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   تحليلي و انتقادي بريا مقدمه
   مطالعة تطبيقي حقوق مسئوليت مدني آمريكا

 
 

  حسن باديني
   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةدانشيار گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكد
  زهرا تخشيد

   دانشگاه فوردهام ازدكتري حقوق
 )17/10/1397: تاريخ تصويب  - 1/2/1397: تاريخ دريافت(

  
  هچكيد

 موجب اجتماعي زندگي شرايط تغيير ايران، مدني مسئوليت نظام فقهي غني پشتوانة وجود با     
 به عنايت با. نباشد خارجي حقوق دستاوردهاي و تطبيقي مطالعات از ازين يب نظام اين كه شده

 بوده آمريكا متحدة اياالت حقوق مدني، مسئوليت تحوالت كانون اخير دهة چند در نكهيا
. شود استفاده ايران مدني مسئوليت نظام تحول براي تواند يم كشور اين حقوق تجربيات است،

 اين شود يم مطرح كه پرسشي مريكا،آ مدني مسئوليت حقوق پيچيدگي به توجه با ،همه  نيا با
 نيتر مهم و كند توجهي نكات چه به بايد كشور اين حقوق مطالعة هنگام به پژوهشگر كه است
 ريتأث و االتيا حقوق و فدرال حقوق دنيتن هم در است؟ كدام مطالعات نوع نيا يها بيآس
 كه كايآمري مدن تيمسئول نظام خاص اصطالحات و ميمفاه وي مدن تيمسئول نظام بر نيقوان
 يها يدشوار و ها تيمحدود جزو ،يظاهري معن تا كرد درك را آنهاي محتوا ديبا شتريب

 و ها دهيا بر يمبتن كشور نياي مدن تيمسئول نظام گر،يد طرف از. است حوزه نيا در پژوهش
: است رگذاريتأثي دعاو دري مدن تيمسئول فروعات و قواعدي اجرا بر كه است ييها چارچوب

 رفتار ميتنظ هدف با ضرر عيتوز وي بازدارندگ يها استيس به توجه ،يمحور دهيد انيز
 نيا نِيتر مهم جمله از ،يمدن تيسئولم دروازة بودن باز و حقوق تابعاني بازار وي اجتماع

 چگونه كهاست  شده داده نشاني عمل موارد و ها مثال ذكر با مقاله نيا در. ستها يژگيو
    .كرد استفاده رانياي مدن تيمسئول نظام تحولي برا كشور نيا حقوق اتيتجرب از توان يم

  
 كليدي واژگان

 .تنبيهي خسارات ي،اطياحت ي بعينم  خطايخسارت، جبران ضرر، توزيع بازدارندگي،   
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  مقدمه .1
 تيمسئول نظامي براي قهر ضمان عنوان تحتي ژرف و منسجم قواعدي اسالم فقه در هرچند

 وي اجتماع طيشرا رييتغ اما است، گرفته الهام آن از زين رانياي مدن قانون و دارد وجودي مدن
 ةميب قانون ،يمدن تيمسئول نونقا مانندي خارج حقوق بر يمبتن نيقوان كه شده سببي اقتصاد
 دگاننكن مصرف حقوق از تيحما قانون ،يلير وي نيزمي موتور ةينقل ليوسا دارندگاني اجبار

 در نكهيا با گر،يد طرف از. شود بيتصو ... و كنندگان مصرف حقوق از تيحما قانون خودرو،
 نگاهي خصوص حقوق از لوكس يا شاخه عنوان به رانيا حقوق دري مدن تيمسئول به عمل

 ميتنظ دري كامل و پررنگ نقش كا،يآمر متحدة االتيا ژهيو به ،يغربي كشورها مانند و شود يم
 شده حل رياخي كشورها در كهي مهم مسائل و ندارد خسارت كامل جبران و افراد رفتار

 انندم دارد؛ قرار ديترد و ابهام از يا هاله در ها دادگاه در و رانيا حقوق در ،شود يم محسوب
 ضرر حوزة در خسارت كامل جبران ،ياقتصاد ضرر جبران پول، باي معنو خسارت جبران

ي عيتوز و رانهيشگيپي كاركردها به توجه وي هيتنب خسارت به نسبت حكم صدور ،يبدن
 ،ها باكت قالب دري عيوس اتيادبي نظر لحاظ از اما ،ييقضاي آرا و نيقوان دري مدن تيمسئول

 آن براساس و كرده استفادهي قيتطب مطالعات از اغلب كه است گرفته شكل ها رساله و مقاالت
يي صفا ؛1384؛ باديني، 1387 ان،يكاتوز( اند داده ارائه رانياي مدن تيمسئول نظام تحولي برايي شنهادهايپ
 حقوق بر شتريبي مدن تيمسئول به مربوط يها پژوهش گذشته در. )؛1395 ان،يزداني ؛1397 ،يميرح و

 كايآمر متحدة االتيا حقوق ژهيو به ،ال كامن حقوق رياخ يها سال در اما بود، متمركز هفرانس
 كايآمر حقوقيي ايپو و بودن شتازيپ آني اصل ليدال ازي ك يكه گرفته قرار توجه مورد شتريب

. است گرفته صورت زمينه نيا در كه است يا گسترده قاتيتحق وي مدن تيمسئول حوزة در
 المنافع مشترك و ال كامني كشورها ريسا بر تنها نه كايآمر متحدة االتيا يدنم تيمسئول حقوق

 قرار ريتأث تحت هم را يژرمن يروم يها نظام از يا پاره ،)Klar, 2011: 359-374( بوده رگذاريتأث
 مركز آلمان حقوق كنار در ربازيد از كه فرانسه حقوق در امروزه كهي نحو به است، داده

 و كايآمر حقوق نفوذ سر بر بحث بوده، نوشته حقوق نظام دري مدن تيئولمس حقوق تحوالت
ي قيتطب مطالعات گسترش ١).Schiller, 2001:177-198( است »تيمسئول حقوق شدنيي كايآمر«

 است همراه زين ييها يكاست با دارد كهيي ايمزا كنار در كايآمر حقوق براساسي مدن تيمسئول
                                                            

 انقالب ،باال جمعيت ،جغرافيايي گستردگي: كرد اشاره ريز موارد به توان يم كايآمر حقوق بودن شتازيپ عمدة ليدال جمله از. 1
 اختصاص و مداارك آموزشي نظام  تجاري، و صنعتي بزرگ هاي شركت وجود ،آزاد اقتصادي نظام ،فناوري سريع رشد، صنعتي
 در قضايي آراي حتي و مدني مسئوليت مطالعات شدن يا رشته ميان داليل از يكي. تحقيقاتي يها طرح براي نياز مورد ةبودج
 داشتن بلكه نيست، كافي ديپلم داشتن تنها حقوق رشتة در تحصيل و حقوق دانشكدة به ورود براي كه است اين آمريكا حقوق
 است ضروري غيره و تاريخ شناسي، روان فلسفه، ،يشناس جامعه سياسي، علوم اقتصاد، مانند ديگر رشتة در دانشگاهي مدرك

 ).54-57 :1380 مختاري،(



  
 219             ي تحليلي و انتقادي بر مطالعة تطبيقي حقوق مسئوليت مدني آمريكا                     ا مقدمه 

 نةيزم در رانيا حقوق در كه است نياي اصل پرسش. شود يم تهپرداخ آن به مقاله نيا در كه
 به ديبا ،رديگ يم صورت كايآمر حقوق اساس بر كهي مدن تيمسئول حقوقي قيتطب مطالعات

 نيا مقاله ةيفرض است؟ كدام مطالعات نوع نيا يها بيآس نيتر مهم و كرد توجهي نكات چه
 نيا حقوق اصطالحات و ميمفاه و كايآمر دري مدن تيمسئول حقوق قيدق شناخت كه است
 مطالعةي برا الزم يها ضرورت كايآمر و رانياي اقتصاد وي اجتماع طيشرا درك زين و كشور
 رانيا حقوق در گرفته صورت يها پژوهش ازي برخ در كهي امر. استي حقوق ونديپ وي قيتطب
 ةمطالع رايج اشتباهات از برخي به نكهيا بر عالوه پژوهش اين در. است شده توجه كمتر آن به
 مطالعة منظور به نيز راهكارهايي ،شود يم اشاره آمريكا مدني مسئوليت حقوق با يقيتطب

  . دشو يم ارائه كشور اين حقوق روشمند
  

  مريكاآ حقوق شناخت به مربوط الزامات .2
  فدرال قوانين و اياالت حقوق به توجه لزوم. 1. 2
 يها التيا. شدتبديل  مستقل يكشور به 1776 سال در آمريكا ،استقالل ةاعالمي تصويب با

 رسميت به را انگلستان الي كامن قوانين خود حقوقي سيستم ةادام براي نوپا كشور اين مستقل
 حاًيصر آن مطابق كه رساندند تصويب به پذيرش 1قوانين عنوان تحت را قوانيني و شناختند
 اساسي قانون امضاي با و پذيرفتند خود وانينق از بخشي عنوان به را انگليس يال كامن قوانين
 آمريكا ةمتحد تاياال ،همه  نيا با. شدند آمريكا ةمتحد اياالت به تبديل 1789 سال از واحد

 امور در كه است كشور اين فدرال قانونگذار قوه كنگره و نبوده محض الي كامن ستميس
 قانونگذار ةقو بر عالوه. )Ewald ,2001 :1087( 2 كند يم تصويب را مختلفي قوانين گوناگون
 مجريه ةقو و هييقضا ةقو ،قانونگذار ةقو داراي فدرال سيستم دليل به نيز ايالت هر، فدرال

