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چکیده
ة مستندکنندتواندیو نمشودیمیتلقیجهنتيوصف برایکعنواندر تحقق خسارت، زمان به

و اسباب طیدر صورت تحقق شرا،لحظه از زمانهردر خسارت یجاداامکان.یجه به سبب شودنت
از ۀ علیترابطي خسارت به علت عدم برقراریناما ممکن است ایر موانع، وجود داردعدم تأثو

به یانموده یلتحقق خسارت را تعجی،شده و دخالت عواملمنتقلیگريدةبه بازة زمانیبازیک 
زودتر از موعد یج،تدربهباره یا یکرا خواه یجهتحقق نتین حالت،در ای که عوامل. یر بیندازدتأخ

ینبا درنظرگرفتن ایسندگاننوبرخی. شوندیفرض مکنندهیععوامل تسرزنند،یمقرر خود رقم م
یتاثر آن سبب درنهاعلت خاص خواهد بود و تحقق آن بریکفرض که خسارت درواقع معلول 

ن عوامل زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آید،خاطر دخالت عوامل جدبهیکنلی استقطع
اما قواعد مسئولیت اند معاف کردهیترا از مسئولکنندهیعمحقق شده، عامل تسرالحصولقطعی

اسباب که در یندر فرض تعدد اینهمچن. کندیمواجه ميبا اشکال جدمدنی، چنین نظري را
کنند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعددیزمان خسارت را به جلوتر منتقل میکدیگر،کنار 
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مقدمه
است که یظرف،و زمانقطعی استاز زمان ياعوامل گوناگون در برههیرتحت تأثیجه،نتتحقق

مانند تلف یجه،تحقق نت،مواردیدر برخ. هستندناچار به تحقق و استمرار در آن ی،حقوقهايیدهپد
. شوندیمیجنتاینگرفتن تحقق ای، باعث سرعتدخالت عوامل خارجولیاستیقطع،مرگیا

،عاملیکعنوانبهکنند یا یجادرا ایعتسرینا،سبب مستقلیکعنوانعوامل بهینممکن است ا
را به زمان حال یندهو خسارت آیدهبخشیتسابق را فعلهايینهزمیر عوامل،در کنار ساايینهزم

علت حادثه، دادرس را یینتعاست کهو دشوار یچیدهپيقدرگاه به،عواملدخالت این. منتقل کنند
ین، مسئولیتمسئولیزانمییرو تغیحقوقهايیدهنقش زمان در رخداد پد. سازدیممشکل مواجهبا 

و یتت به فعل مرتکب، مستلزم تحقق ارکان مسئولانتساب خسار. و مهم استتوجهقابلبحث یک
نیاز از اسناد عرفی نتیجه به فعل نیست و زمان که برقراري این رابطه، بیاست سببیترابطهي برقرار

بنابراین.تواند این رابطه را ایجاد یا منتفی سازد یا یک عامل در تسریع خسارت باشدینمییتنهابه
زمان مقدم بر یزماندریجه نتیجادا. یجه استشرح نتيبرایعامل فرعیکرابطه یننقش زمان در ا

در یعتسراي،ینهعوامل زمیکتحرباخواه مستقالً و خواه حصول قطعی آن، با دخالت عوامل دیگر،
طور مستقل و بدون ممکن است بهکنندهیعتسراین تعریف، سببطبق . شودیمیتحقق خسارت تلق

ینی آفرو نقشیبتحقق خسارت، مستلزم ترکیاگذارد يخود را بر جانقشیگر،دخالت عوامل د
ه است، نشدیبررسیم، طور مستقبهی و حقوقیخسارت در منابع فقهیعِبحث تسر. چند عامل باشد

ی ها و مسائلدانان، مثالاز فقها و حقوقیبرخی و حقوقی،آثار و کتب فقهیات،نظریاندر میکنل
فرض گفته یکدر . ارتباطی سطحی و گاه ناگسستنی با این موضوع داردطرح شده است که 

کننده، مسئولیت این عامل منتفی استیر سبب تسریعتأثقطعی نتیجه در فرضِ عدم تحققِ شود، بایم
یو مبانیبا قواعد حقوقیاتنظرینااما.شودیمدانستن این اسباب، خالف عدالت تلقیو مسئول

، را که جبران خسارت استین هدف مسئولیت مدنیترندارد و مهميگارسازیمدنیتمسئول
که اگر ثابت شود، ، مهم استسؤالین ، پاسخ به اشدهیانبیحاتبا توجه به توض. کندینممحقق

از زمانِ تریعکه آن را در زمان مقدم و سریسببیاخسارت درهرحال محقق خواهد شد، آیجه یانت
لذا ند مسئول است یا خیر و میزان این مسئولیت به چه میزان است؟کیحادث میخسارت قطع

ی خواهد شد و چند مبحث بررسین موضوع درا. دارديبه تأمل جدیازن،مسئلهیلو تحلیبررس
مفهوم سبب، نقش زمان یکضمن تفکشود تایموضوع، مطرح میینجهت تبیازموردنابتدا مفاهیم 

الزم براي بحث درباره ینهزمشوند،ب که منجر به تقدم خسارت میسببیت و تالقی اسبادر رابطه
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.یدها فراهم آآنیت مسئولیزانعوامل و میناپذیريیتمسئول

مفهوم سبب.1
ي نظر لغواز.استیدهپدینجامع از ایفتعرمستلزم ارائهیین مفهوم صحیح از سبب،و تبتعیین

یشیخوۀو عالقیوندپیز،وا، دستیله، وسیقت، جهت، طرازجمله علّسبب در معانی متفاوتی واژه
است که باعث یـزيچ«:اندسبب گفتهیفاز فقها در تعربعضی.)1389:628ید،عم(.کاررفته استبه

است که تلف یزيهر چ«یا )1410:226ی،عالمه حل(.»باشدیگريدیزمگر با آن چشود،یتلف نم
عالمه (.»شدیحاصل نمیريتأث، اگر نبود، از علتهکينحوبهشود، یآن حاصل میتدر مع
مباشر یم،طور مستقکه بهشودیعنوان سبب شناخته مبهی عامل،حقوقعلم در ). 1413:651حلی،
خصوص در).1391:212یان،کاتوز(.آوردیتلف را فراهم مۀمقدمیولیستکردن مال نتلف

است که از یعامل،گفت که سببتوانیمیطورکلوجود ندارد اما بهينظر واحد،سببیفتعر
الزم یتوجود تلف و جنا،آنلکن باوجودآیدیالزم میتعدم آن، عدم وقوع تلف و جنا

اما مؤثر در وقوع آن است و با آن مالزمه دارد یستنیجه، علّت نتبنابراین اگرچه آن عامل.آیدینم
، گذاشتن گرددیمیرلغزش عابران در مسکه موجبیزيچیختن، رمانند کندن چاه در راه مردم

