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Investigating Restrictions on Punitive Damages in
United States Law
Mohsen Esmaeili 1
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Punitive damages is an institution that is rooted in common law. although in
Iranian law there is a legal letter, but is used only in civil cases against some
foreign states, it is not actually accepted in domestic law of Iran. To this
occasion, works have been written in Persian language, about the possibility
of accepting and rejecting it in Iranian law and in Some of them, the
introduction of this legal concept to Iranian law is recommended.
In this regard, attention to the limitations imposed on punitive damages in
the United States of America in recent years can be of great help to
researchers in this area. Because the review of these restrictions after years
of experience in punitive damages in this country has been designed and to
address some of the problems caused by punitive damages, especially the
criticisms of the unjust enreachment in punitive damages cases and to ignore
defendant’s rights in these cases. According to the proposition, the entry of
punitive damages to Iranian law in its pure form and without such
restrictions would be out of the way of planning and wisdom.
In the present article, five of the most important restrictions that apply to
punitive damages in the United States, have been attempted to address
punitive damages reforms in American law. These restrictions range from
the impossibility of claiming punitive damages in four states from the United
States to a ceiling for punitive damages in the laws of more than 25 states in
the United States, as well as rigorous laws to demonstrate a specific
description of a harmful act and Or its subject in the cases of punitive
damages, as well as the receipt of part of the punitive damages in favor of
the General Fund.

Keywords: Punitive damages, unjust enreachment, standard of proof
evidence, fair trial.
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چکيده
خسارت تنبيهي نهاد ريشه دار در حقوق كامن ال است كه اگرچه در حقوق ايران در مورد آن
نص قانوني وجود دارد ولي صرفاً در دعاو مدني عليه برخي دولت ها خارجي كاربرد دارد
در واقع در حقوق داخلي ايران مورد پذيرش قرار نگرفته است .به اين مناسبت آثار در مورد
امكان پذيرش و رد آن در حقوق ايران به زبان فارسي نگاشته شده است و بعضاً ورود اين مفهوم
حقوقي به حقوق ايران توصيه شده است .در اين راستا توجه به محدوديت هايي كه در كشور
اياالت متحد آمريكا در سال ها اخير در مورد خسارت تنبيهي اعمال شده است مي تواند كمك
شاياني به پژوهشگران اين حوزه بنمايد .چراكه بررسي اين محدوديت -ها پس از سال ها تجربه
اجرا خسارت تنبيهي در اين كشور طرح شده است و در راستا رفع برخي از مشكالت
ناشي از خسارت تنبيهي به ويژه انتقادات نسبت به داراشدن بالجهت خواهان در دعاو
خسارت تنبيهي و نيز ناديده گرفتن حقوق خوانده در اين دعاو بوده است .بنابر اين گزاره،
ورود خسارت تنبيهي به حقوق ايران در شكل خالص آن و بدون اعمال چنين محدوديت هايي
دور از تدبير و حكمت قانون گذار خواهد بود .در مقاله حاضر با بررسي پنج عنوان از مهم
ترين محدوديت هايي كه در 50ايالت متحد آمريكا و در مورد خسارت تنبيهي اعمال مي شود،
سعي شده تا چهره ا از اصالحات نهاد خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا ارائه شود .اين
محدوديت ها در طيف وسيعي از عدم امكان مطالبه خسارت تنبيهي در  4ايالت از ايالت ها
آمريكا تا تعيين سقف مالي برا دعاو خسارت تنبيهي در قوانين بيش از  25ايالت در آمريكا و
نيز قوانين سخت گيرانه برا اثبات وصف خاصي از فعل زيانبار و يا فاعل آن در دعوا
خسارت تنبيهي و نيز اخذ بخشي از مبلغ خسارت تنبيهي به نفع صندوق عمومي وجود دارد.

واژگان کليدی :خسارت تنبيهي ،داراشدن بالجهت ،استاندار اثبات دعوا ،دادرسي عادالنه.
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مقدمه
مفهوم خسارت تنبيهي از سال  1379با تصويب «قانون اصالح قانون صالحيت
دادگستر

