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چكيده
هدف مسئوليت مدني جبران خسارت زيانديده اسـت .درصـورتيكه شـرايط و اركـان
مسئوليت مدني سرپرست صغير جمع باشد ،زيانديده حق دارد جبران خساراتي را كه بـه او
واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ايران ،مقصـود از جبـران خسـارت زيانديـده،
برگرداندن وضع او به حالت پيشين خود است .بـدين معنـي كـه خسـارت واردشـده چنـان
جبران و تدارك شود كه گويي از اصل خسارتي وارد نگرديده است .سرپرست صغير مانند هر
مسئول مدني ديگر ،تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد
مسئوليت دارد .در نظام كامن ﻻ ،مسئوليت مدني ناشي از فعل يا ترك فعلي است كه ﻋمـدتاً
به ﻋلت بياحتياﻃي ﻋامل زيان موجب خسارت به ديگـري شـده اسـت و او بايـد نسـبت بـه
جبران آن اقدام نمايد .لﺬا براي تعيين الگوي مراقبت و تطبيق ﻋملكرد شخص زيان زننده بـا
ﻋملكرد شخص متعارف مورد ارزيابي قرار ميگيرد كه گاه مربوط به فعل شخص زيان زننـده
)مثل احتمال ورود ضرر و ميزان خسارت محتملالوقوع( و گاه مربوط بـه شـخص زيانديـده
ميشود.
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تنوع و تحول در نظامهاي حقوقي ،در خصوص مسئوليت مدني سرپرست صغير شـايان
توجه است .درحاليكه در نظام حقوقي ايران و كامن ﻻ ،براساس قواﻋد كلي مسئوليت مـدني
و آيين دادرسي ،زيانديده مكلف به اثبات تقصير سرپرست صغير بـراي موفقيـت در دﻋـواي
جبران خسارت ميباشد.
در حقوق ايران ،يكي از ويﮋگيهاي مسئوليت سرپرست صغير دخالـت انصـاف و جنبـه
احتياﻃي مسئوليت مﺬكور ميباشد ،زيرا غالباً صغار كه ﻋامل مستقيم زيان ميباشـند ،تـوان
مالي جبران خسارت ندارند .ازاينرو ،براي آنكه خسارات واردشده بر زيانديده ،بدون جبران
باقي نماند ،انصاف اقتضا ميكند كه تعهد جبران خسارت بر متولي مراقبت كه غالباً از تمكن
مالي برخوردار است ،تأديه شود .همچنين ،مﻼحظات مربوط به انصاف موجب شده است كـه
مسئوليتهاي مندرج در ماده  ٧قانون مسئوليت مدني براساس قاﻋده استطاﻋت و در حـدود
آن مصداق يابد .زيرا ،ماده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني اﻋـﻼم ميكنـد كـه سرپرسـت مقصـر
درصورتيكه استطاﻋت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشـته باشـد ،از مـال صـغير
زيان جبران خواهد شد و همچنين در صورت جبران خسارت بايد به نحوي صورت گيرد كـه
موجب ﻋسرت و تنگدستي جبرانكننده زيان نباشد.
در حقوق انگليس ،زيانديده تنها در صورتي ميتواند خسارتش را از سرپرست مطالبـه
كند كه تقصير او را ثابت كند .ليكن هنگاميكه در اثر تقصـير ديگـري شـخص در موقعيـت
بحراني قرار ميگيرد و در آن شرايط اقدامي ميكند كه با توجه بـه اوضـاعواحوال ،معقـول و
متعارف است ،نميتوان آن را تقصير تلقي كرد؛ بنابراين زيانديـده تقصـيري مرتكـب نشـده
است .از سوي ديگر ﻋامل زيان مرتكب تقطيرشده است ،پس او بايـد خسـارت ايجادشـده ،را
جبران كند .در فرضي كه دو ﻋامل در وقوع زياني دخالـت دارنـد ،و يكـي از ﻋوامـل مرتكـب
تقصير شده و ديگري تقصيري نداشته ،فرد مقصر مسئول زيان است؛ يـا بـه ايـن دليـل كـه
بدون تقصير ،مسئوليت ايجاد نميشود ،يا به اين دليل كه اقدام فرد مقصر رابطه سببيت بين
زيان و اقدام فرد غير مقصر را قطع ميكند.
لﺬا با توجه به توضيحات پيشگﻔته ،در اين مقاله سؤاﻻتي مطـرح ميگـردد كـه نحـوه
جبران خسارت زيانديده چگونه است؟ و در چه صورتي سرپرست مسئول زيانهاي وارده از
سوي صغير است؟ آيا پس از پرداخت خسارت سرپرست ميتواند براي برداشت خسـارت بـه
صغير رجوع كند؟
روش تحقيق در اين مقاله تحليلي  -توصيﻔي اسـت و مطالـب ايـن پـﮋوهش بهصـورت
كتابخانهاي جمعآوري شده است .روش گردآوري اﻃﻼﻋات با توجه به نوع تحقيق با مراجعـه
به منابع و مآخﺬ ﻋلمـي شـامل كتـاب ،مجلـهها و نشـريات ادواري موجـود در كتابخانـهها و
همچنين سايتهاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقاﻻت ﻋلمـي معتبـر ،اﻃﻼﻋـات مـورد نيـاز
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تحقيق گردآوري شده است.
بنابراين ،در خصوص مسئوليت سرپرست صغير و شيوه جبران خسارات زيانديده ،مواد
قانوني مختلﻔي وجود دارد .قانون مدني ،قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسﻼمي ايران
در اين خصوص متضمن احكامي ،گاه بهظاهر متعارض است كه از حيث مبناي مسـئوليت و
شيوه جبران خسارت بدان تنـوع ميبخشـد .لـﺬا در شـماره اول ،بـا ﻋنـوان شـرايط جبـران
خسارت سرپرست صـغير در حقـوق ايـران و انگلـيس ميپـردازيم و در شـماره دوم ،ميـزان
خسارت بر زيانديده را بهصورت تطبيقي موردبررسي قرار ميدهيم.

٨٤

 -١شرايط جبران خسارت سرپرست صغير در حﻘوق ايران و انگليس
قانون مدني در ماده  ١٢١٦بدون ذكري از مسئوليت سرپرستان صغار ،شخص صـغير را
ضامن خساراتي ميداند كه به اشخاص ثالث وارد كرده است .ماده  ٧قانون مسـئوليت مـدني
با وضع مسئوليت براي سرپرستان ،در صورت تقصير در مراقبت ،آن را محدود به اسـتطاﻋت
كرده است و در نهايت جبران زيان از مال صغير را با قاﻋـده اخﻼقـي و منصـﻔانه اسـتطاﻋت،
چهره انساني و اخﻼقي بخشيده است .لﺬا ،جمع مـاده  ١٢١٦قـانون مـدني و مـاده  ٧قـانون
مسئوليت مدني منجر به رجوع زيانديده به سرپرست مقصر يا صغير ﻋامـل زيـان ،برحسـب
مورد ميشود.
ممكن است دو يا چند سرپرست بهﻃور همزمان مراقبت از صـغير را بـه ﻋهـده داشـته
باشند ،يا يك سرپرست تكليف مراقبت و ديگري تكليـف تربيـت را ﻋهـدهدار باشـد؛ در ايـن
صورت مسئوليت چند سرپرست مقصر ،در مقابل زيانديده يا اشتراكي است يـا تضـامني .در
اين مبحث موضوﻋاتي همچون رجوع زيانديده به ﻋامل زيان و سرپرست ،كيﻔيت مسـئوليت
سرپرستان متعدد و رجوع سرپرست به صغير بهصورت تطبيقي در حقـوق ايـران و انگلـيس
مورد بحث و پﮋوهش قرار ميگيرد.
 -١-١رجوع زيانديده بﻪ عاﻣل زيان و سرپرست
در حقوق ايران ،مبناي مسئوليت مدني سرپرست صغير ،تقصير او در مراقبت و تربيـت
ميباشد و قاﻋدتاً زيانديده بايد بتواند بـا اثبـات تقصـير سرپرسـت ،تمـام خسـاراتش را از او
دريافت كند؛ بنابراين ،با توجه به ماده  ١٢١٦قانون مدني كه صغير را شخصاً ضامن ميدانـد
و ماده  ٧قانون مسئوليت مدني سرپرست را در صورت تقصير مسئول ميشناسد ،مسـئوليت
سرپرست را بايد در سه فرض از يكديگر متمايز كرد:
فرض اول ،سرپرست قانوني يا قراردادي صغير مرتكب تقصير در مراقبت يا تربيتشـده

