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مقدمه
يکی از سؤال های متداول در عالم حقوق آن است که آيا تسبیب در امور مدنی با تسببیب در امبور
کیفری متفاوت است يا مشابه؟ در صورت تفاوت ،قلمرو اين تفباوت تبا کساسبت و در صبورت
تشابه ،آيا بايد قانونگذار بهطور جداگانه راجع به تسبیب سخن بگويد؟
برای تحقق ضرر دو حالت متصور است :يا شخص به طور مستقیم ،و به اصطالح بالمباشره ببه
ايراد خسارت اقدام میکند يا به طور غیرمستقیم و به اصطالح بالتسبیب زمینة وقوع حادثه را فراهم
میکند اما خودش بهطور مستقیم مرتکب عمل فیزيکی نمیشود .در حالت اول ،بیترديد مباشبر از
باب اتالف مسئول جبران خسارت است؛ ولی در حالت دوم با تحقق شرايطی میتوان به مسئولیت
مسبب حکم داد.
تشخیص مسئولیت مسبب به آسانی تشخیص مسئولیت مباشبر نیسبت ،زيبرا در سببب نتیسبه
بهطور مستقیم ،م ستند به فاعل نیست و چه بسبا هنگبام حصبول نتیسبه ،مسببب حتبی در صبحنه
حضور نداشته باشد ،چون او فقط مقدمهای را فراهم میکند ولی علت وقبوع حادثبه امبر ديگبری
است .به عالوه ،گاه حیوان ،يا صغیر يا مسنون و حتی گاهی خود مسنبیعلیبه علبت وقبوع نتیسبة
زيانبار است ،ولی با بررسی شرايط به اين نتیسه میرسیم که تأثیر عمل مسبب به مراتب بیشبتر از
عمل مباشر بوده است و در نهايت با تعیین شروط تحقق سببیت ،میتوان حکم به مسئولیت مسبب
داد.
به هر حال ،حسب اينکه مسبب چه نوع خسارتی وارد کرده اسبت ،نبوع جببران آن خسبارت
متفاوت خواهد بود ،به اين مفهوم که اگر مال کسی را تلف کرده باشد ،به پرداخت مثل يبا قیمبت
آن محکوم می شود و اگر به تمامیت جسمانی فردی لطمه وارد کرده باشد ،به پرداخت ديه محکوم
میشود .در هر دو حالت ،اگر سوء نیت و قصد مسرمانه ثابت شود ،مشمول مسازات هبم خواهبد
بود ،زيرا اتالف عمدی مال ،حتی بهطور بالتسبیب جرم تخريب ،و اتبالف عمبدی جسبم و جبان
ديگری حتی بهطور بالتسبیب ،جرم قتل عمدی به شمار میآيد.
در اين مقاله به دنبال کشف يگانگی يا دوگبانگی ماهیبت تسببیب در حقبوق مبدنی و کیفبری
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هستیم .بديهی است قبول اين فرضیه که ماهیت تسبیب در حقوق مدنی و کیفری يکسبان اسبت و
تفاوت های اين دو صرفاً در قلمرو ضمانت اجراهاست ،اين نتیسه را هم ببه دنببال دارد کبه اقبدام
مقنن در وضع قوانین جداگانه دربارة تسبیب در امور حقوقی (قانون مدنی) و امور کیفبری (قبانون
مسازات اسالمی) اقدام صائبی نیست .بدين ترتیب ،در ادامه ،ابتدا مفهوم تسببیب و تفباوت آن ببا
مفاهیم مشابه را بررسی می کنیم ،سپس ،مقررات قانونی و فقهی راجع به تسبیب در حقوق مدنی و
پس از آن ،مقررات قانونی و فقهی راجع به تسبیب در حقوق کیفری را بررسی میکنیم .در نهايت،
وجوه اشتراک و افتراق تسبیب در حقوق مدنی و کیفری بررسی خواهد شد.
تسبیب و تمییز آن از مفاهیم مشابه
تعریف تسبیب

سبب در لغت به هر وسیلهای گويند که انسان را به يکی از اهدافش برسباند (جعفبری لنگبرودی،
 ،3795ص ، )769و در علم اصول فقه عبارت از چیزی است که هرگاه مانعی به آن اصبابت نکنبد
باعث وجود چیزی شود ،چنانکه آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی ،3736 ،ص.)753
سبب در مقابل مباشر بهکار گرفته می شود و مباشرت به اين معناست که جنايت بهطور مستقیم
توسط خود فرد واقع شده باشد ،يعنی بین عمل او و خسارت وارد شده واسطهای نباشد .در مقابل،
در تسبیب شخص زمینه را برای کارايی علت و ايساد خسارت فراهم میکنبد ولبی خبود ببهطبور
مستقیم مرتکب جنايت نمیشود ،بهطوری که اگر عمل او نبود ،علت مؤثر واقع نمیشد و تلف نیز
رخ نمیداد (موسوی خمینی ،بیتا ،ص.)673
«سبب چیزی است که اگر نمیبود تلف رخ نمیداد ولبی علبت تلبف چیبزی جبز آن اسبت»
(شهید ثانی ،3797 ،ص)776؛ هر چیزی که از وجودش ،وجود ديگری الزم نیايد ،ولی از عبدمش،
عدم ديگری الزم آيد (محقق داماد ،3736 ،ص .)339مثل اينکه کسی در شارع عمومی چاهی بکند
و عابری در آن چاه بیفتد و دستش بشکند .مطمئناً اگر آن چاه نبود کسی هم در آن نمیافتاد ،اما در
عین حال ،ممکن است با وجود چاه در مسیر عمومی کسی در آن چاه نیفتد و خسارتی نبیند.
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با اين حال ،بايد توجه کرد تسبیب الزاماً بهطور غیرعمدی رخ نمیدهد و گاهی مسببب ،سببب
را عمداً ايساد میکند .مثل شخصی که توانايی مقابله با ديگری را ندارد ،چباهی در مسبیر او حفبر
میکند و روی آن را میپوشاند تا آن فرد در آن بیفتد و بمیرد ،يا اينکه عمداً غبذای ديگبری را ببه
سم کشندهای آلوده میکند تا آن را بخورد و بمیرد .بنابراين ،نمیتوان اين سخن را پذيرفت کبه در
تسبیب ،فعل منشأ ضرر به وسیلة خود فاعل به هدف هدايت نمبیشبود ،بلکبه ببر اثبر تقصبیر يبا
بیمباالتی و غفلت وی ضرری متوجه ديگری میشود؛ مثل اينکه زنسیبر سبر را محکبم نبنبدد و
سر رها شود و به عابری حمله کند (جعفری لنگرودی ،3736 ،ص ،)353چون گاهی فعبل منشبأ
ضرر به وسیلة فاعل به هدف هدايت میشود و آن در مواردی اسبت کبه مسببب ،سببب را عمبداً
ايساد میکند .به هر حال ،تسبیب را چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ،میتبوان ببه ارتکباب
فعل زيانبار يا مسرمانه بهطور باواسطه تعريف کرد.
مفاهیم مشابه

الف) مباشرت (اتالف) :براساس مادة  777قانون مسازات اسالمی « :3773مباشرت آن اسبت کبه
جنايت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود».
گاهی مرتکب مستقیماً و بیواسطه موجب بروز جنايت يا اتالف مالی مبیشبود و خبودش در
صحنة ارتکاب عمل حضور دارد بهطوری که عبرف ببیشب

و ترديبد نتیسبه را منتسبب ببه وی

میداند .اين شخص را مباشر در جنايت مبینامنبد (میرمحمدصبادقی ،3739 ،ص75؛ پورببافرانی،
 ،3733ص .)67مانند اينکه کسی با دست خويش گلوی ديگری را میگیرد و او را خفه میکنبد و
يا اينکه غذای مسمومی را که معموالً کشنده است به خورد مسنیعلیه میدهد يبا ببه او تیرانبدازی
میکند (آقائینیا ،3735 ،ص76؛ ولیدی ،3793 ،ص.)95
از لحاظ فقهی ،در اينکه اتالف به مباشرت و تسبیب با يکديگر تفاوت دارنبد يبا نبه ،اخبتالف
نظر است .برخی بین آن دو تفاوت قائلاند .از جمله اينکبه شبرط ضبمان در تسببیب را تعبدی و
تفريط میدانند ،به خالف اتالف (محقق حلی ،3737 ،ص357؛ شهید ثانی ،3769 ،ص.)337-337
به اعتقاد اين گروه ،نخست ،در اتالف ،شخص بهطور مستقیم و بیواسطه ،موجب ببروز خسبارت
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میشود ،در حالی که در تسبیب ،شخص بهطور غیرمستقیم و باواسطه ،مسبب تلف مالی مبیشبود؛
دوم ،در اتالف ضرورت ًا خسارت بايد از طريبق فعبل مثببت ببروز کنبد ،در حبالی کبه در تسببیب
خسارت می تواند از فعل مثبت يا منفی باشد؛ سوم ،تسبیب مبتنی بر نظرية تقصیر است ولی اتالف
مبتنی بر نظرية عبدم تقصبیر اسبت (عببداللهی ،3733 ،ص73-77؛ محمبدی ،3797 ،ص33-37؛
محقق داماد ،3736 ،ص.)333
برخی ديگر معتقدند مباشر يا سبببودن اتالف کننده اهمیتی ندارد ،زيرا مباشرت و تسببیب ببه
مرتبة معلومی اختصاص ندارد ،بلکه اتالف کننده گاه سبب است ،گاه سبب سبب و گاه همینطبور
سلسلة اسباب دور میشود و چون منشأ ضمان آن طبور کبه از هباهر نصبوص و فتباوی اسبتنباط
می شود ،اتالف است ،پس مالک ،صدق عرفی تلف است و اينکه فقها اتالفکننده را گاه مباشبر و
گاه سبب ذکر کردهاند ،برای ايساد ضابطهای است که بهوسیلة آن معلوم شود عبرف چبه کسبی را
ضامن میداند و گرنه شرعاً دلیلی بر مباشرت و تسبیب ،و مقدمبودن يکی از آنها ببر ديگبری (در
صورت وجود هر دو) وجود ندارد .بنابراين ،بايد معیار را صدق عرفی تلف دانست .از اين رو ،گاه
ممکن است عرف مباشر را ضامن بداند و گاه سبب و گاه هر دو را ضامن بداند .در مسئلة اجتمباع
اسباب و مباشرين نیبز وضبعیت چنبین اسبت (حسبینیمراغبی ،3739 ،ص ،775آل فقیبه،3733 ،
ص337؛ رشتی ،بیتا ،ص .)73به اعتقاد اين گروه ،با توجه به عرفیببودن صبدق اتبالف و اينکبه
عرف در هر دو مورد مباشرت و تسبیب ،اتبالف را صبادق مبیدانبد ،تفکیب
تسبیب ،و بررسی مفهومی و مصداقی جداگانه برای هر ي

