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Abstract 

In different legal systems, nominal, punitive and compensatory damages have been 

identified according to the principles of civil liability. In reviewing the Iranian legal 

system, it is clear that the most attention has been paid to compensatory damages, i.e. 

compensation for damages and restoration of the former situation. As such, it has been 

dealt with reluctantly and limitedly in its acceptance of immaterial damages as a form 

of punitive damages, and the way and means of determining it has not been 

anticipated. Whereas one of the most important types of damages resulting from 

physical injury is immaterial damages, including pain and suffering, which itself can 

be divided into different branches. In fact, the term suffering is used not only for 

physical pain but also for a range of intangible injuries such as fear, anxiety, sadness, 

and disrespect. In American law, the scope of payment for pain and suffering is varied, 

and most of these cases have been considered but there is no consistency in the 

assessment method, and It has used various methods such as determining the lump 

sum, determining the cap or ceiling on the amounts awarded, per diem calculations 

etc., and in most cases, the severity of the damage is one of the main components and 

the method of compensation is financially provided. Regarding the acceptance of 

immaterial damages in Iran legal system, research has been done in this field, but in 

particular, the damage of pain and suffering has not been addressed. This article 

examines the US legal system and its calculation methods to obtain and predict the 

legal tools for removing this gap in the Iran legal system. 
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 چکیده
های اسممی، تببییمی و جبرانمی     های حقوقی مختلف با توجه به مبانی مسئولیت مدنی، خسارت در نظام

گردد که بیشمترین توجمه    اند. در بررسی نظام حقوقی ایران، این امرر محرز می مورد شباسایی قرار گرفته
 بیم ترت  نیم ا  بهعبارتی جبران خسارت و اعادۀ وضعیت سابق، صورت گرفته است.  سارت جبرانی، بهبه خ

طور محدود برخورد شده  ی و بهلیم یبای از خسارات تببییی، با  گونه عبوان بهدر پذیرش خسارت معبوی 
ین اقسمام خسماراتی   تر ۀ میمجمل از آنکه  حالاست.  نشده ی بیب شیپو راهکار و ابزار چگونگی تعیین آن 

درد و رنم  اسمت کمه خمود نیمز بمه        ازجملهد، خسارت معبوی شو  ۀ آسیب جسمی ایجاد میجینت درکه 
در ممورد درد فیزیکمی بلکمه در     تبیا نهعبارت درد و رن ،  درواقعاست.  میتقس  قابلهای گوناگونی  شاخه

. در رود یمم کار  ی بهحرمت یب و ی ناملموس مانبد ترس، اضطراب، اندوهها بیآسخصوص طیف وسیعی از 
اند،  حقوق امریکا حوزۀ جبران خسارت درد و رن  متبوع بوده، اغلبِ موارد یادشده مورد توجه قرار گرفته

های مختلف مانبد تعیین مبلغ مقطوع، تعیمین سمقف    اما همگونی در شیوۀ ارزیابی وجود ندارد و از روش
همای   ها، شمدت آسمیب ازجملمه مهلفمه     ده شده و در بیشتر آندر مبالغ اعطایی، محاسبۀ روزانه و... استفا

با توجمه بمه پمذیرش     بیبی شده است. اصلی بوده است، لیکن شیوۀ جبران خسارت به صورت مالی پیش
طور خاص به خسارت درد و رن   ، لیکن بهشده انجامهایی در این زمیبه  خسارت معبوی در ایران، پژوهش
در نظام  خألبیبی ابزارهای حقوقی برای رفع این  له برای دستیابی و پیشپرداخته نشده است. در این مقا

 .شود های محاسبۀ آن پرداخته می و روش متحده  االتیاحقوقی ایران به بررسی نظام حقوقی 

 واژگان کلیدی
 خسارت معبوی، درد و رن ، نظام حقوقی امریکا، نظام حقوقی ایران.
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 مقدمه
عمدی و غیرعمدی است کمه حسمب ممورد، مسمئولیت ممدنی و      های  آسیب بدنی اعم از آسیب

ا با توجه به داشتن ماهیت کشبده، نوعاً یما اتفماقی   ه دنبال دارد. برخی از این آسیب کیفری را به
های ممادی و معبموی ایمن     های حقوقی نسبت به خسارت مبجر به مرگ خواهبد شد. اغلب نظام
کببد، لیکن در صدمات بمدنی غیرکشمبده     ی میبیب تری پیش نوع صدمات، رویکرد ثابت و شفاف

دیده دارای تأثیرات متفاوتی اسمت،   که این دو گونه خسارت در روال و جریان زندگی فرد آسیب
مصمادیق خسمارت معبموی، درد و     ازجملهسردرگمی و اختالف نظر بیشتری ایجاد نموده است. 

ازدسمت دادن زیبمایی، ازدسمت    ی اجتماعی، پریشانی عماطفی،  زندگ ورن ، ازدست دادن جامعه 
های دیگر هسمتبد.   دادن ظرفیت تحمل کودک، از دست دادن شادی و لذت زندگی و نیز مقوله

جبران غیرمالی که با عبوان  عبوان بهکه اغلب  گفته در کبار مسئلۀ خسارات تببییی، موارد پیش
مبصفۀ امریکما اسمت    موضوعات مربوط به هیئت نیزتریبرانگ بحث از، شود یمدرد و رن  خوانده 

.(Vidmar, 1998: 975) 
در موارد مسئولیت مدنی، سه دسته خسارت احتمالی وجود دارد که محور بیشمتر ادعاهمای   

که مبلغی است  (nominal damages)ی اسماز: خسارت  اند عبارتها  خسارت است؛ این خسارت
خسمارات   نشده است، و محرز در برابر نقض یک حق قانونی که در آن میزان خسارت و صدمات

جمایی اسمت کمه    (Punitive damages) خسارت تببییی  و compensatory damages))جبرانی 
. مورد اخیر کارکرد جبرانی نمدارد   (McCormick, 1935: 85)حق به ضرر و زیان وابسته نیست 
یفری، آن را عالوه بر تعیین مجازات ک مبصفه  ئتیهو  دشو  یمو در موارد رفتار گستاخانه اعمال 

 .نمایمد  در عدم انجمام آن اشمتباه، مقمرر ممی     ازیموردنۀ یک عامل بازدارندۀ کببد نیتأم عبوان به

(Ibid: 275)  ،ممالی( کمه شمامل    )ۀ دو خسمارت اقتصمادی   دربردارندهر سه نوع خسارت یادشده
ی پزشمکی گذشمته و آیبمده و نیمز     هما  بمه یهزازبین رفتن و ازدسمت دادن ظرفیمت درآممدی و    

ی درد و رنم   راقتصماد یغایی است که مببی بمر آثمار   ه ی غیراقتصادی ناشی از آسیبها رتخسا
 ی مشابه یا مرتبط باشد.راقتصادیغقربانی و رن  

لطمه زدن به حقموق   ضررهای معبوی ممکن است ناشی از یکی از این سه عامل باشد: الف(
مجمموع آن را سمرمایۀ    تموان  یمم های فردی، حیثیت و شیرت کمه   مربوط به شخصیت و آزادی

که نتیجۀ آن همر دو چیمرۀ    ی بدنیها صدمهای روحی؛ ج( ه ۀ آسیبجینت درمعبوی نامید؛ ب( 
ی درممان را بمه   هما  بمه یهزو همم   آورد یم بار مادی و معبوی را داراست، زیرا هم زیان معبوی به

بمین خسمارت    . به این ترتیب، بایسمتی (43: 1395 ان،یکاتوز) کبد یمتحمیل  دهید انیزدارایی 
معبوی و اخالقی و همچبین خسارت مربوط به احساسات و روحیه تفکیک قائل شد؛ چراکه این 

 تفکیک در ارزیابی و نیز شیوۀ جبران دارای کارکرد است.
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 لمذا . اسمت  خسمارات  نیا مورد در مباسب تیمحل پرسش است، وضع پژوهش نیا در آنچه
و  رانیم ا یحقموق  یهما  خسارات در نظام نیا ییشباسا یکبون تیوضع که است مطرح الهس نیا
 نیم ( ایرمماد یغ ایم  یجبران )مماد  یچگونگ نیهمچبو  یابیارز یها است و روش چگونه کایمرا

 .است هشد یبیب شیپ بیبه چه ترت یدو نظام حقوق نیا درخسارات 
است. با  شده  پرداختهدر قسمت نخستِ این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی ایران و امریکا  

