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 چکیده

همواره بشرر بره  لذا ناپذیر است؛بار برای بشر امری اجتناببا توجه به اینکه وقوع حوادث زیان

قر  نین دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشتر

رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعردی بار داشته است. از اینرا در حادثه زیان

م باشد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا انجرامی

 کره در اثرر ورود اسراردر در شررایطی کره استشد؛ مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت 

 قرارداد و قانونی وجود نداشته باشرد موضروعیت یاهتره و ججرت جبرران اسرارد از مبرانی و

ها در حقوق ایرران مسرئولیت مردنی . مطابق یاهتهشودیمی حاکم در این روش استفاده هایتئور

د عرهری مبتنی بر استناد عرهی هعل زیانبار به شخص است. هرچند یکی از راهجای احرراز اسرتنا

آید. در حقوق آمریکرا شمار نمیآنر تقصیر است ولی رکن مستقلی در مسئولیت به هعل به عامل

ائرل قمسئولیت مدنی استفاده شده و از طرهی در حقروق آمریکرا  از مبنای تقصیر ججت انتساب

درجاد مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجراد تقصریرر میرزان مسرئولیت و جبرران به

که در حقوق ایران درجره تقصریر در شود در حالیارزیابی میاسارد شخص مقصر محاسبه و 

 .باشدنمی مؤثرمیزان مسئولیت 

 

 استناد عرهیر ایرانر آمریکا تقصیرر مدنیر مسئولیت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

پیشرهت هناوری و به تبع آن اهزای  اسارد ناشی از زنردگی جدیرد موجرف اهرزای  

ی حقوقی شده که در نتیجهر منجر بره هاوضوعماهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان 

هار تررین ایرن نظریرههای مختلفی در این حوزه شده اسرت. از جملره مجمپیدای  نظریه

نظریه تقصیر به منظور جبران اسارد است. برر پایره تعریرف قرانونی مرذکورر تقصریر 

ص به حقروق دربرگیرنده تخلف از تعجد و التزام قانونی یا قراردادی و یا تجاوز یک شخ

توان گفت که تقصیر عبارد است از عمرل شخصی دیگری براالف متعارف است و می

دهرد. بنرابراین هرگراه االف حق که یک شخص نسبت به شرخص دیگرری انجرام می

شخصی در اعمال و رهتار اود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یرا از 

شود و ملزم در مسئول و مقصر شنااته میمقرراد تخلف کند و موجف زیان دیگری شو

است که از عجده جبران زیان وارد شده برآید. نظریه اطر نیز بر آن است که برای تحقق 

مسئولیت در یک مصداق ااصر کاهی است که بین یک هعل ااص و ضرر رابطه برقرار 

ه برای مثال های دیگری وجود دارد کشودر بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه

توان از نظریة تضمین حق نام برد. این مبانی و نظریاد برای درک مفجروم مسرئولیت می

مدنی و قلمرو آن بسیار مجم است. برای تحقق مسئولیت مدنیر وجود سه عنصرر ضرررر 

هعل زیانبار و رابطه سببیت نیز ضرورد دارد. در این اصوصر یکی از راهجای گسترش 

؛ مبنایی که برا هاستتیمسئولیاهتن مبنایی علمی برای این شکل از دامنه مسئولیت مدنی 

حقوق مدرن مطابقت داشته و از طرهیر مبتنی بر مبنای هقجی و نظریاد پذیرهته شرده از 

سوی هقجا و حقوقدانان داالی باشد؛ زیرا قانون بردون دارا برودن مبنرای علمریر دوام و 

. نظرام حقروقی آمریکرا در رابطره برا بدون سازگاری با عررف مقبولیرت عمرومی نردارد

تفکیرک  تروانیممسئولیت مدنی پیشرهت قابل توججی داشته است علت این امر را نیرز 

میان اقسام تقصیر دانست که این مسأله باعث شرده اسرت ارزیرابی اسرارد برا درجره 

تقصیر ارتباط نزدیکی داشته باشد. اما در حقوق ایران درجاد تقصیر به درستی تفکیرک 

ده است عالوه بر این معیار حاکم بر این نوع تقسیم بندی نیز در حقروق ایرران مرورد نش

ی مطرر  هراچال ترین یکی از مجم رسدیمارزیابی و چال  قرار نگرهته است. به نظر 

 کنردیمدر نظام حقوقی ایران که ارزیابی اسارد مسئولیت مدنی را برا مشرکل مواجره 
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این رابطه است؛ ایرن عردم وجرود رویره موجرف  عدم وجود رویه مناسف و درستی در

ی حاکم بر ارزیابی اسارد معنوی با هقر تئروری هاچارچوبگشته است که بسیاری از 

 مواجه گردد.

یکی از االء هرای تحقیقراتیر عردم وجرود تحقیرق کراهی و مسرتقل در ایرن براره  

سی ا به برربخصوص از منظر تطبیقی است. بر این اساس در این مقاله سعی شده است ت

 تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا پردااته شود.

 

 در حقوق ایران و آمریکامفاهیم مسئولیت مدنی  .1

در آیراد . باشردیممصردر آن  سؤالمسئول اسم مفعول از سألر یسأل بر وزن منع یمنع 

اقع شدن به دلیل انجرام یرا قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازاواست و مجازاد و

سروره  23سوره اسراء و  34اودداری از انجام کاری استعمال شده استر چنانکه در آیه 

وقفروهم انجرم "و  "...واهوا بالعجد ان العجد کان مسرئوا"صاهاد کلمه مسئول با عبارد 

 این معنا از مسرئولیت "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته"و نیز در حدیث  "مسئولون

بره  "سرال یسرال". مسئولیت را مصردری جعلری از مسرئول و از ریشره 1استمراد بوده 

معنای بر عجده گرهتنر ملتزم شدن و کفیل شدن و موظرف برودن بره انجرام دادن امرری 

دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعجد و موظف بودن و معنرای مسرئولیت را  .2انددانسته

ر به معنی پرس ر مرورد سرؤال واقرع شردن و بره مسئولیت در لغت. 3استضمان دانسته 

قانون مدنی ایران نیز عالوه بر استعمال لفظ مسرئول  .4استمفجوم تفکیک وظیفه نیز آمده 

و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از هقه کلمره ضرمان و ضرامن را بکرار بررده اسرت. 

. بنرابراینر مقصرود دشرویممشرتق  6بودنپاسخگو  نیز از معنای 5نیاتدر معنای  مسئولیت

                                                           
 .22ر ص 1387باریکلور علیرضار مسئولیت مدنیر تجرانر نشر میزانر  .1

 .4077ر ص 1389معینر محمدر هرهنگ هارسیر جلد سومر تجرانر نشر بجزادر  .2

 .1387ر 12دهخدار علی اکبرر لغتنامهر تجرانر جلد . 3

 .95ر ص 1389عمیدر حسنر هرهنگ عمیدر  .4
5. Responsibility 

6. Response 
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از مسئولیت مدنیر مسئولیتی است که ناشی از اصیصه اجتماعی انسان اسرت. در واقرع 

 .1استمسئولیت مدنیر حقوق اطاهای مدنی و نقص قواعد حاکم بر روابط مدنی 

مسئولیت به معنای قانونی آن نیزر همان التزام شخص به تحمل حکم قجری قانون در 

ی از حقوقدانان ایرانیر برا توجره بره اعدهوی صادر شده است.  قبال رهتاری است که از

معنای لغوی مذکورر مسئولیت را عبارد از التزام شخص به پاسرخگوئی اعمرال و رهترار 

که معیار تجلی آن اعمرال و رهتراری اسرت کره موجرف  انددانستهاوی  در قبال مردم 

یچ گونره تعریفری از مسرئولیت ر هر چند که در قانون ایران ه2گرددیماسارد یا جنایت 

ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورد یکسان تعریف نشده 

. در حقروق ارارجی انددانستهمسئولیت را به نوعی متعد و التزام  هاآناست ولی همگی 

است که بر اساس قدرد یرک طرهره و مطرابق برا یرک  3یحقوقنیز مسئولیت یک مفجوم 

تعجرد قرانونی . همچنرین آنررار کنردیمحقوقی انجام یا عدم انجام امرری را الرزام قاعده 

شخص به دهع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است اواه ناشی از تقصیر ارود وی 

را  مسرئولیت مردنیبراری . 4انردکردهباشد یا از هعالیت او ایجاد شده باشدر نیز تعریرف 

تی که آن شخص یا شیء تحت حراسرت وی عبارد از مسئولیت شخص در برابر اسار

و همچنین مسئولیت شرخص برر اثرر تخلرف از انجرام تعجرداد  کندیمبه دیگران وارد 

اند کره در یدهعقو برای درباره مفجوم مسئولیت مدنی بر این  اندنمودهقراردادی تعریف 

هر مورد که کسی موظف به جبران اسارد دیگری استر در برابرر او مسرئولیت مردنی 

 .5دارد

عبارد است از یک اطرای مردنیر یعنری  یرر از  6یمدندر حقوق آمریکار مسئولیت 

قانون برای آن راهکارهای جبران اسارد را هرراهم آورده اسرت.  که یک نقض قراردادر

تجراوز و تعردی و  ی جبرران تعردی وهرایداداواهمنشأهای مسئولیت مدنی مدرن در 

                                                           
 19ر ص 1390عباسلور بختیارر مسئولیت مدنیر  .1

 23ص ر 1394ر 3دلیریر محمدصالحر حقوق جزای عمومیر جلد  .2
3. Liability 

 642ر ص 1392ر محمدجعفرر ترمینولوژی حقوقر جعفری لنگرودی .4

 48ر ص 1386اتوزیانر ناصرر الزاماد اارج از قراردادر ک .5
6. Tort 
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ه است. البته با نگاهی گذرا به تعریف این واژه در تجاوز مبتنی بر صدمه  یر مستقیم نجفت