بحبث مباشبرت و

از آن دو منطقی نیست (عمید زنسانی،

 ،3733ص333؛ نسفی ،3769 ،ج ،77ص336؛ مکارم شیرازی ،3733 ،ص .)339با اين حال ،مقنن
بین مباشرت و تسبیب تفاوت قائل است .مباشرِ اتالف و يا جنايت در هر حال ضبامن اسبت ،چبه
مرتکب تعدی و تفريط شده باشد ،و چه نشده باشد ،چه در فعل خويش عمد داشته و چه نداشبته
باشد .در حالی که در تسبیب فاعل فقط در صورتی ضامن عمل خويش اسبت کبه در فعبل خبود
تقصیر کبرده باشبد (امبامی ،3766 ،ص777؛ پورببافرانی ،3733 ،ص65؛ لطفبی ،3733 ،ص-333
.)336
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شايان ذکر است با دقت در نظر هر دو گروه فقهای يادشده استنباط میشود که مطابق نظبر هبر
دو گروه تفاوتی بین مقررات تسبیب در امور کیفری و مدنی وجود ندارد .اين فرضیه در اين مقالبه
اثبات میشود.
ب) شرکت :شرکت در جرم يعنی دو يا چند نفر جرمی را با هم انسام دهنبد ،ببهطبوری کبه
جرم انسامگرفته مستند به عمبل همبة آنهبا باشبد (گلبدوزيان ،3733 ،ص373؛ مرعشبی،3797 ،
ص .)35مانند اينکه دو نفر يا بیشتر وارد خانهای شوند و بهطور مشترک ،اموال آن خانه را سبرقت
کنند ،يا جماعتی فردی را درون آتش بیندازند ،يا جراحتی کشنده به او وارد کنند ،هر ي

از آنهبا

شرکای جرم تلقی میشود و مسازات مباشر جرم را دارند و مسئول جبران خسارت نیز مبیباشبند
(نسفی ،3769 ،ج ،73ص67؛ گلدوزيان ،3733 ،ص.)375
بديهی است شرکت در جرم ،هم به طور بالمباشره قابل تحقق است ،مانند مثالهبای يادشبده و
هم به طور بالتسبیب ،مانند آنکه چند نفر چاهی را در مسیر ديگری حفبر کننبد و او در آن بیفتبد و
بمیرد .با توجه به اينکه مفهوم شرکت کامالً از مفهوم تسبیب متمايز است ،مطلب در ايبن زمینبه را
بیشتر توضیح نمیدهیم.
ج) معاونت :معاون جرم ،کسی است که بدون اينکه دخالتی در عملیات اجرايبی جبرم داشبته
باشد ،مباشر يا در مواردی مسبب را به ارتکاب جرم وامیدارد ،يا با تهیبة وسبايل و ارايبة طريبق،
وقوع جرم را تسهیل میکند .مادة  336قبانون مسبازات اسبالمی  3773در ايبن زمینبه مبیگويبد:
«اشخاص زير معاون جرم محسوب میشوند )3 :هر کس ديگبری را ترغیبب ،تهديبد ،تطمیبع يبا
تحري

به ارتکاب جرم کند ،يا با دسیسه يا فريب يا سوء استفاده از قبدرت موجبب وقبوع جبرم

گردد )3 .هر کس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهیه کند و يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکبب
ارائه دهد )7 .هر کس وقوع جرم را تسهیل کند».
با اين وصف تفاوت تسبیب با معاونت تا حدود زيادی روشبن اسبت .در واقبع ،آنهبه قسبیم
مباشرت است ،تسبیب است ،نه معاونت .معاونت نسبت به هر دو جنبة فرعی دارد .لذا همبانطبور
که می توان مباشر را در ارتکاب جرم معاونت کرد ،مسبب را نیز میتوان در ارتکاب جرم معاونبت
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کرد .مانند آنکه فردی ديگری را تحري
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به ريختن سم در غذای ديگری کند ،يا او را تحري

کند

در مسیر ديگری چاهی حفر کند تا او در آن بیفتد و بمیرد.
با اين حال ،با توجه به اينکه هم در معاونت و هم در تسببیب ،جبرم ببهطبور مسبتقیم توسبط
معاون يا مسبب واقع نشده است ،بلکه عمل آنها بهطور غیرمستقیم در وقوع جرم مؤثر اسبت کبه
میتواند باعث عدم تشخیص دقیق شود ،بايد به تفاوتهای جزئیتر ببین معاونبت و تسببیب هبم
اشاره شود .به عالوه ،گاهی عنوان معاون و عنوان سبب ،هر دو میتواند در شخص خاصبی جمبع
شود ،بهويژه اين حالت وقتی صدق میکند که حالت اجتماع سبب و مباشر وجبود داشبته باشبد و
سبب اقوی از مباشر هم نباشد  .برای مثال اگر «الف» و«ب» با هم توافق کنند که «ب» چاهی حفبر
نمايد تا «الف»« ،ج» را داخل آن بیندازد ،در اين حالبت «ب» همزمبان ،سببب و معباون محسبوب
میشود .بنابراين ،با توجه به اينکه «ب» در اين حالت سبب اقوی از مباشر نیسبت ،از ايبن حیبث،
مسئولیت ندارد و صرفاً مسئولیت او از باب معاونت در جرم به اسبتناد مبادة  336قبانون مسبازات
اسالمی خواهد بود .با اين وصف ،يکی از تفاوت های سببب و معاونبت آن اسبت کبه حبداقل از
ديدگاه روية قضايی معاونت صرفاً در جرائم عمدی تحقق میيابد ،در حالی که تسبیب هم بهطبور
عمدی و هم غیرعمدی قابل تحقق است .تفاوت ديگر اينکه با توجه به فرعیبودن نقبش معاونبت
در وقوع جرم  ،اصو ًال مسازات معاونبت در هبر جرمبی حتبی جبرائم مسبتوجب حبد و قصباص،
مسازاتی تعزيری است  ،در حالی که سبب اقوی از مباشر يا در حبالتی کبه مسببب ببه تنهبايی در
ارتکاب جرم حضور دارد (تسبیب محض) ،مثل وقتی که فبردی غبذای مسبمومی را ببه شخصبی
بدهد و آن شخص ،خود آن غذا را بخورد و بمیرد ،مسازات اصل جرم برای مسبب وجود دارد که
 .3زيرا اگر سبب اقوی از مباشر باشد ،از لحاظ ضمان ،در حکم مباشر خواهد بود.
 .3استثنائاً در برخی جرايم مثل قوادی عمل ،قواد نوعی معاونت در جرم مربوطه (زنا يا لواط) محسوب می شود ،کبه خبود
مستقالً دارای مسازات مستوجب حد است .البته اين امر از باب استثناء است و به بحث کلی ما مبنبی ببر اينکبه اصبوالً
معاونت در جرايم مستوجب حد هم مسازات تعزيری دارد ،خدشهای وارد نمی کند .تحري به سرقت مستوجب حبد،
تهیة وسايل سرقت مستوجب حد ،تحري به جرم محاربه ،تحري به شرب خمر و غیره ،همگبی معاونبت در جبرايم
مستوجب حداند که مسازات تعزيری دارند.
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مثالً در صورت قتل عمدی بالتسبیب ،مسازات قصاص و در صبورت قتبل غیرعمبدی بالتسببیب،
مسازات قتل غیرعمدی (حبس و دية موضوع مادة  636قانون مسازات اسبالمی  )3795را خواهبد
داشت.
در نتیسه ،مسبب در حاالتی که ضمان بر عهدة او قرار میگیبرد يعنبی حالبت سببب اقبوی از
مباشر يا حالت تسبیب محض در حکم مباشر است و از اين حیث ،تفاوت آن با معاونت که نقبش
فرعی در ارتکاب جرم را دارد ،کامالً واضح است.
د) شرط :در اصطالح اصول فقه ،هر امری را که وجودش برای تحقق امری ديگبر الزم باشبد،
شرط میگويند و در تعريف آن گفته شده است« :الشرط ما يلزم مبن عدمبه العبدم و ال يلبزم مبن
وجوده ،الوجود» يعنی شرط آن است که اگر نباشد مشروط به وجود نمیآيد ،ولی اگبر باشبد هبم
برای ايساد مشبروط کبافی نیسبت (جعفبری لنگبرودی ،3736 ،ص733؛ عمیبد زنسبانی،3736 ،
ص63-67؛ فیض ،3767 ،ص .)335با اين حال ،بايد مانند برخی نويسندگان اذعان کرد که مفهبوم
شرط به مفهوم سبب بسیار نزدي

