دوفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال12شماره  39پاییز و زمستان( 1399صص )9-3۴

بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران ،هند و افغانستان
-1علیرضا آبین

 -2احسان سامانی

چکیده
یکی از مباحث اساسی در حقوق مسئولیت مدنی ،مسئولیت افراد ناتوانذهنی(صغار و مجانینِ
فاقد تمیز و ناتوان در ادراک) است که در حقیقت یکی از مهمترین ابعاد ناظر به کیفیت دخالت عناصر
ذهنی و روانی است و در تمامی نظامهای حقوقی دنیا از دیرباز محل مناقشه بوده است .بنابراین پرسش
اصلی این است که چنانچه از سوی افراد ناتوان ذهنی ،خسارتی به دیگری وارد شود ،آیا افراد مذکور،
مسئول جبران خسارت وارده هستند؟ براساس تحقیق حاضر که پژوهشی توصیفی -مقایسه ای،
براساس ابزار کتابخانه ای است ،علیرغم اینکه حقوق مسئولیت مدنی در قبال این مسئله ،بر سر یک
دو راهی قرار دارد؛ از یک سو مسائل عاطفی ،اخالقی و ناظر به انصاف و عدالت ماهوی ،خواهان
تعدیل مسئولیت مدنی این افراد میباشد و از سوی دیگر ،دغدغهایجاد شرایط مطلوب اجتماعی در
سایه عدالت صوریمحض ،بر حمایت از شخص زیاندیده تأکید دارد ،به نظر نگارندگان ،در این
مسأله ،آمیزهای از عدل ماهوی (در سایه احساسات عمومی -عاطفی) با نظم (در سایه مطلوبیت
اجتماعی) میتواند توازن و دورنمای مناسبی در راستای برقراری هدف غاییِ عدالت و توازن ،ترسیم
نماید و تعدیل مسئولیت این اشخاص را مبرهن سازد.
کلید واژه ها :مسئولیتمدنی -ناتوانذهنی -اعمال زیانبار -حقوقایرن -هند -افغانستان.
-۱مقدمه
بیتردید مسئولیت مدنی به معنای خاص – ناشی از اتالف و تسبیب -یکی از پیچیدهترین شاخههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
-2استادیارفقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)Email:esamani63@lihu.usb.ac.ir

تاریخ دریافت98/5/12 :

تاریخ پذیرش99/2/26 :
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حقوق مدنی میباشد .آمیختگی این شاخه حقوقی با مصالح و سیاستهای گوناگون و نیز تأثیر
روزافزون تحوالت مختلف سایر علوم ،این رشته را به پویاترین بخش حقوق مدنی مبدل ساخته
است .در این میان ،سخن از مسئولیت مدنی صغار و مجانینِ فاقد تمیز و ناتوان در ادراک ،یکی از
مهمترین ابعاد ناظر به کیفیت دخالت عناصر ذهنی و روانی است که در تمامی نظامهای حقوقی دنیا
از دیرباز محل مناقشه و اختالف شدید واقع شدهاست .ظاهراً این مسأله یکی از مسائل مورد چالش
در حقوق مسئولیت مدنی است؛ زیرا از یک طرف اقتضای مسائل اخالقی ،عاطفی و ناظر به انصاف
و عدالت ماهوی ،تعدیل مطلق و یا نسبی مسئولیت مدنی چنین افرادی است و از طرف دیگر
اقتضای عدالتِ صوریِ محض ،حمایت از اشخاص زیان دیده می باشدCees Van Dam, ( .

 )2013,269پاسخ نظامهای حقوقی به این مسأله و چالش ،متفاوت است .از نظر برخی نظامهای
حقوقی ،هم صغار و هم مجانین دارای مسئولیت مدنی کامل هستند اما برخی دیگر از نظامها ،تنها
مسئولیت مدنی کامل مجانین را پذیرفته و در خصوص صغار ،حکم به تعدیل مسئولیت نموده اند.
هرچند به نظر ،توجه به عدل ماهوی در کنار امنیت و انتظام ،برای تحقق هدف غایی عدالت و
توازن در مسأله مذکور ،کارسازتر است .از این رو ،در ادامه پس از توضیح مفاهیم کلیدی مقاله ،به
تبیین نظریههای مطلقگرا ،تعدیلگرا و نسبیگرا در حقوق اسالم ،ایران و برخی دول شبهقاره
(هندوستان و افغانستان) خواهیم پرداخت.
-۱-۱بیان مساله وسواالت تحقیق
پرسش اصلی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن میباشد ،این است که آیا ضمان ،متوجه صغار
و مجانین غیرممیز میگردد؟ آیا وجود جامع اعتباری «عُهده» در افراد غیرممیز (با فقدان عنصر تمیز)
قابل تصور است یا خیر؟ بهبیانی ساده آیا صغیر یا مجنون غیرممیز(و حتی کمتوان در ادراک) در
قبالِ زیانهای ناروایی که بهصورت مستقیم (اتالف) یا غیرمستقیم (تسبیب) به بار آورده ،مسئولیت
مدنی دارد یا خیر؟ موضع حقوق اسالم ،ایران ،افغانستان و هندوستان در قبال این مسأله چیست؟
به واقع چالش فراروی ،به این پرسش بازمیگردد که ضعف و فقدان عنصر روانی و درونذاتی
«ادراک و تمیز» تا چه میزان در مبانی ،ارکان و آثار حقوق مسئولیت مدنی مؤثر است؟
-۲-۱اهداف و ضرورت تحقیق
به دلیل ارتباط عمیق تابعان کشورهای ایران ،هندوستان و افغانستان خصوصاً در منطقه جنوب
شرق ایران ،مطالعه مسئولیت مدنی صغار و مجانین ،به صورت تطبیقی ضروری به نظر می رسد .به
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ویژه اینکه در این زمینه تحقیق مستقلی مشاهده نشده است .هدف از تحقیق مذکور نیز ،تبیین دیدگاه
قانونگذاران ایران ،هندوستان و افغانستان در خصوص مسئولیت مدنی افراد صغیر و مجنون و
همچنین آشنایی حقوقدانان و دانشجویان حقوق با دیدگاههای مختلف حقوقی در این مسأله می
باشد .همچنین با تحلیل علمی و نگاهی تلفیقی به عدالت ماهوی در کنار انتظام اجتماعی به دنبال
ارائه نظریه ای متمایز و نزدیکتر به عدالت و انصاف می باشیم.
-۳-۱روش تفصیلی تحقیق
تحقیق حاضر ،پژوهشی توصیفی -مقایسه ای بر اساس ابزار کتابخانه ای است که هدف آن،
توصیف عینی و منظم موضوع مورد پژوهش است .روش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر از
طریق فیش برداری و ثبت داده ها (با مراجعه به منابع کتابخانه ای و اینترنتی مانند کتب ،مقاالت،
روزنامه ها ،بانک ها و پایگاه های اطالعاتی و )...انجام خواهد شد .در این پژوهش اطالعات
بصورت کتابخانه ای -اسنادی جمع آوری می شود .روش تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش حاضر،
از نوع کیفی و به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود که در ابتدا به توصیف موضوعات مرتبط با
بحث اصلی پرداخته می شود و آنگاه به تحلیل چالشهای پیش رو پرداخته خواهد شد.
 -4-۱پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع مورد بحث ،اصوالً حقوقدانان ایرانی در کتب مسئولیت مدنی و بخش
مسئولیتهای ویژه ،به مبحث مسئولیت مدنی محجورین غیرممیز پرداخته اند که از جمله آن می توان
به کتاب مسئولیت مدنی سید حسین صفایی و حبیب اهلل رحیمی ( )1392و نیز کتاب الزامهای خارج
از قرارداد ناصر کاتوزیان ( )1387اشاره نمود .ضمن اینکه نخستین مقاله ای که در این حوزه نگارش
یافته ،مقاله مسئولیت مدنی صغیر و مجنون توسط سید حسین صفایی است که در کتاب حقوق
مدنی و تطبیقی ( )1395وی انعکاس یافته است .در میان کتب جدید نیز ،کتاب حقوق و تکالیف
اشخاص دارای معلولیت در نظام مسوولیت مدنی ( )1396نوشته حسن مراد زاده ،به نحو قابل
توجهی به این مبحث پرداخته است .با وجود این ،کتب مسئولیت مدنی به نحو بسیار مختصر و
کلی به مسأله مذکور پرداخته و کتاب مراد زاده نیز صرف ًا به مسأله مسئولیت مدنی مجانین و نه صغار
غیرممیز ،پرداخته است .مطالعه تطبیقی نیز در این کتب معطوف به حقوق فرانسه است .این در
حالی است که در نوشتار حاضر ما عالوه بر حقوق ایران و اسالم ،به حقوق هندوستان و افغانستان