 عنصر وجود صورت در تنها و كنند يم عمل فدرال قواي از مستقل قوا اين 3.است جداگانه
 تواند ينم ايالتي نگذارقانو ةقو. شود يم مطرح فدرالي يها دادگاه در شكايت امكان فدرالي
 . كند تصويب فدرال قوانين يا اساسي قانون با تعارض در را قانوني

 فدرالي قوانين موارد يا پاره در و مانده باقي ال كامن عمده طور به آمريكا در مدني مسئوليت
 داراي ايالت هر كه داشت توجه بايد اما 4.است رسيده تصويب به مدني مسئوليت با مرتبط
 قضايي ةيرو به گاه ها شباهت دليل به االتيا هرچند. است خود به مخصوص الي كامن حقوق

                                                            
1. reception statues. 
2. William B. Ewald, What's So Special About American Law?, 26 Okla. City U. L. Rev. 
1087 (2001) 

 اساسي قانون داراي يك هر حتي آمريكا مختلف يها التيا. است شده مقرر آمريكا اساسي قانون 4 اصل در وهيش اين.  3
 .باشد آمريكا فدرال اساسي قانون با تناقض در نبايد التبه كه ندهست نيز خود مجزاي

4. Federal Tort Claim 
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. كنند يم عمل مستقل و رندندا ديگري يها هيرو از پيروي در الزامي اما ،كنند يم اشاره يكديگر
 به و اند بوده اروپا ةنوشت حقوق نظام ريتأث تحت لوئيزيانا و كاليفرنيا مانند اياالت اين از برخي
 1ندهست مدون مدني قانون مانند مكتوب قوانين داراي گوناگون موضوعات در دليل همين

)15: 2012, Goldberg(.  
 نحوة و ال كامن بر فدرال قوانين ژهيو به قوانين، تأثير كرد، توجه آن به بايد كه مهمي نكتة

 تقريباً كه كرده پيدا گسترش آنقدر مختلف يها حوزه در قوانين. است دعاوي در آنها جمع
. كند يم استناد قانوني به تواند يم طرفين از يكي مدني مسئوليت دعواي هر در گفت توان يم
 تطبيقي مطالعات در آنها به توجه كه گرفته شكل قوانين از متأثر ييها هينظر و مفاهيم ،رو نيازا

 ياطياحت يب« .1: كرد اشاره زير موارد به توان يم آنها نيتر مهم جمله از است؛ ضروري
 در مراقبت به تعهد نقض منزلة به خود يخود به قانون نقض است آني معن به كه 2»خود خودبه
 نظر خصوص نيا در منصفه أتيه ستين الزم و است ياطياحت يب نيمعي خطا بر يمبتني دعوا
 و نيقوان تيرعا استناد به دهيد انيز آن براساس كه 3قانون تيرعا بري مبتن دفاع. 2 دهد؛

ي برتر«. 3 ؛كند يم راي مدن تيمسئول از تيمعافي تقاضاي بهداشت اي يمنيا به مربوط قرراتم
 آمريكا متحدة اياالت اساسي قانون پنجم اصل در مندرج 5»تفوق قاعدة «بر مبتني كه 4»يقانون
 قانون اجراي در كه معاهداتي و مقررات و قوانين تمام و اساسي قانون: دارد يم اعالم كه است
 عادي و اساسي قوانين بر و مريكاستآ متحدة اياالت برتر قانون رسيده، تصويب به اسياس

 با آن در» تفوق قاعدة «اعمال كه ييها حوزه ازي ك ي.دارد حكومت ال كامن و اياالت
 بوده ديتول بيع ازي ناشي مدن تيمسئول ژهيو به وي مدن تيمسئول ،بوده رو هروب ييها يدشوار
 سطح در هم ... و هينقل ليوسا ،ها كش آفت ،يپزشك زاتيتجه ار،گيس خصوص در. است

 در گريكد يبا آنها جمع نحوة كه دهيرس بيتصو بهي نيقوان فدرال سطح در هم و االتيا
 رسد يم بيتصو به فدرال سطح در كهي نيقوان معموالً. است جيرا يها چالش ازي كي يدعاو
 و است كاالهاي منيا به مربوطي اطياحت اقدامات تنگرف شيپ در به مربوط الزامات با ارتباط در

 در و يا پرونده در اگر، حال هر در. شود يم آن ازي ناش خسارات جبران بحث وارد كمتر

                                                            
1. GOLDBERG, SEBOK, ZIPURSKY, TORT LAW RESPONSIBILITES AND REDRESS, 
15 (3rd ed. 2012). 

 ،آمريكا ايالت پنجاه ميان در. است دهش التباع الزم و تفسير ها دادگاه توسط نوشته قوانين نيز اياالت اين در حتي، اين وجود با
 .است حاكم آن در نوشته حقوق سيستم كه ست اايالتي تنها لوئيزيانا ايالت

2. Negligence per se=Legal negligence. 
3. The regulatory compliance defense 

 و است كرده عمل معقول يا گونه به خوانده نكهيا بر است يا اماره تنها مقررات و ننيقوا تيرعا كه است نيا غالب نظر البته
 .شود ينم محسوب كامل دفاع

4. statutory preemption 
5. Supremacy Clause 
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 داشته وجود ال كامن بر يمبتن قاعدة اي يالتيا قانون هم و فدرال قانون همي موضوع خصوص
 خواهان و كند استناد» تفوق قاعدة« به ندتوا يمي مدن تيمسئولي دعوا خواندة ا يخواهان باشد،
  .)Geistfeld, 2014:957-1020( شود فدرال قانون اعمال
 ايالتي متسيس از كافي شناخت نداشتن دليل به فارسي تطبيقي يها پژوهش از برخي در گاه

 عنوان به ،گرفته قرار رسيدگي مورد و مطرح اياالت از يكي در كه يا پرونده آمريكا، يفدرال و
 در غالب نظرية اين «مانند عباراتي ذكر. شود يم معرفي آمريكا ةمتحد اياالت حقوق

 احتمال موارد از بسياري در تواند يم »آمريكاست در حاكم نظرية اين «يجا به »آمريكاست
 قانون ه،نظري آن كه ييها التيا به كه يدرصورت است بديهي .كند كمتر را ماهوي اشتباهات

 در ها التيا برخي گاه البته .بود خواهد تر قيدق تحقيق ،شود اشاره است ايالت آن بر حاكم
 نوآوري يا استدالل قوت دليل به پرونده يك و اند بوده پيشرو آمريكا در گوناگون يها حوزه
 قوي يآرا صدور با نيز قضات برخي. است گرفته قرار پذيرش مورد نيز اياالت ساير توسط
 مك ةپروند در مثال براي برخوردارند؛ اعتبار از اياالت متما در و كرده كسب ملي شهرت
 تعهد است، ينيب شيپ قابليت ةينظر به مربوط كه )Buick Motor Co. MacPherson v(. 1فيرسون
 ضرر ورود كه اشخاصي به بلكه ،يستن محدود رابطه يك در نفر دو به تنها احتياط رعايت
 ةينظر ةارائ براي را زمينه رأي اين. كرد خواهد يتسرا نيز باشد ينيب شيپ قابل آنها به نسبت

 الي كامن ةينظر پرونده اين از قبل تا. آورد وجود به كاال توليدكنندگان محض مسئوليت
 اخير ةپروند در. بود )Wright. Winterbottom v( 1873 سال 2وينترباتن ةپروند بر مبتني انگلستان

 موجود كالسكه چرخ در كه ايرادي اثر در ،شتدا دست در را يا كالسكه رانندگي كه مردي
 ،بود كرده تهيه را كالسكه چرخ كه شركتي عليه وي. گرديد زخمي و شد سانحه دچار ،بود

 ثالث شخص قبال در يا فهيوظ شركت كه استدالل اين با دادگاه. كرد خسارت دعواي طرح
 خواهان دعواي است، داشته را واسطهبي خريدار برابر در مراقبت رعايت به تعهد تنها و نداشته

 مباحث در كه را 4مراقبت تعهد نقض دعواي آمريكا يها دادگاه زمان گذشت با 3.كرد رد را
 ديوان دادگاه يرأ در تغييرات اين عطف ةنقط. دادند تغيير ،دشو يم مطرح 5تعهد وجود پيرامون
 1916 سال در سنفيور مك دعواي در 6كاردوزو قاضي توسط كه بود نيويورك ايالت عالي
 نقص دليل به» مكفيورسون آقاي« ماشين ةرانند مشابه يا حادثه در پرونده اين در .دش مطرح
 دعوا طرح آن ةسازند شركت عليه و شد سانحه دچار ،داشت وجود ماشين تاير در كه فني

                                                            
1. MacPherson v. Buick Motor Co., 111 N.E. 1050 (N.Y. 1916). 
2. Winterbottom v. Wright, 152 Eng. Rep. 402 (1842). 

 . بود معروف privity ةينظر به نظر اين .3
4. Negligence  
5. Duty 
6. Benjamin N. Cardozo 
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 در و ممستقي خريدار برابر در تنها مراقبت تعهد آيا كه بود رو روبه سؤال اين با دادگاه. كرد
 قاضي ؟ابدي يم سرايت هم ثالث دگانيد انيز به يا شود يم مطرح فروشنده و خريدار ةرابط

 كه زماني تا كه است قانوني تعهد يك مراقبت تعهد كه بود باور اين بر پرونده اين در كاردوزو
 كاردوزو قاضي شهرت موجب كه نظريه اين. داشت خواهد وجود است، ينيب شيپ قابل ضرر

 حقوق در رايج ةنظري به و قرار گرفت استناد مورد نيز ها التيا ساير توسط زمان مرور هب ،دش
  1.دشتبديل  آمريكا
  

