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چکیده
مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل مداخلهگر در حقوق انگلستان شباهتهاا
و تفاوتهای زیادی دارد .بیان انواع عوامل مداخلهگر با عنوان مداخلهگر مستقل و وابسته نشاان
میدهد که مداخلهگر مستقل با مباشر شباهت دارد و مداخلهگر وابساته شابیه مباشار فاعی
است .هرچند با تغییرات بهوجود آمده بهموجب مادۀ  631قانون مجازات اسالمی سال 1993ش
در حالت اجتماع سبب و مباشر اصوالً هار دو مسائول باوده ،باا تفااوت تاأثیر میااان مداخلاه،
مسئولیت نیا بهطور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بایش از
عوامل سرزنشپذیری و غیرمادی است .فمان سبب مقدم در تأثیر نیاا کاه در حالات اجتمااع
اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد ،به همان فمان سبب و عامال اولیاه در مقابال
عامل مداخلهگر وابسته بیشباهت نیست .مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب
اقدام نموده ،در حقوق ایران با وصا عادم سالب اراده مسائول اسات ،بارخال رویا حقاوق
انگلستان که چنین مباشری عامل مداخلهگر وابسته و غیرمسئول است.

واژگان کلیدی
سبب ،عامل مداخلهگر مستقل ،عامل مداخلهگر وابسته ،مباشر.
 نویسندۀ مسئول ،فاکس91193393119 :

Email: r.enayattabar@gmail.com

2

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

مقدمه
یکی از مهمترین و درعین حال پیچیدهترین بحث در حقوق ،بهویژه در مسئولیت مادنی ،بحاث
سببیت و تعیین سبب مسئول است .تعیین عامل زیاان در حقاوق مسائولیت مادنی باا وجاود
سادگی ظاهری در بعضی مواقع ازجمله زمانی که اسباب متعددی باعث ورود فرر شاده باشاد،
بسیار مشکل است .حقوقدانان و فقها برای تحمیل مسئولیت مدنی با برشمردن عناصر و ارکاان
مسئولیت یعنی وجود عامل زیانبار و فرر وارده و نیا رابط ساببیت باه توفای و تف ایل آن
میپردازند و چنانچه تنها یک سبب بهعنوان عامل زیان باشد ،حکم باه جباران خساارات وارده
میدهند ،لیکن وقتی با اجتماع علل و اسباب مواجه میشوند ،نظریات متفاوتی ابراز میدارناد و
قانونگذاران نیا تحت تأثیر این نظریات قرار دارند .در این مقاله پرسش این است که آیا رابطا
سببیت و مسئولیت مدنی سبب و مباشر در فقه و حقوق ایران همانند عامل یا سبب مداخلهگر1
در حقوق انگلستان است یا خیر؟ این تحقیق پیشتر به صورت مستقل انجام نشده است .ماا در
اینجا ابتدا مفاهیم سبب و مباشر و عامل مداخلهگر را بیان میکنیم و ساسس مسائولیت مادنی
سبب و مباشر در حقوق ایران و پس از آن به بررسی رابط ساببیت و مسائولیت مادنی عامال
مداخله گر در حقوق انگلستان و تطبیق میان آن دو خواهیم پرداخت و درنهایات نتیجا مقالاه
بیان میشود.

مفاهیم سبب و مباشر و عامل مداخلهگر
 .1مفهوم سبب و مباشر در حقوق ایران
این دو اصطالح بیشتر در فقه اسالمی و در مبحث جنایات تعری شاده اسات .حقاوقداناان نیاا در
تعری آنها گفتهاند« :هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارت به دیگری شوند ،آنکه باین عمال او
و خسارت حاصله واسطهای نیست او را مباشر گویند و دیگری یا دیگران که بین عمال او و خساارت،
عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده میشود» (جعفری لنگرودی ،1911 ،ص.)963
لذا میتوان گفت« :مباشر جرم ،کسی است که خود ،بیواسطه و بطور مستقیم مرتکب جرم
شود ،مثل اینکه خود با دست کسی را بکشد ،یا خفه کند .و نیا کسی که با واسطهای به ارتکاب
جرم دست زده که از نظر عر مردم ،از آنجا کاه مشا و و آشاکار نیسات ،واساطه محساوب
نمی شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده میشود ،مانند کسی که باا کاارد و شمشایر یاا
تفنگ و هفت تیر ،که واسط قتل و اباار آن است ،کسای را بکشاد» (فای ،1919 ،،ص.)933
1. intervening cause
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«مجرمی که جرم را نه مستقیماً و بهخودی خود ،بلکه به واسطه انجام میدهاد ،سابب جارم و
مجرم سببی است به عبارت دیگر مجرم سببی ،کسی است که میان کاار او و نتیجا مجرماناه،
واسطه وجود داشته باشد که اگر وجود نداشت ،جرم تحقق نمییافات» (هماان) .درحقیقات در
مباشرت اگرچه شاید جنایت و فرر و زیان با واسط اباار و وسایلی صورت گیرد ،لیکن موفاوع
مهم ،انتساب جنایت و فرر و زیان به ش و مباشر است که باه صاورت مساتقیم و بالواساط
ش ی دیگر حاصل میشود .همانطور که یکی از فقها اشاره میکند« :ازبین رفتن به او استناد
داده شود خواه بدون واسطه یا با واسطه» (نجفی1911 ،م ،ص .)131منظور از باواسطه استفاده
از اباار و وسایلی در ازبین بردن مال و جان دیگری است.
قانون مجازات اسالمی سال  1993نیا در مادۀ  393در تعری مباشرت مقرر میدارد:
مباشرت آن است که جنایت بهطور مستقیم از سوی خود مرتکب واقاع شاود و در ماادۀ 691
در تعری تسبیب آمده است« :تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تل شدن یا م دومیت
دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بهطوری که در صورت فقادان رفتاار او
جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».

 .2مفهوم عامل مداخلهگر 1در حقوق انگلستان
عامل مداخلهگر که به تعبیری سبب طاری نیا گفته میشود« ،هر عاملی است که در سلسالهی
اسباب میان فعل متهم و نتیج مجرمانه واقع میشود .شرط اساسی برای این که عااملی سابب
طاری باشد ،این است که پس از ارتکاب کار متهم ،وارد شود ،اما اگر ورودش همزماان باا فعال
ارتکابی متهم باشد ،عامل طاری شمرده نمیشود؛ بنابراین ،بر پایهی قاعدۀ کلی نمیتواند رابطا
سببیت فعل و نتیجه را از میان ببرد» (نجیب حسانی ،1991 ،ص .)913عامال مداخلاهگار در
حقوق انگلستان موقعی حادث می شود که یک یا چند عامال قابالً بارای ایجااد صادمه و تلا
بهوجود آمده باشند و در حالت متوالی ظاهر شده ،به نتیجاه خاتم مایشاوند و آن ساببی کاه
موجب حدوث نتیجه میگردد یک عامل مداخلهگر تلقی میشود .عامال مداخلاهگار مایتواناد
ناشی از ش و ثالث یا قوۀ قاهره و حوادث طبیعی یاا ناشای از عامال یاا عوامال اولیاه فارر و
آسیبهای وارده باشد .در یک تقسیمبندی کلی میتوان عامل مداخلهگر را به عامل مداخلاهگار
مستقل 3و عامل مداخلهگر وابسته 9تقسیم نمود.
«اگر نتیجه از عمل مداخلهگر یا حادثهای ناشای شاود کاه باهطاور کامال باا عمال ماتهم
1. Intervening Cause
2. Independent intervening cause
3. Dependent intervening cause
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بیارتباط بوده و قابل پیشبینی نبوده باشد ،متهم مسئول ن واهاد باود و جاایی کاه نتیجاه باا
ترکیبی از عمل متهم و عمل مداخلهگر ناشی شود و عمل متهم بهعنوان یک سبب اساسی باقی
بماند ،او (مارد یاا زن) همچناان مسائول اسات» ( - Elliott Catherine and Frances Quinn,
.)2002, P.10
کامالً روشن است که اولی یک عامل مداخلهگر مستقل بوده و زنجیرۀ علیت و سببیت باین
عمل متهم اولیه و نتیجه را قطع میکند و دومی یک عامل مداخلهگر وابسته است و نمایتواناد
این زنجیره را قطع کند و متهم و مرتکب اولیه همچنان دارای مسئولیت خواهند بود .پس عامل
مداخلهگر مستقل یک عامل کامالً بیارتباط و بدون وابستگی با سبب یا سببهای اولیه اسات و
عامل مداخلهگر وابسته با سبب یا سبب های اولیه مرتبط و وابستگی دارد .اولای قااطع زنجیارۀ
علیت است و دومی قاطع زنجیرۀ علیت نیست .عامال مداخلاهگار مساتقل باه عناوان «سابب
جانشین» 1هم نامیده شده است.
عامل مداخلهگر وابسته نیا به نقل از جوشا درسلر ،دانشمند نامدار امریکایی ،علت مداخلاهگار
واکنشی یا بازتابی تعبیر شده است و در تعری آن گفتهاند« :عملی است که در واکانش یاا پاساخ
(نتیجه) عمل خطای پیشین متهم انجام شده است» (طاهری نسب ،1919 ،ص.)663
همچنین هارت و هونوره ،استادان بارگ دانشگاه آکسفورد ،تعبیر «سابب جانشاین» را باه
نقل از حکم صادره در دعاوای » «Carbo V. Stateباهکاار باردهاناد (هاارت و هوناوره،1993 ،
ص .)13البته همانطوری که گفته شد «سبب جانشین» معادل عامل مداخلهگر مستقل درنظر
گرفته شده است.

