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  )23/1/1399: بيخ تصوي  تار- 11/12/1398: افتيخ دريتار(
  دهيچك
ان به جبران خسارت ي زةف واردكننديعنوان تكل بهيت مدنيغلب مسئولران ايدر حقوق ا    

 است ين در حاليه قرار گرفته است، ايرانة آن در حاشيشگيف شده و كاركرد پيده تعريدانيز
بر عالوه. تر استيتر و انسانيتر، اخالقي از ورود خسارت اقتصاديريشگي و پينگرندهيكه آ

د در راه يز بايده نيدانيست، زيان ني واردكنندة زيف برايمن تكل تنها متضيت مدنين مسئوليا
رانه اقتضا يشگيت پيرو، قواعد مسئولنيازا. د آن كوشا باشدي از ورود خسارت و تشديريشگيپ
شدستانه متوجه خود ي از ترك اقدام پيت تحمل خسارت ناشي مسئوليكند كه در موارديم
ن است كه يد به آن پاسخ داده شود اين مقاله باي كه در اين اساس، پرسشيبر ا. ده باشديدانيز

 از يريشگي پي براينيران چه قواعد و نهادها و سازوكارها و اقدامات تأميدر حقوق موضوعة ا
نه چه ين زمي از ادامة آن وجود دارد و در ايريانبار و جلوگيزورود ضرر، توقف فعل 

ن يتأم«، »ي واهين دعوايتأم«، »دستور موقت«، »ن خواستهيتأم«شود؟ يده مي دييهايكاست
 يا توقف اجراين در اجرا ياخذ تأم«، »يابي حكم غين در اجراياخذ تأم«، »گانهي اتباع بيدعوا

 يو دعاو» ي سند رسميتوقف اجرا«و » يخواه، اعتراض ثالث، فرجامي دادرسةحكم در اعاد
ها و ي شهرداريبراف مختلف ي، مزاحمت و ممانعت، وجود تكاليگانة رفع تصرف عدوانسه

مه و ي بيها نظاميمقامقائم، ي از عامل انسانيان ناشي از زيريشگي بر پي مبني دولتيهادستگاه
 ياجراها ضمانت ان و استفاده ازي مراجعه به واردكنندة زيده برايداني از زين اجتماعيتأم

 نيا نيترمهم جمله از يدنم تيمسئول قواعد يناكارامد فرض در يفريك و يانتظام تيمسئول
 يبرا مقاله نيا در كه شوديم دهيد ييهايكاست يموارد در البته كه سازوكارهاست و قواعد
  .است شده ارائه مناسب يشنهادهايپ آن رفع

   يديواژگان كل
، ين اجتماعيمه و تأمي بيمقام، دستور منع، قائمي، تصرف عدواني، بازدارندگينياقدامات تأم     

  .، مزاحمت، ممانعت از حقيفريت كي، مسئوليت انتظاميمسئول
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  مقدمه. 1
 از ورود خسارت و يريشگي پيت مدني مسئوليي و نهايين است كه هدف غايامروزه باور بر ا

د تنها به جبران خسارت در صورت ي دادن آن است و نبايانبار در صورت رويزتوقف فعل 
ن ي ا). Koziol, 2015: 24,115, 186,277,379, 453,530,746; Dobbs, 2016:15(تحقق آن بسنده كرد 

ر است، مالحظات يپذهي توجي اقتصادييتنها براساس اصول مربوط به كارا نهيريگجهينت
اط و قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل هم آن را ي احتي و اصل فقهي و شرعي، انسانياخالق

 يريشگيها از اصل پ بحثيت مدنيد مسئولي در حقوق جدي حت.)194: 1393، ياتيح(كند يد مييتأ
نشده  مظنون محققيها مطرح شده است كه مربوط به خطر1»اطياصل احت«هم فراتر رفته و 

توان از وقوع خسارات يتنها م، نهياطياست و به استناد اصل مذكور و تمسك به اقدامات احت
 ي برايت مدنيط، مسئولير شراي با فراهم بودن ساي كرد، بلكه در موارديريمظنون جلوگ

ن ف به جبراي باشند، تكليا فعال بخش خصوصينكه دولت يناقضان اصل مزبور، اعم از ا
  ). Lofstedt, 2014:137-163(جاد كرد يخسارت ا

 يا حقوقي يقيده به شخص حقيداني دعوا از شخص زةق اقامي حوادث از طرةنيانتقال هز
 جبران يجاكند كه بهيجاد ميزه را اين انگي كند، ايريتوانسته از وقوع حادثه جلوگيكه م

ن يبر اافزون. )426: 1384، ينيباد( كنند يگذارهي از وقوع حادثه، سرمايريشگي پةنيخسارت، در زم
 ياطيدارد تا با انجام اقدامات احتي قرار دارند، واميت مشابهي را كه در موقعير افراديامر، سا

 ,Barnes(  كننديريانبار جلوگي زةنده از وقوع حادثير است، در آيپذهينه توجيكه از نظر هز

1392: 46(.   
رانه در مراحل يشگيست، بلكه اقدام پي قبل از ورود خسارت ن تنها محدود بهياثر بازدارندگ

 مناسب، وارد يانبار آن، با اتكا به سازوكارهايانبار و حصول آثار زيك فعل زين يمختلف تكو
ب يان و كاهش آسي زةر آن و كنترل دامنير مسييا تغيانبار يعمل شده و در جهت توقف فعل ز

اقدام «داد مضر ي مربوط به قبل از وقوع رويرهادر حقوق فرانسه سازوكا. شوديفعال م
، پس از تحقق خسارت تحت عنوان 3»كنندهاقدام متوقف«، در زمان وقوع 2»اطيرانه و احتيشگيپ
شود ي استفاده م5»فرين كييخسارت و تع« با عنوان يص قانوني و پس از تشخ4»خسارت موقت«

(Sintez, 2009: 3). 

                                                            
ب مربوط به خسارت حادث شده و خسارت مسلم در يترت كه بهيريشگياط با اصل جبران خسارت و اصل پياصل احت. 1
 ).20- 21: 1398، ياسد(نده هستند، تفاوت دارد يآ

2. mesure de prévention et de précaution 
3. mesure de cessation 
4. dommages et intérêts provisionnels 
5. dommages et  intérêts punitifs 
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رانه وجود ندارد، بلكه در يشگين اقدام پيي تعي براياژهي ويبندا طبقهيار ياس و معيمق
ا ي، بازدارنده يطاي احتي از راهكارهاي اقدام قابل دسترس، برخيموضوعات متفاوت به اقتضا

 آن يريكارگرد تا با بهيگيا خوانده قرار ميار خواهان يا قانون در اختي به حكم عرف ياصالح
 از ي بارزيهانمونه. عمل آورد بهيريش آثار فعل مضر جلوگيا افزايان يسازوكار از ورود ز

 كشورها قابل ري در حقوق سايرانه با هدف احتراز از خسارت و بازدارندگيشگي پيراهكارها
   1.رصد است

براساس  اغلب يت مدنيها و مقاالت مسئولشود و كتابيده مين ديبرخالف آنچه در دكتر
ن مقاله ي كه در ايني به قوانير درآمده، نگاهي تحرة به رشتيت مدني مسئوليكاركرد جبران

 يت مدني در مسئولينيرانه و تأميشگيدهد كه همواره كاركرد پي شده است، نشان ميبررس
 و ينير تأميالبته در خصوص اتخاذ تداب. مدنظر قانونگذار بوده و به آن توجه شده است

 يشود كه الزم است در بازنگريده ميز دي نييهايران كاستي در حقوق موضوعة ارانهيشگيپ
نظر به . ن خصوص ارائه شده استي در اييشنهادهاين مقاله پين به آن توجه شود كه در ايقوان

 و ينياقدامات تأمن يترن است كه مهميشود اين مقاله مطرح مي كه در ايمطالب مذكور پرسش
ران كه مورد توجه قانونگذار قرار ي ايت مدنيانه در حقوق مسئولريشگي پيسازوكارها

 ينيابتدا اقدامات تأمشود؟ يده مي دييهاينه چه كاستين زميگرفته است، كدام است و در ا

                                                            
، ).www.enciclopedia-juridica.biz14.com( شده بـود  ينيبشيپ »ياطين احت يتضم« با عنوان    يدر حقوق روم نهاد   . 1

شـده  يداريـ ن احتمال وجود داشته كه ملـك خر يد كند و اي تهدي را به خرابكاريگري دين مفهوم كه اگر شخص توانمند يبه ا 
ــرض آســ  ــده يدر مع ــد، قاع ــراب باش ــ خري ب ــضمي ــدام احتيدار ت ــن اق ــا ز ياطي ــه ب ــ در مقابل ــراهم مــ ي ــرد يان را ف ك

