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چکیده

به طور کلی بحث مسئولیت مدنی در روابط زوجین از مباحث بکر در حقووق مسوئولیت
مدنی ایران است .در این مقاله با نگاهی مقدماتی و کلی به ایون مسوئله ،اهمیوت ایون
موضوع را نشان میدهیم و قابلیت مطرحکردن این موضوع را حتوی در خصوصویترین
روابط زن و شوهر تبیین میکنیم .همچنین با معرفی پارهای از مفاهیم مربوط به بحث،
مبانی مسئله را بیان میکنیم .در این خصو  ،برای اولین بار «دکترین مصوونیت و در
واقع ،ممنوعیت اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی (قهری) علیه یکودیگر»
را که میراث حقوق کامنال است ،مطرح میکنیم .بهویژه این نظریه در دو نظام حقوقی
نمریکا و انگلستان بسیار مطرح است که نشان دادیم نثار و حتی خوود دکتورین موذکور
هنوز در انگلستان و نمریکا پابرجا است .به هنگام تبیین موضع حقوق داخلوی مبنوی بور
پذیرفتهنبودن این نظریه و مبانی نن در عین شناسایی نقش نموزههای اخالقی در قلمرو
حقوق مسوئولیت مودنی و معرفوی مصوادیقی از ایون توتثیر در فقوه امامیوه ،بوه ریشوه
مغفولمانده مسئله در حقوق غربی پرداختهایم و نن را عبار از فقدان شناسایی تاریخی
مالکیت زن و زوجه دانستهایم.
کلیدواژهها :مسئولیت مدنی ،ضمان قهری ،مسئولیت غیرقوراردادی ،حقووق خوانواده،
خطای مدنی ،دکترین مصونیت.

