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چكیده
مسئولیّت مدنی امروزه در زمره دعاوي بسیار شایع بوده و حجم زیادي از دعاوي و اختالفات مطروحه در دادگاه ها را
دعاوي مسئولیّت مدنی تشکیل داده است .مسئولیّت مدنی در حقوق مدنی مورد توجه قرار گرفته و براي آن شرایطی
تعیین شده است .اگر چه ورود زیان عمدتاً با افعال مادي (فیزیکی) محقق می شود ،لکن تحقق ضمان فارغ از نوع فعل
زیانبار از حیث مادي یا غیر مادي بودن است .فعل زیانبار در شکل غیر مادي نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان
گردد .ترس به عنوان یکی از افعال غیر مادي که در فقه و حقوق منشأ اثر است ،در قلمرو مسئولیّت مدنی نیز چنانچه
منتج به زیان گردد ،با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین ،موجب ضمان خواهد بود .مسئولیّت مدنی ناشی
از ترس ،شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است .در هر دو حالت ،ترس می تواند هم به عنوان
«ضرر» و هم به عنوان «سبب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
واژههاي کلیدي :مسئولیّت مدنی -ترس -فقه امامیه -حقوق ایران -نظام حقوقی عرفی

 -1مقدمه
ورود زیان عمدتاً با افعال مادي (فیزیکی) بر جان یا مال دیگري محق می گردد .مطالبه خسارت نیز صرفاً با استناد زیان
به فعل زیانبار امکانپذیر است .بسیاري از افعال آدمی اگر چه صورت مادي و فیزیکی ندارند ،لکن داراي اثر خارجی و بیرونی
هستند .در فقه ،مسئولیّت مدنی ناشی از ترس ،ذیل عنوان «ضمان اخافه» و در کتاب دیات ،مورد توجه قرار گرفته است .فقها
با استناد به صحیحه حلبى که می فرماید« :اگر کسی دیگري را که بر روي دیوار ایستاده است ،بترساند یا حیوان او را رم دهد
و در اثر این امور آن فرد بیافتد و در اثر سقوط بمیرد یا مصدوم گردد ،ترساننده ضامن دیه وي خواهد بود» ،زیان و ضمان از
طریق اخافه را پذیرفته اند .در حقوق ایران ،قوانین مدنی و مسئولیّت مدنی اشاره مستقیمی به ضمان ناشی از ترس ندارند ،لکن
مبناي قانونی آن در قانون مجازات پیش بینی شده است .قانون مجازات (مصوب  )1392در بحث دیات ،مرگ یا ایراد صدمات
ناشی از ترس را از موجبات ضمان به شمار آورده است .در حال حاضر مواد  499و  501قانون مذکور ،احکام ناظر بر ضمان
اخافه را پیش بینی کرده اند .طبق ماده « :499هرگاه کسی دیگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس ،بی اختیار فرار کند یا
بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگري گردد ،ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدي و
( )1و ( )2گروه حقوق ،واحد بهبهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بهبهان ،ایران
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غیر عمدي مسئول است» .ماده  501نیز مقرر می دارد« :هرگاه کسی به روي شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به
سوي او برانگیزد یا هر کار دیگري که موجب هراس او می گردد ،مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این
ارعاب ،شخص بمیرد یا مصدوم گردد ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود».
مشاهده می گردد که دو ماده مذکور تحقق زیان و ضمان ناشی از ترس را در مورد قتل و سایر صدمات جسمی مورد نظر
قرار داده ،اگر چه از زیان مالی سخنی به میان نیامده ،لکن دلیلی براي مشمول نشدن آن در قلمرو این مواد وجود ندارد .در
حقوق عرفی ،خسارات ناشی از اعمال غیر مادي که تحت عنوان «مسئولیّت بدون برخورد» شناخته می شود ،قابل مطالبه
هستند .این نوع مسئولیّت که پذیرش و تثبیت آن در نظام هاي ملّی حقوق عرفی از سابقه چندانی برخوردار نیست؛ در حال
حاضر در «رویه قضایی» و «حقوق موضوعه» تمام کشورهاي حوزه کامن ال مورد پذیرش قرار گرفته است .در حقوق کامن ال،
«ترساندن عمدي» که به هر نوع اقدام عمدي و ارادي که سبب می شود یک انسان متعارف به طور مستقیم یا غیر مستقیم در
حالت تدافعی و پیشگیرانه ناشی از ترس قریب الوقوع از صدمات جسمانی قرار گیرد ،اطالق می گردد .این واکنش که عموماً
منفعالنه و ناگهانی است ،می تواند به وقوع زیان منتج گردد .حال پرسش اصلی این است که آیا زیان ناشی از ترس (و به طور
کلی ناشی از افعال غیر مادي) قابل جبران است؟ خواستگاه پرسش فوق به تردید سنّتی اقلّیّتی از فقها و حقوقدانان در امکان
استناد زیان به اعمال غیر مادي (از جمله ترس) بوده است.
مطالعه متون فقهی و حقوقی نشان می دهد که ترس نوع اول (ترس صرف) به خاطر فقدان ضمان اجرا از دایره حقوق
خارج است و در قلمرو اخالق قرار می گیرد .در فقه ،ایجاد ترس صرف داراي حکم وضعی نیست ،لکن در نصوص فقهی و دینی
ترساندن بدون وجه دیگري ،از جمله حقوق الناس است که اگر عمدي باشد حرام و چنانچه سهوي باشد ،مستلزم عذرخواهی و
طلب حاللیّت در نظر برخی ،حتی ترساننده مستحق تعزیر و گاهى ترس موجب ثبوت دیه و قصاص است .در حقوق ایران ،ترس
صرفی که از نظر پزشکی ،نه خود ضایعه روحی و روانی محسوب می شود و نه در آینده منجر به ضایع هاي خواهد شد ،از
مصادیق ضرر معنوي است؛ زیرا ترساندن فرد ،بدون رضایت او صورت گرفته و اگر موجب رنجش خاطر شده باشد ،می تواند نوع
خفیفی از لطمه به احساس و روان محسوب گردد؛ لکن با توجه به عدم امکان ارزیابی و تقویم ،غیر قابل جبران خواهد ماند .در
حقوق عرفی نیز ترسی که صرفاً موجب یک ناخوشایندي و ناراحتی زودگذر باشد ،قابلیّت طرح دعواي خسارت ندارد؛ لکن
ترساندن عمدي دیگري ،ولو به زیان هم منجر نگردد ،چنانچه در اوضاع و احوالی باشد که هر انسان متعارفی را در آن وضعیّت
وادار به واکنش دفاعی براي جلوگیري از مرز قریب الوقوع می کند ،داراي عنوان مجرمانه و قابل مجازات است .در واقع ایجاد
امنیّت روانی و کاهش اعمال خشونت آمیز در جامعه از دالیلی است که براي فلسفه مجازات رفتارهاي ترسناک بیان گردیده
است .بر همین اساس آنچه در این تحقیق اهمیّت و ضرورت دارد مطالعه مسئولیّت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه
امامیه ،حقوق ایران و نظام حقوقی عرفی) است.

