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چکیده
معموال در وقوع و حدوث هر خسارت عوامل متعددی بصورت مستقیم (مباشر) یا غیرر مسرتقیم (بربن) قرر دار رد
هرگاه اجتماع ببن های متعدد موجن ورود زیان به غیر شود در حوزه مسئولیت مد ی و ضمان قهری با عنوان اجتماع ابباب
مورد مطالعه و برربی قرار میگیرد تشخیص و تعیین ضامن در اجتماع ابباب از مباحث مهم و دقیق در علرم حقروو و هقره
ابت و هقها و حقوقدا ان در مورد اینکه کدام ببن یا ابباب ضامن جبران خسارت هستند ظرات و دیدگاههرای متاراوتی را
طرح مودها د به طور کلی می توان گات دو ظریه ابابی در این خصوص وجود دارد که هر کدام از این دو ظر دارای چند
ظر هرعی ابت یک دیدگاه آن ابت که در اجتماع ابباب هقط یک ببن بره عنروان ضرامن بروده و بقیره ابرباب از ت مرل
مسئولیت تبرئه می شو د و دیدگاه دیگر قائل به ضمان همه ابباب بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرراا مریدا رد در
این وشتار دیدگاه هقهی و حقوو ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع ابباب مورد برربی قرار گرهته ابت حقروو
ایران و مصر با دو گاه متااوت و در مواردی مشترک به مب ث اجتماع ابباب ورود موده و به همین دلیل تیجه این دو ظام
حقوقی در مب ث اجتماع ابباب متااوت ابت حقوو ایران عموماً بر مبنای تقصیر مسلام و حقروو مصرر برر ابراص تقصریر
ماروض عاملی را به عنوان ببن تعیین و م کوم به پرداخت خسارت می ماید هدف ربراله حاضرر یرمط مطالعره علمری در
خصوص معیارهای تعیین و تشخیص مسئول جبران خسارت در هروض گو اگون اجتماع عوامل ورود زیان در ضرمان قهرری
در به ظام حقوقی ابالمط ایران و مصرط به روش ت قیق توصیای -ت لیلی و تطبیقرری میباشد در مجموع به ظرر مریربرد
حقوو ایران در این مسئله از دقت و ابت کام بیشتری برخوردار بوده و به صورت کاملتر به این موضوع پرداخته ابت
واژگان کلیدی :ضمان قهریط اجتماع اببابط ابباب طولیط ببن اجمالیط ببن ماروضط حقوو مصر

*دا شجوی دکتری گروه هقه و مبا ی حقوو ابالمیط واحد قمط دا شگاه آزاد ابالمیط قمط ایران
**ابتاد یار گروه هقه و مبا ی حقوو ابالمیط واحد قرمط دا شرگاه آزاد ابرالمیط قرمط ایرران ( ویسرنده
مسئول)
***ابتاد یار گروه هقه و مبا ی حقوو ابالمیط واحد قمط دا شگاه آزاد ابالمیط قمط ایران
****ابتاد یار گروه هقه و مبا ی حقوو ابالمیط واحد قمط دا شگاه آزاد ابالمیط قمط ایران
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مقدمه
مسئله اصلی در اجتماع ابباب آن ابت که هر گاه دو یا چند عامرل برببی در ورود
حادثه زیا بار قر داشته باشند کدام عامل و ببن ضامن جبران خسارت ابت؟
اجتماع ابباب در ضمان قهری یا مسئولیت مد ی از موضوعات پویرا و اختالهری در
هقه و حقوو ابت که ا دیشمندان برای پابخ به بوال هووط ظرات متعدد و مختلای که
هیچ وقت جامع و ما ع بوده ارائه کردها د اجتماع ابباب به دو صورت ابباب عرضری
و طولی متصور ابت آ چه که م ل ب ث می باشرد تعیرین ضرامن در اجتمراع ابرباب
طولی ابت که موجن بروز مناقشات و اختالف ظرها گردیده ابت شراهد ایرن مردعا
وضع قوا ین لرزان و غیر مستقر در باب موجبات ضمان قا ون مجازات ابالمی میباشد
که قا و گذار راهحلهای متاراوتی را در خصروص ضروابط و معیارهرای تعیرین ضرامن
جبران خسارتهای بد ی و مالی در هرروض متاراوت ضرمان قهرری پذیرهتره ابرت و
عالوه بر آن قا ون دریایی و قا ون مسئولیت مد ی راهحل متااوت و ویژهای مقرر کررده
ابت اما قا ون مد ی در خصوص این مسئله تقریبا بکوت موده و قا و گرذاری را در
این مورد به قوا ین دیگر واگذار موده ابت از طرف دیگر با توجه بره اصرل  4و 167
قا ون ابابی در موارد بکوت قا ون باید به منابع و هتاوای معتبر رجوع کرد که البته در
این خصوص هتوا یا منبع هصل الخطاب وجود دارد قا ون مصر هم به صورت مربهم و
مجمل به این موضوع مهم پرداخته و بدیهی ابت که میتوا د پابخگوی مسرائل هنری
اجتماع ابباب باشد
در مورد موضوع "اجتماع ابباب ضمان" هقها ت رت عنروان "موجبرات ضرمان" و
"اجتماع غاصبان" و"اجتماع چند ببن" برربیهایی ا جام داده و ظرات مختلای ارائره
موده ا د مشهور هقهاء در مب ث ابباب ضمان از ظریه بربن مقردم در تراثیر پیرروی
کردها د این دیدگاه با عبارتهای مختلف در کتابهای هقهاء آمده ابت و ظریره غیرر
مشهور همه ابباب دخیل در حادثه را ضامن میدا رد عرالوه برر هقهراءط حقوقردا ان در
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مورد اجتماع اببابط دیدگاه خود را بیان مودها د که هیچکردام بره تنهرایی مریتوا رد
پابخگوی مسئله اجتماع ابباب باشد
در این وشتار دیدگاه حقوو ایران و مصر در مسئله اجتمراع ابرباب مرورد برربری
قرار میگیرد

