار  سیله میجنایت بوده است و ترساننده را مباشر با و  وسیلعنوان یک هب

در مقام بیان اجتماع سبب و مباشر آمده که در آنجاا سابب را اقاوی از     631 ۀماداختیار در بی
حاداقل   399 ۀمادذکر م داق مقرر در  ،631 ۀمادرسد با وجود نظر میهمباشر دانسته است و ب

توانست م اداقی از  هم می 399 ۀمادد و غیرفرور بوده است و ئبه دیگری زا آسیبدر خ وص 
 ش1919قاانون مجاازات اساالمی ساال      931 ۀمااد البته در  .اجتماع سبب اقوی و مباشر باشد

شادن مباشار هام عقیاده      اختیارنبوده است. در مورد شرط بی «ایراد صدمه به دیگری»عبارت 
بودن عقولشاید بهتر آن بود که شرط مسئولیت ترساننده را م»ست که ا دانان اینیکی از حقوق

دانست و درواقع با این کار موفاوع را باه داوری   العمل فرد مرتکب بنا به قضاوت عر  میعکس
اگر ش و با اختیاار و اراده و در  یعنی  .(61، ص1993)میرمحمدصادقی ، «گذاشتمی عر  وا

زد و کارش هم معقاول و مطاابق اوفااع و احاوال ناشای از      اثر ترس دیگران دست به کاری می
مسائول تلقای    هشاد و فقاط ترساانند   مای  امبار باز هم باید از مسئولیت  ،کرد ترساننده بودعمل
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تاوان باا توجاه باه     می ،حال در این حالت یعنی اگر هم ترس وجود داشت و هم اختیار .دشمی
طور نسبی مسئول قلماداد  هطور مساوی یا با تأثیر میاان مداخله بهسبب و مباشر را ب 631 ۀماد
ای مهم اعاالم گردیاد و آن   قانون مجازات اسالمی هم نکته 6911 ۀمادن ذکر است در شایا. دکر

چنانچه جنایت باه عماد یاا     ،ن استااقدام که از مسقطات فم ۀقاعداساس  اینکه درحقیقت بر
احسان و کماک باه    ۀانگیاطور که اگر مباشر همان ،نیست ثابتفمان  ،علیه باشدتق یر مجنی

 پای بحاث  فاامن نیسات کاه البتاه در اینجاا در       6193 ۀمااد با شارایط   دیگری را داشته باشد
  .یممسقطات فمان نیست

 دهیم:  بعضی از م ادیق مباشر فعی  و استناد جنایت به سبب را توفی  می ب ش در این
 )آمیاا دیگاری فریاب    اگر مباشر به سابب عمال خدعاه    .مباشر مغرور )فریب خورده

سببیت بین عمل مباشر و فارر    رابطی  است و مسلم است که این مباشر فع ،ب ورد
ساببیت را   ۀزنجیار اصطالح غار اسات کاه   هزننده و بگردد و این ش و گولبرقرار نمی
ه با  در اینجاا ق اد ناداریم   . دوشمیکند و خود مسئول پرداخت خسارت تلقی قطع می
آنچاه در  . اسات بیان م اداقی از فاع  مباشار     هد ْ بلکه ،غرور بسردازیم ۀقاعددالیل 

دهناده اسات.   آمیاا فریاب  خدعاه  عملیات ازوی عدم آگاهی  ،ش و مغرور شرط است
دهنده خودش جاهل به آیا اگر فریب« اَلمَغرور یَرجِعُ اِلی مَن غرهَّ» ۀقاعداساس  لیکن بر

تکلیا  چیسات؟ فارض     ،دهدیعنی سبب خودش نداند که دارد فریب می ،موفوع باشد
تعلاق  کند به خودش تعلق به خودش نیست و ت ور میکنید ش  ی نداند که سیبی م

آیا سابب فاامن اسات؟     ،وقت هر دو جاهل باشند آن ،و به دیگری بدهد تا ب ورد دارد
دانناد و  دهنده را باعث رفع مسئولیت مای اند و جهل فریببعضی قائل به فمان نداشته

(. 111، ص1911محمادکاظم یاادی،    دانند )ساید غرور را صحی  نمی ۀاستناد به قاعد
در هار حاال وی را    ،تأثیر دانساته دهنده بیلیکن بعضی دیگر جهل و علم را برای فریب

(. بر مبنای این نظار،  331، ص1911حسن موسوی بجنوردی،  )میرزا شمرندمیفامن 
اناواع    هما رسااند کاه تق ایر در    در فمان غرور تق یر شرط نیست و همین امار مای  