Metzger,E:2008,6)( .  در  ير خوانده، وجـود خطـر جـد       يان و اثبات تقص   ياز به تحقق ز   ي آلمان، بدون ن   يامروزه دادگاه ها 
ـ ش ن يس و اتـر   يوق سوئ  در حق  ييهاوهين ش يچن. رانه متوسل شود  يشگي پ يدانند تا خواهان به دعوا    ي م ينده را كاف  يآ رفتـه  يز پذ ي

در نظـر   » رانهيشگي پ يدعوا «ي را برا  يگاه مهم يز جا ي مجارستان، لهستان و چك ن     ين مدن ي پرتغال و قوان   يقانون مدن . شده است 
 اسـت كـه در      يت فكـر  يـ  مالك ةرانه در حـوز   يشگيق اقدامات پ  ي از مصاد  يكيز  ين» ي اعالم يرأ«). 42: 1394 ژوردن،(اند  گرفته

» ي اعالمـ  يرأ«رانه به موجب قـانون      يشگي پ ي اعالم ي اخذ رأ  ي شده است و امكان مراجعه به دادگاه برا        ينيبشيكا پ يرحقوق آم 
ف شد تا شخص متهم به نقض حق اختـراع كـه در          ي تعر ي، سازوكار »يحكم اعالم «به موجب قانون    . دهدي را م  1934مصوب  

 دعوا كـرده و از دادگـاه درخواسـت          ة اختراع اقام  ي گواه ةه دارند يعلنده،  ير آ ي روشن شدن مس   يد دارد، برا  يمورد حق خود ترد   
 بـر  ياگرچه حكم دادگـاه مبنـ  . ف و رفع اختالف كندين تكليين تعيت طرفي فعال ي و قانون  يت حقوق يكند كه در خصوص وضع    

م ينان خاطر تـصم   ينده با اطم  ي خود در آ   ي حقوق ين در رفتارها  يشود كه طرف  ين اعالم سبب م   يكن هم يست، ل يجبران خسارت ن  
 اطـالق  ي بـه رأ  ي اعالمـ  يران، رأ يـ در حقـوق ا   ). 348: 1392زاده،  ي جعفـرزاده و روحـ     ؛56-116: 1396زاده،  يروح(رند  يبگ
 يسيـ  تأسيدر مقابـل رأ . ن اسـت ي حق طرفةيكند، بلكه درصدد تسويجاد نمين اي طرفي برايد حقوق يت جد يشود كه وضع  يم

، يفي و شـر يمـ ي؛ كر233: 1397شمس، (كند يجاد مي را ايدين حقوق جدي طرفيخود برااست كه به موجب آن حكم دادگاه       
: 1392زاده،  يجعفـرزاده و روحـ    (ران وجود ندارد    ي در حقوق ا   ي اعالم ي با رأ  يبه نظر نهاد كامالً مشابه    ) 87:1393

374.( 
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ر يرد؛ سپس به تدابيگي قرار مي مورد نقد و بررسي مدنين دادرسييرانه در قانون آيشگيو پ
  .شوديه من پرداختير قوانيرانه در سايشگيپ

  
  ي مدنين دادرسييرانه در قانون آيشگي و پينياقدامات تأم. 2

» رانهيشگي و پياطي احتيسازوكارها«س ي، تأسي مدنيهاي مقنن در دادرسةر ارزندياز جمله تداب
ع حقوق آنان يي از تضيريا جلوگير در دعوا ين منافع اشخاص درگين و تضميمنظور تأمبه

 اجرا با ةا پس از صدور حكم و در مرحلي يان دادرسي در جرن سازوكارها قبل ويا. است
ار ي است در اختيابزار» ينياقدامات تأم«ا ي» ياطير احتيتداب«اشكال مختلف و تحت عنوان 

. ننديبيع ميي خود را در معرض تضيا معنوي يا اشخاص ثالث كه منافع مادين دعوا يطرف
، رفع مزاحمت و ممانعت از حق به يصرف عدوان مانند تي دعاوي كه در برخياژهيازات ويامت

  .  داردي شده است، كاركرد مشابهينيبشينفع خواهان پ
  

  رانه به درخواست خواهانيشگي و پيني تأمياقدامات سازوكارها. 2. 1
ار خواهان، دستور موقت يرانه در اختيشگي پي قانوني از سازوكارهايكي :دستور موقت. 2. 1. 1

 از ضرر خالصه يري، در جلوگ1اند دستور موقت برشمرده شدهيكه برا يتمام اهداف. است
به، له است و وصول موقت محكوم حكم، تداوم ضرر محكوميرا معطل ماندن اجرايود، زشيم
ا طرف دعوا قرار گرفتن ي دعوا ةعالوه، اقامبه. ك استيز به همان مبنا نزديصورت موقت نبه
ن سبب قانون از ينه است، به همي هزة لوازم آن دربردارندي و برخي بودن دادرسيسبب فنبه

ز يش دعوا نيا افزاي از تكرار يريپس، جلوگ. ان آورده استيسخن به م يخسارت دادرس
 منطبق با يدستور موقت سازوكار رو،نيازا. شوديان محسوب مي از ورود زيريجلوگ

ان خواه. ان استي از ورود و تداوم زيري جلوگي و برا2»رانهيشگي پيت مدنيمسئول «يارهايمع
ت خواسته با استفاده از يا وضعي از عملكرد خوانده ينده ناشيان در آيبا احساس خطر ورود ز

ز پس از يكند و دادگاه نيان به دادگاه مراجعه مي از ورود زيري و جلوگين سازوكار قانونيا
ز ي جبران خسارت و نةني در زمينگرندهي و آيط قانوني موضوع و انطباق با شرايابيارز

                                                            
وصول موقـت   )  از ضرر، د   يريجلوگ) ش دعوا، ج  ي از تكرار و افزا    يريجلوگ)  حكم، ب  ي اجرا ةنيداشتن زم فراهم نگه ) الف. 1

 .51 -66: 1396، ينينهر: ك.ر. اندان شدهيعنوان اهداف دستور موقت ب به حق خود، بهيمدع
رانه از جانـب    يشگي پ يوكارها، در قالب ساز   ي و قانون  ي، عرف ي از الزامات عقل   يا تخط ي يريت حاصل از ترك به كارگ     يمسئول. 2

ا كنتـرل  يـ  از ورود يري جلـوگ  ي مـسئول، بـرا    يك مقام رسم  يا  يده    يدانيا ز يا شخص در معرض خسارت      يانبار  يفاعل فعل ز  
 ).122: 1397، يصريق(» نديرانه گويشگي پيت مدنيزان خسارت را مسئوليا كاهش ميدامنه 
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 را در قالب دستور ياطيرانه و احتيشگين مناسب اقدام پيان با اخذ تأمي از ورود زيريشگيپ
  .كنديموقت اعمال م

رش منطق قابل استماع ي كه دستور موقت به خود اختصاص داده است، پذياژهينقش و
مستفاد از . الوقوع قبل از اثبات ورود خسارت استبيسبب صرف وجود خطر قربودن دعوا به

 يف فورين تكليي تعيت امر و اقتضاين است كه قانونگذار فوريم ا.د.آ. ق310،315،316مواد 
 و صدور دستور موقت قرار داده ي فوريرش درخواست و اشتغال دادگاه به دادرسي پذيرا مبنا
 همان قانون كه مرتفع شدن جهت صدور دستور موقت را 322 ةگر، مفاد مادي دياز سو. است

 ي مدنين دادرسيين منطق در قانون آيرش اياز آن قرار داده است، بر پذاز موجبات رفع اثر 
 اشتغال ي برايد به ورود خسارت كافيا تهديالوقوع بيداللت دارد، كه اثبات وجود خطر قر

 موارد، صرف استعداد ورود يد كه در برخيآينظر م بهيحت.  استي فوريدادگاه به دادرس
. ردياند مستمسك درخواست صدور دستور موقت قرار گتوي مياچ نشانهيخسارت بدون ه

 ي پس از اجرا1391ت خانواده مصوب ي قانون حما7 ةز مادي كه مرد به تجويي مثال جايبرا
 ابطال طالق و ثبت آن يط وقوع طالق، دعوي از شرايكيسبب فقدان حكم طالق و ثبت آن، به

