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 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت94/8/7 :

پذیرش94/12/8 :

چکیده
سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والددی در مقابدل فردنددان در دو ن داو حقدوری ایدران و
انگلیس حکایت اد پذیرش اختیار مطلد بدرای والددی درخصدو

فردنددان دارد تدا یدایی کد

میتوان اد من ر تاریخی اد ارتدار بی رید و شرط والدی بر دندگی فردندان سخ راند .رهداورد
ای رویکرد تاریخی در حوده مسؤولیت مدنی ،مصونیت اد مسؤولیت مدنی برای والدی بود ک
اد آن تحت عنوان «راعده مصونیت اد مسؤولیت مدنی والدی در برابر فردنددان» یداد مدیشدود
امّا با گذر دمان و تحوالتی ک درحوده حقوق مسدؤولیت مددنی رد داد ،بدار دیگدر تداریر ورق
خورد و راعده مصونیت اد مسؤولیت مدنی والدی در مقابل فردنددان ،اد حالدت مطلد و بددون
رید و شرط خود خارج گردید تا فردندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایتهای ویژه آن
ررار گیرند و ب ای ترتیب در موارد عدیدهای مصونیت ب مسؤولیت تبدیل شد .پژوهش حاضدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ نویسنده مسؤول مقال :

Email: parsapour@modares.ac.ir
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نشان میدهد ک در حقوق کنونی ،مسؤولیت مدنی والدی در مقابل فردندان اد «شخصی» بودن
مسؤولیت مدنی ب سمت «یمعی» شدن و حتی ب مرحل «یبران دولتی» خسارت فردندان پیش
رفت است .در حقوق ما با بهرهگیری اد دیدگاه مترری فق اسدممی در بدا «ضدمان عارلد » کد
بخشی اد آن شامل ضمان یریره و یبران خسدارت توسدب بسدتگان مدیشدود و همدی طدور
یبران خسارت اد طری بیتالمال ،یعنی یبدران توسدب دولدت ،طدرد تلقدی یدیددی بد یبدران
خسارت ب وسیل رراردادهای ایتماعی اد ربیل بیم و تأمی ایتماعی اد ید طدرو و دولدت اد
طرو دیگر شکل گرفت است .ب ای ترتیدب ،رانونگدذار مدیتواندد اد طرید تصدویب ردانون ،در
موارعی ک منبع یبران خسارت ویود ندارد یا منبع رانونی توانایی مالی بدرای یبدران خسدارت
را ندارد ،با تشکیل «صندوقهای بیم مسؤولیت مدنی» یبران را بر عهده حکومت بگذارد .مقالد
حاضر نشان اد تخصیص اکثر خوردن ای راعدده در حقدوق انگلدیس و اسدتثنایی بدودن آن در
حقوق ایران دارد ب طوری کد در حدال حاضدر مدیتدوان گتدت :راعدده «مصدونیت والددی اد
مسؤولیت مدنی” اد حالت مطل آن خارج شده و ب تاریر حقوق پیوست است.
واژگان کلیدی :مصونیت ،مسؤولیت مدنی ،ضمان عارل  ،صندوق بیم مسؤولیت مددنی ،یبدران
دولتی

 .1مقدمه
یکی اد حودههایی ک حقوق مسؤولیت مدنی بدا آن انندس فدراوان دارد ،حدوده خدانواده
است .در خانواده والدی  ،حامی اصلی فردندانند ک یکی اد حودههای حمایتی مدرتبب بدا
فردندان عبارت است اد :پوشش مسؤولیت مدنی ناشدی اد اعمدال دیانبدار آندان توسدب
والدی ک در روانی و حقوق کشورهای مختلتی اد یمل ایران و انگلیس 1پذیرفت شدده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کشورهای دیگری اد یمل آلمان مسؤولیت مدنی والدینی را پذیرفت اند .ماده  832رانون مدنی آلمان مقرر
میدارد« :کسی ک ب مویب رانون متعهد ب مواظبت اد شخصی است ک ب واسط صغر خود یا وضع دماغی و
یسمانی خویش نیاد ب مواظبت دارد ،ملزو ب یبران خسارتی است ک ب وسیل ای شخص بر اثر ارتکا ی
عمل غیررانونی ب دیگری وارد آورده است.»...
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است ]،1

.[13

هرچند امروده ن او مسؤولیت مدنی ب نحوی است ک عمل دیانبار ،سبب مدیشدود
ک اشخا

 ،مشمول راعده «مسؤولیت مددنی» ردرار گیرندد ،لکد اد گذشدت در حقدوق

انگلیس در حوده مسؤولیت مدنی والدی  ،راعده «مصونیت اد مسؤولیت مدنی والددی -
فردندی» 1مطرح شده است .با گذر دمان ای راعده دچار تحوالت عدیددهای شدده اسدت
ب نحوی ک میتوان گتت راعده مصونیت عممً یای خود را ب راعدده مسدؤولیت مددنی
داده است .در ن ر است در ای مقال بررسی شود ک آیا در ن او حقدوری ایدران راعدده
مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی ،همانند حقوق انگلیس پذیرفت شده اسدت تحدوالت
پیش آمده در حقوق انگلیس در ای رابط تا چ انداده با تحوالت حقدوق ایدران مطابقدت
دارد

 .2تاریخچه
ارتدار والدی بر فردندان سبب شده ک والدی ب مسدؤولیت مددنی در مقابدل فردنددان
گردن ننهند و همی امر باعث ایجاد درهی ب ناو راعده «مصونیت والددی اد مسدؤولیت
مدنی در مقابل فردندان» شود .مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی ب طور مطل بدوده،
اما ب مرور رویکرد ب سمت مسؤولیت مدنی آنان گراییدده و مصدونیت اد مسدؤولیت،
کمرنگتر شده است و اید فرایندد تکداملی بد سدمت «یمعدی» شددن مسدؤولیت پدیش
میرود .در حقیقت ،مسؤولیت مدنی اد «مسؤولیت شخصی» هم در حال گذر است و بد
سمت «مسؤولیت ایتماعی» ،بلک ب سمت «مسؤولیت دولتی» در حال حرکت است .اید
دیدگاه یبران خسارت ،ررنها پیش در بحث «ضمان عارل » مطرح شده و ریش تاریخی
و تأیید شدهای در حقوق اسممی دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. parent-child tort immunity rule
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 .3مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در گذر زمان
تحول«مصونیت» بد «مسدؤولیت» در حقدوق انگلدیس (بنددهای )2 ،1 ،3و حقدوق ایدران
(بند )4را میتوان ب چند دوران تقسیم کرد:
 .1مصونیت مطل والدی اد مسؤولیت مدنی،
 .2افول نسبی مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی،
 .3افول کامل مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی،
 .4افول مسؤولیت شخصی والدی ب مسؤولیت ایتماعی.
 .1-3مصونیت مطلق والدین از مسؤولیت مدنی
در یوامع اولی مردو ب صورت ربیل ای دندگی مدیکردندد .همد فامیدل بدا هدم دنددگی
مشترکی داشتند و هم افراد اد دستورات رئیس طایت تبعیت میکردند .در خانواده همد
افراد تحت اختیار پدر و مادر ب ویژه پدر ررار داشدتند .اگدر اد ناحید والددی دیدانی بد
فردندان میرسید ،امکان ارام دعوا علی آنان ویود نداشت ،رانونی بدر خدانواده حداکم
خود را داشت ک اعضدا بد ایدرای آنهدا

