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چکیده
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تنبیهی ،توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست ،بلکه توجه دادگاه به خوانلده و ماالتلت بلا
رفتار اوست؛ بههمینخاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهلان .بولور
کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گستردة اجتماعی اسلت ،کله حقوقلدانان بیشلتر بله هلدف مجلایات و
تحلی گران اقتصادی با استتاده ای نگرش تحلیل اقتصلادی حقلوق بله هلدف بایدارنلدگی الن عهقله نشلان
دادهاند .هدف مجایات ،درپی تنبیه رفتار قاب سلرین

اسلت وللی هلدف بایدارنلدگی بلرای جللوگیری ای

ارتکاب السیبهای عمدی یا السیبهایی است که خوانده توانایی فرار ای مسؤولیت در قبلال النهلا را دارد.
ای دیللدگاه بایدارنللدگی ،خسللارت تنبیهللی درصللدد تحصللی بایدارنللدگی مولللوب اسللت امللا بایللد نگللران
بایدارندگی بی ایحدی نیز بود که این نهاد میتواند برای فعاالن اقتصادی ایجاد کند .النچه کله در حقلوق
ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته ،قابلیت پذیرش الن در نظام داخلی است ،کله پلذیرش الن بلا
توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی الثار مولوب الن در پژوه

حاضر حاص میشود.

کلیدواژهها :خسارت تنبیهلی ،خسلارت جبرانلی ،بایدارنلدگی موللوب ،قابلیلت سلرین

رفتلار ،فلرار ای

مسؤولیت
طبقهبندی K13, K42, B41 :JEL

________________________________________________________________
1- aghaei.kamran@yahoo.com
2- navidburomand@gmail.com
DOI: 10.22067/le.v24i11.63012

تحلی حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی

 133

 .۱مقدمه

در دنیای مصرفی امروی دور ای ذهن است که تا به حال شاصی کاال یا خلدماتی را تهیله کلرده
باشد ،اما با معیوب بودن یا مانورهای متقلبانه در تبلیغات و ارائۀ النها مواجه نشلود ،در ایلن هنگلام
اولین موضوعی که به ذهن خوور میکند احقاق حق عادالنۀ ایلن قبیل ییلاندیلدگان و در برخلی
موارد السیبدیدگان است .حقوق در مقابله با ایلن قبیل مشلکهت ای ضلمانتاجراهلای گونلاگون
ایجمله مسؤولیت مدنی بهره میبرد کله بلاوجود تحلوالت اجتملاعی و علود شلدن چهلره تملدن
بشری ،ای اهمیت مسؤولیت خارج ای قرارداد کاسته نشده اسلت .اهمیلت نظلام مسلؤولیت ملدنی تلا
النجاست که «اص ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبلران ضلرر نلاروا» بله یکلی ای اصلول موضلوعه
حقوق و اخهق تبدی شده است .به همین خاطر در توجیله ایلن نظلام و اللزام واردکننلدة ییلان بله
جبللران خسللارت ،ارسللوو و پیللروان

صللرفاال عللدالت اصللهحی را مبنللای فلسللتی مسللؤولیت مللدنی

میدانستند )Badini, 2013: 85-101; Aghaei, 2013: 46( .ایلن نلوع علدالت درصلدد برقلراری
برابری ای طریق الزام خاطی به جبران خسارت ییاندیده به دلی انتقال نلاروای دارایلی ای فلردی بله
فرد دیگری است و متوجه مقداری ای اموال است که سابقاال متعلق به یکی ای طرفین بوده ،اما بهنلاحق
به دیگری منتق شده است .ایاین رو هدف سنتی مسؤولیت مدنی برقلراری مجلدد و حتلیاالمکلان
دقیق تواینی است که بر اثر ورود ییان به هم خورده و قرار دادن ییاندیده به هزینه فاعل ییلان در
موقعیتی بود که اگر فع ییانبار ارتکاب نمییافت ،متضرر در الن موقعیت قرار داشت؛ در ارییابی
خسارت نیز تهش می شد تا حد ممکن همه خسارات جبران گردد و به نحوی عم نشود تا باشلی
ای مقدار ضرر ،به ییاندیلده داده شلودSafai ( .

ای خسارت بدون جبران باقی بماند و یا چیزی بی
)& Rahimi, 2014: 247
خسارت جبرانی 1ای دید تحلی گرانی که با ابزارهای اقتصادی درصدد توضلی قواعلد حقلوقی
بوده اند نیز پوشیده نمانده است؛ چله اغللب مباحلن النلان در خصلون درونلی کلردن هزینلههلای
حوادث و ایجاد انگیزة کارالمد حول خسارت جبرانی میچرخد .بله هملین دلیل وقتلی صلحبت ای
موالبۀ خسارت به میان میالید ذهن معووف به جبران خسارت وارده به ییاندیده میشلود .ایلن در
________________________________________________________________

1- Compensatory Damages
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حالی است که در برخی موارد تحلی گران و دادگاهها به دو دلی عمدة هزینههای باالی دادرسلی

1

و انگیزههای ناکارالمدی که در برخی ای یمینههای مسلؤولیت ملدنی وجلود دارد ،ای اللزام خوانلدة
دعوی به پرداخت مبلغی که صرفاال خصیصۀ جبرانی ندارد ،بهره میبرند.
نظام مسؤولیت مدنی گاهی اوقات انگیزههای کافی و کارالمدی بلرای فعلاالن و بلاییگران ایلن
نظام ایجاد نمی کند .عمدتاال میزان خسارت جبرانی قاب موالبه ،در قبال خواهای عمدی یا هملراه بلا
سوء نیت و منتعتطلبانه ،نسبت به اعمالی که ای روی بیمباالتی و تقصیر انجام ملیشلوند ،تتلاوتی
ندارند؛ بهعبارتدیگر در خسارت ترمیمی اینکه الیا فاع ییان ای روی عمد ،الگاهانه ،یا با تلومم بلا
سوء نیت عم را انجام داده یا اینکه او بدون تقصیر عم را مرتکب شده است اهمیتی نلدارد؛ بایلد
عمد و سوء نیت افراد مورد توجه قرار داد ،چرا که این دو موضوع که الیا و به چه میزان فرد خاطی
تعهد به جبران خسارت دارد و اینکه الیا او رفتارش را تغییر خواهد داد یا نه ،به یکدیگر مرتبط انلد.
در نظام حقوق کامنال گاهی ای مسؤولیت مدنی برای تنبیه ییانیننده و القاء انگیزة مناسب اسلتتاده
میشود .خسارات تنبیهی 2نوعی خسارت مایاد بر خسارت ترمیمی(جبرانلی) اسلت کله خوانلده بله
دلی رفتار همراه با تجری و جسارت در محاسبه سود و ییان احتمالی که در ورود ضرر بله خوانلده
داشته است ،باید به حکم دادگاه به خواهان بپرداید (.)Owen, 1994: 365
در این پژوه

سعی بر الن است که ای ابزارهای اقتصادی در ارییابی این نوع خسارت اسلتتاده
3

شود ،و اهدافی کله در تحلیل هلای اقتصلادی حقلوق ملدنظر نویسلندگان در ایلن ملدل خلان ای
مسؤولیت قرار گرفته است ،شرح داده شود .در رویکلرد تحلیل اقتصلادی حقلوق ،قواعلد حقلوقی
ابزارهایی هسلتند بلرای رسلیدن بله اهلداف مهلم اجتملاعی؛ بلهعبلارتدیگلر ای دیلدگاه اقتصلادی
ضمانتاجراهای حقوقی ،در حکم قیمتها هستند و هرگاه این وسای در تحقق اهلداف ملا نلاق
________________________________________________________________
 -1اطهعات موجود در بسیاری ای تحقیقات انجام شده در ایاالت متحده نشان میدهد که هزینههای اداری نظام مسؤولیت ملدنی
ییاد است؛ بووریکه هزینههای اداری ،به طور میانگین نزدیک یا فراتر ای مبالغی است که قربانیان دریافت میکننلد .یعنلی بله ایاء
هر دالر دریافتی یک قربانی ،یک دالر یا بیشتر صرف تحوی الن به قربانی شده است .به همین دلیل بلا گسلترش صلنعت بیمله و
هزینههای چشم گیر نظام مسؤولیت مدنی باید بایدارندگی را بر هدف جبران خسارت ترجی داد .و ایلن تنهلا در صلورتی تحقلق
مییابد که سیستم مسؤولیت انگیزههای قاب توجهی برای ایمنی و اجتناب ای خور ایجاد کند (.)Shavell, 2009: 318
2- Punitive Damages
3- Economics Analysis of law, or Economics of Law
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باشند میتوان به تغییر النها دست ید .درنتیجه همانطور که اشاان به قیمتها پاسخ میدهنلد بله
این ضمانتاجراها نیز پاسخ خواهند داد و نسبت به ضمانتاجراهلای سلنگینتلر بلا ارتکلاب کمتلر
فعالیتهای مربوطه واکن

نشان خواهند داد.

ای لحاظ نظری در خسارت تنبیهی که ایجمله غرامتهای فرا جبرانی اسلت ،بله دلیل پرداخلت
باالتر غرامت ای سوی مرتکب ،هزینه اقدام برای فعلاالن در الن حلویه بسلیار بلاال ملیرود و نیلروی
بایدارندة قویتری نسبت به خسارت جبرانی ایجاد میکند ،بهطوریکه او مجبور اسلت حتلی بلی
ای یک فردِ در محیط معملولی احتیلا کنلد ؛ یعنلی تلا جلایی کله هزینله کاسلتن ای خولر کمتلر ای
مسؤولیت ناشی ای خور خودداری ای الن است .لیکن درصورتیکه خسارت تنبیهی بهصلورت بلی
ای ح د و افراطی مورد حکم قرار گیرد موجب بروی مشکلی به نام بایدارندگی بی
شد .ای سوی دیگر ،فرد دیگری که مورح ملی شلود الن اسلت کله بلا افلزای

ای حلد خواهلد
خسلارت دریلافتی

ییاندیدگان انگیزة قویتری برای اقامه دعوا علیه ییانینندگان دارند .درنتیجه به نظر میرسلد کله
همراه این افزای

تعداد دعاوی ،میزان خسارت تنبیهی نیز بایستی کاه

یابد.