شود و يكند، ضرر محقق نميجدد اقامه مهمراه دستور موقت بر منع زن سابق از ازدواج مرا به
علت بلكه احتمال ازدواج مجدد زن فقط به. ان وجود ندارديالوقوع بودن زبي هم از قريانشانه

 به يازين درخواست نيرش اي پذيدر ضمن، برا.  ازدواج استةنبودن مانع و استعداد بالقو
  . ستيالوقوع بودن ازدواج نبيا قري از اقدام زن به ازدواج ييهااثبات وجود نشانه

 تحت عنوان ي مستقلي، دعوا1ن است كه همانند حقوق انگلستانيران اي حقوق اي   كاست
 نشده است و تنها دستور موقت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته كه ينيبشي پ»دستور منع«

  . استي مستقلي دارد و منوط به طرح دعوايجنبة تبع

                                                            
كار ال بهنده است كه در انگلستان و حقوق كامنيان در آي از زيريشگي پيهاوهي از شينوع )Injunction(» دستور منع«. 1
 يلوقوع بوده و هنوز رخ نداده و با مراجعه به قاضابي است كه قريهااني از زيريشگي پي براي دستور قاضيرود و به معنايم

 يشتر مواقع، قرارهايدر ب .)Partners, 2018: 531)kubasek & (د يآيعمل م بهيريشگيان پيو اخذ دستور، از ورود ز
رد و يگيده مي پس از شروع اجرا نادي قرارداد خود را مدتيا كه خوانندهيي مثال در جايبرا. منع، ناظر بر منع انجام عمل است

ن، يبنابرا. ستي از نقض قرارداد ممكن نيق خسارت ناشي دقةبندد، محاسبي قرارداد ميشتري با دستمزد بيگريبا شخص د
گر را ي ديهاان مدت قرارداد در محلي بر منع خواننده از اجرا تا پايمبن» قرار منع«تواند صدور يطرف قرارداد نخست م

گر يش از صدور حكم دادگاه، طرف دين نگران است كه پي از طرفيكي نقض قرارداد، ير دعاو مواقع، ديگاه. درخواست كند
 يتواند تقاضاي طرف نگران ميتين وضعي كه مستحق آن است محروم  سازد؛ در چني كند كه او  را از جبران خسارتياقدام

رو سازد، ر روبهيناپذن را با ضرر جبراني كه طرفيمنظور منع طرف مقابل از انجام هرگونه اقدامبه» يقرار منع مقدمات«صدور 
  (Kubasek & Partners, 2018: 531) .دي نمايان دادرسيدر جر
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ارانه در يت خواهان آگاه است، هوشي خوانده كه به حقانيگاه: ن خواستهيتأم. 2. 1. 2
ض يا تبعيگران يش به دي اموال خويا صوري ي، مبادرت به انتقال واقعيمواجهه با اقدام قانون

 يانهين بردن زميگر طلبكاران و از بي اموالش به دين طلبكاران مختلف و واگذاري ديدر ادا
نه ي و پرهزي به نفع خواهان در روند پرتالطم و فنينكه حكميا. كندي حكم ميا اجريبرا

 يه برايعل از محكومي حكم مالي اجراةكن در مرحليابد، ليت ي صادرشده و قطعيدادرس
ا منتقل شده ي تلف يان دادرسيا مال موضوع حكم در جري حكم در دسترس نباشد ياجرا

» ن خواستهيتأم«قانونگذار با سازوكار . شوديوب مشك تحمل ضرر و خسارت محسيباشد، ب
 از ينده ناشي از خسران در آيري جلوگيار خواهان قرار داده است تا براين فرصت را در اختيا

، درخواست يا تا قبل از صدور حكم قطعي، ي اصلي دعواةانبار خوانده، قبل از اقامياقدامات ز
ك اقدام ي» ن خواستهيتأم«جه گرفت كه يتوان نتيمرو، نيازا. عمل آوردن خواسته را بهيتأم
نده در قانون ي احتراز از خسارت در آيرانه برايشگي پيت مدني بر قواعد مسئولي مبتنياطياحت
ان، ي از ورود زيري جلوگيرانه، قانونگذار برايشگين سازوكار پيدر ا.  استي مدنين دادرسييآ

ط خوانده ي و تفريسبب تعداحتمال اتالف آن به را كه يادادگاه را مكلف كرده است خواسته
ان ممانعت يف كند و از ورود خسارت و تحقق زيوجود دارد، با درخواست خواهان توق

ن دارد كه قانونگذار ما صرف وجود خطر يم داللت بر ا.آد.ق108 ةماد» ب«بند . عمل آوردبه
 يرانه كافيشگيست اعمال اقدام پ دعوا و درخواة مراجعه به دادگاه و اقاميورود خسارت را برا

  .دانسته است
ن سازوكار فراموش يز در اي ني جبرانة مقابله با ورود خسارت، جنبةرانيشگيدر كنار اقدام پ

 ينگرندهيممكن است منشأ خسارت شود، با آ» ن خواستهيتأم «ياز آنجا كه اجرا. نشده است
داع كند تا چنانچه ين، ايرار تأم را قبل از صدور قيخواهان ملزم شده تا خسارت احتمال

ن شده ي جبران خسارت خوانده، از ابتدا تأمي برايافت، منبع مطمئنيق نيخواهان در دعوا توف
ر ي و تدبيريشگيت پيانگر اهمي، نما»ن خواستهيتأم« در سازوكار ين كاركرد جبرانيا. باشد

  .)217: 1391، يلطف (ران استي ايجبران در نظام دادرس
با .  استياست بازدارندگي بر سي، در بدو امر مبتنيگاه در اخذ خسارت احتمالف داديتكل

داع يف اموال خوانده به اي و موكول كردن صدور قرار و توقيزان خسارت احتمالين مييتع
داع يشود، تا چنانچه در ادعا و اثبات آن مردد است، از ايده ميخسارت، خواهان به چالش كش

  .نظر كند صرفيت مدنيجاد مسئوليان و ايف اموال خوانده و زيوقخسارت سرباز زند و از ت
» يابي غي رأيا ضامن در اجراين يتأم«، »گانگاني بين دعوايتأم«، »ن خسارت خواندهيتأم«

 و توقف يخواه، فرجامي دادرسة داور، اعادي رأير اجرايا تأخي ين در اجراياخذ تأم«و 
اند كه يا جبراني يرانه، بازدارندگيشگيكرد پي با رويي سازوكارهاي، جملگ»ي اسناد رسمياجرا
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 قرار گرفته است تا با يا مقام رسميار طرف در معرض خسارت يفراخور موضوع خود در اخت
 ينكه قبل از ورود خسارت، منبع مطمئنيا ايد يعمل آ بهيريان جلوگي آنها از ورود زيريكارگبه
  . ن شودي و تأمينيبشي جبران خسارت پيبرا

  
  رانه به درخواست خواندهيشگي و پيني تأمياقدامات و سازوكارها. 2. 2

. ن توازن را برقرار كرده استي طرفي برايريشگيا كردن اسباب پي در مهينياقدامات تأم
 ةرانيشگيار خواهان قرار گرفته، سازوكار پي كه در اختياطيكه به موازات سازوكار احتينحوبه
نه يان است كه زمي مقابله با زير براين تدابي از ايبرخ. ا شده استي خوانده مهيز براي نيگريد

 خوانده ين جبران خسارات دادرسيز گرفتن تأمي با تجوي واهي مقابله خوانده با دعاويرا برا
 ين دعوايتأم«ن گروه از سازوكارها در يا. كندي فراهم ميقبل از اشتغال دادگاه به دادرس

 خواهان از ةدر صورت استفاد. اند شدهيمعرف» گانگاني بيعوان ديتأم«و » )يواه(خوانده 
 جبران ي برايني تضمة دربردارندينينگر همان اقدامات تأمندهي، ساختار آياطير احتيتداب

ت نكردن يا رعاي خواهان يحقي آنها در صورت اثبات بي از اجرايخسارت خوانده ناش
ن ي از اينين در اقدامات تأمي و تأميحتمالاخذ خسارت ا. ن استي، با اخذ تأميط قانونيشرا
در » ن خواستهيقرار تأم«و » دستور موقت«ن خوانده در مواجهه با صدور يبر اعالوه. اندزمره
 در يت و فرصت قانونيان از دو موقعيا مقابله با ورود زيزان خسارت ي كاهش ميراستا
جه و كنترل عملكرد يت نتير هداخوانده د.  برخوردار استينيانبار اقدام تأميف اثر زيتضع