  آنها صحيح ترجمة و خاص اصطالحات و مفاهيم به توجه لزوم .2.2
 و مقصد و مبدأ زبان بر تسلط شامل خود كه است تخصص نيازمند حقوقي صحيح ةترجم 

 موضوع دقيق شناخت و مقصد و مبدأ حقوقي نظام دو هر وصخص در الزم اطالعات داشتن
 در ترجمه چالش از مثالي عنوان به. )301- 320: 1397 رحيمي، و عادل( است حقوقي متون ماهوي
 اشاره ايران حقوقي ادبيات در negligence ةواژ ةترجم به مدني مسئوليت مطالعات ةحوز

 ال كامن بر مبتني دعاوي از يكي negligence Tort of آمريكا مدني مسئوليت حقوق در .شود يم
. قوانين براساس نه و است گرفته شكل ايالتي يها دادگاه يآرا براساس آن قواعد كه باشد يم

Negligence مراقبت تعهد رعايت در كوتاهي« يعني خود امروزي حقوقي خاص معناي به 
 ةواژ .(Goldberg, 2012: 47) 2»شود ضرر ورود سبب و داشته وجود ديگري قبال در كه متعارف

negligence استفاده گستره طور به 1875 تا 1825 يها سال بين از خاص دعواي اين عنوان به 
 اثبات كم دست negligence دعواي طرح براي آمريكا حقوق در. Goldberg, 2012: (47( شد

. 4 تعهد؛ ينا نقض. 3 ؛مراقبت تعهد وجود .2 خسارت؛ وجود .1:  استيضرور عنصر چهار
 ةواژ از ها دادگاه كه شود يم مالحظه گاه. خسارت ورود بودن نزديك و حقيقي سبب

negligence كنند يم استفاده تعهد نقض يعني دعوا اين اركان از يكي خاص معناي به (Keeton, 

 در تفكيك اين. است مراقبت تعهد نقض ركن معني به negligence موارد اين در .(1984:164
 ادبيات در كرات به حال اين با است، ضروري آن دعاوي و مدني مسئوليت مفاهيم صحيح درك

 را negligence صرفاً معنا دو اين تفكيك بدون سندگانينو كه شود يم مشاهده فارسي حقوقي
 خاص دعاوي عنوان تحت در كه توضيحاتي به تقصير تعريف در و دانسته تقصير با مترادف

 براي .كنند يم اشاره ،است شده مطرح انگليسي حقوقي هاي باكت در يرتقص بر مبتني مسئوليت
 و نكرده معاني تفكيك به يا اشاره ،اند كرده اشاره دعوا اين بودن خاص به هرچند برخي مثال،

                                                            
 ديوان اين قاضي 1973 سال در خود مرگ زمان تا و دش انتخاب آمريكا عالي ديوان قاضي عنوان به بعدها كاردوزو قاضي.  1
 .دبو

2. "Legal negligence is failure to heed a duty of reasonable care owed to another that causes 
injury to that other." 
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 خود به را يا گسترده مباحث نام همين ذيل معروف يها كتاب اغلب در «كه دارند يم عنوان
 خصوص در گسترده مباحث اختصاص كه است حالي در اين 1.»است داده اختصاص

negligence ًدعواي طرح به مربوط مباحث و نداشته تقصير پيرامون توضيح به ارتباطي لزوما 
negligence است مراقبت متعارف تعهد نقض آن اركان از يكي كه است.  
 بر حاكم نظام توضيح در ،negligence خاص دعواي به اذعان بدون نيز ديگر برخي
 از ناشي دعواي طرح امكان براي «كه اند گرفته نتيجه ال كامن حقوق در مدني مسئوليت
 فردي كه قانوني تكليف يك يا وظيفه يك وجود )الف :است الزم شرط چهار مدني مسئوليت

 دار عهده كه شخصي توسط مذكور تكليف يا وظيفه نقض )ب باشد؛ دار عهده ديگري به نسبت
 خسارت تحمل )د باشد؛ خسارات نزديك يا بالواسطه علت مذكور تكليف نقض )ج است؛ آن

 موجبات از يكي تعريف تنها مذكور تعريف اين است حالي در اين. »...دهيد انيز توسط
 كلي طور به »مدني مسئوليت دعواي طرح براي «آنكه نه الست، كامن حقوق در مدني مسئوليت

   2.باشد ضروري اركان اين وجود آمريكا در
. آمريكاست مدني مسئوليت حقوق نظام از كامل درك نداشتن از ناشي سوءبرداشت اين
 مانند اروپايي يكشورها از برخي و) مدني مسئوليت قانون 1 مادة (ايران حقوقي نظام برخالف
 انواع آمريكا در ،رديگ يم شكل اركاني وجود با كلي طور به مدني مسئوليت دعواي كه فرانسه
 دليل، همين به. ندندار مشترك اركان لزوماً كه داشته وجود مدني يتمسئول دعاوي مختلف
 اند كرده تشبيه نقاشي گالري به را رشته اين آمريكا در مدني مسئوليت ةحوز نويسندگان برخي

 حقوق دعاوي ديگر انواع .است متفاوت ديگري با و بوده مجزا ديگري از اثري هر كه
 كاالهاي دكنندگانيتول مسئوليت ،شخصي حريم به اوزتج ،مزاحمت آمريكا در مدني مسئوليت
 است الزم يا ژهيو عناصر يك هر طرح براي كه شود يم شامل را غيره و اهانت ،معيوب

(Goldberg, 2010: 28).   
: است گرفته صورت مختلفي يها روش با آمريكا حقوقي متون در تفكيك اين به توجه

 برخي و كنند يم استفاده Negligence صخا دعواي بيان براي N بزرگ حرف از برخي
negligence با n تر آسان منظور به ديگر برخي. برند يم كار به ياطياحت يب معناي به را كوچك 
 از دعوا اين اركان از يكي توضيح در negligence ةواژ از استفاده يجا به تفكيك اين نماياندن
 مراقبتي تعهد منظور، كه يدرحال ،كنند يم استفاده 1تقصير و 4يانگار سهل ،3عهد نقض واژگان
  .)(Goldberg, 2012: 141 است بوده آن رعايت به موظف دعوا اين در خوانده كه است

                                                            
 . به بعد33 ص: 1378، زاده قاسم :ك.ر مثال رايب. 1 

  .22: 1394 ،عباسلو: ك.ر.  2
3. Breach 
4. Carelessness 
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 معين خطاي بر مبتني مسئوليت« مذكور دعواي ماهيت به ترجمه نيتر كينزد رسد يم نظر به
 توان يم نيز »مراقبت تعهد نقض بر مبتني مسئوليت «را آن و )83: 1389: باديني( باشد »ياطياحت يب

  .ناميد
  

  معتبر و صحيح منابع از استفاده لزوم. 3. 2
 و كشور اين حقوق معتبر و صحيح منابع از استفاده آمريكا حقوقي نظام پيچيدگي به توجه با 

 اين حقوق در تطبيقي مطالعة نوع هر اعتبار و روايي الزمة 2منابع مرجعيت ةدرج شناخت
 به آمريكا در حقوق مطالعاتي يها شاخه ساير مانند مدني مسئوليت ةحوز منابع. است كشور
 قانون كه است منابعي از دسته آن شامل اوليه منابع. شود يم تقسيم 4ثانويه منابع و 3اوليه منابع
 قانون تا كنند يم كمك كه ندا منابعي ثانويه منابع اما ،(Nedzel, 2012:54) كند يم بيان را حاكم
 قضايي ةيرو و عادي قوانين ،اساسي قانون شامل اوليه منابع. كنيم درك بهتر را حاكم
 يها شرح ها نيتر مهم جمله از كه است پژوهشگران يها نوشته شامل ثانويه منابع 5.ستآمريكا
7هورنبوك نام به يدرس كمك يها كتاب ،6قانون

 ،99آمريكا حقوق هاي گزارشو  8ها رساله ،
. ستها المعارف ةداير و 11ها پرونده كتب به معروف درسي هاي باتك 10،پژوهشي عملي مقاالت

 اشاره كهطور همان: اوليه منابع .1: شود يم پرداخته يك هر معرفي به مختصر طور به اينجا در
 يك بر حاكم قانون گاه كه است خود به مخصوص الي كامن سيستم با كشوري كه آمريكا شد،
. ستها دادگاه ييقضا ةيرو و يقانونگذار مجلس بمصو قوانين از تركيبي حقوقي ةمسئل

 قوانين اين ةمجموع. شوند يم تقسيم ايالتي قوانين و فدرال قوانين ةشاخ دو به خود نيز قوانين
 دسترس در ايالتي و 12فدرال ةمقنن قواي رسمي يها گاهيپا در رايگان صورت به معمول طور به

                                                                                                                                            
1. Fault 
2. Weight of authority 
3. Primary authority, primary resources 
4. Secondary authority, secondary resources 

 از يك هر تا شده منجر آمريكا فدرال سيستم، داديم توضيح طوركه همان كه است آن دليل به ها اساسي قانون به اشاره .5
 .باشند داشته را خود ةجداگان اساسي قانون نيز ها التيا

6. Restatements of Laws 
7. Hornbooks 
8  . Treatises 
9. American Law Reports   
10. Law Review Article (Legal periodicals) 
11. Case books 

  :ك. ررسمي سايت اين به فدرال مقررات به دسترسي براي . 12
https://www.ecfr.gov 
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 بر را خود تصميمات كه نددار اينترنتي يها گاهيپا نيز آمريكا ايالتي و فدرال يدادگاه. است
   1.دهند يم قرار ها گاهيپا آن روي

  
  ثانويه منابع. 4. 2
 اين. است حقوقي پژوهشگر يك براي موجود هاي باكت بهترين ها هورنبوك و ها رساله 

