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 چكيده

يكي از موضوعات مهم مورد بحث در مسئوليت مدني، تعيين سبب مسئول در فرض تعدد 

در حقوق كشورهای لبنان و . ی مسئوليت مسئوالن متعدد استسبب ورود خسارت و نيز نحوه

. و بررسي قرار گرفته است ی قضايي مورد بحثمصر، اين موضوع در تأليفات حقوقي و رويه

ی قضوايي، اعاوال نيريوه سوبب اوومي و متعوار  را       دانان اين دو كشوور و نيوز رويوه    حقوق

در موورد  . اند اگرچه ظاهر قوانين حاكي از پذيرش نيريه سبب نزديو  اسوت   تر دانسته مناسب

ن موجبات و قانو 731یی مسئوليت مسئوالن در مقابل زيان ديده با توجه به مقررات مادهنحوه

قانون مدني مصر مسئوليت اسباب متعدد تضوامني اسوت، اگرچوه در     761ی عقود لبنان و ماده

قانون مدني مصر با تحقوق   761قانون لبنان تحقق مسئوليت تضامني برخال  ماده  731ی ماده

القاعوده   در موورد رابطوه بوين اسوباب متعودد ورود خسوارت، عموي       . پذير است شرايطي امكان

ت آنها به نحو مساوی است مگر اينكه قاضي سهم هر ي  را در ورود خسارت به نحو مسئولي

 . گرددی مداخمه تقسيم ميغيرمساوی تعيين ناايد كه در اين وورت مسئوليت به نسبت نحوه

تعودد سوبب، سوبب نزديو ، سوبب اوومي و متعوار ، مسوئوليت تضوامني،           :واژگان كليدي

 .خسارت
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 مقدمه

تحقق مسئوليت مدني در نيامهای مختمف حقوقي، وجود رابطه سببيت ميان  يكي از اركان

ی تعيوين سوبب   در مورد تعدد سوبب ورود خسوارت، مسوئمه   . بار و ضرر وارده است فعل زيان

ی قضوايي كشوورها نيريوات    مسئول مورد بحث و مناقشه فوراوان بووده و در حقووق و رويوه    

حقوق كشورهای مصر و لبنان نيز اين موضوع در . مختمفي در اين خصوص پذيرفته شده است

 . ی قضايي قرار گرفته استدانان و رويه مورد توجه حقوق

پو  از آنكوه كشوورهای    ». مقررات اوليه اين دو كشور برگرفته از فقه اوول تسونن اسوت   

در مدت حكومت آنها قوانين و نياماتي را در اموور داخموي    اسالمي تحت سمسمه تركها درآمد

ين ناودند كه بيشتر آن قوانين برگرفته از قوانين غربوي بوود، ولوي چوون موذهب      وضع و تدو

رساي دولت عثااني، مذهبي حنفي بود درودد تدوين قانون مدني كه منطبوق بوا فقوه حنفوي     

ميالدی هيأتي مركب از عماوای حنفوي مقرراتوي تحوت      7661ازاين رودر سال  .باشد برآمدند

كه به تبعيت از فقه اسالم مباحث اجتااع سبب « تصويب كردند« الاجمه االحكام العدليه»عنوان 

اما با ( a 7336 :31محاصاني،. )و مباشر و اجتااع عامل زيان و متضرر مورد بحث قرار گرفت

نفوذ فرانسه در كشورهای لبنان و مصر به مرور قوانيني وضع گرديد كه متخذ از قوانين فرانسه 

وط به تعدد سبب نيز در تأليفات حقوقي اين كشورها و نيز ازاين رو تئوريهای حقوقي مرب. بود

 ( 666: 7116العوجي، . )ی قضايي مطرح گرديدقوانين موضوعه و رويه

گردد؛ نخست اينكه در موورد تعودد سوبب     در مورد تعدد سبب دو پرسش عاده مطرح مي

يوا چنود   كدامي  از اسباب مسئول جبران خسارت وارده است؟ پرسش دوم آنكه چنانچوه دو  

سبب مسئول ورود خسارت باشند و ورود خسارت به دو يا چند سبب منتسب باشد مسئوليت 

آنها به چه نحو است، به عبارت ديگر مسئوليت آنها تضامني است يا نسوبي؟ درنتيجوه ايون دو    

 . گيرد پرسش در حقوق كشورهای مصر و لبنان مورد بحث و بررسي قرار مي

 لبنان  تعدد سبب در حقوق -مبحث اول

كه مقتب  از فقه حنفي بود « مجمه االحكام العدليه»چنانكه اشاره گرديد در گذشته مقررات 

در كشور لبنان حاكم بود،اما بعد از جنگ جهاني اول و با نفوذ فرانسوه مقرراتوي بوه تبعيوت از     

ی تعيين سبب مسئول در حقووق ايون كشوور و    ازاين رو ابتدا نحوه.حقوق فرانسه وضع گرديد

 . شود پ  تقسيم مسئوليت بين اسباب مورد بررسي واقع ميس
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 تعيين سبب مسئول در حقوق لبنان  -گفتار اول

به موجب مقررات الاجمه االحكام العدليه اگر مباشر و سبب در جرمي جاع شوند نسوبت  

شود مثل اينكه كسي چاهي در معبر عام حفر ناايد و ديگری شخصي يا  جرم به مباشر داده مي

الاجموه مقورر    10مواده  . ني را در آن بيفكند مسئوليت اتال  و هالكوت بوا مباشور اسوت    حيوا

ی داشت كه اگر نسبت اتال  مال و نفوس مردم به مباشر و سبب داده شود ضاان بر عهوده  مي

مباشر است مگر اينكه فعل مباشر مبتني بر فعل سبب باشد در اين وورت اگر كسي چواهي را  

د و ديگری در مقام دفواع از تعودی حوافر برآموده و يوالثي را در چواه       بدون اذن مال  حفر كن

بيفكند در اين وورت دافع ضامن است كه مباشرت در قتل كرده و حافر ضامن نيسوت چوون   

از اين رو مباشر اقوی از سوبب بووده و    داشتهبين قتل و حفر چاه فاعل مختار ديگری دخالت 

الاجمه مقورر   163ی چنانكه ماده. دارد ی را مقدم ميقانون اسالم در مقام تعارض، راجح و اقو

بين سبب و اتال  فعل مختار ديگری واسوطه شوود    امااگر كسي سبب اتال  گردد »: مي دارد

 ( b 7336 :616محاصاني،)باشد  واسطه كه فاعل مختار است ضامن اتال  مي

ز آنها سبب و مباشور  ی تقدم مباشر بر سبب دارای مستثنياتي است كه در بعضي ااما قاعده

