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:دهيچك
 انـساننيـا كـهيكـار انجـاماز است عبارتريتقص متعارف،و معقول انساناريمع اساس بر

آندراوكهيكار تركايو دادينم انجام است، دادهيروآندر ضرركهطييشرادريفرض

يكلـ بطـور حقوقـدانانو داشـتينوع جنبة كامالً گذشتهدراريمعنيا. داديم انجامطيشرا

 باورنـدنيـابرياريبس امروزه اما گرفتند،يمدهيدناريتقص احرازدررايفردويدرونطيشرا

 مانند است،يابيارز قابلينيع گونةبه سادگيبكهرايدرونطيشرااز دستهآنديبايقاض كه

 نـوعازيدرونـطيشراديبا اما.گيرد نظردر ...ويجسميهاييتواناويسالمتتيوضع سن،

در. انگارددهينادرا عمليهازهيانگوتيشخص،يآگاه زانيم،يهوشمند ماننديرواناييذهن
 ابعـاد شـود؛انيـبيحقوق ابزارنيايهنجارويفيتوصيمحتواتا است شدهيسع مقاله،نيا

ازياپـاره نظـر، مـورد اهـدافويمبـان پرتودرو گردد روشنآن ابهاماتويحقوقكيتار

 بتوانـد روديم گمانكهييشنهادهايپو شدهدهيكش چالشبهآناز گرفته صورتيهابرداشت

.است شدههيارا كند، كمكيحقوق نظام انسجاموييهمگرا به

:يديكل واژگان
ـ امنحقر،يتقصيشخصاريمعر،يتقصينوعاريمع متعارف،و معقول انسان ويآزاد حـقت،ي

 سن، كودك،،يذهن معلول،يجسميماريب انتساب،تيقابل عقالء،رةيس،يمدنيبرابرت،يفعال
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 مقدمه
م،يبنام»تعادل نقطة«راآنميتوانيمكهيانقطهدرتا است صدددريمدنتيمسؤول حقوق

،1384،ينيبـاد(كنـد جمـع»انيز واردكنندگانتيفعالويآزادحق«بارا»دگانيانديزتيامنحق«

:ددارودوجيمختلفيارهايمع تعادلنيايبرقراريبرا.)288و56.ش

يشخـصاريـمع«دهـد،يمـتيـ فعالويآزاد حـقبهراتياهمنيشتريبكهاريمعنينخست

يصـورتدر تنهـا اشـخاصو اسـت محدوداريبستيمسؤولرةيدااريمعنيادر. است»ريتقص

 فرانـسهريكب انقالب دنبالبه.باشند سرزنش قابلياخالق لحاظازكه شونديم شناخته مسؤول

كهو انقالب صن مي بود خود اوجدرييفردگرا عتي كه گمان رفت زمينه، اين برداشت از تقصير

مي  و علوم فراهم به منزلة دادن نوعي يارانه است، رواج داشت را براي شكوفايي صنايع و سازد

 ,Mazeaud et Tunc(و همين مفهوم مد نظر تدوين كنندگان قـانون مـدني فرانـسه بـوده اسـت 

1965, n˚ 443; Viney, 2009, n˚ 24 et 52  ; Calabresi, 1961, pp. 42-51;White, 2003, p. 3 and seq. 
.)193.ص،1388 ان،يكاتوز 

 عـدالت بـه مربـوط مالحظـاتوياخالقـ سـرزنش احرازويابيارزيدشوارليدلبه اما،

 جامعــه افــراد رفتــاريبـراو افــزايش يافــتينـوعاريــمعگـرايش بــهجيتــدر بــه،ياجتمـاع

 مـسؤول باشـد، اسـتانداردهانياازترنييپا رفتارشان اگركهينحوبه شد، مقرريياستانداردها

در اسـتانداردهانيـاجيتدربه كشورها حقوقدر.)199و 198.ص،1388 ان،يكاتوز( شونديم شناخته

دهيسـنجآن بـا1دهيـ انديزايـانيز واردكنندة عملكردكهيرفتارياقاعدهو الگويانسان قالب

˚Flour, Aubert et Savaux, 2007, n( يافتيتجل شود،يم 98-1.Viney et Jourdain, 1998, n˚ 462 

et s.; Tunc, 1971, no. 134-136; Weinrib, 1995, p. 147. (.خـالف بـرر،يتقـصينـوعاريمعدر 

»يجتمـاعا عـدالتو نظـموتيـ امن«به شتريب»يفرد عدالتويآزاد«يجابه،يشخصاريمع

Le( شوديم توجه Tourneau et Cadiet, 2002, n˚ 6706; Holmes, 1951, p. 108 (

 Reasonabe(» معقـول انـسان«الكامندر است،)Fiction(يحقوقيفرضكه الگو انساننيا
man= Reasonabe person) (Fleming, 1985, p. 22; Harpwwod; 2003, p. 115; Stewart and 
Stuhmcke, 2005, p. 127(خـانواده خـوب پـدر«فرانسه حقوقدر؛ «)Le bon pere de famille= 

bonus paterfamilias()Le Tourneau, 2003, pp. 73-75; Savatier, T. I, 1951, n˚ 278, p. 352;(،در

,(يمعمول انسان آلمان حقوق 1990, p. 62. Markesinis (از تجـاوز رانيـاو اسـالم حقوقدرو

و)بعـدبه 47.ش،1378 زاده، قاسم؛152-154.ش،1990 سراج،؛174.ش،1387 اول،.ج ان،يكاتوز( متعارفررفتا

 خصوصدريريگميتصميبرا باشد مطرح)Contributory negligence(دهيانديزيمشاركتياطياحتيب بحث چنانچه.1

يفرض باورندنيابرياعده همه،نيابا. شوديمدهيسنج الگويانسان رفتاربا رفتارش خسارت، افتيدرازاوتيمحروم زانيم

 ,Simons( است متفاوت دهد،يم قرار خطر معرضدررا گرانيدكهيفرضبا كنديم خطردجايا خوديبرادهيانديز كه
1995, pp. 461-485(.



و متعارف«نگرشي انتقادي به معيار در» انسان معقول 75 وليت مدنيؤمسبراي تشخيص تقصير

 شـدهدهيـ نام»يالعـاد الرجلُ«ايو»العاقل الرجلُ«اي»الصالح األب«يعربيكشورها حقوق در

1.)529و 528.ش،1384،يسنهور؛252-258.ص،2004،يالعوج( است

 متعارفو معقول انساناريمعيمحتواو ماهيت: خستن گفتار
طيشـراآندريفرض انساننياكهيكار انجاماز است عبارتريتقص ار،يمعاين اساس بر

آندراو كـهيكـار تـركايـو دادينمـ انجام) است دادهيروآندرانيزكهيخاصطيشرا(

 برداشـت«متعـارفو معقـول سانانـ كـه گفـت تـوانيمـبيـ ترتنيابه. داديم انجامطيشرا

 واردكنندةودهيانديز رابطة در) Anthropomorphic conception of justice(»عدالت انگارانةانسان

.)Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 223( استانيز

 متعارفو معقول انسانينوع كامالًيهايژگيو-الف
 كسب مشغولكه است» جامعه متوسط طبقةازيمعموليوندشهر« متعارفو معقول انسان

يفيتوصـ لحاظاز: استيهنجارويفيتوصيهايژگيو دستهدويداراو استشيخو كارو

 ثاريا،يدارشتنيخوص،يتشخ جرأت، نش،يب تجربه، اطالعات، حافظه، استعداد،و هوشيدارا

در كـه اسـتياجامعه افراد وسطحدو استيمعموليانسان،يجسمييتواناويدوستنوعو

يبـرا.باشـد داشته،است گذشت قابل عرفاًكهراييهاضعف است ممكنو كنديميزندگ آن

نيا اما. باشد خودخواهيموارددرو ندهدصيتشخ درسترا مسائل بترسد؛ كند؛ اشتباه،مثال

و معقوليانسان.نباشدياعاجتم رفتاريمعموليارهايمعازترنييپاكه استيحدتاهاضعف

ازينگهداربه متعهديشخصكه موردهردر بلكه ست،ينيمدنتيمسؤول بحثبه محدود متعارفو معقول انسان كاربرد.1

 موردسهيمقايالگو عنوانبه باشد، دادگاهايقانون مالك، اذنبايگريد مالاز استفادهبه مجازايوآن ادارةاييگريد مال

ويقرارداد،يقانون(»ندهينما«اي»نيام«عنوانكهياشخاص تمامريتقصصيتشخيبرا اساس،نيابر.رديگيم قرار استفاده

 رفتاربا است، شده سپرده آنهابهكهياموالاز استفادهاي اداره،ينگهدارنةيزمدر عملكردشان كند،يم صدق آنهابر)ييقضا

،450،601،1137 مواددر. رانيايمدن قانون 631 مادةبه.رك خصوصنيا در1.شوديميابيارز متعارفو معقول انسان

 مالاز انتفاعاي اداره،ينگهداربه مربوط تعهدات خصوصدر فراتسهيمدن قانون 1880و 1162،1374،1728،1806

نةيزمدرنيهمچن.)Code Civil, 2003( است شده استفادهنيامريتقصصيتشخيبرا خانواده خوب پدر«اريمعازيگريد

 له،يوسبه تعهداتدر متعهدريتقصصيتشخويقراردادتيمسؤولازتيمعافطيشرا خصوصدرژهيبو قراردادها، حقوق

 ان،يكاتوز(شوديم استفادهآناز قراردادريتفسو قرارداد نعقادا،)Mitigation of damages( خسارتبا مقابله قاعدة

 فراتريخصوص حقوق قلمروازيحقوق فرضنيا كاربرديحت). Treitel, 1997, pp. 870-879بعد؛به 771.ش،1376