| 12

دو فصلنامه مطالعات شبه قاره سال12شماره  39پاییز و زمستان1399

و حتی انگلستان اشاره کرده و نظامهایی را برای مطالعه تطبیقی برگزیده ایم که اختالفات بنیادین با
نظام بومی داشته تا از دل این تمایزات ،بتوان چالشهای نظام بومی خود را مرتفع ساخت.
-۲تحلیل مفهوم غیرممیز و مسئولیت مدنی
در تحلیل مفهوم «غیرممیز» میتوان گفت وجود یا فقدان قوه تمیز و حتی میزان شدت و ضعف
آن ،از حیث تحلیلی به دو مرحله نخستِ فعل ارادی (تصور و تصدیق) باز میگردد .بدینمعناکه اگر
فرد دارای قوه تمیز و ادراک کامل باشد ایندو فرآیند ذهنی برایش امکانپذیر است ،اما چنانچه فردی
غیرممیز (بهویژه در درجات شدیدتر آن) باشد ،هیچ یک از ایندو فرآیند ذهنی در موردش اتفاق
نمیافتد چه اینکه اصوالً چنین فردی نه میتواند بهگونهای متعارف ،سود و زیان و حُسن و قبح را
درک کرده و نه توان سنجش و تصدیق آن را دارد .از نقطه نظر تحلیلی ،علتِ فقدان «اراده» در
غیرممیزین نیز به همین نکته بازمیگردد چه ،شکلگیری و سامانیابی اراده استعمالی (مدلول تصدیقی
اولی) و اراده جدی (مدلول تصدیقی ثانوی) در مراحل تصور و تصدیق اتفاق میافتد ،درحالی که
ایندو مرحله درخصوص افراد غیرممیز(بهویژه درجات شدیدتر یا متوسط آن) اصوالً منتفی است.
(سنهوری)16۴ ،1 ،1390 ،
اگرچه عمالً در نظام حقوقی کنونی ایران ،تعیین سن تمیز برعهده دادرس گذارده شده است ،اما
به نظر بهتر است قانونگذار سن ( 6یا حداکثر  ) 7سالگی را بهعنوانِ سن تمیز و بهصورت اماره قانونی
تعیین نماید که در این زمینه رویه قضایی نیز میتواند کارگشا باشد .آری ،هرچند صغیر غیرممیز به
معنای واقعی -که یا فاقد هرگونه ادراک و شعور بوده یا بهجهت ضعف دماغی قابل اعتناء ،قادر به
کنترل و انتخاب رفتاری معقوالنه نیست -تنها منحصر به صغار  1تا  3سال است ،با وجود این ،به
جهت مراعات حال اینگونه افراد و نیز حمایت از این قشر ضعیف جامعه میتوان سن  6سالگی را
بهعنوا ِن امارهای منطقی ،معقول و متعارف تلقی نمود ،چه ،کودک تا این سن (و به ویژه سنین ابتدایی
زندگی) یا اصوالً قدرت تمیز ندارد و یا اگر هم آموخته که هنجار رفتاری چیست اصوالً قادر به اجرای
همیشگی آن نیست و نمیداند آنچه آموخته را چگونه إعمال کند که این نیز ناشی از ضعف شدید
قوای دماغی اوست )Cees Van Dam, 2013,269( .این اماره نیز همسان با سایر امارات حقوقی
بر مبنای «غلبه عرفی» استوار بوده و اثبات خالف آن از سوی مدعی امکانپذیر است.
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ازنقطهنظرتحلیلی ،بهنظر در حوزه ناظر به ضمان ناشی از ایراد خسارت به سایرین (غیرقراردادی
و غصب) ضمان به معنای «عُهده» میباشد( ،اصفهانی )307 ،1۴31 ،منتهی آنچه از این «جامع اعتباری»
انتزاع میشود ،حکم وضعی ثبوت دین بر عهده شخص زیانزننده و لزوم پرداخت خسارت از ناحیه
اوست .به دیگر سخن ،در حوزه ضمان ناشی از اتالف و تسبیب (مسئولیت مدنی بهمعنای خاص)،
ضمان مفید «ضمان مِلکی یا دِینی» بوده و بهسبب آن زیانزننده مکلف به جبران خسارت است تا از
این طریق ذمهاش فارغ گردد .پس به نظر می رسد مباحثی که امروزه در حوزه مسئولیت مدنی به
معنای خاص مطرح میشود صرف ًا ناظر به ضمان مفید «ضمان مِلکی یا دِینی» است.
 -۳نظریههای مطلق گرا
پیروان نظریه مذکور ،براین عقیدهاند که حقوق مسئولیت مدنی را باید از عناصر درون ذاتی
پیراست و بر معیارهای عینی و مطلق متمرکز نمود ،بدین معنا که چنانچه خسارتی توسط شخص
یا اشخاصی –ولو مجنون یا صغیر-به دیگری وارد شود بدون توجه به حاالت روانی و ذهنی آنها،
حکم به جبران خسارت می شود ،یعنی عناصر روانی در انتساب خسارت دخالتی ندارد (سبحانی،
62 ،2 ،1۴35؛ بجنوردی17۴ ،1۴19 ،؛ لنکرانی331 ،۴ ،؛ صافی .)111 ،در ادامه به تبیین این نظریه
و قائلین آنها به همراه استداللهایشان در چهار نظام حقوقی اسالم ،ایران ،افغانستان و هندوستان
خواهیم پرداخت.
-۳-۱حقوق اسالم
در خصوص زیانهای ناروایی که فرد غیرممیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اموال و حقوق
مالی سایرین وارد میآورد ،مشهور فقیهان (امامیه و عامه) عنصر روانی «فقدان ادراک وتمیز» را در
سه ساحت مبانی ،ارکان و آثار مسئولیت مدنی صغار ومجانین غیرممیز فاقد هرگونه اثر دانسته؛
ودرنتیجه ،به ثبوت و فعلیت مسئولیت مدنی کامل فرد غیرممیز فتوا داده و حکم به جبران کامل و
فوری خسارت از سوی او نموده اند .در نگاه مشهور فقیهان امامیه ،اتالف یک واقعه مادی محض
است که در آن صرف استناد عرفی زیان ،مالک ثبوت و فعلیت حکم ضمان قهری بر عهده زیانزننده
است .قوت و وضوح استناد زیان به شخص زیانزننده در اتالف بالمباشره (مستقیم) به میزانی است
که وجود یا فقدان قصد ،علم ،بلوغ ،عقل و ...در تحقق ضمان قهری شخص زیانزننده نقش آفرین
نیستند( .کاشف الغطاء ،17 ،3 ،1359 ،رشتی ،بی تا79 ،؛ نجفی ،بی تا ،97 ،۴3 ،مراغی،2 ،1۴17 ،
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 )۴35در فقه عامه نیز قاعدهخاصی حاکم بر مباحث اتالف وجود دارد که مقرر میدارد« :مباشر،
ضامن است هرچند که قصد و عمدی نداشته باشد»( .علی حیدر ،2008 ،م )92مختصر اینکه ،حفظ
و تأمین حقوق جانی ،مالی و معنوی افراد جامعه جزء اصول اساسی پذیرفته شده در نظام حقوقی
اسالم است .اهمیت تضمین این حقوق موجب شده تا از سوی شارع ادله عامی مبنی بر حرمت
اضرار به سایرین (طباطبایی )202 ،2۴ ،1۴29 ،و احترام به حقوق مالی ،جانی و معنوی ایشان (نساء،
 ،29کلینی88 ،۴ ،1۴29 ،؛ اردبیلی )83 ،6 ،1۴03 ،صادر شود .عموم و اطالق این ادله شامل
غیرممیزین نیز شده و این افراد در قبال رفتارهای زیانبارشان مسئولیت مدنی کامل داشته و ملزم به
جبران کامل خسارتند( .سبحانی62 ،2 ،1۴35 ،؛ بجنوردی1۴19،17۴ ،؛ لنکرانی331 ،۴ ،1۴16 ،؛
صافی )111 ،2010 ،براساس قاعده اتالف ،هرکس که عامل ورود خسارتی ناروا به اموال یا حقوق
مالی سایرین شود ،ملزم به جبران خسارت است .فقهاء این قاعده را عام دانسته و آنرا شامل عالم
و جاهل ،عامد و غافل ،کودک و بالغ ،عاقل و مجنون و ...میدانند .برپایه این تفسیر ،غیرممیزین نیز
در قلمرو و شمول این قاعده جای گرفته و در قبال افعال زیانبارشان مسئولند( .جمعی از نویسندگان،
بی تا158 ،۴2 ،؛ سبحانی213 ،1 ،1۴35 ،؛ زحیلی171 ،2012 ،؛ علی حیدر )93 ،1 ،1۴17 ،همچنین
برخی از فقیهان امامیه و عامه در جهت اثبات ضمان قهری افراد غیرممیز ادعای اجماع کرده و
مدعی شدهاند تمامی فقها بر این مسئله اتفاقنظر دارند( .بجنوردی173 ،۴ ،1۴19 ،؛ مهنا،197۴ ،
 )95سیره و بناء عقالء و نیز سیره متشرعین جامعه نیز حاکی از آن است که ضمان قهری غیرممیزین
امری پذیرفته شده نزد عرف عقالء و عرف متشرعین جامعه میباشد و کمتر کسی در آن تردید
دارد .مضاف بر اینکه این سیره نه تنها مورد منع و ر ّد شارع قرار نگرفته بلکه عموم و اطالق ادله
ضمان قهری بیانگر تأیید و امضاء آن توسط شارع میباشد .وانگهی ضمان قهری (یا مسئولیت
مدنی)در زمره خطابات وضعیهای جای دارد که ثبوت و فعلیت آن منوط به وجود قصد ،علم ،بلوغ،
عقل و ...نمیباشد( .مراغی660 ،2 ،1۴17 ،؛ کاشف الغطاء177 ،3 ،1359 ،و218؛ بجنوردی،1۴19 ،
176 ،۴؛ لنکرانی ،338 ،1۴16 ،بحرانی )11 ،13 ،1۴05 ،اکثر فقهای امامیه و عامه ،باتوجه به حقیقت
ماهوی خطابات وضعی و نیز عمومات روایی( ،صفایی166 ،1 ،1392 ،؛ طوسی107 ،3 ،1390 ،؛
صدوق )112 ،3 ،1۴13 ،ثبوت و فعلیت برخی از احکام وضعیه را منوط به وجود قصد ،علم ،اراده،
اختیار ،عقل و ...ندانسته و صرف تحقق اسباب فعلیه در این خصوص را عاملی جهت ترتب آثار
شرعی و حقوقی میدانند( .سبحانی)63 ،2 ،1۴35 ،
