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   طرح نظريه –مقدمه  .1
ن حقوقي غربي و متأثر از  انديشمنداي در اين مقاله به بررسي يكي از نظريات جديد كه در آرا

 ةرابط« يعني ،نظريات جديد مسئوليت در قرن بيستم مطرح شده و طرفداران زيادي نيز دارد
وي بر اين اعتقاد است . است 2يكاالبرس ،يكي از طراحان اين نظريه. پردازيم مي 1»سببيت نسبي

 بدون انيز عامل انيم حادثه كي خسارات ميتقس ةشياند به ياقتصاد و يحقوق اتيادبكه در 
 در ورود خسارت توجه نيطرف ينسب دخالت و مشاركت يمبنا بر گناه يب دهيد انيز و ريتقص
 ينسب تيسبب ة رابطآن را يكاالبرسكه  ،تيمسئول ميتقس ة و ضابطاريمع نيا.  نشده استيكاف
 وارد هاريحقوق ة در مجل1965 كه در سال يا مقالهوي در . است، موضوع اين مقاله نامد يم

 يمبنا را بر تيمسئول، يجار يمدن تيمسئول با توجه به اينكه نظام كند يم ديتأكمنتشر كرد، 
اند   شدهجاديا ريتقص كه در اثر كند يم يريجلوگ يحوادث نظام فقط از نيا، كند يم ميتقس ريتقص

 نياه  ككند يم بيان يكاالبرس. رديگ يم دهيناد ،ندريتقصو تأثير حوادث ديگري را كه بدون 
 از يناش، نظام مسئوليت حقوقي ريتقص بدون تيمسئول نظام كي رشيپذ با تواند يمموضوع 

  كنديابيارز ريتقص يحقوق ميمفاه اقتصادي و صنعتي بدون توجه به يها تيفعالحوادث را در 
)Calabresi & Guido, 1965: 719(. كي و سوار دوچرخه كي  ،ادهيپ عابر كي مثال اگر رايب 

 سه عامل حادثه و بر نيا انيم ديبا خسارات   دخالت داشته باشند،اي سوار در حادثه لياتومب
 ميتقسمبناي ميزان تأثير هر يك در وقوع حادثه و فارغ از وجود و فقدان تقصير يا ميزان آن 

 به شتريب تيمسئول اختصاص اش يكل اثر ،فتديب اتفاق ياديز موضوع در موارد نيااگر . شود
 تعداد و هم ثيح هم از ،ند و حضور دارندريدرگ حوادث شتريب است كه در ييها تيفعال
 .)Calabresi, 1965: 740-741( و خسارات ها نهيهز طيشرا

 فاصله گرفتن ديجد شيگرا كند يم تالش »خسارات ناشي از حوادث« ة در مقاليكاالبرس
 و ياصل يها دغدغهاز  يكياز آنجا كه . دهد حيتوض را ريتقص يمبنا بر تيمسئول ميتقساز 
، ممكن است باشد يم ريتقص بدون دهيد انيز، جبران خسارات يمدن تيمسئول حقوق ةياول
 كه يهيتوج. ميبگذار طرف كي ة كامل بر عهدطور به را تيمسئول شود كه دهيد رعادالنهيغ

 ريتقص تحميل مسئوليت حوادث بر عامل بدون يبرا يحقوق سندگانينو اغلب انيمامروزه 
 اگر ، را خواهد داشتيناگوار نيكمتر از حوادث يناش است كه خسارات نيا  ،شود يم فتاي
 Francesco( شوند ميتقس شتريب يزمان ة مردم و در دورانيم يعيوس خسارات در سطح نيا

Parisi & Vincy Fon, 2005:. 108(. 

                                                            
1. comparative causation  

 حقوقدان آمريكايي و قاضي ارشد دادگاه استيناف اياالت 1932متولد  )Guido Calabresi(پروفسور گيدو كاالبرسي . 2
 .صاد است حقوق و اقتة حقوق ييل همراه با رونالد كوز و ريچارد پوسنر، بنيانگذار حوزةمتحده و استاد دانشكد
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 در يا دكنندهمتقاع هاتيتوج ياقتصاد و يحقوق سندگانينو كاالبرسي، ةاز زمان چاپ مقال
 را كه در يزمان و ميكننشده رها  جبران را دهيد انيزخصوص اينكه كجا مناسب است خسارات 
به موجب اكثر . اند  داشتهانيب، ميبگذار عامل زيان ةعوض مناسب است خسارات را بر عهد

 ة كامل بر عهدطور به اي انيز مقصر نباشند، نيطرف از كي چيه اگر  ،يمدن تيمسئولقواعد 
 عامل مقصر قرار ة كامالً بر عهداي) ريتقصبر  مبتني يها نظامهمانند  (رديگ يم قرار دهيد انيز
  ،نيطرف هر كدام از يسو از ريتقصدر صورت فقدان ).  مطلقتيمسئولهمانند نظام  (رديگ يم
 Francesco(   و عامل حادثه وجود ندارددهيد انيز نيب خسارت ميتقس يبرا يحقوق ة قاعدچيه

Parisi & Vincy Fon, 2005:. 109(. خسارت ميتقس ةشياند به يتوجه گونه چيه ها نظام در اين 
  . نشده استانيز آنها در ورود ينسب دخالت يمبنا بر ريتقص بدون نيطرف انيم

 را با ريتقص بدون نيطرف انيم خسارت ميتقس موضوع 1 و كوپريكاالبرس 1996 در سال 
 را در حقوق ينسب تيسبب از موضوعات يتكامل ريس كيآنها . بررسي كردند شتريب اتيجزئ

بر  يمبتن تيمسئول، نظام رياخ سال 30به نظر اين انديشمندان در .  كردندميترس يمدن تيمسئول
 جامعه هنوز از كه يحال مشترك توجه كرده و دريخطا در يك دهيد انيزتقصير به دخالت 

 در حال دهيا نيا به نفع ديجد يها شيگراوده،  عوامل حادثه دور بينسب تأثير ة نظريرشيپذ
 براساس ليتحل در ريتقص مسئوليت بدون ميمفاه يوستگيپ و يكپارچگي. شكل گرفتن است

 ريتقص بدون ينسب با تأثير ريتقص مسئوليت بدون ةسيمقا ما را به تينهادر  ينسب ريتقص
  ،ستين مقصر يطرف چيهممكن است مواردي وجود داشته باشد كه در آن . سازد يمرهنمون 

در .  كار را نكرده استنيا انجام دهد و انيز از يريجلوگ يبرا يكار توانسته يماما هر طرف 
 از كي چيه كه ييجا در نيهمچن. ميكن ميتقس را انيز ميبخواه ناممكن است  ،ها تيموقع نيا

 ريتقصدر فقدان . ميدان يم يباق را چيه ما همچنان موضوع قواعد همه يا ، مقصر نباشدنيطرف
 در قلمرو كه يدرحال ،كند يمموارد تمام خسارت را تحمل ر بيشت در گناه يبخوانده، خواهان 

خواندگان كل ضرر را )  مقصر نباشدنيطرف از كي چيه كه ييجادر  (ريتقص بدون تيمسئول
  .)Calabresi & Cooper, 1996: 877( كنند يمتحمل 

 و رفتهيپذ را ينسب، كه دكترين تقصير وركيوينحقوق  كه كنند يم بيانبرخي حقوقدانان 
 تيسبب يسو به شيگرا است كه در آن يخوب فرض خطر را نسخ كرده است، مرجع نيدكتر
همانند  (شده ليتعد با فرض خطر مطلق تيمسئول نظام ةحوزدر .  را بتوان شرح دادينسب

 انيز كه كل بار اثبات يا يحقوق ة استفاده از قاعديجا به، ) محصوالت پرخطراي مواد تيمسئول

                                                            
استاد دانشكدة حقوق دانشگاه اينديانا و قاضي سابق دادگاه تجديدنظر ) Jeffery O. Copper(پروفسور جفري كوپر . 1

اينديانا است و بيشتر مطالعات خود را در حوزة آيين دادرسي، ادلة اثبات و مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد به انجام 
   .رسانده است
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 بدون نيطرف انيم خسارات ميتقس يسو به، گرايش دهد يم خوانده قرار اي خواهان ةرا بر عهد
، ينسب تيسبب در پرتو يمدن تيمسئول. )Calabresi, Guido & Cooper, 1996: 877-8(  استريتقص

 خطرناك، يها تيفعال و ديتول از يناش تيمسئول مثل ريتقصبا توسعه دادن مسئوليت بدون 
 استدالل نيا با تواند يم توسعه نيا.  را پوشش دهدعيوقا از يتر عيوس يها حوزه تواند يم