سبب و مباشر در حقوق ایران
مسئولیت مدنی سبب و مباشر در فقه و حقوق ایران هم در حوزۀ اتال اماوال و هام در حاوزۀ
جرایم علیه تمامیت جسمانی اش اص مورد بحث قرار میگیرد .ازآنجایی که موفوع ایان مقالاه
فقط مسئولیت مدنی سبب و مباشر است ناگایر چارچوب بحث حافر صارفاً مرباوط باه اتاال
اموال و آن ب ش از جرایم یا به اصطالح فقهی جنایت علیه تمامیت جسمانی اش اص است کاه
مستلام دیه است.
3
دیه بهعنوان مجازات در قانون مجازات اسالمی پیشبینی شده لیکن با وجود اختال نظار
حقوقدانان در خ وص ماهیت مجازات یا غرامت بودن دیه در گذشته و با وجود ماهیت دوگانا
1. Superseding Cause

 .3مادۀ  13قانون مجازات اسالمی :مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است :ال  -حد ب -ق اص پ -دیه
ت -تعایر.
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این نهاد فقهی -حقوقی نهایتاً در مادۀ  363قانون مجازات اساالمی ساال 1993ش 1بار ترتاب
احکام و آثار مسئولیت مدنی یا فمان بر دیه تأکید شده است .لذا دیه درحقیقات نقطا تالقای
مسئولیت مدنی و کیفری است ،و وقتی در بحث سبب و مباشر مسئولیت پرداخت دیاه مطارح
میشود؛ یعنی در این بحث در پی تعیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر هساتیم و باهناچاار در
موفوعات حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسالمی بهویژه سال 1993ش به بررسی و توصای
و تحلیل خواهیم پرداخت و در کنار آن بهخ وص بحث تلا اماوال در قاانون مادنی و قاانون
مسئولیت مدنی هم وارد این حوزه شده است.

 .1سبب و مباشر در قانون مدنی
در مادۀ  993قانون مدنی 3همچون ماادۀ  919قاانون مجاازات اساالمی ساال1919ش 9بادون
پرداختن به حاالت م تل سبب و مباشر به صورت یک حکم کلای صارفاً در اجتمااع سابب و
مباشر حکم به مسئولیت مباشر داده شده است؛ مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد ،و نیاا در
قانون مدنی بر صدق عرفی استناد اتال به سبب تأکید شاده اسات .درحقیقات همچاون نظار
فقهی که بعداً خواهد آمد ،اتال را به صورت مستقیم و بیواسطه در قالب مباشرت دانسته و به
صورت باواسطه و غیرمستقیم در قالب سبب و تسبیب قرار داده است .آنچاه مسالم اسات بایاد
خسارتْ به عمل عامل زیان ،خواه سبب و خواه مباشر ،مستند باشد و رابط سببیت عرفی احراز
گردد؛ امری که در مادۀ  1قانون مسئولیت مدنی سال 1999ش اینگوناه آماده اسات :هارکس
بدون مجوز قانونی عمداً یا  ...مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد .رابطاهای کاه
در تب رۀ مادۀ  13قانون مجازات اسالمی در خ وص مطالب دیه و خسارت از اش اص حقاوقی
بیان شده است .3مادۀ  993قانون مدنی که چگونگی مسائولیت مادنی سابب و مباشار را بیاان
میکند ،درحقیقت برگرفته از فقه امامیه است (بجنوردی ،بیتا ،ص.)33
«بنابراین یکی از ارکان مسئولیت مدنی وجود رابط سببیت عرفی میان فعل زیانبار و فارر
 .1مادۀ  363قانون مجازات اسالمی :دیه ،حسب مورد حق ش ی مجنیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار
مسئولیت مدنی یا فمان را دارد .ذم مرتکب جا با پرداخت دیه ،م الحه ،ابراء و تهاتر بری نمیگردد.
 .3مادۀ  993قانون مدنی :هرگاه یک نفر سبب تل شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تل شدن آن مال
بشود ،مباشر مسئول است نه مسبب مگ ر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفاً اتال مستند به او باشد.
 .9مادۀ  919قانون مجازات اسالمی سال 1919ش  :در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر فامن است
مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
 .3تب رۀ مادۀ  13قانون مجازات اسالمی سال 1993ش :چنانچه رابط علیت بین رفتار ش و حقوقی و خسارت
واردشده احراز شود ،دیه و خسارت ،قابل مطالبه خواهد بود. .......
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حادث شده است .لذا کسی که عرفاً تل به او استناد دارد ،مسئول قلماداد مایشاود» (حیااتی،
 ،1993ص .)61درهرحال به اجمال باید بگوییم در حالت تساوی فع و قوت سابب و مباشار،
این مباشر است که رابط سببیت بین سبب و نتیجه را قطع میکند و درغیر اینصاورت یعنای
اقوی بودن سبب با وجود دور بودن از نتیجه طباق قاانون مادنی باهعناوان مسائول مادنی در
پرداخت خسارت است« .در موردی که سبب قویتر از مباشر باشاد دیگار وجهای بارای مقادم
داشتن مباشر وجود ندارد و بایستی مسبب را فامن دانست ،مباشر ،در صورتی قویتر از مسبب
است که اتال اختیاری و عمدی باشد .پس ،هرگاه مباشر در اثر اکراه دیگری مال را تلا کناد
یا در حال خواب مرتکب اتال شود یاا اتاال را باه إذن شارعی انجاام دهاد .چاون مباشارت
فعی تر از تسبیب است ،باید مسبب را فامن شناخت» (کاتوزیان ،1919 ،ص.)16

 .2سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمی سال 1932ش
همانطور که پیشتر گفتیم برابر مواد  393و  ،691مباشرت آن است کاه جنایات مساتقیماً از
سوی مرتکب صورت گیرد .تسبیب و سبب جنایت آن است کاه غیرمساتقیم جنایات حاصال
شود و سبب تل شدن و م دومیت دیگری شود .قانون مجازات اسالمی م وب ساال 1993ش
بدون ت ری به مسئولبودن مباشر در مادۀ  631اشعار داشته است« :هرگاه دو یاا چناد عامال
برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایاتی تأثیر داشته باشاند ،عااملی کاه جنایات
مستند به اوست فامن است .»...با وجود ت ری نشدن مسئولیت مباشر در ایان مااده ،باهنظار
میرسد که عُر  ،مسئولبودن مباشر را منطبق بر اصل میداناد و مسائولیت سابب را نیازمناد
اثبات اقوی بودن آن ،مثل مواردی که مباشر بنا به ت ری مادۀ  ،631بی اختیار ،جاهال ،صاغیر
غیرممیا یا مجنون و مانند آنها باشد که در این صورت «فقط سبب فامن اسات» .عباارت «و
مانند آنها» در مادۀ قانونی ،ظاهراً شاامل ماواردی کاه مباشار از روی ناچااری اقادام مایکناد،
میشود (میرمحمدصادقی ،1993 ،ص.)63

 .1 .2تعدد عوامل در عرض هم
الف) تعدد مباشران در عرض هم .آنچه برای تحمیل کیفر در مسائولیت کیفاری الزم اسات
البته صر نظر از عن ر روانی و شرایط دیگر صرفاً قابلیت استناد جرم به مرتکب است و میاان
دخالت و تأثیر فعل مرتکبان و میاان تق یر و ارزیابی آن مد نظر قرار نمایگیارد و کیفار بارای
مباشران جرم سرشکن نمیشود ،بلکه برای شرکت در جرم هرکادام مجاازات فاعال مساتقل را
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دارند 1و میاان تأثیر فعل مرتکبان حداکثر در ت فی مجازات مؤثر است« :شریک جرم ،همانند
مباشر مادی جرم به کسی اطالق میشود که ش اً اعمال مادی تشکیلدهنادۀ جارم را انجاام
دهد ،ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم میدانند که به همراهی ش و یاا اشا اص
دیگری اعمال مادی تشاکیلدهنادۀ جارم را باه ماورد اجاراء مایگاذارد» (گلادوزیان،1993 ،
ص .)139لیکن در خ وص جنایاتی که موجب دیه است ،عاالوه بار مسائل اساتناد عمال باه
مرتکب و احراز رابط استناد و رابط سببیت چهبسا میاان تاأثیر عمال شارکا و مرتکباان هام
میتواند مد نظر و بررسی قرار گیرد و الزم است این مسائل با هام خلاط نشاوند .در ماادۀ 369
قانون مجازات اسالمی در خ وص اشتراک در جنایت آمده است« :هرگاه دو یا چند نفر به نحاو
اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند ،حسب مورد هریک از شرکاء یاا عاقلا آنهاا باهطاور
مساوی مکل به پرداخت دیه است» .این مااده نشاانگر تسااوی در فامان و مسائولیت مادنی
مباشرا ن در عرض هم یا همان شرکای در جرم منتهی به دیاه اسات و یاک دیاه تعیاین و باه
تساوی بین مباشران سرشکن میگردد برخال مسئولیت کیفری مح ،مثل ق اص و تعایرات
که چنین حالتی را ندارند .حتی بعضی اعتقاد به تقسیط دیاه میاان مباشاران دارناد (هاشامی
شاهرودی ،1339 ،ص ) 369و مسلم است که مجازات قابل تقسیط بین شرکا نیست .لذا ماهیت
دوگان دیه موجب رویکردی دوگانه در وفع قوانین شاده اسات .در ماادۀ  699قاانون مجاازات
اسالمی 1993ش 3و در ادام رویکرد تساوی دیه در خ وص مباشاران صاراحتاً باه فامان باه
تساوی حکم داده شده است.
9
قانونگذار در مادۀ  631قانون مجازات اسالمی نمونه ای از دخالات مباشاران هامعارض را