مبمدی دقیمق در حموزۀ ارزیمابی میمزان خسمارت،        بیبمی معیارهما و ضمابطه    توجه به عدم پمیش 
های پیشبیادی محرز است. لذا در بخش دوم  خصوص در حقوق ایران، ضرورت توجه به روش به

تموان نمونمۀ    های پیشبیادیِ محاسبه در نظام حقوقی امریکا پرداخته شد که می به بررسی روش
 ی تدابیر مباسب در نظام حقوقی ایران را اتخاذ نمود.بیب راهکار جیت پیش

 

 های حقوقی ایران و امریکا . وضعیت و رویکرد موجود نظام1
اغلب افراد در محاورات، مفیموم درد را نماظر بمر جسمم دانسمته، رنم  را در معبمای آزار روحمی         

عبا ممورد نظمر قمرار    م و هم مترادف صورت بهدانبد. گاهی نیز ترکیب دو عبوان درد و رن  نیز  می
 گیرد. در حوزۀ حقوق نیز متضمن هرگونه خسارت و آسیب غیرمادی و غیرمالی است. می

توان در قبال تجاوز به حقوق معبموی، خسمارت و    همواره این پرسش مطرح بوده که آیا می
های حقوقی، معیار و ترتیبات  . در اغلب نظام(31: 1385 ،یآقمشید یاصغر)پولی دریافت کرد 

خصی جیت ارزیابی و تخمین میزان این خسارت وجود ندارد. در مورد اصل خسارت معبوی مش
طمور کمه    هممان . و الزام جبران آن، اختالفی وجود ندارد، اما نحوۀ جبران آن محل اختالف است

شود. هریک از ایمن دو نیمز    تر بیان گردید، خسارات به دو دستۀ مادی و معبوی تقسیم می پیش
هما متغیمر اسمت و     هایی است که حسب نظام حقوقی، دایره و وسعت آن رمجموعهدربردارندۀ زی
کبد. در ممورد خسمارات ممادی اصموالً پرداخمت       های مادی و غیرمادی را اقتضا می طبیعتاً روش

 مالی کافی است، لیکن در خسارات غیرمادی چبین نیست.
 

 رویکرد نظام حقوقی ایران  .1. 1
ایمن نموع از خسمارت     1ش1304ر قانون مجازات عمومی مصموب  در حقوق ایران نخستین بار د

قانون اصالح برخی  4قرار گرفته و تحوالت بسیاری دربر داشته است. سپس در مادۀ  توجه مورد

                                                           
گردد  209 ر ومکر 208و  208و  207 ۀای مذکور در ماده هر کس مرتکب یکی از جرم: »مکرر 212 ۀماد  .1

ریال نخواهد بود  500کمتر از  علیه که در هر حال معبوی مجبی  خسارات ۀبه تأدی های مقرر عالوه بر مجازات
 .«داده نخواهد شد  مسلم باشد حکم خسارات علیه که فحشاء اخالقی او شود. به نفع مجبی محکوم می
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محکوم علیه عالوه بر خساراتی که به »ش، چبین مقرر شد: 1328از مواد آئین دادرسی کیفری 
ایمد بپمردازد، در صمورت تقاضمای متضمرر از      اصول محاکمات جزایی ب 493و  492موجب مواد 

جرم، دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان مجازات آن و حیثیت طرف، عامل زیان را بمه جبمران   
الیحمۀ   9پس از آن در ممادۀ  «. خسارت معبوی به مبلغی که متباسب بداند محکوم خواهد نمود

کبمار خسمارت ممادی بمه     ش، در 1335اصالح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفمری مصموب   
خسارت معبوی )کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی( نیز اشاره شده، لکن در قانون 

ای به خسارت معبوی نشده است. در حال حاضر نیز اصمل   ش اشاره1378آئین دادرسی کیفری 
ئمین  قمانون آ  14مسمئولیت ممدنی و ممادۀ     از قمانون  10و  9، 8، 2، 1قانون اساسی، مواد  171

ش قابل بررسی است که به الزام جبران خسارت مادی و معبموی  1392دادرسی کیفری مصوب 
توان خسمارت وارده را بما    اند. با توجه به ایبکه حیات انسان باالترین ارزش است، نمی اشاره کرده

خسارت اموال و مبافع اقتصادیِ صرف یکسان تلقی کرد و برای حمایت از جسم و جمان انسمان   
ی مبتبی بر حقوق عمومی ها حل راه، بلکه الزم است به اکتفا کردبه قواعد حقوق خصوصی نباید 
کمه   گونه هماناست،  شده  گفته. البته (499: 1392 ،یبیباد)هایی اهمیت داد  بیبی طرح و پیش

ی معبموی  ها یخرسبدپیدا کرد، تأمین  شده تلفمعادلی برای مال  توان یمبا پول در امور مادی 
قادر نیست انمدوه و تمأثر عماطفی را ازبمین ببمرد، ولمی        ها یخرسبدان دارد. هرچبد این نیز امک

 .(244: 1386 ان،ی)کاتوزهمین اندازه که آالم روحی را تسکین دهد کافی است 
مورد صمدمات ممادی،    در ود.ش های بدنی به دو نوع خسارت مادی و معبوی مبجر می آسیب

قانون آئمین دادرسمی کیفمری و     14البته با توجه به مادۀ  است. شده ی بیب شیپنیاد دیه و ارش 
مواد مورد اشارۀ قانون مسئولیت، خسارات مادی نیز قابل مطالبه است. این امر بمه آن معباسمت   

های جانبی مانبد هزیبۀ درمان و ازکارافتادگی موقت یا دائمم همم قابمل     که عالوه بر دیه، هزیبه
دیدگان ناشمی از   تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه مطالبه هستبد. برای مثال در قانون

عالوه بر دیه، ارش و خسارات، به تأمین هزیبۀ درممان از سموی    5ش در مادۀ 1398آن، مصوب 
های روحمی یما    مرتکب اشاره شده است. از طرف دیگر خسارت معبوی که عبارت است از آسیب

، مستلزم استفاده از دو روش جبران ممالی  هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی
و غیرمالی خواهد بود. در مورد رویکرد جبمران ممادی خسمارت معبموی کمه بما پرداخمت ممالی         

رسد عالوه بر پرداخت مبلغی جیت تشفی خاطر وی )در ایمن ممورد،    نظر می پذیر است، به امکان
همای   ن موضموع بما مخالفمت   بیبی نشده است و ایم  مالک و معیاری برای ارزیابی میزان آن پیش

بسیار مواجه شده است، چراکه جبمران ممادی در ممورد خسمارت غیرممادی را قابمل تخممین و        
های مربوط به درمان روحی، روانی و عاطفی نیمز قابمل مطالبمه     دانبد(، هزیبه سبجش مالی نمی

ردیمده  قانون تشدید مجازات اسیدپاشمی نیمز مقمرر گ    5های مادۀ  طور که در تبصره است. همان
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بخشمی از   شباختی، مددکاری و نیمز تموان   است، در صورت صالحدید قاضی و ارائۀ خدمات روان
 شود.  های مربوطه از مرتکب أخذ می سوی سازمان بیزیستی، هزیبه

قانون آئین دادرسی کیفمری شمامل هرگونمه صمدمۀ      14مادۀ  1ی در تبصرۀ رمادیغخسارات 
همای جبمران غیرممالی     دی خسارت، امکان اعممال روش حیثیتی است که عالوه بر لزوم جبران ما

ازجمله الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را نیز مقرر داشته که ایمن مموارد نیمز مشخصماً     
ناظر بر خسارات حیثیتی است و در مورد جبران غیرمالی خسارات روحی مانبد درد و رن  که در 

بر خسارات ناظر بر صدمه به حیثیت و  دیتأکز نتیجۀ صدمات بدنی است، ساکت است. در رویه نی
 دانبد. آبرو بوده، اغلب تعیین دیه را ناظر بر جبران هردو گونه خسارت مادی و معبوی می

در رویۀ قضایی ایران در مورد جبران خسارت معبوی در صدمات بدنی رویکرد واحد و مشخصی 
بیممن   26بمه تماریخ    9309970221201359اتخاذ نشده است. برای مثال در یک رأی به شممارۀ  

های جسمانی و درد و رن  و تألمات روحی ناشی از آن که  در مورد آسیب»چبین آمده است:  1393
عبموان تبیما وسمیلۀ جبمران خسمارت از طمرف        از مصادیق خسارت معبوی هستبد، دیه یما ارش بمه  

عبموان جبمران    ت مبلغمی بمه  دیده مستحق مطالبه و دریاف گذار تعیین شده است، ببابراین زیان قانون
شمده نیسمت. حمال آنکمه در رأی دیگمر بمه شممارۀ         خسارت معبوی عالوه بمر دیمه یما ارش تعیمین    