* استادیار دانشکهه حقوق دانشگاه قم،

dadmarzism@yahoo.com
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مقدّمه
بحث از مسئولیت مهنی در مختصات امروزی آن از شاخههای مهم حقوق مهنی به شطمار
میرود ،به روری که گ ته شهه« :شکوفاشطهن نظطام سطرمایهداری و پیشطرفت حیطرتآور
صدای باعث شهه است که مسئولیت مهنی مقام ممتاز و ویژهای به دسطت آورد» (کاقوزیطان،
 .)9 :0896از جوانههای نورسته بر این شاخه ،مباحث مسئولیت مهنی به صورت مضا آن
است که اغلب در فضای پ از انقالب اسالمی در بستر قحصطیالت قکمیلطی رخ نمطوده
است؛ به روری که اکدون عداوین مضافی چون مسئولیت مهنی پزشکان ،مسطئولیت مطهنی
مهدهسان ،مسئولیت مهنی شهرداریها ،مسئولیت مطهنی مربیطان ،مسطئولیت مطهنی دالالن،
مسئولیت مهنی وکالی دادگسطتری و حتطی مسطئولیت مطهنی دولطت ،جطای خطود را در
انهوختههای دانش حقوقی و به قب آن در ادبیات حقوقی ما باز کرده است.
یکی از مصادیق مربوب به مسئولیت مطهنی بطه صطورت مضطا «مسطئولیت مطهنی
زوجین» است که در واق بازقاب مفرحشهن مباحث مسئولیت مهنی در عرصه خانواده
به شمار میآیه و از فرب قازگی هدوز به گونهای فراگیر وارد حقوق خطانواده مطا نشطهه
است 1.از دالیل اصلی که بحث از مسئولیت مهنی در قالطبهطای مضطا آن را قوجیطه
میکده و بسدههکردن به قواعه عمومی باب مسئولیت مهنی درباره آنها را احتماالً ناکافی
جلوه می دهه -گذشته از قفبیطق پطارهای مقطررات خطاص و حتطی شطایه قواعطه ویطژه
مسئولیت مهنی بر فروع این دست مباحث ،قعهیل قوانین حاکم بر آنهطا و ایجطاد زمیدطه
پیهایش رشتههای جهیه از رهگذر قعمیق مباحث به صورت جزئیقطر -ایطن اسطت کطه
نشان دهیم مقررات حقوقی ایطران در عرصطه حقطوق مسطئولیت مطهنی غدطای درخطور
قوجهی دارنه و ووابط حقمحور آن در قلمرو خانواده به صورت خاص درخور قوجطه
است (نک :.ص ایی413 :0839 ،؛ وحهقی شبیری.)011-083 :0831 ،
زمیدههای قابل بحث درباره حقوق مسئولیت مهنی خانواده چدهان گسترده است که
حتی به عرصه روابط کامالً خصوصی زوجین هم کشیهه میشود؛ به روری کطه اگطر از
این زاویه به قوصیههای اخالقی و الزامات قانونی که شرع مقطه اسطالم بطرای روابطط
جدسی زوجین بیان کرده نظری بی کدیم ،متوجه میشویم که این امطر قطا چطه انطهازه در
استحکام یا فروپاشی خانواده نقطش بزرگطی دارد (نطک :.بسطتان 80-41 :0833 ،و 411-411؛
حقشدا 009 :0833 ،؛ قائهی008 :0836 ،؛ حکیم و زاههیفر.)0836 ،
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از مباحث بدیادین و قابل ررح در عرصه حقوق مسئولیت خانواده -ماندطه فلسط
این نحو مسئولیت مهنی و میزان کاربرد مبانی عمومی و قواعه عام مسئولیت مهنی در
عرصه خانواده -که بگذریم ،مباحث مصهاقی مسئولیت مهنی در حقوق خطانواده کطه
عمهقاً ناشی از اعمال حقوق و قکالی زوجین است ،می قوانه به فربهطی علمطی ایطن
شاخه از حقوق کمک کده .البته در این رشته بررسیها بایه قوجه داشطت کطه م هطوم
«خانواده» به «زوجه» ققلیل نیابه؛ اق اقی که در همان قعهاد نطاچیز مدطاب ذکرشطهه بطه
عیان رخ داده است .نویسدهه عقیهه دارد قأویلبطردن «خطانواده» بطه «زن» یطا «زوجطه»
اگرچه بازقاب محرومیت قاریخی جد مؤنث است ،بایه قوجه داشطت کطه اوالً ایطن
محرومیت با مختصات و مفالبات امروزی آن از نطوع فریادهطای وارداقطی اسطت کطه
مربوب به درد حاصل از ظلم به زن در آن سوی آبها اسطت و قطرویج آن در ادبیطات
حقوقی ما به مثابه گرفتن نبض بیماری دیگر به جای بیمار در حال معالجه است که به
قجویز نادرستی میانجامه و ثانیاً محهودکردن خانواده و حقوق آن به زن یا زوجطه در
نهایت نه مصلحت خانواده را قأمین میکده ،نه زن یا زوجه را و در واق  ،قشطویق بطه
شورانهن عضوی از خانواده علیه عضوی دیگر و حتطی خطود آن عضطو و در نهایطت
2
خود خانواده است.
 .1مفاهیم و مبانی
مسئولیت مهنی ( )civil liabilityرا قکلی شخص در جبران زیان واردشهه به غیر معرفی
کردهانه (کاقوزیان10 :1369 ،؛ ص ایی .)5 :1383 ،مسئولیت مهنی به معدای فوق به دو شطعبه
مهم ققسیم شهه است :مسئولیت مهنی قراردادی و مسطئولیت مطهنی خطارج از قطرارداد
(کاقوزیان .)16 :1369 ،مسئولیت مهنی خارج از قرارداد را مسئولیت مهنی غیرقراردادی یطا
ومان قهری نیز نامیههانه (ص ایی 5 :1383 ،و  ،)6چدانکطه مسطئولیت ققصطیری یطا همطان
مسئولیت مبتدی بر ققصیر نیز درباره آن به کار رفته است (جع طری لدگطرودی.)645 :1370 ،
در قانون مهنی هم عدوان صهر ماده  301در قالب «الزامات بهون قرارداد» برای رسانهن
همان معدا انتخاب و در ادامه از قعبیر «ومان قهری» است اده شطهه اسطت .پط درسطت
است اگر بگوییم در فقه و به قب آن در قانون مهنیِ ما ،مسطئولیت خطارج از قطرارداد را
ومان قهری نامیطههانطه (مطاده  307ق.م( ).جع طری لدگطرودی .)643 :1370 ،در مسطئولیت
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قراردادی ،قکلی به جبران خسارت ،ناشی از قرارداد و در مسئولیت خارج از قطرارداد،
ناشی از قانون دانسته شهه است.
به نظر میرسه در ادبیات حقوقی ما ،هر گاه قعبیطر «مسطئولیت مطهنی» بطه صطورت
مفلق به کار رود بیشطتر مسطئولیت غیرقطراردادی یطا همطان وطمان قهطری مطراد اسطت
(کاقوزیان .)1 :1369 ،بعضی استادان از این هم فراقر رفته ،مسئولیت غیرقراردادی یا همطان
ومان قهری را دارای دو معدای عام و خاص میدانده :مسئولیت مهنی غیرقراردادی بطه
معدای عام ،موووع ماده  307ق.م .است که مسئولیت ناشطی از اسطتی ا و غصطب را در
کدار اقال و قسبیب شامل میشود؛ اما در معدای خاص آن فقط اقال و قسطبیب را در
بر میگیرد (ص ایی ،1387 ،جزوه دستنوی دکتری).
امروزه مسئولیت مهنی غیرقراردادی یا همان ومان قهری را معادل انگلیسطی  tortدر
حقوق کامنال ( )common lawقرار میدهدطه .از دیطه یکطی از اسطتادان برجسطته حقطوق
مسئولیت مهنی ،معدای کلمه  tortعبارت است از «عمل نامشروع زیانآور؛ خواه عمطهی
باشه یا غیرعمهی به شرب آنکه نقض قرارداد نباشه» (ص ایی )6 :1383 ،و شطایه گویطاقر
باشه اگر به آن اوافه کدیم :جرم هم نباشه.
از آنجا که کلمه  tortاز واژه یونانی  tortusبه معدای خفا ( )wrongمشتق شطهه اسطت،
در حقوق فرانسه هم  tortبه همان معدای خفا در حقوق مهنی است ،با این ق طاوت کطه
فرانسویها واژه  delictبه معدای خال را برای رسانهن همان معدا بطه کطار مطیبرنطه .از
مهمقرین ق اوتهای ذکرشهه میان  tortدر حقوق انگلی و  delictدر حقوق فرانسه ،کطه
به نوعی معر ق اوت اساسی دو سیستم کامنال و رومیژرمدی هم هست ،این است که
اولی را محصول حقوق عرفی و امروزه قا انهازهای حقوق مهون میدانده ،در حطالی کطه
دومی را محصول انحصاری حقوق مهون به شمار میآورنه (همان).
نگارنهه معتقه است بیقوجهی به ق اوت میطان واژه «خفطا» در جطایی کطه در برابطر
«عمه» به کار میرود با واژه «خفا» به معدطای «عمطل نامشطروع» باعطث شطهه اسطت در
کتابهای حقوقی ما ،به شرحی که در فوق آمه ،قرجمه  tortبه «خفای مطهنی» را دقیطق
نهانده و «عمهیبودن» یا «غیرعمهیبودن» را به آن اوافه کدده ،در حالی که مطراد از tort
عمل نامشروعی است که به معدای خروج از متعار است ،ولی لزوماً جرم نیست.
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«مسئولیت مهنی» در معدای عام آن در برابر «مسئولیت کی ری» قرار مطیگیطرد (جع طری