 -2جایگاه فقهی -حقوقی ترس در مسئولیّت مدنی
 -1-2مفهوم شناسی ترس
«ترس» به عنوان یکی از افعال آدمی ،موضوع علوم روانشناسی و جامعه شناسی است و تبیین مفهوم آن به عهده علوم
مربوط است .مسلماً از منظر این علوم ،ترس تعاریف و انواع مختلفی دارد که این نوشتار عهده دار بیان آن ها نیست .نوشتار
حاضر ،ترس را در مفهوم یک واکنش احساسی و معموالً ناخودآگاه و ناخوشایند که انسان در مواجهه با خطر از خود بروز می
دهد ،به کار می برد .دو ویژگی «ناگهانی بودن» و «زبانبار بودن» در کنار این مفهوم از ترس آن را به بحث ضمان در حقوق
مرتبط می سازد.
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 -2-2ناگهانی بودن ترس
منظور از «ترس ناگهانی» ترسی است که غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی است و موجب وحشت هر انسان متعارفی
شده ،او را ناخودآگاه در حالت تدافعی قرار می دهد .ایجاد ترس ناگهانی ،مستلزم شکل و روش خاصی نیست و لزومی ندارد
فعلی که موجب ترس شده نوعاً ترسناک باشد .ممکن است یک عمل عادي (مثل بوق زدن) در اوضاع و احوال خاص (مثالً در
شب یا در مکانی خلوت) موجب وحشت گردد .ترس ناگهانی ،در زبان فارسی با واژه «هول»« ،خوف» یا «وحشت» کردن هم
شناخته می شود .معادل این مفهوم در عربی «خوف» در انگلیسی ) (Frightاست .یادآوري می شود واژه هاي «ارعاب»« ،افزاع»
و «ارهاب» در عربی و ) (Panic) ،(Scare) ،(Fearدر انگلیسی نیز در معناي ترس استعمال می گردند؛ لکن در مفهوم ترس
ناگهانی موضوع ضمان رایج نیستند.
 -3-2زیانبار بودن ترس
از منظر زیان و ضمان می توان ترس را به دو نوع «زیانبار» و «غیر زیانبار» تقسیم کرد .منظور از ترس غیر زیانبار ،ترسی
است که اثر آن صرفاً یک ناخوشایندي یا ناراحتی موقت و لحظه اي است .این نوع ترس که آن را «ترس صرف» یا «صرف
ترس» نیز می نامیم ،به دلیل فقدان ضمانت اجرا ،از حوزه حقوق خارج است .منظور از ترس زیانبار ،ترسی است که عالوه بر
دارا بودن ویژگی ترس نوع اول ،مستقیم یا غیر مستقیم سبب ورود زبان نیز می گردد .منظور از زیان مستقیم ،زیانی است که
به شکل ضایعه روحی یا جسمی ،مستقیماً و مستقالً اثرگذار است (مثل از هوش رفتن ،سکته کردن و حتی مُردن) .حالت غیر
مستقیم زیان ناشی از ترس ،ناظر به ورود زیان پس از واکنش ناخودآگاه به عمل ترس آفرین است؛ مثل کسی که به سبب فعل
ترسناک دیگري دچار وحشت شده ،بی اختیار فرار می کند و در حین فرار به خود یا دیگري زیان برساند.
 -4-2آثار ترس در فقه و حقوق
ترس در فقه و حقوق ،منشأ آثار بوده ،موجب تغییر در احکام وضعی و تکلیفی (اعم از عبادي و معامالتی) می گردد .مثالً
خوف تلف جان یا مال ،موجب جواز قطع نماز واجب یا تیمم به جاي وضو است ][1؛ یا اینکه احتمال خوف تلف اموال در نزد
محجورین ،موجب جواز أخذ ام وال از آن ها به منظور حفظ و نگهداري است .در عقد ودیعه ،خروج از اذن مودع از شیوه
نگهداري مال ودعی به سبب خوف تلف ،موجب رفع ضمان تعدي و تفریط می گردد ] .[2واجد آثار بودن خوف در حقوق ایران
نیز قابل تأیید است .به عنوان مثال ،در بحث امکان بیع وقف ،خوف خرابی مال موقوفه ،موجب جواز بیع وقف خواهد بود 1و در
نکاح ،خوف ضرر جانی یا مالی یا شرافتی زوجه از زندگی با زوج ،موجب ایجاد حق اختیار مسکن علی حده براي زوجه می
گردد2 .

 -1ماده  88ق .م « :بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد،
در صورتی جائز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی براي عمران آن حاضر نشود».
 -1ماده  1115ق .م « :اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشد ،زن می تواند مسکن
علیحده اختیار کند».
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 -3مسئولیّت مدنی ناشی از ترس
در فقه ،مسئولیّت مدنی ناشی از ترس ،ذیل عنوان «ضمان اخافه» 1و در کتاب دیات مورد توجه قرار گرفته است .فقها با
استناد به صحیحه حلبی که می فرماید « :اگر کسی دیگري را که بر روي دیوار ایستاده است ،بترساند یا حیوان او را رم دهد و
در اثر این امور آن فرد بیافتد و در اثر سقوط بمیرد یا مصدوم گردد ،ترساننده ضامن دیه وي خواهد بود» ،زیان و ضمان از
طریق اخافه را پذیرفته اند ].[3
در حقوق ایران ،قوانین مدنی و مسئولیّت مدنی ،اشاره مستقیمی به ضمان ناشی از ترس ندارند؛ لکن مبناي قانونی آن در
قانون مجازات پیش بینی شده است .قانون مجازات (مصوب  ) 1392در بحث دیات ،مرگ یا ایراد صدمات ناشی از ترس را از
م وجب ضمان به شمار آورده است .در حال حاضر مواد  499و  501قانون مذکور ،احکام ناظر بر ضمان اخافه را پیش بینی
کرده اند .طبق ماده « :499هرگاه کسی دیگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی
از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خود ش یا دیگري گردد ،ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدي و عیر عمدي مسئول
است» .ماده  501نیز مقرر می دارد « :هرگاه کسی به روي شخصی سالح بکشد یا حیوانی ماندد سگ را به سوي او برانگیزد یا
هر کار دیگري که موجب هراس او می گردد ،مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب ،شخص بمیرد یا
مصدوم گردد ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود»2 .