 يشناساي قابل حقوقي ةجامع ميان و رسد يم شهرت به نويسنده نام با معمول طور به ها  باكت
 در موجود مشهور نظريات و بررسي كامل طور به حقوقي موضوع يك ها مجموعه اين در. است
 علمي ةقيسل ها باكت اين نگارش ةنحو به توجه با البته 2.شود مي تحليل آن در آمريكا حقوق

 تنها نه ها باكت ني، ا)Armstrong, 2009:144( دشو يم روشن موردنظر موضوع مورد در نويسنده
 فهم كه پردازند يم نيز آنها آموزشي توضيح به بلكه ،كنند يم بيان را حاكم يها يتئور و قوانين
 ها هورنبوك كه است آن در منبع نوع دو اين تفاوت. كند يم آسان مخاطب براي را موضوع يك

 نگارش به دانشگاهي تاداناس توسط اغلب و رنديگ يم قرار دانشجويان ةاستفاد مورد بيشتر
كار  به هستند، مشغول آموزشي غير امور در كساني و وكال توسط بيشتر ها رساله اما، اند درآمده

(Nedzel, 2012:167)رود مي
 مطالعة مدني مسئوليت حقوق دقيق شناخت براي اينها كنار در .3

                                                            
 كرد مراجعه ديوان اين رسمي سايت هب توان مي آمريكا عالي ديوان يآرا به دسترسي براي مثال براي. 1
)https://www.supremecourt.gov.( در ،دارند قدمت سال صد از بيش گاه كه ها دادگاه قديمي يآرا به دسترسي اما 

 است ممكن هرچند. است دسترسي قابل و موجود شده چاپ صورت به و آرشيو ايالتي يا فدرال ةييقضا قوة توسط موارد اكثر
 ساخته قديمي يآرا ةپاي بر ال كامن اينكه به توجه با ،ست اضروري كمتر ها دادگاه قديمي يآرا به دسترسي آيد نظر به ابتدا در
 آرا اين به دسترسي براي متعددي هاي راه .است قديمي رأي به مربوط ايالت يك در حاكم قانون موارد برخي در ،شود يم

 هاي پايگاه كشور اين در دليل همين به. كنند يم استفاده الكترونيكي منابع از گسترده طور به پژوهشگران آمريكا در. دارد وجود
 ها پايگاه اين. كنند يم آوري جمع را ثانويه منابع از بسياري و ها دادگاه يآرا كه است آمده وجود به متعددي تجاري اينترنتي
 آمريكا ايالت پنجاه ميان از را بدوي يها دادگاه يآرا حتي كردن پيدا و تحقيق آسان امكان پيشرفته هاي يريز برنامه با همچنين

  .www(   LexisNexis و) 1WestLaw )www.westlaw.com ها سامانه اين ترين معروف .كنند يم مهيا

lexisadvance.com(. كه كنند مراجعه موجود رايگان هاي ايتس به توانند مي ايران در تطبيقي حقوق پژوهشگران. هستند 
 https://scholar.google( اسكالر گوگل سايت. داشت احتياج خواهد پرونده كردن پيدا جهت بيشتري زمان صرف به

.com(1 فدرال دادگاه يا و ايالت انتخاب ةازاج سايت اين. است كرده آمريكا يها دادگاه يآرا رايگان نشر به اقدام تازگي به 
 راه بهترين. داشت خواهيد احتياج پرونده كامل نام به پايگاه اين در پرونده جويو جست براي. دهد مي شما به را موردنظر

 گوگل در و كرده پيدا را پرونده كامل نام منابع آن در تا است ثانويه منابع به مراجعه مرتب هاي پرونده نام كردن پيدا براي
 .  كنيم پيدا دسترسي يأر آن كامل متن به اسكالر

 : ك.ر حقوقي مختلف هاي رشته در ها تريتس ترين معروف از كاملي فهرست ةمشاهد رايب. 2
http://researchguides.lawnet.fordham.edu/treatiseguide 

 هورن اين. است )DAN B. DOBBS( زداب دن نوشتة موجود بوك هورن نريت معروف مدني مسئوليتة حوز در امروزه. 3
 بار ديگر پروسر و كيتون. است شده )Keeton and Prosser( پروسر و كيتون مشهور قديمي بوك هورن جايگزين بوك

 در كه پژوهشي آمريكا در .شوند مي استفاده تاريخي پژوهشي صورت در تنها محدود بسيار و نداشته را خود قديم حقوقي
  :شود ي متلقي ناقص پژوهشي گويي ،باشد نكرده استفاده دابز كتاب زا مدني مسئوليت حوزة
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 از دوره سه تاكنون. دارد ضرورت 1»مدني مسئوليت حقوق بازگويي «عنوان با ييها مجموعه
. است شده تدوين مدني مسئوليت حقوق خصوص در) سوم تا اول ازگوييب( ها مجموعه اين

 مجموعه اين نيتر معروف دوم بازگوي اما است، تكميل حال در همچنان سوم بازگوي
 سرعت به و استفاده وكال توسط بيشتر كه ييها مجموعه در آمريكا حقوق مؤسسة 2.هاست باكت
 سرتاسر از جزئي بسيار موضوع يك مينةز در قضايي يها پرونده ،شود يم يروزرسان به
 دربردارندة و است پرونده اطالعات حاوي صرفاً كه است كرده يآور جمع را آمريكا يها التيا

 در 4ها پرونده يها كتاب Nedzel, 2012: 170; Armstrong, 2009: 150 (.3( نيست توضيح و نقد
 مسئوليت مشهور يها پرونده نقل ضمن وشوند  مي استفاده مدني مسئوليت درسي يها كالس
  .كنند يم درگير پرونده حول گوناگون يها پرسش با را دانشجو ذهن مدني،

 موارد از بسياري در. است »ارجاع زبان «كرد توجه آن به بايد اينجا در كه ديگري مهم نكتة
 نحوي به ارجاعات ارجاع، زبان به نبودن آشنا دليل به فارسي، زبان به تطبيقي يها پژوهش در

 در آمريكا حقوق در. ندارد را موردنظر منبع به رجوع امكان خواننده كه رديگ يم صورت

                                                                                                                                            
DAN B. DOBBS, PAUL T HAYDEN, ELLEN BUBLICK, HORNBOOK ON TORTS, West 
Acadamic Publishing, 2016. 
1. Restatements of tort law 

 American Law(آمريكا  حقوق مؤسسة نام با را اي مؤسسه وكال و قضات، استادان از يا  عدهآمريكا در 1920 دهة در. 2

Institute( هايي مجموعه زمينه اين در و شد تشكيل آمريكا الي كامن حقوق سازي شفاف هدف با مؤسسه اين. كردند تأسيس 
 شتهنو حقوقي اصلي هاي رشته تمامي در كه ها مجموعه اين. كرد تدوين) Restatements of Law (قانون بازگويي نام با را

 بازگو قانوني ةماد يك مانند را مقبول تئوري آن و داشته آمريكا ايالت پنجاه در غالب نظريات آوري جمع در سعي اند، شده
 گزارشگر وي به كه شود ي منظارت حوزه آن در مشهور محقق يك توسط نيز ها مجموعه اين از يك هر نگارش. كنند يم
)Reporter(2 آن سمت به قانون كه مسيري به معمولطور   بهها مجموعه اين تتوضيحا به مربوط قسمت در .گويند مي 

 كه شود ي ماشاره ،باشد شده مشهور آمريكا قضات ميان در تازگي به اي نظريه اگر مثال، براي .شود ي ماشاره نيز دارد گرايش
 اين بر برخي. اند گرفته قرار زني انتقاد مورد ها مجموعه اين. است بسياري يها التي اميان در شدن مشهور حال در نظريه اين

 كه آنجا آز. نباشند طرفانه ي بغالب نظر انتخاب در نويسندگان گرايش شود ي مسبب اقتصادي  منافع و سياسي نظرهاي باورند
 شكل تغيير در جدي ري تأثتواند ي مگزارشگران توسط تئوري يك انتخاب روند، كار مي به وكال و قضات توسطها   مجموعهاين

 را خصوصي به حقوقي نظرهاي خود وكالي از استفاده با تا كنند ي متالشها   شركتبرخي مثال، براي .باشد داشته بعدي آراي
، سوم بازگوي به نسبت مجموعة دوم محبوبيت داليل از يكي. كنند القا ها مجموعه اين نويسندگان به است، شركت نفع به كه

 بازگوي نويسندگان توسط انتقادات به پاسخ  و انتقادات مالحظة براي. تاس سوم بازگوي به نسبت اتهامات همين وجود
  : ك.ر كاالها مدني مسئوليت قانون

James A. Henderson Jr., Aron Twerski, The Politics of the Products liability Restatment,26 
Hofstra L. Rev. 667, 1997-1998.,  

 در (Westlaw) ال وست اينترنتي سايت در آنالين صورت به هم و است موجود دهش چاپ صورت به هم ها مجموعه اين. 3
 غافل نبايد ،شود ي ماستفاده اصلي منبع كردن پيدا براي اي واسطهعنوان   بهكه نيز حقوقي يها  دانشنامهاز البته. است دسترس

 Corpus Juris: است زير شرح به آمريكا در معروف حقوقي دانشنامة مجموعة دو. (Armstrong, 2009: 148)شد 

Secndum (CJS) و American Jurisprudence 2d (AmJur 2d). 
4.Case Law Books 
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 نيتر معروف كه شده تهيه 1آبي كتاب نام به مرجعي كتاب ارجاعات، يساز كساني راستاي
 در حقوقي پژوهشگران تمام ميان مشترك زبان يك آبي كتاب. است زمينه اين در مرجع