 .1مادۀ  136قانون مجازات اسالمی سال 1993ش :هرکس با ش و یا اش اص دیگر در عملیاات اجرایای جرمای
مشارکت کند و جرم ،مستند به رفتار آنها باشد خواه رفتار هریک بهتنهایی برای وقوع جرم کاافی باشاد خاواه
نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ،شاریک در جارم محساوب و مجاازات او مجاازات فاعال
مستقل آن جرم است .در مورد جرایم غیرعمدی نیا چنانچه جرم ،مساتند باه تق ایر دو یاا چناد نفار باشاد
مق ران ،شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هریک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
 .3مادۀ  699قانون مجازات اسالمی سال 1993ش :هرگاه دو یا چند نفر به نحاو شارکت سابب وقاوع جنایات یاا
خسارتی بر دیگری گردند بهطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد ،باهطاور مسااوی
فامن میباشند.
 .9مادۀ  631قانون مجازات اسالمی :هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بیواسطه با یکدیگر کشته شوند یاا آسایب ببینناد
چنانچه میاان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایات شابه عمادی ن ا دیا هرکادام از ماال
دیه هرکدام بهوسیل عاقل دیگری پرداخت میشود و اگار تنهاا یکای از
دیگری و در مورد خطای مح ،ن
دیه را باید به مجنیعلیه یا اولیاای دم
آن ها کشته شود یا آسیب ببیند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب ن
او بسردازند.
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مطرح کرده و در این مورد خاص یعنی برخورد بیواسطه دو نفر با یکدیگر به میاان تأثیر آنهاا
در برخورد اشاره کرده و حکم به تساوی در فمان دیه را به برابر بودن تاأثیر مداخلاه مشاروط
نموده است.
هرچند با وجود مواد  369و  699این قاانون کاه صاراحتاً در ماورد مباشاران هامعارض و
شرکای جرم حکم به اشتراک و تساوی در پرداخات دیاه دارد و باهعناوان قاعادۀ مطارحشاده
نمیتوان به مادۀ  631و حکم آن جا بهعنوان استثنا نگاه کرد و قابال تساری باه ماوارد دیگار
دانست ،ولی به دلیل همان تفاوت مسئولیت کیفاری شارکای جارم و مسائولیت مادنی آنهاا
منطقی و معقول و مطابق قاعده آن بود که در هم موارد مسئولیت مادنی و پرداخات دیاه باه
میاان مداخل مرتکبان توجاه مایشاد .بعضای خواساتند ماادۀ  631قاانون مجاازات اساالمی
1993ش را به مسئولیت دو یا چند مباشر همعرض نسبت دهند (محسانی و ملکاوتی،1993 ،
ص )131که با توجه به صراحت داللت مادۀ  631قانون مجازات اسالمی به حالت اجتماع دو یاا
چند عامل ،برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب ،در وقوع جنایت چنین برداشتی دور از حکام
این ماده است.
ب) تعدد اسباب در عرض هم .اگر دو نفر با هم چاهی بکنند و یک نفر در آن چاه سقوط
کند ،این دو در عرض یکدیگر هساتند (قیاسای ،1993 ،ص .)16تعادد اساباب در عارض هام
بهنحوی است که چند سبب همزمان و بدون اینکه وجود یکی متوق بر وجود دیگری باشد و یا
مقدم تأثیر سبب دیگری باشد عمل میکنند و مشمول حکم مادۀ  699قانون مجازات اسالمی
و تساوی در فمان هستند.
ج) اجتماع سبب و مباشر در عرض هم .بهنظر میرسد در حالت اجتماع سبب و مباشار
در عرض هم ،یعنی تأثیر و مداخل همزمان و بدون وابستگی و توق تاأثیر یکای بار دیگاری و
مستقلبودن تأثیر و مداخل آنان ،حکم شرکت و تساوی فمان حاکم است و اطاالق ماادۀ 631
شامل این حالت هم میشود و نیا مادۀ  699در خ وص شرکت در جنایت قابل تسری به ایان
حالت است« .در این مورد که در صورت تساوی سبب و مباشر ،آیا باید ایشان را شریک قلماداد
کرد ،اختال نظر است .در غیر مورد جنایات معموالً قضات دادگاهها سبب و مباشر همعارض را
شریک قلمداد میکنند ولی در جنایات بنظر می رساد تمایال قضاات باه عادم توساع مفهاوم
مشارکت به اسباب است» (حاجی دهآبادی ،بیتا ،ص.)133