عليه،  مدعيكه با چرخش جايگاه مدعي و ( شود كه حتي در موارد مسئوليت مطلق نيز هيتوج
 داشته باشد،  عهدهبر بار اثبات را دينبافقط خوانده ) رديگ يم خوانده قرار ةبار اثبات بر عهد

 مطلق وي تيمسئول قواعد نكهيااز  پيش  ،كند يم خواهان را مكلف به اثبات ينسب تيسبب رايز
 را يجينتاسپس  .)Calabresi, Guido & Cooper, 1996: 877-8( را از بار اثبات خسارت معاف كند

 داشته يمدن تيمسئول مختلف يها حوزه يبرا ممكن است ينسب تيسبب ة قاعدرشيپذكه 
 تأثير خاطر به واسطه يب سبب ة نظرية توسعيبرا يا اراده ايآ مثال، رايب.  كردندحيتشرباشد، 

 نيا ترك يبرا يحركت ايآ را كمك كرده است، وجود دارد؟ يدعوخوانده، كه از راه دور سبب 
 دارد يبستگ است كه چيه اي كار همه كي يروح و يعاطف و جبران خسارات ميترمقاعده كه 

؟ ابدي رييتغ تواند يم يتضامن تيمسئول وجود دارد؟ چگونه   وارد شده،يا ضربه چه نكهياه ب
مقصر   درصد90 ،»ب« ة داشته باشد و خواندريتقص  درصد10، »الف« ة مثال اگر خواندبراي

 توان يم را »الف« ةباشد، اما پس از صدور رأي و مستند به مسئوليت تضامني خواندگان، خواند
 و بر مبناي ميزان تأثير در ريتقصاما اگر مسئوليت بدون .  كردبه محكومپرداخت كل  مجبور به

 همچنان متعهد به پرداخت كل »الف« ةخواند عادالنه است كه ايآ  ورود زيان پذيرفته شود،
 در مواردي 1يآمار تيسبب اگر .)Calabresi, Guido & Cooper, 1996: 880-881( به باشد؟ محكوم

 ريتقص  درصد50 از شتريبچنانچه خوانده (خواهان  كه قبالً جبران خسارت رود يمكار  به
 در يجزئ رد كردن جبران خسارت يبرا وجود دارد يمنطق ليدل ايآرد شده است، ) نداشته

 & Calabresi, Guido( ايجاد زيان بوده است؟ سكير  درصد40مواردي كه خوانده سبب 

Cooper, 1996: 882-883(.  
 يخيتار كه مسائل ميكن يم را مطرح ينسب تيسبب اريمع ةخچيتارول مقاله،  اقسمتدر 

 نسبي خسارت را ميتقس و ينسب تيسبب آن، اصل يعمل يامدهايپاصل جبران خسارت و 
 ييقضا ةيرو و كايمرآ در ينسب تيسبب يكاربردها به ينگاه، قسمتدر اين . كند يم يبررس

 را در ينسب تيسبب ة دوم كاربرد قاعدقسمتدر . ميدارساير كشورها و نيز حقوق داخلي 
 قاعده به ما نيا از ياقتصادمدل . ميكن يم يبررس ريتقص بر يمبتن تيمسئولارتباط با قواعد 

 قاعده را در نيا يها تيمحدود حال نيع و در ينسب تيسبب ياصل يايمزا دهد يماجازه 
 هر دو عامل يبرا  ،تيفعالطوح  و سيكاف مراقبت رشيپذ يها مشوق و ها زهيانگارتباط با 

                                                            
1. Statistical Causation 



  
 571             يت؛ نظرية سببيت نسبي                                ي اقتصادي در توزيع مسئولها شهياندتأثير 

قسمت . ميپرداز يم سببيت نسبي ة به كارايي نظريادامهدر . ميكن يابيارز يقربانمقصر حادثه و 
در نهايت .  اختصاص داردينسب تيسبب ة اعمال نظريدر خصوص مختلف يكردهايرو به آخر
  . شده است يريگ جهينت خسارات يسبب ميتقس در خصوص مالحظات يبرخ

  ينسب تيسبب ة نظريبينشفراز و : خچهيتار .2
 يحقوق يتئور موضوع مورد بحث در كي ريتقص بدون نيطرف انيم خسارات ميتقس ةمسئل
 را ريتقص يب نيطرف انيم خسارات ميتقس ة مسئلصراحت بهحقوقدانان قرن چهاردهم ابتدا . است
 وسيگروسگو  قرن هفدهم مانند هويعيطببعدها، حقوقدانان مكتب حقوق . كردند يبررس

دند كر ينيبازب را ريتقص يستيروماناصل ) 1632-1694(و ساموئل پوفندروف ) 1583- 1645(
 وارده است كه وي در يخسارات مسئول جبران يصورت كه به موجب آن عامل حادثه فقط در - 

 1 اصل جبران خسارتعنوان به تيمسئول نيگزيجا يالگو كي كه –ورود آن مقصر باشد 
 را مورد ريتقص و تصورات از اصل ها برداشت دانشمندان نيا. دهد يم ليتشك  راشده شناخته

 را تحمل كند يگريد خسارت وارده توسط ديبا يقربان كه چرا سؤال نيا با .چالش قرار دادند
 و اصل جبران خسارت در ريتقص اصل نيبتنش . ستين مقصر دهيد انيزكه  يزمان يحت

 را تيمسئول نيگزيجا اريمع يعملكار شده كه كاربرد  آشوسيگروس هوگو يحقوق يها نوشته
 .)Francesco Parisi, & Vincy Fon, 2005: 112(  كرده استيبررس يواقع يايقضادر 

  وسيگروساصل جبران خسارت . 1. 2
 مستقل از آثار آن ديبا فعل كي بودن زيرآميتقص سرشار از اين بينش است كه وسيگروساثر 

 اصل جبران خسارت رشيپذ را با ريتقص دور شدن از اصل وسيگروس. شود يبررسفعل 
 وجود ندارد كه اجازه يليدل چيه، ريتقص كه در صورت فقدان كند يم شنهاديپمطرح كرد كه 

 وجود ندارد كه به يليدل چيه نكهيا درست مثل   بماند،يباق دهيد انيز ة خسارت به عهدميده
 تيمسئول يالگوفت دانشمندان قرن هفدهم با  مخالوسيگروساثر . ميبگذار عامل حادثه ةعهد
كه خسارات  يزمان يحت.  استبرانگيخته دارد، تيمسئول ميتقس به چيه كه نگاه همه يا  ،را
كه هر دو طرف مقصرند و خسارت  يزمانمثل ( شوند ميتقس ينسب ريتقص يمبنا بر دنتوان ينم

 را نيطرف نيب انيز ميتقساست  اصول منصفانه ممكن ،)شود يم ميتقس ينسب ريتقص يمبنابر 
 ميتقس ةديا طرفدار نيتر حيصر ديشا وسيگروس   دانشمندان آن دوره،انيماز . مقرر دارد

 كدام چيه اگر يحت ،فتديب اتفاق ديبا خسارت ميتقساو اظهار داشت كه .  خسارات بودةمنصفان
 كند يم ارائه يگريدال  مثوسيگروس.  نباشديابيارز قابل ريتقص اگر اي مقصر نباشند نيطرفاز 

 كه مطابق سازد يماو خاطرنشان . كند يم برخورد يگريد يكشت به يشخص يكشتكه در آن 
                                                            

1. Principle of Compensation 
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 حقوقي يها نظام از ياريبس) 1625قبل از سال ( بوده يمجر يو كه در زمان نگارش ينيقوان
   مسئول است،يا هيقض نيچن در يكس خصوص كه چه نيا در يريگ ميتصم مشكل سبب به

 يبرخ از توان يم نظام نيادر .  كرده بودندميتقس هر دو طرف نيب خسارات را تيولمسئ
 ريتقص يموضوع كرد و خسارت را براساس عناصر يريجلوگ تيمسئول ستميس يها يخودسر

 ة جبران منصفانيبرا يراه عنوان به يسنت طور به يسبب انتساب تيقابل اريمع نيادر . دكر نيمع
 حال، اين نيابا . شود يم تفسير ، كه متحمل شده استيخساراتت به  نسبدهيد انيزخسارات 

 از ياقتصاد ليتحل كه گونه آن نظام حقوقي يها ينگران كه به شد يم دهيد ابزاري عنوان بهنظريه 
  .)Francesco Parisi, & Vincy Fon, 2005: 113( دهد يم، پاسخ كند يم شنهاديپاين نظريه 

   اروپايمدن تيمسئول در حقوق ينسب تيسبب بينشفراز و . 2. 2
 هرچند.  نگذاشتيبرجا غرب يمدن تيمسئول در ياديز اثر ينسب تيسبب يخيتار اتينظر
 مدني تيمسئول به نزديك كردن موضوع مهجده و م قرون هفدهيعيطب حقوق پردازان هينظر