 .Moran, 2003, p(دارد كنندهنييتع نقشزيندهيدبزهاي متهم رفتار سنجشوييجراريتقصنييتعدريموارددرو روديم
1 and seq.(.
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 زورو قدرتل،يآش شجاعت مناست،يژاي بندبازكييچاالك است،سهيمقايالگوكه متعارف

 حـضرت هماننـد توانـدينمـو نـداردراسهياوديخرمندو حاتميبخشندگ هركول،اي رستم

 Moran, 2003, p. 18 and pp. 5-8; Deakin, Johnston and( كنـدينـيبشيپـرا مـسائليسيـع

Markesinis, 2008, pp. 223-227(.حــد كــه اســتيفاضــل شــخصاو داردراليفــضا وســط 

 وجـود بـا كـه اسـت ترسـو آنقـدرنه،يعني؛).23.ش،1384،ينيباد بعد؛به98.ص،1381س،يارسطاطال(

 چنـانآن نـهو كنـديخـوددار اسـت، شدن غرق حالدركهيانسان نجاتاز شنافن دانستن

كه است شجاعيانسان بلكه بزند،آببه گداريب شنادر مهارت نداشتن وجودباكه است متهور

 اقـدامقيـغر نجـاتيبـرا گـرانيداي خود نبودن خطر معرضدرو شنا بودن بلد صورت در

.كنديم

يمنـيا بـهاشتوجهواواطياحت زانيمبه متعارفو معقول انسانيهنجاريهايژگيو اما،

يبـرا كـهرا زيـر عـاميهـااطيـ احتوفيتكـالاو.)Moran, 2003, p. 7( گـردديمـبر گرانيد

كه استيفيتكال،اول دستة:كرد نخواهد تجاوز آنهاازو كنديمتيرعا،دارد وجود شهروندان

 ست،يـزطيمحـ،يشهرساز،يسازساختمان،يرانندگوييراهنما مانند مختلف مقررات توسط

ريتقـص مقررات،نيا نقض صرف. است شده وضع...ويورزشيهاتيفعال،يمنياو بهداشت

 Negligence per si =Faute( شـوديمـ محـسوب متعـارفو معقـول انسان رفتار خالف رفتارِو

Contraventionnelle (.مـوردو شـده جـاديا قانون توسطكهيفرد حقوق نقض استنيهمچن 

 بطـور هـمآن كـهتيشخـص بـه مربوط حقوقوتيمالكحق مانند است؛ گرفته قرارتيحما

نيـيتع مقـرراتونيقـوان كـههژيوفيتكال كناردر. شوديم محسوب قانون نقضميرمستقيغ

 هـر عهـدة بـر ) norme de civilité=تيمـدن هنجـار(يرفتـار هنجارويكلفيتكلكي است، كرده

 انجـاميبراكهراييهامراقبت همةو كنداطياحت رفتارشدركهنيابريمبن دارد قرار شخص

 دارنـد،يكلـ جنبـةو ستنديـن مـشخصفيتكالنياكه آنجااز.رديگشيپدر است الزميكار

ريتقـصصيتـشخيبـرا الگـو عنـوان بـه متعارفو معقول انسان رفتاربه موردهردريقاض

.)Jourdain, 2007, pp. 44-46(كنديم رجوعفيتكالنيابا برخورددر خوانده

 اسـتعداد، هـوش، كـهيافـراد كـه اسـتآندر متعـارفو معقول انساناريمعينوع جنبة

اريـمعآنبا رفتارشانرديگيم قراراريمعنياازترنييپاكه دارنديفردييهايژگيوو اطالعات

تيمـسؤولازتيـ معافيبرايليدل عنوانبه آنانيشخص نقائصوهايكاستو شوديمدهيسنج

 ; Bermingham, Vera, 2005, pp. 37-38( شـودينم گرفته نظردر عامفيتكالازيتخطويمدن

Le Tourneau, 2003, pp. 73-74(.
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 ارزش بـه نهـادن ارج تكليـف زمينـةدر كانـت فلسفةبه ضمنييا صريح استناد با1ايعده

يشخـصرايانـساننيچنـ خردمنـد، آفريـدگان عنوانبه ديگرانو خود مطلقو برابر اخالقي

 ;Wright ,1995, p. 253( بنگـرد يكـسان ديگـرانو خـود منـافعبهاَعمالش تمامدركه دانندمي

Weinrib, 1995, pp. 147-152 (.يشخـصرا معقـول انـسانزيـنياقتـصاديهاهينظر طرفداران

.رديـگشيپـدر اسـتهيتوج قابلنهيهز نظرازكهراياطياحت اقداماتاز دستهآنكه داننديم

 معيار«بـهكه كننديم استفادهياريمعازكايآمردرهادادگاهريتقصاز مفهومنياصيتشخيبرا

 ;Barnes and Stout, pp. 32-33; 109-105( است موسوم)The Learned Hand Formula(» هند ليرند

Kuperberg and Beitz, 1989, pp. 143-145  Posner,  1998, pp.(.

هيـ عدل احكـام مجلـة29 تـا27 مواددر. شوديم افتيرياخشةياندازييهارگهزين فقه در

 بالـضرر زاليـ األشـد الضرر: استياقتصادليتحلبريمبتنينوعبهكه دارد وجود قاعده چند

و)28 مـادة(أخفهمـا بارتكاب ضرراً اعظمهمايروع مفسدتان تعارضت اذا؛)27 مادة(األخف

يخـوب بـه اسـت شـده ذكر قواعدنيا اعماليبراكهييهامثال).29 مادة(نيالشر اهونُرختاي

 درهـم50 كـهيديـ مروارد اگـر مثال،يبرا كند؛يم روشنراياقتصاد مالحظاتو عقل نقش

راآن اسـت، درهـم5 تنهـاآن ارزش كـهيگـريد مرغو افتدنييپايكس دستاز دارد ارزش

2.كند تملكراآنو بپردازدرا مرغمتيق توانديمديمروار مالك ند،يبرچ
،1999ه،يعدل احكام مجلة(

.)434و 431و 430.صص،1998 باز، رستمميسل؛104و 103و12.صص

ريتقصينوعاريمعوعرفم،يسل عقل-ب
 اسـتفاده»متعـارف انـسان«عبـارتاز» معقـول انـسان«واژةيجـابه غالباً رانيا حقوق در

ازيتخطـ فقـه در3.شـوديمـ اسـتناديمـدن قانون953تا951 موادبهنهيزمنيادرو شوديم

.بعدبه66.ش،1384،ينيبادبه.رك خصوصنيادريليتفص مطالعةيبرا.1

درو كند غصبرايگريدنيزميكس اگر؛ يعنياست شده استنادآنبهيعقل قاعدةكي عنوانبههم غصب خصوصدر.2

رانيزممتيق است مكلف تنها غاصب باشد،نيزممتيقازترشيب درختاي بناءمتيق چنانچه بكارد، درختاي بناء آن

.شودينم ملزم درختاي بناء قمعو قلعبهو بپردازد

 132 مـادةدر جملـهاز اسـت؛ شـدهاديـريتقص تحقق ضابطة عنوانبهيعمل نبودناي بودن متعارفاززينگريدنيقواندر.3

 مقابلدراويمدنتيمسؤول تحققاز مانع شود، ضرر ورودبه منجر اگريحت ملكشدر مالك متعارف تصرفكهيمدن قانون

 حـسب بـر شـده وارد خـسارت چنانچه كند، وارد خسارت متعدي شخصبه مشروع دفاع مقامدركه كسياي. استهيهمسا

 قانوني اولياءو دينوال اقدامات).يمدنتيمسؤول قانون15 مادة(ستين خسارت جبران مسؤول باشد، دفاعبا متناسب متعارف

دريمـدنتيمـسؤول بودن متعارف صورتدر شود، انجام آنها حفاظتيا تأديب منظوربهكه محجورينو صغار سرپرستانو

ريتقـص نـوعصيتـشخيبرايمدنتيمسؤول قانون4 مادة2 بنددرنيهمچن).ياسالم مجازات قانون58 مادة1 بند(ندارديپ

.است شده داده ارجاع عرفبه)آندننبواي بودن اغماض قابل(
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 مجـاوزه(متعـارف رفتـاراز تجـاوززيـنو) محرمـات انجـامو واجبـات تـرك(يشرع احكام

 اگـريعنـي شود؛يم محسوب خطا) مباحات(مجازاَعمالنةيزمدر) المألوف مجاوزه= المعتاد

يهنگـام عمـلآن انجامدر انسان باشد، نداشته وجودينهو امر شرعدريعمل انجام مورد در

،1990 سـراج،( باشد كرده تجاوز دارد، رواج مردم عامةنيبدر آنچهازكهديآيم حساببه مقصر

)144-146.ص

 انـسانكه استييروينآنو است»يعمل عقل«،»معقول انسان«عبارتدر عقلاز منظور

يكـار تـركايـ انجـامدر توانديمآن كمكبهو كنديميسنج مصلحترا امورآن اساس بر

 همـان فقهو حقوقدر عقل واقع،در.)193.ص،1387،يصفر( دهدصيتشخهمازرابدو خوب

.)90.ص،1386،ياصغر( است مفاسدو مصالحيشناساوشروريخ فارقكه استيروين

 بـا منطبق است ممكنآنجيرايمعنبه عرفكه شوديم روشن عقلازفيتعرنياةيارا با

يهـا عـرفو معقـوليهـا عـرف: كردميتقس دستهدوبه توانيمراهاعرف را،يز نباشد؛ عقل

 ادهيپنيعابر عبورياجامعهدر است ممكن مثال،يبرا.)3/79.ش،1370،يلنگروديجعفر( رمعقوليغ

يهـا گـروهازيتعـدادنيبـدرايـديـ درآ عـرف صـورتبه ممنوعيهامحلاي قرمز چراغ از

در حاضـر حـالدر چنانكـه.ديـآديـپديمعقولريغيهاعرف مردمازييهادستهوياجتماع

 تقدمحق آنان شتريبكهينحوبه شود،يمدهيديبروشن موتورسواراننيبدر امرنياما جامعة

 مـةيب بـودنياجبـار وجـود بـا كننـد؛يمـ عبور طرفهكي ابانيخاز كنند؛ينمتيرعارانيريسا