 حقوق اول سال دانشجويان به حقوق يها دانشكده تمام در آن از تفادهاس ةنحو كه آمريكاست
 بايد ،كند يم تحقيق آمريكا حقوق خصوص در كه پژوهشگري ،رو نيازا. شود يم تدريس
 عمل آبي كتاب قانون طبق آمريكا مصوب قوانين و ها دادگاه يها پرونده به ارجاع به نسبت
  2.كند

  
  آمريكا حقوقوي ماه شناخت به مربوط الزامات .3

 اعمالي جنبة ايران حقوق در مدني مسئوليت حوزة در گرفته صورت تطبيقي مطالعاتاغلب 
 و ها حل راه از استفاده و تطبيقي مطالعة از آمده دست به نتايج از استفاده هدف با محقق و دارد

 تحول تاريخ. دكن يم تطبيقي بررسي به مبادرت خارجي حقوق در شده مطرح يها دهيا
 كه بوده نيازها و ها ضرورت اين كه دهد يم نشان آمريكا حقوق در مدني مسئوليت يها شهياند

 و مقاالت از تعدادي در .)Edward, 2003( است كشانده خود دنبال به را مدني تيمسئول قواعد
 اجتماعي و اقتصادي وضعيت به توجه بدون خارجي حقوق يها حل راه و قواعد ها رساله
 ييها حل راه و قواعد چنين نكهيا از غافل ،شود يم پيشنهاد نيز ايران حقوق براي ايران جامعة

 در است، منطقي و معقول ظاهر به هرچند و است متفاوت شرايط با يا جامعه مخصوص
 يساز يبوم نيازمند و ندارد وجود ايران حقوق در آن اجراي و اعمال امكان فعلي وضعيت

 اجتماعي شرايط از منبعث بايد حوزه اين در قانونگذاري و مدني مسئوليت قواعد تحول. است
 و آمريكا مدني مسئوليت حقوق بارز مشخصة سه ادامه در. باشد كشورها اقتصادي و
 . شود مي بررسي ايران حقوق در آن اجراي و اعمال امكان به مربوط يها بيآس

                                                            
1. The BlueBook: A Uniform System of Citation, 2010 

 اين به ارجاع. شد اشاره بيوك شركت برابر در مكفيرسون نام به حقوقي پروندة يك به مقاله اين ابتداي در مثال،ي برا. 2
 .MacPherson v. Buick Motor Co., 111 N.E: شد خواهد مالحظه صورت بدين آمريكايي حقوقي منابع در پرونده

1050 (N.Y. 1916) .در يأر اين شود مي متوجه آبي كتاب به مراجعه با عبارت اين با شدن رو هروب صورت در پژوهشگر 
 اي صفحه چه در و شده چاپ منبع كدام در و شده صادر) عالي ديوان  ياتجديدنظر، بدوي (دادگاه كدام توسط  وايالت كدام
  : است ترتيب بدين ديديم باال در آنچه براساس ارجاع اين كامل اسم  .شود يم يافت

Donald c. MacPherson versus Buick Motor Company, volume 111 of North Eastern Reporter, 
page 1050 (decided by New York Court of Appeal in 1916) 

 يكC.F.R. §250.2. (2001) 14 .:كنيد دقت رو هروب عبارت به. آمريكاست ةنگرك مصوب قانون يك ذكر ديگر مثال
 ,Title 14 of the Code of Federal Regulations :معناست بدين باال عبارت كه داند مي آبي كتاب به مسلط پژوهشگر

section 250.2. (published in 2001) 
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   آمريكا حقوق محوري دهيد انيز .1. 3
 متحدة اياالت در مدني مسئوليت حقوق ،ها دادگاه روية تغيير و يدجد قوانين تصويب ةنتيج در

 روز روزبه و برداشته گام دگانيد انيز از حمايت جهت در كم كم بعد به 1960 دهة از آمريكا
 مسئوليت دعاوي افزايش خود امر اين و شده بازتر كشور اين حقوق در مدني مسئوليت دروازة
 قلمرو گسترش. 1: است زير شرح به تحول اين داليل نيتر مدهع. است داشته همراه به را مدني
 و مراقبت وظيفة تحقق خصوص در يريگ سخت تنها نه خطا اين در: ياطياحت يب معين خطاي
 قرار اقتصادي فعاالن عهدة بر جديدي وظايف و تكاليف شد، برداشته خوانده جانب از احتياط
 ثالث اشخاص توسط كه خسارتي قبال در ار خود مشتريان شدند مكلف آن براساس و گرفت

 محض مسئوليت مانند محض، مسئوليت موارد افزايش .2 كنند؛ محافظت ،شود يم وارد آنها به
 طرح كه رسيد تصويب به قوانيني. 3 ؛2خطرناك يها تيفعال دهندگان انجام و 1كاال توليدكنندة

 تقصير قاعدة «اياالت تمامي در تقريباً .4 3كرد؛ فراهم دگانيد انيز براي را گروهي دعواي
 جبران از كامل طور به را دهيد انيز اثبات صورت در و بود هيچ يا همه يا قاعده كه 4»مشترك
 ييها تيمصون.5 شد؛ آن جايگزين 5»نسبي تقصير قاعدة «و شده ملغي ،كرد يم محروم خسارت

 از برخي و رفت بين از ،داشت وجود خانواده اعضاي و هيريخ مؤسسات دولت، براي كه
 وجود مالك مسئوليت نظام براي كه ييها تيمحدود. 6 ؛دش ملغي 6قديمي يها هينظر و قوانين
 و يافت كاهش پزشكي خطاي حوزة در مسئوليت از معافيت موارد .7 رفت؛ بين از داشت
 خطاهاي و دش حذف دگانيد انيز خسارت جبران تسهيل هدف با قديمي يها هينظر از برخي

                                                            
1. enterprise liability’ 
2. ‘abnormally dangerous’ activities- 

 خسارت متحمل انباريز فعل جةينت در دگانيد انيز ازي عيوس يها دسته آن در كه استي دعاو از دسته آني گروهي دعاو. 3
 همزمان طور هبي مشابهي دعاو رحط به مبادرتي گروه طور هب خود به واردشده خسارت جبراني برا آنان و شوند يمي مشابه

 چنانچهي دعاو نيا در. شود يم مطرح دگانيد انيز تمام ازي ندگينما بهيي دعوا متعدد،ي دعاو طرح يجا به غالباً ا يكنند يم
 سازش و صلح قيطر از راي دعاو ريسا تا كند يمي سع انيز واردكنندة معموالً شود، صادر دگانيد انيز ازي ك ينفع به حكم

ي عيوس طور به كانادا و كايآمري دعاو گونه نيا. دارد رواج كنندگان مصرف حقوق نةيزم در شتريب مزبوري دعاو. دهد صلهيف
 دري اصالحات به كه گرفته صورت آن توسعة خصوص دري انتقادات رياخ يها سال در كهيي آنجا تا است، كرده دايپ گسترش

 ). Guégan, 2009 (است منجر شده نهيزم نيا
4. contributory negligence 
5. comparative negligence 

 در دهيد انيز چنانچه آن براساس كه) Contributory negligence(» يمشاركت ياطياحت يب «قاعدة اكنون كايآمر حقوق در
 و دهشي غمل ،شود يم محروم خسارت گرفتن ازي كل طور هب باشد داشته عمده نقش و باشد مقصر انباريز حادثة دادني رو
 نسبت به تنها دهيد انيز آن مطابق كه شود يم اعمال) Comparative negligence(» ينسب ياطياحت يب «قاعدة آن يجا به

  .)White, 2003: 472-487 (دهد يم دست از را خسارت ازي بخش گرفتن حق رشيتقص
White,G. Edward: Tort Law in America: An Intellectual History, Expanded edition, Oxford 
University Press, 2003, ; Fletcher, George P. and Sheppard, Steve, American law in a global 
context: The basics, pp. 472-487 

 guest doctrines و auto-guest statutes مانند .6
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 شرايط. 8 ؛1گرديد ايجاد شد، فراهم ها انيز از يا پاره جبران امكان آنها طريق از كه جديدي
 3بدلي، مسئوليت 2بازار، سهم نسبت به مسئوليت مانند ييها هينظر طريق از سببيت رابطة احراز

 بابت مدني مسئوليت دعاوي در كه مبالغي. 9 شد؛ تسهيل 4شانس و فرصت دادن دست از
 يافت افزايش شدت به ،گرفت يم قرار حكم مورد 6تنبيهي، خسارات 5نج،ر و درد يها خسارت

)Sugarman, 2002: 2; Sebok, 2003:1031( .10. »شكل دگانيد انيز نفع به 7»يجنب منبع قاعدة 
  . )44 :1387 ،ينيباد( گرفت

 از حمايت جهت در مدني مسئوليت دروازة ايران حقوق در آمريكا، حقوق برعكس
 خبري بدني خسارت حوزة در ژهيو به خسارت كامل جبران اصل از و است هبست دهيد انيز

 و اند كرده حمايت عيني و مادي اموال از بيشتر قوانين هم مادي خسارات حوزة در و نيست
. است شده اندكي توجه است، اهميت اول درجة در امروزه كه اقتصادي منافع جبران به نسبت
 از حمايت براي قدرتمند نظامي ظاهر به كه يزن غصب و مالي خسارت حوزة در حتي

 شخصي چنانچه مثال براي ؛شود ينم جبران كامل طور به خسارات ،كرده ايجاد دگانيد انيز
 از پس و كند غصب است تومان ميليونچهار  سكه قيمت كه زماني در را ديگري به متعلق سكة
 مسئوليت باشد، موجود ها سكه نعي چنانچه يابد، كاهش تومان ميليون دو به سكه قيمت مدتي

 مالك كه است حالي در اين ،ها سكه عين استرداد به بود خواهد محدود غصب باب از غاصب
 به فروش از ناگزير اكنون و شده محروم تومان ميليون چهار قيمت با آن فروش از ها سكه
 مانند ضمح مسئوليت بر مبتني خاص يها نظام از همچنين. است تومان ميليون دو قيمت

 خبري خطرناك يها تيفعال دهندگان انجام محض مسئوليت و كاال توليدكنندة محض مسئوليت
 نظرية اساس بر كه اند شده مدعي نويسندگان از تعدادي كه بدني خسارت حوزة در يا. نيست

                                                            
 intentional infliction of emotional distress و  negligent infliction of emotional distress  مانند .1

2. market-share liability 
3. alternative liability 
4. loss of chance 
5. pain and suffering 
6. punitive damages 
7. Collateral source rule = Collateral-benefit rule= res inter alios acta. 