که تعریفی واحد و جامع برای آن ارائه نشده اسرت. بررای  شودیمکتف علمیر مشخص 

: مسرئولیت باشردیمنمونه تعاریفی که از مسئولیت مدنی ارائه شده است بره شرر  زیرر 

برر ممره همره  مدنی عبارد است از نقض یک وظیفه  یر قراردادی که بره طرور برالقوه

و بوسیله قانون تحمیل شده است. و اکثر ادعاهای قرانونی بره صرورد  باشدیم هاانسان

. همچنینر مسئولیت شبه جرمی یا مسئولیت مردنیر ناشری شوندیممسئولیت مدنی اقامه 

از نقض یک وظیفه یا تعجدی است که به وسیله قانون برقرار و ایجاد گردیده است. ایرن 

و نقض آن منجر به طر  دعوی مطالبه اسرارد از  شودیماشخاص  تکلیف شامل همه

. یا؛ مسئولیت مدنیر حقوق اطاهای مدنی است. شخصری کره 1گرددیمقبل تعیین نشده 

ی وارد نماید باعث حق مطالبره اسرارد الطمهبه حقوق مورد حمایت قانونی اشخاصر 

از مررواردر  . عررالوه بررر اسررارادر در طیررف محرردودیگرررددیمبرررای زیرران دیررده 

مسئولیت مدنی رهع مزاحمت و اسارد بدون مراجعه بره مراجرع قرانونیر بررای  قانون

. عالوه بر آنر شماردیممثالر استفاده از زور معقول و متناسف برای دهع متجاوز را جایز 

وزیان وجود داردر   بیم تجدید آسیف صرهاًدر مورد یک اطای مستمرر یا حتی جایی که 

. در کننردیمتور جلوگیری از ادامه یرا تجدیرد آسریف و زیران را صرادر محاکم گاهی دس

که آیا ضرر و زیانی را که برای یک شخص  کندیممجموعر قانون مسئولیت مدنی تعیین 

باید یا نباید بر عجده شخص دیگری گذاشرت. براری از عواقرف و نترای   اهتدیماتفاق 

بوسریله پرداارت  تروانیمشردهر را ی پزشرکی متحمرل هانهیهزصدمه یا مرگر از قبیل 

اسارد جبران نمود. اسارد را همچنین ممکن استر به علرت هقردان امکانراد بجترر 

 برای عواقف و نتای   یر مالی از قبیل درد پرداات نمود.

 

 ی حقوقیهانظاممبانی مسئولیت مدنی در . 2

 در نظام حقوقی ایران .2-1

تره لیت مردنی در نظرام حقروقی ایرران پرداادر این گفتار به بررسی مبانی نظری مسرئو

 .شودیم

                                                           
1. Vivieune Harpwoodd, 2003 
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 نظریه تقصیر. 2-1-1

طبق این نظر مباشر اسارد هقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکف تقصیری 

شده باشد و اسارد هم معلول آن تقصیر باشد. وجرود رابطره سرببیت برین اسررارد 

ایرن مسرئولیت کره مبتنری بررر  . برهکندیمو تقصریر است که جبران اسارد را توجیه 

طرهداران نظریه تقصیر در راسرتای پاسر  . 1ندیگو "مسئولیت درون ماتی"تقصریر اسرت 

زیان چیست و چرا وی ملزم بره جبرران اسراراد به این سؤال که مبنای مسئولیت عامل

را اند ردای ااالقی بر قامت مسئولیت مدنی پوشانده و حقوق باشد؟ سعی کردهوارده می

ایرن اسرت   زیاناند: دلیل مسئولیت عامللذا گفته ؛2ندینماتر به ااالق نزدیک هرچه بی 

که او مرتکف تقصیر گردیده و هعل یا ترک هعرل عمردی وی سربف ورود اسرارد بره 

ای از روی عمردر مرورد دیگری شده است و براساس قواعد مسلّم ااالقی زیان رساننده

دیرده مسرئول اسرت و بایرد زیران وارده برر او را ر زیانمذمّت و نکوه  بوده و در براب

زیران در جبران نماید. معیار سنج  تقصریرر در ایرن نظریره اارالق اسرت. یعنری عامل

شود کره رهترار وی ااالقراً قابرل سررزن  و نکروه  صورد مقصر و مسئول تلقی می

اسرت. عقرل های عقرل یداورباشد. از نظر این گروه نسبت دادن مسؤولیت به مقصر از 

ر دیرنمایمبشری در مورد شناسایی مسئول حوادث زیانبارر اولرین عراملی را کره مطرر  

 مقصر است.

انسان باید هعال باشدر هرر " :دیگویمریپر استاد هرانسوی در این زمینه در این رابطهر 

؛ لیکن اهمیتی نداردر زیرا کرار کندیمهعالیت اود به اود برای او و دیگران ایجاد اطر 

و جنب  قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رهترار کنرد و زمرانی ناشایسرته 

پری  بینری کنردر از آن  توانسرتهیمکه برای دیگری زیانی به برار آورد کره  کندیمعمل 

بپرهیزد یا از آن بکاهد یا از آن بکاهد. پس باید گفت: چون برد کررده اسرت بایرد آن را 

عردالت و اارالق برین اطرا و " :سدینویممازو نویسنده دیگر همچنینر  .3"جبران سازد

. بی تردید؛ انسان در گرو ندیبیمو بررسی رهتار مرتکف را ازم  گذاردیمصواب تفاود 

                                                           
 .43ر ص 1389یزدانیانر علیرضار حقوق مدنیر  .1

 .62ر ص 1391حکمت نیار محمودر مسئولیت مدنی در هقه امامیهر  .2

 .184ر ص 1386کاتوزیانر ناصرر ضمان قجریر  .3
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. تصمیم گرهتن در ایرن سازدیماعمال اوی  استر ولی تنجا اعمال نا پسند ما را متعجد 

بر مبنرای  تواندیمیجاد کندر به ندرد باره که کاری بی تقصیر برای عامل آن مسؤولیت ا

بنابراینر تقصیر رکرن  .1"کندینمنفع اجتماعی توجیه شود و هیچ گاه ااالق آن را تجویز 

اساسی مسئولیت بوده و وجود رابطره سرببیت برین اسراراد وارده و تقصریر ضرروری 

ارد است. مفجوم مخالف این نظریه این استر کسی که از روی عمرد و مقصررانه زیران و

نکند ملزم به جبران اسارد نیست؛ زیرا عادانه نیست کسی که مرتکرف تقصریر نشرده 

بلکه اعمال مشروع وی سبف ورود زیان به دیگری شده اسرت رار مسرئول بردانیم. ایرن 

مریالدی در اروپرا  18در قرن  ر2گرددمیالدی بازمی 13نظریه که سابقه تاریخی آن به قرن 

هرای زیرر را نظمی در جامعهر راه حلجلوگیری از ایجاد بی حقوقدانان برای رواج یاهت.

 برای تعدیل نظریه تقصیر ارائه نمودند:

  :در مسئولیت قراردادیر عردم انجرام تعجرد گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی

ر مگر اینکه ثابت شود که متعجد مقصر نیسرتر بررا یرن اسراس شودیمتقصیر محسوب 

یک وظیفه عمومی   رو این مسؤولیت را گسترش دهد وحقوقدانان تالش نمودند که قلم

برای عامل زیان تعریف نماید که تخطی از آن را نقض قرار داد و تقصیر تلقی نماید. در 

ها برای مدتی کارهرما را مسرئول صریانت از سرالمت کرارگران همین راستا برای دادگاه

کردند و بر این اساس کارهرما یقلمداد کرده و مبنای این مسئولیت را قرارداد کار اعالم م

چنین متصدی حمرل و نقرل هم .شدملزم به پرداات اساراد ناشی از کارر به کارگر می

را به طور ضمنی متعجد به حفظ سالمت مساهران و کراای ارسرال شرده شرمردند و بره 

 های ارسالیاستناد تعجد ایمنی ضمنیر او را مسئول اساراد وارده به مساهران و محموله

دانستند. حتی از این هم هراتر رهتند و متصدی حمرل و نقرل را در برابرر بازمانردگان می

مساهر نیز به طور ضمنی مسؤول تلقی نمودند. تعجد ضمنی به نفرع شرخص ثالرثر ایرن 

 .3نمودیمتعجد ضمنی وارثان مساهر را نیز از اثباد تقصیر بی نیاز 

                                                           
 .184همانر ص  .1

 .41ص ر 1375لور راسار میشلر مسئولیت مدنیر ترجمه محمد اشتریر . 2

 .187و  186کاتوزیانر الزاماد اارج از قراردادر ص  .3
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  راه حل دیگری که برای تعردیل : هرض تقصیر() ریتقصاستفاده از اماره قانونی

گفتند باید در نظریه تقصیر ارائه شدر اماره قانونی تقصیر بود. ارائه کنندگان این نظریه می

دیده زیان گذاشته شود تا زیانموارد پر اطرر هرض بر تقصیر عامل اصوصاًبرای موارد 

سارد نماید. بره طرور زیان معاف گردیده و بتواند براحتی مطالبه ااز اثباد تقصیر عامل

دیرده مثال در برای قوانینر در صورتی که اشیاء یا حیوان به دیگری زیران برسراندر زیان

برای مطالبه اساردر ازم نیست تقصیر محاهظ و مالک آن را اثباد کنردر چرون قرانون 

وی را مقصر هرض نموده استر بلکه تنجا اثباد رابطه سببیت بین زیان وارده و اشیاء یرا 

وان مورد نظر برای مسئول تلقری شردن مالرک و کسری کره آن را در ااتیرار داشرتهر حی

کاهیست و بر عکسر هرد مزبور مکلف اسرت بررای رهرایی از مسرئولیتر عردم تقصریر 

 اوی  را ثابت نماید.