در ادامه ابتدا الیم به نظر میرسد هرچند بهطور گذرا به اهداف خسارت تنبیهی پرداخته شود و
کشمک

میان اهداف و عوام مؤثر در تعیین میزان خسارت تنبیهلی بلا توجله بله اهلداف الن بیلان

شود .سپس با توجه به اهداف بیان شده ،توجیهلاتی کله در حمایلت ای دو هلدف عملدة مسلؤولیت
تنبیهی وجود دارد ،شرح داده شود.
 .۲اهداف خسارت تنبیهی و تنش میان آنها

در این قسمت در کنار اشاره به اهدافی که نویسندگان حقوقی برای نهاد خسلارت تنبیهلی ذکلر
کرده اند به شرح دو مورد ای مهمترین اهداف الن ،یعنی بایدارندگی و مجایات ،میپرداییم؛ للیکن
مشاهده خواهیم کرد پذیرش این دو هدف در تمام یمینهها نتایج یکسانی بدست نمیدهد.
 .۲-1اهداف خسارت تنبیهی

اگر چه بسیاری ای دادگاهها تنها مجایات و بایدارنلدگی را بلهعنلوان اهلداف منوقلی خسلارات
تنبیهی در نظر میگیرند ،لیکن این دو مورد انواع کارکردهای خاصلی کله چنلین غرامتلی در علالم
واقع انجام میدهند را پنهان میکند .بهعنلوانمثلال در مبحلن توجیهلات گتتله خواهلد شلد برخلی
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دادگاهها خسارت تنبیهی را دارای هدف جبرانی نیز میدانند و برخی نویسندگان نیز معتقدند حتلی
اگر این نهاد را دارای این هدف ندانیم همچنان خسلارت تنبیهلی در عمل دارای کلارکرد جبرانلی
است ( )Naeemi, 2014: 329و در توضی باور خود بیان ملیدارنلد بسلیاری ای ییلانهلای واقعلی
شاکی ،به خصون السیبهایی که نامشهود هستند مانند هزینههای اقامۀ دعلوا ،خسلارات معنلوی و
فرصتهایی که فرد مجروح به خاطر بیحرکت ماندن پس ای السیب متحم میشود و حقوق هلی
راه عملی برای اندایهگیری النها ندارد ،ممکن است ای طریق خسارت تنبیهی ترمیم شود .بنلابراین،
بهطور معمول برای رعایت انصاف نسبت به السیبیننده ،چنین ضررهایی ای سیستم جبرانلی حقلوق
مسؤولیت مدنی حذف میشوند و در عود بر دوش خواهان بهعنوان خور یندگی باقی ملیماننلد.
لیکن هنگامیکه خوانده السیبی را بهطور عمدی وارد میکند و یا به دنبال منلافع شاصلی خلود بله
شیوهای که میداند خور قاب توجه و ناروایی برای دیگلران ایجلاد ملیکنلد اسلت؛ انصلاف ،تغییلر
وضعیت داده و قراردادن مسؤولیت برای ییانهای معموالال غیرقاب جبران عاطتی و دیگر ضلررهای
نامشهود بر دوش مقصر را به درستی روا میداند (.)Owen, 1994: 378
در مقاب  ،به رسمیت شناختن کارکرد جبرانی برای خسارت تنبیهی ای دیلدگاه اقتصلادی ملورد
پذیرش قرار نگرفته است .بهعنوانمثلال پرفسلور کلوتر در اداملۀ توضلی الیم دانسلتن تقصلیرهلای
عمدی برای خسارت تنبیهی به اجمال به بیان اهداف نهاد خسارت تنبیهی پرداخته اسلت ( Cooter,

 .)1982: 90ایشان مدلی ارائه کرده است که سه مورد ای مهمترین ویژگلیهلای دیلدگاه اقتصلادی
نسبت به خسارت تنبیهی را نشان میدهد )1 :خسارت تنبیهی باید به اشتباهات عمدی محدود شلود؛
 )2این تقصیرها معموالال استاندارد حقوقی مراقبت را با یلک حاشلیۀ گسلترده نقل

ملیکننلد؛ و )3

الراء صادر شده برای خسارت تنبیهی باید ای نظر مبلغ کهن باشند .این خصوصلیات بلرای برقلراری
خسارت تنبیهی ضروری هستند و می تواننلد اهلداف ایلن نهلاد را واضل کننلد .اهلدافی کله بلرای
تحمی خسارت تنبیهی پیشنهاد شده است شام مجایات کردن متالتان ،بایداشتن السیبینندگان،
پاداش دادن به خواهانهایی که در غیر این صورت اقامۀ دعلوا نملیکردنلد و کامل کلردن جبلران
خسارت قربانیان می شود .در ادامه ،وی این اهداف را موابق با سله ویژگلی شلناخته شلدة خسلارت
تنبیهی ای طریق تحلی های اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
اولین ویژگی در نظر گرفته شده عمدی رفتار کردن است .با این توضی که ،خسلارت جبرانلی
برای بایداشتن تقصیرهای غیرعمدی کافی و بلرای جللوگیری ای تقصلیرات عملدی ناکلافی اسلت.
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بعهوه ،اگر تقصیر غیرعمدی باشد مجایات کردن اغلب ناعادالنه به نظر میرسد .بنابراین ،محلدود
ساختن خسارت تنبیهی به اشتباهات عمدی با اهدافِ مجایات و بایدارندگی سایگار است.
دومین مشاصه ،محدود کردن به اشتباهات فاح

است ،که این هم با مجایات و بایدارنلدگی

سایگار به نظر میرسد .واقعیت این است که تقصیر باید بزرگ و سنگین باشد تلا خسلارت تنبیهلی
بتواند بهعنوان یک حتاظ و تأمین در مقاب اشتباهات در دعلاوی ملدنی بله کلار رود ،کله حمایلت
کم تری برای خوانده نسبت به دادرسی کیتلری فلراهم ملیشلود .بله نظلر ملیرسلد چنلین حتلا ی
هنگامیکه مجایات موضوع بحن است مولوب باشد.
این واقعیلت کله الراء خسلارت تنبیهلی اغللب بلزرگ و هنگتلت هسلتند نیلز بلا بایدارنلدگی و
مجایات موابق و سایگار است .یک افزای

قاب توجه در غرامت برای جبران لذت نامشروع ناشی

ای عدم متابعت که تقصیر عمدی را به دنبال داشته ،مورد نیای است .عهوه بر ایلن ،اشلتباه عملدی ای
نظر اخهقی خورناکتر ای تقصیر غیرعمدی است ،ایاینرو افزای

در مجایات ضروری اسلت .در

مقاب  ،اگر هدف ای پرداخت خسارت تنبیهی پاداش دادن به خواهانها برای طرح دعوا یا پرداخلت
کام غرامت به قربانیان باشد ،صدور رمی خسارت تنبیهی با مبلغ پایین نیز کافی و مناسلب خواهلد
بود .در نتیجه سه ویژگی خسارت تنبیهی با اهداف مجایات و بایدارندگی السیبیننلدگان سلایگار
خواهد بود ،اما با اهدافِ پاداش دادن به خواهانها برای اقامۀ دعوا یا جبران بهطور کامل خسلارت
قربانیان ناسایگار است.
در خصون وضعیت خسارت تنبیهی و اهداف الن در نظام حقوقی ایلران قابل ذکلر اسلت کله
نهاد خسارت تنبیهی ،برای اولین بار در ایران ،ای طریق ماده واحدهای با عنوان «قانون اصهح قلانون
صهحیت دادگستری جمهوری اسلهمی ایلران» پلی

بینلی شلده اسلت ( Darabpour & Soltani

 .)Ahmadabad, 2015: 73که ای یک سو ،صلرفنظلر ای ایلرادات عدیلده متهلومی وارد بلر ایلن
قانون ،این مصوبه با هدف بسیار قوی سیاسی فقط در مقام پاساگویی به رقیب سیاسی برالملده و ای
تجربیات تاریای چنین برمی الید که این متون با همان شدت و سرعتی که وضلع ملیشلوند متعاقبلاال
نسخ شده و ای بین میروند و به ندرت میتوانند مبنای نظمی حقوقی پدید الورند ( Zaheri, 2004:

.)173
ای سوی دیگر ،هی یک ای اهداف عمده فوقالذکر بلهطلور جلدی ملورد توجله قلانونگلذار و
نویسندگان حقوقی ما قرار نگرفته است .حتی در مقاب مشاهده شده دادگاهها ملوارد دیگلری را بله
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عنوان خسارت تنبیهی شناسایی نملوده انلد کله بلا نهلاد ملورد نظلر در ایلن پلژوه

(کله بلا عنلوان

 Punitive Damagesشناخته میشود) موابقت نلدارد؛ بله عنلوان مثلال شلعبه  29دادگلاه عملومی
مشهد طی دو رمی 1تبصرة ماده  1۰9قانون الیین دادرسی مدنی را خسارت تنبیهی شناخته است ،کله
اگرچه این مقرره دارای خصوصیت تنبیهی است لیکن با خسلارت تنبیهلی تتلاوت بسلیار دارد 2.در
ادامه مهحظه خواهد شد که توجیهات مورح شده در ییر هی گاه مدنظر حقوقدانان ما قرار نگرفتله
است.
 .۲-۲تنش میان اهداف بازدارندگی و مجازات

در اینکه خسارت تنبیهی می بایست دارای رابوۀ معقول بلا خسلارت جبرانلی و توانلایی خوانلده
جهت پرداخت الن باشد ،بحثی وجود ندارد؛ اما دادگاههلا معللوم نکلردهانلد رابولۀ معقلول در ایلن
یمینه به چه معناست .با توجه به هلدف مجلایات نویسلندگان حقلوقی بلر روی ایلن فلرد تمرکلز
میکنند که هدف اصلی جامعه مجایاتِ اعمال قاب سرین

میباشد .دستیابی به این هدف به طلور

منوقی ساده و السان است اگر خوانده یک شاصی حقیقی باشد که برای عمل تلومم بلا سلرین ،
مقصر شناخته شده ،تحمی خسارت تنبیهی بر وی ،او را تنبیه میکند .اما اگر خوانده یلک شلرکت
یا شا

حقوقی باشد ،تحمی خسارت تنبیهی بر روی الن شلرکت مشلک سلای و پیچیلده اسلت؛

چرا که ممکن است منجر به مجایاتِ افراد قاب سرین

درون الن شرکت بشود یا نشود.