لدگرودی .)645 :1370 ،مقصود از مسئولیت کی ری نیز الزام به قحمل مجازات کی طری اسطت
(صط ایی .)5 :1383 ،ق اوت قائلشهن میان مسئولیت مطهنی و کی طری ،بطهویطژه در گذشطته،
چدهان مشکلی نهاشته است (همان) .امروزه نیز با آنکه ق اوتهایی را از جدبههای مختلط
میان این دو نوع مسئولیت برشطمردهانطه (نطک :.همطان8 :؛ کاقوزیطان 13 :1369 ،و 14؛ سطدهوری،
 6 :1384و  ،)7ارقباب آنها به گونهای است که میقوان نسبت میان این دو نوع مسطئولیت را
عام و خاص منوجه دانست و در واق اذعان کطرد کطه میطان مسطئولیت مطهنی و کی طری
قعارض وجود نهارد؛ به روری که ممکن است هر دو در یک عمل به نحو همزمان جمط
شونه ،مانده جرمهای قتل ،سرقت ،ورب و جرح عمهی ،قصطاد جرحطی و خیانطت در
امانت که در آنها عالوه بر مجازات کی ری ،زیانهای مالی خصوصی نیز بایه جبران شطود.
چدانکه امکان دارد عملی جرم نباشه ،ولی موجب مسئولیت مهنی شطود ،ماندطه قصطرفات
خارج از حه متعار همسایه که به زیان همسایه دیگر قمام شود یا اقال غیرعمهی مطال
غیر ،مثل اقال مال دیگری در خواب .باألخره احتمال دارد عملی جرم باشه ،ولطی مدجطر
به مسئولیت مهنی نشود ،مانده ولگطردی یطا پطارهای از جطرایم سیاسطی (صط ایی8 :1383 ،؛
کاقوزیان 13 :1369 ،و 14؛ سدهوری 6 :1384 ،و .)7

قوجه به این مسئله از اینرو اهمیت دارد که قعطهادی از عدطاوین قابطل رطرح حطول
محور مسئولیت مهنی زوجین ،مانده پارهای از مصادیق قعدی الزوجة در هدگام آمیطز
جدسی ،افضا ،خشونت خانگی و اموری از این دست ،در مقررات کی طری مطا عدطاویدی
مجرمانهانه؛ لذا ممکن است بحث از آنها به عدوان مباحث مسئولیت مهنی ،خلط مبحث
قلمهاد شود! در حالی که وجود رابفه قدگاقدگ میطان ایطن دو نطوع مسطئولیت از لحطاظ
قاریخی و نیز قلمرو کدونی ،به شرحی که گ ته شه ،مطیقوانطه قوجیطه مداسطبی در ایطن
زمیده باشه؛ بهویژه ایدکه در قانون مجازات اسالمی راج به اموری از ایطن دسطت ،دیطه
پیشبیدی شهه است که کی ر محض دانستن آن نزد صطاحبنظطران محطل قردیطه جطهی
است ،شایه هم نظر درستقر این باشه که با وجطود قعیطین دیطه بطرای ارقکطاب اعمطال
یادشهه ،از آنجا که این «دیه» همچون «خسارت» به زیاندیهه است که پرداخت میشود،
به غرامت نزدیک است قا مجطازات کی طری؛ یطا حطهاقل بگطوییم هطر دو جدبطه را دارد
(ص ایی ،1387 ،جزوه دستنوی