  :ترین مشکالد نظریه تقصریر بره عنروان مبنرای یکی از عمدهتقصیر اجتماعی

آن برای توده مردم استر بره همرین دلیرل طرهرداران مسئولیت مدنیر عدم قابلیت اثباد 

نظریه تقصیر بر آن شدند که برای رهایی از این ایرادر مفجوم تقصیر را برازنگری کررده و 

اعالم کنند: مراد از تقصیرر تقصیر شخصی نیستر بلکه مرراد تقصریر نروعی و اجتمراعی 

ل مرذّمت و نکروه  است. بنابراینر برای تحقق تقصیر ازم نیست که عمل شخص قابر

باشد و تقصیر هر شخص به صورد مستقل و برا توجره بره اوضراع واحروال روحری و 

پیرامونی وی مورد بررسی قرار بگیردر بلکه به صررف ایرن کره عملری برا رهترار انسران 

متعارف و محتاط در شرایط شررایط مشرابه هرم اروانی نداشرته باشردر تقصریر محقرق 

 .1نباشدانجام آن عملر قابل سرزن  و مالمت شود؛ ولو عامل مزبور به سبف می

طرهداران این نظریه با تصرف در مفجوم تقصیر و ارائره نظریره تقصریر نروعی سرعی 

کردند عالوه بر رهع مشکل اثباتی نظریه مزبور و معیار قراردادن رهتار انسران متعرارف و 

ازند؛ زیررا در محتاطر مشکل عدم مسئولیت مجانین و صغار  یر ممیّز را نیز بر طرف سر

معیار نوعیر به دلیل عدم توجه به عنصر روانی برای تحقرق تقصریرر قصرد و عمرد ازم 

                                                           
 .188مازور به نقل از کاتوزیانر الزاماد اارج از قراردادر ص  .1
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زیرانر اسرت ولرو عامل بارر موجرف مسرئولیتزیان نامتعارف در نتیجه هر عملی .1ستین

 مجنون یا صغیر  یر ممیز باشد.

شرناات کره در یک جمعبندی مطابق دیدگاه پیروان این نظریهر کسی را باید مسئول 

از نظر ااالقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل مالمت باشد. بر طبق ایرن نظرررر 

مسرئولیت یک مفجوم ااالقی است. هر کس باید در گرو اطاهای اود باشد و به طرور 

در این باره داوری کرد. در احراز تقصیرر زیان دیده نقر  مردعی را دارد  توانینمنوعی 

ی قراردادی اثبراد عردم انجرام هاتیمسئولدر  اصواًاثبراد آن را بیاوردر  و بایرد دایل

کره  شرودیمتعجد برای این منظرور کراهی اسرت و متعجد در صورتی از مسئولیت معاف 

ی هاتیمسرئولثابت کند قروای قراهره او را از اجررای قررارداد بازداشته اسرت. ولری در 

 "مردعی"و نیاز بره اثبراد دارد و زیان دیرده  قجری تقصیر همیشه بر االف اصل است

 .2شودیممحسوب 

 

 نظریه خطر. 2-1-2

تا تقصیر را از زمره ارکران ایجراد مسرؤولیت کنرار بگرذارد و  دینمایماین نظریه تالش 

صرف ایجاد زیان را برای مسؤولیت کاهی تلقی نماید. طرهداران این نظریه در پاسر  بره 

زیران ملرزم بره جبرران اسراراد وارده بره  یرر اساسی عاملاین سؤال که چرا و بر چه 

دیده نبایرد زیران را تحمرل نمایرد؟ گر این مسئولیت چیست؟ چرا زیانباشد و توجیهمی

گویند: چون مقتضای عدالت و انصاف این است که هر کس اطرراد و آثرار زیانبرار می

دیرده اسراراد زیان ناشی از عمل اوی  رار اود به عجده بگیرد و منصفانه نیست کره

براساس ایرن نظریرهر بررای تحقرق مسرئولیت مردنی  .3دینماناشی از عمل  یر را تحمل 

وجود تقصیر ازم نیست. بلکه هر کسی کاری انجرام بدهرد کره در اثرر آن بره دیگرری 

اسارد وارد شودر مسئول جبران اساراد وارده اواهد برود ولرو تقصریر هرم نداشرته 

زیرانر اثبراد تقصریر طر معتقدند برای مسئول تلقی شردن عاملباشدر طرهداران نظریه ا

                                                           
 .50باریکلور پیشینر ص  .1

 .22-21ر صص 1395کاتوزیانر ناصرر دوره مقدماتی حقوق مدنیر  .2
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برار و اسرارد وارده بررای ازم نیستر بلکه صرف وجود رابطه علیت برین عمرل زیان

 "هرری"تحقق مسئولیت کاهی است. نظریه اطر ریشه در مکتف تحققی ایتالیرا و نظریره 

ی مسرئولیت مردنی اابطرهرنظریره اطرر معتقرد اسرت:  گذارانیانبنیکی از  ر2یسال .1دارد

ای بین دو دارایی است نه رابطه بین دو شرخص و جبرران اسرارد در مسرئولیت رابطه

مدنی مجازاد نیست تا ارتباط با عوامل روانی و باطنی داشته و وجود تقصیر در آن مؤثر 

ص ر 1385مقامیر امیری قائماست )باشدر بلکه انتقال مالی از یک دارایی به دارایی دیگر 

هایده این نظریه این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیتر قلمررو  نیترمجم (.971

ر رسردیمبه نتیجه  ترآسانو دعاوی جبران اسارد  کندیممسئولیت مدنی گسترش پیدا 

زیرا زیان دیده کاهی است که بین زیان و عامل زیان رابطه علیت را اثباد کند و نیراز بره 

سرانجام انتقاداد شدید طرهداران نظریه تقصیر طرهداران نظریره  .باشدینماثباد تقصیر 

یارهرای معهرا ضروابط و اطر را وادار به تعدیل نظریه مزبور کرده و موجف شد کره آن

نظریه اطر را بازنگری و در آن تجدید نظر نموده و چند نظریه جدید را مطرر  نماینرد 

 کنیم:که به ااتصار مرور می

 طرهداران این نظریه چرون عردم تمرایز برین مادی:  ر انتفاعنظریه اطر در براب

عمل ناشی از تقصیر و عمل ناشی از  یر تقصیر در ایجراد مسرئولیت را ناموجّره و  یرر 

ااالقی دیدندر سعی کردند با قراردادن مسرئولیت در برابرر انتفراع چجرره ااالقری آن را 

برد باید اسراراد کاری سود می بر این اساسر اعالم کردند هر کس از انجام .3کنندحفظ 

ناشی از آن را نیز تحمل کند. بنابراینر هر هعالیتی موجف مسرئولیت نیسرتر بلکره تنجرا 

های مسئولیت ساز است که انجام دهنده آن از عمرل اروی  انتفراع مرادی بررده هعالیت

یرردر و گهای انسان به منظور انتفاع مادی صورد نمیهعالیت همهجا که ولی از آن .4باشد

بار هیچ سودی مادی متصور نبوده و عمرل مزبرور گاهی ممکن است در انجام عمل زیان

زیران از عمرل چون عامل صرهاً به منظور انتفاع معنوی انجام شده باشدر در این صوردر

                                                           
 .198اتوزیانر الزاماد اارج از قراردادر ص ک .1
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ر "اطر در برابر انتفاع مرادی"اوی  هیچ گونه سودی مادی نبرده استر براساس نظریه 

بنابراینر برای از اساراد جبران ناشده براقی  .1بودمدنی اواهد هاقد هر گونه مسئولیت 

ای دیگر در صردد تکمیرل و رهرع نرواقص ایرن اواهد ماند. این امر موجف شد که عده

 را مطر  کنند. "اطرهای ایجاد شده"نظریه برآمده و نظریه دیگری تحت عنوان نظریه 

 ن مسرئول جبرران زیرانظریه اطرهای ایجاد شرده: براسراس ایرن نظریره عامل

اساراد ناشی از عمل اوی  استر اعم از این که از عمل مزبور سود مادی برده باشرد 

یا سود معنوی. بنابراینر بر مبنای این نظریه انتفاع اعم است از انتفاع مرادی و معنروی و 

بار اوی  منتفع شده باشد باید اساراد ناشری از آن هر کس به هر نحوی از عمل زیان

هرکس عملری انجرام "این نظریه نیز با این انتقاداد مواجه است که . 2دینمابران را نیز ج

بره  .3"دهد در انجام آن الزاماً نفعی داردر لذا این معیار ادعایی یک معیار واقعی نیسرتمی

عالوهر توسعه قلمرو مسئولیت تا این میزان و مسئول دانستن اهراد در قبال هرگونه انتفاع 

های سازندهر ثمر بخ  و ابتکاری شرده و موجف ترس از انجام هعالیتمادی یا معنویر 

هرای زیاندیرده و از طرهی دیگرر چرا هعالیت سبف رکود و سکون در جامعه اواهد شد.