اغلب دادگاهها در این خصون الیم دانستهاند که اگر یلک خوانلدهای بله شلیوهای فلاح
همراه با سؤ نیت نسبت به حقوق دیگران عم کرده باشلد ،درجلۀ قابلیلت سلرین

یلا

او را بله عنلوان

یک فاکتور کلیدی در تعیین میزان خسارت تنبیهی در نظر گیرند .ای نظر اخهقلی نیلز در ایلن نکتله
که رفتار قاب سرین تر مجایات بیشتر را الیم دارد ،شکی وجود نلدارد ،للیکن ایلن سلوال مولرح
می شود که به چه میلزان بیشلتر  ،کله پاسلخ قلاطعی بلرای الن شلرح داده نشلده اسلت .اگلر هلدف
________________________________________________________________
 -1به شمارههای  ۸9۰9975112۴۰12۴۰و ۸9۰9975112۴۰112۰؛ به نق ای (.)Khodabakhsi, 2013: 78-83
 -2تبصره ماده  1۰9قانون الیین دادرسی مدنی (مصوب  )1379را نباید خسارت تنبیهی شناخته است .چرا که تمام مبللغ خسلارت
تنبیهی نباید به دولت پرداخته شود و حتماال باید مقداری ای الن به خوانده داده شود ،مبلغ الن باید هنگتت باشلد و اینکله دادگلاههلا
رمساال و بدون درخواست خواهان قادر به صدور خسارت تنبیهی نیستند.
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مجایاتی خسارت تنبیهی را مدنظر قرار دهیم ،برای انجام این کار ،الیم است که مجلایات بلاالتری
تعیین شود اگر فرد ثروتمند تر است ،چرا که پول اریش کمتری برای او دارد اگر او ثروتمند باشلد
و برای کاستن مولوبیت او باید مبلغ بیشتری ای او گرفت.
اگرچه دادگاهها بزرگی السیب وارده به ییاندیده را در ارییابی میزان مناسب خسلارت تنبیهلی
در نظر می گیرند ،لیکن ای میزان السیب واقعی به عنوان مبنایی برای ضرب کردن خسلارت اسلتتاده
نمیکنند 1.در عود ،دادگاهها السیب را بله یلک روش ملبهم در نظلر ملیگیرنلد ،یعنلی ای طریلق
استتاده ای این قاعدة کلی که خسارت تنبیهی باید یک «رابوۀ معقول و منوقی» با خسلارت جبرانلی
داشته باشد 2.النها بیان نمی کنند این ارتبا چه بایلد باشلد و ،حتلی یمانیکله النهلا یلک رابولۀ میلان
خسارت تنبیهی و جبرانی را افراطی تشای

داده انلد ،یلک رهنملودی بلرای شناسلایی ایلن نسلبت

خان ارائه نکردهاند (.)Eisenberg et al., 1997: 624
دادگاه همچنین توجهی به احتمال فرار ای مسؤولیت نمیکننلد ،وللو اینکله ایلن احتملال علاملی
تعیین کننده در دسلتیابی بله بایدارنلدگی مناسلب باشلد .دادگلاههلایی نیلز کله بله احتملال فلرار ای
مسؤولیت اشاره میکنند ،به صورت نادرست به الن اهمیت میدهند .برای مثلال ،دادگلاههلا گلاهی
اوقات در نظر میگیرند که الیا خوانده تهشی برای پنهان کردن رفتارش نموده است یلا نله .بلا ایلن
حال ،دادگاهها معموالال این کار را در ارییابی قابلیت سرین

رفتار خوانلده انجلام ملیدهنلد؛ بلدین

صورت که هرچه رفتار فرد توام با پنهانکاری بیشتر باشد ،رفتار وی را قاب سرین تر ملیشناسلند؛
لیکن النها بلهطلور کللی اریش اینکله تلهش بلرای ماتلیکلاری بلر روی محاسلبۀ شلانس فلرار ای
مسؤولیت تأثیر میگذارد را درک نمیکنند .بعهوه ،دادگلاههلا گلاهی اوقلات ذکلر ملیکننلد کله
________________________________________________________________
 1یک فرمولی ساده برای اطمینان ای اینکه السیبینندگان برای السیبهایی که وارد کلردهانلد غراملت خواهنلد پرداخلت ،بلدین
شک است که مجموع غرامت تحمی شده بر روی یک السیب یننده باید برابلر بلا السلیبی کله وی وارده کلرده اسلت ضلرب در
معکوس احتمال اینکه السیبیننلده مسلوول شلناخته خواهلد شلد هنگامیکله بایلد مسلوول باشلد .بلرای مثلال ،اگلر احتملال اینکله
السیبیننده مسوول شناخته شود  1به  ۴یا  25درصد و خسلارت جبرانلی  1۰۰هلزار توملان باشلد  ،ایلن فرملول در نتیجله مجملوع
غرامتِ  ۴۰۰هزار تومان را بر السیبیننده تحمی میکند .بوور مشابه ،در صورتی که السیبیننده بلا احتملال یلک دهلم مسلوول
شناخته شود ،غرامت باید یک میلیون تومان باشد.
2- BMW of N. Am., Inc. v. Gore, 116 S. Ct. 1589, (1996).
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هزینه های دادرسی نیز باید مدنظر قرار گیرد «بووریکه خواهان را برای کشیدن مسلؤول بله دادگلاه
تشویق کند» .این عام به وضوح مربو به شانس فرار السلیبیننلده ای مسلؤولیت اسلت ،چلرا کله
یکی ای دالی مسؤول شناخته نشدن السیبیننده این است که او تعقیب نمیشود.
در ک موارد صدور خسارت تنبیهی با توجه به هدف مجلایات و بایدارنلدگی متتلاوت اسلت؛
مللثهال هللدفِ بایدارنللدگی حکللم مللیکنللد کلله خسللارات تنبیهللی ،در مللواردی کلله احتمللال اینکلله
السیبیننده ییر  1۰۰درصد مسؤول شناخته شود ،یا اگر منافع حاصله بلرای السلیبیننلده ای لحلاظ
اجتماعی نامشروع مهحظه شود ،مورد استتاده قرار گیرد .درحالیکه هدف مجایات ،بیان ملیدارد
خسارت تنبیهی درصورتیکه رفتار السیبیننده قاب سرین
که قابلیت سرین

باشد باید صادر شود .مشلا

اسلت

رفتار بهطور مستقیم مربو به هلدف بایدارنلدگی نیسلت .للیکن ایلن دو هلدف

کامهال متتاوت نیستند ،بلکه در مواردی تداخ و همپوشانی میانشان احساس میشود .مثهال فروشلندة
اتومبیلی را درنظر بگیرید که با حیله و تقلب خلودروهلای السلیبدیلده را بله جلای خلودرو نلو بله
مصرفکنندگان میفروشد ،در این موارد هم رفتار فروشلنده بله شلدت قابل سلرین

اسلت و هلم

احتمال اینکه مصرف کننده ای حیلۀ او مولع شود و دعوایی علیله وی مولرح کنلد پلایین اسلت کله
احتمال فرار ای مسؤولیت وی را بسیار باال میبرد.
در مقاب  ،در مواردی که رفتار مضر تقریباال بوور قوع منجر به مسؤولیت ملیشلود و فلرد خلاطی
بوور صد در صد به برای تقصیرش دادگاه کشیده میشود ،خسارت تنبیهی برای بلایداری مرتکلب
شبهجرم الیم نیست هر چند رفتار به شدت قاب سرین

باشلد .چنانکله قضلیۀ  Exxon Valdezدر

ادبیات اقتصادی مثالی برای این موضوع محسوب شده است ،1بدین خلاطر کله احتملال اقاملۀ یلک
دعوای مسؤولیت بعد ای وقوع حادثه نزدیک به  1۰۰درصد بوده است ،همانند ملوقعیتی کله جلراح
________________________________________________________________
 1در این پرونده ،نتتک

خوانده ،یعنی اکسون والدی در منوقهی الالسکا به یک صاره برخورد کرد و  2میلیلون گلالن نتلت ای

الن نشت کرد .کاپیتان این نتت ک  ،جویف هزلوود ،قبهال برای سؤ مصرفِ الک درمان شده بود و در ارتبا بلا حادثلهی ملورد
بحن ،مشا

شد که مقررات حاکم بر مصر ف الک را نق

کرده است .واض است که در شرایط حادثلهی اکسلون واللدی،

اساساال هی احتمالی که شرکت خوانده بتواند ای مسؤولیت بگریزد وجود نداشته است چون یک بادبان به نتتک

متص بلود ،کله

شناسایی هویتِ السیبیننده ساده می کرد و خسارت وارد به ییاندیدگان چنان بود که النان حتی بدون احتساب خسارت تنبیهلی
مشتاق به طرح دعوا بودند.
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پس ای عم  ،وسای جراحی را در بدن بیمارش جا بگذارد .ای سوی دیگر ،رفتار غیرقابل سلرین
با یک احتمال پایین مسؤول شناخته شدن ممکلن اسلت در نهایلت خسلارت تنبیهلی را بلا توجله بله
هدف بایدارندگی نیای داشته باشد .تنها اگر قابلیت سرین

با هزینهها یلا منلافع نامشلروع اجتملاعی

متص باشد ،میتواند یک عام مناسب برای هدف بایدارندگی باشد.
 .3توجیهات وجود خسارت تنبیهی

همانطور که اشاره شد ،بسیاری ای حقوقلدانان جبلران خسلارت را بلهعنلوان مهلمتلرین هلدفِ
حقوق شبهجرم در نظر دارند .در تحلی های اقتصادی صورت گرفته در خصون مسلؤولیت ملدنی
و خسارت تنبیهی ،جبران خسارت یک هدفِ حقوق شلبه جلرم و متعاقبلاال خسلارت تنبیهلی نیسلت،
بلکه در تجزیه و تحلی اقتصادی حقوق شبه جرم ،به حداق رساندن مجملوع هزینلههلای حلوادث
( )Calabresi, 1970: 30به عنوان برترین هدف در نظر گرفته شده است .حقوق مسلؤولیت ملدنی
به عنوان یک وسیله میتواند انگیزههای رفتاری 1برای عامهن شبه جرم فراهم کند ،بووریکه النهلا
الثار خارجی رفتارشان را درونی کنند .در این راستا دالیلی کله در توجیله ایلن نلوع خسلارت بیلان
شده است بهطورکلی مرتبط با اهداف مذکور برای خسارت تنبیهی است.
در با ل

ییللر ،اسللتداللهللای اقتصللادی در حمایللت ای خسللارت تنبیهللی را ،هللم ای دیللدگاه

بایدارندگی و هم ای دیدگاه مجایات بحن خواهیم کرد .ایلن مهلم اسلت کله درک شلود حقلوق
مسؤولیت مدنی و حقوق کیتری ،ابزارهای حقوقی ماتلتی هستند که هر دو به منظور پیشلگیری ای
رفتار نامولوب اجتماعی طراحی شدهاند.
 .1-3توجیهات مبتنی بر بازدارندگی

در هللدف بایدارنللدگی قصللد داریللم بللا تحمیل مسللؤولیت بلله عام ل ییللان بلله دلی ل عملکللرد
گذشته اش ،او و سایر افرادی را که در موقعیت مشابهی قرار دارنلد وا داریلم تلا بلا انجلام الن دسلته
اقدامات احتیاطی که ای نظر هزینه قاب توجیه است ،در الینده ای وقوع حادثۀ ییانبار منصرف کنلیم
________________________________________________________________
1- Behavioural Incentives
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( .)Nodrati Kalvanagh, 2007: 35چنانکه برای مثال ،دادگاهها بیان میدارند که خسارت تنبیهی
«به منظور جلوگیری متالف و دیگران ای ارتکاب اشتباهاتِ مشابه در الینده» 1پی بینی شده است.
در نظریه های مبتنی بر بایدارندگی ،هدف مسلؤولیت ملدنی ایلن اسلت کله ای طریلق گنجانلدن
هزینههای حوادث و به عبارتی هزینههای مسؤولیت در قیمت فعالیلتهلا ،افلراد را ترغیلب کنلد تلا
مجموع هزینههای حوادث (هزینههلای ملورد انتظلار حلوادث) و هزینلههلای پیشلگیری ای حلوادث
(هزینههای مراقبت و احتیا ) را به حداق برسانند .ای دیدگاه تحلیل گلران اقتصلادی ،بایدارنلدگی
مولوب ای نظر اجتماعی در نقوهای اتتاق میافتد که هزینۀ اجتماعی نهایی ای کاه