يكـش مـسافر موتـوربا كنند؛ينم استفادهيمنيا كالهاز هستند؛مهيب پوشش فاقد ثالث شخص

 كننـديميتخط رمجازيغ سرعتاز كنند؛يم سوار موتور تركبر مجازتيظرفازشيب كنند؛يم

...و

 جامعـه رسـومو عـادتو عـرف مظهـركه باشد متعارفيانسانماسةيمقايالگو چنانچه

و شودينم محسوبريتقص افراد رمعقوليغ اما عرفبا مطابقيرفتارهايحقوق لحاظاز است،

 كـه اسـتيكـس مقـصر سوار موتور موتورسواران، مثال مورددركهشد خواهدنياآنجةينت

ازيبرداشـتنيچنـهكـنيـايبـرا.دينماينمتيتبعجيرا عرفازو كنديمتيرعارا مقررات

:استيضرورريز مواردبه توجه رد،ينگ صورت»متعارف«عبارت

 بـهو دارديعقلـ جنبة شتريبكه است شدههيارايفيتعارريتقصازنيقوانازياپارهدر-1

از بـود؛ غافـلزين آنهاازدينباريتقصازيدرستفيتعرةيارايبرا لذا است، نداده ارجاع عرف

 مقـررريتقـصفيـ تعردر كـه اسـتياسالم مجازات قانون336 مادة تبصرةنينقوانيا جملة

 نظامـاتتيـ رعا عـدم مهـارت، عـدم،يمبـاالتيبـ،ياطياحتيباز است اعمر،يتقص«: دارديم

.»يدولت
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رايبدن خسارتو استيمال خسارات خصوصدر تنهايمدن قانون953تا951 مواد-2

هيتوج قابليحدودتايعرففيتعارةيارايمال خساراتو اموال خصوصدر.رديگينمبر در

 تنهـا اسـت مطـرح انـسان سـالمتويمنـيا بحـث كـهيبدن خسارت خصوصدر اما است،

.كرد بسندهيعرف ضوابطبه توانينم

نيقـوانو»متعـارف انـسان«اصـطالحدر عـرفو متعـارفاز منظوركه گفت توانيم-3

 جـزويعـاداتو رفتارها ها،هيرو تنهايعني؛»عام عرف«نه است» عقالءرةيس«يمدنتيمسؤول

 اهـل هانيفقژهيبو هان،يفقازياريبسكه همچنان. نباشد عقل خالفكهديآيم حساببه عرف

 بـه كـه دانـدمييزيچرا عرفو عادتيغزال امام چنانكه دانند؛يم عقلرا عرف منشأ سنت،

1باشد رفتهيپذراآنميسل ذوقو شدهتيتثب جاندرقلع كمك
نيـابر.)211.ص،.م 1970،يغزال(

 خـوبيهـا عـرف شـامل تنها»حسناهللا عند فهو حسناً المسلمون مارآه«ينبوثيحد اساس

.)88و87.ص،1370،يلنگرود( است

 انـسان«اصـطالحازو افزود عرفبررا عقلانيكاتوز دكتر استادازيرويپبه توانيم-4

 بتـوان شـود، مستقر جامعهدريخطرناكو نامعقول عرف اگرتا كرد استفاده»متعارفو معقول

.است داده انجام مقالهنيادرزين سندهينوكهيكار.)174.ش،1387 ان،يكاتوز( شمردريتقصرا آن

ويهاجنبهيبرخ گرفتن نظردرو استثناء موارد-ج يشخص فردي
و فرديهايگژيو يسـالمتتيوضـع جنس، سن، مانند(يماد جنبة است ممكني شخصي

 الت،يتحـص سطح مانند(يفرهنگ جنبةاي..).و استعداد منش، هوش، مانند(يروان جنبةاي...)و

 داشـته ...)و رسـومو آداب فـرد،ياجتمـاع طبقـة نوع مانند(ياجتماع جنبةاي...)وتيترب نوع

. باشد

و ستنديـنليـقايياستثنا امرنيايبرا شاباو تنگ مازو، برادران مانند حقوقدانانازياپاره

راياراننـده بـراي مثـال، رند؛يگيمدهينادريتقص احرازدررايفردويدرونطيشرايكل بطور

يرانندگبه نكردن عادت فاصله، نگرفتن اندازه درست،يينايب ضعفليدلبهكهديريبگ نظر در

ايـ. شـوديمـ تـصادف باعـث خود اعصاببر نبودن مسلط روستا،دريزندگليدلبه شهر در

ايـ خـود بـه كـاالاز استفاده نحوة العملدستور نخواندنليدلبه خطرناكييكاال كنندةمصرف

ياحادثهجهينتدرو كندينم توجه صداداريعالمتبه ناشنوايفرد. كنديم وارديضرر گرانيد

 بـهراآنيمنـيا كمربنـداز استفاده نحوةاي وجودازيناآگاهليدلبهيمسافراي.ديآيم بار به

 ماننـد،يخـارجويرونـيبطيشـرا نظـرنيا طبق اما،.نديبيمبيآس تصادفدرو بردينم كار

.»بالقبولمهيالسل الطباع تلتقهو العقولجههمن النفوسيف مااستقر العرفو العاده«.1
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: شـود گرفتـه نظـردرريتقـصيابيـ ارزدرديـبا ندارديفرد جنبة چون،يمكانويزمانطيشرا

ليـقبنيـاازيبـارانيهـوادرو خطرنـاكيهاچيپدراي شلوق مناطقردايشبدريرانندگ

˚Viney et Jourdain, 1998, n( اسـت 471; Mazeaud et Tunc, 1965, n˚ 418-445; Mazeaud et 

Chabas, n˚ 448(.

Noёl(يدالبـات دژان نوئل مانندد،يجد حقوقداناناز بسياري عكس، بر Dejean de la Bâtie(

 كـه باورنـدنيـابرو شدهكيتفكبهليقاهميفردويدرونطيشرانيبدر ژوردنوينيوو

 نظـر مـد اسـتيابيارز قابلينيع طوربهيآسانبهكهرايدرونطيشرااز دستهآنديبايقاض

يهاييتواناويسالمتتيوضع سن،ژهيبو،ياقتصاداييجسم،يماديدرونطيشرا دهد؛ قرار

 متعارفو معقول انسانازكه آنچهبر افزون اطالعاتو دانش زانيمويلماتيوضعاييجسم

ايـيذهنـ نـوعازيدرونـطيشـراديـبا عكس،بر. استليقبنيااز باشد، داشته روديم انتظار

 ,Jourdain(رديـگدهيـ نادرا عمليهازهيانگوتيشخص،يآگاه زانيم،يهوشمند ماننديروان

2003, pp. 46-47; Viney et Jourdain, 1998, n˚ 465.(.
 كـه هـا جنبهيبرخبهريتقصيابيارزيبرا مختلفيكشورهادرييقضاةيرو راستانيا در

 توجه است دادهيروآندر ضرركهياحوالو اوضاعو هستنديشخصمهيناييشخص عمدتاً

:كنديم

 گذرانـدنوانيـز عامـل شترِيـب اطالعات خاص،يهامهارت،ياضاف استعدادو هوش-1

 اسـاس،نيـا بـر. شـوديم گرفته نظردراوريتقص احرازيبرايآموزبازويتخصصيهادوره

 خـاصيهـا مهـارتو اطالعـات تخصص،كه مختلف مشاغلو حرفريتقصصيتشخيبرا

 پرسـشنيـاو شـوديمـدهيسنج شغلو حرفهآندريعاد فردكي رفتاربا آنها رفتار دارند،

 زمان اطالعات اساسبر شغلاي حرفهآن مسلميشغل نظاماتو ضوابطايآكه گردديم مطرح

 بـاديـبا متعـارفو معقول انساناريمع واقع،در؟خيراي است شدهتيرعا انباريزفعل ارتكاب

 خـصوصدر قـضاوتيبـرا مثـال، عنوانبه.شود سازگار نظر موردتيفعالعتيطبوتيماه

 كـهيضـوابطو دانـش ده،اطالعات،يچيپيدستگاه كاربرومايهواپنخلبال،ياتومب رانندة رفتار

يبـرانيهمچنـ. شـوديمـ گرفتـه نظـردر اسـت الزمليوسانيا انداختن كاربهيبرا معموالً

 نـه،اي است كرده رفتار درستنيتمراي مسابقهانيجردريورزشكارايآكه امرنياصيتشخ

 Deakin, Johnston(رديگيم قرار توجه مورد شدهامانج ورزش خشونت زانيماي پنهان خطرات

and Markesinis, 2008, pp. 223-227; Viney et Jourdain, 1998, n˚ دريفرد اگرنيهمچن.) .464

يبـراديـبا باشـد، داشـته همكـارانش بـه نسبت شتريبيهاييتواناو اطالعات خاصياحرفه

 شتريباو معلوماتكهيمتخصص پزشك مثال،يبرا.كند استفادهآناز ضرر ورودازيريجلوگ

 بـهو كنـد اسـتفادهآناز مـاريب معالجة هنگامبهديبا است،يمعمول متخصصيپزشككي از

 كـار بـه روديمـ انتظـاريمعمـول متخصص پزشككيازكهرايمراقبتواطياحتكهنيا بهانة
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ريساو محلاز شتريب شناخت.);Dobbs, 2001, p. 290( شودينم معافتيمسؤولاز است، بسته

