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مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير
در حقوق ايران ،انگليس و فرانسه
مريم تفضلي مهرجردي١
بهشيد ارفع نيا٢

اصل شخصي بودن مسئوليت ،مورد قبول شرع و نظامهاي حقوقي مختلف ميباشد .لذا ،هيچ
كس بار گناه ديگري را نميتواند به دوش بكشد و اين اصل در قانون مسئوليت مدني حـاكم
است .بنابراين با تحول زندگي اجتماعي بشر و توسـعه تمـدن و شهرنشـيني و دور شـدن از
زندگي قبيله اي اصل جمعي بودن مسئوليت مدني متزلزل شده است و كسي كه باعث ضـرر
و آسيبي به ديگري بشود خودش بايد ضرر را جبران كند.
د ر حقوق ايران ،انگليس و فرانسه مسـئوليت مـدني ناشـي از فعـل زيـان بـار صـغير از
مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير به حسـاب ميآيـد .لـذا ،در حقـوق ايـران كسـاني كـه
نگهداري ،مواظبت و يا تربيت صغير را بر عهده دارند ،در صورتي كه در اين تكليـف كوتـاهي
نمايند و بر اثر آن ،صغير به ديگري ضرري برساند ،به موجب ماده  ٧قانون مسـئوليت مـدني
مقصر ميباشند و آنها ملزم بـه جبـران خسـارت وارده خواهنـد بـود و در صـورتي كـه وي
كوتاهي نكرده باشد مطابق ماده  ١٢١٦قانون مدني مورد بررسي قرار ميگيـرد .ايـن قاعـده،
استثنايي از اصل شخصي بودن مسئوليت مدني ميباشد .بنابراين هدف مسـئوليت مـدني در
هر سه كشور جبران خسارات زيان ديده است؛ در صـورتي كـه شـرايط و اركـان مسـئوليت
مدني صغير جمع باشد ،زيان ديده حق دارد جبران خساراتي را كه به او وارد شـده اسـت از
سرپرست بخواهد .سرپرست صغير مانند هر مسئول مدني ديگر ،تنها نسبت به خسارات قابل
 -١دانشآموخته كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيات و علـوم سياسـي ،واحـد علـوم
تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران ،ايران Maryam.tafazoli@srbiau.ac.ir.
 -٢دانشيار گروه حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيـات و علـوم سياسـي ،واحـد تهـران مركـز ،دانشـگاه آزاد
اسﻼمي ،تهران ،ايران .نويسنده مسئولbeh.arfania@iaucthb.ac.ir :
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انتساب به خود كه ناشي از فعل صغير باشد مسئوليت دارد.
كليد واژگان :سرپرست ،صغير ،تقصير ،مراقبت ،فعل زيان بار ،جبران خسارت.

٢

ﻣﻘدﻣﻪ:
آنچه در مقررات مربوط به مسـئوليت مـدني مـورد بحـث قـرار ميگيـرد ،چگـونگي جبـران
زيانهايي است كه در نتيجه افعال افراد انساني به طور مستقيم و يا غيرمسـتقيم بـه ديگـران
وارد مي شود .همچنين يكـي از مهمتـرين و بحـث برانگيزتـرين مسـايلي كـه در ارتبـاط بـا
اشخاص كه موضوع علم حقوق ميباشند ،مطرح است ،وضعيت اطفـال اسـت كـه بـه خـاطر
نقش مهمي كه اين قشر عظيم از جامعه در آينده هر كشوري ايفا مينمايند ،تربيت منطقـي
و صحيحح آنها كه مستلزم توجه هر بيشتر به پرورش جسمي و روحي آنهاست مـورد توجـه
همگان بوده ،تا از اين طريق استعدادهاي دروني آنها شـكوفا گرديـده و نويـدبخش آينـدهاي
بهتر براي جامعه باشند .به همين خاطر ،تعيين قلمرو مسـئوليت مـدني اطفـال كـه درصـد
برزگي از جامعه را تشكيل ميدهند ،ﻻزم و ضروري است.
در قانون مدني ايران با توجه به كليت مواد  ٢١٦ ،٣٢٨و  ٣٣١قانون مـدني ،مسـئوليت
مدني محجورين را پذيرفته است اما بر اين قاعده كلي دو استثنا وارد است :او ًﻻ ماده  ٧قانون
مسئوليت مدني كه مسئوليت مدني ناشي از فعـل صـغير غيرمميـز و مجنـون را در صـورت
تقصير و كوتاهي سرپرست ،برعهده سرپرست نهاده است .ثانيـاً طبـق مـاده  ١٢١٥ق.م و در
جايي كه شخصي مالي را به تصرف صغير و مجنون داده و مال تلـف شـود صـغير و مجنـون
مسئول نخواهند بود ،زيرا وي قدرت تشخيص خير و شر اعمـال خـويش را نـدارد .بنـابراين
طبق قاعد ه اقدام ،كسي كه مال خود را به تصرف اين گونه محجورين داده خـودش مسـئول
ميباشد چون به ضرر خويش اقـدام كـرده اسـت و نبايـد متوقـع جبـران زيـان وارده باشـد.
مسئوليت مدني صغير يكي از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير است كه استثنا بر قاعـده
شخصي بودن مسئوليت ميباشد .مسئوليت سرپرست مطابق قواعد عمومي مسئوليت مـدني
مبتني بر تقصير است؛ يعني سرپرست وقتي مسئول جبران زيان است كـه در نگهـداري يـا
مواظبت از صغير يا مجنون كوتاهي كرده باشد ،عﻼوه بر آن فعل زيان بار مجنـون يـا صـغير
هم فعل نامتعارف باشد.
در حقوق انگليس ،مسئوليت در برابر خسارتي كه صغار )كسي كـه تحـت مراقبـت يـا
اداره شخص است( يا اشياي تحت حراسـت وي بـه ديگـري وارد ميكنـد ،ايجـاد ميشـود و
همچنين مسئوليت مدني هنگامي رخ ميدهد كه شخص صدمه يا خسارتي بـه ديگـري وارد
نموده است و ملزم به ترميم و جبران آن خسارت باشد.

در حقوق فرانسه ،مسئوليت مدني ناشي از فعل غير مبتني بـر تقصـير اسـت .لـذا ،بـار
اثبات و امكان معافيت زيان وارده در مسئوليت قهري تقصير ،گاه بايد به اثبات برسـد و گـاه
مفروض است )البته امكان اثبات خﻼف آن وجود دارد( .بـدين ترتيـب ،در مسـئوليت قهـري
)مثل مسئوليت پدر و مادر يا آموزگار در قبال فرزندان و دانش آموزان خود( هرگاه به لحـاظ
فقد تقصير دعواي خسارت به طرفين آنها )پدر و مادر و آموزگار( غيرقابـل اسـتماع گـردد،
ديگر دعواي خسارت به طرفيت افراد زير نظر آنها مسموع نيست؛ هرگاه زيـان ديـده عليـه
طرف قرارداد اصلي طرح دعوا نموده و او را ملزم به جبران خسارت كنـد او نيـز حـق دارد از
شخصي كه زير نظرش بوده و با وي قرارداد داشته ،جبـران خسـاراتي كـه پرداختـه مطالبـه
نمايد.
لذا ،با توجه به توضيحات پيش گفته ،در اين مقاله سواﻻتي مطرح ميگردد كه شـرايط
بار اثبات تقصير بين ضرر و ارتكاب فعل زيان بار والدين و اشخاص حقوقي در حقوق ايران و
انگليس و فرانسه چگونه است؟ و شرايط اعمال زيان آور صغير در مسئوليتهاي بدون تقصير
در حقوق ايران و انگليس و فرانسه به چه صورتي ميباشد؟ و همچنين در چه شرايطي عاقله
در برابر جرم صغير مسئوليت مدني دارد؟
روش تحقيق مقاله بدين صورت است ،كه محقـق بعـد از جمـعآوري اطﻼعـات كـه از
طريق منابع گوناگون از جمله كتابها ،مجﻼت ،روزنامه ها ،سايتهاي اينترنتـي و ...بـه دسـت
آمده ،در مرحله بعد به مطالعه منابع گردآوري شده پرداخته و آن اطﻼعاتي را كه با موضـوع
تحقيق مرتبط است جمعآوري كرده و در مرحله بعد به تجزيه و تحليـل و بررسـي موضـوع
پرداخته است .بعد از تجزيه و تحليل ،نتايج به دست آمده را جمع بنـدي كـرده و در نهايـت
راهكارهايي را ارائه داده است .روشهاي به كار گرفته شده در ايـن مقالـه را ميتـوان از ابعـاد
گوناگون بررسي كرد كه با در نظرگرفتن معيار زماني از نوع تحقيقات مقطعي است ،زيـرا در
يك برهه از زمان صورت گرفته است و واقعيت را در يك برهه از زمان مورد بررسي قرار داده
است .با در نظر گرفتن عمق تحقيقات حاضر ميتواند از نوع پهنانگر باشد بدان جهـت كـه از
موضوع ماهيت مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايـران ،انگلـيس و فرانسـه سـخن
ميگويد.
از نظر شيوههاي گردآوري اطﻼعات جزو روشهـاي تحقيـق توصـيفي-تحليلـي لحـاظ
مي شود بدان جهت كه براي گردآوري اطﻼعات از مطالعات اسنادي استفاده شـده اسـت .بـه
گونهاي كه مطالب از ميان منابع و مآخذ ،از قبيل كتـاب ،مجـﻼت ،گزارشهـاي تحقيقـاتي،
مقاﻻت و سايتهاي اينترنتي استخراج شده است.
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 -١قلمرو ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست صغير در حﻘوق ايران ،انگليس و فرانسﻪ
طبق ماده  ٧ق.م.م مصوب  ،١٣٣٩مسئوليت سرپرست و محافظ صغير مبتني بر تقصير آنان
ميباشد .كه خواهان بايد تقصير سرپرست را در تسهيل نگهداري و مواظبت به اثبات برساند.
در اين مبحث ،بررسي قلمرو مسئوليت سرپرستان صغار را در حقوق ايران ،انگليس و فرانسه
مورد بحث و پژوهش قرار ميدهيم.