دکتری).
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اهمّ اصول موووعه بحث چدین است :مبدای مسئولیت در فقطه و قطانون مطهنی مطا
خفر است که بر اسا آن الزم است فقط رابفه سببیت و ورر اثبات شود ،نه ققصطیر؛
در این میان عامل ققصیر فقط در احراز رابفه سببیت نقشآفرین است؛ و نظطام واحطهی
بر هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری حاکم اسطت؛ عمطل یطا قطر فعطل مووطوع
مسئولیت مهنی غیرقراردادی میقوانه موووع مجازات کی ری نیز قطرار گیطرد ،چدانکطه
میقوانه پیونههایی را با قرارداد نیز داشته باشه؛ و باألخره اصول و قواعه عام مسطئولیت
مهنی علیاالصول در روابط زوجین و قلمرو حقوق خانواده حاکم است.
 .2مسئولیت مدنی زوجین در قبال یکدیگر در حقوق کامنال (دکترین مصونیت)
در حقوق کامنال ،یک نظریه مهم حقوقی وجود دارد که به موجب آن اعضای خطانواده
از ررح دعوای مسئولیت مهنی علیه یکهیگر ممدوع شههانه .این دکترین با عبارتهطای
مختل ی گزار شهه است ،از جمله:
 «دکترین مصونیت در روابط درونخانوادگی» ( doctrine of immunity in intra-familial.)Sinal & Shmueli, 2009: 106( )relations
 «دکترین مصونیت از حیث مسئولیت مهنی در روابط زن و شطوهری» ( doctrine of.)Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008( )inter spousal tort immunity
در پارهای از مداب  ،اصل نطاممکنبطودن رطرح دعطوای مسطئولیت مطهنی از جانطب
زوجین علیه یکهیگر ،ناشی از دکترین دیگری با عدوان «دکترین وحطهت حقطوقی زن و
شطوهر» ( )the doctrine of the unity of legal personalities of husband and wifeدانسطته شطهه
است ( .)"Family Law- Tot", Britannica Encyclopedia, 2010نویسدههای دیگر دکترین محل
بحث را برخاسته از فروی قانونی معرفطی مطیکدطه کطه بطه موجطب آن زن و شطوهر از
هویتی واحه برخوردارنه (.)Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008
به نظر میرسه چون به حسب اصفالح و آثار مترقبه نمیقوان پیونه زن و شوهر در
اثر ازدواج را بهوجودآورنهه شخصیت حقوقی مستقل از زوجین به شمار آورد یطا آن را
فروی قانونی در سیاق سایر فروض قانونی قلمهاد کرد ،بطه ذهطن خفطور مطیکدطه کطه
هه از قعابیر یادشهه ،اشاره به م هومی اخالقی است که با ازدواج معدا پیها مطیکدطه و
زن و شوهر را به مثابه دو روح در یک کالبه قرار میدهه.
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آنچه این برداشت را ققویت میکده قصریح به این نکتطه اسطت کطه دکتطرین محطل
بحث ،متخذ از یکی از آیات کتاب مقه در کتاب پیهایش ( )41 :4است که مطیگویطه:
«و به این دلیل است که یک انسان ،پطهر و مطادر خطود را قطر و بطا همسطر متحطه
میشود و آن دو با هم یک هویت را قشکیل میدهدطه» ( .)Sinal & Shmueli, 2009: 107بطا
این حال ،قوجه به پیشیده این مفلب نشان میدهطه کطه قعبیطر مطذکور فراقطر از قعبیطری
اخالقی است و بار حقوقی خاصی را با خود حمل میکدطه .قووطیح مفلطب ایدکطه ،در
قرون وسفا ،به واسفه ازدواج ،بر اسا «اصطل وحطهت» ( ،)unityزن و شطوهر از نظطر
حقوقی یک شخص میشهنه؛ یعدی وجود و هسطتی واقعطی و حقطوقی زن بطه واسطفه
ازدواج به هستی مرد وابسته میشه یا حهاقل با آن درمیآمیخت و متحه میشه .زن هطر
کاری را در زیر چتر او و قحت حمایت و پوشش او انجام میداد .قمام حقطوق قطانونی،
قعههات و محجوریتی که هر یک از آنها در پطی ازدواج بطه دسطت مطیآورد ،مبتدطی بطر
همین قاعهه وحهت شخصیت زن و مرد بود .بر اسا این قاعهه ،هطر دعطوایی کطه بطه
واسفه فعل یا قر فعل یکی از زوجین مفرح میشه ،الزم بود علیه هر دوی آنها مت قطاً
مفرح شود و اگر یکی از زوجین میخواست علیه ثالثی ررح دعطوا کدطه ،الزم بطود بطا
همسر خود ،مت قاً اقهام به ررح دعوا کده .این قاعهه در قرن نوزدهم محل قوجطه قطرار
گرفت ،اما هیچگاه نتوانست به عدوان یکی از قواعه اصیل کطامنال ،مقبطول واقط شطود.
رویه قضایی دادگاهای انگلطی نیطز قاعطهه وحطهت شخصطیت را نسذیرفتطه اسطت .در
دعوایی که علیه یک زن و مرد به اقهام قورئه مفرح شهه بود ،آنها در دفاع از خود ابطراز
داشتده که الزمه ارقکاب قورئه ،وجود دو شخص است و با قوجه به ایدکه ربطق قاعطهه
وحهت شخصیت ،زن و شطوهر دارای یطک شخصطیت حقطوقی هسطتده ،اقهطام قورئطه
نمیقوانه درباره آنها صهق کده .اما این استهالل آنها رد شه ،بطا ایطن اسطتهالل کطه :ایطن
قاعهه امروزه مترو شهه است و هم در عمل و هم در قانون ،زن و شوهر ،دو شخص
به حساب میآیده ،نه یک شخص .نظریه وحهت بهون شک در اصل مربوب بطه کتطاب
مقه بود ،اما در زمانی که دلیلی شه برای وابستهکردن اراده زن ،مظهر مردساالری بطه
شمار آمه (نک :.فخاری 11 :0861 ،به نقل از.)Bromleys, 2007: 107 :
نکته مهم دیگر ایدکه دکترین یادشهه محهود به روابط زن و شطوهر نبطوده و شطامل
اوالد نیز میشود؛ از اینرو گاه از اصفالح «خانواده» برای معرفی ایطن دکتطرین اسطت اده
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شهه است ،نه زوجین .در پارهای مداب هم قصریح شهه اسطت کطه بطه موجطب دکتطرین
مصونیت ،اعضای خانواده از ررح دعوای مسئولیت مهنی علیه یکهیگر ممدوع بطودهانطه
( .)The Lectric Law Librarys, 2010با این وص اگر بتوان م هطوم خطانواده گسطترده را در
موووع دکترین محل بحث به کار برد ،محهوده این دکترین وسی قر از این هم میشود؛
ولی قهر متیقن مدظور از آن خصوص روابط زوجین و حهاکثر اوالد آنها است.
مفابق دکترین مصونیت به عدوان میراث حقوق سطدتی کطامنال ،اعضطای خطانواده از
ررح دعوای  tortعلیه یکهیگر به رور کامل ممدوع بودهانه .قوجیه مفلب هطم ایطن بطود
که اجازهدادن به اعضای خانواده برای ررح دعوای مسئولیت مهنی علیه یکطهیگر مدجطر
به گسست خانواده میشود (همان) .این دیهگاه به جدبطه اخالقطی دکتطرین محطل بحطث
اشاره دارد .عالوه بر این ،از بعه امکان ثبوقی نیز گ ته شهه است زن و شوهر به واسطفه
ازدواج هویت واحهی پیها میکدده و شخص نمیقوانه علیه خطود اقامطه دعطوا کدطه
( .)Sinal & Shmueli, 2009: 106-107بدابراین وقتی در بعضی نوشتهها میخوانیم که« :رطرح
دعوای مسئولیت مهنی میان زن و شوهر ،هم اخالقاً و هم قصوراً ،قابطل مداقشطه اسطت»
( )Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008بطه دو جدبطه یادشطهه اشطاره دارد .از
دالیل دیگری که در قوجیه این دکترین به آنها اشاره شهه ،عبارتانه از:
 ح انسجام و هماهدگی خانواده؛ جلوگیری از شکستهشهن سه دعاوی گوناگون در میان اعضای خانواده؛ جلوگیری از ررح دعاوی واهی و مبتدی بر قبانی اعضای خانواده علیه شرکتهایبیمه و در نتیجه داراشهن خانواده به حساب شرکت (.)Shmueli, 2010: 11-18
امروزه دالیل یادشهه همچدان در کشطاکش انهیشطههطای فردگرایانطه ( Individualistic
 )approachو خطططانوادهگرایانطططه ( )Family-collectivist approachدر معطططرض رد و قبطططول
صاحبنظران قرار دارنه؛ مثالً در نقه دلیل مربطوب بطه جلطوگیری از گسسطت خطانواده
گ ته شهه است که وقتی دعوای مسئولیت مهنی از جانب اعضای خانواده علیه یکطهیگر
مفرح میشود ،حکایت از گسستی دارد کطه سطابقاً در خطانواده رخ داده و دیگطر نبایطه
جلوگیری از چیزی را که محقق شهه است بهانه ممدوعیت یادشهه قرار داد ( The Lectric
.)Law Librarys, 2010
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دکترین مصونیت در انگلستان از سال  1962و با قصویب قوانین خاصی ،بهویطژه در
زمیده به رسمیت شداختن حق مالکیت برای زنان ،لغو شه؛ مثالً در مطتن بدطه  1مطاده 2
قانون همچدان معتبطر اصطالح حقطوق زن و شطوهر ()Law Reform Husband and Wife Act
مصوب  1962در اسکاقلده ،به عدوان کشطوری معطر حقطوق انگلسطتان ،چدطین آمطهه
است« :بر اسا مقررات این ماده ،هر یک از ارطرا عقطه نکطاح در اقامطه دعطوا علیطه
یکهیگر در ارقباب با عمل نامشروع یا بطیمبطاالقی یطا قطر فعطل یطا ممانعطت از عمطل
3
نامشروع ،از حقوق مشابهی به مانده کسی که ازدواج نکرده است برخوردارنه» ( scottish
.)law commission, 1992