مشاهده می گردد که دو ماده مذکور تحقق زیان و ضمان ناشی از ترس را در مورد قتل و سایر صدمات جسمی مورد نظر
قرار داده ،اگر چه از زیان مالی سخنی به میان نیامده ،لکن دلیلی براي مشمول نشدن آن در قلمرو این مواد وجود ندارد .در
حقوق عرفی ،خسارات ناشی از اعمال غیر مادي که تحت عنوان «مسئولیّت بدون برخورد» 3شناخته می شود ،قابل مطالبه
هستند .این نوع مسئولیّت که پذیرش و تثبیت آن در نظام هاي ملّی حقوق عرفی از سابقه چندانی برخوردار نیست ،در حال
حاضر ،در «رویه قضایی» 4و «حقوق موضوعه» 5تمامی کشورهاي حوزه کامن ال مورد پذیرش قرار گرفته است ].[4
در حقوق کامن ال« ،ترساندن عمدي» 6از مصادیق ) (assaultبه معناي «حالت تهدید و تهاجم» است که به هر نوع اقدام
عمدي و ارادي که سبب می شود یک انسان متعارف به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حالت تدافعی و پیشگیرانه ناشی از
ترس قریب الوقوع از صدمات جسمانی قرار گیرد ،اطالق می گردد ].[5
حالت تهدید و تهاجم ،هم یکی از انواع شبه جرم هاي علیه اشخاص و از مصادیق «تعدي به شخص» 7و هم یکی از جرائم
علیه اشخاص محسوب می گردد 8.هنگ امی که عمل ترس آفرین به قصد ترساندن باشد و فرد هم بترسد ،به عنوان «حالت
تهدید و تهاجم مجرمانه» 9شناخته می شود؛ ولی چنانچه فقط قصد فعل وجود داشته باشد (نه قصد ترساندن) و منجر به ورود
زیان گردد ،آنگاه در شمار خطاهاي مدنی است و از آن به عنوان «حالت تهدید و تهاجم خطایی» 10یاد می شود ].[6

 -1اخافه از ریشه «خوف» و به معناي ترساندن و ایجاد رعب و وحشت کردن است.
 -2این دو ماده با انجام اصالحاتی ،جانشین مواد  325و  326قانون مجازات (مصوب  )1370شده اند.
3- liability without impact
4- precedent law
5- statute law
6- intentional frightening
7- trespass to the person

 -8به عنوان نمونه در حقوق کانادا «حالت تهدید و تهاجم» در قانون مجازات کانادا (ماده  )265به عنوان یکی از جرائم علیه اشخاص و در
قانون مسئولیّت مدنی (ماده  )13به عنوان یکی از شبه جرم ها شناخته می شود.
9- criminal assault
10- tortuous assault
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از منظر حقوق جزا ،بروز ترس ناگهانی براي تحقق جرم «حالت تهدید و تهاجم» کافی دانسته نشده ،لکن از منظر حقوق
شبه جرم ها ،مطالبه جبران خسارت ناشی از «حالت تهدید و تهاجم» ،مستلزم ورود زیان است؛ بنابراین ،ترس صرفی که زیانی
را به بار نیاورد ،قابلیّت طرح دعوا را نیز ندارد ].[7

 -4نقش ترس در تحقق زیان و ضمان
 -1-4ترس به عنوان ضرر
در اینجا پرسش اصلی این است که آیا آنچه به صورت واکنش ناخودآگاه و ناخوشایند در فرد اتفاق می اّفتد و ما آن را
ترس می نامیم ،می تواند از مصادیق «ضرر» محسوب گردد؟ مطالعه متون فقهی و حقوقی نشان می دهد که ترس نوع اول
(ترس صرف) به خاطر فقدان ضمان اجرا از دایره حقوق خارج است و در قلمرو اخالق قرار می گیرد .در فقه ،ایجاد ترس صرف
داراي حکم وضعی نیست ،لکن در نصوص فقهی و دینی ترساندن بدون وجه دیگري ،از جمله حقوق الناس است که اگر عمدي
باشد ،حرام و چنانچه سهوي باشد مستلزم عذرخواهی و طلب حاللیّت ] .[1در نظر برخی ،حتی ترساننده م ستحق تعزیر و
گاهی ترس موجب ثبوت دیه و قصاص است ].[8
در نتیجه می توان گفت که ترس صرف در فقه ،مشمول تعریف ضرر ،از نوع معنوي آن می گردد .این قسم در زبان فقها،
اضرار به «عرض» است و شامل تمامی اعمالی می شود که موجب نارضایتی فرد باشد .شاید کامل ترین تعریف از ضرر را بتوان
در کالم میر فتاح مراغه اي یافت که با تعبیر «مما ال یرضی بظهوره» از ضرر ،هر فعلی را که موجب تحقیر ،شرمندگی یا بی
احترامی دیگري گردد ،ولو این که موقت و زودگذر باشد ،نوعی «اضرار به عرض» و «اسقاط احترام» می داند؛ یعنی هر چیزي
که موجب نارضایتی انسان باشد« ،هتک عرض» محسوب می شود ].[9
در حقوق ایران ،ترس صرفی که از نظر پزشکی ،نه خود ضایعه روحی و روانی محسوب می شود و نه در آینده منجر به
ضایعه اي خواهد شد ،از مصادیق ضرر معنوي است؛ زیرا ترساندن فرد ،بدون رضایت او صورت گرفته و اگر موجب رنجش خاطر
شده باشد ،می تواند نوع خفیفی از لطمه به احساس و روان محسوب گردد؛ لکن با توجه به عدم امکان ارزیابی و تقویم ،غیر
قابل جبران خواهد ماند.
در حقوق عرفی نیز ترسی که صرفاً موجب یک ناخوشابندي و ناراحتی زودگذر باشد ،قابلیّت طرح دعواي خسارت ندارد؛ 1
لکن ترساندن عمدي دیگري ،ولو به زیان هم منجر نگردد ،چنانچه در اوضاع و احوالی باشد که هر انسان متعارفی را در آن
وضعیّت ،وادار به واکنش دفاعی براي جلوگیري از ضرر قریب الوقوع می کند ،داراي عنوان مجرمانه و قابل مجازات است .ایجاد
امنیّت روانی و کاهش اعمال خشونت آمیز در جامعه از دالیلی است که براي فلسفه مجازات رفتارهاي ترسناک بیان گردیده
است ].[10
بنا بر آنچه گفته شد ،ترسی که زیانی به دنبال ندارد ،اگر چه از منظر فقه و حقوق ضرر محسوب می شود ،لکن به خاطر
فقدان ضمانت اجرا ،قابل مطالبه خسارت نیست؛ اما چنانچه واکنش فیزیولوژیک فرد در قبال موقعیّت ترسناک ،تبدیل به یک
ضایعه روحی یا جسمی -که از نظر پزشکی به عنوان بیماري شناخته می شود -گردد ،تردیدي در قابلیّت جبران خسارت آن
وجود نخواهد داشت.

 -1به عنوان مثال ماده  7قانون مجازات کانادا (مصوب  )2014مقرر می دارد « :ضررهاي روحی ناشی از ترس شامل واکنش هاي احساسی
معمولی مثل افسردگی ،ناراحتی و عصبانیّت نیست».