اگر مباشر و سبب جاع شود در وورتي سبب ضامن نيست كه عاول  . باشند هر دو مسئول مي

سبب منفرداً موير در اتال  نباشد، مانند حفر چاه و انداختن ديگری شخص يوا حيوواني را در   

چاه كه مباشر مسئول و ضامن است، زيرا حفور چواه منفوردًا مووير در اتوال  موال و هالكوت        

شخص نيست، اما در وورتي كه عال سبب به تنهايي موير در جرم باشود سوبب و مباشور در    

بنابراين اگر كسي راهناای سارقي در سرقت شود سارق . باشند جرم و مسئوليت آن شري  مي

مسئول است نه راهناا، اما اگر راهناا در فرض مزبور به عمت ديگر مسئول و ضامن باشود بوا   

خواهد داشت مثل اينكه امين سارق را به سرقت موال  وديعوه هودايت    سارق در ضاان شركت 

كند و سارق آن مال را سرقت كند در اين فرض سارق و راهناا در ضاان شركت دارند اما نوه  

. به سبب داللتي كه از سارق كرده؛ بمكه به سبب تقصيری كه در حفظ مال امانت ناووده اسوت  

سوبب بوه تنهوايي    ( تقدم مباشر بور سوبب  )اعده مزبور در مواردی از مستثنيات ق( 611هاان، )

مسئول و ضامن است مثل اينكه شهود برخال  واقع عميه كسي در محضر قاضي شهادت دهند 

و قاضي به استناد شهادت آنها عميه او حكم وادر ناايد در اين وورت شهود سبب هسوتند و  

بر ايون اسواس و بوا    . باشند ميقاضي مسئوليتي ندارد و شهود كه سبب بودند ضامن محكوم به 

ی عامل نزدي ، عامل استفاده از نير فقهای عامه مسئوليت ورود خسارت ماكن است به عهده
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قوانون موجبوات و عقوود را     731دانان اين كشوور مواده ی   امروزه حقوق. دور و يا هر دو باشد

دانند و فعل خاطي به ووورت مباشورت و يوا غيور آن در      مي 7ی سبب متعار مبتني بر نيريه

وورتي كه عمت متعار  ورود خسارت باشد موجب ايجاد مسئوليت است و بر اين مبنوا ايون   

(. 613: 7116العوو   ،  . )كننود  ديدگاه را موافق مباني عدالت و انصا  و منطق قانوني تمقي مي

. د كه به نيريه سبب متعار  اعتااد شد ه اسوت گرد از بررسي آرای محاكم لبنان نيز آشكار مي

محاكم استينا  جزايي معتقدند كه مبدأ كمي تحقق رابطه سببيت اين است كه فعموي كوه موتهم    

حد ذاته به وفات منتهي شود و محاكم استينا  مدني نيز ايون نيريوه    انجام داده به تنهايي و في

محكاه استينا  جزايي اين نيريه به شرح ذيل در يكي از قرارهای . اند را مورد توجه قرار داده

هنگامي كه شخصي ديگری را مجروح كرد و بوا توجوه بوه جراحوت     »: مورد توجه قرار گرفت

مجروح ده روز از كاركردن باز ماند و به دنبال آن شخص مجروح به دليل عوارضي كه به عمت 

مل جرح فقط مسئول ضرب و ناايد پ  در اينجا عا بيااری قمبي مزمن و حاد او بوده فوت مي

جرح عادی كه مرتكب شد تمقي گرديد، زيرا وی عامل مستقيم نبود چرا كوه تواييرات درونوي    

متعاقب جرح في حد ذاته و به تنهايي با توجه به مرض قمبي برای وقوع فوت كافي بوده است 

كوب شوده   ها فقط مسئول عامي كه مرت قانون مجازات 601و فاعل در اين حالت براساس ماده 

 ( 611 -613هاان، . )خواهد بود

ای از مولفان اين كشور در عين حال كوه قانونگوذار مودني لبنوان بوه       براساس استنباط پاره

. ی حاوول، اعتاواد كورده اسوت     به عنوان رابط بين فعل خواطي و نتيجوه   6نيريه سبب نزدي 

قوانون   601مواده  هوای تسواوی اسوباب و سوبب متعوار  در       قانونگذار جزايي لبنان به نيريوه 

ی هاانا رابطوه »: های لبنان مقرر مي دارد قانون مجازات 601ماده . ها اعتااد كرده است مجازات

ی مجرمانوه از جهوت ديگور، اجتاواع     سببيت بين فعل و ترك فعل از ي  جهت و بوين نتيجوه  

يا مستقل كند خواه فاعل به آن جاهل باشد و  اسباب ديگر سابق، هازمان و يا الحق را نفي ناي

وقتي كه سبب الحق مستقل بوده و به تنهايي برای ايجاد نتيجه مجرمانه كوافي  . از فعل او باشد

باشد موضوع متفاوت است و فاعل در اينجا ورفاً برای فعمي كه مرتكب شوده اسوت مسوئول    

 (16، 7366و نجيب حسني،  300هاان، . )است

                                           
 . معرو  است "سبب منتج"در كشورهای عربي اين نيريه تحت عنوان   7
 . معرو  است« سبب مباشر»اين نيريه در اين كشور تحت عنوان   6
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فعل و ترك فعل برابر است در  -اوالً: استها بر مبنای زير استوار  قانون مجازات 601ماده 

برقراری رابطه سببيت، فعل ايجابي يا مثبت متضوان عاول موادی اسوت كوه نتيجوه را ايجواد        

ناايد، اما ترك فعل، تخمف از انجام كاری است كه طبق قانون يوا عور  بور او الزم اسوت      مي

هاانوا اجتاواع    -يانيواً . ديابو  انگاری در انجام كاری كه الزم است تحقوق موي   ترك فعل به سهل

ناايود خوواه    اسباب سابق يا هازمان يا الحق، رابطه سببيت بين اين فعل و نتيجه را قطوع ناوي  

سبب سابق ماكن اسوت در موورد وضوع    . فاعل، جاهل به آن باشد و يا مستقل از فعل او باشد

ن فعول مجورم   عميه باشد خواه مريض باشد و يا ضعفي داشته باشد و به دنبوال آ  سالمت مجني

وجود نداشت نتيجه نهايي نيز ( بيااری و ضعف)ای كه اگر اين وضع سابق  تحقق يابد به گونه

اما در ساير موارد سبب سابق در وضع معيني ماكن است، با وضع جديد توأم . شد حاول ناي

باشد و نتيجه از آن حادث شود، اما سبب هازمان سببي است كوه هنگوام تحقوق فعول اوومي      

شود و در ايجاد نتيجه مشترك هستند مانند اينكه كسي ديگری را مضروب ناايود و   يحاول م