فته بود ادامه كار ر ه بيو و پيشينيان وسيگروس ةليوس به مشابه كه طيشرا از ياريبسقهري در 
مبناي ميزان   و تقسيم خسارت بين طرفين بريمدن تيمسئول منصفانه به كرديرو ليكن  دادند،
 خسارت مقدور نبوده در نظريات حقوقدانان مثل دوما يابيارز در مواردي كه ژهيو بهتأثير 

 تيمسئول اصول يبعد يكدها نيتدو در جهينتو در ) 1699- 1772 (هيپوتو ) 1625- 1696(
 قرن يكدها ةليوس به كه يمدن تيمسئولاصول  گرفته شد و دهيناد يمدن در حقوق يدنم

 پاراگراف 1804 فرانسه يمدن سابق كد 1382 مادة مثال رايب( شده است رفتهيپذ اروپا منوزده
823 BGB هر كس كه با . اند شده يمبتن ريتقص كيكالسصرفاً بر اصل ) رهيغ و 1990 آلمان
در فقدان . دكن ملزم است خسارت او را جبران ،شود يگريدارت به  خود موجب خسريتقص
  كه در آنجا بود، بدون هرماند يم يكس ة بر عهدانيز -  بر اثبات آنليدل اي - يريتقصگونه  هر

 ,Francesco Parisi, & Vincy Fon ( تيمسئول يسبب ميتقس اي منصفانه ليتعد يبرا ييفضاگونه 

2005: 111(. 

  ينسب تيسبب اصل ديجد يكاربردها. 3. 2
 تنها مظاهر اصل ،ميكرد مطرح يسبب مسئوليت بر مبناي ميزان تأثير ميتقس كه از يخيتارسوابق 

 تيمسئول يها نظام در بين ينسب تيسبب، اصل رياخ يها سالدر . ستندين ينسب تيسبب
ده است كه  شده و در مواردي اعمال شداريپد)  مطلقتيمسئول اي ريتقصبر  يمبتن (شده تيتثب
 بر دهيد انيز عامل حادثه و نيب انيز ميتقس يگريد ليدل به اي مشكل بوده نيطرف ريتقص يابيارز
 .  مطلوب بوده استيسبب انتساب تيقابل اريمع يمبنا
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  كايمرآ يمدن تيمسئول در حقوق ينسب تيسبب ييشكوفااحيا و . 4. 2
 در نيطرف مسئوليت يابيارز يابر ينسب تيسبب نيدكتر، كايآمر يمدن تيمسئولدر حقوق 

 يعمل استاندارد كي ة ناتوان از ارائريتقصبر  يمبتن تيمسئول يسنت اريمع كه ييها تيموقع
 مختلف مفسران تيحما با ينسب تيسبب اصل يموردكاربرد .  شده استاياحقضاوت است، 

 فاصلهن زمان اند كه اكنو  و وكال خاطرنشان ساختهها دادگاه طرف كياز . رو شده است هروب
  را بپذيريمينسب تيسبب اتكا است تا در عوض مفهوم قابل ريتقص يابيارز از مشكالت گرفتن

)Grimley & William, 2000: 534(. كه  يزمان، ينسب تيسبب برخي ديگر بر كاركرد جايگزيني
كه  ييجا، دگاهيد نيامطابق . اند كرده يپافشار ، در دسترس استتيمسئول يسنت اريمع گريد

 به يازين ، باشدتيسبب بدون توجه به ينسب ريتقص خسارات براساس ميتقسمناسب است 
 تيمسئول كه استاندارد يموارد حال، در نيابا . ستين ينسب تيسبب ةفيوظ كردن نيگزيجا
 تاداناسها توسط  است، در تعداد زيادي از پروندهده كرن قابل ارزيابي شناسايي ريتقص گونه چيه

ميزان تأثير عوامل زيان  (يسبب وزن يمبنا را بر انيز ديبا ها دادگاه شده كه شنهاديپ يدانشگاه
، تأثير وضوح به ينسب تيسبب ييقضا يكاربردها. )Strassfeld, Robert, 1992: 949( كنند ميتقس

 اغلب در سه گروه از ينسب تيسبب اريمعمريكا كاربرد آدر حقوق . كند يم مباني نظري را منعكس نيا
 نسبت به كاالها و تيمسئول .2 مطلق در برابر فعل مقصر، تيمسئول .1: شود يم دهيدها  وندهپر

 .  در برابر انصافريتقص يب فعل .3، و حيرصحيغ ةمحصوالت در برابر استفاد

  
   مطلق و فعل مقصرتيمسئول. 1. 4 .2

 مطلق تيمسئول در ريتقصبر  يمبتن اتيدفاع يخيتار يمبنا به ها دادگاه  ها،  در گروه اول پرونده
 مدرن به تعادل ريتقص مطلق و تيمسئول نيب كه تعارض كند يمپالمر اعالم . كنند يمتوجه 
 در برابر استاندارد ريتقص بودن پذير دليل انعطاف به و اين   نه خطا،شود يم مربوط ييقضا
 كند يم يانب عالوه بهپالمر  .)Palmer & Vernon, 1988: 1303(  مطلق استتيمسئول رمنعطفيغ

 قيدق نقطه مطلوب كي است و يريمتغ اريمع مطلق تيمسئول موضوع كه نيا به ديباكه ما 
، قضات ينسب بر تقصير هيتك يجا به در واقع .)Palmer, 1988: 1306(  توجه داشته باشيم ،ستين
كار  به مطلق تيمسئول يايقضا خسارات در ميتقس يبرا را ينسب تيسبب يا ندهيفزا طور به
 امر نيا كه سازد يم گرشونويتز خاطرنشان يمشابه ة در  قضي.)Palmer, 1988: 1333( برند يم

 يبررس مطلق خوانده تيمسئول در حكم به ديبا كه رفتار خواهان ياصل ليدل رايز ، استيمنطق
 پرداخت يبرا، سكير عيتوز سميمكان قيطر از   جامعه،اي بودن الزام خوانده رمنصفانهيغ، شود

 & Gershonowitz(  خود خواهان بوده استيخطا است كه سبب آن، يصدماتت خسارا

Alan,1986:. 485(.  
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دادگاه در يك ) انايزيلوئ در ايالت ي مشهورةپروند( عليه آل استيت هاوارد ة يقضدر 
 هيقض نيادر . كند يم اعمال ينسب ريتقص يجا به را ينسب تيسبب مطلق، تيمسئولموضوع 

 نيا با وجود.  را گاز گرفتيكودككه سگ آنها  يزمان بودند ريتقصگونه  خواندگان فاقد هر
 يسبب با سهم ديبا رفتار خواهان يسبب، اثر ينسب تيسببدادگاه حكم داد كه به موجب اصل 

 در ارتباط با نيطرف عمل و رفتار تيماهدادگاه . شد يم سهيمقا انيز خوانده در ريتقصبدون 
 :Francesco Parisi, & Vincy Fon, 2005 ( كند يم يبررست را  فعل و خسارانيب يسبب ةرابط

 نيب خسارات ميتقس جهت يراه افتني يبرا قضات يجار يها تالش استدالل با نيا .)116
، متناسب و كند يم ادغام ديجد ينسب نيدكتر كي را در دهيد انيز ريتقص، كه دفاع نيطرف

 يمليگر. اند  شدهييقضا ديجد يها شيگرا نيا يحام دانشمندان يبرخ. هماهنگ است
 را روشن ينسب ريتقص ةينظر صينقاها و   ضعفژهيو به هاوارد ة يقض كه سازد يمخاطرنشان 

 از آنجا .)Grimley & William, 2000: 513( اعمال شود ينسب تيسبب ديبا چرا نكهيا و سازد يم
 گونه چيهه وجود نداشت،  دادگايبررس يبرا مالك يسو از يواقع فعل و رفتار گونه چيهكه 
 كه تيواقع نيا با شد يم دتريشد مشكالت نيا.  وجود نداشتزين سهيمقا يبرا ييمبنا
. شود يابيارز توانست ينم يراحت به يو ريتقص بوده و افتاده عقب كودك يذهن از نظر دهيد انيز

 كي عنوان به ينسب تيسبب است و رممكنيغ ينسب ريتقص يسنتدر اينجا اعمال اصول 
  .  شود يم در اين مورد و موارد مشابه پيشنهاد نيطرف نيب خسارات ميتقس يبرا ايپو نيگزيجا

  
  حيناصح ة و محصوالت و استفادديتول از يناش تيمسئول. 2. 4. 2

در . شود يم افتي ديتول ناشي از تيمسئول ة در حوزينسب تيسبب اريمع گروه دوم كاربرد 
كه  يزمان سازنده تيمسئول ليتقل در ها دادگاه، داتيتولاز  يناش مطلق تيمسئول يها پرونده
در . اند داده كامالً ابتكار به خرج ،آمده وجود به از محصول كننده مصرف ة استفادةواسط بهحادثه 