است ،لذا تمییز آن دو از يکديگر دشوار اسبت (قیاسبی،3795 ،

ص ،33کاتوزيان ،3797 ،ص .)773-777برخی گفته اند وجود شرط مالزمه با ورود ضبرر نبدارد،
در حالی که اين مالزمه هرچند عرفی ،میان سبب و ضرر به چشم میخورد .ببه بیبان ديگبر ،میبان
سبب و ضرر رابطة عرفی احتمالی احساس می شود ،در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطهای
نیست (کاتوزيان ،3797 ،ص.)773-777
به گفتة برخی ديگر ،نسبت دادن ي

فعل به فاعل آن دو صورت دارد ،يا بهطور حقیقی فعل را

به فاعل نسبت میدهیم و يا بهطور مسازی ،اگر بهطور حقیقی باشد ،در واقع ،آن فعل علت حادثبه
بوده است ،اما اگر بهطور مسازی باشد ،سبب است .ولی اگر به طور مساز هبم نسببت داده نشبود،
ولی در فعل به نحوی مؤثر باشد اين فعل شرط حادثه بوده است ،ماننبد اينکبه کسبی شخصبی را
بگیرد تا ديگری او را بکشد (مرعشی ،3797 ،ص.)377
دکتر جعفری لنگرودی دربارة شرط میگويند« :شرط عاملی است که سبب را مؤثر میگرداند و
آن را به صورت مقتضی در میآورد »...و در ادامه ،عالمت شبرط را ايبن مبیداننبد کبه وجبود آن
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مستلزم وجود معلول نخواهد ببود ،ولبی انتفباء آن مسبتلزم انتفباء معلبول خواهبد ببود (جعفبری
لنگرودی ،3795 ،ص.)763
وجه اشتراک شرط و سبب اين است که با فقدان آن دو ،حادثه نیز منتفی است (قیاسی،3795 ،
ص33؛ حسینی عاملی ،بیتا ،ص .)399اما تفاوت آنها در اين است که اگر عملبی زمینبة تلبف را
فراهم کند ،ولی بین آن عمل و تلف رابطة علیت و مالزمة عقلی و عرفبی نباشبد ،آن عمبل شبرط
تلف محسوب میشود (کاتوزيان ،3767 ،ص .)333درست است که شرط هم مانند سبب ،چیبزی
است که اگر نبود تلف يا جنايت حاصل نمیشد ،اما ببه تعبیبر رسبای يکبی از نويسبندگان «امبور
بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمیداشتند ،حادثه نیز به وجود نمیآمد ،ولی در عین حال عبرف
چنین عواملی را سبب حادثه نمیداند .اين امور که در واقع زمینهساز وقبوع حادثبه هسبتند ،همبان
علل بعیده میباشند که فقها اصطالحاً آن را شرط نامیدهاند .مثالً الف به خانه دوست خود آقای ب
میرود و از او میخواهد که برای شنا به رودخانه بروند ،ب نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم
رودخانه می شود ،ولی هنگام شنا دچار حادثه شده و خفه میشود .مسلماً اگر الف از مقتول دعوت
نمیکرد و او را همراهی نمینمود ،ب نیز به رودخانه نمیرفت و حادثه سبالبه ببه انتفباء موضبوع
بود ،ولی عرف الف را سبب مرگ ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائبل نیسبت» (قیاسبی،3795 ،
ص.)36
تسبیب در منابع فقهی
در حقیقت ،فقها هنگام بحث از تسبیب ،بین تسبیب در امور مدنی و کیفری تفاوت قائل نیستند .با
اين حال ،برای اثبات اين فرضیه که تفاوتی بین تسبیب در امور حقوقی و کیفبری از لحباظ فقهبی
وجود ندارد ،در اين قسمت ،برخی مطالب فقها بیان میشود .در قسمتهای بعبدی هبم احکبام و
مقررات تسبیب در حقوق مدنی و کیفری بیان میشود.
عالمه حلّی در تعريف تسبیب میگويد« :التسبیب و هو ايساد ما يحصبل التلبف عنبده» .يعنبی
تسبیب آن است که چیزی را ايساد میکند که تلبف در اثبر آن حاصبل مبیشبود (محقبق کرکبی،
3733ق ،ص ،)336و محقق کرکی نیز در مورد سبب گفتهاند« :ايساد ملزوم العله قاصداً لتوقع تل
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العله» يعنی سبب آنهه را که برای ايساد علت الزم است ،فراهم میکند به اين قصد که علت نهايی
تلف حاصل شود و بی ش  ،پس از ايساد علبت ،حصبول معلبول حتمبی اسبت (محقبق کرکبی،
3733ق ،ص .)339به تعبیر سادهتر برخی فقها« :سبب چیبزی اسبت کبه اگبر نمبیببود تلبف رخ
نمیداد ولی علت تلف چیزی جز آن است» (شهید ثانی ،3797 ،ص .)776فقهای ديگر هبم سببب
را شبیه همین تعريف کردهاند (حسینی عاملی ،بیتا ،ص399؛ خمینی ،بیتا ،ص .)673مثالهايی را
هم که برای سبب بیان کرده اند مواردی از قبیل حفر چاه ،نصبب چباقو ،گذاشبتن سبنر و ايسباد
موانع مانند ريختن چیزهای لغزنده در معابر عمومی است (خمینی ،بیتا ،ص.)673
مستند قاعدة تسبیب روايتی است از امام صادق که از پیغمبر نقل کردهاند« :هبرکس نباودان يبا
گودالی د ر میان راه مسلمانان ايساد کند يبا مبیا افسبار مبرکبش را بکوببد يبا چباهی در میبان راه
مسلمانان حفر کند و کسی در اثر مواجهشدن با آنها ضرری ببیند ،مرتکب ضامن است» ،يا روايت
ديگری به نقل از زراره که میگويد« :خدمت امام صادق عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر
مل

خويش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد چیست؟ حضرت در پاسا فرمبودهانبد:

حفرکنندة چاه ضامن است؛ زيرا هرکس چاهی در غیر مل

خويش حفبر کنبد ،ضبامن اسبت» ،و

رواياتی از اين دست (محقق داماد ،3736 ،ص.)337در عین حال ،همانطور که اشاره شد ،از لحاظ
فقهی در اين که آيا شرط ضمان در تسبیب ،تقصیر (تعدی و تفريط) مسبب است يا خیر ،اخبتالف
نظر است ،هرچند همان طور که بیان خواهد شد ،مقنن در هر دو قانون مسبازات اسبالمی و مبدنی
نظر آن دسته از فقهايی را پذيرفته است که قائل به وجود شرط تقصیر در ضمان مسبباند.
شهید اول در اين زمینه میگويد « :اگر کسی آببی را در ملب
بیفروزد و آنگاه آب يا آتش به مل

خبويش جباری کنبد يبا آتشبی

ديگری سرايت کند در صورتی که آب و آتش بیش از انبدازة

مورد نیاز نباشد ،فاعل ضامن نخواهد بود» و شهید ثانی در ادامة اين مطلب بیان میکند« :اگر میزان
آب و آتش بیش از مقدار نیاز باشد ،فاعل ضبامن خواهبد ببود» (شبهید ثبانی ،3736 ،ص )737و
مشخص است که علت ضمان ،احراز تقصیر است ،زيرا افروختن آتش به مقدار بیش از نیاز عملی
خالف عرف و منطق است و تعدی و تفريط محسوب میشود.
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در شرايعاالسالم بیان شده است :اگر کسی هرفی را بر سر ديوار خانة خود بگذارد و به سببب
افتادن آن ،مالی يا نفسی تلف شود ضامن نیست زيرا در مل

خويش تصرف کرده است و تقصبیر

نمیباشد .اما دربارة مراقبت از حیبوان درنبده ای ماننبد سبر ،اگبر مالب

آن حیبوان در حفب و

نگهداری آن اهمال کند ،در نتیسه ،آن سر به کسی حمله کنبد و خسبارتی وارد کنبد صباحب آن
ضامن است زيرا در انسامدادن تکلیف خود تقصیر کبرده اسبت (محقبق حلبی ،3736 ،ص.)3739
شهید ثانی در کتاب مسال االفهام به اين مطلب اشاره کردهاند کبه کنبدن چباه ،گذاشبتن سبنر و
قراردادن کارد از عوامل ضمان است ،اما اگر اين کارها را در مل

خبويش انسبام دهبد و موجبب

ايراد ضرر به کسی شود ،مسئولیتی ندارد ،زيرا عمل او عدوانی نیست يا افبروختن آتبش در ملب
ديگری را موجب ضمان میدانند ،چون اقدامی عدوانی است و روايتی نقل میکنند از امبام صبادق
که میفرمايند« :اگر کسی در خانه اش چاهی بکند و بعد مردی وارد شود و در آن بیفتد ،چیزی ببر
او نیست و ضمانی ندارد ،مگبر آنکبه سبر آن را بپوشباند» (شبهید ثبانی ،3797 ،ص .)779از ايبن
روايت نیز فهمیده میشود آنهه موجب ضمان و مسئولیت مبیشبود ،انسبامدادن عملبی خبارج از
محدودة مساز است که مشمول تقصیر میشود.
محقق ثانی نیز گفتهاند« :شکی نیست که اگر کسی چاهی در مل