جمهور

اسالمي ايران برا

رسيدگي به دعاو

مدني عليه دولتها

خارجي» وارد نظام حقوقي ايران شد .نسخه اوليه آن در سال  1378در واقع واكنشي
بود به پروندهها متعدد كه در دادگاهها كشور اياالت متحد عليه دولت جمهور
اسالمي ايران مطرح شده و احكام بعضاً بسيار سنگيني كه اين دادگاهها عليه دولت
جمهور اسالمي ايران ،صادر ميكردند .بنابراين به موجب اين قانون به محاكم داخلي
ايران صالحيت داده شد تا به دعاو عليه دولتها خارجي و علي الخصوص دولت
اياالت متحد رسيدگي نمايند.
با توجه به اينكه بخش زياد از احكام صادره را خسارتها تنبيهي تشكيل ميداد و
با توجه به اينكه اين نهاد در نظام حقوقي ايران شناسايي نشده بود ،برا تأمين هدف
اصلي اين قانون (اقدام متقابل) در سال  1379اين قانون اصالح شده و به موجب آن
يك بند به عنوان بند سوم به قانون سال  1378افزوده شد و صالحيت صدور احكام
خسارت تنبيهي عليه دولتها خارجي در موارد عمل متقابل به دادگستر جمهور
اسالمي اعطا شد .1اين صالحيت در سال  1390در ماده  4از قانون جديد به همين
نام برا محاكم دادگستر تصويب شد.
نكته اينجاست كه با وجود قيد عمل متقابل در متن قانون مذكور و اذعان حقوقدانان به
اينكه تصويب قانون فوق به معني پذيرش نهاد خسارت تنبيهي در حقوق ايران نيست
و اين صرفاً يك واكنش سياسي محسوب ميشود ،2در تعداد از آثار كه به زبان
فارسي در مورد خسارت تنبيهي نگاشته شده ،نشانههايي از گرايش حقوقدانان و برخي
3

از پژوهشگران به پذيرش خسارت تنبيهي در حقوق ايران مشاهده مي شود.
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مقاله پيش رو تالشي است برا تذكر اين نكته كه در اياالت متحد كه خود دارا
بيشترين تعداد پرونده در دعاو خسارت تنبيهي است ،به دليل ماهيت خاص اين نهاد
و حواشي و تبعاتي كه احكام خسارت تنبيهي به دنبال دارند ،محدوديتهايي برا
دعاو خسارت تنبيهي ايجاد شده است و بنابراين توصيه به پذيرش يا رد خسارت
تنبيهي در حقوق ايران بدون بررسي دقيق اين محدوديت ها ،ممكن نيست.
بنابراين در مقاله
محدوديت در دعاو

پيش رو پس از طرح مقدمه ا

كوتاه در مورد زمينه

خسارت تنبيهي ،به بررسي محدوديت ها

ايجاد

پنج گانه گانه

خسارت تنبيهي در اياالت متحد آمريكا خواهيم پرداخت.
 .1زمينه ی ايجاد محدوديت در خسارت تنبيهي
خسارت تنبيهي يك نهاد با سابقه و ريشهدار در نظام حقوقي كامنال است و در
كشورها تابع اين نظام حقوقي به صورت عمومي اجرا ميشود .تعريف عمومي اين
نهاد به طور كلي اين است كه خسارت تنبيهي نوعي از خسارتها غير جبراني است
كه « به مقياس بيشتر از آن چه كه خسارت واقعي را جبران مي كند ،در جايي كه
خطا بهوسيله شرايط خاصي ازجمله خشونت ،ظلم ،سوءنيت ،تقلب ،بي احتياطي ،و
رفتار تبهكارانه خوانده تشديد شده باشد ،به خواهان اعطا مي شود» (بلك ،1990 ،ص
)390
همانگونه كه پيداست ،نهاد خسارت تنبيهي با بر هم زدن مرزها

حقوق كيفر

و

حقوق مدني و وارد نمودن عناصر تنبيه و بازدارندگي و عبرتآموز به حوزه
مسؤوليت مدني وضعي را ايجاد ميكند كه در نظامها حقوقي با ديده ترديد به آن
نگريسته ميشود .بنابراين يكي از جد ترين اشكاالتي كه به خسارت تنبيهي وارد
است ،اينست كه به دليل تعلق آن به حوزه مسئوليت مدني و حاكم بودن آيين
دادرسي مدني بر آن ،با توجه به اينكه در خسارت تنبيهي قصد تنبيه نسبت به فرد
خطاكار در ميان است ،حقوق خوانده
نخواهد بود( .ديويس ،2011 ،ص )1120

دعوا رعايت نميشود و دادرسي عادالنه
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از سو ديگر ،صدور احكام بسيار سنگين و مبالغ نجومي در پروندهها خسارت
تنبيهي كه گاهي به صد برابر مبلغ خسارت جبراني نيز ميرسد ،و به دنبال آن مسئلها
كه طرح ميشود اينست كه خواهان از كجا شايستگي دريافت خسارت تنبيهي را دارد و
اين به نوعي مسئله داراشدن بالجهت خواهان را پيش ميكشد( .اوون ،1994 ،ص
)392
اين دو انتقاد اساسي و انتقادات ديگر نسبت به خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا
موجب است تا اصالحاتي در نهاد خسارت تنبيهي صورت بگيرد و خسارت تنبيهي از
شكل خالص و اوليه خود خارج شود.
در مقاله پيش رو تمركز اصلي بر وضعيت خسارت تنبيهي در اياالت متحد آمريكا و
محدوديتها نهاد خسارت تنبيهي در ايالتها مختلف اين كشور و نيز ديوان عالي
اياالت متحد خواهد بود .همچنين تالش شده است تا تمام منابع به صورت دست اول
و از درون قوانين و پروندهها حقوقي استناد شود و تا حد امكان از ارجاع به منابع با
واسطه خوددار شده است.