عرفی میاان کاار     رابطوجود  ،بلکه آنچه اهمیت دارد ،ستتسبیب از ارکان مسئولیت نی

                                                           
علیاه  موارد مذکور در این ف ل هرگاه جنایت منح راً مستند به عمد و یا تق یر مجنی  ق.م.ا: در کلی 691 ۀماد. 1

جنایت مستند به عمد یا تق یری مرتکب باشد لکان سارایت آن    باشد فمان ثابت نیست. در مواردی که اصل
 علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت فامن نیست.مستند به عمد یا تق یر مجنی

احسان و کمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ مال، جاان، عارض    ۀق.م.ا: هرگاه ش  ی با انگیا 619 ۀماد. 3
همان عمل موجب صدمه و یاا خساارت شاود در صاورت رعایات مقاررات       یا ناموس او الزم است انجام دهد و 
   قانونی و نکات ایمنی فامن نیست.
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یان به دیگری است و گاه تق یر او برای تحقق این رابطه فارورت دارد  زمسبب و ورود 
 (.  19، ص1919 )کاتوزیان،

 اطالعی و عدم آگاهی از وجود سبب مسائول نیسات و   علت بیه جاهل ب .مباشر جاهل
جاهل و مغرور هر »سببیت باشد.  ۀقاطع زنجیر تواندجنایت به وی مستند نیست و نمی

اطالعی از سبب، مشترکند ولی تفااوت آنهاا در ایان اسات کاه در جاهال وی       دو در بی
یا هماان  « غار»اطالع است ولی در مغرور جهل وی ناشی از عمل خودب ود از مسئله بی

 (.139تا، ص)قیاسی، بی «کار استفریب
 در ساایر ماوارد مباشار مُکَاره      ،اکراه مجوز قتال نیسات  جا در قتل که هب .مباشر مُکَره

یعنی سبب مباشر را وادار و ملام به عملی نماید کاه منجار باه    »مسئولیت مدنی ندارد. 
ورود خسارت و فرر و تل  شود مثالً هرگاه ش  ی با تهدید و اکراه دیگری باه کنادن   

در اینجا تهدیدکننده  گودالی مجبور سازد و ماشین فردی در آن بیفتد و خسارت ببیند
)لطفای،   «و مُکرِه که سبب است فامن است ناه تهدیدشاده و مکارَه کاه مباشار اسات      

 (.19، ص1993
 امام خمینی )ره( در تحریرالوسیله  .اختیار ناشی از ترس و اضطرار و غیرهمباشر بی

اگار او را بترسااند پاس او فارار کناد و      »نویساد  یازدهم از مبحث مباشر مای   لئدر مس
ودش را از بلندی پرتاب کند یا به چاهی بیندازد و بمیرد پس اگار عقال و اختیاارش    خ
ی ترساندن او، ازبین رفته باشد ظاهر آن است که ش و ترساننده فامن است واسطهبه

 (.916تا، صبی موسوی ال مینی،) «وگرنه فمانی نیست
عماالً شا و مثال یاک     و ود رمای عقل و اختیار ازبین  ،در اثر ترس چوناست اشاره شده 

تاوان  است. البته میده آمله در مبحث مباشرت ئاین مس دلیلمین ه به ،دشومیجان بی  وسیل
نظر شایخ طوسای   ه مباشر دانست. ب است، زدهآسیب ترساننده را سبب و ش و را که به خود 

ولای در حالات سالب اراده و     ،( خود شا و مباشار فاامن اسات    169تا، ص)شیخ طوسی، بی
 معقول است که سبب را فامن بدانیم و نتیجه را به وی مستند کنیم.   ،راختیا

عمل ترساننده یا ش  ی که طر  را در شرایط افطرار قرار داده است باعث سالب اراده و   اگر
اراده و اختیاار و بادون تاأثیر سابب باه       است اگر شا و باا  م تکلی  چیست؟ مسل ،اختیار نشود

اقادام مساقط    ۀقاعاد  ،صدمه به خودش باشاد  اگر باند فامن است. البته آسیبخودش یا دیگری 
ویژه اگر غالباً پرتااب از  هکند باقدام . ولی اگر تحت تأثیر سبب به پرتاب خود از بلندی استفمان 

اما شیخ طوسی در این مورد نظر م الفی دارد و گفته است اگار  » ؟، چطورآن بلندی کشنده نباشد
بال کنند و او خود را از پشت بام یا کوه پایین بیندازد یا خاود را در آتاش یاا    کسی را با شمشیر دن
فرار کرده نه آنکاه  به  الجاء(کننده فامن نیست. زیرا او ش و فراری را وادار )چاهی بیندازد دنبال
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وادار به پرتاب کند و ش و فراری با اراده و اختیار، خود را در مهلکه انداخته است. بدین ترتیاب،  
مباشر و در اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب ملجی )اجبارکنناده(   یکننده سبب است و فراردنبال