با این حال ،حقوق انگلستان بقایای این دکترین را قا امطروز ح ط کطرده اسطت ،بطه
روری که به دادگاههای انگلستان این اختیار داده شهه که رسیهگی به دعاوی مسطئولیت
مهنی زوجین علیه یکهیگر را برای ح انسجام خانواده و جلطوگیری از فروپاشطی آن
متوق کدده ( .)Sinal & Shmueli, 2009: 107از اینرو در بده دوم از همین ماده قانونی ،بطه
قاوی دادگاه اختیار داده شهه است که چدانچه در هر یک از مراحل رسیهگی به دعاوی
محل بحث ،قشخیص دهه که ادامه دادرسی ن اساسی برای هیچ یک از اررا نکطاح
در پی نهارد ،از ادامه رسیهگی خطودداری ورزد .)Scottish Law Commission, 1992( 4البتطه
سمت و سوی پیشدهادهای قانونی ،محهودکردن این اختیار قضات در قطوانین خطاص و
حتی حذ کلی آن است .از بطاب نمونطه ،بدطه اخیطر در خصطوص قطانون سطال 1982
اسکاقلده راج به حمایت از خطانواده ( )Matrimonial Homes (Family Protection) (Scotland
 )Act 1981اعمال نمیشود و حتی کمیسیون حقوقی مجل اسطکاقلده رطی گزارشطی در
سال  1992حذ بده  2آن را رسماً پیشدهاد کرده است (همان).
در حقوق سدتی آمریکا ،به واسفه قبعیت از نظطام حقطوقی کطامنال ،در ایطن زمیدطه
ووعیتی مشابه انگلستان دارد .از نگاه حقوقطهانان آمریکطایی نیطز همطاهدگی خطانواده و
آسایش اعضای آن ارز های بریدی است که مان ررح دعطوای زوجطین یطا اوالد آنهطا
علیه یکهیگر است ،اما با آغاز قرن بیستم ،دکترین مصطونیت در بسطیاری از ایالطتهطای
آمریکا لغو شه ()Sinal & Shmueli, 2009: 108؛ بهویژه بعه از قصطویب قطوانین مربطوب بطه
مالکیت زنانِ ازدواجکرده در آغاز دهه .)Shmueli, 2010: 12( 1940
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امروزه در آمریکا ررح دعطاوی  Tortاز ناحیطه زوجطین علیطه یکطهیگر قطاب قواعطه
عمومی است؛ با این حال ،در قمامی ایاالت آمریکطا یکسطان عمطل نمطیشطود ( & Sinal
 .)Shmueli, 2009: 108اگر بخواهیم بیان دقیققری در این باره داشته باشیم بایه اوافه کدیم
که هماکدون در حهود نیمی از ایاالت آمریکا ،مقامات قضایی یا قوه مقدده دکتطرین فطوق
را به رور کامل نسخ کردهانه و قمایل عمومی بطه نسطخ آن اسطت ( .)Ibid.: 122از دالیطل
قابل ذکر برای این نسخ ،مغایرت دکترین مصطونیت بطا یکطی از اصطول قطانون اساسطی
آمریکا اعالم شهه است؛ با این قوویح که ح دکترین مزبور میقوانه قضمین مقرر در
قانون اساسی در ارقباب با حمایت برابر در قبال قانون را مخهو کدطه و زوجطین را از
این قضمین محروم سازد .با این وص  ،باز هم بسیاری از دادگاههای آمریکا در برخطی
ایاالت این دعاوی را بهآسانی نمیپذیرنه (.)Shmueli, 2010: 13-14
البته به رور معمول در آمریکا دعوای مسئولیت مهنی زوجین علیه یکهیگر ،مسطتقل از
سایر دعاوی خانوادگی ،مانده رالق و فسخ نکاح ،قابطل رطرح اسطت؛ ولطی دادگطاههطای
ایاالت آالباما ،جورجیا ،نوادا ،نیویور و قدسی اجازه میدهده و حتی این رونه را قشطویق
میکدده که دعاوی مسئولیت مهنی زوجین در ومن دعاوی خانوادگی مفرح شود و حتی
در ایالت نیوجرسی الزامی است .همچدین امروزه حتی بعضی ایطاالت آمریکطا بطه دکتطرین
مصونیت وفادار مانههانه ،به روری که رویه قضطایی شطهه ،در آریزونطا ،دالویطر ،ایلیدطویز،
هاوایی ،لوآ ،لویزیانا ،میسوری ،اوهایو ،قگزا  ،اوقا ،ویومیدگ و واشدگتن دی سی ،رطرح
دعوای مسئولیت مهنی اعضای خانواده علیه یکهیگر را ممدوع میدانده ،اگرچه حالتهطای
خفای عمهی ( )intentional tortرا استثدا کردهانه (.)The Lectric Law Librarys, 2010
 .3موضع حقوق داخلی
از دیه فقه امامیه ،به عدوان مدب اصلی مواد قانون مهنی بهویژه در حوزه حقوق خانواده،
نکاح با قعابیر مختل ی به عبادات ملحق شهه است (کرکی 11/12 :1414 ،و 86؛ شطهیه ثطانی،
335/5 :1410؛ همو )101/7 :1413 ،و اسا عبادت را هم قصه ققرب به پروردگطار متعطال
قشکیل میدهه (اشتهاردی .)306/14 :1417 ،بر اسا چدین قحلیلی است که فقهای عظطام
شیعه از قسریدادن کامل احکام باب معامالت ،بهخصوص باب نکاح ،پرهیز کرده و بطر