مناهع او در نظر گرهته نشده و مواردی که او نیز از هعالیت اود سرود مرادی یرا معنروی 

 دیرنمایمابر پیاده که اقدام به عبور از سررک ع مثالً بردر مورد توجه قرار نگرهته است.می

راننده که از این سررک در حرال عبرور اسرت نیرز سرود  و بردیماز این اقدام اود سود 

ر اما تمام اسارد به راننده به عنوان برنرده شودینمر چرا سود عابر در نظر گرهته بردیم

منظرور رهرایی از  . این انتقراداد باعرث شرد کره براری دیگرر بره4شودیمسود تحمیل 

 را مطر  نمایند. "نامتعارفاطر "اشکااد هوقر نظریه 

 طرهداران این نظریهر چون حذف تقصیر و نادیده گرهتن : نامتعارف نظریه اطر

اواسرتند ر میکردنردااالق در مبنای مسئولیت مدنی رار ناموجره و  یرر منطقری تلقری 

طریق مسئولیت مبتنی برر اطرر را بودن عمل را جایگزین تقصیر کرده و بدین  نامتعارف

                                                           
 .47ر  48باریکلور پیشینر صص  .1

 .44لور راسار میشلر پیشینر ص . 2

 .44همانر ص . 3

 .319ر ص 1395قاسم زادهر سید مرتضیر مبانی مسئولیت مدنیر  .4



274 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 نتابستا

 

های اهرراد به همین دلیل اعالم کردند: اطر و زیانی که هعالیت .1دهندامری ااالقی جلوه 

 نامتعرارفکند هقط در صورتی که از منظرر عررفر  یرر عرادی و برای دیگران ایجاد می

ه متعرارف بار را به دو دستکند. بر همین اساسر عمل زیانتلقی شودر ایجاد مسئولیت می

و  یرمتعارف تقسیم نموده گفتند: عملی متعارف ولو به دیگران زیان برسراند مسرئولیتی 

مسئولیت ساز بوده و اعم از ایرن کره از روی  مطلقاًر ولی عمل  یرمتعارف آوردینمببار 

عمد و مقصرانه واقع شده باشد یا این که تقصیری در کار نباشدر ایجاد مسئولیت کرده و 

حقیقت براساس این نظریه زیان دیرده بایرد دو  در .2باشدملزم به جبران آن می زیانعامل

چیز را اثباد کندر یکی ورود ضرر بر اثر عمل شرخص مقابرل و دیگرری  یرر متعرارف 

بودن عمل عامل زیان را نیز باید اثباد کند. بر این نظریه نیرز انتقراد شرده و گفتره شرده 

ا نظریه تقصیر ندارد؛ زیرا برای بررسی این کره آیرا است که نظریه مزبور در عمل هرقی ب

بوده است یا ایرر باید عمل مزبور با رهتار یرک هررد متعرارف و  نامتعارفبارر عمل زیان

برار ترو م برا محتاط سنجیده شودر این همان بررسی عنصر تقصیر است که آیا عمل زیان

 .3ریاتقصیر بوده است یا 

تاریخی مسئولیت بدون تقصریر مقردم برر مسرئولیت در یک جمعبندی اینکهر از نظر 

مبتنی بر تقصیر بروده اسرت. در آ از برای جبران اسرارد صررف رابطره علیرت بررین 

هویردا شرد. برا  بعرداًضررر و عمرل شرخص کراهی برود. مسرئولیت مبتنری برر تقصریر 

د ججران شراه 19انقالب صنعتی و پیدای  ماشین بخرار و سررایر ااتراعرراد در قررن 

. در 4برودحوادثی شد که چه از نظر کیفیت و چه از نظر تنروع و هزونری برردون سررابقه 

دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساات. در تمامی حوادثی  19اواار قرن 

اصل تقصیر که بنیران مسرئولیت مردنی  آمدیمکه بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پی  

زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثباد  شدیمبود مرانع از جبران اسارد 

آن دشروار برود بره این ترتیف مبنای مسئولیت مدنی که تقصیر بود سست شده و نظریره 

                                                           
 .204زیانر الزاماد اارج از قراردادر ص کاتو .1

 .76نیار پیشینر ص حکمت .2

 320اسم زادهر پیشینر ص ق .3

 195امیری قائم مقامیر عبدالمجیدر حقوق تعجدادر ص  .4
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 "مسئولیت برون ماتری یرا تسربیف"پدید آمد که به آن  "نظریره اطر"جدیردی بره نرام 

یتی بپرردازد محریط اطرنراکی . در واقع بره موجرف این نظریه هر کس به هعال1ندیگونیز 

ی ناشری هاانیزباید  بردیمو کسری که از این محیط نفع  آوردیمبرای دیگران به وجود 

از آن را نیرز جبرران کنرد. بنرابراین در اینجرا مبنرای مسرئولیت مردنی مکاهراد تقصریر 

. در برردیمنیست بلکه عوض سودی است که شخص از هراهم آوردن محیط اطرنراک 

ردی که شرخص بره هعالیرت مشرروعی دسرت زده و برری آن کرره تقصریری کررده موا

باشد به کسی اسارد زده است زیان دیده و او هر دو بی گناه هسرتند اسراراتی که به 

بار آمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیران دیرده را برگزیررده اسررت 

ان کند زیرا کسی که به هعالیتی پردااتره ترا از آن ولری حقوق باید این بی عدالتی را جبر

 ترسرتهیشاسرود ببررد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبررده اسرت بررای تحمرل ضررر 

اسرت. بره عالوه برا حررذف تقصریر از زمرره ارکران مسرئولیت مردنی دعراوی جبرران 

قصیر معراف و زیران دیده از اشکال راجع به اثباد ت رسدیمبه مقصود  ترآساناسارد 

در مجموع اینکهر به موجف ایرن نظریره هرر کرس بره هعرالیتی بپرردازد محریط  .2شودیم

بایرد  شرودیمو کسی که از این محریط منتفرع  آوردیماطرناکی برای دیگران به وجود 

 ی ناشی از آن را نیز جبران کند.هاانیز

 

 نظریه مختلط. 2-1-3

ر ممکرن اسرت مشرکالتی را بررای همان گونه که نظریه تقصریر از حیرث جبرران ضرر

متضرررین داشته باشد پذیرشر مطلق نظریره اطرر نیرز مشرکالتی را برررای صرراحبان 

عمرل نامتعرارف مبنرای مسرئولیت  اندگفتهصرنایع و حررف اواهرد داشت. پس بعضی 

اسرت. طبرق نظریره هروق هعرل نامتعارف جانشین تقصریر اسرت. بررای تحدیرد نظریره 

ه کاربرد تقصیر نیسرت. کرار در حد عرف مسئولیت ندارد ولو مضر به حال اطر نیازی ب

دیگران باشد اما اگر کار اارج از حد عرهی و معمرول باشد مسرئولیت آور اسرت و بره 

                                                           
 43یزدانیانر پیشینر ص  .1

 24-23کاتوزیانر دوره مقدماتی حقوق مدنیر صص  .2
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. البته ایرن نظریرره بره نروعی برگرردان 1شودینمصرف داشتن حق موجف معاهیت عامل 

 .ن نیز یعنی تجراوز از حردود متعارفنظریه تقصیر است. چون تقصیر در مفجوم نوعی آ

 

 نظریه تضمین حق. 2-1-4

این نظریه بر این باور استوار استر که نظریه تقصیر و ایجاد اطر به ارزیابی رهتار عامرل 

ر باشردیمزیان پردااته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران اسارد زیران دیرده 

ر کرس از اهرراد جامعره حرق داردر کره در : هرداردیمراین نظریه بیان   اهل مانده است.

ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموال  استفاده نماید. دیگران نیز بایرد جامعه

به این حقوق احترام بگذارند. قانون نیز از آن حمایت اواهد کرد و در نتیجه اگر حقری 

ایرن نظریره  گرذارانیبن حقر جبران شرود. ٔ  برندهاز بین رودر باید به وسیله عامل از بین 

وی درصدد استر که تمام موارد مسرئولیت مردنی  2"بوریس استارک"هردی است به نام 

اشرخاص در جامعره   مبنی بر حفظ و حمایرت از حقروق گذارقانونرا بر مبنای تضمین 

عامل زیان به صرف ایجاد اطر یرا داشرتن تقصریر  کهنیاتوجیه نموده و بدون توجه به 

در حمایرت از حقروق  گرذارقانون؟ یا ایر؟ این مسئولیت را ازمره اراده مسئولیت دارد

 یرقانونی بر مال  ٔ  سلطه. البته این نظریه در مواردی مثل  صف و داندیم اجتماع   اهراد

 یر و اتالف مطابق با واقع است. ولی اشکال اساسی زمانی استر کره شرخص در مقرام 

. به بیان دیگر مشکل آن اسرتر شودیمی اجرای متعارف حق اوی  موجف زیان دیگر

وجود ندارد. برای رهایی  کیچیهتزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح  گریدککه دو حق با ی

از این اشکال استارک حقوق را به دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول کره شرامل حرق 

امل زیان ی اقتصادی و سیاسی و... است جز در صورد تقصیر در اعمال حق عهاتیهعال

. ولی در گرروه دوم کره شرامل حرق حیراد و تمامیرت جسرمی و شناسدینمرا مسئول 

. و ایرن بره آن معنری اسرتر کره داندیممالکیت استر در هر حال عامل زیان را مسئول 

این نظر از ججتی با یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقروق  است. آورضماناجرای حق 

ترتیف که در حقوق اسالمی بردون تردیرد  نیابهت دارد. اسالم یعنی قاعده اضررر شباه

                                                           
 .45یزدانیانر پیشینر ص  .1

 37ر ص 1385حمیدر جزوه درس مسئولیت مدنیر ر یاحمدیبجرام .2
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بینری ضرر امری نفی شده استر اما در برای شرایط حقوقی نیز برای بعضی اهرراد پی 

هایی از ضررر را ماننرد حرق طرالق بررای مرردر ای ریشهتوان به گونهشده که در آن می

 "اضرار"اشدر که به قصد آور بتواندر ضماننمود. اعمال این حقوق زمانی می وجوجست

گفتر طبق این نظریه حق مسلم اهراد انسانی  توانیمبنابراین در جمبعنیدی  اعمال شود.