نبود ،و هر خانواده اصول و باورهای خا

پایبند بودند .در خانواده ،مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی بد صدورت مطلد بدود و
در صورتی ک اد ناحی والدی ب فردندان دیدانی وارد مدیشدد ،امکدان مطالبد یبدران
خسارت ویود نداشت.
در حقوق انگلییس ،خدانواده براسداس «ن ریّد مصدونیّت» دارای شخصدیّت حقدوری
واحدی ]،2

 [4بود و در نتیج امکان طرح دعدوای مسدؤولیّت مددنی اعضدای خدانواده

علی همدیگر ویود نداشت ] .[3مصدونیت اد طدرح دعدوا در مقابدل همددیگر ،بد صدورت
مطل بود.
 .1-1-3مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در تربیت و تنبیه کودک
تربیت کودک اد مهمتری وظایف والدی است .مداده  1178ق .و .بیدان مدیدارد« :ابدوی
4
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مکلف هستند ک در حدود توانایی خود ب تربیت اطتال خویش بر حسدب مقتضدی اردداو
کنند  .» . . .ای ماده تربیت فردند را تکلیف والدی میداندد .بد مویدب مداده 1044ق .و:
«دن و شوهر باید در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فردند با یکدیگر همکاری کنند».
در تربیت کودکان باید دو رویکرد با هم مورد توی ررار گیرد یکی افزایش
آمودههایی ک مویب رشد فضایل اخمری میشوند  ،همانند حس اخمق ،معاشرت و
آنچ مربوط ب ینب های مثبت دندگی است و دیگری ،تقلیل خصیص هایی ک مغایر با
ینب مثبت دندگی ایتماعی است  ،مانند پرهیز اد دروغگویی و کارهای ناپسند و آنچ
ک مربوط ب بد اخمری و هنجارشکنی ایتماعی است .کودک ممک است دست ب
کارهای خمو شئونات اخمری بزند و رفتارهای هنجارشک نشان دهد .در ای حالت
اگر والدی ب تنبی کودک روی آورند ،ممک است بر مشکمت تربیتی کودک بیتزایند.
آمودههای دینی بر تربیت صحیح کودک تأکید دارد امّا ب خاطر تربیت ،در موارد
استثنایی تنبی کودک را ایاده داده است .ماده  1179ق .و 1نیز برای تربیت کودک ب
والدی ایاده تنبی داده و حدود آن را محدود ب تأدیب نمودهکرده  ،ولی تعریتی اد
تأدیب ارای ارائ نکرده است .تنبی کودک طرق مختلتی دارد همانند رهر ،نبردن ب
تتریح ،یا انجاو کار در منزل  .تنها در موارد استثنایی باید کودک را تنبی بدنی کرد .اگر
کودک در کانون خانواده بزرگ میشود و رفتارهای محبت آمیز اد والدی میبیند،
باالتری تنبی او ابراد نا رضایتی و رهر با او است .تنبی باید ب در حدارل ممک و مدت
آن کوتاه باشد .اماو کاظم (علی السمو) ب یکی اد یارانش ک اد فردند شکایت می کرد
فرمودند « :ال تضربْ واهْجرهُ وال تطل » :او را کت

نزن . ،اد او دوری ک

خیلی طوالنی نشود» .امّا رهرت خیلی طوالنی نشود ]،4

امّا رهرت

.[9

تنبی کودک باید )1 :در حدّ ضرورت باشد  )2در حد متعارو باشد  )3نباید طوری
نباشد ک کودک ،والدی

را دشم

خویش تصور کند  )4سردنش شدید نباشد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1ابوی ح تنبی طتل خود را دارند ،ولی ب استناد ای ح نمیتوانند طتل خود را خارج اد حدود
تأدیب ،تنبی نمایند».
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(حضرت علی (علی السمو) فرمود« :دیادهروی کردن در مممت باعت برافروخت
شدن آتش لجایت میشود» ،5] 1

 )5 [94متناسب با نوع خطا باشد  )6تنبی بدنی

درموارد نادراستتاده شود  )7تنبی بدنی باید آخری

راهحل باشد  )8ب یاهای

حساس بدن کودک ضرب وارد نشود  )9یای تنبی نباید روی بدن کودک بماند و اگر
ب حد ررمزی پوست برسد ضار