است .در ايـن صـورت صـغير اصـو ًﻻ مسـئوليتي نـدارد و سرپرسـت مسـئول قـرار ميگيـرد
)كاتوزيان .(٤٥٢ :١٣٩٣ ،اين حكم نه تنها در مـاده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني تصريﺢشـده
است بلكه از قواﻋد مسئوليت مدني همين حكم استنباط ميشـود؛ زيـرا ،وقتـي ﻋامـل زيـان
صغير غيرمميز باشد ،از نظر ﻋرف رابطه سببيت بين تقصير سرپرست و ورود زيـان اقـوي از
فعل زيانبار مباشر و ورود ضرر )صغير غيرمميز( ميباشد .در واقع ،نـه تنهـا سـبب )تقصـير
سرپرست( اقوي از مباشر است )همان ،(١٨١ ،بلكه فعل زيانبار فقـط بـه تقصـير سرپرسـت
منتسب ميشود .تنها در فرضي كه صـغير مميـز موجـب خسـارت ميشـود ،مـاده  ٧قـانون
مسئوليت مدني ،مسئوليت سرپرست )سبب( را گسترش داده است ،چون صغير مميـز داراي
قوه تميز بوده و تقصير سرپرست نميتواند رابطه ﻋليت بين تقصير صغير مميـز و ورود زيـان
را قطع كند و حداكثر مي توان از مسئوليت اشتراكي صغير مميز و سرپرست مقصر بر مبناي
اجتماع سبب و مباشر در ماده  ٥٢٦قانون مجازات اسﻼمي سخن گﻔت.
فرض دوم ،سرپرست صغير مرتكب تقصير شده ،اما توانايي جبران خسارت را نـدارد .در
اين فرض خسارت قاﻋدت ًا بايد بدون جبران باقي بماند و مثل اين است كه زيانديده با اﻋسـار
خوانده مواجه شده است .اما چون مسئوليت سرپرسـت در مـاده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني
بهحكم منصﻔانه قاﻋده اسـتطاﻋت مبتنـي شـده اسـت و قانونگـﺬار هـدف تضـمين حقـوق
زيانديده را در نظر دارد ،لﺬا خسارت از مال صغير جبران ميشود .ايـن راه حلـي ﻋادﻻنـه و
منصﻔانه است؛ زيرا جبران زيان بر ﻋامل آن تحميل ميشود .حتي ميتوان گﻔـت رجـوع بـه
صغير منطبق با قواﻋد ﻋمومي است؛ زيـرا ،در مـوردي كـه صـغير مميـز ﻋامـل زيـان باشـد،
سرپرست در واقع مسئول ناشي از فعل غير ميباشد؛ و در فرضي كه صغير غيرمميز موجـب
زيان گشته باشد ،مطابق مﻔهوم نوﻋي تقصير ،كه ماده  ١٢١٦قانون مدني بر آن استوار است،
ﻋامل زيان ميتواند مقصر و مسئول باشد.
فرض سوم ،سرپرست صغير در مراقبت يا تربيت مرتكب تقصيري شـده اسـت .در ايـن
مورد ماده  ٧قانون مسئوليت مدني متضمن حكمي نيست .بنابراين ،صغير ﻃبق مـاده ١٢١٦
قانون مدني و ديگر قواﻋد قانون مدني مسئول ميباشد )همان.(٢٦٥ ،
بنابراين ،در حقوق ايران تقصير داراي مﻔهوم اجتماﻋي و نوﻋي است و رفتار يك صـغير
در مقايسه با يك انسان متعارف و معقول در شرايط حادثه سنجيده ميشود .لـﺬا ،صـغير بـه
اين اﻋتبار ميتواند مرتكب تقصير شود .ماده  ١٢١٦قانون مدني ،با اﻋﻼم ضمان صغير ،شـايد
به تقصير نوﻋي نظر داشته است .ليكن ،ماده  ٧قانون مسئوليت مـدني بـرخﻼف مـاده ١٢١٦
قانون مدني ،مسئوليت صغير تحت مراقبت ديگري را فرع بر تجمع شرايط كـرده اسـت و آن
اينكه اوﻻً سرپرست مقصر در مراقبت و تربيت ،استطاﻋت جبران تمام يا قسمتي از زيـان را
نداشته باشد و ثانياً مسئوليت صغير محدود به ميزان استطاﻋت او در جبران زيـان ميباشـد،
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خواه سرپرست مرتكب تقصير نشده و خواه تقصير كـرده ،ولـي اسـتطاﻋت جبـران تمـام يـا
بخشي از زيان را ندارد )اميري قائممقامي.(٣٦٨ :١٣٩١ ،
در حقوق انگليس ،قاﻋدهاي مبني بر ﻋدم امكان رجوع سرپرست به صغير يا بـر ﻋكـس
آن وجود ندارد ،بنابراين ،امكان رجوع درهرحال امكانپﺬير اسـت ) .(Miquel, 2006: 164در
نتيجه بهموجب اين قاﻋده اگر در برابر زيانديده دو مسئول وجود داشـته باشـد يكـي بـدون
تقصير و ديگري با تقصير ،در نهايت اين مسئول مقصر است كه بايد خسارات را جبران كند.
در اين صورت اگر مسئول بدون تقصير خسارت را جبران كند ،حق رجوع به مسـئول مقصـر
را دارد اما ﻋكس آن امكانپﺬير نيست ).(Harpwood, 2003: 324

٨٦

 -٢-١كيفيت ﻣسئوليت سرپرستان ﻣتعدد
در حقوق ايران ،حضانت صغير تا هﻔتسالگي به مادر تعلق دارد و وﻻيت و حضانت حق
و تكليف پدر و مادر ميباشد .ليكن ،بهموجب ماده  ٧قانون مسئوليت مدني مبناي مسئوليت
سرپرست تكليف در مراقبت و تربيت است و نه داشتن قرابت والـدين بـا فرزنـدان يـا تعلـق
وﻻيت و اقتدار به پدر خانواده .لﺬا ،در فرضي كه والدين با هم زندگي ميكنند و بـه اشـتراك
نگهداري و تربيت فرزندان خود را به ﻋهدهدارند ،از لحاظ حقوقي تكليف مراقبـت بـه هـر دو
تعلق دارد و تقصير در آن موجب مسئوليت آنان ميشود .همچنين در فرضي كه پدر به ﻋلت
مسافرت در خانه حضور ندارد و ﻋمﻼً مادر مراقبت پسر  ٨سـاله را بـه ﻋهـدهدارد ،نميتـوان
گﻔت كه چون حضانت پسر بعد از  ٧سال به پدر تعلق دارد ،مادري كه تقصير او در مراقبـت
موجب وقوع زيان از سوي ﻃﻔل  ٨ساله شده ،مسئوليت ندارد؛ زيرا ،مراقبـت ﻋملـي بهمنزلـه
توافق ضمني بر انتقال مراقبت از پدر به مادر ميباشـد؛ بـهﻋﻼوه ،مـاده  ١١٧٨قـانون مـدني
ابوين را مكلف كرده است كه به تربيت كودك خويش بپردازند )بـاديني .(٣٢ :١٣٨٤ ،بـدين
ترتيب ،هر يك از والدين كه بهﻃور مؤثر مراقبت از فرزند را به ﻋهده داشـته باشـد ،مشـمول
ماده  ٧قانون مسئوليت مدني ميباشد و اگر والدين ،هر دو به اشتراك حضانت فرزندان را بـه
ﻋهدهدارند ،تقصيرشان ،ضمان هر دو را در پي دارد.
برخي از ﻋلماي حقوق معتقد به مسئوليت تضـامني پـدر و مـادر در مقابـل زيانديـده
ميباشند و بهموجب ماده  ١١٠٥قانون مدني چون رياست خانواده از آن پدر اسـت و وﻻيـت
قهري از آن اوست ،مسئوليت پدر بر مادر مقدم است؛ بنابراين ،تعلق رياست خانواده و وﻻيت
قهري به پدر ،نميتواند مانع از تحميل مسئوليت ناشي از افعـال زيانبـار فرزنـدان بـه مـادر
شود؛ زيرا در حقوق ايران ،مسئوليت والدين مـا بـه ازاي وﻻيـت ابـويني نيسـت تـا بتـوان از
مسئوليت مادر ،به اين دليل كه هيﭻگاه بر فرزند وﻻيت ندارد ،چشمپوشي كرد.
مبناي مسئوليت سرپرست صغير تقصير در نگهداري يا مواظبت اسـت ،لـﺬا اگـر مـادر