غیر از خودش حفبر کنبد و

تلف واقع شود ،ضامن اسبت» زيبرا عمبل ،تقصبیر محسبوب مبیشبود (محقبق کرکبی3733 ،ق،
ص .)339بنابراين ،اگر کسی به قصد احسان و برای خن شدن هوا در جباده آب بريبزد و باعبث
لغزنده شدن مسیر و آسیب کسی شود ،فاعل ضامن نخواهد ببود (گرجبی ،3733 ،ص ،)333چبون
عرف اين عمل را غیرعقالنی و قابل سرزنش نمیداند.
برای نشاندادن اين نکته که مقررات مشابهی در فقه ،قانون مدنی و قانون مسبازات اسبالمی در
زمینة تسبیب وجود دارد به بحث سبب اقوای از مباشر نیز اشاره میشود .شهیدين بر اين عقیدهانبد
که در صورت اجتماع سبب و مباشر ،مباشر ضامن است زيرا تأثیر مباشر قویتر از مسببب اسبت،
مگر اينکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،مثل حالتی که مباشر اکراه شده باشد ،يا فريب خورده باشد،
زيرا اکراه يا فريب خوردن باعث تضعیف مباشر میشبود (شبهید ثبانی ،3736 ،ص .)737صباحب
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جامعالمقاصد نیز در اين زمینه همین نظر را دارند و میگويند در صورت ضعف مباشر ،ضبمان ببر
عهدة مسبب است ،مثل اينکه کسی قفس پرندهای را باز کند و پرنبده بالفاصبله يبا پبس از مبدتی
مکث پرواز کند ،کسی که درب قفس را باز کرده است از باب تسبیب ،مسئول اسبت زيبرا بعبد از
بازشدن درب قفس پرواز پرنده مورد انتظار است (محقق کرکی3733 ،ق ،ص .)335محقبق حلبی
نیز در کتاب شرايع خود اين حالت را پیشبینی کرده و گفتهاند :در صورتی که مسنبیعلیبه مباشبر
شود و عمل او به عمل مسبب جنايت ملحق شود ،مثل اينکه عالم به اين باشد که مسبب در غذای
او زهر ريخته است ،ولی باز آن را بخورد و بمیرد ،در ايبن حالبت ،ببرای مسببب حکبم قصباص
نخواهد بود (محقق حلی ،3736 ،ص .)3737صاحب جواهر نیز مثالی میزننبد کبه اگبر شخصبی
ديگری را در آتش بیندازد و مسنیعلیه در حالی که میتواند از آتش خارج شود ،بر اين کار کاهلی
کند تا بمیرد ،ايشان معتقدند در اين حالت ،نیز پرتابکننده هیچ مسئولیتی نبدارد زيبرا مسنبیعلیبه
خودش نفسش را تلف کرده است (نسفی ،3769 ،ج ،73ص.)36
تسبیب در حقوق مدنی
مواد  773تا  775قانون مدنی راجع به بحث تسبیب است .طبق مادة  773اين قانون« :هرکس سبب
تلف مالی بشود بايد مثل يا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يبا عیبب آن شبده باشبد ،بايبد از
عهدة نقص قیمت آن برآيد».
نکتة مهم در بحث سببیت آن است که مسئولیت مسبب منوط به شرايطی است که از جملبة آن
مقصربودن مسبب است .در واقع ،قانونگذار با توجه به روايات و منابع فقهی اشارهشده در مبحبث
قبل ،در قانون مدنی نیز احراز تقصیر را شرط ايساد مسئولیت میداند .برای مثال ،مبادة  777قبانون
مدنی میگويد « :مال

يا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیة حیوان وارد میشبود،

مگر اينکه در حف حیوان تقصیر کرده باشد .»...همینطور مادة  775قبانون مبدنی کبه مرببوط ببه
تصادم دو وسیلة نقلیه است ،طرفی را مسئول میداند که مرتکب تقصیر و خطا شده باشد و اگر هر
دو طرف در وقوع حادثه مقصر محسوب شوند ،مسئولیت بر عهدة هر دو خواهد بود.
مادة  777قانون مدنی نیز در همین راستا بیان میکند« :صاحب ديبوار يبا عمبارت يبا کارخانبه
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مسئول خساراتی است که از خرابشدن آن وارد میشود ،مشروط بر اينکه خرابی در نتیسبة عیببی
حاصل گردد که مال

مطلع بر آن بوده يا از عدم مواهبت او حاصل شبده اسبت» و قیبدی کبه در

آخر ماده ذکر شده است ،يعنی اطالع مال

بر وجود عیب و عدم مراقبت او از مل

خويش جهت

جلوگیری از ايراد خسارت ،مفهومی جز تقصیر ندارد.
مادة  536نیز که راجع به تعهدات متصديان حملونقل است ،بیان میکند اگر کاالهبايی کبه ببه
آن ها سپرده شده است ،تلف شود ،مسئول نخواهند بود ،چون در حکبم امبین هسبتند مگبر اينکبه
تفريط و تعدی آنها ثابت شود .پس مسئولیت متصديان حمل و نقل نیز منبوط ببه احبراز تقصبیر
آنها است.
مادة  777قانون مدنی در باب اجاره ،يد مستأجر را بر عین مستأجره يد امانی دانسته اسبت ،ببه
اين معنا که در صورت تلف يا نقص عبین مسبتأجره ،ضبامن نخواهبد ببود ،ولبی در پايبان مباده
میگويد...« :اگر مستاجر تفريط يا تعدی نمايد ،ضامن است».
مادة  666قانون مدنی میگويد« :هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود کبه عرفباً
وکیل ،مسبب آن محسوب میگردد ،مسئول خواهد بود» .پبس مسبئولیت وکیلبی کبه سببب ايبراد
خسارت به موکل شده است نیز منوط به اثبات تقصیر او است.
در نهايت ،مادة  9قانون مسئولیت مدنی که مربوط به ايراد خسارت از ناحیة صبغیر يبا مسنبون
است ،شرط مسئولیت سرپرست صغیر يبا مسنبون را تقصبیر او در مراقببت و نگهبداری محسبور
میداند .در نتیسه ،تا تقصیر مسبب ثابت نشود ،مسئولیتی بر عهدة او نخواهد بود.
شرط دوم در مسئولیت مسبب ،ايراد ضرر و يبا وقبوع تلبف اسبت (يزدانیبان ،3797 ،ص،)55
همانطور قانون مدنی در مادة  ،773مسئولیت را منوط به تلف يا ناقصشدن مال میداند.
شرط سوم در اثبات مسئولیت مسبب ،آن است که اگر در کنار مسبب ،مباشری هم باشد ،سبب
اقوی از آن باشد .مادة  773ق.م هم بیان میکند« :هرگاه ي

نفر سبب تلف مبالی را ايسباد کنبد و

ديگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ،مباشر مسئول اسبت ،نبه مسببب مگبر اينکبه سببب اقبوی
باشد .»...برای اينکه مسئولیت را از عهدة مباشر برداريم و بر مسبب تحمیل کنیم بايد سبب اقوی از
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مباشر باشد ،مانند موردی که مباشر در حکم وسیله باشد و به فرمان آمر خود ،مبال کسبی را تلبف
کند ،در اين حالت آمر که سبب اقوی است ،مسئول خواهد بود (کاتوزيان ،3739 ،ص.)367
شرط چهارم نیز اين است که خسارتديده در خسارتی که به او وارد شده سهمی نداشته باشد،
در اين صورت ،مسئولیت از فاعل رفع میشود زيرا نمیتوان مسئولیت اقدام زيانديده علیه خود را
بر عهدة ديگری گذاشت .اين امر از مالک بند  7مادة  7قانون مسئولیت مبدنی ببهخبوبی اسبتنباط
میشود که میگويد« :دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زير تخفیف دهبد .7 ...:وقتبی کبه
زيان ديده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ايساد زيان را فراهم کرده باشد ،يا ببه اضبافهشبدن آن
کم

و يا وضعیت واردکنندة زيان را تشديد کرده باشد» (کاتوزيان ،3735 ،ص.)379
حقوقدانان نیز سببیت را اين گونه تعريف کردهاند که عمل شخص فقط زمینهساز تلف باشبد و

آن شخص تأثیر مستقیم در ايراد خسارت نداشته باشد ،به اين صبورت کبه در نتیسبة کبار او و در
کنار علتهای ديگر ،تلف واقع میشود .مثل اينکه کسی چاهی در میان راه مسلمانان حفبر کنبد و
ديگری در اثر مواجهشدن با آن ضرری ببیند (کاتوزيان ،3797 ،ص .)336در اين مثال ،علبت ايبراد
ضرر برخورد زيان ديده با چاه و لغزيدن پای او است ،اما عرف ضرر را به حفرکنندة چباه منتسبب
می کند ،يا کسانی که حیوانی را به گونهای پرورش میدهند که اموال مردم را بربايد و ببه صباحب
خود تحويل دهد ،در اين مثال نیز علت اصلی و مباشر سرقت ،حیوان است اما نمیتوان مسبئولیت
را بر عهدة حیوان گذاشت ،بلکه صاحب حیوان ضامن جبران خسارت است.
حقوقدانان در اين زمینه همعقیدهاند و اختالفی ندارند .بنابراين ،اگر عملکبرد افبراد جامعبه در
محدودة قانون و به میزان متعارف انسام گیرد ،مسئولیتی ايساد نمیشود مگر اينکه از حبدود مسباز
تساوز کند و مرتکب تعدی و تفريط شود (قاسمزاده ،3793 ،ص773؛ کاتوزيان ،3735 ،ص.)75
عنصر تقصیر در تقويت و يا تضعیف مسئولیت مسببها نقشی مؤثر دارد ،بهطبوری کبه ببرای
مثال صغیری مرتکب فعل زيانباری می شود اما چون کسی که قوة تمییز داشته است ،در ايبن میبان
حضور مؤثر دارد و صغیر را به ارتکاب عمل وادار میکنبد ،مسبئولیت از عهبدة مرتکبب برداشبته
میشود و بر عهدة شخص وادارکنندة گذاشته میشود ،زيرا عمل او از نظر عرف تقصبیر محسبوب
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میشود و صغیر فقط وسیلهای به شمار میآيد (قاسمزاده ،3793 ،ص .)773پس بايد قائل ببه ايبن
نکته شد که تقصیر از مهمترين مالکهای مثبت مسئولیت ناشی از تسبیب است که مسئول و میزان
مسئولیت را تعیین میکند (مادة  775قانون مدنی) ،اما در کنار عنصبر تقصبیر مبالکهبا و شبروط
ديگری نیز وجود دارد که برای اثبات مسئولیت الزم است ،از جمله:
 .3وجود ضرر و خسارت :اگر عمل همراه با تقصیر محقق شبود ،امبا در نتیسبة آن ببه کسبی
آسیبی وارد نشود مسئولیتی ايساد نخواهد شد (کاتوزيان ،3797 ،ص.)339
 .3رابطة علیت بین فعل و نتیسه :اگر در اثبات اين رابطه ش