حوادث برابلر

با منتعت اجتماعی نهایی باشد و باعن میشلود افلراد در انجلام اعملال و فعالیلتهلای خلود سلو
مناسبی ای مراقبت را اتااذ نمایند و به میزان مناسبی در فعالیتها شرکت کنند .برای مثال راننلدهای
را در نظر بگیرید که میزان توجه وی بله الیینلههلا و سلرعت

نشلاندهنلدة سلو مراقبلت و میلزان

مسافتی که او راننلدگی ملیکنلد بیلانگر سلو فعالیلتاش اسلت .بایدارنلدگی مناسلب ،میزانلی ای
بایدارندگی است که باعن می شود این شلا

بله میزانلی مراقبلت و فعالیلت نمایلد کله ای لحلاظ

اجتماعی مولوب و مناسب است .ایاینرو  ،بایدارنلدگی بهینله بلدین معنلا نیسلت کله شلا

1۰۰

درصد اقداماتِ احتیاطی اتااذ کند بووریکه هی گونه حادثهای امکان وقوع پیدا نکند بلکه میزانلی
ای احتیا الیم است که ای نظر اجتماعی با توجله بله هزینلههلایی و منلافعی کله بلا اتالاذ الن اقلدام
صورت میگیرد ،موجه باشد .درصورتی که السیبینندهای مجبلور بله پرداخلت غراملت بلاالتر ای
میزان ضررهایی که وارد کرده اسلت شلود (ماننلد وضلعیتی کله پرداخلت خسلارت تنبیهلی ایجلاد
می کند) ،ممکن است خور بایدارندگی بی

ای حد ایجاد شلود .در چنلین شلرایوی ،السلیبیننلده

بی تر ای حد الیم اقدامات احتیاطی اتااذ میکند(مراقبت میکند) یا سلو فعالیلتاش را بلی
حد کاه

ای

میدهد تا السیب کمتری تولید کند .در این هنگام بر فلرد مثلال راننلده النقلدر سلو

فعالیت را کاه

و سو مراقبت را افزای

میدهد که برخهف الن مقداری میشود کله ای لحلاظ

اجتماعی مولوب است (درحالیکله جامعله بله فعالیلت راننلدگی نیلای دارد چلرا کله یلک فعالیلت
مولوب است و وقت را صرفهجویی میکند و الثار مثبت دیگر نیلز دارد) .در مجملوع هلدف ملا ای
________________________________________________________________
1- Pacific Mut. Life Ins. Co. v. Haslip, 499 U.S. 1, 20-24 (1991).

 143

تحلی حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی

تحمی خسارت چه خسلارت جبرانلی و چله تنبیهلی الن اسلت کله بایدارنلدگی در سلو موللوب
اجتماعی قرار گیرد نه اینکه بایدارندگی بی
 .1-1-3فرار از پیگرد

ای حد ایجاد شود.

۱

توضی داده شد باییگران محرکهای رفتاری ای سیسلتم مسلؤولیت ملدنی دریافلت ملیکننلد،
بهطور تلویحی فرد میشد که اگر یک مرتکب شبهجرم باعن ضررهایی شود که او باید در قبلال
الن مسؤول باشد ،او درواقع نیز مسؤول شناخته خواهد شد .بله هملین خلاطر در ایلن شلرایط وی بلا
تمام الثار خارجی منتی 2که سبب النها شده اسلت مواجله ملیگلردد .بلااینحلال ،شلرایط بسلیاری
وجود دارد کله احتملال مسلؤول شلناخته شلدن را بله ییلر  1۰۰درصلد بکشلاند ،بلهعبلارتیدیگلر،
السیبینندگانی که باید مسؤول شناخته شوند ممکن است ای محاکمه فرار کنند.
 )1ناست اینکه ،ممکن است برای قربانیان مشک یا حتی غیرممکن باشد تا تشای

دهند چله

کسلی بلله النهللا صللدمه وارد کللرده اسللت .مثل متللواری شللدن راننللده پللس ای تصللادف کلله بللرای
السیبدیده در وهلۀ اول ممکن است هویتِ السیبیننده ناشلناخته بلاقی بمانلد و او بلرای شناسلایی
(اگر ممکن باشد) نیای به صرف وقت و هزینه دارد .ای سلوی دیگلر ممکلن اسلت مشلک ناشلی ای
دشواری اثبات تقصیر (اگر الیم باشد) و یا سببیت طرف دعلوا باشلد .پولینسلکی و شلاول مثلالی ای
یک نوعی ای سرطان میالورند که میتواند بهطور طبیعی نیز ایجاد شلود ،املا بله خلاطر در معلرد
قرار گرفتن یک ماده سرطانیای ساختۀ انسان ایجاد میشود .مانند موردی کله شلرکتی یلک ملاده
اللودهکننده و بیمارییا غیرقابل ردیلابی را در هلوا رهلا ملیکنلد ( Polinsky & Shavell, 1998:

 .)888قربانی در این مورد ممکن است به خاطر استعمال سیگار دچار سلرطان ریله شلده باشلد .در
اینصورت نه تنها قربانی قادر به تشای

السیبیننده نیست ،بلکه در اثبات ادعای خلود در دادگلاه

نیز با مشک مواجه خواهد شد.
«اگر السیبینندگانی که ای محاکمه فرار میکنند ،مجبور باشند فقط میزان معمول غرامتهلا را
در مواقعی که تحت تعقیب قرار میگیرند ،پرداخت کنند ،النگاه غرامتهای مورد انتظارشان کمتر
________________________________________________________________
1- Escape From Suit
2 - Negative Externalities
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ای ییانهای مورد انتظاری که بوجود میالورند خواهد شد و مشتاق به ضرر یدن میشوند .درنتیجله
انگیزه هایشان برای کاه

خور ناکافی خواهد بود و ایاینرو برای النکه انگیزهها بهطور مناسبی بله

وضع اول بای گردد ،غرامتها باید به باالتر ای سو خسارت در یملانی کله النهلا مسلؤول شلناخته
میشوند افزای

یابد)Shavell, 2009: 290( ».

 )2دوم اینکه ،قربانی ممکن است ای النچه کله در تحلیل اقتصلادی حقلوق بله عنلوان «دلسلری
منوقی» 1شناخته شده است رنج ببرد .این مشک بدین معناست که قربانی با وجود تشلای

هویلت

السیبیننده ،طرح دعوا علیه مرتکب شبهجرم را بسیار گران (ایجملله بله خلاطر هزینلههلای بلاالی
دادرسی و یا غرامت پایین دریافتی) تشای

بدهد .این مشک ممکن است به ویژه در شرایوی که

در الن ضرر و ییانها بر روی تعداد ییادی ای قربانیان پا

شده است ،اتتاق بیافتلد ماننلد ملوردی

که مواد شویندة شرکت شناخته شده ای السیب جزئلی بله تعلداد ییلادی ای مصلرفکننلدگان وارد
کند .با این حال مجموع ییان وارد به جامعه ممکن است قاب توجه باشد بلهطلوریکله طلرح دعلوا
میتواند ای لحاظ اجتماعی سودمند باشد.
 )3سوم اینکه ،السیب یننده ممکن است اقداماتی برای جلوگیری ای ردیلابی و کشلف ملواردی
که در الن وی بهطور عمدی شبهجرم را مرتکب شده انجام داده باشد .چنانکله در شلب یلا ملواقعی
که فردی در مح وجود ندارد دست به ارتکاب عم مییند .بدیهی است بلا انجلام ایلن اقلدامات
احتمال مسؤول شناخته شدن مرتکب کاه

مییابد.

در تمام این شرایط ،یک شبهجرم ارتکاب یافته است و مرتکب شبهجلرم بایلد در قبلال ضلرر و
ییان ناشی ای الن مسؤول باشد .با این حال ،اگر قربانی دعلوایلی علیله خلاطی اقامله نکنلد ،مرتکلب
شبه جرم با مسؤولیت مواجه ناواهد شد .اگر قربانیان طرح دعوا نکنند و یا نتوانند تمام عناصلر الیم
برای مسؤولیت را ثابت کنند ،احتمال اینکه مرتکب شبهجرم مسؤول دانسته شود به ییر  1۰۰درصد
سقو میکند .ای اینرو ،مرتکب شبهجرم دیگر به درستی هزینلههلای اقلدامات پیشلگیرانه در برابلر
کاه

عواملی که سبب ضرر و ییان ک شدهاند را به دوش نمیکشد ،بلکه تنها عواملی را کله در

مسؤولیت مورد انتظارش مؤثر است کاه

میدهد .با توجه به اینکه در شرایط مستعد برای صلدور

________________________________________________________________
1- Rational Apathy
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خسارت تنبیهی ییانها فراتر ای مسؤولیت مورد انتظار است ،و مرتکب شبهجلرم اقلدامات احتیلاطی
کافی اتااذ نمیکند یا اغلب در فعالیتها بی

ای حد مشغول میشود ،رفع این وضعیت با اللزام بله

پرداخت خسارت تنبیهی فراهم میشود (.)Koziol et al., 2009: 223
در نهایت ،اگر احتمال مسؤول شناخته شدن ییر  1۰۰درصد واقلع شلود ،للیکن غرامتلی کله در
صورت مسؤول شناخته شدن باید پرداخت شود فراتلر ای ضلرر و ییلان رمی داده شلود ،مسلؤولیت
مورد انتظار می تواند دوباره اندایة درسلت را دارا باشلد .ماصوصل الا اگلر خسلارت جبرانلی ضلربدر
عکس احتمال مسؤول شناخته شدن باشد ،النگاه غرامتهای ملورد انتظلار معلادل ییلانهلای ملورد
انتظار خواهد شد و انگیزهها درست خواهد شد .بهعنوانمثال اگر احتمال مسلؤول بلودن  5۰درصلد
است ،خسارت جبرانی باید  2برابر شود تلا انگیلزههلای صلحی را فلراهم کنلد .سلیبوک در بحلنِ
حقوق ایاالت متحده بیان داشته که «اندایة الراء خسارت تنبیهی بهطور قابل پلی بینلیای ای طریلق
اندایة الراء خسارت جبرانی مشا