٤

 -١-١شمول ﻣاده  ٧قانون ﻣسئوليت ﻣدني نسﺒت ﺑﻪ سرپرست
در حقوق ايران ،هرگاه صغار عرفاً سبب ورود خسارت به ديگران باشد ،مسئوليت دارد .قـانون
مسئوليت مدني با هدف
كاستن از شدت حكم ماده  ١٢١٦ق.م و در راستاي اصول حاكم بر آن قـانون ،در مـاده
 ٧ق.م.م والدين و سرپرست و اشخاص ديگر را در صورت ارتكاب تقصير ،مسئول فعـل زيـان
بار صغار ميداند .در ماده  ٧ق.م.م ،برحسب اينكـه منشـأ تعهـد بـه نگهـداري و مواظبـت از
صغير ،قانون باشد يا اين كه اين تعهد از قرارداد نشأت گيرد ،سرپرستي به قانوني و قراردادي
تقسيم ميشود١.
ماده  ٧ق.م.م تنها پـدر و مـادر را مسـئول جبـران خسـارت وارد شـده توسـط صـغير
نميشناسد ،بلكه به طوركلي مسئوليت بر عهدهي همـه اشخاصـي ميباشـد كـه بـه موجـب
قانون يا بر حسب قرارداد عهده دار نگهداري يا مواظبت از صغير هستند .اين اشخاص عـﻼوه
بر پدر و مادر ،بر حسب مورد ،شامل جـد پـدري ،وصـي ،قـيم ،پرسـتار و مربـي كودكسـتان
ميشوند.
ولي بايد دانست در بيشتر موارد اين پدر و مادر هسـتند كـه بايـد پاسـخ گـوي اعمـال
فرزندان باشند و در مورد كودكان ،به طور معمول هنگامي سخن از مسئوليت اشخاص ديگـر
به ميان ميآيد كه براي مدتي محدود يا براي سـاعاتي خـاص در شـبانه روز طبـق قـرارداد،
مواظبت از آنها بر عهده ديگري قرار ميگيرد يا آن كه بر اثر فوت پدر ،برحسب مورد ،وصـي
يا قيم مأمور مراقبت و مواظبت از آنان ميشود .بنابراين ،مسئوليت سرپرست و محافظ صغير
و از جمله پدر و مادر بر مبناي تقصير آنان در نگهداري يا مواظبت استوار است .در اين بنـد
سه عنوان شمول مسئوليت مدني سرپرست نسبت به اشـخاص حقـوقي ،شـمول مسـئوليت
مدني سرپرست نسبت به فرزندان طبيعي و شمول مسـئوليت مـدني سرپرسـت نسـبت بـه
 -١البته به اين مورد مي توان دست سومي را افزود؛ ممكن است افرادي به طور داوطلبانه و خارج از حكـم قـانون
و بدون انعقاد قراردادي به طور دائم يا موقت ،نگهداري از فرد فاقد تميز را عهدهدار شوند ،نوع اخيـر را ميتـوان
سرپرستي داوطلبانه ناميد.
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صغير را به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار ميدهيم.
اشخاص حقوقي كه به موجب قانون به نگهداري صغير مكلـف ميباشـند ،بسـيار محدودنـد.
يكي از وظايف مهم سازمان بهزيستي كشور ،حمايـت و نگهـداري از كودكـان و اطفـال بـي
سرپرست ميباشد .تقصير اين سازمان در نگهداري اطفال بيسرپرست ميتوانـد از مصـاديق
ماده  ٧ق.م.م باشد؛ بنابراين ،چنانچه كودكان خياباني فاقد سرپرست قانوني باشند و سـازمان
بهزيستي در جمع آوري و نگهداري آنان اقدامي نكند ،مسئول خساراتي است كه از ناحيه اين
اطفال به ديگران وارد ميشود .حتي در سال ١٣٧٦ش قانونگذار ،قيمومت محجوران تحـت
سرپرستي اين سازمان را تا تعيين قيم از طرف دادگاه صـالح بـراي آنـان بـه عهـده سـازمان
بهزيستي واگذار كرده است .همچنين ميتوان از دبستانهاي دولتي و به طوركلي ،آموزش و
پرورش به عنوان شخصيت حقوقي حقوق عمومي ديگري كه نگهداري از اطفال صـغير را بـه
عهده دارند ،نام برد.
چنانچه اطفال صغير در اوقاتي كه در مدارس تحت تعليم و تربيـت هسـتند ،بـه علـت
عدم توجه كافي در نگهداري ،آسـيب ببينـد ،مسـئول ميباشـند .ماننـد قراردادهـاي كـه بـا
مهدكودكها و كودكستانها براي نگهداري اطفال صغير بسته ميشود ،يـا ايـن كـه موضـوع
اصلي قرارداد نگهداري و مراقبت نبوده ،بلكه امر ديگـري از قبيـل تعلـيم و تربيـت ،آمـوزش
حرفه يا هنر خاصي به صغير باشد؛ مانند اين كه صغير را براي فرا گـرفتن زبـان خـارجي يـا
آموختن موسيقي به شخص يا موسسهاي بسپارند ،در اين صورت ،نگهـداري از طفـل جنبـه
فرعي د ارد .در هر صورت چنانچه سرپرست ،اعم از نگهدارنده يا معلم و مربي ،در مواظبـت و
نگهداري از صغير كوتاهي كنـد ،مسـئول خسـارتي اسـت كـه در اثـر بيتـوجهي سرپرسـت
قراردادي خسارتي به شخص صغير و يا اموال شان وارد ميشود )صفايي  ،١٣٨٦شماره .(٦٧
در اين فرض ،سرپرست قراردادي به لحاظ نقض قرارداد ،مسئول جبران خسارت اسـت
نه به حكم قانون ،يعني در حقيقت ،مسئوليت او قراردادي است و نيازي به اثبـات تقصـير او
نيست .بلكه برابر ماده  ٢٢٧ق.م وجود يك حادثه خارجي كه به او مربوط ميباشد نميتوانـد
با اثبات عدم تقصير خود از پرداخت خسارت معاف شود .در هـر صـورت چنانچـه سرپرسـت
قراردادي در مواظبت و نگهداري از كودك كوتاهي كند ،مسئول خسـارتي اسـت كـه در اثـر
نقض تعهد مراقبت از سوي طفل به ديگران وارد ميشود.
حال اگر صغير هنگام حضور در مدرسه يا محل كارآموزي مرتكب فعل زيان آوري شود
و زيان ديده بتواند تقصير معلم يا استاد كار را مبني بر عدم نظارت يـا كنتـرل كـافي اعمـال
صغير ،يا مدير مدرسه يا كودكستان را در عدم رعايـت اصـول فنـي موسسـه ماننـد بـه كـار
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گماردن اشخاصي كه استعداد رواني يا اخﻼقي ﻻزم بـراي نگهـداري يـا مواظبـت از صـغار را
ندارند ،اثبات نمايد و همچنين اگر بتواند تقصير مشـترك آنهـا و والـدين را بـه خـاطر عـدم
تربيت صحيح فرزندان ثابت نمايد ميتواند عليه افراد مقصر اقامه دعوا نمايد و چون بر خﻼف
اصل حقوقي مسـئوليت تضـامني اسـت .در ايـن فـرض مسـئوليت سرپرسـتان مقصـر يـك
مسئوليت مشترك است.
در پايان ،اگر شخصي بدون تكليف قانوني يا بدون وجود قرارداد ،از صـغير سرپرسـتي
كند ،در قبال افعال زيان بار آنان مسئوليتي دارد .در اين مورد دو فرض قابل تصور است:
فرض اول ،اينكه كسي از باب احسان و نيكوكاري ،صغير را كه از منـزل فـرار كـرده يـا
مسير خود را گم كرده و سرگردان است ،به طور موقت تحت مراقبت خود قـرار دهـد تـا در
موقعيت مناسب او را به سرپرست واقعي يا مقامات صـالحه قـانوني تحويـل دهـد )كاتوزيـان
 .(٣٩ ،١٣٨٨در چنين موردي با توجه به نيت خيرخواهانه و بر مبناي قاعده احسان نبايد او
را مسئول دانست؛ ممكن است گفته شود پس از اين كه شخص اقـدام بـه نگهـداري صـغير
نمود ،موظف است مراقبتهاي ﻻزم را طبق عرف انجام دهد .چنانچه در نگهـداري او تقصـير
كند همچون سرپرست قانوني و قراردادي ،مسئول اطفال زيان بار آنان خواهد بود .ايـن نظـر
هر چند منصفانه نيست ،با اصول حقوقي و فلسفه مدني كه جبران خسارت است ،سـازگارتر
به نظر ميرسد.
فرض دوم ،مطابق ماده  ١٢ق.م.م ،اگر شخصي طفل صغير را بـدون تكليـف قـانوني يـا
قراردادي نگهداري كند و در ضمن نگهداري از آنان بهره برداري نمايد .در چنين صورتي كه
فرض احسان منتفي است ،نگهدارنده بايد مسئول كليه اعمال زيان بار صغير باشـد؛ هرچنـد
در نگهداري آنها تقصير نكرده باشد.
در حقوق انگليس ،اشخاص حقوقي )از قبيـل ،مهـدكودك ،مدرسـه و (...كـه از صـغار
نگهداري و مواظبت ميكنند ،اگر در صورت سهل انگاري و بياحتياطي وي ،صغار به ديگران
آسيب برساند و يا از طرف اشخاص حقوقي به صغار آسيب برسـد آن موسسـه و يـا شـخص
حقوقي مسئول ميباشد ).(Keenan & Kenneth 1982, 370-371
در نظام كامن ﻻ ،از سال  ١٩٨٠بسياري از محاكم ،مدرسه را مسئول جبران خسـارت
وارده ناشي از افعال زيان بار دانش آموزان به يكديگر ميداننـد و مدرسـه را در قبـال اعمـال
زيان بار دانش آموزان به يكديگر مسئول ميشناسند .مسئوليت مدرسه محدود شده به زمان
حض ور دانش آموز در مدرسه است و زمان قبل و بعد از سـاعات مدرسـه را شـامل نميشـود
) .(Harpwood 2003, 110-111به طوركلي ،در هرجا كه بتوان وظيفـهاي بـراي مدرسـه
تصور كرد به صرف ترك انجام وظيفه و يا ارتكاب تقصير در انجام آن و بروز خسارت ،مدرسه
مسئول ميباشد.

