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 ییقضا هیرو پرتو در هید بر مازاد خسارات جبران تیقابل
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 2آزادبخت ریشب

 : دهیچک
. است هید پرداخت ران،یا حقوق و فقه در اشخاص به یبدن انیز ورود زمان در هیاول حلراه
 کند،می جبران را دیدهزیان بر وارد خسارات هیکل هید که است نیا یحقوق اتیادب فرضشیپ

 به خسارات از يگرید انواع ،یبدن خسارت بر عالوه فرض، نیا در است ممکن کهآن حال
 درمان يهانهی(هز يماد خسارات اصوالً تهایموقع نیا در ان،یب گرید به. باشد شده وارد دیدهزیان
 شودیم لیتحم فرد به زین) انیز ورود از یناش رنج و(درد  يمعنو و) یکارفتادگ از و معالجه و
 قلمرو ایآ که است پرسش نیا يجا حال،. است متفاوت یبدن خسارت با تیماه لحاظ به که

. دارد وجود نظراختالف نهیزمنیا در ر؟یخ ای شودیم گفتهشیپ خساراتتمام شامل ه،ید یمفهوم
 عدم و يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده در موجود ابهام به توجه با خصوصاً اختالف، نیا

 آن ییقضا هیرو شیگرا حال، نیا با. است شده دیتشد الحصولممکن منافع یمفهوم وضوح
 از نوع کدام کهنیا به نسبت لکن، کند،نمی جبران را افراد بر وارد خسارات تمام ه،ید که است

 يکرديرو با نوشتار، نیا. ندارد وجود یقاطع هیرو است، جبران قابل هید بر مازاد خسارات
 انیز بدل عنوان به هید که است معتقد دادگاهها، آراء از یبرخ یبررس با و یفیتوص -یلیتحل
 يحد تا و جداگانه طوربه دیده،زیان بر وارد يمعنو و يماد خسارات و شودیم پرداخت یبدن
 .است جبران قابل نشود، انیز مضاعف جبران به منجر که

  .النفععدم ،يمعنو انیز ،يماد انیز ،یبدن انیز: هادواژهیکل
                                                           

 مسؤول). سندهی(نو .دانشگاه تهران یاسیسحقوق و علومدانشکده یو اسالم یخصوصگروه حقوق اری. استاد1
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 مقدمه
 ي. بعالوه، براشودیم لیتحم شانیا به ییهانهیهز اشخاص، به یبدن انیز ورود زمان در
د، کشنیکه م ی، به خاطر درد و رنجهانید. جدا از ادهنیتوان کار کردن را از دست م یمدت

 انیز نوع دو ورود به یمنته االصولیعل یبدن انیز پس،د شد. نخواه زین يمعنو انیدچار ز
 پزشک، به مراجعه يبرا وآمدرفت است؛ يماد هاانیز نیا از دسته کی: شودیم دیدهزیان به

 مختلف آزمایشهاي انجام و دارو دیخر صرف که ییهانهیهز ،يو تیزیو حق پرداخت
 ادعا توانیم ن،یهمچن. است يماد يانهایز نیا جملۀ از... و سود دادن دست از شود،یم

 در. است نهفته رنج و درد احساس از یناش يمعنو انیز ینوع ،یبدن انیز هر در کهکرد 
 و اشخاص یاجتماع تیثیح و شهرت به بیآس به محدود منحصراً  يمعنو انیز قت،یحق
 دیدهزیان در که یرنج و درد بلکه ست،ین شانیا یروح عواطف و احساسات به بیآس ای

-207: صص 1390 ،ياحمد ی(بهرام شودیم يمعنو انیز مفهوم مشمول ز،ین ردیگیم شکل
 هاانیز از نوع نیا جبران، بابت هیافزون بر د توانیم ایاست که آ نی، پرسش انکی.). ا208

 مطالبه امکان درباره 1370 مصوب یاسالم مجازات قانون ر؟یخ ای، اقامه دعوا کرد زین
 د،یجد یاسالم مجازات قانون بیتصو ریمس در اما نداشت یحکم هید بر مازاد خسارات
 نینخست در. شود نوشته تازه قانون در یحکم خصوص، نیا در تا گرفت صورت ییتالشها
 حهیال نیا. کرد ادی) اتید و قصاص حدود، ات،ی(کل یاسالم مجازات حهیال از دیبا گام،
 و دیرس مجلس یحقوق و ییقضا ونیسیکم بیتصو به 27/5/1388 خیتار به ياجلسه در
 اساس بر. کرد موافقت آن یشیآزما ياجرا با یاسالم يشورا مجلس ،25/9/1388 خیتار در
 حهیال همان 450 و 17 مواد حال، نیا با. است هامجازات جملۀ از دیه حه،یال نیا 14 ماده
 شخصی حق مورد حسب دیه«: خوانیممی زین 454 ماده در. است برده نام مال عنوان با هید از