 انيز نندةكوارد به يارتباط هك ندك افتيدر خسارت جبران بابت يمبلغ يگريد منبع زا دهيد انيز اگر«: قاعده نيا براساس
 نندةكوارد از را آن افتيدر استحقاق هك يخسارت از دينبا ندك يم افتيدر يمنبع نيچن از او هك ييايمزا و مبلغ باشد، نداشته

 يمبالغ يگريد منبع از يو يخطا جةينت در دهيد انيز هك امر نيا از دينبا يمدن تيمسئول يدعوا خواندة و شود سرك دارد، انيز
 وتيكتكنك ا،كآالس يها التيا جمله از( االتيا از ياريبس در) (Garner, 2004: 279-280»برد سود است، داشته افتيدر
)Connecticut(، آن در اي شده لغو يلك به ادشدهي قاعدة خاص نيقوان موجب به) كوريوين و نسوتايم گان،يشيم دا،يفلور 
 از يناش يدعاو مانند( خاص يدعاو و) لرادوك التيا مانند( يجنب يايمزا از يبرخ به محدود اي شده داده ياساس يراتييتغ

 شده شناخته تيرسم به انيز نندةكوارد به رجوع حق ،يجنب يايمزا نندةك پرداخت يبرا نكهيا اي است شده )كيپزش ريتقص
  .)English Law Commission’s Consultation Paper No. 147, 1997: 56-75( است
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 براي زيان واردكنندة به زيانبار فعل انتساب صرف اسالمي مجازات قانون در انتساب قابليت
 كه داشت خواهد وجود وقتي انتساب قابليت عمل در است، كافي او مدني مسئوليت تحقق
 خصوص در حتي رو ازاين دارد، موضوعيت تقصير احراز جهت اين از و شود اثبات تقصير

  .شود ينم ديده محض مسئوليت نظام هم بدني خسارات
 پـي  بـا  دنيمـ  مـسئوليت  حوزة پژوهشگرِ آيا كه است اين شود يم مطرح كه پرسشي حال

 نظـر  به معقول و منصفانه كه كشور اين حقوق محوري دهيد  انيز آمريكا حقوق وضعيت به بردن
 ايـن  اخيـر  پرسش به مناسب پاسخ دهد؟ پيشنهاد ايران حقوق براي را مشابهي تحول ،رسد يم

 با و گيرد نظر در را مطالعه مورد كشور اجتماعي و اقتصادي شرايط بايد هر در محقق كه است
 مختلـف  ابعـاد  از را موضـوع  كـشور  دو ايـن  حقوقي نظام كالن يها چارچوب گرفتن نظر در

 تيمـسئول  از گـذر  مثـال،  يبرا. دهد ارائه را شايسته راهكار و كند يريگ  جهينت سپس و بررسي
ـ  جوامـع  در نوزدهم قرن در ريتقص بر يمبتن تيمسئول به محض  بـه  ارانـه ي دادن منزلـة  بـه ي  غرب
 يخـارج  يهـا  نهيهز تحمل به عيصنا صاحبان الزام زمان آن در رايز ،است دهبو نوظهور عيصنا

 شـدن  محـروم  و عيصـنا  شدن ستهكورش سبب محض تيمسئول قيطر از) حوادث يها نهيهز(
 نظـر  از رو  ازاين. بود ردهكن رشد هنوز مهيب صنعت هك ژهيو به شد؛ يم يصنعت داتيتول از جامعه
 هنگـامي  امـا . بـود  يضرور ريتقص بر يمبتن تيمسئول منابع، ياراك صيتخص منظور به ،ياقتصاد
 مـازاد  توليد مشكل با ها نهيزم از برخي در حتي و كرد پيدا تكامل و شد نهادينه توليد و صنعت

 مخفي ماليات نوعي كه محض مسئوليت نظام برقراري كه شد ايجاد اطمينان اين شدند، رو هروب
 رقابـت  دليـل  به و زند ينم يگذار  هيسرما و توليد به يا  لطمه ،برد يم باال را توليد هزينة و است
 ايمـن  و شـدن  بهينـه  بـه  حتي آمريكا، حقوق مانند بازار بر مبتني اقتصادهاي از برخي در شديد
  .شود يم منجر ايمني در يگذار هيسرما و توليدات شدن

 و توليد عيب از ناشي محض مسئوليت فراوان مزاياي دليل به مقاله اين نويسندگان هرچند
 حقوق از حمايت و ضرر توزيع به كمك و ايمني افزايش به مربوط مالحظات ژهيو به

 دغدغة شايد هستند، ايران حقوق براي مسئوليت نوع اين برقراري به معتقد كننده مصرف
 كنندگان مصرف حقوق از حمايت قانون در كه كرده وادار را قانونگذار توليد از حمايت
 وجود دولت پيشنهادي ةاولي طرح در كه را كاال توليدكنندة محض ليتمسئو 1388 مصوب
  . )511: 1391 باديني،( نمايد اتخاذ مبهم و زيبرانگ بحث موضعي و كند حذف داشت،

 قرار انتقاد مورد كشور اين حقوق محوري دهيد انيز نيز آمريكا متحدة اياالت خود در حتي
 عنوان به ابتكار و يگذار هيسرما براي انگيزه كاستن و وليدت يها نهيهز بردن باال دليل به و گرفته
 ;Cross, 2011: 28-29( است شده تلقي اقتصادي بيشتر توسعة از جلوگيري براي عاملي

Battesini, 2015: 25 ( .تنها دكنندگانيتول يبرخ دهد يم نشان هك است دست در ياديز شواهد 
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 ليدل به صرفاً نه و (1يمدن تيمسئول يدعوا ييزماآ بخت در شدن گرفتار خطرِ از يدور ليدل به
 اي نندك ينم عرضه بازار به را خود ديجد داتيتول از يتعداد) خود محصوالت بودن كخطرنا
 الًك را گريد يبرخ ديتول خط و محدود را داتيتول از يبعض از استفاده تا اند ردهك تالش
 و ها هينظر كه بود اين مذكور بحث طرح از هدف البته .)Prist, 1987: 289( نندك متوقف

 از قبل و قبلي آزمايشبدون  و دربست صورت به نبايد را خارجي حقوق يها حل راه
 خصوص در ايران مدني مسئوليت نظام كه نيست معني بدان اين اما پذيرفت، يساز يبوم

 ساراتخ نپذيرفتن. است مطلوب وضعيت داراي و ندارداحتياج  تحول به پذير جبران خسارات
 ضرر جبران خصوص در ابهام و پول با معنوي خسارت جبران به تمايل نداشتن ديه، بر افزون

 و خألها ابهامات، اين از بسياري. ستها يكاست اين نِيتر مهم جزو) النفع عدم (اقتصادي
 مدني قانون نكهيا با: است مدني مسئوليت حوزة در موازي قوانين تصويب از ناشي ها يكاست
اغلب  كه را كاملي نظام قهري ضمان موجبات خصوص در بعد به 307 مادة در زمينه در ايران

 مسئوليت قانون كرده، مستقر ،است استوار كلي اصول پاية بر و شده اقتباس اسالمي فقه از
 قانون مواد به توجه بدون و آلمان و يسئسو كشورهاي قوانين از الهام با 1339 مصوب مدني
 قانون. است كرده يگذار هيپا است، تقصير انديشة بر مبتني كه را گريدي كامل نظام مدني

 طرح براساس ديات خصوص در خود چهارم كتاب در مقرراتي تدوين با اسالمي مجازات
 رفتن فراتر و »ضمان موجبات «به كتاب اين اول بخش ششم فصل اختصاص حتي و فروعات

 موازي و آشوب اين قبلي نظام دو نسخ عدم يا نسخ خصوص در سكوت و بدني خسارت از
  .است ساخته كامل را كاري
  

   حقوق تابعان رفتار تنظيم در مدني مسئوليت نقش. 2. 3
 عنوان به تنها مدني مسئوليت به حقوق، اقتصادي تحليل نفوذ و گسترش اثر بر آمريكا حقوق در

 حقوق از شاخه اين بلكه ،شود ينم نگريسته دگانيد انيز خسارت جبران براي نظامي
 منابع برخي در. است حقوق تابعان رفتار تنظيم براي سازوكاري اول درجة در خصوصي

 از كنايه كه شده گفته »خصوصي دادستان «مدني مسئوليت دعواي در خواهان به آمريكا حقوق
 به خسارت گرفتن مدني مسئوليت دعواي طرح از خواهان اصلي انگيزة هرچند كه است آن
 اجتماعي بازتاب ،شود يم صادر مدني مسئوليت دعواي در كه حكمي هر ماا است، خويش نفع
 تنظيم حتي و بالقوه زيان واردكنندگان و اقتصادي يها بنگاه رفتار تنظيم براي عاملي و دارد هم
 توليدكنندگان عليه خسارت جبران احكام صدور: است كاالها كيفيت باال بردن و ها متيق