 .2اقسام محدوديت
در ادامه پنج نوع از انواع محدوديتهايي كه برا مطالبه خسارت تنبيهي در اياالت
متحد آمريكا وجود دارد مورد بررسي قرار خواهند گرفت .ذكر اين نكته قابل توجه
است كه در برخي از اياالت متحد آمريكا ،خسارت تنبيهي به طور كلي قابل مطالبه
نيست كه به واسطه رعايت انسجام مباحث در مقاله حاضر در موضوع محدوديت
ها خسارت تنبيهي ،از ذكر تفصيلي موارد منع مطالبه
4
مي-كنيم.
 .1-2محدوديت از حيث نياز به تصريح در قانون

خسارت تنبيهي خوددار
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در دو ايالت در كشور آمريكا ،امكان مطالبه خسارت تنبيهي در هر دعوا ،منوط است به
اينكه در قانون صراحتاً مورد آن دعوا در زمره موارد كه مطالبه خسارت تنبيهي مجاز
است ،ذكر شده باشد .به اين ترتيب اگرچه در اياالت متحد به طور كلي امكان مطالبه
خسارت تنبيهي در دعاو مختلف مورد پذيرش واقع شده است ولي اين دو ايالت آن
را محدود ميكنند به موارد كه در قانون آن ايالتها صراحتاً ذكر شده باشد.
ايالت لوئيزيانا ،از سنت حقوق نوشته پيرو ميكند و در ماده  3546از قانون مدني اين
ايالت ذكر شده است كه احكام خسارت تنبيهي نبايد در دادگاهها صادر شود مگر
اينكه:
 .1به وسيله قانون ايالتي كه رفتار زيانآور آنجا رخ داده «و» به وسيله قانون ايالتي كه يا
آسيب در آن جا اتفاق افتاده است «يا» 5فرد زيان زننده مقيم آنجاست ،مجاز شمره
شده باشد  . 2 .به وسيله قانون ايالتي كه يا آسيب در آن جا اتفاق افتاده است «و» قانون
ايالتي كه فرد زيان زننده مقيم آنجاست ،مجاز شمرده شده باشد( .قانون مدني ايالت
لوئيزيانا ،ماده )3546
همچنين در پروندها در سال  2002قضات دادگاه عالي اين ايالت چنين جمالتي را
در رأ آوردند« :خسارت تنبيهي در لوئيزيانا ،منعكس كننده اصلي است كه از كامن ال
قرض گرفته شده است ،و گرچه به طور ضمني گاهي در آرا ما مورد شناسايي قرار
ميگيرد ،اما در حقيقت يك مورد عجيب و غريب در سيستم حقوقي ماست .تحت
قانون لوئيزيانا ،خسارت تنبيهي يا ساير خسارتهايي كه ماهيت تنبيهي دارند ،مجاز
نيستند ،مگر اينكه به موجب قانون صريحاً مجاز شمرده شدهباشند( ».موسينگ عليه
دوماس)2002 ،
در ايالت نيوهمپشاير نيز به موجب قانون اين ايالت « :هيچ حكم خسارت تنبيهي در
رويه قضايي نبايد صادر شود مگر اينكه به نحو در قوانين موضوعه مجاز شمرده
شده باشد( ».مقررات اصالح شده نيوهمپشاير ،بخش )2013 ،507:16
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همچنين دادگاه عالي اين ايالت در پروندها اعالم كرد« :در نيوهمپشاير ،كاركرد تنبيهي
خسارتها عبرتآموز به بيانها گوناگون رد شده است« » .هيچ حكم خسارتي
برا تنبيه خوانده يا به عنوان هشدار برا بازدارندگي نسبت به خوانده يا ساير
مرتكبين صادر نميشود( ».اوبرت عليه اوبرت)1987 ،
در نتيجه در اين بخش موارد

را نشان داديم كه امكان مطالبه

خسارت تنبيهي

محدود به موارد تصريح شده در قوانين كشور يا قوانين ايالتي شده است.
 .2-2محدوديت از حيث باالتر بودن استاندارد ادله