 .2 .2تعدد عوامل در طول هم
الف) تعدد مباشران در طول هم .اصوالً مباشران متعدد طولی هم باید بر اساس ماادۀ  699و
حالت مشارکت در جنایت و به صورت مساوی مسئول باشند؛ هرچند بعضی حدوث مباشرت بار
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مباشرت را نسذیرفتند و گفته شده است« :به نظر می رسد با توجه به مفهوم مباشرت ،مباشارین
متعدد نمی توانند در طول هم باشند (محسنی و ملکوتی ،بیتا ،ص .)133ولی با توجه به قاانون
مجازات اسالمی که اصوالً استناد عمل به مرتکب و صدق عرفی ایان اساتناد ماالک اسات و باا
توجه به مواد  1911و 3913این قانون میتوان در حالت تعدد مباشران طولی بر اسااس اساتناد
عرفی نتیجه به یکی از مباشران مقدم یا مؤخر ،هرکدام را مسئول جنایت تلقای نماود و درغیار
اینصورت و استناد به هر دو ،همان حکم تساوی در فمان را جاری دانست.
ب) تعدد اسباب در طول هم .اگر اسباب در عرض هم متعدد باشاند ،دو حالات در ماواد
 696و  691قانون مجازات اسالمی پیشبینی شده است:
 تعدد اسباب غیرمجاز در طول هم .در خ وص توالی اسباب غیرمجاز ،مادۀ  696قاانون
مجازات اسالمی مقرر میدارد :هرگاه دو یا چند نفر باا انجاام عمال غیرمجااز در وقاوع
جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند ،کسی که تاأثیر کاار او در
وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ،فامن اسات؛ مانناد آنکاه یکای از
آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با
سنگ به گودال بیفتد که در این صورت ،کسی که سنگ را گذاشته فاامن اسات ،مگار
آنکه همه ق د ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم شمرده
میشود.
این ماده دو ق سمت دارد که قسمت اول همچون نظر مشاهور فقهاا مسائولیت را باا سابب
مقدم در تأثیر میداند و هرچند با وجود غیرمجاز بودن هر دو و دخالت هار دو سابب در وقاوع
جنایت ،منطقی این بود که هر دو فامن باشند .در قسمت دوم ،اشاره به عمد یعنای ساوءنیات
جاایی دارد و در این حالت هر دو را شریک جرم دانسته ،مشمول شرکت در جرم میداند و لاذا
با داشتن عمد هر دو مسئولیت خواهند داشت.
 تعدد اسباب غیرمجاز و مجااز در طاول هام .در ایان ماورد ماادۀ  691قاانون مجاازات
اسالمی مقرر میدارد« :هرگاه در مورد ماادۀ ( )696ایان قاانون عمال یکای از دو نفار
غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه ش ی وسیله یا چیای را در کنار معبار
 .1مادۀ  911قانون مجازات اسالمی سال 1993ش :هرگاه کسی آسیبی به ش ی وارد کند و بعد از آن دیگاری او
را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق بهتنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط باه
ق اص عضو محکوم میشود.
 .3مادۀ  913همان قانون :هرگاه کسی آسیبی به ش ی وارد کند بهگونهای که وی را در حکم مارده قارار دهاد و
تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتااری باه حیاات غیرمساتقر او پایاان
دهد نفر اول ق اص میگردد .حکم این ماده و مادۀ  911در مورد جنایت عمدی نیا جاری است.
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عمومی که مجاز است ،قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کناد کاه مجااز نیسات،
ش ی که عملش غیرمجاز بوده ،فامن است .اگر عمل ش ی پس از عمل نفار اول و
با توجه به اینکه ایجاد آن سابب در کناار سابب اول موجاب صادمه زدن باه دیگاران
میشود انجام گرفته باشد ،نفر دوم فامن است».
با اندکی دقت معلوم می شود این ماده هم دو قسامت دارد در قسامت اول غیرمجااز باودن
باعث ایجاد رابط سببیت میان نتیجه و عمل شده ،سبب غیرمجاز مسئول تلقی مایگاردد و در
قسمت دوم با اینکه عمل نفر دوم سبب مؤخر در وجود است ،لیکن چون با علم و آگاهی و عمد
صورت گرفته و آسیب و فرر با این عمل قابل پیشبینی بوده ،لذا همین سبب مسئول است.
«در هر حال با تفسیری که در باال گفته شد ،از مجموع دو مادۀ  696و  691چنین بهدست
می آید که اگر هر دو سبب عامد باشند هر دو فامنند و اگر هر دو غیرمجاز اما غیر عامد باشاند
سبب مقدم در تأثیر و اگر یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد غیرمجاز فامن اسات و اگار یکای
مق ر و دیگری عامد باشد سبب عامد فامن است (قیاسی ،بیتا ،ص.)19
ج) اجتماع سبب و مباشر در طول هم .ماادۀ  631قاانون مجاازات اساالمی در خ اوص
اجتماع سبب و مباشر مقرر میدارد :هرگاه دو یا چند عامل ،برخی به مباشرت و بعضی به تسابیب
در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند ،عاملی که جنایت مستند باه اوسات فاامن اسات و چنانچاه
جنایت مستند به تمام عوامل باشد ،بهطور مساوی فامن مایباشاند؛ مگار تاأثیر رفتاار مرتکباان
متفاوت باشد که در این صورت هریک به میاان تأثیر رفتارشاان مسائول هساتند .درصاورتی کاه
مباشر در جنایت ،بیاختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیا یا مجناون و مانناد آنهاا باشاد ،فقاط سابب
فامن است .این ماده یک نوآوری در قانون مجازات سال 1993ش است .پیش از ت ویب این ماده
بهموجب مادۀ  919قانون مجازات اسالمی سال 1919ش مشابه حکم مادۀ  933قانون مدنی آماده
بود« :در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر فامن اسات مگار اینکاه سابب اقاوی از
مباشر باشد» .البته مادۀ  631هم در صورت اقوی بودن سبب از مباشر مسئولیت را بهعهدۀ سابب
گذاشته است و در ذیل ماده بعضی از م داقهای سبب اقوی را نام برده ولای در اداماه از عباارت
«و مانند آنها باشد» استفاده کرده و غیرح ری بودن این اسباب را اعالم داشته است.
«مثالهای زیر را میتوان از جملاه ی ماواردی دانسات کاه در آنهاا سابب اقاوی از مباشار
محسوب می شود :پرستاری در اجرای دستور پاشک ،داروی سمی را ،که نمیداند سامی اسات،
به بیمار میخوراند ،مأمور اجرای حکم اعدام به دستور مقام مافوق و بادون اطاالع از نادرساتی
دستور ،ش و بی گناهی را به جای ش و محکوم اعدام میکند ،زنای کاه توساط دیگاری باا
خودرو ربوده شده است برای فرار از دست وی خود را از خاودروی در حاال حرکات باه بیارون
پرتاب میکند» (میرمحمدصادقی ،1993 ،ص.)63
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حال اگر سبب اقوی نباشد ،هرکدام از سبب و مباشر کاه جنایات باه آنهاا مساتند باشاد،
فامن هستند و اگر به هر دو یعنی به سبب و مباشر مستند باشد ،به صورت اشتراکی و مساوی
فامن هستند .اما متأسفانه قانونگذار فمان اشتراکی (نسبی) را به شکل جملا شارطی بیاان
کرده و معین نکرده که در چاه ماواردی جنایات مساتند باه هما عوامال اسات درحاالی کاه
می توانست به شکل قاطع بیان کند که در چه حاالتی مستند به همه و در چه حااالتی مساتند
به سبب و مباشر است .البته باید عر و داوری عر را معیار قرار دهیم و ببینیم از نظار رفتاار
متعار و معقول کدام عامل مستند جنایت است.
آنچه بهعنوان مسئل مهم و خال قوانین مدنی و مجازات اسالمی سابق در مادۀ  631آمده،
مسئولیت سبب و مباشر به نسبت تأثیر مداخل آنها است .ایان امار بارای مسائولیت مادنی و
پرداخت دیه کامالً منطقی است ،ولی بهعنوان مسئولیت کیفری کاربردی نادارد و تاأثیر میااان
مداخله در مسئولیت کیفری منتفی است که قبالً در این خ وص توفی دادیم.
نکت پایانی در خ وص سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمی مقایسا ماادۀ  399و 631
قانون در مورد ش و بیاختیار است .البته در مورد سایر مباشاران ماورد اشااره در ذیال ماادۀ
 631در مبحث بررسی فقهی توفی خواهیم داد ،لیکن در این خ اوص (شا و بایاختیاار)
مادۀ  399م داقی را مطرح میکند که در ذیل مجموع ماواد مارتبط باا مباشارت در جنایات
است که مقرر میدارد« :هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن ش و در اثر ترس بیاختیار فارار
کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر باند که موجب ایراد صدمه به خاودش یاا دیگاری گاردد،
ترساننده حسب تعاری جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است» .علت گنجاندن این مااده در
ذیل مجموع مواد قانونی مرتبط با مباشر بهنظر میرسد تلقی قانونگاذار از مباشار بایاختیاار
بهعنوان یک وسیل جنایت بوده است و ترساننده را مباشر با وسیله میداند .لیکن همین مباشار
بی اختیار در مادۀ  631در مقام بیان اجتماع سبب و مباشر آمده که در آنجاا سابب را اقاوی از
مباشر دانسته است و بهنظر میرسد با وجود مادۀ  ،631ذکر م داق مقرر در مادۀ  399حاداقل
در خ وص آسیب به دیگری زائد و غیرفرور بوده است و مادۀ  399هم میتوانست م اداقی از
اجتماع سبب اقوی و مباشر باشد .البته در ماادۀ  931قاانون مجاازات اساالمی ساال 1919ش
عبارت «ایراد صدمه به دیگری» نبوده است .در مورد شرط بیاختیار شادن مباشار هام عقیاده
یکی از حقوقدانان این است که «شاید بهتر آن بود که شرط مسئولیت ترساننده را معقولبودن
عکسالعمل فرد مرتکب بنا به قضاوت عر میدانست و درواقع با این کار موفاوع را باه داوری
عر وا میگذاشت» (میرمحمدصادقی  ،1993،ص .)61یعنی اگر ش و با اختیاار و اراده و در
اثر ترس دیگران دست به کاری می زد و کارش هم معقاول و مطاابق اوفااع و احاوال ناشای از
عملکرد ترساننده بود ،باز هم باید از مسئولیت مبارا مایشاد و فقاط ترسااننده مسائول تلقای
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میشد .حال در این حالت یعنی اگر هم ترس وجود داشت و هم اختیار ،میتاوان باا توجاه باه
مادۀ  631سبب و مباشر را بهطور مساوی یا با تأثیر میاان مداخله بهطور نسبی مسئول قلماداد
کرد .شایان ذکر است در مادۀ  1691قانون مجازات اسالمی هم نکتهای مهم اعاالم گردیاد و آن
اینکه درحقیقت بر اساس قاعدۀ اقدام که از مسقطات فمان است ،چنانچه جنایت باه عماد یاا
تق یر مجنیعلیه باشد ،فمان ثابت نیست ،همانطور که اگر مباشر انگیاۀ احسان و کماک باه
دیگری را داشته باشد با شارایط ماادۀ  3619فاامن نیسات کاه البتاه در اینجاا در پای بحاث
مسقطات فمان نیستیم.
در این ب ش بعضی از م ادیق مباشر فعی و استناد جنایت به سبب را توفی میدهیم:
 مباشر مغرور (فریب خورده) .اگر مباشر به سابب عمال خدعاهآمیاا دیگاری فریاب
ب ورد ،مسلم است که این مباشر فعی است و رابط سببیت بین عمل مباشر و فارر
برقرار نمیگردد و این ش و گولزننده و بهاصطالح غار اسات کاه زنجیارۀ ساببیت را
قطع می کند و خود مسئول پرداخت خسارت تلقی میشود .در اینجاا ق اد ناداریم باه
دالیل قاعدۀ غرور بسردازیم ،بلکه هد ْ بیان م اداقی از فاع مباشار اسات .آنچاه در
ش و مغرور شرط است ،عدم آگاهی وی از عملیات خدعاهآمیاا فریابدهناده اسات.
لیکن بر اساس قاعدۀ «اَلمَغرور یَرجِعُ اِلی مَن غرهَّ» آیا اگر فریبدهنده خودش جاهل به
موفوع باشد ،یعنی سبب خودش نداند که دارد فریب میدهد ،تکلیا چیسات؟ فارض
کنید ش ی نداند که سیبی متعلق به خودش نیست و ت ور میکند به خودش تعلاق
دارد و به دیگری بدهد تا ب ورد ،آن وقت هر دو جاهل باشند ،آیا سابب فاامن اسات؟
بعضی قائل به فمان نداشتهاند و جهل فریبدهنده را باعث رفع مسئولیت مایدانناد و
استناد به قاعدۀ غرور را صحی نمیدانند (ساید محمادکاظم یاادی ،1911 ،ص.)111
لیکن بعضی دیگر جهل و علم را برای فریبدهنده بیتأثیر دانساته ،در هار حاال وی را
فامن میشمرند (میرزا حسن موسوی بجنوردی ،1911 ،ص .)331بر مبنای این نظار،
در فمان غرور تق یر شرط نیست و همین امار مایرسااند کاه تق ایر در هما اناواع
تسبیب از ارکان مسئولیت نیست ،بلکه آنچه اهمیت دارد ،وجود رابط عرفی میاان کاار
 .1مادۀ  691ق.م.ا :در کلی موارد مذکور در این ف ل هرگاه جنایت منح راً مستند به عمد و یا تق یر مجنیعلیاه
باشد فمان ثابت نیست .در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تق یری مرتکب باشد لکان سارایت آن
مستند به عمد یا تق یر مجنیعلیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت فامن نیست.
 .3مادۀ  619ق.م.ا :هرگاه ش ی با انگیاۀ احسان و کمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ مال ،جاان ،عارض
یا ناموس او الزم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یاا خساارت شاود در صاورت رعایات مقاررات
قانونی و نکات ایمنی فامن نیست.
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مسبب و ورود ز یان به دیگری است و گاه تق یر او برای تحقق این رابطه فارورت دارد
(کاتوزیان ،1919 ،ص.)19
 مباشر جاهل .جاهل به علت بیاطالعی و عدم آگاهی از وجود سبب مسائول نیسات و
جنایت به وی مستند نیست و نمیتواند قاطع زنجیرۀ سببیت باشد« .جاهل و مغرور هر
دو در بی اطالعی از سبب ،مشترکند ولی تفااوت آنهاا در ایان اسات کاه در جاهال وی
خودب ود از مسئله بیاطالع است ولی در مغرور جهل وی ناشی از عمل «غار» یا هماان
فریبکار است» (قیاسی ،بیتا ،ص.)139
 مباشر مُکَره .بهجا در قتل که اکراه مجوز قتال نیسات ،در ساایر ماوارد مباشار مُکَاره
مسئولیت مدنی ندارد« .یعنی سبب مباشر را وادار و ملام به عملی نماید کاه منجار باه
ورود خسارت و فرر و تل شود مثالً هرگاه ش ی با تهدید و اکراه دیگری باه کنادن
گودالی مجبور سازد و ماشین فردی در آن بیفتد و خسارت ببیند در اینجا تهدیدکننده
و مُکرِه که سبب است فامن است ناه تهدیدشاده و مکارَه کاه مباشار اسات» (لطفای،
 ،1993ص.)19
 مباشر بیاختیار ناشی از ترس و اضطرار و غیره .امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله
در مسئل یازدهم از مبحث مباشر ماینویساد «اگار او را بترسااند پاس او فارار کناد و
خ ودش را از بلندی پرتاب کند یا به چاهی بیندازد و بمیرد پس اگار عقال و اختیاارش
بهواسطه ی ترساندن او ،ازبین رفته باشد ظاهر آن است که ش و ترساننده فامن است
وگرنه فمانی نیست» (موسوی ال مینی ،بیتا ،ص.)916
اشاره شده است چون در اثر ترس ،عقل و اختیار ازبین مایرود و عماالً شا و مثال یاک
وسیل بیجان میشود ،به همین دلیل این مسئله در مبحث مباشرت آمده است .البته میتاوان
ترساننده را سبب و ش و را که به خود آسیب زده است ،مباشر دانست .به نظر شایخ طوسای
(شیخ طوسی ،بیتا ،ص )169خود شا و مباشار فاامن اسات ،ولای در حالات سالب اراده و
اختیار ،معقول است که سبب را فامن بدانیم و نتیجه را به وی مستند کنیم.
اگر عمل ترساننده یا ش ی که طر را در شرایط افطرار قرار داده است باعث سالب اراده و
اختیار نشود ،تکلی چیست؟ مسلم است اگر شا و باا اراده و اختیاار و بادون تاأثیر سابب باه
خودش یا دیگری آسیب باند فامن است .البته اگر صدمه به خودش باشاد ،قاعادۀ اقادام مساقط
فمان است .ولی اگر تحت تأثیر سبب به پرتاب خود از بلندی اقدام کند بهویژه اگر غالباً پرتااب از
آن بلندی کشنده نباشد ،چطور؟ «اما شیخ طوسی در این مورد نظر م الفی دارد و گفته است اگار
کسی را با شمشیر دنبال کنند و او خود را از پشت بام یا کوه پایین بیندازد یا خاود را در آتاش یاا
چاهی بیندازد دنبالکننده فامن نیست .زیرا او ش و فراری را وادار (الجاء) به فرار کرده نه آنکاه
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وادار به پرتاب کند و ش و فراری با اراده و اختیار ،خود را در مهلکه انداخته است .بدین ترتیاب،
دنبالکننده سبب است و فراری مباشر و در اجتماع سبب و مباشر ،اگر سبب ملجی (اجبارکنناده)
نباشد فامن ن واهد بود ،همانگونه که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری کسای را باه درون آن
بیندازد ،پرتابکننده فامن است نه حافر .سید جواد حسنی عاملی مؤل کتاب مفتاح الکراماه باه
نقد نظر شیخ طوسی میپردازد و میگوید :اینکه شیخ گفتاه وی باا اختیاار خاود را پرتااب کارده
صحی نیست زیرا او چارهای جا این نداشته است» ( قیاسی ،1993 ،ص.)199
آنچه در مادۀ  631قانون مجازات اسالمی آمده است و از تحریرالوسیله اماام خمینای (ره) و
مبسوط شیخ طوسی استنباط میشود ،چنانچه مباشر دارای اختیار و اراده باشد ،هرچند تحات
تأثیر ترساننده به خود یا دیگری آسیب باند ،سبب فامن نیست.