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 -2-4ترس به عنوان سبب ورود ضرر
گاهی مواقع ،عمل ترس آفرین مستقیماً زیانبار نیست ،بلکه سبب ورود زیان را فراهم می کند .در این موارد ،ترس ابتدا
منجر به ضایعه اي نمی گردد ،لکن سبب واکنش ناگهانی می شود که متعاقب آن زیان رُخ می دهد .حال این پرسش مطرح
است که آیا اصوالً «ترس» می تواند از مصادیق اسباب بروز خسارت باشد؟ البته طرح این پرسش ،ریشه در یک بحث کلی در
خصوص تحقق یا عدم تحقق خسارت از طریق اعمال غیر مادي دارد 1.خواستگاه این بحث به تردید سنّتی فقها و حقوقدانان در
تحقق زیان از طریق اسباب غیر مادي باز می گردد .شاید علت تردید برخی از فقها در پذیرش ضمان با افعال زیانبار غیر مادي،
تأثیرپذیري ایشان از نظري است که گویی موجبات ضمان را منحصر در اسباب شرعی و اسباب مورد اجماع فقها می داند ][8؛
در حالی که رویکرد غالب در فقه اسباب اتالف را عرفی و عقلی -و نه تعبدي -می داند و از همین رو ،فقها اتالف از طریق
عوامل غیر مادي را پذیرفته اند .بحث هاي مفصلی در خصوص «مرگ ناشی از صیحه» تحت عنوان «اخافه بالصیاح» در آثار
فقهی قابل مشاهده است ].[11
اگر چه ایشان عمدتاً بر اخافه با صیحه تمرکز داشته اند ،لکن این امر داللیت به محدود شدن تحقق ترس و ضمان آن از
طریق صیحه نیست .عموم ادله ضمان ،شامل سایر انواع و اسباب غیر عادي اخافه نیز می گردد ].[12
در حقوق ایران نیز دلیلی براي مخالفت با ضمان آور بودن افعال غیر مادي مشاهده نمی گردد .طبق ماده یک قانون
مسئولیّت مدنی ایران ،فعل زیانبار به هر شکل واقع شود ،اعم از این که مادي یا غیر مادي باشد ،چنانچه موجب زیان شود
مسئولیّت آور تلقی می شود .آنچه در تحقق ضمان نقش اول را ایفاء می کند ،استناد عرفی زیان به فعل زیانبار است .در حقوق
کامن ال ،مسئولیّت ناشی از اعمال غیر مادي ،تحت عنوان «مسئولیّت بدون برخورد» 2شناخته می شود .خواستگاه پذیرش این
نوع مسئولیّت ،محاکم قرن  19انگلستان و آمریکا بوده اند که اولین دعاوي مطالبه خسارت ناشی از ترس را پذیرفته اند».
مسئولیّت بدون تماس پس از به رسمیّت شناخته شدن و تثبیت در حقوق انگلستان ،تحت عنوان یک «قاعده مترقی
انگلیسی»  3به تدریج به آمریکا و سپس به تمام کشورهاي حوزه کامن ال وارد شده است4 .
در انگلستان تا پیش از دعواي «خانم بل علیه شرکت راه آهن شمال» ( 5)1890که به صدور اولین رأي جبران خسارت
ناشی از ترس انجامید ،قضات انگلیسی تمایلی به پذیرش این نوع دعاوي نداشته اند .در واقع صدور این رأي ،سرآغاز تأسیس
قاعده «مسئولیّت بدون برخورد» در حقوق عرفی به شمار می آید ].[13
پس از انگلستان ،محاکم ایاالت متحده آمریکا دکترین «مسئولیّت بدون برخورد» را پذیرفته ،به اختالف طوالنی صالحیّت
هاي قضایی ایالتی در پذیرش یا عدم پذیرش دعاوي جبران خسارات ناشی از اعمال غیر مادي پایان دادند ].[14

 -1م نظور از اعمال مادي ،افعالی است که بر جسم اعمال می شوند و لزوماً با تماس و برخورد فیزیکی همراه است و منظور از اعمال غیر
مادي ،افعالی است که به نوعی بر روح و روان (عقل و اراده) فرد تأثیر گذاشته ،او را وادار به واکنش می کنند.
2- liability without impact
3- the English liberal rule of liability without impact

 -4ضمان اخافه چندین قرن قبل در حقوق اسالم مورد پذیرس و به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است.
 -5د ر دعواي مذکور ،خانم بل مسافر یکی از واگن هاي شرکت راه آهن شمالی انگلستان ،به خاطر شدت گرفتن ناگهانی سرعت قطار در
یک سرازیري ،دچار وحشت و شوک شدیدي به وي وارد آمد که طی آن دچار روان پریشی گردید.
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در ایاالت متحده ،دعواي «باتال علیه مقامات ایالت نیویورک» 1در سال  ،1961منجر به صدور اولین حکم جبران خسارت
ناشی از ترس گردید ] .[13تا پیش از آن ،تمام دعاوي جبران خسارت ناشی از ترس که تحت عنوان ) (Fright Casesشناخته
می شدند ،مورد پذیرش محاکم قرار نمی گرفتند؛ لکن در حال حاضر ،این خسارات که تحت عنوان «صدمات جسمانی بدون
تماس» 2شناخته می شوند ،در قالب «خسارت هاي تبعی» 3قابل مطالبه هستند ].[15

 -5مسئولیّت مدنی زیان ناشی از ترسیدن
شناخت مسئولیّت مدنی شخص را ملزم می نماید که همواره جانب احتیاط را لحاظ نموده و حقوق دیگران را محترم
شمارد .این شناخت از یکسو در عمل باعث جبران خسارت به زیان دیده و از سویی دیگر با نقش بازدارندگی ،باعث ایجاد
آرامش در جامعه می شود .مسئولیّت مدنی در حقوق مدنی ایران به تبع فقه امامیه در دو باب اتالف و تسبیب مورد بحث قرار
گرفته است .البته می توان قاعده الضرر را نیز به عنوان قاعده حاکمه در این موضوع قلمداد نمود .در نظام حقوق اسالمی مبانی
فقهی مانند قاعده الضرر ،قاعده تسبیب ،قاعده ید و امثالهم می تواند توجیه کننده جبران خسارت و مسئولیّت مدنی باشد .از
منظر فقه و حقوق ،هیچ کس حق ندارد سالمتی و زندگی دیگران را به خطر بیاندازد و می بایست در اعمال و رفتار خود جانب
احتیاط را رعایت نموده و از مقررات خود عدول ننماید .بنابراین به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد ،عامل زیان
باید آن را جبران نماید .منظور از ترسیدن ،ناظر به مواقعی است که فردي از فعل دیگري ،دچار ترس ناگهانی شده ،نتیجه
واکنش او ،سبب بروز خسارت به خودش یا دیگري می گردد .در اینجا فاعل عمل ترس آفرین ،قصد ترساندن شخص یا اشخاص
معینی را ندارد ،لکن عمل او به هر دلیلی دچار ترس منجر به زیان در دیگري می گردد.