گونه که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری کسای را باه درون آن   نباشد فامن ن واهد بود، همان
ید جواد حسنی عاملی مؤل  کتاب مفتاح الکراماه باه   کننده فامن است نه حافر. سازد، پرتاببیند
گوید: اینکه شیخ گفتاه وی باا اختیاار خاود را پرتااب کارده       پردازد و مید نظر شیخ طوسی مینق

 (.199، ص1993) قیاسی،  «ای جا این نداشته استصحی  نیست زیرا او چاره
نای )ره( و  قانون مجازات اسالمی آمده است و از تحریرالوسیله اماام خمی  631مادۀ آنچه در 

هرچند تحات   ،چنانچه مباشر دارای اختیار و اراده باشد شود،می مبسوط شیخ طوسی استنباط
 .سبب فامن نیست ،باند آسیبتأثیر ترساننده به خود یا دیگری 

 

در ا سهبب و مباشهر   به گهر در حقهوق انگلسهتان و تطبیه      عامل مداخلهه 
 حقوق ایران

گار  عامل مداخله و گر مستقلعامل مداخله :ندشومیگر به دو دسته تقسیم اصوالً عوامل مداخله
 .وابسته

 

 گر مستقل و تطبی  با سبب و مباشرعامل مداخله. 1
اسات کاه    یجدید  گر مستقل یک فعل یا حادثگفته شد عامل مداخله ترپیشطوری که همان

)ای  1ساازد  دعاوی را از مسائولیت رهاا    ۀخواناد قانونی ساببیت را قطاع و    ۀزنجیرممکن است 
 Novus actusحات و عباارات م تلا  باه التاین     ت اصاطال البته تحا  .(11، ص3991مارتین، 

intervenient  یا همانnew intervening act   گار جدیاد( و نیاا    )عمال مداخلاهindependent 

intervening cause گر مستقل( و )سبب مداخلهsuperseding cause ( و سابب  جانشین )سبب
بین  3سببیت مستقیم  رابطتواند گر مستقل میطاری گفته شده است. درحقیقت عامل مداخله

ی ساببیت در  رو رابطهایناز»غیرمستقیم نماید   رابطتبدیل به یک  ،دهکرفعل و نتیجه را قطع 
: میان فعل و نتیجه هیچ عاملی وارد نشود و اگار عااملی نیاا وارد شاد     «دو حالت مستقیم است

ابطاه غیرمساتقیم اسات )نجیاب     ر ،رد شودباشد. اگر میان فعل و نتیجه عامل مستقلی وا 9تابع
 «علیات  ۀزنجیار گسساتن  »گر مستقل که باعث (. با ورود عامل مداخله393، ص1991حسنی، 

                                                           
1. Sometimes a new act or event may break the legal chain of causation and relieve the defendant of 

responsibility.  
2. Direct causation relationship 
3. Dependent cause 
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(break the chain of causation) (Clerk & lindsell, 1995. P.54)  سابب اولیاه از    ،دشاو مای
زماان باه   هام  ،گار را توفای  داده  مواردی از عوامال مداخلاه  در اینجا  .یابدمسئولیت رهایی می

 پردازیم:  ها با مسئولیت مدنی سبب و مباشر میآن  مقایس
 

 عمل ارادی ثالث. 1. 1
 ANDREW)سازد ی رها میل عامل اولیه را از مسئولیت ع ،الثثگر ش و معموالً عمل مداخله

ASHWORTH, 1992. P.104). ست که فعل یا ترک فعل ا آن سنتی یناصل عمومی دکتر یک
ساببیت را ازباین     رابطا  باشاد،  به ق د ایجاد نتیجاه و عمدی و آگاهانه  ،آزادانهیک انسان که 

اگار ش  ای بادون ارتبااط و      درحقیقت .(H.L.A. HART AND HONORE. P.129)برد می
مرتکاب عمال    ،صورت مستقل و بدون وابستگی باه جنایات اولیاه   ه هماهنگی با سبب اولیه و ب

 ،دهشا گار مساتقل تلقای    عنوان یک عامل مداخلاه هب ،دشوارادی و آگاهانه در طول سبب اولیه 
آراء در اینجااا، مرتکااب ن ساات را از مساائولیت مب اارا اکثاار . »اسااتمساائول جبااران خسااارات 

دیده را مجروح نمود و پاشاک  طور غیرقانونی باهمتهم به smith v.stateی نمایند. در پروندهمی
جاب حکام صاادره، ایان مداخلاه، ماتهم را از       ی جرح، عمداً او را کشت. باه مو در اثنای معاینه