هستند )Sebok, 2007: 969( ».این عقیده به نظر ملیرسلد بلا

این ایده که خسارت تنبیهی به صورت ضریبی ای خسارت جبرانی است ،موابقت دارد.
یک نمونۀ اولیه ای این دیدگاه که مجایات باید شدیدتر باشد -اگلر احتملال «گرفتار(دسلتگیر)
شدن» پایین است -را میتوان در قانون اشنونا (که متعلق به  2۰۰۰سال قب ای میهد اسلت) و دیگلر
قوانین باستانی پیدا کرد؛ بهعنلوان مثلال در ایلن کلدها مجرملانی را کله در روی دسلتگیر ملیشلدند
محکوم به پرداخت مبلغی جریمه میکردند لیکن افلرادی را کله در طلول شلب گرفتلار ملیشلدند
محکوم به اعدام ملیسلاختند ( 1.)Martha T. Roth, 2001: 88واقعیلت ایلن اسلت کله خسلارات
تنبیهی ،اگر مجای شناخته شوند ،اغلب در یمینۀ شبهجرایم عمدی که در الن مرتکب شبهجرم سلعی
در فرار ای مسؤولیت دارد ،موابق با این توجیه باشد .ای اینرو ،خسارت تنبیهی و حقوق کیتلری هلر
دو میتوانند مشوقهایی را که حقوق مسؤولیت ملدنی ای طریلق خسلارت جبرانلی فلراهم ملیکنلد
اصهح و تکمی کنند .لیکن باید توجه کرد ،پی بینی توانایی وصول خسارت تنبیهی ممکلن اسلت
قربانیان را به اقامۀ دعوا تحریک کند ،حتی اگر هزینلههلای طلرح دعلوا ای خسلارت جبرانلی ملورد
انتظار فراتر رود.
________________________________________________________________
 -1ر.ک .مواد  12و  13قانوننامه اشنونا؛ همچنین نگاه کنید به ماده  21قانون حمورابی.
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 .۲-1-3کم انگاریِ آسیب (برآورد کمِ آسیب)

1

این موضوع اغلب بیان شده است که خسارات تنبیهی باید صادر شلوند تلا ضلررهلای معنلوی و
دیگر ضررهایی را که در غیر این صورت درون خسارت جبرانی گنجانده نمیشدند برای خواهلان
جبران کنند ( .)Habibi, 2010: 51معموالال این استدالل وجود دارد که فرد میشود ،هنگلامیکله
اشاان برای السیب وارده مسؤول شناخته میشوند ،هملۀ خسلارت وارده را ملیپرداینلد .وللی در
عم  ،اشاان ممکن است ای الزام به پرداخت مقداری ای السیب فرار کنند .محتم تلرین شلرایوی
که در الن تمام السیب علیه خوانده وضع نمیشود هنگامی است کله یلک جلزء خلان ای السلیب،
مثهال برخی ای ضررهای غیرمالی ،ای خسارت جبرانی مستثنا میشوند .در ایلن شلرایط اگلر خسلارت
جبرانللی کمتللر ای السللیب واقعللی وارد المللده باشللد ،بایدارنللدگی ناکللافی بلله وجللود خواهللد المللد.
بهعبارتدیگر ،اگر این خور وجود داشته باشد که خسارت جبرانی برای پوشل

ضلررهای قربلانی

ناکافی باشد ،السیبیننده انگیزههلای رفتلاری کلافی دریافلت نملیکنلد .مقلدار محاسلبه نشلده در
خسارت جبرانی معموالال توسط دادگاهها بهعنوان دلیلی برای تحمی خسارت تنبیهی ذکلر شلدهانلد
( .)Katouzian, 2011: 96تا اندایهای استدالل شده است که «میزان غرامت باید باالتر ای النچه کله
توسط فرمول ضلریب تعیلین شلده ،محاسلبه شلود تلا هلر دو احتملال فلرار ای مسلؤولیت و احتملال
نپرداختن تمام السیب را با هم جبران کند )Polinsky & Shavell, 1998: 896( ».هرچند میدانلیم
که صدور خسارت تنبیهی به عنوان جایگزینی بلرای یلک جلزء متقلودِ السلیب 2دارای یلک منولق
بالقوه در ارتبا با بایدارندگ ی مناسب است ،لیکن پیشلنهاد شلده کله ضلمانت اجلرا بلرای مقلادیر
محاسبه نشدة السیب ،بهتر است ای طریق تجدیدنظر در قواعدِ مورد استتاده بلرای محاسلبۀ خسلارت
جبرانی پیگیری شود .همانطور که میدانیم ،تحلیل هلای اقتصلادی ای بایدارنلدگی حلاکی ای ایلن
است که السیبینندگان بایستی مجبور به پرداخت برای تمام السیبی کله باعلن شلدهانلد ،شلوند تلا
النها اقدامات احتیاطی مناسب را اتااذ کننلد و قیملتهلا و مشلارکت در فعالیلتهلای ریسلکدار
مناسب باشد .بنابراین ،اگر یک با

ای السیب وجود دارد که نادیده گرفته شده ،یک سیاستی که

الن را به عنوان خسارت تنبیهی بپذیرد ،سودمند به نظر میرسد.
________________________________________________________________
1- Underestimation of Harm
2- Missing Component of Harm
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با وجود این نکته ،استتاده ای خسارت تنبیهی به عنوان جایگزینی برای بال هلای حلذف شلدة
خسارت جبرانی مشک سای است .چنانکه یک با

ای السیب ممکن اسلت بله خلاطر مشلکهت و

هزینههایی که در ارییابی الن وجود دارد ،ای خسارت جبرانی مستثنا شود .بهعنوان مثلال درد و رنلج
تجربه شده توسط دوستان فردی را که میمیرد در نظر بگیریلد .اگلر ایلن بال

ای السلیب در الراء

جبرانی لحاظ شوند ،تعدادِ مدعیان در پروندههای قت بسیار ییاد خواهد شد ،و هزینههای دادرسلی
نیز به خاطر مباحثۀ طرفین در خصون میزان ضررهای روانیشان افزای

ملییابلد .در نتیجله ،بهتلر

است که بسیاری ای چنین عناصری ای السلیب را کله تعیلین النهلا دشلوار اسلت را ای (گنجانلدن در)
خسارت جبرانی حذف کنیم ،ولو اینکله ایلن عناصلر واقعلی باشلند و حلذفشلان بولور نلامولوبی
بایدارندگی را رقیق کند.
اگر یک قسمت ای ضرر ای خسارت جبرانی به این دالی حذف شوند ،بایلد تقریبلاال ای خسلارت
تنبیهی نیز حذف شوند .معایب تهش برای تعیین با های متقودِ السیب نباید فقط به خلاطر النکله
تحت عنوان متتاوتی(تنبیهی) محاسبه شده انلد ،کلم شلود .تعیلین و ارییلابی درد و رنلج مربلو بله
مرگ یک دوست ،فقط به خاطر اینکه این ضرر به خسارت تنبیهی منتق شده ،ساده ناواهلد شلد.
درواقع ،انتظار میرود دقت و صحت اندایهگیری این ضرر بدتر شلود چلونکله محاسلبۀ خسلارت
تنبیهی ای طریق روشها و مقرراتِ مشهود و مسلمی کله در ملورد تعیلین خسلارت جبرانلی معملول
است ،تنظیم نمیشود (.)Polinsky & Shavell, 1998: 940-941

1

 .3-1-3ارضاء نامشروع از ایجاد آسیب

گاهی اوقات میزان خسارات تنبیهی با اعمال این قاعده که خوانده نباید ای رفتار غیرقانونی خود
سودی تحصی کند ،تحت تأثیر قرار میگیرد .اگر مقدار غرامتی که خوانده باید بپرداید بلا السلیبی
که وارد نموده برابر باشد ،سود تحصی شده ای رفتلار مضلر توسلط خوانلده ای بلین ناواهلد رفلت،
________________________________________________________________
 1اگر باشی ای السیب به عنوان قسمتی ای خسارت تنبیهی در نظر گرفته شود ،نه تنها با دقت کمتری اندایهگیری ملیشلود ،بلکله
مشک دیگری نیز خواهیم داشت؛ این با

ای السیب در اکثر پرونلده هلا حلذف خواهلد شلد ،یعنلی ملواردی کله در النهلا تنهلا

خسارت جبرانی صادر میشود .به ویژه این قسمت در حدود  9۴درصد ای مواردی که در الن خسارت تنبیهی صادر نشلده اسلت،
حذف خواهد شد.)Eisenberg et al., 1997: 633 ).
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درنتیجه این استدالل وجود دارد که غرامتِ تحمیللی بایلد شلام یلک مؤلتلۀ تنبیهلی کلافی بلرای
جبران منافع ناشی ای شبه جرم باشد؛ لیکن باید توجه شود که در چه ملواردی بایسلتی ای ایلن مؤلتله
استتاده نمود
الیا ای نظر بایدارندگی منوقی است که تأیید کنیم منتعت تحصی شده خوانده پسگرفتله شلود
یا باید غرامت صرفاال بلر اسلاس السلیب وارده بله قربلانی باشلد( 1جلدای ای موضلوع امکلان فلرار ای
مسؤولیت) در این بال

نتیجله ملی گیلریم تنظلیم غراملت برابلر بلا السلیب بولور کللی منجلر بله

بایدارندگی مناسب میشود حتی یمانی که السیب کمتر ای منتعت خوانده است؛ چلرا کله سیاسلت
حذف کردن منتعتِ خوانده ممکن است منجر به بایدارندگی بی

ای حد شود .با این حال ،اسلتثناء

هنگامی مورح می شود که سودِ خوانده ای لحاظ اجتماعی نامشروع اسلت ،در چنلین حلالتی بیلرون
کشیدن منتعت خوانده ،مولوب است (.)Polinsky & Shavell, 1998: 918-920.
این موضوع که الیا خسارت تنبیهی مناسب است برای حذف سود بدست المده توسلط خوانلده
تحمی شود تنها هنگامی مورح ملی شلود کله منلافع خوانلده ای السلیب وارد شلده بله قربلانی فراتلر
میرود (و اال ،خسارت جبرانی منتعت بدست المده را ای بین میبلرد) .وضلعیتی کله در الن منتعلتِ
خوانده میتواند ای السیب فراتر باشد یمانی است که سو السلیب وارد شلده بله قربلانی نامشلا
است ،و بوور اتتاقی کم اعهم میشود ،بووریکه کمتر ای منتعلتِ السلیبیننلده اسلت .بلرای مثلال
فرد کنید شرکتی در نتیجۀ ناریدن دستگاه ایمنی  1۰۰هزار دالر سود ملیکنلد ،و اینکله السلیب
مورد انتظار ای قصور در خریدن این وسیله  1میلیون دالر است ،ولی بوور اتتلاقی صلرفاال السلیب 1۰
هزار دالری اتتاق میافتد .در اینجا سودِ  1۰۰هزار دالری شرکت فراتر ای السلیب کلم غیلرمعملول
 1۰هزار دالری است.
این مثال نشان میدهد قرار دادن غرامت بر اسلاس السلیب وارده بله قربلانی باعلن بایدارنلدگی
________________________________________________________________
 1خسارت مبتنی بر منافع ( ،) Gain Based Damagesمتهومی در مقاب خسلارت مبتنلی بلر ییلان وارد شلده بله ییلاندیلده
است ،که بیشتر در حقوق قراردادها مورد بحن قرار می گیرد .در خسارت مبتنی بر منافع ،بر خهف خسارت مبتنلی بلر ییلان کله
متعهد له (ییاندیده) هر مقدار خسارت که ای مح نق