تكليف مراقبت از فرزند را ،قانوناً يا بهموجب توافق ضمني با پدر ،به ﻋهدهدارد ،مشمول مـاده
 ٧قانون مسئوليت مدني ميباشد .بهﻋﻼوه بيان شد كه تكليف تربيت به ﻋهده ابوين است نـه
پدر و تقصير در تربيت مشمول ماده  ٧قانون مسئوليت مـدني اسـت .لـﺬا ،اگـر پـدر و مـادر
بهﻃور مشترك زندگي ميكنند و مشتركاً حق حضانت را اﻋمال ميكنند ،در صـورت تقصـير
زيانديده ميتواند به هر دو مراجعه كند .در واقع ،آنچه مانع از قبول مسئوليت تضامني بـين
پدر و مادر در مقابل زيانديده ميشود ،فقدان مسئوليت مادر نيسـت ،بلكـه اسـتثنا بـودن و
خﻼف اصل بودن مسئوليت تضامني در حقوق ايران است .در توضيﺢ آن بايد گﻔت كه خﻼف
اصل بودن مسـئوليت تضـامني از قاﻋـده انحﻼلپـﺬيري ﻋقـد و تعهـد ناشـي ميشـود زيـرا،
مسئوليت تضامني مانع اﻋتباري براي تجزيهي تعهدي است كه بنا بـر ﻃبيعـت خـود و روال
متعارف بايد به اﻋتبار تعدد بدهكاران بين آنان تقسيم شود ،پس وجود چنين مـانعي مطـابق
قواﻋد بايد اثبات شود )كاتوزيان.(٢٠٥-٢٠٧ :١٣٩٥ ،
پس از تصويب قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ١٣٧٠در مسـئوليتهاي قـانوني تمايـل
بهسوي مسئوليت تضامني ميان مسئوﻻن مشترك بود .ولي مواد  ٣٦٥و  ٣٦٦قانون مجـازات
اسﻼمي مصوب  ١٣٧٠از تمايـل پيشـين كاسـت .مـاده  ٣٦٥قـانون مجـازات اسـﻼمي بيـان
ميدارد ،هرگاه چند نﻔر با هم سبب آسيب يا خسارت شوند ،بهﻃور تساوي ﻋهدهدار خسارت
خواهند بود .درحاليكه اينان تمام خسارت را به اشتراك سبب شدهاند و بهدشواري ميتـوان
مسئوليت را تجزيه كرد .اكنون مواد  ٥٢٧و  ٥٢٨قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ٩٢و بهويﮋه
ماده  ٥٣٣قانون مجازات اسﻼمي بيان ميكند ،هرگاه دو يا چند نﻔر به نحو مشـاركت سـبب
وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند بهﻃوريكه جنايت يا خسارت به هر دو يـا همگـي
مستند باشد ،بهﻃور مساوي ضامن ميباشند .تمايل صريﺢ خود را بـه مسـئوليت اشـتراكي و
مساوي نشان ميدهد.
بدين ترتيب ،از قانون مجازات اسﻼمي و پيشـينه آن در فقـه اماميـه برميآيـد كـه در
ضمان قهري و قراردادي مسئوليت تضامني اصل است و دليل خاص ميخواهد .لـﺬا ،جـز در
موردي كه تقصيرات مشترك مديران و خدمه و كاركنان موجب وقوع زيـان از سـوي كـارگر
نوجوان ميشود بهموجب ماده  ١قانون مسئوليت مدني مسئوليت سرپرستان صغير اشتراكي
است )همان.(٢١٢ ،
در حقــوق انگلــيس ،بــهموجب قــانون حمايــت از كودكــان مصــوب  ١٩٨٩والـدين بــه
يكميزان از حق مراقبت و حضانت از كودكشان برخـوردار ميباشـند (Baker & Pedfield,
) .1998: 84لﺬا در صورت بروز خسارت مشـتركاً و متضـامن ًا مسـئول جبـران خسـارت قـرار
ميگيرند.
در نظام كامن ﻻ ،بهصراحت بيانشده است كه در صورت فوت يكي از والـدين ،وظـايف
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مراقبت و مواظبت از كودك به ديگري محول ميشود .اگر به هر ﻋلتي پدر و مادر كـودك از
هم جدا زندگي ميكنند ،كسي كه بهموجب قانون يـا بـهحكم دادگـاه ﻋهـدهدار نگهـداري از
ﻃﻔل است ،مسئول جبران خسارتهاي وارده از ناحيه او ميباشد .چنانچه در صـورت وقـوع
اختﻼف بين پدر و مادر و يا در دﻋواي ﻃﻼق بين آنهـا ،ممكـن اسـت هريـك از والـدين ،از
دادگاه تقاضـاي حضـانت نمايـد ) .(Harpwood, 2003: 122بنـابراين ،والـدي كـه ﻋهـدهدار
حضانت نيست براي فرار از مسئوليت ناشي از اقدامات زيانبار فرزندش ميتوانـد ثابـت كنـد
كه ﻃرف ديگر حضانت از ﻃﻔل را بر ﻋهده داشته است.
در نظام حقوقي اين كشور ،اگر كودك به هر دليل با هيﭻكدام از والـدين خـود زنـدگي
نكند يا موقتاً به شخص ديگري سپرده شود ،در ﻃول اين مدت پدر و مادر مسئول اﻋمـال او
نميباشند ،مگر اينكه ثابت شود كودك خود را به كسـي سـپردهاند كـه قـدرت و صـﻼحيت
نگهداري از او را نداشته است ،در ايـن صـورت ازآنجاييكـه سـپردن كـودك بـه فـرد فاقـد
صﻼحيت خود نوﻋي تقصير است ،والدين خودشان مسئول جبران ميباشند .برخي معتقدنـد
در مواردي كه پدر و مادر ﻋهدهدار سرپرستي از كودكشان نيستند و كودك با آنهـا زنـدگي
نميكند ،اگر نتوان شخص ديگري را مسئول اﻋمال ﻃﻔل قرار داد باز هم اين والدين هسـتند
كه مسئول نظارت بر كودكشان فرض ميشوند) .(Miquel, 2006: 162نكته ديگر ايـن اسـت
كه در بسياري از موارد زنوشوهري كه از يكديگر جدا ميشوند ،ممكن اسـت مجـدداً ازدواج
كنند كه در اين صورت اگر قايل بهشرط همزيستي باشـيم ،پـدر يـا مـادري كـه حضـانت از
كودك را بر ﻋهده دارد به همراه همسر جديدش مكلف به مراقبت از ﻃﻔل ميگردند ،بنابراين
ناپدري و نامادري را ميتوان از جمله اشخاص مراقب ﻃﻔل دانست.
 -٣-١رجوع سرپرست بﻪ صغير
در حقوق ايران ،برخي از ﻋلماي حقوق معتقدند مسئوليت سرپرسـت بهصـورت مطلـق
مبتني بر خود آن ميباشد .لﺬا ،اگر او خسارات ناشي از فعل زيانبار صغير را پرداخـت كنـد،
در واقع دين خود را ادا كرده است و حق رجوع بـه صـغير و برداشـت خسـارت از مـال او را
نخواهد داشت )صﻔايي .(٢٤٣ :١٣٧٥ ،به نظر ميرسد كه بايد بـين دو فـرض تﻔكيـك قايـل
شد:
فرض اول ،بهموجب ماده  ١٢١٦قانون مدني ،اگر سرپرست صغير مرتكب تقصير نشـده
باشد .در اين صورت صغير در قبال زيانديده مسئول اسـت و رجـوع بـه سرپرسـت محمـل
قانوني ندارد .لﺬا ،زيانديده بايد از مال صغير جبران خسـارتش را بخواهـد و سرپرسـت تنهـا
بهﻋنوان نماينده قانوني ميتواند ﻃرف دﻋوا قرار گيرد و آنچه او ميپردازد ،ﻋنـوان نماينـدگي
دارد.