عامل مداخلههگهر در حقهوق انگلسهتان و تطبیه بها سهبب و مباشهر در
حقوق ایران
اصوالً عوامل مداخلهگر به دو دسته تقسیم میشوند :عامل مداخلهگر مستقل و عامل مداخلهگار
وابسته.

 .1عامل مداخلهگر مستقل و تطبی با سبب و مباشر
همانطوری که پیشتر گفته شد عامل مداخلهگر مستقل یک فعل یا حادث جدیدی اسات کاه
ممکن است زنجیرۀ قانونی ساببیت را قطاع و خوانادۀ دعاوی را از مسائولیت رهاا ساازد( 1ای
مارتین ،3991 ،ص .)11البته تحات اصاطالحات و عباارات م تلا باه التاین Novus actus
 intervenientیا همان ( new intervening actعمال مداخلاهگار جدیاد) و نیاا independent
( intervening causeسبب مداخلهگر مستقل) و ( superseding causeسبب جانشین) و سابب
طاری گفته شده است .درحقیقت عامل مداخلهگر مستقل میتواند رابط سببیت مستقیم 3بین
فعل و نتیجه را قطع کرده ،تبدیل به یک رابط غیرمستقیم نماید «ازاینرو رابطهی ساببیت در
دو حالت مستقیم است» :میان فعل و نتیجه هیچ عاملی وارد نشود و اگار عااملی نیاا وارد شاد
تابع 9باشد .اگر میان فعل و نتیجه عامل مستقلی وارد شود ،رابطاه غیرمساتقیم اسات (نجیاب
حسنی ،1991 ،ص .)393با ورود عامل مداخلهگر مستقل که باعث «گسساتن زنجیارۀ علیات»
1. Sometimes a new act or event may break the legal chain of causation and relieve the defendant of
responsibility.
2. Direct causation relationship
3. Dependent cause
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) (Clerk & lindsell, 1995. P.54) (break the chain of causationمایشاود ،سابب اولیاه از
مسئولیت رهایی مییابد .در اینجا مواردی از عوامال مداخلاهگار را توفای داده ،هامزماان باه
مقایس آنها با مسئولیت مدنی سبب و مباشر میپردازیم:

 .1 .1عمل ارادی ثالث
معموالً عمل مداخلهگر ش و ثالث ،عامل اولیه را از مسئولیت علی رها میسازد
) .ASHWORTH, 1992. P.104یک اصل عمومی دکترین سنتی آن است که فعل یا ترک فعل
یک انسان که آزادانه ،عمدی و آگاهانه و به ق د ایجاد نتیجاه باشاد ،رابطا ساببیت را ازباین
میبرد ) .(H.L.A. HART AND HONORE. P.129درحقیقت اگار ش ای بادون ارتبااط و
هماهنگی با سبب اولیه و به صورت مستقل و بدون وابستگی باه جنایات اولیاه ،مرتکاب عمال
ارادی و آگاهانه در طول سبب اولیه شود ،بهعنوان یک عامل مداخلاهگار مساتقل تلقای شاده،
مساائول جبااران خسااارات اساات« .اکثاار آراء در اینجااا ،مرتکااب ن ساات را از مساائولیت مباارا
مینمایند .در پروندهی  smith v.stateمتهم بهطور غیرقانونی باهدیده را مجروح نمود و پاشاک
در اثنای معاینهی جرح ،عمداً او را کشت .باه موجاب حکام صاادره ،ایان مداخلاه ،ماتهم را از
مسئولیت قتل مبرا نمود ،در پروندهی  People V.Elderمتهم با فربهای باهدیاده را باه زماین
زد ،سسس عابری مستقالً با لگدزدن به باهدیده موجب مرگ او شد .ماتهم باه لحااد مداخلاهی
عابر ،در ارتکاب قتل مق ر شناخته نشد» (آقایینیا ،1993 ،ص.)19
(ANDREW