 به طرز ها دادگاه، دكر استفاده ينسب ريتقص اريمع گونه چيه از توان ينم يوقت  ها،  پروندهنيا
 و دكنندهيتول نيب انيز ميتقس يبرا يراه عنوان به ينسب تيسبب نيدكتر به يا ندهيفزا

 را از ينسب تيسبب دادگاه بخش سوم، دادگاه ةيقض در   مثال،رايب. كنند يم استناد كننده مصرف
 ديتول از يناش تيمسئول يها پرونده دادگاه در ةفيوظكه  گرفت  جهينت كرد و زيمتما ينسب ريتقص

 نكته توجه كرد كه اگر نيادادگاه به .  استنيطرف هر كدام از يببس رفتار ةسيمقامحصوالت، 
   مطلق مسئول باشد،طور به ، شده استيناش وبيمع كه از محصول يخسارات يبراخوانده 

 خواهان در ورود يسبب به نسبت مشاركت ديبا به خسارت يرأ كاستن از يبرا منصفه تأيه
 ديتول از يناش تيمسئول ة در پرونديمشابه كرديرو .)Palmer, 1988: 1308( خسارت توجه كند

 خواهان از حيناصح ة شد كه در آن دادگاه خاطرنشان ساخت كه اگر استفادرفتهيپذزاس كدر ت
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به نسبت د يبا خوانده تيمسئول نبوده، حكم به ينيب شيپ خوانده قابل يبرا وبيمعمحصول 
 نقش داشته يواقع در خسارت  نادرست از محصولة كه استفاديزانيم به ،كاهش داده شود

 به رد كامل دادخواست خسارت چيه اي مطلق همه تيمسئول يسنت كرديرو، هيقض نيادر . است
 بيع نسبت به يشتريب علم و اطالع ه،نددكنيتول .)Palmer, 1988: 1309( شد يم منجرخواهان 

 كند كه جاديا يخطر را كه محصول ممكن است ييها راه بيترت نيبدمحصول خواهد داشت و 
گاه  هر.  خواهد دانست، كنددايپ يآگاه ستين قادر اي از آن ناآگاه است كننده استفاده
آنها ، زيرا  هستنديبرابر تيموقع در كننده مصرف و دكنندهيتول مطلع شود، بيع از كننده مصرف

  .ميكن سهيمقا مناسب است رفتار و عمل آنها را   حالت،نيااند، و در   اطالع داشتهيمساو طور به
  

  انيز يمساو ميتقس و ريتقصفعل بدون . 3. 4 .2
، كه شود يم اصل مربوط يخيتار به اعمال ينسب تيسبب ة دسته از موارد كاربرد ضابطنيسوم 

 بدون نيطرف نيب انيز ميتقس در ها دادگاه  ها،  دسته از پروندهنيادر . شددر بخش قبل بررسي 
 كشمكش يواقع در خسارت نيطرفمل و فعل  عيسبب مشاركت و دخالت يمبنا بر ريتقص

 ها دادگاه، دهد ينم را اجازه نيطرف نيب انيز ميتقس، تيمسئول گريد اريمع چيهكه  يزمان .داشتند
 يدعوادر . برند ميكار  به جهينت نيتر منصفانه نيل به يبرا يابزار عنوان به را ينسب تيسببمفهوم 

كه كف پل  يزمان. شد يم رد يپلدولت، خواهان از  ة و توسعونقل حملگيبسون عليه دپارتمان 
 دهيكش وارهيد خواهان چپ شد و از بزرگراه به سمت ونيكام خواهان برخورد كرد، ونيكامبه 

 رايز ، تمركز كردينسب تيسببدادگاه بر .  شديو آتش گرفت و سبب فوت نيماششد كه 
 سقف پل در نكهياوجه به  جهت داده بدون ترييتغ در جاده هينقل ةليوسمحتمل بود كه 

 شده است يسوز آتش داده و سبب شيافزا وجود سقف پل، برخورد را   حال،نيا با  آنجاست،
 و خوانده را با خسارت يمتوف رفتار دنظريتجد دادگاه نيبنابرا.  استشده  كشتهكه راننده 

 .)Grimley,2000: 524-525( كرد يابيارز ،اند  كه هر كدام موجب شدهيواقع

  
   ساير كشورهاييقضا ةيرو خسارت در يسبب ميتقس. 5 .2

نوشته در  حقوق كشورهاي يبرخ ييقضا ةيرو در توان يم را يمشابه شرفتيپتوسعه و 
نوشته در  حقوق يها دادگاه زيادي كه يها تيمحدودبا توجه به . افتي ينسب يالگوخصوص 

 حقوق خطا ايجاد  حقوق مثلافتهي تيتثب يها حوزه كه در يديجد يحقوقپذيرش اصول 
 ياستانداردهافرانسه و آلمان .  استديمف اريبس ييها شرفتيپ نيچنرو هستند،  ه، روبشود يم

 يجار ييقضا ةيرو و )Prentice & Roberty, 1995: 359( اند رفتهيپذ 1800  سال را ازيسبب ميتقس
 وانيد) Palmer, 1988, P.1321( دهد يم ادامه تيمسئول ميتقس يسبب يمبنافرانسه به انعكاس 
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 را در دهيد انيز ريتقص و كند يم را اعمال يسبب يمبنا در خصوص اتيدفاع فرانسه هم يعال
 .)Palmer, 1988z, 1334, n. 123-124( رديپذ ينم اوضاع و احوال شتريب

 خسارات ميتقس اقدام به يژاپن يها دادگاه.  فراتر رفته استزين از اروپا ينسب تيسبباصل 
 يها درخواست تعادل يبرا يژاپن يها دادگاه. كنند يم خطاها و قراردادها يمدن تيمسئولدر 
 خسارات زانيم نيطرف يوقت.  دارندياديز عمل يآزاد خوانده ياقتصاد در برابر نفع دهيد انيز

 ينسب ريتقص نيدكتر] يقراردادوجه التزام  [كنند يم نيمعهر كدام را در صورت نقض قرارداد 
 به تيمسئول يسنت اريمعگاه  هر. رود يمكار  به در حقوق قراردادها ينيب شيپ تيبلقاو استاندارد 

 اجازه يژاپن يها دادگاه خسارات به ة منصفانميتقس، درخواست شود يم منجر چيه اي همه جينتا
-Yoshihsa & Nomi 1999: 147(  كنندميتقس يسبب يمبنا تا خسارات را با استفاده از دهد يم

 تيمسئول اريمع نيا نيز بر ستيز طيمح حقوق ةنيزم در اروپا در يحقوق يها شرفتيپ .)148
 از يسر كي را در ينسب تيسبب و ريتقص هلند اصول يعال وانيد. تمركز كرده است

 Francesco Parisi & Vincy(  اعمال كرده است1980 ة در دهيستيز طيمح تيمسئول يها پرونده

Fon, 2005: 120(. قلمرو ة در هلند به توسعيآلودگ مربوط به يها پرونده از ياريبس عالوه به 
 تيسبب و ريتقص يها هينظر جهت شمول يصنعت يآلودگ و مشكالت يستيز طيمح تيمسئول
 يعموم حقوق يها حل راهدنبال اعمال  به يا ندهيفزا به طرز يياروپا يها دولت. شده استمنجر 

 يسنت نيدكتر افراد را مجبور سازند تا با اعمال هنكيا يجا به، اند بوده تيسبب ة رابطةسيمقاو 
، خسارات خود را كنند يم اعمال يوسط حد گونه چيه را با چيه اي همه حل راه كه تيمسئول

 دنبال شده يعموم يالملل نيب اروپا و حقوق ةياتحاد در حقوق يمشابه كرديرو. جبران كنند
سبب  به اروپا را ة جامعونيسيكمواهان  خيوقت، يياروپا دادگاه رياخ ييقضا ةيرودر . است

 ونيسيكم اقدام يابيارز قرار داد، دادگاه حكم داد كه در بيتعق تحت يو يرقانونيغبازداشت 
 آن خسارت يبرا را تيمسئول تا ديد، دادگاه منصفانه گريد از طرف يمتقاض طرف و كياز 
 .)Francesco Parisi & Vincy Fon, 2005: 115(  كندميتقس دو طرف نيب يمساو طور به

  
   نسبي در حقوق داخلي سببيت. 6 .2

در حقوق كشورمان برخالف حقوق غرب، كه تقسيم مسئوليت براساس ميزان تأثير عوامل زيان 
توان ادعا كرد كه تقسيم مسئوليت براساس تأثير در وقوع زيان  مي زيادي ندارد، به جرأت ةسابق