باید دی پرداخت کند  )10تنبی میتواند مویب

سلب حضانت والدی شود.
اگر والدی در راستای تکلیف ردانونی مداده 1178ق .و ، .تنبید بددنی کدودک را الدو
بدانند میتوانند نسبت ب آن ارداو کنند .مداده 1179ق .و .اسدتتاده اد تنبید کدودک را بد
طوراعم ک شامل تنبی بدنی نیز می گردد ح والدی میداند .حتّی رانونگدذار در ردانون
مجادات اسممی اد ای هم فراتر رفت  ،درمواردی تأدیب کودک را تعهد و تکلیف والددی
دانست است .ماده  88ق .و .ا .بیدان مدیدارد« :دربداره اطتدال و نویواندانی کد مرتکدب
یرائم تعزیری میشوند ، . . .دادگاه یکی اد تصمیمات دیر را اتخاذ میکندد :الدف) تسدلیم
ب والدی یا اولیا یا سرپرست رانونی بدا خخدذ تعهدد بد تأدیدب و تربیدت و مواظبدت در
حس اخمق طتل .» . . .در ماده 158ق .و .ا 2 .اردامات والدی صغار و محجدوری را کد
ب من ور تأدیب یا حضانت آنها انجاو میشود میتوان در همی راستا دانست .ب اید
ترتیب ،تنبی کودک هم ح والدی  ،و هم در موارع لزوو ،تکلیف آنان است.
هرچند طب اطمق ماده  4رانون حمایت اد کودکان و نویوانان 3 ،ایراد هرگوند آدار
واذیت نسدبت بد کدودک رابدل مجدادات اسدت و تنبید بددنی بد هدر میدزان کد باشدد
علیاالصول باعث آسیب یسمی میگردد و اد ای بابت باید مطلقداً بدرای والددی ایجداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1اإلفراط فی المممة یَشنبُّ نار اللَجایة».
« .2عموه بر موارد مذکور در مواد ربل ،ارتکا رفتارى ک طب رانون یرو محسو میشود ،در موارد دیر رابل
مجادات نیست .. .:ت) اردامّات والدی و اولیاى رانونى و سرپرستان صغار و مجانی ک ب من ور تأدیب یا
حتاظت آنها انجاو شود ،مشروط بر ای ک اردامّات مذکور در حد متعارو و حدود شرعى تأدیب و محاف ت
باشد.»...
« .3هرگون صدم و اذیت و آدار و شکنج یسمی و روحی کودکان...ممنوع و.»...
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مسؤولیت مدنی کند ،امّا رانونگذار ب خاطر اهمیّت تربیت کودک ،تنبی توسدب والددی را
مجاد دانست و در رابط بی کودک و والدی  ،چنی اردامى را در یهت تربیت کدودک در
حد متعارو ،مویب مسؤولیت والدی نمیداند .پس والدی در تنبی متعدارو ،مصدونیت
اد مسؤولیت مدنی دارند و ای مصونیت ،مصونیت مطل اسدت یعندی تنبید ولدو بددنی
باشد و هرچند باعث آسیب یسمی و روحی کدودک گدردد تدا هنگدامی کد در محددوده
عرفی انجاو میشود ،رانونگذار ب تبع فق اسدممی آن را ایداده داده اسدت .پدس بدرای
والدی مسؤولیتی ایجاد نمیکند .ب ن ر ما نبدود مسدؤولیت والددی در رابطد بدا تنبید
متعارو فردندان را میتوان مصونیت مطل اد مسؤولیت مدنی دانست.
 .2-1-3مصونیت مطلق در ضمان عاقله
ضمان عارل مورد ربول فق امامیّ و اهل سنت ررار گرفت است ]،6

،7 25

.[413

در فق امامی عارل چهار گروه و شامل :عصب  ،معت  ،ضدمان یریدره و امداو (ع) اسدت
]،8

،9 431

 .[1052مشهور فقهدا عصدب را عارلد مدیداندد ،یعندی خویشداوندان

ذکوری ک اد ناحی پدر و مادر یا پدر با شخص نسبت داشدت  ،بد ترتیدب طبقدات ار ،
مسؤول پرداخت خسارت هستند ]،10

 .[735ماده  468ق .و .ا .بیان میدارد« :عارلد

عبارت اد پدر ،پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مدادری یدا پددری بد ترتیدب طبقدات
ار است .» . . .در ای ماده ،عارل در معنای عصب ب کاررفت است.
ماهیت ضمان عارل ی دی است و اد مقول مسؤولیت مدنی است .ضمان ناشدی اد
ینایت ک ب تبع فق در رانون مجادات مطرح شده ،مشاب دید و تعهدد ناشدی اد یدرو
است ]،11

.[140

طب ماده  452ق .و .ا 1دی دارای احکاو و آثار مسؤولیت مدنی است .دی بد خداطر
آنک هم احکاو و هم آثار مسؤولیت مدنی را دارد دارای ماهیت مسؤولیت مدنی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  :452دی  ،حسب مورد ،ح شخصی مجنیٌعلی یا ولیّدو است و احکاو و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را
دارد.
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در فرضی ک پدر ،فردند خود را ب صورت خطای محض ب رتل میرساند و فردندد
یز پدر وارثی ندارد ،و اد عارل فقب پدر باشد ،طب ماده  470ردانون مجدادات اسدممی
پرداخت دی ب عهده خود مرتکب رتل است ک در فرض ما پددر اسدت ،در اید صدورت
پدر باید دی را ب خودش پرداخت کند ک ای ن معنا دارد و ند فایددهای ]،12

.[337

در ای فرض ،پدر ک یانی محسو میگردد ،مطلقاً مصون اد مسؤولیت مدنی است.
 .3-1-3مصونیت مطلق مادر از مسؤولیت مدنی در ضمان عاقله
طب ماده  470ق .و .ا .در صورتی ک عارل نباشد یا ناتوان اد پرداخت خسدارت باشدد،
خود مرتکب مسؤول یبران خسارت خواهد بود .اگرمرتکب نیز رادر ب پرداخت نباشدد،
دی طب ن ر فق امامی ب عهده اماو معصوو (ع) اد محل بیتالمال ،یعندی خزاند دولدت
است .مطاب ماده 7ق .و .و .اگر نگهداری فردندان ب عهده والدی است و با هدم دنددگی
میکنند ،در صدورت تقصدیر والددی در نگهدداری ،در مقابدل افعدال دیدانآور فردنددان
مسؤولیت مدنی دارند در حالی ک در «ضمان عارل » مادر فارد مسدؤولیت مددنی بدرای
پرداخت دی است ،یعنی مصونیت مطل دارد .اگر صغیر یا مجنون ،عمداً مرتکب ینایدت
شوند و والدی هم درخصو