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در تحلیل نهایی می توان گفت :قدر متیقن از تمامی این دیدگاهها این است که تفکر مشهور
فقیهان امامیه و عامه ،تفکری به غایت «عینیگرا» و «مطلقگرا» بوده و مسئولیت را از حالت شخصی
خارج کرده و بهصورت نوعی ،موضوعی ،عینی و مادی درآوردهاند .بنابراین در محل بحث ،اصوالً
مشهور فقیهان مبنای مسئولیت در اتالف مستقیم (مباشرتاً) و غیرمستقیم را نظریه قابلیت استناد
مادی یا عرفی زیان به رفتار زیانزننده میدانند؛ مبنایی که ریشه در تعهد به نتیجه دارد؛ یعنی تعهد
به عدم اضرار ناروا به سایرین و حفظ احترام اموال و حقوق مالیشان .از دیدگاه مشهور فقهاء ،فرد
غیرممیز نیز میتواند مرتکب تقصیر ناشی از بی احتیاطی (غیرعمد) شود؛ از اینرو ،وی در قبال
خسارات ناشی از تسبیب ،تعهد به وسیله داشته و در فرض نقض تعهد ،مسئولیت مدنی کامل (نه
همراه با تخفیف) دارد .این مسئولیت ،فوری بوده و باید فوراً از اموال وی جبران شود و اگر توان
مالی نداشته باشد زیاندیده باید تا هنگام توانمند شدن زیانزننده صبر کند .در هر صورت سرپرست
وی -اگر مرتکب تقصیر نشده باشد -مسئولیتی در قبال رفتار زیانبار فرد غیرممیز نخواهد داشت.
 -۳-۲نظامهای حقوقی مورد مطالعه در ایران ،افغانستان و هندوستان
 -۱-۳-۲نظریه مطلق گرا در نظام حقوقی ایران
بنیادیترین ماده ناظر به مسئولیت مدنی غیرممیزین در نظام حقوقی ایران ،ماده  1216ق.م است
که مقرر میدارد« :هرگاه صغیر ،مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ،ضامن است» .برپایه تفسیری
موسع از عبارتِ «باعث ضرر میشود» میتوان این ماده را هم ناظر به زیانهای ناشی از اتالف و
هم ناظر به زیانهای ناشی از تسبیب دانست .این ماده به صراحت حکم به مسئولیت مدنی
غیرممیزین نموده و از این حیث با سابقه فقهی خود (نظیر عدم اناطه ضمان به بلوغ و عقل و نیز
عدم تأثیر حجر بر افعال مادی) کامالً همخوان است( .سبحانی213 ،1 ،1۴35 ،؛ بجنوردی،1۴19 ،
173 ،۴؛ جمعی از نویسندگان ،بی تا158 ،۴2 ،؛ مغنیه52 ،3 ،1۴21 ،؛ حسینی عاملی،16 ،1۴19 ،
 )1۴2از آنجاییکه هدف اصلی مسئولیت مدنی ،جبران زیان نارواست نه مجازات شخص زیانزننده،
بنابراین فقدان قوه تمیز در فاعلزیان مورد توجه واقع نمیشود و این امر با حمایت حداکثری از
زیاندیده نیز سازگاری دارد .این تحلیل بهویژه براساس رویکرد حقوقدانانی که مبنای مسئولیت را
«نفی اضرار ناروا» یا صرف احراز «استناد عرفی زیان به زیانزننده» دانستهاند قابل توجیه است
چراکه ایراد خسارت ،واقعهای مادی محض است و عرف ،زیان وارده را مستند به زیانزننده غیرممیز
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میداند .همچنین اگر مبنای مسئولیت (خواه در اتالف یا تسبیب) را نظریه «تقصیر» دانسته و یا الاقل
ارتکاب تقصیر را رکن یا شرط ضمان ناشی از تسبیب بدانیم ،بازهم میتوان حکم به مسئولیت
مدنی غیرممیزین حتی در تسبیب نمود ،چه در حقوق ایران و از جمع مواد  951تا  953ق.م بدست
می آید تقصیر ،مفهومی نوعی و اجتماعی داشته و تجاوز از رفتار متعارف یا هنجارهای اجتماعی،
میزان سنجش عملکرد مقصرانه است .بهبیانیدیگر ضابطه تشخیصِ «تقصیر» ،ضابطهای عینی و
فرضی است که بر پایه آن ،صرف تخلف از رفتار یک انسان معقول و متعارف که در حدّ میانهای از
خصائص و استانداردهای یک شهروند خوب قرار دارد ،تقصیر تلقی میگردد .این فرض قانونی بر
تمامی اشخاص جامعه تحمیل شده که نتیجهاش مقایسه رفتار صغیر غیرممیز و مجنون با رفتار
انسانی متعارف و معقول است .بنابراین فرد غیرممیز نیز میتواند مقصّر تلقی شود و در نتیجه مسئول
جبران خسارات وارده شناخته شود( .صفایی2۴8 ،1395 ،؛ صفایی و رحیمی1392،350 ،؛ لنگرودی،
58 ،1 ،1391؛ لنگرودی25 ،1387 ،؛ کاتوزیان۴0 ،2 ،1387 ،؛ کاتوزیان180 ،2 ،1375 ،؛ یزدانیان،
237 ،1 ،1395؛ عباسلو195 ،139۴ ،؛ قاسم زاده71 ،1395 ،؛ لطفی231 ،1393 ،؛ تقی زاده و هاشمی،
136 ،139۴؛ رهپیک33 ،1395 ،؛ حیاتی28۴ ،1392 ،؛ داراب پور176 ،1390 ،؛ باریکلو،1393 ،
152؛ بهرامی۴58 ،1391 ،؛ امیری )30۴ ،1 ،1385 ،وانگهی ،محاکم داخلی نیز همگام با دیدگاه
مشهور حقوقدانان ایرانی و فقیهان ،نظریه مسئولیت مدنی کامل غیرممیزین را پذیرفتهاند که از باب
نمونه به چند رأی صادر شده در این خصوص اشاره میکنیم:
الف :رأی وحدت رویه ردیف  1/60مورخ  1360/01/29خورشیدی«:مطابق مواد  1216و 1183
ق.م درصورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود ،خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولیّ او
بهعلت عدم اهلیت صغیر ،نماینده قانونی او میباشد .بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در
دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکومبهِ مالی ،از اموال خود اواستیفاء خواهد شد».
(حسینی)31۴ ،1387 ،
ب :نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ردیف  ،36شماره  7/3768مورخ 136۴/08/23
خورشیدی(...« :ثانیاً) به استناد آیه شریفه (و ال تزروا وازره وزر اخری) و باتوجه به اطالق تبصره
 2ماده  26قانون راجع به مجازات اسالمی ،در مواردی که صغیر باعث ضرر غیر شود ضمان اتالف
و جبران مالی به عهده خود طفل و از مال اوست خواه در حال حاضر دارای مال باشد یا نباشد.»...
(قاسم زاده ،رهپیک ،کیایی)۴38 ،1388 ،
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ج :دادنامه شعبه  182دادگاه حقوقی تهران به شماره  260مندرج در پرونده کالسه 22/182/82
مورخ  1382/0۴/05هـ ش :خالصه جریان پرونده از این قرار بوده که دو کودک با همکاری یکدیگر
به اتومبیل خواهان خسارت وارد کرده و هر یک به میزانی اقدام به تخریب اتومبیل نمودهاند .پس
از طرح شکایت از ناحیه خواهان دادگاه در نهایت مقرر داشت ...« :نظر به اینکه تناسب ذاتی فی ما
بین فعل تخریب اتومبیل توسط خواندگان و ضرر حاصل از آن موجود بوده و عنوان جزایی موجود
در قانون مجازات اسالمی مانع تحقق مسئولیت مدنی آنان نیست و نظر به اینکه اتالف مال غیر از
موجبات ضمان است و در تحقق آن تفاوتی بین صغیر و یا غیرصغیر نیست؛ زیرا ضمان قهری از
احکام وضعی بوده (که) منتزع از شرایط عمومی تکلیف نیست .بدین اعتبار ،دادگاه مسئولیت
خواندگان را به نحو تناصف و مساوات نسبت به خسارت وارده به اتومبیل ثابت دانسته و مستند ًا
به مقررات مادتین  328و  331ق.م و مالک مقررات ماده  1ق.م.م حکم به محکومیت خواندگان به
نحو مساوی به پرداخت مبلغ  10/000/000ریال خسارت وارده بر اتومبیل خواهان در حق خواهان
صادر و اعالم میدارد( .»...میرشکاری)3۴6 ،139۴ ،
 -۲-۳-۲نظریه مطلق گرا در نظام حقوقی هندوستان
در حقوق هندوستان اگرچه کودکان کمتر از  7سال فاقد مسئولیت کیفری هستند اما در خصوص
مسئولیت مدنی افراد صغیر هیچگونه قانونی وضع نشده است و به دیگر سخن برای مسئولیت مدنی
داشتن شخص ،قانون هندوستان حداقل سن در نظر نگرفته است .لذا یک فرد خردسال باالی هفت
سال نیز می تواند همانند یک شخص بالغ ،به آسانی مورد تعقیب قضایی قرار گیرد مشروط به اینکه
فعل ارتکابی ایشان ،مغایر با رفتار متعارف و معقولی باشد که از کودک دارای چنین سنی در یک
وضعیت خاص انتظار می رود .البته از آنجایی که در هندوستان در خصوص این موضوع در برخی
مصادیق ،رویه قضایی نیست دادگاه در موارد فقدان قانون و رویه قضایی می تواند به رویه های
قضایی و قوانین انگلستان رجوع کند و هیچ یک از قوانین هندوستان نیز ما را از رجوع به قوانین
کامن لو در چنین مواردی منع نمی کند(Legalserviceindia, Mohd Uma,2) .
 -۳-۳-۲نظریه مطلق گرا در نظام حقوقی افغانستان
