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Abstract
In most juridical books and under “usurpation”, “retaliation” and “blood-money” chapters,
jurisprudents have spoken of the two institution of “perpetration” and “causation” and
enacted some rules, for example if both cause and the actual perpetrator exist, the actual
perpetrator is responsible unless in cases in which cause is stronger. The two have been
reflected in laws as well. Regarding perpetration, causation, and types of perpetration and
etc., many discussions have been made in juridical and legal books. Some scholars such as
Muhaqqiq Najafi (author of Jawahir al-Kalam) and Muhaqqiq Maraghi (author of
‘Anawin), however, are of the opinion that, since the terms “cause” and “the actual
perpetrator” have not been used in hadiths and there is controversy between jurisprudents
about definitions and instances of the two terms, discussion about causation and
perpetration is a superfluous and verbal one and what is of importance is attributing
damage or crime to someone, whether he is the actual perpetrator or cause. The present
article studies and evaluates the scientific and practical differences which may be between
the two institutions. Evidently, if it is proved that there are such differences then
establishment of these two institutions and discussing about them are required. Otherwise,
one has to accept the opinion of the author of Jawahir al-Kalam and the author of ‘Anawin
according to whom discussing about the two is a superfluous one.
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دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400
صفحات  275ـ ( 251پژوهشی)

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب ،ضرورت یا عدم ضرورت؟


احمد حاجیدهآبادی

استاد دانشگاه تهران ،دانشکدگان فارابی قم
(تاریخ دریافت 1399/08/28 :ـ تاریخ پذیرش)1399/12/18 :

چکیده
در اکثر کتابهای فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکـ در
اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است ،مگر اینک سبب اقوی باشد .این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است .پیرامون تعریف این
دو و اقسام تسبیب و  ...بحثهای زیادی شده است .در این میان برخی فقیهان بر آناند ک چون این دو واژه در قرآن و روایات بـ کـار
نرفت است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختالف است ،بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی است و آنچ مهم است استناد
تلف و جنایت ب دیگری است؛ خواه ب مباشرت باشد خواه ب تسبیب .در این نوشتار ب بررسی تفاوتهای علمی و عملی ک ممکن است
میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آنها پرداخت میشود .اگر این تفاوتها اثبات شود ،تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون ایـن
دو ضروری است؛ وگرن باید با فقیهانی همعقیده شد ک بحث از این دو را زاید و آنچ الزم است را انتساب تلف یا جنایت ب متلـف یـا
جانی میدانند.

کلیدواژگان
اتالف ،استناد ،تسبیب ،تقصیر ،مباشرت.

 رایانامة نویسندة مسئولadehabadi@ut.ac.ir :
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مقدمه
هرگاه مالی تلف شود یا شخصی کشته یا زخمی شود ،اینکه چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران
خسارت واردهاند و به قصاص یا دیه یا جبران خسارت مالی محکوم میشوند بسیاار ممیا ا ی .
زیرا در اکثر موارد در وقوع حادثه باش از یک نفر دخال

دارد .فقما ،با تأ اس دو نماد مباشرت و

تسباب ،ضمن تعریف این دو و مراتب تسباب و  ،...با باان قواعید و احکیامی (مثی «در اجتمیاع
بب و مباشر مباشر ضامن ا
پرداختهاند .در قوانان به تبعا

 ،مگر اینکه بب اقوی از مباشر باشد») به تعاان شخص مسیئول
از فقه مواد متعددی به این موضوع اختصاص یافته ا

برخی ،همچون صاحب جواهر و صاحب عناوین ،با تأ اس این دو نماد مخالف

.
ورزیدهاند و

ناازی به ایجاد این دو نمیبانند که طبعاً بر این ا اس حجا زیادی از مطالب فقمی و میواد قیانون
کاهش خواهد یاف  .موضوع این نوشتار این ا
جزایی و اکثر کتب فقمی و حقوقی صحاح ا

که آییا شیاوة معمیول قیانون میدنی و قیوانان
که ضیرورت ایجیاد نمیاد مباشیرت و تسیباب را

مفروض دانستهاند یا خن صاحب جواهر و صاحب عناوین ،که ضرورتی به این دو نماد ناس
آنچه مما ا

ا تناد تلف به عام ا

 .جالب ا

این دو فقاه با مشمور فقما صورت نگرفته ا

و

بداناا در کتب فقمیی داوری مایان اندیشیة

 .مثالً انتظار میرف

کسانی که در زمانة تسیباب و

مباشرت قلا زدهاند ،مث محقق رشتی ،در این زمانه بحث کنند؛ که چنان نکردند.
بدین منظور ابتدا بهاختصار به تعریف مباشرت و تسباب میپردازیا ( ،)1آنگاه با برر ی کیالم
صاحب جواهر و صاحب عناوین مخالف

با تأ اس مباشرت و تسباب را ریشهیابی میکنیاا (،)2

پس از آن به برخی مصادیق اشاره میکناا که در اینکه بب یا مباشیرند اخیتال نظیر ا ی
پس به برر ی تفاوتهای این دو نماد و صح

(،)3

و قا آنها میپردازیا ،ابتیدا از ضیمان مباشیر

مطلقاً و ضمان بب تنما در فرض تقصار ( ،)4آنگاه از وقوع مباشرت فقط با فع و وقوع تسباب
با فع و ترک فع ( )5و عدم وقوع جنای

خطای محض به و الة تسباب ( )6و عدم لزوم عمید

در مباشر و لزوم عمد در بب ( )7بحث میکناا .ضمان ببی که جنای

بدان مستند ناسی

تنمیا

در موارد وجود دلا ( )8بحث بعدی را تشکا میدهد و اص ضیمان مباشیر در فیرض اجتمیاع
بب و مباشر ( )9و وجود آثار متفاوت برای بب و مباشر در فرض تعدد ( )10مباحث نمیایی را
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تشکا میدهند .در پایان پس از نقد همة تفاوتها به اینکه ایین دو عنیوان واژة تعلامییانید ()11
اشاره میشود.
پاش از ورود به بحث ،باان نکتهای ضروری ا
تسباب به کار رفته ا
واژة اتال

و گاه واژة اتال

را به کار برده ا

 .در کتابهای فقمی گاه دو واژة مباشیرت و

و تسباب .قانون مدنی اییران ،بیه جیای واژة مباشیرت،

 .بنابراین ،مقصود از اتال

در این قیانون اتیال

و

مباشیری ا ی

مقصود از تسباب اتال

به وا طه ا

که در حکا غصب ا

؛  .2اتال ؛  .3تسباب؛  .4ا تافاء» معرفیی مییکنید .میادة  328در میورد

اتال

 .مادة  307ق.م .ا باب ضمان قمری را « .1غصب و آنچیه

و مادة  331در مورد تسباب ا

 .البته قانونگیاار در میادة  332از تعبایر مشیمور اجتمیاع

بب و مباشر ا تفاده میکند و نه اجتمیاع یبب و متلیف .قیوانان جزاییی واژة اتیال
مباشرت به کار نبرده اند .اد ابوالحسن اصفمانی به جای مباشرت تعبار به اتال
ضمان دو بب دیگر هس
عبارت از اتال

اتال

که

باشد ،حال چه به مباشرت باشد یا تسباب» (اصفمانی  1393ج .)92 ،3

حلی ،تعبار «مباشره االتال
صر

مییکنید «بیرای

و تسباب و به عبارت دیگر برای ضمان بب دیگری ا

به نظر میر د این دو گونه تعبار ناشی از آن ا
مباشرت حا

را بیرای

که برخیی فقمیای تأثارگیاار ،مثی محقیق

و التسباب» را آوردهانید (حلیی  1408ج  )186 ،3و بعیدها گیاه واژة

شده و گاه واژة اتال  .تعبار مباشرت و تسباب از این جمی

منا یب ناسی

کیه

مباشرت و تسباب موجب ضمان ناس  .چون متعلقیی مییخواهید .وقتیی گفتیه مییشیود

مباشرت ،انتظار آن ا

که بگویاا مباشرت در رق

و قت و  ...اما از این جم

که هر دو از یک مقولهاند (مثالً مباشرت در قت و تسباب در قت )؛ برخال
مقولة واحد ناستند .چون مقصود از اتال
مباشرت و تسباب بمتر از اتال

مباشرت در اتال

و تسباب ا

ا

اتال

 .در نمایی

 .زیرا تسباب قساا اتال

منا یب ا ی
و تسباب که از

بایید گفی

تعبایر

ناس .

