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 مقدمه. 1

ز جمله مسائل مهمی که در قوانین تمام کشورها به آن ا

اهمیت داده شده، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از 

ای است که بر تمامیت ضرر بدنی هرگونه آسیب و صدمه

از جبران شود. هدف عمده جسمی و بدنی شخص وارد می

 هدیده، جبران خسارت وارده و اعادخسارت جلب رضایت زیان

دیده است در حقوق ایران انواع مختلف وضع پیشین زیان

ضررهای مادی و معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل 

مهمترین قوانینی که در خصوص خسارات  جبران نیستند.

وق ناشی از صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیرعمدی در حق

گیرد، قانون مجازات اسالمی و ایران مورد استفاده قرار می

 .قانون مسئولیت مدنی است

گیری و هانداز قابل راحتی به که مادی خسارات از تهدر آن دس

معادل ضرر مادی تعیین خواهد غرامت ن میزا است، نجشس

ی دیگری خطا واسطة به که کسی فرض به بنابراین د؛ش

 ملیون یکصد سزاوار شده، ارتخس متحمل یکصد ملیون ریال

 که است مواردی در کالتولی همة مش. است غرامت ریال

 رفته انهت جسمی یا جانی فردی را نشتمامی مدنی خطای

ها را تواند جان انسانمی چگونه قضایی نظام جا این در باشد؛

تا در صورت امکان وضعیت به حالت پیش  گذاری نمایدارزش

 حقوقی نظام ویم.تر شتارو حداکثر خس از وقوع خطا بازگردد

 به وارده غرامات جبران شیوه سعی در ود به متحده ایاالت

 .(1) دارد اشخاص

 حقوق و اسالمی فقه در گاههیچ جانی خسارات جبران لزوم

 اسالمی انقالب پیروزی از قبل تا است؛ نبوده تردید مورد ایران

 و مالی خسارات تفکیك به جانی خسارت تعیین روش ،ایران در

 احکام و منطق به هادادگاه و دانانحقوق و شدمی اجرا معنوی

 مجدد رویکرد با ولی ودند،ب شده قانع نظری لحاظ از و آشنا آن

 آمد وجود به یرانا در اسالمی انقالب از پس که اسالمی فقه به

 موازین با قوانین و احکام مطابقت بر اساسی قانون تأکید و

 دیات، بخش اسالمی مجازات قانون تصویب ویژه به و شرعی،

. شد ایجاد جانی خسارات جبران نظام در اساسی تغییرات

 کامالَ منظری و منطق از که باره این در یمواز قوانین حضور

 حقوق اصرار و طرف، یك از نگریستند،می موضوع به متفاوت

 ابهامات و معنوی و مادی خسارات کلیه جبران لزوم بر دانان

 و منطق با آن جمع و دیه جایگاه و ماهیت مورد در بسیار

 و هاسؤال بروز موجب دیگر، طرف از جدید، حقوقی هاییافته

 طیف جبران قابلیت اوضاع، این در. گردید بسیاری شکالتم

 لطمات از ناشی مالی خسارات باالخص و خسارات، از وسیعی

 متضادی نظرات و آراء و رفت فرو ابهام از ایهاله در جسمانی،

 کشور عالی دیوان و محاکم به اختالفات این دامنه و کرد ظهور

 دیه طبیعت مورد رد طوالنی هایبحث جمله از. شد کشیده نیز

 مسؤولیت طبع یا و کیفری مجازات عنوان به جزایی ماهیت و

 نظرات این از هریك پذیرش بوده، خسارت جبران باب مدنی از

 و مادی خسارات مورد جبران در خاصی احکام کنندهتوجیه

در اینجا  .(3, 2) بود خواهد جانی خسارات از ناشی معنوی

ناشی از آسیب بدنی در حقوق  قصد داریم به بررسی خسارات

 بپرازیم. مدنی ایران

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

اطالعات  یگردآور است. روش یفیتوص یلیتحل روش تحقیق،

 است. یبردارشیت، فاطالعا یکتابخانه است. ابزار گردآور

 

 ها. یافته4

مشروعیت لزوم جبران در هر حال موضوع مشروعیت یا عدم

های های ناشی از صدمات جسمانی در طول سالخسارت

ث محافل حقوقی و قضایی بوده و ـگذشته همواره مورد بح

چنان هم در راس مسائل و مشکالت اجرایی مواد قانونی هم

 .باشددیات مطرح می

 

 . بحث5

 بدنی خسارت تعریف. 5-1

 بر که است ایصدمه و آسیب هرگونه بدنی ضرر از مراد

 .(4) شود وارد شخص بدنی و جسمی تمامیت
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 های جبران این خساراتو راه بدنیخسارات . 5-2

آید با تصویب قانون از دیدگاه صرف منطق حقوقی به نظر می

استناد به قانون  مجازات اسالمی و دیات، محملی برای

مسئولیت مدنی وجود ندارد و لذا در مورد خسارت جانی حکم 

خسارات  قانون صرفًا به پرداخت دیه است و حکم به دیگر

منتفی خواهد بود  ناشی از صدمات بدنی (اقتصادی یا غیر آن)

