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 دهچكی

رابطه سببیّت به معنی وجود رابطه بین فعل زيانبار و زيان وارده، يكی از ارکان مسئولیت مدنی است که اثبات آن برای   

مهمترين اصول مسئولیت مدنی که لزوم جبران خسارت به عنوان يكی از از آنجايی حكم به جبران خسارت ضروری است. 

يا سبب  رت در حالتی که اسباب مجمل هستند بسیار ضروری است.تعیین مسئول جبران خسا لذا به شمار می رود

دانیم که سبب واقعی يكی مجمل حالتی است که در آن يكی از چند سبب، موجب ورود خسارت شده و اجماالً میاسباب 

ای جبران . در اين حالت مشخص نمودن سبب براز اسباب اجتماع يافته بوده و الغیر، اما علم تفصیلی به آن وجود ندارد

عبارتست از:  که برای تعیین سبب ارائه شده های مختلفیظريهن خسارت امر بسیار مهمی است. به همین منظور

تقسیم مساوی مسئولیت »، «ی قرعهتمسّك به قاعده»، «یریاجرای اصل عملی تخ»، «اسباب مجمل منیتضا مسئولیت»

بسیاری در دادگاههای ملی و بین  هایپروندهوجود . لفینی داردموافقین و مخا هاهرکدام از اين ديدگاه«. میان اسباب

المللی که به دلیل مجمل بودن اسباب، تعیین مسئول را با مشكل مواجه نموده، ضرورت پرداختن به موضوع اين مقاله را 

م به عمل در صورتی که تمام اسباب قصد مشترکی داشته و اقدا که فرضیه اين پژوهش اين استدو چندان می کند.  

مطالبه خواهد شد. هدف  و خسارت از تمام اسباب بین ايشان تقسیم گشته مشابهی نموده باشند مسئولیّت به نحو مساوی

تحلیلی که اطالعات آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده تبیین مسئول جبران خسارت در  -از اين مقاله توصیفی 

 فرض اسباب مجمل می باشد.  

 

  :واژگان کلیدی

 سبب مجمل، اجتماع اسباب، سببیت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت
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 مقدمه

زيانبار، نقش داشته باشد بلكه گاهی اسباب متعددی در وقوع ضرر  یهمیشه چنین نیست که تنها يك سبب در وقوع حادثه  

علم اجمالی داريم که  یگاه .است . ورود اسباب متعدّد به عرصه مسئولیّت مدنی خود در دو فرض قابل تصوّرتأثیر گذار است

سبب ضرر يكی از چند عامل مشخّص است بدون اينكه تفصیالً معلوم باشد که کدام يك از اسباب مزبور عامل واقعی زيان 

اند به باعث ايجاد ضرر شدهو عرضی در کنار هم قرار گرفته و يا يقین داريم که اسباب متعدّدی به صورت طولی  ی؛ و گاهاست

 .وجود دارداسباب با زيان رابطه سببیّت  یمیان همه هنحوی ک

راجع به فرض اول که تحت عنوان اسباب مجمل شناخته می شود پژوهش های متعددی در قالب کتاب و مقاله صورت گرفته   

اينكه کاربرد است لیكن تدوين مقاله ای که بتواند تمام ديدگاههای مربوط به اين موضوع را بررسی نمايد ضرورت دارد؛ ضمن 

کند. های حقوقی متعددی که موضوع آن سبب مجمل است لزوم پاسخ دادن به اين مسأله را مضاعف میآن در حل پرونده

آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده مداقه در نظريات متعددی است که برای تعیین سبب در فرض اسباب مجمل مطرح شده 

تحلیلی است. در اين نوشتار  -ای بوده و نوع اين پژوهش توصیفی مقاله کتابخانهی جمع آوری اطالعات اين است. نحوه

  کوشش شده که پاسخ اين سواالت تبیین شود.

 الف( ديدگاههای فقها و حقوق دانان برای معین نمودن سبب مسئول به جبران خسارت در فرض اسباب مجمل چیست؟

 کدام است؟ب( ايرادات وارده به هر کدام از اين نظريه ها 

 ج( در مقام عمل قاضی کدام سبب از اسباب مجمل را ملزم به جبران خسارت می نمايد؟ 

 بحث و بررسی

 تعریف مسئولیت و اقسام آن  -1

مسئولیت ( 1:66::7ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به ديگری وارد کرده است )امامی،  عبارت است ازمسئولیّت   

مسولیت قراردادی بر اثر عدم رت است از مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداداقسامی دارد که عبامدنی 

ناظر به لزوم جبران خسارتی است که از اين جهت بر متعهدله وارد شده  آيد واجرای تعهدّی که از عقد ناشی شده به وجود می

دی يا غیرعمدی مرتكب، حاصل شده بدون اينكه بین الزامی است که در نتیجه عمل عم نیز ولیت غیر قراردادیئمس است.

 مانند الزامات ناشی از جرم و موجبات ضمان قهری. ؛طرفین قراردادی درآن زمینه وجود داشته باشد

هدف از قواعد مسولیّت مدنی جبران ضرر با توجه به اين اصل کلی حقوقی که هیچ ضرری نبايد بدون جبران باقی بماند،   

  است.