است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند این حرق را قرانون حمایرت کررده اسرت و 

 .1میدانضمانت اجرای آن همان است که ما مسئولیت مدنی می

 

 نظریه انتساب اضرار. 2-1-5

در قانون مدنی ایران مبنای مسئولیت مدنی صرهاً انتساب اضرار بره هاعرل هعرل ضررری 

 2احتیاطی و  فلت از او سر زده باشد یا ایر.است اواه عمد یا بی

بنابراین طبق این نظریه به محض این که شخص عملی را انجام داد که عمالً نسربت 

اواهد بود ولو ایرن کره عمرل اضرار به او ممکن اانتساب باشد شخص مذکور مسئول 

اگر کسی ناگجان دچار صرع شود و ظرف چینری را اررد نمایردر  مثالً وی ارادی نباشد.

باید جبران اسرارد کنرد. طبرق این نظریه صغیر و مجنون هم مسئولیت دارند. بعضری 

که به معنی محدودتری به کار رهتره  انددانستهایرن نظریره را یرک نروع تئروری ریسرک 

ست البته اگر عملی با واسطه به شخص منسوب شود احراز نوعی  فلت یا بی احتیاطی ا

 3ازم است.

من اضر بشیٍ مرن طریرق المسرلمین هجرو لره »: اندهرمودهامام صادق )ع( در روایتی 

 یعنی هر کسی به مسلمین ضرری وارد نمایدر مسئول و ضامن جبران آن است. 4«ضامن

به صورد مطلق آمده و مقیرد بره تقصریر نشردهر « ن اضرَّم»با توجه به اینکه عبارد 

نتیجه گرهت که اگر هعل زیانباری عرهاً به شخصی استناد داشته باشدر او مسرئول  توانیم

جبران ضرر وارده است. هر چند عرف تقصیر را در احراز استناد عرهی هعل بره شرخص 

                                                           
 47یزدانیانر پیشینر ص  .1

 1382دکتر جعفری لنگرودیر محمدجعفرر ترمینولوژی حقوقر تجرانر گن  دان ر . 2

 .299. ص 1393جعفری لنگرودیر محمد جعفرر تاری  حقوق ایرانر تجران: کتابخانه گن  دان ر . 3

 1373احادیث الشیعه هی احکام شریعهر چاپ اولر قمر  معزی مالیریر شی  اسماعیلر جامع. 4
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عامل آنر تقصیر است ولی این  و یکی از راهجای احراز استناد عرهی هعل به داندیم مؤثر

به آن معنا نیست که تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد. اگر در برای از مواد راجرع 

سببیت اسرت نره  ٔ  رابطهبه تسبیف از تقصیر سخن به میان آمده است این از باب احراز 

یت یا سبب ٔ  رابطهاینکه در تسبیف تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشدر چه بسا برای احراز 

بنرابراین در تسربیف  1.دارندیمدعویر تقصیر او را ملحوظ  ٔ  اواندهاستناد عرهی ضرر به 

نیز عنصر تقصیر نقشی ندارد بلکه آنچه شرط است اثباد رابطه سببیت عرهی برین هعرل 

قانون مدنی کره در مقرام بیران مسرئولیت ناشری از  331مسبف و ضرر وارده است. ماده 

قرانون  335لغایرت  333یر به میان نیاورده اسرت و در مرواد تسبیف است مکری از تقص

مذکور نیز که کلمه تقصیر به کار رهته است صرهاً از ججت احراز رابطه سببیت اسرت نره 

این که تقصیر مبنای مسئولیت باشد مثالً در تصادم دو وسیله نقلیه اگر راننده یکی مقصر 

)مراده  دهردیمراننده مقصرر نسربت  و دیگری بدون تقصیر باشد عرف ضرر وارده را به

قانون مدنی(. این موضوع در قانون مجازاد اسالمی نیز صریحاً مرورد توجره قررار  335

آمده  1392قانون مجازاد اسالمی مصوب  504ماده  1گرهته است مانند اینکه در تبصره 

 در موارد هوق هرگاه عدم رعایت براری از مقررراد راننردگی تراثیری در حادثره»است 

ی که تقصیر مرتکف علرت جنایرت حاصرله نباشرد راننرده ضرامن اگونهنداشته باشد به 

در کلیه مواردی که تقصیر موجف ضمان »همان قانون آمده است:  529یا در ماده « نیست

مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکف را احراز 

 مورد توجه استر رابطه عرهی بین هعل و ضرر وارده است.بنابراین آنچه همواره « نماید.

 

 در نظام حقوقی آمریکا .2-2

در رابطه با مبانی نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی آمریکرا بایسرتی ابتردا بره اصرل 

جبران اسارد اشاره کرد. ارزش اصول جبران اساردر با تاکید بر جبران اسرارد در 

ی از اپراره؛ در 3اسرتتابع برداشتجای اجتماعی از عدالت  ر نسبی و2اکیآمرمسئولیت مدنی 

                                                           
 82ر ص 1389دکتر صفاییر سیدحسینر الزاماد اارج از قراردادر انتشاراد سمتر تجرانر . 1

2. Prosser And Keet,on Torts 

3. Moore, 1998, P 109 
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حکومرت کنرد و در پراره دیگرر  "اصرل تقصریر"ها مصرلحت در ایرن اسرت کره ینهزم

و در بعض موارد هم عدالت اقتضرا دارد کره پرداارت اسرارد را  "مسئولیت محض"

یعنریر برا دولت به عجده گیرد و برای تأمین رهاه و آسرای  زیران دیرده بره او بپرردازدر 

 .های عمومیر زمینه توزیرع همگرانی جبرران اسرارد را هرراهم سرازدینههزاهزودن بر 

کرهر  کندیمو اندیشمندان حقوقی آشکار  هادادگاهدرباره مفجوم تقصیر نیز روش تجربی 

. مقصرر شرودینمتقصیر چجره شخصی ندارد و در کار قابل سررزن  ااالقری االصره 

زند؛ کسی است که بره کرار مفیرد اجتمراعی یمکسی نیست که به کار  یرااالقی دست 

. بره بیران دیگررر معیرار شرناات کرار 1اسرتپردازد و هعالیرت اقتصرادی او زیانبرار ینم

سود و زیان اجتماعی آن است. در انتجا باید دید به عنوان مثالر اگرر در قرانون  آورضمان

ول اطاهای اوی  است )اصل تقصیر(ر آیا این کرالم چنرین آمده باشد که شخص مسئ

ر یا در جمع قواعرد مرزاحم "هر جا اطایی نباشدر مسئولیتی هم نیست"دهد که یممعنا 

 .شودیمباید از این استنباط گذشت. در ادامه به بررسی این مطالف پردااته 

ه منطرق کنیم؛ عصرری کره در آن سرلطیمما در عصر حکومت علم و تجربه زندگی 

صوری بر عقل از رونق اهتاده و به جای آن مشاهده و تجربره و اسرتقراء نشسرته اسرت. 

یی از زندگی بر مبنرای علرم را داشرته هانشانهحقوق نیز از مظاهر این عصر است و باید 

های گونراگونی بررای جبرران اسرارد یوهشرهر نظام حقوقی در پی آن است که  باشد.

ها برای پاسخگویی به نیازهای یهروها و یهنظرای پایبند نشود. تمجید کند و به نظم یگانه

ی وارد بره کرارگران ممکرن اسرت برا هاصدمهآید: به عنوان مثالر یمگوناگون به وجود 

ای را ایجراب یرژهوشود متفاود باشد و هر کدام نظم یماساراتی که در رانندگی ایجاد 

ها یوهشی دیگر جبران شود و تمام اگونها به ها و داروهیاوراکهای ناشی از یانزکند یا 

ی از اصرول اپرارهنیز در همان زمان و مکان جزء یک نظام حقوقی باشد. با وجرود ایرنر 

سه هکر کلیردی  ی حقوقی باشد.هانظامتواند بیان کننده  الف یمکلیدی جبران اسارد 

                                                           
1. Darrell, 2013, P 9 
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؛ 1ریتقصر ( اصرل1 های مربوط به جبران اسرارد اسرت:یهروبرجسته پایه تمام قواعد و 

 .شودیمپردااته  هابدانکه در ادامه  3ریارهاه و  ( اصل3؛ و 2محضمسؤولیت  ( اصل2

 اصل تقصیر. 2-2-1

یر استر مگر اینکه ناشی از رهتراری باشرد پذجبرانبر پایه این مبد  هکریر هر اسارد 

پایره ایرن . 4باشردکه هدف آن در دید نظام حقوقیر حفظ مناهعی ارزشمندتر از آن ضررر 

داوری اصل تقصیر است؛ بدین معنی کهر هر رهتار که سبف اسارد عمدی بره دیگرری 

آورد بر ضرر وارد آمده یمبشودر قابل نکوه  استر مگر این که سایر مناهعی که به بار 

ر هنگامی که رهتار قابل نکوه  سبف ورود اسارد پس چیره باشد و آن را توجیه کند.