حل در بسیاری موارد، غیرعادالنه به نظر ولی پذیرش این راه

هزینه درمان یکی از اقالم عمده  به عنوان مثال. رسدمی

های رود. پیشرفتضررهای ناشی از خسارت جانی به شمار می

ض و صدمات که تا مراپزشکی سبب شده بسیاری از ا علم

نمود قابل ترمیم و عالج و بازگشت می قابلمدتی پیش غیر

ی استفاده از این امکانات نوین شود. ولی هزینهبهبود می

کند که های قابل توجهی را بر بیمار تحمیل میپزشکی هزینه

مورد دیگر . در بعضی موارد از اصل دیه تعیین شده افزون است

در پی خسارت . ت و دائم استافتادگی موقخسارت از کار

جانی مصدوم ممکن است برای مدت کوتاه یا طوالنی از کار و 

فعالیت باز ماند و اجرت منافع کاری این مدت را که به طور 

نمود از دست بدهد. این ضرر معمواًل منطقی تحصیل می

ای از دیه تعیین شده برای صدمه جانی معادل قسمت عمده

او بسیار  و تخصیص کاری خصبه ش مربوط است و بسته

 .(5) مختلف است

اگر نظام حقوقی این واقعیات را که عمدتاً امور مستحدث و 

شود مدنظر قرار ندهد و تنها با جدید زمان ما محسوب می

تکیه بر منطق و حقوق سنتی خود پاسخی به آنها دهد، در 

 .شودنظر عقال محکوم به ناکارآمدی و غیرعادالنه بودن می

اصل به در این شرایط با اعتقاد به آن که تأسیس دیه در 

خسارات لحاظ شده و  یعنوان مبلغی قطعی برای جبران کلیه

خسارات اقتصادی و غیراقتصادی ناشی از  بندیتقسیم

 خسارات جسمانی در آن لحاظ نشده و یا نظر به تعیین

حداقل، قابل پرداخت نبوده است، بلکه تنها برای رفع 

ظام ی ما ایجاد شده و خواه و ناخواه نمشکالتی که در زمانه

به آنها  بایست پاسخ مناسبیکارآمد حقوق مسئولیت مدنی می

ی بدهد، پس برای تبیین این خسارات آنها را به دو دسته

 نیز خود و هر دسته خسارت اقتصادی ومالی غیر خسارت

 .(5) شوندتقسیم می گیرد،میخسارات دیگری را دربر

 

 خسارات غیرمالی ناشی از صدمات بدنی . 5-3

شود، ممکن است در کنار صدماتی که به جسم فرد وارد می

های جبران وی دچار صدمات شدید روحی شود که لطمه

ال بررسی خواهیم کرد که ح. ناپذیری را به شخص وارد نماید

این خسارات به صورت مازاد بر دیه قابل پرداخت است یا 

 .(6) شودی دریافتی شامل این خسارت نیز میاینکه دیه

 خسارت معنوی وارده به شخص 

ی مالی و مقصود از ضرر معنوی خسارتی است که چهره

دمه ـاقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص ص

زند ولی سبب رنج اخالقی و لطمه به حقوق غیرمالی او یـنم

وی ـارت معنـی از خسـهایمونهـر نـا به ذکـجـدر این .شودمی

 :پردازیممی

 ج تحمل درد و رن 

أثیر ـمی، روح نیز تـشك در صورت ورود درد و رنج جسبی

این به دلیل پیوند  شود وپذیرد و دچار تألم و رنج میمی

باشد. این قسم خسارات عمیق جسم و روح و تأثیر این دو می

شود و هم بستگان وی در دیده میآسیب گیر شخصهم دامن

خواهند  مصورتی که آسیب منتهی به فوت شود دچار این تأل

 .شد که تألم از دست دادن عزیزی خواهد بود

  زندگی  مواهب محروم شدن از 

بازی  این خسارت شامل عدم توانایی در راه رفتن و دویدن،

فرضی را تصور کنید که  تمتعات جنسی یا ازدواج است فوتبال،

تواند به شخصی به لحاظ از دست دادن عضوی، دیگر نمی

باشد و یا پدری را در نظر بگیرید اشتغال داشته  شغل سابقش

تفریح برود  تواند با فرزندانش بهکه همچون وضع سابقش نمی

وضعیتی را تجسم کنید که  یا از تفریح خود لذت ببرد و یا

شخصی به لحاظ آسیبی که دیده ظاهر خود را از دست داده و 

خص ـت و سبب محروم ماندن شـآنچه شبیه به اینهاس

 .بردن از زندگی استدیده از لذت بـآسی
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  خسارت از دست دادن زیبایی 

یکی دیگر از انواع خسارات معنوی، خسارت از دست دادن 

در درون خسارت  تواندزیبایی است البته این خسارت می

محروم ماندن از لذت زندگی هم جای بگیرد. اصوالً افرادی که 

 برخوردارند که حداقل مقبولیت از نظر ایاز چهره و قیافه

شوند اما نقص در سایر اعضاء جامعه را ندارد، از جامعه طرد می

شوند معموالً افرادی که دچار نقص عضو می. چنین نیستاین

کنند برای نمونه به از سایر اعضای خود کمال استفاده را می

توان اشاره کرد اما معمواًل آوری قهرمانان المپیك میمدال

ها از آن ر نیستند این فرصتافرادی که از چهره خوبی برخوردا

کم منزوی و در نهایت از جامعه حذف شود و کمگرفته می

شوند و همین علت در تفاوت این نوع نقص عضو با نقص می

در عضوهای دیگر باعث شده که ما آن را در یك بند جداگانه 

 .(6) بیاوریم

  قابلیت جبران خسارت معنوی 

در رابطه با قابلیت جبران این خسارت باید گفت که متعلقات 

مادی و متعلقات غیرمادی انسان اگرچه دو بعد آدمی را 

دهند ولی از لحاظ ماهیت آنچنان با هم تفاوت تشکیل می

ها با هم فاصله دارند که گویی دو دنیای متفاوتند و فرسنگ

این موضوع باعث . ر خاص خود را دارندکدام معیادارند و هر

شده که برخی معتقد شوند که زیان معنوی قابل جبران 

عالوه بر آن چون این امور ملموس نیستند، دادرس . نیست

تواند میزان آن را تعیین و خطاکار را به جبران آن به نحو نمی

 .مناسبی محکوم سازد

 .داندان میقانون مسئولیت مدنی نیز این خسارت را قابل جبر

یکی از مشکالتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبرو 

ناشی از صدمات جانی  (است، برآورد خسارت معنوی )غیرمالی

این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سالمت، . است

ی بدنی، از دست دادن لذت و خشنودی درد ناشی از صدمه

فعالیت  ش،ی جسمانی مثل عدم امکان ورزناشی از صدمه

اجتماعی یا روابط جنسی و کاهش زیبایی( است از امور کیفی 

باشد و لذا تخصیص هر گیری نمیو غیرکمی است و قابل اندازه

مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در 

ها پس از احراز این خسارات معنوی و غیراقتصادی، برخی نظام

و در برخی دیگر به  انداضی سپردهتعیین میزان آن را به نظر ق

مقدار متوسط تعیین شده از کشوری به کشور  هیأت منصفه

دیگر و حتی در یك کشور، سال به سال متفاوت است و در 

گیری و تعیین های حقوقی در فقدان معیار اندازهبرخی نظام

این خسارات لحاظ شده  خسارت، ارقام نجومی برای جبران

بروز مشکالتی در سیستم حقوقی  همین امر موجب. است

برخی کشورها شده که از آن به بحران مسئولیت مدنی تعبیر 

 .(7, 5) شده است

 