 .2 .1اقدام شخص زیاندیده
در برخی موارد خطای مجنیعلیه موجب ازبین رفتن رابط سببیت میاان کاار ماتهم و نتیجاه
است .فابط این موارد آن است که روشن شود سهم خطای آسیبدیده در ایجاد نتیجه بهگونا
شایان مالحظه ای به نقش فعل متهم برتری دارد .ارزیابی ایان مسائله در اختیاار قافای اسات
(نجیب حسنی ،1991 ،ص .)999اگر عملکرد قربانی آزادانه ،غیرعادی ،سرزنشپاذیر و مساتقل
باشد ،رابط علیت را میان عمل متهم اصلی با صدم نهایی قطاع مایکناد .ولای اگار عملکارد
مداخله گر قربانی غیرعمدی ،افطراری و کالً قابل توجه و پیشبینیپذیر بوده باشد ،رابط علیت
را قطع نمیکند (طاهری نسب ،1911 ،ص .)136اگر عمل زیاندیده و مجنیعلیه تحات تاأثیر
عامل اولیه و متهم باشد و در اثر اقدامات آنها و هیجان ناشی از آن بهنحوی طبیعای و غریاای
مرتکب آسیب به خود گردد ،مسئولیتی ن واهد داشات .ولای اگار حرکتای احمقاناه ،غیرقابال
انتظار ،غیرمعقول و غیرعادی انجام دهد و اقداماتی که ناشی از عامل اولیه نیست از او سر زناد،
مسلماً مسئولیت با خود قربانی است« .این مبتنی بر معیاری است که در دعوای «روبارتس» در
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سال 1911م پذیرفته شد .در آن دعوی دختری برای جلوگیری از پیشرویهای جنسی متهم از
داخل یک اتومبیل در حال حرکت به بیرون پرید .مقرر گشت که اعمال دختر باهطاور معقاول
قابل پیشبینی بوده است .سببیت احراز میشود ،لیکن اگر پریدن او از اتومبیل عملی احمقانه و
یا غیرمنتظره بوده باشد ،رابط سببیت قطع میشود )(G. M.V.CLARKSON. 1987. P.103؛
یعنی در فرض اخیر ،خود ش و زیاندیده مسئول عمل خودش است .اصوالً در نظاام حقاوقی
کامنال و ازجمله حقوق کیفری ایاالت متحده نیا وفع به همین منوال است .بر هماین اسااس،
اگر «ال » با ق د جرح و نه قتل به طر «ب» بیاید و موجب شود که «ب» از تارس جارح از
جا پریده ،فرار کند و در نتیج آن «ب» کشته شود« ،ال » محکوم به قتال غیرعمادی خواهاد
بود و چنانچه «ب» فقط مجروح گردد ،مرتکبِ فرب و جرح بهحساب میآیاد .چناین اقادامات
هیجانی که برای جلوگیری از آسیب انجام می شود کامالً طبیعای اسات و لاذا مایتاوان گفات
«ال » سبب قانونی چنین نتایجی است (آقاایینیاا ،1919 ،ص .)61حتای در حقاوق انگلایس
«جبران دولتی خسارت معموالً نسبت به باهدیدگان بدون تق یر بهعمل میآید ،چراکه تحمیل
هاینههای جبران خسارت بر بودج دولتی در مورد باهدیدگانی کاه خاود بساتر و زمیناههاای
باهدیدگی خویش را فراهم ساختهاند چندان معقول و منطقی بهنظار نمایرساد» (فرجایهاا و
بازیار ،1999 ،ص.)133

 .9 .1رفتار پزشک و مجنیعلیه در درمان
در حقوق انگلیس در خ وص درج خطای پاشکی مورد نیاز برای قطع زنجیرۀ علی بین خطای
مرتکب اولیه و صدم مدعی تا حدودی نظر دوگاناه وجاود دارد .(Douglas Hodgson. 2013.
)P.18گفته شده یک مشکل آن است که ادعا شود که سبب ماؤثر جراحات و صادم خواهاان،
خطای اولیه متهم نبوده ،بلکه هم از اقدام درمانی غیرمعقول یا خودداری خواهان از درمان مؤثر
و قابل ح ول است ) .(Clerk and lindsell. 1995. P.60البته بایمبااالتی و خطاای پاشاکی و
سهلانگاری و خطای مجنیعلیه اصوالً موجب قطع رابط سببیت بین عمل متهم اولیه و نتیجه
نمیشود .خطای پاشکی که رابط سببیت را ازمیان میبرد ،درماان هماراه باا خطاای سانگین
نامیده میشود .در ا ین زمینه اگر کسی جراحتی بر دیگری وارد کند و پاشاک جاراح در محال
جراحت چه با سوءنیت و چه از روی سهلانگاری سم بریاد و این امر سبب مارگ مجنایعلیاه
شود ،متهم مسئول این نتیجه نیست (نجیب حسنی ،1991 ،ص .)991دادگاهها تمایلی ندارناد
که ق ور باهدیده را در رعایت احتیاطهای الزم در راستای سالمت خاود ،ناافی رابطا ساببیت
بدانند؛ حتی اگر این ق ور مرگ را تسریع کرده باشد .در پرونادۀ » «Levyباه شارح محتویاات
پرونده که پیشتر بررسی گردید ،باهدیده که تحت درمان بوده است ،برخال توصیه پاشاکانش
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بیمارستان را به مدت  3ساعت ترک کرد .دادگاه در حکم صادره اعالم داشت که هایچ مادرکی
دال بر اینکه غیبت او به مرگش کمک کرده یا بر شانس بهبودی او تأثیر گذاشته وجود نداشاته
است (آقایینیا ،1993 ،ص .)139در پرونادۀ «تامسساون علیاه بلیاک جیماا» ،پاشاکی از روی
بیاحتیاطی به والدین کودک تاریق واکسن را توصیه نکرد و با ابتالی کودک به سرخک ،والدین
او دعوایی علیه پاشک اقامه نمودند .ازآنجا که والدین کودک به گفتههای پاشک یادشده تکیاه
نکرده ،به چند پاشک دیگر هم مراجعه نمودند ،دعوایشان علیه پاشک اول رد شد (خادم رفوی
و همکاران ،1993 ،ص .)63درهرحال اگر ترک درمان هم به صورتی کامالً احمقانه و غیرمعقول
باشد ،موجب قطع انتساب جرم و مسئول به عامل اولیه است.

 .4 .1تطبی با سبب و مباشر در حقوق ایران
ن ست آنکه در خ وص عمل ارادی ثالث در حقوق ایران اگرچه به استناد قواعد فقهی و قاانون
مدنی در اجتماعِ سبب و مباشر اصوالً مباشر فامن است ،مگر سبب اقوی از مباشر باشد کاه باا
عامل مداخلهگر مستقل شباهت دارد .ولی به استناد مادۀ  631قانون مجازات اسالمی مایتاوان
هر دو عامل اولیه و ثانویه را با توجاه باه میااان تاأثیر مداخلاه مسائول دانسات کاه باا عامال
مداخلهگر هم وانی ندارد.
دوم ،در خ وص اقدام ش و زیاندیده در حقوق ایران برابر ذیل مادۀ  631قانون مجاازات
اسالمی ،چنانچه مباشر بی اختیار باشد فقط سبب فامن است و اقدام مجنیعلیاه و زیااندیاده
اگر از روی اراده و اختیار خود صورت گیرد ،سببْ فامن نیست و قاعدۀ اقدام در حقاوق و فقاه
اسالمی از عوامل رافع مسئولیت مدنی است .درواقع مالک نمیتواند هنگامی که اقادام باه تلا
مال خود میکند انتظار جباران خساارت از طار دیگار را داشاته باشاد (میرشاکاری،1991 ،
ص .)939لذا درحالی که اقدام مجنیعلیه دارای اختیار و اراده کاه تحات تاأثیر عامال اولیاه و
معقول و قابل پیشبینی باشد در حقوق انگلستان قاطع زنجیرۀ سببیت نیست ،در حقوق ایاران
موجب مسئولیت مباشر بر مبنای قاعدۀ اقدام است.
سوم ،در مورد اقدامات درمانی پاشکی که در ادام باا یاک سابب دیگار یاا مباشار مواجاه
گردیده ،درحقیقت همان بحث اجتماع سبب طولی که سبب مقدم در تأثیر فامن است موفوع
مواد  696و  691و نیا اجتماع سبب و مباشر موفوع مادۀ  631قانون مجاازات اساالمی حااکم
است و باید دید میاان تأثیر کار پاشک چقدر بوده ،وگرناه فامان باه تسااوی خواهاد باود .در
خ وص ترک درمان هم بر اساس مادۀ  691قانون مجازات اسالمی و قاعدۀ اقدام عمل میشود.
در فقه نیا امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در کتاب ق اص مسئل  13در مورد ش ی کاه
رگ دیگری را باند و مجروح عمداً یا از روی سهلانگاری و کوتاهی بر بستن آن اقادام نکناد تاا
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بمیرد ،گفته است نه ق اص و نه دی نفاس بارای شا و اول نیسات و فقاط دیاه رگزدن را
میپردازد (موسوی خمینی ،بیتا ،ص .)313در مقایسه با حقوق انگلستان شاهد هستیم کاه در
حقوق ایران مباشر و سبب هر دو مسئولاند و اگر مباشر یا عامل دوم و مداخلاهگار نسابت باه
خود جنایتی کند ،براساس قاعدۀ اقدام فامن است .درحالی کاه در حقاوق انگلساتان اصال بار
مسئولیت متهم و عامل اولیه است ،مگر عامل مداخلهگر مرتکب خطای سنگین پاشکی یا اقدام
علیه خود بهطور نامعقول شود.