اجتماع اسباب در فقه و حقوق ایران و مصر
اگر در ایجاد ضررط عوامل متعدد به صرورت غیرمسرتقیم )بربن( در ایجراد حادثره
دخالت داشته باشند در این صورت مسئله تعدد و اجتماع ابباب مطرح میشود
در تعدد و اجتماع ابباب به آبا ی میتوان گات کدام ببن بره عنروان مسرئول و
ضامن جبران خسارت ابت کته مهم در مسئولیت مد ی و ضمان قهری آن ابرت کره
خطا هر قدر مهم باشد تا زما ی که منجر به خسرارت شرود قابلیرت تعقیرن داشرته و
عامل خاطی مسئول یست لذا دادرص باید بین خطا و زیران وارده کشرف علیرت کنرد
بن ابراین اگر خطا موجن ایجاد زیان شود یا زیان وارده در اثرر خطرای خراطی باشردط
ضمان منتای ابت مثال دو ار کارگر که در باالی داربستی کار میکنند و در اثر إهمرال
مقاطعه کارط داربست با دازه کاهی م کم باشد و یکی از کارگرها بره م را احسراص
تکان داربستط بمعم اینکه مبادا هرو ریخته شود خود را به زمین پرتاب مروده و هروت
کند اما داربست هرو ریمد در این حالت هر چنرد بریاحتیراطی مقاطعره کرار در ایجراد
حادثه تاثیر داشته اما به دلیل آ که بیاحتیاطی او علت و موجن برروز خسرارت یسرت
لذا ضامن شناخته شده ابت (علی آبادیط )65 :1337
تعدد ابباب در دو هرض مورد مطالعه قرار میگیرد:
 -1تعاقن اضرار
 -2اجتماع ابباب
تعاقن اضرار به این شکل ابت که یک ار به عنوان ببن موجرن ورود ضررر بره
دیگری شده و آن ضرر موجن خسارتهای متوالی سبت به زیاندیده مریگرردد ایرن
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موارد از مصادیق وحدت ببن و تعدد ضرر و تسلسل ابباب ابت ه اجتمراع ابرباب
(عمید ز جا یط  )88 :1389بنابراین تخصصاً از مب ث اجتماع ابباب خرار ابرت در
اجتماع ابباب موضوعاتی مورد ب ث قرار می گیرد که بررعک

تعاقرن اضررارط تعردد

ببن و وحدت ضرر باشد
بنابراین هرگاه چند عامل به عنوان ببن در ایجاد ضرر دخالت داشته باشند و هریچ
مباشری وجود داشته باشدط اجتماع ابباب م قق میشود
اجتماع ابباب به دو صورت ابت:
 -1اجتماع ابباب عرضی
 -2اجتماع ابباب طولی
گفتار اول :اجتماع اسباب عرضی
هرگاه عوامل بببی به طور همممان و در عرض یکردیگر موجرن ضررر شرو د بره
گو ه ای که توان گات کدام ببن زودتر بوجود آمده یا زودتر موجن خسارت شده در
این صورت اجتماع عرضی ابباب م قق شده ما ند اینکه به ار با هم در معبر عمومی
چاهی را حار کنند و شخصی بدون آگاهی از وجود چاه در آن بقوط کند و خسرارت
ببیند یا چند ار با ادای شهادت دروغ موجن شو د کره قاضری حکرم بره قصراص یرا
اجرای حد در مورد کسی بدهد
بند یک :ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب
 -1ابباب متعدد همممان در ایجاد خسارت قر داشته باشند
 -2ابباب مختلف قابل تجمیه باشند
مثال هرگاه چهار شاهد با شهادت دروغ یا اشتباه موجن شو د شخصی م کروم بره
رجم شود در این صورت همه آنها همممان در ایجاد حکم قر داشتها د (ضابطه اول)
و اگر هر کدام از آنها باشند ضرر و حکم وارده منتای ابت و مریتروان رجرم را بره
بعضی سبت داد و به بعضی سبت داد (ضابطه دوم)
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بند دو :حکم اجتماع عرضی اسباب
هرگاه اجتماع عرضی ابباب موجن خسارت شود آیا همه آنها به صورت مشترک
و مساوی ضامن جبران خسارت هسرتند ( تشرریک در ضرمان) یرا اینکره مسرئولیت و
ضمان به صورت تضامنی ابت (تخییر در ضمان) و زیاندیده میتوا د بره هرر کردام از
آن ها که بخواهد رجوع موده و تمام خسرارت را دریاهرت کنرد؟ (رشرتیط 39 :1322و
 ) 40در پابخ به بوال هووط هقها قائل به تشریک در ضمان هستند یعنی همه ابباب به
و مشترک و مساوی ضامن جبران خسارت می باشند بعضی از حقوقدا ان قائل هستند
که مسئولیت ابباب متعدد به صورت مشترک امرا بره میرمان تراثیر هرر بربن در ورود
خسارت ابت بنابراین هر چند همه ابباب ضامن هستند اما میمان ضمان آنها مسراوی
یست (قابم زادهط )91 : 1378
بعضی قائل به تاکیک شده و گاتها د در صورتی که هیچ کدام از ابباب بره تنهرایی
قادر به ایجاد خسارت مورد ظر باشندط حکم به تشریک یا تساوی بین ابباب بایرد داد
و در صورتی که اگر یکی از آنها هم به تنهایی مداخله مریکررد چنرین ضررری ایجراد
میشد باید حکم به تخییر و مسئولیت تضامنی داد ه تشریک و مسئولیت مشرترکط لرذا
ابباب متعدد متضامنا ضامن جبران خسارت هستند و زیاندیده حق دارد برای دریاهرت
کل غرامت به هر کدام از آنها مراجعه ماید
ماده  533و م ا در مورد اجتماع عرضی ابباب بیان داشته "هرگاه دو یا چند ار بره
و شرکتط ببن وقوع جنایت یا خسارتی به دیگری گرد د به طوری کره آن جنایرت
یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن هستند " همچنین مراده
 14قا ون مسئولیت مد ی که ترجمره بنرد اول مراده  50قرا ون تعهردات بروی