بنابراين ،مدارس موظف به مراقبت از دانش آموزان ميباشد و اين وظيفه حتي نسـبت
به اشخاص ثالثي كه به وسيله كودكان آسيب ميبيننـد برقـرار ميباشـد .در واقـع ،در اكثـر
موارد مدارس و آموزشگاهها از حيث ميزان مراقبت در رديف والـدين قـرار ميگيرنـد ،بـدين
معني كه مدرسه جانشين والدين تلقي ميشود و در غياب آنهـا وظيفـهي مراقبـت از دانـش
آموزان و هنرآموزان را به عهده دارد و در اين بين حتي بـراي برخـي دانشـكدهها و مـدارس
شبانه روزي كه براي بزرگساﻻن تعبيه شدهاند چنين مسـئوليتي قايلنـد و آنهـا را در مقابـل
زيان ديده مسئول ميدانند ) .(Simon 1994, 3:19اگر كوتاهي يك محيط آموزشي سـبب
آسيب ديدن يك دانش آموز يا هنرآموز بشود ،تفاوتي نميكند كه اين خسارت توسـط خـود
آن شخص وارد شده باشد يا توسط دانش آموز يا هنرآموز ديگري و يا حتي توسط كاركنـان
آن موسسه ،در هر حال در صورت تقصير موسسه مسئوليت دارد.
معلمين براساس تكليف به مراقبتي كه از سوي قانون براي آنهـا در نظـر گرفتـه شـده
است در صورت كوتاهي مسئول اعمال زيان بار دانش آموزان شان هستند .مسئوليت معلمان
همانند مسئوليت والدين قانوني نسبت بـه صغارشـان ميباشـد ).(Harpwood 2003, 315
بنابراين زماني كه دانش آموزان تحت نظارت معلم شان هستند مسـئوليت جبـران خسـارت
وارده توسط دانش آموزان به عهده او ميباشد .اما سرايت اين مسئوليت به موقعيتهايي كـه
دانش آموزان خارج از مدرسه به سر ميبرند ،مشكل است.
چنانچه راجع به نگهداري و مراقبت از صغير قـراردادي منعقـد شـود و در محـدودهي
قرارداد منعقده ،در اثر فعل زيان بار صغير به ديگري خسارت وارد شود ،از اين زيان دو دعـوا
ناشي مي شود يكي دعواي زيان ديده كه از عمل زيان بار صغير ناشي شـده اسـت و ديگـري
دعواي شخص منعقد كننده قرارداد است كه بـه علـت نقـض قـرارداد يعنـي تقصـير در امـر
مراقبت صغير موضوع قرارداد حادث ميشود .مبناي چنين مسئوليت را ميتوان با توجـه بـه
نفوذ و اقتداري كه مهدكودك بر كودك دارد ،توجيه كرد .در واقـع بـراي حمايـت از حقـوق
زيان ديدگان ناشي از اقدامات كودكان خردسـال و تضـمين جبـران خسـارت و وارد نشـدن
لطمهي سنگين مالي بر والدين پيشنهاد ميشود جبران خسـاراتي كـه توسـط كودكـان بـه
اشخاص ثالث حين حضورشان در مهدكودك وارد ميشود به عهده اين نهـاد گذاشـته شـود
).(Winfield 1950, 482
٢
در حقوق فرانسه ،در حقوق تعهدات مراقبين حرفـهاي مزدبگيـر وجـود دارنـد كـه در
ازاي درآمدي به صورت حرفهاي از طفلي مراقبت به عمـل ميآورنـد ماننـد ،مهـدكودك يـا
موسسات آموزشي .اين موارد در نظام رومـي ژرمنـي قبـل از صـدور رأي بليـك بـه صـورت
٢- Gardines Professionelles Rémunéres.
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استثنايي تلقي ميشد و غير از پدر و مادر كه در ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه مطرح شده
و مبتني بر تقصير بود ،در بقيه موارد ،زيان ديده در صورتي ميتوانست مطالبه خسارت كنـد
كه تقصير شخص مراقب را طبق ماده  ١٣٨٢قانون مدني فرانسه به اثبات ميرسـاند ،كـه در
اين فرض از نظر علمي نميشد به چنين مواردي مسئوليت مدني ناشي از فعـل غيـر اطـﻼق
كرد و نوعي مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي تلقي ميشدند .ايـن امـر نتيجـه منطقـي
تفسير محدود موارد احصا شده در ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه بود.
بر عكس با صدور رأي بليك در  ٢٩مارس  ١٩٩١اين نتيجه پذيرفته شد كه اشخاصـي
كه تكليف به مواظبت و نگهداري از ديگران را دارند ،برحسب مورد پاسخگوي فعل زيان بـار
اشخاص تحت مراقبت بوده و متعهد به جبران خسارتي هستند كه از فعل اين اشـخاص وارد
شده و اين مسئوليت نيز طبق بند  ١مـاده  ١٣٨٤قـانون مـدني فرانسـه ميباشـد ،نـه مـاده
 ١٣٨٢قانون مدني فرانسه كه مبتني بر مسئوليت مدني ناشي از فعل غير است .بنابراين رأي
بليك تا حدودي اين اميد را در دكترين ايجاد كرد كه شايد بتـوان قاعـده مسـئوليت مـدني
ناشي از فعل غير را كه در بند  ١ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه نهفته است ،بر مـواد جديـد
)مانند مسئوليت مدني مهدكودك يا شيرخوارگاهها در مـورد اعمـال كودكـاني كـه در آنجـا
هستند( اعمال نمود ).(Starck & Roland & Boyer 1993, 4: 1644
در نظام رومي ژرمني ،در بند  ٥ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه بيان ميدارد ،معلمـين
و افزارمندان مسئول خسارت ناشي از اعمال شاگردان و دانـش آمـوزان خـود در زمـاني كـه
تحت مراقبت آنها هستند ،ميباشند .مبناي مسئوليت اشخاص حقوقي )آموزگار ،موسسـه و
استادكاران و (...تقصير ميباشد كه در برخي از مـوارد تقصـير بايـد بـه اثبـات برسـد )مثـل
مسئوليت آموزگار( .لذا ،در بند  ٦ماده  ١٣٨٤قانوني مدني فرانسه ،خواهـان بايـد بـر مبنـاي
قواعد عمومي تقصير ،بياحتياطي يا بيمباﻻتي آموزگاران را بعنوان سبب فعل زيـان بـار بـه
اثبات برساند.
 -٢-١-١شمول ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست نسﺒت ﺑﻪ فرزندان طﺒيعي

به موجب ماده  ٧ق.م.م كه به طور مطلق اشخاصي را كـه نگهـداري و محافظـت كـودك بـر
عهده ايشان قرار دارد ،مسئول شناخته و ميتوان براي چنين زن و مردي )هرگاه سرپرسـتي
كودك بر عهده ي ايشان باشد( قايل به مسئوليت بود؛ زيرا فقدان نسب قانوني از جهت آثاري
مانند ممنوعيت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زاني موثر اسـت امـا رافـع مسـئوليت
ناشي از تكليف مربوط بـه نگهـداري و مواظبـت از صـغير اسـت نـه داشـتن قرابـت بـا آنهـا
)كاتوزيان  .(٢:٢٧٠ ،١٣٩٣همچنين به موجب قانون حمايت از كودكان بيسرپرست مصوب
 ،١٣٥٣زن و مردي كه به عنوان پدر و مادر ،سرپرستي طفل را بر عهده ميگيرنـد ،مسـئول