، مفهوم سببیینتعینهمچن. به سمیهعلیآب مجنیاکردن غذا بزرگ در راه، آلودهءیشیا سنگ 
یاربا معیداست و دادگاه بایعرفحالینو درعیالسرابطهیت، ندارد و رابطه سببیضابطه مطلق

و )1390:91،زادهقاسم- 1388:72یک،پره(.دهدیص را تشخیاناسباب ورود زیامتعارف سبب 
از یممفاهینایص، تشخاگرچه مفهوم شرط و سبب تشابه و قرابت بسیاري با یکدیگر دارند

.داردیبه تأمل کافیازها با آن مواجه هستند و ناست که دادگاههاییيدشوار

نقش عوامل در ایجاد نتیجه از حیث زمان.2
ولیاست یرممکنغیباًمشکل و تقريدر عالم خارج، امریحقوقهايیدهزمان تحقق پدتعیین

عنوان به. استانکاریرقابلو غیهیبديدر زمان مقرر، امریحقوقهايیدهو پدیجنتایتحقق برخ
در یتاًنها،نقصيو دارایوبساختمان معیخرابیاکشنده یماريمرگ انسانِ مبتال به ب،مثال
نقش یفايدر کنار هم ايعوامل به نحویگر،دعبارتبه.وقوع خواهد پیوستي از زمان به ابازه

دور از شکل مورد یجه،نتیدایشروند پیاما گاهیابدیموردنظر تحقق مة در بازنتیجهکه کنندیم
، در زمان زودتریجهنتینایجادکه به عامل اياگونهبهاست،از زمان مقرر تریعسرانتظار و



38
1395تابستان، پانزدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

یا بارهیکرا خواه بهیجهتحقق نتاین عامل که. شودیمیستهنگریجهنتیجاداسببِعنوانبه
،و درعملشودکننده تلقی مییعسبب تسرزند،یخود رقم میزودتر از موعد مقرر عرفیج،تدربه

در عرض یاطور مستقل بهتواند یمکنندهیعتسرسبب.تصور استآن قابليبرایحاالت مختلف
.فراهم سازدمقدم بر زمان مورد انتظاریزماندررایجهتحقق نتیگر،دعوامل 

تسریع ابتدایی.2-1
نقش یفايایگر،طور مستقل و بدون دخالت عوامل دبهکننده، در این فرض، سبب تسریع

که قطعاً خراب را یمنزلیبتخرتوان یم،عنوان مثالبه. گذاردیميو اثر خود را بر جاکندیم
. دانستییسبب مستقل و ابتدابدون دخالت عاملی دیگر،وید شد، توسط عامل انسانخواه

یندر اتوانیمیاست ولیدو توأم با تردیاحتماليامر،حاالتاگرچه تحقق خسارت در همه
.رود، درنظرگرفتیکه انتظار ميدر موعدقطعی نتیجهتحقق يرا برایو عرفینوعیارموارد مع

يانهیزمعیتسر.2-2
بحثدر. هاستآنازکیهری نیآفرنقشوعاملچندبیترکمستلزم،خسارتتحققیگاه

ریساکناردريانهیزمعاملیولاستانکاررقابلیغویقطعجه،ینتتحققزیني انهیزمعیتسر
طوربهکهرای شخص،يماریب،مثالعنوانبه.آوردیمفراهممقررموعداززودترراجهینت،عوامل
هفتهکیایماهکیمدتدراستسالکیمدتيبرااتیحبهقادر،تصادفاثردرمعمول

ظرفیکافمراقبتعدماثردراگرچهکهرایمحصولهوا،حدازشیبی گرمایدرآورديازپا
هجینتوخسارتقطعاًاگرچهگر،یدعبارتبه. سازدنابودهفتهکیظرفرود،یمنیبازماهکی

وعواملریساکناردرخودینیآفرنقشبايگریدعواملانتظار،برخالفولی ،شودیممحقق
.شوندیمخسارتتحققدرعیتسرموجبموجود،طیشرا

تیمسئولتحققدرزماناثر. 3
تحققبهناچارخود،ي هاجنبهنیترياعتباردریحتیحقوقيهادهیپدکهاستیظرف،زمان

درخواه،زمانازيابازهدریحقوقيهادهیپدحدوث،گریدعبارتبه.هستندآندراستمرارو
اسبابدخالتگاه. استیحتم،موعدنیاازرتریدایزودترخواهورودیمآنانتظارکهی زمان

مسائلتواندیمیحقوقعملایواقعهازاعمیحقوقيهادهیپداستمراروحدوثدرمتنوع
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ی، مالویبدنخسارات. ستیناختالفازدوربهویقطعهاآنحلراهکهزدیبرانگرايادهیچیپ
نیادرکهدهندیمرخبارانیزعملازفاصلهباوفعلوقوعاززمانگذشتباگاهوي فورگاه

،مواردازياپارهدروداردوجودگریدعواملتوسطخسارتعیتسرایدیتشداحتمالن،یب
،خسارتحدوثیگاه. شودیمجهینتباهیاولفعلاستنادرابطهقطعموجب،گریدلعوامدخالت

علت،فرضنیادر. شودیمجینتانیاگرفتنسرعتسببیخارجعاملدخالتیولاستیقطع
عاملدخالتامااستسابقاحوالواوضاعایدهیدانیزیقبليهانهیزمصدمه،ایخسارت

.دهدیمرییتغحالزمانبهراندهیآمرگورساندیمتیفعلبهزودترارهانهیزمنیا،یخارج
استآنزانیموجهینتة کنندنییتععواملازیکیزمان،گذشتاگرچه).1389:95،یخدابخش(

وسازدبرقرارایکردهی منتفداردوجودجهینتوفعلنیبکهرایتیسببرابطهتواندینمییتنهابهاما
تیسببرابطه.استفعلبهجهینتیعرفاسنادتیقابلاست،توجهموردتیمسئولموضوعدرآنچه

بهوابستهيعنصرعنوانبهتوانینمرارابطهنیواردیگیمشکلزمانطولدرجهینتوفعلنیب
ع،یتسربحثدر. استجهینتشرحيبرایفرععاملکیزمان،نقش، نیبنابرا. کردیتلقزمان

خودیدرونةبالقوي روین،خوداقدامباکهیشخصبرتیمسئولترتبوتیسببرابطهتاسممکن
باعثزودتری زماندرراخسارتآن،متعارفریسبهدادنشتابباودرآوردهحرکتبهرا
ی قطعنامعلوم،زماندرحقزوالکهفته شودریپذاگرموردنیادر. شودمواجهدیتردباشودیم