نگاهداری تقصیر کرده باشند ،چون فعدل عمددی صدغیر

و مجنون در حکم خطای محض است و درینایت خطای محض پرداخت دید بدر عهدده
«عارل » است و مادر یزء عارل محسو نمیشود ،برای پرداخت دی مسدؤولیتی نددارد
امّا براسداس مداده7ق .و .و .مدادر نیدز مسدؤول یبدران خسدارت ناشدی اد تقصدیر در
نگهداری و مراربت اد با «سرپرستی» است .در ای صورت برای پرداخدت دید ندوعی
تعارض بی ماده  7ق .و .و .و ضدمان عارلد پدیش مدیآیدد .مداده  7ق .و .و .بد خداطر
تقصیر در نگهداری ،مادر را مسؤول یبران خسارت میشناسد ولی در ضدمان عارلد ،
چون مادر اد عارل نیست ،فارد مسؤولیت خواهد بود .آیا طب ردانون مجدادات اسدممی
باید عارل دی را پرداخت کند یدا اید کد طبد مداده7ق .و .و .مدادر اد بدا سرپرسدتی
مسؤول پرداخت است دی دارای ویژگی یبران خسارت است و بایدد دیدد کدداو شدیوه
8
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یبران خسارت ب نتع دیاندیده است .در موارعی ک عارل فارد توان مالی برای پرداخدت
خسارت هستند ،ولی مادر توان مالی دارد باید طب ماده  7ق .و .و .ارداو گردد تدا مدادر
مکلف ب یبران خسارت باشد اما هرگاه مادر فارد توان مالی باشد ،اد طری مداده  7ق.
و .و .خسارت دیاندیده یبران نخواهد شد و بدون یبران باری میماند .در اید شدرایب،
اگر طب رانون مجادات اسممی اد با «ضمان عارل » عمدل شدود ،اگدر عارلد و خداطی
رادر ب پرداخت دی نباشند ،دی اد بیتالمال پرداخدت مدیشدود و دیاندیدده در شدرایب
بهتری ررار میگیرد چون بیتالمال (خزان دولدت) ید منبدع مطمدئ یبدران خسدارت
است .ای شیوه یبران خسارت (دولتی) اد طری رانون مسؤولیت مددنی میسدر نیسدت
مگر پیشنهاد ما درخصو

«یمعی» یا «ایتماعی» یدا «دولتدی» شددن یبدران خسدارت

ناشی اد مسؤولیت مدنی در رانونگذاری آینده لحاظ شود.

 .2-3افول نسبی مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی
استحکاو خانواده وابست ب اصولی متعالی مانند اصل مودّت و رحمت ،اصدل معدروو،
اصل عدالت و مساوات ،اصل تقدّو اخمق بر حقدوق ،اصدل مصدلحت ،اصدل خصوصدى
بودن حریم خانواده ،اصل کرامت ،اصل تعلیم و تربیدت ،اصدل اطاعدت و احتدراو ،اصدل
ثبدددات و اصدددل امنیدددت و عتددداو] ،13

،14 139-129

 [283-255اسدددت کددد

تضمی کننده سعادت معنوى خانواده و یامع خواهد بود .هرگاه والدی در رعایدت اید
اصول رفتارهای متعارفی داشت باشند ،مصون اد مسؤولیت مدنی خواهند بود.
هرچند نگهداری فردندان ح والدی است ،امّا سرپرستی والدینی کد بد رفتارهدای
ضد ایتماعی و ضد رانونی عادت داشت باشند ،باعث الگوبرداری کودکان اد آنان شده،
اد ای طری مجرمی بیشتری ب یامع تحمیل میکند]،15

 .[93ای نوع سرپرسدتی

مویب برود صدمات روحی یا یسمی فردندان میگردد .مسؤولیت ناشدی اد صددماتی
ک بر طتل وارد میشود ،ب سبب آدردگى یامع  ،دخالت دولت برای حمایدت اد صدغیر
و سلب حضانت اد والدی را ضرورى میسادد .بنابرای اگر در اثر رفتدار غیرمتعدارو
9
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والدی ضرری بد فردنددان برسدد ،تردیددی در تحقد مسدؤولیّت مددنی والددی بداری
نمیماندد .اید مسدؤولیت را مدی تدوان افدول نسدبی راعدده مصدونیت مطلد والددی اد
مسؤولیت مدنی در رابط با نگهداری فردندان دانست.
در حقوق انگلیس نیز رید «متعارو» پذیرفت شده و مویب پذیرش دعداوی فردنددان
علی والدی ب سبب اَعمال غیر متعارو شدده اسدت .در واردع ،مصدونیّت طدرح دعداوی
اعضای خانواده علی همدیگر و استثنایی بودن مسؤولیت در حقوق انگلیس مد ن ر ررار
میگیرد یعنی اگر رفتار والدی با فردندان بد صدورت والددینی1و متعدارو نباشدد ،در
ربال رفتار نامتعارو در برابر فردنددان ،مسدؤولیّت مددنی خواهندد داشدت .البتّد رفتدار
متعارو با رفتار متعارو والدی دیگر در همان شدرایب سدنجیده مدیشدود و بندابرای ،
رفتار والدی داخل در رفتار خاصی تحت عنوان «رفتار والدینی» اردیابی میگدردد ]،16
 .[526در حقیقت ،والدی مسؤول ضدررهای ناشدی اد تقصدیر خدویش بد فردنددان
هسدتند و اد طددرو فردندانشدان مددیتوانندد طددرو دعدوا رددرار بگیرنددد ]،17

 .[98در

انگلیس .اگر فردند در معرض خطر یسمی و روحی و اخمری ناشی اد رفتار نامتعدارو
والدی ررار بگیرد2 ،ممک است اد والدی گرفتد شدود و بد مقامّدات محلدی (بدا تعیدی
دادستان) تحویل گردد .والدی انگلیسی در ساب اد ارتدار مطلقی درخصدو

فردنددان

برخودار بودند ،ولی سرآغاد تعدیل در ای ارتدار مطل را در رضیّ 3 Shelleyمی تدوان
مشاهده کرد دعوایی ک در آن آرای پرسی شلی اوّلی پدری بود ک حضدانت و ارتددار
بر فردندانش را طب تصمیم دادگاه اد دست داد دیرا وی شخصی منکر ویود خدا بدود
و ممک بود ای اعتقاد را ب فردنددانش سدرایت دهدد و آنهدا را نادرسدت تربیدت کندد.
دادگاه نیز صراحتاً رخی خود را ب همی اوصاو شلی مسدتند کدرد]،18

 .[633پدس

اگر والدی بتوانند رفتار «متعدارو و احتیداطآمیدز»4بدا فردنددان داشدت باشدند دعدوای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. parental
2. Children Act 1989, s 31.
3. Shelley v. Westbrooke
4. reasonable and prudent

10

سیدعلی احمدزاده و همکاران ـــــــــــــــــــ افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت...

 .[1141در غیدر

مسؤولیّت مدنی فردندان علی والدینشان پذیرفتد نخواهدد شدد]،19

ای صورت مسؤولیت مدنی دارند ک نشاندهنده خروج اد مصونیت است.