ابرت

(جعاری لنگرودیط  )227 :1384مقرر موده" هرگاه چند ار مجتمع زیا ی وارد آور رد
متضامنا مسئول خسارت وارده هستند "
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با توجه به مواد قا و ی هوو میتوان تیجه گرهت که حقوو ایران در اجتماع عرضی
ابباب قائل به تساوی در ضمان ابت
گفتار دوم :اجتماع اسباب طولی
هرگاه چند ببن به و طولی و غیر همممان در ایجاد خسارت تاثیر و دخیل باشند
به این حالت اجتماع ابباب طولی یا اجتماع ابباب گاته میشود
بند یک :ضابطه طولی بودن اجتماع اسباب
هرگاه در ت عدد اببابط ضوابط اجتماع عرضی ابباب وجود داشرته باشرد اجتمراع
طولی صدو میکند اجتماع طولی ابباب دو ویژگی دارد:
 -1ابباب متعدد غیر همممان در ایجاد خسارت قر دار د
 -2ابباب مختلف تجمیه پذیر هستند
در اجتماع ابباب طولیط مسئله این ابت که کدام بربن بره عنروان ضرامن جبرران
خسارت وارده شناخته میشود؟ یک ببن ضامن ابت یا همره بربنهرا؟ و اگرر یرک
ببن ضامن ابتط ببن اول ضامن ابت یا ببن آخرر یرا بربن وبرط؟ و اگرر همره
ابباب ضامن هستند به صورت مساوی ضامنند یا به صورت غیرر مسراوی؟ در پابرخط
هقهاء و حقوقدا ان ظرات مختلای را ب یران مود رد و پیرروان هرر ظریره معتقد رد کره
دیدگاه آ ان به عدالت مدیکتر بوده و بهتر میتوا د بر مبنرای"التَظلِمرون وال تظظلَمرون"
(بقره  )279/حقوو شهرو دان را ابتیااء کند
بند دو :حکم اجتماع طولی اسباب
هرگاه اجتماع ابباب طولی موجن ضرر و زیان به غیر شود در مورد تعیرین ضرامن
جبران خسارت دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
بند یک – نظریه ضمان سبب واحد
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این دیدگاه قائل ابت هرگاه چند ببن در ورود یرک حادثره زیا برار قرر داشرته
باشند در حقیقت یک ببن به عنوان عامل ضرر بوده و همان بربن را بایرد بره عنروان
ضامن شناخت و ابباب دیگر هر چند بدون تاثیر بودها رد امرا بره دلیرل ضرعفِ قرر
"عجمه یصیره کالعدم" ( جاریط بری ترا )43 :و برا توجره بره "الضرعیف کالعردم"ط برار
مسئولیت از آ ان برداشته می شود این دیدگاه با تاسیر مضیّق از ببن حادثرهط قائرل بره
یک علت در هر حادثه ابت
ظریه "هر معلولی اشی از یک علت ابت" دارای ریشه هلسای بوده که برابراص
آن مبدا واحد را باید در واحد و مبدا کثیر را باید درکثیر جستجو کرد و یکری را شراید
از دو پیدا شود چنا که از یکیط دو پدید یاید قاعده "یکری را شراید از دو پدیرد آیرد
چنا که از یکیط دو پدید یاید "از مهمترین قواعد هلسای ابت و بعضری از هالبراه آن
را اصل بنیادی و "االصل االصیل" امیدها د (ابراهیمی دینا یط )267-270 : 1358
طبق این قاعده هلسای اگر چند عامل در بوجود آوردن قتل قرر داشرته باشرند در
این صورتط قتل به عنوان معلول اشی از یک علت ابت و عوامل دیگر قرر علاری و
بببی دار د تیجه آ که در اجتماع ابباب بر مبنای ایرن قاعرده هلسرای یرک عامرل بره
عنوان بوجود آور ده حادثه شناخته می شود و اینکه دو یا چند عامل دخیل در حادثره را
ضامن و عامل بدا یم خالف عقل و بنا بر"کلاما حکم به العقل حکم به الشرع"ط خرالف
شرع هم هست (هیاط )50 :1378
کسا ی که قائل هستند در هر حادثه زیان بار هقط یک ببن به عنوان عامرل و علرت
اصلی حادثه ضامن شناخته میشود در این که کردام بربن ضرامن ابرت اخرتالف ظرر
دار د مثال اگر کسی در روز شنبه در کوچه عمومی چالرهای حارر کنرد و روز یکشرنبه
شخص دیگر در کنار آن چالهط بنگی بگذارد و ار بوم در روز دوشنبه پوبت مروز را
در مدیکی چاله بیندازد و بعد از آن یکی از همسایگان در کوچه آبپاشی کند و کرودکی
در حال دویدن روی پوبت موز پای رابتر لیم خورده و بعد از آن پای چپر به دلیل
آبپاشی لیم بخورد و در چاله بیاتد و برش به بنگ اصابت و آبین ببیندط با توجره بره
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اینکه باید یک ببن به عنوان ضامن معرهی شود در این هرض کدام ببن ضامن جبران
خسارت وارده ابت؟ آیا ببن مدیک به ضرر و زیان و موخر در تاثیر (بنگ) ضرامن
ابت یا ببن مقدم در تاثیر (پوبت موز) یا ببن مقدم در وجود (چاله) یا ببن موخر
در وجود (آبپاشی)؟ الزم به ذکر ابت که هرگاه ورود خسارت منتسن به بربن واحرد
باشد ربیدگی به موضوع از پیچیدگی کمتری برخروردار ابرت (خوشرنودیاط :1393
)58
با توجه به دیدگاه ببن واحد در اجتماع ابباب در مورد اینکه کدام ببن را ضامن
بدا یم هقهاء و حقوقدا ان چند ظریه را بیان مودها د:
الف -نظریه سبب موخر در تاثیر (سبب نزدیک و بیواسطه)
طبق این ظریه باید برربی شود که کدام ببن به عنوان ببن مدیرک و متصرل بره
حادثه بوده و همان ببن به عنوان ضامن معرهی گردد براباص این ظریهط بببی که بره
حادثه مدیکتر بوده معموال تاثیر بیشتری در ایجاد ضرر دارد توجیه هقهی و حقروقی در
مسئول دا ستن ببن مدیک آن ابت که تا قبل از وقوع آخرین ببنط هر چند اتااقراتی
رخ داده اما همه چیم در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و زیا ی وارد شده ابرت
و ببن اخیر این تعادل را به هم زده و موجن ورود زیان شرده ابرت بنرابراین همرین
ببن عامرل ورود ضررر بروده و مسرئولیت جبرران خسرارت برر عهرده آن مریباشرد
(کاتوزیانط  )467 :1386و همچنین به دلیل ابتص اب عدم تاثیر ابباب برابقط ضرما ی
بر ابباب بابق التاثیر یست یکی از هقها در این مورد گاته "عقال و قالً معلروم ابرت
که هعل به ببن مدیک ابتناد داده میشود ه ببن دورط چرون بربن دور دخرالتی در