همرین قیراسر اسراراد  بره کف آن باید اسارد را جبران کند.شودر مرتیمبه دیگران 

 یرعمدی نیز بطور معمول قابل جبرران اسرتر مشرروط برر ایرن کره ناشری از رهتراری 

از رهتار اطرناک و ناروا اطرهایی اسرت کرهر همرراه برا  مقصود اطرناک و ناروا باشدر

ی از ایرن گونرهر از نظرر پیامدهای آنر بر هایده رهتار سبف ورود زیان چیره باشد. رهترار

 .اجتماعی نامطلوب است و بایستی در زمره اعمال سزاوار سرزن  بیاید

باشردر بردین معنری  5یاجتمراعشود که ضد یماصل تقصیر تنجا درباره رهتاری اعمال 

در حقروق آمریکرار سرنج  منراهع و  ها و ضررهای  از مناهع آن بیشتر باشد.ینههزکهر 

های توجیره کننردهر یرهنظری عمردی و هااساردمول در مورد های رهتار بطور معیانز

گیرد. درباره اضرار یممانند دهاع شخصی و دهاع از مالکیت و ضرروتجای عمومیر انجام 

مبرااتی و یبر سنج  سود و زیان بره ایرن منظرور اسرت کره چره رهتراری 6عمدبه  یر 

هرای  بچربردر سرزاوار نیاز. در هر دو دعرویر رهتراری کره منراهع آن برر 8است 7ریتقص

                                                           
1. The Fault Principle 

2. The Strict Accountability Principle 

3. The Welfare Principle 

4. Larry Et Al, 2011, P 379 

5. Antisocial 

6. Unintended Harms 

7. Negligent 

8. Bernstein, 1998, P 117 
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ها و مناهعر نتیجه محاسربه بسرتگی کامرل بره یانزدر سنج  و مقایسه  .نکوه  نیست

های بره یجهنتشود. به همین ججتر یمیی دارد که به مناهع دو سوی مقایسه داده هاارزش

ی حقوقی مختلرفر بره دلیرل اارتالف در ارزشریابی هانظامدست آمده ممکن است در 

اصل تقصیر بر پایه مقایسه سود و زیران باشرد.  هاآننباشدر هر چند که در  مناهعر یکسان

شاید بجترین توجیجی که برای اصل تقصیر گفته شرده اسرت ایرن باشرد کرهر بره عقیرده 

 اکثریت و اعتقاد عمومیر منصفانه است هرر کرس ضرامن اطاهرای ارود باشرد. بطرور

 پذیرد.یمت در نظر عموم انجام ی قابل شنااهاارزشتوجیه نظریه بر مبنای  1االصهر

 

 اصل مسئولیت محض. 2-2-2

که مناهع رهتار مرورد نظرر بری  از  یعنی در هرضی-در موردی که تقصیری وجود ندارد

اسرت  ممکن-کندیمزیان آن است و به همین دلیل مناهع اجتماعی تشویق آن را ایجاب 

نی بایرد جبرران چنرین زیراشود کره آیرا یمرهتاری زیانبار باشد. پسر این پرس  مطر  

شرد کرهر شود؟ و اگر پاس  مثبت باشدر چه کسی باید آن را جبران کند. اگر پاس  این با

سرباب جبران اسارد باید به وسیله کسی انجام شود که رهتار او سبف تام یرا یکری از ا

امیرده ن "اصرل مسرئولیت محرض"ای اسرت کره یهنظرورود ضرر شده استر مبنای آن 

 .شودیم

ی مسئولیت بدون تقصیر محصرول آراء قضرایی هانمونهی از اپارهقوق آمریکار در ح

ی پراکنده استر مانند ضمان ناشی از نگاهداری حیواناد وحشریر ضرمان هاموضوعدر 

ی دیگرر نتیجره هرامثالی صرنعتی. بعضرس هراهرآوردهو ضمان محض ناشی از  2مالکان

که بر نظریه عمومی ضرمان محرض  قانون استر مانند ضمان ناشی از محصواد  ذایی

ر از حیث تاری ر مقدم است. از یک دیدگاهر ممکن است هرر یرک از هاهرآوردهناشی از 

ی پراکنده مستقل تلقری شرود و از آن نتیجره بگیرنرد کره در حقروق آمریکرا هامثالاین 

                                                           
1. In Short, The Justification Is An Assertion Of Commonly Shared Values,An Appeal 

To Others To Agree That,In Their Expenience,The Values Implicit In The Fault 

Principle Deserve Recognition. 
2. Rylands V.Fletcher 
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های یرهنظری از امجموعرهوجرود نردارد و تنجرا  1محرضای هماهنگ برای ضمان یهنظر

ایرن  "اصل مسرؤولیت محرض". ولیر مفجوم پیشنجاد 2استو پراکنده در این باره  مستقل

مبنای مشترکی وجود دارد کهر بدون توجه بره تقصریر مرتکرفر  هامثالاست که در همه 

دهرد. ایرن دو دیردگاه پایره یمکار زیانبار را مسؤول اساراد ناشی از کرار ارود قررار 

ی حقروقی هرانظامره است که آیرا در ایرن گونره پردازان حقوق در این بایهنظرااتالف 

و پیررو اصرل هرادی و  باشرندیم 4اطاهراهستند یا حاوی حقروق  3"حقوق اطا"دارای 

شرود یممشترکی در این زمینه نیستند. در بحث پی  رور تنجا بخشی از واقعیرت آشرکار 

 .ولی بخشی که شایسته تأمل است

تر آن یر بلز هکری است که تفصیل نمودار االصه شده ا 5"مسئولیت محض"ترکیف 

مسؤولیت محض برای اساراد ناشی از اطرهای ویژه رهتار یا هعالیت "شود: یمچنین 

های محرض و یتمسئول. اصل پیشنجاد شده کلید هکری است که زیربنا و مبنای "شخص

و اطرهایی  هااساردهر کس مسؤول "شود که: یمبدون تقصیر است و چنین االصه 

 .6"های او ایجاد شده استیتهعالز رهتار و است که ا

ی قضایی دارد کره در دعراوی طرر  هامیتصمنتای  اجرای این اصل بستگی زیاد به 

شده مسؤولیت رار بر پایه اطرهایی که از دو هعالیت ناشی شرده اسرتر بره ایرن یرا آن 

ه عنوان اصل مسئولیت محض ب هاآندهد. در بسیاری از دعاویر که در یمهعالیت نسبت 

استناد شده اسرت ترا اطرری را  7یتراضپایه تصمیم اعالم شده استر در توجیه حکم به 

اکنون باید دید کهر در میان قلمرو تراضی که بعضی اطرها  به هعالیت ااص نسبت دهد.

دهدر کدام یرک از دایرل بره اثبراد مسرؤولیت محرض یمنسبت  هاتیهعالرا به بعضی 

ای کلری پررورده اسرت؟ در پاسر  ایرن پرسر  یرهنظرون ااتصاص یاهته و آن را همچ

                                                           
1. Strict Liability 

2. Jurkanin, 2007, P 77 

3. Law Of Tort 

4. Law Of Torts  

5. Strict Accountability 

 .89ر ص 1377. کاتوزیانر اصول جبران اساردر 6
7. Consensus 
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ر مگرر 1اسرتاساسیر گفته شده است که مناهع ناشی از رهتار زیانبار نوعی اسرتفاده نراروا 

ولریر  برد اساراتی را که سبف شده است جبران کند.یماینکه مرتکف در برابر نفعی که 

 اکرامندر  "فاده نراروااسرت"از نظریره  ترگسرتردهباید دانست که اصل مسئولیت محض 

است و این نخستین واکن  در برابر نظر ابراز شرده اسرت؛ برر مبنرای اصرل مسرؤولیت 

های رهتار یا هزینه جبران ضررهای ایجاد شردهر بایرد بره وسریله مرتکرف ینههزمحضر 

تحمل شودر هر چند که او نیز به نوبه اود بتوانرد آنچره را پردااتره اسرت از منتفرع آن 

پرردازد کره تمرام سرود یرا یمهای رهتار را کسی ینههز. در نتیجهر سرانجام 2اهدبخورهتار 

سجمی از مناهع را برده است. در موردی هم که نفع رهتار عاید چند تن شده اسرتر هرر 

 .کندیمکدام از منتفعان به نسبت سجمی که از سود برده است از زیان نیز تحمل 

سته بره ی وارده شده را وابهااساردجبران ااتصاص نظریه پرداات استفاده ناروار 

کند. همچنینر مسأله هزینه اجتماعی محاسبه شده و کارایی اقتصادی یماحساس انصاف 

سازد. ولیر در نظریه مسئولیت محض چنین هرض شده اسرت کره مرتکرف یمرا مطر  

ر کنرد. آنگراهر اگریمهزینه جبران ضررهای وارد شده را در بجای محصول ارود منظرور 

های  بیشرتر ینرههزهعالیت مورد نظر از لحاظ اجتماعی مفید باشرد )یعنری هوایرد آن از 

های جبرران اسرارد ینرههزه دلیرل ماندر حتی اگر بریمباشد(ر در بازار داد و ستد باقی 

شرود یموم بجای بااتری پیدا کند؛ و اگر این بجای اضاهی بی  از قیمت بازار باشدر معلر

ظریره از نظر اجتمراعی مفیرد نیسرت و بایرد تررک شرود. بنرابراینر ن آن رهتار یا هعالیت

 مسئولیت محضر برای تمجید وسایل پرداات اسارد سزاوارر از بین بردن رهترار ضرد

کرار  اجتماعیر و کمک به جامعه برای انتخاب آگاهانره رهترار دلخرواه از نرامطلوبر بره

 رود.یم

  وضوع حفرر معردنی را در نظرر ی اجرای این اصلر مهانمونهبه عنوان یکی از

شود و با وجود این به ملک مجاور یا اشخاصری یمگیریم که در نجایت احتیاط انجام یم

کنیم کهر با وجود محاسربه و منظرور یمرساند. همچنینر هرض یمکه در آن هستند زیان 

ع های جبران اساردر باز هم این اقدام از نظر اجتماعی مفید اسرت و منراهینههزداشتن 

                                                           
1. Unjust Enrichment 
2. Charles, 2012, P 131 
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چربد. در این هرضر اصل تقصیرر اساراد ناشری از آن را جبرران یمهای  ینههزآن بر 