تعریف مباشرت و تسبیب
تعریف در فقه

صاحب جواهر در بحث قصاص در تعریف مباشرت در قت مینویسید «میراد از مباشیرت ایجیاد
نزدیکترین عل

به خروج جان از بدن مقتول ا

؛ یعنی ابتدائاً به آن منجر شده ا ی » (نجفیی
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 1404ج  .)18 ،42به تعبار دیگر ،مباشرت آن ا
جنای
هس

که فع ِ مرتکیب علی

بییوا یطة تلیف ییا

باشد .حال یا بدین صورت که ماان فع مرتکب و تلف وا طهای ناس
عر

یا اگیر وا یطهای

آن را نادیده میگارد و تلف را معلول عم مرتکب میداند؛ مانند چاقو زدن بیه قلیب

کسی که باعث توقف قلب و توقف قلب باعث مرگ او میشود.
در تعریف بب گفته شده ا
وجود آن الزاماً به معنای وجود جنای

امری که از نبودنِ آن نبودنِ تلف و جنای
ناس  ،بلکه انتظار میرود جنای

چاه در معبر عام (رشتی ،بیتا  .)30محقق حلّی ،در کتاب غصب

پدیید آیید .ولیی

پدید آید؛ هماننید کنیدن

ربیای  ،تسیباب را «کی فعی

یحص التلف بسببه کحفر البئر فی غار الملک هر فعلی که تلف به بب آن حاص میشود؛ مثی

حفر چاه در غار ملک» (حلّی  1408ج  )186 ،3میداند .ولی در کتاب دیات ریای

یبب را «میا

لواله لما حص التلف لکن علة التلف غاره چازی که اگر نبود ،تلف ایجاد نمییشید؛ لکین علی
تلف چاز دیگری ا

» میداند (حلّی  1408ج .)237 ،4

تعریف در قانون

قانون مدنی در مواد  328و  331اتال

و تسباب را تعریف نکرده ا ی  .امیا قیوانان جزاییی ،بیا

عباراتی مشابه ،به تعریف این دو پرداخته اند .مطابق مادة  494ق.م.ا« 1392 .مباشرت آن ا
جنای

مستقاماً تو ط خود مرتکب واقع شود 1».و مطابق مادة « 506تسباب در جنایی

که کسی بب تلف شدن یا مصدوما

کیه

آن ا ی

دیگری را فراها کنید و خیود مسیتقاماً مرتکیب جنایی

نشود؛ به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنای

حاص نمیشد؛ مانند آن که چیاهی بکنید و

کسی در آن بافتد و آ اب بباند».
از جمع این دو مادة به معنای محصّلی در فما مباشرت و تسباب نمیتوان ر اد .زییرا اوالً در
مادة  494مالک مستقاا و غارمستقاا چاس ؟ ثانایاً تعرییف تسیباب در میادة  506اصیالً منا یب
ناس  .زیرا نخس

تسباب را به خود بب تعریف میکند 2.واژة «تسباب» مصدر باب «تفعای » و

 .1در ادامة مقاله هر جا به مادهای اشاره شود ،بدون درج اینکه از چه قانونی ا
ا

که برای رعای

 ،مقصود قانون مجیازات ا یالمی 1392

اختصار تکرار نمیشود.

 .2شماد ثانی در نقد تعریف صاحب شرایع (ک فع یحص التلف بسببه) مینویسد «این تعریف خالی از دور ناس  .زیرا
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واژة « بب» مصدر ثالثی مجرد ا
شدن ا

و قانونگاار گفته ا

! انتمای ماده تعریف به ضد ا

بب در جنای

«خود مستقاماً مرتکب جنای

شیدن یببِ تلیف
نشود» یعنیی «تسیباب

مباشرت ناس »؛ مث اینکه در تعریف روز بگویاا «وقتی شب نباشد» و در تعریف شب بگیویاا
«وقتی روز نباشد»! (حاجیدهآبادی .)235 1398
الزم ا

ضابطهای ارائه دهاا .در مورد هر تلفی ،اعا از نفس و میال و  ،...الزم ا ی

تلفکننده مثالً عم کشنده را مشخص کرد .فاع ِ عم ِ کشنده مباشر ا

عمی

و شخص یا اشخاصیی
داشیتهانید ،یبب بیه

که عم کشنده را انجام ندادهاند ،ولی در وقوع آن به نحوی از انحا دخالی

شمار میروند .بنابراین ،اگر «الف» به «ب» تفنگی بدهد و او با شلاک آن باعیث میرگ «ج» شیود،
«الف» بب و «ب» مباشر به شمار میرود .زیرا دادن ا لحه باعث مرگ نشده ا
آن بب مرگ شده ا

 ،بلکیه شیلاک

.

ریشهیابی مخالفت با تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب
دربارة تعریف مباشرت و تسبابی و ناز شرطی اختال نظر فراوان وجیود دارد .حتیی گیاه فقامیی
مواردی را از مصادیق تسباب برمیشمارد که فقمای دیگر آنها را جیزء مباشیرت مییداننید .میثالً
محقق حلّی ،برای مباشرت ،اموری چون ر بریدن ،خفه کردن با د

 ،نوشاندن اّ کشنده ،و

زدن با شمشار یا چاقو یا شیء نگان و نگ تاز را مثال می زند و بر ای تسیباب چمیار مرتبیه
که جانی به تنمایی تسباب متلف را ایجاد کند؛ مث تاراندازی،

برمی شمارد که مرتبة اول آن ا

زدن با عصا به طور مکرر ،انداختن در آتش (حلیی  1408ج  .)181 ،4چیرا زدن بیا شمشیار و
چاقو مباشرت ا

 ،ولی تاراندازی و زدن با عصا به طور مکرر تسباب؟ عالمه حلّی در قواعید

االحکام خفه کردن با د

یا طناب را از مصادیق تسباب برشیمرده ا ی

(حلّیی  1413ج ،3

 )583اما خفه کردن را در کتاب تبصره المتعلمان مصداق مباشرت و تاراندازی و پرتیاب ینگ و
زدن مکرر با عصا را مصداق تسباب دانسته ا

واژة بب را در تعریف تسباب آورده ا
پا خ دهد که به نظر ناتمام ا

(حلی  .)193 1411گاهی ناز فقامی میواردی را

( »...عاملی  1413ج  .)163 ،12محقق رشتی عی کیرده از ایین اشیکال

(رشتی ،بیتا .)29
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به عنوان بب برمیشمارد و گاه همانها را جزء مباشرت میداند 1.اختال

در تعریف دقایق ایین

ه واژه و نبودن تعریف دقاقی از آن و عدم ورود این الفاظ در قرآن و متیون رواییی باعیث شیده
ا

برخی اص لزوم این تقساابندی را نپایرند .صاحب جواهر در کتاب الغصب بر آن ا

وقتی در روایات لفظ بب وجود ندارد و موضوع هاچ حکمی قرار نگرفته ا
طرح این تعریفها ناس
ا

که

 ،انگایزهای بیرای

(نجفی  1404ج  .)50 ،37وی در کتاب القصاص مینویسد «تحقاق آن

که پس از آنکه ا ا قت عمد یا خطا صدق میکند ثمرهای برای این موضوع ناس  .زییرا در

هاچ یک از ادله عنوان حکا با لفظ مباشرت و بب ناامده ا
مانند آن ا

و آنچه آمده ا

 .پس مالک در قصاص مثالً صدق این عنوان ا

قَتَی َ متعمیداً و

 .بله ،مواردی که این عنوان صدق

نکند برای ضامن بودن قصاص یا دیه به دلا خاص نااز میباشد( ».نجفی  1404ج .)19 ،42
مراغی ناز بر آن ا

که مما ناس

مکلف مباشرِ تلف باشد یا بب یا مانند آن و آنچه منشیأ

ضمان ا

 ،آنگونه که از نصوص و فتاوی به د

مُتلف ا

و اینکه فقما واژگان مباشر و بب و مانند آن را به کار برده اند موضوعا

برای ضبط و ثب

آن چازی ا

که عر

میآید ،اتال

بر آن صادق ا

ا

و میالک صیدق عرفیی

 .پیس یزاوار ا ی

ندارد ،بلکه
کیه میالک را
(مراغیی

صدق عرفی مُتلف قرار دهاا که گاه بر مباشر و گاه بر بب و گاه بر هر دو صادق ا ی

 1417ج  .)435 ،2برخی معاصران ناز با این نظر موافقانید (حسیانی روحیانی  1414ج 19 ،26؛
تبریزی 11 1426؛ مکارم شارازی  1411ج  206 ،2ی .)207
اشاره به برخی مصادیق مشکوک مباشرت و تسبیب
در برخی موارد اختال نظر ا

که مصداق مباشرت ا

یا تسباب .بیهطبیع ،بیر مبنیای وجیود

فایدة علمی و عملی در تأ اس این دو نماد ،تشخاص موارد اختالفی اهما

پادا میکند.