اعمال زيان بار او خواهند بود.
به موجب ماده  ١١٦٧ق.م ،طفل متولد از زنا ملحق بـه زانـي نميشـود .امـا ايـن عـدم
الحاق از جهت ارث و نسب قانوني است نه از جهت مسئوليت والدين در برابـر ايـن كـودك؛
پس هرگاه كودك نامشروع تحت سرپرستي والدين طبيعي خود باشد ،ماننـد فرزنـد قـانوني
مسئوليت اعمال او بر والدين او تحميل ميشود .همچنين كودكي كه تحت سرپرسـتي زن و
مردي قرار گرفته باشد ،در حكم فرزند ايشان محسـوب ميشـود .بنـابراين در حقـوق ايـران
والدين مسئول اعمال فرزندان قانوني خود ،فرزند نامشروعي كه تحت سرپرستي ايشـان قـرار
دارد و كودكي كه طبق قانون حمايت از كودكان بيسرپرست ،سرپرستي او را پذيرفتـه انـد،
خواهند بود.
در حقوق انگليس ،فرزندان قانوني از نظر حقوقي هماننـد فرزنـدان طبيعـي ميباشـند؛
چنانچه والدين كودك با يكديگر
زندگي كنند ،مسئول اعمال آنها ميباشند ،ولي هرگاه كـودك را بـه ديگـري سـپرده
باشند ،مسئوليتي نخواهند داشت .در نظام كامن ﻻ ،والدين به عنوان پدر و مادر و نه فقط به
عنوان سرپرست مسئول اعمال ايشان هستند؛ منتهي ،اعمـال فرزنـدان طبيعـي در صـورتي
براي والدين مسئوليت آور است كه اين كودكان به رسميت شناخته شده باشند.
در حقوق فرانسه ،در بند  ٣ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه مقـرر شـده اسـت ،والـدين
بطور تضامني مسئول جبران خسارت فرزنداني كه به طور معمول با آنها زنـدگي ميكننـد،
ميباشند .در مسئوليت قهري ناشي از فعل غير در فرانسه )در بند  ١ماده  ١٣٨٤قانون مدني
فرانسه( اشخاص نه تنها مسئول عمل خود بلكه مسئول زيانهاي وارده بـه وسـيله اشـخاص
تحت مسئوليت يا اشياي تحت نگهداري خود ميباشند .بند  ٤الـي  ٨ايـن مـاده نمونـههاي
گوناگوني از اين مسئوليت را مثل مسئوليت پدر و مادر ناشي از عمل كودكشـان بـر شـمرده
است.(Viney 1998, 2: 1036)٣
در نظام رومي رژمني مسئ وليت والدين )اعم از پدر و مادر( بر مبناي تقصير اسـت و در
برخي موارد تقصير مفروض است٤.مبناي مسئوليت مدني والدين اختيار مراقبت ،نگهـداري و
محافظت است كه شخص بر ديگري دارد و از آنجا كه عمل زيان بار از جانـب كـودك ايجـاد
 -٣در ماده  ١٣٨٤قانون مدني در ميان اشخاصي كه به مراقبت از طفلي مبادرت ميورزند ،نيـز فقـط بـه پـدر و
مادر اشاره شده است و ديگر اعضاي خانواده و اقوام مانند پدربزرگ و مادربزرگ و عمه و خاله كه گـاهي طفلـي
را نگهداري ميكنند يا به ديگر اشخاصي كه توسط محاكم به عنوان سرپرست طفل مشـخص ميشـوند ،اشـاره
نشده است .در اين ميان با فقدان مققرات ويژهاي ،محاكم فرانسوي با تشتت رو به رو خواهند شد.
 -٤بند ماده  ٧قانون مدني فرانسه بيان ميدارد» :مسئوليت مذكور در مورد پدر و مادر در صورتي منتفـي اسـت
كه نتوانستهاند از عملي كه باعث اين مسئوليت شده جلوگيري كنند«.

٩
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ميشود ،تقصير نگهدارنده او مفروض است .اين تقصير ،كه بيشتر از نوع ترك فعل اسـت ،در
عمل زيان بار كودك ،ظهور و بروز مييابد .ليكن دليل اصلي اش تقصير نگهدارنده است .اين
تقصير پدر و مادر هم مباني مسئوليت آنهـا و هـم مبنـاي حـق زيـان ديـده بـراي جبـران
خسارت است .(2:185 (Carbonier 1992,
حال اگر پدر و مادر ثابت نمايند كه نميتوانستند جلوي عاملي را كه باعـث مسـئوليت
شان شده بگيرند .فرض تقصير منتفي ميشود .عﻼوه بر فورس ماژور ،هرگاه پدر و مادر ثابت
كنند نه مراقبت و نه در آموزش فرزندان ،هيچ تقصيري مرتكب نشدهاند از مسـئوليت معـاف
ميشوند ،زيرا به طور طبيعي ايشان در نگهداري و مراقبت ،كوتاهي نكردهاند٥.اگر فعل زيـان
بار فرزند ،تقصيرآميز باشد ،رويه قضايي فرانسه سختگيري ويژهاي كرده است و در برخي از
آرا آمده است كه رفتار قابل سرزنش كودك به طور خودكار كوتاهي پدر و مادر را در وظيفـه
مراقبت و آموزش به اثبات ميرساند ).(Tourneau & Cadiet 2002, 1318

١٠

 -٣-١-١شمول ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست نسﺒت ﺑﻪ صغير

به موجب ماده  ٧ق.م.م سرپرست صغير ممكن است به موجـب قـراردادي كـه بـين اوليـاي
صغير با شخص ديگري منعقد مي شود ،مشخص شـوند .موضـوع ايـن قـرارداد ممكـن اسـت
نگهداري و مراقبت از صغير باشد ،مانند قرارداد با پرستار خصوصي مهـدكودك ،يـا ايـن كـه
موضوع اصلي آن امر ديگري از قبيل تعليم و تربيت ،آموزش حرفه يا هنر خاصـي بـه صـغير
باشد كه در اين صورت در مدت زمـاني كـه طفـل تحـت مراقبـت ايشـان اسـت ،مسـئوليت
نگهداري و مواظبت از طفل جنبهي فرعي دارد .در هر صورت چنانچه سرپرست قراردادي در
مواظبت و نگهداري از كودك كوتاهي كند ،مسئول خسارتي اسـت كـه در اثـر نقـض تعهـد
مراقبت از سوي طفل به ديگران وارد ميشود.
در حقوق انگليس ،مسـئوليت مـدني صـغار بـه دو دوره منفـك شـده اسـت .چنانچـه
كودكان زير  ١٠سال آسيبي بـه ديگـران برسـانند از حمايـت قـانون برخـوردار ميباشـند و
قانونگذار صغار را ناتوان از جرم فرض كرده اسـت .لـيكن ،هرگـاه كودكـان بـاﻻي  ١٠سـال
آسيبي به ديگران برسانند در معرض تعقيب كيفري قرار ميگيرند .همچنين اين كودكـان از
لحاظ كيفري با آيين خاص محاكمه و مجازات ميشوند ).(Casals Miquel 2006, 161
 -٥در بند  ٤ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه به مسئوليت مدني والدين ناشي از عمل فرزنـد صـغير اشـاره كـرده
است كه به اعتبار اقتداري است كه والدين به فرزند دارند .بند  ٤ماده  ١٣٨٤قـانون مـدني فرانسـه بارهـا مـورد
اصﻼحات قرار گرفته است ،اما قانون گذار به روح اين ماده و قصد نويسندگان اين مقرره وفادار مانـده اسـت كـه
مسئوليت مدني والدين ناشي از عمل فرزند را تاوان اقتداري ميداند كه والـدين بـر فرزنـد دارنـد .چنانچـه در
كارهاي مقدماتي تهيه قانون مدني فرانسه تربيل ) (Tarribleمسئوليت مدني والدين ناشـي از عمـل كـودك را
مرتبط با امانت مقدس اقتدار ميداند كه خداوند به والدين عطا كرده است.
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در حقوق فرانسه ،صغير غيرمميز مسئول اعمال زيانآور خود نيست و مسـئوليت تنهـا
به عهده پدر و مـادر اسـت ) .(Malaurie 2000, 11: 32لـيكن در خصـوص صـغير مميـز،
مسئوليت پذيرفته شده و مسئوليت صغير در رديف سرپرست خـود قـرار دارد و زيـان ديـده
ميتواند از هر كدام از آنها جبران خسارت خود را بخواهد )صـفايي  .(٢٥٦ ،١٣٧٥در مـورد
مجنون براساس اصﻼحيه قانوني سال  ،١٩٦٨وي مسئول اعمال زيانآور خود به شمار آمـده
است )همان.(٢٥٧ ،