دیاده را باه زماین    ای باهمتهم با فربه People V.Elderی مسئولیت قتل مبر ا نمود، در پرونده
ی دیده موجب مرگ او شد. ماتهم باه لحااد مداخلاه    زد، سسس عابری مستقالً با لگدزدن به باه

 (. 19، ص1993نیا، آقایی) «ارتکاب قتل مق ر شناخته نشدعابر، در 
 

 دیدهاقدام شخص زیان .2. 1
سببیت میاان کاار ماتهم و نتیجاه       رفتن رابط بینعلیه موجب ازدر برخی موارد خطای مجنی

  گونا دیده در ایجاد نتیجه بهاین موارد آن است که روشن شود سهم خطای آسیب  فابطاست. 
 سائله در اختیاار قافای اسات    ای به نقش فعل متهم برتری دارد. ارزیابی ایان م شایان مالحظه

پاذیر و مساتقل   اگر عملکرد قربانی آزادانه، غیرعادی، سرزنش .(999، ص1991)نجیب حسنی، 
ولای اگار عملکارد     .کناد نهایی قطاع مای    صدمعلیت را میان عمل متهم اصلی با   رابط ،باشد

علیت   رابطباشد، پذیر بوده بینیگر قربانی غیرعمدی، افطراری و کالً قابل توجه و پیشمداخله
علیه تحات تاأثیر   دیده و مجنی(. اگر عمل زیان136، ص1911طاهری نسب، کند )را قطع نمی

نحوی طبیعای و غریاای   هها و هیجان ناشی از آن بو در اثر اقدامات آن اشدبعامل اولیه و متهم 
قابال  غیر ،ولای اگار حرکتای احمقاناه     .مسئولیتی ن واهد داشات  ،به خود گردد آسیبمرتکب 
 زناد،  از او سر لیه نیستغیرمعقول و غیرعادی انجام دهد و اقداماتی که ناشی از عامل او ،انتظار

در  «روبارتس »این مبتنی بر معیاری است که در دعوای »است.  مسلماً مسئولیت با خود قربانی
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های جنسی متهم از در آن دعوی دختری برای جلوگیری از پیشروی .پذیرفته شد م1911سال 
طاور معقاول   هداخل یک اتومبیل در حال حرکت به بیرون پرید. مقرر گشت که اعمال دختر با 

لیکن اگر پریدن او از اتومبیل عملی احمقانه و  ،شودبینی بوده است. سببیت احراز میقابل پیش
 ؛(G. M.V.CLARKSON. 1987. P.103)د شومیسببیت قطع   رابطیا غیرمنتظره بوده باشد، 

دیده مسئول عمل خودش است. اصوالً در نظاام حقاوقی   خود ش و زیان ،ض اخیریعنی در فر
 ،ال و ازجمله حقوق کیفری ایاالت متحده نیا وفع به همین منوال است. بر هماین اسااس  کامن
از تارس جارح از    «ب»بیاید و موجب شود که  «ب»با ق د جرح و نه قتل به طر   «ال »اگر 

محکوم به قتال غیرعمادی خواهاد     «ال » ،کشته شود «ب»   آنو در نتیج فرار کند ،جا پریده
چناین اقادامات    .آیاد حساب میبه حفرب و جر مرتکبِ ،فقط مجروح گردد «ب»بود و چنانچه 

تاوان گفات   شود کامالً طبیعای اسات و لاذا مای    انجام می آسیباز  جلوگیریهیجانی که برای 
(. حتای در حقاوق انگلایس    61، ص1919نیاا،  یجی است )آقاایی سبب قانونی چنین نتا «ال »
آید، چراکه تحمیل عمل میدیدگان بدون تق یر بهجبران دولتی خسارت معموالً نسبت به باه»

هاای  دیدگانی کاه خاود بساتر و زمیناه    دولتی در مورد باه  بودجهای جبران خسارت بر هاینه
هاا و  )فرجای  «رساد نمای نظار  اند چندان معقول و منطقی بهدیدگی خویش را فراهم ساختهباه

 (.133، ص1999بازیار، 
 

 علیه در درمانرفتار پزشک و مجنی. 9. 1
عل ی بین خطای  ۀقطع زنجیربرای خطای پاشکی مورد نیاز درج  در حقوق انگلیس در خ وص 

 .Douglas Hodgson. 2013). ناه وجاود دارد  امدعی تا حدودی نظر دوگصدم  مرتکب اولیه و 

P.18)خواهاان،  صادم   ست که ادعا شود که سبب ماؤثر جراحات و   ا ل آنگفته شده یک مشک
خواهان از درمان مؤثر خودداری غیرمعقول یا  یبلکه هم از اقدام درمان ،خطای اولیه متهم نبوده