حقوق افغانستان نیز همانند دیگر نظامها و سیستمهای حقوقی در خصوص مسئولیت صغیر
و مجنون بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آنان تمایز قائل شده است .بر اساس قوانین این
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کشور اگرچه برای اعمال زیان بار صغیر و مجنون ،مسئولیت کیفری مورد شناسایی واقع نشده است
اما چنانچه در اثر فعل صغیر (اعم از ممیز یا غیر ممیز) و یا فرد مجنون ،خسارتی به دیگری وارد
شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت و برخی مواد قانون مدنی افغانستان
(مواد  790 ،760و  791قانون مدنی افغانستان) ،خسارت مذکور می بایست جبران شود .برای اینکه
روشن شود مسئولیت (ابتدایی و نهایی) جبران خسارت اعمال زیان بار صغیر و مجنون بر عهده چه
کسی است الزم است به تحلیل و تفسیر اعمال زیان بار ارتکابی صغیر و مجنون بپردازیم .ماده 762
قانون مدنی افغانستان هیچ تفاوتی بین اعمال زیان بار صغیر ممیز و غیر ممیز قائل نشده است و بر
اساس آن چنانچه فرد صغیر (خواه غیرممیز باشد و یا ممیز) موجب اتالف مال غیر شود ،از مسئولیت
در قبال اتالف مال دیگران مستثنی نبوده و جبران خسارات وارده برعهده خودش می باشد و باید
خسارت وارده از اموال او جبران شود .طبق فحوای این ماده چنانچه صغیر اموالی داشته باشد
بالفاصله و بدون نیاز به مهلت ،خسارت وارده از اموال او پرداخت می شود اما چنانچه اموالی
نداشته باشد ،دادگاه مدت زمانی متعارف برای دارا شدن و جبران خسارت وارده ،به او مهلت می
دهد .بر اساس ماده مزبور ،اگرچه به نظر می رسد در جبران خسارات و مسئولیت مدنی ،اصل بر
مسئولیت خود صغیر است اما با توجه به ذیل ماده این مسئولیت ،مطلق نبوده و در برخی موارد و
تحت شرایطی ،مسئولیت متوجه پدر یا پدر بزرگ (پدر کالن) و یا شخص و مؤسساتی است که
طبق قرارداد مسئول نگهداری او می باشند چرا که اطفال در سن طفولیت در حال آموختن ارزش
های اجتماعی ،اخالقیات ،و توقعات رفتاری اجتماع می باشند و هنوز همانند افراد بالغ از قدرت
ارادی کامل برخوردار نیستند .بنابراین جامعه همیشه آنان را به صورت کامل مسئول رفتار هایشان
نمی داند بلکه والدین را مسئول صحت و محافظت از اطفال خود دانسته و در نتیجه تقصیر والدین
در قسمت اضراری که آنها وارد می سازند نیز مفروض است .به طور مثال اگر طفلی سنگی را
پرتاب کند و شیشۀ را بشکند ،در این حال فرض بر این است که پدر طفل در مراقبت از فرزند
خود مرتکب تقصیر شده است( .تیم پروژۀ تعلیمات حقوقی افغانستان)196 ،2013-2012 ،اگرچه
طبق ظاهر ماده  762ق .مدنی افغانستان ،اصل بر عدم مسئولیت پدر یا پدر بزرگ و یا  .....نسبت به
اعمال زیان بار صغیر است مگر اینکه خالف آن ثابت شود ،اما ماده 790ق .مدنی افغانستان مخالف
این ظهور بوده و اصل را بر مسئولیت مدنی پدر و جد پدری صغیر نسبت به اعمال زیان بار صغیر
دانسته مگر اینکه خالف آن ثابت شود .هرچند ماده مذکور نسبت به شرایط مسئولیت پدر ،پدر
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بزرگ و یا  ....در قبال اعمال زیان بار صغیر سکوت نموده و صرفاً بیان می دارد :ولی ،وصی و قیم
به ضمان مال تلف شده ،مکلف پنداشته نمی شود ،مگر در صورتی که محکمه آنها را به ضمان مال
مکلف سازد ،اما با توجه به ماده  790ق .مدنی افغانستان پدر یا جد پدری صغیر در صورتی در
قبال اعمال زیان بار صغیر مسئول هستند که نسبت به مراقبت از صغیر و ممانعت او از اعمال زیان
بار ،کوتاهی نموده باشند مگر اینکه ثابت کنند با وجود مراقبتهای الزم نیز ضرر مذکور واقع می شد.
بنابراین بر اساس ماده مذکور ،گویا نظریه فرض تقصیر پذیرفته شده و اصل بر مسئولیت مدنی پدر
و جد پدری نسبت به اعمال زیان بار صغیر می باشد مگر اینکه آنان ثابت کنند مراقبتهای الزم از
صغیر را در این زمینه انجام داده اند و یا اینکه ثابت نمایند ضرر مذکور با وجود مراقبتهای الزم نیز
حتماً واقع می شد .بر اساس ماده مذکور که بیان داشته :پدر و جد پدری به ترتیب  ،...مسئولیت
پدر و جد پدری در طول هم هستند نه در عرض هم و به صورت اشتراکی ،یعنی با فرض وجود
پدر ،نوبت به جد پدری نمی رسد و چنانچه پدر نباشد یا توانایی مالی نداشته باشد ،پدر بزرگ
مسئول جبران خسارات است( .تیم پروژۀ تعلیمات حقوقی افغانستان 196 ،2013-2012 ،و )197
تا کنون سخن از مسئولیت پدر و جد پدری بود ،اما چنانچه به جای پدر یا جد پدری،
شخص یا نهادی بر اساس قرارداد ،مسئولیت نگهداری صغیر را (مثالً در پرورشگاه یا مدارس) بر
عهده بگیرد ،او نیز همانند پدر و جد پدری مسئولیت نیابتی خواهد داشت .البته در خصوص اینکه
آیا مسئولیت این اشخاص و نهادها همانند پدر و جد پدری ،مشروط به تقصیر و کوتاهی در مراقبت
است و یا اینکه به صورت مطلق می باشد ،موضع قانون مدنی افغانستان ،ابهام دارد ،چرا که قانون
مذکور برخالف ماده  790که مسئولیت پدر و جد پدری را مشروط به شرایطی نموده ،هیچگونه
قید و استثنائی نسبت به مسئولیت این اشخاص و نهادها بیان ننموده است( ،تیم پروژۀ تعلیمات
حقوقی افغانستان )197 ،2013-2012 ،بنابراین چه بسا بتوان ادعا نمود قانون مدنی افغانستان ظهور
در مسئولیت مطلق اشخاص و نهادهای مذکور دارد ،اگرچه با توجه به مالک ماده  790می توان
گفت مسئولیت او نیز همانند مسئولیت پدر و جد پدری مشروط به تقصیر اوست و در صورت
اثبات عدم تقصیر ،هیچگونه مسئولیتی ندارد .قسم دیگر از افراد ناتوان که نیاز به مراقبت دارند ،افراد
مجنون هستند .این افراد نیز از توانایی ذهنی و اراده کامل برخوردار نیستند لذا همانند افراد صغیر،
فاقد مسئولیت کیفری هستند .اما چنانچه از اعمال آنان خسارتی به دیگری وارد شود قانونگذار
افغانستان آنان را مسئول خسارات مالی وارده دانسته است .مقصود از جمله «و یا شخصی که تابع حکم
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صغیر غیرممیز پنداشته شود» مذکور در ماده  762قانون مدنی افغانستان ،افراد مجنون می باشند .طبق
این ماده قانونی ،افراد مجنون در حکم افراد صغیر (اعم از ممیز و غیر ممیز) می باشند و چنانچه با
اعمالشان مرتکب اتالف مالی شوند مسئول جبران خسارت وارده می باشند .باید توجه داشت که
مسئولیت مدنی افراد مجنون نیز همانند افراد صغیر نسبت به اعمال زیان بارشان مطلق نیست بلکه
در برخی موارد مسئولیت متوجه افرادی است که به حکم قانون یا قرارداد موظف به نگهداری و
مراقبت از آنان می باشند .ماده  792قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقرر می دارد« :شخصی
که به حکم قانون یا موافقت ،مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد ،از اعمال مضرۀ شخص تحت
نظارت خود ،مانند صغیر و مجنون ،مسئول پنداشته می شود» .البته همان گونه که قبالً نیز بیان شد،
این ماده قانونی  -برخالف ماده  790که بیانگر مسئولیت مدنی مشروط پدر و جد پدری در قبال
اعمال زیان بار افراد صغیر است -ظهور در مسئولیت مطلق مراقبین افراد مجنون دارد چرا که
برخالف ماده  790هیچگونه قید و استثنایی برای مسئولیت این افراد ذکر نمی نماید .بله چه بسا
بتوان ادعا نمود که با توجه به وحدت مالک ،می توان اطالق ماده مذکور را با ماده  790تخصیص
زد .ماده  762قانون مدنی افغانستان ،در پایان نکته ای مهم بیان می کند و آن اینکه مسئولیت نهایی
را حتی در این صورت ،بر عهده افراد مزبور نمی داند و مقرر می دارد :در این صورت ،حق رجوع
آنها (ولی ،وصی و قیم) بر تلف کننده (صغیر) محفوظ می باشد (تیم پروژۀ تعلیمات حقوقی
افغانستان .)185 ،2013-2012 ،همچنین ماده  792قانون مذکور بیان می دارد :مسئول از عمل غیر،