اثبات دعوا

به دليل ويژگي و حساسيتي كه پروندهها خسارت تنبيهي دارند ،در برخي از
ايالتها آمريكا آيين دادرسي خاص و ويژها برا مطالبه خسارت تنبيهي در نظر
گرفته شده كه با ساير پروندهها شامل خسارات مالي متفاوت بوده و سختگيرانهتر
است .از اين جهت اين سختگير ها موجب محدوديت خواهانها و نيز دادگاهها در
صدور آرا خسارت تنبيهي ميشود.
يك نمود بارز اين شرايط ويژه و آيين دادرسي خاص در مورد ادله الزم و كافي برا
اثبات دعوا خسارت تنبيهي است .جهت جلوگير از طوالني شدن اين بخش تا حد
امكان از رويه قضايي چشمپوشي شده و صرفاً به قوانين ايالتي يا لوايح قانوني اشاره
شده است .توضيح اينكه در مورد برخي ايالت ديگر نيز ميتواند رويه قضايي را نشان
داد كه در عمل اين سختگير در مورد ادله اثبات دعوا وجود دارد.
به عنوان مثال به نمونههايي از اين موارد اشاره ميشود:
در ايالت آالباما  :برا مطالبه خسارت تنبيهي بايد مدرک شفاف و متقاعدكنندها ارائه
شود كه اثبات كند ،خوانده از رو عمد نسبت به خواهان مرتكب ظلم ،تقلب،
خشونت يا كينه توز شده است .
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در ايالت كاليفرنيا  :در رسيدگي بدو  ،خواهان بايد رفتار متقلبانه ،ستمگرانه يا
كينهتوزانه خوانده را با مدرک شفاف و متقاعد كننده اثبات كند .در مرحله تجديد نظر
اگر مدرک فوق معتبر تشخيص دادهشود ،دادگاه تجديد نظر در رأ
دخالت نميكند.

دادگاه بدو

در ايالت كلرادو برا مطالبه خسارت تنبيهي نياز به دليل قطعي و غيرقابل انكار است.
در ايالتها آالسكا  ،آريزونا  ،آركانزاس  ،فلوريدا  ،جورجيا  ،آيداهو  ،اينديانا ،
نيوجرسي  ،كارولينا شمالي ،كارولينا جنوبي  ،داكوتا شمالي  ،داكوتا جنوبي ،
اوهايو  ،اورگون  ،تگزاس  ،يوتاه  : ،برا اثبات خسارت تنبيهي بايد مدرک شفاف و
متقاعد كنندها ارائه شود .در ايالت آيووا قيد راضيكننده نيز به اين شروط افزوده
شده است.
در سه ايالت كانزاس  ،كنتاكي  ،ميسيسيپي  :خواهان بايد با مدرک شفاف و متقاعد
كننده اثبات كند كه خوانده در قبال او رفتار متخلفانه ،رفتار توأم با بيمباالتي ،تقلب يا
با سوءنيت انجام داده است.
در ايالت مينسوتا  :خواهان بايد با مدرک شفاف و متقاعد كننده اثبات كنده كه خوانده
نسبت به حقوق و امنيت ديگران بي توجه بوده است.
و در ايالت نوادا  :حكم خسارت تنبيهي زماني صادر ميشود كه با مدرک شفاف و
متقاعد كننده اثبات شود كه خوانده ،در ظلم ،تقلب يا كينه توز
صراحتاً و چه به طور ضمني.

مقصر است چه

در نتيجه ميتوان گفت كه ايالتها ياد شده با سختگير در مورد استاندارد ادله
اثبات دعوا ،دعاو خسارت تنبيهي را به شرح ياد شده محدود نمودهاند .اين نوع از
محدوديت را ميتوان به عنوان يك آيين دادرسي ويژه يا شرايط خاص استاندارد ادله
اثبات دعوا در نظر گرفت.
 .3-2محدوديت از حيث عدم نقض شرط دادرسي عادالنه
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ديوان عالي اياالتمتحد نيز در پروندهها حساس و مهمي كه به اين نهاد ارائهشدهاند
نظراتي داده است كه بهنوعي منجر به ايجاد رويه قضايي در اين كشور شده اند .يكي از
جد ترين موارد كه ديوان عالي اياالتمتحد در پروندهها خسارت تنبيهي بررسي
ميكند اين است كه شرط دادرسي عادالنه نقض نشود .
در متمم چهاردهم قانون اساسي اياالتمتحد ،آمده است كه هيچ ايالتي حق ندارد افراد
را از حيات ،آزاد يا اموالشان محروم كند مگر بهموجب دادرسي عادالنه و اين مورد
بهشرط دادرسي عادالنه معروف شده است .همواره در پروندهها خسارت تنبيهي اين
نگراني وجود دارد كه با تعيين مبلغ بيشازحد ،افراد بهناحق از بخشي از دارايي خود
محروم شوند و شرط دادرسي عادالنه نقض شود( .متمم چهاردهم قانون اساسي
آمريكا) 1868 ،
در يكي از قديميترين اين موارد در سال  1991دادگاه عالي حكم كرد كه خسارت
تنبيهي به تنهايي موجب نقض شرط دادرسي عادالنه نميشود ولي ممكن است تحت
شرايط ديگر در پروندهها خسارت تنبيهي اين شرط نقض شود .خسارت تنبيهي در
اين پرونده كه  1ميليون دالر بود  4برابر خسارت جبراني بود و ديوان عالي آن را مغاير
شرط دادرسي عادالنه تلقي نكرد( .هسليپ عليه بيمه متقابل اقيانوس آرام)1991 ،
در سال  1996در پرونده گاور عليه شركت بي.ام و شمال آمريكا ،خوانده باا ايان
ادعاا كاه رأ تنبيهي ناقض قانون اساسي است اقادام باه تجديدنظرخواهي در دادگااه
عاالي اياالتمتحد كرد و ديوان عالي آمريكا برا اولين بار خسارت تنبيهي صادرشده
را مغااير باا قاانون اساساي تشخيص داد و حكم به نقض آن داد( .گور عليه شركت
بي.ام و شمال آمريكا ،1996 ،ص )614