فرض دوم ،اگر سرپرسـت مرتكـب تقصـير شـده اسـت؛ برخـي از حقوقـدانان ،در ايـن
خصوص حق رجوﻋي براي سرپرست قايل نميباشند ،چون او خسارات ناشي از تقصير خـود
را ميپردازد .اما ،به نظر ميرسد كه بين موردي كـه ﻋامـل زيـان صـغير غيرمميـز باشـد يـا
موردي كه ﻋامل زيان صغير مميز است بايد قايل به تمايز شد:
 (١در حالتي كه صغير غيرمميز ﻋامل ورود زيان باشد ،هرچند آنهـا بنـا بـر مﻔهـوم تقصـير
نوﻋي و ﻃبق ماده  ١٢١٦قانون مدني ضـامن ميباشـند ،امـا تقصـير سرپرسـت آنـان در
مراقبت موجب قطع رابطه سببيت بين ورود زيان با فعل صغير غيرمميز ميباشد و تأثير
تقصير سرپرست قويتر از مباشرت صغير غيرمميز نسبت به وقوع زيـان بـوده اسـت ،در
واقع ،سبب اقوا از مباشر ميباشد .زيرا ،سرپرسـت داراي نظـارت كامـل بـر رفتـار صـغير
غيرمميز دارد و صغير غيرمميز استقﻼل و ابتكار ناچيزي در برابر سـلطه و اقتـدار پـدر و
مادر دارد كه ﻋرف بهسادگي از آن ميگﺬرد )كاتوزيان .(٢٠٠ :١٣٩٣ ،بر همين مبنا ماده
 ٧قانون مسئوليت مدني جبران زيان از مال صغير را فرع بر ناتواني سرپرسـت از جبـران
خسارت ميداند؛ زيرا ،مسئوليت والدين ناشي از فعل شخصي اسـت و نـه ناشـي از فعـل
غير .لﺬا ،والدين حق رجوع به صغير را ندارند .جبران زيان از مـال صـغير حكمـي اسـت
اخﻼقي و مبتني بر انصاف كه با منطق حقوق قابـل توجيـه نيسـت .مـاده  ١٢١٦قـانون
مدني ،ضمان صغير غيرمميز را بهﻋنوان قاﻋدهي كلي و قطعنظر از تقصير سرپرست بيان
كرده است.
بنابراين مسئوليت صغير غيرمميز در صورت تقصير سرپرست جنبه فرﻋـي دارد و بـين
ضمان صغير غيرمميز و مسئوليت سرپرست حالت ترتب وجود دارد .اين نتيجه بر مبناي
ماده  ٥٢٦قانون مجازات اسﻼمي و اجتماع سبب و مباشر حاصل ميشـود ،درصـورتيكه
مباشر صغير غيرمميز و مانند آن باشد فقط سبب ضامن است .بدين ترتيب ،زيان مستند
به تقصير سرپرست است و هرگاه دو يا چند ﻋامل ،برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب
در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند ،ﻋاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است.
 (٢در حالتي كه صغير مميز ﻋامل زيان باشد ،برحسب اينكه صغير مميز مباشر اتـﻼف باشـد
يا سبب تلف باشد ،سرپرست ميتواند كﻼً يا جزئاً به صغير مميز رجوع كنـد ،هرچنـد در
اﻋمال مراقبت يا تربيت تقصير كرده باشد .زيرا ،صغير مميز استعداد تميز خـوب و بـد را
ميداند ،حس استقﻼل او رشد كرده و تا اندازهاي تجربه آموخته است .از اقتدار و نظارت
والدين به ﻃرز محسوسي كاسته شده است و والدين تنها از دور به هدايت او و نظارت بر
افعالش ميپردازند .به همين دليـل دادگاههـا دليـل فقـدان تقصـير اقامهشـده بهوسـيله
والدين را ،هنگاميكه ﻋامل زيان صغير مميز باشـد ،بـه سـهولت ميپـﺬيرد .لـﺬا ،تقصـير
سرپرست سبب دور و فعل صغير مميز سبب نزديك وقوع زيـان اسـت )صـﻔايي:١٣٩١ ،
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.(٢٤١
بنابراين قاﻋدتاً بايد صغير مميز باشد ،تا بتواند پس از جبران خسارت به او رجوع كنـد.
در واقع ،در رابطه سرپرسـت و صـغيرمميز بايـد بـه مـاده  ١٢١٦قـانون مـدني و مسـئوليت
شخصي صغير مميز استناد كند .البته اين سخن تا زماني صحيﺢ است كه زيان صرفاً مستند
به فعل صغير باشد ،ليكن در فرضي كه تقصير سرپرست بهﻋنوان سبب ،در ﻃول فعل صـغير
مميز ،بهﻋنوان مباشر ،قرار بگيرد و زيان مستند به تمام ﻋوامل باشد بر ﻃبق ماده  ٥٢٦قانون
مجازات اسﻼمي بهﻃور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متﻔاوت باشد كه در
اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.
در حقوق انگليس ،مبحثي در خصوص رجوع سرپرست به صغير بياننشده است.

٩٠

 -٢ﻣيزان خسارت
هنگاميكه اركان مسئوليت يعني ضرر و تقصير و رابطهي سببيت محقق شد زيانديده
ميتواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد .بهﻋبارتديگر ،زيـان زننـده بايـد متحمـل
نتيجه فعل زيانآور خود شود و وضع زيانديده را بهصورت پيشين درآورد .جبـران خسـارت
يكي از دغدغههاي حقوقدانان ميباشد و بهﻋنوان يك قاﻋـده در حقـوق پﺬيرفتهشـده اسـت،
بهگونهاي كه براساس قانون مجازات اسﻼمي حتي در مواردي كه شخص زيان زننده مشخص
نيست و يا توان پرداخت خسارت را ندارد ،ضرري جبران نشده باقي نميمانـد ،بلكـه جبـران
آن از ﻃريق بيتالمال پرداخت ميشود .در اين مبحث تعيين ميزان خسارت ،كيﻔيت و نحوه
تأديه خسارت ،امكان رجوع يا ﻋدم رجوع سرپرسـت بـه فرزنـد و نحـوه جبـران خسـارت در
صورت فقدان سرپرست را موردبحث و بررسي قرار ميدهيم.
 -١-٢تعيين ﻣيزان خسارت
در حقوق ايران ،بهموجب ماده  ٢٧٧قانون مجازات اسﻼمي حقوق اشـخاص صـغير كـه
حقاً در وقوع خسارت دخالتي نداشتهاند اﻋمال ميشود .لﺬا ،قضات هنگاميكه خوانـده دﻋـوا
صغير است وضعيت خاص او را در نظر ميگيرند و بهمنظور كاهش بار تعهد ،مـدتي را بـراي
ايﻔاي آن در اختيار چنين اشخاصي مينهند )اباذري فومشي .(٩٨ :١٣٩١ ،بهموجب بندهاي
دوم و سوم ماده  ٤قانون مسئوليت مدني ،دادگاه ميتواند ميـزان خسـارت را در مـوارد زيـر
تخﻔيف دهد:
 هرگاه پس از وقوع زيان ،واردكننده زيان به نحو مؤثري بـه زيانديـده كمـك و مسـاﻋدتكرده باشد.