افعال غییمادی برخی حقوقدانان افعال غارمادی را ،که باعث مرگ دیگری شده ا

 ،مث

حر

کردن و تر اندن و خبر ناگوار دادن و تلقان کردن ،از مصادیق بب دانسیتهانید .در نتاجیه عیدوانی

 .1از عبارت امام خمانی در ابتدای کتاب القصاص برمیآید که ایشان ناظر به عبارت محقق حلّی تاراندازی را بب دانسته
(خمانی ،بیتا ج  .)509 ،2اما ،در بخش دیات ،تاراندازی و  ...را مباشرت میداند (خمانی ،بیتا ج .)560 ،2
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بودن آن (و به تعبار دیگر ،تقصار بر مبنیای لیزوم وجیود آن در تسیباب) را الزم مییداننید (صیادقی
 .)105 1394ؤال این ا

و نیه مباشیرت؟ مییتیوان گفی

که چرا افعال غارمادی تسباب ا

کسی که دیگری را میتر اند و باعث کتة قلبی او میشود مباشیر قتی ا ی  .گرچیه انسیداد رگ
قلب وا طة ماان تر اندن و مرگ ا

 ،چنان وا طهای در همه یا اکثر موارد مباشرت هس .

تصادفات رانندگی دکتر کاتوزیان مینویسد «تلفی که در اثر راندن اتومبا رخ میدهد آییا از
مصداقهای اتال
دخال

ا

دارد به اتال

یا تقصار [تسباب]؟ از ایین لحیاظ کیه در ایین اتیال
میماند .زیرا اتومبا در حکا ابزار و آل

ندارد ،همچون چاقویی که و الة بریدن ا

اتال

 .برعکس ،از این جم

ا

تنمیا ارادة راننیده
و خود نقشیی در آن

که اتومبا ناروی حرک

در خود دارد و به طور کام ناز در اختاار راننده ناس  ،کار راننده به تسباب شباه
رویّة قضایی هنوز در این باره تصماا نگرفته ا
درحالیکه این تماز در نظام حقوقی ما اهما
تلقی شود ،مسئولا

را

پادا میکنید.

و نویسندگان حقوقی ناز به آن توجه نکردهانید؛
فراوان دارد .اگر صدمههای ناشی از رانندگی اتال

بدون تقصار برای راننیده نایز از لیوازم آن ا ی ( ».کاتوزییان  217 1378ی

 .)218ایشان در ادامه مینویسد «به نظر می ر د در مواردی که اتومبا

الا (بدون نقص فنیی) و

در اختاار راننده باشد و او مبتکر اضرار محسوب شیود ،بتیوان از قاعیدة اتیال

طرفیداری کیرد».

(کاتوزیان  .)218 1378قانون مجازات ا المی بحث قت در تصادفات را ها ذی مباشیرت آورده
(مادة  )504و ها ذی مواد مربوط به تسباب (مادة .)528
حوادث رانندگی بدون تصادف اگر راننده بدون اینکه به دیگری برخیورد کنید باعیث ورود
خسارت به دیگری شود مباشر به شمار میرود ییا یبب؟ میثالً ،در اثیر ترمیز گیرفتن ناگمیانی و
بیجم  ،مسافر به بارون از ماشان پرت شود و آ اب بباند.
تیک فعل گرچه دربارة اینکه آیا ترک فع ضمانآور ا

 ،به گونهای که تارک بیه قصیاص ییا

دیه یا ضمان مالی محکوم شود ،اختال نظر وجود دارد ،قانون مجازات ا یالمی  1392در میادة 295
با صراح

پایرفته که تارک با شرایطی قات به شمار میرود .آیا ترک فع تسباب در قت ا

 )38 1347یا مباشرت در آن؟ ممکن ا
غار از ترک ا

بگویاا ترک بب ا

(پیاد

 ،چون عام مرگ چایز دیگیری

 .به طور مثال پزشکی که مریض را معالجه نکرده و باعث مرگ او شده ا

عامی
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مرگ ،پارگی آپاندیس ،و وجود عفون
آپاندیس مباشرت ا

در خون مریض ا

 .از وی دیگر ممکن ا

 .بنابراین معالجه نکردن بب و پیارگی

بگویاا ترک مباشرت ا

 .زییرا یبب معمیوالً

پاش از مباشرت رخ میدهد .درحالیکه در غالب موارد ترک فع در آخرین مرحله قیرار دارد؛ میثالً
در ابتدا و عدم معالجه در نمای

جراح

باعث مرگ دیگری شده ا

نتاجة اینکه تارک بب قت باشد و نه مباشر این ا
باشد ،به همان دلا در مادة  295صحب
عمده گرفته ا

ا

که تارک وظافة قانونی یا تعمیدی را کیه بیه

آسی

تصیور

 ،اگر مباشر فاع ِ دارای اراده باشد ،دیگر تارک مسئولاتی نیدارد ،چیون

ماان ترک و نتاجه را قطع میکند ،درحالیکه اگر ترک مباشرت باشید ،ممکین

در جایی که عالوه بر آن مباشر دیگری وجود داشته باشد موضیوع شیرک

مطرح شود.

در قتی و تلیف

1

به وسیلة پهپاد :یکی از مراتب تسباب ضمامه شدن مباشرت حاوان ا

ج  181 ،4ی  .)184اگر کسی حاوانی را به م
کند ،او بب و حاوان مباشر ا
ا

که اوالً بب طبق نظر برخی باید مقصر

انجام ندهد ،درحالی که در مباشرت تقصار شرط ناس ؛ ثانااً ممکن ا

شود چون ترک بب ا
مباشر رابطة ببا

از آن ا

.

(حلّی 1408

دیگری گسا دارد و حایوان بیه او آ یابی وارد

 .حال اگر کسی از طریق پمپاد به دیگری آ اب بر اند او بب

یا مباشر؟
لغزنده کیدن جاده و بیافیوختن آتش اگر «الف» در جادهای شیء لغزنیدهای برییزد و «ب»

در و ط آن آتش بافروزد و شخصی بلغزد و در آتش بافتد و بسوزد عنوان «الف» و «ب» چاس ؟
احتماالتی مطرح ا

اول« .الف» بب و «ب» مباشر ا

؛ دوم« .الف» و «ب» هر دو بب انید،

اما بب عرضی؛ و وم .هر دو بباند ،اما بب طولی .اگر عناوین یبب و مباشیر موضیوعا
داشته باشند و احکامی متفاوت با ها ،مما ا

بداناا کدام احتمال صحاح ا

 .امیا اگیر میالک

صدق عرفی انتساب باشد همة این احتماالت رنگ میبازد.

 .1البته این تصور صحاح ناس  .چون در بحث شرک

ممکن ا

شرکا یکی بب و دیگری مباشیر قتی باشیند؛ یعنیی

بب در عرض مباشر باشد .آری ،اگر بب در طول مباشر باشد و ضعافتر از آن ،مسئولاتی ندارد.
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ضمان مباشر مطلقاً و ضمان سبب تنها در فرض تقصیر
اینک نوب

 .مماترین تفاوت این ا

به تباان تفاوتهای مباشرت و تسباب ر اده ا

مباشرت تقصار شرط ناس ؛ ولی در تسباب تقصار شرط ا
 .اما اینکه در تسباب تقصار شرط ا

کیه در

 .اینکه در مباشیرت تقصیار شیرط
اختالفی ا

 .نتاجة چنان تفاوتی آن

ناس

اجماعی ا

ا

که اگر کاالیی مث دارو یا مواد شاماایی با توجه به علیا روز تولاید شیود و پیس از میدتی

مشخص شود که این کاال دارای معایب و خطراتی بوده که در زمان تولاد ناشناخته بوده ،بر مبنیای
شرطا

تقصار ،ازنده ضامن ناس ؛ وگرنه ضامن ا

 .به همان جم

را که او را تأدیب کرده (مباشرت) و اتفاقاً منجر به مرگ شده ا
 1408ج 179 ،4؛ خمانی ،بییتیا ج  )560 ،2و مشیروعا

ضیامن دییه مییداننید (حلیی

و مجیاز بیودن تأدییب را نیافی دییه

نمیدانند (خویی  1422ج  .)270 ،42اما بب فقط در صورتی ضامن ا
مطلب از مواد متعددی برداش

ا

که فقما ولی طفلی

که مقصر باشید .ایین

میشود؛ میثالً از میواد  520 ،519 ،516 ،514 ،513 ،512 ،507تیا

 536 ،535 ،528 ،525ضمان بب مقصر و از مواد  508تا  514 ،511تا  521 ،519تا  523ضیمان
نبودن بب غارمقصر به د

میآید.