 .4-2محدوديت از حيث تعيين سقف مالي برا خسارت تنبيهي در قانون
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مبالغ باال آرا خسارت تنبيهي همواره يكي از جد ترين نگراني ها در مورد اين
احكام بوده است .به جز قوانين چند ايالت كه تصريح كرده اند كه ميزان خسارت
تنبيهي بايد به صورت معقول و منطقي تعيين شود (همچون ايالت كاليفرنيا ) در چندين
ايالت به صورت دقيق و متعين سقف مالي برا احكام خسارت تنبيهي تعيين شده
است تا مبالغ آن از اين سقف باالتر نباشد .در ادامه برخي از مهم ترين محدوديت ها
نسبت به سقف مالي احكام خسارت تنبيهي كه به طور واضح و صريح در قوانين ايالت
ها آمريكا انعكاس يافته است را خواهيم ديد .مطابق بخش قبل جهت جلوگير از
طوالني شدن مطالب از ذكر سقفها مالي تعيين شده در رويه قضايي خوددار شده
و به موارد مصرح در قوانين ايالتي اكتفا شده است.
در ايالت آالباما «خسارت تنبيهي نبايد به ميزان بيش از سه برابر خسارت جبراني يا
 500هزار دالر بالغ شود .اگر خوانده دارا شغل كم درآمد باشد (سرمايه كمتر از
2ميليون دالر) خسارت تنبيهي نبايد بيشتر از  50هزار دالر يا به ميزان بيش از 10درصد
از سرمايه او تعيين شود .اگر مورد خسارت تنبيهي مربوط به خسارت جسمي باشد،
ميزان خسارت تنبيهي نبايد بيش از سه برابر خسارت جبراني يا بيش از  1.5ميليون دالر
تعيين شود».
در ايالت آالسكا «خسارت تنبيهي نبايد بيشتر از سه برابر ميزان خسارت تنبيهي يا 500
هزار دالر باشد .اگر اثبات شود كه خوانده ،عمل زيان آور را با انگيزه كسب سود
ماد انجام داده و يا از عواقب ناگوار رفتارش آگاه بوده است ،ميزان خسارت تنبيهي
مي تواند به  4برابر خسارت تنبيهي يا  4برابر سود ماد