قانون مدنی و مواد  331و  307با استباد به مواد  1393میر  05در تاریخ  9309970270400898
های بیمارستانی و  هقانون مسئولیت مدنی تمامی ضررهای وارده به مصدوم از قبیل هزیب 4و  3، 2، 1
 کارافتادگی و همچبین خسارات زائد بر دیۀ وارده و خسارات معبوی قابل مطالبه است. از

میمر   30در تماریخ   9109970221201010لیکن در رأی دیگری نیمز بمه شممارۀ دادناممۀ     
با احراز تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بیداشت، درمان و آموزش پزشکی در تییمه و   1391
مبجر شده، هر دو به میمزان   cستفاده از خون مورد نیاز بیمار که به ابتالی او به بیماری هپاتیت ا

مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچبین هزیبۀ درمان )عالوه بر دیه و ارش( مسئولیت 
دارند، لیکن تقاضای پرداخت خسارت معبوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و 

و  1391شمیریور   21در تماریخ   9109970221200799دود است. در آرایی دیگر به شممارۀ  مر
تعیمین مبلغمی ممازاد بمر دیمه و ارش       1393میمر   28به تماریخ   930997221200909شمارۀ 
 عبوان جبران خسارت معبوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مببای قانونی دانسته شده است. به

قانون آئمین دادرسمی    14مواد قانون مسئولیت مدنی، در مادۀ به این ترتیب با وجود اطالق 
کیفری امکان مطالبۀ خسارت معبوی در جرایم مستلزم دیه و تعزیرات مبصوص شمرعی وجمود   

تموجیی را دربمر دارنمد، موجمب ایمراد       ندارد؛ درحالی که بسیاری از این جرایم که صدمات قابل
موجب قاعدۀ الضرر و تسبیب نیز امکان أخذ  هشوند و از طرفی ب صدمات روحی و عاطفی نیز می

 این خسارات عملی است.
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ها و مصادیق ضررها و صدمات روحی ناشمی از آسمیب بمدنی مانبمد      در حقوق ایران به گونه
برای مثال خسارت معبوی ناشی از قطع یا نقم  عضمو(، آثمار    رن  )ازدست دادن زیبایی، درد و 
قانون مسئولیت مدنی آممده   6 ۀمادیمی نشده است. در مستق دیتأکروانی، اضطراب و ترس و... 
های روحی، خسارات ناشمی از فموت نزدیکمان در بازمانمدگان اسمت.       که یکی از مصادیق آسیب

طمور زیمان معبموی     همچبین در مورد زیان معبوی ناشی از آسیب به حیثیت خانوادگی و همین
و  9از موقعیمت در ممواد    سوءاستفادهیا  ی دختر در اثر اِعمال حیله یا تیدید وهمخوابگناشی از 
سازی و معیاری در تخمین آن ارائه نشده اسمت.   گونه شاخ  شده، اما هیچ اشارهاین قانون  10
، تقمویم خسمارت   1393ممرداد   4ممور    1048/93/7در یک نظریۀ مشورتی بمه شممارۀ    صرفاً

ای تعیمین   یمار و ضمابطه  معبوی را در صالحیت کارشباس اعالم داشته که در این نظریه همم مع 
 نشده است.

 

 رویکرد نظام حقوقی امریکا .2. 1
نمدارد و   یچبمدان کماربرد   ی، عبمارت خسمارت معبمو   کما یمرا ۀمتحمد   االتیا ییقضا ستمیدر س
 یو روانم  یروح یکببد. فشارها یاستفاده م یو روان یروح یشارهافاز عبارت  شتریدانان ب حقوق
همای   . نمونمه (195: 1394 افشمار، ) کاسمت یمرا ییقضا ستمیخسارات قابل جبران در س ءجز زین

 مربوط به این حوزه در هر کشور متفاوت است. 
صریح جبران خسارت معبوی ناشی از آسیب به تمامیمت   طور بههای امریکا،  در بیشتر ایالت

جسمی، شخصیت و اعتبار اجتماعی، صدمۀ روانی و عاطفی، سلب آزادی، تجاوز به امور محرمانه 
ها در خصوص درد و رن  ناشمی   قرار گرفته است و از میانۀ قرن نوزدهم، دادگاه رشیپذ مورد.. و.

های بدنی، ترس و اضطراب ناشی از حادثه، غم و اندوه و صدمه بر احساسات، حکم بمه   از آسیب
هما در نتیجمۀ صمدمات     . چبانچه این خسارت(188: 1394 نژاد، ی)سلطان اند دادهجبران خسارت 

رین وارد شود، دو شیوۀ جبمران از طریمق مسمئولیت ممدنی و از طریمق مقمررات ممدون        آف مرگ
اما در مورد صمدمات غیرکشمبده، هیئمت     (63: 1392 فر، یصالح و بایحب)بیبی شده است  پیش

 نماید. مبصفه نقش بسزایی ایفا می
د ی معروف در ایالمت فیالدلفیما در امریکما، دادگماه شمرکت دارویمی جانسمون انم        رأدر یک 

تخممین   مبصمفه   ئمت یهجانسون را به پرداخت هشت میلیارد دالر خسارت تببییی که از سوی 
خسارت ترمیمی یا جبرانی بمه   عبوان بهتر  هزار دالر که دادگاه پیش 680بود، عالوه بر  شده  زده

 26ی مربوط به شخصی به نام نیکوالس مماری  رأنفع شاکی تعیین کرده بود، محکوم نمود. این 
ی )آنتی پسیکوتیک( تولیدی این شرکت اقمدام  شیپر روانبه مصرف یک داروی ضد  بود کهساله 

متضممن عارضمۀ    کمه   آنگونمه هشمداری در ممورد عموار       همیچ  قمبالً نموده بود و این شرکت 
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اعالم نداشت. لذا با توجه به ایبکه ایمن اتفماق    ژنیوکوماستی )بزرگ شدن سیبه در مردان( است
 روحی و روانی شده، به جبران آن نیز حکم داده شده است. ایه موجب ایراد آسیب

ی دیگر نیز در دادگاه ایالت میسوری علیه همین شرکت داده شده که در مورد خطر رأیک 
پمودر بچمه هشمدار نمداده بمود،       کببدگان مصرفکافی به  اندازه بههای تالک  یی فراوردهزا سرطان

میلیمون دالر نیمز    50 مبصمفه   ئمت یهخسمارت،   میلیون دالر بابمت جبمران   5عالوه بر پرداخت 
 عبوان خسارت تببییی تعیین نمود. به

، تعیممین خسممارات دشمموارتر از مبصممفه  هیئممتهممای  در مسممئولیت مممدنی، مطممابق گممزارش 
را در ممورد   همایی  ی در مورد مسئولیت اسمت. هیئمت مبصمفه رهبمودهما و راهبممایی     ریگ میتصم

که خودِ ایمن بمرای    کببد یمگران قانونی أخذ  ق با تحلیلچگونگی محاسبۀ خسارات حداقلی و مواف
 & Diamond, 2016: 282).شمود  ی بسمیار ارزشممبدی شممرده ممی    ها ییراهبماارزیابی خسارات، 

کمی دربارۀ چگونگی تعیین میزان درد و رن  دریافت  های راهبمایی مبصفه  هیئت که ازآنجا (297
 .دساز یم، زمیبۀ نگرانی را فراهم شود یم مبجر کببد، فرایبدی که به تعیین این مبالغ می

در محاسمبۀ درد و   هما  یخودسمر دون محدودیت محاسبۀ خسارت به برخی باگرچه ماهیت 
ضابطه نیست. برای مثال، یک مطالعۀ  کامل بی طور به، لیکن این مبالغ شود یم پاداش رن  مبجر

سمتماتیک بما انمواع مختلمف     سی طمور  بمه تجربی نشان داد که جبران خسارت تصادفی نیست و 
را تعدادی  ها افته. این ی(Viscusi, 1988: 203 & 213)  کبد یمها مبلغ مورد انتظار تغییر  آسیب

شمدت آسمیب، یمک معیمار      دهمد  یمم کببمد کمه نشمان     یمم از مطالعات تجربمی دیگمر تقویمت    
کمه از  ، هرچبمد شماکیانی   حمال   نیم ا بما  کببدۀ خوب بمرای انمدازۀ درد و رنم  اسمت.     یبیب شیپ
ۀ تساوی و عمدالت  دهبد نشان)که  کببد یم، مبالغ باالتری دریافت برند یمی شدید رن  ها بیآس