 مجمل اسباب -2

 يكی از مواردی که بررسی جبران کننده ضرر و خسارت وارده در آن با چالش جدی مواجه است فرض اسباب مجمل است.  

صورت اجمالی، يعنی فاعل زيان بین چند ه منظور از سبب مجمل، آن است که علّت و سبب حادثه زيانبار معلوم است، امّا ب  

عامل زيان را به صورت دقیق و روشن از بین ساير  دتوانديده نمیای که زيانهبه گون ؛عامل مشخص و محصور، مردّد است

عوامل، تعیین و معرفی نمايد. بنابراين، گاهی مسأله دچار پیچیدگی شده و نه تنها يك سبب، بلكه اسباب متعددّی در وقوع 

می شود که اگر يكی از چند عامل مشخص بنابراين در چنین مواردی اين پرسش مطرح  کنند.حادثه زيانبار نقش آفرينی می

 برای يافتن پاسخ سبب ورود خسارت گرديده اما علم تفصیلی به سبب قطعی وجود ندارد برای جبران خسارت چه بايد کرد؟ 

اين سؤال الزم است ديدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در اين زمینه مورد مداقه قرار گیرد و بهترين ديدگاه ارائه شود تا در 

  قام عمل قضات نیز بتوانند از آن بهره جويند.م

 بررسی نظریات -3

 دانان را در اين مقام می توان در قالب اين نظريات احصا نمود:راهكارهای فقها و حقوق  
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  المال و تساوی اسباب.قرعه، تخییر، پرداخت از بیت

 نظریه قرعه -1-3

اين اساس، قاضی به ناچار و  رح شده برای تعیین شخص مسئول است. برهای مطبررسی حكم مسئله از راه قرعه، يكی از راه  

. عمل به اين قاعده از نظر مشهور فقها راه برای جبران خسارت زيان ديده بايد يك نفر را به حكم قرعه، ملزم به جبران کند

: 1ه.ق.، 1116است )مراغی،  رود و مستند آن اخبار کثیری است که تعداد آن نزديك به حد تواترحل معتبری به شمار می

 1136؛ طوسی، 29: :ه.ق.،  :111بسیاری از مستندات اين قاعده در کتب معتبر شیعه وجود دارد )صدوق،  (.11:و  13:

اين قاعده خارج است و موارد متعددّی از قلمرو (. ممكن است به اين قاعده اين ايراد وارد شود که 13: :؛ همو، ، 9:2: 7ه.ق.، 

ی يخارج بودن موارد مذکور، نه به دلیل تخصیص اکثر که قبیح و غیرعقال ؛می شودموجب تضعیف اعتبار اين قاعده ، اين امر

اند نه اينكه با ده قرعه نبودهقاعهاست؛ بدين معنا که موارد مذکور از ابتدا جزو قلمرواست، بلكه به دلیل خروج تخصصی آن

 (.131: 1:36 ند )محمدی،ورود دلیل خاصّ، از شمول آن بیرون آمده باش

دو احتمال داده شده است: اول اينكه خداوند دخالت  ؟رسدچگونه قرعه به واقع میممكن است اين سؤال نیز مطرح شود که   

ضمن   (71) سوره مائده آيه «بَل يَداُه مَبسوُطَتانِ» کند؛ چراکه خود در قرآن می فرمايد: کند و ما را به حقیقت رهنمون میمی

 (  123: 6، 1136كه برخی از روايات نیز مؤيد آن است )کلینی، اين

(. بنابراين 9:2 :1136، قرعه در امور مجهول توصیه شده است )طوسی به دوم اينكه، قرعه حجّت است: چراکه در رواياتی 

شمرده شده است توان چنین بیان نمود که قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلكه برای حلّ و فصل اختالفات، حجّت می

 (.23:1:36)محمدی،

در موارد شبهه محصوره که فرض اسباب مجمل را نیز می  از جمله امام خمینی )ره( معتقدنددر هر حال بسیار ی از فقیهان   

ست؛ زيرا موضوع، مصداق امر مجهولی است که نه تنها جبرای تعیین سبب مسئول بايد به قرعه تمسّك توان بدان ملحق نمود. 

.)امام خمینی)ره(، بی تا: دلیل قطعی يا ظنّی برای روشن شدن آن وجود ندارد، بلكه مجرای هیچ اصل عملی نیز نیستهیچ 

اگر دو نفر متهّم به قتل باشند و هرکدام ادّعا کند که ديگری کشته است، »در پاسخ به اين پرسش که همچنین ايشان  ( 7:7

، قاتل بودن ثابت نمی شود، و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن يكی از دو نفر ی يك نفربا گفته»گفته است: « چه بايد کرد؟

« توان گرفتبرسد، ديه را با قید قرعه از يكی میه معیّن، اگر حجّت شرعی بر قاتل بودن يكی قائم نشود و نوبت به دي

 (1:72::17)کريمی،

در  (127ه.ق:  1:12)مرعشی نجفی، به قرعه شده است.ائل قدر بحث جراحت برای تعیین قاتل،  نیزآيت اهلل مرعشی نجفی،  

با اين حال به نظر سابق پیش بینی شده است.   . ق.م.ا12:مقررّات کیفری نیز، قرعه برای تعیین مسئول پرداخت ديه در ماده 

ای سست و عدهآن را قا متكی نیست و بسیاری از فقیهان تقنیت آن به داليل محكم و مینفس قاعده قرعه و حج می رسد.