نه (عاليم كلي ديني كه هر كسي مسئول اعمال خود ؛ از تاست محكمي برخوردار ةاز ريشه و پاي
 فقه اماميه، مبناي مسئوليت عمدتاً بر قابليت استناد ژهيو به در فقه ، كه بگذريماست) تقصير خود

موضوع بحث را . فعل به عامل زيان استوار است و تقصير جايگاهي در اركان مسئوليت ندارد
ضمان .  اتالف است  در فقه،يقهرله اسباب ضمان بريم؛ از جم ميبا مباني ضمان در فقه پيش 
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.  وارد آورديگريد به يخسارت يشخص است كه يكاف.  دارديموضوع ة از اتالف، جنبيناش
  ،نيا ندارد و ينقش   در ضمان اتالف،  و بلوغ و عدم آن،زييتم، رعمديغ، عمد و ريتقصخطا و 

 .)741 : وادلتهياالسالم، الفقه يليالزح؛ الدكتور وهبه 87 :1 المجله، جريتحر(  استيسن و عهيش يفقهامورد اتفاق 
  ،دشو كار شخص و تلف موجود باشد و فعل منتسب به فاعل نيب يعرف تيعل ة كه رابطنيهم

  . كننده هم محرز شود تلف شخص ريتقص ندارد كه يلزوم و آورد يم تيمسئول
 است، پاسخ به ادعاي لزوم  كه در اينجا شايان طرحيا مسئلهدر بحث اتالف به تسبيب، 

در پاسخ . وجود تقصير در موارد تسبيب و منوط بودن مسئوليت مسبب به مقصر بودن آن است
به اين ادعا، يكي از حقوقدانان كشورمان معتقدند كه اين اشتباه ناشي از جايگاهي است كه 

الف، از مباني  و آن را موازي و همپاي اتاند شده و حقوقدان براي تسبيب قائل فقهابرخي 
كه بحث شد، مبناي ضمان، اتالف و  گونه همان كه يدرحال. اند شناختهضمان و مسئوليت مدني 
 مستقيم و اصطالحاً بالمباشره باشد صورت به تواند يمحال، اتالف . از بين بردن مال غير است
فاوتي كه وجود ت. شود يم تلف كه اتالف به تسبيب ناميده ةزميندن كريا غيرمستقيم و با فراهم 

 ليكن سبب در صورتي مسئول است كه عامل ،دارد اين است كه مباشر عموماً مسئول است
شرط تقصير در مورد .  چيزي متفاوت با تقصير استينيب شيپنزديك زيان باشد، و قابليت 

مسبب، در منابع متقدم فقهي ديده نشده و اين موضوع ساخته برخي از حقوقدانان معاصر و 
 ،)67 - 69 :1375جعفري تبار، (دوين قانون مدني و محصول خلط حقوق فرانسه و فقه است پس از ت

 در بررسي مفهوم فقها برخي ،كه در بررسي تفاوت علت و تسبيب نيز اشاره شد گونه همانالبته 
 ةبراي مطالع( اند دهكر زيان را دليلي براي تقصير عرفي سبب حادثه تلقي ينيب شيپتقصير، قابليت 

  .) به بعد61 :1389حاجي نوري، : ك.صيلي در اين خصوص رتف
: دارد مي مقرر 227 مادةقانون مدني كشورمان در خصوص مسئوليت مدني قراردادي در 

 كه نتواند ثابت نمايد كه عدم شود يممتخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت «
 همين قانون 221 مادة. » مربوط به او نمودتوان ينم علت خارجي بوده است كه ةواسط بهانجام 
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري «: دارد يممقرر 

در  هرچند رمذكو متون .»... كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است 
ي لزوم انتساب ضرر به يعن زمينه ليكن در اين ، مسئوليت قراردادي انشا شده استخصوص

 مادةدر ادامه قانون مدني در .  دعوي تفاوتي با مسئوليت قهري نداردةفعل يا ترك فعل خواند
هر كس مال غير را «: دارد مي منبع مسئوليت قهري يعني اتالف بيان نيتر مهم و در بيان 328

قانون  1 مادة در  قانونگذار.»...  بدهد آن راتلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت 
 به ياطياحت يب ةهر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيج«: دارد يممسئوليت مدني مقرر 

جان يا سالمتي يا مال يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون 
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ود  وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شيا لطمهبراي افراد ايجاد گرديده 
 اعالم صراحت به در اين مقرره قانونگذار .»باشد يممسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود 

كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول د كن وارد يا لطمه...  كه هر كس كند يم
   .استجبران خسارات ناشي از عمل خود 

 در فصل ششم از بخش اول ،هقانون مجازات اسالمي جديد نيز كه از فقه اماميه الهام گرفت
جنايت «: دارد مي بيان 492 مادةبه بحث از موجبات زيان پرداخته و در ) ديات(كتاب چهارم 

 حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از ةدر صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيج
قانون مجازات در ادبيات حقوقي » نحو مباشرت يا تسبيب يا اجتماع آنها انجام شود بهآنكه 

 مادةمباشرت براساس تعريف .  سببيت به مباشرت و تسبيب تقسيم شده استةاسالمي، رابط
 506 مادة، آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد و تسبيب مطابق 494

آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب 
 و هر شود يم سببيت به هر دو اين موارد اطالق ةاما از لحاظ تئوري حقوقي رابط. شودجنايت ن

 492 مادة. شوند مي ركن سوم مسئوليت مدني بررسي عنوان به سببيت ةدو زير عنوان رابط
جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه «: دارد يمقانون مجازات جديد نيز مقرر 

نحو مباشرت يا به تسبيب يا اجتماع  بهتار مرتكب باشد اعم از آنكه  حاصله مستند به رفةنتيج
 اتالف و ة وحدت نظريدر خصوص گفته شيپ ةاين مقرره نيز تأييدي بر نظري. »آنها انجام شود

همچنين  .معيار آن يعني همانا قابليت انتساب ضرر به عامل آن اعم از مباشر يا مسبب است
 و مباشرت به يبرخ عامل، چند اي دو گاه هر« :دارد يم اشعار ياسالممجازات  قانون 526 مادة
 ضامن اوست به مستند تيجنا كه يعامل ،باشند داشته ريتأث يتيجنا وقوع در بيتسب به يبعض
 ريتأثمگر  ،باشند يم ضامن يمساو طور به باشد، عوامل تمام به مستند تيجنا چنانچه و است
 .هستند مسئول رفتارشان ريتأث زانيم به كي هر صورت نيا در كه باشد متفاوت مرتكبان رفتار

 فقط باشد آن مانند و مجنون اي زيممريغ ريصغ ، جاهل،ارياخت يب تيجنا در مباشر كه يدرصورت
  .»است ضامن سبب
 اجتماع فروض گريد مانند يكنون يحقوق نظام مباشر در و سبب اجتماع در بيترت نيبد
 تيمسئول ميتقس ةينظر آن تبع به و تيسببة رابط ةيتجز تيلقابة ينظر ،انيزدر  متعدد عوامل
 به انيز يعرف استناد تيقابل بيتسب و اتالف در ر،از طرف ديگ. تاس شده رفتهيپذ متعدد اسباب
 به تيجنا استناد از صراحت بهقانون  رايز ،است گرفته قرار تيمسئول مبناي و اريمع انباريز فعل

 ديجد قانون سابق، مقررات برخالفاز طرف ديگر . ديگو يم نسخ آنها ةهم اي عوامل از يكي
 كرده قبول ،ود هر به انيزانتساب  به را، مشروط مباشر و سبب همزمان تيمسئول صراحت به

 يمساودو  هر نكهيا اي باشند ياقو كدام مباشر اي سبب كه كند ينم يتفاوت امر نيا در و است
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 ثيحد با مطابق امر نيا .است نشسته بودن ياقو اريمع يجا به ضرر انتساب اريمع واقع، در .باشند
 صاحب و باشد آن جبران مسئول دارد دخالت انيز جاديا در كس هر دارد اقتضا كهاست  الضرر

 تيمسئولهدف  رايز است دييتأ قابل هرچند امر نيا .بود كردهاشاره  آن به قبل ها سال اضير
 و سبب از كي هر ريتأث زانيم يابيارز در كنيل ؛خطاكار مجازات نه است خسارت جبران يمدن

 از كي هر ريتقص و عمد ديترد بدون آن عامل به خسارت يعرف انتساب و انيز در ورود مباشر
  درييقضا ةيرو .شود يم قائل زييتم مقصر و عامد نيب عرف دارد و ريتأث مباشر و سبب عامل دو

 باشد، متفاوت كدام هر ريتأث و باشد تندمس دو هر مباشر و سبب به خسارت كهخصوص موردي 
 اسباب اجتماع از مباشر و سبب اجتماع كيتفك با قانونگذار رسد يم نظر به. است متفاوت و مردد
 يتساو نخست فرض مورد باشد، در شده حادث ضرر در شركت كه يعرض نحو به متعدد
 ريتأث زانيم به كي هر... باشد تمتفاو مرتكبان رفتار تأثير«اگر  كه كرده مقرر و  رد را تيمسئول