كسب شده يا به ميزان 7

ميليون دالر نيز برسد ».در قانون اين ايالت سقفي برا خسارت تنبيهي در مورد
كارفرمايان با درجه بند نسبت به تعداد كاركنانشان نيز مطرح شده است.
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در قانون ايالت فلوريدا در بخش دادرسي مدني آمده است «خسارت تنبيهي نبايد
بيشتر از سه برابر ميزان خسارت تنبيهي يا  500هزار دالر باشد .اگر اثبات شود كه
خوانده از عمل زيان آور به طور غير منطقي سود برده است و پيش بيني چنين زياني را
مي نموده و اختيار الزم را داشته است ،خسارت تنبيهي مي تواند به ميزان  4برابر
خسارت جبراني يا  2ميليون دالر نيز برسد .اگر معلوم شود كه زيان زننده قصد صدمه
زدن به زيان-ديده را داشته است سقفي در كار نخواهد بود».
در ايالت جورجيا نيز سقف مالي به شرح زير برا خسارت تنبيهي تعيين شده است
«اگر خسارت تنبيهي مربوط به عيب ناشي از توليد كاال باشد سقف مالي آن بر اساس
ميزان خسارت تعيين مي شود .اگر خسارت تنبيهي مربوط به مورد باشد كه خوانده
عامداً و به قصد اضرار فعل زيان بار را انجام داده باشد ،سقفي وجود نخواهد داشت.
در غير اين دو مورد ،سقف احكام خسارت تنبيهي در تمام موارد  250هزار دالر خواهد
بود».
در قانون ايالت آيداهو آمده «هيچ قاضي نبايد در حكم خسارت تنبيهي به ميزان بيش از
 250هزار دالر يا بيش از سه برابر خسارت جبراني حكم صادر كند .اگر در مورد
هيئت منصفه صالحيت صدور حكم خسارت تنبيهي داشت نيز نبايد از اين محدوديت
فراتر رود».
در ايالت اينديانا «خسارت تنبيهي نبايد بيش از سه برابر خسارت جبراني يا بيش از 50
هزار دالر صادر شود».
و در ايالت كانزاس «ميزان خسارت تنبيهي بايد كمتر از درآمد ساالنه خوانده يا كمتر
از  5ميليون دالر باشد .مالک سنجش درآمد ساالنه ،بيشترين درآمد ساالنه شخص در
طول  5سال گذشته است .اگر معلوم شود كه منفعت خوانده از فعل زيانبار بيش از اين
مقدار بوده يا انتظار ميرفته كه بيش از اين مقدار باشد ،خسارت تنبيهي ميتواند تا 1.5
برابر اين منفعت افزايش يابد».
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يكي از مقررات جالب در مورد سقف احكام خسارت تنبيهي قانون ايالت ميسيسيپي
است ،در اين قانون به تفكيك سقف خسارت تنبيهي نسبت به سرمايه و دارايي خوانده
تعيين شده است  « :ميزان خسارت تنبيهي نبايد از موارد زير تجاوز كند 20 . 1 :ميليون
دالر در جايي كه سرمايه خوانده بيش از  1ميليارد دالر است 15 .2 .ميليون دالر در
جايي كه سرمايه خوانده بين  750ميليون تا  1ميليارد دالر است 5 .3 .ميليون دالر در
جايي كه سرمايه خوانده بين  500تا  700ميليون دالر است 3.75 .4 .ميليون دالر در
جايي كه سرمايه خوانده بين  100تا  500ميليون دالر است 2.5 .5 .ميليون دالر در
جايي كه سرمايه خوانده بين  50تا  100ميليون دالر است و  .6دو درصد از سرمايه
خوانده در جايي كه سرمايه خوانده  50ميليون دالر يا كمتر است .اگر خوانده دارا
سابقه محكوميت بوده يا تحت تأثير مشروبات الكلي يا مواد مخدر عمل زيانبار را انجام
داده باشد ،اين سقف وجود نخواهد داشت».
در ايالت مونتانا نيز ميبينيم «ميزان خسارت تنبيهي نبايد از  10ميليون دالر يا  3درصد از
سرمايه خوانده تجاوز كند».
در قانون ايالت نوادا نيز بعد از ذكر سقف مالي خسارت تنبيهي استثنائات آن به تفكيك
قيد شده است «ميزان خسارت تنبيهي نبايد متجاوز شود از  .1 :سه برابر خسارت
جبراني ،اگر خسارت جبراني  100هزار دالر يا بيشتر باشد يا  300 .2هزار دالر اگر
ميزان خسارت جبراني كمتر از  100هزار دالر باشد .اين سقف در موارد زير اعمال
نميشود .1 :سازنده ،فروشنده يا توزيع كننده كاال معيوب .2بيمه گر كه به
تعهدش عمل نكند .3شخصي كه يك قانون فدارل يا ايالتي را نقض كرده باشد . 4
فرد كه به وسيله مواد شيميايي ،راديو اكتيو يا پسماندها خطرناک موجب ايراد ضرر
شده باشد  .5فرد كه مرتكب تهمت و توهين شده باشد».
در ايالت نيوجرسي «خوانده دعوا خسارت تنبيهي نبايد به ميزان بيش از  5برابر
مسؤوليتش در مورد خسارت جبراني يا بيش از  350هزار دالر مسئول شناخته شود».
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در ايالتها كارولينا شمالي و داكوتا شمالي خسارت تنبيهي نبايد به ترتيب بيش
از  3و  2برابر خسارت جبراني يا  250هزار دالر باشد».
در ايالت اوهايو «در موارد كه خسارت كمتر از  350هزار دالر باشد ،خسارت تنبيهي
نبايد بيش از دو برابر خسارت جبراني يا  10درصد از سرمايه خوانده باشد».
در ايالت تگزاس «خسارت تنبيهي نبايد بيش از دو برابر خسارت جبراني باشد
(حداكثر به ميزان  750هزار دالر) و يا  200هزار دالر باشد».
در ايالت ويرجينيا «خسارت تنبيهي نبايد بر  350هزار دالر بالغ شود»
و در نهايت در ايالت ويسكانسين «خسارت تنبيهي نبايد بيش از  2برابر خسارت
جبراني يا  200هزار دالر باشد».
در نتيجه در بسيار از ايالتها امريكا خسارت تنبيهي از طريق تعيين سقف مالي به
صورت صريح يا ضمني محدود شده است.
 .5-2محدوديت از حيث دريافت بخشي از خسارت تنبيهي به نفع صندوق عمومي
در تعداد