 -1-5ترسیدن به سبب فعل متعارف دیگري
در مواردي که فرد به سبب ترسیدن از فعل متعارف دیگري موجب بروز زیان می گردد ،در حالی که کسی قصد ترساندن
او یا هر شخص دیگري را نداشته است ،مسئولیّت جبران خسارت به عهده خود او است .زیان ناشی از ترسیدن در اینجا یا زیان
مستقیم به خود فرد تر سیده است (مثل شوک عصبی یا ایست قلبی) و یا زیان غیر مستقیم به دیگري (مثل کسی که از
شنیدن صداي ناگهانی رعد و برق ،بی اختیار به لباس دیگري چنگ بزند یا موجب آسیب جسمانی به وي گردد) .در هر دو
حالت ،با فرض متعارف بودن رفتار فاعل ترس آفرین ،ضمان بر عده فرد ترسیده خواهد بود؛ به عبارت دیگر ،اگر فعل ترس
آفرین ،نوعاً زیانبار یا ترسناک نباشد و انجام آن نیز با تعدي و تفریط (تقصیر) همراه نباشد ،ضمانی را هم در پی نخواهد داشت؛
مثل کسی که در یک مکان آرام با شنیدن صداي زنگ ،بوق خودرو و یا حتی صداي عطسه دیگري بترسد و دچار عارضه
جسمی یا روحی گردد .در فقه «الخائف علی نفسه» (ضمان به عهده خود فرد ترسیده است) را می توان در اینجا مورد استناد
قرار داد .فقها این قاعده را در قالب مثال واحدي به تصویر کشیده اند .مثال ایشان در مورد کسی است که در یک کشتی گرفتار
توفان ،براي جلوگیري از غرق شدن ،جهت سبک کردن کشتی ،اقدام به ریختن اموال خود در دریا کند ] .[16در حقوق ایران
 -1در دعواي مذکور ،خواهان با فرزند خود سوار تله سیژ کوهستان بل یر می شوند ،متصدي مربوط فراموش می کند که کمربند ایمنی
فرزند خواهان را محکم کند .در نتیجه ،در طول مسیر وي دچار وحشت جنون آمیزي می شود که متعاقباً ضایعه هاي روحی و جسمی را
نیز به دنبال دارد.
2- untouched physically injuries

 -3خسارت هاي تبعی ( )consequential damagesآن دسته از زیان هایی است که مستقیم یا فوري از فعل زیانبار حاصل نمی شود ،بلکه
نتیجه غیر مستقیم آن فعل هستند.
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نیز این شکل از ترسیدن ،تحت عنوان «مجرد خوف» 1و همچنین در حقوق کامن ال ،ذیل عنوان «صرف ترس» 2براي فاعل
ترس آفرین ضمانی را به دنبال نخواهد داشت.
 -2-5ترسیدن به سبب تقصیر دیگري
چ نانچه ترس زیانبار ،ناشی از تقصیر دیگري باشد ،آنگاه در صورت اثبات رابطه سببیّت ،ضمان بر عهده فاعل عمل ترس
آفرین خواهد بود .در اینجا ،تفاوتی ندارد که فعل او نوعاً ترس آفرین باشد و یا فعل عادي و متعارفی باشد که در اوضاع و احوال
خاص حاکم بر آن ،نوعاً ترس آفرین یا زیانبار می گردد .در اینگونه موارد ،با مالحظه زمان و مکان خصوصیات عمل ترس
آفرین ،چنانچه رابطه سببیّت بین زیان و فعل ترس آفرین احراز گردد ،ترساننده مسئول جبران خسارات است.

 -6مسئولیّت مدنی ناشی از ترساندن
در این حالت آنچه در تحقق ضمان موضوعیّت دارد ،قصد فعل -نه قصد نتیجه -یعنی تحقق ترس در شخص یا اشخاص
معین است؛ بنابراین ،قصد فاعل (شوخی یا تأدیب) و نوع فعل ترسناک ،هیچ یک در تشخیص ضمان لحاظ نخواهد شد .در
نتیجه ،ترساندن دیگري با هر روش و با هر قصد و انگیزه صورت گیرد ،چنانچه سبب ایجاد ترس ناگهانی منجر به زیان گردد،
موجب ضمان ترساننده خواهد بود.
 -1-6ورود زیان به سبب ترس مستقیم و بالواسطه از عمل ترس آفرین
در این حالت ،عامل ورود زیان همان فاعل عمل ترس آفرین است و عمل او مستقیماً و مستقالً منجر به زیان می گردد.
طبق قواعد عام مسئولیّت مدنی ،در صورتی که زیان مستند به عمل ترسناک باشد (رابطه سببیّت بین زیان و عمل ترس آفرین
احراز گردد) فاعل ترس ،مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ مثل کسی که در ارتفاع ایستاده و در اثر فریاد عمدي دیگري
تعادل خود را از دست می دهد و سقوط می کند .در فقه ،تأسیس ضمان اخافه که جبران زیان ناشی از ترساندن را پذیرفته،
مورد اجماع است؛ لکن ضمان مخیف (ترساننده) در تمامی صور وقوع زیان ،با اختالف نظر و تشتت آراي فقها همراه گردیده
است .به طور کلی در تمام شقوق مسأله ،سه نظر ارائه شده که حسب آن ،گروهی ضمان مطلق ،گروهی عدم ضمان مطلق و
گروهی نیز تفصیل در ضمان مخیف را پذیرفته اند .بررسی نظرهاي فقهی در باب ضمان اخافه ابتدا تداعی گر این است که
قاعده کلی در فقه «عدم ضمان مخیف» است؛ چرا که عبارت «من صاح ببالغ غیر غافل فمات أو سقط فمات أو سقط فمات فال
دیه» به معناي این که « اگر کسی بر انسان بالغ آگاه (غیر غافل) فریاد بزند و آن فرد در اثر این فریاد بمیرد و یا این که از ترس
بیافتد و سپس بمیرد ،فریاد زننده ضامن نیست» عیناً یا با اندک تفاوتی در آثار تمام فقهایی که به این موضوع پرداخته اند،
مشاهده می گردد .دلیل این که فقها فریا د زننده را از آغاز ضامن نمی شناخته اند این بوده که ایشان ،نوعاً مرگ را قابل اسناد
به فریاد نمی دانسته اند .از همین رو ،در مسأله مذکور اصل را بر عدم استناد قرار داده اند .البته گفته شده که اگر علم به
استناد مرگ به صیحه داشتیم ،آنگاه صائح (فریاد زننده) ضامن است ][17؛ بنابراین ،عدم ضمان فقط در فروضی است که
مرگ ،قابل انتساب به عمل ترس آفرین نباشد .چنانچه قرائنی وجود داشته باشد که مرگ را به عمل ترسناک منتسب سازد،
آنگاه تردیدي در ضمان فاعل باقی نمی ماند .البته کثرت استعمال عبارت فوق ،با کثرت تخصیص نیز مواجه شده و از این رو،
 -1با وحدت مالک از ماده  208قانون مدنی که مقرر می دارد« :مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدي شده باشد،
اکراه محسوب نمی شود».