ی مشابه هستبد، اغلب با میزان خسارات ها بیآسعمودی است(، اما افرادی که دچار درد و رن  
 :Bovbjerg et al, 1989)ۀ فقمدان تسماوی افقمی اسمت     دهبد نشانشوند که  متفاوت مواجه می

همای دیگمر در کبمار شمدت صمدمه در       نوبۀ خود بیانگر اهمیت توجه به مهلفمه  . این امر به(924
 رقابمل یغتخمین میزان درد و رن  اسمت. از طمرف دیگمر عمدم اطمیبمان قمانونی کمه ناشمی از         

 است، از دیگر عواقب نامطلوب اقتصادی است. رن ی بودن درد و بیب شیپ 

ورد میزان خسارت همواره مورد چالش قمرار گرفتمه   گیری در م در تصمیم مبصفه  هیئتکار 
  هیئمت درصمد از کمل مبمالغ تعییبمی      80تا  50متوسط  طور بهکه  یراقتصادیغاست. خسارات 

ی هما  مراقبمت ی هما  بمه یهزیما   رفتمه  ازدسمت د، با صورتحساب، درآممد  دهب یمرا تشکیل  مبصفه
 هما  آن؛ درواقمع  (Vidmar, 1998: 849 & 881–84)بیداشتی آیبده مسماوی و ممرتبط نیسمتبد    

تالشی هستبد برای کم کردن رن  انسمان، لمذا از اهمیمت بسمیار برخوردارنمد و بمه معیارهمای        
مجروح شده است، ممکن است خسارت مالی  شدت بهبیشتری نیازمبدند. یک فرد بازنشسته که 
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ی و جز هزیبۀ درمان نداشته باشد، امما احتممااًل در طمول زنمدگی خمود از درد جسممی و روحم       
 ها رن  برده باشد. محرومیت

در خارج از دادگاه که با نمونمۀ بمزرگ در کارولیبمای شممالی      شده یساز هیشبدر یک مورد 
یکبواخت در مورد دشواری تعیین و قرار دادن قیمت بمر روی   طور به کببدگان شرکتانجام شد، 

کردنمد. برخمی    نظمر  اظیمار ی مختلف برای محاسبۀ ایمن مبمالغ   ها روشدرد و رن  و استفاده از 
ی اختالف بین رقم پیشبیادی متیمان و شاکی را از هم جدا کردنمد. یکمی از اعضمای    کل طور به

مبلغ پیشبیادی( را دو برابر کرد و یکی دیگر گفت که بایمد سمه   متیم )ی ها گفته مبصفه  هیئت
رد و رن  تعیین د ماه هرمبلغی را برای  مبصفه  هیئتی پزشکی باشد و تعدادی از ها بهیهزبرابر 
در دادگاه نیز بمه   مبصفه  هیئتلذا تعجبی ندارد که ارزیابی  (Vidmar, 1993: 253–54).کردند 

ۀ وسمیعی باشمد. هرچبمد معممواًل بمه هیئمت مبصمفه گفتمه         گسترهمین ترتیب دارای دامبه و 
اسمتثبا   شود که چگونگی ارزیابی خود از شدت آسیب را با معیار پولی تبیین نمایبد، اما دو نمی

های قضایی، امکان محاسبۀ روزانه و تعیمین میمزان    وجود دارد: نخست آنکه در بسیاری از حوزه
هما را محمدود و    شود. ایمن روش دامبمۀ اختیمار آن    خسارت بر اساس واحد خاص زمانی داده می

ساماندهی کرده است. روش دیگر در این تخمین مربوط به تمایل به پرداخت در ممورد ازدسمت   
 لذت زندگی است که در ببد دوم مورد بررسی قرار خواهدگرفت. دادن
توانمد   ی در این مورد که آیا مشاور و وکیمل ممی  ا گستردهۀ امریکا ناهمگونی متحد  االتیادر 

واحدهای زمانی رن  )در هر مورد( تخمین بزند یما مبلمغ مشمخ  و     عبوان بهمیزان خسارت را 
 شوند: ها از این مبظر به چیار گروه تقسیم می ایالتمقطوع را درخواست نماید، وجود دارد. 

و محاسبات روزانه را برای تقویت این تقاضا مجماز   هایی که تقاضای مبلغ مقطوع الف( ایالت
 ایالت(. 24اند ) دانسته

، اما امکان تقاضای خسارت روزانمه  نمودههایی که تقاضای مبلغ مقطوعی را تجویز  ب( ایالت
 ایالت(. 9اند ) ی را نپذیرفتهو مببی بر واحد زمان

دسمت دادن   ۀ محاسبۀ روزانه را برای مدتی که شاکی با درد و رن ، ازاجازهایی که  ج( ایالت
شاکی آن موارد را به تقاضمای   دبده ینماند، اما اجازه  بیبی نموده لذت و غیره سپری کرده پیش

 ایالت(. 2) دینمادالر تبدیل کبد و مبلغی مشخ  تقاضا 
 ایالت(. 4اند ) هایی که هر دو تقاضای مبلغ مقطوع و محاسبات روزانه را ممبوع کرده التد( ای

ایالت است. عالوه بر این، هشت ایالمت وجمود دارد کمه اسمتدالل      39جدول زیر دربردارندۀ 
ی بحمث و اسمتدالل صمورت    راقتصماد یغاین امر کمه چگونمه در ممورد خسمارات      ازجملهنیایی 
شود؛ به این ترتیب، تقاضای مبالغ و محاسبات  اختیار داده می کببده حاکمهمگیرد، به دادگاه  می

 دانبد ینمروزانه را مجاز 
Richardson v. Child. Hosp. 787 N.W.2d 235, 245, Neb. 2010).) 
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وجود دارد که قانون روشبی در مورد مطالبات مبلمغ   برای مثال، تگزاس() التیا 4همچبین 
صراحت  ها به است. در بعضی موارد مانبد ایالت تبسی، دادگاه نشده ی بیب شیپو محاسبات روزانه 
طور خاص و پس از مطرح شدن  اند که موضوعات مربوط به هر پرونده باید به چبین اظیار داشته
 .1بیبی شوند هر مورد پیش

 
ممنوعیت پیشنهاد محاسبۀ 

 روزانه

جواز پیشنهاد محاسبۀ 
 روزانه

 جواز پیشنهاد مبلغ مقطوع

 ایلیبوی
 مین
 میزوری
 نیوهمپشایر

 نیویورک

 داکوتای شمالی

 کارولیبای جبوبی

 ویرجیبیا

 ویسکانسین

 آالباما
 نیومکزیکو

 آالسکا
 کارولیبای شمالی

 کالیفرنیا

 اوهایو

 کلرادو
 اورگان

 کبتیکت
 رودآیلبد

 سی واشبگتن دی

 فلوریدا
 جورجیا

 ورمانت
 هاوایی

 آیداهو
 آیووا

 ایبدیانا
 کانزاس

 کبتاکی
 لوئیزیانا

 میشیگان
 سوتا میبه

 پی سی سی می

 

 ریدالو
 ایلوانیپبس
 یغرب ایبیرجیو
 بگیومیوا

 یوجرسین
 ماساچوست

ممبوعیت پیشبیاد مبلغ 
 مقطوع

(Campbell, 2017: 6). 

 

                                                           
1. Hernandez v. Baucum, 344 S.W.2d 498, 500 (Tex. Civ. App. 1961). 
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البته هر نظام بر اساس فرضیاتی در مورد چگونگی تأثیر مبلغ مقطوع و محاسمبۀ روزانمه بمر    
ها بر این نظر هسمتبد کمه اعطمای امکمان محاسمبۀ       برخی دادگاهشود.  هیئت مبصفه توجیه می

ود کمه خسمارات حتممی و قطعمی     ش روزانه به هیئت مبصفه به ایجاد این تصور اشتباه مبجر می
 .1گردد پایه می هستبد و این سبب اعطای مبلغ جبرانی بی

یزان درد و رن  اندیشبد که محاسبۀ روزانه در تعیین م ها نیز چبین می برخی دیگر از دادگاه
. بما وجمود دو   2دشمو   گیری راهبما محسوب ممی  کبد و در این تصمیم به هیئت مبصفه کمک می

استثبای مورد اشاره، همچبان به دلیل کمبود راهبماها و رهبمودها برای هیئت مبصفه در مورد 
بمان از  تمرین دالیمل، عمدم اطمی    های بسیاری وجود دارد. ازجمله میمم  تعیین درد و رن ، نگرانی

ها و تدابیر دقیق و  بیبی روش چگونگی استبتاج و استبباط مبلغ مربوطه است. لذا ضرورت پیش
طور کلی تعیین درد و رن  آسیب مستلزم نوعی قضاوت هبجاری یا  بهعیبی غیرقابل انکار است. 