 .3-3افول کامل قاعده مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی
در تحوالت حقوق مسؤولیت مدنی ،افول کامل مصونیت والدی اد مسؤولیت مدنی رابدل
ذکر است .ب ن ر ما هرچند ک در حقوق مسؤولیت مدنی ،تحوالت دیدادی در مصدونیت
والدی اد مسؤولیت مدنی شکل گرفت و ب سمت مسؤولیت مطل (در مقابدل مصدونیت
مطل ) گراییده است اما ن افول مطل اد مسؤولیت مدنی شدکل گرفتد و ند مسدؤولیت
مطل ایجاد شده است .برای مثال ،هرند گرایش ب ایجاد مسؤولیت بدرای والددی شدکل
گرفت  ،اما در مباحثی همانند «تنبی متعدارو فردنددان» در نتدس تنبید مصدونیت مطلد
ویود دارد .بنابرای در فق و حقوق در مواردی مصدونیت اد مسدؤولیت مددنی یریدان
دارد و ای نشان میدهد ک هنود ،ن مصونیت ب طورکامل دایل شدده و ند مسدؤولیت
مدنی حکومت کاملی یافت است و رگ هایی اد «مصونیت والددی » ویدود دارد کد مدانع
افول مطل اد مصونیت است .ای موضوع را در حقدوق کیتدری در رابطد بدا رتدل عمدد
فردند توسب پدر هم میتوان مشاهده کرد .در حالی کد در حقدوق کیتدری مدا مجدادات
رتل عمد ،اعداو است ،امّا اگر پدر فردند خود را عمداً بد رتدل برسداند ،هرچندد در مقابدل
بقی اولیای دَو مسؤولیت پرداخت دی دارد ،امّا برای مجادات رصا

مصدونیت خواهدد

داشت .با ویود اید  ،در صدورت تجداود والددی اد حددود متعدارو ،مسدؤولیت مددنی
خواهند داشت.
در حقوق انگلیس اد گذشت مصونیت مطلد والددی اد مسدؤولیت مددنی در مقابدل
دیانهای وارد ب فردندان حاکم بود(وحدت شخصیت حقوری اعضای خدانواده) امدا بدا
گذر دمان ای راعده با افول مواید شدد و در حدال حاضدر «تئدوری مسدؤولیّت مددنی
والدی » 1مطرح شده است]،20

 .[90با تصویب رانون معلولیّتهای مادردادی

11976

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. theory of parental liability
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طرح دعوا فردندان علی والدی ممک گردید .مثمً کودک علی مادرش نمدیتواندد دعدوای
مسؤولیّت مدنی مطرح کند ،مگر ای ک ورود صدم ب کودک در اثدر بدیاحتیداطی مدادر
رابل انتسا ب وی باشد]،21

.[96-95

در حقوق انگلیس ،مسؤولیّت مدنی والدی در رانون اطتال 1989و .بیدان شدده اسدت.
بند ی ماده ای رانون مقرر میدارد« :هم حقدوق ،تکدالیف ،اختیدارات ،مسدؤولیتهدا و
صمحیّتهایی ک والدی در ارتباط با طتدل و امدوالش دارندد در اید ردانون بررسدی و
تعیی میشود» .در بند  3ماده  3همی رانون اد یبران عینی و مراربت اد اموال فردنددان
توسب والددی صدحبت شدده اسدت 2 .در حقدوق انگلدیس ،اختیدارات والددی در امدوال
فردندان تحت عنوان «( »administration of propertyاداره اموال) مطرح شدده اسدت.
در رانون اطتال برای فردندان ح طرح دعدوای اسدترداد و یبدران (مددنی و مسدؤولیّت
مدنی) در استتاده اد اموال و منافع توسدب والددی ویدود دارد]،22

 .[32مسدؤولیّت

مدنی والدی شامل یانشدینی در امدوال فردندانشدان نمدیشدود (اگریانشدینی پذیرفتد
میشد طرح دعوای مسؤولیّت مدنی در تلف اموال فردندان علی والددی مسدموع نبدود).
3درحقددوق انگلددیس هماننددد ایددران امددوال فردندددان مسددتقل اد امددوال والدددی اسددت]،23
 [409و والدددی دارای حدد تصددرّو در امددوال فردندانشددان تحددت عنددوان «اداره و
مدیریت اموال» هستند لک در مورد تصرّفات دیانبار مثل تلف اموال ،والدی مسدؤولیّت
مدنی دارند .در حقوق ای کشور چنانچ تلدف امدوال توسدب فردنددان صدورت بگیدرد،
مسؤول خطای خویشند مگر ای ک والدی مباشرت یا مشارکت در تلدف داشدت باشدند
]،24

.[5

1.The Congential Disabilities (civil liability) Act 1976
2. (3)The rights referred to in subsection (2) include, in particular, the right of the guardian to
receive or recover in his own name, for the benefit of the child, property of whatever
description and wherever situated which the child is entitled to receive or recover.
3. Section 3(4)(b) Children Act 1989.
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 .1-3-3شخصیت حقوقی خانواده  ،تأثیر آن در مسؤولیت مدنی
خانواده را باید ی واحد ایتماعی شناخت ک در معندای اخدص ،شدامل پددر و مدادر و
فردندان است« .در یوامع بدوی ،واحد ایتماعی را خانواده می دانستند و دواو و ابددیّت
ای نهاد من وراصلی هر ید اد افدراد خدانواده بدود» ] ،25

 .[25گتتد شدده« :دیدر

دمانی ،واحد ایتماعی را خانواده میدانستند ن افراد خدانواده» ]،26

 .[112برخدی اد

استادان «شخصیّت حقوری» را ای گون تعریف کدردهاندد« :کیتیّتدی کد رانونگدذار بدرای
گروهی اد افراد یا برای مال یدا حقدوق خاصدی بدرای ید هددو معدی مدیشناسدد تدا
 .[17شخصدیّت حقدوری عبدارت اسدت اد:

موضوع حقوق و تکالیف ررار گیرد» ]،27

صمحیّت دارا شدن حقدوق و تکدالیف بدرای موضدوعات غیرانسدانی ]،28

.[83-70

دریوامع اولی شخصیّت حقوری ب معنای امرودی نبود ولی فکدر«شخصدیّت حقدوری»
بد صددورت ابتدددایی و نیم د متبلددور ویددود داشددت اسددت ] .[29اگددر خددانواده را دارای
شخصیت حقوری بدانیم ،هم اعضای خانواده ب عنوان ی شخص واحد شدناخت شدده
و فردندان و والدی نمیتوانند علی یکدیگر دعوای مسدؤولیت مددنی مطدرح کنندد چدون
هیچ کس نمیتواند علی خودش طرح دعوا کند .در ای صورت ،مصدونیت اد مسدؤولیت
مدنی ایجاد خواهد شد .امّدا آیدا خدانواده دارای شخصدیّت حقدوری در معندای مصدطلح
است با درت ن ر در روانی ایران اد یمل ماده  1118ق .و .ک رائدل بد اسدتقمل مدالی
برای دن شده است ،می تدوان گتدت :در ن داو حقدوری ایدران خدانواده دارای شخصدیّت
حقوری نیست ]،30