 آورد عملبه شتريب مراقبتواطياحتكه رود انتظارانيز واردكنندةاز شوديم باعثكهيجهات

ازيكـيليـ تمااز كـهيمـيتيمربـاز مثـال،يبرا شود؛يم گرفته نظردراوريتقصيابيارز در

كنيبـازيِخودكـشازيريجلـوگيبـرا كـه روديمـ انتظار دارد،يآگاهيخودكشبه كنانيباز

˚Viney et Jourdain, 1998, n( آورد عملبهياژهيو اقدامات 471..(

 تـوان تمـام ضـرراززيـ پرهيبراديبا باشد، داشته العادهفوقيجسمييتوانايفرد چنانچه

يفرضـ معقول انسانازكهراياستقامتو تالشكهنيا بهانةبه تواندينمورديگ كاربهرا خود

.)Dobbs, 2001, p. 284( شود معافتيمسؤولاز است، برده كاربه روديم انتظار

ويروشيپـ خطـرات بـا متناسبتو مختلف موارددر معقول مراقبتواطياحت زانيم-2

و خطـر بـا متناسـب متعـارفو معقـول انـسان رو،نيااز. كنديم فرقيمكانويزمانطيشرا

 بـه شـدنكيـ نزد صـورتدر معقـولياراننـده مثـال،يبرا كند؛يم عمل دعوا خاصطيشرا

 حـالدر مجـاز سـرعت بـا چنـد هـر كاهـد،يمـ خود سرعتازيباز حالدر كودكيتعداد

زيـن ورزشوياضـطرارطيشراو نجاتو كمك هنگامبه شخص خاص رفتار. باشديرانندگ

 شـخصايـ معلول وانه،يد كودك،باكه بدانددهيانديز چنانچهن،يهمچن. شوديم گرفته نظر در

 شتريـب آنـانةيـ ناحاز خـود بـه اضـرارازيريجلوگيبراديبا است، روبرويضيمرو توان كم

 باشـد، آگاهآنازانيز عاملو باشد داشتهرا مزبورصينقادهيانديز اگر عكس،بر. كنداطياحت

1.ودشدهيانديزيمشاركتريتقصيبخشودگبه منجر است ممكن امرنيا

و معقـول انـسان بـا بـرديم رنجيجسميناتواناي معلوليت،يماريبازكهيفرد رفتار-3

 تـوانينمـ مثـال عنـوانبه سالم؛يفردبانه شوديمدهيسنج.داردراهايژگيونياكه متعارف

 بـانايخاز عبـور هنگـام معقـول انسانكهليدلنيابه تنها ابان،يخاز عبور صرفبهرايينايناب

ز،ينريناپذينيبشيپويناگهانيجسم نقائصوهايناتوان. دانست مقصر بندد،ينمرا چشمانش

. است قاعدهنيهم مشمول،يرانندگنيح سكتهاي صرع،يقلب حملة مانند

و معلول افرادبايد خاطر نشان ساخت كه  خطرنـد، معـرضدر چون هميـشه ناتوان، بيمار

به توجهباو) Obligation de se soigner( باشند خود مراقبكه داردرقرا آنهااين تكيف بر عهدة

شيپـدر خـودبه ضرر ورودازيريجلوگيبرارا الزمريتداب دارندكهيناتوانوتيمعلول نوع

 خـسارتازيبخش گرفتنازدهيانديزريتقص استنادبه است ممكن صورتنياريغدر رند،يگ

 مثـال عنوانبه ست؛ينيشخصيهاجنبه گرفتن نظردريمعنبه لزوماًهيقض احوالو اوضاعو خاصطيشرا گرفتن نظردر.1

ليـدل بـه صـرفاًكهنياايو شودينم معافتيمسؤولاز استدهينخواب خوب قبل شبِكه خاطرنيابه صرفاًانيز واردكنندة

ـ احت زانيـمو مفهـومكه استنيا منظور. داشتدينبا شتريبيانتظاراواز است، گذاشتهسر پشترايخوب روزِكهنيا واطي

)pp. 280-281; Dobbs, 2001,( است متفاوتيروشيپ خطربه توجهبا متعارفو معقول مراقبت
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˚Viney et Jourdain, 1998, n( شوند محروم 468, note, 197(.ليـدل بـه كـهيفرد مثال، عنوانبه

ا يـ كنـد مجهزيدست ترمزبهرا خودنيماشديبا كند استفاده تزمز پدالاز تواندينمقديكوتاه

اويبـرايراننـدگو اسـت صـرعبه مبتالكه دانديماي داشتهيقلب سكتة سابقة بارهاكهيكس

ايـيمـاريب اگـر البتـه. كندزيپرهيرانندگازديبا است خستهو ودهآل خواباي است خطرناك

 اسـت ممكـن مثالً شود؛ينم شناخته مقصر فرد باشد، نشدهينيبشيپويناگهانيجسميناتوان

 ,Dobbs( شـود صرعاييقلب حملة دچار دستگاهبا كاراييرانندگنيحيقبل سابقة بدونيكس

2001, p. 282; Viney et Jourdain, 1998, n˚ 468  (.

 سـاله10 مـثالً كـودككيـازايـآ كـه استنياشوديم مطرحنهيزمنيادركهيسؤال-4

 سـاله90يانسانازايآاي كند؟ مراقبتو دقت اط،ياحت بزرگسالكي اندازةبهكه روديم انتظار

 خـصوصدر باشـد؟ داشـتهرا برومنـديجـوان تعـادلويچـاالكويچـابككه روديم انتظار

 كـشورهاازيبرخـدر يـي آرا نـدرتبه تنهاو شودينم افتي منابعدرياديز مطالب سالمندان

يعـادويعـيطبرا سالمند شخص نامتعادلو انهيناش رفتاراي كند حركتكه است شده صادر

ريتقـص زد،يمـ سـر تـر سـالو سـنوكميفرداز رفتارنيهم اگركهيحالدر اند،كردهيتلق

˚Viney et Jourdain, 1998, n(شديم سوبمح  كـه باورندنيابرزين سندگانينوازياپاره.)467

دةيـپددوهررايز باشد، داشته وجوددينبا سالمندانو كودكاننيب تفاوتنهيزمنيادر اصوالً

 :Barret, 1984, Negligence and the Elderly( هـستنديعادويعيطبيرونديسالمندويكودك
A Proposal for a Relaxed Standard of Care, 17 John Marsh L Rev, 873, 879-880 n 39; 

Mentioned by Moran, 2003, p. 138 (.شد .در گفتار بعد در مورد كودكان بحث خواهد

اخالقـي يـا(اسـت آمـده باربه ضررآنازيرويپ خاطربهكهيباورو اعتقاد چنانچه-3

 نظـردرراآنيقاضـ كـهستيـنيشـك باشد، جامعهجِيرايباورهاو قاداتاعت جزو،)مذهبي

 اعتقـاداتو باورهـا امـا،. اسـت متعـارفو معقـول اعتقـاد،آنازيرويـپرايز گرفت، خواهد

 خـاطر بـه دارد، خـون بـهازيـن كـهيمـصدوم اگر مثالً شود؛ينم لحاظ رمتعارفيغو نامعقول

ايـ شـودديـمفويضروريپزشكاَعمالريسااي خودبه خونقيتزراز مانعيمذهب دستورات

ديـ نبايرفتارنيچن دانستن ركارانهيتقصدر شوند، فرزندشانبه نسبتآن انجاماز مانعنيوالد

˚Viney et Jourdain, 1998, n( كردديترد 470(

 همـان كـه اسـتآن بـريكلـشيگرايروان مارانيبونيمجان،يذهننيمعلول مورددر-4

 متفاوت برخوردليدال.ندينما اعمال آنها مورددررا متعارفو معقول انسانينوع كامالًاريمع

 معقول انساناريمعكههانستيفم نظرنيهمچنو است واردآنبركهرايانتقاداتو دستهنيا با

.شوديم مطرح بعد گفتاردر داننديم مردانه را



و متعارف«نگرشي انتقادي به معيار در» انسان معقول 83 وليت مدنيؤمسبراي تشخيص تقصير

 اختالفردمو موضوعاتازيبرخيبررس: دوم گفتار
 متعارفو معقول انساناريمعو كودكان-الف

1زيممريغ كودك.1

:شوديمدهيدحلراه چندزيممريغ كودكيمدنتيمسؤول خصوص در

وهيـ ترك تونس، لبنان،ه،يسور مصر،ك،يبلژ آلمان، مانند كشورهاازياديز تعداددر-الف

در تنهـا كـشورهانيـاازياپـارهدر.دندارنـيمـدنتيمسؤوليكل بطورزيممريغ اطفالرهيغ

 كنـد خـسارت پرداخـتبه مكلفرازيممريغ كودك توانديم انصافيمبنابريقاضيموارد
)Limpens, Kruithof et Meintzerhagen-Limpens, 1981, p. 97.(.

يمبنـا بـر شدن شناخته مسؤولتيقابلزيممريغ كودكيحقوقيهانظامازيبرخدر-ب

 شـناخته مسؤولگريديهاشكلبه است ممكن اما ندارد،را)ينوعريتقصيحت(ريتقصةينظر

 نـام بـه دارد وجـودياقاعـده) الـتيا12 حـدود(كايآمر االتياازيبرخدر مثال،يبرا شود؛

يمبنـا بـر كه)The Illinois Rule(»زينويليا قاعدة«اي) The rule of Sevens(»هاساله هفت قاعدة«

 Tort of(ياطيـ احتيبـنِيمعـيخطـا بـريمبتنـتيمسؤول مقابلدر سال هفتريز ودكانك آن

negligence(خردسـاليلـيخ كودكان اندرفتهينپذرا قاعدهنياكهياالتيايحت. دارندتيمصون 

 خطاهـاريسادر.).Dobbs, 2001, p 297( داننديم مبرايمدنتيمسؤولازرا) ساله چهارايسه(

 خـصوصدر شرطنيا است ممكن باشد،يضرور خطاكار عمدايتين سوء اثبات چنانچهزين

 غـصبا يـ)Trespass( تجـاوز ماننـد خطاهـايبرخـ مورددر اما،. نشود احراززيممريغ اطفال

)Conversion(ــن ــودك س ــأث ك ــسؤولدرريت ــدنتيم ــدارديم ,Limpens( ن Kruithof et 

Meintzerhagen-Limpens, 1981, p. 96.(.