 يت مدنين استقالل مسئولي اي دارد و به اقتضايشترياستقالل ب» ن خواستهيتأم «ينياقدام تأم
اما در . شودي مي كاهش خسارت متوجه وي برايا توسل به راهكار قانوني از ترك فعل يناش

 فقط يست، بلكه ويه نار شخص خوانديرانه در اختيشگيكنترل كامل سازوكار پ» دستور موقت«
ار درخواست و فراهم كردن موجبات اعمال آن سازوكار توسط دادگاه را دارد و نقش ياخت

  .  استينيرش درخواست و متوقف كردن اقدام تأميتر متوجه دادرس در پذياساس
  :شودي مين سازوكارها بررسيك از اينك هريا

ن يتأم« در يات اساسي خصوص ازيكي: ن خواستهي قرار تأمي الغايتقاضا. 2. 2. 1
ن يخ صدور قرار تأمي بودن آن است و خواهان مكلف است تا ده روز از تاري، تبع»خواسته

ن صورت دادگاه با درخواست خوانده ير ايم دارد، در غيخواسته، دادخواست اصل دعوا را تقد
روزه ت مهلت دهيدر رعان مراقبت خوانده يبنابرا). م.د.آ. ق112 ةماد( كند ين را الغا ميقرار تأم

 اعطا شده است، ي مذكور به وة كه در ماديموقع به راهكار قانوناز جانب خواهان و تمسك به
  . مقابله با خسارت استيار خوانده براي در اختيالهيوس
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 در ي اصليم دادخواست دعوايآور تقدد الزامي در موضوع قي مدنين دادرسييقانون آ
م شرط .د.آ.ق120 ةدر ماد.  داشته استيزيآمضيبرخورد تبع»  موقتدستور«و » ن خواستهيتأم«

 يبر اجرا، عالوه»ن خواستهيتأم« از قرار ي خسارت خوانده ناشة مطالبيقابل استماع بودن دعوا
ا عدم اثبات حق ي خواهان ي اصلي بر بطالن دعواي قطعي، صدور رأ»ن خواستهيتأم«قرار 

م اقامه نشدن دعوا از .د.آ. ق323 ةبه داللت ماد» ور موقتدست« است كه در ين در حالياست، ا
 از ي در قبال جبران خسارت ناشيز از موجبات ضمان ويروزه نستي خواهان در مهلت بةيناح
ن اجرا شود و خواهان در ين، اگر قرار تأميبا وجود ا. شناخته شده است» دستور موقت «ياجرا

ن ي قرار تأميجه اجرايم نداشته باشد و در نتي را تقدي دادخواست دعوا اصليمهلت قانون
ر بر يهمان قانون دا120 ةسبب فقدان شرط دوم مقرر در ماد متوجه خوانده شود، بهيخسارت

 خسارت خوانده ة مطالبي، استماع دعواي اصليت خواهان در دعواي محكومي قطعيصدور رأ
 دعوا ةواهان پس از آن مهلت اقامگفته شده اگر خ .)19: 1379شمس، (شود يرو مبا چالش روبه

ت يل عدم رعايدلتواند بهيه نميكند و قبل از آن خوانده درخواست لغو نكرده باشد، مشارال
  .)222: 1397، ياتيح (ن كندي لغو تأميمهلت مقرر، تقاضا

 ةجي كه در نتي، به نظر موجه است كه خسارتيت مدني مسئولي با توجه به قواعد عموم
كن در يل. روزه به خوانده وارد شده، قابل مطالبه استدر مهلت ده» ن خواستهيأمقرار ت «ياجرا

ار خوانده و منوط ي مهلت ده روز از صدور قرار با توجه به اختيمورد خسارت بعد از انقضا
عنوان  ورود خسارت و بهةشان سبب تامي، تعلل اين به درخواست وي قرار تأميشدن الغا

 ةت تحمل خسارت مطابق قاعديشان، مسئولين و به اعتبار ترك فعل اايعامل مؤثر در تداوم ز
 خسارت وارده خارج از ده ة خواهد بود و حق مطالبي وةبر عهد» مقابله با خسارت«و » اقدام«

  .  را نخواهد داشتيم دادخواست اصليروز مهلت تقد
به » ن خواستهيتأم« كه در مورد يگري ديراهكار قانون: نيل تأميدرخواست تبد. 2. 2. 2

 ي از اجرايان ناشي آن در مواجهه با خسارت و زيريكارگ كه خوانده در بهيارياعتبار اخت
شده في قواعد تعري خسارت مؤثر است و به اتكاةدر كاهش دامن» ن خواستهيقرار تأم«
ت تحمل خسارت به خوانده يموجب انتقال مسئول» رانهيشگي پيت مدنيمسئول «يعنوان مبانبه
ن يقانونگذار در ا:  شده استينيبشيم پ.د.آ.ق124 ةاست كه در ماد» نيل تأميتبد«ود، شيم

 كاهش آثار يش براي دوراندةستند، به خواندين خواسته ني كه عيفيماده در خصوص اموال توق
نكه معادل يا) كي: زان خسارت، دو راهكار ارائه كرده استيف مال و كنترل ميانبار توقيز

ا نزد ي يد دادگاه به صندوق دادگستريا اوراق بهادار به صالحديا را وجه نقد  آنهياليارزش ر
شده، مشروط في مال توقيجاگر بهيشنهاد مال ديراهكار دوم، پ) داع كند؛ دويها ا از بانكيكي

  . شده نباشدفيمت و سهولت فروش كمتر از مال توقي از لحاظ قيشنهادينكه مال پيبر ا
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و » بيتسب« قواعد يهيز احكام توجيو ن» مقابله با خسارت «ة قاعدهيكه در توج همچنان
اطات يانبار تمام احتي در مواجهه با خسارت و فعل زيميان شده است، هر عقل سليب» اقدام«

. عمل خواهد آورددارد، بهيشتر مصون مي را كه اموالش را از تحمل خسارت بيالزم و اقدامات
ان يزان زي خسارت و كنترل مة از گسترش دامنيري جلوگيبرا ي قانونيكار بستن راهكارهابه

 يت مدني مسئولييص نهاي است كه در سرانجام كار و تشخي خوانده از جمله اقداماتةياز ناح
  1.رگذار استيان توجه و تأثيجبران خسارت شا

دستور «رانه در يشگي از اقدام پياچهره» ن متقابليتأم«: »ن متقابليتأم«درخواست . 2. 2. 3
 يانباري كاستن از آثار زيبرا خواهان ينيتواند در مقابله با اقدام تأمياست كه خوانده م» موقت

رانه از يشگين سازوكار پيا. كار رودشود، بهي ميمتوجه و» دستور موقت «ي اجراةجيكه در نت
 خوانده در انتخاب ةقيست، بلكه اعمال سليطور كامل در كنترل خوانده نجه بهي حصول نتةجنب
ت و لغو دستور رش درخواسيب دادرس به پذي ترغيه مصلحت براين متناسب و توجيتأم

افتن آن با لحاظ موضوع دستور موقت ي است كه يعنصر» نيتناسب تأم«. موقت كارساز است
 تناسب متوجه دادرس است، كه يابيص مصلحت و ارزيدر مقام تشخ.  خوانده استةفيوظ

» دستور موقت «يآنچه مسلم است اجرا. كنديفا ميرا ا» ن متقابليتأم« و تامه در يلينقش تكم
 خواهان يا معنوي يان مادين حال دافع زي خوانده و در عي برايا معنوي يان مادي زةارنددربرد

ن يده است، چراكه با سپردن تأمي را برگزياانهيم راه م.آد.ق321 ةقانونگذار در ماد. خواهد بود
 يني دوگانه و طرفةت مصلحت كه جنبيمتناسب با موضوع دستور موقت از طرف خوانده و رعا

» دستور موقت«ا بالاثر شدن مطلق يانبار اجرا يم خواهان و هم خوانده را از آثار زدارد، ه
  .دارديمصون م

                                                            
 اشاره كرد كه عدم 940375 ةن در پرونددنظر استان تهراي دادگاه تجد12 ة شعبيتوان به رأي ميية قضاي از رويعنوان مثالبه. 1

. ص خسارت قابل جبران قرار دادي تحمل خسارت از طرف خوانده و تشخين را مبنايل تأمي خوانده از راهكار تبدةاستفاد
 خسارت ةط مطالبيبر استدالل در خصوص فقدان شرا عالوه21/7/1394 - 973 ة شمارةدنظر به موجب دادناميدادگاه تجد