 را ضمان در يتساو .ا.م.ق 533 مادة موجب به دوم، فرض در. »...هستند  مسئول رفتارشان
 كه يدرصورت « نيبنابرا است، آنان به ضرر استناد مباشر و سبب ضمان اريمع  چون.است رفتهيپذ

 ضامن سبب فقط باشد آن نندما و مجنون اي زيمم ريغ ريصغ ، جاهل،ارياخت يب تيجنا مباشر در
 قيمصاد نبودن يحصر. كرد مستند مباشر به را انيز توان ينم  عرفاًها مصداق نيا در رايز» است

 مستند سبب اي مباشر به انيز كه يا حادثه هر در بتواند تا كند يم كمك عدالت ياجرا در يقاض به
  .)9 :1392عابدي، ( كند حكم آنها تيمسئول عدم به نباشد

اين موضوع است كه قانونگذار هم در بحث انگر بيسي قانون جديد مجازات اسالمي برر
و ده كر دعوي توجه ة قابليت انتساب و استناد ضرر به فعل خواندةمبناي تعيين سبب، به نظري

 تساوي ينيب شيپ، پس از 526 مادة تعيين ميزان مسئوليت اسباب متعدد در ةمسئلهم در 
مگر اينكه تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد «عدد، ادامه داده است كه مسئوليت براي عامالن مت

 گفت توان يم رو ، ازاين»كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند
 تأثير تقصير و پذيرش احتمالي تقصير نسبي را در خصوصگونه شك و شبهه  قانونگذار هر

  . همان سببيت نسبي استفاده كرده است تأثير نسبي ياةرد كرده و از نظري
 تقصير متعارف و يجا بهدر تأييد اين نظريه يكي از حقوقدانان كشورمان معتقدند كه بايد 

 كنند يم ايشان استدالل .)432 :1393 تبار،جعفري(بود دنبال تعيين مسئول متعارف  بهسببيت متعارف، 
، امري حكمي و اعتباري است و  ولي مسئوليت،ندا ، امور موضوعيسببيت و تقصيركه 

تمام نظرياتي كه درخصوص مبناي مسئوليت از سوي . اعتباركنندگانش مردم جامعه هستند
 عنصر اصلي مسئوليت عنوان بهحقوقدانان ذكر شده است، بيشتر درصدد تعيين يك چيز 

د، مسئوليت  عنصر آن تجزيه كرنيرتريناپذ هيتجز مسئوليت حقوقي را تا توان ينم، اما اند بوده
بيشتر شبيه مولكول است تا اتم؛ و بايد با در نظر گرفتن جميع جهات نظير وجود يا فقدان 
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 و غيره، موردنظرسبب  به خسارت، نزديك بودن ضرر ينيب شيپعمد در فعل عامل آن، امكان 
 سببيت با عرف بوده و عرف هر سببي را ةبنابراين تشخيص رابط. مسئول حادثه را تعيين كرد

 رو نيازا .)434: 1393جعفري تبار، (شمرد   مسئول مي،داند  ميانيزنحو متعارف موجب ايراد  بهه ك
 معيار شناخت سبب و ميزان تأثير در زيان را معيار عنوان بهتوان سببيت عرفي را   ميبسا چه

 .شمار آورد ههاي ديگر را استثناي بر اصل ب تقسيم مسئوليت در تعدد اسباب پذيرفت و مالك
انگر بيبررسي منابع حقوق داخلي از جمله فقه اماميه و حتي قوانين مدني و مجازات اسالمي، 

 بلكه مسئوليت براساس ميزان تأثير ، حقوق ما با اين نظريه بيگانه نيستتنها نهاين امر است كه 
  قرار 1392 قانون مجازات اسالمي ژهيو بهو نه تقصير مورد پذيرش قوانين حاكم بر موضوع 

  .گرفته است
  

  ريتقص به موجب ينسب تيسبب ة قاعداعمال  .3
 و در پاسخ به رشد و ريتقص بر يمبتن يحقوق يها نظام در بين يخيتار از نظر ينسب تيسبب

 يليدل چيه، ريتقص كه در فقدان كند يم شنهاديپ شد كه داريپد اصل جبران كامل خسارت ةتوسع
 وجود يليدل چيه نكهيا درست مثل   باشد،ريقصت يب دهيد انيز ة به عهدانيزوجود ندارد كه 

 حقوق يسنت يحقوق يها نظام قاعده ابتدا در نيا. ميبگذار انيز عامل ة به عهدرا آنندارد كه 
 مقصر نيطرف انيم تيمسئول ميتقس يبرا ينسب ريتقص اريمع شامل قبالً شد كه داريپدنوشته 

 مورد استناد ينسب ريتقص صورت به تقصير  در رژيم حقوقي مبتني برينسب تيسبب ةقاعد. شد يم
كه به لحاظ خواستگاه ( اصل جبران كامل خسارت ةياول و ياصلساختار . و استفاده بوده است

 را فقط انيز يسبب ميتقس اريمع) استو استدالالت مباني آن، نزديك به نظريه تضمين حق 
در چنين . كرد يم يبانيپشتد،  مقصر نبوده باشنيقربان و انيز از عوامل كدام چيه كه يزمان

 از يريجلوگ منظور به تيمسئول يمبنا كي عنوان به، فقط ينسب تيسبب اصل ةوضعيتي نظري
 نيطرف بودن ريتقص يب در موارد يسنت قواعد ةليوس به كه تيمسئول چيه اي همه ة قاعدزيتجو

 .)Francesco Parisi & Vincy Fon, 2005: 122(  شده است، اعمال شدجاديا
 به تواند يم و فون توسعه داده شده، يسيپار، كه توسط ينسب تيسبب ياقتصاد مدل جينتا

 رييتغسرنوشت نابسامان و در حال .  كمك كنديحقوق يها نظام در ينسب تيسببكاركرد قواعد 
 يها جنبه بخش نيادر . شوند يم دهيفهم بهتر ياقتصاد مدل نيچن در پرتو ينسب تيسببقاعده 

 نكهيا يبرا.  كردميخواه يبررس، رود يمكار  به ريتقص قواعد بيترك را، كه در يسبن تيسبب يفن
 تمام ديبا اقتصادي را براي خود انتخاب كند، تيفعال سطح نيمساعدتر و نيبهتر نفر كي
 ة قاعدگونه چيه يعمل حال، از نظر نيابا .  متوازن و معادل تحمل كندطور به حادثه را يها انيز

 هر دو يبرا را تيمسئول باشد و كل نيطرف تيفعالبر سطح  يمبتن كه ستين موجود يحقوق
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 ينسب ريتقص مثال رايب دوطرفه يهشدار و ياطياحتقواعد . طور متعادل اعالم كند هطرف ب
 بر سطح يمبتن ينسب تيسبب مثال عنوان بهبر سطح مراقبت هستند و قواعد دوجانبه  يمبتن
وجود )  تحمل يا خط قرمزة آستاناي( ارزش مراقبت كيراقبت، بر م يمبتن يها ميرژدر . تيفعال

 را از ريتقص و شود يم دهينام ياجتماع مراقبت از نظر يكاف سطح عنوان به اغلبدارد كه 
 ياجتماع تيفعال سطح نيتر مطلوب چرا مشخص كردن نكهيا ليدل. سازد يم زيمتما يسختكوش

 ياطالعات با تواند يممد فقط ا كارتيعالف كامالً روشن است؛ سطوح ،ستين و ممكن يعمل
برخالف سطوح مطلوب . كند يم ارزيابي نيطرف يبرا را تيفعال يموضوع شود كه ارزش نيمع

 دارد، سطوح يبستگ  مورد انتظارانيز پيشگيري و شدت ينيع ة كه صرفاً  به هزين مراقبت،
 ثالث ةرنديگ ميتصمام  مقكي ةليوس به است كه يمبتن ييها ارزش بر تيفعال نيتر مطلوب

 سكير ةجادكننديا تيفعال است كه يافراد آنها مربوط به رايز بررسي و اثبات هستند، رقابليغ
 را منتفي يانتقاد ارزش نيچن به مشخص كردن ازين ينسب تيسبب اريمع. دهند يمرا انجام 

 ،ن پرداخته شوداين نظريه نبايد به قضاوت در مورد ارزش فعل عامل زيا براساس رايز ،كند يم
.  باشدمؤثربلكه در عوض بايد معيار ما در تعيين مسئول حادثه، ميزان تأثير هر يك از عوامل 