 خـصوصدر: شـد قائـلكيـ تفكيمـالويبـدن خـسارتنيبـ است الزمياسالم فقه در

2اسـتاو عاقلة عهدةبر ضمانو نداردتيمسؤول)زيرمميغوزيمم(ريصغ،يبدن خسارت
 ابـن(

 مـذاهب شتريـب: دارد وجود دگاهيددويمال خسارات خصوصدر اما،)488.ص،2000 اول،.جم،يق

نيبـو داننـديمـ مـسؤوليكل بطورراريصغ)يحنبلويشافع،يمالك،يحنفه،يامام(ياسالم

 نـه اسـتيفيتكليحكم ضمانكه معتقدند آنان. اندنشده قائلكيتفكزيممريغوزيممريصغ

و علـمو قصد داشتن لذا ان،يز واردكنندة مجازاتنه است خسارت جبرانآن هدفويوضع

 است ضرر ورود خسارت جبرانبهفيتكل سببو علت واقع،در.ستينآن تحقق شرطزيتم

 بـر عالوه،مبنانيابر. دارد وجودهم) معلول(ضمان،)ضرر(باشد داشته وجود علتجاهرو

رك.1 و سن تميز .206.ش،1387 زاده،قاسمويي صفا:به. در خصوص مفهوم تميز

 خـسارت مـورددر.ياسالم مجازات قانون 311 مادةب بندو 305 مادة تبصرة،295 مادة1 تبصرةبه.رك خصوصنيادر.2

 زراعت،. دادميتعم ارشبهراآن توانينم است اصل خالفوييتثنااسيامر عااقله ضمان چون باورندنيابريبرخهميبدن

.504.ص،1383
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زيـنبيتسبدريحت. دارندتيمسؤولهم فراموشكارودهيخواب شخص وانه،يدز،يممريغريصغ

 ست،يـن مـسبب شـخصدر ارادهوزيتم وجودبه منوطريصتق تحققكه استنيا مشهور نظر

. باشد شده محققطيتفرويتعد عرفاً استيكاف تنها بلكه

، داننـدينمـ آورضمان وان،يح فعل همانندن،يمعيسنتاراريصغ فعليمالك مذهبدر اما

،يالگسـدوسنيبعض: دارد وجود مختلف نظرات استيسنچهسننياكهنهيزمنيادر اما

 الجـابر( انـد كـرده ذكـررايمـاهگدوهميبرخو سالكيياپارهم،ينو سالكيگريدياعده

ف،يخفيعلخيش؛94-96.ش،1378 زاده،قاسم؛441.ص،1998 باز، رستمميسل؛347-350.ص اول،.ج،2008،يالهاجر

 باورنـدنيـابرياعدهبيبتس خصوصدرنيهمچن.)264-268.ص،1998،يليالزح؛68-70.ص،1971

 بـهراطيتفرويتعد توانينم عرفاًو است شرط)طيتفرويتعد(ريتقصب،يتسبدر چون كه

 مـسؤولرازيـممريـغ كـودك تـوانينمـبيتـسب قاعدة اساسبر داد، نسبتزيممريغ كودك

 .Limpens, Kruithof  et Meintzerhagen-Limpens, 1981, p. 95 ;Chehata, 1967, p( شـناخت

887(.
ريـغايـ مجنـونايـريصـغ گاههر«:كه است داشته اعالم قانون 1216 مادة رانيا حقوق در

ريتقـص صـورتدريمـدنتيمـسؤول قـانون7 مادة.»است ضامن شودريغ ضرر باعثديرش

راتيمـسؤول مـواردريسـادرو دانـسته آنـان متوجـهراتيمـسؤول مجنونايريصغ سرپرست

وزيـممريصـغنيبـنهيزمنيادر حقوقدانان. است داده قرار مجنونايريصغ عهدةبر همچنان

ديـبا امـا.)244 تـا 240.ص،1375،ييصـفا؛421.ش دوم،.ج،1387 ان،يكاتوز( ستندين قائل تفاوتزيممريغ

ريتقـصةيـ نظر بـا نـهزيـ رمميغو خردسـال كودكانريتقصبريمبتنتيمسؤولكه داشت توجه

و خودمختـار عامـل تواننـدينمـ آنـانرايز ست،ين سازگارينوعريتقصةينظربانهويشخص

يهـا هـدفيتيمـسؤولنيچنـو شـوند محـسوب خسارت ورود در)Rational agency(يعاقل

را)ياجتمـاعيهنجارهـاازيتخطـاز افـراد بازداشتن(ريتقصينوعاريمعيبرا شدهينيبشيپ

 ضـرر تواندينم كند؛ دركرا خود رفتار آثار تواندينمزيممريغ كودكرايز. سازدينم برآورده

)Imputabilité( انبـاريز فعل انتسابتيقابل جهتنيابهودينمازيپرهآنازو كندينيبشيپ را

ريتفـسقيمـض گونـة بـهيمـدن قانون1216 مادة شوديم شنهاديپ امر،نيابا توجهبا. ندارد را

 رجـوعيعمـوم قواعـدبهبيتسب خصوصدرورديگبردررا اتالف تنهاكهينحوهب دد،گر

 چـون،بـه ديگـر سـخن. اسـتيضرور)طيتفرويتعد(ريتقص احرازآن اساسبركه شود

 نـسبت وانـهيدوزيممريغريصغبهراريتقص توانينم عرفاًو دارديعرف مالكطيتفرويتعد

در منـدرجياسـتثنا. داشـت نخواهندراريتقصيمبنابر شدن شناختهلمسؤوتيقابل آنان داد،

.كنديمتيتقورا دگاهيدنيا هم1 1215 مادة

 مجنـونايـريصـغ بدهد، مجنونايوزيرمميغريصغ تصرفبهرايماليكس گاههر«: دارديم مقرريمدن قانون 1215 مادة.1

.»بود نخواهد مالآن شدن تلفاي ناقص مسؤول
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و در ايـن زمينـه بـود غافـلزين دگانيانديز خسات جبران هدفازدينباحلنيعدر اما1

يكي مي  نظـاملداخـدر-الـف: توسـل جـست آنهـاازيقـيتلفايـريـزحلراهدواز توان به

 آنـان بـاريـ درگ ثالـث اشخاصوزيممريغ وكودكانيذهن مارانيب سرپرستان،يمدنتيمسؤول

 سرپرسـت نبـودنِ صـورتدرو شـوند شـناخته مـسؤول افرادنيا انبارِيز افعال تمامبه نسبت

در تـا باشـد داشـتهاريـ اختيقاضـ حـوزه،نيـادرايـو شوديتلق سرپرستشان دولت خاص،

از خـارجدر-ب. كنـد اسـتفاده انـصافاز مطالبه قابل خساراتوتيؤولمس حدود خصوص

 بـريمبتنـ اصـولوياجتمـاعنيتـأمومهيباز استفادهقيطراز توانيم،يمدنتيمسؤول نظام

.بوددهيانديز خسارت جبران هدفيپدريعيتوز عدالت

زيمم كودك.2
آن بـريعمـوم بـاور امـا ندارد، وجود چندان اختالفزيمم كودكتيمسؤول خصوص در

 كودك رفتاركهبيترتنيابه است؛ بزرگساالنازترمنعطفاوريتقصصيتشخاريمعكه است

دهيسـنج انـد تجربهو استعداد هوش، زانيم همانيداراكه خود سالوسنهم كودكانبازيمم

به داليل زير لذا شود،يم  گرفتـه نظـردريككـود دوران خـاصيهـاينـاتوانو هـا ضـعف بنا

يعـيطبويعـاديرونـد بلكه ست،ين)idionsyncrasy(يفرديژگيوكييكودك-21:دشويم

 كـودك رفتارسةيمقابا توانينم واقع،در. كنديطراآنديبا عمر طولدريانسانهركه است

 نـداده قـراراواريـ اختدر عـتيطب كـهرايزيچكه داشت انتظاراوازيبزرگسال عاقلِ انسان با

ميسـل عقـلريمغا حقوق توسطيكودك دورانيهاتيمحدود گرفتندهيناد. باشد داشته است،

دررا آنان كودكانريتقصيبراترسهلياريمعاز استفاده-2. كنديميمعنيبرا حقوقو است

 خـسارتانجبراز شانتيمحرومازيريجلوگ باعثو كنديمتيحمايمشاركتريتقص مقابل

 پـرورشو رشـد بـهياقاعدهنيچن-3. باشد شده استناد آنانريتقصبهكه شوديميموارد در

 شـده شـناخته)welfare rationale(»يرفـاهليـدل«عنـوانباكهياستدالل كند؛يم كمك كودكان

 پختـهو تجربـه كـسب منظـور بـهتا شود داده اجازهديبا كودكانبه منطقنيا اساسبر. است

. شوندياجتماع گرانيدبا كردن برقرار ارتباطقيطرازو كنندتيفعالايدندر ادگرفتنيو شدن

 خـاطر بـه مثـال عنـوانبهد؛زسا مختلرا آنانيهاتيفعال است ممكنديشديِمدنتيمسؤول

تيمـسؤوليكلـ بطـور اسـالم حقـوقدركه باورندنيابريمدن قانون 1216 مادة راديانيا رفعيبرا حقوقدانانازياپاره.1

).249و 248.ص،1375،ييصفا(ندارد وجود تفاوتبيتسبو اتالفنيبنهيزمنيادرو است شده رفتهيپذريتقص بدون

.زنديرعاديغ خطرناك اقداماتبه دستو بپردازد است بزرگساالنژةيوكهييهاتيفعالبه كودككهنيا مگر.2
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 كـرد منـع هـوا بـه گـرگميبـاز انجـامازرا كودكـان توانينم گرانيدبه ضرر وروداز ترس

)Dobbs,2001, pp. 295-297(.