ار ين با لحاظ اختيل تأمي بر عدم درخواست تبديمانكار مبنيله واقع شدن شركت كارفرما، ترك فعل شركت پمسبب محكوبه
 از اتالف منافع يت ترك فعل مذكور با خسارت ناشيمانكار و رابطه سببير پي احراز تقصي كه داشته است، برايتام قانون

مانكار را مسئول تحمل خسارت فوت يپ» اقدام «ة به قاعدي و با اتكاف، مستند قرار داده استي توقيآالت در دورة زماننيماش
ا سپردن يشده فيآالت توقنيداع وجه معادل ارزش ماشي كه در اياريمانكار با اختين دعوا، شركت پيدر ا. منافع دانسته است

توانست از اتالف يده بودند، مشفي با اموال توقيا سهولت فروش مساويمت ي كه از لحاظ قي امواليا معرفياوراق بهادار 
توانستند يت شركت شده، ميف آنها سبب توقف فعالي بوده كه توقياتي آنها حيآالت شركت كه به آن درجه برانيمنافع ماش

ت، ي سلسله اسباب مسئوليابي دادگاه در ارزةرانيشگين اقدام پيسبب ترك اكن بهي گسترش خسارت را كنترل كنند، لةدامن
شده في منافع اموال توقةص داده و آن شركت را محق در مطالبيمانكار تشخيع خسارت را ترك فعل شركت پمسبب آن نو
  .ندانسته است
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 از يريشگي، ممانعت از حق و مزاحمت از منظر پي تصرف عدوانيدعاو. 2. 3
  خسارت

م .د.آ. ق177 تا 158، ممانعت از حق و مزاحمت كه در مواد يگانة تصرف عدوان سهيدعاو
 از ورود يري جلوگين قانون برايشده در اينيبشير پي از تدابيگرية بارز دآمده است، نمون

 و لطمه به يگري از تصرف مالك ديانبار و كاستن از دامنة خسارات ناشيزضرر و توقف فعل
ان و ضرر ي كه عامل ورود زيي در جا.دگان بالقوه استيداني و حقوق زيم خصوصيحر
 جبران ضرر يله براين وسين بردن منبع ضرر بهتريد، از بگردي اضرار مةليطور مستمر وسبه

فات قانون ي و حذف تشرين دعاوي خارج از نوبت به ايدگيلزوم رس. )157: 1386ان، يكاتوز(است 
ت و ضرورت انجام ي از توجه قانونگذار به فوري در خصوص آنها حاكي مدنين دادرسييآ

: ي قانون مجازات اسالم690 ة در ماد. استاني از ورود زيريشگي پيشدستانه براياقدامات پ
 مجازات حبس و رفع مزاحمت يا مزاحمت موجب اجرايهرگونه اقدام به تجاوز و .... «

  .»...خواهد شد
ا ي ي بر رفع تصرف عدواني صادره مبنيكه رأيدرصورت«م آمده است .د.آ. ق175 ةدر ماد
ا ي دادگاه ي صادركننده، توسط اجراا ممانعت از حق باشد بالفاصله به دستور مرجعيمزاحمت 

ل خود در محل ي با قرار دادن اتومبينكه شخصي؛ مانند ا» اجرا خواهد شدين دادگستريضابط
 بر ي مبنيي موجب مسدود شدن عبور مالك ملك شود، دستور مقام قضايگريعبور ملك د

انبار يزتوقف فعل ن راه جبران يل كه مانع و سد عبور است، بهتري و برداشتن اتومبييجاجابه
   . آن را بخواهديتواند هر بار اجرايده ميدانياست و ز

 تنها در خصوص اموال ي مدنيق دادرسي مذكور از طريران امكان طرح دعاويدر حقوق ا
» الكامن«كه در يوجود دارد، درحال) ا حق انتفاعيحق ارتفاق (رمنقول و حقوق مربوط به آن يغ

ن در يهمچن. ز مطرح استي بد و اموال منقول نيوصدا و بو مزاحمت در مورد سريدعوا
 در يي اروپايها دادگاهيطور كلت بهي حقوق شخصيم خصوصي حرةني در زمييحقوق اروپا

و » يم خصوصيدستور توقف نقض حر«توانند مستقالً مبادرت به صدور ي مي مدنيدعاو
   .) به بعد23: 1396، يرشكاريم(ت كنند يحقوق مربوط به شخص

، نقض انواع حقوق يكي و الكترونيش ارتباطات مجازي و افزاينيامروزه با گسترش شهرنش
، حق بر شهرت و نام و يت فكري، حقوق مالكيم خصوصيت مانند حريمربوط به شخص

 ي مدنين دادرسييافته است كه الزم است قانون آيش ير افزاي، صدا و تصويعالمت تجار
 از نقض يري جلوگي الزم براير حقوقي كند و سازوكارها و تدابز توجهيهمانند امالك به آنها ن

ن در مورد تصرفات مربوط به اموال ي كند؛ همچنينيبشيانبار را پين حقوق و توقف فعل زيا
 يت كمتري اهميم خصوصيت و حريا حقوق مربوط به شخصيآ. منقول و حقوق مربوط به آن
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ق سازوكار يتوان از طري در حال حاضر تنها م.رمنقول و حقوق مربوط به آن داردياز اموال غ
 خاص خود را يهايت كرد كه كاستين حقوق حماي از ايفري كيو دادرس» دستور موقت«

 است و ي اصلي دارد و منوط به طرح دعواي و فرعيجنبة تبع» دستور موقت«را يدارد، ز
 در يفري قضات كيريت و سختگي مانند احراز سوء نييهاتي محدودي هم دارايفري كيدادرس

  . سازدي محروم مي مدني دادرسيايده را از مزايدانيفر و مجازت است و زياعمال ك
  

  نير قوانيرانه در سايشگي و پينياقدامات تأم. 3
 از ورود يري جلوگي براييز راهكارهاين نير قواني در ساي مدنين دادرسييبر قانون آعالوه

 و يت انتظامينه، مسئولي بهيريشگيل به پي نين برايبر اعالوه.  شده استينيبشيخسارت پ
  .ن منعكس شده استين امر در قوانياند و ا در تعامليت مدني با مسئوليفريك
  
   از خسارتيريشگي در خصوص پي دولتيهاها و دستگاهيف شهرداريتكال. 3. 1
ن يفة تدارك و تأميست كه وظ ا1»ي عموميكاال«ك يت شهروندان در ابعاد مختلف ين امنيتأم

ن مختلف در كنار ينه در قوانين زميدر ا.  عام استيبه معنا) تيحاكم(آن بر عهدة دولت 
 بر ي مبني دولتيهاها و دستگاهي شهرداري برايفيرمترقبه، تكالي از حوادث غيريشگيپ
  2.ت دارديار اهمي مقرر شده است كه بسي از عامل انسانيان ناشي از زيريشگيپ

ن ين ايتر از مهميكي برشمرده شده است؛ يف شهرداريها، وظاي قانون شهردار55در مادة 
ر مؤثر و اقدام يتداب تنها مكلف است نهين بند شهرداريدر ا. است آمده 14ف كه در بند يوظا

خطر از بناها و  عمل آورد، بلكه مكلف به رفعق بهيل و حري حفظ شهر از خطر سيالزم برا
 يري و جلوگيمعابر عموم  واقع دريهاها و چاله شكسته و خطرناك و پوشاندن چاهيوارهايد

 كه ي مجاور معابر عموميهاساختمان يها اتاقيا و جلوها در بالكنياز گذاشتن هر نوع اش
 كه سبب زحمت ييهااز نصب ناودان يري عابران است و جلوگيافتادن آنها موجب خطر برا

روها و ادهي و اشغال پي سد معابر عموم55 مادة 1 ةبراساس تبصر. ا خسارت مردم باشد، استي
ا هر ي يا سكني كسب ي براي عموميهاا و باغهها و پاركدانيرمجاز از آنها و مي غةاستفاد

 كرده و در رفع موانع يري مكلف است از آن جلوگي ممنوع است و شهرداريگريعنوان د
  . مأموران خود رأساً اقدام كندةليموجود و آزاد كردن معابر و اماكن مذكور وس

                                                            
1. Public good 

ت نكردن الزامات مربوط به ي از رعاي كه اغلب ناشي مختلف دولتيها و دستگاهيه شهرداريشده عل مطرحيدر خصوص دعاو. ٢
 .189-301: 1395، يرشكاريم: ك. است، ريريشگيپ
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 55 مادة 52و 1 ي در بندهايشهر درونيها از حوادث مربوط به راهيريشگي پةنيدر زم
در .  قرار داده اسـتي شهردارة راه بر عهدي ساخت و نگهدارةفيها، وظيقانون شهردار
 در يمـقررات) 9731 ياصـالح(آهن ها و راه راهيمني در قانون ايشهر برونيهاخصوص راه