 مراقبت ياجتماع و منافع تيفعال ياجتماع ةنيهز سهم مثبت كند يم را وادار نيطرف آن عالوه به
 تيفعال سطوح شوند يم متعادل وادار طور به نيطرف كنند و نهينهاد و رنديبپذ متعادل طور بهرا 

قاضي يا كارشناس منتخب ( شخص ثالث يابيارز به ازين از لهيوس نيبد و رنديبپذمناسب را 
 . كند يم يريجلوگ و منافع بدون جلب توجه ها نهيهزاز ) دادگاه يا هيأت منصفه

  
  ينسب تيسبب ييكارا  .4

ا با متعادل ساختن  رنيطرف اعمال شود، ريتقص يسنت نسبي اگر هماهنگ با قواعد تيمسئول
 چيه كه يا زهيانگ، كند يم بيترغ مورد انتظار آنها تيمسئول آنها به حداقل رساندن تيفعالسطح 
همراه  به يا نهيهز يا زهيانگ نيچن جاديا واضح، طور به. آورد ينم فراهم تيمسئول گريد ةقاعد
 ييها حالت در يحت مستلزم قضاوت يسبب تيمسئول كاربرد و اعمال نكهيا مشروط بر  دارد،

 را، تيمسئول نظام يادار يها نهيهز احتماالً نيا. ستين مقصر نيطرف از كدام چيهباشد كه 
 شيافزا، شود ينم دهيكش به دادگاه نيطرف ريتقص فقدان سبب به هيقض كه يمواردحداقل در 

 اتفاق افتاده ييايقضا قاعده در نيا چرا كاربردها و اعمال يابيم درميبا نگاه به گذشته . دهد مي
 تصادف اي مربوط به قتل قابل عفو يايقضا مثال رايب ؛ بوده استياساس يها انيزكه متضمن 

 .  در قرن هفدهميكشت

 يسنت قواعد ريساكه از را  يجينتا و ينسب تيسبب جينتا نيب يفيك يها تفاوت فوق يبررس
  كردننهيبهجانبه كه جهت  دوياطياحت تمام قواعد با وجود. سازد يم آشكار ،رديگ يمنشأت 
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 خطر ينسب تيسبب قواعد   تمركز كرده،ها زهيانگ فقط از سوي يك طرف بر تيفعالسطوح 
 و دهيد انيز. دهد يم دو طرف را نشان يسو منتج از يها زهيانگ و مانده يباق تيمسئول ياحتمال
رو  هشان روب وطه مربتيفعال از سطوح يريجلوگ براي ينسب يها زهيانگ با ، هر دو،انيزعامل 

 يكاركردها و عامل حادثه ضرورتاً به يقربان يبرا تيفعالكاهش مجموع سطوح . شوند يم
. 1)ي اقتصاديها  يكي از اصول اساسي تحليلعنوان به( دارد يبستگ نيطرف انيزتحليل نفع و 

 يكل موجب كاهش ريتقص براساس ينسب تيسبب ة قاعدكي ايآ شود كه يبررس ديبا عالوه به
 گريدعامل مهم . شود يم تيمسئول يسنت با قواعد سهيمقامد در ا ناكارتيفعال سطوح شتريب

 ياحتمال يها بازگشت در ديشا تيمسئول نيگزيجا قواعد ينسب اعتبار يابيارز در يبررس يبرا
 در نظر ديبا.  شودافتي نيطرف توسط تيفعال بودن سطح ليتكم و يمساع و اشتراك اريمعبه 

 تيفعال كنترل يبرا را ها زهيانگ ينسب تيسبب  ،يمدن تيمسئول قواعد ريساف داشت كه برخال
 ة به رابطييها زهيانگ نيچن گسترش ليتما فقدان اي بودن ليمتما. كند يم دو طرف توزيع نيب
  . دارديبستگ نيطرف تالش نيب
  
 ينسب تيسبباعمال  .5

 كه دهد يم نشان ، رفته استكار ه بينسب تيسبب اريمع كه يواقع يمدن تيمسئول يها پرونده
 ينسب تيسبب نكهيا دادگاه در مورد كي بين قضات در يحت و ها دادگاه نيب كمتر يليختوافق 

، تقسيم تياكثروارد، نظر ها ة كه در پروند گونه همان.  وجود دارد، اعمال شودديباچگونه 
 كه كند يم انيبف  حال نظر مخالنيا با ، دو طرف بودهيسبب دخالت زانيممسئوليت براساس 

 Francesco Parisi, & Vincy (  شودميتقس ينسب يها درجه به نكهيا، ناتوان است از تيسبب ةرابط

Fon, 2005: 132(، از يتر قيدق  اصطالح ينسب تيسبباند كه   موافقها دادگاه شتريب كه يدرحال 
 تيسبب ديشا كه كند يم انيبمريكا، دادگاه آ يها دادگاه در اي در پرونده.  استينسب ريتقص
 & ,Francesco Parisi (  باشد ينسب ريتقص نسبت به يتر قيدق اصطالح يمفهوم از نظر ينسب

Vincy Fon, 2005: 132(.  ديتأك انيز ة منصفانميتقس يبرا ينسب تيسبب تياهم به عالوه بهدادگاه 
، كند يم توجه ينسب تيسبب و قواعد مربوط به ينسب قواعد تقصير نيب و به تشابه هدف كند يم

را ) يمال (انيز اي يجسم ة صدمكي يبرا تيمسئول ميتقسة منصفان ةويش به لينكه هر دو، 
 نيااند، با   كردهيپافشار كرديرو نيا و قابل استفاده بودن ديمفمفسران به . كنند يمدنبال 

 يسنت ياه وهيش يبرا يموفق نيگزيجا، تيمسئول ميتقس يبرا يسبب كرديرو كياستدالل كه 
 .)Francesco Parisi, & Vincy Fon, 2005: 132( است

                                                            
1. Cost and Benefit Analysis 
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 انيز در ورود نيطرف تيفعال يسبب مشاركت يمبنا بر تيمسئول ميتقستالش حقوقدانان، 
همانند سطوح  (ها نيگزيجا، شود يبررس تواند ينم ميمستق طور به تيسبباست و از آنجا كه 

ارزيابي ) تيفعال» يسببقدرت «فعاليت و ، ميزان خطرناك بودن يآمار يابيارز، تيفعال
 ضابطه از آلوده كردن نيااست كه  دليل نيا به صرف يسبب كرديرو يريكارگ به ازيامت. ندشو يم
گريملي كه طرفدار  كاربرد . كند يم يريجلوگ رهيغ و ريتقص مثل يفراسبب ة با ضابطيسبب اريمع

 رفتار افراد را دينبا ينسب تيسببكه  سازد يم است، خاطرنشان ينسب تيسببصرف استاندارد 
 به آن جهينت بوده و در گريد از طرف تر اطياحت يب طرف كيكه رفتار  دكن و بررسي يبند درجه

  ،ينسب تيسبب ةبراساس ضابط.  در پذيرش زيان داشته باشديشتريب يسبب، بايد سهم ليدل
 باشد كه يجينتا يرو، ها يشگذارارز ريسا مستقل از  ،يسبب ة رابطيابيارز قيطر از ديباتمركز 

 يسبب قدرت يكل طور به ينسب تيسبب ةقاعد .)Grimley, 2000: 514( كند يم جاديافعل شخص 
 يبررس ،شوند يم چگونه حوادث آشكار نكهيا منابع بالقوه را با علم به اياعمال مختلف 

 ينسب يابيارز از تر دهيچيپ يفيك از لحاظ   خصوص،نيا در  ،يسبب ارتباط ينسب يابيارز. كند يم
 ينسب تيسبب، اعمال قواعد يواقع تيسببدر فقدان اطالعات در خصوص . ستين ياطياحت يب

 كي مثال وقوع رايب، ياحتمال داديرو صرف اغلب تنها بر اطالعات يسبب ارچوبچ نيچندر 
 Francesco Parisi & Vincy( ماند يم يمتك رهيغ تصادف و كي احتمال يمبنا بررفتار خاص 

Fon, 2005: 135(.  
 مطالعه نيطرف يها زهيانگ يبرمبنا را تيمسئول ينسب تيسبب اريمعدر اين قسمت آثار 

 افعال يسبب؛ كجا مشاركت شد يبررس يسبب ة مفهوم واقعنيتر سادهبه اين منظور . ميكرد
  كهكند يم ارزيابي ساده فرض نيا. شود يم يابيارز نيطرف تيفعال سطح يمبنا بر نيطرف

شده توسط جاديا سكير و حاصل جمع يكل و سطح تيفعال سطح نيب يخط مثبت و يوابستگ
 را با ييها تشابه ضوابط و معيارهايي، نيچن براساس تيمسئول ميتقس.  وجود داردتيفعال كي