مضروب بر زمين بيفتد و در هاين هنگام اتومبيمي به سرعت با او برخوورد ناايود و مضوروب    

اما اسباب الحق شايد ناشي از خود فعل باشد مانند التهاباتي كه از جراحتهای حاومه به . بايرد

ماننود  . يابند شود و يا از سبب ديگر كه با نتايج سبب اول تداخل مي اشي ميسبب فعل اومي ن

زماني كه نتيجه به دليل خطای پزش  معالج يا پرستار به لحاظ اهاال در مداوا و يوا خورانودن   

جاهل بودن فاعل به سبب سابقي كه با فعل اومي برای  -يالثاً. گردد داروی نادرست حادث مي

 . ناايد ناايد در رابطه سببيت موير نبوده و در نهايت آن را قطع ناي ميايجاد نتيجه تداخل 

الزم نيست كه سبب الحق ناشي از فعل اومي باشد و ماكن است منشأ آن مسوتقل   -رابعاً

باشد مانند خطای پزش  معالج در معالجه بيااری كه در ايور سوانحه تصواد  مجوروح شوده      

 . است

ها، قانونگذار لبناني بين سبب مسوتقل سوابق بور فعول      زاتقانون مجا 601با توجه به ماده 

مجرمانه و يا هازمان با آن و سبب الحق بر آن تاييز قائل شوده و سوبب سوابق و هازموان را     

ی داند، وقتي كه به اندازه اما سبب الحق را قاطع رابطه سببيت ميٰ  قاطع رابطه سببيت ندانسته 

راين اگر خطای پزش  در تجويز دارو به تنهوايي كوافي   بناب. كافي برای ايجاد نتيجه كافي است

هاوان،  . )گوردد  برای فوت مصدوم باشد، در اينجا رابطه سببيت بين تصاد  و فوت قطوع موي  

301-300 ) 
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  رسد نيريوه سوبب نزديو  و نيريوه سوبب متعوار  در        با توجه به مطالب فوق به نير مي

 . ه استی قضايي لبنان بيشتر مورد پذيرش قرار گرفترويه

 

 تقسيم مسئوليت بين اسباب در حقوق لبنان  -گفتار دوم

قانونگذار لبناني در مورد مسئوليت اسباب متعدد ورود ضرر موضع وريحي اتخاذ كورده و  

مشوترك در ايجواد    النمسئوليت عامالن مشترك ورود ضرر را تضامني دانسته است آنهوا عوام  

قانون موجبات و عقود  731ی  ماده. ضرر واحدی هستند كه نتيجه اعاال و افعال مختمف است

هنگامي كه ضرر از عال چند شخص ناشي شده با حصوول شورايط زيور    »: لبنان مقرر مي دارد

 «:حالت تضامن بين آنها وجود خواهد داشت

 . هنگامي كه اشتراك در عال وجود دارد -7

ای كه هر يو  از اشوخاص در ايجواد ضورر داشوته ميسور        گامي كه تعيين نسبت مداخمههن -6

اما چنانكه اشاره شد قمارو اعاال اين ماده در موردی اسوت  ( b 7336 :616محاصاني،)نيست 

كه عال عامالن متعدد يكنواخت باشد اما اگر عال آنها مختمف باشد و يكي مباشر و ديگوری  

سبب باشد در اين وورت مباشر مقدم بر سبب است مگر در موارد خاوي كه سبب به تنهايي 

 . رندمسئول است و يا هر دو مسئوليت دا

گردد كه چنانچوه تعيوين نسوبت     الذكر اين گونه استنباط مي قانون فوق 731با توجه به ماده 

دخالت اشخاص در ايجاد ضرر ماكن باشد مسئوليت تضامني وجود نودارد و قاعودتاً در ايون    

به هاين نحو در . گردد فرض مسئوليت به نسبت دخالت اشخاص در ورود خسارت تقسيم مي

تيجه عامي است كه عامل يا متضرر در آن مشاركت داشوته باشود مسوئوليت    موردی كه ضرر ن

قانون موجبات و عقود  733ماده . يابد عامل به واسطه شركت متضرر در ايجاد زيان تخفيف مي

 : لبنان در اين خصوص مقرر مي دارد

بار بوده مسئوليت عامل تا حدودی تخفيف خواهد يافوت   اگر متضرر شري  در عال زيان»

الاجموه االحكوام   »مقوررات   173در ماده  7«.شود ما مسئوليت و ضاان به طور كمي مرتفع نايا

                                           
وقتوي   -3..... -7: تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهود  دادگاه مي»: دارد قانون مسئوليت ايران مقرر مي 1ی  ماده 7

از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم ناوده و يا به اضافه شدن آن كا  يا وضعيت واردكننوده   ديده به نحوی كه زيان

 .زيان را تشديد كرده باشد
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نيز مقرر گرديده بود كه اگر كسي جامه ديگری را بكشد تا پاره شود ضامن تاام قيات « العدليه

ولي اگر واحب جامه با ديگری گالويز شود و جامه پاره شود طر  ضامن نصف . جامه است

ت و هاچنين است اگر كسي روی دامن لباس ديگوری جمووس كنود وواحب     قيات جامه اس

لباس بدون توجه به جموس طر  برخيزد و لباس او پاره شود در اينجا عامول ضوامن نصوف    

در تصادم دو سوار و نيز تصادم ي  سوار و ي  پياده در وورت تقصير هر . قيات لباس است

      محاصواني، هاوان،  )باشود   شوده موي  دو، هر ي  از طرفين تصادم ضامن نصوف آنچوه تموف    

611-616 ) 

 تعدد سبب در حقوق مصر -مبحث دوم

در حقوق مصر نيز رابطه سببيت ميان فعل ارتكابي و ضرر به عنووان ركون سووم از اركوان     

و اين ركن مسوتقل از ركون تقصوير    ( 616: 7116سنهوری، )شود  مسئوليت مدني محسوب مي

ت كه در برخي از موارد رابطه سوببيت وجوود داشوته اموا     گردد و دليل آن اين اس محسوب مي

تقصيری وجود ندارد، چرا كه ماكن است از فعل كسي ضرر وارد گردد اما ايون فعول تقصوير    

در اين مورد رابطه . محسوب نگردد و مسئوليت براساس فعمي كه فرد مرتكب شده تحقق يابد

مقابول ماكون اسوت تقصويری      سببيت موجود است اما فرد تقصيری مرتكب نشده اسوت، در 

به عنوان مثال شخصي ماده ساي را بوه  . وجود داشته باشد اما رابطه سببيت وجود نداشته باشد

ديگری بخوراند اما قبل از سرايت و تايير سم در بدن، شخص يوالثي فورد مسواوم را بوه قتول      