قرارداد متحم شده را میتواند به عنوان غرامت دریافلت کنلد ،بله میلزان

خسارت متعهدله (ییاندیده) توجه نمیشود بلکه بایلد در محاسلبه ی میلزان السلیب بله مقلدار سلود تحصلی شلده توسلط متعهلد
(ییانیننده) توجه نمود و او را ملزم به بای گرداندن منافع حاص ای تالفاش کرد.
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مناسب میشود ،حتی اگر منتعت خوانده بیشتر ای السیب وارده باشد .پس الیم نیست کله خسلارت
تنبیهی را فقط به خاطر اینکه السیب (واقعی) وارده به طور غیلر معملول کلم اسلت و کمتلر ای سلودِ
السیبیننده هست ،تحمی شود.
شرایط دیگری که در الن سود خوانده ممکن اسلت ای السلیب وارد شلده بله قربلانی فراتلر رود
هنگامی است که میزان منتعت نامشا

است و به طور اتتلاقی ییلاد تحقلق ملیپلذیرد حتلی اگلر

منتعت مورد انتظار کمتر ای السیب باشلد .در نهایلت احتملال اینکله منتعلتِ السلیبیننلده ای لحلاظ
اجتماعی نامشروع باشد(مثهال اقدام شاصی به خاطر کینهجوئی باشد) ،را در نظر بگیرید.
مللورد اخیللر ،دلیلل دیگللر در ادبیللات اقتصللادی بللرای اعمللال خسللارت تنبیهللی شللده اسللت؛
السیبرساننده ای ایجاد ییانها منافع خاصی کسب میکنلد کله در رفلاه اجتملاعی اعتبلاری نلدارد.
برای مثال وقتی شاصی شیشههای پنجرة خانۀ همسایهاش را بلا سلوء نیلت ملیشلکند و ای نلاراحتی
همسایهاش لذت میبرد ،1اجتماع تمایلی به محاسبۀ مولوبیت شا
ندارد.

بهمنزلۀ اضافۀ بر رفاه اجتماعی

2

اگر مولوبیت السیبیننده ناشی ای رفتار نامشروع باشد ،این عمل بایلد بلهطلور کامل بایداشلته
شود؛ حتی اگر منافعاش ای السیب وارد المده به قربانی فراتر رود .بهعبلارتیدیگلر ،چلون مولوبیلت
(ارضایی) که السیبیننده ای وارد کردن صدمه کسب ملیکنلد در رفلاه اجتملاعی اعتبلاری نلدارد،
اجتماع تمای به کاه

یمینۀ عم مضر السیبرسلاننده دارد .بلرای انجلام ایلن کلار ،غراملتهلای

تحمیلی باید فراتر ای مولوبیتی باشد که السیبیننده درصدد است ای عمل

تحصی کند؛ بنلابراین،

غرامتها باید النقدر باال باشد که حتی السیبرسانی که این منافع پذیرفته نشده را تحصی میکنلد
بلای دارد ( .) Cooter, 1982: 87ییلرا منصلرف کلردن یلک شلا

ای شکسلتن للذتجویانله یلا

________________________________________________________________
 -1این وضعیت را با وضعیتی مقایسه کنید که در الن توپی پرتاب و به طور تصادفی شیشهی پنجره را ملیشلکند ،در اینجلا للذت
فرد خاطی ای بایی کردن ناشی میشود و شکستن شیشهی پنجره الن را افزای

نمیدهد.

 -2این بدین خاطر است که تحلی گران اقتصادی ،هزینهها و منافعی که السیبیننده در راه ارتکاب فع ییانبار و یا جللوگیری
ای الن به عم میالورد را نیز در هزینهها و منافع ک جامعه حساب میکننلد بله عنلوان مثلال راننلدهای کله بله جلای راننلدگی بلا
سرعت  6۰کیلومتر 9۰ ،کیلومتر میراند ولی  2۰دقیقه یودتر به مقصد میرسد ،این منتعلت ناشلی ای یودتلر رسلیدن جلزء منلافع
جامعه محاسبه میشود.
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کینهوریانۀ شیشۀ پنجره همسایه مستلزم جریمهای بیشتر ای هزینۀ تعوی

شیشلههاسلت .بنلابراین ،در

خصون منتعت نامشلروع اجتملاعی ،اسلتتاده ای خسلارت تنبیهلی بلرای اطمینلان ای اینکله منتعلتِ
خوانده حذف شده است ،قاب توجیه است.
 .4-1-3تشویق معامالت بازاری

۱
2

در شرایوی که در الن هزینههای معامله به الن اندایه پایین هستند تلا طلرفین معاملله را قلادر بله
مذاکره با یکدیگر در مورد قیمت پرداختلی بلرای انتقلال یلک حلق کنلد ،نظریلۀ اقتصلادی انتقلال
اختیاری را در قیاس با انتقال غیرارادی دارای رجحان میدانلد .ای دیلدگاه اقتصلادی ،دارایلیهلا در
اینگونه شرایط ای طریق قواعد مالکیت 3حمایت شدهاند ،کله در الن تنهلا راه پذیرفتلهشلدة انتقلال،
یک معاملۀ اختیاری است که اریش الن حق ای طریق توافق خریدار و فروشلنده تعیلین ملیشلود .ای
سوی دیگر در شرایوی که هزینههای مبادله باالست ،داراییها ای طریق قواعد مسلؤولیت ۴حمایلت
میشوند ،که در الن حق همچنین میتواند بدون رضایت مالک گرفته شود .تصلاحبکننلده متعاقبلاال
مجبور به پرداخت خسارتی به مالک حق است که دادگاه الن را به صورت واقعی تعیین کرده است
( .)Calabresi, & Melamed, 1972: 1089–1128قواعد مالکیت در شرایطِ هزینههای معلامهتی
باال بهطور مؤثری میتواند مانع تاصی

مجدد مولوب منابع شود ،چرا که بلرای اشلاان درگیلر

دست یافتن به معامله بسیار گران است (.)Coase, 1960: 11
قواعد حقوق مالکیت در شرایطِ هزینههای معامهتی پایین ترجی داده میشوند ،چرا که فلرد
میشود طرفین درگیر در معامله اولویتهای خودشان را بهتر ای قاضی میشناسلند .ای اینلرو ،قیمتلی
که منتج به یک معامله اختیاری میشلود ،ای اریشگلذاری طلرفین درگیلر ای خسلارت کله پلس ای
انجام یک شبهجرم محاسبه میشود ،بهتر است ( .)Krier & Schwab, 1995: 463به گتتلۀ لنلدی و
پاینر« :هنگامیکه هزینههای معامهتِ بایاری(اختیاری) پایین است ،رویکرد حقوق اموال ای لحلاظ
اقتصادی نسبت به رویکرد مسؤولیت قاب ترجی است چرا که بایار یک ثبات قاب اطمینلانتلری ای
________________________________________________________________
1- Encouraging Market Transactions
2- Transaction Costs
3- Property Rules
4- Liability Rules
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اریشها نسبت به سیستم قضایی دارد )Landes & Posner, 1987: 31( ».بعهوه ،ارییلابی ضلررها
که طبق قواعد مسؤولیت ضروری است ،میتواند بسیار پرهزینه باشد.
خسارت تنبیهی ممکن است یلک السلیب یننلدة بلالقوه را تحریلک بله جسلتجوی یلک معامللۀ
اختیاری بهجای ارتکاب شبهجرم نماید؛ ییرا درصورتیکه مسؤولیت شام خسارت تنبیهی گلردد،
مسللؤولیت بسللیار پرهزینللهتللر ای جسللتجوی انتقللال ارادی اسللت .بللدون تحمی ل خسللارت تنبیهللی،
السیبینندة بالقوه درصورتیکه خسارت جبرانی کمتر ای منافع شاصیاش باشد ،در نهایت تصمیم
به ارتکاب شبهجلرم ملی گیلرد .بلا توجله بله اینکله ارییلابی صلحی خسلارت وارده دشلوار اسلت،
بااینحال ییان خصوصی قربلانی ممکلن اسلت ای منلافع السلیبیننلده فراتلر رود ،بووریکله انتقلال
غیرارادی ،رفاه اجتماعی را کاه

دهلد .اگلر فقلط انتقلال ارادی ممکلن بلود ،ایلن مشلک اتتلاق

نمیافتاد ،چونکه در این هنگام انتقال فقط در صورتی واقع میشد کله خریلدار بلالقوه اریشهلای
دارایی را باالتر ای فروشندة بالقوه ارییابی کند .مثهال فرد کنید شرکتِ چاپی به سؤ استتاده ای حلق
طبع دیگری فکر میکند .این احتمال وجود دارد که شرکت بلا قربلانی بلالقوه قبل ای بلروی صلدمه
مذاکره کند .هنگامیکه گتتگوی مقدم بر صدمه امکانپذیر است ،السیبیننده بلالقوه ملیتوانلد ای
قب با قربانی بالقوه مذاکره کند تا حق درگیلر شلدن در رفتلار موجلد ییلان را خریلداری کنلد .بله
عبارتی شرکت مجویی برای اسلتتاده ای موضلوع ملورد حلق طبلع اخلذ کنلد .در چنلین شلرایوی،
ترغیب یک السیبیننده به مذاکره و خریدِ حق درگیر شدن در رفتار موجد ییلان ممکلن اسلت ای
نظر اجتماعی موللوب باشلد ،رواج ایلن کلار را ملیتلوان بلا تهدیلد بله وضلع خسلارت تنبیهلی بلر
السیبیننده بالقوه دنبال کرد .بهعهوه ،اگر السیبرسانندگان بتوانند بدون النکه مجبور به پرداخلت
اریش کام السیب ،اموال قربانیان را تصاحب کنند ممکن است واکن های نامولوب دیگلری نیلز
ای برالورد کم السیب به وجود الید؛ چنانکله السلیبیننلدگان بلالقوه در شناسلایی و غصلب چنلین
اموالی خواهند کوشید و قربانیان تهش برای حتظ اموالشان را گسترش میدهند.
این توجیه که یک مجایات بزرگتر ،انتقاالت ارادی را تشویق میکند ،یک اسلتدالل مهلم در
تووری اقتصادی حقوق کیتری نیز محسوب می شود .این ایلده وجلود دارد کله حتلی اگلر احتملال
مسؤول شناخته شدن  1۰۰درصد باشد ،صرف خسارتِ جبرانی نمیتواند یک ضمانتاجرای کافی
در مقاب برخی اعمال خان باشد .مثهال فرد کنید ملن اریش ماشلین همسلایهام را بلاالتر ای اریش
بایاریاش ارییابی میکنم ،املا اریشگلذاری ذهنلی همسلایهام بلرای ماشلیناش را صلرفاال خلودش
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میداند .اگر من اتومبی را ای همسایهام در یک معاملۀ ارادی بارم ،این مسلم اسلت کله ملن اریش
ماشین را باالتر ای او ارییابی کردم ییرا قیمتی که من حاضر به پرداخت بودهام به انلدایة کلافی بلاال
برای او در فروش ماشیناش بوده است .ای اینرو این معامله وضعیت هر دوی ما را بهبود میباشد.
با این حال ،اگر من ماشین را بدیدم و متعاقباال مجبلور بله پرداخلت صلرف اریش بلایاری الن باشلم،
وضعیت مشترک ما ممکن است بدتر شود .در نهایلت ،حتلی اگلر ارییلابی شاصلی ملن ای ماشلین
باالتر ای اریش بایاری باشد بووریکله ملن حاضلر بله پرداخلت قیملت عینلی و معقلول باشلم ،ایلن
همچنان ممکن است که اریشگذاری کمتر ای اریش ذهنی همسایهام باشد .بنابراین ،میزانی کله ملن
مجبور به پرداخت در حالت سرقت هستم باید باالتر ای اریش خودرو باشد (Koziol et al., 2009:

.)229
دلی دیگر برای اِعمال خسارت تنبیهی ،تشویق طرفین به معامله به خاطر باالتر بودن هزینلههلای
دادرسی ای هزینههای توافق است ،چرا که مبادلۀ بایاری اریانتر ای دادخواهی است .اگلر خسلارت
جبرانی به تنهایی مورد استتاده قرار گیرند ،السیب و غصب املوال را ملیتلوان غالبلاال ای طریلق نظلام
حقوقی و اقامۀ دعاوی ح و فص کرد؛ پس در این هنگام ،هزینۀ مبادله 1شام هزینۀ دادرسلی نیلز
می شود .اما اگر خسلارات تنبیهلی نیلز ملورد اسلتتاده قلرار گیرنلد ،احتملال اینکله مبادلله ای طریلق
معامهت ارادی انجام شلود(که هزینلۀ الن کمتلر ای دادخلواهی اسلت) ،بیشلتر اسلت .بنلابراین اگلر
مذاکره اریانتر ای دادرسی باشد(که غالباال اینگونه است) ،هزینلههلای اداری نیلز بلر اثلر اسلتتاده ای
خسارت تنبیهی کاه

می یابند.

 .۲-3توجیهات مبتنی بر مجازات

نویسندگان ییادی در خصون نق
یعنی نق

مشترکی کله خسلارت تنبیهلی بلا مجلایات کیتلری دارد،

سزادهی 2و تهفیگرانه این خسارت سان گتتهانلد .ویژگلی سلزادهی خسلارت تنبیهلی

دارای دو جنبۀ عام (به نتع جامعه) و خان (به نتع ییاندیده) است.
________________________________________________________________
 1در واقع در علم اقتصاد هر نوع جابجایی منابع یا تغییر در تاصی

منابع در جامعه را معامله گویند ،للذا ممکلن اسلت حلوادث

موجب مسؤولیت مدنی یا جرم نیز ای نظر اقتصاددانان معامله محسوب شود .هر چند حقوقدانان النها را معامله نمیدانند.
2- Retribution
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در خصون جنبۀ خان بیان شده است که ،شلاید اساسلیتلرین مبنلای فلسلتی بلرای خسلارت
تنبیهی را تهفی برای صدمۀ وارد بر قربانی یک خوای تشلدید شلده فلراهم کنلد ( Owen, 1989:

ال در سیسلتم ملدرن حقلوقی
 .) 705در ابتدا این متهوم که نلوعی ای انتقلام خصوصلی اسلت ،احتملا ال
عجیب به نظر میرسد؛ لیکن این کامهال برای نظام حقوقی مناسب است تا اجایه دهد یک فرد که با
سؤرفتار عمدی دیگری السیب دیده خشم خود را ای طریق جریمههلای قضلایی بیلرون بریلزد .ایلن
شک ای مجایات مناسب است چرا که ای دو اریش اساسی را کله حقلوق ای الن حمایلت ملیکنلد،
یعنی الیادی و برابری ،تضمین مینماید.
ایالنجلاییکله خسللارت تنبیهلی بلرای مجللایاتِ رفتلاری کلله شلبهکیتلری اسللت طراحلی شللده،
توجیهاش بر اساس یک نظریلۀ سلزادهی ای طریلق مقایسله الن بلا سلرقت السلان ملیشلود .متاللف
(سارق) سزاوار مجایات است چراکه او اشیاء با اریش را به سرقت برده است ،هم ای فلرد قربلانی و
هم ای جامعه ،که نیای به اعادة مال برای جلوگیری ای فقیر شلدن ناعادالنلۀ قربلانی (و جامعله) و دارا
شدن ناعادالنۀ دید وجود دارد .ترایوی عدالت توسط تالف ای تعادل خارج شده ،تنها میتلوان بلا
مجایاتِ مربوطه دوباره بایسایی شود .هنگامیکه یک فاع بهطور عمدی حقوق شلا
را نق

دیگلری

می کند ،اگر عهوه بر بایگرداندن کاالی مسروقه (خسارت جبرانی) موضوع مجایات قرار

نگیرد ،تصحی مبادله ناق

خواهد بود.

در خصو ن جنبۀ علام سلزادهی بیلان شلده خسلارت تنبیهلی تملام اعضلای جامعله را ای طریلق
مجایات نمودن قانونشکنان عمدی به یک موقعیت برابر بایمیگرداند ،و اعتمادِ مویعان حقلوق بلر
سیستم حقلوقی و سلودمندی تصلمیمهلای شاصلیشلان در اطاعلت ای قلانون را تقویلت ملیکنلد.
بنابراین ،خسارت تنبیهی دارای یک نق

مهم سزادهی در اجبار الشکار متالف بله پلسدادن دیلن

خود هم به جامعه و هم به قربانی میباشد (.)Owen, 1994: 375-377
این نق

سزادهی نهاد خسارت تنبیهی امرویه نیز حتظ شده اسلت .املرویه بلا وجلود گسلترش

دیدگاههای مبتنی بر بایدارندگی ،نق

مجایاتی خسارت تنبیهلی کلامهال ای بلین نرفتله اسلت ،بلرای

مثال در ایاالت متحده هشت ایالت 1وجود دارد که رسماال با توجه بله مقلررات موضلوعهشلان ،الیم
________________________________________________________________
1- Alaska, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, Oregon and Utah.
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میدانند که خواهانها باشی ای الراء تنبیهیشان را به دولت پرداختکنند.
 .1-۲-3رابطۀ حقوق مسؤولیت مدنی و حقوق کیفری

در تجزیه و تحلی اقتصلادی ای جلرایم و حقلوق کیتلری هماننل ِد حقلوق مسلؤولیت ملدنی ،بله
حداکثر رساندن رفاه اجتماعی اغلب به عنوان مهمترین هدف در نظر گرفتله شلده اسلت .ای اینلرو،
هر دوی حقوق مسؤولیت مدنی و حقوق کیتری هدف مشابهی یعنی بایدارندگی را دنبال میکنند.
در ادبیللات نوشللته شللده در خصللون اینکلله چللرا بلله حقللوق کیتللری در کنللار بایدارنللدگی کلله ای
مسؤولیت مدنی ناشی میشود نیایمند است ،توجه شده است.
ناست اینکه ،اگر احتمال مسؤول شناخته شلدن در حقلوق مسلؤولیت ملدنی ییلر  1۰۰درصلد
باشد ،انگیزة ناشی ای مسؤولیت مورد انتظار به انلدایة کلافی بلاال بلرای منلع السلیبیننلدگان بلالقوه
نیست .در باال ،این موضوع به عنوان یک استدالل در حمایت ای خسارت تنبیهی ارائله شلد .بلا ایلن
حال ،در کشورهایی که خسارت تنبیهی مجای نیست ،حقوق کیتری میتواند برای افزای

انگیزه و

مجایات مورد انتظار مورد استتاده قرار گیرد.
دوم اینکه ،اگر السیبیننده "معسر ای پرداخت محکومبه" باشد ،یلک مجلایاتِ ملالی احتملالی
نمیتواند بوور مناسب و کافی او را بای دارد .حقلوق کیتلری ملیتوانلد مجلایاتهلای غیرپلولی را
اعمال کند ،که ممکن است قادر به ارائۀ مشوقهای الیم و ضروری باشد .بدیهی اسلت ،اسلتتاده ای
خسارت تنبیهی ممکن است به مشک مشلابهی برخلورد کنلد :اگلر السلیبیننلده نتوانلد خسلارات
تنبیهی را بپرداید ،ممکن نیست ای طریق النها بای داشته شود .مجایاتهای غیر پولی حقوق کیتلری
در این هنگام برای ارائۀ انگیزههای درست مورد نیای هستند (.)Koziol et al., 2009: 231
سوم اینکه ،حقوق کیتری مجرم را بدنام میکند .ترس ای این لکۀ ننگ ممکن است انگیزههای
رفتاری برای متالف بالقوه فراهم نماید ،که در مجایاتهای مالی نمیتوانند کافی باشند.
چهارم اینکه ،استتاده ای حقوق کیتلری مشلک دلسلردی منوقلی 1را حل ملیکنلد .در نهایلت
اینکه ،در حقوق کیتری ،دیگر قربانی که در دادرسی ملدنی مجبلور بله الغلای نملودن دعلوا اسلت،
الزامی ندارد دادرسلی را شلروع کنلد چلرا کله حکوملت دادرسلی را الغلای ملیکنلد .همچنلین در
________________________________________________________________
1- Rational Apathy
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شرایوی که قربانی دارای اطهعات کافی در مورد هویت متاللف یلا اصلهال در ملورد وجلودِ یلک
تالف در وهلۀ اول نیست ،الغای کردن دادرسی کیتلری توسلط دوللت دارای یلک مزیلت اسلت.
دولت میتوانلد ای روشهلای رسلیدگی و سیسلتمهلای اطهعلاتی ماننلد پایگلاه دادههلای  DNAو
انگشتنگاری ،که قربانی نمی تواند به کار بندد ،استتاده کند.
حال بگذارید به این موضوع توجه کنیم کله وقتلی نظلام حقلوقی ملیتوانلد ای مکلانیزم حقلوق
کیتری استتاده کند ،الیا نهاد خسارت تنبیهی دارای مزیت خاصی است اِشکال حقوق کیتری ایلن
است که هزینههای اداری الن(هزینله هلای سیسلتم دادگسلتری و پللیس بولور مثلال) بولور کللی ای
هزینههای سیستم شبهجرم باالتر است .این حقیقت که حقوق کیتری یک ضرر موجود را جا به جلا
نمیکند بلکه تا یک اندایهای السیب دیگری ایجاد مینماید و مستلزم تأمیناتی بلرای جللوگیری ای
محکومیتهای اشتباهی است ،جزء ایرادات نظام کیتری است .وانگهلی ،مجلایاتهلای غیلر پلولی
بسیار گرانتر ای مجایاتهای پولی (یعنی جریمهها و غراملتهلا) اجلرا ملیشلوند .بنلابراین حقلوق
کیتری باید بله عنلوان الخلرین درملان ملورد اسلتتاده قلرار گیلرد؛ و ایلن تلا حلدودی بله سیاسلت
کیتریدایی نیز کمک میکند .واقعیت این است که حقلوق کیتلری تلا حلدی ممکلن اسلت «خلود
اجرا» 1باشد (به این معنا که بسیاری ای مردم تمای ندارند با جرایم در ارتبلا باشلند) ،کله ویژگلی
الخرین ضمانت اجرا را تقویت میکند .به همین خاطر اگر اَعمال بسلیار ییلادی جلرم تلقلی شلوند،
خاصیتِ خود اجرایی تضعیف میشود.