 در اغلب موارد، میزان خسارات بدون ضابطه و معیار روشن و خاص از جانب هیئتارزشی است. 
 د.شو  مبصفه تعیین می

 

 ی اصالحیها شنهادیپ. بررسی 2
طیفی از مشکالت و ناکارآمدی و احراز خألها در تعیین درد و رن ، موجب شده است که  احتماالً

یی در مورد خسارت درد و رن  ناشی از صدمات درنظر بگیرند. در ها تیمحدود ها التیاتعدادی از 
همر دو نظمام    هما  شود که مخاطبِ ایمن پیشمبیاد   مطرح میاین قسمت پیشبیادهایی برای اصالح 

 ها وجود دارد.   های تقبیبی و قضایی در هریک، قابلیت اجرا و اعمال آن بوده، حسب ظرفیت
شود: یکی تعیین مبمالغ مقطموع    های ارزیابی پرداخته می دراین قسمت به دو دسته از شیوه

های مختلف در هر پرونمده   جه دقیق به مهلفهعبوان حداکثر مبالغ جبرانی، و دیگری امکان تو به
اسماس یمک برناممۀ خسمارت      عبموان  بمه )فردی کردن ارزیابی(. در دستۀ دوم، چیار روش کلمی  

( ی کمّی شدت آسیب؛ جارهای( معاز سوابق؛ ب استفاده : الف(شود یمگرفته  نظر درغیراقتصادی 
. (leebron, 1989: 256) کیفی شدت آسیب؛ د( رویکرد خسارت مربوط به لذت و خوشمی  روش

ها که با محوریت شدت آسیب وارده به تعیین میزان خسارت درد و رنم    در هریک از این روش
رسد ترکیب ایمن مموارد موجمب ارائمۀ      بعدی حاکم است و به نظر می پرداخته شده، توجیی تک

 روشی جامع گردد.
 

                                                           
1. Caley v. Manicke, 182 N.E.2d 206, 208 (Ill. 1962). 
2. Louisville & Nashville R.R. Co. v. Mattingly, 339 S.W.2d 155, 161 (Ky. 1960).  
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 تعیین مبالغ مقطوع حداکثری. 1. 2
ایجماد   ساز بهیزمم 2000و اوایل دهۀ  1980و دهۀ  1970میانۀ دهۀ سوءاستفاده در  یها بحران

مبظمور   بمه  گمذاران  قمانون ی برای رشمد و افمزایش تمایمل    راقتصادیغی ها خسارتدرک مبفی از 
ی هما  خسمارت برای چیار دهمۀ گذشمته، مبمالغ مقطموع      درواقعشده است.  ها آنمحدود کردن 

ی قضمایی بموده   ها سوءاستفادهکاهش  هدف با ی، محور موارد اصالح مسئولیت مدنیراقتصادیغ
 .1کببد یمرا اعمال   آن ها التیااست. در حال حاضر نیز حدود نیمی از 
 شمده   یبم یب شیپم ی در کالیفرنیما  رمالیغی ها خسارتشکل نمونۀ اولیۀ تعیین مبالغ مقطوع 

تصمویب   2ی پزشکیها خسارتبخشی از قانون اصالح جبران  عبوان بهم 1975است که در سال 
یمک ممدل و    عبموان  بمه اند، به این قانون  ها را اتخاذ کرده شد. در سایر ایاالتی که این محدودیت

اند و مقدار مبالغ  رویکردهای مختلفی داشته ها التیاالگو توجه شده است. هرچبد در این مسیر، 
ر قمانون  هما مبمالغ مقطموع مقمرر د     بوده است، تعمداد انمدکی از ایالمت    ریمتغمقطوع و حداکثر، 
هزار دالر را تعیمین کمرده و    500تا  250مقادیری بین  ها آن. بیشتر اند نمودهکالیفرنیا را اتخاذ 

هما   . از طرفمی برخمی ایالمت   اند دادههزار را به خود اختصاص  500برخی نیز مبالغ مقطوع باالی 
ا مبتفی دانسمته،  و برخی این امکان ر اند کردهی بیب شیپامکان تعدیل این مقادیر را در مواردی 

یما   ممدت  انیم می را در تموجی  قابمل تفماوت   توانمد  یمم دانبد. این امر  مقدار آن را قابل تغییر نمی
ایجاد کبد. برای مثال اگر این مقدار، ساالنه و با توجمه بمه شماخ  قیممت کاالهمای       بلبدمدت
باشد، طبیعتاً این مبالغ در سال تغییر خواهد کرد. در سمه ایالمت فلوریمدا،     شده  میتبظمصرفی 

است که تحمت شمرایطی از    شده  دادهاین اجازه  مبصفه  هیئتماساچوست و اوهایو به قضات یا 
های  ها نیز این مبالغ مقطوع را به برخی آسیب ی کببد. برخی ایالتپوش چشممبالغ مقطوعِ مقرر 
همای   به آسیب صرفاًو مین این مبالغ مقطوع  اورگان؛ برای مثال در ایالت دان دهخاص محدود کر

 است.  شده  دادهاختصاص  آور مرگ
یک مورد جالب نیز به ایالت آالسکا مربوط است که مبالغ مقطوع یادشده حسب طول عممر  

ی شمده اسمت. چبمد ایالمت نیمز جراحمات را حسمب ممورد         ببمد  درجهتخمیبی قربانی تبظیم و 
. برای مثمال در مریلبمد   اند دهبیبی کر ببدی نموده و دو یا سه مبلغ مقطوع مختلف را پیش طبقه

مبمالغ   عبموان  بمه همزار دالر   650دالر و در سایر مموارد   8112500برای موارد مبتیی به مرگ، 
دالری در ممواردی کمه    همزار  350مقطوع تعیین شده است. در ایالت اوهایو نیز مبمالغ مقطموع   

 افتمه ی  شیافمزا همزار دالر   500یا اختالل در عملکرد به صورت دائمی باشمد بمه    آسیب فیزیکی
بود و برای مدت طموالنی جیمت    زیآم تیموفقیی که از نظر سیاسی ها شبیادیپاست. لذا یکی از 

                                                           
1. Lebron v. Gottlieb Mem’l Hosp. 930 N.E. 2d 895 (Ill. 2010) 
2. MICRA 
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استفاده گردیمد، ایمن اسمت کمه نسمبت بمه        ها بیآسدرد و رن  ناشی از  اصالح جبران خسارت
1دریافت کبد، مبالغ مقطوعی تعیین گمردد  ها بیآسرای درد و رن  ب تواند یممبلغی که شاکی 

 

et.al, 2011: 64)  (M.Studdert. 
حداکثر و سقف خسارت بدون وجود حداقل میمزان، مشممول هممان ادعاهمای      البته تعیین
خطمر   مبصفانه و ناعادالنه بمودن آن اسمت کمه جبمران صمحیح خسمارت را بمه        ئتیهخودسری 

عبوان روش مباسب در نظام حقوقی ایران، ضمن توجمه بمه    عمال این شیوه بهاندازد. لذا در اِ می
میزان خسارت مادی صدمه که حسب مورد تحت عبوان دیه یا ارش است، باید به تعیین و ارائۀ 

 طیفی با حداقل و حداکثر جبران مالی خسارت غیرمادی در هر دسته اقدام گردد.