همانگونه که از مفهوم لغوی قرعه پیداست، قرعه به معنای شانس و اقبال می باشد و اين خود حاکی  بنابراين. دانندمتزلزل می

از آن است که واگذار نمودن يك امر که دو طرف آن رابطه، انسان و سرنوشت او می باشد به شانس و اقبال خود چندان عادالنه 

  رو تمسك به قاعده قرعه چندان عادالنه و معقوالنه به نظر نمی رسد.نبوده و از اين 

 از بیت المال خسارت نظریه پرداخت -2-3

جبران خسارت زيان ديده از بیت المال در موارد متعّددی در حقوق اسالمی پیش بینی شده است؛ برای نمونه، چنانچه     

بر انتساب قتل به شخص يا اشخاص در دسترس  دالطعی يا ظنّی جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ گونه دلیل ق

و قرائن ظنّی برای بیابند ی کلّی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته شود. البته قاعدهنباشد، ديه او از بیت المال پرداخته می

شود )امام خمینی، پرداخت می ی قتل او به شخص يا اشخاص معیّنی وجود نداشته باشند؛ ديه او از بیت المالقاضی درباره

قانون  99:و  :1:، 19:، 973، 9:7، 23 همچنین موّاد در بر گیرنده همین حكم است؛ ق.م.ا. سابق922ی ( مادّه162:1131

ی ابی ز جمله روايت معتبرهمذکور، مستند اين حكم روايتی است که در آن به لزوم پرداخت ديه از بیت المال اشاره می کند؛ ا
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است: ابوعبیده از امام باقر)ع( از حكم نابینايی که چشم انسان بینايی را کور کرده بود سوال کرد؛ امام در آن آمده که   عبیده،

شود. امّا در جنايت نابینا، ديه ثابت است که از مالش پرداخته می .شخص نابینا مانند خطاست دعم»در جواب ايشان فرمودند: 

   (. 39:: 1:36)کلینی « امام پرداخته و حق مسلمان ضايع نمی شوداگر مالی نداشته باشد، ديه را 

اين احكام بیشتر به وضعیّت متضّرر نظر دارد و احراز رابطه سببیّت در آن ممكن است، از اين رو با اين انتقاد مواجه است که   

آن را به همه بتوان  مقامی نیست کهدر موارد استثنائی پذيرفته شده است و اين رويه در  تنها پرداخت ديه از بیت المال

 مصاديق تعمیم داد.

 تخییر ینظریه -3-3

و ادله فقاهتی  حكم شرعی دسترسی به دلیل اجتهادی ممكن نباشد چاره کار تمسّك به اصول عملیّه تعیینهرگاه برای   

 است.

ای است که امكان ضعیت به گونهاست و و «به كلفم»، بلكه شكّ در در بحث سبب مجمل شك در اصل تكلیف وجود ندارد  

فعل و ترك يعنی مكلّف بین دو محذور  اين حالتبه بیان ديگر در  باشد.احتیاط وجود ندارد لذا مجرای اصل عملی تخییر می

 مقدور نیست.در آن واحد  تكلیف  وامكان عمل به هر دو پر واضح است که يا وجوب و حرمت قرار گرفته و فعل 

قاعده تخییر است. در عمل به راه هايی که برای تعیین مسئول در فرض اسباب مجمل پیشنهاد شده است، از  بنابراين يكی  

به ورود ضرر وجود دارد، منتها در خصوص عامل زيان، علم  قطعیموضوع مورد بحث يعنی اسباب مجمل، علم تفصیلی و 

موضوع فاقد از طرفی چون وارده را فراهم نموده است. اجمالی داريم که يكی از چند سبب معلوم و معیّن، موجبات ضرر و زيان

سوی ديگر به دلیل اينكه ترديدی در اصل  از .گرددسابقه معلوم و يقینی است بنابراين جريان استصحاب در آن منتفی می

ع آن از اين رو مجرای اصل برائت نیز نیست. مع هذا، علی رغم وجود تكلیف و علم به جنس آن، نوتكلیف وجود ندارد 

از طرف )وجوب( و آن است که خسارت بايد جبران شود  «الضرر»نامشخص و مردّد است، چرا که از يك طرف اقتضای قاعده 

، بنابراين موضوع داير است بین )حرمت( ال به باطل، مقتضی حرمت اخذ خسارت از همه اسباب مجمل استمديگر منع اکل 

رود و حرمت اخذ خسارت ها میه همه اسبابی که احتمال انتساب ضرر به آنوجوب و لزوم جبران خسارت زيان ديده به وسیل

 از همه اسباب مجمل با علم به اينكه فقط يكی از آنها مسبّب واقعی ضرر می باشد.