 مالی ناشی از صدمات بدنی  خسارت. 5-4

شی از خسارات جانی که به مصدوم عمده خسارات اقتصادی نا

کارافتادگی دائم یا  های درمان و خسارات ازشود هزینهوارد می

در کنار خسارت اخیر، خسارت اقتصادی از دست . موقت است

النفقه یا متوفی نیز  دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد واجب

 عبارتند از: که شودمطرح می

  خسارت از کارافتادگی 

از پیامدهای نقص عضو یا فوت نفس، از بین رفتن  یکی دیگر

کارافتادگی موقت به  منفعت و نیروی کار مصدوم است. از

مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی یا روحی که در اثر 

ماند و از شده از انجام وظایف شغلی خود باز می ی واردصدمه

دست  کارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شکل یا از

دادن توانایی عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده که 

 .وضعیت دائم و قطعی داشته باشد

 های درمانهزینه 

های درمان ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد هزینه

دیده تحمیل  خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه بر زیان

پزشکی اعم  هایهای درمانی شامل تمام هزینههزینه. شودمی

های بیمارستان العمل جراح و هزینهپزشك و حق العالجاز حق

 د.شوحتی آزمایشات و فیزیوتراپی و سونوگرافی و غیره می

 خسارت مالی وارده به بستگان مصدوم 

 یالنفقهواجب افراد و خانواده به که اقتصادی خسارات تکلیف

 مالی نبعم دادن دست از علت به متوفی یا کارافتاده از شخص

  .باشدمی مشخص به نظر شودمی وارد آنها
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 بدنی هاینقش صندوق تأمین خسارت 

های بدنی مستقر در شرکت بیمه صندوق تأمین خسارت 

 اجباری مسئولیت قانون بیمه 10مرکزی ایران، در اجرای ماده 

مقابل شخص  در زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان، مدنی

رانندگی را که  دیدگان حوادث یانجبران ز ثالث مسوولیت

نامه شخص ثالث، متواری و یا ناشناس مقصر آن فاقد بیمه

بیمه  این صندوق از جهت سازمانی جزء د.بر عهده دار را باشد

 بیمه مرکزی ایران یوسیلهمرکزی ایران محسوب و امور آن به

 .(8, 7) گرددمی اداره

 

 خسارت جبران حقوقی مبانی. 5-5

 دالیل به خسارت جبران اثبات برای دانانحقوق و فقها

 اصل به مسئله این در دانانحقوق .کنندمی استناد متعددی

 مسئولیت 1 یماده و مدنی قانون 221ه ماد اساس قانون 40

 تعهد کسی اگر مدنی قانون 221 ماده. اندکرده استناد مدنی

امری  انجام از که نماید تعهد یا دبکن را امری به اقدام

 مقابل طرف خسارت مسئول تخلف صورت در کند خودداری

 تعهد یا شده تصریح خسارت جبران اینکه بر مشروط است

 باشد. ضمان موجب قانون حسب بر یا و تصریح منزله به عرفی

 یا عمداً قانونی مجوز بدون : هرکسمدنی مسئولیت 1 یماده

 یا آزادی یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطیبی درنتیجه

 موجب به هک دیگری حق هر به یا تجاری شهرت یا حیثیت

 موجب که نماید وارد ایلطمه گردیده ایجاد افراد برای قانون

 خسارت جبران مسئول شود دیگری معنوی یا مادی ضرر

 .(9) بود خواهد خود عمل از ناشی

 