 بيشتر خود محصوالت ايمني و سالمت زمينة در تا دارد يم وا را آنان معيوب كاالي

                                                            
1. Tort lottery 
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 كنندگان مصرف خسارت جبران به سيگار توليدكنندگان كردن مكلف يا كنند يگذار هيسرما
 خطرناك وردةافر اين از ناشي خسارات تا شود يم سبب اند شده ريه سرطان دچار كه سيگار
  1.شود كنترل و نياييد ينپاي سيگار قيمت و شود محاسبه توليد يها نهيهز جزو

 دهيد انيز به واردشدهي واقع خسارات به محدود پذير جبران خسارات كشورها شتريب در
 در كه را 3»نينماد خسارت «ا ي2»يهيتنب خسارات «به حكم صدوري مدني دادرس در و است

 شيپ رد از بالقوه انيز عامالن وي و بازداشتن هدف با انيز واردكنندة مجازات و هيتنبي پ
 و ها نيتضمي مدن يها يدادرس در رايز ،دانند ينم عادالنه است، ندهيآ در انباريز رفتار گرفتن
 متحدة االتيا در اما. ندارد وجود ،رديگ يم صورت متهم ازي فريكي دادرس در كه ييها تيحما
 خسارات عنو نيا افراد رفتار ميتنظ وي ريشگيپ هدف باي موارد در ها دادگاه ربازيد از كايآمر
 فعل توقف و خطر تحقق از جلوگيري براي ديگر، طرف از 4.دهند يم قرار حكم مورد را

 كرد، »منع دستور «تقاضاي دادگاه از توان يم خسارت جبران درخواست به نياز بدون زيانبار،
 خالصه خسارت جبران به تكليف در مدني مسئوليت نيز دادرسي و فني لحاظ از رو ازاين

  .)Dobbs, Hayden & Bublickm, 2016:4 & 11( شود ينم
 نگاه خسارت جبران براي ناقص ماشيني عنوان به تنها مدني مسئوليت به ايران حقوق در

 كاهش و كالن سطح در پيشگيري به توجه. است مانده مغفول آن پيشگيرانة كاركرد و شود يم
 هم را دگانيد انيز به داختپر قابل خسارات افزايش تواند يم مدني مسئوليت نظام يها نهيهز
 قوة توسط سال هر كه ديه قيمت رسد يم نظر به حاضر حال در مثال، براي. باشد داشته همراه به

 پايين داليل از يكي 5.است شرع در ديه واقعي قيمت از كمتر بسيار ،شود يم اعالم قضاييه
                                                            

 .179-206: 1386 ان،يكاتوز: ك.ر كايآمر حقوق در گاريس عرضة و ديتول ازي ناشي مدن تيمسئول خصوص در. 1
2. Punitive damages 
3. exemplary damages  

 كه معتقدند منتقدان. است آمده عمل بهيي انتقادها اتخسار گونه نيا خصوص در كايآمر حقوق در رياخ يها سال در اما،. 4
 را آني برا شده نييتع اهداف تنها نه و مبناست بدون وي دلبخواه گزاف، ،شود يم دادهي رأي هيتنب خسارات بابت كهي مبالغ

 است ممكن زين دهيد انيز كند، جاديا ديمف يها تيفعال انجامي برا ييها تيمحدود است ممكني موارد در و سازد ينم برآورده
 حقوق در كه شده سبب و داده ثمر انتقادها نيا. شود منجر او جهت بدون شدن دارا به و باشد نداشته را آن گرفتن استحقاق

 خسارات نةيزم دري قانوني اصالحات التيا 9 در 1995 سال در. شود نييتع سقفي هيتنب خساراتي برا االتيا ازي اريبس
 تا ا يدالر 50000 مبلغ تا تنهاي هيتنب خسارات به حكم صدور اناينديا ديجد نيقوان در مثالي برا .تاس آمده عمل بهي هيتنب
ي اتيدفاع به تا شده داده امكان خوانده به االتيا از گريدي برخ در. است شده دانسته مجازي واقع خسارات برابر سه زانيم

 شده ديتولي دولت ا يفدرال مقررات با منطبق محصولش كه يا دكنندهيولت هيعلي شمالي داكوتا التيا در مثالي برا .كند استناد
 يجا بهي هيتنب خسارات  تا است شده شنهاديپ االتيا ازي تعداد در نيهمچن. داد توان ينمي هيتنب خسارات به حكم است،

 اي يواقع خسارات برابر دچن به محدودي هيتنب خسارات زين االتيا ازي اريبس در. شود زيوار دولت خزانة به دهيد انيز
    Edwards, 2009: 407-417.(4 (است شده انيز عامل منافع ازي درصد

 100 متيق براساس كامل ةيد نييتع. است بيش از دو ميليارد تومان گوسفند و گاو مانندي اقالم براساس كامل ةيد متيق. 5
 .است بازار در شتري واقع متيق از كمتر شتر رأس
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 از جلوگيري براي سال هر ابتداي در بيمه يها شركت يها يزنيرا ديه، قيمت كردن اعالم
 خسارت به مربوط يها پرونده از انبوهي با ايران در بيمه يها شركت. است ديه قيمت افزايش
 ممكن ديه نرخ افزايش صورت در و هستند رو هروب رانندگي حوادث از ناشي جرحي و فوتي
 كه يدرحال باشند، نداشته بيمه حق افزايش بدون را مطالبه قابل خسارات پرداخت توان است
 حوادث از ناشي تلفات ميزان آمارها، مطابق. ندارد بيمه حق افزايش به تمايلي هم دولت

 به يزير برنامه و تالش ها مدت از پس و است جهاني استاندارد برابر چندين ايران در رانندگي
. )http://havades.mrud.ir( است رسيده مجروح عدد اين برابر چند و كشته هزار 20 حدود سالي
 هم را باالتر نرخ به ديه پرداخت توان بيمه يها شركت ،يابد كاهش نصف به حوادث تعداد اگر

 كه) گوسفند و گاو مانند (اقالم ساير قيمت براساس ديه پرداخت امكان و داشت خواهند
  .دارد وجود است، شتر قيمت برابر چندين
 دادستان عنوان به كايآمر حقوق همانندي مدن تيمسئول به است الزم زين رانيا حقوق در
 حاضر حال در مثال،ي برا .شود توجه شتريب رفتار ميتنظ در آن نقش به و شود نگاهي خصوص

) تومان هزار 100 تا 50(ي نقدي جزاي اندك مبلغ به حكم صدور به ها دادگاه نيتوهي دعاو در
ي برا تقاضا نيتوه متيق بودن نييپا ليدل به و ندارد زدارندهبا اثر شك يب كه ،كنند يم تيكفا
 ديبا است، مداناكاري فريكي اجرا ضمانت كه حال. است افته يشيافزا رانيا دري ناهنجار نيا
ي معنو خسارت جبران بابت نيتوهي دعاو در بتواندي قاض و گرفت كمكي مدن تيمسئول از
 باشد، داشته بازدارنده اثر كهي توجه ايانش مبلغ) تيشخص به مربوطي معنو حقوق نقض(

 مطبوعات، منصفة أتيه كنار در ،يمطبوعات تخلفاتي ريشگيپ يبرا ا ي1.دهد قرار حكم مورد
 در كه را متخلف مطبوعات تواند يم آن بهي واقع گاهيجا دادن وي مدن تيمسئول نقش تيتقو
 در نيسنگ مبالغ پرداخت به دنش محكوم ترس از دارد،ي مال جنبة آنان زةيانگ موارد شتريب

ي دعوا در ها خواهان(ي خصوص يها دادستان تيشكا دنبال بهي مدن تيمسئولي دعوا
 ميحر حفظ و واقع خالف مطالب درج ازي ريجلوگ و نيقوان تيرعا به) يمدن تيمسئول

 رانيا در دولتمردان توجه مورد امروزه كه عامي معنا به يساز يخصوص. وادارد افرادي خصوص
 تيمسئول چابك سازوكار بهي دولت وي عمومي انتظام مداناكار قواعد نقش سپردن شامل ،است
  .ستا همي مدن

  
  آمريكا حقوق در مدني مسئوليت توزيعي كاركرد .3.3

ي محور دهيد انيز و جبران قابل خسارات قلمرو شيافزا وي مدن تيمسئولي دعاو گسترش
 تيمسئول مةيب توسعة بهي مدن تيمسئول نظام ادارة يها نهيهز افزايش كل در و كايآمر حقوق

                                                            
 .1396 ،يرشكاريم :ك.ري خارج حقوق در تيشخص به مربوط حقوق نقض ازي ناش خسارات جبران وةنح خصوص در. 1 
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 ,Priest( است شدهمنجر ي مدن تيمسئول قواعد از يا پاره و اركان در تحول جاديا وي مدن

 ةئارا وي اجتماع وي خصوص يها مهيبي اتكا به حقوقدانان از يا پاره كهيي جا تا. )31-50 :1991
ي مدن تيمسئول نظامي الغا شنهاديپ از 1يمدن تيئولمس نظامي ناكارامد بر يمبني اطالعات و آمار
 خسارت حوزة دري مدن تيمسئول نظام كم دست ا ي)Sugarman, 1986: 558(ي كل صورت به
   .)Sugarman, 1992( اند كرده صحبت يبدن

 يافت كه بدون پوشش بيمة مسئوليت مدني به فعاليت توان يم را يوكار كسبامروزه كمتر 
اجباري است، در » بيمة شخص اول«بيمة اتومبيل كه در بيشتر اياالت در قالب غير از . بپردازد

، در عمل پوشش بيمة مسئوليت همه  نيابا . ساير موارد اخذ بيمة مسئوليت اختياري است
 توان يم براي مثال، .شود يم فرهنگ درآمده و الزمة هر نوع فعاليت اقتصادي تلقي صورت به