ایجاد تلف دارد و ببن دور در واقع ببنِ ببن ابت و تا زما ی که ببن وجود دارد
می توان تلف را به ببنِ ببن سبت داد و این حکم روشن و ظاهر ابرت" (مقردص
اردبیلیط  )1403هقهای دیگر این ابرتدالل را موجره دا سرته و آن را مرورد تاییرد قررار
دادها د ( جایط بی تا )54:ماده  520آئین دادربی مرد ی هرم بربن مدیرک را ضرامن
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جبران خسارت دا سته ابت "در خصوص مطالبره خسرارت واردهط خواهران بایرد ایرن
جهت را ثابت ماید که زیان وارده بال وابطه اشی از عدم ا جام تعهد یا تاخیر آن بوده
ابت در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسرارت را رد خواهرد کررد "عبرارت"
زیان وارده بال وابطه" بیا گر آن ابت که این ماده ت ت تراثیر ظریره بربن مروخر در
تاثیر میباشد
طبق این ظریه اتخاذ تصمیم برای دادرص به بهولت ا جام میگیرد زیرا دادرص در
بین همه ابباب آخرین ببن را به عنوان ضامن معرهی می ماید (برا ط )85 : 1410
هقهاء در هتاوای خود از این ظریه پیروی نمودها د و هقط میرزا حبین اهلل رشتی در
کتاب "الغصن" احتمال ضعیف داده که این ظر ممکن ابت دربت باشد و علرت آن
را مدیک بودن ببن موخر در تأثیر خسارت و تلف دا ستها د (رشتیط )41: 1322
ب  -نظریه سبب موخر در وجود
طبق این ظریه بببی ضامن ابت که دیرتر از بقیره ابرباب بره وجرود آمرده ابرت
بنابراین در مثال هوو کسی که آبپاشی کرده ضامن جبران خسارت ابت دلیل ایرن ظرر
آن ابت که تا قبل از بوجود آمدن ببن آخرط ابباب قبلی با اینکه وجود داشرتها رد امرا
موجن خطر و ضرر شدها د و با وجود ببن آخر ضرر ایجاد شده بنابراین ببن آخرر
الوجود ضامن جبران ابت (قیابیط  )51 :1374و گاته ا د قبل از ببن چهرارم عوامرل
ایجاد خطر به صورت اقص و اتمام وجود داشته و ایجاد ببن چهارم موجن شد کره
خطرط لباص وجود را بپوشد و وضعیت را از حالت عادی به حالت خطر اک تبدیل کند
تیجه آ ک ه ببن چهارم خطر را ایجاد یا کامل کرده ابت و بدون آن یا خطرری وجرود
داشت یا خطر اقص الخلقه و در مرحله مقتضی بوده و به مرحلره وجرود مریربرید
بعضی هم گاتها د "باید دا ست که هر چند ببن موخر الوجرود خطرر را کامرل کررده
ابت اما موثرترین آنها یست" (لطایط )281 :1393مثال اگر پمشک از عرابری کره برر
اثر تصادم مصدوم شده ابت به خوبی مراقبت کنرد و آن عرابر هروت مایرد آیرا هقرط
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پمشک را مسئول جبران خسارت دا ستن خالف عردالت و ظالما ره یسرت؟ (بهشرتیانط
 )106 :1376تیجه آ که این ظریه ما ند ظریات مشابه خود میتوا د عدالت مورد ظر
هقه و حقوو را برآورده ماید
در توجیه و تبیین این ظر گاته شده چون تاثیر ببن اول متوقف برر وجرود بربن
دوم ابت و تاثیر ببن دوم متوقف بر وجود ببن بوم بوده و تاثیر ببن بوم متوقرف
بر وجود ببن چهارم ابت به همین دلیل بربن اول و دوم و بروم ما نرد زمینرههرا و
شرایط تلف هستند ه ابباب تلف و میتوان گات ابباب به گا ه مجازا بربن بروده و
در حقیقت شرط هستند برای عامل چهارم که ببن حقیقی ابت (رشتیط )41 :1322
یکی دیگر از هقها این ظریه را به صورت احتمالی تایید کرده اما به آن هتروی رداده
و گاته اگر کسی چاهی کم عمق را حار کند (مقدم در وجود) و دیگری آن را عمیقترر
ماید (موخر در وجود) و رهگذری در آن بیاتد و بمیرد احتمال دارد ضرمان برر عهرده
دومی باشد چون او اگر چاه را عمیرقترر مریکررد تلرف حاصرل مریشرد (مقردص
اردبیلیط)281 :1403
ج -نظریه سبب مقدم در تاثیر
مطابق این ظریه در اجتماع طولی اببابط بببی ضامن ابت کره اولرین تراثیر را در
ایجاد تلف داشته ابت و از ظر زما ی زودتر در ایجاد حادثه تاثیر گذاشته ابت بنابراین
در مثال مذکور کسی که پوبت موز را گذاشته ضامن ابرت (بجنروردیط  )39 :1388و
گاته شده اگر کسی یمهای را در زمین هرو کند و شخص دیگر برنگی را در مجراورت
آن یمه قرار دهد و ار بوم با اصابت به بنگ و یمه تلف شود در صورتی که ابتدا بره
بنگ بخورد و بعد به یمه برخورد کند کسی که بنگ را گذاشته ضامن ابرت امرا اگرر
ابتدا به یمه بخورد و بعد به بنگ اصابت کند کسی را که یمه گذاشرته ضرامن ابرت و
تااوتی میکند که ابتدا بنگ در آن مکان گذاشته شده ابت یا یمه ( جایط بی ترا)37:
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مشهور هقهای امامیه پیرو این ظریه هستند و گاتها د" :لوتعدد السبن هالضمان علی
المتقدم منهما" (حلیط  )374 :1410البته بعضی از هقها احتمال میدهند هر دو ببن بره
صورت مساوی ضامن هستند؛ اما براباص این احتمال هتوی ردادها رد و ضرامن برودن
ببن مقدم در تاثیر را ترجیح دادها د (حلیط )240 :1410
در توجیه و تبیین این ظر گاته شده ابت که چون ببن مقدمط زودتر تاثیر کرده بره
همین دلیل ضامن ابت و تاثیر ببنهای دیگر به تبرع تراثیر بربن مقردم بروده ابرت؛
بنابراین ببن مقدمط ببن االبباب و علت العلل خسارت ابت دلیرل دیگرر در تبیرین
این ظریهط اصل ابتص اب ابت یعنی با تاثیر ببن مقدمط ضمان بر عهده ببن مقردم
قرار گرهته ابت؛ اما آیا ابباب دیگر ضامن هستند یا خیرط م ل ب ث و شک ابت بره
همین دلیل یکی از هقها گاته "هالضمان علی الواضع الذی ببقت الجنایة بسببه المقتضی
لضما ه هیستص ن حکم اثر السبن االول و به رجّح علی السبن الثا ی الذی قرد صراره
بالنسبة الی االول کالشرط للمباشر؛ ضمان بر عهده کسی ابت کره جنایرت برا آن بربن
زودتر ا جام شده ابت و این جنایت مقتضی ضمان آن ببن ابت پ