موردخسارتکننده،عیتسرعاملدخالتعدمصورتدرکهنداردوجودیلیدلهمبازباشد،
،قطعبهبیقراحتمالبهآنتحققولوشدخواهدجادیاحادث،تیفیکباوقطعطوربهانتظار

عاملاگرکهستینی لیدلامااستالوقوعیقطعخسارت،گریدعبارتبه.باشدیحتم
شده،محققتیفیکباوموردنظرنیمعزماندرقاًیدقجهینتنیازد،ینممرقراجهینت،کنندهعیتسر

باتوانینمواستتیمسئولموجبمقدم،زماندرحقزوالنیبنابرا. وستیپخواهدوقوعبه
.کردرفعراتیمسئولآثارنده،یآدرآنیقطعتحققبرهیتک

جهینتزمانبرمقدمزماندرحادثهجادیا.4
یولرسدیمنظربهیقطع،عادتحسبخساراتیبرختحققایمرگمانندیی هاجهینتحدوث

خسارتایانسانمرگکهينحوبه،دشوعیتسریعواملبروزباجینتانیااستممکنحالنیدرع
حوزهدرتوانیمراعواملنیاایآی فرضنیچندر. شودحادثمقررموعداززودترده،یدانیز

محققدرهرحالخسارتایجهینتشودثابتاگرودانستخسارتجبرانمسئولی دنمتیمسئول
کند،یمحادثیقطعخسارتزمانازترعیسرایمقدمزماندرراآنکهیسببایآشدخواهد
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دراومرگ،پزشکنظرحسبوشدهمبتالدزیايماریببهکهیشخص،مثالعنوانبهاست؟مسئول
نیادر. کندفوتمقررموعداززودتروگریدعاملدخالتاثردراست،یطعقیآتماهچندطول

خسارتکاملجبرانمسئولتوانیماستزدهرقمرايومرگکهرايثانوعاملایآ،فرض
.شودیمی بررسلیذدرسندگانینواتینظری برخ، موضوعبهتردركي برادانست؟

مقدمزماندرحقزوالعاملتیمسئولعدمنظر.4-1
زمرهدرحادثهآندیباشودمحسوبسببياحادثهنکهیاي برا«:کهمعتقدندسندگانیوی نبرخ

ثابتاگرپس. شودینمواقعضرر،آنبدونکهشوداحرازیعنیباشدضررتحققيضرورطیشرا
یمواظبيمتصدونیامچیهایشودیمواردضررزینمقصرکاملمواظبتصورتدرکهشود

نبودهخسارتورودسبب،خواندهریتقصکهشودیممعلومکنديریجلوگضررازتوانستینم
پروازازشیپکهییمایهواپاگر،مثالعنوانبه. نداردوجودضررواوفعلانیمرابطهچراکهاست
وممعلزینیبازرسباآنیکیمکانبیعکهدهدنشانهاکاوشیولکندسقوطاستنشدهیبازرس

ازيریجلوگيبرایمالکاگرنیهمچن. شمردحادثهسببدینباراخواندهریتقصاست،شدهینم
استشدهیممنهدمدرهرحالخانهآنکهشودثابتیولکندخرابراهیهمساخانهآتش،تیسرا

دهسنینو).1376:451ان،یکاتوز(.»دانستخسارتجبرانمسئولوخانهیخرابسببدینباراهیهمسا
یصورتدر،هواردخسارتبهنسبتتعهدانجامازتخلفت،یسببمفهوم«کهدارداشارهزینيگرید

شودمعلوماگرنیبنابرا.دشینمواردخسارتشد،یماجراتعهداگرباشدمعلومکهشودیممحقق
رامتخلفمتعهد،شدیمخسارتسبب،ارادهازخارجعامل،تعهدياجراصورتدریحتکه
تعهدانجامدرمتعهدکهبودهیساختمانساختن،تعهدموردنکهیامانند،دانستمسئولتوانینم

بهمبادرتمتعهداگرکهشودمسلماماگرددساختمانیخرابسبب،تخلفنیاوکردهتخلف
خرابشدهواقعکهیلیسانیجرازپسهمبازنمود،یمهمساختمانریتعموتعهدانجام

صورتدرخسارتورودامابودهتعهدانجامعدمجهینتیخراباگرچهفرضنیادر. دیگردیم
بهتوانینمتاًینهاراساختمانیخرابپس. دیگردیمواقعبعدروزچنددرهرصورتزینتعهدانجام

تخلفاثردرکهبودهیمحصولياریآب،تعهدمورداگرنیهمچن. دادنسبتتعهدانجامازتخلف
است،بردهیمنیبازراآنمحصولدنیرسازشیپروزچنددرتگرگبارشتعهد،انجامازتعهدم

سببتگرگبارشرایزرفتیپذتوانینممحصولشدنمعدومبهنسبترامتعهدتخلفتیسبب
نسبتیعیطبعاملنیابهتعهدانجامصورتدریحتمحصولتلفوبودمحصولرفتننیازبیینها

).1382:75،يدیشه(.»شدیمداده
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هینظرنقد.4-2
. کردمشاهدهتوانیميمادعالمدرراهاآنتحولوافتدیماتفاقایدندريمتعدديهادهیپد

.استصادقزینیانسانهردرموردامرنیاورفتخواهندنیبازيروزيمادموجوداتتمام
يانتهاوابتداوشودیممحسوبدهیپدتیودموجاستمرارفاصلحدعنوانبهزمان،ظرفنیبنابرا

،یتبعطوربهآن،ي مبناواصلربودنیمتغحکمبهزینشخصبهوابستهحقوق. دهدیمنشانراآن
درزینآنتیمالکحقاستیشدنبیتخرینیمعمالیوقت،بیترتنیبد. شدخواهدانحاللدچار
عنصرکهکرداستفادهدینباهاآنیحتمزوالووقحقاستمرارعدماز. ابدییمخاتمهمذکورزمان
1389،یخدابخش(.نداردتیقطعنیاانیجردريریتأث،گریداسبابدخالتواستیقطعضرر

بهانهبهواستمسئول،شدهحقزوالدريکندایسرعتباعثخوددخالتباکهیعاملهر). 96:
،تیمسئولاصولبهتوجهباياجهینتنیچن. شدآنتیسببرابطهحذففتهیفردینباآنیقطعاتفاق

اگری حترایزاستتیمسئولیعمومقواعدگرفتندهیناديمعنابهآندردیتردودینمایمیهیبد
عدمصورتدرکهنداردوجودی لیدلچیه،باشدیقطعمتأخر،زماندرحقزوالکهفته شودریپذ

در.شودجادیاشدهحادثۀ جینتمشابهياجهینت،قطعرطوبههمباز، کنندهعیتسرعنصردخالت
کینزدي اندهیآدرآنرخدادواستيریگشکلحالدر،جهینتتحققندایفرکهیفرض