 اصل لزوم جبران خسارت و جبران کامل خسارت. 6-5

جبران خسارت  ،یمدن تیاهداف مسوول نیتراز مهم یکی

است که در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت، به  دهیدانیز

. در مقابل دیدهد که درخواست غرامت نمایحق م دهیدانیز

ن خسارت مطرح است. به جبرا انیمسبب ز فیحق، تکل نیا

 تیدر قالب لزوم جبران خسارت در مسوول فیحق و تکل نیا

فرد موجب  كیرفتار  یوقت گر،ید انیشود. به بیمطرح م یمدن

در تحمل خسارت، خود  نهیگز نیشود، بهتریم یگریصدمه د

کند که به یم جابیدر جامعه ا یعدالت افق" است انیعامل ز

 یکسانی یایارات و مزاخس کسان،ی تیوضع یدارا افراد

که به جهت امکان اثبات  یدگانید انیز انیپرداخت شود و م

و  ند،ینما افتیتوانند غرامت دریم تیو رابطه سبب ریتقص

آن را ندارند و خسارتشان  افتیکه به هر علت امکان در یگروه

 .(10) نباشد یتفاوت چیماند، هیبالجبران م

محض،  تیبر مسوول یمبتن یهارغم گسترش نظامیامروزه، عل

 یمبنا رفیتقص اریهمچنان مع ،یحقوق یهار نظامچون در اکث

شود و امکان کنار گذاشتن آن یم یتلق یمدن تیمسوول یاصل

از موارد، جبران  یاری، در بسستین سریم یبه لحاظ منطق زین

 یعموم احساسعدالت و  یخسارت با مشکل روبرو است. اجرا

ونه گنیخسارت ا یکنند تا به نحویاقتضا م زیموارد ن نیدر ا

 لیجهت ضرورت تشک نیبه هم جبران گردد. دگانیدانیز

در کنار ساختار کهن آن به  یمدن تیمسوول یلیتکم یهاطرح

 یخصوص در موارد خاص از جمله حوادث کار، حوادث رانندگ

را به  یحقوق یهانظام روزام یصنعت یایکه در دن گریو موارد د

 .(9) شودیخود مشغول کرده است، احساس م

 یول رد،یگیانجام م دهیدانیجبران خسارت ز یگاه البته

ندارد.  با خسارت وارده یتناسب چیجبران خسارت مزبور ه

اصل جبران کامل خسارت  یکه ضرورت برقرار نجاستیا

از اصول  یکیشود. اصل جبران کامل خسارت که یمطرح م

بازگشت و  یرود به معنایبه شمار م یمدن تیمسوول نیادینب

باشد. یار هر جهت م انیبه قبل از وقوع ز دهیدانیت زیضع

از  انیبه قبل از وقوع ز دهیدانیسابق ز تیچند اعاده وضعهر

به  دهیدانیسابق ز تیچند اعاده وضعباشد. هریهر جهت م

در صورت از )مثالً  ستین ریپذامکان ،یصورت کامل و قطع

 یه وـک یدـدرآم زانیم یـابـیارز ده،ـیدانیز یـافتادگکار

داشته باشد و از آن محروم شده، ناممکن  ندهیتوانست در آیم

 یبرا امکاناصل فوق تا حد یحال اجرا نیبا ا«. است

است. به نظر  یرفته در جامعه ضرور نیبازگرداندن تعادل از ب

ل اصل جبران کامل اعما قی، تنها طرنظرانصاحب یبرخ

خسارت  زانیدر هر مورد، م یاست که قاض نیخسارت ا

. دیرا مشخص و حکم به جبران آن نما دهیدانیشده به زوارد

گذار با اصل سقف جبران خسارت توسط قانون نییتع نیبنابرا
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 .(11) مذکور منافات دارد

گذاشتن با کنار  یمدن تیمسوول یلیتکم یهادهاـن

در جبران  یمدن تیمسوول ینظام سنت یهاتـیمحدود

هت افراد ـگسترده خود، چه از ج یهاخسارت، با پوشش

 یهاجبران خسارت گام زانیالشمول و چه به لحاظ متحت

اصل لزوم جبران خسارت و اصل  یبرقرار یرا در راستا یبلند

 یبرخ رو، نیاند. از ابرداشته دگانیدانیجبران کامل خسارت ز

اصل جبران کامل  هیصندوق بر پا تیمعتقدند که مسوول

صندوق به جهت  جادیکه ا یمعن نیخسارت استوار است. بد

 نیگزیگاه جاچیبوده و ه دهیدانیخسارت ز جبران لیتکم

 .(11)گر نخواهد شدمهیب ای انیمطلق مسوول ز

 

 های ناشی از صدمات بدنی خسارت. 5-7

ز حاکمیت مقررات چنان که پیش از این گفته شد تا قبل ا

دیدگان از اساس قانون مسؤولیت مدنی آسیبدیات در کشور بر

هایی را که از ناحیه توانستند کلیه خسارتصدمات بدنی می

ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از صدمه به آن

از صدمه زننده مطالبه  کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را

و تعیین  1361کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 

مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته 

تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با 

تواند سایر ضرر و دیده میوجود تعیین دیه شخص صدمه

چه نی را مطالبه کند یا خیر؟ آنهای ناشی از صدمه بدزیان

باعث اهمیت یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختی 

ها ای که در دادگاهبه قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوه

شد، در اکثر موارد قادر به جبران برای تعیین دیه اعمال می

ها ناچار های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنهزینه

بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این 

ها هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها و سایر خسارتهزینه

ناگفته نماند که چنین وضعی در . (12) وارد شده بود برآیند

عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی، 

 .(13) گردیدنسبت به دستگاه قضایی نظام اسالمی می

مشروعیت لزوم جبران در هر حال موضوع مشروعیت یا عدم

های های ناشی از صدمات جسمانی در طول سالخسارت

گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و هم 

چنان هم در راس مسائل و مشکالت اجرایی مواد قانونی دیات 

 .(14) باشدمطرح می

 

جبران خسارات جانی در فقه، حقوق ایران و . 8-5

 حقوق دیگر کشورها

گاه در فقه اسالمی و حقوق لزوم جبران خسارات جانی هیچ

ایران مورد تردید نبوده است؛ حتی منع از ایراد این خسارت و 

ـسارت م جبـران خعنـوان مبنـا در اصـل لـزوهبحرمت جان 

برای جبران لطمات وارده و نیز تأسیس  .()مـالی و جـانی

 ضمانت اجرایی برای صیانت از تمامیـت معرفی شده است

حاکم با توجه به شدت در مواردی که دیه معین نشده،  .(13)

 نماید.، حکم بـه پرداخت ارش صادر میخسارت وارده

لزوم جبران خسارت جانی تـا حـدی مـورد توجـه  حساسیت و

شـارع بوده که در صورت مشخص نشدن جانی، جبران 

المال مسلمین قرار داده و در مورد خسارت را بر عهده بیت

مالی جانی، خانواده و نزدیکان او مکلـف بـه  توانائیعدم

امکان جبران از صورت عدم انـد و درجبـران خـسارت شـده

 .المال صورت خواهد گرفتاین طریق، نهایتاً پرداخت از بیت

در تاریخ حقوق غرب نیز تأسیس مشابه دیه در حقوق رم قدیم 

ن ـط بر اروپا وجـود داشته است. در ایـو حقوق اقوام مسل

های حقوقی، مال مشخصی در مقابل فوت یـا خـسارات نظام

جـانی بـا توجـه بـه شدت و نوع خسارت جانی وارده تعیین 

ف بـه پرداخـت بـه ـانواده او مکلـانی یا خـشده بود و ج

ولی پذیرش مبلغ . (15) انددیده یا خانواده متوفی بودهزیـان

، از شده برای جبران خسارت جانیمعین و از پیش تعیین

حقوق جدید کشورهای غربی رخت بر بسته است و جای خود 

اسـاس موقعیـت و رزیابی مـوردی خـسارات جـانی بـررا به ا

در واقع، با پذیرش اصل . (16)ست دیده داده اهای زیانویژگی

لزوم جبران کلیه خـسارات جـانی وارد به مصدوم، تعیین 

دیدگان منتفی شـده و شاخص و مبلغ واحد برای همه خسارت

مـورد بایـد خسارت جانی وارده، که به هیچ وجه قابل  در هـر

احوال  گیری با پول نیست، با توجه به اوضاع وهارزیابی و انداز

 .(17) ای و موقعیت مصدوم تعیین شودشخصی و حرفه
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تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، روش تعیین 