،1 4

 .[12بنابرای اعضای خانواده مدیتوانندد علید همددیگر

دعوای مسؤولیت مدنی ارام کنند.
 .2-3-3شخصیت حقوقی خانواده در قانون هدفمندی یارانهها
در بند « » ماده  1آیی نام ایرایی رانون هدفمنددی یاراند هدا آمدده اسدت« :خدانوار اد
افرادی تشکیل می شود ک براساس رابطد خویشداوندی درید ید بدا یکددیگر دنددگی
میکنند .» . . .بند «الف» مداده  7ردانون هدفمنددی یاراند هدا مدیگویدد« :یاراند در رالدب
13
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پرداخت نقدی و غیرنقدی . . .ب سرپرست خانوار پرداخت میشود» .چدون یاراند همد
اعضای خانوار ب حسا سرپرست خانوار پرداخت میگردد ،آیا ای امر مویدب تغییدر
نگرش رانونگذار نسبت ب شناخت «شخصیّت حقوری» برای خدانواده شدده اسدت اگدر
نتوان گتت ک رانونگذار ،خانواده را دارای شخصیّت حقوری میداندد بایدد ندوعی تغییدر
دیدگاه رانونگذار نسبت ب ویود شخصیّت حقوری برای خانواده رائل شد چون اگر ای
دیدگاه پنهانی رانونگذار در رانون هدفمندی یاران ها «خرق حجا » گردد ،میتدوان آن را
گامی در یهت گرایش ب ایجاد شخصدیّت حقدوری بدرای خدانواده تلقدی کدرد 1 .برخدی
حقوردانان اد اعطای شخصیّت حقوری ب خانواده دفاع کردهاند ]،31

4د.[6

آیا واریز یاران ب حسا سرپرست خانوار ،اذن رانونی تصرّو هم تلقّی میشود یا
ای کد تصدرّو او مسدتلزو اذن فردنددان اسدت و بددون اذن ،مسدؤولیّت مددنی خواهدد
داشت طب ماده  7رانون هدفمندی یاران ها . . .« :الف) یاران در رالب پرداخدت نقددی و
غیرنقدی . . .ب سرپرست خانوار پرداخت میشود» .بدرای اسدتیذان تصدرو هدم طبد
راعددده فقهددی ک د مددیگویددد« :اذن در شددیء اذن در لددوادو آن اسددت» ]،32

،33 636

 ،[84هرگاه دولت یاران را ب حسدا سرپرسدت خدانوار واریدز مدیکندد ،بایدد پددر
«سرپرست» خانواده باشد تا یاران ب حسدا او واریدز شدود و بتواندد در آن تصدرّو
کند یعنی رانون ح تصرّو پدر را ناشی اد «سرپرستی» دانست  ،ن «والیدت» .تصدرّو
سرپرست باید در راستای پرداخت افزایش ریمت حاملهای اندریی یدا بدرای نگاهدداری
فردندان یا داراییهای آنان باشد (اگر سرپرسدتی در ردانون هدفمنددی و مددنی را یکدی
بدانیم) و در صورت تصرو ،سرپرست مصدون اد مسدؤولیت مددنی خواهدد بدود و در
غیر آن مسؤولیت مدنی دارد.
در حقوق انگلیس در ررون وسطی ]،34

 [26رائل ب شخصیّت حقدوری خدانواده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در ای صورت ،برخورداری نهاد خانواده اد «شخصیّت حقوری» و بادنگری و تنقیح روانی در رابط با حقوق
متقابل دن و مرد ،برای تحکیم بنیان خانواده امری ضروری است .هرچند ب ن ر ما خانواده تنها ی واحد ایتماعی
است و فارد شخصیّت حقوری است.
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بودند و پس اد اددواج ،دویدی شدخص واحددی 1محسدو و ممندوع اد طدرح دعدوای
مسؤولیّت مدنی علی یکدیگر بودند .اید امدر مبتندی بدر دکتدری «وحددت حقدوری دن و
شوهر» 2بود ] .[35همچنی معتقد بودند آنان دارای هویّت و شخصدیّت واحددی هسدتند
] .[36ای دکتری تا ررن نوددهم نیز مورد تویّ محافل حقدوری انگلدیس بدود .دکتدری
وحدت شخصیّت دویی  ،شامل فردندان آنها نیز مدیگردیدد و لدذا رائدل بد ممنوعیّدت
طرح دعوای مسؤولیّت مدنی کلّ اعضای خانواده علی یکدیگر بودند ] . [37بدا اید حدال
دادگاههای انگلیس ای راعده را ب عندوان ید اصدل نیذیرفتندد و طدرح دعدوای اعضدای
خانواده علی یکدیگر را ربول کردند .در نتیج مصونیت کامل و مطلد اد مسدؤولیت بد
افول گرایید.

 .4افول مسؤولیت شخصی به مسؤولیت جمعی یا مسؤولیت اجتماعی
اصل شخصی بودن مسدؤولیت ،ید اصدل و راعدده پذیرفتد شدده در فقد ] 38و [9و
حقوق است .در ررآن مجید پنج بار آی شریت «وال تدزر وادره ودر اخدری» بیدان شدده
است 3 .در یامع هر کس مسؤول عمل خویش اسدت و نمدیتدوان بدار مسدؤولیت فعدل
دیانبار شخصی را بر عهده دیگری گذاشت امدا رانونگدذار در مدواردی بدار مسدؤولیت
مدنی را برعهده غیرعامل دیان گذاشت است .برای مثال در مداده 12ق .و .و .مسدؤولیت
فعل دیانبار کارگران بر عهده کارفرمدا گذاشدت شدده اسدت .در اید فدرض مسدؤولیت
کارگر و کارفرما هر دو ویود دارد و مسؤولیت آنان مسدؤولیت تضداممی [39]4اسدت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1در یکی اد آیات کتا مقدس در کتا پیدایش( )2:24آمده است ...« :و ب ای دلیل است ک ی انسان ،پدر و مادر
خود را ترک و با همسرش متّحد میشود و آن دو با هم ی هویّت را تشکیل میدهند».
2. the doctrine of the unity of legal personalities of husband and wife
« .3هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را ب دوش نمیکشد» /164سوره انعاو /15 ،سوره اسرا /18 ،سوره فاطر/7 ،
سوره دمر و /38سوره نجم.
 .4مسؤولیت تضاممی غیر اد مسؤولیت تضامنی است .در مسؤولیت تضاممی ،اد تعهد واحد ،دو یا چند شخص با
منشأهای مختلف درربال شخص طلبکار ملتزو میشوند بدون آنک دیون متعدد باشند.
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رانونگددذار در مدداده 7ق .و .و .مسددؤولیت سرپرسددت را ناشددی اد تقصددیر در نگهددداری
دانست است .در حقوق کیتری در«ضمان عارل » مسؤولیت رتل خطای محدض یدا مطلد
رتل توسب صغیر و دیوان برعهده عارل گذاشت شده است .در فق اسممى هدو اصدلى
اد ایجاد ضمان ،یبران دیان و برررارى عدالت است و برخمو ن دری کد معتقدد اسدت
استقرار اصل مسؤولیت شخصی ب تماو معنا مواف با عدل و عقل و مصلحت ایتماعی
است ]، 40