اقوال در شرط بودن تقصیر در تسبیب
لزوم تقصیر

نویسنده به فقامی برخورد نکرده که بهصراح
پایرفته اند «در اتال

کسی که مالی را از روی عمد یا غارعمد تلف کنید مسیئول ا ی  ،اگرچیه

فاع تقصار ننموده و رعای
دق های الزم شکاری را هد
پش

این فرق را بپایرد .ولیی برخیی حقوقیدانان آن را

نگ پنمان بوده اصاب

احتااطات الزمیه را کیرده باشید .بنیابراین هرگیاه کسیی بیا رعایی
و نشانهروی کند و گلوله از شکار بگارد و بیه گو یفندی کیه در
نماید ،شکارچی مسئول میباشد؛ اگرچه تقصاری ننمیوده ا ی

...

در تسباب کسی که بب تلف مال و اضرار دیگری شده در صورتی مسئول میباشد کیه در فعی
خود تقصار نموده باشد ،یعنی احتااطات الزمه را نکرده( ».امامی  1371ج  .)393 ،1دکتر کاتوزیان
ها مینویسد «در تسباب ،برخال
ا

آنچه در اتال

؛ یعنی باید عملی که باعث خسارت شده ا

گفته شد ،وجود تقصار شرط ایجیاد مسیئولا
ناشایسته باشد [گرچه] لزوم تقصیار در هیاچ
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مادهای بهصراح

( ».کاتوزیان  )216 1378و «در اتال  ،تقصار شرط ایجاد مسئولا

ناامده ا

ناس  ،ولی در تسباب کاری که به مسبّب نسب

داده میشود باید در نظیر عیر

عیدوان و خطیا

باشد( ».کاتوزیان .)217 1378
عدم اشتراط تقصیر

امام خمانی ،پس از اینکه بب را تعریف میکند و مثالهایی برای آن میآورد ،مینویسید «شیاید
ضابطة ضمان و عدم ضمان اذن شارع و عدم اذن شارع ا
و در هر فعلی که شرعاً مجاز ناس

ضمان ناس

ایشان در ادامه مینویسد «کلا

 .در هر فعلی که شیرعاً مجیاز ا ی
( ».خمانی ،بیتیا ج  .)565 ،2البتیه

ضمان ا

این مطلب خالی از اشکال ناس ».

برخی حقوقدانان بر آناند که از قانون مدنی چنان مبنایی ا تفاده نمیشود که در تسیباب تقصیار
شرط ا

(صفایی و رحامی  )81 1392و برخی آن را ناشی از غلبیة میوارد مییداننید (بارییکلیو

 .)185 1385از عبارت برخی حقوقدانان ا تفاده میشود که این بحث (عدم لزوم تقصار در مباشر و
لزوم تقصار در بب) بحثی ماهوی و دارای ثمرة علمی ناس  ،بلکه در احراز انتساب تلف به یبب
«از اغالط معرو

مؤثر ا

تسباب تقصار شرط مسئولا
محقق ا

ا

و حال اینکه در مورد اتال

انتساب اضرار بدون وجیود تقصیار

 ،اما در تسباب وجود تقصارْ شرط عرفی تحقق انتساب اضرار ا

تسباب یکی ا
ا

این ا

که گفتهاند در اتال

تقصار شرط مسئولا

 .پس مبنای اتیال

نه دو چاز .مضافاً بر اینکه در فقه ا الم نص قانون در مسئولا

که فقما از همان نص اتال

ناسی  ،ولیی در
و

میدنی ییک چایز

و تسباب را اصطالح کرده و ا تخراج نمودهاند و در یک نیص دو

مبنای حقوقی (ریسکی تقصار) منظور نمیکنند( ».جعفری لنگرودی .)88 1372
این نظر قاب نقد ا
به بب ا

 .چون اگر بگویاا «هماشه» در تسباب تقصارْ شرط عرفی انتساب اضرار

 ،به شرط بودن تقصار در تسباب قائ شدهایا؛ حال چه بگویاا تقصارْ شرط انتساب

ضرر به بب ا

چه در این قالب عبارتپردازی نکناا .یعنی چه آن را شرط اثباتی بیداناا چیه

شرط ثبوتی .بله ،اگر مقصود این باشد که در «اکثر» موارد تقصار شرط احراز انتساب ا
چنان اشکالی وارد ناس .

 ،بهطبیع
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دلیل شرطیت تقصیر

در باان چرایی عدم لزوم تقصار در مباشرت و لزوم تقصار در تسباب گفته شده «منطق حقوقی که
بر تشخاص ادة عر
آید ،چنان که در اتال

و عق ا توار ا
ا

تلفی که مستقاماً و بالوا طه از فع کسیی بیه وجیود

 ،فاع را علی

تلیف و مسیئول آن مییشنا ید؛ اگرچیه هیاچگونیه

تقصاری ها نداشته باشد .ولی تلفی که به وا طه از فع کسی حاص شود ،چنانچه ]چنان که[ در
تسباب ا

 ،فاع را وقتی مسئول میداند و تلف را به او نسب

میدهد که تقصیار کیرده باشید؛

واال هرگاه احتااطات الزمه را نموده باشد فاع را مسئول نمییدانید و تلیف را هیا بیه او نسیب
نمیدهد( ».امامی  1371ج .)394 ،1
مستفاد از این عبارت آن ا

که ایشان دلا را عر

میداند .اما ایین دلای نادر ی

ا ی ؛

و عیر

چنیان

چنان که در ادامه مثالهای متعددی باان میکناا که بب غارمقصر ضیامن ا ی
ببی را ضامن میداند.
ارزیابی

میشود که کسی مباشر تلف باشد و ضامن نباشد؟ یا کسی بب وقوع تلفی باشد

آیا موردی یاف

و مقصر نباشد و ضامن باشد؟ اگر بتواناا مواردی را بااباا که مباشیر مقصیر نباشید و ضیامن هیا
نباشد ،کلا

قاعدة باانشده ،که مباشر در هر صورت ضامن ا

 ،چیه مقصیر باشید چیه نباشید،

صحاح نخواهد بود .ناز اگر مواردی را بااباا که بب مقصر ناس
اینکه بب تنما در فرض تقصار ضامن ا

و در عان حیال ضیامن ا ی ،

نقص شود.

مواردی از عدم ضمان مباشر غیرمقصر

گاه شخصی مباشر جنای

و تلف ا

مشروع دیگری را بکشد .اما ممکن ا
از موانع مسئولا

 ،ولی به عل

موانع مسئولا

مواردی را بااباا که شخصی مباشر جنای

ا

و مانعی

در مورد او وجود ندارد ،ولی ضامن ناس .

 .1پزشک در معالجاتی که انجام می دهد و باعث مرگ یا جنای
اگر تقصار کرده باشد ،یقاناً ضامن ا
باشد و برائ

ضامن ناس ؛ میثالً در دفیاع

؛ چه برائ

مادون نفس مریض مییشیود

گرفته باشد چه نگرفته باشد .اگر تقصار نکیرده

گرفته باشد ،ضامن ناس  .حال اگر مقصر نباشد و برائ

نگرفته باشد ،چیه حکمیی
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دارد؟ مشمور فقمای اماماه به ضمان وی معتقدند .مادة  27قانون دییات  1361و میادة  319قیانون
مجازات ا المی  1370ها به ضمان چنان طبابی حکا داده بودند؛ هرچند حاذق باشد .بیر مبنیای
 ،پزشک مباشرِ تلف ضامن ا

مشمور فقما ،که به نظر صحاح ا

 495ق.م.ا 1392 .چنان پزشکی را ضامن نمیداند.

؛ گرچه مقصر نباشد .اما میادة

1

 .2در مورد کسی که در حال خواب بر اثر حرک

و غلطادن موجب تلف دیگری شیده ا ی

اکثر فقما به ضمان نائا (طو ی 758 1400؛ ابن ادرییس  1411ج  365 ،3ی  )366ییا عاقلیة وی
که جز در میورد داییه،

(مث نجفی  1404ج  51 ،43ی  )52معتقدند .اما آی اهلل خویی بر آن ا

که اگر در حال خواب شارخوار را بکشد نص خاصی مبنی بر ضمان وی وارد شده ،در ایر موارد
هاچکس ضامن ناس ؛ نه نائا نه عاقلة او نه حتی با المال .ایشان عل

عدم ضمان را آن میدانید

که مرگ به نائا مستند ناس  .زیرا مادامی که فعی اختایاری از شیخص یرنزند جنایی
مستند ناس

بیه وی

(خویی  1422ج  274 ،42ی  .)277به هر حال ،بر مبنای ایشان نیائا ضیامن ناسی ،

هرچند مباشر اتال

ا

.