این ررز قلقی ثمرات مهم حقوقی نیز بطار کطردهانطه (فاوطل هدطهی54/7 :1416 ،؛ بحرانطی،
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184/23 :1405؛ عاملی218/14 :1419 ،؛ نج ی .)106-105/31 :1362 ،به رور حتم بار معدطوی
و قهاست نه ته در عبادتدانستن نکاح بهمراقب بیشطتر از قحلیطل حقوقطهانان غربطی از
نکاح است که با قمییز متکل انه میان «قرارداد» ) (contractو «نهاد» ) (institutionدرصطهدنه
با معرفی نکاح به عدطوان «نهطاد» آن را در مووطعی برقطر از «عقطه» بدشطانده ( & Tipton
 )Wittejr, 2005: 143یا بهون استداد به محملی برین و صرفاً با لحدی رومانتیک ،ازدواج را
«معداشهه به وسیله قلب نه قانون» بیان کدده ( .)Westfall, 1994: 166با این حال ،در فقه ما،
برخال حقوق کامنال ،داشتن نگاهی چدین آسطمانی بطه ازدواج موجطب نشطهه اسطت
فقهای ما میان ریشههای اخالقی و فراحقوقی پیونه ازدواج و ورورتهای برخاسطته از
قمایالت و رفتارهای دو رر این پیونه خلط کدده و مقه بودن این پیوستگی اخالقی
را سبب بهوجودآمهن اقحادی حقوقی قلقی کدده و قعبیطر «عقطه» را دربطاره آن بطه کطار
نبرنه.
قانون مهنی ایران نیز با اقتبا از فقه غدی امامیه ،بطا ق کیطک اقتضطائات اخالقطی و
قانونی از یکهیگر و نیز مرحله برخورداری از حق و مرحله استی ای حق ،آنجا کطه پطای
حقوق انسانها به میان میآیه ،حتطی قهاسطت محطیط خطانواده را دلیطل مطوجهی بطرای
پایمالکردن حق یک انسان ،ولو معدون به عدوان زوج یا زوجه یا ولطه باشطه ،بطه شطمار
نمیآورد .به عبارت دیگر ،با آنکه در مهمقرین مدب فقهی و حتی حقوقی ما ،یعدی قطرآن
کریم ،روابط زوجین مبتدی بر اصل مودت و رحمت و در واق بر اسا اصول اخالقطی
و کارساز عار ی همچون صبر و گذشت پایهریطزی شطهه اسطت (نطک :.دادمطرزی:1393 ،
 ،)135-128از نگاه حقمهار اسالمی نمیقوان این همه را بهانه نادیههگرفتن حقوق مسلم
زوجین و نامشروع قلمهادکردن حق دریافت خسارت قلقطی کطرد ،بلکطه اخالقطیبطودن
قوصیههایی مثل گذشت ،مت رع بر وجود حقی مسطلم در رقبطه سطابقه اسطت .از اصطول
فلس ه حقوق اسالمی این است که بعه از جعل حق از سوی خالق برای مخلطوق خطود
«آنجا که پای "قانون" و حقوق انسانها در میان است ،به ایمان یا ک طر و ققطوا و فسطق
افراد قوجه نمیشود .اینگونه امطور در مسطائل اخالقطی ،روابطط شخصطی و یطا مسطائل
مذهبی مورد عدایت است» (مصباح یزدی .)299 :1380 ،این مفلطب حجتطی روشطن اسطت
برای ناآگاهان یا مغروانی که همچدان شعار قکلی محوری فقه اسالم بطه معدطای دوری
آن از حقمحوری و حقمهاری را زمزمه میکدده.
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البته اینگونه نیست که رعایت اصول اخالقی و قهاست پارهای از م اهیم انسطانی در
هیچ کجای فقه امامیه اثر حقوقی به زبان امروزی نهاشته باشه .از باب نمونه میدانیم که
از احکام مسلّم عقلی و نقلی فقه و حقوق اسالم قاعهه «مجازنبودن قصر در مال غیطر
وی» است (مقه اردبیلی305/11 :1403 ،؛ نراقی .)40/15 :1415 ،بطا
جز با اذن یا ریب ن
این حال ،بر این قاعهه چده استثدا وارد شهه که همگی ناظر بطه مسطائلی اسطت کطه اذن
شارع به عدوان مالک حقیقی جایگزین اذن مالکان ظاهری شهه و موجب پیهایش اباحطه
شرعیه شهه است .میقوان مفالب مذکور در کتاب فقه الروا (ع) را کطه بطه شطرح ذیطل
است از مصادیق بارز اینگونه اباحه دانست :اخذ مال از سطوی پطهر بطهون اذن فرزنطه؛
ان اق به مادوم 5از سوی زوجه از مال زوج بهون اذن زوج ،خوردن اموال فاسهشطهنی از
بیوت کسانی که در آیه  61سوره نور نام برده شطههانطه بطهون اذن ایشطان ،و آنچطه بطه
حقالماره معرو است (فقه الروطا .)255 :1406 ،البته درباره اخذ مال فرزنه از سوی پطهر
بهون اذن فرزنه ،نظر مشهور برخال حکم مزبور است که دلیل آن عالوه بطر مخال طت
با قاعهه عقلی و نقلی فوقالذکر ،روایاقی است که از این کار مد و روایات معطارض را
ققییه کردهانه (حمیطری285 :1413 ،؛ کلیدطی136-135/5 :1407 ،؛ صطهوق155 :1403 ،؛ روسطی،