ي بوين تقصوير   شود اما رابطه سوببيت  برساند در اينجا اگرچه فعل دهنده سم تقصير محسوب مي

به هر حال يكي از مطالب موورد بحوث در خصووص رابطوه     ( هاان. )وی و ضرر وجود ندارد

ی تعودد اسوباب و تعاقوب    دانان اين كشور بين مسئمه ی تعدد سبب است، حقوقسببيت مسئمه

شوند با اين توجيه كه در بحث تعدد سبب ضرر واحد  ضررها يا تسمسل نتايج تفكي  قائل مي

شود متعدد  عاقب بودن ضررها وجود ندارد بمكه اسبابي كه ضرر متعاقب آن ايجاد ميبوده و مت

است ولي در حالت تعاقب ضرر، سبب ايراد ضرر واحد است ولي ضررهايي كه متعاقوب ايون   

به عبارت ديگر در حالت دوم ضورر متعودد بووده اموا سوبب      . شود متعدد است سبب ايجاد مي

: دان فرانسوی در اين مورد مطرح كورده اسوت   حقوق 7لي كه پوتيهماند، مانند مثا واحد باقي مي

فروشد به دنبال آن دام بياار مرده و ساير دامها نيوز در   ای دام بيااری را به خريدار مي فروشنده

                                           
1 Poutier  
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ميرند در نتيجه خريدار قادر به زراعت زموين خوود نبوود و در نتيجوه از      اير سرايت بيااری مي

اند به نير پوتيه ضرر مستقيم كوه جبوران آن الزم اسوت مورم دام     م پرداخت ديون خود باز مي

بياار و ساير دامهاست، اما عدم انجام زراعت و ناتواني در پرداخوت بودهي ضورر غيرمسوتقيم     

بوا ايون مقدموه    ( a7116 :106و سونهوری،   666: 7366كاتوزيان، )است كه قابل جبران نيست 

گيورد و سوپ  بوه فورض      ها مورد بحث قرار مي ببی تعيين سبب مسئول از ميان سابتدا نحوه

ی تقسيم مسئوليت بين دو يا چنود سوبب مسوئول در حقووق     مسئوليت دو يا چند سبب، نحوه

 . شود مصر مورد بررسي واقع مي

 

 ي تعيين سبب مسئول نحوه -گفتار اول

 حالتهاي مختلف تعدد سبب و نظريه ي مورد پذيرش در مورد سبب مسئول  -بند اول

نااينود، حالوت اول    حقوق مصر در مورد تعدد سبب دو حالت را از يكديگر تفكي  مي در

های ديگر را در خود مستغرق ناوده و تنها ايون سوبب    ها، سبب هنگامي است كه يكي از سبب

ايون  . ماند و مسئوليت او كامل و راجع به كول خسوارات وارده اسوت    به عنوان مسئول باقي مي

وقتي كه عال ي  سبب عاودی و ديگوری غيرعاودی     -7: شود يحالت در دو فرض محقق م

ناايد و خطوای عاود سوبب     تايير مي در اين مورد خطای عادی، خطای غيرعادی را بي. باشد

ناايود و ديگوری در ايور خطوا در چواه       مثالً كسي كه عاداً چاهي را حفر مي. ورود ضرر است

نيز مرتكب خطای غيرعاد شده است، اموا  عميه  در اين مورد جاني عاد داشته و مجني. افتد مي

 . تنها سبب ورود ضرر است( عامد)جاني 

ی سوبب ديگور باشود مثول اينكوه       فرض دوم اينكه يكي از سببها معد و ايجاد كننده زمينوه  -6

پزش  در توويه به بياار و وكيل و مهندس در مشاوره دادن به موكل و كوارگر خطوا كننود و    

در اين مثالهوا  . عيت از نير آنها مرتكب خطا گرديده و متضرر شوندبياار، موكل و كارگر در تب

يكوي مشوورت دادن پزشو ، وكيول و مهنودس      . دو سبب متوالي در ورود ضورر وجوود دارد  

بوه عبوارت   . خطاكار و ديگری عال كردن به مشورت، ولي سبب دوم نتيجه سوبب اول اسوت  

پو  سوبب اول   . و مهندس اسوت ديگر عال كردن به مشورت نتيجه مشاوره با پزش ، وكيل 

 (a7116 :101-103سنهوری، . )مسئول است
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. ناايود  های ديگر را در خود مستغرق ناوي  ها سبب حالت دوم وقتي است كه يكي از سبب

در اينجا اين سوال مطرح شده كه از كدام ي  از نيريات ارائه شده در مورد تعدد سوبب بايود   

هوای   دانان اين كشور پ  از شرح و بسوط نيريوه   تبعيت ناود؟ در پاسخ به اين پرسش حقوق

و توضيح اينكه در نيريه برابری اسباب، هاوه اسوبابي كوه در     7سبب متعار  و برابری اسباب

شود به نحوی كوه اگور آن    اند برابرند و هر ي  از آنها سبب تمقي مي ايجاد ضرر دخالت داشته

( شورايط )شد، اما مطابق نيريه سبب متعار  بايد بين اسباب عارض  سبب نبود ضرر واقع ناي

يريه به سبب متعار  تكيه دارد چرا كه سببي اسوت  و اسباب متعار  تفكي  قائل شد و اين ن

انود،   شود، در نهايت اعاال نيريه سبب متعوار  را مناسوبتر دانسوته    كه عادتاً منتهي به ضرر مي

ای كوه يوا    بر اين اساس در مورد راننوده . اند اگرچه جاع دو نيريه ياد شده را نيز ماكن دانسته

خطوای راننوده و خطوای    . برخورد ناووده اسوت  سرعت زياد حركت كرده و با عابری خطاكار 

از سووی ديگور براسواس    . عابر، دو سبب متعار  ورود خسارت بوده و هر دو مسئول هسوتند 

 ( 101-106هاان، . )نيريه برابری اسباب هر دو در ورود خسارت نقش برابر دارند

  1تاثير سبب خارجی در مسئوليت مدنی در حقوق مصر -بند دوم

اگر يابت شود كه ضرر ناشي از سبب »: قانون مدني اين كشور 763ماده به موجب مقررات 

ی قاهره يا خطای ی ناگهاني يا قوهمانند حاديه. خارجي است كه خار  از اختيار خوانده است

زيانديده يا خطای غير، خوانده ممزم به جبران خسارت نيست مگر اينكوه قوانون يوا قوراردادی     

دانان اين كشور سبب خارجي فعمي يوا   براساس تعريف حقوق «برخال  آن وجود داشته باشد

، 7136مورق ،  )حاديه معيني است كه قابل انتساب به خوانده نبوده و غيرقابل اجتنواب باشود   