باشد و محلّ جريان اصل تخییر است. برخی از فقها دلیل ورين میحذبه بیان ديگر، موضوع از مصاديق دوران امر بین م  

عدم اعمال ؛ و که وجوب و حرمت هیچ ترجیحی بر يكديگر ندارند انداصل تخییر را حكم عقل دانسته و متّذکر شدهجريان 

باشد که از نظر عقلی مخدوش است فلذا در  حتخییر به معنای ترجیح دادن يكی از آنها بر ديگری و در حكم ترجیح بالمرج

 (.936)آخوند خراسانی، بی تا: تخییر شد عقالً بايد قائل به «دوران امر بین محذورين»مورد 

اند که در باب تعارض دو باری دانستهخبرخی ديگر مستند جريان اصل مذکور را دلیل شرعی دانسته و اين دلیل را مالك ا  

 (.32:1:37اند )محقق داماد، دارای شرايط حجیّت وارد شده و حكم به تخییر مكلّف داده ءجز

يكی از اسباب مجمل به  قاضی و مخیّرگذاشتن او در انتخابيد  بَسطر وارد است اين است که ی تخیینقدی که به نظريه 

با اين توصیف  ع حقوق مردم گردد.یاستفاده و تضیءچه بسا منجر به سو ،ایبدون وجود هیچ قرينه و نشانه ،عنوان ضامن

 پذيرفتن اين ديدگاه خالی از اشكال نیست.

 پرداخت مساوی نظریه  -4-3

در قانون مجازات  .آيدهای مطرح شده جهت تعیین مسئول در فرض اسباب مجمل به شمار میتساوی اسباب از ديگر راه  

ه در فرض علم اجمالی به ين متهمان به پرداخت دمابه تساوی ض( 162و  163، 166، 1::، :::)مواد  1:29مصوب  اسالمی

بدين شرح که سوالی  مكارم شیرازی در پاسخ هللاست چنانچه که آيت ا يكی از متهمان حكم داده شده ارتكاب جنايت توسط

ابت نموده تكلیف صفردی کشته شود و نتوان ثابت کرد که تیر کدامیك به مقتول ا اگر در اثر تیراندازی همزمان چند شخص،»

راهی برای تعیین قاتل نیست، يكی از آنها اين شخص کشته شده و  چنانچه ثابت شود که به واسطه»انداظهار  داشته«؟چیست
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( پرسش قابل طرح در اينجا اين است که آيا با توجّه به اينكه هرکس بايد 29:1:66)کرمی، « شود.درمیان آنها تقسیم می ديه

کشد و مسئولیت ناشی از فعل غیر، خالف قاعده است، تحمیل ضمان بر همه اعضا، عادالنه است؟ با بار گناه خويش را به دوش 

يا دخالت در  يا جرح شود و ای که منجر به قتلبه آنچه در روايات و مستندات مطرح شده، صرف مشارکت فرد در حادثهنظر 

نزاع دسته جمعی که احتمال جنايت در آن هست، اين امر، خود تقصیر است چرا که مداخله کنندگان در آن، محیط خطرناکی 

های قضايی همین تقصیر و ايجاد خطر است. از اين رو همانگونه که دکترين و رويه اند که مسئولیت در آن در ازاءرا ايجاد کرده

(، قانونگذار ايرانی نیز مسئولیت مشترك و 96: 1:29اند)عابدی،ال و فرانسه قائل به مسئولیت مشترك و تضامنی شدهکامن

انعكاسی تواند در قانون مجازات اسالمی که می يا خطرآمیز پذيرفته استمساوی را به عنوان ضمانت اجرای عمل تقصیرکارانه و 

از مبنای عدالت توزيعی در حقوق مسئولیت مدنی ايران در زمینه خسارات بدنی باشد. امروزه مسئولیت مدنی به صورت ابزاری 

ی ان به وسیلهرود کارکرد و هدف آن، سودمندی اجتماعی باشد و بتوقرار گرفته است که انتظار می 1برای تحقّق عدالت توزيعی

 (. 731و  236، 122، 21:: 1:33آن مالحظات سیاسی و اهداف مربوط به مهندسی اجتماعی را دنبال کرد )بادينی، حسن، 

توان در نقد اين نظريه گفته شده است که مباح بودن عمل ارتكابی مسببین مانع از مقصر دانستن جمیع ايشان بوده و نمی

كبین را محكوم به پرداخت خسارت نمود. در پاسخ به اين خدشه بايد عنوان نمايیم شرکت ی ريسك همه مرتبرمبنای نظريه

داشتن در گروهی که خطا توسط يكی از افراد آن گروه رخ داده، در حكم ارتكاب تقصیر مشترك بوده و همانند جايی است که 

ی آن مجموعه در پیدايش محیط خطرناك اند؛ بنابراين عمل تمام اعضاچند نفر به طور مشترك تقصیری را مرتكب شده

دخالت داشته است. ضمنا در اکثر قريب به اتفاق موارد منجر به مسئولیت مدنی، عمل انجام گرفته از سوی مرتكب عمل مجاز 

ی آن به شخصی خسارت وارد شده است و اگر غیر از اين بود ممكن بود منجر به مسئولیت و يا مباحی بوده است اما در نتیجه

 یفری برای مرتكب نیز شود.ک

 دانانسبب مجمل از دیدگاه حقوق -5-3

دانان، بحث تعیین سبب مسئول از بین اسباب مجمل برای جبران خسارت متضرّر مطرح گشته و در اين باب، در میان حقوق  

 ات را در چهار گروه زير قرار داد:توان اين نظرها میاند که با بررسی و دقّت نظر در آنکارهای مختلفی ارائه کردهعقايد و راه