.)50-49/3 :1390

با قتب اقوال فقهای امامیه میقوان باارمیدان اظهار داشت که حهاقل مشطهور فقهطا در
غیر از مسئله فوقالذکر ،با استداد به روایطات واردشطهه بطه جطواز قصطر بطهون لطزوم
قحصیل اذن فتوا دادهانه؛ اگرچه بیشطتر ایشطان اذن شطرعی محطل بحطث را مدحصطر بطه
موقعیتی میدانده که علم به اذن مالک نهاریم ،نه آنجا کطه فقطهان روطایت او بطرای مطا
معلوم است (مقه اردبیلی305/11 :1403 ،؛ نراقطی40/15 :1415 ،؛ شطهیه ثطانی372/3 :1410 ،؛
حلی227/3 :1408 ،؛ حلی.)333/3 :1413 ،

نکته بسیار مهمی که فقها به هدگام بحث از مسائل فوق به آن اشطاره کطردهانطه و در
بحث مسئولیت مهنی کارآیی دارد این است که مجرد اباحه شرعیه ومان را برنمطیدارد
و حکم قکلی ی جواز قصر با حکم ووطعی وطمان و جبطران خسطارت واردشطهه از
رهگذر این قصر  ،قابل جم دانسته شهه است .از مثالهای بارز چدین جمعی ،قصر
در مال غیر بهون اذن مالک در فرض اوفرار به قصر است (خمیدطی .)191/2 :1373 ،بطا
این حال ،هر جا که دلیل قجویزکددهه قصر از چدان ارالق مقامی یا ل ظطی برخطوردار
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قصر را
باشه که در کدار اثبات جواز قصر  ،مجانیبودن و عهم ومان ناشی از ن
هم ثابت کده ،شخص متصر مسئول جبران خسارت نخواهه بود؛ اما هر جا که چدطین
دلیلی در کار نباشه مقتضای قاعهه ،حکم به ومان و جبران خسطارت اسطت ،نطه عطهم
ومان ،ولو حرمت قکلی ی در بین نباشه.
از نکات یادشهه که بگذریم ،مهمقرین عامطل در اقخاذنشطهن نظریطهای همسطان بطا
دکترین غربی مصونیت در قالب قاعهه در فقه و حقوق ایران ،مسلّمبودن حطق مالکیطت
زن و زوجه از همان صهر نزول قرآن کریم است .اعفطای اسطتقالل اقتصطادی بطه زن در
اسالم ،برخال غرب ،بر اسا جدبههای انسانی ،االهی و عهالتدوسطتی اسطالم بطوده
است (انصاریپور و صادقیمقهم .)3 :1384 ،انعکا فراگیطر حطق مالکیطت زن و زوجطه در
سرقاسر قانون مهنی چدان واوح و قأویلناپذیر است که حتی فمیدیسطتهطای آشطدا بطه
حقوق را واداشته است که بدویسده« :قانون در موووع مالکیت مبدطای جدسطیتی نطهارد»
(کار .)47 :1378 ،قوجه به این نکته وقتی اهمیت مضاع پیها میکده که رویکطرد قطاریخ
سرقاسر محرومیت زن در زمیده مالکیت را در کشورهای غربی و قوانین ظالمانه آنهطا را
در این باره بهانیم؛ قوانیدی که قا همین دهههای گذشته حتی در مواد قانون مهنی فرانسه
وجود داشت.
با آنکه نویسدهههای غربی ،به شطرحی کطه گذشطت ،ریشطههطایی را بطرای دکتطرین
مصططونیت برشططمردهانططه ،نگارنططهه معتقططه اسططت همططین عامطل ،اصططلیقططرین عامططل در
پذیرفتهشهن دکترین مصونیت در غرب است .مهمقرین گواه این ادعطا همزمطانی قطاریخ
فاصلهگرفتن این کشورها از دکترین مصونیت با قاریخ قصطویب قطوانیدی در ارقبطاب بطا
حقوق مالی زن و مالکیت زنان شوهردار در آغاز قرن بیستم است .از باب نمونطه ،نقفطه
شروع این فاصلهگرفتن در آمریکا  1940و همزمطان بطا قصطویب قطانون مالکیطت زنطان
شوهردار گزار شهه اسطت ()Smueli, 2010: 12؛ چدانکطه در انگلسطتان لغطو کامطل ایطن
دکترین در سال  1962مقارن است با قصویب مقرراقی در جهطت اصطالح روابطط زن و
مرد ،بهویژه در زمیدههای مالی ( .)Sinal & Shmueli, 2009: 107با این وص  ،نویسطدهگانی
که آثارشان را در این نوشتار و در مبحطث مربطوب از نظطر گذرانطهیم از اقطرار بطه ایطن
واقعیت ر ره رفتهانه؛ اگرچه بعضاً اعترافاقی را به رور ومدی از خود بر جا گذاشتهانطه
که مؤیه برداشت ما اسطت .از بطاب نمونطه ،در مدبعطی چدطین مطیخطوانیم« :بسطیاری از
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دادگاههای آمریکا مقرر داشته انه که با وجود پذیرفتهشهن دعطاوی مربطوب بطه مالکیطت
( ،)property claimsممدوعیططت دعططاوی شخصططی ( )personal claimsبططهون وجططه اسططت»
(.)Shmueli, 2010: 13

با عدایت به خاستگاه فلس ی و فقهیحقوقی مسئله بطه شطرح فطوق ،بسطیار ربیعطی
است که از نگاه فقه و به قب آن حقوق مهنی ایران ،وجود علقه زن و شوهری بطه هطیچ
وجه مانعی بر سر ررح دعوای مسئولیت مهنی به شمار نیایه و زن و شطوهر بتواندطه از
جدبه حقوقی ،مفالبه خسارتهای واردشهه به یکهیگر را در این حوزه خواستار شطونه؛
این است که در هیچ یک از مواد قانونی یا ووابط فقهیحقوقی ما که مربوب بطه وطمان
قهری است چدین مدعی به چشم نمیخورد.
نکته جانبی اما عبرتآموزی که گواه دیگری بر وع مکاقب حقوقی پوزیتیویسطتی
دنیای امروز است و دلیلی بر ورورت رویآوردن بشر در قدظیم مداسبات حقوقی خطود
به فرمان خالق و احکام ناب حقوقی اسالم به شمار میرود ،این است که در پطی اقخطاذ
آن موو ق ریفی در حوزه حقوق مسئولیت مهنی زوجطین در غطرب ،ایطن بطار شطاهه
سردمهاری همان کشورهای قأثیرگذار در جهت قزریق حقمهاری افراری در روابطط زن
و شوهر در عرصههای مختل ی از حقوق خانواده و حتی روابط جدسی زوجطین هسطتیم
که یکی از قجلیات این گرایش ،قوصیه به جرمانگاری رابفطه جدسطی اسطت کطه شطوهر
بهون روایت زوجه با وی برقرار میکده )  .)Sinal & Shmueli, 2009: 122بهیهی است کطه
شرح و بسط این مفلب و مقایسه آن با حقوق جدسی ،که حقوق اسالمی ایطران دربطاره
حقوق جدسی زن و شوهر مقرر داشته ،مجالی دیگر میرلبه (نک :.بستان 31-25 :1388 ،و