خسارت جانی به تفکیك خـسارات مـالی و معنوی اجرا میشد 

ها به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ دانان و دادگاهو حقوق

المی نظـری قـانع شـده بودند، ولی با رویکرد مجدد به فقه اس

که پـس از انقـالب اسـالمی در ایـران بـه وجـود آمـد و 

ام و قوانین با موازین تأکید قانون اساسی بر مطابقت احک

بخش -ژه تـصویب قـانون مجـازات اسالمیویبهشـرعی، و 

دیات، تغییرات اساسی در نظام جبـران خـسارات جـانی ایجاد 

ز منطق و منظری باره که اشد. حـضور قـوانین موازی در این

نگریـستند، از یـك طـرف، و کامالَ متفاوت به موضوع مـی

دانان بر لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اصرار حقوق

و ابهامـات بـسیار در مـورد ماهیـت و جایگاه دیه و جمع آن با 

های حقوقی جدید، از طـرف دیگـر، موجـب منطق و یافته

در ایـن . (13) بسیاری گردید ها و مشکالتبـروز سـؤال

اوضـاع، قابلیـت جبـران طیـف وسـیعی از خـسارات، و 

 ایبـاالخص خسارات مالی ناشی از لطمات جسمانی، در هالـه

از ابهـام فـرو رفـت و آراء و نظـرات متـضادی ظهور کرد و 

 دامنه این اختالفات به محاکم و دیوان عـالی کـشور نیز

ر مورد طبیعت ای طوالنی دهـکـشیده شـد. از جملـه بحث

ماهیت جزایی هب عنوان مجازات کیفری( و یا طبـع دیه و )

مـسؤولیت مـدنی )از باب جبران خسارت( بوده، پذیرش هر 

کننده احکام خاصـی در مـورد جبران یك از این نظرات توجیه

خسارات مادی و معنوی ناشی از خسارات جانی خواهد بود. 

ت مازاد بر دیه بوده ان خسارامسأله عمده دیگر، امکان جبر

بـه است: آیا دیه مبلغ قطعی و غیرقابل تغییر به عنـوان مـا

توان عالوه بر آن، رأی ازای خـسارت جانی وارده است و نمی

و یا آنکه  به جبران دیگر خسارات ناشی از حوادث جـانی داد

شده حداقل قابل پرداخت است و لذا خسارات تعیین مقادیر

ش دیه قرار ـحت پوشـاتی را که تن و یـا خـسارمازاد بر آ

های درمان گیرد، قابل پرداخت است؟ در این مورد هزینهنمی

و خسارات از کارافتادگی شغلی و نیز خسارات معنوی اطرافیان 

از عمده مقوالت مورد بحـث حقوقـدانان بـوده است. در این 

ی له و های بسیاری نوشته شده و نظرهاموارد مطالب و رساله

 .(18) است علیه بـسیاری ابـراز شـده

ای رسد ریشه این آشفتگی و عدم نیل به نتیجهبه نظر می

وجود اعتقـادات مبتنـی بر منطق و نظام  مشخص را باید در

کرد. از طرفی، منطق فقهی ما که حقوقی متعارض جستجو 

مبنـای فتـاوی فقهـا قـرار گرفته، تعیین میزانی قطعی برای 

جبران کلیه خسارات جانی وارده بـا عنـوان دیـه یـا ارش 

بندی بین خسارات اقتـصادی و اسـت. در این منطق، تقسیم

غیـراقتـصادی، مـادی و معنـوی و غیـر آن وجـود ندارد و 

نظر از موقعیت اجتماعی و ت نوعی و صرفجبران به صور

 . درگردددیده و آثـار بعـدی صدمه معین میکاری زیان

رات وارده را بـه مقابل، منطق حقوق جدید قرار دارد که خسا

اقتصادی تقسیم و با لحاظ موقعیت فردی، اقتـصادی و غیر

اجتماعی و کـاری و آثار صدمه بر ابعاد مختلـف زندگی فرد 

نماید. در این مورد بـا توجـه بـه تعیین می خسارت را

های پـذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات جانی در نظام

 (ژرمنی و کامن لـو -رومیحقوقی جدید اروپایی و آمریکایی )

)غیـرمـالی( و خـسارات اقتـصادی  جبران خـسارات معنـوی

 .(19) شودبصورت جداگانه برآورد می

 

 بدنی هایآسیب جبران هایروش. 5-9

 هایمالك و مبانی وفق را خسارات مدنی، مسؤولیت حقوق در

 این از یکی. اندمودهن تقسیم گوناگون هایدسته به متفاوت

 اساس، این بر. باشدمی صدمه موضوع براساس هاقسیمت

و  جسمی خسارات مادی، خسارات: دسته سه به خسارات

 .(2) اندهشد تقسیم معنوی خسارات

 جبران اصلی هایروش که معتقدند دانانحقوق و فقیهان

 و تقدم آنها بر که است طولی صورت به روش، سه خسارت،

 باشد ممکن اول روش که مادام یعنی است؛ حاکم عقلی تأخر

 میسر دوم روش چه چنان و رفت دوم مرحله سراغ به نباید

 .(20) رسدنمی سوم روش به نوبت باشد

 یا سابق حالت به وضع اعاده طریق از جبران یعنی اول مرحله

 باقی عین اگر. است عین وجود صورت به ناظر عینی، جبران

 رد مالك به است شخصی خصوصیات واجد که عین باشد،

 رفته دست از مال مثل طریق از جبران دوم همرحل. شودمی

 با آن ادای دیگر و شده تلف عین، مرحله این در. است
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 دسترس در تالف مال مثل اما نیست، ممکن فردی تشخصات