يك شخص حقوقی دانسته و بر اين نظر متفقّ هستند که ی گروهی از علمای حقوق، مجموعه اسباب مجمل را تشكیل دهنده  

ی آن جبران شود. )کاربونیه، به نقل از کاتوزيان ف خسارات وارده به وسیله اين شخص حقوقی بايد توسط اعضاء تشكیل دهنده

 ( 932:1:36م ها:الزا

 های شخص حقوقی را دارا نیست.اين نظريه با اين ايراد اساسی روبروست که اصوالً گروه مذکور هیچ يك از ويژگی  

گروه ديگری از صاحبنظران حقوق، بر اين رأی هستند که هر زمان فعل زيانبار اسباب مجمل، متضّمن عنوان مجرمانه     

توان به عنوان شرکای جرم به پرداخت ضرر و زيان محكوم نمود. )گارو، به ی زيانبار را میثهباشد، همه شرکت کنندگان در حاد

 (. 931:1:61نقل از کاتوزيان، الزام ها: 

کند؛ دوم اينكه بر فرض که اين نظريه از دو جهت قابل انتقاد است: اول اينكه عنوان شرکای جرم بر اسباب مجمل صدق نمی  

ضمین حقوق زيان ديده قائل به اين نظر شويم، در صورتی که فعل زيانبار متضمّن عنوان مجرمانه نباشد، مسامحتاً و از باب ت

 کند. ی مزبور کارآيی نخواهد داشت و تكلیف قاضی را مشخص نمینظريه

یت فعل آنها بر اند که در مواردی که اسباب مجمل از افرادی باشند که مسئولی ديگری از اساتید حقوق بر اين عقیدهدسته  

توان ی سببیّت میان فعل فرد فرد آنها و ضرر ايجاد شده باشد، میی شخص ثالثی باشد بدون اينكه نیازی به احراز رابطهعهده

                                                           
عدالتی است که بدان وسیله در دولت مزایایی مانند )مناصب، احترامات، پاداش و مزایای دیگر اجتماعی( را میان شهروندان خود برحسب  .8

 کند.های هندسی )شایستگی ها( تقسیم میتناسب
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جبران ضرر وارده را از همان شخص ثالث مطالبه نمود، چرا که عدم تعیین دقیق و تفصیلی عامل زيان، تأثیری در تكلیف ثالث 

 (.931: 1:61متضرّر ندارد )کاتوزيان،  مذکور در مقابل

دانان بر اين اساس مبتنی است که نفس حضور هر کدام از اسباب مجمل در ايجاد ضرر و زيان ی گروه ديگری از حقوقعقیده  

ارت اثبات ی مسئولیتی علیه آنها بر شمرد، که در اين صورت زمانی که بتواند عدم سببیّت خود را در ايجاد خستوان امّارهرا می

ی اسباب متضامناً مسئول جبران خسارت متضرّر هستند، مگر اينكه آن اسباب بتواند عدم گردد؛ فلذا همهنمايد، بریءالذمه می

 (. 932: 1:36ی زيانبار اثبات نمايد )وينی، به نقل از کاتوزيان، مدخلیت و حضور خود را در وقوع حادثه

ی قانونی است؛ چرا که در هیچ متن قانونی نیامده است؛ و نه ی مذکور، نه امّارهشود اوالً امّارهدو ايراد بر اين نظريه وارد می  

باشد نه همه آنها. ثانیاً يكی از اسباب، عامل واقعی زيان می يقین دارد که فقطامّاره قضايی است. بدين دلیل که قاضی قطع و 

ی آنها مسبّب حقیقی ضرر نیستند نه تنها خالف عدل و انصاف ت تضامنی اسباب مجمل با اين فرض که همهحكم به مسئولی

 است بلكه در صورت اعمال آن نیز از اين جهت که امكان تقسیم مسئولیت در میان آنها وجود ندارد قابل پذيرش نیست.

 سبب مجمل در قوانین موضوعه -6-3

، هیچ حكم قانونی صريحی در 1:63مصوّب سال  ون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی،در ايران پیش از تصويب قان  

ی موتوری ی نقلیّهقانون بیمه اجباری دارندگان وسیله 13توان مادّه خصوص سبب مجمل ذکر نشده بود. البته با مسامحه می

. پس از آن و با تصويب قانون 1اجرا نمود ، را در فرض اسباب مجمل1:16زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوّب آذرماه 

، قانونگذار صريحاً در مقابل حلّ اين معضل در باب قتل برآمد. در مادّه  1:63اصالحی موادی از قانون مجازات اسالمی، مصوب 

ل باشند و هر اگر دو نفر متهّم به قت»اين قانون که متأثّر از رأی و نظر برخی از فقهای امامیه است چنین عنوان شده:  12:

يكی از دو نفر باشد و حجیت شرعی بر قاتل بودن کدام اّدعا کند که ديگری کشته است  و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط 

 «.شوديكی ارائه نشود و نوبت به ديه برسد با قید قرعه ديه از يكی از آن دو گرفته می

باشد و از اين حیث فرقی ندارد که متهمیّن به قتل وان حدّاقل میناگفته نماند که ذکر عدد دو نفر در مادّه مزبور به عن  

توانند با استفاده از وحدت مالك يا بیشتر باشد. زمانی که تعّدد اسباب  مجمل مطرح باشد، محاکم می)اسباب مجمل( دو نفر 

 (.72: 1:62ی فوق همین حكم را جاری نمايند )سپهوند، مادّه

توان اعمال کرد و به را جز در موارد مخصوص نمی، 1:63قانون مجازات اسالمی مصوب  12:ده شايان ذکر است که حكم ما  

گردد امّا به لحاظ خاصّ بودن تری محسوب میی اجباری به نظرراه حل منطقیهمین منوال اگرچه حكم مندرج در قانون بیمه

 قانون مذکور، مشكل بتوان آن را به موارد مشابه تسرّی داد. 