حکم اثر بربن

اول ابتص اب میشود و بوابطه ابتص ابط ضرمان بربن اول سربت بره بربن دوم
ترجیح داده می شود و ببن دوم به سبت ببن اول ما ند شررط بررای مباشرر ابرت "
( جایط بی تا)146 :
م قق خویی در مورد ضمان ببن مقدم در تاثیر با ظر مشهور مواهق یست ایشران
در اجتماع دو ببن هر دو ببن را ضامن میدا د "اظهر آن ابت که هرر دو ارر یعنری
هم واضع بنگ و هم حاهر چاه ضامن میباشند" و به ظر مشهور ایراد گرهتره ابرت و
گاته " :ظر مشهور مبتنی بر هیچ دلیلی یست مگر ابتص اب؛ اما در اینجا به هیچ وجره
جای اجرای اصل ابتص اب میباشد زیرا ببن اول قبل از تاثیر بربن دوم هیچگو ره
اثری دارد تا ما بخواهیم اثر آن را ابتص اب کنیم لرذا اثررط مسرتند بره هرر دو بربن
می باشد و هر دو به طور مساوی ضامن هستند و دلیلی وجود ردارد برببی کره زودترر
تاثیر گذاشته بر ببن دیگر ترجیح دهیم و این ترجیح بالمرجح ابت چون اگرر برنگ
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بود هرد در چاه میاهتاد و اگر چاه بود بنگ به تنهایی باعث ضرر مریشرد بنرابراین
هر دو ببن ضامن هستند" (خوییط )254 :1390
ظر امام خمینی در مورد اجتماع ابرباب ما نرد دیردگاه مشرهور ابرت "لرو اجتمرع
السببان هالظاهر أن الضمان علی السابق تاثیرا و إن کران حدوثره متراخرا؛ اگرر دو بربن
جمع شو د ظاهر آن ابت ک ه ضمان بر برببی ابرت کره تراثیرش برابق ابرت اگرچره
حدوث آن متاخر باشد" (موبوی خمینریط بری ترا )376 :شرهیدین هرم طبرق ظریره
مشهور هتوی داده و گاتها د "و یضمن اببق السببین لو اجتمعرا؛ اگرر دو بربن جمرع
شو د ببن متقدم ضامن خواهد بود " (شیروا یط  )195 :1385قا ون مجازات ابرالمی
در ماده  535از این ظریه پیروی موده" هرگاه دو یرا چنرد ارر بره رو بربن و بره
صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایرت قبرل از تراثیر
ببن یا ابباب دیگر باشد ضامن ابت ما ند آ کره یکری از آ ران گرودالی حارر کنرد و
دیگری بنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به ببن برخورد با بنگ به گرودال بیاهترد
که در این صورت کسی که بنگ را گذاشته ضامن ابت"
د -نظریه سبب مقدم در وجود
این ظریه می گوید بببی که زودتر بوجود آمرده ضرامن ابرت بنرابر ایرن در مثرال
ابباب چهارگا ه کسی که چاله را حار کرده ضامن ابت
در قد ظرات چهارگا ه میتوان گات مدیکی یا دوری ببن به حادثره و همچنرین
تقدم یا تاخر در وجود ببنط معیار دقیقی برای ا تساب واقعه زیا بار به ببن یست به
همین دلیل ماده  332قا ون مد ی بیان کرده ببن اقوایی که عرهرا اترالف مسرتند بره او
باشد ضامن ابت ه ببن مدیک و یا حتی مباشر عالوه بر آن این ظرات هر چنرد در
مورد و مصداو بنتی حار چاه و گذاشتن بنگ و آبپاشی و پوبت موز گراهی اوقرات
ممکن ابت دربرت باشرد امرا در تمرامی مروارد مریتوا رد اعمرال گرردد (براریکلوط
 ) 1393:162حسن این ظرات چهارگا ه آن ابت که کار قضاوت را آبان خواهد کررد
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و قاضی با هراغ خاطر ببن مسئول را شنابایی و م کوم خواهد کرد اما قطعا قضراوت
این چنینی عادال ه یست
ه -نظریه سبب متحرک
طبق این ظریه اگر ابباب متعدد موجن ضرر شو د و بعضی از آنها ایستا و بعضی
مت رک باشند ببن مت رک ضامن ابت و ببن ایسرتا مسرئولیتی ردارد از ظرر ایرن
گروه برای احراز رابطه بببیت باید میان ببنهای پویا و دینامیرک و بربنهرای ایسرتا
تمیم قائل شد و تنها خطاها و اعمالی را علت وقوع حادثره دا سرت کره قرر مت ررک
داشته باشند (هاشمیط  )10 :1392این ظریه در مورد برببی کره برا تررک هعرل خرود
موجن ورود خسارت شده میتوا د قابل اعتماد باشد مثال اگر بوز بان به هنگام عبور
قطارط ما ع را گذارد (ترک هعل) و در آن ل ظه را نده اتومبیلی از روی ریل عبور ماید
و را نده اتومبیل برای جلوگیری از تصادف با قطار به بمت دیگری من رف و موجرن
مرگ عابر شود شود در این مثال مرگ عرابر معلرول دو بربن ابرتط بربن بروز بان
(ایستا) و ببن را نده اتومبیل (مت رک) که براباص این ظریره بایرد را نرده اتومبیرل از
عهده خسارت بر آید و بوز بان مسرئولیتی ردارد (قیابریط  )67 :1374همچنرین ایرن
ظریه در مورد چهار ببن مذکور که همه آنها ایستا هستند بخنی برای گارتن ردارد
این موارد شان میدهد این ظریه تا چه حد اتوان و اربا در رابتای یرل بره عردالت
ابت
و -نظریه سبب متعارف
این ظریه در اواخر قرن  19میالدی توبرط ون کرری