 .3ولی دمی که به خاال خود قات را قصاص کرده ا

 ،اما قات زنده مانده ا

برای قصاص فع مجازی را انجام داده باشد ،ضامنِ جراح
وارد کرده ناس

و حق قصاص او باقی ا

و جنای

 .اگر ولی دم

مادون نفسی کیه بیر قاتی

«مادة  438اگر پس از اجرای قصیاص نفیس قاتی

زنده بماند ،حق قصاص برای ولی دم محفوظ ا

 .لکن اگر وی را به گونهای کیه جیایز ناسی

قصاص کرده باشد ،در صورتی که قات آ اب بباند ،مشروط به شیرایط قصیاص عضیو ،از جملیه
عدم خو

تلف ولی دم ،قات حق قصاص عضو او را دارد».

 .4اگر کسی بر اثر اجرای حد تازیانه و قصاص کمتر از نفیس بمایرد ،هیاچ شیخص و نمیادی
مسئول مرگ وی ناس  .اما در تعزیرات از با المال دیه داده میشود «مادة  485هرگاه محکوم به
قصاص عضو یا تعزیر یا حد غارمستوجب لب حاات بیر اثیر اجیرای مجیازات کشیته شیود ییا
 .1این ماده در صورتی شاهد مدعا
آن باشد که جنای
مدعا نمی باشد.

که مقصود از عدم ضمان پزشک ،عدم ا تناد جنای

به پزشک مستند ا

ولی عللی مث قاعده احسان و ...مانع مسئولا

به او باشد .اگر مبنای این ماده
وی می باشند ،میاده شیاهد
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صدمه ای باش از مجازات مورد حکا به او وارد شود ،چنانچه قت یا صدمه عمیدی ییا مسیتند بیه
تقصار باشد ،مجری حکا حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود .در غار ایین صیورت ،در
مورد قصاص و حد ،ضمان منتفی ا

و در تعزیرات دیه از با المال پرداخ

 .5اگر ولی دم در حان اجرای قصاص از قصاص گاش
متوجه قات شود ،ولی دم ضامن خسارت وارده ناس

میشود».

کند و آ ابی حیان اجیرای قصیاص

(مادة .)433

مواردی از ضمان سبب غیرمقصر

میتوان مواردی را یاف
ناس

این ا

 ،بهرغا آنکه مقصر ناس  .عل

که بب ضامن ا

که روایاتی که بر ضمان بب دالل

اینکه تقصار شیرط

دارند از حاث تقصار و عدم تقصیار اطیالق

دارند و ضمان بب در این روایات منوط به تقصار نشده ا ی  .میثالً در صیحاحة یکونی امیام
صادق(ع) میفرماید «قَضَى أَمارُ الْمُؤْمنانَ ع فی رَجُ ٍ دَخَ َ دَارَ قَومٍ بِغَارِ إِذْنمِا فَعَقَرَهُ کَلْیبُمُا قَیالَ لَیا
ضَمَانَ عَلَامِا وَ إِنْ دَخَ َ بِإِذْنمِا ضَیمنُوا( ».حیر عیاملی  1416ج  .)254 ،29در ایین روایی

امیام

علی(ع) صاحبان خانهای را که بیه دیگیری اذن ورود دادهانید و یگ خانیه بیه شیخص واردشیده
جراحتی وارد کرده ا

ضامن دانسته ا

 .اطالق روای

شام فرض عدم تقصار صاحبان خانه

ناز میشود .حتی میتوان از روایاتی بمره برد کیه کسیی در راه عمیومی ماخیی زده ییا نیاودانی را
خارج کرده و باعث خسارتی شده و ضامن ا

(حر عاملی  1416ج  .)245 ،29زیرا زدن ناودان

در راه عمومی مالزمه با عدوانی بودن و تقصار ندارد؛ چنان که محقق رشتی ها اشارهای بدان دارد
(رشتی ،بیتا .)31
ممکن ا

گفته شود در برخی از روایات ضمان بب منوط بیه تقصیار شیده ا ی

میتواند حاکی از اشتراط تقصار باشد .اما پا خ این ا
رابطة خاص و خاص ا

و ایین

که رابطة این رواییات بیا رواییات قبلیی

که اصالً تعارضی ندارند و به فرض که بتوان روایات قبلی را مطلیق و

این روایات را مقاد به شمار آورد ،رابطة این دو مطلق و مقاد متوافقیان ا ی

کیه بیر هیا حمی

نمیشوند.
 .1یکی از مواردی که بب غارمقصر ضامن ا
 319ق.م.ا 1370 .ناز بر این ا اس مقرر میداش

ضمان پزشک بر مبنای مشمور فقما

 .میادة

«هرگاه طبابی گرچه حاذق باشد در معالجیههیایی

264

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

که شخصاً انجام میدهد یا د تور آن را صادر میکند ،هرچند با اذن مریض یا ولیی او باشید ،باعیث
تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن ا

» .پزشکی که د یتور معالجیه را مییدهید

بب به شمار میرود و مشمور فقما و قانون او را ضامن میدانند ،هرچند مقصر نباشد.
 .2در اجتماع ا باب به نحو عرضی در پارهای موارد همه ضامناند ،چه مقصر باشند چه نباشند ییا
برخی مقصر و برخی غارمقصر؛ مث اینکه شمادت دو شاهد قت عمد کاب یا نادر ی
دمی که مباشر قصاص ا

باشید و ولیی

از آن بیاطالع باشد .حتی اگر یکی بهعمد و دیگری بهاشتباه علایه کسیی

شمادت دهند و مشمودعلاه قصاص شود ،شاهدی که اشتباه کرده ضامن نصف دیه ا

؛ هرچند مقصر

نباشد .مادة  163مقرر میدارد «مادة  163اگر پس از اجرای حکا دلا اثباتکنندة جیرم باطی شیود،
مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده ا
به عل

اجرای حکا دچار آ اب بدنی ،جانی ،یا خسارت مالی شده باشد ،کسانی که اییراد آ یاب ییا

خسارت ماکور مستند به آنان ا
پرداخ

و میتما

 ،اعا از اداکنندة وگند ،شاکی ،یا شاهد حسب مورد به قصاص یا

دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند».

 .3در صورتی که شمود پس از صدور حکا و اجیرای آن از شمادتشیان رجیوع کننید ،ضیامن
خسارات وارده به مشمودعلاه هستند و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشوند .در روایی
مر لة جما چنان آمده ا

«قال فی الشمود اذا رجعوا عن شمادتما و قید قضیی علیی الرجی

ضمنوا ماشمدوا به و غرموا( ».حر عاملی  1416ج  .)326 ،27منتما رجوع بر دو قسیا ا ی  .گیاه
شاهد میگوید دروغ گفتا ،که در این صورت اگر شمادت کاب باعث جنایتی بر مشمودعلاه شده
باشد به قصاص محکوم میشود ،و گاه شاهد میگوید اشتباه کردم ،که به دییه محکیوم مییشیود؛
چنان که در روای

ها بدان تصریح شده ا

(حر عیاملی  1416ج  )329 ،27و میادة  163نایز

شام آن میشود .اشتباه شاهد الزاماً به معنای تقصار شیاهد ناسی  .چیون میثالً شیاهد بیه علی
شباه

بساار زیاد مشمودعلاه با مرتکب جرم دچار چنان اشتباهی شده و هر کس دیگیری جیای

شاهد بود چنان اشتباهی میکرد .نمیتوان گف
ادای شمادت بر شاهد واجب ا
 .1به همان جم

چنان شاهدی تقصار کرده ا

؛ بهخصیوص کیه

و شاهد بر ا اس تکلاف شرعی چنان کاری را کرده ا

.

1

شاید بتوان در اص ثبوت دیه بر شاهدی که اشتباه کرده ،که هر کس دیگری جای او بود چنان میکیرد،
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کیه بیر ا یاس آن صیاحبخانهای را کیه اذن

 .4از موارد ضمان بب غارمقصر مادة  523ا

ورود به شخصی داده و شیء یا حاوان صاحبخانه به آن شخص آ اب ر انده ضامن میداند؛ حتی
اگر نسب

به آ ابر انی آن شیء یا حاوان علا نداشته باشد.

 .5موارد دیگری ها هسی  .میثالً مطیابق میادة  145ق.م.ا 92 .تقصیار در جیرایا غارعمیدی
 ،اما از آن برمیآید که در جنایات شرط ناس ؛ اعا از آنکه بیه مباشیرت رخ

غارجنایی شرط ا

دهد یا به تسباب .ناز اگر کسی مضطر به اتال
یقاناً ضامن ا

مال دیگری باشد ،ولی اتال

را تسباباً انجام دهد،

؛ گرچه مقصر ناس .

وقوع مباشرت فقط با فعل و وقوع تسبیب با فعل و ترک فعل
رخ میدهد .ولی تسباب ها با فع مثب

مباشرت فقط با فع مثب

ها با ترک فع رخ میدهید.