.)255-245

نتیجه
با عدایت به آنچه از نظر گذشت ،دستاورد این قحقیق مقهماقی چدین است:
 مبانی و قواعه عام حقوق مسئولیت مهنی در عرصطه حقطوق خطانواده در پطارهایسیستمهای حقوقی ،از جمله نظام حقوقی کامنال بهویژه در قرائت قطاریخی آن ،نسطبت
به سایر عرصههای حقوق مسئولیت مهنی ،ممیزات خاصی دارد.
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 یکی از مهمقرین این ممیزات ،دکترین مصونیت (و به قعبیر درستقر :ممدوعیطت)زوجین از ررح دعوای مسئولیت مهنی غیرقطراردادی علیطه یکطهیگر بطر اسطا مبطانی
اخالقی ،مذهبی و حقوقی خاصی است که به قحلیل ماهیت خطانواده در قالطب هطویتی
واحه و محرومیت قاریخی زن از حق مالکیت بازمیگردد.
 دکترین مصونیت در سیستمهای حقطوقی قأثیرگطذاری ماندطه انگلسطتان و آمریکطامدعک شهه است؛ به روری که با وجود لغو کامطل ایطن دکتطرین در انگلسطتان و لغطو
نسبی آن در آمریکا ،در حال حاور بقایای آن در قالب مخال ت عملی دادگاهها با رطرح
دعاوی یادشهه و اعمال ممیزی نسبت به آنها همچدان وجود دارد و حتطی در پطارهای از
ایاالت آمریکا دکترین مزبور قا امروز ح شهه است.
 فقه امامیه در عین داشتن قلقی عبادتگون از نکطاح و قعیطینکددطههبطودن رعایطتاصول اخالقی در قحکیم این پیمان ،وقتی به قلمرو حقوق و قکالی فقهیحقوقی ناشی
از ازدواج میرسه آن را عقهی میدانه که به وحهت حقوقی زوجین نمیانجامه.
 وجود استثدائات قاعهه فقهی «مجازنبودن قصر در مال غیر به جطز بطا اذن وی»،که در آنها ومن قیودی خاص ،اذن شارع جایگزین اذن مالک شطهه اسطت ،اگرچطه بطه
نوعی مبین نقش الزامات اخالقی در ساحت حقوق است ،علیالقاعهه فقط مد قکلی طی
را برمیدارد و با حکم به مسئولیت جبران خسارت و وطمان حاصطل از قصطر  ،قابطل
جم است ،مگر دلیل خاص بر رف ومان وجود داشته باشه .این دلیل در قالب ارالق
مقام یا ل ظی راج به قصرفات محهودی که برخی اعضای خانواده ،به م هطوم گسطترده
آن ،درباره اموال خاصی با فرض وجود شرایط خاص اعمال میکدده ،وجطود دارد .ایدهطا
نهقدها استثتای بر قاعهه قلقی میشونه ،بلکه استثدای بر استثدا به شمار میآیدطه و هرگطز
بیانگر قاعههای به وسعت قاعهه مصونیت در حقطوق کطامنال نیسطتده؛ بطهویطژه کطه بطه
رسمیت شداختهشهن پرسابقه مالکیت زن در فقه و حقوق اسالم و ایران و حقمهاربودن
این نظطام حقطوقی در حطوزه خطانواده و معدایطافتن فعطل اخالقطی «گذشطت از حطق و
اعمالنکردن آن» در جایی که چدین حقی وجود دارد ،زمیدطه رطرح دکتطرین یادشطهه را
برنمیقابه و در این نظطام ،محطهودیتی از ایطن جهطت بطرای دعطاوی مسطئولیت مطهنی
غیرقراردادی در روابط زوجین پذیرفتدی نبوده و نیست.
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پینوشت

 .1قا آنجا که نویسدهه ارالع دارد قدها کتابی که در این باره نوشته شهه کتاب نسطبتاً قطازه مدتشرشطههای
است با عدوان مسئولیت مهنی در روابط زوجین :مفالعطه قفبیقطی در برخطی کشطورهای اروپطایی و
اسالمی ،از مدیره خهادادپور که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهطوری در سطال  0833در 841
ص حه مدتشر کرده است .اثر یادشهه در اصل همان پایاننامه وی در مقف ارشطه حقطوق خصوصطی
دانشگاه قم است که قسمتی دیگر از آن نیز به صورت مقالهای با عدوان «سوءاست اده از حق رالق و
راهکارهای قانونی مقابله با آن» در فصلنامه خانوادهپژوهی 03 ،در سال  0833مدتشر شهه اسطت.
با این حال ،استادان شاخه مسئولیت مهنی در این باره اقهامی نکردهانه و از این حیث باز هم قلمطرو
یادشهه کامالً بکر است.
 .2برای رصه این رونطه انحرافطی نطک :.شط یعی سروسطتانی0831 ،؛ پزشطکی0833 ،؛ گطاردنر0839 ،؛
زیبایینژاد0833 ،؛ رودگر0833 ،؛ دهقان.0833 ،

3. (1) Subject to the provisions of this section, each of the parties to a marriage shall have the
like right to bring proceedings against the other in respect of a wrongful or negligent act or
omission, or for the prevention of a wrongful act, as if they were not married.
4. "(2) Where any such proceedings are brought by one of the parties to a marriage against the
other during the subsistence of the marriage, the court may dismiss the proceedings if it
;appears that no substantial benefit would accrue to either party from the continuation thereof
and it shall be the duty of the court to consider at an early stage of the proceedings whether
the power to dismiss the proceedings under this subsection should or should not be exercised.

 .5ابناثیر در نهایه «اِدام» را اینگونه معدا میکده :آنچه به همراه نطان قدطاول مطیشطود (ابطناثیطر:0893 ،
 .)80/3به نظر میرسه معادل مداسب فارسی این لغت همان «خورشت» ،البته در معدای عام آن باشه.
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