 ي متصديها بر عهدة دستگاهيفي شده و تكالينيبشيها پ راهيمني حفظ و ايخصوص چگونگ
 را مكلف كرده اسـت تـا يوزارت راه و ترابر) 9731 يالحاق (91مادة . اشته اسـتراه گـذ

 مـربوط، يهاك از راهي الزم را در طول هريمـنيزات اي و تـجهي و عموديعالئم افق
ن بار حكم به ي اولين، برايبر ا افزون.از نصب و اجرا كنندي مورد نيهامـشخص و در محل

ات ي عمليهـنگام اجـرا بهيمني در نصب عالئم ايوتاهت دولت در صـورت كيمـسئول
ها در صورت ورود خسارت بـه اشخاص داده است  راهيا نـگهداري يسـاخت و بازساز

ر ي دولت در صورت تقصي را برايابتيت نين تبصره مسئولي در ايحت).91ل مادة يتبصرة ذ(
  ).363- 381: 1393مكاران،  و هيرستم(  كرده استينيبشيمانكاران پيا پيمأموران دولت 

  
   جبران خسارتيها در فرض تداخل نظاميريشگياست پيتوجه به س. 3. 2

 ي خسارات ناشيطيز در شراي نين اجتماعيمه و تأمي بيها، نظاميت مدنيامروزه در كنار مسئول
 ,Markesinis & Deakin, 2008: 1and 60; Elliott & Quinn( كنند ي را جبران مياز عامل انسان

ها و ن نظاميا جبران خسارت توسط ايشود كه آين پرسش مطرح ميرو همواره انيازا ).7 :2001
 و ياطياحتيست و موجب بي نيت مدنيرانة مسئوليشگير جنبة پيان مغايت واردكنندة زيمعاف
  شود؟ يان بالقوه نمي شدن واردكنندگان زيجر

حل مرسوم دادن حق مراجعه به  قانونگذاران بوده و راهيهارباز از دغدغهيمسئلة مذكور از د
ده بعد از پرداخت خسارت يداني از زيمقام به قائمين اجتماعيمه و تأميان به بيواردكنندة ز

 و ين اجتماعي قانون تأم66 و مادة 1310مه مصوب ي قانون ب30 كه در مادة يراهكار. است
ام ين پي ايريشگياست پير از لحاظ سيقاعدة اخ.  است شدهينيبشين پيگر از قواني دياپاره

ت يش مسئولي اشخاص را از نين اجتماعيمه و تأمي بيها را دارد كه وجود پوششياجتماع
ت را يد بار مسئولين شخص مسئول است كه بايدارد و سرانجام اي در امان نگه نميمدن

  .)48- 55: 1398، ينيباد(متحمل شود 
 هينقل ليوسا از يناش حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده ساراتخ ،ياجبار ةميب قانون
 از يريشگيپ منظوربه اشخاص يبرا زهيانگ جاديا و يريشگيپ استيس يراستا در 1395 مصوب
 ثالث شخص مةيب به را گرمهيب مراجعة و يمقامقائم بحث يمنيا در يگذارهيسرما و حوادث

 فوت اي جرح به يرانندگ ةحادث چنانچه كه است كرده ينيبشيپ 14 مادة در و داده يتسر هم
 خسارت جبران از بعد گرمهيب باشد، شده منجر سازحادثه يرانندگ تخلفات از يكي از يناش
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 5/2 از حادثه تعداد برحسب و كند مراجعه حادثه مسبب به افتيباز يبرا توانديم دهيدانيز
 است ممكن كه حادثه مسبب از را شدهتپرداخ يمال و يبدن يهاخسارت درصد 10 تا درصد
 يعوامل چنانچه كه است آمده قانون همان 16 مادة در نيهمچن. كند مسترد باشد، گرمهيب خود
 ةليوس يذات بيع اي مربوط زاتيتجه نقص و يرانندگ عالئم نقص اي نبودن راه، نقص مانند
 وقوع در گريد يحقوق اي يقيحق شخص هر اي يياجرا يهادستگاه توسط مانع جاديا اي ه،ينقل

 يبرا توانديم دهيدانيز خسارت پرداخت از پس صندوق و گرمهيب است، بوده مؤثر حادثه
  .كند مراجعه ربطيذ مسببان به ريتقص ةدرج نسبت به افتيباز

 يهايژگيو براساس ثالث شخص ةناممهيب صدور امكان كنار در مذكور ضوابط ينيبشيپ
 اي فيتخف و هينقل ةليوس پالك كه يشخص يامهيب و يرانندگ سوابق رفتنگ نظر در و» راننده«

 مادة (يبدن و يمال خسارات مورد در كيتفك به متناظر و يپلكان صورتبه مهيب حق در شيافزا
 يكارامد البته كه است آمده عملبه ياجبار مةيب قانون در كه است يخوب اريبس راتييتغ ،)18
 يريشگيپ استيس جهت در همه، نيا با. دارد يبستگ عمل در وابطض نيا ياجرا نحوة به آن

 قانون 26 مادة در مثال، يبرا رد؛يگ صورت مذكور مقررات در زين يگريد اصالحات است الزم
 نداشته يريتقص گونهچيه راننده هرچند عابر ،1389 مصوب يرانندگ تخلفات به يدگيرس

 مقصر عابر به را خسارات تمام است مكلف مهيب شركت باشد، مقصر صددرصد و باشد
 و ياطياحتيب شيافزا به و است يبازدارندگ استيس ريمغا امر نيا است روشن كه بپردازد

 شوديم شنهاديپ. شد خواهد منجر يرانندگ حوادث دگانيدانيز و عابران نيب در يمباالتيب
 ينابخشودن ريتقص كبمرت دهيدانيز كهيدرصورت )Dam, 2013: 408( فرانسه حقوق همانند
 گرفتن شيپ در زةيانگ بالقوه دگانيدانيز تا شود محروم خسارت از يبخش گرفتن از شود،

  . باشند داشته شتريب را ياطياحت اقدامات
 فرانسه حقوق در. ديآ عملبه هم ياجتماع نيتأم قانون در است الزم يرييتغ نيچن
 در ياحرفه يماريب اي كار از يناش ادثةح كه كند ثابت ياجتماع نيتأم صندوق كهيدرصورت

 قابل يازكارافتادگ يمستمر زانيم است، داده يرو شدهمهيب 1»ينابخشودن ريتقص« جةينت

                                                            
است، گفته » ير عمديتقص«و » نير سنگيتقص«ن ي بيزي كه چ)Faute inexcusable(» ير نابخشودنيتقص«ف يدر تعر. 1

ن آگاه بوده و ان از خطر آي است كه عامل زيا ترك فعل ارادي از فعل ي ناشيِرعادين و غيار سنگير بسيتقص«: شده است
 ,Lambert-Faivre(» سازديز مي متماير عمديه كند و نداشتن قصد ورود ضرر آن را از تقصيوجه نتواند آن را توجچيهبه

 ريتقص مختلف درجات نيب و ندارد وجود شيبخشا رقابليغ ريتقص نام به يمستقل عنوان رانيا حقوق در ).361 :1999
 تيمسئول) شيبخشا رقابليغ ن،يسنگ سبك، ،يرعمديغ ،يعمد (يريتقص نوع هر و امدهين عملبه كيتفك هم يرعمديغ

 در شيبخشا رقابليغ ريتقص مفهوم با ياديز حد تا كه دارد وجود يقيمصاد نيقوان يبرخ در ن،يا وجود با. دارد يپ در يمدن
  .رانيا كار قانون 95 مادة 2 تبصرة مانند است؛ منطبق فرانسه حقوق
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 است ممكن بازماندگانش به پرداخت قابل يمستمر زانيم فوت صورت در و يو به پرداخت
 كه نهيزم نيا در رانيا حقوق در). فرانسه ياجتماع نيتأم قانون 354-1 مادة 2 بند (ابدي كاهش

 محروم ياجتماع نيتأم يهاتيماح و هاكمك از جزئاً اي كالً را كارگر يريتقص نيچن ايآ
 به توجه با و ندارد وجود يحيصر حكم كار قانون و ياجتماع نيتأم قانون در ريخ اي كنديم
 اي شدهمهيب توانديم ،)ستين ريتدب را خودكرده (يمدن تيمسئول عام مقررات اعمال نكهيا