زودترراجهینتودینمایمقطعراهیاولعاملباجهینترابطهدخالت،باگریدعاملامااستموردانتظار
تیمسئولشود،یمجهینتيریگشکلعیتسرموجب،عواملگریدکیتحرباایکردهجادیاموعداز

.دشانیبدزیاروسیوبهمبتالشدنمثالدرکهطورهمانبودخواهدي ومتوجه
تحققبرهیتکباتوانینمواستتیمسئولمصداق،مقدمزماندرحقزوالنفسنیبنابرا

عاملتیمسئولعدمرشیپذ.کردینفراتیمسئولآثارنامعلوم،ایمعلومي اندهیآدرآنیحتم
يگریدعواملة عهدبرآنجبرانيواگذارایخسارتنشدنجبرانفرضمستلزمکننده،عیتسر

بدونياجادشدهیاخسارت،اولفرضدر. شدخواهدندهیآدرخسارتجادیاباعثکهاست
فرضدروبودهتعارضدراست،خسارتجبرانکهیمدنتیمسئولروحباکهماندهجبران

زماندرعواملنیاتوسطکهداردوجودمشکلنیاعوامل،ریسادوشبرتیمسئولبارقراردادن
یخسارتکهیکس،فرضنیادردرواقع،وباشندآنجبرانمسئولتانشدهحادثی خسارتی، فعل

کهیعواملصیتشخنیهمچن. ستینعادالنهویمنطقکهشودیمیتلقمسئول،نکردهجادیا
درودهیچیپيامر،حادثهمسئولعنوانبههستند،دورترزماندرویاحتمالخسارتة جادکنندیا

افرادواموالبهصدمهایخسارترادیاکردنیمجازتلق،آنبرعالوه. استرممکنیغ،مواردياپاره
ساننیبد. شودیمجوامعومرجهرجوینظمیبموجبشودیممحقققطعاًضررکهيموارددر
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باوحاضرزماندرکهرایشخصلیاتومببیتخرتوانیمچگونه. استانتقادقابلشدهارائهنظرات
ساعتایروزچنددرآنی قطعخسارتبهتمسکباشود،یمحادثگریدشخصیقطعدخالت

جرممذکورالمبیتخرکهیمعننیابهتیمسئولعدمبهيبندیپا. ندانستتیمسئولجبموگر،ید
،شدهساقطبمبانفجارلیدلبهکهییمایهواپسقوطاینباشدقصاصقابلانسانقتلاینباشد،
نظربهانتقادقابلنشود،یتلقبیتعققابل، شدیممنفجرحتماًزینندهیآساعتچنددرهرچند

. ستادادهارائهي ظرن،یفرععنصرعنوانبهزمانیتلقباسندگانینوازیکیاستجالب. رسدیم
زماننییتعلحاظازابد،ییمارتکابقاتللهیوسبهکهجرحفعلبامرگرابطهمسئله«معتقدندشانیا

نیبکهیدرصورت. استطرحقابلجزاحقوقدرگر،یدمربوطجهاتازوجرموقوعمکانو
وقوعمکانوزمانشد،بافاصلهمکانوزمانثیحازجرحعلتبهمجروحمرگوجرحارتکاب

ی مکانوزمانایشدهآندرمجروحمرگبهیمنتهجرح،فعلکهی مکانوزمان؟ استکدام،قتل
کهدانستیزمانراقتلجرمزماندیبایلیتحللحاظبهاست؟دهشواقعآندرمجروحمرگکه

فیتوصجزتل،قعنوانتحققدرینقش،مجروحمرگرایزاستدهیگردواقعآندرجرحفعل
مکانوزمانکهاستفوتبهیمنتهجرحفعلهمانقتل،درواقعپس. نداردقتلعنوانبهجرحفعل
).1389:107،یخدابخش؛1376:80،يدیشه(.»گرددمحسوبقتلمکانوزماندردیباآن

ةعهدبرتیمسئولنشده،حاصلی قطعخسارتایندادهرخیقتلهنوزکهي درموردچگونه
عواملیقطعدخالتی ولشودمترتبشد،خواهدخسارتموجبندهیآدرهاآنعملکهی املعو

مصداقاست،حاضرزماندرضررتیفعلوصدمهدرعیتسرایمالبیتخرموجبکهکنندهعیتسر
.رسدیمنظربهنقدقابلهینظرنیا،شدهگفتهلیدالبهتوجهبانیبنابرا؟نباشدتیمسئول

اسبابریسابای تالقدرکنندهعیتسرسببتیمسئول.5
سببکیکهیحالتدر.روستهروبی مشکالتباودهیچیپهموارهتیسببرابطهاحرازیطورکلبه
درسببچندکهیحالتدراماگرددیمسهلهیقضوفصلحلی، حقوققواعدبهتوجهباداردوجود
نیاازیکی).1388:69پیک،ره(.ارددوجوديشتریبیدگیچیپدارند،نقشخسارتتحقق

لیذدرمبسوططوربهرابطهنیادرکهاستآنتیمسئولزانیمومسئولعاملنییتعهایدگیچیپ
.شودیمبحث

مستقلعواملتیمسئول.5-1
باجهینتیگاه. دارديمحصوررقابلیغوادیزشقوقمتعدد،اسبابی پدرجهینتي ریگشکل
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یگاهودیآیمباربهانتظارموردياگونهبهخودمقررسرانجامدرومتعارفیانزمبازهگذراندن
روندازترعیسری گاهودتریشدلیمبرخالفراجهینت،ینیبشیپرقابلیغایشدهینیبشیپعوامل

بهنسبتاستممکنکهستایشگیهماسبابهمانکننده،عیتسرعوامل. کندیممحققانتظارقابل
خسارتعلتبهیتعجبچیهکهياگونهبهدکنجادیاینیبشیپقابلطوربهراانیزده،یپدکی

ترعیسرراخسارتجا،یبویناگهاندخالتخاطربهدهیپدکیبهنسبتیگاهونشودجادیاحادث،
يرایگریداسبابازجهینتيریگشکلدروکردهعملمستقلطوربهاگرعواملنیا. زندیمرقم

ومسئولنییتعبارهنیادرودیکشخواهددوشبهراجهینتجادیاتیمسئولییتنهابهخودردینگ
رابطه،آنریتأثوعاملنیادخالترایزستینروروبهاسبابتعدديهایدگیچیپباتیمسئولزانیم

،خصوصنیادر. کندیمخودبهمنتسبراخسارتودهکرقطعاسبابریسابارا،اسنادوتیسبب
خسارتاگرکهکردانیبتوانیم13921سالمصوبی،اسالممجازاتقانون531مادهازمستفاد
کهحکمنیاالبته. استضامناوستبهمستندخسارتکهی سبب، باشدسببکیبهمنتسب
.استمباحثریسادررشیپذقابلویکلقواعدجزواست،دهشانیبتصادمدرمورد