از ايالتها

آمريكا ،بخشي از خسارت تنبيهي به موجب قانون ايالتي

مستقيم ًا بايد به صندوق عمومي ايالت واگذار شود .بايد توجه داشت كه اين موضوع
پيچيدها نيست و علت آن را ميتوان در نظريهها اقتصاد برا توجيه خسارت
تنبيهي يافت.
توضيح اينكه به داليل گوناگوني ممكن است فرد ،رفتار زيانبار را نسبت به افراد
زياد انجام داده باشد ولي از محاكمه و پرداخت خسارت فرار كرده باشد .از جمله
اينكه در موارد اثبات رابطه سببيت يا تقصير زيان زننده بسيار مشكل است 6 .يا
اينكه زيانديده ممكن است با محاسبه هزينه ها شكايت قانوني به نسبت به خسارتي
كه متحمل شده از شكايت صرف نظر كند( .پولينسكي و شاول 1998 ،ب ،ص )223
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عدم مسئول شناخته شدن در برخي موارد موجب خواهد شد كه مرتكبين شبه جرم و
زيان زنندگان ،محاسبه كنند كه ممكن است در اثر زياني كه وارد مي آورند مسئول
شناخته نشوند و اين باعث مي شود تا اقدامات احتياطي الزم را انجام نداده و در
فعاليتشان زيادهرو كنند( .كوتر ،1988 ،ص )1148
به اين داليل خسارت تنبيهي موجه ميشود تا نقايص حقوق شبه جرم را بر طرف كند.
به اين نحو كه فرد كه نسبت به يك نفر دچار سوءرفتار شده است را چند برابر ميزان
خسارت جبراني جريمه ميكنند تا چنانچه نسبت به ديگراني نيز مرتكب اين رفتار بوده
است عملش بي پاسخ نمانده باشد.
با اين توجيه ،زيان ديده و خواهان يك پرونده خسارت تنبيهي شايسته دريافت تمام
مبلغ خسارت تنبيهي نبوده و به همين جهت نيز ايرادات فراواني نسبت به دارا شدن
بدون جهت خواهانها خسارت تنبيهي مطرح شده است .اينجاست كه به عنوان يك
راه حل عادالنه برا اين مسئله ،در برخي از اياالت آمريكا ،بخشي از خسارت تنبيهي
توسط صندوق عمومي ايالت دريافت شده و به مصارف عمومي ميرسد تا هم
زيانزننده تنبيه شده باشد و هم خواهان بالجهت دارا نشده باشد .
در اين جهت در ايالت اينديانا تنها  %25از مبلغ نهايي خسارت تنبيهي به خواهان
پرداخت شده و  %75آن به صندوق جبران خسارت قربانيان جرايم خشونت آميز در
ايالت اينديانا پرداخت ميشود.
در ايالت پنسيلوانيا  %75از خسارت تنبيهي به شخص خواهان پرداخت شده و  %25آن
به «صندوق دسترسي به خدمات پزشكي و كاهش خطا» پرداخت ميشود.
در ايالت يوتاه در صورتي كه خسارت تنبيهي بيش از  20هزار دالر باشد %50 ،مبلغ
خسارت تنبيهي (پس از كم كردن هزينهها دادرسي و دستمزد وكيل ) به حساب
صندوق ذخيره ايالت واريز ميشود.
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همچنين در ايالت آالسكا نيز به موجب قانون جديد اين ايالت در سال  %50 2015از
مبالغ خسارت تنبيهي بايد به صندوق عمومي ايالت واريز شود .در ايالت ميسور نيز
 50%خسارت تنبيهي بايد به صندوق عمومي ايالت واريز شود.
در ايالت آريزونا نيز هر حكم خسارت تنبيهي در پروندهها مربوط به محيط زيست
صادر شود به حساب صندوق عمومي ايالت واريز خواهد شد.
بنابراين آخرين نوع از موارد محدوديت خسارت تنبيهي مربوط به جايي است كه قانون
حكم ميكند تا بخشي از مبلغ خسارت تنبيهي ،در عوض پرداخت به خواهان مستقيماً
به حساب صندوق عمومي يا حاكميت واريز شود و اين موضوع از  %25مبلغ خسارت
تنبيهي تا تمام مبلغ آن را شامل ميشود.

 .3نتيجهگيری
آنچه در مقاله ارائه شد محدوديتهايي بود كه در اياالت متحد آمريكا نسبت به
دعاو خسارت تنبيهي اعمال ميشود .چنانكه در متن اشاره شد ،طيف گستردها از
محدوديتها ،كه در ادبيات حقوقي آمريكا گاهي با عنوان اصالحات خسارت تنبيهي
از آن ياد ميشود ،در اين كشور اعمال ميشود .اين طيف ،از عدم امكان مطالبه
خسارت تنبيهي در برخي ايالتها تا تعيين سقف مالي و نيز اخذ بخشي از مبلغ
خسارت تنبيهي به نفع صندوق عمومي ،وجود دارد .نكته قابل توجه نيز اينجاست كه
برخي از اين محدوديتها در همين سالها اخير تصويب شده است.
امروز شايد بتوان از اين موضوع صحبت كرد كه با نهاد جديد به نام «خسارت تنبيهي
محدود شده» يا «خسارت تنبيهي اصالح شده» مواجه هستيم كه به صورت طبيعي در
نقاط گوناگوني كه خسارت تنبيهي مورد پذيرش واقع شده است ،در حال شكل گرفتن
است.
خسارت تنبيهي اصالح شده يا محدود شده نهاد است كه:
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 .1شرايط رسيدگي به آن از حيث ادله اثبات دعوا و وصف فعل زيانبار و نيز
شخصيت و انگيزه مرتكب فعل زيانبار با ساير پروندهها مسؤوليت مدني متفاوت
بوده و در مجموع نسبت به آيين دادرسي مدني سختگيرانهتر است .از اين جهت،
ايراد كه به خسارت تنبيهي در شكل خالصش از حيث عدم رعايت تشريفات
سختگيرانه آيين دادرسي كيفر در راستا حفظ حقوق خوانده دعوا را مرتفع
نموده است.
 .2اشكال وارد بر خسارت تنبيهي در شكل خالصش از حيث داراشدن بالجهت
خواهان را نيز از طريق  3ابزار تعيين سقف ،شرط دادرسي عادالنه و دريافت بخشي از
مبلغ خسارت تنبيهي به نفع صندوق عمومي ،برطرف ميكند .يعني قوانيني وجود دارند
كه اوالً فرمولي برا