 ،[305ای ن ر را بطورمطل نمیتوان پذیرفت.

بحث افول مسؤولیت شخصی و یبران خسارت ب صورت یمعی یا تأمی ایتماعی
یا ب وسیل دولت ،اد مباحث یدید مسؤولیت مدنی است .اید بحدث در حقدوق اسدممی
در ضمان عارل ریش تداریخی دارد .در صددر اسدمو ضدمان یریدره 1مدورد امضدای
شارع ررار گرفت تا یبران خسارت برای خداطی میسدر گدردد و دیدان متضدرر یبدران
شود .ای مسأل امروده با عنوان بیم شکل گرفت است .در ضمان یریدره و بیمد  ،دید
را مرتکب پرداخت نمیکند ،بلک ضام یریدره و بیمد گدر کد هدیچگوند مباشدرتی در
ینایت ندارند میپردادند .در ضمان عارل  ،ی ندوع «بیمد خدانوادگی یدا خویشداوندی»
برای یبران خسارت اعضای خانواده اد یمل صدغیر و مجندون ایجداد شدده اسدت کد
نشاندهنده رویکرد ب سمت «یمعی» یا «ایتماعی» شدن یبران خسارت اسدت .افدزون
بر ای  ،در ماده 470ق .و .ا آمده است« :در صورتی ک مرتکب ،دارای عارلد نباشدد ،یدا
عارل او ب دلیل عدو تمک مالی نتواند دی را در مهلت مقرر بیردادد ،دی توسب مرتکدب
و در صورت عدو تمک او اد بیتالمال پرداخت میشدود» .طبد اید مداده در صدورت
نبود یا عدو توان مالی عارلد و خدود مرتکدب ،پرداخدت خسدارت اد «بیدتالمدال» یعندی
«خزان دولت» صورت میگیرد .ای نوع یبران خسارت ک بدا پیشدین فقهدی در ردانون
مجادات اسدممی آمدده اسدت ،نگدرش ایتمداعی یدا دولتدی کدردن یبدران خسدارت در
مسؤولیت مدنی است .ب ای ترتیب یبران خسارت در حوده مسؤولیت مددنی در حدال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ضمان یریره عقدی است ک ب مویب آن یکی اد طرفی عقد مسؤولیت ینایات مستلزو دی را نسبت ب طرو
عقد میپذیرد با ای شرط ک اد او ار ببرد .شخص ضام نباید اد ورا رانونی مضمونٌعن باشد.
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گذر اد مسؤولیت شخصدی و ایجداد ید رویکدرد یدیدد در ایجداد «مسدؤولیت یمعدی،
ایتماعی یا دولتی» است ک مصادیقی اد آنها بیان میگردد:

 .5جبییران خسییارت جمعییی و اجتمییاعی در مسییؤولیت مییدنی
والدین
 .1-5بیمه مسؤولیت مدنی
موضوع بیم مسؤولیت مدنی ،یبران خساراتی است ک در اثر اعمال دیانبدار اشدخا
حقوری ،متوی دیگران میشود .تعهد ب نتع اشخا

ثالث ویژگی بارد بیمد مسدؤولیت

مدنی است و با توی ب یبران خسارت اد سوی بیم گر (شرکت بیم ) ،برای بیمد گدزار
اطمینان خاطر حاصل میگردد.
در حددوده مسددؤولیت مدددنی اعضددای خددانواده« ،عارل د » را مددیتددوان نددوعی بیم د
«خانوادگی ،خویشاوندی» نامیدد کد بدار یبدران خسدارت دیداندیدده را بدی بسدتگان
سرشک میکند و نوعی یبران خسارت «یمعی» تلقی میگردد .حتی میتوان در فقد اد
ضمان «یریره» سخ راند و آن را نوعی بیمد تلقدی کدرد کد طدرفی آن ،بد گوند ای
یبران غرامت یرائم یکدیگر را بر عهده میگیرند]،41

 .[383عدموه بدر اید کد بیمد

مسؤولیت مدنی ،دارای فلست انسانی – ایتماعی است ،بیتردید دارای اهداو ارتصدادی
نیز هست و برای همی است ک در حقوق اسمو ،مشروعیت بیمد را اد بدا ضدرورت
ایتماعی برای یبران خسارت و نیاد ارتصادی ب آن میدانند]،42

.[191-186

 .2-5صندوق جبران خسارت محجورین
با توی ب دیدگاه مطرح شده مبنی بدر ضدرورت «یمعدی» یدا «ایتمداعی» کدردن یبدران
خسارت ناشی اد مسؤولیت مدنی ک برگرفت اد دیدگاه فق اسممی در بحث ضمان عارلد
است ،تأسیس صندوق مستقلی تحت عنوان «صندوق تأمی یبدران خسدارت محجدوری »
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در یهت حمایت اد حقوق فردندان (محجوری ) امدری ضدروری بد ن در مدیرسدد تدا در
مواردی ک آنان اد یانب والدینشان متحمل دیان میگردند و امکدان یبدران دیدان توسدب
والدی ب هر دلیلی اد یمل اعسار یا امتناع آنان اد یبران خسارت ویود نددارد ،خسدارت
وارد ب فردندان یبران گردد .پیشنهاد میشود ک سادمان بهزیستی ،متولی اید صدندوق
باشد .برای ای صندوق باید ح یانشینی و رائممقامی در مطالب خسارت پرداخت شدده،
اد والدی رائل شد .با پذیرش ای صندوق در رانونگذاری آینده ،عدموه بدر تسدهیل یبدران
خسارت وارد ب محجوری  ،یبران خسارت وارد ب اشدخا

ثالدث اد طدرو محجدوری

نیز اد طری ای صندوق امکانپذیر میگردد.