2- mere fear
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شائبه قاعده بودن عدم ضمان مخیف منتفی است .مروري بر اقوال فقها نشان می دهد که مصادیق ضمان مخیف ،بسیار بیش تر
از موارد عدم ضمان است .از همین رو ،با نظر دیگري مواجه می گردیم که با لحاظ وضعیّت «مخاف» ،قائل به تفصیل در ضمان
مخیف شده است .به همین علت ،در ادامه عبارت فقهی مذکور ،عبارت «ولو کان بالغا مریضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأه
بالصیحة -و إن کان بالغا کامال -فمات أو زال عقله ضمن الدیه» نیز عیناً یا با اندکی تفاوت قابل مشاهده است ].[18
مفهوم عبارت این است که اگر زیان دیده بالغ ،عاقل یا غیر غافل (آگاه) باشد ،آنگاه مخیف ضامن نیست .در نتیجه فقط
در صورتی که زیان دیده نابالغ ،مریض ،مجنون یا بالغ عاقل غافل (ناآگاه) باشد ،مخیف ضامن است .مالحظه می گردد که
ضمان مخیف در اینجا ،با لحاظ کردن وضعیّت مخاف استقرار یافته و این در حالی است که توجه به ویژگی ها و خصوصیات
زیان دیده ،در استقرار ضمان زیان زننده ،با عمومات مسئولیّت مدنی (ضمان قهري) سازگاري ندارد .در نهایت نظر سوم که
مقرون به صواب است ،حکم به ضمان مطلق مخیف دارد .برخی از فقها با استناد به اطالق صحیحه حلبی قائل به ضمان مخیف
در تمام حاالتی هستند که زیان به سبب ترس ایجاد شده و رابطه سببیّت بین زیان و ترس قابل احراز است ][19؛ یعنی اگر
کسی دیگري را بترساند و آن فرد از ترس مریض شود ،مخیف ضامن است .فرقی ندارد که این ترساندن به خاطذ تأدیب و یا هر
کار دیگري باشد ] .[18به بیان دیگر ،چنانچه استناد زیان با مالحظه زمان و مکان ،به صیحه محرز باشد ،آنگاه مخیف ضامن
است و از این حیث ،نباید تفاوتی بین بالغ و نابالغ ،عاقل یا مجنون و زن یا مرد قائل گشت ].[20
باید پذیرفت که نظر قائلین به ضمان مطلق مخیف ،با اصول کلی ضمان قهري سازگارتر است .توجه به ویژگی هاي زیان
دیده یا مالحظه اوضاع و احوال محیطی وقوع ضرر ،خالف قواعد ضمان قهري است؛ زیرا طبق قاعده اتالف ،چنانچه تلف مستند
به فعل زیانبار باشد ،ضمان هم بر فاعل آن مستقر می گردد .در حقوق ایران نیز ضمان در گرو رابطه سببیّت بین زیان و فعل
زیانبار است؛ بنابراین ،اگر زیان وارد قابل اسناد به فع ل ترسناک باشد ،تردیدي در مسئولیّت جبران خسارت توسط ترساننده
وجود نخواهد داشت .این امر ،توسط قانون گذار جزائی مورد تأکید قرار گرفته است .قانون مجازات ،ترساننده را فقط ضامن
خساراتی می داند که مستند به رفتار او باشد؛ بنابراین از نظر قانون گذار جزائی تحقق ضمان (دیه) بر مبناي رابطه سببیّت و
قابلیّت استناد بنا نهاده شده ،نه ویژگی هاي زیان دیده ترسیده یا اوضاع و احوال محیطی1 .
 -2-6ورود زیان پس از فرار ناشی از عمل ترس آفرین
زیان دیده مباشر تلف است
در اینجا ترساننده سبب زیان را فراهم می کند و موجب می شود دیگري در وضعیّتی قرار بگیرد که ورود زیان در آن
وضعیّت گریزناپذیر است .بر خالف حالت قبل ،این حالت ناظر به تمام مواردي است که فاعل به هر دلیلی (تأدیب یا شوخی)
قصد ترساندن شخص معینی را دارد .بر خالف حالت نخست که زیان منحصراً مستند به ترس بود ،در اینجا سبب دیگري در
بروز زیان دخالت پیدا می کند و آن هم اقدام و رفتار فرد ترسیده است که بین فعل ترس آفرین و زیان قرار می گیرد .همین
امر سبب گردیده که گروهی از فقها ورود زیان پس از فرار ناگهانی ناشی از ترس را »اتالف بالخوف» نمی دانند و از این رو ،آن
را از قلمرو ضمان اخافه خارج کرد ه ،در مورد آن بحث نکرده اند .در مقابل ،گروهی به درستی فرض مذکور را ادامه حالت
نخست دانسته و آن را در قلمرو ضمان اخافه مورد بررسی قرار داده اند؛ اما همین گروه از فقها نیز به نظر واحدي دست نیافته
اند .در فقه ،ضمان فردي که واکنش او سبب ترس ،منجر به وقوع زیان می شود ،با سه نظر مواجه شده است .گروهی قائل به
عدم ضمان مطلق مخیف هستند .مخرج مشترک اقوال ایشان این است که «اگر کسی شمشیر بکشد و دیگري را به سوي خود
 -1ماده  500مقرر می دارد « :در مواردي که جنایت یا هر نوع خسارت دیگري مستند به رفتار کسی نباشد ،مانند این که در اثر علل
قهري واقع شود ،ضمان منتفی است».