 .2عامل مداخلهگر وابسته و تطبی با سبب و مباشر
پیشتر در مورد عامل مداخله گر و وابسته گفتیم که در مقابل ِعامل مداخلهگر مستقل قرار دارد
و درحقیقت اگر دو عامل در وقوع زیان و صدمه دخالت داشته باشند ،باهنحاوی کاه عامال دوم
تحت تأثیر و وابسته به عامل اول باشد ،این عامل را مداخلهگر وابسته میگوییم .در تعیین معیار
وابستگی ،عامل دوم یعنی «قابل پیشبینی بودن» 1هم مطرح شده اسات (Goodwin, schiesl
.)laura. 2004, p.1453
محمود نجیب حسنی هم پس از بیاان عامال طااری مساتقل و تاابع مایگویاد« :گروهای از
حقوقدانان کوشیدند تا عامل طاری که این رابطه را قطع نمیکند و وجه جداسازی آن را از عامال
پسینی که این رابطه را ازمیان میبرد روشن کنند ازاینرو از ایدهی پیشبینی کمک گرفتناد .اگار
عامل ،پیشبینیپذیر باشد ،تابع است و رابط سببیت را قطع نمیکند ،اما اگار پایشبینایشادنی
نباشد ،مستقل است و رابط سببیت را قطع میکند» (نجیب حسنی ،1991 ،ص.)396
در خ وص عامل مداخلهگر وابسته گفتهاند ،چاون در پاساخ باه عمال قبلای ماتهم انجاام
میشود یک سبب مداخلهگر واکنشی و عکسالعملی اسات )(Dressler, Joshua. 2006, p.204
اگر عملی که از سوی خود قربانی صورت میگیرد در پاسخ به اقدامات مجرمانا ماتهم و سابب
اولیه و نیا تحت تأثیر آن باشد ،یاک سابب مداخلاهگار وابساته اسات و اگار عملای احمقاناه،
غیرمعقول و غیرقابل پیشبینی باشد دیگر سبب مداخلهگر وابسته نیست و خود ش و قرباانی
مسئول است.
نمون عمل مداخله گر وابسته در حقوق انگلیسی در دعوای «روبرت» است که متهم پاس از
سوار ماشینکردن مجنیعلیه به او پیشنهاد رابط جنسی داد و حرکاتی برای آزار قربانی انجاام
داد و قربانی خودش را از داخال ماشاین باه بیارون اناداخت و دادگااه ماتهم را محکاوم کارد
).(Jonathan Herring, 2006, P.115
1. foreseeability
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گفتیم اقدام ش و ثالث برای قطع زنجیرۀ سببیت که به صورت ارادی و مساتقل و بادون
هماهنگی و ارتباط با سبب اولیه باشد بهعنوان عامل مداخلهگار مساتقل اسات ،ولای اگار ایان
ویژگی نباشد ،مداخلهگر وابسته است« .این نکته در دعاوی پگات در ساال  1919مطارح شاد.
متهم که دختری را بهعنوان گروگان و سسر بالی خود گرفته بود بار روی ماأمورین پلایس کاه
سعی در دستگیری وی داشتند آتش گشود .مأمورین پلیس به آتش او پاسخ گفتند و گلولههای
آنها به دختر برخورد کرده ،وی را کشت .مقرر شد که افعاال ماتهم باعاث مارگ دختار شاده
است» (کالرکسون ،1911 ،ص .)191چون عمل پلیس واکنشی در مقابل عمل متهم بود ،حالت
مداخلهگر وابسته است .در روی قضایی انگلستان خطای پاشکی اصوالً باعث قطع رابط سببیت
نیست و اگر کسی به دیگری جراحتی وارد کند و ش و برای درمان به پاشاک مراجعاه کناد،
چون کار پاشکی و درمان وابسته و در پاسخ به عمل متهم بوده ،لذا یک عامل مداخلهگر وابسته
است .خطای پاشکی که رابط سببیت را ازمیان میبرد ،درمان همراه با خطای سانگین نامیاده
میشود در همین زمینه اگر کسای جراحتای بار دیگاری وارد کناد و پاشاک جاراح در محال
جراحت چه با سوءنیت و چه از روی سهل انگاری سم بریاد و این امر سبب مارگ مجنایعلیاه
شود ،متهم مسئول ایان نتیجاه نیسات (نجیاب حسانی ،1991 ،ص .)991بار اسااس دیادگاه
استیفن که حمایتهای نوینی را پشت سر دارد ،هیچ تفاوتی میاان حقاوق کیفاری و مادنی در
خ وص آثار بی مباالتی پاشکی وجود ندارد .در هر دو ،برای انتفای مسائولیت ناشای از مارگ،
بیمباالتی فاحش (فقدان دانش و مهارت متعار ) الزم است (آقایینیا ،1993 ،ص.)131
از جمعبندی مطالب باال به این نتیجه میرسایم کاه در تماامی ماوارد یادشاده چاه اقادام
ش و ثالث و چه اقدام خود ش و و چه اقدام پاشک در درمان ،چنانچه اعمال ش و دوم و
مداخلهگر تحت تأثیر و وابسته به عامل اول و قابل پیشبینی و معقول و متعار باشد ،بهعناوان
عامل مداخلهگر وابسته بوده ،نافی رابط سببیت بین متهم و عامل اول و نتیجه نیست.

 .1 .2تطبی عامل مداخلهگر وابسته با سبب و مباشر
از بررسی و مقایس این دو میتوان تفاوتها و مشابهتهایی را مشاهده نمود .بهنظر میرسد اگر
مباشر که برابر مادۀ  631قانونی مجازات اسالمی بهصورت بیاختیار و جاهل و صغیر غیرممیا یا
مجنون و مانند آنها باشد ،درحقیقت مثل آن است که سبب مداخلهگر وابساته باشاد و در هار
دو سیستم حقوقی سبب که اقوی است فامن و مسئول مدنی است ،لیکن در این قسمت فارق
نظام حقوقی انگلستان با ایران آن است که در ماوارد اشاارهشاده در ماادۀ  631خاواه ناشای از
حدوث عملکرد مباشر جاهل و بی اختیار باشد و خواه ناشی از حالت صغیر ممیا و مجنون ،ما باا
یک مباشر کامالً فعی و افع مواجه هستیم که شاید تحت تأثیر سبب به این حالات مبادل
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نشده و این مباشر اصالً قابلیت انتساب عمل زیانبار و مجرمانه را ازدست داده اسات و در کناار
یک سبب اقوی تبدیل به یک وسیل بیاختیار شده است .ولی در حقوق انگلستان شاهد باودیم
که مباشر چهبسا دارای اراده و اختیار و آگاهی بوده ،حالت صغر و جنون هم نداشته ،ولی تحات
تأثیر و هیجان و واکنش عامال اولیاه قارار گرفتاه و عملکاردش هام معقاول ،متعاار و قابال
پیشبینی بوده است و در این حالت همچنان عامل اول مسئولیت دارد.
در حقوق ایران در مواد  696و  691در خ وص اجتماع اسباب فمان بهعهدۀ سبب مقادم
در تأثیر میباشد و همین طور اگر یکی عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد ،سبب عادوان فاامن
است که پیشتر مباحث فقهی آن را هم مطرح کردیم و میتوانیم با مقایسه با عامل مداخلهگار
در حقوق انگلیس سبب مقدم در تأثیر را همان سبب اولیه و عامل اولیه بدانیم و سبب مؤخر در
تأثیر را عامل دوم و به اصطالح عامل مداخلهگر وابسته بشمریم و سبب عدوانی را در کنار سبب
غیرعدوانی میتوانیم حسب مورد عامل مداخلهگر مستقل یا سبب اولیاه بادانیم و اینکاه عامال
اول یا عامل دوم باشد.
الزم به یادآوری است که برابر مادۀ  631قانون مجازات اسالمی در اجتماع سبب و مباشار و
تساوی میاان مداخل آنها ،هر دو بهطور مساوی مسئولاند و در صورت عدم تساوی در میااان
مداخله و تأثیر هرکدام باید به نسبت تأثیر و مداخله برای هرکدام میاان مسئولیت در پرداخات
خسارت را تعیین کنیم که با این وص نمیتوانیم .برای مثاال ،اگار مباشار شابیه یاک عامال
مداخلهگر در حقوق انگلیس حتی تحت تأثیر و وابسته به سبب و از مسئولیت مبرا باشد و نیا با
توجه به مطالب پیشگفته در دعوای «پگت» که در حقوق انگلیس عمل پلیس را در تیرانادازی
و کشتهشدن دختر موجه جلوه داد و مبرا از مسئولیت دانست ،در حقوق ایران با وص واکنشی
بودن عمل پلیس ،بااینهمه ،پلیس مسئول پرداخت خسارت و دیه است که نشاان از حاکمیات
عینی گرایی و مادی گرایی در حقاوق ایاران در مقابال عوامال سارزنشپاذیری و تاأثیر عوامال
غیرمادی بر تعیین مسئولیت در حقوق انگلستان دارد.