دانرد. در مروردی کره حفرر یمکندر ولی اصل مسرئولیت محرض جبرران آن را ازم ینم

رسردر اضررار عمردی اسرت؛ یمیابد و به زیر ملک همسرایگان یمزیرزمینی معدن ادامه 

گیردر زیرا برا وجرود ینمقلمرو اصل تقصیر قرار  ولیر حتی در این مورد نیز موضوع در

ها است. این نمونه ینههزحفر احتیاط آمیز و همراه با مواظبتر هایده محصول آن بی  از 

پرذیر اسرتر ولری در یهتوجاز مواردی است که اسارد عمدی با اجرای اصرل تقصریر 

 گردد.یمبران شودر اسارد نیز جینماصل مسئولیت محضر با این که هعالیت ممنوع 

  برای داشتن نمودار دیگری از اجرای این اصرلر دعروای اسرارتی را در نظرر

گیریم که نه عمدی است و نه ناشی از تقصیر؛ به عنوان مثالر حمل با احتیراط بنرزین یم

مرره به وسیله تانکر در بزرگراه عمومیر از نظر اجتمراعی اقردامی مطلروب اسرت و در ز

 و-انرددادهظر ی آمریکایی نهادادگاهبا وجود اینر بعضی از شود. ینمتقصیرها محسوب 

ی عمرومی هعالیرت هراجادهبنرزین در  کره حمرل-د کننردرود دیگران نیز تأییریمانتظار 

گیررد و حمرل یمقررار  "مسرؤولیت محرض"اطرناک نامتعارف است و مشمول عنوان 

ی ناشری از هاداسرارسرازد. یمکننده را مسئول جبران اسارد ناشی از این محمولره 

شرد تقصیر تانکر با وسیله نقلیه دیگر نبایستی تابع این اطر ویژه و نامتعارف بایبتصادم 

ری کره قابل جبران تلقی شودر زیرا کهر بنا به هرضر رهتا "مسؤولیت محض"و بر مبنای 

 سبف تصادم شده است آمیخته با اطا نیست ور به همین دلیرلر اسراراد بایرد جبرران

ر بماند. تنجا اسارد ناشی از انفجار در قلمرو اصرل مسرؤولیت محرض قررانشده باقی 

ای است که حمل بنزین ایجاد کرده اسرت؛ در حرالی کره اطرر یژهوگیردر زیرا اطر یم

 .تصادم ویژه حمل مواد انفجاری نیست و اطر عام رانندگی است

  زمینره  تقصیر آنر سومینیببیمه اجباری اتومبیل برای اسارد ناشی از تصادم

و قلمرو برای اجرای اصل مسئولیت محض است. بیمه اتومبیرل از ججتری مبنرای نترای  

گیرد. با اینکره راننردگی برا احتیراط وسریله نقلیره یممقرر به وسیله این سیستم نیز قرار 

موتوری از نظر اجتماعی اقدامی مفید است و به همین دلیل قابل نکوه  نیستر باعرث 

مسرئولیت اسراراد را برر هرر  1لیراتومبقروانین بیمره اجبراری شود. یمایجاد اسارد 

                                                           
1. Compulsory No- Fault Automobile Insurance Statutes 
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یی هااساردکند تا او را شریک در جبران یمیر قطع نظر از هر اطاییر تحمیل ادارنده

 الف قروانین آمریکرایی راجرع بره مسرئولیت  شود.یمسازد که به قربانیان رانندگی وارد 

بخر  از مسرئولیت را مقررر  تقصیر دارندهر در صورد تقصیر طررفر تنجرا معاهیرتیب

دارد نه تمام آن را ور بدین ترتیفر از ججتی بر پایه اصل تقصیر و از ججتی دیگرر برر یم

پایه مسئولیت محض قرار گرهته است. ولیر با وجرود ایرن اارتالطر بخر  مربروط بره 

ی که هیچ تقصیری نکرده استر باید ادارندهمسئولیت محض آن روشن استر زیرا حتی 

 به بیمه وسیله نقلیه کند و بدین وسیله در جبران اسارد شرکت جوید.اقدام 

های حقوقی یهنظرممکن است با مبانی گوناگون در  "اصل مسؤولیت محض"اعمال 

 هراآنبیاید. در سه نمروداری کره گفتره شردر نویسرندگان حقروقی آمریکرایی نخسرتین 

زاحمرت در انتفراع و )اسارد ناشی از حفر معدن( را زیرر عنروان تجراوز بره حرق و م

و نمونره دوم )اطرر انفجرار ناشری از حمرل بنرزین برا کرامیون( را زیرر عنروان  1 صف

ر نمونره سروم را برا عنروان هراتیهعالو به دلیل اطر نامتعارف این  "مسؤولیت محض"

. مسؤولیت ناشری از تولیرد محصرواد یرا اندکردهمطالعه  "تقصیریبمسؤولیت قانونی "

ی نظریر با مسئولیت محض توجیره هاتفاودچجارم است کهر علیر م  نمودار هاهرآورده

 شود.یم

حتی از اصل تقصیر نیز بره احتمرال  "اصل مسئولیت محض"گوناگونی شیوه اجرای 

هراتر رهته است. همچنینر قلمرو اجرای آن در قرن بیستم گسترش یاهته و رو به هزونری 

ریکا شیاع سریع مسئولیت محض نسربت در حقوق آم هامثالین تربرجستهاست. یکی از 

عنوان مثالر این نظریه دربراره همره نروع است. به 1970-1960در سالجای  هاهرآوردهبه 

نیروی موتوری و از جمله اودرو )اتومبیل(ر درباره محصرواد  رذایی و داروهرا و در 

ست اطر ر از آنجا که ممکن اهاهرآوردهبعض موارد سااتمانی اجرا شده است. در مورد 

ناشی از عیف بعدی کاا یا اوضاع و احوال دیگریر ماننرد اسرتعمال نامتعرارف و دور از 

های زیانبار دیگرر باشردر قلمررو مسرؤولیت محرض یتهعالانتظار کاا یا مقرون شدن به 

شود؛ یعنیر در صورد اثباد چنین وقایعیر اصل مسرئولیت محرض برا قطرع یممحدود 

مسرئولیت "گمانر اعمال اصرل یبرود. یمو اسارد از بین رابطه علیت به میان مرتکف 

                                                           
1. Law Of Nuisance 
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و مسئولیت بدون تقصریر در اتومبیرل یکسران نیسرت؛ یکری زاده  هاهرآوردهدر  "محض

های قضایی است و قواعد جبران اسارد ناشی از مسئولیت مدنی دربراره آن اجررا یهرو

یت ناشری از تقصریر شود و در مورد اتومبیلر مسئولیت محدودتری است که با مسئولیم

شرود و محردود بره ینمشود و شامل اساراد معنوی و ناشی از درد و رن  یممخلوط 

شود. یماسارد مادی و بدنی است که با اجرای بیمه اجباری بین همه دارندگان توزیع 

 .با وجود اینر شباهت اجرای اصل در هر دو انکارناپذیر است

 اصل رفاه و خیر. 2-2-3

ر مطابق با پرسشی را که در بحث از اصل مسرئولیت مطرر  1ریاصل رهاه و در رابطه با ا

یعنریر در مروردی کره رهتراری از دیرد -شد و در هرضی که تقصریری در میران نیسرت

اجتماعی سودمندتر از زیان آن است و به همین دلیل و برر پایره نفرع اجتمراعی تشرویق 

ن به دیگرران اسرتر آیرا بایسرتی با وجود اینر رهتار مورد نظر سبف ورود زیا و-شودیم

اسارد جبران شود؟ و اگر چنین است چه کسی باید آن را جبران کند؟ اگر پاسر  ایرن 

دو پرس  چنین باشد که اسارد باید پردااته شودر ولی نه به وسیله مرتکرف کره کرار 

دهدر بلکه اجتماع باید با نماینردگی دولرت اسرارد را تحمرل یممفید اجتماعی انجام 

با وجود ایرنر قلمررو اصرل  .هکر کلیدی این پاس  در قلمرو اصل رهاه و ایر استکندر 

ی آن دو پرس  است؛ یعنری هاپاس از ججت دیگر محدودتر از  ترگستردهرهاه از ججتی 

و اساراد اتفاقی  هایبدبختاستر زیرا در مورد بیماری و سایر  ترگستردهگفت  توانیم

تر از این ججت کره بطرور معمرول هردف آن هرراهم شود؛ و محدودتر اسیمهم اعمال 

 سااتن حداقلی از رهاه برای همه اعضای اجتماع است نه جبران کامل نیازهای آنان.