                                                           
ی مربوط به دستمزد ها بهیهز درصد 50رد و رن  آسیب عبارت است از آمده که خسارت د طور نیابرای مثال،  .1

 .یمارستانو ب پزشک، پرستار
(Marcus L. Plant, Damages for Pain and Suffering, 19 Omno ST. W. 200,210-11 (1958)) 

 :ببدک یممبالغ نقدی را محدود  بیترت نیا بهکه  اند کردهقوانیبی را تصویب  ها التیاتعدادی از 

 (؛CAL. Crv. CODE § 3333) هزار دالر 250ی برای قصور پزشکی به راقتصادیغمحدود کردن خسارات 

هزار دالر برای هر ادعا مربوط به یک حادثه  500ی در دعاوی مدنی به راقتصادیغی ها خسارتمحدود کردن  

 § .Alaska STAT)است  مواردی که باعث ناراحتی یا آسیب شدید فیزیکی شده جز بهیا آسیب جداگانه، 

 ؛(09.17.010

هزار دالر، اگر دادگاه  500هزار یا  250ی در دعاوی مدنی به راقتصادیغمحدود کردن خسارات ناشی از آسیب 

 (؛CAL. Crv. CODE § 3333) پیدا کبد« کببده قانعشواهد روشن و »توجییی برای اعطای مبلغ بیشتر را با 

 .KAN. STAT)هزار دالر 250ی به جسمریغهای احساسی و  آسیب ی درراقتصادیغمحدود کردن خسارات 

(ANNn'. § 60.19a02؛ 

ی تا جسمریغو صدمات احساسی و  ها بیآسی در تمام دعاوی مربوط به راقتصادیغمحدود کردن خسارات 

 ؛(Supp. 1993 MD. CODE AN. CTS. & Jun. PRoc. § 11-108 & 1989) هزار دالر 350

هزار دالر در هر حادثه بدون وجود یک  500ی در قصور پزشکی به راقتصادیغمحدود کردن خسارات 

 .MAss. GEN)یا دیگر شرایط خاص هبگفتیا دائمی از عملکرد بدنی یا خسارت  توجه قابلخسارت یا ضعف »

LAWS ANN. ch. 231, § 60H)؛ 

در موارد فل  دائمی،  جز بههزار دالر  280ی در اعمال سوءدرمان پزشکی به راقتصادیغمحدود کردن خسارات 

 MicH. CorN. LAWS) هزار دالر است 500شکل افتادگی دائمی که حداکثر و سقف آن  ناتوانی دائمی و یا از

AN. § 600.1483)؛ 

هزار دالر برای هر  350خدمات بیداشتی به  دهبدگان ارائهی در اقدامات راقتصادیغمحدود کردن خسارات 

 ؛(Mo. ANN. STAT. § 538.210 (Vernon 1988 & Supp. 1994)) متیم در هر مورد

 ی قصور پزشکیها پروندهی به مبلغ یک میلیون دالر در مورد راقتصادیغمحدود کردن خسارات 
 (.W. VA. CODE § 55-7B-8 (1994)) 
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 ش عدالت افقی غیرمقطوعی افزایها روشو سایر  ها برنامه .2. 2
 طمور  بمه  توانمد  ینماغلب  ها بیآسسیستم فعلی اعطای مبلغ مشخ  برای درد و رن   که ازآنجا

دنبمال   ی اصالحی بمه ها شبیادیپمساوی نسبت به شاکیان با آسیب مشابه برخورد کبد، برخی از 
 .استارتقای میزان عدالت افقی در سیستم 

موردبحث در این قسمت به نحو جامع و در کبارهم ممورد  های  رسد چبانچه مهلفه نظر می به
شموند. لمذا نخسمت، ببمابر      توجه قرار گیرند، موجب افزایش امکان جبران این نوع خسارات ممی 

ا تقسیم شوند؛ سپس بما توجمه بمه همر     ه یا طبقات و الیه ها گروهدرجات شدت، صدمات باید به 
گمذاری و تعیمین ارزش ممالی     ، بمرای ارزش طبقه و ردیف، حسب عوامل و ابعاد مختلف غیرمالی

 خسارت اقدام گردد.
ی ساده نیسمت، امما در حقموق ایمران بما توجمه بمه        دگید بیآسی ببد دستههرچبد تعیین و 

طور نسبی ارزش مادی آسیب وارده تعیین شده است و طبیعتماً   ببدی صدمات در دیات به دسته
 ها خواهد بود.  ن یا نق  در آنمهلفۀ مباسبی در جیت تخمین میزان درد و رن  فقدا

طمور   بمه  که یمادامگفته شده که محرز است که دستیابی به عدالت با استفاده از این روش، 
 یهما  دادگماه  یسمو  از متحمده   االتیم مجازات ا نییتع یها و متحدالشکل دستورالعمل کبواختی

میمم، شباسمایی    قمدم  (Bovbjerg et al, 1989: 908 & 919) . اسمت  دشموار فدرال اجرا شمود،  
ۀ اصلی درد و رن  در دادگاه است. در این قسمت، مجموعه مواردی که شامل کببد نییتععوامل 

 .گیرد میی قرار بررس مورداطالعات مفصل در مورد اجزای خسارت است، 
 

 رویکرد بررسی سوابق و رویه .1. 2. 2

های سابق را  قبلی است. دادهی راقتصادیغی ها خسارتا، استفاده از مبالغ اعطایی ه روشیکی از 
 شمده   گرفتمه یی که در موارد قبلی درنظر ها بیآسخام و با توصیف کوتاهی از  صورت به توان یم

است برای نشان دادن مبالغ اعطایی و توضیح در ممورد چگمونگی اسمتفاده از ایمن اطالعمات در      
. از طمرف دیگمر، ایمن    داد و این مموارد را بما یکمدیگر مقایسمه کمرد      ارائهتعیین میزان خسارت 

در  توانبمد  یمم ی تییه شوند. برای مثال موارد مشابه تر شده پردازش صورت به توانبد یماطالعات 
بمه   گذشمته  دری که راقتصادیغی ها خسارتو دامبۀ  ها آنکبار هم جمع شوند و با توصیف نوع 

 ی مشابه داده شده است، تعیین خسارت در هر مورد انجام گیرد.ها بیآس

برای ایجاد برنامۀ خسارت  مورداستفادهو سوابق  شده مطرحبا توجه به مبابع  گذاران تاسیس
، شورای مطالعات قضمایی انگلسمتان   مثال رای بی بسیاری روبرو هستبد؛ ها انتخاباز این نوع، با 
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(JSB) ی هما  فیتوصم ی اسمت از  ا مجموعمه را مبتشمر کمرده کمه     1دستورالعمل ارزیابی خسارات
ی شمده اسمت. در ایمن    بم یب شیپمبالغ قبلی  بر اساسبه و طیفی از خسارات که جراحات، و دام

هما بمه ده گمروه کلمی      اسمت، آسمیب   شده  گرفتهکتابچه که برای قضات و وکالی مدافع درنظر 
 برای مبعکس کردن سطح کلی مبالغ مربوط به هر دسته است. هاهبمودر. این شوند یمتقسیم 

 

 معیار کمّی .2. 2. 2
ی شدت جراحات وارده در انواع ادعاهای بیمه وجمود دارد.  ببد درجهاستاندارد برای  یها اسیمق
 شده نییتعصورت ازپیش   بهبا توصیف کلی از ناتوانی یا آسیب در سطوح مختلف،  ها اسیمقاین 

احتمماالً بیتمرین مقیماس     2است. مقیاس و درجۀ شدت آسیب انجمن ملی بیممه  شده  مشخ 
ی مبالغ اعطایی برای فقدان و ناتوانی پس از آسیب، ببد طبقهرکاربرد برای و پ شده شباختهکمّیِ 

 .3طبقه تقسیم نمود 9توان به  را می ها آندر عمل و تحقیق است که 

های مختلف، میزان خسارت تغییمر   ماهیت این کار به این ترتیب است که متباسب با آسیب
ا پا، ازبین رفتن چشم یا یک کلیه، هممه در  دادن دست ی  ازدست، ناشبوایی، مثال رای ب؛ دکب یم

جبران خسارات اقتصمادی و   مبظور به سطح ششم در مقیاس شدت جراحات یادشده قرار دارند.
های مربوطمه   در پرونده داوران  ئتیههای مربوطه، مبالغی از سوی  ی مرتبط با آسیبراقتصادیغ

مقیماس   اوالًکاستی مشیود اسمت؛   ، چبدینحال  نیا با. شود یمبه صورت مقطوع درنظر گرفته 
و این مقیاس وصف مانعیت نمدارد و یمک صمدمه در     شود یمخام مطرح  صورت بهشدت آسیب 

و بمه   رود یمم ی از برخی سمطوح خماص فراتمر    راحت به تصور قابلگروه پایین در هر میزان شدتِ 
 ها آناس هریک از ی گروه مرگ، سطوح مقیاستثبا به. عالوه بر این، شود یمسطوح باالتر مبتقل 

، مثمال  رای بی مختلفی از میزان شدت است؛ ها درجهکه دارای  شود یم به صدمات خاصی مبجر
 .رندیگ یمناراحتی احساسی موقتی و شوک عصبی شدید در هر دو سطح قرار 
                                                           