اگر كسي بدون تقصيري موجب خسارت به ديگري شود ،مسـئوليتي در جبـران آن نخواهـد
داشت .صغير هم از اين قاعده مسثتني نميباشد؛ زيرا معقول نيست كه با صـغير شـديدتر از
افراد معمولي برخورد شود .ممكن است ايراد شود كه صغير اراده قوي و قوه ادراك ندارند تـا
بتوان تقصير را به او نسبت داد .منظور از تقصير در اينجا تقصير عمدي كه نياز به اراده دارد
نيست ،بلكه رفتار آنان با انسان متعارف و معمولي سنجيده ميشود .اگر برحسب اتفاق ،رفتار
صغير متعارف بود ،هر چند از اين رفتار خسارتي هم به بار آمده باشد قابل مطالبـه و جبـران
نيست؛ در نتيجه ،اگر سرپرست در نگهداري تقصير كرده ،ولي صـغير بـدون اينكـه مرتكـب
عمل نامتعارفي شود ،خسارتي به ديگري وارد كند سرپرست مسئوليتي در جبـران خسـارت
ندارد )قاسم زاده .(١٠٥-١١١ ،١٣٨٥
در حقوق انگليس ،هرگـاه شخصـي فعلـي را از روي عمـد و بياحتيـاطي انجـام بدهـد
مسئول ميباشد و گاهي اوقات ممكن است اشـخاص عمـداً و از روي بياحتيـاطي عملـي را
انجام ندهند ليكن مسئول باشند ) .(Lunney & Oliphant 2008, 213بنابراين ،اگر صغار
با اجازه ي سرپرست از شي خطرناك استفاده كنند سرپرست مسئول خسارت وارده بـه غيـر
ميباشد و همچنين اگر سرپرست آن شي خطرناك را در دسترس صغير قرار بدهـد و صـغير
با آن شي خطرناك ،صدمه جسماني ،بدني يا مـالي بـه شـخص ثالـث وارد كنـد ،سرپرسـت
مسئول جبران خسارت ميباشد ليكن ،اگر شي خطرناك در دسترس صغير نباشد و صغير با
كمك شخص ثالث به آن دسترسي پيدا كند و از آن استفاده كند و به غيـر آسـيبي برسـاند
صغير ضامن ميباشد زيرا سرپرست تقصيري نداشته است.
در حقوق فرانسه ،اصل بر اين است كه براي مطالبه خسارت ،زيـان ديـده بايـد تقصـير
زيان زننده را به اثبات برساند .به عبارتي از نظر قـوانين اصـل بـر ايـن اسـت كـه مسـئوليت
مبتني بر تقصير اصل بوده و مسئوليت بدون تقصـير استثناسـت و ايـن اسـتثنا محـدود بـه
مواردي است كه قانونگذار بنا به دﻻيلي مسئوليتي را بـدون نيـاز بـه تقصـير محقـق بدانـد
)يزدانيان .(٤٣ ،١٣٨٩
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 -٣-١شمول ﻣاده  ٧ق.م.م نسﺒت ﺑﻪ تﻘصير و نﻘص در ترﺑيت
در ماده  ٧ق.م.م تقصير در نگهداري يا مواظبت٦مبناي مسئوليت سرپرست صغير )والـدين و
قيم( است و اين دو اختيار و وظيفه تجزيه ناپذير ميباشند .ولي ،گاه جـدايي ايـن دو از هـم
قابل تصور است .به عنوان مثال ،هنگامي كه كودكي به كودكستان يـا مهـد كـودك سـپرده
ميشود يا نوجواني براي فراگيري شنا يا سواري به موسسهاي ميرود ،در واقع چهره ويـژهاي
از مواظبت به عهده ي آنان است ،بدون اينكه تكليف در نگهداري از كودك داشته باشـند ،يـا
دست كم تكيه بر مواظبت است و نگهداري در آن جنبهي فرعي دارد.
در نظام حقوقي ايران اثبات تقصير به عهدهي زيان ديده است ولي به دشواري ميتوان
ثابت كرد كه ضرر زدن به ديگران ناشي از تقصير در تربيت است ،پدر و مادر در غالب مـوارد
از اين مسئوليت در عمل مصون ميمانند .پس ،جا دارد كه رويه قضايي بـا تفسـير وسـيع از
ماده  ٧ق.م.م و مفهوم مواظبت و نگهداري ،پدر و مادر را مسئول نقص تربيت فرزند بداند.
با وجود اين ،مفاد ماده  ٧ق.م.م و گسترش حكم آن به تمام كسـاني كـه نگهـداري يـا
مواظبت از كودك را به حكم قانون يا قرارداد ،به عهده دارند ،نشان ميدهد كه قانونگذار بـه
نقص در تربيت توجه نداشته است و مي خواهد به مسئوليت ناشـي از نگهـداري يـا مواظبـت
بپردازد ،هرچند كه مواظبت در تربيت موثر باشد .بر مبناي تفسير محدود از اين ماده ،هرگاه
فرزند خطاكار به مدرسه يا نـزد مربـي صـﻼحيت دار فرسـتاده شـود و در زمـاني كـه در آن
مدرسه يا نزد مربي است به ديگري ضرر برسـاند ،پـدر و مـادر مسـئول زيـان وارد شـده بـه
اشخاص نيست ،مگر اينكه بر طبق قواعد عمـومي بتـوان حادثـهي زيـان بـار را كوتـاهي در
تربيت كودك دانست و مباشرت او را در ضرر ناديده گرفت و تقصير مربي يـا مـدير مدرسـه
اين رابطه سببيت را قطع نكند.
همچنين ،در صورتي كه صغير مميز به هنگام بازي متعارف٧به ديگـران صـدمه رسـاند،
خود مسئول خسارات است .زيرا ،بر فرض كه بتوان كوتاهي در تربيت را در ارتكاب فعل زيان
بار موثر شمرد و آن را يكي از اسباب ورود ضـرر قـرار داد ،بيگمـان سـببي دور و نامتعـارف
است و نمي تواند با مباشرت كودك يا خطاي مستقيم او دانست؛ در حـالي كـه ،اگـر مـاده ٧
 -٦نگهداري بيشتر در موردي به كار ميرود كه سرپرست در محل سـكونت خـود از كـودك پـذيرايي ميكنـد و
هزينهي غذا و محل سكونت و استراحت و لبـاس و تربيـت او را ميپـردازد .مواظبـت بـه سرپرسـتي معنـوي و
هدايت كودك و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعليم و تربيت او گفته ميشود.
 -٧قيد متعارف براي اين است كه تقصيري از نظر نگهداري و مواظبت متوجه پـدر و مـادر نشـود و تنهـا امكـان
طرح و استناد به تقصير در تربيت در بين باشد .به عنوان مثال ،اگر پسر سيزده ساله اي براي بازي بـا تـوپ بـه
زمين ورزش برود و در آن جا خطايي زيان بار از او سر بزند ،به دشواري مي توان ادعا كرد كه سرپرسـت طفـل
در نگهداري يا مواظبت از او مرتكب تقصير شده است در حالي كه تقصير در تربيت در اين فرض قابـل طـرح و
رسيدگي است.

ق.م.م شامل تقصير در تربيت باشد ،اثبات اين تقصير باعث مسئوليت پدر و مـادر سرپرسـت
ميشود و مقدم بر مسئوليت شخصي كودك است .پايهي اين استدﻻل قوي است ،ولي چون
باعث ميشود تا به ناروا ضرري جبران نشده باقي بماند ،بايد از نتايج آن تا حد ممكن پرهيـز
كرد.
بنابراين ،بهتر بود كه قانونگذار ايران نيز براي پدر و مادر مسئوليتي جدا و بيش از قيم
و سرپرستان موقت كودك پيشبينـي ميكـرد .آنـان را ضـامن خسـارات ناشـي از كارهـاي
ناشايستهي فرزندان خود قرار ميدارد و يا دست كم براي پـدر و مـادري كـه حضـانت را بـه
عهده دارند »فرض تقصير« ميكـرد و نـاتواني در احتـراز از وقـوع حادثـهي زيـان بـار را بـه
عهدهي آنان ميگذاشت )بهرامي احمدي .(٤٥ ،١٣٩١
رويه قضايي در كشور ايران تحرك ﻻزم را در تعديل قواعد حقوقي و سازگار كردن آنها
با نيازهاي اجتماعي ندارد ،و گرنه ميتوانست ماده  ٧ق.م.م را شامل مصداقهاي »تقصـير در
تربيت« بكند و بخشي از نقص قانون را جبران سازد .منتهي ،اگر روزي اين فكر تحقق يابد و
انگيزهي حمايت از زيان ديده بر نظريهي تقصـير غلبـه كنـد ،بايـد آن را بـه پـدر و مـادر )و
جدپ دري در صورت نبودن مادر( اختصاص داد .زيرا ،جامعه انتظاري را كه از پدر و مادر دارد
و نفوذي كه در رفتار و گفتار او نسبت به فرزند احساس ميكند ،با قيم و دادستان و مربـي و
معلم تفاوت دارد.
در وضع كنوني ،چاره در اين است كه رويهي قضايي مفهوم نگهداري و مواظبت را كـه
از عوامل مهم تربيت است گسترش دهد ،چندان كه بخشي مهمي از كارهاي تربيتـي را فـرا
گيرد .بدين گونه كه تنها به تقصير نزديك به وقوع حادثه نپردازد و اثر مجموع خطاهـايي را
كه پدر و مادر در نگهداري و مواظبت از فرزند مرتكب شدهاند در احراز رابطـه سـببيت بـين
تقصير و فعل كودك كافي بداند.
به عنوان مثال ،هرگاه پسر  ١٤سالهاي به هنگام بازي در ورزش گاهي با ساير كودكان
خشونت ورزد و خسارتي به بار آورد ،پدر و مادر را نميتوان در سپردن فرزند به آن ورزشگاه
يا از جهت مانع شدن از بازي فرزند سرزنش كرد )تقصير نزديك( .ولي اگر معلـوم شـود كـه
خوي پرخاشگري و مزاحمت را از معاشران پيشين خود آموخته است و پدر و مادر مواظبـت
ﻻزم را در پرهيز از چنان معاشرتهايي نكرده اند ،ميتوان حمله به كودكان را نتيجهي تقصير
در نگهداري و مواظبت شمرد و پدر و مادر را مسئول آن قرار داد .ولي ،بايـد افـزود كـه ايـن
توسعه بيشتر در مورد اضرار به عمد يا در حكم عمد كاربرد دارد .نه خطـاي محـض كـه بـه
تربيت مربوط نمي شود و هر انساني ممكن است مرتكب آن شود .با وجـود ايـن ،اگـر معلـوم
شود كه خطاي كودك ناشي از عادت به بيبند و باري و سـهل انگـاري اسـت كـه بـه نقـص
ترتيب مربوط ميشود ،باز هم پدر و مـادر را ميتـوان مسـئول شـمرد .بايـد افـزود كـه ايـن
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پيشنهاد با عادات و رسوم و حكم عرف در كشور ما سازگار است.
در حقوق انگليس ،در دادگاه فدرال بيان شده است كه والدين خـانواده و بـه خصـوص
پدر تنها تعهد به مواظبت كودكش ندارد بلكـه بايـد مراقبتهـاي ﻻزم را بـراي جلـوگيري از
زيان وارده ،انجام دهد؛ لذا ،پدر بايد مراقبت كند كه شي خطرناكي كه در دسترس كـودكش
قرار گرفته است به ديگران آسيب نرساند و تعليمـات ﻻزم را بـراي اسـتفاده از آن شـي ،بـه
كودكش ارائه داده باشد ).(Battes 2009-2010, 627
در نظام كامن ﻻ ،قبل از احراز تقصير بايد وظيفهاي وجود داشته باشد تـا بـا نقـض آن
بتوان شخص را مسئول خسارات وارده دانست .لذا براي تحقق مسئوليت مدني شرايطي ﻻزم
است كه يكي از آنها وجود وظيفـهي قـانوني٨مبتنـي بـر مراقبـت ميباشـد بـه شـرطي كـه
وظيفه اي در اين مورد نداشته باشد و يا به عبارت ديگر صرف بياحتياطي دليل بر مسئوليت
نيست مگر اينكه فردي كه از رفتارش دادخواهي شده است موظف بـه مراقبـت بـوده باشـد
).(Simon 1994, 19
در حقوق فرانسه ممكن اسـت شـخص در قبـال عمـل ديگـري مسـئوليت پيـدا كنـد.
مسئوليت مدني ناشي از فعل غير موردي است كه شخص مكلـف بـه مراقبـت و مواظبـت از
ديگري ميباشد و شخصي نياز به چنـين مراقبـت و مـواظبتي دارد كـه در ايـن مـوارد اگـر
شخص تحت مراقبت ،بـه ديگـري خسـارتي وارد آورد ،شخصـي كـه مكلـف بـه نگهـداري و
مواظبت بوده است ،مسئول جبران خسارت ميباشد .به عبارتي در اين موارد مسئوليت ناشي
از فعل غير بر مبناي ضعف جسمي يا دمـاغي شـخص تحـت مراقبـت٩اسـت ) & Martini
.(Losfeld 2000, 94
١٠
در اين موارد مسئوليت ناشي از فعل غير ضمانت اجراي تكليف به مراقبت اسـت .ايـن
چنين مسئوليتي در عين حال از دو راه قابل توجيه اسـت ،اول بـه جهـت حالـت فيزيكـي و
 ١١دوم به جهت اقتداري كـه شـخص مراقـب نسـبت
جسماني يا رواني شخص تحت مراقبت و
به شخص تحت مراقبت دارد كه شخص را با فاعل مادي زيان مربـوط ميسـازد١٢.كـه از ايـن
دو راه ميتوان اين مسئوليت را توجيه نمود ).(Viney 1998, 2:821

 -٨وظيفه در اين نظام حقوقي عبارت است از ممنوعيت يك سري رفتارهاي خاص در موقعيتهاي ويژه.
٩- Les Responsabilités De Fait D'autrui Fondeés Sur La Faiblesse De La Personne
Surveilleé.
١٠
- La sanction d'un devoir de surveillance.