 ( 101و سنهوری، هاان،  711

: گردد شامل با توجه به مقررات اين كشور، سبب خارجي كه موجب قطع رابطه سببيت مي

شود اما ايون   مي( يالث)خطای غير  -3خطای زيانديده  -6حاديه ی ناگهاني ی قاهره يا قوه -7

حكم در حالتي است كه سبب خارجي تنها عامل ورود خسارت باشد اما اگر مشوخص گوردد   

كه دو يا چند عامل در ورود خسارت نقش دارند، به عبارت ديگر هم فعل خوانده و هم سبب 

ی تعيوين سوبب مسوئول موورد     ، در اين مورد نحوهاند خارجي در ورود خسارت دخالت داشته

                                           
 . اين نيريه در اين كشور تحت عنوان تكافو االسباب معرو  است  7
ي در مسئوليت مودني، پايوان ناموه دكتوری رشوته      شرافت پياا، محادرضا، مفهوم سبب خارج: در اين مورد مراجعه كنيد به  6

 . 7366حقوق خصووي دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيمي 
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گيرد ازاين رو تايير هر ي  از اين سببها در مسئوليت مدني خوانده موورد بحوث    بحث قرار مي

 . گيرد قرار مي

 

 تاثير قوه ي قاهره  -الف

سونهوری،  )شوود   ی قاهره با عنوان آفوات سوااوی ناميوده موي    قوه( حنفي)در فقه اسالمي 

B7116 ،711 )ی قاهره يا حوادث ناگهاني تنها عامل وقوع ضرر باشود رابطوه سوببيت    قوه اگر

سونهوری،  )ی خوانوده نخواهود بوود    گردد مسئوليتي به عهوده  بار و ضرر قطع مي بين فعل زيان

a7116 ،106-101 ) 

ی قاهره با هم در ورود خسارت نقش داشته باشد كه در واقوع  اما اگر خطای خوانده و قوه

شود مدعي عميه مسئول كل خسوارات وارده اسوت    در هاين مورد مطرح مي فرض تعدد سبب

چرا كه خطای او سبب ايجاد ضرر است و رجوع به شخص ديگری امكان ندارد و عاممي كه با 

ی قاهره بوده اسوت پو  خوانوده بوه تنهوايي      خطای خوانده در ايجاد ضرر اشتراك داشته قوه

ای  داشت به عنوان مثال اگر كسي با مشت ضوربه  ی خسارت را به عهده خواهدمسئوليت هاه

ی ضوربه از بياواری وی آگواه    ی ديگری بزند كه دچار بيااری قمبي است و زننده آرام به سينه

باشد يوا اگور راننوده     ی مذكور به فوت او منتهي شود خوانده مسئول مرم او مينباشد و ضربه

وزش باد درختي جمووی اتومبيول افتواده و    كند در اير  اتومبيمي با سرعت غيرمجاز رانندگي مي

اتومبيل منحر  گرديده و با عابری برخورد ناايد و او را مصودوم كنود خوانوده مسوئول كول      

 ( 101هاان، ) 7باشد و رجوع به شخص ديگر در اين فرض ماكن نيست خسارت مي

 تاثير خطاي زيان ديده  -ب

در مورد جاع خطای زيانديده و خطای خوانده با توجه به نير عماای حقووق مصور بايود    

حالت اول وقتي است كه يكوي از خطاهوا، خطوای ديگور را     . بين دو مورد قائل به تفكي  شد

ناايد و حالت دوم اينكه هر ي  از دو خطا مستقل از ديگری است كه  اير مي پوشش داده و بي

 ( 663هاان، )شود  ده ميفرض تقصير مشترك نامي

 

                                           
كاتوزيان، ناور، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، نشور يمودا،   : برای ديدن نير مشابه در حقوق ايران رجوع شود به 7

 . 7311چاپ اول 
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 . دهد يكی از خطاها، خطاي ديگر را پوشش می -2

دهد، خطای اخير  وقتي ي  از خطاها خطای ديگر را در خود مستغرق ناوده و پوشش مي

دهود   بنابراين هنگامي كه خطای خوانده، خطای زيانديده را پوشوش موي  . ايری نخواهد داشت

يابود، اموا اگور خطوای      طر خطای زيانديده كاهش نايعميه كامل است و به خا مسئوليت مدعي

دهد مسئوليت خوانده به دليل قطوع رابطوه سوببيت رفوع      زيانديده خطای خوانده را پوشش مي

 . اين حالت خود در دو فرض قابل بررسي است. شود مي

ي خطا به نحو بارزي بر خطاي ديكر برتري يكی از خطاها از نظر درجه -فرض اول -2-2

 . دارد

دهود مگور در     تر را پوشش موي  البته اين بدان معني نيست كه خطای شديدتر خطای خفيف

وورت اول وقتي است كه يكي از خطاها عادی باشد و وورت دوم آن است كه : دو وورت

در . يكي از خطاها رضايت زيانديده به ضورر وارده باشود و آن در برخوي مووارد نوادر اسوت      

در ايجاد ضرر عاد داشته است و طر  ديگر ( ه يا زيانديدهخواند)وورت اول يكي از طرفين 

هنگامي كه خوانده مرتكب ايراد ضرر به نحو عادی شوده  . مرتكب خطای غيرعاد شده است

باشد حتي اگر خطای زيانديده در ايجاد ضرر نقش داشته باشد خوانده مسول جبران كل ضورر  

شود اما خطوای زيانديوده تنهوا     مقي ميوارده است، زيرا خطای خوانده تنها سبب وقوع ضرر ت

. كنود  ای است كه خوانده برای انجام قصد خود مبني بور ورود ضورر از آن اسوتفاده موي     وسيمه

كنود برخوورد    ای عاداً با عابر نابينايي كه در مسير بدون راهناا حركوت موي   بنابراين اگر راننده

ه استناد ناايد و اين موضووع كوه   تواند برای كاهش مسئوليت خود به خطای زيانديد ناايد ناي

در ايون بواره   . شود كرده در مقام دفاع از او شنيده ناي عابر نابينا بدون راهناا در راه حركت مي

مقورر داشوت كوه هور گواه       7116آوريول   63شعبه ی كيفری ديوان كشور مصر در رای مورخ 

ي بورای ايجواد خسوارت    تقصير خوانده را پوشش دهد و به تنهاي( زيانديده)عميه  تقصير مجني

و  116مورق ، هاوان،   )شوود   كافي باشد رابطه سببيت بين تقصير خوانده و خسارت قطع موي 

اما اگر زيانديده در ورود ضرر به خود عمد داشته باشد، خطااي  ( 291 ،7366پياا،  شرافت