2

در مجموع باید بیان داشت ،در مواردی که همچنان نظام مسؤولیت مدنی قابلیت اسلتتاده بلرای
بایداشتن افراد ای رفتارهای نامولوب را دارد ،نباید ای مسؤولیت کیتری استتاده نمود و بهتر است ای
________________________________________________________________
 2این موضوع که نباید جرم انگاری بی

1 Self-enforcing
ای حد صورت گیرد ای سویی با این موضوع نیز در ارتبا است که مجایاتِ شدید برای

جرائم کوچک ،بایدارندگی جرائم جدی و سنگین را کاه

میدهد .مثهال فرد کنید اعدام ،حداکثر مجایات موجلود در یلک

جامعه است و قانون برای حم مواد مادر ،مجایات اعدام تجویز میکند .حاال فرد کنید پلیس حمل کننلده ملواد مالدری را
تحت تعقیب قرار می دهد که مسل است ،اگر پلیس او را دستگیرکند طبق قانون محکوم به اعدام میشود .اما او ممکن اسلت بله
پلیس شلیک کند ،که اگر موفق به کشتن پلیس شود فرار خواهلد کلرد و اگلر موفلق نشلود مجلایات اضلافیای بلرای او وجلود
ناواهد داشت .در ک باید بیان داشت استتاده ای بایدارندههای قوی برای اَعمال بسیار ییادی که جرائم سبک و بلا شلدت پلایین
هم جزء النها هستند ،غالباال مانع ای استتاده النها برای جرائم شدیدتر میباشد (.)Cooter, Robert & Ulen, 2012: 621

156

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره یایدهم (علمی -پژوهشی)

مکانیزمهای حقوق مسؤولیت مدنی بهره برد.
 .۲-۲-3خسارت تنبیهی و مجازات

منظور ای مجایات این است که با الزام واردکنندة ییان به جبران خسارت ،علهوه بلر اینکله وی
تنبیه میشود ،موجبات خشنودی ییاندیده نیز فراهم میگردد و با این کلار حلس انتقلامجلویی وی
فروک

میکند .در غیر اینصورت ،اقدام شاصی ییلاندیلده بلرای مجلایاتِ واردکننلدة ییلان و

گرفتن انتقام ای وی ،الرامل

و امنیلت جامعله را ماتل ملیسلاید .در بسلیاری ای نظریلههلا متهلوم

مجایات و انتقام نیز به اندیشلۀ بایدارنلدگی بلر ملیگلردد؛ ییلرا هلدف مجلایات واردکننلدة ییلان
بایداشتن وی ای در پی

گرفتن رفتار ییانبار در الینده است )Badini, 2013: 354-357( .به همین

خاطر گتته شده ،مجایات فینتسه یک هدف نیست ،بلکه در خدمتِ هدف پیشگیری است .للیکن
پولینسکی و شاول متهوم جداگانهای برای مجایات ،که در الن هلدفِ مجلایات ای تمایل افلراد بله
مجایات کردن اشاان قاب سرین

ناشی میشود ،قائ شدهاند .به عبارتی النان فرد ملیگیرنلد

هدف مجایات در نهایت ای لذت یا رضایتی که مردم ای دیدن مجایات شدن افلراد خلاطی بدسلت
میالورند ،ناشی میشود .این دو بیان می دارند کله سلو صلحیحی ای مجلایات بلا در نظلر گلرفتن
درجۀ تقصیر و نکوه

پلذیری رفتلار الن شلا

ف مجلایات بلین
وجلود دارد .در خصلون هلد ِ

یمانی که خوانده یک شرکت است با یمانی که خوانده یک فرد است ،تتاوت قائ ملیشلوند؛ در
مواقعی که خوانده یک شرکت است ،باید توجه نمود که ،مجایاتِ افلراد مقصلر درون شلرکت ای
طریق خسارت تنبیهی دشوار است .ناست اینکه ،برای شرکت پیلدا کلردن کارمنلد مقصلر دشلوار
است .دوم اینکه ،باید دیلد مجلایاتهلای داخللی (ماننلد اخلراج و کسلر حقلوق) کله شلرکت بلر
کارکنان خود اعمال میکند ای خسارت تنبیهی تأثیر میپذیرند (النان بیان میدارند معملوالال اینگونله
نیست) .سوم اینکه ،به ویژه در موارد مسؤولیت پراکنده 1یعنی مواردی کله تعلدادی ای افلراد سلبب
السیب شده اند و فرد خاصی مقصر نیست ،این تردید وجود دارد که الیا یک کارمند مقصلر وجلود
دارد سرانجام اینکه ،اغلب سهامداران و مشتریان اند که در نتیجۀ تحمی خسارت تنبیهی مجلایات
میشوند ،نه کارمندِ مقصر (.)Polinsky & Shavell, 1998: 948
________________________________________________________________
1- Dispersed Responsibility
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میزان مناسب خسارت تنبیهی با توجه به هلدفِ مجلایات ای طریلق میلزان مجرمیلت (سلزاواری
سرین ) اقداماتِ خواکار تعیین میشود .هدفِ مجایات بوور ضمنی نشان ملیدهلد السلیبیننلده
مقصر باید مولوبیت منتی که مناسب با شایستگی سرین

رفتارش باشد را تحم کند .این مسلتلزم

الن است که سو ثروت خوانده ارییابی شود ،چرا که کاه

مولوبیت ای طریق الزام بله پرداخلت

خسارت ایجاد میشود .به همین خاطر ،برای خواندهی ثروتمندتر ،خسارت تنبیهی باالتر باید بلرای
حصول هدف مجلایات ملورد اسلتتاده قلرار گیلرد ( .)Polinsky & Shavell, 1998: 953ثلروت
خوانده یک عام مربو و مناسب در ایاالت متحده و انگلستان در تعیین خسارت تنبیهی محسوب
میشود.
 .۴نتیجه

سرانجام اینکه گاهی افعالی ای شا

السیبیننده سرمییند که نه تنهلا حقوقلدانان بلکله افلراد

عامی نیز صرف تحمی الن مقدار غرامت یا مجایات پی بینی شده در قلانون را کلافی بلرای نشلان
دادن قب عم فرد و بایداشتن دیگران ای الن رفتار نمیدانند .این رفتار در جوامع رو به پیشلرفت بلا
قدرت گرفتن برخی نهادها و مشاغلی که مردم هر رویه با النها سلروکار دارنلد ،ای جملله نیروهلای
انتظامی و افراد و مؤسساتی که خدماتی در راستای بهبود وضع جامعه ارائه ملیکننلد ،املا گلاهی بلا
سؤاستتاده ای قدرت یا عدم اطهع مردم ای حقوق اولیهشان ای یلک سلو ،و اطمینلان نسلبی ای اینکله
بااطر رفتارشان در الینده مورد بایخواست قرار ناواهند گرفت ای سلوی دیگلر ،بله اقشلار ضلعیف
جامعه لومه وارد مینمایند ،وجود خسارت تنبیهی را الیم میساید.
در پایان در خصلون وضلعیت حقلوق داخللی بایلد گتلت؛ نویسلندگان داخللی در خصلون
مسؤولیت مدنی اکثراال به اهداف سنتی این مکانیزم توجله ملیکننلد و در برخلورد بلا نهلاد خسلارت
تنبیهی صرفاال جنبۀ تنبیه و مجایاتی الن را مدنظر قرار میدهند ،به همین خلاطر الن را نامناسلب بلرای
سیستم ترمیمی خود احساس میکنند .در حالی که جنبۀ بایدارنلدة خسلارت تنبیهلی در نوشلتههلای
مؤلتان خارجی ای جنبۀ قویتر برخوردار است و تحلی گران اقتصادی توجیهات معقلولی بلرای الن
ذکر کردهاند که در ک برای درونی ساختن تملام الثلار ییلانبلار رفتلار فلرد طراحلی شلدهانلد .در
مجموع ،ای دیدگاه مجایاتی ،خسارت تنبیهی در حقوق داخلی ما قاب توجیه نیست چرا که ماهیلت
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 تشلویق، فلرار ای مسلؤولیت، اما ای دیلدگاه بایدارنلدگی تملام نظریلههلا ای جملله،غیرترمیمی دارد
معامهت بایاری و حذف منافع نامشروع ییانیننده به نلوعی درصلدد درونلی نملودن السلیبهلایی
. و به ماهیت ترمیمی بسلیار نزدیلک ملیشلود،هستند که فرد به جامعه و ییاندیده وارد نموده است
 دلیلی بلرای پلذیرش،در صورتی که دیدگاه و توجیهات بایدارندگی در حقوق ایران پذیرفته شود
خسارت تنبیهی صرفاال به خاطر داشتن ماهیت غیرترمیمی و تقاب با اص جبلران ضلرر کامل وجلود
 چراکه خسارت تنبیهی را بهمنظور جبران تمام ییانهایی که السیبیننلده بله جامعله،ناواهد داشت
 این دقیقلاال هملان هلدفی اسلت کله تحلیل هلای اقتصلادی حقلوق ای.وارد کرده به کار خواهیم برد
 نظلام مسلؤولیت، چنانکه در اغلب اینگونه تحلی ها بیلان ملیشلود،مسؤولیت مدنی در نظر دارند
 در، بهعبارتدیگر.مدنی هدفِ درونی نمودن اثرات خارجی ایجاد شده توسط السیبیننده را دارد
. خسارت تنبیهی دارای ماهیت جبرانی میشود،نهایت با توجه به دیدگاه بایدارندگی
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