می تواند جبران خسارتهایی را که پرداخته است ،از عامل مطالبه نماید.
بنابراین بر اساس صریح ذیل ماده  762قانون مدنی افغانستان و همچنین اطالق ماده 792
قانون مذکور ،افراد مسئول مراقبت صغیر ،پس از پرداخت خسارت ،حق مطالبه خسارت پرداختی
را دارند .اگرچه در عمل بسیار بعید به نظر می رسد شخصی که خسارات ناشی از اعمال زیان بار
طفل یا شخص مجنون را پرداخت نموده ،مبلغ پرداختی را دوباره بدست بیاورد .البته مادۀ 792
قانون مدنی در قسمت کارفرما که مکلف به پرداخت جبران خسارات ناشی از فعل زیان بار کارمند
است به احتمال زیاد تطبیق می گردد( .تیم پروژۀ تعلیمات حقوقی افغانستان)201 ،2013-2012 ،
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-4نظریههای تعدیل گرا
پیروان این نظریه براین عقیدهاند که باید عناصر درون ذاتی را در حقوق مسئولیت مدنی دخالت
داد .بدین معنا که چنانچه خسارتی توسط شخص یا اشخاصی –ولو مجنون یا صغیر-به دیگری
وارد شود با توجه به حاالت روانی و ذهنی آنها ،حکم به جبران خسارت می شود ،یعنی عناصر
روانی در انتساب خسارت ،مؤثر هستند .در ادامه به تبیین این نظریه و قائلین آنها به همراه
استداللهایشان در چهار نظام حقوقی اسالم ،ایران ،افغانستان و هندوستان خواهیم پرداخت.
 -4-۱حقوق اسالم
برخالف تصوری که در میان فقها و حقوقدانان رواج داشته و مسئولیت مدنی افراد غیرممیز را
امری مسلم و مورد اتفاق میدانند ،بهنظرمیرسدکه گرایشها و دیدگاههای مخالفی نیز در حقوق
اسالم یافت میشود .گرایشهایی که گاه عناصر ذهنی را بهصورت نسبی (حداقلی) در مسئولیت
مدنی غیرممیزین و بهویژه آثار آن تأثیر داده و گاه ،بهصورت مطلق (حداکثری) بنیان تحقق مسئولیت
برای این دسته از افراد را بهجهت فقدان عنصر روانی تمیز ،مورد تردید قراردادهاند براساس این-
رویکرد ،حکم وضعی «ضمان قهری» بهصورت «تبعی» جعل شده به این معناکه قانونگذار ابتداءً
حکم تکلیفی «وجوب پرداخت خسارت» را جعل میکند و پس از آن ،حکم وضعیِ «ضمان قهری»
شخص زیانزننده را انتزاع مینماید .پس چون غیرممیزین (مانند صغیر غیرممیز و دیوانه) بهدلیل
فقدان شرایط عامه تکلیف (یعنی عقل و تمیز) ،به هیچوجه در حقشان احکام تکلیفی فعلیّت ندارد
بنابراین حکم وضعیِ «ضمان قهری» نیز در مورد ایشان نبایستی فعلیت داشته باشد چه ،حکم وضعی
از حکم تکلیفی انتزاع میشود و چون در مورد غیرممیزین ،جعل حکم تکلیفی منتفی است ،طبیعت ًا
جعل حکم وضعی نیز منتفی خواهد بود .بنابراین در فرضی که فرد غیرممیزی سبب اتالف نامشروع
اموال دیگری شود ،قاعدتاً نباید ملزم به جبران خسارت شود تا زمانیکه شرایط تکلیف مانند عقل،
تمیز و ...در او جمع گردد( .آشتیانی رازی57 ،7 ،1۴29 ،تا65؛ ایروانی39 ،1 ،2007 ،؛ نائینی،1۴1۴ ،
387 ،۴؛ عراقی103 ،۴ ،1۴05 ،؛ خراسانی209 ،3 ،1۴30،؛ صدر 286 ،1۴23 ،و 287؛ حسینی
روحانی ) 1۴9 ،6 ،1۴3۴ ،از حیث اثباتی نیز ،امیرالمومنین علی (ع) از پیامبر (ص) نقل میکنند:
«قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است )1( :از انسان خواب تا هنگامی که بیدار شود؛ ( )2از
مجنون تا هنگامی که افاقه یافته (و جنونش برطرف شود)؛ و ( )3از کودک تا زمانی که به سن بلوغ
برسد»( .تمیمی مغربی)19۴ ،1 ،1385 ،
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روایت فوق ،هم برای پیروان نظریه تعدیل نسبی مسئولیت غیرممیزین و هم برای طرفداران
نظریه تعدیل مطلق آن ،مستند شرعی مناسبی بهشمار میرود؛ بهطوریکه هر دو گروه میکوشند تا
برپایه این روایت دیدگاه خویش را به اثبات رسانند .طرفداران نظریه انتفای کامل ضمان قهری
غیرممیزین به ظهور این قبیل روایات استناد کرده و معتقدندکه روایات ،اطالق داشته و ظهور در
رفع مطلق قلم تشریع اعم از تشریع تکلیفی یا تشریع وضعی دارند( .طباطبایی172 ،1۴23 ،؛ بحرانی،
 .)371 ،20 ،1۴05وانگهی ،عدهای از فقهاء امامیه ،افراد غیرممیز را همسان حیوانات دانسته و ایشان
را در قبال افعال زیانبارشان مسئول نمیدانند( .عاملی کرکی )10 ،6 ،1۴1۴ ،تحلیل مزبور (تنها دلیلی
است که) توسط برخی فقهای عامه نیز بیان شده است .برای نمونه ابن جُزی در این باره مینویسد:
«و امّا کودکی که از قوه ادراک (تمیز) برخوردار نیست در قبال اتالف نفس یا مال ضامن نمی باشد
درست همانند حیوانات( .البته برخی گفته اند که) در قبال اتالف مال مسئولیتی ندارد امّا در اتالف
جان ،دیه بر عهده عاقله اش است .همانند فرد مجنون (یعنی این احکام هم در مورد صغیر غیرممیز
جاری است و هم در مورد فرد مجنون)»( .غرناطی مالکی3۴9 ،1975 ،؛ صبحی محمصانی،1339 ،
)309 ،1
 -4-۲نظامهای حقوقی مورد مطالعه در ایران ،افغانستان و هندوستان
-4-۲-۱نظریه تعدیل گرا در نظام حقوقی ایران
در مقابل دیدگاه مشهور حقوقدانان ایران و نیز آراء صادره از محاکم داخلی ،هستند حقوقدانانی
که بنا به مالحظات اخالقی درصددند تا مسئولیت مدنی غیرممیزین را تعدیل ساخته و نه تنها از
سنگینی بار مسئولیت از عهده ایشان بکاهند ،همچنین با ارائه راهکارهای جایگزین ،توزیع و تحمیل
زیان به سایرین ،جنبه حمایت از زیاندیدگان را نیز پاس دارند .دیدگاههای خواهان تعدیل در
مسئولیت افراد غیرممیز بیشتر مالحظات ناظر به اخالق ،انصاف و عدالت را برای اثبات مدعایشان
عرضه میدارند .در این تفکر ،وضعیت روانی فرد نسبت به محتوای عمل ارتکابی و آثاری که از آن
رفتار برجای میگذارد از نظر اجتماعی در تحمیل مسئولیت بر وی مؤثر است( .امامی،1 ،1388 ،
 )596فرد غیرممیز به جهت فقدان قوه تعقل بسان حیوانات بوده (امامی )267 ،5 ،1388 ،یا در حکم
قوه قاهره است (بادینی ،1389 ،د ،۴0ش )90 ،1برخی حقوقدانان بر این عقیدهاند که مقرر کردن
مسئولیت محض و حتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر نوعی درخصوص غیرممیزین ،نه تنها برخالف
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اصل بنیادینِ «برابری مدنی» است ،همچنین نوعی تکلیف بما الیطاق و فراتر از توان چنین اشخاصی
است( .بادینی ،1389 ،د ،۴0ش )90 ،1برخی از حقوقدانان نظریه تقصیر به مفهوم شخصی را پذیرفته
و عنصر روانی و ذهنی مقصر را در ارتکاب تقصیر مؤثر میدانند .در نتیجه ،چون فرد غیرممیز از
این حیث ،مرتکب تقصیری نمیشود پس در قبال زیانهای ناشی از تسبیب مسئولیتی نخواهند
داشت( .امامی 597-596 ،1 ،1388 ،و 266تا  268و  )278بعضی از این هم پا را فراتر نهاده و
مدعی شدهاند که ارتکاب تقصیر به مفهوم نوعی نیز از سوی غیرممیزین ممتنع است چه اینکه «آنان
نمیتوانند عامل خودمختار و عاقلی در ورود خسارت محسوب شوند و چنین مسئولیتی هدفهای
پیشبینی شده برای معیار نوعی تقصیر (یعنی بازداشتن افراد از تخطی از هنجارهای اجتماعی) را
برآورده نمیسازد زیرا کودک غیرممیز (یا مجنون) نمیتواند آثار رفتار خود را درک کند؛ نمیتواند
ضرر را پیشبینی کند و از آن پرهیز نماید و به این جهت قابلیت انتساب فعل زیانبار را ندارد».
(بادینی ،1389 ،د ،۴0ش )8۴ ،1با تمام این اوصاف ،اینگونه تحلیلها قابل انتقاد بهنظر میرسد .چه،
(اوالً) اثبات شخصی و درونذاتی بودن مفهوم تقصیر در حقوق ایران دشوار است ،اگر کلمه «عمد»
در ماده  1ق.م.م .ظهور در عنصر روانی تقصیر دارد اما اصطالح «بیاحتیاطی» اشاره به یک هنجار
رفتاری داشته و به تجاوز از یک استاندارد بیرونی اجتماعی اشاره میکند .وانگهی ،قانونگذار از
عطف «عمد» به «بیاحتیاطی» درصدد بوده اینرا بیان داردکه معیار تحقق تقصیر ،صرفاً معیاری
روانی نیست بلکه فقدان عنصر روانی عمد و سوءنیت نیز در قالب بیاحتیاطی میتواند تقصیر تلقی
شود( .ثانیاً) آنچه از مواد  951تا  953ق.م قابل استنباط است ،پذیرش معیار نوعی و اجتماعی برای
تقصیر میباشد چه ،قانونگذار در این مواد خروج از رفتار متعارف را تقصیر دانسته است؛ ضمن
اینکه از تحلیلهای مشهور فقیهان (حلی )539 ،2 ،1۴20 ،نیز نوعی بودن معیار ارتکاب تقصیر قابل
استنباط است( .ثالثاً) در مباحث فقهی اینبخش بیان داشتیم که مشهور فقیهان امامیه ،روایاتی را که
عمد و خطا غیرممیزین را یکسان دانسته ناظر به نهادهای حقوقی میدانند که در موضوع آنها قصد
و اراده اخذ شده درحالیکه بنابر مبنای مشهور قصد و اراده در مسئولیت مدنی اصوالً بیتأثیر است.
این قبیل دغدغهها موجب شده تا نظریه تقصیر به مفهوم نوعی بدل به یک «فرض قانونی»
( )Fictionشود .این فرض (یعنی الگوبرداری از رفتار یک انسان متعارف و معقول) بهعنوان یک
هنجار رفتاری -اجتماعی بر تمامی اقشار جامعه تحمیل میشود ولو اینکه قادر به درک و رعایت
آن نباشند.
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-4-۲-۲نظریه تعدیل گرا در نظام حقوقی هندوستان
در حقوق هندوستان همانگونه که قبالً نیز بیان شد در خصوص مسئولیت مدنی افراد صغیر و
ناتوان از حقوق انگلستان تبعیت می شود و لذا یک فرد خردسال نیز می تواند همانند یک شخص
بالغ ،به آسانی مورد تعقیب قضایی قرار گیرد مشروط به اینکه فعل ارتکابی ایشان ،مغایر با رفتار
متعارف و معقولی باشد که از کودک دارای چنین سنی در یک وضعیت خاص انتظار می رود.
) (Minors In Torts,Legal service india, Mohd Umar, 2019,2از این رو ،معیار
تحقق تقصیر را تخلف از رفتار انسانی معقول و متعارف در شرایط حادثه قرار نداده و برپایه آن
رفتار صغیر غیرممیز را با هنجارهای رفتاری یک فرد بزرگسال معقول و متعارف در شرایط حادثه
نمیسنجند.