 نیچن از. »است ضمان ای مدنی تیمسؤول آثار و احکام يدارا و بوده دم یول ای علیهمجنی
 در حال، نیا با ست؛ین مطالبه قابل هید بر مازاد خسارت که کرد برداشت شدیم یصراحت
 هید از شیب هیعلیمجن معالجه متعارف هايهزینه هرگاه«: شد گرفته يگرید جۀینت 456 ماده
 با و کارشناس نظر أخذ با الضرر قاعده باب از دیبا زین مازاد خسارت ه،ید بر عالوه باشد
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 مازاد خسارات پرداخت 1/9/1389 خیتار در نگهبان يشورا اما .»گردد... نییتع دادگاه حکم
 يشورا رادیا به توجه با). 40627/30/89 شماره(نامه  کرد اعالم شرع خالف را هید بر

 به ییقضا و یحقوق ونیسیکم در 2/5/1390 خیتار در الیحه متن در یاصالحات نگهبان،
 ماده اما نکرد يرییتغ 454 و 450 ،17 ،14 مواد اگرچه د،یجد متن نیا در. دیرس بیتصو
 بیتصو به 1/2/1392 در وگوگفت مورد قانون یینها متن سرانجام،. شد حذف 456
 . دیرس نگهبان يشورا دییتأ به 11/2/1392 خیتار در و گفتهشیپ ونیسیکم

 قابل هید بر مازاد خسارت د،یجد قانون به توجه با ایآ که است پرسش نیا يجا حال،
 ۀیپا بر که شد متوسل 452 ماده به توانیم پرسش، نیا به پاسخ در ر؟یخ ای است جبران
 که است نیا بر فرض ن،یبنابرا. دارد را ضمان یا مدنی تیمسؤول آثار و احکام هید آن،
 با ن،یبنابرا است؛ شده وارد خسارت جبران آن، کارکرد و یمدن تیمسؤول ه،ید تیماه

 بر مازاد یخسارت مطالبه پس شود؛یم جبران فرد خسارات همه فرض، بنابر ه،ید گرفتن
 خسارت مضاعف جبران به منجر را،یز است؛ خسارات کامل جبران اصل برخالف ه،ید

 شخص ناعادالنۀ شدن دارا براي یراه دینبا خسارت جبران که است یهیبد و شد خواهد
 ياماده حذف واقع، در افزود؛ زین را 456 ماده حذف توانیم ل،یدل نیا به. باشد دیدهزیان
 نیا مطالبه امکان عدم بر است یلیدل دانست،یم مجاز را هید بر مازاد خسارت مطالبه که

 امکان هیتوج يبرا گذشته دهۀ سه در دانانحقوق يتالشها همۀ ر،یتفس نیا اما. خسارت
 وضوح به موارد از یبرخ در که،نیا بر مضافاً. داد خواهد باد بر را هید بر مازاد خسارت مطالبه

 نکرده جبران کامل طوربه را دیدهزیان خسارات ه،ید قیطر از یپرداخت مبلغ که است مشخص
 که شد خواهد منجر يایعدالتیب به هید بر مازاد خسارات مطالبه امکان عدم به اعتقاد و است

 نیا در. گرفت شیپ در را يدشوارتر راه دیبا فلذا. بود نخواهد آن يرایپذ یمیسل عقل چیه
 خسارت مطالبه تیممنوع يبرا یلیدل تنها نه حذف، نیا د؛یهراس دینبا 456 ماده حذف از راه،
 هید بر مازاد خسارت مطالبه امکان يراستا در آن از دیبا برعکس، بلکه ست،ین هید بر مازاد
 با ،یمدن تیمسؤول عنوان به هید یتلق ،یحقوق قیدق تفکر کی در اگرچه واقع، در برد؛ بهره

 در شیخو مصوب متن در ما گذارقانون اما است ناسازگار ه،ید بر افزون خسارت مطالبه
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 یمدن تیمسؤول تیماه هم که،چنان: دیند ناسازگار گریکدی با را دو نیا ،25/9/1388 خیتار
 به نه زین 456 ماده. دانست مجاز را هید بر افزون خسارت مطالبه هم و رفتیپذ شیبرا را
. شد حذف بودنش یرشرعیغ تصور سبب به بلکه گر،یکدی با سخن دو نیا يناسازگار لیدل