مبااالتی و خطاای پاشاکی و    . البته بای (Clerk and lindsell. 1995. P.60)است و قابل ح ول 
سببیت بین عمل متهم اولیه و نتیجه رابط   موجب قطع علیه اصوالًانگاری و خطای مجنیسهل
درماان هماراه باا خطاای سانگین       ،بردمیسببیت را ازمیان رابط  شود. خطای پاشکی که نمی

در محال  ین زمینه اگر کسی جراحتی بر دیگری وارد کند و پاشاک جاراح   ادر  .شودنامیده می
علیاه  ریاد و این امر سبب مارگ مجنای  انگاری سم بجراحت چه با سوءنیت و چه از روی سهل

ها تمایلی ندارناد  (. دادگاه991، ص1991هم مسئول این نتیجه نیست )نجیب حسنی، شود، مت
ساببیت  رابطا   های الزم در راستای سالمت خاود، ناافی   تیاطحدیده را در رعایت اکه ق ور باه

باه شارح محتویاات     «Levy»پرونادۀ  حتی اگر این ق ور مرگ را تسریع کرده باشد. در  ؛بدانند
دیده که تحت درمان بوده است، برخال  توصیه پاشاکانش  بررسی گردید، باهتر پیشپرونده که 
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ساعت ترک کرد. دادگاه در حکم صادره اعالم داشت که هایچ مادرکی    3بیمارستان را به مدت 
وجود نداشاته  ثیر گذاشته دال بر اینکه غیبت او به مرگش کمک کرده یا بر شانس بهبودی او تأ

از روی  ، پاشاکی «تامسساون علیاه بلیاک جیماا    »پرونادۀ  (. در 139، ص1993نیا، آقاییاست )
با ابتالی کودک به سرخک، والدین  و نکردرا توصیه تاریق واکسن  احتیاطی به والدین کودکبی

کیاه  تیادشده های پاشک . ازآنجا که والدین کودک به گفتهنددموناو دعوایی علیه پاشک اقامه 
 رفویخادم ن علیه پاشک اول رد شد )دعوایشا ،به چند پاشک دیگر هم مراجعه نمودند ،نکرده

صورتی کامالً احمقانه و غیرمعقول ه حال اگر ترک درمان هم بهر(. در63، ص1993 و همکاران،
 موجب قطع انتساب جرم و مسئول به عامل اولیه است.  ،باشد
 

 قوق ایرانتطبی  با سبب و مباشر در ح. 4. 1
استناد قواعد فقهی و قاانون  به  ارادی ثالث در حقوق ایران اگرچه در خ وص عمل ن ست آنکه

مگر سبب اقوی از مباشر باشد کاه باا    ،سبب و مباشر اصوالً مباشر فامن است در اجتماعِمدنی 
وان تا قانون مجازات اسالمی مای  631 ۀماداستناد ه ولی ب. گر مستقل شباهت داردعامل مداخله

هر دو عامل اولیه و ثانویه را با توجاه باه میااان تاأثیر مداخلاه مسائول دانسات کاه باا عامال           
 گر هم وانی ندارد.مداخله
قانون مجاازات   631 ۀماددیده در حقوق ایران برابر ذیل در خ وص اقدام ش و زیان دوم،
دیاده  علیاه و زیاان  اختیار باشد فقط سبب فامن است و اقدام مجنیمباشر بی چنانچه ،اسالمی

اقدام در حقاوق و فقاه    ۀقاعدو فامن نیست  سببْ ،اگر از روی اراده و اختیار خود صورت گیرد
تواند هنگامی که اقادام باه تلا     درواقع مالک نمی اسالمی از عوامل رافع مسئولیت مدنی است.

 ،1991 میرشاکاری، )کند انتظار جباران خساارت از طار  دیگار را داشاته باشاد       مال خود می
عامال اولیاه و   ثیر أتا علیه دارای اختیار و اراده کاه تحات   که اقدام مجنی لذا درحالی(. 939ص

در حقوق ایاران   ،سببیت نیست ۀزنجیربینی باشد در حقوق انگلستان قاطع معقول و قابل پیش
 .اقدام است ۀقاعدمبنای  ولیت مباشر برئموجب مس
مواجاه  باا یاک سابب دیگار یاا مباشار         ادام مورد اقدامات درمانی پاشکی که در در ،سوم
درحقیقت همان بحث اجتماع سبب طولی که سبب مقدم در تأثیر فامن است موفوع  ،گردیده
قانون مجاازات اساالمی حااکم     631 ۀو نیا اجتماع سبب و مباشر موفوع ماد 691و  696مواد 