نجدر نه یممشخصه دیگر اصل رهاه این است که اسارد اشخاص را بر عجده دولت 

قطرع نظرر از ر بلکه اندشدهبه ااطر اینکه قربانی حادثه ااص یا بیماری یا بدبختی دیگر 

سبف آنر به این دلیل که آنان نیازمندند. در موردی که اصل رهاه به تنجایی نظرام جبرران 

اسارد استر مسئولیت جبران ویژه اجتماع است نه هرد ااص یا وجود حقوقی دیگرر 

دولرت اسرت و بخشری از  هااسارددر اجتماع. در این زمینهر محل تأمین  الف جبران 

یابد. ولیر زمرانی کره مسرئولیت جبرران یمآمدها ااتصاص به آن های عمومی دریادمال

                                                           
1. The Welfare Principal 
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ای از اجتماع است که تأمین درآمد ازم برای آن را به عجرده یژهواسارد به عجده قشر 

شودر اعم از اینکه اصل تقصیر مبنا قرار گیردر یا یمدارندر اصل مسئولیت شخصی اعمال 

دی هم که دولت مسرئول اسرتر مسئولیت محض. اصل مسئولیت شخصیر حتی در مور

شرمرد. بردین  "اصل رهاه و ایرر"شود و نباید آن را تابع یمبر طبق قواعد عمومی اجرا 

ترتیفر هر چه در اجرای اصل رهاه باید پردااته شودر بر عجده دولت استر ولی از ایرن 

های دولرت ناشری از اجررای اصرل رهراه یتمسرئولامر نباید چنین نتیجه گرهت که تمام 

ستر زیرا احتمال دارد مسئولیت شخصی دولت و تابع اصل تقصیر یا مسئولیت محرض ا

 .باشد

در مجموع اینکهر هر یک از اصول کلیدی جبران اسارد در چجره مثبت اود قابرل 

شرود. بنرابراینر یماجراء است؛ بدین معنی کهر با جمع شدن شرایط آن اسارد جبرران 

ین ترمجمگردد و یمع شود سبف مسئولیت مقصر اصل تقصیرر در هر مورد که تقصیر واق

دلیل قانع کننده آن تکیه بر اعتقاد عمومی است که اجرای اصل را در چجره مثبرت ارود 

بیند. در حقوق آمریکار در هاصله نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیسرتمر اصرل یممنصفانه 

ت داشرت و پایره تقصیر به روشنی بر دو اصل مسئولیت محض و رهاه برترری و حکومر

اصلی نظم مربوط به جبران اسارد بود. در پایان این دوران صد سالهر گسرترش دامنره 

دارد. در نیمره یمری محضر نفوم روز اهزون ایرن اصرل را نویرد هاتیمسئولشماری از 

نخست قرن بیستمر مبنای جبران اسارد کارگران از اصرل تقصریر بره اصرل مسرئولیت 

ر تغییر اساسی دیگرری نیرز واقرع شرد و آن 1950ای بعد از محض تغییر یاهت. در سالج

ی صنعتی و تجارتی هاهرآوردهپذیرش نزدیک به اتفاق اصل ججانی مسئولیت محض در 

ر با اجرای قرانون هابزرگراهی ناشی از رانندگی در هاصدمهاست. اجرای اصل تقصیر در 

شد. هر چند کره امرروز چنرین هروغ و انثی یبی از ایااد اپارهتقصیر در یبمسئولیت 

از راه مسرئولیت  هااسراردرسد کره بیشرتر جبرران یمنیستر ولی به زودی زمانی هرا 

 .1یابدیمشود و این نظم بر اصل تقصیر حکومت یممحض جبران 

 

 نقش رویه قضایی آمریکا در تکوین مفهوم تقصیر .2-3

                                                           
 .99. کاتوزیانر پیشینر ص 1
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ر اما از اوایل قرن نوزدهمر به تا پی  از سده نوزدهمر مسئولیت هارغ از عنصر تقصیر بود

ای از اسرارادر ازمره تدری  این تفکر در میان حقوقدانان رواج یاهت که تحمرل پراره

مندی از مزایای زندگی در جامعهر جبران کننرده ایرن گونره زندگی اجتماعی بوده و بجره

برود کره ضررهاست. از این رور در این دورانر قانونگذاران و رویه قضایی آمریکا بر آن 

زننده مسئول جبران نخواهد بود. مگر این که ایرراد ضررر در صورد بروز اساردر زیان

ناشی از تقصیر مرتکف باشد. در ابتدا معیار درون ماتی و کار قابرل سررزن  بره عنروان 

رهتره معیرار درون ماتری برا ضابطه تمیز تقصیر پذیرهته شد؛ لیکنر با استقرار صنایعر رهته

 .1گزین گردیدضابطه نوعی جای

ادر دبا این حالر صنعتی شدن جامعه اگر چه کیفیت شرایط زندگی اهرراد را اهرزای  

سرابقه  آن اما انسان را در معرض تحمل انواع دیگری از اساراد قرار داد که تا پی  از

ان و نداشت؛ اساراتی که به طور مثال در روند تولید و مصرف کااهای صنعتیر کرارگر

سااتر اما اثباد تقصیر عاملین این قبیل اسراراد بررای یما متضرر مصرف کنندگان ر

نمود. از این یمقربانی به واسطه تخصصی و پیچیدگی صنایع امری دشوار و حتی محال 

های یرهنظررو کارکرد عنصر تقصیر در نظام جبران اسارد بره تردری  رنرگ باارت و 

 مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر  الف گردیدند.

ی اقتصرادی هراتیهعالاجتمراع از مزایرای  شردیممسئولیت محض موجف پذیرش 

زیرانی وارد آیردر  هراتیهعالصاحبان سرمایه بجره ببرد و آن هنگام کره بره واسرطه ایرن 

دار به تنجایی مسئول جبران آن باشد. به همین ججت رویه قضایی درصردد یراهتن سرمایه

اردمت گررهتن من ااالقری برودن و بهمبنای نوینی برای مسئولیت برآمد. مبنایی که ضر

 .2نیز مد نظر داشته و اقتصادی باشدعنصر تقصیرر رهاه و منابع اجتماعی را 

ها به صورد ضمنی به بررسی میزان سرود و زیران عمرل از اوایل قرن بیستمر دادگاه

 مطابق با این روشر دادرس میزان مناهع احتمالی هعل زیانبار و برآورد مالی آن پردااتند.

سرازدر منجر به بروز اسارد را با میزان اطر احتمرالی کره آن هعرل متوجره جامعره می

                                                           
1. Abraham, Kenneth S. The Forms and Functions of Tort Law, New York: Foundation 

Press. 2002, P 153. 
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مقایسه کرده و در نجایت اگر میزان مناهع اجتماعی را بی  از میرزان ریسرک احتمرالی و 

های پیشگیری از وقوع ضرر تشخیص دهدر مرتکف را از مسئولیت مبررا دانسرته و هزینه

های روزاهرزون در علرم و نماید. همپرا برا پیشررهتمی بار اسارد را به اجتماع تحمیل

هار رویه قضایی از اواسرط صنعت و با در نظر گرهتن انبوه حوادث ناشی از این پیشرهت

گیرری از بار دیگر به عنصر تقصیر متمایل گردیرد و ترالش نمرود ترا برا بجره 1940دهه 

 قصیر ارائه دهد.هار تعریف جدیدی از تینههزتحلیل مبتنی بر سنج  مناهع و 

ها حکایت از تفروق مطالعه مبانی نظری مفجوم تقصیر از منظر سنج  مناهع و هزینه

اندیشه تقصیر بر مسئولیت محض دارد و آراء صادره در آمریکا نیز نشان از تمایل رویره 

 .1داردقضایی آمریکا به احیاء اندیشه تقصیر در نظام مسئولیت مدنی 

 

 گیریبحث و نتیجه

کرا ی صورد گرهته در مورد مبانی مسئولیت مردنی در حقروق ایرران و آمریهایسبرراز 

 این نتای  حاصل شد:

منظور از مبانی مسئولیت مدنی دایل حقوقی اسرت کره اجررای مسرئولیت مردنی را 

ر مسئولیت مدنی نیز یکی از اقسام مسرئولیت حقروقی اسرت کره در اثرر دینمایمتوجیه 

ارداد و قانونی وجود نداشته باشرد موضروعیت یاهتره و ورود اسارد در شرایطی که قر

. شرودیمی حراکم در ایرن روش اسرتفاده هرایتئورججت جبران اسرارد از مبرانی و 

ی تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران مسئولیت مدنی مبتنری برر اسرتناد هااهتهی

ای تقصریر عرهی هعل زیانبار به شخص است. در صورتی کره در حقروق آمریکرا از مبنر

ججت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده است. از طرهری در حقروق آمریکرا قائرل بره 

درجاد مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجاد تقصیر میزان مسئولیت و جبران 

در حالی که در حقروق ایرران تقسریم  شودیماسارد شخص مقصر محاسبه و ارزیابی 

مبنایی ندارد بنابراین درجره تقصریر در میرزان تقصیر بر حسف شدد و ضعف درجه آن 

گفت از آنجایی که حقوق آمریکرا برگرهتره از  توانیم. همچنین باشدینم مؤثرمسئولیت 

                                                           
ر ص 1377ر 41حقروقر دوره نامه . کاتوزیانر ناصرر اصول جبران اسارد در نظام حقروقی آمریکرار هصرل1

100. 
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وضعیت ااص هر پرونرده ججرت انتسراب مسرئولیت در آن به باشدیما یک نظام کامن

عه مبنرای گردد ولی در حقوق ایران برا توجره بره قرانون موضرومدنی توجه بیشتری می

 مسئولیت باید از نظر قانونی دارای توجیه باشد.

 معیار تشخیص تقصیر در نظام حقوقی آمریکا معادل تقصیر در حقوق نوشرته اسرت؛

ره در های تحقیرقر آراء صرادیعنی معیار تشخیصر معیار نوعی و عینی است. مطابق یاهته

ت م مسرئولیدیشه تقصیر در نظراآمریکا نیز نشان از تمایل رویه قضایی آمریکا به احیاء ان

 مدنی و عدم پذیرش مسئولیت محض دارد.

ه نظام حقوقی ایران به جبران اسارد و تشکیک در آن توجه چندانی نکرده است بر

در  این در حالی است کره باشدیمعبارد دیگر مطلق ورود اسارد دلیلی بر جبران آن 

 نرای مسرئولیت مردنی بره شرمارعنوان پایره و مبنظام حقوقی آمریکا جبران اسارد بره

آن  به طوری که اصول حاکم بر جبران اسارد در نظام حقوقی آمریکا نشران از رودیم

جرم م مسألهعنوان یک دارد که در این کشور و نظام حقوقی اصل جبران کامل اسارد به

 .در حقوق قراردادی و  یرقراردادی مورد توجه قرار گرهته است
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