يروان مارانيبويذهننيمعلول-ب
 بـه كـهيجـسميهاتيمعلولوهايماريب خالفبر فرانسه حقوقدرهموالكامندر هم

 جنونويذهنيهايماريب شوند،يم گرفته نظردرريتقصصيتشخيبرايخارجطيشرا عنوان

.شوديمدهيسنج سالمو متعارفينانسابا آنان رفتارو رنديگينم قرار توجه مورد

 بود، ساكتيذهن مارانيبيمدنتيمسؤولبه نسبت ناپلئونكدكه آنجااز فرانسه حقوق در

تيمـسؤول عـدم اصـلِ نوزدهم، قرنلياوا خواهانةيآزادو انهيفردگرايفلسفديعقااز الهام با

بيتـصوو گذارقانون دخالتاب سالنيادركهنياتا. داشتتيحاكم 1968 سالتا افرادنيا

نيبـدر هنـوز همـه،نيـا بـا. شـدند خـسارت جبـران بـه متعهـديذهننيمعلول489-2 مادة

 جبـران بـه تعهـداز نظـر صـرف،يذهن ماريبايآكه دارد ادامهنهيزمنيادرهابحث حقوقدانان

ور؟يـخا يـ داردراريتقص ارتكابتيقابل باشد، محضتيمسؤولينوع توانديمكه خسارت

 شـود؟يمـدهيسـنج خـانواده خـوب پـدريالگـوبا رفتارش پاسخ، بودن مثبت صورتدرايآ

)Malaurie et Aynés, 2001, n˚ 41-42 ; Le Tourneau et Cadiet, 2002, n˚ 1336 et s.(.

يابيـ ارزيبـرا بنا بـه داليـلكه اندكردهديتأك نكتهنيابريشماريبيدعاوزينالكامن در

 چون-1: شوديمدهيسنجطيشرا هماندر عاقليانسان رفتاربا آنان رفتاريذهن مارانيبريصتق

 كنديم نگاه)acts(»اعمال«به اول درجةدر است، خسارت جبرانيمدنتيمسؤولياصل هدف

يمـاد عامـلو نبـوده اسـتانداردبا مطابق رفتارشكهآن گناهيبدونيبدر پس،.»عامالن«به نه

 وقـعدريذهنـ مارانيبتيمسؤول-2.است خسارت تحمل مستحق شتريب است بودهرتخسا

نياريغدر-3. كنند تحملرايبدشانسنيا آثارديبا آنانو است جامعهدر آنانيزندگنةيهز

ويذهنـيمـاريبيبرا چونو كننديذهنيماريببه تمارضياديز افراد است ممكن صورت

 روبـرو اثبـات مشكلباييقضا دستگاه است ممكن ندارد وجود مشخصو قاطعيمرز جنون

 مراقبـت سرپرستانـشان تـا شـوديم باعثيذهن مارانيب عهدةبرتيمسؤول دادن قرار-4. شود

و شوديميذهن مارانيبياجتماع ادغام باعثيحقوق برخورد نوعنيا-5.نديبنما آناناز شتريب

 ,Moran بعـد؛به 198.ص،1387 مرادزاده،( سازديم فراهم جامعهدر آنانبا كساني رفتاريبرارانهيزم

2003,  pp. 28-54.( 

 خـسارت جبـران مـسؤولرا وانـهيد مذاهب،ريسا،يمالك مذهبازريغ اسالم، حقوق در

 بـه مربـوط بحـثدر كـه شـوديمـ اشـارهيدالئل همانبهتيمسؤولنياهيتوجدرو داننديم

 رسـتمميسل؛347-350.ص اول،.ج،2008،يالهاجر الجابر(شد اشارهآنبهزيمرميغريصغيمدنتيمسؤول
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-268.ص،1998،يلـيالزح؛68-70.ص،1971ف،يـخفيعلـخيشـ؛94-96.ش،1378 زاده،قاسم؛441.ص،1998 باز،

264(.

 متعارفو معقول انساناريمعو زنان-ج
آغـازيعبـارت بـا معموالً زنان خصوصدرلمعقو انساناريمع اعمال نحوةبه مربوط بحث 

يآقـا كتابنيادر. است آورده Uncommon Law كتاب در)Herbert( هربرتيآقاكه شوديم

 اعمال معضلبا دادگاهآندركه كشديمريتصو به)Fardell v. Potts(رايفرضييدعوا هربرت

 نـشان خـاطر هربـرت. استروروبزنكي خصوص در)Reasonable man(»معقول مرد«اريمع

 نـشده» معقـولزن«بهيااشارهچيهالكامندر صادرشدهيآراو منابعدركه آنجااز: سازديم

1.»نـدارد وجوديمعقولزنچيهيحقوق لحاظازكم دست«:كه كرديريگجهينت توانيم است،

 هـر كـه دهـد ذكرتـ منصفهأتيهبه استريناگزيقاض بحث مورديدعوادر لحاظ،نيهم به

 است، نكرده عمل معقول مردكي مثل دعوا خواندة دهديم نشانكه دارد وجوديكاف ادلة چند

.)Moran, 2003, p.1(! داشت انتظاريزننيچناز توانيم است داده انجاماوكهرايكار اما

ياهـيژگـيو كننـدة مـنعكس شتريـب معقول انساناريمعكه معتقدند زنان حقوق طرفداران

 كـرده عمـليمعقـول انسان مثل دعوا خواندةايآكه امرنياصيتشخكه آنجاازو است مردانه

 هنگـام بـه هـستند، مرد قضات اكثرو استيقاض عهدةبرو دارديموضوع جنبة خيراي است

و كننـديم استفاده خود مردانةيهابرداشتواتيتجرب اطالعات،ازنهيزمنيادريريگميتصم

دهيسـنج معقـول مـرديالگـو بـا زنـان رفتـار عملدربيترتنيابهوندينمايميريگميتصم

 هـا،يژگـيو زنـانكهنيابه توجهبا باورندنيابر زنان حقوق طرفداران. معقولزننه شوديم

 آنـانريتقـصصيتشخيبرايشخصياريمع است الزم دارند،را خود خاصتيعقالنو افكار

 كـه طـور همان كاملزنكيو كامل مردكي«: روسو ژاك ژان گفتةبه.رديگ قرار استفاده وردم

در.»باشـند داشـته تفـاوت هـم شـعورو عقل نظراز است ممكن متفاوتند،همبا چهره نظر از

 هـا دادگاهكه استآن آثارويجنس آزاريادعايابيارز خصوصدر تنها حاضر حالدرالكامن

 .Ibid, pp( هـستنديجنـس آزار معرضدر شتريب زنانرايز كنند،يم استفاده معقولزناريمع از

198-273(.

 اجتمـاعي، ضـد اخـالقاز گرفتـه نشأت تقصيردر عقالنيت معياركه برخي بر اين باورند

 اخـالق اسـت،لذا بايـد مردانه انساني غير گرايانةفايده محاسبةو شخصي نفعو ثروتبر مبتني

 معيـار جـايگزين ديگـران آسـايشو خوشبختيو نيازمندانبه توجهو احتياطو مراقبت زنانة

و عقالنيت مرسوم د آشنايانو همسايگان رفتاربا بايد فرد رفتار تقصير، احراز براي شود متعهـ 

1- Legally at least there is no reasonable woman. 
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 همـاندر يكـديگر بـه نـسبت آنـانكه توجهيو احتياط مراقبت،(يكديگربه نسبت مسئولو

 ,Bender, 1994-pp. 235-244; Wright( شـوددهيسـنج) دارنـدمي مبذول مشابه شرايطيا شرايط

1995, pp. 254-255(.

 متفاوت رفتارويبرابر اصل-د
كه آيا يهـا گـروه بـه نسبت متعارفو معقول انساناريمع متفاوتاعمال پرسش اين است

 The rule(»قـانون حكومـت«طتوسكه را)civil equality(»يمدنيبرابرنياديبن اصل«مختلف،

of law(مگـر نـه كند؟ينم نقض است،يشهروندحقياصل عناصر جزوو است شدهنيتضم

كه  ايـ شـهروندان همـة بـه نسبت حقوقيكل قواعدتا كنديم اقتضاء قانون حكومت اين است

 كـليخوشـبختيحتـو شـود اعمـال كـساني هستندآن خطاب طرفكهياجتماعيهاگروه

 .Bix, 2004, p(نيـستيخاصـ افراداي فرديبرابرو حرمت پاگذاشتنريز كنندةهيتوج جامعه

190; Gary, 1999, vol. I, pp. 765-767(.