 هرگاه خسارت ،ناشي از غﻔلتي بوده كه ﻋرفاً قابلاغماض باشد و جبران آن موجب ﻋسـرتو تنگدستي واردكننده زيان شود.
 وقتيكه زيانديده به نحوي از انحا ،موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا بهاضـافهشدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
بنابراين دادرس هر جا اوضاعواحوال را مناسب بداند ،ميتواند از اختيارش استﻔاده كند
و نبايد خوانده كه دچار فقدان اهليت است را مجبور كرد تا جهت احقاق حق خـويش اقامـه
دﻋوا كند هرچند كه ممكن است نماينده قانوني يا قراردادي او در محكمه ،امـر دفـاع از او را
برﻋهدهگرفته باشد و تنها كافي است كه خوانده يا وكيلش ،به چنين مـوردي اسـتناد ورزد و
احياناً دﻻيل و مستندات ﻻزم را بـه دادگـاه ارائـه كنـد .در تمـام مـواردي كـه حادثـهاي رخ
ميدهد و خساراتي به بار ميآورد ،اين امكان وجود دارد كه تا روز صدور حكـم و اجـراي آن
ميزان خسارت تغيير كند .لﺬا دادگاه بايد تغييرات بعـد از وقـوع حادثـه را در نظـر آورد و در
زمان صدور حكم خسارت را چنانكه ميبايست جبران كند.
در صورتي كه دادگاه تنها موقعيت تاريخ ايجـاد خسـارت را در نظـر آورد ،بـه خسـارتي
حكم ميدهد كه وارد نميباشد و گاه در صورت تشديد وضـع ،بخشـي از خسـارت را ناديـده
ميگيرد .پيش از صدور حكم موضوع تعهد خوانده جبران خسارت است و پسازآن بـه دادن
قيمت يا مثل تبديل ميشود .بنابراين ،مسـئوليت را نميتـوان بـه دو بخـش هزينـه جبـران
خسارت و باﻻ رفتن بهاي آن تجزيه كرد كـه خوانـده نسـبت بـه تنـزل ارزش پـول مسـئول
نخواهد بود.
ضمان تجزيهناپﺬير است و موضوع آن دادن مثل يا قيمت كاﻻي معين است كه بايد در
زمان صدور حكم هزينه بهجا آوردن آن تعيين شود .بـهبيانديگر ،دينـي كـه در اثـر حادثـه
زيانبار به ﻋهده مسئول آن قرار ميگيرد ،تعهد به ارزش است نه به پول) ،كاتوزيـان:١٣٩٥ ،
 ( ١٥٧زيرا هدف از مسئوليت جبران خسارت است نه افزودن مبلغي پول بر دارايي زيانديده.
دادگاه تا آخرين مرحله كه امكان رسـيدگي و ارزيـابي خسـارت را دارد ،بايـد ايـن تعـادل را
رﻋايت كند ،ولي همينكه دادرسي پايان يافت و دادگاه در آخرين مرحله به ميـزان خسـارت
حكم كرد ،ديگر امكان تجديدنظر در آن از دست ميرود .بر ﻃبق بند ماده  ٣٦٢قانون آيـين
دادرسي مدني ،درخواست ضرر و زياني كه بعد از حكم نخستين به وجود آمده اسـت ادﻋـاي
جديد محسوب نميشود و قابلﻃرح در دادگاه تجديدنظر است .پـس زيانديـده ميتوانـد از
اين دادگاه بخواهد كه ميزان خسارت را افزايش دهد و منطبق با وضع جديد سازد.
در فرضي كه زيانديده پيش از صدور حكم به انتظار دادرسي نمانده و بـه تعميـر مـال
آسيبديده پرداخته و با خريد اشياي ازدسـترفته آن را بهصـورت نخسـتين درآورده اسـت،
بيگمان حق خسارت گرفتن را از دست نميدهد و ميتواند هزينه تعمير و خريـد كـاﻻ را از
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مسئولين حادثه بگيرد .ولي ،هرگاه در زمان صدور حكم هزينهها و بهـاي كاﻻهـاي تلفشـده
زيادتر شده باشد ،زيانديده بر بهاي اضافي حقي ندارد و تنها ميتواند هزينـههايي را كـه در
اين زمينه كرده است مطالبه كند .اگر مبلغ خسارت بهﻃور قطعي معينشـده باشـد ،دادگـاه
ديگر نميتواند آن را به استناد افزايش قيمتها يـا تنـزل ارزش پـول تغييـر دهـد .حكـم در
حدود مﻔاد خود از اﻋتبار امر مختومه بهرهمنداست و تجديدنظر در آن امكان ندارد.
در حقوق انگليس ،صغير نميتواند دادخواهي براي جبران خسارت مطرح كند بلكه اين
امر بايد توسط سرپرست مورد استناد قرار گيرد .بهاضافه ،سرپرست صغير بهجز شـبه جـرم
نمي تواند ادﻋاي جبران خسارت كند .استثناي ديگر ايـن اسـت كـه صـغير ميتوانـد ادﻋـاي
خسارت توسط خودش را تا لغو محجوريت نگه دارد.
در نظام كامن ﻻ ،هر تقصيري كه موجب ايراد خسارت شود ،مسئوليت به بار نمـيآورد.
بلكه ميبايستي براساس وظيﻔه مراقبت در مورد آن خسارت ،تكليﻔي براي جبـران خسـارت
لحاظ شده باشد .بر اين اساس و با مﻼك قرار دادن وظيﻔه مراقبت ،ضررهاي صرفاً اقتصـادي
در مسئوليت مدني مبتني بر تقصير از شمول خسارات قابل جبران خارج اسـت مگـر تحـت
شرايط خاص و استثنايي.
در رويه قضايي انگليس شرايط مختلﻔي براي اثبات تكليف مراقبت و قابل جبران بودن
خسارات بيانشده است .از جمله لزوم قابليت پيشبيني ايراد خسارت به غيـر ،وجـود رابطـه
سببيت بين زيانديده و زيان زننده است و سرپرست مسئول جبـران خسـارت زيـان زننـده
ميباشد .موارد بيانشده شرايطي است كه در صورت وجود آنها ميتوان خسارت را مبتنـي
بر تقصير مطالبه كرد ).(Andam, 2006: 174
بنابراين ،در نظام حقوقي فوق ،همواره به تﻔكيك خسارات قابل جبران به خسارات وارد
به اﻋيان و منافع آنها و خسارات بدني و جاني ،از ﻃرفي و خسارات مادي و معنوي از ﻃـرف
ديگر ادامه مي دهد و در مسئوليت مبتني بر تقصير اصل را بر ﻋـدم جبـران خسـارات مـادي
قرار داده است مگر در موارد استثنايي كه با دﻋواي هدلي بيرن١آغـاز شـد و در حـال حاضـر
دادگاهها در ه ر موردي كه جبران اين دسته از خسارات را ﻋادﻻنه و معقول تشخيص دهنـد،
ميتوانند با مﻼك قرار دادن اين رأي ،موارد استثنا را گسترش دهند.
 -٢-٢كيفيت و نحوه تأديﻪ خسارت
در حقوق ايران ،تقصير داراي مﻔهوم ﻋيني است و به معناي تجاوز از رفتـاري متعـارف
است و به همين جهت صغير غيرمميز ميتواند به ايـن اﻋتبـار مقصـر و مسـئول باشـد .لـﺬا،
١- Hedley Byrne.