ايمسئولیت عوامل زمینه.5-2
همراهي دشوارباخسارتجبرانمسئولنییتعباشد،واحدفعلبهمستندجهینتکهیدرصورت

. استهمراهيشتریبیدگیچیپبااوسهمومقصرنییتعگوناگون،عواملدخالتفرضدراماستین
وی عیطبعللگاهوابدیتحققی خارجسببکیدخالتباخسارتاستممکنراستانیهمدر

حادثترعیسرراجهینتي وخودریتقصوعملبعضاًی حتودهیدانیزخوددرموجود
ی ولنادر،اگرچه،قاهرهقوهریتأثتحت،خسارتجادیانیهمچن). 1391:110،یخدابخش(.دینمایم

جادیازودترراجهینتی ثالثفعلکهعاملچندجهینتدرخسارتتحققصورتدر. استتصورقابل
زانیممورددریحقوقسندگانینو. کندینمارائهیقاطعحلراه،یمدنتیمسئولقانوند،ینما

رااسبابنیبیتضامنتیمسئولآنان،ازياپاره. ندارندکاملتوافقکنندهمداخلهاسبابتیمسئول
کیهرکهیسهمتنسببهراتیمسئولمیتقسگریدیبعضو) 1385:306،یمقامقائم(.انددادهحیترج

و1352:564،ییصفا(.اندپنداشتهسازگارترایرانحقوقیمبانبااندداشتهخسارتجادیادرآناناز
سودبهتضامنبهحکمگفت،توانیمن،ینخستي داوردر).385و1390:384،یامام؛ 565

نشدهجبرانراضررزایبخشمسئوالن،ازی کی یدستتنگکهشودیمنیاازمانعواستدهیدانیز

از یکیحرکتینکهامستند باشد مثلیناز طرفیکیهرگاه حادثه به ،در موارد برخورد«:یقانون مجازات اسالم531ماده .1
.»که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت استیبر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفيباشد که اثریفضعيقدربهینطرف
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درالبته.شودیمی تلقاصلخالفواستنیديفایامقامدرتنهایتضامنتیمسئولکنیل، بگذارد
قراریاصلونیمدعهدهبرتیدرنهاخسارتجبرانوشودینممتعددتعهد،اصلِزینتضامنفرض

وترسادهحلراهباشديساوتبهاگرژهیوبهخسارت،عیتوز).73و1388:72پیک،ره(.ردیگیم
قیتوف،خاصموارددرجزکهشودیمینیبشیپواستهمراهزینيقویمنطقباکهاستيتریعمل

).1391:448ان،یکاتوز(.ابدیبتضامنحکمازيشتریب
متعددنیمسئولتیمسئولکهشودیممطرحسؤالنیاپذیرفته شود،تیمسئولعیتوزاگراما

است؟زانیمچهبه

توزیع مساوي مسئولیت. الف
يتساوبهحکمکنندیمجادیارايواحدجهینتهمبانفرچندکهیفرضدرفقهاازياعده

). 1391:255،یخوئ(.باشدمتفاوتهاآندخالتنحوهواسبابقوتزانیمهرچندانددادهتیمسئول
گفت که قاعدهتوانیمختلف منیانبا توجه به قورانیدر حقوق ازینسندگانینویبه نظر برخ

528موجب ماده به).1391:226،یمیو رحییصفا(.استيطور مساوبهتیمسئولمی، تقسیعموم
در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده هرگاه«:1392سال یقانون مجازات اسالم

ت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک ها کشته شوند یا آسیب ببینند درصوریا سرنشینان آن
هم مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با

وسیلهسههرسرنشینانومقابلهايرانندههیدسومکیمسئول،برخورد کنند هریک از رانندگان
مقصرطرفینازیکیهرگاهوشودمیمحاسبهبیشتر،لیهنقوسایلدرصورتهمینبهوباشدمینقلیه
مادهمانندزینقانوننیادرنیبنابرا.»استضامناوفقطشود،مستنداوبهبرخوردکهايگونهبهباشد
هیرووحدتيرأ،خصوصنیادر. شودیممیتقسيتساونحوبهتیمسئول1،سابققانون365

337مادهازمستفادبرحسب«:استتوجهقابلزین6/2/1390رخموکشوریعالوانید717شماره
هاآنسرنشینانیاسرنشینقتلبهمنتهی،نقلیهوسیلهچندیادوبرخوردهرگاهاسالمیمجازاتقانون
خواهدتساوينحوبهباشدـکهمیزانهربهـتقصیرصورتدررانندگانازهریکولیتئمسشود،

،آرااکثریتبهشده،صادرنظراینمطابقکهکشورعالیدیوانوهفتمبیستبهشعرأيبنابراین.بود
يهادادگاهدادرسیآیینقانون270مادهطبقرأياین. گرددمیتأییدوتشخیصقانونموافق

هادادگاهکلیهوکشورعالیدیوانشعببرايمشابهموارددرکیفرياموردرانقالبوعمومی

دار عهدهيطور تساوبههرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند«:1370مصوباسالمی،مجازاتقانون365ماده .1
.»خسارت خواهند بود
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کهاستهمراهیازاتیامتبااگرچهي، تساونحوبهتیمسئولعیتوز،حالنیباا1.»استاالتباعالزم

)تشخیص(کشورعالیدیوانپنجمشعبه82/2659کالسهپروندهاوراقداللتبه:استصورتینبديرأیناارکگردش.1
احتشامقادرآقايرانندگیبهمزداوانتبااهر،بهتبریزازحرکتهنگامنصیري،خلیلآقايرانندگیبهپیکانسواريخودرو

تعداديوفوتنقلیهوسایطسرنشینانازدیگرنفریکومزداوانتراننده،سانحهایناثردرکهاستنمودهتصادفکشزین
آقاي،سواريپیکانةرانندتصادف،تامهعلتبهتصریحبدونتصادفاتکارشناسان.اندشدهمجروحهاآنسرنشینانازدیگر
جزاییعمومیدادگاهوانددادهخیصتشمقصر%20راکشزیناحتشامقادرمرحوم،مزداوانترانندةو%80رانصیريخلیل

ایراددراحتشامقادروباباخاناقدمزاده،یرینشحسنیرعمديغقتلدررانصیريخلیلآقاييبزهکارکننده،رسیدگی
هايگواهیوحادثهمصدومینودمياولیاشکایتکارشناسی،نظراتبهمستنداً،دیگرنفرهفتبهنسبتیرعمديغصدمه