١١
- L'éta physique ou mental de la personne surveilleé.
١٢
- Le lien d'autorité qui unit le responible pour autrui à l'auter, matérial du dommage.
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 -٢ﺑررسي ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست صغير در حﻘوق ايران ،انگليس و فرانسﻪ
مسئوليت سرپرستان صغير نسبت به اعمال زيان آور آنها صرف نظر از قابليت يا عدم قابليـت
انتساب مسئوليت به صغير ،در صورت اثبات تقصير نگهداري و مواظبت برقرار است .لذا يكي
از مواردي كه به عنوان ضمانت اجراي حضانت قابل بررسي اسـت عـدم مراقبـت از كودكـان
توسط والدين است كه جزو وظايف آنان به شمار ميآيد .در اين گفتار بـه تحليـل و مقايسـه
مــاده  ١٢١٦ق.م بــا مــاده  ٧ق.م.م و مــاده  ٥٠ق.م.ا پرداختــه ميشــود و حــدود مســئوليت
سرپرست مورد پژوهش قرار ميگيرد.
 -١-٢شمول ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست صغير در قانون ﻣدني و قـانون ﻣسـئوليت

بعد از رسيدن اطفال به سن بلوغ و رشـد غيرمـالي ،تكليـف قـانوني حضـانت والـدين پايـان
نمييابد ،مسئوليت والدين براي زيانهاي ناشي از افعال اطفال شان محـدود بـه صـغار غيـر
رشيد نيست؛ زيرا همان طوري كه ماده  ٧ق.م.م تصريح دارد مسئوليت والـدين مـا بـه ازاي
تكليف مراقبت و مواظبت است ،لذا تا وقتي كه تكليف مراقبت باشـد ،مسـئوليت منـدرج در
ماده  ٧ق.م.م با آن مﻼزمه دارد.
مسئوليت منـدرج در بنـد اول مـاده  ٧ق.م.م محـدود بـه سرپرسـت صـغير غيرمميـز
مي شود ،زيرا در فرضي كه صغير غيرمميـز ،همـراه بـا تقصـير سرپرسـت موجـب زيـاني بـه
اشخاص ثالث مي شود ،در واقع ،سرپرست سبب ايراد خسارت بوده و سـبب اقـوي از مباشـر
است ،بنابراين به موجب ماده  ٣٣٢ق.م بايد مسئوليت به عهدهي سبب )سرپرست( باشد نـه
مباشر؛ به عﻼوه ،مﻼك ماده  ٣٣٤ق.م اقتضـا ميكنـد كـه مسـئوليت ناشـي از فعـل صـغير
غيرمميز به عهده ي سرپرستش باشد ،زيرا صغير غيرمميز داراي قوه تشخيص و تميـز خـوب
از بد ميباشد ،لذا كساني را كه عهده دار نگهداري يا مواظبـت او هسـتند نميتـوان مسـئول
دانست ،چه مباشر در ايجاد ضرر اقوي از سبب است و برابر قانون مدني بايـد مسـئوليت بـه
عهدهي مباشر باشد )صفايي .(١:٢٤٢ ،١٣٧٥
در انتقاد از اين مطلب بايد گفت كه اوﻻً ،صغير غيرمميز با توجه به مـاده  ١٢١٦ق.م و
نظريه نوعي تقصير ميتواند مرتكب تقصير شود و مسئول باشد؛ لذا در هر صورت سرپرسـت
صرفاً به خاطر تقصير خود مسئول ميباشد؛ ثانياً ،واژه صغير در ماده  ٧ق.م.م مطلـق اسـت و
شامل صغير مميز هم مي شود و دليلي بر تخصيص آن به صغير غيرمميز نيسـت؛ ثالثـاً ،ايـن
ماده مبتني بر ضوابط قانون مدني نيست ،بلكه مبناي آن حمايت از زيان ديده از يـك سـو و
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وادار كردن سرپرست صغير به دقت و مراقبت در انجام وظيفه از سوي ديگر است و اين مبنا
اقتضا مي كند كه در مورد خسارات وارد شده از سوي صغير مميـز هـم جبـران خسـارت در
درجهي اول به عهدهي كسي باشد كه موظف به نگهداري يا مواظبت صغير است.
به موجب ماده  ١٢١٥ق.م ،هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز بدهد ،صـغير
مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود .چنانچـه مـيدانيم مطـابق مـاده  ١٢١٦ق.م،
اگر صغير باعث ضرر غير شود شخصاً ضـامن جبـران خسـارت وارده خواهـد بـود .لـيكن در
موردي كه كسي مالي را به صغير غيرمميز ميسپارد و مال توسط صـغير غيرمميـز تلـف يـا
ناقص شود ،دهنده مال سبب اقوي در ورود خسارت است و صغير غيرمميز مباشر اسـت كـه
اراده اي در ورود خسارت ندارد .از باب قاعده تسبيب ،مسئوليت به عهده دهنده مـال اسـت و
مصداقي از قسمت آخر ماده  ٣٣٢ق.م در مورد اجتماع سبب و مباشر محسـوب ميشـود .از
سوي ديگر چنانچه دهنده مال ،صاحب مال باشد قطع نظر از اين كه سـبب اقـوي از مباشـر
است از باب قاعده اقدام و اينكه به ضرر خود اقدام كرده مسـتحق مطالبـه خسـارت نخواهـد
بود.
در موردي كه بدون سپردن مال توسط ديگري ،مالي توسـط صـغير تلـف شـود ،مـثﻼً
صغير شيشه خانه ديگري را بشكند ،اگر چه به حكم مـاده  ١٢١٦ق.م صـغير در ايـن فـرض
مسئول جبران خسارت است .ليكن با تصويب ماده  ٧ق.م.م در صورت تقصـير سرپرسـت در
نگهداري و مراقبت از صغير ،اين ماده مسئوليت را به عهده سرپرست دانسته است ،ميتـوان
گفت كه سرپرست به عنوان سبب اقوي از مباشر مسئول است .به اعتقاد برخي از حقوقدانان
منظور از صغير در ماده  ٧مذكور اعم از صغيرمميز و غيرمميز است .اما در مـورد صـغيرمميز
بند اول ماده  ٧مذكور متضمن يك قاعده تازه و مخصص ماده  ١٢١٦ق.م است .درحالي كـه
طبق اين ماده مسئوليت اعمال صغيرمميز را حتي اگر در انجام وظيفه مقصر باشـد مسـئول
مي داند .برابر قانون مسئوليت مدني در صورت تقصـير سرپرسـت در نگهـداري يـا مواظبـت
صغيرمميز مسئوليت در درجه اول به عهده كسي است كه مواظبت و نگهـداري محجـور بـه
عهده او بوده است )صفايي .(٢٤٢-٢٤٣ ،١٣٧٥
اما برخي ديگر از حقوقدانان )كاتوزيان  (٢٣٨ ،١٣٩٥تحليل ديگري از موضوع دارنـد؛
به اعتقاد آنها مسئوليت سرپرست صغير در ماده  ٧ق.م.م مطابق قاعده اسـت و اگـر مـاده ٧
مذكور هم به آن تصريح نميكرد از قواعد مدني استنباط ميشد ،زيـرا در نظـر عـرف رابطـه
عليت بين خطاي سرپرست صغير با زيان قويتر از اقدام آن هاست و در چنين مواردي بايـد
مسبب را مسئول شمرد .تنها در پارهاي از امور كه صغير مميز باعـث ضـرر ميشـود مـاده ٧
ق.م.م قاعده مسئوليت سبب قويتر را گسترش داده است.
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 -٢-٢تحليل و ﻣﻘايسﻪ ﻣسئوليت ﻣدني سرپرست صغير در قانون ﻣجازات اسـﻼﻣي
ماده  ٩٢ق.م.ا مقرر ميدارد ،در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مـالي ديگـري
است ،دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقـررات مربـوط بـه پرداخـت ديـه و خسـارت حكـم