بهموجب مواد  ١٢١٦قانون مدني و  ٧قانون مسئوليت مدني زيانديده ميتواند هم ﻋليه خود
صغير و هم ﻋليه سرپرست صغير كه در انجاموظيﻔه سرپرستي و نظارت كوتاهي كرده اسـت،
اقامه دﻋوا كند .البته درصورتيكه سرپرست ،نماينده قانوني صغير )ولي ،وصي و قـيم( باشـد،
ﻃرح دﻋوا به ﻃرفيت انحصاري سرپرست انجام ميگيرد ،ليكن چنانچه سرپرسـت مسـئوليت
قراردادي در نگهداري صغير داشته باشد ،ﻃرح دﻋوا به ﻃرفيـت نگهدارنـده و محجـور انجـام
خواهد شد .در اين فرض هم نماينده قانوني صغير وﻻيتاً ،قيمومتـاً يـا وصـايتاً بـه جانشـيني
صغير ﻃرف دﻋوا قرار خواهد گرفت )اميري قائممقامي.(١٤٣ :١٣٩١ ،
بنابراين ،اقامه دﻋوا ﻋليه هر دو مقصر ،تنها اين نﻔع را به دنبـال خواهـد داشـت كـه در
صورت ﻋدم استطاﻋت مالي سرپرست در جبران كامل خسـارت ،زيانديـده براسـاس قاﻋـده
مبتني بر انصاف كه در قسمت آخر ماده  ٧قانون مسـئوليت مـدني بيانشـده اسـت از مـال
صغير خسارت را مطالبه نمايد.
اين بخش از ماده در واقع يك نوع مسئوليت تضـامني را بيـان ميكنـد ،زيـرا در برابـر
زيانديده ممكن است سرپرست و يا صغير مسئول باشند .نهايت امر آنكه به نظر ﻋـدهاي از
حقوقدانان ،مسئوليت صغير در اينجا به نحو معلق يا مشروط است ،كه اگـر شـخص ديگـري
بهﻋنوان مسئول موجود نباشد يا در صورت وجود چنين شخصي ،جبران زيـان توسـط او بـه
ﻋلت ﻋدم استطاﻋت مالي ممكن نباشد و شخص صغير از توانايي مالي خوبي برخوردار باشـد،
براي رﻋايت حال زيانديده ،زيانهاي وارده را بايد صغير تلف كننده ،جبران نمايد.
از آنجاييكه كودك به ﻋلت ﻋدم رشد نميتواند در دادگاه ﻃرف دﻋوا قرار گيرد ،دﻋواي
جبران خسارت ميبايستي از اموال كودك صورت گيرد .گﻔته شد كه جبران خسارت ناشـي
از ﻋمل كودك بر ﻋهده خود اوست؛ ولي بر اين قاﻋده كلي دو استثنا وارد است:
 (١كسي كه نگهداري يا مواظبت كودك قانوناً يا برحسب قرارداد به ﻋهده او ميباشد ،اگر در
انجاموظيﻔه خود كوتاهي كند مسئول جبران زيان واردشـده از ناحيـه كـودك ميباشـد.
مطابق ماده  ٧قانون مسئوليت مدني مصداق در مورد صغير غيرمميز اسـت ،زيـرا صـغير
غيرمميز ناچار تحت سرپرستي كسي قرار دارد كه بايد از او مواظبت و نگهـداري كنـد و
سرپرستي و نگهداري صغير منحصر به پرستاري از او نيست ،بلكـه شـامل جلـوگيري از
وارد آوردن زيان به ديگران ميباشد.
بنابراين ،هرگاه صغير غيرمميز در اثر ﻋدم مواظبت و نگهداري كسي كه ﻋهدهدار نگهـداري و
سرپرستي او است زياني به ديگري وارد آورد سرپرست مزبور مقصر اسـت و مسـئول جبـران
خسارت خواهد بود )امامي .(٢٤٣ :١٣٨٣ ،افرادي كه قانوناً نگهـداري و مواظبـت كـودك بـر
ﻋهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدري ميباشـند؛ زيـرا آنـان داراي وﻻيـت قهـري و
اختيارات تام براي تربيت و نگهداري كودك هستند ،مگر آنكه ﻃبق قرارداد يا حكم دادگـاه
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حضانت كودك بـه شـخص ديگـري از قبيـل مـادر يـا يكـي از بسـتگان سپردهشـده باشـد.
درصورتيكه كودك در مهدكودك يا مؤسسات ديگري كه مسئول نگهداري اﻃﻔـال هسـتند،
مرتكب ﻋملي شود كه در نتيجه آن زياني بـه كسـي وارد شـود ،جبـران خسـارت بـر ﻋهـده
مسئول قانوني كودكستان يا موسسـه ميباشـد؛ هرچنـد كـه پـدر او در قيـد حيـات بـوده و
حضانت او را هم ﻋهدهدار باشد؛ زيرا سپردن كودك به چنين مؤسساتي براي چند سـاﻋت در
روز ،ايجاد مسئوليت براي مدير قانوني موسسه مينمايد.
كسي كه نگهداري يا مواظبت صغير قانوناً يا برحسب قرارداد به ﻋهده او ميباشد در صـورتي
مسئول جبران زيان واردشده از ناحيه صغير ميباشد كـه در نگهـداري يـا مواظبـت كـودك
تقصير كرده باشد؛ سرپرست كودك به ﻋلـت تقصـير در نگهـداري كـودك ،مسـئول جبـران
خسارت واردشده ميباشد .اما اگر خسـارت واردشـده ناشـي از تقصـير در نگهـداري كـودك
نباشد ،سرپرست او مسئوليتي از اين بابت ندارد .مسئوليت جبـران زيـان واردشـده از ناحيـه
كودك در صورتي است كه سرپرست او استطاﻋت جبران تمام يا قسمتي از خسارت را داشته
باشد و در غير اين صورت ،يعني اگر سرپرست قانوني يا كسي كه مسئول نگهـداري كـودك
بوده قادر به جبران خسارت نباشد ،اگر كودك داراي اموال باشد از اموال او جبـران خسـارت
خواهد شد .جبـران زيـان بايـد بـه نحـوي صـورت گيـرد كـه موجـب ﻋسـرت و تنگدسـتي
جبرانكننده نباشد؛ بنابراين ،ميزان خسـارت برحسـب وضـعيت مـالي كـودك و سرپرسـت
قانوني او و مقدار خسارتي كه واردشده است متغير ميباشد و بر ﻋهده دادگـاه اسـت كـه بـا
تحقيقاتي كه پيرامون قضيه مينمايد مشخص كند كه چه ميزان خسارت بايسـتي پرداخـت
شود.
 (٢ﻃبق ماده  ١٢١٥قانون مدني ،هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز بدهد ،صغير
مسئول ناقص يا تلف شـدن آن مـال نخواهـد بـود؛ زيـرا صـغير غيرمميـز چـون قـدرت
تشخيص خير و شر اﻋمال و افعال خود را ندارد ،بنابراين ،اگر كسـي مـال خـود را بـه او
بدهد در واقع اقدام به ضرر خود كرده است و نبايستي متوقع جبران زيان واردشده باشد
و در اين حالت سرپرست قانوني هم مسئوليتي ندارد؛ زيرا فـرض تقصـير در نگهـداري و
مواظبت از صغير منتﻔي است.
در حقوق انگلـيس ،پرداخـت خسـارت مهمتـرين و اولـين روش جبـران ميباشـد كـه
برخﻼف ساير ضمانت اجراهايي كه اﻋطاي برخي از آنها مقيـد يـا مشـروط و گـاهي اوقـات
منوط به صﻼحديد دادگاه ميباشد ،پرداخت خسارت همواره امكانپﺬير ميباشد ،ولـو اينكـه
نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زيان واقعي به زيانديده نشده باشد .چنانچه اثبات زيان با
تعيين ميزان آن به دادگاه ارايه نشده باشد مستحق دريافت خسارت خواهد بود .فايده چنين
حكمي اين است كه اوﻻً ،ثابت نمايد نقض تعهد صورت گرفته و ثانياً ،تثبيـت و بـه رسـميت
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شناختن حقوق زيانديده ميباشد )باريكلو .(٥٢ :١٣٨٧ ،ماهيـت ايـن دو نـوع مسـئوليت از
حيث جبران خسارت يكي ميباشد ،بهﻋبارتديگر ،در هر دو مـورد بايـد خسـارات وارده بـه
شخص ناشي از ارتكاب فعل زيانبار )مسئوليت مدني( جبران شود و همانگونه كه لرد بلـك
ميگويد ،زيانديده بايد در وضعيت قبل از مسئوليت مدني قرار گيـرد .در مسـئوليت مـدني
زيانديده بايد در وضعيت قبل از ارتكاب فعل زيانبار قرار بگيرد.
در نظام كامن ﻻ ،هدف از حكم به جبران خسارت بازگرداندن ﻃرفين به وضعيتي است
كه در صورت ﻋـدم نقـض قـرارداد ،دارا ميبودنـد .بنـابراين در مـوارد نقـض قـرارداد ﻃـرف
زيانديده تنها مستحق مطالبه آن قسمت از ضرر است كه بهﻃور واقعي ايجادشده و در زمان
انعقاد قرارداد بهﻋنوان نتيجه محتمل از نقض قرارداد به نحو معقـولي قابـل پيشبينـي بـوده
است ) .(Hodgson & Lewthwaite, 2004: 2اينكه چه چيـزي در آن زمـان بـهﻃور معقـول
قابل پيشبيني بوده است بستگي به آگاهي ﻃرفين يا بهﻃوركلي آگاهي ﻃرفي كه قـرارداد را
نقض كرده است ،دارد.

بهموجب ماده  ٧قانون مسئوليت مدني ،مسئوليت سرپرستان مبتني بر مسئوليت ناشي
از فعل غير است كه صرفاً احراز تقصير نوﻋي صغار براي مسئول شناختن سرپرسـتان كـافي
ميباشد .درصورتيكه سرپرست استطاﻋت مالي نداشته باشـد و صـغير ولـو صـغير غيرمميـز
خسارت را جبران كند او نميتواند براي دريافت جبران خسارت به سرپرست رجـوع كنـد ،و
برﻋكس در صورت جبران زيان از سوي سرپرست امكـان رجـوع او بـه صـغار )صـغيرمميز و
غيرمميز( وجود دارد .حال آنكه مسئوليت تضامني صغار به همراه سرپرست مسئوليتي معلـق
يا مشروط است كه خﻼف اصل ميباشد ،زيرا در نظام حقوقي اسﻼمي و قـانون مـدني اصـوﻻً
مسئوليت جبران زياني كه يك نﻔر به ديگري وارد كرده است فقـط بـه ﻋهـده خـود اوسـت،
هرچ ند واردكننده زيان صغير باشد؛ اما اگر واردكننده زيان صغير غيرمميـز باشـد و شـخص
ديگري مثل والدين او مسبب ايراد خسارت باشند ،بهﻃوريكـه سـبب ﻋرفـاً اقـوي از مباشـر
تلقي شود ،يا در مورد صغير مميز كه مطابق ماده  ٧قانون مسئوليت مدني يك اماره قـانوني
بر اقوي بودن تقصير والدين در مواظبت و نگهداري صغير خـود فرزنـد وجـود دارد ،در ايـن
صورت مسئوليت منحصراً مطابق ماده  ٣٣٢قانون مدني بـه ﻋهـده مسـبب يعنـي سرپرسـت
مقصر خواهد بود .در نتيجه پس از جبران خسارت از سـوي سرپرسـت ،امكـان رجـوع او بـه
صغار )صغير مميز و صغير غيرمميز( وجود ندارد و در فرض ﻋسـرت و تنگدسـتي سرپرسـت
مقصر كه بهحكم انصاف جبران خسارت از ناحيه خـود صـغير صـورت ميگيـرد ،ايشـان بـه
قائممقامي از سرپرست جبران خسارت مينمايند و پسازآن سرپرست امكان رجوع به صـغير