هشتادصدمفقرهسهپرداختبهرااو%)80(تصادف،وقوعدرويتقصیرنسبتبهواحرازپروندهدرموجوداقاریروپزشکی
ودیگرمجروحانحقدرواردهجراحاتدیههشتادصدمومقتوالنازهریکدماولیايحقدرمسلمانمردیککاملدیه

اعتراضبهرسیدگیمقامدراستانتجدیدنظرنهمشعبه.استهنمودمحکومدولتینظاماترعایتعدمجهتازحبستحمل
قاضیآقاي27/6/1380مورخهتذکردرخصوص:(دادهرأيچنین8/2/1381ـ117دادنامهطیاحکام،اجرايقاضیآقاي

تبریزهرستانشعمومیدادگاهوهشتمسیشعبهازصادره9/4/1380مورخه323و322شمارهدادنامهبهنسبتاحکاماجراي
تصادموتصادفدراحتیاطیبیاتهامبهسرخايفرزندنصیريخلیلآقايآنطیکه2219و38/78کالسههايپروندهدر

تحملبهبدويهايدادنامهدرمندرجشرحبهشکات،بهیرعمديغصدماتایرادوقتلبهمنجر14/10/1378مورخرانندگی
مقصر%80حادثهپیوستنوقوعبهدرراويکارشناسانیئتهاینکهلحاظبهمتعلقهاتدی%80پرداختوحبسماههجده

تنـصیفقاعدةرعـایتعدملحاظبهاالشعـارفوقتذکرحـسب،احکاماجرايقاضیآقايوشدهمحکوماند،دادهتشخیص
قراررأيصادرکنندةمحترممحکمهولموردقبکهشدهمتذکررااشتباهوقوع)1.م.ق337مادهموضوع(دیهپرداختدر

قبولبانبوده،نقلیهوسیلهدرتصادمصورتبهکهتصادفکیفیتیژهوبهپروندهمحتویاتبررسیبادادگاه.استنگرفته
خلیلآقايمحکومیتتعدیلضمنکیفريدادرسیآیینقانون250مادهاستنادبهاحکام،اجرايمحترمقاضیتذکرهاي

دادنامهاسالمی،مجازتقانون)337ماده(درصدپنجاهبههشتاددرصدازبدويدادنامهدرمقررهدیاتپرداختدرنصیري
.))استقطعیرأياین.نمایدمیتأییدراصادره

/8ـ117دادنامهبهنسبتالعادهفوقتجدیدنظرخواهیبهرسیدگیمقامدرکشورعالیدیوانتشخیصپنجمشعبه
:استنمودهتصمیماتخاذذیلشرحبه28/7/1382ـ1120دادنامهطیشرقی،آذربایجاناستانتجدیدنظرنهمشعبه2/1381
جنبۀازهماستواردالذکرفوقدادنامۀدرشرقیآذربایجاناستانستريدادگکلیسرئناحیهازاعالمیومعنونهاشتباه((

بهاستنادزیرادیه%50به%80ازیهعلمحکوممحکومیتتعدیلنظرازهمووراحمدپحبیبهخانمحقدرمعینهارشودیهتأیید
عملاستنادفقطمحکومیتمستندونباشدتقصیردرصدتعیینامکانکهاستصحیحزمانیاسالمیمجازاتقانون337ماده

دادنامههذایعل.استکردهمشخصواستخراجراتقصیرمیزاندقیقاًکارشناس،فیهمانحندرولیباشد،نفردوهربه
نصفبهاحمدپورحبیبهخانمدرموردوبدويدادنامهدرشدهتعیینهايارشودیاتبهراعلیهمحکومونقضالذکرفوق

.))استتجدیدنظرغیرقابلوقطعیحکماین.نمایدمیمحکوممذکورارشودیات
اثردرزاده،حسیناباذرواحمدزادهباباآقایان،کشورعالیدیوانوهفتمبیستشعبه23/726کالسهپروندةمحتویاتطبق

صدمهوغیرعمديقتلمرتکب،تقصیر%15و%85باترتیببههرکدام،موتورينقلیهوسیلهرانندگیامردراحتیاطیبی
نسبتبه2419ـ10/77دادنامهیطآنانازهرکدامومطرحهشترودعمومیدادگاهاولشعبهدرموضوع.اندشدهغیرعمدي
طیشرقیآذربایجاناستانتجدیدنظردادگاهدومشعبهدررأياینواندشدهمحکومارشودیهپرداختبهتقصیرشان

وعمومیهايدادگاهدادرسیآیینقانون235مادهاجرايدررأيایناز.استقرارگرفتهییدتأمورد22/1/1378ـ68دادنامه
دادنامهموجببهکشورعالیدیوانوهفتمبیستشعبهکهآمدهعملبهالعادهفوقتجدیدنظرخواهی،کیفرياموردربانقال
امامازاءاستفتفتوکپیبهعنایتباوپروندهمحتویاتبهتوجهبا:اندنمودهتصمیماتخاذذیلشرحبه18/5/1379ـ159

هربه(استطرفدوهربهعرفیاستنادصدقمیزان،گردیدهمرقومجواباً،گرددمیضمیمهکهزمینهایندرسرهقدسخمینی
ایرادواعتراضبنابراین.استهمینهماسالمیمجازاتقانون337مادهوگرددمیتنصیفدیه)باشدهرکدامبهکهنسبت
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.استخالف،قاعدهعنوانبهآنرشیپذاما،استتیمسئولعیتوزلیتسهآنۀازجمل

توزیع مسئولیت به نسبت تأثیر. ب
سئولمداردانیزتحققدرکهي ریتأثزانیمبهاسبابازکیهر، هینظرنیااساسبر
موجببه).1391:109،یهاشموزادهیتق؛ 1388:73ک،یپره- 111و1390:110زاده،قاسم(.است
کشتهیکدیگرباواسطهبیبرخورداثربرنفردوهرگاه«:92سالیاسالممجازاتقانون527ماده

،عمديشبهجنایتدرموردباشدمساويبرخورد،درهاآنتأثیرمیزانچنانچهببینند،آسیبیاشوند
عاقلهوسیلهبههرکدامدیهنصف،محضخطايدرموردودیگريمالازهرکدامدیهنصف

یاعاقله، موردحسبببیند،آسیبیاشودکشتههاآنازیکیتنهااگروشودمیپرداختدیگري
فرضماده،نیاهبباتوجه. »بپردازنداودماولیايیاعلیهمجنیبهبایدرادیهنصفمرتکب،خود
نیمعاسبابریتأثاگرامااستاسبابازهرکدامریتأثبودننمشخصصورتدرتیمسئوليتساو
. هستندمسئولرفتارشانریتأثزانیمبهاسبابازکیهر،قانوننیهم526مادهبهتوجهباشود،