 قرار بدل است نوعی صفات واجد مثل، که نتیجه در است؛

. شودگفته می« جبران مثلی» جبران نوع این به. گیردمی

 طریق، از جبران یا «قیمی جبران» یعنی مسو مرحله باالخره

 تالف مال مثل که است فرضی به ناظر پول، مبلغی پرداخت

 که خصوصیات مرحله این در. نیست تأدیه و تهیه قابل نیز

 به جبران نیست، اعاده قابل شده تلف مال نوعی و فردی

 پرداخت دیدهزیان به آن قیمت و شده، بسنده شییء مالیات

 تلف مال قیمت پرداخت از منظور موارد، اغلب در. گرددمی

 به توجه با خبره و کارشناس که است آن واقعی قیمت شده،

 ارزیابی، نحوه این به و کندمی تعیین بازار در مال ارزش

 .شودمی گفته قضائی ارزیابی

 پس یا قبل زیان عامل و دیدهزیان میان موارد، از برخی در اما

 توافقی ارزیابی براساس جبران و شده توافق آسیب، وقوع از

 تعیین که وقتی مانند نیز موارد از ایپاره در. پذیردمی صورت

 را مال ارزش گذارقانون نیست، ممکن تالف مال دقیق ارزش

 .(21) گویند قانونی ارزیابی آن به که کندمشخص می

 حاکم نیز بدنی هایآسیب جبران در جبران، هایروش این

 برطرف را جسمانی آسیب بتوان اگر که است مسلّم و است

 به را وضعیت فناورانه و پزشکی اقدام هر یا درمان با و نموده

. رسدنمی بعدی هایروش به نوبت برگرداند، آسیب از پیش

 آسیب بدن اعضای لمث یا مصنوعی عضو با بتوان اگر همچنین

 پولی ارزیابی و قیمت دادن به نوبت کرد جبران ایاندازه تا را

 برطرف جز چیزی مدنی مسؤولیت فلسفه زیرا،. رسید نخواهد

 و نیست سابق حالت به وضع اعاده و ضرر و آسیب نمودن

 اعاده به که است مقدم قیمت بر جهت این از هم مثل دادن

 قیمت بر هم مذکور تقدم. ستا ترنزدیك سابق حالت به وضع

 و قضائی ارزیابی بر هم و -دیه فیه مانحن در  قانونی ارزیابی یا

 در طوسی شیخ که چنان. دارد حکومت توافقی ارزیابی بر هم

 مال در حتی مغصوب، عین بقای وجود با غصب در مبسوط

 مثل، وجود با تلف، صورت در و نموده منع را رد مثل مثلی،

 داده مثل اگر که جهت این به داندنمی ضمان رافع را ردقیمت

 تالف مال قیمت اگر و است سازگارتر و ترموافق او حق با شود

 به باشد؛ بیشتر یا ترتالف کم مال ارزش از شاید شود داده

 .(22) است مقدم و اولی مثل دادن جهت، همین

 مقترض، که قرض عقد در حتی الفقهاءتذکره در حلی عالمه

 مال در که نموده مطرح را فرع این شودمی مقروض مال مالك

 مقرض رد به عنوان به را مقروض مال عین مقترض، اگر مثلی

 عین زیرا کند؛ قبول را آن است واجب مقرض بر کند، تسلیم

 .(23) آن مثل تا است اقرب او به حقّ مال

 جبران است ممکن که آنجا تا باید نیز فیه نحن ما در مسلّماً،

 مجنی علیه حق با شیخ قول به که گیرد صورت نحوی به

 اعاده و عینی جبران مسلّماً، و شدبا سازگارتر و ترموافق

 نیز و دیگر جبران هر بر پیشین حالت به دیدهآسیب وضعیت

. است مقدم و أولی اقرب، قیمی جبران بر مثلی جبران

 ترتیب هم و مالی هایآسیب جبران هایروش هم بنابراین،

 لطمات و جسمی هایآسیب در ها،روش آن عقالنی و منطقی

 هایفرضپیش تبیین در که گونهانهم. دارد حکومت بدنی

 بدنی هایآسیب و لطمات جبران برای روشی دیه آمد، مقاله

 وقتی و است مالی صدمات در جبران هایروش سایر همچون

 جبران که روشی هر شود، گرفته درنظر فرضپیش مطلب این

 به آسیب دیده وضعیت اعاده و درمان مانند کند تأمین بهتر را

 طریق از آن به شبیه وضعیتی نمودن فراهم ای صدمه از پیش

 قطعاً، .بود خواهد مقدم قیمت، و پول دادن بر مثلی جبران

 مصداق مطلوب، نظر بر استدالل و مسأله تبیین نحوه این

 تنقیح حتی و استحسان قیاس، چون مطرود استداللی طرق

 مسلّم حکم ترتّب و موضوع عرفی تشخیص بلکه نیست؛ مناط

 است. خود مصداق و موضوع بر نیقانو و فقهی

 

خسارت  نیصندوق تام یمدن تیموارد مسئول. 10-5

 یبدن

از  تیبه منظور حما»: یاجبار مهیقانون ب 21اساس ماده بر

 یبدن یهاخسارت ه،ینقل لیاز وسا یحوادث ناش دگانیدانیز

نامه، مهیب یانقضا ایوارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان 

مسبب  هینقل یلهیشناخته نشدن وس مه،یبطالن قرارداد ب

 یالیمبلغ ر شیاز افزا ینامه ناشمهیپوشش ب یحادثه، کسر

صدور حکم  ای مهیشرکت ب تیلغو پروانه فعال ای قیتعل ای هید
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قانون،  نی( ا22گر موضوع ماده )مهیب یورشکستگ ایتوقف 