نتیجه

 در فقه و حقوق ایران در حالات اجتمااعِ اساباب اصاوالً فامان سابب مقادم در تاأثیر
پذیرفته شاده اسات ،ولای فامان سابب ماؤخر در وجاود و نیاا در حالات عادوانی و
غیرعدوانی و مجاز و غیرمجاز که باشد مسائولیت باا سابب عادوانی و غیرمجااز برقارار
میشود .لیکن در حقوق انگلیس ایان تشاتت کمتار باهچشام مایخاورد و بار مبناای
مسئولیت سبب مستقیم و نادیک نتیج هر عاملی که بتواناد کاامالً مساتقل و ارادی و
آزادانه و بدون هماهنگی با عامل اولیه عمل کند ،میتواند زنجیرۀ سببیت را قطع کند و
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نامش عامل مداخلهگر مستقل است و هر عاملی که تحت تأثیر عامال اول قارار گیارد و
مستقل نباشد ،یعنی وابسته باشد ،تحت عنوان عامل مداخلهگر وابسته قرار مایگیارد و
نافی رابط سببیت بین عامل اولیه و نتیجه نیست.
در حالت اجتماعِ سبب و مباشر در حقوق ایران ،چنانچه مباشار فاعی و بارای مثاال،
بیاختیار ،جاهل و مغرور و تنها آلت دست سبب باشد ،مسائولیت نادارد واِلاا باا سابب
مسئولیت مساوی دارد و در حالت تغییر میاان دخالت به میاان تاأثیر مسائول اسات و
برای نمونه حتی اگر تحت تأثیر مستقیمِ سبب مرتکب جنایت و صدمه و تل گردد ،باز
هم مسئول است .درحالی که در حقوق انگلستان مباشرِ دارای اختیار هم اگر تحت تأثیر
سبب اولیه مرتکب جنایت شود ،مسئول نیست.
اقدام نامعقول و نامتعار ش و علیه خود در هر دو سیستم مسقط فمان است.
اقدامات درمانی و پاشکی در حقوق ایران اگر با ق ور و تق یر باشد ،مسائولیتآور و در
حقوق انگلیس اگر همراه با خطای سنگین باشد ،عامل مداخلهگر مساتقل باوده ،قااطع
زنجیرۀ سببیت است.
پیشنهاد میشو د در حقوق ایران مثل حقوق انگلیس در حالتی که مباشر دارای اختیاار
و اراده است ،لیکن تحت تأثیر سبب اقداماتی انجام میدهد که معقول و قابل پیشبینی
است ،مسئولیت سبب را بسذیریم و نیا در حالت اجتماع طاولی اساباب عادوانی هار دو
سبب را مسئول بدانیم و یکی را بالمرج بر دیگری ترجی نادهیم .درفامن باا وجاود
مادۀ  631قانون مجازات اسالمی و تعیین تکلیا مباشار بایاختیاار ،حکام ماادۀ 399
قانون یادشده زائد است و بهتر است حذ شود.

منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
.1
.3
.9
.3
.6
.1

آقایینیا ،حسین ( ،)1999جرایم علیه اش اص (جنایات) ،چ ،13تهران :بنیاد حقوقی میاان.
ای مارتین ،الیاابت (3991م) ،فرهنگ حقوقی آکسفورد ،چ ،1تهران :انتشارات خرسندی.
بجنوردی ،سید میرزا حسن (1319ق) ،قواعد الفقهیه ،ج ،3مؤسس مطبوعاتی اسماعیلیان.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1911ترمینولوژی حقوق ،چ ،19تهران:گنج دانش.
حاجی دهآبادی ،احمد (« ،)1999استناد و نقش آن در شرکت در جارم» ،مجلا تحقیقاات
حقوقی ،ش ،69ص .131-191
حیاتی ،علیعباس ( ،)1993مسئولیت مدنی ،چ ،1تهران :بنیاد حقوقی میاان.

22

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1991

 .1خادم رفوی ،قاسم؛ نوعی ،الیاس؛ مهرپویان ،آزاده (« ،)1993رابطا ساببیت در مسائولیت
ناشی از بیاحتیاطی ،نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان» ،ف النام
پژوهش حقوق خ وصی ،ش ،19سال سوم ،ص .39-11
 .1شیخ طوسی (بیتا) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،مکتبه المرتضویه 1 ،جلدی ،چ.9
 .9طاهرینسب ،یاداهلل ( ،)1919رابط علیت در حقوق کیفری ایران و انگلساتان ،چ ،3تهاران:
دادگستر.
 .19فرجیها ،محمد و بازیار ،ابوالقاسم (« ،)1999جبران دولتای خساارتهاای بااهدیادگان در
حقوق کیفری ایران و انگلستان» ،مجل حقوق تطبیقی ،ش ،3دورۀ دوم ،ص .199-163
 .11فی ،،علیرفا ( ،)1919مقارنه و تطبیاق در حقاوق جااای عماومی اساالمی ،چ ،3تهاران:
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .13قیاسی ،جاللالادین ( ،)1993تسابیب در قاوانین کیفاری ،چ ،9تهاران :انتشاارات جنگال
جاودانه.
 .19کاتوزیان ،ناصر ( ،)1919فمان قهاری ،مسائولیت مادنی ،چ ،1تهاران :انتشاارات دانشاگاه
تهران.
 .13کالرکسون ،کریستوفر ( ،)1911تحلیل مبانی حقوق جاا ،مترجم :حسین میرمحمدصاادقی،
تهران :انتشارات مجد.
 .16گلدوزیان ،ایرج ( ،)1993محشای قانون مجازات اسالمی ،چ ،1تهران :انتشارات مجد.
 .11لطفی ،اسداهلل ( ،)1993موجبات و مسقطات فمان ،چ ،3تهران :انتشارات مجد.
 .11محسنی ،فرید و ملکوتی ،ن یر (« ،)1993رابط سببیت در قانون مجازات اسالمی ،»1993
مجل حقوقی دادگستری ،ش ،91ص.196-169
 .11موسوی خمینی ،روحاهلل (بیتا) ،تحریر الوسیله ،مترجم :علی اساالمی ،قام :دفتار انتشاارات
اسالمی.
 .19میرمحمدصادقی ،حسین ( ،)1993جرایم علیه اش اص ،چ ،13تهران :نشر میاان.
 .39میرشکاری ،عباس ( ،)1991رسال عملی در مسئولیت مدنی ،چ ،9تهاران :شارکت ساهامی
انتشار.
 .31نجفی ،شیخ محمدحسن (1911م) ،جاواهر الکاالم فای شارح شارایع االساالم ،ج ،33چ،1
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .33نجیب حُسنی ،محمود ( ،)1991رابط سببیت در حقوق کیفری ،مترجم :ساید علایعبااس
نیای زارع ،چ ،9مشهد :انتشارات علوم اسالمی رفوی.
 .39واین آر ،لفو ( ،)1919ساببیت در نظاام کیفاری ایااالت متحادۀ آمریکاا ،متارجم :حساین

29

...بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران

. نشر میاان: تهران،1 چ،آقایینیا
،3 چ، حسین آقایینیا: مترجم، سببیت در حقوق،)1993(  تونی، و هونوره. ای. ال. اچ، هارت.33
. بنیاد حقوقی میاان:تهران
 موسااوعه الفقااه،)ق1339(  س اید محمااود و جمع ای از پژوهشااگران، هاشاامی شاااهرودی.36
. قم،1 چ،االسالمی
 مؤسسا مطبوعاااتی: قاام،1 ج، حاشایه باار مکاسااب،)ق1911(  ساید محماادکاظم، یاادی.31
.اسماعیلیان

ب) خارجی
27. Ashworth, Andrew, (1992), Principles of Criminal Law Oxford University press,
London.
28. Clerk, J. F. (John Frederic), (1995), Clerk and Lindsell on Torts. Sweet &
Maxwell, London, 7th.
29. Douglas, Hodgson, )2013) "Intervening Causation Law in a Medical Context",
15U. Notre Dame Austl, L.Rev.22 .
30. Dressler, Joshua, (2006), Understanding criminal law, Lexis nexis, U.S.A.
31. Elliott, Catherine, and Quinn, Frances, (2002), Criminal law, Longmanpublisher, London.
32. G.M.V, Clarkson, (1987), Understanding criminal law, Fontana press, London.
33. Goodwin, Schiesl loura, (2004), "Causation in California Homicide", Loyol of
Los Angeles law review.
34. H.L.A, HART & A.M, HONORE, (1959), Causation in the law, Oxford at the
Clarendon press, London.
35. Herring, Jonathan, (2006), Criminal law, Text-cases and material, Oxford,
U.S.A.