جنایتیوقوعدریبتسببهبعضیومباشرتبهبرخیعامل،چندیادوهرگاه«:مادهنیاموجببه
تمامبهمستندجنایتچنانچهواستضامناوستبهمستندجنایتکهعاملیباشند،داشتهتأثیر

،صورتایندرکهباشدمتفاوتمرتکبانرفتارتأثیرمگرباشندمیضامنمساويطوربهباشدعوامل
اختیار،بی،جنایتدرمباشرکهیدرصورت. هستندمسئولرفتارشانتأثیرمیزانبههریک

مادهمواد،نیابرعالوه. »استضامنسبب،فقط، باشدهاآنمانندومجنونیاجاهل،صغیرغیرممیز
مسئولمتضامناًآورند،واردیانیزمجتمعاًنفرچندهرگاه... «:داردیممقرریمدنتیمسئولقانون14

مداخلهنحوهبهتوجهباآنانازکیهرتیمسئولزانیممورد،نیادر. هستندواردهخساراتجبران
ازآنجاکهمعتقدند،بارهنیادردانانحقوقازیبرخ. »شدخواهدنییتعدادگاهطرفازک،یهر

ي براتوانیمرسد،یمنظربهیمنطقوعادالنهعملریتأثومداخلهزانیماساسبرتیمسئولمیتقس

دومشعبهدرکه)16/10/1377ـ2419(ترودهشاولشعبهمحترمدادگاهازصادرهرأيبههشتروداحکاماجرايمحترمقاضی
آیینقانون235ماده4تبصرهطبقلذاتشخیص،وارد)22/1/1378ـ68(گرفتهقرارتأییدمورداستانتجدیدنظرمحترمدادگاه

ارجاععرضهمدادگاهبهرسیدگیجهتپروندهونقضتجدیدنظرخواستهرأي1378بومص،کیفرياموردردادرسی
رانندگیسانحهازحاصلهنتایجاستنادۀدرنتیجوتصادفتامهعلتنشدنمعلوماثردرد،شومیمالحظهکهطورهمان.گرددمی
شعبهوکارشناساننظریهدرشدهتعییننسبتبهکشورعالیدیوانتشخیصپنجمشعبهنقلیه،وسیلهدوهررانندگانبه

عقیدهاظهارمتهمانمحکومیتبه)دیهتنصیف(طرفدوهربهعرفیاستناددقصمیزانبهکشورعالیدیوانوهفتمبیست
تجویزبهلذا.استپذیرفتهصورتمختلفاستنباطاسالمیمجازاتقانون337مادهازمذکورترتیببهبالنتیجهواندفرموده

وحدترأيصدوربرايموضوعطرح،کیفرياموردرانقالبوعمومیهايدادگاهدادرسیآیینقانون270ماده
.استشدهدرخواستقضاییرویه
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، دینماثابترااسبابازکیهرریتأثتفاوتنیطرفازی کیاگرکهی معننیبدشدقائلی محلآن
.)همان،یمیرحویی صفا(.دهداثربیترتآنبهدیبادادرس

ازتواندیمجهینتتحققدراسبابازکیهرریتأثومداخلهزانیمنییتعدردادرس
.ببردبهرهموجوداماراتریساوکارشناس

توزیع مسئولیت به میزان تقصیر. ج
ی گاهوبودهی کینزدرابطهي دارا»ریتأث«و»ریتقص«مفهومدواساسبرتیمسئولنزایمنییتع

برخسارتيبندمیتقس. ستینیی معناوحدتموجبتشابهنیااماشوندیمگرفتهنظردرهميجابه
ریتقصیگاه. استمتفاوتآثاريداراکنیلاستمشابهاوقاتاکثردراگرچههرکداماساس
جهینتتحققدریی بسزاریتأثنیسنگراتیتقصی گاهوداردجهینتدری فراوانریتأثامااستسبک
مصوبیی،ایدرقانون165مادهموجببه. شودیمدهیدزیننیقوانازياپارهدرنظرنیا. ندارند
بامتناسبهایکشتازهریکمسئولیتشوند،خطامرتکبکشتیچندیادوکههرگاه«:1343

باتقصیراهمیتتشخیصاگرحال،نیباا.استسرزدهکشتیآنازکهاستیريتقصتیاهم
نسبتبهطرفینبرسد،یکساننظربهطرفینتقصیریاونباشدممکنقرائنوشواهدازاستفاده
باشدداشتهيشتریبریتقصکهنیمسئولازکیهر،نظرنیااساسبر.»...بودخواهندمسئولمساوي

ق.ح.ا–11/2/1384–736/7هینظربهتوانیمنظرنیانقددر. کندپرداختيشتریبخسارتدیبا
موضوعمثل،وستهیپوقوعبهحادثهاوریتقصاثردرکهمقصرراننده«:دینمایمانیبکهکرداشاره
یارتکابعملازیناشیحقوقتیولئمسویقانونمجازاتتحملوبودهمسئول. ا.م.ق714ماده

مواددرکههمچنان. ستینهیفنحنمادرمؤثرهمریتقصدرصدواستاوعهدهبهتصادفهبمنجر
ياثرمتفاوتاي یمساوریتقصاست،هیدوخسارتهاآنموضوعکهقانونهماناز337و336

بهمکلفر،یتقصدرصدریتأثعدمبهتوجهباوقراردادچارچوبدرمهیبشرکتنیبنابرا.ندارد
درریتقصنسبتبهکهشودیمدعتواندینمواستخسارتوهیدپرداختدرخودتعهديفایا

مسئول،اسبابایسببییشناسايبرااگرچهدرهرصورت.»شتریبنهاستمسئولهیدپرداخت
انتقادقابلواستثناریتقصدرجهاساسبرتیمسئولعیتوزیولاستیمناسبضابطهریتقص

).109:زادهقاسم(.است

قبولنظریه قابل. د
ها بر از موارد خاص که در آنیرغرسدیها به نظر مآنیلو تحلیاتنظرتوجه به ارائهبا
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يامر،اسبابیربر اساس تأثینسبیتمسئولیرشپذ،استشدهیح تصریت بودن مسئولیتضامن
که یرفتپذیدبایزن717شماره یهوحدت رويرأیهدر توج1.رسدیو عادالنه به نظر میمنطق

به.گرفتي یاريرأینعنوان اماره از ابهید اسباب مشخص نباشد بایرتأثیزانکه ميدر موارد
بست است و در مرحله خروج از بنياماره و براینوعيرأینا،اثباتدر مرحلهیگردعبارت

باید هر عامل را بابت اسالمیمجازات قانوناز یاتدکتاب527و 526ثبوت با توجه به مواد 
.رفتارخود مسئول دانست