ميكند .ضمان مالي و ديات بايد طبق مقررات مربوط به ديـات و مـاده  ١٢١٦ق.م در مـورد
آن تصميمگيري شود )عدالتخواه  (١٩١ ،١٣٩٣شايان ذكر است كه با حـذف مـاده  ٥٠ق.م.ا
دادگاه بايد بر مبناي مواد  ٨٧تا  ٩٠ق.م.ا جديد اقدام كند )وليدي .(١٥٤ ،١٣٩٢
ماده  ٥٠ق.م.ا سابق بيان ميكرد ،چنانچه صغير مرتكب قتـل و جـرح و ضـرب شـود،
عاقله ضامن است ،ليكن در مورد اتﻼف مال اشخاص ،خود طفـل ضـامن اسـت و اداي آن از
مال طفل به عهدهي ولي طفل است .ولي طفل ملزم نيست خسارات وارده از ناحيـهي طفـل
را از مال خود جبران كند ،مگر اين كه مورد مشمول ماده  ٧ق.م.م باشد )نظريـه – ٧/٢٣٥٤
 ٧٣/٤/١٢اداره حقوقي به نقل از گلدوزيان .(٥٩ ،١٣٨٣
قانون گذار از وضع ماده فوق سعي داشته كه عاقله در نگهداري طفـل دقـت ﻻزم را بـه
عمل آورند تا اعمال آنها موجب ضرر جسمي نشود )ابـاذري فومشـي  .(٩٨ ،١٣٩١همچنـين
ماده  ٨٨ق.م.ا مصوب  ٩٢براي والدين اطفالي كـه مرتكـب جرمـي ميشـوند وظـايفي را بـر
شمرده است.
در مورد اتﻼف مال در ماده  ٥٠ق.م.ا مصوب  ١٣٧٠بيان شده اسـت ،در مـورد اتـﻼف
مال اشخاص ،خود طفل ضامن است و اشعار ميدارد كسي كه نگهـداري و مواظبـت صـغير،
قانوناً يا برحسب قرارداد بر عهده او است ،در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت ،مسـئول
جبران ناظر بر كليهي زيانها و خسارات ناشي از رفتـار كـودك اعـم از عمـدي يـا ناشـي از
بياحتياطي است كه با وضع ماده  ٥٠ق.م.ا مصوب  ،١٣٧٠با ايجاد تخصيص ضمني ،ديات و
خسارات ناشي از اقدامات بزهكارانهي طفل از حيطهي حكم آن خارج شد.
بنابراين قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ١٣٧٠بدون در نظر گرفتن تقصير سرپرست يـا
حتي نياز به بررسي و اثبات تقصير در مرحله اي حادتر ،حتي در صورت اثبات تقصـير مـدني
سرپرست كه اعم از تعدي و تفريط است ،با اعﻼم مسئوليت محض جبران خسـارت مـالي از
اموال طفل ،حكم به امري كرد كه با پارادايمهاي جامعهي ايران همخواني نداشت.
در سال  ،١٣٩٢با تصويب قانون مجازات جديد ،رويكرد قانونگذار به موضوع ،با وضـع
ماده  ٩٢تغيير پيدا كرد .با در نظر گرفتن ماده  ٧٢٨ق.م.ا كه قانون مجازات اسﻼمي مصـوب
 ١٣٧٠را نسخ شده اعﻼم ميكند ،در حال حاضر ماده  ٩٢ق.م.ا مصوب  ١٣٩٢جايگزين ماده
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 ٥٠ق.م.ا سابق شده است .لذا ،با توجه به نسخ قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ١٣٧٠و حكـم
ماده  ٩٢ق.م.ا اخير ،ميتوان گفت كه حكم عام ناشي از ماده  ٧ق.م.م در حال حاضر به جـز
در خصوص ديات كه داراي قواعد خاص است ،بر كليهي خسارات ناشي از جـرم يـا غيـر آن
حاكم است .البته در موارد ديگري از قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ١٣٩٢ميتوان بـه طـور
ضمني فرض مسئوليت مدني سرپرست را مشاهده كرد .به عنوان مثـال ،بنـد الـف مـاده ٨٨
ق.م.ا اين قانون ،يكي از تصميمات ممكن متخذه از سوي دادگاه را تسليم كودك بزهكـار بـه
والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيـت و مواظبـت حسـن اخـﻼق
طفل يا نوجوان ذكر كرده است.
بنابراين قيد »اخذ تعهد از والدين ،اوليا يا سرپرست« در بند الف ماده  ٨٨ق.م.ا ،يكـي
از مواردي است كه ميتوان پذيرش مسـئوليت مـدني سرپرسـت در امـور كيفـري را در آن
مشاهده كرد .اما اين تعهد به معناي خاص را ميتوان نـوعي التـزام فـرد بـه انجـام دادن يـا
خودداري از انجام دادن كاري تلقي كرد .تأديب ،تربيت و مواظبـت از كـودك جـز بـا صـرف
هزينه امكان پذير نيست .تشديد مراقبتها با استناد به تعهدي كه ضـمانت اجـراي آن وفـق
ماده  ١٧٣ق.م سلب حق حضانت است ،به معنـاي افـزايش هزينـههاي نگهـداري بـه سـبب
قصوري مدني است كه سرپرست مرتكب شده و طفل به سـبب آن فعـل ،مرتكـب بزهكـاري
شده است .در كنار اين امر ،به موجب تبصره بند الف مـاده  ٨٨ق.م.ا مصـوب  ،٩٢دادگـاه در
صورت احراز مصلحت مي تواند از والدين ،اوليا يا سرپرست قانوني طفل يـا نوجـواني بزهكـار،
تعهدي مبني بر معرفي طفل بزهكار به مددكار اجتماعي يا روان شناس يا متخصصـان ديگـر
و فرستادن طفل يا نوجوان به يك موسسهي آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفـه
آموزي را اخذ كند.
تمامي اين موارد موجب و موجد ايجاد هزينههاي مالي است كه بر سرپرسـت تحميـل
ميشود .مبنا ،مستند و استدﻻل حقوقي اين هزينهها به سرپرست كه ناشي از حكـم دادگـاه
است ،تاكنون مورد كنكاش موثر قـرار نگرفتـه اسـت .در ايـن خصـوص ميتـوان بـا بررسـي
نظريههاي موجود در حيطه مسئوليت مدني مانند مسئوليت محض ،مشتمل بر اختيارگرايي
و خطر ،نظريات مبتني بر تقصير نظير تقابل خطر و نظريهي مبتني بر رفتار اجتماعي معيار،
به اين نتيجه رسيد كه تحميل هزينههاي فوق بـه عنـوان نـوعي جبـران خسـارت ناشـي از
مسامحه ي سرپرست در قبال نگهداري كودك كه منجر به ورود خسـاراتي بـه جامعـه شـده
است ،در قالب قواعد مسئوليت مدني وضع و تضـمين ميشـود .بـه بيـان ديگـر ،هزينـههاي
تحميلي به سرپرست كه به سبب ارتكاب بزه از سوي طفل موضوع سرپرسـتي حـادث شـده
است ،در قالب قواعد مربوط به مسئوليت مدني و به سبب اهمـال و تقصـير سرپرسـت قابـل
توجيه و استناد است ،حال آن كه تفسير اين موضوع با ديدگاه حقوق كيفري به هـيچ وجـه
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توجيه پذير نيست.
بنابراين با توجه به اعتبار كنوني قانون مسئوليت مدني و به ويژه مـاده  ٧ايـن قـانون،
همچنين نسخ صريح ماده  ٥٠ق.م.ا مصوب  ٧٠و وضع مواد  ٩٢و  ٨٨ق.م.ا جديد كه منجـر
به نسخ تخصيص ضمني ايجاد شـده بـر شـمول عـام بخشـي از مـاده  ٧ق.م.م در خصـوص
خسارات ناشي از جرم )غير از مورد ديات( شده بود ،مشاهده ميشـود كـه مسـئوليت مـدني
سرپرست در خصوص خسارات عمدي يا در نتيجهي بياحتياطي كودك يـا نوجـوان كـه در
قالب بزه يا غير آن )به جز در مورد ديات( نمود پيدا كرده بود ،همچنان مستقر و ثابت است؛
هر چند كه اخذ خسارت از سرپرست با تدفيقهاي حقوقي خاصي همراه است.