و ترديد ايساد شود ،طببق اصبل

عدم می توان مسئولیت را منتفی دانست ،زيرا ابتدا بايد سبببودن فاعل احراز شود ،آنگاه مسئولیت
را برعهدة او بگذاريم (قاسمزاده ،3793 ،ص .)755برای مثال در کوچهای مالحظه میشود فردی با
خالیکردن آهن به طور غیرمعمول صدای مهیبی ايساد کرده است و همزمان نیز شیشههای يکبی از
منازل مسکونی نزدي

به آن شکسته است .خالیکردن آهبن ببه شبکل نابهنسبار و ايسباد صبدای

مهیب ،فعل تقصیرکارانه است و شکسته شدن شیشه ضرر ،اما برای اينکه بتوانیم خالیکنندة آهن را
از باب تسبیب مسئول بدانیم بايد بین اين دو حادثه رابطة سببیت را احراز کنیم.
 .7اقویبودن سبب نسبت به مباشر :در صورت اجتماع سبب و مباشر ،بر مبنای مادة  773قانون
مدنی مسئولیت بر عهدة مباشر خواهد بود ،مگر تأثیر سبب اقوی از مباشر باشد.
مالحظه میشود از حیث تعريف تسبیب ،شرط تقصیر در حدوث ضمان و بحث سببب اقبوای
از مباشر بین مقررات قانون مدنی و موازين فقهی تفاوت نیست.
تسبیب در حقوق کیفری
تسبیب در قانون مسازات اسالمی  ،3773در مبادة  ،536چنبین تعريبف شبده اسبت« :تسببیب در
جنايت آن است که کسی سبب تلف شدن يا مصدومیت ديگبری را فبراهم کنبد و خبود مسبتقیماً
مرتکب جنايت نشود ،بهطوری که د رصورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمیشبد ،ماننبد آنکبه
چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
مالحظه میشود که اين تعريف عیناً همان تعريف حقوق مدنی از سببب اسبت .امبا راجبع ببه
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شرايط تسبیب نیز از دقت در مواد مربوطه در قانون مسازات اسالمی (مواد  539تبا  )579مالحظبه
میشود که دقیقاً همان شرايطی که برای تحقق تسبیب در حقوق مدنی وجود داشت و به آن اشباره
شد در قانون مسازات اسالمی هم وجود دارد که از جملة آن تقصیر يا تعدی و تفريط است .ببرای
نمونه طبق مادة  539اين قانون« :هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی يا ملب

ديگبری ببدون

اذن مال  ،گودالی حفر کند يا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و يا هر عملی انسام دهبد کبه سببب
آسیب ديگری گردد ،ضامن ديه است مگر اين که فرد آسیبديده با علم ببه آن و امکبان اجتنباب،
عمداً با آن برخورد نمايد ».همهنین ،طبق مادة  533اين قانون« :هرگاه شخصی در محبلهبايی کبه
توقف در آنها مساز نیست توقف کند يا شیء و يا حیوانی را در اين قبیل محلها مستقر سبازد يبا
چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و ديگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود
يا فوت کند يا خسارت مالی ببیند ،شخص متوقف يا کسی که آن شیء يا حیوان را مستقر نموده يا
راه را لغزنده کرده است ،ضامن ديه و ساير خسارت میباشد .»...مسلم است کبه مسبئولیت چنبین
کسی به خاطر تقصیر او است زيرا گذاشتن شیء در محل غیرمساز يبا ريخبتن مبادهای لغزنبده در
شوارع عمومی عملی غیرعقالنی و قابل سرزنش است .به طور کلی ،با تأمل در مواد قانون مسازات
اسالمی می توان به لزوم وجود تقصیر در فعل مسبب برای اثبات مسئولیت کیفری پی برد (صادقی،
 ،3796ص33-37؛ پوربافرانی ،3733 ،ص.)65-66
شرط دوم نیز مانند مباحث حقوق مدنی وقوع جنايت يا ايراد خسارت ،در نتیسة عمل مسببب
است همانطور که در مادة  536قانون مسازات اسالمی هم ذکر شده است« :تسبیب در جنايبت آن
است که کسی سبب تلفشدن يا مصدومیت ديگری را فراهم کند »...پس ،تا نتیسة مسرمانه حاصل
نشود ،نمی توان برای مسبب مسئولیتی در نظر گرفت حتی اگر فعل او خطبا ببوده باشبد و از نظبر
عرف و قانون ،سرزنش شود.
شرط سوم ،برگرفته از مادة  767قانون مسبازات اسبالمی  3793اسبت کبه بیبان مبیکنبد« :در
صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت ،مباشر ضامن اسبت مگبر اينکبه سببب اقبوی از مباشبر
باشد ».اين شرط هم دقیقاً در مباحث حقوق مدنی وجود دارد که به آن اشاره شد .مادة  536قبانون
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مسازات اسالمی مصوب  3773که جايگزين اين ماده شده اسبت ،ببدون اينکبه از لحباظ مباهیتی
تفاوتی با آن داشته باشد ،اصطالح سبب اقوای از مباشر را بهکار نگرفته است .طبق اين ماده...« :در
صورتی که مباشر در جنايت بیاختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز ،يا مسنون و مانند آنهبا باشبد ،فقبط
سبب ضامن است» .بديهی است علت ضامنبودن سبب در اين موارد اقوابودن آن از مباشر است.
شرط چهارم اين است که بیمباالتی و تقصیر خود زيانديده ،يا حتی اقدام آگاهانه او بر وقبوع
حادثه دامن نزده باشد .برای مثال وقتی شخصی که سم در غذای او ريخته شده ،متوجه وجود سبم
شده و آن را عالماً و عمدی میخورد ،نمیتوان سبب را قاتل دانست .يا وقتی شخصی کبه چباهی
در مسیر او حفر شده ،متوجه وجود چاه شده و عالماً عمداً خود را درون آن میانبدازد ،نمبیتبوان
حفرکننده ،يعنی سبب را قاتل دانست (پوربافرانی ،3733 ،ص67؛ کاتوزيان ،3735 ،ص ،)379زيرا
در اين حالتها ،ورود ضرر مشمول قاعدة اقدام میشود و زيانديده خبود ،مسبئول زيبان وارد ببر
خويش است .همان طور که در ذيل مادة  533قانون مسازات اسالمی  3773نیز گفتبه شبده اسبت،
اگر عابر آسیب ديده با وجود وسعت راه و محل عمداً با وسايل مستقر در محل غیرمسباز برخبورد
کند ،ديگر نمیتوان مسئولیتی برای کسی که آنها را گذاشته است ،در نظر گرفت .به هر حال ،ايبن
شرط هم به امور کیفری اختصاص ندارد و در مباحث حقوق مدنی هم به همین نحو است.
همراه با مقررات قانونی ،حقوقبدانان کیفبری هبم در تعريبف سببب و درببارة شبرايط تحقبق
مسئولیت کیفری مسبب ،مطالب مشابهی دارند .عبدالقادر عوده دربارة سببب مبیگويبد« :سببب آن
است که جرمی را با واسطه ايساد میکند منتها علت جرم نیست ،چنانکه اگبر نباشبد ،جنايبت نیبز
محقق نمی شود ،ولی وقوع آن نیز با وقوع نتیسه مالزمه ندارد .مثل وقتی که شهادت به قاتبلببودن
کسی دهند و در نتیسة آن حکم قصاص او صادر شود .در اين حالبت ،علبت مبرگ طبرف عمبل
مأمور اجرای حکم است اما سبب اين حکم شهادتِ شاهد است که مستقیماً مرگ طرف را حاصل
نمیکند» (عوده ،3797 ،ص .)397حقوقدانان کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری مسبب در جرائم
هم حصول شرايطی را که تأيیدکنندة فرضیة يگانگی سببیت در فقه ،حقوق مدنی و کیفری است به
شرح ذيل الزم میدانند:
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اول ،اينکه فعلِ فاعل همراه با تقصیر و سوء نیت باشبد (صبانعی ،3733 ،ص .)737مسبئولیت
ناشی از تسبیب نیاز به فعلی دارد که از لحاظ حقوق کیفری نهی شده باشد .مثالً تاجر اسلحهای که
جواز اين نوع تسارت را دارد ،سالح به شخصی بفروشد ،که او نیز جواز حمل آن را دارد ولبی او
با اين سالح ثالثی را به قتل میرساند ،در اين حالت ،نمیتوان فروشبندة سبالح را سببب جنايبت
دانست چون عمل او غیرقانونی نیست (نسیب حُسنی ،3736 ،ص.)55
شرط دوم اينکه خسارت و به عببارت ديگبر ،نتیسبة مسرمانبه محقبق شبود (صبانعی،3733 ،
ص .)737بر فرض عمل مسرمانهای واقع شود اما نتیسهای را ببه ببار نیباورد ،دلیلبی ببرای ايسباد
مسئولیت کیفری وجود ندارد .به همین جهت ،بحث مسئولیت ناشی از تسبیب فقط در جرائم مقید
اهمیت دارد ،زيرا در جرايم مطلق صرف ارتکاب عملی خاص جرم محسوب میشبود و مسبازات
در پی دارد و تحقق نتیسه اهمیتی ندارد (پوربافرانی ،3733 ،ص ،)63برای مثال صبرف ارائبة سبند
مسعول با علم به مسعولبودن سند جرم است ،چه ارائهکنندة سند بهبرهای از آن سبند بببرد و چبه
بهره ای نبرد ،در حالی که در جرم قتل که جرمی مقید است تبا نتیسبة سبلب حیبات واقبع نشبود،
نمی توان جرم را محقق دانست و مسئولیتی را بر عهدة سبب يبا مباشبر گذاشبت (طباهری نسبب،
 ،3733ص .)65بنابراين ،در جرائمی که ترتب ي