يكی از ی ی علم اجمالی بر وقوع قتل به وسیلهدر زمینه 12:ی سابق در ماّدهن ذکر است با اينكه قانون مجازات اسالمی شايا  

با تفكیك فروض 1:29جديد مصوب دو نفر، راهكار اعمال قرعه را برای اخذ ديه برگزيده است، در مقابل قانون مجازات اسالمی

کارهای يا خیر و همچنین درمورد سبب ناشناس، راه و برحسب اينكه لوث محقّق شده يا عدم وجود اقرار بر اساس وجود

در موارد علم اجمالی به »دارد: ی آن که عنوان میق.م.ا. اين قانون و تبصره 166ديگری را وضع نموده است. مطابق مادّه 

برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر 

                                                           
 - بیمه بطالن قرارداد نقلیه، نبودن وسیله بیمه علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایزیان جبران برای»داشت: قانون مذکور عنوان می 11. ماده 1

 کلی طور به نباشد یا پرداخت قابل گربیمه ورشکستگی یا و حادثه مسئول نشدن شناخته یا و کردن فرار - گربیمه تأمین تعلیق – بیمه قرارداد تعلیق

 "بدنی هایخسارت تأمین صندوق" نام به مستقلی صندوق( 4 ادهم در موارد مصرح استثنای به) نامهبیمه شرایط از خارج هایخسارت جبران برای

 موجب به بدنی، هایخسارت تأمین صندوق صالحیت و وظایف سازمان، .شد خواهد اداره ایران بیمه سهامی شرکت وسیله به شود کهمی تأسیس

 .«رسید خواهد وزیران أتهی تصویببه و تهیه ایران بیمه سهامی شرکت وسیله به که خواهد بود اینامهآیین
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اين باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند 

 .ياد کنند در خصوص قتل ديه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، ديه به نسبت مساوی از متهمان دريافت می شود

علیه مخیرند برای دريافت ديه به هر يك هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم يا مجنی -تبصره  

، هرگاه منشأ علم «از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتی بین جنايت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست

يا مجنی علیه مخیّرند برای دريافت ديه به هر يك از متهمّان مراجعه نموده و در  رد، اولیاءاجمالی، اقرار متهمّان باشد حسب مو

                 نیز، مؤيد مطلب فوق است.                                                               1اين قانون :13اين امر تفاوتی بین جنايت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست و ماّده 

يا عدم لوث احكام متفاوتی را مقرّر نموده است. اّما در فرض فقدان اقرار در میان اسباب مجمل، قانونگذار بر اساس وجود      

ی ، از متهّم دلیل و مدرك بر نفی اتهّام مطالبه می کند زيرا در خون برخالف اموال، سوگند بر عهده9در صورت حصول لوث

(. بر همین اساس 36:، 1:62باشد )محقق داماد، ی مّدعی علیه میی دلیل برای اثبات بی گناهی، بر عهدهمهمدّعی و اقا

ی دلیل بر اثبات برائت توسط گردد، لیكن در فرض عدم ارائهيابد و قسّامه اجراء نمیی دلیل، متّهم برائت میدرصورت ارائه

يا از متّهم در خواست قسّامه نمايد. درصورتی که شاکی از متّهم قسّامه را  کندی قسّامه يا اقامهمتّهم، شاکی اختیار دارد 

يا بیّنه را داشته باشد؛ و در گردد بدون اينكه شاکی حقّ تجديد دعوی با قسّامه ی قسّامه کند تبرئه میمطالبه نمايد و او اقامه

 گردد.امه به شاکی داشته باشد محكوم به پرداخت ديه میصورت امتناع ورزيدن از قسّامه، متّهم بدون اينكه امكان رّد قسّ

يكی  در باب قسّامه چنین است که آن را به عنوان 1:29نظر و ديدگاه مشهور فقهای امامیه و قانون مجازات اسالمی مصوب   

ردد؛ امّا در صورت عدم حصول گی خاّص اثبات جنايات پذيرفته، بنابراين صرفاً در موردی که لوث نمايان باشد، اجرا میاز ادلّه

يك نفر از  اين قانون درصورت علم اجمالی به ارتكاب جنايت توسط 166لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، به موجب ماده 

 يا چند نفر معین  و آشكار نبودن لوث، در فرض زير مطرح و قابل بیان است:دو 

خورند، ان مطالبه سوگند نموده و همگی بر عدم ارتكاب جنايت سوگند میيا اولیاء دم، از متّهمصاحب حق و مجنی علیه  -1