  .)Prist, 1987: 289-291(  اشاره كرد2 ميالدي1980 دهة به بحران بيمة مسئوليت در
 براي انجام اين تبديل شده و دغدغة اصلي نظام مسئوليت مدني آمريكا  به »ادارة خطرها«
 و مسئلة خطرها از اند آمده وجود بهاست، » مديريت خطر« جديدي كه كارشان يها حرفهكار 

به .  تبديل شده است،يريت و اداره استبحثي حقوقي به موضوعي اقتصادي كه نيازمند مد
 توسل يجا به اصلي خطرند، براي رفع اختالفات كنندگان اداره بيمه كه يها شركتهمين دليل 

 معيارهايي را با توافق ها نهيهزبه دادرسي حقوقي در خصوص جبران خسارت و توزيع 
  .);Fleming, 1971: 51-52 Lewis, 1999: 39-40( اند كردهيكديگر تدوين 

                                                            
 تنها كه بوده دالر ارديليم 233 حدود دري مبلغ 2002 سال در كايآمر دري مدن تيمسئول نظام نةيهز شده ارائهي آمارها مطابق. 1

 نظام جهت نيا از ،شود يمي مدن تيمسئول نظام ادارةي ها نهيهز جخر هيبق و شود يم داده دگانيد انيز به مبلغ نيا از درصد 50
 ).Liedtke, 2007 (ستين خسارت جبراني براي مداكار

 بيمه را يها شركت ةنيهز ها دادگاه شدن شرايط دريافت خسارت و سخاوتمندي تر ساده ميالدي 1986در اوايل دهة . 2
ل ي، وساييونقل هوا ها، حمل سنك از محصوالت را مانند وايمة برخيمه حق بي بيها تكشرافزايش داد و به همين دليل 

ون به گونة يامك با يونقل تجار بازان، حمل كي مخصوص اسي باالبرهاي، تصديي از خدمات را مانند مامايز بعضي و نيورزش
 و كيل پزشيد وسا از محصوالت و خدمات ماننيمة بعضي از بيا مهي با هر نوع حق بيش دادند و حتي افزايقابل توجه

ده شدند؛ ي از بازار برچيلكطور  هدات و خدمات بيگونه تول نيجة آن ايه در نتكردند ك ي خودداركودك از ي و نگهداريجراح
 شهرها تا زمان يدر بعض. ده شديشك هم ي دولتيها و واحدها ي، به شهرداريها و مؤسسات تجار تكر از شرين بحران، غيا

 يشده بسته شدند و حت ها و مناطق حفاظت كپار. س متوقف شدي پليها ل و گشتيها تعط  زندانيا مهيردن پوشش بكفراهم 
ه ك ييها تكشر.  برگزار نشدي چهارم جواليها ست، جشنيمه نير پوشش بيه زك ي احتماليت مدني از مسئوليل نگرانيدل به
ر بودند، مجبور شدند تا يپذ بيمه آسي بيات در بازارهارييت در مقابل تغي و حدود فعاليگر مهيانات خودبكل نداشتن اميدل به

ن امر و يافت و ايش يشدت افزا هاالها و خدمات بكمت يق. نندكدات و خدمات خود را از بازار خارج ي درصد از تول25حدود 
ها و  يشده بر شهرداراديآثار درازمدت بحران . ر گذاشتي تأثياالها و خدمات از بازار بر درآمد ملك از يده شدن بعضيز برچين

 يدر برخ.  بودي در نظام خدمات عمومير اساسييها تغ ي از شهردارياريالعمل بس سكع: ز قابل توجه بودي ني دولتيواحدها
 مدارس ي شنايرجه از تمام استخرهاي شيها  برداشته شد؛ تختهي عموميها ك از پارين بازيزات زمياز شهرها تمام تجه

 از يارين بسيهمچن(مه رد شده بود ي بيها تكمة آنان از طرف شريه درخواست بكها  يز شهردار اياريد؛ بسش يآور جمع
  .ل دادندكي تشيمة تعاوني بيها تكشر) يها و مؤسسات تجار تكشر
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 با يا مهيب پوشش اخذ و كرده دايپ گسترش تيمسئولي ارياخت مةيب كايآمر حقوق در
 زانيم به توجه ،همه  نيا با .است درآمده فرهنگ شكل به» اول شخص مةيب «تيمحور
 مةيب يريگ شكل. رديگ يم قرار توجه مورد هموارهي مدن تيمسئول نظام ادارة نحوة يها نهيهز

ي براي مدن تيمسئول نظامي مداناكار خصوص در بحث ها دهه جةينت 1لياتومب تقصير بدون
 توسط ها نهيهز شيافزا سبب  به نظام نيا خود راًياخ اما ،است دگانيد انيز خسارت جبران
 گرفته قرار انتقاد مورد كنندگان مصرف حقوق از تيحما يها تشكل و گران مهيب ازي تعداد
  .)Anderson, Heaton & Carrollm, 2010: 144( است
. ندارند تيمسئولي ارياخت مةيب پوشش اخذ بهي چندان ليتما حقوق تابعان رانيا حقوق در

 تيقطع و شدتي مدن تيمسئول ،كايآمر حقوق خالف كه باشد نيا آن ليدال ازي ك يديشا
 را خودي فرد تيعقالن براساس كه كند فراهم اشخاصي برا را زهيانگ نيا تا ندارد را الزم
ي اجبار مةيب نيقوان كهي موارد دري حت. دهند قرار تيمسئولي ارياخت مةيب شپوش تحت

 پوشش و كنند ينم عمل خود فيتكل به قانون مشمول اشخاصِ ازي اريبس ،شده  ينيب شيپ
 تصادفات از درصد 30 عامل كه موتورسواران درصد 90 مثال،ي برا .كنند ينم اخذ يا مهيب

 .)https://khabarfarsi.com/u/5871397( ندا  ثثال شخص مةيب پوشش فاقد هستند،

 
  نتيجه. 4
 اطالعات نكهيا نخست: است زيچ دوي حقوق ونديپ وي قيتطب مطالعة گونه هر شرط شيپ

 نكهيا نيدوم و باشدي واقع و حيصح مطالعه مورد كشور حقوق از پژوهشگر توسط شده ارائه
ي اقتصاد وي اجتماع طيشرا از حقوق نياي ريرپذيتأث زانيم و كشور دو هري ماهو حقوق

ي خارج حقوق از اخذشده عنصر اتيح ادامة امكان از نانياطم از پس و شود شناخته يدرست به
ي مدن تيمسئول حقوق بودن شتازيپ به توجه با. شود داده آن ورود شنهاديپي داخل حقوق تنة بر
 ،همه  نيا با .است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد كشور نيا حقوق كا،يآمر ةمتحد االتيا

 بر فدرال قوانين ژهيو به قوانين، تأثير و اياالت خاص حقوق و فدرال حقوق تنيدن هم در
 اين حقوق در خاص اصطالحات و مفاهيم وجود نيز و دعاوي در آنها جمع نحوة و ال كامن
 به ارجاع نحوة و معتبر و صحيح منابع با آشنايي و نظام اين از عميق شناخت مستلزم كه كشور

 به را صحيح اطالعات به دسترسي و كشور اين در مسئوليت حقوق از درست فهم آنهاست،
  . است كرده تبديل تطبيقي پژوهش هر اصلي دغدغة
 بر ،بودن محور دهيد انيز بر عالوه آمريكا، در مدني مسئوليت حقوق ماهوي لحاظ از

 براي نظامي عنوان به حقوق از شاخه اين به و است استوار ضرر توزيع و پيشگيري سياست

                                                            
1. No-Fault Automobile Insurance 
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 آميخته اقتصادي مفاهيم با مدني مسئوليت قواعد و ها هينظر و شود يم نگريسته رفتار تنظيم
 در آمريكا در مدني مسئوليت نظام كه است روشن. است كرده پيدا يا رشته نيب جنبة و شده
 گرفته شكل جامعه اين بر حاكم ييگرا مصرف و يدار هيسرما و بازار بر مبتني اقتصاد امنظ بستر
 در يكسان شرايط بودن فراهم صورت در تنها كشور اين حقوق قواعد و ها حل راه و است
  . است اعمال قابل ايران حقوق

 كاهش به مدتبلند  در خود كه ايران حقوق در مدني مسئوليت پيشگيرانة كاركرد تقويت
 كامل جبران اصل يسو به حركت حتي و مسئوليت بيمة گسترش و خسارات و حوادث
 آمريكا حقوق قواعد از توان يم كار اين براي و است ضرورت يك شد، خواهد منجر خسارت

. كرد استفاده ها هينظر و مفاهيم كردن بومي و پااليش از پس كشور اين حقوق تجربيات و
 تحقق از جلوگيري براي »منع دستور «تقاضاي ايران مدني دادرسي منظا در است الزم ژهيو به

. شود پذيرفته خسارت جبران تقاضاي بدون و مستقل صورت به انباريز  فعل توقف يا خطر
 ضرر توزيع و خسارت جبران بازدارندگي، اهداف كه دهد يم نشان آمريكا حقوق عميق مطالعة

 رفتار تنظيم و بازدارندگي كه ترتيب اين به دارند؛ قرار هم طول در بلكه يكديگر، عرض در نه
 كه شود يم منجر مسئوليت بيمة پوشش گسترش و خسارات و حوادث كاهش به حقوق تابعان

 به نگاه نوع اين. دانجام يم دگانيد انيز مدتراكار و تر كامل خسارت جبران به خود هم آن
 و مدني مسئوليت جايگاه يارتقا هب نيز ايران حقوق در مدني مسئوليت نظام كالن اهداف
   .است  منجر شدهحاشيه از خصوصي حقوق از اصلي شاخة اين كردن خارج
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