که خارج  یبدن یهاخسارت یطور کلبه ایقابل پرداخت نباشد، 

قانون است به  نیگر مطابق مقررات امهیب یتعهدات قانوناز 

 ی(، توسط صندوق مستقل17) ادهموارد مصرح در م یاستثنا

شود. یجبران م «یبدن یهاخسارت نیصندوق تأم»به نام 

 تیموارد صالح شودیم افتیگونه که از ماده فوق درهمان

ه است ک یهمان موارد یتیحائز اهم راتییصندوق با اندك تغ

موارد شامل: فقدان  نیشده بود و ا ینیبشیپ1387در قانون 

 یلهیشناخته نشدن وس ن،یتأم قیتعل مه،یبطالن عقد ب مه،یب

و به  یورشکستگ ایمسبب حادثه، صدور حکم توقف  یهینقل

، مطابق با نامهمهیب طیخارج از شرا یبدن یهاخسارت یطور کل

 .(24) باشندیقانون م نیمقررات ا

 نیدارد آنکه تعهدات صندوق تام تیخصوص اهم نیآنچه در ا

توان به تعهدات معوض و یم یکل یبنددسته كیرا در 

 افتیتعهدات قابل باز یاجبار مهیقانون ب ریبه تعب ای رمعوضیغ

قانون در  نیا 25که ماده  نمود یبندمیتقس افتیقابل بازریو غ

مکلف  صندوق"داشته:  انیب افتیخصوص تعهدات قابل باز

خسارت  ان،یمسبب ز ای دهیدانیاز ز نیاست بدون اخذ تضم

را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح  دهیدانیز

وجوه  یمراجع قانون قیاز طر دهیدانیز یبه قائم مقام ریز

 کند: افتیده را بازپرداخت ش

که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء  یدر صورت -الف

 کند.ینامه باشد به مسبب حادثه رجوع ممهیبطالن ب ای

لغو  ای قیکه پرداخت خسارت به سبب تعل یدر صورت -ب

 نی( ا22گر موضوع ماده )مهیب یورشکستگ ایتوقف  ایپروانه 

 کند.یآن رجوع م رانیگر و مدمهیقانون باشد به ب

که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن  یدر صورت -پ

مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن  هینقل لهیوس

 کند.یرجوع م یگر ومهیب ایحسب مورد به مسبب حادثه 

 تیکه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرف یدر صورت -ت

د به مسبب حادثه باش هینقل لهیداخل وس نانیبودن سرنش

 "کند.یمسبب حادثه رجوع م

 تیو وضع طیگرفتن شرا ـ صندوق مجاز است با درنظر2تبصره

مسبب  یامهینامه، سوابق بمهیوقوع حادثه، علت نداشتن ب

اوضاع و  ریمسبب حادثه و سا یشتیو مع یمال تیحادثه، وضع

در  فیتخف ای طیاحوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقس

افت از یمسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازخسارت از  افتیباز

 یمقررات راجع به نحوه اجرا تیمسبب حادثه با رعا

است  یانامهنییمطابق آ افتیباز زانیو م یمال یهاتیمحکوم

 یمجمع عموم نظارت صندوق و أتیه شنهادیبه پکه بنا

 رسد.یم ییو دارا یامور اقتصاد ریوز بیصندوق به تصو

 افتیباز رقابلیماده به تعهدات غ نیهم 1سپس در تبصره 

تواند یصندوق نم ریـ در موارد ز1تبصره"صندوق اشاره شده: 

 به مسبب حادثه رجوع کند: افتیباز یبرا

 شیاز افزا ینامه ناشمهیپوشش ب یدر موارد جبران کسر -1

 نی( ا13)پرداخت خسارت به استناد ماده ) هید یالیمبلغ ر

 .قانون(

صدور حکم  ای مهیشرکت ب تیوانه فعاللغو پر ای قیتعل -2

 .قانون نی( ا22گر موضوع ماده )مهیب یورشکستگ ایتوقف 

از  شیب هینقل لهیخارج از وس دگانیدانیکه ز یدر موارد -3

قانون  نی( ا12گر موضوع تبصره ماده )مهیسقف تعهدات ب

 باشند.

مرد  هیکه صندوق به موجب قانون معادل د یدر موارد -4

رداخت ـپ یو یقام قانونـقائم م ای دهیدانـیرا به زمسلمان 

مرد  هیبا د یشرع هیالتفاوت دبازپرداخت مابه یکند برایم

 .مسلمان

 

 گیری و پیشنهادنتیجه. 6

 شودمی استنباط نظرانصاحب مناقشات و ادله مجموع از آنچه

 دارای مستقل، حقوقی نهاد یك عنوان به دیه که است این

 و هاخسارت و دارد مدنی جنبه سویی از بوده، دوگانه ماهیتی

 برانـج را وی ایـاولی یا علیهمجنی بر دهـواردش هایزیان

 و تنبّه موجبات و کیفری دارد جنبه دیگر سوی از و کند،می

 . سازدمی فراهم را مرتکب آموزیعبرت

 نداشته، ایرادی نیز شرعی مبانی و فقهی لحاظ از نظریه این

 و پذیرفته را ایده همین نیز معاصر تقلید مراجع برخی چنانکه

 این پذیرش با خسارت مطالبه امکان. اندتصریح کرده آن به

 حل آسانی به مانند نیز نظری؛ بحث این بر مبتنی مسائل نظر،
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 اگر گفت، توانمی خالصه طور به .دیه بر مازاد «شد خواهد