ی سوببيت از بوين   ه و مسئوليت خوانده به خاطر قطع رابطوه او، خطاي خوانده را پوشش داد

ای بوا سورعت    برای مثال اگر كسي قصد خودكشي داشته باشد و هنگوامي كوه راننوده   . رود يم

كند خود را جموی اتومبيل بيندازد او تنها عامل ورود ضرر اسوت و جوايز    غيرمجاز حركت مي

وريه او به سرعت غيرمجاز راننوده  ( در وورت فوت)خود او و ( در وورت نجات)نيست كه 
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تدالل ناايند، چرا كه او در خودكشي عاد داشته و تنها سبب ورود و خطای وی احتجا  و اس

ای است كه زيانديده برای تحقوق قصود    شود، اما خطای خوانده ورفاً وسيمه ضرر محسوب مي

 ( a7116 ،661سنهوری، )كند  خود از آن استفاده مي

ده ايون  در اين مورد قاعو . وورت دوم اينكه زيانديده به ضرری كه واقع شده رضايت دهد

بنوابراين اگور پزشوكي در    . برد است كه رضايت زيانديده به ضرر، خطای خوانده را از بين ناي

غير از موارد ضرورت، عال جراحي را در مورد بياار انجام دهد، حتي با وجود رضايت بياار، 

كنود حتوي بوا     شود و مهندسي كه تصايم اشوتباهي را اتخواذ موي    خطاكار و مقصر محسوب مي

شود در اين حالت ايون خطوا مسوئوليت     ايت كارگر به اين تصايم، خطاكار تمقي ميوجود رض

بنابراين كسي كه با وجوود  . دهد چنانكه در خطای مشترك اين گونه است خوانده را كاهش مي

توويه پزش  مبني بر عدم انجام عال جراحي زيبايي، به انجوام آن رضوايت دهود ايون عاول      

كاهد اموا اگور رضوايت بوه      شود و از مسئوليت پزش  مي رضايت به ضرر و خطا محسوب مي

شود  عال جراحي با عمم به خطر آن بنا به توويه پزش  باشد اين رضايت خطا محسوب ناي

 ( 661هاان، . )شود و باعث كاهش مسئوليت پزش  ناي

 يكی از خطاها نتيجه خطاي ديگر است -فرض دوم -1-2

خطوای  ( خطای خوانوده )نده باشد، خطای دوم وقتي كه خطای زيانديده نتيجه خطای خوا

دهد و خطای خوانده تنها سبب ورود ضرر تمقوي و مسوئوليت خوانوده     زيانديده را پوشش مي

بنابراين اگر بياار در معالجه خود مرتكب خطوا شوود و ايون خطوا از     . شود كامل محسوب مي

و در اينجوا   دهود  توويه پزش  ناشي شده باشد، خطای پزش  خطوای بياوار را پوشوش موي    

اما اگور خطوای خوانوده نتيجوه     ( 661-666هاان، . )پزش  مسئول جبران كامل خسارت است

دهد و خطوای   خطای زيانديده باشد در اين مورد خطای زيانديده خطای خوانده را پوشش مي

ی سببيت بين فعل خوانده و شود، چرا كه رابطه زيانديده تنها سبب ورود خسارت محسوب مي

گردد به عنوان مثال اگر راننده اتومبيل با عابری تصادم ناايود و يابوت شوود كوه      يضرر قطع م

ديده بدون احتياط و به طور ناگهاني از ي  سات خيابان به طر  ديگر حركوت ناوود و    زيان

. ديوده اسوت   اين خطا سبب وقوع تصادم است خطای راننده در مراقبت، نتيجوه خطوای زيوان    

ناايود و   ی سببيت بين فعل خوانده و ضرر را قطوع موي  رابطه( ديده زيان)ازاين رو خطای عابر 

ديده تنهوا سوبب وقووع ضورر      شود چرا كه خطای زيان مسئوليت راننده در اين فرض منتفي مي

 ( 116مرق ، هاان، )شود  محسوب مي
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 تقصير مشترك  -1

ه و اين ی سببيت وجود داشتهنگامي كه از ي  طر  ميان تقصير خوانده و خسارت رابطه

امر به ايبات رسيده باشد و از طر  ديگر خوانده نيز يابت كند كه تقصوير زيانديوده در وقووع    

شوود كوه خسوارت دارای دو سوبب      خسارت نقش سببي داشته است در اين مورد معمووم موي  

مستقل از يكديگر است مانند آنكه دو خودرو با يكديگر تصادم كنند و هر دو راننوده مرتكوب   

در اين حالت اول اين اسوت كوه هور يو  از دو خطوا      ( 116-113هاان، )باشند تقصير شده 

شد بنابراين هر  شود و اگر هر ي  از آنها نبود خسارت واقع ناي سبب ايجاد ضرر محسوب مي

ی ضرری كه وارد كرده مسئول است و خطای هور يو  از   ديده به اندازه ي  از خوانده و زيان

 ( a7116 :666هوری، سن)آنها سبب وقوع كل ضرر است 

 تاثير فعل ثالث  -ج

دانان در اين خصوص بايد بين دو فرض قائول   در حقوق مصر بنا به اعتقاد برخي از حقوق

فرض اول اينكه فعل يالث تنها عامل ورود خسارت باشد اگرچوه خطوای او از   . به تفكي  شد

ارای مسئوليت كامل بوده و قبيل قوه ی قاهره يا حاديه ناگهاني نباشد كه در اين وورت يالث د

به بيان ديگر اگور خوانوده يابوت    ( 616هاان، . )شود خوانده به طور كمي از مسئوليت معا  مي

ضورر   -7: كند كه تقصير يالث خسارت را به بار آورده در واقع دو امور را يابوت ناووده اسوت    

غيرقابول  سوبب خوارجي موذكور     -6. باشود  ناشي از سبب خارجي و قابل انتساب بوه او ناوي  

. بينوي خطاهوای ديگوران نيسوت     ؛ زيرا هيچ ك  مكمف به پيشناپذير است بيني و اجتناب پيش

ديده بايد خسارت خود را از شخص يالث  بنابراين خوانده در اين فرض مسئوليتي ندارد و زيان

 ( 116:   7116مرق ، )مطالبه كند 

فرض دوم اينكه خوانده نيز مرتكب خطا شود و اين خطا به هاراه خطوای يالوث در ايوراد    

در واقوع دو  . ضرر دخالت داشته باشد اينجا محل بحث اير فعل غير در مسئوليت مودني اسوت  

سبب در ايجاد خسارت وجود دارد، البته اگر فعل غيرخطا نباشود تواييری در مسوئوليت مودني     