سااوی خواهاد باود. در    فامان باه ت  گرناه  و ،است و باید دید میاان تأثیر کار پاشک چقدر بوده
شود. اقدام عمل می ۀقانون مجازات اسالمی و قاعد 691 ۀاساس ماد خ وص ترک درمان هم بر

در مورد ش  ی کاه   13  لئدر فقه نیا امام خمینی )ره( در تحریرالوسیله در کتاب ق اص مس
ام نکناد تاا   انگاری و کوتاهی بر بستن آن اقاد روی سهلاز رگ دیگری را باند و مجروح عمداً یا 
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زدن را ت و فقاط دیاه رگ  نفاس بارای شا و اول نیسا      گفته است نه ق اص و نه دی ،بمیرد
در مقایسه با حقوق انگلستان شاهد هستیم کاه در   .(313تا، صخمینی، بیموسوی )پردازد می

گار نسابت باه    ند و اگر مباشر یا عامل دوم و مداخلاه احقوق ایران مباشر و سبب هر دو مسئول
 راقدام فامن است. درحالی کاه در حقاوق انگلساتان اصال با      ۀقاعدبراساس  ،نایتی کندخود ج

گر مرتکب خطای سنگین پاشکی یا اقدام مگر عامل مداخله ،مسئولیت متهم و عامل اولیه است
 طور نامعقول شود. هعلیه خود ب

 

 گر وابسته و تطبی  با سبب و مباشرعامل مداخله. 2
گر مستقل قرار دارد عامل مداخلهگر و وابسته گفتیم که در مقابل ِداخلهدر مورد عامل م ترپیش

نحاوی کاه عامال دوم    هبا  باشند، و درحقیقت اگر دو عامل در وقوع زیان و صدمه دخالت داشته
گوییم. در تعیین معیار میگر وابسته این عامل را مداخله ،تحت تأثیر و وابسته به عامل اول باشد

 Goodwin, schiesl)اسات  ده شهم مطرح  1«بینی بودنقابل پیش»یعنی م عامل دو ،وابستگی

laura. 2004, p.1453.) 
گروهای از  »گویاد:  حسنی هم پس از بیاان عامال طااری مساتقل و تاابع مای       یبنجمحمود 

کند و وجه جداسازی آن را از عامال  دانان کوشیدند تا عامل طاری که این رابطه را قطع نمیحقوق
بینی کمک گرفتناد. اگار   ی پیشرو از ایدهاینبرد روشن کنند ازین رابطه را ازمیان میکه ا پسینی

شادنی  بینای کند، اما اگار پایش  سببیت را قطع نمی  باشد، تابع است و رابط پذیربینیعامل، پیش
 (.  396، ص1991حسنی،  یب)نج «دکنسببیت را قطع می  رابطنباشد، مستقل است و 

ماتهم انجاام    قبلای چاون در پاساخ باه عمال      ،اندگر وابسته گفتهاخلهدر خ وص عامل مد
 (Dressler, Joshua. 2006, p.204)  اسات العملی گر واکنشی و عکسشود یک سبب مداخلهمی
ماتهم و سابب     مجرمانا گیرد در پاسخ به اقدامات خود قربانی صورت می از سویگر عملی که ا

 ،گار وابساته اسات و اگار عملای احمقاناه      سابب مداخلاه  یاک   ،تحت تأثیر آن باشدنیا اولیه و 
گر وابسته نیست و خود ش و قرباانی  بینی باشد دیگر سبب مداخلهغیرمعقول و غیرقابل پیش

 مسئول است. 
که متهم پاس از   است «روبرت»گر وابسته در حقوق انگلیسی در دعوای عمل مداخله  نمون

آزار قربانی انجاام   برایجنسی داد و حرکاتی   رابطعلیه به او پیشنهاد کردن مجنیسوار ماشین
و دادگااه ماتهم را محکاوم کارد      اناداخت داد و قربانی خودش را از داخال ماشاین باه بیارون     

(Jonathan Herring, 2006, P.115). 

                                                           
1. foreseeability  
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ی و مساتقل و بادون   دارصورت اه که بسببیت  ۀزنجیرگفتیم اقدام ش و ثالث برای قطع 
ولای اگار ایان     ،گار مساتقل اسات   عنوان عامل مداخلههاولیه باشد ب هماهنگی و ارتباط با سبب

مطارح شاد.    1919این نکته در دعاوی پگات در ساال    »گر وابسته است. مداخله ،ویژگی نباشد
عنوان گروگان و سسر بالی خود گرفته بود بار روی ماأمورین پلایس کاه     همتهم که دختری را ب