نتیسه بر رفتار متهم مالک نیست ،حصول نتیسه

نیز اهمیت ندارد .در حقوق کشورهای عربی نیز راجع به اين مسئله بحث شده اسبت و گفتبهانبد:
«در جرائمی که بدون حصول نتیسه ،محقق میشود ،رابطة سببیت جبايی نبدارد» (نسیبب حُسبنی،
 ،3736ص.)93
شرط سوم ،اثبات رابطة سببیت میان فعل انسامگرفته و نتیسة مسرمانه اسبت ،کبه در نتیسبة آن
مسئولیت کیفری محقق میشود .به اين مفهوم که به طور عرفی و منطقی ،بايد بتبوان عملبی را کبه
انسام گرفته علت نتیسة مسرمانه دانست و با اثبات اين رابطه مبیتبوان نتیسبة زيانببار را ببه فاعبل
منتسب کرد (صانعی ،3733 ،ص735؛ نسیب حُسنی ،3736 ،ص.)37
بحث ديگری که دربارة مسئولیت مسبب مطرح است ،راجع به اجتماع سبب و مباشر است .در
امور کیفری نیز دقیقاً مانند امور مدنی که بیان شد ،در صورت اجتماع سبب و مباشر اصبوالً مباشبر
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مسئول است مگر اينکه سبب اقوای از آن باشد .برای مثال اگر کسی چاهی بکند (سبب) و ديگری
فردی را داخل چاه بیندازد (مباشر) در اين حالت مسلماً مباشر مسئول اسبت (شبهید ثبانی،3797 ،
ص .)336اما اگر سبب اقوای از مباشر باشد ،مثل اينکه مباشر ،جاهبل ،حیبوان ،صبغیر يبا مسنبون
باشد ،مسئولیت بر عهدة سبب است ،چون مباشر در اينسا فقط در حکم وسیله اسبت (پورببافرانی،
 ،3733ص63؛ سلیمی ،3737 ،ص ،)337يا کسی در اثر شهادت دروغ محکوم به قصباص شبود و
مأمور اجرای حکم ،او را بکشد ،در اين مثال هم مباشر همان مأمور اجرای حکم است ،ولی چبون
علت حقیقی مرگ شهادت مسبب است و مباشر نسبت به حقیقت جاهل بوده ،نمیتبوان مباشبر را
مسئول دانست (عوده ،3797 ،ص .)337گاهی نیز با وجود آن که نقش مسبب انکارنشبدنی اسبت،
باز هم نمی توان مسبب را مسئول دانست ،مثل اينکه مسنیعلیه در ايراد خسارت به خودش ،نقبش
داشته باشد .مانند اينکه در راه عبور وسیلة نقلیه ای بايستد به گونهای که رانندة اتومبیل نتواند آن را
پیشبینی کند و از تصادف با مسنیعلیه جلوگیری کند (نسیبب حُسبنی ،3736 ،ص .)777در ايبن
حالت ،نیز مسئولیت مسبب منتفی است چون مسنیعلیه خودش علیه خود ،اقدام کرده است.
وجوه اشتراک و افتراق تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
وجوه اشتراک

بحث تسبیب در مباحث مدنی و کیفری اهمیبت دارد .طببق مبادة  739قبانون مبدنی« :امبور ذيبل
موجب ضمان قهری است .7 ...تسبیب» .در مادة  773قانون مسازات اسالمی هم گفته شده اسبت:
«جنايت در صورتی موجب قصاص يا ديه است که نتیسة حاصله مستند ببه رفتبار مرتکبب باشبد،
اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبیب يا به اجتماع آنهبا انسبام شبود» .مالحظبه مبیشبود کبه
تسبیب هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری از موجبات مسئولیت اسبت و اثببات آن ببرای
تشخیص مسئولیت اهمیت دارد ،به اين صورت که اگر بین نتیسبه و فعبل ،رابطبة سبببیت وجبود
نداشته باشد ،مسئولیتی نیز محقق نمیشود .اين امر را میتوان اولین وجه مشترک تسببیب ،در ايبن
دو حوزه دانست ،زيرا در حقوق مدنی و حقوق کیفری تا وقتی نتوانیم نتیسه را ببه فاعبل منتسبب
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کنیم ،مسئول دانستن او خالف منطق و عدالت است ،حتی اگر عمل فرد به خودی خود جرم باشد.
مثالً اگر در حین اينکه «الف» برای ايساد رعب و وحشت دست به سالح میببرد «ب» از فرصبت
استفاده کند و «ج» را بکشد ،با اينکه عمل «الف» جرم است ،اما به خاطر نبود رابطة علیت مسبئول
قتل آن فرد نیست .يکی از مهم ترين وجوه مشترک ديگر که اشاره شد آن است که در حقوق مدنی
و حقوق کیفری شرط ضمان در تسبیب احراز تقصیر مسبب است .پس تا وقتی نتوانیم فعل فرد را
مصداقی از تقصیر بدانیم ضمان او نیز منتفی است.
به عنوان وجه مشترک ديگر میتوان گفت :يکی از شروط مسئولیت مسبب ايبن اسبت کبه در
نتیسة فعلِ مسبب ،به متضرر خسارتی وارد شود و تا ضرر اعبم از مبالی يبا جبانی محقبق نشبود،
نمیتوان فاعل را مسئول دانست حتی اگر عمل او خطا بوده باشد .ايبن شبرط در قبانون مسبازات
اسالمی در مواد  773و  536و در قانون مدنی ذيل مادة  773پذيرفتبه شبده اسبت .بنبابراين ،بايبد
خسارتی حاصل شود و بین آن فعل و نتیسة زيانبار رابطة علیت برقبرار باشبد ،تبا بتبوان فاعبل را
مسئول دانست.
وجه مشترک ديگر ،در رابطه با اقویبودن سبب از مباشر است .میدانیم که در صورت اجتمباع
سبب و مباشر ،اصل بر ضمان مباشر است و با وجود مباشر نوبت به ضمان مسبب نمیرسد ،مگبر
اينکه تأثیر سبب در ايراد خسارت بیشتر از مباشر باشد که اصطالحاً میگويیم سبب اقوی از مباشر
است .اين شرط نیز در مادة  773قانون مدنی و در ذيل مادة  536قانون مسازات اسالمی بیان شبده
است ،که نشان میدهد اين دو قانون در اين مطلب نیز با يکديگر همراستا هستند.
شرط آخر در ايساد مسئولیت مسبب ،اين است که متضرر در تحقبق خسبارتی کبه ببه او وارد
شده است علیه خويش اقدامی نکرده باشد .زيرا در غیر اين صورت ،طبق قاعبدة اقبدام نمبیتبوان
کسی را جز خودش مسئول دانست .اين شرط نیز در مواد مختلف قانون مسازات اسالمی از جمله
ذيل تبصرة  3مادة  533قانون مسازات اسالمی و در بنبد  7مبادة  7قبانون مسبئولیت مبدنی مبورد
صراحت قرار گرفته است.
بر اساس مطالبی که بیان شد ،با قاطعیت می توان گفت مبانی تسبیب در حقوق مدنی و کیفبری
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يکسان است و تفاوت اساسی با هم ندارند .مسبب در هر دو حوزة مدنی و کیفری فقبط مقبدمات
ايراد خسارت را فراهم میکند .تفاوت آنها حتی در نتیسه هم نیست ،چون نتیسبه در سبطح کلبی
ايراد خسارت است که در هر دو حوزه هم می تواند ببه مبال وارد شبود و هبم ببه جسبم و جبان
ديگری .لیکن با توجه به اهمیت جسم و جان ،مقنن کیفری ايبراد خسبارت ببه آنهبا را حتبی در
حالت غیرعمدی هم جرمانگاری میکند و قابل مسازات میداند .در حالی که مقنن کیفری از ايبراد
خسارت بهطور غیرعمدی به اموال ديگران حمايت نمیکند .به هر حال ،تعريف سبب و ماهیت آن
در حقوق کیفری و حقوق مدنی مشابه و يکسان است و شرط تحقق ضمان در هر دو مشابه است،
و وجود ضمانت اجرای متفاوت برهمزنندة ماهیت واحد آنها نیسبت .ضبمانت اجبرای مبد نظبر
قانون مدنی جبران خسارت ،و ضمانت اجرای مد نظر قانون کیفری مسازات است ،و اين به دلیبل
طبیعت خاص هر ي

از اين دو شاخه از حقوق است و تفاوتی در ماهیت سبب و شبروط تحقبق

سببیت ايساد نمیکند .بنابراين ،اگر کسی به طور عمدی مال ديگری را به شکل بالتسبیب تلف کند،
به جرم تخريب موضوع مادة  699قانون مسازات اسبالمی محکبوم مبیشبود  ،ماننبد آنکبه ببرای
تخريب مل