كنند، بورای مثوال    مقايسه مي« انحرا  از رفتار متعار »با معيار مرسوم خطا را . نخواهد داشت

ای كه شخص يالث در جاده ايجاد كورده برخوورد    ای با سرعت زياد براند و به حفره اگر راننده

كرده و در اير انحرا  از جاده با عابری تصادم ناايد هور يو  از دو خطوا سوبب ضورر تمقوي       

 (616و  a7116 ،101سنهوری، )شود  مي
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 چگونگی مسئوليت دو يا چند سبب در برابر زيانديده و تقسيم مسئوليت  -گفتار دوم

 چگونگی مسئوليت دو يا چند سبب در برابر زيانديده  -بند اول

در حقوق مصر برخال  حقوق فرانسه در مورد ماهيت مسئوليت دو يا چند سبب در برابر 

قانون مودني   761یمطابق ماده. نوني وجود داردزيانديده در قانون مدني اين كشور وراحت قا

بار متعدد باشند مسئوليت آنها راجع بوه جبوران خسوارت     هرگاه مسئوالن فعل زيان»اين كشور 

باشد و مسئوليت بين خود آنها به تساوی است مگر اينكه قاضي سهم هر ي  را در  تضامني مي

ديده حق دارد عميه هاوه مسوئوالن    نبنابراين زيا( 661هاان، ) 7.جبران خسارت مشخص ناايد

ی دعوی ناايد و كل خسارت را مطالبه كند اين ويژگي مسئوليت تضامني است و هر ي  اقامه

بوه اعتقواد برخوي از    . ديده راجوع بوه كول خسوارت مسوئول اسوت       از مسئولين در مقابل زيان

هور يو     -7: تبرای ايجاد مسئوليت تضامني وجود سه شرط الزم اس»: دانان اين كشور حقوق

بنابراين وريه متوفي در برابور طمبكواران متووفي    . از آنها در ايجاد ضرر مرتكب خطا شده باشد

اند و مورث آنهوا مرتكوب خطوا شوده      مسئوليت تضامني ندارند چرا كه آنها مرتكب خطا نشده

بنابراين اگر جاعوي از شوكارچيان در   . خطای هر ي  از آنها سبب ايجاد ضرر باشد -6. است

ای به عابری اوابت كنود،   اند و در اير تيراندازی يكي از آنها گموله ي  زمان مرتكب خطا شده

در اينجا ساير شكارچيان با شكارچي مذكور مسئوليت تضامني ندارند زيرا خطايي كه از سوی 

باشد؛ بمكه آنها اساساً مسئوليت تضامني ندارند چرا كه  آنها وورت گرفته سبب ورود ضرر ناي

ضرری كه از خطای هر ي  از آنها ايجاد گرديوده هاوان ضورری     -3. اند ی ايجاد نناودهضرر

باشد كه ديگری ايجاد كرده است و به عبارت ديگر ضرری كه از سوی آنها ايجاد گرديده ضرر 

واحدی باشد بنابراين اگر يكي از سببها اتومبيمي را سرقت ناايد و ديگوری بعضوي از وسوايل    

ناايد آنها مسئوليت تضامني ندارند چرا كه هر ي  از آنها با خطوای خوود   داخل آن را سرقت 

 (163-166هاان، )ضرری غير از ضرر وارده توسط ديگری ايجاد كرده است 

های  اند در مسئوليت دانان گفته در تحميل مسئوليت تضامني در حقوق مصر برخي از حقوق

د گاهي وحدت سوبب بور تعودد سوبب     غير قراردادی چنانچه چند سبب خسارتي را ايجاد كنن

يابود، ايون امور در     غمبه دارد و وحدت منشا كه شرط ايجاد مسئوليت مدني اسوت تحقوق موي   

                                           
متضامنين في التزامهم تعويض الضرر و تكون الاسوليته فياا بيونهم بالتسواوی اال اذا   اذا تعدد الاسوالن عن عال ضار كانوا »  7

 «عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض
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بيني شده باشد چنانكه در حقوق مصور ايون    وورتي است كه در قانون مسئوليت تضامني پيش

وحودت  بيني نشده باشد تعودد سوبب بور     گونه است اما اگر در قوانين مسئوليت تضامني پيش

شود چنانكه  ايجاد مي 7شود و مسئوليت جاعي و اجتااعي سبب غمبه دارد و منشا مسئوليت مي

 ( 166-161هاان، . )در حقوق فرانسه چنين وضعي وجود دارد

فرق بين مسئوليت تضامني و مسئوليت اجتااعي در اين است كه برخي از احكام مسئوليت 

برای  مثوال اگور طمبكوار بوا يكوي از مسوئوليت        .شود تضامني در مسئوليت اجتااعي اجرا ناي

. تضامني مصالحه ناايد و يا او را ابراء ناايد، اين امور بوه معنوای ابوراء سواير مسوئولين اسوت       

 . گردد اما اين حكم در مسئوليت اجتااعي اجرا ناي( 161هاان، )

ناشوي   دانان اين كشور معتقدند اگرچه مسئوليت تضامني در تعهودات  برخي ديگر از حقوق

هوای   شود و امكان تضامن بدون اراده طرفين در مسئوليت از قرارداد از اراده متعاقدين ناشي مي

بار يوا قوانون ايجواد     قراردادی وجود ندارد ولي در مسئوليت قهری تضامن به موجب فعل زيان

گردد، به عبارت ديگور در مسوئوليت غيرقوراردادی اراده شوخص مسوئول متوجوه تضوامن         مي

د ؛ بمكه تضامن مسئوالن متعدد به حكم قواعد عاومي مسئوليت و يا به اقتضواء قوانون   باش ناي

قانون مدني مصر مبنوي بور    761اما با وجود وراحت ماده (. 63: 7136مرق ، . )شود ايجاد مي

وجود مسئوليت تضامني بين اسوباب ورود ضورر محواكم اسوتينا  در بعضوي از آراء ووادره،       

اند، بمكه آن را مسوئوليت اجتاواعي دانسوته و از نوص      امني ندانستهمسئوليت چند سبب را تض

دانان، در هاه حالتهای تعودد مسوئولين    به اعتقاد يكي از حقوق. اند وريح قانون غفمت ورزيده

يز به نير وحيح اين است كه مسئوليت آنها تضامني است و اكثر عمااء و اكثريت آراء قضايي ن

نووامبر   66مثال به موجب رای محكاه اسوتينا  مصور در موورخ     برای. اين نير گرايش دارند

. ، مالكين مشاع ي  بنا در مورد خسارات ناشي از خرابي بنوا مسوئوليت تضوامني دارنود    7103

 ( a7116 :130سنهوری، )