 قواعد يتمام. كند يم، ايجاد شده استفاده رياخ ييقضا ةيرو، كه در 1 سهم بازارتيمسئولمعيار 
 در سطح شيافزاند؛ ريدرگ ي با  مشكل مشترك،ميا داشتهانبه كه ما برخورد  دوجياطياحت

با . دهد يم حادثه را كاهش كي طرف امكان وقوع كي يبرا) تيفعال كاهش سطح اي(مراقبت 
 كاهش زين گريد طرف يبرا هر طرف امكان وقوع حادثه را يها مراقبت و اطياحت حال، نيا
 انيقربان وجود ندارد كه يمدن تيمسئول در حقوق يبر و معتيعمل سميمكان چيه. دهد يم
 رفتارهاي خود يها انيز كند كه سودها و بيترغ را حادثهو عامالن و مقصران ) ها دهيد انيز(

 ريتقص يمبنا را بر تيمسئول كه يا قاعده نيب مهم يفيكتفاوت .  كننديدرونرا در تمام ابعاد 
. دش مشخص ،كند يم ميتقس تيفعال سطوح يبرمبنا  راتيمسئول كه يا قاعده و كند يم ميتقس

                                                            
1. Market Sharing Liability 
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 تيمسئول هر دو طرف يبرا انتخاب مراقبت را نيمساعدتر توانند يم ريتقصبر  يمبتنقواعد 
 يوقت.  منطبق استنيطرف يبرا مراقبت ياجتماع سطح نيمساعدترپيشنهاد كنند كه معموالً با 

 ييشناسا رايز ،وجود ندارد يگسستگ انفصال و چيه ، باشدتيفعال سطوح يروتمركز 
 هر طرف يبرا تيفعال يخصوص ارزش ة دربارياطالعات ياجتماع تيفعال سطوح نيمساعدتر

) قاضي يا هيأت منصفه( ثالث ريگ ميتصم كي يبرا سخت و دشوار كامالً افتهي، كه كند يمالزام 
  . است
 ازين يباقبت  سطح مراي مراقبت ياقتصاد ارزش ييشناسا ما را از ينسب تيسبب اريمع

. كند ينم ليتحم نيطرف در مقابل تيمسئول و وقفه در يگسستگ گونه چيه كه يا گونه به، كند يم
 بيترغ مراقبت ياجتماع و منافع نهيهز كردن سهم مثبت از يدرون را به نيطرف معيار نيا
 را نيرفط ،شود يم بيترك ياطياحت يب ياستانداردها با يوقت ينسب تيسبب يها زهيانگ. كند يم

 و منافع ها نهيهز در خصوص قيتحق يبرا ثالث ريگ ميتصم به ازين تا، بدون كند يم بيترغ
 يبرخ. رنديبپذمد را ا به كاركينزد تيفعال و سطوح يمداكار سطح مراقبت، ة مشاهدرقابليغ

.  زيان مشتق شده استميتقس كه از گرايش به رسد يمنظر   بهينسب تيسبب قاعده يكاربردهااز 
 از يبهتر يحقوق ابزار تواند يم ينسب تيسبب باشند، ليمتما انيز ميتقس يبرا نيطرفگاه  ره

 نيب مشترك فقط خطر تقسيم خسارات اي ينسب ريتقصبراساس .  مشترك باشداي ينسب ريتقص
 تيسبب نيبنابرا. افتد ينم اتفاق گاه چيه خسارت ميتقس معمول طور به اما ، وجود داردنيطرف
 كاربردهاي گريد. شود مي قرار دارند، استفاده سكير در نيطرف يوقتي است كه  معيارينسب

 كيپلماتيد اي ياسيس از نظر ها  پروندهچيه اي همه ةجينت كه يوقت اي يعملاين معيار از ضرورت 
  . شوند يم حاكم ناشي يها دولت يالملل نيب تيمسئول مثل ،مناسب نيست

 تيفعال يسبب مشاركت يمبنا بر تيمسئول ميتقسبر  تالش  در كاربرد نخست سببيت نسبي،
 ،شود يبررس تواند ينم ميمستق طور به تيسبباز آنجا كه .  استانيز در ورود نيطرف
) تيفعال» يسببقدرت «، خطرناك بودن و يآمار يابيارز، تيفعالهمانند سطوح  (ها نيگزيجا

 ضابطه از نيااست كه  علت نيا به  صرف يسبب كرديرو يريكارگ به ازيامت. شوند مياستفاده 
 :Grimley, 2000( كند يم يريجلوگ رهيغ و ريتقص مثل يفراسبب ة با ضابطيسبب اريمعآلوده كردن 

 با مدنظر قرار دادن ؛كند يم دفاع ينسب تيسبب ويليام گريملي از كاربرد صرف استاندارد .)515
 طرف كي رفتار نكهيابا اعالم و   كنديبند درجه رفتارها را دينبا ينسب تيسبباين مطلب كه 

 او نسبت به ديگري قائل يبرا يشتريب يسبب سهم جهينت بوده و در گريدطرف »  ازتر اطياحت يب«
 قيطر باشد كه فعل شخص از يجينتا يرو ديبا تمركز  ،ينسب تيسبب ةبراساس ضابط. شود
 ,Grimley(  فعل وي مستقل از قضاوت ارزشي نسبت به ،كند يم جاديا يسبب ة رابطيابيارز

 تيقابل يفراسبب اريمع را در ارتباط با ينسب تيسبب ة مختلط، قاعديا قاعده كرديرو .)514 :2000
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 ها روش. انيز به منابع مختلف يسبب» دهي وزن« اغلب برابر است با نيا. كند يمانتساب اعمال 
ادثه دخالت دارند،  حكي تيسبب متعددي را كه در عواملو ابزارهاي مختلفي وجود دارد كه 

 و اطالعات نيطرف ينيب شيپ، ارزش براساس نيطرف ياطياحت يب ة، شامل درجدهد يم حيتوض
 اساس نيا مختلط بر يكردهايرو نيا. يمدن يخطا فعل كي عوامل و اركان ريسا و يشخص

 عوامل مختلف ريتأث حادثه تحت كي در يسبب مشاركت   در عالم واقع،  كهشوند يمحمايت 
  .رديگ يم قرار ياتفاق يرهايمتغ ريسا و نيطرف تيفعال سطح مراقبت و سطح نظير

  
   خسارتيسبب ميتقس -جهينت .6

تعيين مسئول حادثه براساس وجود يا فقدان تقصير و تقسيم مسئوليت به ميزان تقصير عوامل 
 با وجودافتد،  ميحادثه، موجب شده تا در بسياري از حوادثي كه در صنايع پيچيده اتفاق 

 بدون دهيد انيزدليل عدم امكان اثبات تقصير، عمالً خسارت  بهمشخص بودن اطراف موضوع، 
 سببيت نسبي در حقوق غرب و بيان جايگاه آن ة مقاله درصدد تبيين نظرينيا. جبران رها شود

 در حقوق داخلي نشان داد كه برخالف قدمت ها يبررسدر حقوق داخلي است كه اتفاقاً نتايج 
له در حقوق داخلي داراي جايگاه محكمي است و ئياد موضوع در حقوق غرب، مس زچندان نه

آن بناي عقال و نظر اكثريت فقها و نيز پذيرش قانونگذار در نظام حقوقي داخلي است كه هر 
ترين مستند اين  كس به ميزان تأثير رفتار خود در ورود زيان، مسئول جبران است و شايد مهم

بيني مسئوليت براي صغير و  پيشسئوليت براي اتالف غيرعمد و نيز ادعا را بتوان پذيرش م
  .مجنون در موارد ايراد ضرر دانست

 كه يقواعد و كنند يم ميتقس ريتقص يمبنا را بر تيمسئول قواعدي كه نيبتفاوت مهم 
بر  يمبتنانتخاب قواعد . ه شدداد، نشان كنند يم ميتقس تيفعال سطوح يبرمبنا را تيمسئول
 ييشناسا. خواهد شدمنجر  هر دو طرف يبرابه انتخاب بيشترين سطح مراقبت  ريتقص

 هر يبرا تيفعال ارزشگذاري ة دربارياطالعات مستلزم ياجتماع تيفعال سطوح نيمساعدتر
نظر  به.  ثالثريگ ميتصم كي عنوان به قاضي يبرا سخت و دشوار كامالًطرف است، موضوعي 

مسئوليت مدني ناشي از توليد، حوادث  مانند مدني  جديد مسئوليتيها حوزه در رسد يم
 از تعيين تر راحت در حادثه، مؤثر صنعتي، حوادث رانندگي و غيره كه تعيين اشخاص ةپيچيد
 سببيت نسبي بتواند بخشي از ة تقسيم ميزان تقصير است، اعمال نظريژهيو بهن حادثه و امقصر

 را نشان ينسب تيسبب كرديروتياز و برتري  موضوع امنيا.  را مرتفع سازدها دادگاهمشكالت 
  . دهد يم
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