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بخواند ،و آن فرد از ترس فرار کرده ،از ارتفاع یا کوه بیافتد یا داخل چاه سقوط کند و بمیرد ،مخیف (طالب) ضامن دیه نیست؛
زیرا او زیان دیده (مخالف) را وادار به فرار کرده است نه وادار به سقوط؛ بنابراین وي با اختیار ،خودش را به هالکت رسانده
است .در اینجا مخیف ،سبب و مخاف ،مباشر است و در اجتماع بین مباشر و سبب ،ضمان بر عهده سبب نخواهد بود» ].[21
قائلین به عدم ضمان مخیف که همگی متأثر از نظر شیخ طوسی هستند ،با تکرار استدالل شیخ ،مبنی بر این که «مخیف
فقط مخاف را وادار به فرار کرده ،نه وادار به سقوط» ،معتقدند که زیان دیده ترسیده خود اقدام به هالک خویش کرده و مباشر
تلف محسوب می گردد ] .[17محور اصلی حکم عدم ضمان ،در تأکید ایشان بر «مباشرت» زیان دیده ترسیده است ].[12
البته برخی نیز مختار بودن مخاف را دلیل عدم ضمان مخیف دانسته ،معتقدند« :انسانی که فرار می کند اگر مختار باشد
خودکشی کرده و اگر مکره باشد ،باز هم حق کشتن خویش را ندارد و در نتیجه ضمان دیه بر عهده کسی نیست» ].[8
این اس تدالل که عدم ضمان مخیف را در پی دارد ،با قواعد عام اتالف و تسبیب سازگار نیست .مگر نه این که فرار به
سبب اخافه صورت گرفته و اگر اخافه اي نبود ،فرار هم نبود .عالوه بر این ،زیان (افتادن از ارتفاع یا سقوط به داخل چاه) به
سبب فرار بوده و اگر فرار نبود ،زیان هم نبود .در نتیجه ،اگر اخافه نبود ،زیان هم نبود ][12؛ مضافاً این که می دانیم اکراه و
غرور از عوامل ضعف مباشر هستند و باعث سقوط ضمان از دوش مباشر می گردند .در اینجا نیز اخافه به نوعی حکم اکراه را
دارد؛ یعنی مخاف به اختیار خود اقدام به فرار نکرده ،بلکه اراده او متأثر از فعل مخیف بوده است؛ بنابراین اخافه هم می تواند
موجب ضعف مباشر گردد و ضمان را ساقط کند .نظر دوم تفصیل در ضمان است که طی آن ،گروهی با توجه به وضعیّت مخاف
از حیث «بینایی» قائل به تفصیل شده ،فقط زمانی که مخاف نابینا باشد ،مخیف را ضامن می دانند ].[22
برخی دیگر نیز «زوال یا عدم زوال عقل» مخاف را هنگام واکنش ناگهانی به ترس (مثل فرار) مبناي تفصیل در ضمان
قرار داده اند .در نظر ایشان « اگر کسی دیگري را بترساند و او از ترس فرار کند و خودش را از بلندي پرتاب کند یا به داخل
چاهی بیاندازد و بمیرد ،اگر عقل و اختیارش به واسطه ترساندن ،از بین رفته باشد ،آنگاه ترساننده ضامن است و در غیر این
صورت ،ضمانی بر عهده او نیست» ] .[2گروه سومی هم از حیث اوضاع و احوال محیطی ،قائل به تفصیل شده و معتقدند:
« وقتی کسی الزام به فرار شد ،اگر مندوحه داشته (می توانسته از راه دیگري فرار کند) ،اما راهی را انتخاب کرده که منجر به
مرگ شده ،خودش مقصر است و کسی ضامن نیست» ].[12
در نهایت گروه سوم حکم به ضمان مطلق مخیف داده و صرف نظر از تفصیل هاي فوق ،در همه حاال مخیف را ضامن می
داند .از نظر ایشان ،مخاف به سبب اخافه در وضعیّت اضطرار قرار گرفته و بنابراین در حکم مضطر بوده و ضمان از وي ساقط
می گردد ].[18
مشاهده می شود که مسأله مذکور در فقه با تشتت آراء مواجه گردیده ،به گونه اي که به سختی می توان نظرهاي
مطروح را در کنار هم دسته بندي کرد .در واقع عدم توافق نظر فقها عظام در این باب می تواند دو دلیل داشته باشد؛ دلیل اول
خطاي ظریفی است که در ابتناي ضمان بر قواعد «مباشرت و تسبیب» رُخ داده است؛ چرا که می دانیم ضمان مبتنی بر عنوان
استناد است ،یعنی باید مشخص گردد که اتالف به چه کسی استناد دارد ،خواه نامش سبب یا مباشر باشد؛ به عبارت دیگر
ضابطه اصلی در شناسایی ضامن «تشخیص استناد زیان به فعل» خواهد بود .در تسبیت نیز معیار ،انتساب و اسناد عمل زیانبار
به زیان است و اینگونه امور نیز عرفی است؛ یعنی باید دید در نظر عرف زیان به چه کسی منتسب می گردد .دلیل دوم منشأ
اختالل نیز شاید تمسک به قولی است که می گوید« :اگر یک فاعل عاقل مختار بین تلف و سبب قرار گیرد که بتواند از تلف
جلوگیري کند ،آنگاه خود او ضامن است ،نه سبب» ].[21
در پاسخ باید گفت که نمی توان هر عاقل مختاري را که به فعل خود نیز توجه داشته ،مطلقاً ضامن شناخت .ابتدا باید
دید چرا و چگونه وي در این حالت (بین زیان و فعل) قرار گرفته است .آیا به اختیار و انتخاب خودش بوده یا به سبب دیگري
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(مثل اکراه یا غرور) ناخواسته به مباشرت تلف گردیده است .در اینگونه موارد ،با مالحظه اوضاع و احوال حاکم بر سبب و مباشر،
«ضمانِ سبب ،دایر مدار اقوا بودن سبب از مباشر است» ].[20
در استقرار ضمان بر دوش عاقل مختاري که اقدام زیانباري را مرتکب می شود ،تردیدي وجود ندارد ،حتی اگر زیان را هم
پیش بینی نمی کرده است؛ اما اگر همین عاقل مختار ،مغرور یا مکره گردد ،دیگر نمی توان ضمان را بر عهده وي مستقر کرد.