 تقسيم مسئوليت بين مسئوالن  -بند دوم

دد بوه نحوو   مسئوليت بين اسباب متع»قانون مدني مصر  761به وراحت قسات اخير ماده 

  بوا توجوه بوه    « .تساوی است مگر اينكه قاضي سهم هر ي  را در جبران خسوارت تعيوين كنود   

دانند مگر اينكوه قاضوي    دانان مصری، اول را تقسيم به تساوی مي ی مذكور اكثريت حقوقماده

                                           
 . شود ناميده مي ""in solidumمسئوليته مجتاعه كه در حقوق فرانسه   7
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 761درجه تقصير هر ي  را در ورود خسارت مشخص ناايد و مذاكرات مقدماتي تدوين ماده 

دني مصر نيز مويد اين نير است چورا كوه ابتودا بوه نحووی مقورر گرديود كوه تقسويم          قانون م

ی تقصير وورت گيرد اما در نهايت اوول تقسويم بوه تسواوی موورد      مسئوليت به نسبت درجه

با وجود اين بعضي از آراء محواكم مصور، اوول را تقسويم بوه      . پذيرش و تصويب قرار گرفت

موارس   3ی مثوال محكاوه ی نقوض مصور در رای موورخ      برا. اند ی تقصير دانستهنسبت درجه

ای در نتيجه تقصير دو نفر ايجاد گرديوده   هنگامي كه مشخص گردد حاديه»: مقرر داشت 7137

 ( 100-107هاان، )گيرد  توزيع مسئوليت به نسبت ميزان تقصير هر ي  وورت مي

ورود ضورر   هنگامي كوه دايون بوا خطوای خوود در     »: قانون مدني مصر 676ی مطابق ماده

شركت داشته و يا ضرر را افزايش داده قاضي مجاز است كه مقودار خسوارت قابول جبوران را     

  7«.كاهش داده و يا اينكه حكم به جبران خسارت ندهد

ی تقصوير هور يو  را مشوخص     رسد هنگامي كه قاضي نتواند درجهبه هر حال به نير مي

مصور مسوئوليت بوه نحوو مسواوی توزيوع        قانون مودني  761ی ناايد بنا به اول مقرر در ماده

تواند راجع به نصف خسارت وارده به عامل زيان مراجعوه ناايود و يوا     گردد و زيانديده مي مي

تواند بابوت نصوف مبمور پرداختوي بوه       عاممي كه كل خسارت را به زيانديده پرداخت كرده مي

رود خسوارت نقوش   و البته در فرضي كه تنها دو عامول در )عامل ديگر خسارت مراجعه ناايد 

ی تقصوير هور   تواند درجه قانون مدني مصر، قاضي مي 761و  676مطابق مواد اما (.داشته باشند

در فرضي كه خطای هور يو  از خوانوده،    . ي  از مسئولين را معيار تقسيم مسئوليت قرار دهد

ت زيواد  ای كه با سورع  مثالً راننده. زيانديده و شخص يالث در ورود خسارت نقش داشته باشد

ای كه ديگری به خطا و بدون مجوز ايجاد كرده برخورد كرده و اتومبيول   براند و سپ  به حفره

كرده تصادم ناايد، راننده در مقابل زيانديده نسوبت بوه دو سووم     با عابری كه از جاده عبور مي

هاوان،  )خسارت ضامن است اما راجع به ي  سوم آن حق مراجعه به حافر را خواهد داشوت  

101 ) 

 

 

                                           
يحوز لمقاضي ان ينقص مقدار التعويض، اوال يحكم بتعويض، ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضورر او زاد  »  7
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 نتيجه 

در حقوق لبنان در خصوص تعيين سبب مسوئول در فورض تعودد سوبب ورود خسوارت،      

دانوان ايون    شود،اما حقووق  اگرچه از ظاهر مواد قانوني، پذيرش نيريه سبب نزدي  استفاده مي

قانون موجبات و عقود، نيريه سوبب اوومي و متعوار  را تورجيح      731كشور با توجه به ماده 

در حقوق مصور  . آراء محاكم لبنان مويد پذيرش نيريه ی سبب متعار  است اند و بررسي داده

دانان اين كشور با تفكي  دو حالوت بوه بررسوي موضووع      در مورد تعيين سبب مسئول، حقوق

حالت اول اينكه يكي از سببها عادی و ديگری غيرعادی باشد و يا يكي از سوببها  . اند پرداخته

ر اين حالت سبب عادی و سبب اول كه زمينه سبب ديگور را  زمينه سبب ديگر را فراهم كند د

حالت دوم هنگامي است كه هيچ ي  از سببها بر ديگری برتری ندارد . فراهم كرده ضامن است

دانوان لبنوان مناسوب     ی سبب اومي و متعار  را به مانند حقووق كه در اين حالت اعاال نيريه

 . دانند برابری اسباب را نيز ماكن مي  یاند اگرچه جاع اين نيريه و نيريه دانسته

 731ديده مطابق مقررات مواده   ی مسئوليت مسئوالن متعدد در برابر زياندر خصوص نحوه

قانون موجبات و عقود لبنان، چنانچه ورود خسارت ناشي از فعل مشترك دو يا چنود شوخص   

سوئوليت آنهوا   بوده و تعيين نسبت مداخمه هر ي  از اشخاص در ايجاد ضورر ماكون نباشود م   

در . گوردد  ی مداخموه تقسويم موي   تضامني است اما بين خود مسئوالن، مسئوليت به نسبت نحوه

قوانون مودني ايون كشوور، مسوئوليت اسوباب متعودد         761حقوق مصر نيز به ووراحت مواده   

. القاعده تضامني است مگر اينكه قاضي سهم هر ي  را در جبران خسارت مشخص ناايود  عمي

 731خورد اين است كه براساس ماده  ين جهت بين حقوق دو كشور به چشم ميتفاوتي كه از ا

قانون موجبات و عقود لبنان، هنگامي كوه تعيوين نسوبت مداخموه دو يوا چنود سوبب در ورود        

يابد اما در حقوق مصر در هر حال به عنووان   خسارت ميسر نباشد مسئوليت تضامني تحقق مي

و تعيين نسبت مداخمه در رابطه ی بين مسئوالن مووير  قاعده ی مسئوليت اسباب تضامني است 

قانون مجازات اسالمي جديد ايوران   333ی  برخال  مقررات كشورهای ياد شده در ماده. است

گذار ايران در مواردی نييور   به عنوان قاعده ی مسئوليت اسباب متعدد نسبي است اگرچه قانون

ون اموور حسوبي مسوئوليت تضوامني اسوباب      قان 11ی  قانون مسئوليت مدني و ماده 71ی  ماده

 . متعدد را پذيرفته است
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