این تفاوت از عبارت دکتر امامی ا تفاده میشود (امیامی  1371ج  .)392 ،1دکتیر کاتوزییان هیا
مینویسد «اتال
ا

تنما با انجام دادن کار و فع مثب

نتاجة انجام دادن کار یا خیودداری از آن باشید( ».کاتوزییان  .)217 1378ایشیان دلالیی بیر

مدعای فوق نااورده ا
اینکه در اتال
اتال

تحقق میپایرد؛ درحیالیکیه تسیباب ممکین

.

ضرر تنما با عم مثب

ا

«زییرا ممکین ا ی

مورد ایراد واقع شده ا ی

نتاجة خودداری از انجام دادن کاری باشد؛ چنان که شخصی که متعمد بیه نگیهداری حایوان

دیگری ا

عمداً از دادن غاا و آب به او خودداری کند و حاوان تلف شود( ».صفایی و رحامی،

 84 1392ی  .)85نظر اخار صحاح ا

 .زیرا در تعریف مباشرت گاش

یا مایان رفتیار و نتاجیه

عاملی فاصله نشده باشد یا اگر ها فاصله شده باشد ،عرفاً نادیده انگاشته میشیود و اینجیا گرچیه
خودداری از آب و غاا دادن باعث گر نگی و تشنگی شده و گر نگی و تشنگی باعث مرگ شده
ا

 ،این دو نادیده انگاشته میشوند .جالب ا

لباس دیگران را اتال
عدم مراقب

بداناا برخی تحریک گ درنده به پاره کیردن

و مباشرت میدانند (جعفری لنگرودی  .)5 1372حال آیا نمیتیوان گفی

از حاوان که منجر به پاره کردن لباس دیگری شده ناز مباشرت ا

تردید کرد و آن را در با المال ثاب

دانس .

؟
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وقوع خطای محض با مباشرت و عدم وقوع آن با تسبیب
قت عمد ها با مباشرت (شلاک به ر دیگری) ها با تسباب (مسموم کیردن غیاای دیگیری) رخ
میدهد .قت شبهعمد ناز با مباشرت و تسباب رخ میدهد؛ ماننید پزشیکی کیه شخصیاً میریض را
معالجه میکند یا د تور انجام دادن آن را به مریض یا پر تار میدهد و مریض فوت میکنید .قتی
خطای محض با مباشرت رخ میدهد؛ مث تاراندازی به شکار و برخورد آن به انسان .ولیی آییا بیا
تسباب ناز انجام میگارد؟
گفته شده در تسباب خطای محض راه ندارد «موضوع ضمان عاقله قت خطای محیض ا ی .
این عنوان در موارد تسباب صادق ناس

به همان خیاطر اضیرار تسیبابی مشیمول ضیمان عاقلیه

نمی شود( ».حکم ناا  .)110 1386همچنان می توان گف  ،بنا بر شرطا
مطابق بند پ مادة  291هرگاه جنای
جنای

تقصار در ضمان بب،

به دلا تقصار مرتکب رخ دهد ،شبهعمد تلقی میشود و در

شبهعمد عاقله ضامن ناستند.
این اندیشه که خطای محض با تسباب رخ نمیدهد قاب نقید ا ی

در مقام ارزیابی باید گف

و

خطای محض با تسباب ناز رخ میدهد (گنجانة ا یتفتائات قضیایی ،کید یؤال )9094؛ ماننید اینکیه
چاهی بکَند تا حاوانی در آن بافتد ،ولی انسانی بافتد و بمارد .چرا این جنای
ا

خطای محض نباشد 1همانند کسی که به م

برخورد میکند و او را میکشد؟ آری ،ممکن ا
عاقلة او ضامن ناستند و خود
بدان معنا ناس
خطای محض ا

که جنای

ضامن ا

که بیا تسیباب رخ داده

شکاری تاراندازی میکند و تایر

بیه انسیانی

گفته شود در اینجا که کسی چاهی را کنده ا ی

 .چون در جنای

با ا باب عاقله ضامن ناستند .ولی این

خطای محض با بب محقق نمیشود .به باان دیگر ،جنای

محقیقشیده

و همة آثار خطای محض را دارد ،جز اینکه عاقلیه ضیامن ناسیتند .زییرا اطیالق

روایاتی همچون «ک من حفر [بئرا] فی غار ملکه کان علاه الضیمان» و «مین اضیر بشیی مین طرییق
المسلمان فمو له ضامن» (حر عاملی  1416ج  )241 ،29شام موارد قت خطای محیض بیا ا یباب
میشود و در نتاجه عاقله ضامن ناستند .وقوع خطای محض با بب ،بهخصوص با توجیه بیه قیانون
 .1آی اهلل مو وی اردبالی در پا خ ا تفتای نویسنده در این مثال عاقله را ضامن میداند ( یؤال شیمارة  .)11253برخیی
حقوقدانان وجود خطای محض را با تسباب پایرفتهاند (قاا ی .)199 1375
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مجازات ا المی  ،1392بمتر روشن میشود .این قانون در بند ب مادة  292جنایی

ارتکیابی تو یط

صغار و مجنون را خطای محض میداند .حال فرض کناا صغار یا مجنونی چاهی را بکند و دیگیری
در آن بافتد و بمارد .بهطبع ،جنای

رخداده خطای محض محسوب میشود.

برخی مراجع نهتنما وقوع خطای محض با تسباب را پایرفتهانید ،بلکیه دییه را بیر عمیدة عاقلیه
میدانند .مثالً در پا خ به ا تفتایی مبنی بر «هرگاه قت خطای محض به علا قاضی ثابی
دیه به عمدة عاقله ا

شیود ،آییا

؟ در صورت قت تسبابی با اقرار به قت خطیای محیض چطیور؟» ایینگونیه

پا خ دادهاند «بنا بر احتااط قاضی به علا خود حکا نکند ،بلکه به اقرار یا باّنه یا قسامه حکیا نمایید
و در اقرار دیه به عمدة عاقله ناس

و در باّنه و قسامه به عمدة عاقله ا

و در این موارد فرقی بیان

قت مباشری و تسیبابی ناسی ( ».منتظیری  1383ج  559 ،2و 1388؛ ج  .)485 ،3میادة  475الیحیة
ار الی قانون مجازات ا المی به شورای نگمبان ،مورخ  ،1388/10/9مقیرر مییداشی
تسبابی مسئول پرداخ

دیه خود مرتکب ا

«مادة  475عموم جنایات تسبابی نسب

«در جناییات

» .شورای نگمبان بر این ماده ایینگونیه اییراد گرفی

به خطای محض خال

موازین شرع شناخته شد».

عدم لزوم عمد در مباشر و لزوم عمد در سبب
این تفاوت فقط در مجلة االحکام الشرعاه باان شیده ا ی  .در میادة  92مقیرر مییدارد «المباشیر
ضامن و ان لا یتعمّد» و مطابق مادة « 93المتسبّب الیضمن اال مع العمد» .به همان بب اگر کسی
در حال خواب یا باموشی شخصی را بکشد ،ضامن دیة جنای

وارده ا

و خود ییا عاقلیه بایید

دیه را بپردازند .ولی اگر در حال خواب پایش بلغزد و در قفس را باز کند و حاوان آزاد شود و بیه
دیگری آ اب بر اند ضامن ناس .
کاشفالغطا در شرح ماده بهدر تی این فرق را نمیپایرد «ال یشترط فی االتیال

العمید نعیا

یشترط ذلک فی التسباب فالمسبّب للتلف ان کان متعمدا ضمن بالاشکال واال فان ا ند الفعی الایه
عرفا کان ضامنا واال فال( ».کاشفالغطاء  1359ج  ،1قسا .)58 ،1
گفتنی ا

عمد با تقصار متفاوت ا

و لزوم عمد به لزوم تقصیار برنمییگیردد .بیه همیان

دلا  ،در عبارت فوق کاشفالغطا از عدم شرطا
خن به ماان آورده ا

.

عمد در تسباب و لیزوم تعیدی و تقصیار در آن

268

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

ضمان سببی که جنایت بدان مستند نیست تنها در موارد وجود دلیل
که در مواردی که جنای

ا اس این تفاوت بر این مطلب ا

بب نااز به دلا خاص دارد و در صورت نبود دلا

به بب مستند ناس

ضامن بودن

بب ضامن ناس  .آی اهلل خویی مینویسد

«اگر کسی به روی دیگری الح بکشد و او فرار کند و خود را با اختاار در چیاهی بانیدازد ییا از
بلندی پرت کند و بمارد ،ضمانی بر تر اننده ناس  .اما اگر او بدون اختاار فرار کنید ،مثی اینکیه
نابانا باشد یا بانا باشد ولی از وجود چاه اطالع نداشته باشد ،گفته شده که تر اننده ضیامن ا ی ؛
ولکن این نظر خالی از اشکال ناس  ،بلکه بعاد ناس

کیه ضیامن نباشید( ».خیویی  1422ج ،42

 318ی  .)319ایشان در توضاح و تباان اینکه چرا تر اننده ضیامن ناسی
خال

ظاهر کلمات فقما ا

اقوی از مباشر ا

 .زیرا ضمان را بر تر اننده الزم میدانند .چراکیه او یبب میرگ و

 .لکن التزام به این مطلب جداً مشک ا

دلا این مطلب آن ا

میینویسید «ایین نظیر

که ضمان به تسباب چون خال

 ،بلکه بعاید ناسی
قاعده ا

ضیامن نباشید.