و هـا شـباهت بـه توجـه بـدون شـهروندان، همـة بـا برابر رفتاركه گفت توانيم پاسخ در

ييتنهـا بـه عـدالت نوعنياو شوديم»يصور عدالت«يبرقراربه منجر تنها آنان،يهاتفاوت

 مفـادايـآكه افتيدرتا كرد توجهزينيحقوق قاعدة مضمونو محتوابهديبا بلكه ست،ينيكاف

در كـهيافـراد دانـستن برابـر، ديگـر بيـان بـه. نادرستو فاسداي استياخالقوحيصح آن

در پـس،.يساونامـيطيشـرادر افراد دانستن برابرنه است عادالنه دارند قرار كسانيتيموقع

 چنانچـه رفتـاردر تفـاوتو شـدهيتوج قابل تفاوتينوعبه قائل توانيم»يبرابر اصل«بطن

ديـبا مـشابه افرادبا«رالز گفتةبه. شودينم محسوب شهروندانيمدنيبرابر نقضِ باشد موجه

, pp.206-213; Moran, 2003, p. 172(1»متفاوتياگونهبه ناهمانند افرادباو شود رفتار كساني

1999, Rawls(.،نيبـيهـا تفـاوتو هـا مـشابهت بـهديـبايحقـوق قاعـدة وضع هنگامبه پس

 داشـتهيقبول قابليمبناكهيتفاوت بلكه،يتفاوت نوعهرنه البته؛دكر توجه مختلفيهاگروه

نيـاو شـود توجهيحقوق قاعدةييغا هدفبهكه استنيااريمعنيبهتر كارنيايبرا. باشد

 بـه قانونكهيهدف لحاظاز افراد همةايآ ست؟يچ دنبالبه قاعدهنياكهميكن مطرحرا پرسش

 كنديم اقتضاء استآنيپدر قانونكهيهدفاي دارند قراريكسانيتيوضعدر استآن دنبال

.)Moran, 2003, p. 172, pp. 165-173( باشد اعمال قابل افرادازيتعداد خصوصدر صرفاً تا

 moral(»ياخالقـ سـرزنشتيـ قابل«يمـدن حقـوقدر،يـي جراريتقص خالفبر چند، هر

blamewothiness(يمـدنتيمـسؤول پـردازانهيـ نظر باوربه اما ست،ينيمدنريتقص تحقق شرط

1- Likes be treated alike and unlikes unalike = to treat equals equally and treat unequals 
unequally. 
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ينـوعايـ) Avoidability(»يريپـذ اجتنـاب«بـرزيـنيمـدنريتقص هونوره،و هولمز رالز، مانند

بريوقت شخصيعنياست؛يمبتن شدن شمرده مقصريبرا)General capacity(»عامتيصالح«

وآناز كنـديريجلـوگو ضـررينـيبشيپـتيـ قابلكه شوديم شناخته مسؤولريتقصيمبنا

 توجـه گـرانيد منـافع بـه كند؛اطياحت بتواند(باشد داشتهرا معقول انسانيهنجاريهايژگيو

يشتريـب ضـرراز كمتـريانـهيهزبا بتواندهند رنديلاريمعيمبنابر كند؛ن نقضرانيقوان كند؛

 فـرق» محـضتيمـسؤول«بـاديـبا»ريتقصبريمبتنتيمسؤول«واقع،در  ...).و كنديريجلوگ

 بـه هـمو شوديم توجه»دهيانديزتيامنحق«بههمريتقصبريمبتنتيمسؤولدر. باشد داشته

 شتريـبيآزاد ارزشاز محـضتيمـسؤول بـه نـسبت جهتنياازو»انيز عاملتيفعالحق«

ازيدور امكـانريتقـصبريمبتنتيمسؤول تحقق شرطكه امرنيا رو،نيااز. كنديمتيحما

-Moran, 2003, pp. 173( اسـتيضرور دعوا طرفتيفعاليآزادازتيحمايبرا است، خطر

.)ought implies can(»اسـت نهفتـه توانديمينمعيضمن بطورديبا مفهومدر«رالز گفتةبه.)17

ايـ آنهـا انجـام دسـتور حقـوق كـهييكارهـايعنـي كند؛ طاقيماالبهفيتكلدينبا حقوق پس،

ازايـ دهـد انجـام بتواند انسانكه باشدياگونهبهديبا كنديم صادررا آنها انجامازيخوددار

.)Rawls, 1999, pp. 208-122( كنديخوددارآن انجام

ينوعاريمعبهريتقصيشخصاريمع دگانيانديزتيامنازتيحمايبرايمدنتيمسؤول در

تيمـسؤول تـا دارديمـ الزم ان،يـز واردكننـدگانيآزادبه همزمان توجه اما است، شدهليتبد

يسـازگار قـانونتيحاكمنياديبنيهاارزشباتا باشديريپذاجتناببه منوطريتقصبريمبتن

 بـريمبتنتيمسؤول تحقق شرط خسارتازيدورتيقابل شود گفتهكهيوقت پس،. باشدهداشت

يبـرا امـا است، عادالنه دارند،راييتوانانياكهيعاد مردميبراياقاعدهنيچن است،ريتقص

)يذهنـ مـاريبوزيممريغريصغ مانند(نداردرا خسارتازيدوروينيبشيپييتواناكهيكس

 آنـانيبراديبا لذا ستند،ين برابريعاد مردمبا لحاظنياازيافرادنيچنريز است،نهعادالريغ

و متعـصبانهيحقـوق قاعـدة صـورتنيـاريـغدر باشـد، داشته وجوديرتريپذانعطافاريمع

. بود خواهدزيآمضيتبع

 امـا،دارديشخـص جنبةريتقصاريمع)زيممريغوزيمم(كودكانيبرا كشورهاازيبرخ در

در. شـوديمـدهيسـنج متعـارفو معقـول انسان رفتاربا رفتارشانوينوعيذهن مارانيبيبرا

ريـغيتيوضـع جنون اما استيعادويعيطبيتيوضعيكودككه شده گفته تفاوتنياهيتوج

 قـانون، اهـداف بـريمبتنديبا تفاوترايز رسد،ينم نظربه كنندهقانعكهيهيتوج است؛يعاد

نيـاو نـدارديچنـدانيهيتـوج قـدرت بـودنيعيطباييعادو باشديحقوق اصولو قواعد

.است ادعانياديمؤ ست،ينزيآمريتقص رفتار كنندةهيتوج عادتو عرفكهتيواقع
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ريصـغ عهـدة بـرريتقـصبريمبتنتيمسؤول دادن قراركه شوديم روشن حاتيتوضنيا با

وينـيبشيپييتوانا چون آنانرايز است؛ طاقيماالبهفيتكلينوعزينيذهن ماريبوزيممريغ

 رتريپذانعطافياريمع آنانيبراديبا لذا ستند،ين برابريعاد مردمبا نداردرا خسارتازيدور

. بود خواهدزيآمضيتبعو متعصبانهيحقوق قاعدةنيچن صورتنياريغدر باشد، داشته وجود

 شنهادهايپويريگجهينت
رةيسـيمـدنتيمـسؤولنيقـوانو»متعـارف انسان«اصطالحدر عرفو متعارفاز منظور

»متعـارفو معقـول انسان«عبارتاز استفادهو عرفبر عقل افزودن.عام عرفنه است عقالء

.است بوده نكتهنيابرديتأك خاطر به

 شـخاصا تمـام خصوصدركهستين معنا بدان متعارفو معقول انساناريمع بودنينوع

و كـرد توجـهزيـنيمـاهو عـدالتاتيمقتضبهديبانهيزمنيادر بلكه شود،يم اعمال كساني

در اسـتيابيـ ارز قابـليذاتـ برونوينيعياگونهبهكهرا زيريفرديهايژگيووهاتفاوت

.گرفت نظردرريتقص احراز

وزيـممريـغ كودكـانِ بـارانيزاَفعالبه نسبتريتقصةينظريريكارگبهدر سندهينو باور به

 خطاكـاريرايپـذيعمـوم وجـدانو است شدهيافراط استفادةيصور منطقازيذهن مارانيب

و وانيـحازيناشـ فعلهيشب آنان عملرايز ست؛ينيذهن ماريبوزيممريغ كودك شدن قلمداد

 گفـتننسـخ ست،ين بنديپا ممكنريغبه نسبتكسچيهكهنيابه توجهباو است قاهره قوة

ريـغ كـودك. اسـتيمعنـيب ندارد، عاقالنه انتخابييتواناو كنترل تعادل،كهيكسريتقص از

تيـ قابلو ستنديـنتيـ محكوم سزاوار ناآگاهندشيخو افعاليمحتواازكهيذهن ماريبوزيمم

تيمـسؤولينـوع واقـعدر آنهـا شـمردن مقصر. ندارند)ينوعريتقصيحت(راريتقص انتساب

 متعـارفو معقوليانسان مانندديباايكه شود گفته آنهابهكه استنيا مثلرايزت،اس محض

 كـردن مقـرر،يوانگهـ. بودديخواه خطاكار جنونبه ابتالءوسن صغرِليدلبهايوديكن رفتار

 كنـد،يمـ نقضرايمدنيبرابر اصليذهن مارانيبوزيممريغ كودكانيبرا محضتيمسؤول

 كـهنيـا بـر عـالوه كـه دهـديمـ قراريكسان دوشبريعاد اشخاصاز فراتريتيمسؤولرايز

تيوضـعليـدل بـه هـستند، خـود ناآگاهانة افعاليقربانو فهمندينمراشيخو افعاليمحتوا

از.تنديحماو مراقبت ستةيشا دارندكهياژهيو دريمـدن قـانون1216 مـادة اراية تفسير مضيق

.استدهبواين مقاله بر اين اساس
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و مأخذ  منابع
يعربويفارس-الف

و انتشارات مؤسسة حسيني، پور ابوالقاسم سيد دكتر ترجمة اول، جلد،»نيكوماخس اخالق«)1381(،)ارسطو(ارسطاطاليس.1

.تهران دوم، چاپ تهران، دانشگاه چاپ

.اول چاپ اطالعات انتشارات،حقوقو فقهدرتيعقالنو عدالت،)1386(محمد،ديس،ياصغر.2

.اول چاپ انتشار،يسهام شركت،يمدنتيمسؤول فلسفة،)1384( حسن،،ينيباد.3

 للنشرايليإشب دارلكنوز مجلد،2،يالمال الضمانيفهيالفقه الضوابطو القواعد،.م)2008(محمد،بن محمد،يالهاجر الجابر.4

.اضيالرع،يالتوزو

.دوم چاپ دانش، گنج انتشارات،»اسالم حقوقدر حقوقي هايمكتب«،)1370( جعفر، محمد لنگرودي، جعفري.5