ديگری آب را به پای آن رها کند يا برای خشکاندن درختهای باغ ديگری سبم ببه

پای آنها بريزد ،به همین ترتیب ،اگر جان ديگری را هم بالتسبیب تلف کند مثالً سبم در غبذای او
ريخته و او را به اين شکل بکشد ،مرتکب قتل عمدی مستوجب قصاص شده است .از اين حیبث،
بین حالت مباشرت و تسبیب تفاوت نیست.
ب) وجوه افتراق
گفته شد قاعدة تسبیب در مسائل جزايی و حقوقی معیارهای يکسانی دارد .با اين حال ،برخبی
حقوقدانان مغايرتهايی را میان آن دو مطرح کردهاند که در ادامه به آنهبا اشباره مبیشبود و نقبد
میشوند.
 .3طبق مادة  699قانون مسازات اسالمی « ،3795هر کس عمداً اشیاء منقول يا غیرمنقول متعلق به ديگری را تخريب نمايبد،
يا به هر نحو کالً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
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يکی از حقوقدانان لبنانی نخستین اختالف بین حقوق مدنی و کیفری در زمینة سببیت را چنبین
مطرح میکند« :در حقوق مدنی ي

قاعدة شبهمطلق وجود دارد که مقرر میکنبد در صبورت نببود

رابطة علیت بین «فعل خطا» و «زيان» مسئولیتی نیز نخواهد ببود ،چراکبه عبدالت مسباز نمبیدانبد
شخص مسئول جبران زيانی باشد که فعل او سبب آن نبوده است .اما حقوق کیفری اگرچه بر پايبة
همین قاعده استوار است ،آن را به گونة مطلق نمی پذيرد و در برخی از موارد علیرغم نبود رابطبة
سببیت ،مسئولیت کیفری وجود دارد .بارزترين نمونة آن شروع به جرم است ،چنانهه اگر شبخص
ارتکاب فعل مسرمانه را همراه با قصد جنايی آغاز کند و نتیسة مسرمانه رخ دهد ،امبا نببود رابطبة
سببیت میان فعل و نتیسه ثابت شود ،آن شخص به سبب شروع به جرم مسبئولیت کیفبری دارد» و
اين مثال که اگر شخصی به قصد قتل به سمت کسی که در کشتی در حال غرق است ،شلی

کنبد

ولی آن فرد در اثر غرق بمیرد نه در اثر شلی  ،باز هم شلی کننده بهدلیل شروع ببه جبرم مسبئول
است (نسیب حُسنی ،3736 ،ص.)77
به نظر میرسد اين قیاس صحیح نیست ،زيرا مسئولیت فرد يادشده نه به خاطر رابطبة سبببیت،
بلکه از لحاظ «شروع به جرم» است .در واقع ،فرد مسئول شلی
طرف مقابل ،چون رابطة سببیتی بین شلی

گلولة خود است نه مسئول مبرگ

او و مرگ آن فرد نبوده است و پیش از اين ذکر کرديم

که از شروط تحقق مسئولیت ناشی از تسبیب ،وجود رابطة علیت بین فعل و نتیسه است .امبا اگبر
ثابت شود شلی

او باعث غرقشدن کشتی شده است میتوان او را به سبب قتل مسئول دانست.

تفاوت دومی که ايشان مطرح میکند اين است که« :در حقوق کیفری ببه گونبهای مطلبق ايبن
اصل که «هر مسازاتی به سبب جرم است» پذيرفته شده است ،از اين رو ،اگر متهم قصبد يبا خطبا
نداشته باشد ،مسئولیت کیفری نیز نخواهد داشت .اما حقوق مدنی اطالق اين اصل را به اين گونبه
که خطا يکی از ارکان مسئولیت باشد ،نمیپذيرد ،بلکه در برخی مبوارد قرينبهای ببر وجبود خطبا
فرض کرده است که در واقع ،در اين موارد نقش خطبا در ترسبیم انبدازة مسبئولیت مبدنی انبدک
میشود» (نسیب حُسنی ،3736 ،ص.)77
اين مطلب هم صائب نیست ،چون مثالً دربارة خسارت از ناحیبة صبغیر يبا مسنبون ،و فبرض
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تقصیر سرپرست ،فرض اين است که سرپرست در وهیفبة خبود کبه همبان مراقببت از صبغیر يبا
مسنون است ،کوتاهی کرده است و مباشر به علت ضعف اراده نسبت به مسبب ،تبأثیر کمتبری در
وقوع حادثه داشته است و به همین خاطر سرپرست ،سبب اقوی از مباشر محسوب میشبود و لبذا
اگر عدم تقصیر سرپرست ثابت شود مسئولیت او رفع میشود .در عین حال تفاوتهايی جزئی بین
دو حوزة حقوق جزا و حقوق مدنی پیرامون بحث سببیت وجود دارد که عبارتاند از:
 .3ضمانت اجراهای تسبیب در دو حوزه مختلف است .ضمانت اجرای تسبیب در امور مبدنی،
صرفاً جبران خسارت است ،لذا کسی که سبب تلف مالی بشود بايد مثل يبا قیمبت آن را بدهبد و
اگر سبب نقص يا عیب آن شده باشد ،بايد از عهدة نقص قیمت آن برآيبد .در حبالی کبه ضبمانت
اجرای تسبیب در امور کیفری مسازات است که حسب جرم انسامگرفته از طريق تسبیب حتبی ببه
حد قصاص نفس هم میرسد .چنان که مسازات قتل عمدی بالتسبیب ،قصاص است.
 .3اختالف از لحاظ رکن روانی و عنصر عمد است که در حقوق مبدنی تلبفکبردن مبال غیبر
گاهی ممکن است به طور عمد باشد ،و گاه بر اثر سهل انگاری و تقصیر ،و در هر دو حالبت فاعبل
ورود زيان به جبران خسارت مکلف است .اما در حقبوق کیفبری اعمبال مسبازات ببر کسبی کبه
ضرری به مال ديگری وارد کرده است فقط در صورتی ممکن است که عمل مرتکب عمدی باشبد
و مبتنی بر قصد و سوءنیت مرتکب باشد ،به اين دلیل در صدر مادة  699قبانون مسبازات اسبالمی
که به آن اشاره شد بر واژة «عمداً» تأکید شده است .در اين ماده بیان شبده اسبت« :هبرکس عمبداً
اشیاء منقول يا غیرمنقول ديگری را تخريب نمايد يا .»...در عین حال ،دربارة ايراد خسارت نسببت
به تمامیت جسمانی اشخاص ،با توجه به اهمیت آن ،حتبی ايبراد خسبارت غیرعمبدی هبم جبرم
شناخته شده است؛ يعنی عالوه بر بحث ضمان ديه ،مقنن برای چنین ايراد چنین خسارتی مسازات
حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است .مواد  636و  937تا  939قانون مسبازات اسبالمی 3795
در اين زمینه شايان ذکر است .در اين مواد مقنن جنايات علیه نفس يا علیه عضو غیرعمدی را قابل
مسازات حبس دانسته است (پوربافرانی ،3793 ،ص.)353
با اين اوصاف بايد گفت مسئولیت کیفری نسبت به تلف اموال وقتی برقرار میشبود کبه تلبف
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بهطور عمدی باشد (جرم تخريب يا تحريق) در حالی کبه ببرای تحقبق مسبئولیت مبدنی عمبد و
غیرعمد تفاوتی نمیکند .البته دربارة ايراد خسارت جسمانی ببه ويبژه درببارة جنايبت علیبه نفبس
(قتل) ،حقوق کیفری در هر دو شکل عمد و غیرعمد دخالت میکند.
 .7اختالف سوم آن است که در مسئولیت مدنی بار اثبات رابطة سببیت ببین عمبل و خسبارت
وارده بر عهدة زيان ديده است اما در امور کیفری اثبات اين رابطه بعضاً بر عهبدة دادسبرا و دادگباه
است.
همان طور که مالحظه میشود ،اين تفاوتها ناشی از طبیعت خاص هر يب

از ايبن دو رشبتة

حقوقی است و ناهر به ماهیت و شرايط تسبیب نیست .لبذا بايبد پبذيرفت کبه ماهیبت و شبرايط
تسبیب در هر دو قلمروی مدنی و کیفری يکسان است.
نتیجه
در پايان ،مسلم است تسبیب در حقوق مدنی و کیفری يگانه است .ماهیت تسببیب در يب

جملبة

مقدمه برای ايساد خسارت است .مسبب زمینهای را فراهم می کند تا علتِ تلف مال يا تلبف جبان
کسی حاصل شود .تفاوت تسبیب در حقوق مدنی و کیفری نیز در اين است که نبوع خسبارت در
هر ي