نتیجه
صورت آنان عنوان مستقل ندارد و بهیاتو نظریحقوق- یخسارت در کتب فقهتسریع
یاتنظریلتحل. قرارگرفته استیل بحث و تحلمورد»یترابطه سبب«عنوان یرمجموعهمختصر ز

ي برادارندیبحث هستند و اظهار میندر ايقائل به تأمل جدياکه عدهدهدیدانان نشان محقوق
احراز شرایط ضروري تحقق زیان باشد یعنیدر زمرهیدباي سبب محسوب شود،احادثهینکها

اگر تعهداست که ینمستلزم ایتو تحقق مفهوم سببآیدیبه وجود نميضرر،شود که بدون آن
ینگرچه ابنابراین. وقوع نبودالکرد، خسارت قطعییدخالت نمیدو عامل جدشدیاجرا م

بر ۀ خسارتتامیتموجب تعلق مسئولیعتسریناند اما اخسارت را زودتر موجب شده،حوادث
و تصوریرقابلو غبینیپیشیرقابلدر زمان تحقق غیجهنتینکهاالخصوص یعلشود؛ یعهده او نم

م فرض عدم جبران خسارت یایکن پذیرش این نظر مستلزل. نبوده استيعمل ویجهنتدرکامالً
یجادرا ایجهنتینقطع ولو در زمان دورتر اطوراست که بهیبر دوش عواملیتبار مسئوليواگذار

پذیرش فرض اول با توجه به روح مواد قانون . هستندیجهحدوث نتةو عامل بالقوکنندیم
یزنیگردر فرض داست وقابل انتقاد مسئولیت مدنی که هدف از آن جبران خسارت است،

ینهنوز توسط اینکهاسباب بالفعل با توجه به ایتاسباب بالقوه و معافبر عهدهیتمسئوليواگذار
یجادایرا که خسارتیعاملنبایدویستنیرشپذو قابلینشده، منطقیجادایعوامل خسارت

که قرار یعاملییشناسایگر،دياز سو. کردحادثه را رها ینکرده مسئول دانست و مسئول اصل
یزانمشکل و برآورد ميامراي را ایجاد کند،یجهنت،به قطعیکاحتمال نزدو بهیندهاست در آ

یرتأثوقتیوارد است که یزانتقاد نیناگرچه ا.استیرممکنغ،که به بار خواهد آوردیخسارات

از40یاتآینهمچن-)164یهآانعام،سوره(ياُخروزرهوازرتَزِروالو-)38یهآمدثر،سوره(ینهرهکَسبتبِمانَفسٍکُلُّ.1
.دارداشارهلبمطینهمبهیونسسورهاز27واعرافسورهاز160ونحلسورهاز111وغافرسوره
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در یهاولةکنندتدانستن عوامل دخالیجه شود، سهیمنتیدتشدیاموجب تسریع،عاملینچند
و ، سازگارترضرربینییشپاصل عدالت و کننده بایععامل تسریتو کاهش مسئولیتمسئول

انتساب ضرر به فعل که از ارکان یتقابلیکنل.کندیمتررا سهلدیدهیانامکان جبران خسارت ز
اسباب ی،کلضابطهموجبطبق مقررات و بهاست مانع بوده ویتمسئولیريگشکلی اساس
خواهند یها مسئول تلقضرر به آنیو انتساب عرفیترابطه سببيدر صورت برقرارکنندهیعتسر
ی نیز مؤید این مطلب است؛ و مجازات اسالمیمدنیتو مسئولیتوجه به مواد قانون مدن. شد

مجدداً متعرض این موضوع شده 1392سال یقانون مجازات اسالمیببخصوص که مقنن با تصو
موجب ،استدادهي رویگر دیعواملیهکه با دخالت اولبینیپیشیرقابلغیج رخداد نتا. است

در یزعوامل را نیناز خسارت مسئول باشند مگر بتوان ایدر جبران بخشیزعوامل نیناشودینم
از یدار جبران بخشهاست تا عهدهانتساب به آنعواملی تلقی کرد که خسارت عرفاً قابلیرهدا

و یطو توجه به شرا1یمدنیتقانون مسئول4با وحدت مالك از ماده یاند شوخسارت 
.یردقرار گیفعامل مورد تخفیتمسئولیه،واحوال قضاوضاع

و یرابطه عرفیجه،فعل و نتینبکهیدرصورترسد یبه نظر مشدهیانبا توجه به مطالب ب
عبارتبه.کننده از این قاعده مستثنا نیستندیعبرقرار و اسباب تسریتمسئولی برقرار باشد،نوع

و کندیمایجاد که آن را زودتر یکس، عملحادثه به خسارتیشدن قطعیبا فرض منتهیگر،د
یبه اسبابیتمسئوليرا در بر خواهد داشت و واگذاریتمسئولشودیمیتلقیجهعرفاً مسبب نت

. یستنیرشپذقابل،رکردن از جبران خسارتنظصرفیا،را رقم خواهند زدیجهکه بالقوه نت
یهر عاملیطبق ضوابط کلیري و تسریع نتیجه نقش داشته باشند،گاگر اسباب متعدد در شکل

یتمسئولیزانبرآورد م. یردکننده قرار گجبرانعواملدر زمرهیدباشودیکه سبب محسوب م
در یو قواعد حقوقیمدنیتمسئولیانبا توجه به مبیداسباب، بایردخالت سایانهر سبب در م

به یت، مسئولیرتقصدرجهیزان به میتتضامن، مسئولیاتخصوص نظریندر ا. نظر گرفته شود
ینشده است که هرکدام از اارائهیت مسئوليو تساویجهنتیجادهر عامل در ایرتأثیزانم

و یربر اساس تأثیتمسئولزانیمیهنظریرشپذیکنلیایی هستند؛و مزایبمعايراهکارها دارا
:دهدیفتخفیرزردادرموراخسارتیزانمتواندیمدادگاه«:مدنیمسئولیتقانون4ماده.1
.باشدکردهمساعدتوکمکدیدهیانزبهيمؤثرنحوبهیانزواردکننده،خسارتوقوعازپسهرگاه-1
واردکنندهیتنگدستوعسرتموجبیزنآنجبرانوباشداغماضقابلعرفاًکهبودیغفلتازیناشخسارتوقوعهرگاه-2
.شودیانز
یتوضعیاوکمکآنشدناضافهبهیانمودهفراهمرایانزیجادایلتسهموجباتانحاءازينحوبهدیدهیانزکهیوقت-3

.»باشدکردهیدتشدرایانزواردکننده
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یندر ایدجدةشدوضعین، قوانیاتو روایاتبه آتوجهبا یجهنتیريگنقش هر عامل در شکل
.استیرشقبول و موردپذقابلشد،یلکه تحلیمدنیتمسئولیباب و مبان
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