٩٥
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را دارد .درهرحال جبران زيان ﻃبق بند آخر ماده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني نبايـد موجـب
ﻋسرت و تنگدستي جبرانكننده باشد و چون اين قسـمت مبتنـي بـر قواﻋـد انصـاف اسـت،
دادگاه در صدور حكم به جبران خسارت بايد تمامي شرايط ﻃرفين دﻋوا را در نظر بگيرد.
در ماده  ٧قانون مسئوليت مـدني ،قانونگـﺬار سرپرسـت صـغير را كـه در نگهـداري او
كوتاهي كرده ،مسئول جبران خسـارت دانسـته و درصـورتيكه اسـتطاﻋت جبـران تمـام يـا
قسمتي از زيان را نداشته باشد ،از مال صغير زيان جبران خواهد شد .حكم قسمت دوم ايـن
بخش از ماده ،يعني جبران خسارت از مال صغير ،برخﻼف قاﻋده كلي مسـئوليت مبتنـي بـر
تقصير كه در ماده  ١قانون مسئوليت مـدني آمـده ميباشـد؛ بـاوجودي كـه شـخص مقصـر
)سرپرست( مشخص و معلوم است ،گاهي اوقات صغير خسـارت را جبـران ميكنـد .در ايـن
مورد ،دو فرض قابلتصور است :يكي اينكه زيان جبران نشده باقي بماند و زيانديـده منتظـر
مﻼئت ﻋامل زيان شود ،ديگر اينكه خسارت از مال صغير جبران شود .قانونگـﺬار فـرض دوم
را برگزيده و ضرر را بر كسي تحميل كرده كه باﻋث آن بوده است.
برخي از حقوقدانان ،صغير را در ﻃول سرپرستي مسئول دانستهاند .چنانچـه سرپرسـت
مقصر ،امكان جبران خسارت را نداشته باشد ،صغير بايد خسارت را جبران كند .با توجـه بـه
ماده  ١قانون مسئوليت مدني به نظر ميرسد صغير شخصاً مسئول نباشند و جبران خسـارت
از مــال وي بــه قائممقــامي سرپرســت و بــراي رﻋايــت حــال زيانديــده باشــد .فــرض كنيــد
كودكستاني بهموجب قرارداد و در قبال دريافت وجه ،نگهداري صغير را به ﻋهده گرفته اسـت
و بر اثر بيتوجهي و اهمال كاركنان كودكستان ،كودك خسارات سـنگيني بـه اشـخاص وارد
ميكند )قاسمزاده .(١٠٥-١١١ :١٣٨٥ ،ﻃبق ماده  ٧قانون مسئوليت مدني اگـر كودكسـتان
امكان جبران خسارت را نداشته باشد ،بايد از مال صغير جبـران شـود؛ چنانچـه كودكسـتان
ثروتمند شود و استطاﻋت پرداخت خساراتي را كه در اثر تقصير او به وجود آمده پيـدا كنـد.
بهموجب مواد  ٢٢٧قانون مدني و  ٣قانون نحوه اجـراي محكوميتهـاي مـالي مصـوب ،٧٧
حداكثر امتيازي كه در قوانين براي معسر در نظر گرفتهشده ،دادن مهلـت يـا قـرار اقسـاط
براي پرداخت بدهي است.
بنابراين ،به نظر ميرسد چنانچه ﻃبق ماده  ٧قانون مسئوليت مـدني ،خسـارت از مـال
صغير جبران گردد ،او بتواند آن را از سرپرست مطالبه كند .نكته ديگري كه در ماده مـﺬكور
قابلتأمل است ،قسمت آخر اين ماده ميباشد كه در اين مورد هم بايـد گﻔـت ،زيـان سـاقط
نميشود و زيانديده بايد منتظر رفع ﻋسرت جبرانكننده بماند و در هنگام مﻼئت ،خسـارتي
را كه جبران نشده از او مطالبه كند.
بنابراين ،درصورتيكه صغير بدون اينكه سرپرست تقصـيري در نگهـداري كـرده باشـد،
خسارتي به ديگري بزند و ﻃبق ماده  ١٢١٦قانون مدني شخصاً ناگزير از جبران زيـان باشـد،

اگر فلسﻔه وجـودي قسـمت آخـر مـاده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني ،جلـوگيري از ﻋسـرت و
تنگدستي جبرانكننده زيان باشد ،تﻔاوتي نميكند كه اين زيان را صغير شخصاً جبران كنـد
يا به قائممقامي از سرپرست جبران گردد؛ در هـر دو صـورت ،تنگدسـتي بايـد مـانع جبـران
خسارت شود.
به نظر ميرسد اين حكم را به تمام مواردي كه شخص ناگزير از جبران زيـان ميشـود،
بتوان تسري داد .مسألهاي كه از نظر آيين دادرسي در مورد ماده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني
باقي ميماند ،اين است كه آيا زيانديده بايد دﻋواي خود را به ﻃرفيـت سرپرسـت يـا صـغير
مجتمعاً مطرح كند يا اينكه تنها سرپرست را ﻃرف دﻋوا قرار دهد و چنانچـه نتوانـد حكـم را
ﻋليه او اجرا كند ،از اموال صغير وصول نمايد.
اشكال اين فرض اين است كه حكمي را ﻋليه صغير اجرا ميكنيم كه سرپرست نسـبت
به آن دفاع نكرده است.
البته درصورتيكه سرپرست ،نمايندگي قانوني صغير را هـم داشـته باشـد ماننـد ،ولـي،
وصي يا قيم اين اشكال منتﻔي است .ولي چنانچه سرپرست فقط مسـئول نگهـداري باشـد و
نمايندگي قانوني نداشـته باشـد ،ماننـد ،كودكسـتان ،مهـدكودك ،مربـي ورزش و امثـال آن
اشكال همچنان باقي است .در اينگونه موارد بهتر است از ابتـدا سرپرسـت و صـغير بـا هـم
ﻃرف دﻋوا قرار گيرند تا امكان دفاع براي همگي آنان باشـد )بهرامـي احمـدي.(١٤ :١٣٩١ ،
درصورتيكه حكم بدون دخالت نماينده قانوني صغير صادر شود ،آنان حق اﻋتراض نسبت به
آن حكم را بهﻋنوان شخص ثالث خواهند داشت.
در حقوق انگليس ،در اكثر موارد شخص زيان زننده مالي نـدارد تـا پاسـخ گـوي زيـان
وارده باشد ،به همين خاﻃر معموﻻً جبران خسارات توسط سرپرست او صورت ميگيرد ،ايـن
در حالي است كه زيانديده امكان ﻃرح دﻋوا ﻋليه هر دوي آنها را دارد .در واقع سرپرست و
صغير بهﻃور تضامني در برابر زيانديده مسئوليت دارند .بايد توجه داشت كـه در مسـئوليت
ناشي از فعل غير ،هريك از مسـئول و غيرمسـئول بهصـورت تضـامني در مقابـل زيانديـده
مسئول ميباشند .بهﻃور خﻼصـه ميتـوان گﻔـت كـه مسـئوليت تضـامني در جـايي مطـرح
ميشود كه دو يا چند نﻔر براثر نقض ﻋهد يا ارتكاب ﻋملي زيانبار يـا فـرض قـانون مسـئول
جبران يك ضرر ميباشند .لﺬا ،زيانديده ميتواند ﻋليه هر دو بهصورت جداگانه و يا همزمـان
ﻃرح دﻋوا كند و ﻋدم موفقيت در جبران خسارت ﻋليه يكي از آنها مـانع ادامـه دﻋـوا ﻋليـه
ديگري نميشود ) .(Cengage, 2003: 3در نظام حقوقي اين كشور ،قاﻋدهاي مبنـي بـر ﻋـدم
امكان رجوع سرپرست به صغير و يا برﻋكس آن وجود ندارد ،بنابراين امكان رجوع درهرحـال
وجود دارد.
در نظام كامن ﻻ ،هرگاه سرپرست به زيانديده خسـارتي را وارد كنـد ميتوانـد مطـابق
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قانون مسئول شناخته شود و به او مراجعه نمايد ) .(Harpwood, 2003: 324در توجيـه ايـن
حكم برخي معتقدند مسئوليت سرپرست جنبه تضميني داشـته و سرپرسـت بـراي تضـمين
دين صغير است كه مسئول قرار ميگيرد ،به همين منظور در نهايت ميتواند براي خسـارتي
كه جبران نموده به صغير مراجعه نمايد .در نظام حقوقي فوق ،قاﻋدهاي مبني بر ﻋدم امكان
رجوع سرپرست به صغير و يا برﻋكس آن وجود ندارد ،بنابراين امكان رجوع درهرحال هسـت
).(Miquel, 2006: 164
بنابراين ،بحثي از رجوع يا ﻋدم رجوع سرپرست به فرزنـد نشـده اسـت و چـون شـرط
اساسي و اصلي مسئوليت سرپرست تقصير اسـت البتـه در شـرايط خـاص مسـئوليت بـدون
تقصير هم بهﻋنوان استثنا پﺬيرفتهشده است .بنابراين اگر سرپرست مقصر باشد از اموال خود
خسارت وارده را جبران ميكند و اگر كودك و صـغير زيـر  ١٨سـال مقصـر بـود از امـوال او
جبران خسارت ميگردد و ه مچنين به تﻔكيك صغار به مميز و غيرمميز نپرداخته است.
در پرونده مكگي وي٢قاضي استدﻻل ميكند» ،اگر شخصي كه وظيﻔه مراقبت بر ﻋهـده
او است كوتاهي كند و در نتيجه اهمال او محيط خطرناكي به وجود آيد ،او مسئول خساراتي
است كه در اين محيط خطرناك به افراد وارد ميآيد؛ مگر اينكه ثابت كند كه خسـارات وارد
به اسباب و دﻻيل ديگري بر زيانديده وارد آمده است«.
نتيﺠﻪگيري
در حقوق ايران ،ﻃبق ماده  ١٢١٦قانون مدني هرگاه صغير باﻋـث ضـرر بـه غيـر شـود،
ضامن است .اين ماده ضمان از احكام وضعي است كه شامل همگان ميشود و در آن ﻋقـل و
بلوغ شرط نيست؛ لﺬا جبران خسارت زيانديده بيش از مكافات دادن به ﻋامل آن موردتوجـه
است .همين اندازه كه در نظر ﻋرف بتوان اضـرار نـاروايي را بـه كسـي نسـبت داد ،او ضـامن
جبران خسارت ميشود و در اين راه وضع رواني و جسمي اين ﻋامل سهم ناچيزي دارد.
ماده  ٧قانون مسئوليت مدني اشخاصي را كه ﻃبق قرارداد يا قانون تكليـف نگهـداري و
تربيت صغير را ﻋهدهدار هستند ،در صورت تقصير مسئول جبـران خسـارت اشـخاص ثالـث
مي داند .اين متن قانوني حمايت و مسئوليت ناشي از فعل غيـر يـا بـراي غيـر را محـدود بـه
صغير كرده است .بعد از رسيدن اﻃﻔال به سن بلوغ و رشد غيرمالي ،تكليف قـانوني حضـانت
والدين پايان نمييابد ،مسئوليت والدين براي زيانهاي ناشي از افعال كودكشان نيـز محـدود
به صغار غير رشيد نيست؛ زيرا ،همانﻃوري كه در ماده  ٧قـانون مسـئوليت مـدني تصـريﺢ
دارد ،مسئوليت والدين به ازاي تكليف مراقبت و مواظبت است ،لﺬا تا وقتيكه تكليف مراقبت
٢- Mcghee V. National Coal Board.

