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 طیشرا نییدر تع یبه قضاوت عرف هیو تک یگذاراستیحوزه س :فصل ششم
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 فهرست تفصیلی مطالب

 سخن ناشر

 مطالب یفهرست اجمال

 باچهید

 مقدمه

 رانیدر ا یمدن مسئولیتبحران  :فصل اول

 خسارت در کشور رادیا یآمار یهاداده یبررس -1

 یمدن مسئولیتبه موضوعات  رانیحقوق در ا یاصل گرانیو عملکرد باز کردینقد نحوه رو -2

 (یحقوق یهاو آموزش قاتی)تحق نیحاکم بر دکتر کردیرو ـ الف

 یو منش قانونگذار کردیرو ـ ب

 : عملکرد قضاتیعمل حقوق یایحاکم در دن هیرو ـ ج

 و عمل کردینو در رو یو اتخاذ راه یمدن مسئولیتبه مسائل  ینگاه حقوق رییلزوم تغ -3

 نینزد دکتر یبه موضوعات حقوق کردینگاه و رو رییتغ ـ الف

 و عملکرد قانونگذار کردیرو ـ ب

 نگاه و عملکرد قضات ـ ج

 یمدن مسئولیتمتکثر  ایمفهوم و منطق واحد  :فصل دوم

 یمدن مسئولیت فیتعر -1

 رانیدر حقوق ا یمدن مسئولیتتکثر  ایوحدت  -2

 رانیدر حقوق ا یمدن مسئولیتوحدت منطق  هیاز نظر یناش راداتیا -3

 رانیا یمدن مسئولیتتکثر منطق و قواعد حاکم بر حقوق  -4

 بر قاعده اتالف یمبتن یخسارت مال رادیالف ـ ا

 یو اقتصاد یالنفع و خسارات صرفاً پولب ـ  عدم

 یج ـ خسارت جان

 ید ـ خسارت معنو

 صاحبان حقوق گریه ـ تصرف در حق موجب خسارت د

 و ـ غصب



 

 مسئولیت یهاحوزه گریآن از د کیو تفک یمدن مسئولیت یبرا یکل یط ـ لحاظ مفهوم

 یفریک مسئولیتو  یمدن مسئولیتمفهوم  -1

 یقرارداد مسئولیتو  یمدن مسئولیتمفهوم  -2

 یقرارداد مسئولیت( و ی)قهر یمدن مسئولیت :فصل سوم

 یو قرارداد یقهر مسئولیت یاساس یهاتفاوت -1

 یو قرارداد یقهر مسئولیتالف ـ تفاوت مفهوم و منطق 

 مسئولیتب ـ تفاوت دامنه و خسارت موضوع 

 مسئولیت جادیا طیج ـ تفاوت در شرا

 مسئولیتد ـ تفاوت در آثار 

 یو قرارداد یقهر مسئولیترابطه  -2

 یقرارداد ای یقهر مسئولیتدر اعمال  دیترد نهیالف ـ زم

 یقهر مسئولیت یعموم نهیخسارت زم رادیندارد و ا یخاص تیقرارداد موضوع یب ـ اجرا
 است

و  طیراجع به شرا یبه لحاظ وجود توافقات قرارداد یقرارداد مسئولیتج ـ اعمال قواعد 
 مسئولیتآثار 

 یمدن مسئولیتکارکرد  :فصل چهارم

 بارانیاز رفتار ز یجبران خسارت و بازدارندگ -1

 یمدن مسئولیتمشابه  یکارکرد یدارا بیرق یحقوق ینهادها -2

 یفریک مسئولیتو  یمدن مسئولیتالف ـ 

 (یگرمی)تنظ یو مقررات کنترل رفتار یمدن مسئولیتب ـ 

 یمدن مسئولیتو  مهیج ـ ب

 در جبران خسارت یمدن مسئولیتو  مهیب یهایژگیاول ـ و

 بارانیاز رفتار ز یزدارندگدر با یمدن مسئولیتو  مهیمتفاوت ب ریدوم ـ تأث

 جبران خسارت یاجتماع یهابا روش یمدن مسئولیت ینیگزیسوم ـ جا

 یمدن مسئولیت یمبنا :فصل پنجم

 مطلق مسئولیت ای ری: تقصیمدن مسئولیت یاصل یمبنا -1

 یمدن مسئولیتجاد یمختلف در ا یلحاظ مبان یعمل یهاتفاوت -2

 یمدن مسئولیت یمبنا یاقتصاد لیتحل -3



  

 

 جانبهکیالف ـ فرض حادثه 

 یجانبه رفتارر دویب ـ فرض حادثه با تأث

 مطلق مسئولیت ای ریتقص یکننده در لحاظ مبنانییج ـ مالحظات تع

 رانیدر حقوق ا یمدن مسئولیت یمبنا -4

 یو قانون مجازات اسالم یمطابق قانون مدن یمدن مسئولیت یالف ـ مبنا

 1339 یمدن مسئولیتدر قانون  مسئولیت یب ـ مبنا

 یمدن مسئولیتمطلوب  یان و مبناریا یحاکم بر حقوق کنون یج ـ مبنا

 خسارت رادیمختلف ا یهانهیدر زم مسئولیت یمبنا لید ـ تعد

 تیخسارت و حقوق مورد حما عتیبر اساس طب مسئولیت یمبنا نییاول ـ تع

 موجب خسارت تیفعال نهیبه لحاظ زم مسئولیت یمبنا نییدوم ـ تع

 طیشرا نییدر تع یبه قضاوت عرف هیو تک یگذاراستیحوزه س :فصل ششم

 یمدن مسئولیت

 ضرر قابل جبران نییدر تع یحقوق یگذاراستینقش عرف و س -1

 بارانیفعل ز طیشرا نییدر تع یحقوق یگذاراستینقش عرف و س -2

و  یمدن مسئولیتتحول حقوق  یبرا یا: دروازهیاز قضاوت عرف تیرابطه سبب تیتبع -3
 و انتظارات روز ازهایانطباق با ن

 الف ـ قاعده مقابله به خسارت

 وبیمع یاز کاال یدکننده در مورد خسارات ناشیتول مسئولیتب ـ 

 دولت مسئولیتج ـ 

 یتضامن مسئولیتد ـ شناخت 

 فهرست منابع
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