 و اهداف با امر نيا و كند محروم ياجتماع نيتأم يايمزا و هاتيحما از كالً را يو بازماندگان
 كه بود ينينابيب حل حلراه دنبالبه ديبا رسد،ينم نظربه سازگار ياجتماع يهامهيب يمبان

 آن در زين) خطاكار به ارانهي ندادن (يريشگيپ و يبازدارندگ استيس به مربوط مالحظات
 قابل پرداخت به ي نقديايحل، كاهش مزان راهيتريرسد منطقينظر مبه. باشد شده تيرعا
  .)221-222: 1386 و همكاران، يعراق( باشد يا بازماندگان ويده يدانيشدة زمهيب

  
است ي سي در راستايت مدنيت با نظام مسئولي مسئوليهار نظاميتعامل سا. 3. 3
  يريشگيپ

 كيشر دو و ستين تنها انباريز حوادث از يريشگيپ خصوص در يمدن تيمسئول نظام امروزه
 يمدن تيمسئول به نهيزم نيا در كه دارد يفريك تيمسئول و يانتظام تيمسئول نام به عمده
 كمك به توانيم باشد، ناكام نهيزم نيا در يمدن تيمسئول يليدل هر به چنانچه و كننديم كمك
 گرفت كمك يفريك و يانتظام تيمسئول ياجراها ضمانت از و آمد يمدن تيمسئول نظام

 هاحوزه يبرخ در يمدن تيمسئول رانةيشگيپ كاركرد فيتضع. )83: 1395 مقدم، ينژاد و صادقييطباطبا(
 رديگ عهده بر يفريك تيمسئول را نقش نيا كه شده سبب ،يمدن تيمسئول مةيب وجود ليدلبه
)Matthew, 2014: 294( .تين سوء و يمعنو ركن اصوالً نكهيا با كههمچنان) اركان از) عمد 

 يعموم بهداشت و يجسم سالمت بحث كهيهنگام ژهيوبه ،يموارد در است، يفريك تيمسئول
. است شده مقرر يفريك محض تيمسئول يبازدارندگ هدف با باشد، مطرح ستيز طيمح و
 ريتقص اگر كه كرد اشاره ياسالم مجازات قانون بعد به 714 مواد به توانيم مثال، يبرا
 شده يتلق جرم شود، يرعمديغ نجرم يبدن صدمة اي قتل به يرانندگ حوادث در يرعمديغ

 بهداشت و يفن اقدامات انجام در كارفرما ريتقص كار قانون ازدهمي و چهارم فصول در اي. است
د يشا.  شده استيانگار او منجر شود، جرميماريا بيكار كه به حادثة كار و صدمه به كارگر 

ت ي مسئولياري و اختياجبار يهامهيان تحت پوشش بيشتر كارفرمايل كه امروزه بين دليبه ا
 يفري كيكنند، بدون ضمانت اجراي هستند و چون خود شخصاً خسارت را پرداخت نميمدن
  .  و بهداشت كار را ندارنديمنين اياط و تأمي احتي برايزة كافيانگ
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 ي قانون مجازات اسالم688 ةد؛ مانند ماديتوان ديز ميگر ني ديهان مشابه را در حوزهيقوان
ل آلوده ي شناخته شود از قبيه بهداشت عموميد علي كــه تهديهر اقدام«: داردي مكه مقرر

د، ي و مواد زاي و دامي فضوالت انسانيربهداشتي آلوده، دفع غيدنيع آب آشاميا توزيكردن آب 
 ةرمجاز دام استفاديها و كشتار غابانيها، زباله در خكننده در رودخانهختن مــواد مسمومير
 ممنوع ي مصارف كشاورزيا فاضالب برايها خانههيا پس آب تصفياضالب خام رمجاز فيغ
 نباشند بــه حبس يدترين خاص مشمول مجازات شدين چنانچه طبق قوانيباشند و مرتكبيم

 و مواد يي و دارويدر قانون مربوط به مقررات امور پزشك. »ك سال محكوم خواهند شديتــا 
ط ي محي، قانون حفاظت و بهسازيبا اصالحات بعد 1334 مصوب يدني و آشاميخوردن

ت يري، قانون مد1374 هوا مصوب ي از آلودگيري جلوگة، قانون نحو1353سـت مصـوب يز
نجات  ( شده استينيبشي پي مشابهي و انتظاميفري كي ضمانت اجراها1383پسماندها مصوب 

  .)173-197: 1394، يريو دب
  

   يريگجهينت. 4
 يا هوشمندانهينيرانه و تأميشگي پين مختلف سازوكارهاي و قواني مدنيسن دادرييدر قانون آ

 شده است ينيبشيان پي زةانبار و كنترل دامنيز از ورود خسارت، توقف فعل يري جلوگيبرا
با . ردي توجه قرار گي و عملين در ابعاد نظري و دكتريكه الزم است توسط كارگزاران حقوق

 و اصالح ي و بازنگرياستگذاريسته است در سيجود دارد كه شاز وي نييهايهمه، كاستن يا
  :شودير ارائه مي به شرح زييشنهادهاي رفع آنها پيرد و براين مورد توجه قرار گيقوان

 شود كه ينيبشيپ» دستور منع« تحت عنوان يالزم است همانند حقوق انگلستان، نهاد. 1
 در ي مستقليعنوان دعواباشد، بلكه بتوان به نداشته ي و فرعيجنبة تبع» دستور موقت«مانند 
ار ي اختيده در معرض خطر و ضرر قرار گرفته است، طرح شود و قاضيداني كه زيموارد

 خسارت طرح كند، ة مطالبي برايگري ديده مكلف باشد دعوايدانينكه زيداشته باشد، بدون ا
  . را صادر كندياضرار به وان از تجاوز به حقوق خواهان و توقف يدستور منع واردكنندة ز

ن يي و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون آي تصرف عدوانيدر حال حاضر دعاو. 2
رد و يگين اموال را در برميرمنقول و حق انتفاع و ارتفاق مربوط به اي تنها اموال غيدادرس

ترش ت به گسيشود، با عنايت و حقوق منقول نميشامل اموال منقول و حقوق مربوط به شخص
 و در معرض خطر قرار گرفتن روزافزون يكي و الكترونيش ارتباطات مجازي و افزاينيشهرنش

 يات زندگيت، الزم است قانونگذار به ضروري و حقوق مربوط به شخصيرمادي غيهاييدارا
 و تمركز بر ملك ييگرايشة ماديگرفته است، توجه كند و از اند ناميامروز كه عصر پساصنعت

  .ردي است فاصله گي و كشاورزيامع سنتكه مختص جو
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با : شوديشنهاد مي پي آن در تمام مراجع قضاوتة و توسعيريشگيگاه پي جاي ارتقايبرا. 3
 اراده، در صورت وجود يت اصل آزادي و حاكمي بودن داوري خصوصةصيتوجه به خص

 يور قرارهارفته شود كه داور حق صديسته است پذي، شايان داورين قبل و در جريتوافق طرف
 يك از آنان داشته باشد و در صورت فقدان تراضي را به درخواست هرياطي و احتينيتأم
 موقت و ي در مورد سازوكارهاي مدنين داردسيين، با توجه به عمومات مقرر در قانون آيطرف
 است كه ي حقوقي، دادگاه عمومينير تأمي به درخواست اعمال تدابيدگي، مرجع رسياطياحت

ن ييالبته تع.  را خواهد داشتينيمات موقت و تأميار اتخاذ تصمي اختيان داوريدر جرا يقبل 
دوم . شودينظر در محاكم احساس مسبب وجود اختالفف موضوع موصوف در قانون بهيتكل
 يدگيت دادگاه در رسي صالحي اتكاةنيم در زم.د.آ.ق311و111نكه با توجه به مقررات مواد يا

 به اصل دعوا، يدگيت رسيبه اعتبار صالح» دستور موقت«و » واستهن خيتأم«به درخواست 
 به آنها را يدگيت رسي كه صالحي حل اختالف در حدود دعاوي شورايسته است قاضيشا

  .ن خواسته و دستور موقت محسوب شوديتأم يقرارهادارد، صالح به صدور 
ان از باب ي به واردكنندة زين اجتماعي و تأممهي بيدر نظر گرفتن حق مراجعه برا. 4
 و اصالحات قانون ين اجتماعي قانون تأم66مه و مادة ي قانون ب30ده در مادة يداني زيمقامقائم

 يگر به مسبب حادثه در تخلفات رانندگمهي بر مراجعة بي مبن1395 در سال ي اجبارةميب
رانه است كه سبب يشگي كارامد و پيا از خسارات، قاعدهيافت بخشي بازيساز براحادثه