های ورین پلیس به آتش او پاسخ گفتند و گلولهسعی در دستگیری وی داشتند آتش گشود. مأم
وی را کشت. مقرر شد که افعاال ماتهم باعاث مارگ دختار شاده        ،ها به دختر برخورد کردهآن

حالت  ،چون عمل پلیس واکنشی در مقابل عمل متهم بود .(191ص ،1911 ،کالرکسون) «است
سببیت   رابطوالً باعث قطع قضایی انگلستان خطای پاشکی اص  رویگر وابسته است. در مداخله

 ،نیست و اگر کسی به دیگری جراحتی وارد کند و ش و برای درمان به پاشاک مراجعاه کناد   
گر وابسته لذا یک عامل مداخله ،چون کار پاشکی و درمان وابسته و در پاسخ به عمل متهم بوده

ی سانگین نامیاده   درمان همراه با خطا ،بردسببیت را ازمیان می  رابطاست. خطای پاشکی که 
زمینه اگر کسای جراحتای بار دیگاری وارد کناد و پاشاک جاراح در محال         شود در همین می

علیاه  انگاری سم بریاد و این امر سبب مارگ مجنای  نیت و چه از روی سهلجراحت چه با سوء
اسااس دیادگاه    بار  (.991، ص1991 حسانی،  متهم مسئول ایان نتیجاه نیسات )نجیاب     ،شود
های نوینی را پشت سر دارد، هیچ تفاوتی میاان حقاوق کیفاری و مادنی در     فن که حمایتیاست

 ،مسائولیت ناشای از مارگ    یمباالتی پاشکی وجود ندارد. در هر دو، برای انتفاآثار بی خ وص
 (.  131، ص1993نیا، مباالتی فاحش )فقدان دانش و مهارت متعار ( الزم است )آقاییبی

چاه اقادام    یادشاده رسایم کاه در تماامی ماوارد     یجه میبندی مطالب باال به این نتاز جمع
چنانچه اعمال ش و دوم و  ،ش و ثالث و چه اقدام خود ش و و چه اقدام پاشک در درمان

عناوان  هب ،بینی و معقول و متعار  باشدتأثیر و وابسته به عامل اول و قابل پیش تحت گرمداخله
 بین متهم و عامل اول و نتیجه نیست. سببیت  رابطنافی  ،گر وابسته بودهعامل مداخله

 

 گر وابسته با سبب و مباشرتطبی  عامل مداخله. 1. 2
رسد اگر نظر میههایی را مشاهده نمود. بها و مشابهتتوان تفاوتاین دو می  مقایساز بررسی و 

یا یا یر غیرممغاختیار و جاهل و صصورت بیهقانونی مجازات اسالمی ب 631 ۀمادمباشر که برابر 
گر وابساته باشاد و در هار    ست که سبب مداخلها درحقیقت مثل آن ،ها باشدمجنون و مانند آن

لیکن در این قسمت فارق   ،دو سیستم حقوقی سبب که اقوی است فامن و مسئول مدنی است
خاواه ناشای از    631 ۀمااد شاده در  ست که در ماوارد اشااره  ا نظام حقوقی انگلستان با ایران آن

ما باا   ،اختیار باشد و خواه ناشی از حالت صغیر ممیا و مجنونمباشر جاهل و بید عملکرحدوث 
یک مباشر کامالً فعی  و افع  مواجه هستیم که شاید تحت تأثیر سبب به این حالات مبادل   
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بار و مجرمانه را ازدست داده اسات و در کناار   نشده و این مباشر اصالً قابلیت انتساب عمل زیان
ولی در حقوق انگلستان شاهد باودیم   .استده شاختیار بی  وسیلدیل به یک یک سبب اقوی تب

ولی تحات   ،حالت صغر و جنون هم نداشته ،بسا دارای اراده و اختیار و آگاهی بودهکه مباشر چه
متعاار  و قابال    ،تأثیر و هیجان و واکنش عامال اولیاه قارار گرفتاه و عملکاردش هام معقاول       

 ن حالت همچنان عامل اول مسئولیت دارد. بینی بوده است و در ایپیش
سبب مقادم   ۀعهددر خ وص اجتماع اسباب فمان به 691و  696در حقوق ایران در مواد 

سبب عادوان فاامن    ،طور اگر یکی عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد باشد و همیندر تأثیر می
گار  قایسه با عامل مداخلهتوانیم با مرا هم مطرح کردیم و می مباحث فقهی آن ترپیشاست که 

در حقوق انگلیس سبب مقدم در تأثیر را همان سبب اولیه و عامل اولیه بدانیم و سبب مؤخر در 
و سبب عدوانی را در کنار سبب  شمریمبگر وابسته اصطالح عامل مداخلهه تأثیر را عامل دوم و ب

اینکاه عامال    و یاه بادانیم  گر مستقل یا سبب اولتوانیم حسب مورد عامل مداخلهغیرعدوانی می
 اول یا عامل دوم باشد.  