( )Von Kriesهیلسروف و

روا شناص آلما ی ارائه شده و رویه قضرایی آلمران آن را پرذیرهت (السرنهوریط)1384
حقوو مصر قبال تئوری برابری ابباب را پذیرهته بود اما اکنون به ظریه بربن متعرارف
و اصلی روی آورده ابت (صرادقیط  )1 :1387حقوقردا ان و هقهرای ابرالمی هرم در
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مواردی براباص ظریه متعارف رای و هتوی داده و از این ظریه پیروی کردها د (قابرم
زادهط )361 :1378
طبق این ظریه در صورتی یک ببن ضامن ابت که عرها عمل او موجن خسرارت
شود و شخص مسئول حوادثی ابت که به صورت متعارف از عمل او اشری مریشرود
(کاتوزیانط  )382 :1386از ظر پیروان ظریه ببن متعارفط تمام شرایط موجود واجرد
وصف علت حقوقی یستند و اصوال بایرد از میران آ ران دبرت بره گرمینر زد و تنهرا
شرایطی را مورد توجه قرار داد که معموال منجر به حادثه زیا بار مریشرود ایرن شررایط
چیمی جم شرایط متنابن یست (حاجی وریط )79 : 1389
ظریه ببن متعارف گاه باده و واقرعبینا رهای بره امرور دارد و بررای عقرل عرهری
(داوری عُقال) اهمیت زیادی قائل ابت یعنی میگوید هر عملی که عرها میتوا د خطرر
و تلف ایجاد کند ضامن ابت (حسینی ژادط  )80 :1380این ظریه به ببنهایی توجه
میکند که معموال خطری هستند و ببنهایی که ابتثنائا موجن خطر مریشرو د مرورد
توجه قرار میگیر د
دیدگاه ببن متعارف بر مبنای تقصیر ارائه شده ابت یعنی بببی که وعا خطر باز
و مرتکن تقصیر شده ضامن ابت (خوئیط )245 :1390ظریه ببن متعارف میکوشد
مود حقوقیاش چیره باشد اما اشکال این ظریه آن ابت کره ضرابطه و معیرار منابربی
برای ببن متعارف ارائه کرده و قضات در هر مکران و زمران برابراص برلیقه و ظرر
شخصی ببن متعارف را تعیین می مایند (دوردیانط)101 :1374
عالوه بر دیدگاههای هووط حقوقدا ان ظریههای دیگری ما نرد ظریره بربن اقروی
(هاضل هندیط ) 280:1406و ظریه ببن موثر (میر م مد صادقیط )83:1386را یم بیان
کردها د
بند دو :نظریه ضمان همه اسباب
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این دیدگاه مبتنی بر آن ابت که هر گاه چند ببن در طول هم موجرن خسرارت و
تلف شو د چون حادثه ضرری معلول اقدام همه ببن ها ابت لذا همگری آ هرا ضرامن
جبران خسارت هستند در مورد

وه ضمان همه ابباب چند ظریه مطرح شده که آ ها

را مورد برربی می کنیم
الف – نظریه برابری اسباب
طبق این دیدگاه هر عاملی که در وقوع حادثه زیا بار یا جرم قر کوچک یا برمرگ
داشته باشد به

و مساوی و برابر به عنوان عامل و ببن ضامن شناخته میشو د اکثرر

هقهایی که قائل به ضمان همه ابباب هستند به ظریره برابرری ابرباب گررایر دار رد
(خدابخشیط  )120 :1391یکی از هقهاء در موردی که به ار در خرراب کرردن دیروار
دخالت داشته باشند و یک ار از آنها کشته شود گاته که یک بوم دیه مقتول بر عهرده
هر کدام از آن دو ارر دیگرر مری باشرد (هخررالم ققینط  )675 :1387و در خصروص
تصادم دو کشتی یا حیوان و راکبین آنها یا دو شخص یم ظر هقهرا مبتنری برر تسراوی
ابت (ابن البرا قاضی )217 :1411
طبق این ظریه اوال :در اجتماع ابباب طولیط همه ابباب ضامن هستند ثا یا :ابباب
متعدد به صورت مساوی مکلف به جبران خسارت می باشند در واقع همه آنها جمئری
از علت خسارت هستند و همه ایرن اهرراد حقیقری کره قرر بربن دار ردط اجتمراع و
شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند که آن شخصیت (مجموع) ضامن خسارت ابت و
هیچ دلیلی وجود دارد که یک ببن به ببن دیگر ترجیح داده شود زیرا حتی اگر یرک
ببن  % 3و ببنهای دیگر  % 97در وقوع حادثه قر داشته باشند باز هم همره آنهرا
به صورت مساوی ضامن هستند به دلیل آ که اگر آن ببن  3درصدی برود حادثره رخ
میداد و هرقی میکند که  % 3اثر داشته و یا بیشتر یا کمتر
بر این ظریه ایراد گرهته شده که برخالف منطرق و عردالت ابرت چرون بره میرمان
تقصیر و تاثیر هر ببن توجهی کرده در حالی که معموال تاثیر ابرباب متعردد مسراوی

...276تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ،سال دهم ،شماره سی و هشتم ،زمستان1396

یست (درودیانط  )100 :1374و این دیدگاه در مسئولیتهای با تقصیر ممکن ابت ترا
حدودی قابل دهاع باشد؛ اما در ابباب متعددی که هیچکدام مرتکرن تقصریر شردها رد
بسیار اعادال ه جلوه میکند (لطایط  )284 :1393و این ظریه موجن گسرترش رابطره
بببیت میشود که ضرورتاً به توبعه دامنه مسئولیت کیاری میا جامد چیمی که عردالت
آن را بر می تابد و مصالح جامعه اقتضای آن را دارد قا و گذاران لبنرا ی و بسریاری از
کشورهای عربی مثل بوریهط عراوط لیبیط امارات مت ده و مصرر از ایرن ظریره تبعیرت
مودها د ( قیبیط )77 :1386
ب -نظریه تضامنی بودن اسباب
طبق این ظریه در هرض اجتماع اببابط همه ابباب به صورت عام بدلی ضامن کل
خسارت میباشند و زیان دیده حق دارد برای دریاهت کل خسارت وارده به هر کردام از
آن ها مراجعه کند و هر کدام از ابباب مکلف هستند در صورتی کره بره آنهرا مراجعره
شود کل خسارت را پرداخت مایند و بعد از پرداخت خسرارت توبرط هرر کردامط آن
ببن حق دارد بر علیه بقیه ابباب دادخوابت داده و آنها را مکلف کند که بهم خرود
را به سبت مساوی بپرداز د برخی از حقوقدا ان قائل هستند که قوا ین ایران مسرئولیت
تضامنی ابباب را در بعضی موارد پذیرهته ابت همچنین گاته شرده ابرت در مروردی
که هعل ثالث و خوا ده دعوا با هم خسارتی به بار آور د مسئولیت آنها تضرامنی ابرت
یعنی زیان دیده حق دارد به هر کدام از آن ها رجوع مروده و جبرران تمرام خسرارت را
مطالبه ماید (کاتوزیانط  )399 :1386این ظریه از آن جهت که زیراندیرده راحرتترر
میتوا د خسارت خود را مطالبه و دریاهت کند به اع زیاندیده ابتط امرا اشرکال ایرن
ظریه آن ابت که بار مسئولیت ابباب دیگر را بر یک ببن ت میرل مری مایرد (قابرم
زادهط  )367 :1378و معموال بببی که در دبترص و قا و مندتر ابت مکلف میشود برار
مسئولیت دیگران را به احق ت مل ماید بعضی گاتها د مسئولیت تضرامنی در حقروو
ایران و همچنین هرا سه برخالف اصل ابت و یاز به وضع قا ون دارد و در قا ون مد ی
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و مسئولیت مد ی ایران در صورت تعدد ابرباب چنرین مسرئولیتی وضرع شرده ابرت
(عیسایی تارشی و همکارانط )218 :1386
ج -نظریه تقسیم مسئولیت به میزان تاثیر هر سبب
طبق این ظریه هرگاه چند ببن در ورود ضرر دخالت داشته باشند همره آنهرا بره
میمان دخالت در ایجاد حادثه ضرری ضامن هستند (امرامیط  )1366:295در تیجره هرر
ببن به مقدار تاثیر خود در ایجاد خسارت مسئول ابت (برا ط )1410:248
هقها در مورد ضمان هر ببن به مقدار خسارت اشی از غصن گاتها د کره هرگراه
چند ار مال غیر را غصن کنند ضمان هر کدام به سبت ابتیالء بر مال مغصوب تعیرین
می شود "لو اشترک اثنان هی الغصن ضمن کل منهما للبعا بنسبة االبرتیالء ان صراا
هنصف و هکذا؛ اگر دو ار در غصن مشارکت کنند هر کدام از آنها به سبت ابرتیالء
بر آنط ضامن آن قسمت می باشند اگر صف باشد ضامن صف هستند و هکذا" (امرام
خمینیط بی تا )310 :همچنین یکی از هقها مثال زده "هرگاه یک ار برنگی را در معبرر
عمومی بگذارد و دو ار دیگر بنگ دیگری را در کنار آن بگذار د و رهگرذری در اثرر
برخورد به هر دو بنگ بقوط کند و بمیرد یمی از دیه بر عهده واضع بنگ اول و یم
دیگر بر عهده دو ار دیگر ابت که بنگ دوم را گذاشتها د ( جایط بری ترا :ص )170
این هتاوا به ویژه هتوای اخیرالذکر شان میدهد هقها از این ظریه پیروی میکنند؛ چرون
اوال هر به ار را ضامن دا سته ثا یا اگر منظور آن بود کره بره صرورت مسراوی ضرامن
باشند باید میگات هر کدام ضامن یک بوم دیه هستند و اگر منظور مسئولیت تضرامنی
بود باید گاته می شد هر کدام به سبت کل دیه ضامن هستند؛ اما در اینجا آمده ابت که
ار اول  % 50در ورود خسارت قر داشته و به همان سبت  % 50ضامن ابت و ارر
دوم و بوم مجموعا به مقدار  % 50دخیل در ضررر برودها رد و بره سربت همران % 50
ضامن هستند
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قا ون مسئولیت مد ی در ماده  14با بیان "میمان مسئولیت هر یک با توجه به روه
مداخله تعیین میشود" از این ظریه تبعیت موده ابت (مصطاوی و امین زادهط :1390
 )91و قا ون دریایی مصوب  1343در بند