عادالنه شدن خسارت تنبيهي ،چه از طريق مقايسه با خسارت

جبراني و چه از طريق مقايسه با سرمايه و دارايي خوانده ،ارائه ميكنند  .ثانياً بخشي از
حكم صادر شده را برا مصرف در جهت خير عمومي جامعه به نفع صندوق عمومي
قرار ميدهند و در نهايت در ديوان عالي اياالت متحد شرط دادرسي عادالنه توجه قرار
دارد.
ضرور است تا پژوهشگران در حوزه خسارت تنبيهي ،محدوديتها بيان شده در
اين مقاله را در نظر داشته باشند .اين امر برا حقوق ما دو داللت دارد .يك اينكه
پذيرش خسارت تنبيهي در شكل خالصش و بدون هيچ قيد و شرطي ،بدور از تدبير
است .دومين داللت آن نيز اينست كه ميتوان برخي از نهادها موجود در حقوق ايران
را با نهاد «خسارت تنبيهي محدود شده» مقايسه كرد و بعد در مورد پذيرش و بومي
ساز آن يا رد اين نهاد تصميم گرفت.

یادداشتها
 « )1ماده واحده  -برا مقابله و جلوگير از نقض بيشتر مقاررات و ماوازين حقاوق
بين الملل توسط دولتهايي كه مصونيت قضائي دولت جمهور اسالمي ايران را ناديده
گرفته و مي گيرند بند ذيل بهعنوان بند ( )3به ماده واحده قاانون صاالحيت دادگساتر
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آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

جمهور اسالمي ايران برا رسيدگي به دعاو مدني عليه دولتها خارجي مصوب
 1378اضافه ميشود:
 - 3با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات ماد و معنو زيان ديدگان
و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاهها خاارجي خواهاد
بود» .
 )2به عنوان نمونه نگاه كنيد به :داراب پور ،مهراب و سعيد سلطاني احمادآباد .فلسافه
حقوقي و ماهيت خسارت تنبيهاي .مجلاه حقاوقي باينالمللاي ،ساال  ،32شاماره ، 52
( ،)1394ص 73
 )3به عنوان نمونه نگاه كنيد به نتيجه گير دو مقاله

ذيل  .1 :صادقي مقادم ،محماد

حسن و جعفر نور يوشانلوئي« ،تحول مسئوليت مدني در حقاوق اياران و فرانساه باا
تاكيد بر شناسايي خسارات غير ترميمي»  ،فصلنامه حقاوق (مجلاه دانشاكده حقاوق و
علوم سياسي)  .2 )1390( 4 ،41قاسمي حامد ،عباس و علي خسرو فارساني و فهيمه
آقابابايي .خسارت تنبيهي در حقوق ايران .مجله حقوقي دادگساتر  ،دوره  ،77شاماره
)1392( 81
 )4در ايالتها ميشيگان ،نبراسكا ،واشنگتن و پورتوريكو دادگاهها مجاز به صدور
احكام خسارت تنبيهي نيستند .
 )5به كاربرد «و» و «يا» دقت كنيد.
 )6بهعنوانمثال :مورد وجود دارد كه در آن فرد دچار سرطاني كه شده كه بهصورت
طبيعي هم ممكن است ايجاد شود ،لكن ممكن است در اثر مصرف يك ماده سرطانزا
ايجادشده باشد كه اثبات آن مشكل خواهد بود .همچنين ممكن مثالً فرد در يك
كارخانه توليد آزبست (كه آثار مخربي بر محيطزيست دارد و سرطانزاست) كار مي
كند و همچنين سيگار مي كشد ،حال اگر اين فرد سرطان ريه بگيرد اثبات اينكه اين
سرطان مربوط به كدام مورد است مشكل است.
کتابنامه
فارسي:
الف) مقاالت:
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