(European center of tort and insurance law ;Anita

) Stuhmcke,2001 ,431یعنی نوعی نظام «مسئولیت مبتنی بر انصاف» (Liability in
) Equityدر راستای تعدیل مسئولیت مدنی صغار پیشبینی شده و به دادرس این اختیار داده شده
که با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر سن و میزان پیشرفت صغیر(Age and development of ،
) the minorشاخصهها و ویژگیهای فعل زیانبار(Charcter of The damaging act)،
عقالنیّت (معقول بودن تعدیل خسارت)) ، (The reaspnable nessوجود بیمه مسئولیت و...
مسئولیت مدنی وی را تعدیل کرده و به جای دریافت تمامی خسارت ،میزانی منصفانه از آن دریافت
گردد (Anita Stuhmcke,2001 ,431 .در حقوق انگلیس نیز هرچند اصوالً صغر سن مانع
تحقق مسئولیت نیست اما در زیانهای ناشی از بیاحتیاطی( Anita stuhmcke, 2001,1-،
) 13اصوالً رفتار یک کودک با کودکی متعارف همسالش مقایسه میشود .برای مثال ،در پرونده
 Mulinعلیه  Richardدر سال  1988م دو دختر ( 15ساله) در حال شمشیربازی با دو خطکش
پالستیکی بودند که ناگاه خطکش خوانده به چشم خواهان اصابت کرد و بینایی او را مخدوش نمود
با این اوصاف ،دادگاه حکم به ر ّد دعوای خوانده داد با این استدالل که از کودکی متعارف همسال
خوانده انتظار پیشبینی چنین عواقبی نمیرود .پس وی مرتکب تقصیر و تخطی از رفتار متعارف
نشده است (Vivienne Harpwood, 2009, 138).البته این رویه در حقوق انگلیس همیشگی
نیست و تصمیمات واضح اندکی در این باره وجود دارد .و این امر به آشفتگی مسئله دامن میزند.
برای نمونه اگر کودکی حدوداً  12ساله اقدام به انجام اعمال مخصوص افراد بزرگسال (نظیر رانندگی
با اتومبیل) کند رفتار او با عملکرد یک کودک متعارف و همسنش مقایسه نمیشود بلکه دادگاه رفتار
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او را با بزرگسالی بیتجربه مقایسه میکند (Cees Van Dam,2013, 277).به هر روی ،در
نظام حقوقی هندوستان و کامنلو رویه قضایی بیشتر به این تمایل دارد که معیار رفتار انسانی متعارف
و معقول ) (Reasonable manرا تعدیل کرده و رفتار ناشی از بیاحتیاطی کودکان را با رفتار
کودکی متعارف از همساالنش قیاس کند و نیز تمایل بیشتر به این است که مسئولیت متوجه
سرپرست او شود البته اگر در نگاهداری و نظارت مرتکب تخطی و تقصیر شده باشند(Cees .
) Van Dam,2013,138همچنین در تقصیرهای مشارکتی )(Contributory negligence
نیز توجه به سن کودک برای تعیین استاندارد احتیاط و مراقبت او مدنظر دادگاه هایانگلیس است.
برای مثال در پرونده  Yachukعلیه ( Oliver Blais.ltdدر سال  19۴9م) کودکی  9ساله مقداری
مواد مشتعلزا را به آتش کشید و به خواهان زیان وارد نمود .اما دادگاه حکم به بیحقی خواهان داد
چه( ،اوالً) کنجکاوی (و بازیگوشی) کودکی در این سن و سال قابل پیشبینی بوده (و شرکت
خواهان نباید مواد مشتعلزا را در دسترس وی قرار میداده است)؛ و (ثانیاً) از کودک متعارفی در
این سن و سال انتظار نمیرود که خطرات ناشی از رفتارش را درک کرده (و پیشبینی نماید).
)(Vera Birmingham, 2005,57
-4-۲-۳نظریه تعدیل گرا در نظام حقوقی افغانستان
اما در حقوق افغانستان ،دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی ،اطالق گرایی و عینی گرایی در
مسئولیت مدنی غیرممیزین است ،زیرا به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت
و برخی مواد قانون مدنی افغانستان (مواد  790 ،760و  791قانون مدنی افغانستان) ،خسارت ناشی
از فعل زیان بار افراد مذکور می بایست توسط آنان جبران شود .بنابراین بدیهی است که نظام حقوقی
افغانستان هرگونه تعدیل مطلق یا نسبی در مسئولیت مدنی صغار و مجانین را نپذیرفته است( .م
 762ق.م افغانستان)
-۵نظریه برگزیده؛ در مسیر نسبیگرایی
به نظر در مسأله مسئولیت مدنی افراد صغیر و مجانین ،باید بین خسارات ناشی از اتالف و
تسبیب تمایز قائل شد .به عبارت دیگر می بایست میان صورتی که خسارت به صورت مستقیم،
توسط فرد صغیر ایجاد می شود با صورتی که شخص صغیر به صورت غیر مستقیم ،سبب ورود
خسارت به دیگر می شود ،تفاوت قائل شد .در ذیل به هریک از این دو فرض به تفصیل خواهیم
پرداخت و دیدگاه مورد نظر خود را بیان می کنیم.
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 -۵-۱مسئولیت ناشی از اتالف
درخصوص ایراد خسارتیکه بهصورت مستقیم توسط افراد غیرممیز به بار میآید؛ ماده 1216
ق.م .مقرر میدارد« :هرگاه صغیر ،مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است» .این ماده در
راستای معیار عینی و مبنای قابلیت استناد زیان به زیانزننده که در ماده  328ق.م نیز انعکاس یافته،
صغار و مجانین را واجد اهلیت ضامن شدن در قبال افعال زیانبارشان دانسته است .چالش جدی
فراروی ،صراحت ماده 1216ق.م .در حکم به مسئولیت مدنی فرد غیرممیز بر جبران کامل خسارت
است .درچنین موقعیتی چهباید کرد؟ در این خصوص چند راهکار میتوان پیشنهاد داد:
()1نخستین راهکاری که بهنظرمیرسداین استکه بگوییم که مقصود از «ضامن بودن» غیرممیز
در قبال افعال زیانبارش که در ماده مذکور انعکاس یافته« ،ضمان تعلیقی» است به این معناکه شخص
غیرممیز پس از حصول شرایط تکلیف (مثالً حصول عقل ،ایجاد تمکن مالی و )...باید اقدام به
جبران خسارت زیاندیده کند .یا اینکه ماده صرفاً در مقام جعل صوری(غیرجدّی) ضمان تا حصول
شرایط تکلیف بوده و یا در مقام إخبار از اصل امکان ثبوت ضمان پس از حصول شرایط تکلیف
است .بهنظرمیرسدکه این توجیهها با ظهورعرفی حدیث رفعقلم و جعل تبعی حکم وضعی ضمان
قهری-که پیشتر گذشت -الاقل از نقطهنظر پاسداشت «اصل امکان تعدیل» همگام است.
( )2حتی اگر مانند برخی حقوقدانان ،مبنای تحقق مسئولیت مدنی در اتالف را نیز ارتکاب
تقصیر ازناحیه شخص زیانزننده بدانیم .با دشواری کمتری درمسیر تعدیل مسئولیتمدنی غیرممیزین
مواجهیم چه ،بهنظر میرسدکه با إعمال «معیار مختلط یا موضوعی نسبی» میتوان رفتار و عملکرد
فرد غیرممیز را با رفتار و عملکرد متعارف شخصی غیرممیز مقایسهکرد؛ در چنین حالتی اگر وی
مطابق معیار رفتار کرده باشد در قبال زیاندیده مسئولیتی ندارد اما چنانچه مطابق استاندارد متعارف،
رفتار نکرده باشد ،مقصر قلمداد شده و مسئول است .درهرصورت ،بار اثبات تقصیر برعهدهزیاندیده
است(.دراینباره در ادامه سخن خواهیم گفت).
( )3اما چنانچه همانند اکثر فقها (رشتی ،بی تا79 ،؛ نجفی 31 ،19 ،1۴36 ،به بعد؛ موسوی
خمینی۴62 ،2 ،1۴21 ،؛ محقق داماد ،11۴ ،1 ،1۴06 ،صافی107 ،2010 ،؛ زحیلی )171 ،2012 ،و
حقوقدانان( ،امامی386 ،1 ،1388 ،؛ جعفری لنگرودی5۴ ،1 ،1391 ،تا 58؛ کاتوزیان210 ،1 ،1387 ،
تا 212؛ صفایی و رحیمی80 ،1392 ،و81؛ شهیدی )228 ،3 ،1390 ،مبنای تحقق ضمان ناشی از
اتالف را مبتنی بر مسئولیت محض و بدون خطا بدانیم ،اگرچه رفتاری ناهنجار و خطاآلود بازهم

بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران ،هند و افغانستان

| 27

میتواند نقشآفرین باشد ،اما آنچه اصوالً اهمیت دارد استناد عرفی زیان به زیانزننده است،بنابراین
پیشنهاد میشود که بابهرهگیری از فنون تفسیری در مسیر تعدیل مسئولیتمدنی غیرممیزین گام
برداشت.از اینرو ،ابتدا بهتر است مسئولیت سرپرست از نوعی تقدم رتبی نسبت به مسئولیت فرد
غیرممیز برخوردار باشد(م7ق.م.م.).وانگهی ،از صدر ماده 3ق.م.م .برمیآیدکه قانونگذار درصدد بوده
تا موقعیت ویژهای را برای دادرس ترسیم کرده و به او این امکان را دهد که حسب اوضاع و احوال
پرونده اقدام به تعدیل مسئولیت مدنی غیرممیز نماید .برپایه این ماده« :دادگاه میزان زیان و طریقه
و کیفیت جبران آنرا باتوجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد .»...بهنظر میرسدکه این
ماده بیانگر یک امر اختیاری نیست بلکه از لحن ماده و ظهور عرفی آن برمیآید که قانونگذار،
دادرس را موظف کرده که اوضاع و احوال قضیه را در تعیین تکلیفِ پرونده دخالت دهد .این تفسیر
این امکان را در اختیار دادرس قرار میدهد که در مسیر تعدیل مسئولیت مدنی غیرممیز حسب
اوضاع و احوال حاکم بر پرونده گام بردارد؛ و از این رهگذر توازن مطلوبی میان خواهان و خوانده
برقرار سازد .حال حتیاگر تفسیر موسع ازماده3ق.م.م .را نیز نپذیریم ،بهنظرمیرسدکه برپایه بند دوم
ماده۴ق.م.م میتوان امکان تعدیل مسئولیتغیرممیزرا مهیّا ساخت؛ برپایه این ماده« :دادگاه میتواند
میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد -2.....:هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که
عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان باشد .»...در این
ماده دو شرطِ غفلت قابل اغماض و عسرت زیانزننده را عامل تخفیف در میزان خسارت میداند.
غفلت در این ماده مرادف با بیاحتیاطی به معنای عام (تقصیر غیرعمدی) میباشد که برپایه تفسیری
موسع،هم میتوان آنرا بهمفهوم مرسوم تقصیر یعنی تخلف هنجاریازرفتار متعارف و معقول (که از
نوع تعهد به وسیله است) دانسته و هم آنرا به مفهوم تقصیر قانونی یعنی تجاوز از حدود قانونی (که
از نوع تعهد به نتیجه است) بدانیم .فایده چنین تفسیری این است که این بند هم شامل ضمان ناشی
از اتالف میگردد و هم شامل ضمان ناشی از تسبیب .از اینرو ،صرف ایراد زیان مستقیم و استناد
به فرد غیرممیز ،نوعی تقصیر (به مفهوم هنجاری یا قانونی) بوده و چون از ناحیه فرد غیرممیز است،
عرفاً قابل اغماض تلقی میشود .پس اگر جبران زیان منجر به عسرت و تنگدستی فرد غیرممیز شود
که غالباً اینگونه است -قاضی موظف به تعدیل در میزان خسارت است .بههر روی ،بهنظرمیرسدکه قانونگذار-بهویژه برپایهمواد۴و7ق.م.م -.تاحد معقول و متعارفی این امکان را فراهمآورده
تا با در نظر گرفتن متغیرهای عینی حاکم بر اوضاع و احوال پرونده ،از خشکی قواعد حاکم بر
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ی انعکاس یافته در ماده  1216ق.م کاست و مسئولیت مدنی غیرممیزین را تعدیل
عدالت صور ِ
نمود.از اینرو ،پیشنهاد میشود که تا حدامکان و در محدودهای متعارف و معقول ،بتوان در ارزیابی
قضیهبه امور ذیل نیز نهایت اهتمام را داشت-1 :ارزیابی رفتار غیرممیز با رفتار متعارف همسان او؛
 -2وضعیت مالی طرفین و میزان تأثیر زیان وارده و جبران آن در موقعیت عینی آنها؛  -3ویژگیهای
فعل زیانبار از حیث آثار مخرّب فردی و اجتماعی که به دنبال دارد؛  -۴درجه و میزان تقصیر (البته
در مواردی که تقصیر شرط یا رکن یا مبنای مسئولیت است)؛  -5وجود یا فقدان سرپرست (اعم از
حقیقی یا حقوقی)؛  -6وجود یا فقدان پوشش بیمه مسئولیت مدنی فرد غیرممیز یا سرپرست (اعم
از بیمه اختیاری یا اجباری) و . ...گفتنی است که مالکهایی که برشمردیم به هیچ وجه جنبه حصری
نداشته بلکه از باب تمثیل بوده و باید در استفاده از این معیارها محتاط بود و جانب تعدیل متعارف
و معقول را پاس داشت.
 -۵-۲مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب
بهنظر میرسد که بایسته است از ماده  1216ق.م .تفسیری مضیق ارائه شود و آنرا صرفاً ناظر به
اتالف انگاشت؛ بنابراین در خصوص تسبیب میتوان به قواعد عمومی مسئولیت مدنی که مبتنی بر
تقصیر است استناد جست (م1ق.م.م .).استفاده از مبنای تقصیر –الاقل در تسبیب -میتواند نقطه
توازن مناسبی میان منافع متعارض خواهان و خوانده ایجاد کرده و عالوه بر حمایت از منافع فعالیت
و آزادی در توسعه شخصیت ،استعداد و توانایی های (مالی ،جسمی و )...خوانده ،همچنین از منافع
مهمی نظیر صیانت از حقوق مالی و جانی خواهان نیز حمایت کند .ازاینرو ،بایسته است که میان
تقصیر عمد و ناشی از بیاحتیاطی تفکیک نمود-1:در مواردی که تحقق یا افزایش مسئولیت مبتنی
بر تقصیر عمدی است ،سخن از مسئولیت مدنی غیرممیزین بیمعنا خواهد بود چه ،وجود عمد و
سوءنیت فرع بر وجود اراده یا قصد در شخص خطاکار میباشد؛ و تحقق چنین ارادهای نیز مبتنی
بر وجود قوه ادراک و تمیز در اوست .پس خسارات تنبیهی که اصوالً ناظر به تقصیرهای عمد یا
سنگین بوده و نقشی بازدارنده ایفاء میکند هرگز متوجه افعال زیانبار غیرممیزین نمیشود یا ماده
 15قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب  )95که ناظر به رجوع بیمهگر به مسبب حادثه در
فرض عمد و سوءنیت اوست ،به هیچ وجه بر غیرممیزی که مسبب حادثه بوده تحمیل نخواهد شد.
این تحلیل با حقوق تطبیقی نیز همگام است چه ،در حقوق انگلیس نیز که اصوالً صغر سن یا
اختالل روانی) (Unsound mind (or) mentally incapacityو جنون ) (Insanityمانع از ثبوت
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مسئولیت مدنی نمیشود اما در برخی از خطاهای مدنی ) (Tortsنظیر تعقیب غیرقانونی (Malicious