باشد ،مسئوليت مندرج در ماده  ٧قانون مسئوليت مدني نيز با آن مﻼزمه دارد .ممكن اسـت
بگوييم كه مسئوليت مندرج در بند اول ماده  ٧قانون مسئوليت مدني محدود بـه سرپرسـت
صغير غيرمميز ميشود .زيرا ،در فرضي كه صغير غيرمميز همراه با تقصير سرپرست موجـب
زياني به اشخاص ثالث ميشود ،در واقع ،سرپرست سبب ايراد خسارت بوده و سبب اقـوي از
مباشر است .بنابراين ،بـهموجب مـاده  ٣٣٢قـانون مـدني بايـد مسـئوليت بـه ﻋهـده سـبب
)سرپرست( باشد نه مباشر؛ بعﻼوه ،مﻼك ماده  ٣٣٤قانون مدني اقتضا ميكند كه مسـئوليت
ناشي از فعل صغير غيرمميز به ﻋهده سرپرستش باشد ،زيرا صغير غيرمميز داراي قـوه تميـز
نبوده و براساس نظريه سنتي تقصير ،آنان نميتوانند مرتكب تقصير شوند .ليكن ،صغير مميز
داراي قوه تشخيص و تميز خوب از بد ميباشـد؛ لـﺬا كسـاني را كـه ﻋهـدهدار نگهـداري يـا
مواظبت او هستند نميتوان مسئول دانست ،چه مباشر در ايجاد ضرر اقوي از سـبب اسـت و
برابر قانون مدني بايد مسئوليت به ﻋهده مباشر باشد.
در حقوق انگليس ،اينكه وظيﻔه كنترل ديگري از ﻃريق قانون بـهمنظور جلـوگيري از
ايراد خسارت ،توسط شخص در نظر گرفته شود ،كامﻼً استثنايي است و قاﻋده كلي اين است
كه هيﭻ فردي از ﻃ ريق قانون موظف به كنترل ديگري در جهت جلوگيري از ورود خسـارت
توسط وي به اشخاص ثالـث نميباشـد & .( Jahnston & Markesinis, 2003: 154(Deakin
لﺬا مسئوليت مدني سرپرست زماني محقق ميشود كه شخصي ﻋهدهدار مراقبـت از شـخص
ديگري باشد و فـرد تحـت مراقبـت وي ﻋمـل زيانبـاري را انجـام دهـد ،در اينجاسـت كـه
مسئوليت ﻋمل زيانبار مﺬكور متوجه شخص مراقب خواهد بـود .در واقـع ايـن مسـئوليت از
ﻋدم مراقبت يا مراقبت ناقص و ناكافي نشأت ميگيرد؛ اﻋـم از اينكـه ايـن نيـاز بـه مراقبـت
ناشي از صغر سن باشد يا حتّي كهولت آن و اﻋم از اينكه به ﻋلّت اختﻼل قواي دماغي باشـد
يا جسمي.
در نظام كامن ﻻ ،مسئوليت پدر و مادر نسبت بـه اﻋمـال زيانبـار فرزنـدان صغيرشـان
بهصرف رابطه قانوني با فرزندشان ،شكل ميگيرد و آنها براي جبران خسـارات وارده توسـط
فرزندانشان مسئوليت نيابتي دارند )(Pearlman, 2007: 2؛ ايـن در حـالي اسـت كـه ﻋـدهاي
معتقدند در حقوق مدرن مسئوليت پدر و مادر نسـبت بـه فعـل فرزندشـان يـك مسـئوليت
شخصي است نه نيابتي ،زيرا مسئوليت آنها ناشي از نقض وظيﻔه مراقبتي آنها بـوده اسـت.
اما به نظر ميرسد ازآنجاييكه مسئول شناختن والـدين بـه خـاﻃر حمايـت از زيانديـده در
جهت جبران هر چه بيشتر خسارات وي ميباشد ،اين مسئوليت بيشتر يك مسئوليت ناشـي
از فعل ديگري قلمداد شود ،گر چه پدر و مادر نيز در اين راستا مرتكب نقض تكليف مراقبتي
شده باشند ) .(McCurdy, 2010: 1057اين امر بهويﮋه در مواردي كه والدين مسـئول افعـال
فرزند غيرصغيرشان ميباشند بيشتر نمايان است.
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البتّه اين مسئوليت نه تنها در مورد والدين بلكه هر شخصي كـه در جايگـاه ايـن افـراد
قرار ميگيرد و به اﻋمال وظايف مراقبتي مشغول ميشود ،در نظر گرفتهشده و ايـن افـراد در
صورت كوتاهي در انجاموظيﻔهشـان مسـئوليت دارنـد ) .(Miquel, 2006: 162بنـابراين هـر
شخصي كه مسئوليت مراقبت از كودكي بر ﻋهده ميگيرد تا زماني كه مسئوليت نگهداري بر
ﻋهده او ميباشد ،مسئوليت جبران خسارات ناشي از افعال زيانبار كودك نيـز بـر گـردن او
مستقر است.
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