قانون مجازات اسالمی در اجتماع سبب و مباشار و   631 ۀماد برابرست که ا الزم به یادآوری
ند و در صورت عدم تساوی در میااان  اساوی مسئولطور مبههر دو  ،هاآن  مداخلتساوی میاان 

له برای هرکدام میاان مسئولیت در پرداخات  خدامداخله و تأثیر هرکدام باید به نسبت تأثیر و م
اگار مباشار شابیه یاک عامال       برای مثاال،  .توانیمخسارت را تعیین کنیم که با این وص  نمی

از مسئولیت مبرا باشد و نیا با  وگر در حقوق انگلیس حتی تحت تأثیر و وابسته به سبب مداخله
ق انگلیس عمل پلیس را در تیرانادازی  که در حقو «پگت»گفته در دعوای توجه به مطالب پیش

 در حقوق ایران با وص  واکنشی ،از مسئولیت دانست اشدن دختر موجه جلوه داد و مبرو کشته
که نشاان از حاکمیات    استپلیس مسئول پرداخت خسارت و دیه  ،همهبااین ،بودن عمل پلیس

و تاأثیر عوامال    ذیریپا شنرزسا گرایی در حقاوق ایاران در مقابال عوامال     گرایی و مادیعینی
 . داردغیرمادی بر تعیین مسئولیت در حقوق انگلستان 

 

 نتیجه
 ثیر أتا فامان سابب مقادم در     اساباب اصاوالً   ایران در حالات اجتمااعِ  ر فقه و حقوق د

حالات عادوانی و   در در وجاود و نیاا   خر ؤما ولای فامان سابب     اسات،  پذیرفته شاده 
برقارار   و غیرمجااز  باا سابب عادوانی   غیرعدوانی و مجاز و غیرمجاز که باشد مسائولیت  

خاورد و بار مبناای    چشام مای  لیکن در حقوق انگلیس ایان تشاتت کمتار باه     .دشومی
مساتقل و ارادی و   هر عاملی که بتواناد کاامالً    نتیجمسئولیت سبب مستقیم و نادیک 

سببیت را قطع کند و  ۀزنجیرتواند می ،آزادانه و بدون هماهنگی با عامل اولیه عمل کند
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عامال اول قارار گیارد و    ثیر أتگر مستقل است و هر عاملی که تحت نامش عامل مداخله
و  گیارد قرار مای گر وابسته تحت عنوان عامل مداخله ،وابسته باشد یعنی ،مستقل نباشد

 سببیت بین عامل اولیه و نتیجه نیست.  رابطنافی 

 ِبارای مثاال،  عی  و چنانچه مباشار فا   ،ق ایرانباشر در حقومسبب و  در حالت اجتماع 
ا باا سابب   مسائولیت نادارد واِل ا    ،جاهل و مغرور و تنها آلت دست سبب باشد ،اختیاربی

ثیر مسائول اسات و   أمیاان تا ه مسئولیت مساوی دارد و در حالت تغییر میاان دخالت ب
باز  ،سبب مرتکب جنایت و صدمه و تل  گردد ثیر مستقیمِأحتی اگر تحت ت برای نمونه

ثیر أدارای اختیار هم اگر تحت ت که در حقوق انگلستان مباشرِ درحالی .هم مسئول است
 مسئول نیست. ،سبب اولیه مرتکب جنایت شود

 .اقدام نامعقول و نامتعار  ش و علیه خود در هر دو سیستم مسقط فمان است 

 آور و در مسائولیت  ،اقدامات درمانی و پاشکی در حقوق ایران اگر با ق ور و تق یر باشد
قااطع   ،گر مساتقل باوده  عامل مداخله ،ق انگلیس اگر همراه با خطای سنگین باشدحقو

 سببیت است. ۀزنجیر

 د در حقوق ایران مثل حقوق انگلیس در حالتی که مباشر دارای اختیاار  شوپیشنهاد می
بینی دهد که معقول و قابل پیشلیکن تحت تأثیر سبب اقداماتی انجام می ،استو اراده 
سبب را بسذیریم و نیا در حالت اجتماع طاولی اساباب عادوانی هار دو      ، مسئولیتاست

درفامن باا وجاود     .بر دیگری ترجی  نادهیم   مرجسبب را مسئول بدانیم و یکی را بال
 399 ۀمااد اختیاار، حکام   ن مجازات اسالمی و تعیین تکلیا  مباشار بای   وقان 631 ۀماد

 .دشوحذ   بهتر استزائد است و  یادشدهقانون 
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