اگر چه وي مباشر است ،لکن در حالت اکراه ،اکراه کننده و در حالت غرور ،غار (فریب دهنده) که مسبب هستند ،ضامن
خسارتند .در اینجا نیز خوف موجب ضعف مباشر می شود و در نتیجه خائف از حیث ضمان ،در حکم مکره یا مغرور خواهد بود
].[23
ثالث مباشر تلف است
در این حالت ،مخیف سبب و ثالث مباشر زیان محسوب می شود .در اینجا ورود زیان ،حین واکنش زیان دیده ترسیده ،از
ناحیه ثالث رُخ می دهد؛ یعنی کسی موجب ترس دیگري شده و او در واکنش بی اختیار (از قبیل فرار) به وسیله ثالث آسیب
می بیند؛ مثل فرد وحشت زده اي که در حال فرار توسط یک خودرو زیر گرفته شود) .در فقه مثالی وجود دارد که در کالم
فق هایی که به بحث ضمان ترس پرداخته اند ،دیده می شود و می تواند از مصادیق حالت فوق باشد .مثال فقها این است که
مخاف در حین فرار ناشی از ترس ،وارد جنگل شده طعمه شیر گردد .حکم ضمان مخیف در این حالت نیز همانند صورت دوم
است و در اینجا نیز اتفاق نظري در اقوال فقها مشاهده نمی شود .در این فرض« ،مخیف» به عنوان سبب و «حیوان درنده» به
عنوان مباشر در نظر گرفته شده و با رویکرد تسبیب و مباشرت در ورود زیان ،اصل عدم ضمان مخیف با استناد به استدالل
شیخ طوسی در اینجا هم جاري شده است .از همین رو ،گروهی با استدالل به اقوا بودن مباشر (شیر) نسبت به سبب (مخیف)
قائل به عدم ضمان مطلق براي مخیف هستند .گروهی نیز عدم ضمان را مقید دانسته ،قائل به تفصیل در ضمان مخیف در
شرایط متنفاوت شده ،مخیف را به عنوان سبب ،فقط در موارد خاصی (مثالً در صورت زوال عقل یا نابینا بودن مخاف) اقوا از
مباشر (شیر) و در نتیجه ضامن می دانند ].[18
سرانجام گروه سومی نیز وجود دارد که در همه حاالت ،سبب را اقوا از مباشر دانسته ،حکم به ضمان مطلق براي مخیف
می دهد .از نظر ایشان« :من حیث إنه لوال األخافه ،لم یحصل الهرب المتصی للتلف»؛ یعنی اگر اخافه نبود فراري که منجر به
تلف شود ،اتفاق نمی افتاد ].[24
در اینجا نیز فقها عظام دچار همان اشتباه ظریفِ ابتناي ضمان بر تسبیب و مباشرت در شقوق مختلف شده اند .عالوه بر
این ،در مثال فقها حیوان درنده (شیر) به عنوان مباشر زیان معرفی گردیده است؛ در حالی که حیوان درنده در واقع به منزله
یک حادثه ا جتناب ناپذیر تلقی می شود که می تواند به عنوان اسباب خارجی ورود زیان مورد تحلیل قرار گیرد (مثالً در حکم
قوه قاهره باشد) .نیز می توانیم بگوییم حیوان درنده در جنگل می تواند در شکل دیگري مثل خودروي در حال حرکت در
اتوبان ظاهر شود و به عنوان دخالت ثالث تحلیل گرد د .به هر حال مشخص نیست که فقها ،مثال حیوان درنده را از نظر یک
حادثه اجتناب ناپذیر و قوه قهریه بیان کرده اند یا صورت دیگري از زیان (مثالً دخالت ثالث) را مدنظر داشته اند .در واقع آنچه
فقها قصد بیان آن را داشته اند ،حالتی است که در آن ورود زیان از ناحیه یک سبب ثالث خارجی ،به صورت اجتناب ناپذیر رُخ
می دهد .این عامل ثالث می تواند از مصادیق «قوه قهریه» یا «دخالت ثالث» باشد .در حقوق ایران ،براي تحلیل ضمان باید به
قواعد عام مسئولیّت مدنی مراجعه کنیم .با توجه به خاص بودن سبب ضمان (ترس) ،از حیث نسبی بودن تحقق (کیفی و کمّی)
آن در افراد مختلف ،بهتر این است به جاي توجه به وضعیّت شخصیّتی (جسمی یا روحی) زیان دیده ،و یا توجه به اوضاع و
احوال محیطی ،بر رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیانبار تمرکز گردد .باید دید زیان به چه کسی منتسب است ،نه این که زیان
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دیده چه وضعیّتی داشته است؛ چرا که تشخیص زوال یا عدم زوال عقل خائف ،دشوار و در برخی موارد که به مرگ بینجامد،
محال است .در حقوق کامن ال ،چنین تفکیک و تفضیلی مشاهده نمی گردد؛ لکن قواعد حاصل از سابقه قضایی ،چارچوب
قانونی مسئولیّت ناشی از ترس را تبیین می کند .به طور خالصه ،براي اینکه زیان دیده مستحق دریافت خسارت گردد ،لزوماً
باید «رابطه سببیّت» بین زیان و ترس و نیز نقض «تکلیف به مراقبت» توسط خوانده را اثبات کند1 .
به نظر می رسد در تمام مواردي که فرد در اثر ترس شدید واکنشی مثل فرار از خود نشان می دهد ،در آن زمان فاقد
اختیار است؛ یعنی اختیا ر ناظر به حالت رضایت است و مختار به کسی اطالق می گردد که نسبت به افعال و اعمال خود قدرت
کنترل و تعقل دارد .در غیر این صورت ،یعنی در حالتی که فرد به هر دلیل در وضعیّتی است که مقهور فعل خویش است ،نمی
توان وي را مختار دانست ] .[25وضعیّت مخاف هم چندان تفاوتی با وضعیّت مضطر ،مکره و مغرور ندارد و باید او را فاقد اختیار
و معاف از ضمان دانست.

 -7نتیجهگیري
ترس که در ادبیات فقه و حقوق ،با واژه خوف شناخته می شود ،در عرصه هاي مختلف فقهی و حقوقی ،منشأ آثار و تغییر
در احکام وضعی و تکلیفی است تا جایی که در برخی شرایط موجب سقوط حکم اولی نیز می گردد .ترس (خوف) در قلمرو
مسئولیّت مدنی (ضمان قهري) ،می تواند در نقش فعل زیانبار ،موجب تحقق زیان و ضمان گردد .در فقه ،مسئولیّت مدنی ناشی
از ترس ذیل عنوان «ضمان اخافه» مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است .از نظر فقها چون تحقق تلف و انتساب آن با اخافه
امکان پذیر بوده است؛ بنابراین ،اخافه یکی از موجبات ضمان در فقه محسوب می گردد .حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه،
ترساندن منجر به مرگ یا آسیب جسمانی را از موجبات دیه به شمار آورده است .مواد  ،499ماده  500و  501قانون مجازات
(مصوب  ،)1392احکام مربوط را پیش بینی کرده اند .در نظام حقوق عرفی ،مسئولیّت ناشی از ترس ،ذیل عناوین «مسئولیّت
بدون برخورد» یا «صدمات جسمی بدون تماس» و در حوزه حقوق شبه جرم ها ،مورد پذیرش قرار گرفته است .ترساندن
عمدي ،یکی از انواع شبه جرم هاي «تعدي به شخص» محسوب می گردد که چنانچه منتج به زیان گردد ،می تواند مبناي
دعواي مطالبه خسارت قرار گیرد .در نهایت می توان نتیجه گرفت که در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه ،اوالً تحقق زیان و
ضمان از طریق اعمال غیر عادي (از قبیل :ترس ،هیپنوتیزم ،سحر یا جادو) مورد پذیرش است و ثانیاً جبران خسارت توسط
ترساننده (مخیف) مستلزم استناد عرفی زیان ،تسبیباً یا مباشرتاً ،به عمل ترس آفرین است.

 -1منظور از تکلیف به مراقبت ( )duty of careتکلیفی است که قانون در برخی وضعیّت هاي تعهدآور بین خواهان و خوانده به رسمیّت
شناخته و خوانده را به رعایت آن در قبال تمام افراد بالقوه اي که در آن وضعیّت قرار می گیرند ،مکلف کرده است.
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