متفاوت است و به تبع آن ،ضمانت اجرای آنها فرق میکند ،در حقوق مدنی برای جببران

خسارت بايد مثل يا قیمت مال تلف شده را بپبردازد و در حقبوق کیفبری بايبد متحمبل مسبازات
کیفری شود .اما با وجود تفاوت در ضمانت اجرا ،ماهیت تسبیب تغییر نمیکند .البتبه ببرای تحقبق
تسبیب شرايطی الزم است که در دو حوزة مدنی و کیفری يکسان است و اين مطلبب تأيیبدی ببر
يگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری است.
فقها نیز بین احکام تسبیب در امور کیفری و امور حقوقی تفاوت قائل نیستند .مباحث آنهبا در
کتاب غصب با مباحث آنها در کتاب ديات چه از حیث تعريف تسببیب و چبه از حیبث احکبام
ديگر تفاوتی ندارد .همان طور که برخی نويسندگان ديگر هم اشاره کردهاند در آثبار فقهبای متقبدم
بابی با عنوان «ضمان النفوس و غیرها» وجود دارد که در آن دربارة مسائل مدنی و جزايی يکسبا و
بهطور مشترک بحث می شده است و بعدها همین روش ادامه يافته و بحث تسببیب يکسبا مطبرح
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شده است .فقها در باب تسبیب نخست ،قاعدة کلی را استخراج کردهاند ،سپس ،هرگاه نص خاصی
از شرع بر خالف آن قاعده يافتهاند ،آن قاعده را تخصیص دادهاند و به نص خاص عمل کبردهانبد.
به همین دلیل ،ممکن است بر اثر نصوص خاص در بعضی موارد ،حکم مسئلهای حقوقی با جزايی
تفاوت پیدا کند ولی اين تفاوت ناشی از اختالف قاعدة تسبیب در مسائل حقوقی و جزايی نیسبت
(قیاسی ،3795 ،ص.)77-77
به هر حال ،به تبعیت از منابع فقهی مقررات قبانون مبدنی و قبانون مسبازات اسبالمی درببارة
موضوع تسبیب احکام واحدی را بیان میکنند ،لذا تسبیب در هر دو قانون ماهیت و شرايط يکسان
دارد و تکرار آن در دو متن قانونی ناشی از بیتوجهی قانونگذار به شیوة صحیح قانونگذاری است.
قانونگذار بايد بدون ورود به مصاديق ،قاعدة کلی وضع کنبد کبه شبامل همبة مصباديق و حباالت
مختلف باشد .عالوه بر آن ،قاعدة وضعشده ،صراحت و شبفافیت داشبته باشبد و تکبرار مقبررات
موجود در قوانین ديگر هم نباشد .مقنن در حین قانونگذاری بايبد ببه قبوانین ديگبر توجبه داشبته
باشد ،تا اگر مطلبی در آن قانون بیان شده است ،در قانون جديد تکرار نشود .اما در بحبث تسببیب
قانونگذار کامالً برعکس عمل کرده است .با وجود مقررات تسبیب در قانون مبدنی مصبوب 3739
(مواد  773تا  775و )...که متخذ از منابع فقهی است ،مسدداً آن را با ذکبر جزئیبات و مصباديق در
قانون مسازات اسالمی ( 3773مواد  536تا  579و )...ذکر کرده است که باعث سردرگمی میشود.
بهعالوه ،در قانون اخیر بهجای بیان قاعده و حکم کلی ،مصاديق ،آن هم نه مصباديق نبو و مطبرح،
در دستگاه قضايی را ذکر کرده است.
بنابراين ،پیشنهاد میشود مقررات تسبیب اعم از تعريف و شرايط آن به صورت قاعبدة کلبی و
بدون ورود مفصل به جزئیات و مصاديق ،در ي

قانون (يا قانون مدنی يا قانون مسازات اسبالمی)

مطرح شود و قوانین ديگر به جای طرح مسدد ،به همان قانون ارجاع داده شود .ببه نظبر مبیرسبد
روش قانون مدنی در مباحث اتالف و تسبیب ،قابل دفاعتر است .چون در حد قاعبدة کلبی وضبع
شده و کمتر وارد جزئیات و ذکر مصاديق شده است.
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منابع و مآخذ
 .3آقايینیا ،حسین ( ،)3735حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص) ،چبا

دوم ،تهبران،

انتشارات میزان.
 .3آل فقیه عاملی ،محمدتقی (3733ه ق) ،قواعدالفقهیه ،لبنان ،بینام.
 .7امامی ،سیدحسن ( ،)3766حقوق مدنی ،جلداول ،چا

ششم ،تهران ،کتاب فروشی اسالمیه.

 .7پوربافرانی ،حسن ( ،)3733حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص) ،چا

اول ،تهران،

انتشارات جنگل.
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)3795دانشنامة حقوقی ،جلبد سبوم ،چبا

چهبارم ،تهبران،

انتشارات امیرکبیر.
 .6جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)3736ترمینولوژی حقوق ،چا

هفبدهم ،تهبران ،انتشبارات

گنج دانش.
 .9حسینی عاملی ،سیدمحمدجواد (بیتا) ،مفتاح الکرامبه فبی شبرح قواعبد العالمبه ،جلبد دهبم،
بیروت ،داراحیاءالتراث العربی.
 .3حسینی مراغی ،سیدمیرعبدالفتاح (3739هق) ،عناوين االصبول ،چبا

اول ،قبم ،مؤسسبة نشبر

اسالمی.
 .7خمینی ،سیدروحاهلل (بیتا) ،تحريرالوسیله ،جلد دوم ،قم ،انتشارات مکتبالعلمیهاالسالمیه.
 .33رشتی ،میرزاحبیباهلل (بیتا) ،کتاب الغصب ،مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع).
 .33سلیمی ،صادق ( ،)3737حقوق جزايی عمومی ،چا

اول ،تهران ،انتشارات تهران صدا.

 .33شهیدثانی ،زينالدين ( ،)3769الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه ،جلد دوم ،چا

سوم ،قم،

انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

 .37شهید ثانی ،زينالدين ( ،)3797مسال
چا

اول ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

االفهام و شرايع االسبالم ،ترجمبة ابوالحسبن محمبدی،
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 .37شهیدثانی ،زينالدين ( ،)3736مباحث حقوقی شرح لمعبه ،ببه کوشبش اسبداهلل لطفبی ،چبا
چهارم ،تهران ،انتشارات مسد.
 .35صادقی ،محمدهادی ( ،)3796حقوق جزای اختصاصبی (جبرايم علیبه اشبخاص) ،چبا

اول،

تهران ،نشر میزان.
 .36صانعی ،پرويز ( ،)3733حقوق جزای عمومی ،چا

اول ،تهران ،انتشارات طرح نو.

 .39طاهرینسب ،يزداله ( ،)3733رابطة علیت در حقوق کیفبری ايبران و انگلسبتان .تهبران ،نشبر
دادگستر.
 .33عبدالهی ،عبدالکريم ( ،)3733قواعدی از فقه ،چا

اول ،قم ،بوستان کتاب.

 .37عمید زنسانی ،عباسعلی ( ،)3733موجبات ضمان ،چا

اول ،تهران ،نشر میزان.

 .33عمید زنسانی ،عباسعلی ( ،)3736قواعد فقه (بخش خصوصی) ،چا

اول ،تهران ،سمت.

 .33عوده ،عبدالقادر ( ،)3797حقوق جزای اسالمی ،جلد دوم ،ترجمة ناصبر قربباننیبا ،سبیدمهدی
منصوری و نعمتاهلل الفت ،چا

اول ،تهران ،نشر میزان.

 .33فیض ،علیرضا ( ،)3767مبادی فقه و اصول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .37قاسمزاده ،مرتضی ( ،)3736حقوق مدنی (الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد) ،چبا

اول،

تهران ،نشر میزان.
 .37قیاسی ،جاللالدين ( ،)3795تسبیب در قوانین کیفری ،چا

اول ،انتشارات مدين.

 .35کاتوزيان ،ناصر ( ،)3767حقوق مبدنی ،ضبمان قهبری (مسبئولیت مبدنی) ،تهبران ،انتشبارات
دانشگاه تهران.
 .36کاتوزيان ،ناصر ( ،)3797الزامهای خبارج از قبرارداد (ضبمان قهبری) ،جلبد اول ،چبا

اول،

انتشارات دانشگاه تهران.
 .39کاتوزيان ،ناصر ( ،)3735دورة مقدماتی حقوق مبدنی (وقبايع حقبوقی) ،چبا

دهبم ،تهبران،

شرکت سهامی انتشار.
 .33کاتوزيان ،ناصر ( ،)3739قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ،چا

هفدهم ،تهران ،نشر میزان.
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 .37گرجی ،ابوالقاسم ( ،)3733ديات ،چا

اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .73گلدوزيان ،ايرج ( ،)3733بايستههای حقوق جزای عمومی ( ،)7-3-3چا

چهارم ،تهران ،نشر

میزان.
 .73لطفی ،اسداهلل ( ،)3733قواعد فقه مدنی ،چا

اول ،تهران ،انتشارات سمت.

 .73محقق حلی ،ابوالقاسم ( ،)3736شرايع االسالم ،ترجمة ابوالقاسم ابن احمد يزدی ،جلدهای  7و
 ،7تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .77محقق حلی ،ابوالقاسم ( ،)3737شرايع االسالم ،جلد چهارم ،بیروت ،داراالضواء.
 .77محقق داماد ،مصطفی ( ،)3736قواعد فقه (بخش مدنی) ،چا

 ،36تهران ،نشر علوم اسالمی.

 .75محقق کرکی (3733ه.ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،جلد  ،6قم ،نشر مؤسسة آلالبیت.
 .76محمدی ،ابوالحسن ( ،)3797قواعد فقه ،چا

دوم ،تهران ،نشر يلدا ،چا

دوم.

 .79مرعشی ،سیدمحمدحسن ( ،)3797ديدگاه های نو در حقوق کیفبری اسبالم ،جلبد دوم ،چبا
اول ،تهران ،انتشارات میزان.
 .73مکارم شیرازی (3733هق) ،القواعدالفقهیه ،چا

سوم ،قم ،انتشارات مدرسة امیرالمومنین.

 .77میرمحمدصادقی ،حسین ( ،)3739حقوق کیفری اختصاصبی (جبرائم علیبه اشبخاص) ،چبا
سوم ،تهران ،نشر میزان.
 .73نسفی ،محمدحسن ( ،)3769جبواهر الکبالم ،جلبدهای  73و  ،77چبا

سبوم ،تهبران ،نشبر

دارالکتب االسالمیه.
 .73نسیب حُسنی ،محمود ( ،)3736رابطة سببیت در حقوق کیفری ،ترجمة علی عبباسنیبای زارع،
چا

دوم ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

 .73ولیدی ،محمدصالح ( ،)3793حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص) ،جلبدهای اول و
دوم ،چا

ششم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.

 .77ولیدی ،محمدصالح ( ،)3797حقوق جزای عمومی ،جلد سوم ،چا
 .77يزدانیان ،علیرضا ( ،)3797قلمرو مسئولیت مدنی ،چا

دوم ،تهران ،انتشارات داد.

اول ،تهران ،انتشارات ادبستان.