 -3-5پرداخت خسارت از بیتالمال(خزانه دولت)
در ضمان عارل  ،اگدر خداطی عارلد نداشدت باشدد ،یدا عارلد و خدود مرتکدب نداتوان اد
پرداخت باشد ،بر مبنای ن ر فقها ،خسارت باید توسب اماو (ع) اد محل بیتالمدال ،یعندی
خزان دولت یبران گردد .ای شیوه بهتری تضمی بدرای یبدران خسدارت اسدت و بد
خاطر پایدداری همیشدگی خزاند عمدومی ،در هدیچ شدرایطی دیدان بددون یبدران بداری
نمیماند .در ضمان عارل برای پرداخت خسارت دیاندیده دو مریدع یمعدی و ایتمداعی
یبران ،یعنی بستگان ب عنوان «صندوق بیم خویشاوندی» و بیتالمال ب عندوان یبدران
خسارت توسب دولدت در طدول هدم آمدده اسدت .رانونگدذار بد تبعیدت اد فقد اسدممی
میتواند با تصویب روانی مترری ،در موارعی ک منبع یبران خسدارت ویدود نددارد یدا
منبع رانونی ،توانایی مالی بدرای یبدران خسدارت را نددارد ،یبدران را بدر عهدده دولدت
بگذارد .با توی ب نگرش اسمو ب ضمان عارل  ،میتوان تحولی در شدیوههدای یبدران
خسارت ایجاد و «یبران دولتی» را نهادین کرد.
آنچ سبب ریحان یبران خسارت توسب دولت ،نسبت ب صندوق تدأمی خسدارت
محجوری میشود ،ای است ک برای دولت ح ریوع برای مطالب خسدارات پرداختدی
ب دیاندیده ویود ندارد امّا صندوق ،حد مطالبد خسدارات پرداخدت شدده را اد عامدل
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دیان دارد.
در حقوق انگلیس ،یبران خسارت دیاندیده توسب دولدت اد سدال  1964و .در رالدب
طرح یبران صدم های کیتری آغاد و هدم اکندون نیدز سداد و کارهدای دولتدی یبدران
خسارت در ای کشور ب مویب طدرح یبدران صددمات کیتدری (مصدو  .2001و) در
حال ایرا است .براساس بند  8و  9طرح مذکور ،ای صدمات عبارتندد اد :صددم بددنی،
صدم روانی و بیماری .همچنی مطاب بندهای  23-44خسارات ناشی اد ای صدم هدا
شامل اد دست دادن درآمد یدا تواندایی کسدب درآمدد ،هزیند هدای درمدانی و پزشدکی،
مراربت ،تدفی و اد دست دادن خدماتی است ک اد سوی والدی ارائد گردیدده اسدت .اد
ای رو ،ن او یبران خسارت دولتی در انگلیس عموه بر خسارتهای بدنی ،صدم هدا و
آسیبهای روانی و محرومیت اد درآمد یا توانایی کسب درآمد در آیندده را نیدز شدامل
میشود مشروط بر ای ک خسارتهای اخیر در نتیج صدم های بدنی ب ویدود آمدده
باشد ] .[43ای نگرش حقوق انگلیس باید در حقوق ما هم پذیرفت شود.

 .6نتیجهگیری
در حقوق انگلیس راعدهای تحت عنوان راعده «مصونیت والددی اد مسدؤولیت مددنی در
برابر فردندان» در گذشت شکل گرفت ک مانع طرح دعداوی مسدؤولیت مددنی ناشدی اد
اَعمال دیانبار والدی مقابل فردندان بود .هرچند ک ای راعدده بد طدور کامدل در فقد و
حقوق ما پذیرفت نشده و گرایش ب سوی مسدؤولیت مددنی والددی در مقابدل فردنددان
ویود داشت ،اما رگ های استثنایی اد آن مانندد مصدونیت در تنبید متعدارو فردنددان،
ویود دارد و هنود هم ایرای آنها پابریا است.
ب مرور ای راعده در حقوق انگلیس با افول موای و امکان طرح دعدوای مسدؤولیت
مدنی فردندان علی والدی فراهم شد و ب ای ترتیدب در مدوارد عدیددهای مصدونیت بد
مسؤولیت گرایدد .رهدا ورد پدژوهش حاضدر نشدان اد تخصدیص اکثدر خدوردن راعدده
مصونیت در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد.
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حقوق انگلیس بد سدمت شناسدایی مسدؤولیت مددنی والددی گراییدده کد آن را بد
حقوری ایران مبنی بر شناخت اصالت مسؤولیت مدنی والدی  ،نزدی تر کرده است .اید
تحوالت در حقوق انگلیس و ایران ب اندادهای چشمگیر بوده ک عموه بدر تغییدر نگدرش
اد مصددونیت بدد مسددؤولیت مدددنی والدددی  ،در وضددعیت کنددونی یبددران خسددارت اد
«شخصی» بودن ب سمت «یمعدی» شددن و بداالتر اد آن ،بد مرحلد «یبدران دولتدی»
متمایل شده است .در حقوق کشورمان پیشنهاد مدا بدرای تحدول در ردانون ،برگرفتد اد
دیدگاه مترری فق اسممی در بدا «ضدمان عارلد » اسدت کد در بخشدی اد آن ضدمان
یریره و یبران خسارت توسب بستگان ،سرمنشأ نگداه یدیدد بد یبدران خسدارت بد
وسلی رراردادهای ایتماعی ،همانند بیم و تشکیل نهادهای یمعدی و ایتمداعی ،همانندد
تأمی ایتماعی بوده است .اد طرفی یبران خسارت اد بیتالمال ،یعنی اد خزان عمدومی،
نشانگر اهمیت یبران دیان در دیدگاه فق اسدممی اسدت .کشدورهای مترردی بدا همدی
نگرش ب سمت ایتماعی کدردن یبدران خسدارات مسدؤولیت مددنی در حدال پیشدرفت
هستند .ب اید ترتیدب ،تأسدیس صدندوقهدای بیمد و توسدع نهادهدایی مانندد تدأمی
ایتمدداعی بددرای یبددران دیددانهددای وارد ب د فردندددان و نیددز اَعمددال دیددانآور آنددان در
رانونگذاری آیندده تحدت عندوان «صدندوق حمایدت اد محجدوری » و «یبدران خسدارت
فردندان توسب صندوقهای بیم و خزان دولت» ،امری ایتنا ناپذیر است.
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