 شود.گردد و در غیر قتل، به طور مساوی از مّتهمان دريافت میکه در اين صورت در مورد قتل، ديه از بیت المال پرداخت می

ن سوگند امتناع ورزيده که در اين فرض، اگر يا برخی از اطراف علم اجمالی از اتیا ی سوگند از متّهمان، همهبا وجود مطالبه -9

باشد و اگر متعدّد باشند، بايد به شكل مساوی آن را بپردازند. الزم به ذکر است دار ديه میممتنع واحد باشد، به تنهايی عهده

وده است و ق.م.ا. جديد بر اين امر تصريح نم 139ی در اين فروض به دلیل فقدان لوث، امكان قصاص منتفی است که ماده

قانون مجازات اسالمی جديد يكی از شقوق نظريه تساوی اسباب در بحث اسباب مجمل را در بر می گیرد. در اين  162ماده 

ماده به تساوی ضمان متهمان به پرداخت ديه در موردی که مرتكب اصلی مشخص نیست حكم شده است. ممكن است به نظر 

ود به دوش کشد و مسئولیت ناشی از تكلیف غیر، خالف قاعده است اما در توجیه برسد که هر کس بايد بار گناه خويش را خ

آن می توان گفت که صرف مشارکت در حادثه ای که منتهی به قتل يا جرح شود و يا دخالت در نزاع دسته جمعی که احتمال 

ساوی را به عنوان ضمانت اجرای جنايت در آن است خود تقصیر است، بنابراين قانون گذار ايرانی هم مسئولیت مشترك و م

 عمل تقصیرکارانه که با عدالت سازگارتر است پذيرفته است.

 سبب مجمل در رویه قضایی -7-3

قانون  12:گردد که محاکم ايران پیش از تصويب ماده ی قضايی ايران چنین حاصل میبا مطالعه و بررسی موضوع در رويه  

سابق نیز، فرض قانون مجازات عمومی 162ی اند. گرچه مادهاين باب ارائه ننموده مجازات اسالمی سابق، راهكار مشترکی در

                                                           
 کذب به تفصیلی علم و است شده جنایت همان مرتکب که کند اقرار دیگری شخص سپس کند دیه موجب جنایت به اقرار کسی هرگاه: » 484 .  ماده1

 .«کند دیه مطالبه دو آن از یکی از فقط است مخیر مدعی نباشد اقرار دو از یکی

ی یا نحوه: لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظنّ قاضی به ارتکاب جنایت 1432وب قانون مجازات اسالمی مص 414ماده  .2

 «.شودارتکاب آن از جانب متّهم می
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داشت امّا درخصوص حكم مدنی موضوع و چگونگی احقاق حق اولیاء دم ساکت بود ی اسباب مجمل را عنوان میوقوع به وسیله

ی سببیّت جمل را به لحاظ عدم احراز رابطهو فقط کیفر اسباب مذکور را بیان می داشت. با اين وجود محاکم مذکور، اسباب م

ی ديوان تمییز در رأی شماره 9ی اند. چنانكه شعبهدانستهها و وقوع زيان، از مسئولیت معاف نمیبین فعل و ترك فعل آن

ی دو نفر ی ايراد ضرب و جرح از ناحیهوقتی که مسلّم است کسی در نتیجه»چنین اظهار کرده است:  19/6/1:16_:179

)مصاليی، « تواند با استدالل اينكه مرتكب جرم معلوم و مشخص نیست، هر دو را تبرئه نمايدکشته شده، ديوان جنايی نمی

شعبه ديوان عالی نیز تكرار  2/6/96 _1211/ 11ی (. نظیر مفاد رأی مذکور در آراء ديگری از جمله رأی شماره33:: 1:62

 (.913: 1:67شده است )صادقی، 

و اتخاذ روش قرعه جهت تعیین سبب مسئول، محاکم کیفری  1:62مصوّب  ق. مجازات اسالمی 12:تصويب ماده  به دنبال  

ی قرعه اعمال ها رويهای که در بسیاری از پروندهی مذکور را تأيید نموده و آن را پذيرفتند به گونهايران با قاطعیّت نظريه

 گشت. می

ژرمنی  -قی موضوع نشان می دهد امروزه محاکم چه در کشورهايی که نظام حقوقی رومیی تطبیی مذکور مطالعهدر رد رويه  

های فراوان متمايل به نمايند، پس از فراز و نشیبدر آن حاکم است و چه در ممالكی که از سیستم کامن الو تبعیت می

 (. 933: 1:37اند )کاتوزيان، دهپذيرش مسئولیت تضامنی اسباب مجمل در مقابل متضرّر بوده و غالباً بدان حكم نمو

 نظر برگزیده 8-3

شود  تعادلی میان حقوق زيانديده و وارد نظر برگزيده در اين پژوهش تقسیم مسئولیت به نحو مساوی است که باعث می  

ت ی احتمالی زيان ايجاد شود که نسبت به راهكارهای ديگری که برای تعیین سبب مجمل ارائه شده است با عدالکننده

 سازگارتر است.