در مسئوليت مدني سرپرست و محافظ بنابر ماده  ٣٠٦ق.م.ا در خطـاي محـض ديـه قتـل و
همچنين ديه تبصره آن جنايت عمد و شبه عمد صغير به منزله خطـاي محـض و بـر عهـده
عاقله ميباشد و طبق ماده  ٣٠٧ق.م.ا »عاقله عبـارت اسـت از بسـتگان ذكـور نسـبي پـدر و
مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث ،به طوري كه همه كساني كه حـين الفـوت ميتواننـد
ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهنـد بـود «.بنـابراين ،اگـر صـغير بـه
موجب ماده  ٣٠٨ق.م.ا مرتكب قتل يا جرح پيشبيني شده در ماده  ٣٠٦ق.م.ا شود ،پـدر او
در صو رت حيات به عنوان تنها مصداق عاقله مسئول پرداخت ديه است.
بدين ترتيب ،اگر پدر در نگهداري و مواظبت صغير مرتكب تقصير شـده باشـد ،اعمـال
ماده  ٧ق.م.م مصداق مييابد و او به عنوان عاقله به موجب ماده  ٣٠٧ق.م.ا مسئول پرداخـت
ديه خواهد بود و نسبت به پرداخت خسارت زايد بر ديه ،بـه ويـژه بـا توجـه بـه رأي هيـأت
عمومي اصراري حقوقي مـورخ ١٣ ،٧٥/٤/٥بـه موجـب مـاده  ٧ق.م.م بـه عنـوان سرپرسـت و
 -١٣ديوان عالي كشور در رأي اصراري هيأت عمومي خود در تاريخ  ٦٨/٩/١٤اعﻼم كرده اسـت» :ادعـاي مطالبـه
ضرر و زيان ناشي از جرم در دادكاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبـق
قانون ديات معين نموده است ،بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده بر شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنـوان
ديگري غير از ديه ،فاقد مجوز ميباشد «.اين رأي در محافل حقوقي با انتقاد رو به رو شـد و در نتيجـه ،اكنـون
ديوان عالي كشور در رأي هيأت عمومي اصراري حقوقي مورخ  ٧٥/٤/٥چنين اعـﻼم كـرده اسـت» :بـه دﻻلـت
اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليـه
است كه عﻼوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كاري خواهان دادگـاه خوانـدگان را
پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است نظر به اين كه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قـانون راجـع بـه
ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه اسـتنباط نمـي شـود و بـا عنايـت بـه ايـن كـه منظـور از
خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي ميباشد لذا مستفاد از مـواد  ١و  ٢و ٣
ق.م.م و با التفات به قاعده كلي ﻻضرر و همچنـين قاعـده تسـبيب و اتـﻼف لـزوم جبـران ايـن گونـه خسـارات
بﻼاشكال است بنا به مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك سابق تبريز به اكثريت آرا ابرام ميگردد«.
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محافظ صغير الزام به جبران زيان خواهد بود.
جراحت و ديه جناياتهاي زيادتر از آن به عهـده عاقلـه ميباشـد و ديـه جراحتهـاي
كمتر از آن به عهده خود جاني است و اگر صغير تحت وﻻيت قهري و سرپرسـتي پـدر خـود
باشد ،اما پدر در نگهداري و مواظبت او مرتكب تقصير شده باشد ،يا اينكه حضانت صـغير بـه
تنهايي بر عهده مادر باشد؛ در اين فرض پدر به عنوان عاقله مسئول پرداخـت ديـه ناشـي از
قتل و جرح ارتكاب يافته توسط صغير خويش است .به موجب مـاده  ٧ق.م.م و مـاده ١٢١٦
ق.م ديه توسط كسي كه به موجب قانون يا قرارداد مكلف به نگهـداري و مواظبـت از صـغير
ميباشد از اموال خود صغير پرداخت ميشود.
با توجه به مواد  ٥٠و  ٣١١ق.م.ا ،ضمان عاقله شـامل خسـارت ناشـي از اتـﻼف امـوال
اشخاص توسط صغير نميشود و به طوركلي ميتوان گفت كه ضمان عاقله مسئوليتي اسـت
كه جنبه استثنايي دارد و اگر مقدمات و شرايط اعمال آن فراهم يا به تعبير ديگـر »موضـوع
ثابت باشد«) ،موسوي بجنوردي  (٤٨٣ ،١٤١٣فقـط در مـورد منصـوص قابـل اعمـال اسـت
)كاتوزيان .(٢:٢٨٢ ،١٣٩٥
هرگاه جاني )صغير( داراي عاقله نباشد يا عاقلهي او نتواند ديـه را بـه مـدت سـه سـال
بپردازد ،به موجـب مـاده  ٣١٢ق.م.ا ديـه از بيتالمـال پرداخـت ميشـود .پرداخـت ديـه از
بيت المال مبتني بر دو نوع است ،اوﻻً ،ضرورت جبران خسارت و حمايت از حـق زيـان ديـده
بدني )قاعده ﻻضرر( و ثانياً ،توزيع خسارت جبران نشده ميان تمام اعضاي جامعه ميباشد.
در حقوق انگليس ،سرپرست صغير اعم از سرپرست قراردادي يـا سرپرسـت قـانوني در
صورت تقصير مسئول زيان وارده ميباشد .لـذا ،چنانچـه صـغير بـر ديگـران آسـيب بـدني و
جسمي وارد كند و مقصر باشد ضامن و مسئول پرداخت ديه و خسـارت وارده وي ميباشـد.
ليكن ،در نظام حقوقي اين كشور در خصوص مسئوليت عاقلـه و ذكـور نسـبي بحثـي نشـده
است ).(Tune 1982, 872
در حقوق فرانسه ،عاقله يا بيتالمال يا خويشاوندان صغار ،مسئوليت نتايج مدني ناشـي
از عمل مجرمانـه ديگـري را بـر عهـده دارنـد ) .(Mazeaud 1978, 1948امـا داراي هـيچ
اقتداري بر فاعل فعل زيان بار نيستند .در نتيجه اگر در اين حالـت ،نـوعي مسـئوليت مـدني
ناشي از فعل غير به صورت اسثتنايي پذيرفته شود ،بايد اذعان داشت كه در اين مورد نيـازي
به تقصير شخص مسئول يعني عاقله يا خويشان يا بيتالمال نبـوده و ايشـان بـدون ارتكـاب
هيچ تقصيري مسئول عمل ديگري قـرار ميگيرنـد ) .(Viney 1995, 121-123بـه همـين
دليل مجني عليه يا ورثه وي نيازي ندارند تا تقصير عاقله يا خويشـان يـا بيتالمـال را ثابـت
كنند .در عين حال هيچ فرض تقصير عاقله يا خويشان يا بيتالمال وجود ندارند و به همـين
دليل عاقله يا بيتالمال يا خويشـان نميتواننـد بـا اثبـات بيتقصـيري از مسـئوليت رهـايي
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هر شخصي كه نگهداري از صغير بر عهده اوست ،ضامن خسـاراتي اسـت كـه از ناحيـه
فعل زيان بار ايشان به اشخاص ثالث وارد ميكند .به موجب ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسـه
پدر و مادر تا زماني كه اختيارات والديني خويش را اعمال ميكنند متضامناً مسـئول جبـران
خسارتي هستند كه ناشي از اعمال كودكان آنهاست كه با ايشان زندگي ميكنند و همچنين
موسسات مي توانند مسئول جبران خسارات كساني باشند كه براي نگهداري به اين موسسات
سپرده شدهاند ،كه مبناي چنين مسئوليت را خطر اجتماعي دانستهاند.

در حقوق ايران ،شخصي كه به ديگري آسيب برساند از نظر اخﻼقي نسبت به كاري كه انجام
داده است قابل مﻼمت ميباشد .بر مبناي نظريه تقصير ،در مسئوليت اخﻼقي بـراي ايـن كـه
زيان ديده بتواند خسارت خود را از كسي بخواهد ،بايد ثابت كنـد كـه تقصـير او سـبب ورود
خسارت شده است .در احراز تقصير ،زيان ديده نقش مدعي را دارد و بايد دﻻيل اثبـات آن را
بياورد .در مسئوليت قراردادي به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد براي اين منظـور كـافي
است و متعهد در صورتي از مسئوليت معاف ميشود كه ثابت كند مانع قهري و احتراز ناپذير
و پيشبيني نشدهاي او را از اجراي قرارداد بازداشته است .ولي در مسـئوليت قهـري تقصـير
هميشه برخﻼف اصل است و نياز به اثبات دارد و زيان ديده مدعي به شمار ميآيد.
در حقوق انگليس ،در قرن ١٩م دادگاهها توانستند حقـوق خطاهـا را بـه حقـوق خطـا
تبديل كنند كه يكي از روشها گسترش قلمرو بياحتياطي بـا تقصـير و تبـديل آن بـه يـك
اصل كلي براي مسئوليت بود .در نظام كامن ﻻ اصل واحدي مبناي مسـئوليت قـرار نگرفتـه
است .همان طور كه مسئوليت مبتني بر تقصير در همه موارد پذيرفته نشده است ،مسئوليت
بدون تقصير هم جايگزين آن نشده است .به نظر ميرسد كه در كـامن ﻻ در مـوارد غفلـت و
بي احتياطي اساس مسئوليت بر تقصير بنا شده است و در مواردي خاص از جملـه نگهـداري
اشياي خطرناك با اقداماتي كه كارشناسي ويژهاي نياز دارد ،مسئوليت بدون تقصير پذيرفتـه
شده است.
در نظام كامن ﻻ ،غفلت و بياحتياطي به مفهـوم خـودداري از انجـام كـاري اسـت كـه
 -١در حقوق فرانسه ،ماهيت ضمان بار شده بر عاقله و خويشان و بيـت المـال نشـان ميدهـد كـه ماهيـت ايـن
ضمان كامﻼً يك دين است و تا تحقق جنايت يك تعهدي با موضوع جبران خسارت بـر ذمـه ايـن اشـخاص بـار
ميشود كه نوعي ضمان قهري و از مقوله مسئوليت مدني اسـت .در مـاده  ١٣٧٠قـانون مـدني فرانسـه ضـمان
ناشي از جنايت مشابه دين و تعهد ناشي از جرم است .همچنين در نظام رومـي ژرمنـي ،جـرم بعنـوان يكـي از
منابع تعهد است ).(viney 1998, 833
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انساني متعارف و معقول در آن شرايط انجام ميداد و نيز انجام كـاري كـه انسـان معقـول و
متعارف در آن شرايط انجام نميداد و تقريباً معادل تقصير در حقوق نوشته شده اسـت ،جـز
اينكه شامل تقصير عمدي نميشود.
در حقوق فرانسه ،در مسئوليت مدني ناشي از فعل غير ،شخص شيوه زندگي ديگري را
كنترل كرده و بر تعيين رفتار و سبك زندگي وي اقتدار دارد .اين اقتدار نيز به جهت حالـت
خطرناكي است كه به طور بالقوه در شخص تحت مراقبت وجود دارد .در مواردي مواظبـت و
مراقبت به طور دوستانه و براي مدت زيادي به حكـم اداري يـا قضـايي بـه شخصـي سـپرده
ميشود .در نظام رومي ژرمني ،با توجه به رأي صادره از شعبه كيفري ديوان عالي كشـور در
تاريخ  ١٠اكتبر  ١٩٩٦در مورد خسارات ناشي از فعل غير ،يك كودك كه بـه يـك موسسـه
سپرده شده بود ،دادگاه طبق بند  ١ماده  ١٣٨٤قانون مدني فرانسه مقرر نمود كه نگهـداري
و مواظبت از طفلي را كه به يك شخص ح قوقي يا حقيقـي سـپرده شـده اسـت و در نتيجـه
مسئوليت مدني ،جبران خسارات برعهده آن ميباشد .لذا ،اين اشخاص بر مبناي مـاده فـوق
پاسخگوي فعل زيان بار طفل خواهند بود.
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