1. Judicial Studies Board, Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases 
(2010). 

2. NAIC 

 روحی )ترس، بدون آسیب فیزیکی(. صرفاً. 3
 بیبودی(. ریتأخ، بدون و خارشناچیز موقتی )بریدگی، کوفتگی، بریدگی ناچیز، تحریک پوست  _
 («.ریتأخجزئی موقتی )عفونت، شکستگی، بستری در بیمارستان، بیبودی با  _
و اساسی مربوط به جراحی، اثر جانبی دارو، آسیب مغزی )بیبودی عمده و میمّ موقتی )سوختگی بزرگ، آسیب کلی  _

 ی مفصلی(.ها بیآسها شامل  جزئی دائمی )ازدست دادن انگشتان، ازدست دادن یا آسیب به ارگان _(ریتأخبا 

 دست یا پا(، ازدست دادن چشم، ازدست دادن یک کلیه یا شُش(.بدن )عمدۀ دائمی )ناشبوایی، ازدست دادن اعضای  _

 ، آسیب مغزی(.دست دوی )فل ، نابیبایی، ازدست دادن دائم توجه  قابل _

 و یا میلک(. العمر مادام، آسیب شدید مغزی، مر  پا و  دست چیاری )فل  دائمعمده و کلی  _

 مرگ _
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 رویکرد کیفی .3. 2. 2
از طریمق   نفسمه  یفم فر  است که ضررهای غیرمالی  ی با این پیشزیر برنامهیک رویکرد دیگر، 

کمه   کبمد  یمی بیب شیپناشدنی هستبد. این رویکرد  محاسبه ی آسیب،ها گروهاز   جداگانهارزیابی 
ببمابراین، درواقمع   ؛ ی ذهبمی دارد هما  قضماوت هرگونه تفسیر مبطقی ضرر غیرمالی، بسمتگی بمه   

و  است که دارای ارتباط و نتیجۀ مبطقی، قابل تکمرار  ها قضاوتچالش، چگونگی اطمیبان از این 
 درک عادالنه باشد.

ی ذهبمی در ممورد شمدت آسمیب در مموارد خماص را تعیمین        ها قضاوتی، ریگ میتصمابزار 
در مقیماس   هما  هیم البمه   هما  میتصمم گذاری آن  و سپس سازوکاری را برای انتقال و جای کبد یم

همای ایمن رویکمرد شمامل تصممیماتی       . دوم ایبکه اکثر نمونمه دساز  یمفراهم  شده نییتعازپیش 
هما تجربمۀ بمالیبی و     ا. پبمل ه یا رحرفهیغشوند، نه  هستبد که از سوی پبل متخصصان اتخاذ می

 و  سمفت هما بمه روش    تصمیم نیایی آن بکهیا باکببد،  های علمی را در این فرایبد تغذیه می داده
 محدود نشده است« گرا عیبیت» به این مبابع سخت

. (Studdert et al, 2004: 54 & 58–59)  
ثال در مورد رویکرد کیفی، رهبمودهای انجمن پزشکی امریکا بمرای ارزیمابی اخمتالل    یک م
( است که ازدست دادن یا اختالل در هر عضو بمدن یما سیسمتم بمدن و     AMA Guidesدائمی )

. در این رهبمود، عالوه بر توجمه بمه نموع آسمیب، عواممل      1ببدی کرده است عملکرد آن را درجه
ار گرفته است. برای مثال به این امر توجه شده است که باید حسب کیفی دیگری نیز مد نظر قر

بیداشمت   ازجملمه ی زندگی روزممره ) ها تیفعالتأثیر اختالل بر توانایی فرد برای حرکت و انجام 
، این رهبممود همم   عالوه بهشخصی، خوردن، خوابیدن و فعالیت جبسی و...( تعیین تکلیف شود. 

و ذهبمی مانبمد    رملمموس یغی ها جلوهای جسمی و هم ه سیبی عیبی و مشیود مانبد آها جلوه
 است. گرفته بردرد و رن  را در

 

 رویکرد خسارت و فقدان لذت و شادی زندگی .4. 2. 2
ی قضایی، همم  ها حوزهزندگی در بسیاری از  ، خسارات ناشی از فقدان شادی و لذتها دههبرای 

 بما اسمت.   گرفتمه  قرار بحث موردی، مدرعیغهای غیرعمدی و هم در موارد قتل  در مورد آسیب
تا چبد دهۀ گذشته این ادعا وجود نداشت و از ایبکه اقتصماددانان اطالعمات عیبمی در     حال  نیا

، کببمد مورد ازدست دادن لذت از زندگی و یا صدمات مربوط به خرسبدی و شادی را گردآوری 
برای مقمرر کمردن مقمادیر    به روش موردی  مبصفه  هیئتشد. در نبود این مدارک،  حمایت نمی

                                                           
1. AM. MED. ASS’N, Guides To The Evaluation Of Permanent Impairment (Christopher R. Brigham and 

Robert D. Rondinelli eds. 6th ed. 2008). 



 1399، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 11مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     654

 

مدت مدیدی است کمه خسمارتی را    ها دادگاه .کبد ی مشابه تکیه میها بیآسبسیار متفاوتی در 
 عبموان  بمه ایمن نموع ازدسمت دادن     عمومماً . اند نمودهبا عبوان ازدست دادن لذت زندگی دریافت 

ی از ایمن قبیمل   آسیب و صدمۀ غیرمالی در کبار درد و رن  روحی، ازدست دادن زیبایی و موارد
، این نوع از خسارت بخشمی از مبلمغ اعطمایی تحمت عبموان خسمارات       رو  نیا ازرود.  شمار می به

 دهد.  غیرمالی را تشکیل می
شده در حقوق ایران هبوز این امر مورد تأیید قرار نگرفتمه اسمت.    لیکن در موارد مشابه مطرح

جلب نظر کارشمباس در ممورد عممل     دادگاه جزایی تیران با 1043شعبۀ  8901482در دادنامۀ 
جراحی زیبایی بیبی که به دلیل ایجاد مشکل تبفسی و همچبین نق  در زیبایی، عمل جراحمی  

 نیازبم رفته، و همچبین به اختالل در تبفس و  نیب ازۀ آن، نوک بیبی جیدرنتانجام شده و  مجدداً
مختمل شمدن    تیم درنیارفتن مخاط داخل بیبی و عفونت مجاری تبفسی و تورم شمدید بیبمی و   

زندگی عاطفی، شخصیتی، اجتماعی و محدودیت شغلی و تألم روحمی شمدید مبجمر شمده بمود،      
درصمد دیمۀ    20ۀ پرداختی و دیه و ارش مربوطه، حکمم بمه پرداخمت    الزحم حقعالوه بر استرداد 

در طور کلی در رویمۀ قضمایی ایمران اغلمب      خسارت معبوی صادر گردیده است. به عبوان بهکامل 
دادن و فقدان زیبایی، تعیین دیه را کافی دانسته، از تعیین خسارت معبوی در ایمن   ازدست وردم

. انمد  قرار داده توجه موردنمایبد و موارد اندکی وجود دارد که خسارت معبوی را  مورد اجتباب می
 عبموان  بمه ی امریکا ازدست دادن لذت زنمدگی را  ها دادگاهم، 1980طور مشخ  در میانۀ دهۀ  هب

تحت عبوان خسارت لذت زنمدگی ممورد حکمم قمرار      صراحت بهجزئی مستقل و جداگانه و برخی 
هما خسمارت ازدسمت دادن خوشمی و لمذت زنمدگی را        اند، لیکن فقط تعداد انمدکی از ایالمت   داده

کمه   انمد  داده. پمب  ایالمت اجمازۀ خسمارت ازدسمت دادن خوشمی از زنمدگی را        اند دهشباسایی کر
ی پم  یسم  یسم  یمم ایالمت   .5و نیومکزیکو 4وهمپشابرین، 3، هاوایی2، کبتیکت1نزاساز: آرکا اند عبارت
هما ممکمن    ی ناشی از تلفات در موارد مبجر به فوت را مجاز دانست. این خسمارت ها خسارت صرفاً

لمذت زنمدگی    اسیم مق .6است در موارد حقوق مدنی فدرال شامل موارد مبجر به فوت هم بشمود 
شود. عدد صفر  ارائه می 100تا  0ببدی مقدار ضررهای وارده از  درجه ی وببد رتبهدر  رفته ازدست
دهبدۀ ایمن اسمت کمه فمرد همیچ عملکمرد        رفتن عملکرد و عدد صد نشان نیازبدهبدۀ عدم  نشان

دست آورد. برای تعیین درجه در این مقیماس، یمک    تواند لذت زندگی را به معباداری نداشته، نمی
آسیب و خسارت را پیش و پس از آسیب در چیمار حموزه و    های متخص  بیداشت روان وضعیت