های متفاوتی در باب تعیین مسئول در فرض اسباب مجمل توان چنین اذعان نمود که آراء و ديدگاهبر اساس آنچه گذشت می  

و با وجود مرتكب احتمالی ارائه شده است، از جمله: مسئولیت تضامنی اسباب مجمل، اصل عملی تخییر، قرعه، تقسیم مساوی 

ای که های اتّخاذ شده با ايرادهای خاص خود روبرو گشته، به گونهها و رويههر کدام از اين نظريهمسئولیت میان اسباب و 

رسد که با لحاظ يك از آن ها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. امّا چنین به نظر میتوان هیچ نمی

اتّخاذ نمود که با اصول و مبانی حقوقی ايران سازگارتر است. در های گوناگون، روشی را توان از بین ديدگاههمه جوانب می

بحث سبب مجمل همانطور که پیش تر اشاره شد نظرات مختلفی مطرح شده است، دقت در مجموعه مقررات قانون مجازات 

لیت بر حسب اسالمی جديد حكايت از گرايش به نظريه تساوی اسباب دارد، در قانون مدنی گرايش به نظريه ی تقسیم مسئو

تقصیر و در قوانین ديگر مانند قانون مسئولیت مدنی و يا قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی هم به تقصیر و هم به تقسیم 

 7/9/1:23مورخه  616به میزان مداخله اسباب و هم به تقسیم به روش تضامنی اشاره شده است. همچنین رأی وحدت رويه 

رفته است. با توجه به مستندات فوق به نظر می رسد نظريه تساوی اسباب از اين جهت با هم تساوی در خسارت ها را پذي

حقوق ايران سازگارتر است که می توان اجرای آن را نمونه ای از تحقق عدالت دانست؛ ضمن اينكه تضامن در حقوق ما اصل و 

يت از حقوق زيان ديده با عدالت سازگارتر است قاعده نیست و با آگاهی بر استثنا بودن مسئولیت تضامنی در فقه، چون حما

بنابراين مسئولیت تضامنی، زيان را بهتر جبران می کند پس چرايی سازگاری اين نظريه با حقوق ايران از اين جهت است که: 

ساير هماهنگی و تلفیق قواعد فقهی، سنت و فرهنگ ما با حقوق اقتباس شده از  -9عدالت حقوقی و نظم تحقق يافته و  -1

نظامها بهتر صورت می پذيرد. به بیان ديگر اين ديدگاه به دنبال يافتن پايگاهی سنتی برای نظريه های جديد است.  پس با 

 زيان ورود در اسباب یهمه و ممكن است نیست واحد سبب يك دخالت ینتیجه همیشه زيانبار، یحادثه توجه به اينكه تحقّق

 اين به پاسخ در. ديگر عادالنه تر است راهكارهای به نسبت روش اين داد. اسباب تساوی به محك توانداشته باشند؛ می دخالت

 طور به اسباب یهمه توان گفتمی نمايند، خسارت جبران بايد هم نیستند ضرر اصلی عامالن که کسانی چرا که ايراد

داد. بنابراين، تقسیم  یتسرّ مشترك فاعالن یهمه به توانمی را ضرر مسئولیت و اندکرده ايجاد را خطر محیط مجموعی
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يقین به اينكه چند سبب در وقوع زيان نقش  ی خسارت از همه اسباب مجمل با قطع وی تساوی و مطالبهمسئولیت به شیوه

جاد اند، به نحوی که ضرر از مجموع اين اسباب و شرايط حاصل شده و وجود رابطه سببیّت بین همه آن اسباب و ضرر ايداشته

يكی از آن ها بر ديگری، ترجیح بال مرجح و ی اسباب در وقوع ضرر، ترجیح شده است. از طرف ديگر با توجه به دخالت همه

ها گذاشت همانطور ی آنی همهباشد؛ بنابراين بايد همگی را مسئول به شمار آورد و جبران خسارت را بر عهدهفاقد توجیه می

 اين راهكار مورد نظر قرار گرفته است.  که در قانون مجازات اسالمی هم
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Abstract 

The causality relationship means there is a relation between the harmful and being hammed 

act, is one of civil responsibility elements that is necessary to rule to Compensation. Putting 

some one in change for Compensation in Assumption of inconclusive cause is one of the 

points that is cussed in civil law. Inconclusive cause is a state that in it one of the several 

causes. Has blemished and we curtly know that the real cause is one of the socialized causes 

and nothing else. But there is no formal knowledge to it. In this situation to determining the 

cause for Compensationis a very important task. For this reason. Several theories has been 

presented to determine the cause which are: (inconclusive causes of partnership 

responsibilities) (( applying the Law)) ((seizing lottery rule )).(( wqual responsibility 

distribution between the )) ((paying the loss from the national badget)): But each one of these 

view points has faced objections and Quotations. Since the necessity of Compensation has 

been one of considered the mast important principles of civil responsibility then assigning the 

Compensation responsible where they are inconclusive causes, is very essential. On the other 

hand there are so many cases in courts that the assignment of the responsible has been stoped 

due to inconclusive causes and this subject increases the need of applying of this study. The 

theory of this approach is that if all the causes have the some purpose and attempted the same 

action the responsibility would have been equally divided between them and the loss would 

be asked of all causes. The pupose of this analytical descriptive resserarch is explanation of 

Compensation responsible in assumption of inconclusive  causes.  
 

Key Words: Inconclusive cause, Gathering of causes, causality, Liability, Compensation   
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