مراده  165از ظریره توزیرع مسرئولیت بره

میمان تاثیر پیروی کرده" اگر دو یا چند کشتی مرتکن خطا شرو د مسرئولیت هرر یرک
متنابن با اهمیت تقصیری ابت که از آن کشتی بر زده ابت"
گفتار سوم :موضع حقوق مصر در اجتماع اسباب
حقوو مصر ما ند حقوو ایران قائل ابت هر کسی که ضرر میربا د ملمم به جبران
بوده و به همین دلیل ماده  163قا ون مد ی مصر مقرر داشته "هرر خطرایی کره موجرن
زیان غیر شودط موجن التمام شخص مرتکن به جبران خسارت ابت" بنابراین از ظرر
حقوو مصر در صورتی زیاندیده میتوا د خسارت خود را مطالبه کنرد کره طبرق مراده
172همان قا ون "مطالبه خسارت اشی از عمل امشروع باشد" لرذا در مراده  166بیران
داشته "شخصی که در مقام دهاع مشروع از جان یا مال خرود یرا جران و مرال دیگرریط
موجن ورود ضرر به غیر شود ضامن یست مگر اینکه دهاع او از میمان ضروری تجاوز
کند که با توجه به مقتضیات عدالتط ضامن ابت "
قا ون مجازات مصر در مسئله اجتماع ابباب ماده خاصی دارد اما در قرا ون مرد ی
مصر چند ماده وجود دارد که در خصوص ببن و مباشر و اجتماع ابباب وضرع شرده
ابت
قا ون مد ی مصر برای حل و پابخ به مسئله اجتماع ابباب دو وضعیت را در ظرر
گرهته ابت:
بند یک :اجتماع اسباب با فرض استغراق اسباب در یک سبب
گاهی ایجاد ضرر بر اثر عمل دو یا چند ببن ابت اما یک ببنط بقیه ابرباب را در
خود مستغرو باخته ابت کره در ایرن صرورت همران بربن ضرامن و مسرئول تمرام
خسارت بوده و بقیه ابباب بری الذمه تلقی شده و هیچگو ره مسرئولیتی متوجره آنهرا
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یست منظور از اینکه یک ببنط ببن دیگر را در خود مستغرو بازد یعنی اینکه یرک
ببن ت تالشعاع ببن دیگر باشد به وی کره بربن دوم اختیراری از خرود داشرته
باشد
ماده  165قا ون مد ی مصر در مورد تعردد ابرباب برا هررض ابرتغراو بیران داشرته
"هرگاه شخص (ببن) ثابت ماید ضرر از ببن خارجی اشی شده ابت که در اختیار
وی بوده (ما ند حوادث پیر بینی شدهط قوه قاهرهط خطای زیان دیده یا شخص ثالرث)ط
ضامن جبران خسارت یست مگر اینکه قا ون یا تواهق برخالف آن مقررر شرده باشرد"
ماده  165قا ون مد ی مصر ما ند ماده  229قا ون مد ی ایران میباشرد کره مقررر مروده
"اگر متعهد به وابطه حادثه که دهع آن خار از حیطره اقتردار اوبرت توا رد از عهرده
تعهد خود برآید م کوم به تادیه خسارت یست"
منظور از "ببن خارجی" در ماده  165قا ون مد ی مصرکه موجن مریشرود بربن
ایجاد خسارت را در خود مستغرو مایدط عبارت ابت:
 -1قوه قاهره یا حادثه اگها ی
 -2تقصیر زیان دیده
 -3هعل شخص ثالث
برای تبیین دیدگاه حقوو مصر در مورد اجتماع ابباب با هرض ابرتغراوط اجتمراع
ببن با هعل شخص ثالث را مورد برربی قرار میدهیم
با توجه به ماده  165قا ون مد ی مصرط خطای ثالث در صورتی موجن بلن ضمان
از ببن میشود که هعل ثالث در ایجاد ضرر دخالت داشته باشد در غیرر ایرن صرورت
ببن می توا د به خطای ثالث ابتناد کند همچنین ابت اگر ثالث از اهرادی باشرد کره
مسئولیت گهداری و مراقبت از آنها بر عهده ببن باشد خطرای آنهرا موجرن برلن
ضمان از ببن میشود
هرگاه هعل ثالث همرا با هعل ببن موجن ورود ضرر به غیر شود با توجه به اینکره
ثالث یا ببن مرتکن تقصیر شده یا هاقد تقصیر باشندط چهار حالت متصور ابت
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یک :عدم تقصیر ببن و عدم تقصیر ثالث :اگر ببن هاقرد وصرف تقصریر باشرد و
ثالث هم تقصیر کرده باشد اما ضرر ایجاد شود در این حالت وقوع ضرر مستند به قروه
قاهره یا حادثه اگها ی میشود و کسی ضامن یست
دو :عدم تقصیر ببن و تقصیر ثالث :باتوجه به تقصیر ثالث و عدم تقصیر بربن در
این حالت ثالث ضامن جبران خسارت ابت
به :تقصیر ببن و عدم تقصیر ثالث :اگر هعل بربن و هعرل ثالرث منضرم بره هرم
موجن ورود خسارت شو د اما ببن در ایجاد ضرر مرتکن تقصیر و ثالث هاقد تقصیر
باشد ضمان بر عهده ببن ابت
چهار :تقصیر ببن و تقصیر ثالث :در صورتی که ضرر وارده به غیر اشی از تقصیر
ببن و ثالث باشد دو هرض وجود دارد
الف :مستغرق شدن یک تقصیر در تقصیر دیگر
اگر ثالث و ببن هر دو مرتکن تقصیر شو د و تقصریر یکری مسرتغرو در تقصریر
دیگری بوده و ت ت الشعاع تقصیر دیگری قرار گیردط ضمان بر عهده عراملی ابرت کره
موجن ابتغراو شده ابت یعنری اگرر تقصریر ثالرث بتوا رد تقصریر بربن را در خرود
مستغرو کند طبق ماده  165ضرمان از بربن برلن مریشرود و اگرر عکر