 دارالفكـر،»اإلسـالمي الفقـه فـي الجنائيهو المدنيه المسؤوليه أحكامأو الضمان نظرية«م،)1998( وهبه، الدكتر الزحيلي،.6

.دمشق المعاصر،

.ققنونس نتشاراتا،ياسالم مجازات قانونيمحشا مجموعة،)1383(عباس، زراعت،.7

 المـسئوليه بأحكام مقارنه فقهيه دراسه،»اإلسالمي الفقهفي العدوان ضمان«)م1990-ـه1410( احمد، محمد الدكتر سراج،.8

.القاهره التوزيع،و للنشر دارالثقافه القانون،في التقصيريه

.سوم چاپ روت،يبع،يللجما العلم دار،المجله شرح،)1998(باز، رستمميسل.9

يمهـدديسـ ترجمـة،يمـدنتيمـسؤول-يقهر ضمان: تعهد منابع تعهدات، حقوق دورة،)1384( الرزاق،عبد،يسنهور. 10

.اول چاپ قم، دانشگاه انتشاراتا،يكدانشنيحس محمدويدادمرز

.اول چاپ سروش، انتشارات،»رفتار مبانيو اخالق فلسفة«،)1377(منوچهر، بيدي، دره صانعي. 11

.اول چاپ زان،يم نشر،يقيتطب حقوقويمدن حقوق بارةدريمقاالت،)1375(ن،يحسديس،ييصفا. 12

 چـاپ سـمت، انتـشارات،نيمحجـورو اشـخاص:يمدن حقوق،)1387(،يمرتـضديس زاده،قاسمن،يحسديس،ييصفا. 13

.چهارهم

.دوم چاپه،يالحقوقيالحلب منشورات،هيالمدنهيلمسؤولا،يالثان الجرء،يالمدن القانون،)2004(،يمصطف،يالعوج. 14

.بغداد المثني،1 جلد،»األُصول علمفي الستصفي«،)م 1970( حامد، ابو الغزالي،. 15

.اول چاپ دادگستر نشر،»مدني مسؤوليت مباني«،)1378(مرتضي، سيد زاده،قاسم. 16

.انتشار شركت دوم، چاپ،4.ج،قراردادهايعموم قواعد:يمدن حقوق،)1376(ناصر، ان،يكاتوز. 17

 چـاپ تهران، دانشگاه انتشارات دوم،و اول جلد،»يمدنتيمسؤول: قرارداداز خارج هايالزام«،)1387( ناصر، كاتوزيان،. 18

.هشتم

 علومو حقوق دانشكدة مجلة: حقوق فصلنامة،»يمدنتيمسؤول حقوقدرريتقص مفهوم تحول«،)1388(ناصر، كاتوزيان،. 19

.1 شمارة،39 دورة تهران، دانشگاهياسيس

.قاهره السعاده، مطبعه األولي، الطبعة،»اإلسالمي الفقهفي المتلفات ضمان«،)1990( سليمان، احمد محمد. 20

،»عمـان النُّ حنيفـه أبي األعظم اإلمام مذهبفي الضمانات مجمع«،).م1999-ه(1420 غانم،بن محمد البغدادي، محمد. 21

 األُولـي، الطبعـه التوزيع،و النشرو لطباعه دارالسالم األول، المجلد محمد،جمعه عليو سراج أحمد محمد التحقيقو دراسه

.القاهره
.اول چاپ عمان،ع،يالتوزو للنشر الثقافه دار مكتبه،)1999(،هيعدل احكام مجلة. 22

 خارجي-ب
1-Barnes, David W. & Stout Lynn A.,(1992), “The Economic Analysis of Tort Law,” West 

Publishing Co., U.S.A.,.



 1389 بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 92

2-Bender, Leslie, (1994), “A Lawyer’s Primer on Feminist Theory and Tort”, 38 Journal 
of Legal Education 3, Abridged and reprinted in Foundations of Tort Law, Edited by Saul 
Levmore, Oxford University Press.  

3-Bermingham, Vera, (2005), Tort , Seventh edition, Sweet and Maxwell, London. 
4- Bix, Brian,(2004), “A Dictionary of Legal Theory”, Oxford University Press, First 
edition. 
5-Calabresi, Guido, (1998), “ Some thoughts on risk distribution and the law of torts,” 70 

Yale Law Journal, (1961), Abridged and reprinted  in Foundations of Economic Approach 
to Law, Edited by Avery Weiner Katz, Oxford University Press, U.S.A., 1998, pp. 42-51. 

6-Chehata, (1967), La théorie de la responsabilité civile dans les systems juridiques des 
pays du Proche-Orient, Rev.int.dr.comp. 883-915. 

7-Clerk & Lindsell, (1995), “ Clerk and Lindsell on Torts ”, Seventeenth edition, Sweet and 
Maxwell, London. 

8-Code Civil, (2003), Dalloz. 
9-Cornu, Gérard, (2000) ,“Vocabulaire Juridique”, Association Henri Capitant, Presses 

Universitaires de France, Huitième Édition. 
10-Deakin, Simon, Johnston, us and Markesinis, Basil, (2008), Markesinis and Deaakin's  

Tort Law, Sixth edition, Oxford University Press. 
11-Dobbs, Dan B.,(2001), The Law of Torts, West Group, 1st reprint edition. 
12-Fleming. John, (1985), “An Introduction to the Law of Torts”, Clarendon Press, Oxford. 
13-Garner, Brayan, A,(2004), Black's Law Dictionary, Eighth edition, Thomson West. 
14-Gray, Christopher Berry, (1999), “The Philosophy of Law: An Encyclopedia,” 2 

Volumes, Garland Publishing, INC. 
15-Holmes, Oliver Wendell, (1951), “The Common Law”, Forty – fourth printing, Little, 

Brown and Company, Boston. 
16- Jourdain, Patrice, (2007), “Les principes de la responsabilité civile”, Dalloz,. 
17-Kuperberg, Mark & Beitz, Charles, (1989), “Law, Economics and Philosophy: A 

Critical Introduction with Applicationa to the Law of Torts,” Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc.,First edition 1983, U.S.A. 

18-Le Tourneau, Philippe, (1976),  “La responsabilié civile,” 2  éd., Dalloz, paris. 
19-Le Tourneau, Philippe & Cadiet, Loïc, (2002), “Droit de la responsabilité et des 

contrats”, Éditions Dalloz. 
20-Le Tourneau, Philippe, (2003),  “La responsabilié civile,” Que sais-je?, PUF, paris. 
21-Limpens (J.), Kruithof (R.M.) et Meintzerhagen-Limpens (A.), (1981), International 

Encyclopedia of Comparative Law, “ Liability for one’s act “, Vol.XІ, Chap. 2. 
22-Malaurie et Aynès,(2002), Obligations, 1 Responsabilité délictuelle, 11e édition, éditions 

CUJAS. 
23 -Markesinis, B. S.,(1990), “A Comparative Introduction to the German Law of Torts,” 

Clarendon Press, Oxford, Second edition. 
24- Mazeaud (Henri et Leon), (1965) ,“Traité théorique et pratique de la responsabilité 

civile”, t.І , 6ème édition, Par Anderé Tunc, Éditions Montchrestien 
25-Posner, Richard, (1998), “The Learnd Hand Formula for Detemining liability,” In 

Foundations of Economic Approach to Law, Collection of essayes, Edited by Avery 
Wiener Katz, Oxford University Press. 

26-Rawls, John, (1999), “A Theory of Justice”, Oxford University Press, Revised edition, 
New York. 

27-Rogers, W.V.H, (2002), “Winfield and Jolowics on Tort”, 16th edition,  Sweet and 
Maxwell, London. 

28- Savatier, René: “Traité de la responsabilité civile en Droit Français,” Tome I, Les 
sources de la rsponsabilité civile, Deuxième édition, Paris, 1951 

29-Simons, Kenneth W., (1995), Contributory Negligence: Conceptual and Normative 
Issues, In Philosophical Foundations of Tort Law, Edited by David G. Owen, Clarendeon 
Press, Oxford, first edition.

30-Treitel, G.H., (1997), Law of Contract, Sweet and Maxwell, Ninth Edition, 1997. 
31-Tunc, André, (1971), “International Encyclopedia of Comparative Law,” Volume XІ,

Torts, Chapter І, Introduction. 
32-Viney,Geneviève, (2009), “Traité de droit civil, Intoduction à la responsabilité, 3éme 

édition, L.G.D.J. edition Alpha 



و متعارف«نگرشي انتقادي به معيار در» انسان معقول 93 وليت مدنيؤمسبراي تشخيص تقصير

33-Viney,Geneviève et Jourdain, Patrice, (1998), “Traité de droit civil, Les conditions de la 
responsabilité, 2éme édition, L.G.D.J.  

34-Weinrib, Ernest J.:(1995), “The Idea of Private Law,” Harvard University Press. 
35-Weinrib, Ernest J., (1997), “Tort Law: Cases and Materials,” Toronto: Emond 

Montgomery. 
36-White,G. Edward, (2003), Tort Law in America: An Intellectual History, Expanded 

edition, Oxford University Press. 
37-Wright, Richard W.,(1995) “The Standards of Care in Negligence Law”, In 

Philosophical Foundations of Tort Law, Edited by David G. Owen, Clarendon Press, 
Oxford, first published.

: است زير در همين مجله منتشر شدهاز اين نويسنده تاكنون مقاالت

،83، سـال»هدف مسئوليت مدني«؛62، شماره82، سال»مباني فلسفي نگرش اقتصادي به حقوق«

هاي؛ قواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام74، شماره85؛ آيا حقوق دانش مستقلي است؟ سال66شماره

ين اجتمـاعي جستاري نقادانه در نظام حقوقي تـأم«. 1387، تابستان2، شمارة38جبران خسارت، دورة 

.4، شماره 1387، سال»ايران