ت سرانجام بر ي استفاده شود و هم بار مسئولين اجتماعيمه و تأمي بيايشود، هم از مزايم
، همانند حقوق فرانسه، ياست بازدارندگي سيشود در راستايشنهاد ميپ. رديدوش مقصر قرار گ

 از ي، از گرفتن بخش شودير نابخشودني مرتكب تقصيده در حوادث رانندگيدانيچنانچه ز
 ريتقص جةينت در حادثه كه شود ثابت چنانچه زين مه محروم و در حوادث كاريخسارت از ب

 اي يو به پرداخت قابل يازكارافتادگ يمستمر زانيم است، داده يرو شدهمهيب ينابخشودن
  .ابدي كاهش بازماندگانش،

  
  منابع
  يفارس) الف

  .، دانشكدة حقوق دانشگاه تهراني دكترة، رساليت مدنيمسئولاط در ياصل احت). 1398(، زهرا ياسد. 1
 . انتشاريشركت سهام: ، چ نخست، تهرانيت مدني مسئولةفلسف). 1384(، حسن ينيباد. 2
 .39-68، ص 38، دورة  حقوقةفصلنام، » جبران خسارتيهاقواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام«). 1387 (--------- . 3

، »ني خطرآفريهاتي از فعاليريشگي در پيمني و مقررات ايت مدني مسئوليابيارز«). 1396(ه ي، سمي، حسن؛ عباسينيباد. 4
 .31- 58، ص81، سال 99، ش ي دادگستري حقوقةمجل

گاه آن در نظام ي جايكا و بررسي آمريرانه در نظام حقوقيشگي پي اعالميرأ«). 1392 (يزاده، عليرقاسم؛ روحيجعفرزاده، م. 5
 .345- 380، ص15 ش ةنامژهي، ويقات حقوقي تحقةفصلنام، »نراي ايحقوق



  
 391...    يت مدنيرانه در حقوق مسئوليشگي پي و سازو كارهايني بر اقدامات تأمي و انتقاديلي تحلينگرش 

  .گنج دانش: وهفتم، تهرانستي، چ ب حقوقينولوژيترم). 1394(، محمدجعفر ي لنگروديجعفر. 6
 .گنج دانش: ، چ چهارم، تهران1، ج حقوقينولوژيمبسوط در ترم). 1388 (-------------------- . 7
، سال پانزدهم، ي حقوق اسالمةپژوهشنام، »يت مدنيگاه آن در مسئولياط و جايمفهوم اصل احت«). 1393(عباس ي، علياتيح. 8

  .185- 206، ص .2ش 
 .زانيم: ، چ ششم، تهراني در نظم كنوني مدنين دادرسييآ). 1397 (-------------- . 9

 . مجد: ، چ دوم، تهرانين خسارت احتماليتأم). 1395(ان، جواد يخالق. 10

 ةفصلنام، »يان راه در تصادفات رانندگيت متصديمسئول«. )1393(درضا يان، حميمانين؛ سلي، حسي؛ صادقي، وليرستم. 11
 .363-381، ص 3وچهارم، ش ، سال چهليمطالعات حقوق خصوص

 ةدوفصلنام، » حق اختراعةت از ناقضان بالقويرانه و حمايشگي پي اعالميرأ«). 1396(د ي؛ عباس تبار، مجيزاده، عليروح. 12
 .113- 131 ، ص78 و 77، ش يي حقوق قضايهادگاهيد
 .زانيم: ب، تهرانيد ادي مجة، ترجميت مدنياصول مسئول). 1394(س يژوردن، پاتر. 13
  .11- 47، ص 19، ش يقات حقوقي تحقةفصلنام، »ن خواستهي تأمي از اجرايخسارت ناش«). 1379(شمس، عبداهللا . 14
 .دراك: م، تهرانايسو، چ چهلم3و2،جشرفتهي پة دوري مدنين دادرسييآ). 1397 (--------- . 15
، »يقي تطبة؛ مطالعيت صنعتي حقوق مالكي مدني و ضمانت اجراينياقدامات تأم«). 1388(م ي، مريخي، محمود؛ شيصادق. 16

  .217-237، ص 3، ش39، دور  حقوقةفصلنام
 از منظر ي مدنتي و نظام مسئوليت انتظامي نظام مسئولةسيمقا«). 1395( مقدم، محمدحسن ينژاد، محمد؛ صادقييطباطبا. 17

 .83-96، ص 46 ة، دوري مطالعات حقوق خصوصةفصلنام، »تي نظام مسئولياهداف عال
 پژوهش ي، مؤسسة عالين اجتماعي بر حقوق تأميدرآمد). 1386 (ي، مهدي، حسن؛ شهابينياله؛ بادد عزتي، سيعراق. 18

 .ين اجتماعيتأم
دانشكدة ، ي، رسالة دكتر جبران آنيها و راهي مدنيها دادگاهينيم از اقدامات تأيخسارات ناش). 1397(دعطا ي، سيصريق. 19

  . واحد تهران شمالي دانشگاه آزاد اسالميانسانعلوم
  .دانشگاه تهران: ، چ هشتم، تهران)يضمان قهر(الزامات خارج از قرارداد ). 1386(ان، ناصر يكاتوز.20

  .زانيم: ، چ اول، تهرانين مدين دادرسييآ). 1393 (ي، مهديفين؛ شري، حسيميكر. 21 
 حقوق يهادگاهي دةفصلنام، »ي مدنين دادرسيي وجوب دفع ضرر محتمل و كاربرد آن در آةقاعد«). 1391(، اسداهللا يلطف. 22

  .205- 234، ص 59، ش ييقضا
  . انتشاريشركت سهام: ، چ دوم، تهرانيت مدني در مسئوليرسالة عمل). 1395(، عباس يرشكاريم. 23
 . انتشاريشركت سهام: ، تهران در اروپايت مدنيت و حقوق مسئوليحقوق شخص). 1396 (------- -----. 24
، »يقانون مجازات اسالم) 914 (688 ة مادي از اجراي ناشيفري كيها چالشيبررس«). 1394(، فرهاد يرين؛ دبينجات، ام. 25

 .173- 197، ص 2، ش 7 ة، دوررازي دانشگاه شي مطالعات حقوقةمجل
  .گنج دانش: ، چ سوم، تهرانيقيران و پژوهش در حقوق تطبيدستور موقت در حقوق ا). 1396(دون ي، فرينيهرن. 26
  
  

  يخارج) ب
27. Barnes, David & Lynn Stout(1992). the Economic Analysis of Tort Law, West Publishing 

Co., U.S.A. 
28. Bryan A,Garner (2008). Blak s Law DICTIONARY,THOMSON WEST. 
29. Dam, Cees Van (2013): European Tort law, Second edition, Oxford University Press.  
30. Dobbs, Dan B., Hayden, Paul T. and Bublickm, Ellen M., (2016). Hornbook on torts, 

second edition, West Academic Publishing                                                                     
31. Elliott, Catherine & Quinn, Frances (2001). “Tort Law,” Third edition, Longman.       
32. Koziol, Helmut (2015). Basic questions of tort law from a comparative perspective, Jan 

Stramek Verlag.        
33.Lambert-Faivre, Yvonne (1996). "Droit du dommage corporel: systémes d‘indemnisation", 



  
 1400، تابستان 2، شماره 51 ة، دوري                      فصلنامه مطالعات حقوق خصوص                 392 

3 ème édition, Éditions Dalloz. 
34. Lofstedt, Ragnar (2014). "The precautionary principle in the EU: Why a formal review is 

long overdue", Palgrave Macmillan Journals, Vol. 16, No. 3, pp:137-163.                          
35. Matthewو Dyson ( 2014). Tortious Apples and Criminal Oranges, comparing across and 

within legal systems.                                                                                                                 
36.  Markesinis, Basil & Deakin, simon & Johnston, Angus (2008): “Tort Law,” Fourth 
edition, Oxford.          

37. Metzger, E. (2008). Obligations in classical procedure In The Future of Obligations, 12-14 
March 2008, Rome.http://eprints.gla.ac.uk/5686/ 

38. Nancy K. Kubasek , M. Neil Browne , Linda Barkacs , Daniel J. Herron, Dhooge Lucien, 
Staton John,Carrie Williamson (2018). Dynamic Business Law,.Hill International  Edition. 

39. SINTEZ, Cyril,(2009). La sanction preventive en droit de la responsabilité civile, Thèse 
présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l‘obtention du grade de docteur en 
droit. UNIVERSITE DE MONTREAL, Décembre 2009. 