) prosecutionیا فریب) (Deceitکه داشتن عنصر روانی سوءنیت ) (Maliceیا

قصد)(Intention

دخیل است افراد غیرممیزی که در عدم ادراک کامل به سر میبرند ،مسئولیت مدنی نخواهد داشت.
)-2(Anita Stuhmcke,2001, 121; Cees Van Dam, 2013, 276- 277; Barker, 2007, 188- 189
در مواردی که مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیرعمد (بیاحتیاطی به معنای عام) است؛ میتوان
تفسیری نوین ،منصفانه و منطبق با نظریه برگزیده از مواد  951تا  953ق.م .ارائه داد .بر این اساس،
مقصود از رفتار «متعارف» که صراحتاً در مواد  951و  952به کار رفته ،رفتار متعارف شخص با
توجه به ویژگیها و وضعیت حقوقی که دارد میباشد .به بیانی دیگر- ،چنانچه پیش از این گفتیم-
افراد را با توجه به وضعیت و ویژگیهایی عمومی و مشترکی که دارند به گروهها و زیرمجموعههای
مختلف تقسیم کرده و سپس با توجه به وضعیتشان استاندارد و نُرم رفتاری آن گروه را مشخص
می کنیم .حال اگر فردی از آن گروه متناسب با آن استاندارد ،رفتار نکرد مقصّر و مسئول تلقی
میشود .بنابراین مقصود از رفتار «متعارف» در مواد  951و  952ق.م ،.رفتار متعارف در هر گروه یا
زیرمجموعه و متناسب با ویژگیهای عمومی و مشترک آنهاست .معیار مزبور ،معیاری میانه ،مختلط
و مرکب از مالکهای شخصی و نوعی میباشد و در یک جمله ،معیاری «عینی نسبی» است؛ چرا
که با هر گروه یا زیرمجموعه متناسب با خود آن برخورد میکند .درنتیجه یکی از کارکردهای معیار
مختلط موضوعی ،پیشبینی نظامی انعطافپذیر برای تشخیص «تقصیر» در حقوق مسئولیت مدنی
است .بههرروی استفاده از معیار مختلطِ «عینیِنسبی» بهویژه در مواردی که فردغیرممیز دارای
حظّی(ولو ناقص یا اندک) از ادراک باشد کامالً امکانپذیر است .فقدان تمیز جزء مفاهیم تشکیکی
و دارای مرتبه بوده و مانند سایر اعضای بدن در حال رشد و نموّ است .آری ،اگرچه تعیین استاندارد
رفتاری متعارف در خصوص افرادیکه کامالً از قوه درک و تمیز بیبهرهاند چندان معقول و امکان-
پذیر نیست ،باوجود این ،در خصوص سایر مراتب فقدان تمیز میتوان از معیار مختلطِ «عینیِنسبی»
جهت تعیین استاندارد و هنجار رفتاری متعارف و متناسب آن گروه بهرهجست.
-6نتیجه
اصوالً درخصوص مسئله تأثیر (مستقیم یا غیرمستقیم) عنصر روانی «ادراک و تمیز» در مسئولیت
مدنی غیرممیزین با دو نحوه نظام فکری مواجهیم .در یکسوی قضیه نظامهای تابع قواعد عینی-
گرایی از جمله نظام های حقوقی ایران ،افغانستان هستند که در آن ،آنچه اهمیت بیشتری دارد مطالعه
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کنُشها و فعل و انفعاالت حقوقی از زاویهای کامالً عینی و خارجی است .بر این اساس ،در حقوق
مسئولیت مدنی آنچه اهمیت اصیل مییابد فعل زیانبار و آثار سوئی استکه به بار آورده؛ هدف،
ترمیم یک رابطه عینیِ حقوقی است که بر اثر رفتاری ناهنجار ،نامشروع و زیانبار از وضعیت توازن
اولیه خارج شده است تا در سایه عدالت اصالحی و اصل مقابله به مثل متوازن ،توازن برهم خورده
قبلی ،بازگردد چونان خطی که به دو نیمه کامالً مساوی تقسیم شده است .در سوی دیگر ،نظامهای
ذهنیگرا که حقوق هندوستان به تبع حقوق کامن الی انگلیسی به آن گرایش دارد ،به وضعیت
طرفین دعوا به مثابه موقعیتی کامالً بیطرف نگریسته نمیشود .بلکه قانونگذار و دادرس میکوشد
از دریچه نگاه فرد و وضعیت روانی واقعی به قضیه بنگرد .در این نظامها ،عدالت ماهوی بر عدالت
صوری ترجیحی چشمگیر دارد .از اینرو ،در حقوق مسئولیت مدنی نباید صرفاً به دنبال جبران زیان
و ترمیم وضعیت زیاندیده در سایه مقابله به مثل متوازن بود .در نگرشهای ذهنیگرا اگرچه جبران
زیان اهمیت دارد؛ اما اصیلتر از آن دخالت دادن وضعیت روانی زیان زننده در تحلیل دادههای قضیه
است .معیار پیشنهادی نگارندگان ،یعنی معیار میانه و مختلط ،معیاری است که عدالت صوریمحض
و عدالت ماهویافراطی را تعدیل کرده و در کنار هم مینشاند؛ معیاری که تا حدّ امکان با برابرها
بهصورت برابر رفتار کرده و با نابرابرها بهصورت نابرابر .در این چنین معیاری ،توجه همزمان به دو
پدیده را شاهدیم ،یکی رابطه حقوقی عینی و مادی میان طرفین دعوا و دیگری توجه به دو طرف
رابطه حقوقی یعنی اشخاص طرف دعوا .جوهره چنین عدالتی نیز صوری و همگانی بودن آن است.
منتهی همگانی بودن و کلیّت ،وصف قواعدی متناسب با گروههای همگن از افراد جامعه است؛ نه
تمامی افراد جامعه .براین پایه ،بهنظرمیرسدکه باتوجهبه نظام بومی حقوق مسئولیتمدنی ،میتوان
پیشنهاد دادکه قانونگذار اصل کلی جبران زیان توسط زیان زننده غیرممیز را تقنین نماید(عدالت
صوری)اما این امکان را نیز فراهمآورد که با توجه به ویژگیهای بارز زیان زننده غیرممیز که در
موقعیت وی از حیث میزان پاسخگویی او در قبال زیاندیده بسیار موثر است(نظیر ارزیابی نحوه
فعالیتش باتوجه بهضعف قوای دماغی و سن او ،وجود یا فقدان توان مالی ،وجود یا فقدان سرپرست،
وجود یا فقدان پوشش بیمهای و )...آن اصل کلی تعدیل شود (عدالت ماهوی) .مثالً براساس ضابطه
پیشنهادی ،مقصود از رفتار «متعارف» در مواد  951و  952ق.م ،.رفتار متعارف در هر گروه یا
زیرمجموعه از غیرممیزین متناسب با ویژگیهای عمومی و مشترک باشد .معیار مزبور ،معیاری میانه،
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مختلط و مرکب از مالکهای شخصی و نوعی میباشد و در یک جمله ،معیاری «عینی نسبی» است؛
چرا که با هر گروه یا زیرمجموعه متناسب با خود آن برخورد میکند.
-۷منابع
 -1آشتیانی رازی ،محمدحسن ،بحرالفوائد فی شرح الفرائد ،انتشارات موسسه التاریخ العربی ،ج  ،7چاپ
اول ،بیروت  1۴29 ،ه ق.

-2ابن باویه ،قمی ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،3چاپ دوم ،قم ،مؤسسه
نشر اسالمی 1۴13 ،هـ.ق.
-3اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،ج ،6اول ،قم ،موسسه
نشراسالمی 1۴03 ،ه ق.
-۴اصفهانی ،محمدحسین ،حاشیه المکاسب( ،ت عباس محمد آل سباع القطیفی) ،ج  ،1چاپ سوم ،قم،
منشورات ذوالقربی 1۴31 ،هـ.ق.
-5امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنی ،ج  ،5شانزدهم ،انتشارات اسالمیه ،تهران 1388 ،هـ.ش.
 ،-----------6حقوق مدنی ،ج  ،1چاپ بیست نهم ، ،تهران ،انتشارات اسالمیه 1388 ،هـ.ش.
-7امیری قائممقامی ،عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،ج  ،1چاپ سوم ،تهران ،نشر میزان۱۳8۵ ،هـ ش.
-8ایروانی ،باقر ،الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی ،ج  ،1اول ،قم ،المحبین للطباعه و النشر 2007 ،م.
-9بادینی ،حسن ،نگرشی انتقادی به معیار انسان معقول و متعارف برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی،
فصلنامه حقوق ، ،دوره  ،۴0شماره  ،1ص  ،90بهار  1389هـ.ش.

-10باریکلو ،علیرضا ،مسئولیت مدنی ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر میزان 1393 ،هـ ش.
بحرانی ،آل عصفور  ،یوسف بن احمد ابراهیم ،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ،ج  ،20چاپ
اول ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی 1۴05 ،هـ.ق.
-11بحرانی،آل عصفور ،حسین بن محمد ،االنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع ،ج  ،13اول ،قم -ایران،
مجمع البحوث العلمیه ،بی تا.
 -12بهرامی احمدی ،حمید ،ضمان قهری (مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
دانشگاه امام صادق (ع).1391 ،
-13تقیزاده ،ابراهیم و هاشمی ،سیداحمدعلی ،مسئولیت مدنی(ضمان قهری)،تهران :دانشگاه پیام نور.139۴ ،
-1۴تمیمی مغربی ،ابوحنیفه نعمان بن محمد ،دعائم االسالم ،ج  ،1چاپ دوم ،قم ،موسسه آل البیت.1385 ،

-15تیم پروژۀ تعلیمات حقوقی افغانستان ،مبادی حقوق وجائب افغانستان،کابل 2013-2012 ،م.
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-16جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،اساس در قوانین مدنی :المدونه  ،تهران ،نشر گنج دانش 1387 ،هـ.ش.
 ،---------------------17الفارق (دایره المعارف عمومی حقوق) ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
گنج دانش 1391 ،هـ ش.
-18جمعی از نویسندگان ،مجله فقه اهلالبیت علیهمالسالم ،ج  ،۴2چاپ اول ،قم ،مؤسسه دایره المعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهلالبیت ،بیتا.
-19حائری طباطبایی ،سید محمد مجاهد ،المناهل ،اول ،قم -ایران ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،بی تا.
-20حسینی روحانی ،سیدمحمد ،منتقی االصول ،مقرر شهید سید عبدالصاحب حکیم ،ج  ،6چاپ سوم ،قم،
انتشارات تک 1۴3۴ ،هـ ق.
-21حسینی عاملی ،سیدمحمدجواد  ،مفتاح الکرامه ،ج  ،16اول ،قم -ایران ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1۴19،ه ق.
-22حسینی مراغی ،سیدمیرعبدالفتاح ،العناوین الفقهیه ،ج  ،2چاپ اول ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.1۴17 ،ق.
-23حسینی ،سیدمحمدرضا ،قانون مدنی در رویه قضایی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات مجد 1387 ،ش.
-2۴حلّى ،اسدى ،حسن بن یوسف بن مطهر (عالمهحلی) ،تحریر األحکام الشرعیۀ على مذهب اإلمامیۀ ،ج،2

قم -ایران ،مؤسسه امام صادق علیه السالم1۴20 ،هـ ق.
-25حیاتی ،علیعباس ،مسئولیت مدنی ،چاپ اول  ،تهران ،نشر میزان1392 ،هـ ش.
-26حیدر ،علی ،درر الحکام شرح مجله االحکام ،ج ،1چاپ اول ،کویته ،مکتبه السلطانیه 1۴17 ،ه ق.
-27خراسانی ،محمدکاظم ،کفایه األصول(،تحقیق و تعلیق :عباسعلی زارعی سبزواری) ،ج  ،3ششم ،قم،
موسسه النشر االسالمی 1۴30،ق.
-28دارابپور ،مهراب ،مسئولیتهای خارج از قرارداد ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات مجد1390 ،هـ ش.
-29رشتی ،میرزاحبیبا ،...کتاب الغصب ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
-30رهپیک ،حسن ،حقوق مسئولیت مدنی و جبرانها ،چاپ سوم  ،تهران ،انتشارات خرسندی 1395 ،ش.
-31زحیلی ،وهبه ،نظریه الضمان او احکام المسئولیه المدنیه و الجنائیه فی الفقه االسالمی ،چاپ نهم ،دمشق،
دارالفکر 2012 ،م.
-32سبحانی ،جعفر ،االیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه ،ج 1و ،2قم ،موسسه امام صادق (ع)1۴35 ،ق.
-33سنهوری ،عبدالرزاق احمد ،ترجمه دادمرزی  ،مهدی و دانش کیان ،محمد حسین ،الوسیط فی شرح
القانون المدنی ،دوره حقوق تعهدات ،ج  ،1انتشارات دانشگاه قم ،دوم ،بهار .1390
-3۴شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی آثار قراردادها و تعهدات ،ج  ،3چاپ پنجم ،انتشارات مجد1390 ،هـ ش.
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-35صافی ،علیعبدالحکیم ،الضمان فی فقه االسالمی ،چاپ اول ،تهران ،موسسه تقریب مذاهب ،المجمع

العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیه 2010 ،م.
-36صبحی ،محمصانی ،النظریات العامه للموجبات و العقود  ،ج  ،1مترجم جمال الدین جمالی ،تهران:
چاپ موسوی 1339 ،ه ش.
-37صدر ،سیدمحمد باقر ،دروس فی علم األصول :الحلقه الثالثه ،اول ،قم ،مجمع الفکر االسالمی 1۴23،ق.
-38صفایی ،سیدحسین و رحیمی ،حبیبا ، ...مسئولیت مدنی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات سمت.1392 ،
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