                                                           
1. Durham v. Marberry, 2004 Ark. LEXIS 179 (Ark. Code Ann. § 16-62-101(b)). 
2. Katsetos v. Nolan, 368 A.2d 172 (Conn.1976); Chase v. Fitzgera d, 45 A.2d 789 (Conn.1946). 
3. Montalvo v. Lapez, 884 P.2d 345, 364 (Haw. 1994). 
4. Marcotte v. Timberlane/Hampstead School District, 733 A.2d 394 (N.H. 1999). 
5. New Mexico St. §41-2-1 (Smith v. Ingersoll-Rand Co. 214 F.3d 1235, 1245 (N.M. 2000)). 
6. Sherrod v. Berry, 629 F. Supp. 195, 205 (N.D.Ill.1985). 
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( عملکمرد عماطفی یما    2( وضمعیت فعالیمت و کمار؛    1دهمد:   مورد مقایسه قرار ممی  عملکردقلمرو 
ای که بمه دسمتمزدهای    ( وضعیت شغلی و حرفه4( وضعیت و عملکرد اجتماعی؛ 3ی؛ شباخت روان
در انجام حرفۀ موردنظر خود و کسب رضایت  نداشته، بلکه بر توانایی شخ  ای اشاره رفته ازدست

. بمه ایمن ترتیمب بمه     (Andrews et al, 1996: 99 & 101) و خرسبدی غیرمالی از آن تمرکز دارد
گیرد و حسب میزان درد ورن ،  ببدی صورت می صورت علمی و با توجه به عوامل گوناگون، درجه

به صورت اختصاصمی و فمردی نممودن    ود. همچبین در هر مورد و قضیه، ش تعیین مبلغ انجام می
 گردد. مبالغ یادشده، حسب اوضاع و شرایط شخصی و اجتماعی تعیین تکلیف می

 

 نتیجه

ی که شاکی ممکمن اسمت در دادخواسمت جبمران مطمرح نمایمد،       ریناپذ جبرانخسارات  ازجمله
 گذاران نقانوجبران درد و رن  بوده که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. وکال، قضات، 

این جببۀ جبران خسارات ناشمی از   اند کردهتالش  هاست مدتی مختلف ها رشتهو اندیشمبدان 
کس پوشمیده نیسمت کمه ضمررها و خسمارات در       آسیب را سبجیده، معبا دهبد. این امر بر هیچ

ها، متضمن دو نموع ممادی و غیرممادی اسمت. حتمی گماهی دسمتۀ دوم از شمدت          نتیجۀ آسیب
بوده، اغلب مدت زمان بیشتری با فرد قربانی همراه است. لذا پذیرش ضرورت  بیشتری برخوردار

های حقوقی مورد تأیید قرار گرفتمه، لمیکن شمیوۀ ارزیمابی و      جبران خسارات در بسیاری از نظام
جبران آن همواره مورد بحث واقع شده است. در هر دو نظام حقوقی موردبحث در این مقاله نیز 

رات تأیید شده است، لیکن همچبان در دستیابی به این هدف و اتخماذ  ضرورت جبران این خسا
 ها و اختالف نظر وجود دارد. تدبیر مباسب برای تعیین شیوۀ جامع و مهثر، چالش

کمه یما    اند گرفته  شیدرپهای حقوقی مختلف، یکی از این دو رویکرد را  طور کلی در نظام به
 .مبصفه  هیئتشود و یا به  ضات محول میطورکلی به ق اختیار تعیین میزان خسارت به

نیز این امر محرز شد که هر دو رویکرد  متحده  االتیادر بررسی وضعیت فعلی نظام حقوقی 
همای درد   ی حقوقی دامبۀ انواع خسارتها نظامنسبت به سایر  ها التیااتخاذ گردیده و در بیشتر 

از متیممان   توانبد یمکا، شاکیان مجروح ی امریها التیااست. در بعضی از  تر گستردهورن  بسیار 
ال جبمران   بعضی از مبتقدان امریکمایی کمامن   دالر بابت چبین خساراتی دریافت کببد. ها ونیلیم
؛ به این دلیل که مبالغ اعطمایی  اند دادهی جسمی را به مدت طوالنی مورد اعترا  قرار ها بیآس

همای   هما و شماخ    طمرف دیگمر، روش   . ازشموند  یمم برای درد و رن  به شکل نامباسبی تعیین 
است و این امر حسب مورد و در صورت ضمرورت، موجمب    شده ی بیب شیپمختلفی در هر ایالت 

 شود.  ها می پویایی و امکان تغییر و تحول شاخ 
در حقوق امریکا تالش بمرای ارزیمابی میمزان درد و رنم  از روش اقتصمادی و بمرآورد ممالی        
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که برای مثال، اگر فرد در اثر صدمه و آسیب وارده برای همیشمه   گیرد؛ به این ترتیب صورت می
طمور مموقتی از تفریحمات و بمه تعبیمر دیگمر از شمادی و لمذت زنمدگی محمروم شمود، بما              یا به
نمایبمد. امما    گذاری مالی نسبت به این موارد و حسب دورۀ زمانی آن، مبالغی را تعیین می ارزش

مالی در جبران این خسمارات اثمری نیسمت و صمرفاً بمه      های غیر نکتۀ میم این است که از روش
 گذاری مالی آن خسارات بسبده شده است. جبران مالی و سبجش یا ارزش

 در که ازآنجایی ،رسمیت شباختن خسارت معبوی در قانون در حقوق ایران حتی پیش از به
( معبوی )خسارت ها شده، این دسته از خسارت نیی ضرر ایراد از مطلق طور های فقیی به دیدگاه
 شوند. جبران نیز ها خسارت این بایستی لذا است؛ قرار گرفته نیی مورد نیز

در نظام حقوقی ایران نیز با ایبکه به هردو شیوۀ جبران مالی و غیرممالی ایمن خسمارات توجمه     
شده، لیکن شیوۀ جبران غیرمالی عبارت است از الزام مرتکب به عذرخواهی و درج حکم در جراید 

ها صرفاً ناظر بر جبران خسارت معبوی در معبای حیثیتی است، و نه روحمی   ثال آن. این نمونهو ام
بمر اعمادۀ    دیم تأک، عمالوه  بهشود.  و احساسی. به این ترتیب در دستۀ اخیر به جبران مادی اکتفا می
ان بمه ایمن نموع جبمر     ها دادگاهحیثیت و الزام به عذرخواهی در جراید، مبجر به محدود شدن رویۀ 

در  صمرفاً و  آورنمد  یمم شممار   ۀ خسمارت بمه  کببد جبرانخسارت شده، اغلب میزان دیۀ پرداختی را 
شده از طرف کارشمباس، مبلغمی    برخی موارد از سوی کارشباس با مببا قرار دادن میزان دیۀ تعیین

قمانون آئمین دادرسمی     14شود که البته تبصرۀ دو مادۀ   بیبی می تحت عبوان خسارت معبوی پیش
یفری در مورد عدم امکان تعیین خسارت معبوی در جمرایم موجمب دیمه، مشمکلی مضماعف در      ک
 روشبی مشیود است. شود و ضرورت اصالح و حذف آن به توجیی به این خسارات شمرده می بی

رسد که باید در راستای جبران مالی در نظام حقموقی ایمران حسمب     نظر می به این ترتیب، به
عبارتی با معیار  ادشده به تلفیق رویکرد نیادهای دیه و ارش اقدام گردد. بهمورد در تعیین مبالغ ی

ها ذیل دو دستۀ کلی صمدمات دائممی و    ببدی آن قرار دادن نوع صدمه و شدت آن و سپس دسته
غیردائمی که طبیعتاً نمایانگر همیشگی یا موقتی بودن دورۀ درد و رن  است، اقدام نمود و سپس 

رت جزئی با مبالغ مشخ  و یا تعیین دامبمۀ حمداقلی و حمداکثری تعیمین     ها به صو زیرمجموعه
گردد. در نیایت، مانبد تعیین ارش، در راستای فردی کردن مبالغ نسبت به هر شخ ، تمدابیری  

شده برای کارشباس یا هیئت مبصفه مقرر گردد و با ارائۀ معیارها و عوامل تخصصی  ازپیش تعیین
کببمده اسمت، امکمان تغییمر      وامل اقتصادی و اجتمماعی تعیمین  دقیق که حسب شرایط فردی، ع

شمباختی و عماطفی    های مشاوره و خدمات روان مقادیر فراهم شود. راهکار دیگر نیز افزودن هزیبه
 های غیرمالی داللت دارد. رغم صورت مالی، به نحو مستقیم بر شیوه است که علی
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