آن باشرد

مسئولیت برعهده ببن ابت الزم به ذکر ابت که هنگامی یکری از دو تقصریرط تقصریر
دیگر را در خود مستغرو می بازد که تقصیر ممبور عمدی بوده یا موجن وقوع تقصریر
دیگری گردد
ب :مستغرق نشدن یک تقصیر در تقصیر دیگر
چنا چه ببن و ثالث در ایجاد زیان تقصیر کرده باشند اما تقصیر یکری مسرتغرو در
تقصیر دیگری باشد و هر یک از دو تقصیر مورد ل اظ و توجه واقرع شرده و موجرن
ایجاد ضرر شو د در این حالت مسئله تعدد و اجتماع ابباب پیر میآید که چند بربن
در ایجاد ضرر دخالت دار د که در بند دو مورد برربی قرار میگیرد
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بند دو :اجتماع اسباب با فرض عدم استغراق یک سبب در سبب دیگر
در صورتی که ابباب متعدد باشند و هیچ یرک از آنهراط ابرباب دیگرر را در خرود
مستغرو سازد در این حالت قا ون مصر گاهی گرایر بره ظریره برابرری ابرباب دارد
یعنی همه ابباب را به صورت مساوی ضامن و مسئول می دا د و گاهی به ظریه ضمان
به میمان تأثیر گرایر دارد به همین دلیل در اجتماع ابباب و مسرئوالن بردون ابرتغراو
ماده  169قا ون مد ی مصر مقرر موده "هرگاه چند شخص مسئول عمل زیا برار باشرند
به طور مشترک و منارد مسئوول جبران خسارتند و مسرئوولیت برین آنهرا بره تسراوی
خواهد بود مگر اینکه قاضی بهم هر یک از آنها را در جبران خسارت تعیین کند"
با توج ه به این ماده در اجتماع ابباب که موجن ورود ضرر به غیر شو دط دو حالت
متصور ابت

یک -تعیین سهم هر یک از اسباب توسط قاضی
اگر چند ببن در ورود یک حادثه زیا بار بهم داشته باشند ما نرد مثرال مرذکور در
صا ه  5و قاضی با برربی پرو دهط میمان تقصریر و مسرئولیت و ضرمان هرر بربن را
تعیین ماید که در این حالت دو هرض وجود دارد
الف :تعیین سهم مساوی برای همه اسباب
اگر قاضی بتوا د برای هر ببن بهم مساوی تعیین ماید یعنی در مثرال مرذکور کره
چهار ببن در ایجاد ضرر دخیل بودها د هر کدام از ابباب را به مقدار یک چهرارم (25
 )%ضامن بدا د در این صورت ابباب متعردد بره صرورت مسراوی ملرمم بره پرداخرت
خسارت هستند
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ب :تعیین سهم غیر مساوی برای اسباب
اگر قاضی تشخیص دهد که هر چنرد در مثرال هرووط چهرار بربن در ورود ضررر
دخالت داشته ا د اما با توجه به ظر و مشورت کارشنابان و برربیهای میردا یط میرمان
بهم و تاثیر ابباب متعدد در ضرر با هم یکسان یست در این هررض برابراص ظریره
تقسیم مسئولیت به میمان تاثیر هر ببن رای داده میشود
دو -عدم تعیین سهم هر یک از اسباب توسط قاضی
اگر قاضی توا د بهم هر یک از ابباب را در ورود ضرر تعیرین مایرد و در مرورد
بهم هر کدام دچار ابهام و تردید شده باشد با توجه به اصل عقلری عردم تررجیح یرک
ببن سبت به ببن دیگر از ظریره برابرری ابرباب پیرروی مریشرود و همره ابرباب
چهارگا ه مذکور در مثرال هروو بره سربت مسراوی ضرامن جبرران خسرارت هسرتند
(السنهوریط 111 : 1390تا )135

نتیجهگیری
 -1هرگاه دو یا چند ببن در بروز خسرارت جمرع شرو د در مرورد بربن ضرامن
دیدگاه های متااوتی وجود دارد که موجن وضع قوا ین متاراوت و احیا را متعرارض در
حقوو موضوعه شده ابت
 -2حقوو ایران با پیروی از ظریه تقصیر مسلامط زیان دیده را مکلف مروده عرالوه
بر اثبات رابطه بببیتط تقصیر ببن را هم اثبات ماید که صعن و دشوار ابت
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 -3حقوو مصر با پیروی از ظریه تقصیر ماروضط هرگاه رابطه برببیت برین عامرل
زیان و ورود خسارت ثابت شرد برا هررض تقصریر بربنط او را م کروم بره پرداخرت
خسارت می ماید
 -4حقوو ایران در مورد اجتماع ابباب حجیمتر و دقیقتر از قرا ون مصرر بره ایرن
مسئله پرداخته ابت اما شاید بتوان گات تولید ا بوه قوا ینط موجن ترراکم و تراهیرک و
تماحم و تصادم قوا ین شده و دادرص را از وصول به تیجه عادال ه اکام می ماید
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