نااز بیه دلای دارد ،بعید از

اینکه ا ناد فع به بب صحاح ناس  .دلا بر ضمان بب در موارد خاصیی کیه ضیمن مسیائ
قبلی گاش

آورده شد .ولی تعدی از این موارد به دیگر موارد ممکن ناس
نه بب و دلالی بر ضمان بب ناس

بحث چون فع به مباشر مستند ا

و در نتاجه در محی
نمیتیوان بیه ضیمان

بب قائ شد( ».خویی  1422ج .)319 ،42
از مواردی که پاش از این دلالی بر ضمان بب بیوده و آورده شیده ورود شخصیی بیه خانیة
دیگری با اذن صاحبخانه و ایراد جنای

تو ط گ منزل بیر او ی  .در ایین میوارد جنایی

صاحب منزل مستند ناس ؛ یعنی نمیتوان گف
بر ضمان وی وجود دارد ضامن ا
منحصر به موارد منصوص ا

بیه

صاحبخانه مممان را کش  .اما چون دلا خیاص

 .این بحث محقق خویی ،که موارد ضمان بب بدون ا یتناد

 ،در مواردی اثر میگاارد .مثالً اگیر کسیی بیا تارانیدازی بیه پیای

دیگری جنایتی به او وارد کند و پزشک برای بارون آوردن مرمی گلوله مجبور به شکافتن پای وی
شود یا ا تخوان پای وی را وراخ کند تا بتواند با پالتان پای وی را معالجیه کنید ،آییا مییتیوان
جانی را ضامن جراحاتی دانس
چنان چازی ناامده ا

که پزشک برای معالجیة میریض انجیام داده ا ی ؟ در رواییات

 .جانی بب این جنایات شده ا

؛ اما نمیتوان گف

او ا یتخوان پیای
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مریض را وراخ کرده یا پای وی را شکافته ا

 .یعنی ا یتناد وجیود نیدارد .در چنیان فرضیی

قاعدتاً باید به عدم ضمان قائ شد؛ مگر اینکه کسی بگوید صر

ببا

برای ضمان کافی ا ی .

یا از روایاتی که دربارة مساحقة زن شوهردار با دختر بکر و حام شدن وی و ضمان زن نسب
ار

به

البکارة دختر هنگام تولد بچه وارد شده برای مح بحث ها ا تفاده کرد (حر عیاملی 1416

ج  168 ،28ی  .)169در این روایات باان شده زن شوهرداری که پس از رابطه زناشویی با شوهر
با دختر بکری مساحقه کرده و باعث حام شدن او شده و پرده بکارت دختر پس از نه ماه هنگیام
تولد بچه از بان رفته باید ار
بکارت شده ا

البکاره دختر را بپردازد .روشن ا

که زوجه یبب ازبیان رفیتن

نه اینکه ازبان رفتن بکارت به او مستند باشد.

در نقد این تفاوت باید گف

آی اهلل خویی ظاهراً نخوا ته ماان بب و مباشیر فیرق بگیاارد.
قاب اشاره ا

ولی به هر حال نکتهای که گفته ا

 .حال میتیوان گفی

اوالً عرفیاً جنایی

در

اینجا ،که شخصی که تر اده بدون اختاار فرار میکند و در چاه میافتد ،به تر اننده مستند ا ی ؛
ثانااً اینکه ضمان به تسباب خال

قاعده ا

با توجه به اینکه اینجا باب عبادات ناس

و باید به موارد منصوص اکتفا کرد قاب نقد ا ی .
که در آن تعبد راه داشته باشد ،آیا نمیتوان از این میوارد

منصوص به ایر موارد تعدی کرد؟ ضمن اینکه ا ا اً ایین فیرق در صیورتی صیحاح ا ی
بگویاا مباشر در هر صورت ضامن ا
بب فقط در صورتی ضامن ا
مباشر ،حتی اگر جنای

 ،چه تلف و جنای

که جنای

به او مستند باشید چیه نباشید .ولیی

و تلف به او مستند باشد .آیا فقامی قائی ا ی

به او مستند نباشد ها ،ضامن ا

کیه
کیه

؟ یقاناً خار.

اصل ضمان مباشر در فرض اجتماع سبب و مباشر
ثمرة دیگری که ممکن ا

گفته شود این ا

که اص بر ضمان مباشر ا

 ،مگر اینکیه یبب

اقوی باشد .بنابراین ،در جایی که دو عام یکی به مباشرت و دیگری به تسباب در وقیوع جنیایتی
نقش دارند ،قاضی در ضمان مباشر نباید تردید کند و در صورتی که اقیوی بیودن یبب از مباشیر
روشن نشود باید به ضمان مباشر حکا دهد.
این تفاوت تا قب از قانون مجازات ا المی  1392ممکن بود صحاح جلیوه کنید .چیون میادة
 363ق.م.ا 1370 .مقرر میداش

«در صورت اجتماع مباشیر و یبب در جنایی  ،مباشیر ضیامن
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؛ مگر اینکه بب اقوی از مباشر باشد» .اما قانون مجازات ا المی  1392چنان اصلی را مقرر

نمیدارد بلکه «مادة  526هرگاه دو یا چند عام  ،برخی به مباشرت و بعضی به تسباب ،در وقیوع
مستند به او

جن ایتی تأثار داشته باشند ،عاملی که جنای

و چنانچه جنای

ضامن ا

مسیتند

به تمام عوام باشد ،به طور مساوی ضامن میباشند».
ا

ضمن اینکه اص این تفاوت نادر

 ،یعنی برر ی کلمات فقما نشاندهندة آن ا

گرچه فقما همگی می گویند در اجتماع بب و مباشرْ مباشر ضامن ا

کیه

 ،مگر اینکه بب اقوی از

مباشر باشد ،این جمله اص ناظر بر فرض شک ناس  .به تعبار دیگر اصلی وجود ندارد کیه مقیرر
دارد در فرض شک در ا تناد جنای
ا

به مباشر و بب (که اص دخالی

) اص بر ضمان انحصاری مباشر ا

یبب در حادثیه محیرز

(حاجیدهآبادی  115 1398ی .)120

وجود آثار متفاوت برای مباشر و سبب در فرض تعدد
قانونگاار برای فرضی که اشخاص متعدد در وقوع جنایتی نقش دارند و عنوان آنها متفاوت ا
احکام متفاوتی را پاشبانی کرده ا

و بهطبع اینکه عنوان را مباشر یا یبب بیداناا ممیا ا ی .

توضاح اینکه در فرضی که عوام متعددی در وقوع جنای
حال

دارد همه مباشرند ،که از آن به شرک

یا تلفی نقش داشته باشیند قضیاه یه
به نحو مباشرت یاد میکناا ،همه

مباشرین یا شرک

بباند (اجتماع ا باب) ،برخی بب و برخی مباشرند (اجتماع بب و مباشر).
در فرض اول (اجتماع مباشرین) همه ضامناند (مادة  .)453در فرض اجتماع ا باب دو حال
متصور ا

یا اجتماع عرضی ا

که در اینجا بب مقصر ضامن ا
در تأثار ضامن ا

که همة ا باب ضامناند (مادة  )533یا اجتماع طیولی ا ی
 ،مگر اینکه هر دو مقصر باشند؛ که در این صورت بب مقدم

 ،به ا تثنای موردی که همه قصد جنای

داشته باشیند ،کیه شیرک

در جیرم

صدق میکند و همه ضامناند (مادة  .)535در اجتماع بب و مباشر عاملی که جنایتی که مستند به
او

ضامن ا

و اگر به بب و مباشر هر دو مسیتند باشید ،هیر دو بیر حسیب مایزان تیأثار

ضامناند (مادة .)526
حال خن این ا
تسباب اهما

چون احکام این فروض با ها متفاوت ا

پادا میکند.