 دیدهزیان بر وارده خسارت اندازه به شرع، در شده مقّرر دیه

 وضع از هدف زیرا نیست؛ جداگانه خسارت مطالبه امکان باشد،

 و گشته محقق بوده خسارت جبران و مجرم مجازات که دیه

 مقدار از بیش دیدهزیان بر شده وارد هایزیان و خسارات اگر

 نتوانسته شرع، در شده مقّرر دیه میزان که آنجا از باشد، دیه

 مجنی کامل خسارت جبران یعنی دیه، وضع اهداف از یکی

 عام قواعد به تمسّك با کند، تأمین را وی اولیای یا علیه

 باقی نشده جبران نباید خسارتی هیچ اینکه و مدنی مسئولیت

 د.نمای مطالبه را دیه بر مازاد خسارات تواندمی دیدهزیان بماند،

 اعاده طریق از دیدهصدمه افراد خسارات جبران حاضر، حال در

 بعدی مرحله طریق از گاه و عینی جبران یا سابق به وضع

 در موارد، این در بنابراین،. است ممکن مثلی، جبران یعنی

 جبران یعنی سوم مرحله به نوبت امکان، این اثبات صورت

 معنای به این البته. رسدنمی «دیه»یعنی  آن و مصداق قیمی

 امکان و آن بودن امضائی  به توجه با و نبوده دیه حکم تغییر

 با منافاتی مکان و زمان شرایط، تغییر حسب بر آن تغییر

 موضوع به ناظر تغییر واقع، در. ندارد شرعی احکام بودن دائمی

 هایروش اجرای تاکنون، موضوعات، مورد در. حکم نه است

 امکان شرع و عقل حکم به مقدم روش دو یعنی دوم و اول

 ولی است شدهمی اجرا سوم مرحله ناچار، به و نبوده، پذیر

 منافاتی امر این با دیگر زمان در سابق مراحل اجرای امکان

 که آن لحاظ به دیه نهاد -اوالً  که است ذکر شایان البته. ندارد

 قبل، از و نموده لحاظ هم به نزدیك موارد برای یکسانی روش

 منطقی و ارزشمند کامالً نهادی کرده، معین را خسارت میزان

 موردی، ارزیابی و جنایات به نگاه شخصی از ترسریع و است

 به مراجعه -ثانیاً  نماید؛ تأمین را علیهمجنی حقوق تواندمی

 است آن امکان اثبات صورت به ناظر تنها پیشین، مراحل

 پرداخت همان جبران، روش ترینعاقالنه و بهترین هنوز وگرنه

 ره یا منفعت یا عضو از بخشی که صورتی در -ثالثاً  است؛ دیه

 نسبت همان به نباشد، پذیردرمان دو، آن از یکی یا دو

 طول   در دیه، -رابعاً است؛ جبران روش بهترین دیه همچنان

 از کمتر ایهزینه با درمان اگر و است آن منفعت و عضو درمان

. نمود ملزم دیه تأدیه به را عامل تواننمی گیرد، صورت دیه

 تواننمی پذیرد، صورت دیه از بیشتر هزینه با درمان، اگر نیز

 مقدم جبران به باید و کرد جمع دیه و درمانی هایهزینه میان

 عضو هزینه، وجود صرف با اگر البته،. نمود اکتفا درمان یعنی

 دیه پرداخت صرفاً حکم، نیابد، بهبودی گونههیچ آن منفعت یا

 اگر حتی مقابل، در. نیست مطالبه قابل هاهزینه این و است

 را عامل توانمی باشد، العادهفوق هایهزینه به نوطم درمان،

 یفعل مقررات وجود با که نیست شکّی. نمود ملزم آن تأدیه به

 مسئولیت قانون مقررات ضمنی نسخ و اسالمی مجازات قانون

 براساس محاکم حاضر، حال در بدنی، صدمات باب در مدنی

 یم حکم انشای و رسیدگی موارد، تمامی در دیات مقررات

 این نتایج وفق- قانون اصالح با که شودمی پیشنهاد اما نمایند؛

 هموار بدنی صدمات ترکامل و بهتر جبران برای راه -تحقیق

 پزشکی و علمی هایپیشرفت وجود با هنوز چون البته،. گردد

 اعاده چون مقدم هایخسارت جبران موارد، از بسیاری در

 به باید گذاریونقان نیست ممکن مثلی جبران و سابق وضع

 اطاله و قضات سردرگمی موجب که گیرد صورت نحوی

 از مشخصی موارد و نگردد حق احقاق در اختالل و دادرسی

 وفور به که اعضایی پیوند استخوانی، هایشکستگی درمان

 و بازسازی هایجراحی طریق از هادرمان و گیردمی صورت

 علوم در کشور فعلی هایتوانایی به اشراف با.... و زیبایی

 از یك هر طریق از جبران امکان به آن در و مشخص پزشکی

 هایهزینه میزان و مالك البته. گردد تصریح مقدم روش دو

 عامل برای و بوده متعارف حد از بیش بسیار گاه که درمانی

 .گردد مشخص و تعیین قانون در است، حرجی صدمه،

 

 تقدیر و تشکر. 7

داوند بزرگ که باالترین نعمات را با سپاس از لطف بیکران خ

به بندگانش اعطا فرموده است و اوست که داناترین است. و نیز 

 دریغ اساتیدبا تقدیر و تشکر فراوان از زحمات فراوان و بی

نیز باعث به سر شان . امیدوارم رهنمودهای ارزشمندگرانقدر

 این کار شود. ر چه بهتانجام رسیدن هر
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 . سهم نویسندگان8

در این مقاله جناب آثای دکتر بابك مجمدرضاپور اوزان استاد 

راهنما و جناب آقای دکتر یوسف موالیی به عنوان مشاوره در 

 این مقاله نظارت داشتند.

 

 . تضاد منافع9

 مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این 
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Background and Aim: The legal rules governing damages resulting 

from personal injuries constitute the main part of civil liability law. Our aim 

of this project is to investigate the damages caused by bodily injury in 

Iranian civil law. 

Materials and Methods: The research method is descriptive analysis. 

The method is to collect library information. The tool for gathering 

information is taking notes. 

Results: In any case, the issue of legitimacy or illegitimacy, the need to 

compensate for damages caused by bodily injuries during the past years 

has always been discussed in legal and judicial circles and is still at the 

top of issues and problems in the implementation of legal provisions. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have 

been observed. 

Conclusion: In this article, by recognizing the jurisprudential logic and 

the evolution of compensation for life damages from blood money to 

compensation of life damages, we have tried to separate spiritual and 

material damages in the new world law and a new re-reading of 

jurisprudential and legal issues. Provide an appropriate solution with 

jurisprudential logic and the principles of justice to resolve this 

unresolved knot of Iranian law. 
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