طبعیاً تشیخاص مباشیرت و
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مثالً در مصادیق مشکوک مثال زدیا اگر کسیی (الیف) در جیادهای شییء لغزنیدهای برییزد و
دیگری (ب) در آن آتشی بافروزد و ثالثی پایش بلغزد و در آتش بافتد و بمارد ،اگیر هیر دو قصید
جنای

داشته باشند ،چه کسی ضامن ا

اقوی بودن مباشر ،فقط «ب» ضامن ا

؟ اگر مصداق اجتماع بب و مباشیر باشیند ،بیه علی
 ،یعنی کسی که آتش افروخته ا ی  ،ولیی اگیر مصیداق

بب باشند ،مطابق ذی مادة  ،535هر دو ضامناند.
اما پا خ این ا

که چون قانونگاار در اجتماع بب و مباشر در مادة  526معایار را ا یتناد

قرار داده و از صدور حکا کلی در این زمانه خودداری کرده و اص را بر ضیمان مباشیر ننمیاده و
ا تناد هازمان جنای
ا

به بب و مباشر را پایرفته ا

 ،میتوان گف

بیه هیر دو مسیتند

جنایی

؛ شباه مادة  .535پس فرقی نمیکند مصداق اجتماع ا باب طولی باشد یا بب و مباشر.

مباشرت و تسبیب ،واژگان تعلیمی نه موضوعی
پس از اینکه تفاوتهای فوق تباان و نقد شد ،در نمای  ،میتیوان تأ یاس ایین دو نمیاد را بیرای
تعلاا فقه پایرف  .توضاح اینکه واژگان و نمادها و حتی قواعدی که در فقیه بیه کیار مییرود دو
حال

دارند گاه عان آنها در آیات و روایات آمده ا

عان آنها در آیات و روایات به کار نرفته ا

 ،مث اضرار و نجس و مشرک و  ،...گیاه

 ،اما فقما در مقام تعلاا فقیه آنهیا را آورده و بایان

کردهاند ،مث واژة غبن و غرور .به همان بب ،گرچه واژة غبن در لسان ادله به کار نرفتیه و فقمیا
در موارد غبن به مالک اضرار برای متضرر خاار غبن قائ اند ،این مانع از آن نشده که از خااری به
نام خاار غبن بحث کنند .ناز گرچه برخی فقما در نقد قاعدة غرور معتقدنید واژة غیرور در لسیان
ادله ناامده و غار بب اضرار دیگری شده و از جم

تسباب ضامن ا

 ،به هر حال در آمیوز

فقه قاعدهای به نام قاعدة غرور را تأ اس و تباان کردهاند .در مح بحث هیا مییتیوان نتاجیهای
گرف

که نه افراط باشد نه تفریط و آن اینکه فقما در مقام آمیوز

کرده اند .هرچند آنچه مما ا

انتساب و ا تناد تلف و جنای

فقیه ایین دو نمیاد را تأ یاس
ا

 ،روشن ا

مباشرت بهراحتی صورت میگارد و در تسباب به ختی .همان مقدار کفای
نماد تأ اس و تباان شوند.

کیه ا یتناد در

میکنید کیه ایین دو
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خالصه و نتیجه
 .1اینکه در فرض دخال
مشک ا

چند عام در وقوع تلف کدامیک مسئولانید از مباحیث بسیاار ممیا و

و فقما قواعدی در این زمانه باان کردهاند و نمادهایی را تأ یاس کیردهانید ،از جملیه

تسباب و مباشرت یا اتال
منا بتر از اتال

و تسیباب؛ گرچیه بایید اذعیان داشی

واژههیای مباشیرت و تسیباب

و تسباباند.

 .2برخی فقما با تأ اس این دو نماد مخالفاند و بحث از این دو را بیفایده میداننید و آنچیه
مما ا

را ا تناد و صدق عرفی تلف به متلف میدانند.

 .3هف

تفاوت ماان این دو نماد میتوان مطرح کرد که مماترین تفاوت شرط بودن تقصیار در

تسباب ا

کسانی که این تفاوتها را باان کردند یا دلالی بر مدعایشان

 .ضمن اینکه باید دانس

نااوردند یا ادلة خالی کمی اقامه کردند.
 .4همة این تفاوتها قاب نقدند .مثالً در نقد شرطا
شخصی بب در وقوع جنای
میدانند و ناز مواردی ا
 .5در نمای

ا

و مقصر ناس

که شخصی مباشر تلف ا

به نظر میر د واژههای اتال

فقه این واژهها آورده شده ا

تقصار میتوان گف

اوالً در موارد متعدد

و در عان حال فقما و حقوقدانان او را ضامن
و مقصر ناس

و ضامن ها ناس .

و تسباب واژههایی تعلامیاند؛ یعنیی بیرای آمیوز

و در این صورت بحث حداقلی و نه حداکثری از این دو مفاد ا

.
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اصفمانى ،اد ابوالحسن ( 1393ق) .و اله النجاه (مع حواشی الگلپایگانی) ،قا ،چاپخانة ممر.
امامی ،اد حسن ( .)1371حقوق مدنی ،تمران ،کتابفروشی ا الماه ،ج .1

باریکلو ،علیرضا ( .)1385مسئولا

مدنی ،تمران ،مازان.

پاد ،ابراهاا ( .)1347حقوق کافری اختصاصی ،تمران ،چاپخانة دانشگاه تمران ،ج .1
تبریزى ،جواد بن على ( 1426ق) .تنقاح مبانی األحکام کتاب القصاص ،قا ،دار الصدیقه الشماده(س).
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)1372ترمانولوژی حقوق ،تمران ،گنج دانش.
حاجیدهآبادی ،احمد ( « .)1398تغاارات قاعیدة اجتمیا ِع یبب و مباشیر بیا لحیاظ آخیرین تحیوالت
قانونگااری در ایران (مادة  526ق.م.ا ،»)1392 .حقوق خصوصی ،د ،16

 ،1صص  113ی .132

یییییییییییییییییییی ( .)1398جرایا علاه اشخاص (قت ) ،تمران ،مازان.
حرّ عاملی ،حسن ( 1416ق) .و ائ الشاعه ،قا ،مؤ سة آلالبا .
حسانی روحانی ،اد محمدصادق ( 1414ق) .فقه الصادق ،قا ،مؤ سه دار الکتاب.

حکم ناا ،محمود ( .)1386مسئولا

مدنی در فقه اماماه ،قا ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا المی.

حلی ،جعفر بن حسن ( 1408ق) .شرائع اإل الم ،قا ،مؤ سة ا ماعالاان.
حلی ،حسن بن یو ف بن مطمر ( 1413ق) .قواعد االحکام ،قا ،دفتر انتشارات ا المی.
حلى ،حسن بن یو ف بن مطمر ا دى ( 1411ق) .تبصره المتعلمان ،تمیران ،مؤ سیة چیاپ و نشیر،
وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد ا المى.
خمانی ،اد روحاهلل (بیتا) .تحریر الو اله ،قا ،دارالعلا ،ج .2
خویی ،اد ابوالقا ا ( .)1422مبانی تکمله المنماج (مو وعه اإلمام الخویی) ،قا ،مؤ سة احایاء آثیار
اإلمام الخویی ،ج .42
رشتی ،مارزا حباباهلل (بیتا) .کتاب الغصب ،بیجا ،بینا.
صادقی ،محمدهادی ( .)1394جرایا علاه اشخاص ،تمران ،مازان.

صفایی ،اد حسان؛ حباباهلل رحامی ( .)1392مسئولا
م .

مدنی (الزامیات خیارج از قیرارداد) ،تمیران،
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. دار الکتاب العربی، باروت، النهایه.) ق1400(  محمد بن حسن،طو ی
.اإل الماه

 مؤ سة المعار، قا، مسالک األفهام.) ق1413(  زینالدین بن علی،عاملی
. مؤ سة انتشارات مدین، قا،در امور کیفیی

 تسبی.)1375(  جاللالدین،قاا ی

 مؤ سیة انتشیارات و چیاپ، تمیران، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قمری.)1378(  ناصر،کاتوزیان
.دانشگاه تمران
 المکتبیه،  نجف اشیر، تحریر المجله.) ق1359(  محمد حسان بن على بن محمد رضا،کاشفالغطاء
.المرتضویه
. مؤ سة آموزشیی پژوهشی قضا، قا.)1392( 2  نسخة،گنجانة ا تفتائات قضایی
. دفتر انتشارات ا المى، قا، العناوین الفقماه.) ق1417(  اد مار عبدالفتاح بن على حسانى،مراغى
.) مدر ة امام امارالمؤمنان(ع، قا، القواعد الفقماه.) ق1411(  ناصر،مکارم شارازى
.2  ج، ایه، تمران، رسالة استفتائات.)1383(  حسانعلی،منتظری
.3  ج، ارغوان دانش، قا، رسالة استفتائات.)1388( ییییییییییییییییییی
. دار احااء التراث العربی، باروت، جواهر الکالم.) ق1404(  محمدحسن،نجفی
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