 داشته یمدن تیمسؤول کارکرد هم تواندی) مهی(د یحقوق نهاد کی ما گذارقانون نگاهِ  در پس
 مجازات، قانون یکنون متن در کهآن وجود با لذا. باشد مطالبه قابل مازادش خسارت هم و باشد
 مجاز زین را آن بر مازاد خسارت مطالبه توانیم شده، دانسته یمدن تیمسؤول ه،ید تیماه

 هنوز اما شده حذف ،456 ماده اگرچه که گفت توانیم نباشد، نیدلنش سخن نیا اگر. دانست
 سو،کی از چه است؛ مانده باقی نخوردهدست است، آن ترکیبی ماهیت دیمؤ که ه،ید فیتعر
 تیماه ،.م.اق 452 ماده اساس بر سو، گرید از و است مجازات هید ،.م.اق 14 ماده اساس بر
 یا علیهمجنیٌ  شخصی حق مورد حسب دیه،« ماده، نیا اساس بر. است یمدن تیمسؤول ه،ید

 به ما گذارقانون ن،یبنابرا. »دارد را ضمان یا مدنی مسؤولیت آثار و احکام و است دم ولی
 گذارقانون سکوت يمعنا به زین شده ادی ماده حذف 1.است افتهی شیگرا یبیترک هینظر سمت

 در ما یکنون موقعیت جه،ینت در است؛ هید بر افزون خسارت مطالبه امکان موضوع برابر در
 ایم؛داشته نیشیپ اسالمی مجازات قانون هنگام در که است موقعیتی همانند موضوع، این برابر
 نیهم به ز،ین زمان نیا در بود، مطالبه قابل هید بر مازاد خسارت زمان، آن در که همچنان پس،
 نیز معاصر حقوقی و فقهی نظریات با کرديرو این آنکه ژهیبو داشت؛ باور توانیم نکته

 شده دادگاهها انیم در اختالف سبب گذارقانون سکوت حال، نیا با 2.است سازگار
 .است

                                                           
کردهاي مختلف نسبت به ماهیت دیه (مجازات، خسارت و ماهیت ترکیبی)، ر.ك.: (باریکلو، . براي مالحظه روي1

 ).111-100: صص 1394 نژاد،؛ سلطانی39-13: صص 1382
، جلد 1395(کاتوزیان، » شود. دیه به نظامی پیوند خورده است که در آن نظام حقوقی، همه ضررها باید جبران. «2
اهللا موسوي ؛ آیت256 : ص1، جلد 1388؛ صانعی، 142-141: صص 1399؛ صفایی و رحیمی، 56-54: صص 1

؛ 235-232: صص 1394؛ عباسلو، 235: ص 1390وه قضائیه، اردبیلی به نقل از: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی ق
دانانی که معتقدند، خسارات مازاد بر دیه ). همچنین، براي مالحظه دیدگاه حقوق560: ص 2، جلد 1384منتظري، 
دیده در مطالبه دیه به عنوان . برخی نیز معتقدند که زیان761-757: ص 1396توان جبران کند، ر.ك.: مرادي، را نمی

 .151: ص 1396خسارت و یا اعاده به وضعیت سابق، مخیر است، ر.ك.: دیانی و براهیم باستانی، 
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. شد ترروشن 1392 سال در يفریک یدادرس نییآ قانون بیتصو با یحقوق نظام کرديرو
 به تنها الحصول ممکن منافع« ،4/12/1392 مصوب.آ.د.ك. ق 14 ماده دو تبصره براساس
 منافع به مرتبط مقررات ن،یهمچن. کند اتالف صدق که دارد اختصاص يموارد
 منصوص راتیتعز موجب میجرا شامل يمعنو خسارت پرداخت زین و الحصولممکن
 دربارة تا کرد تالش یشکل قانون کی در گذارقانون ب،یرتتنیبد. »شودینم هید و یشرع

 اساس، نیبرا: کند محدود را مطالبه قابل يانهایز قلمرو و کند اظهارنظر يماهو یموضوع
 هید افتیدر به باید بلکه کرد، جمع هید با را يمعنو انیز و الحصولممکن منافع توانینم

 هاانیز کامل جبران يبرا یحقوق نظام ریمس ماده، نیا صراحت به توجه با. کرد بسنده
 مخالف مفهوم از دیبا حکم، نیا کردن ترعادالنه يبرا و نیا وجود با. شد خواهد دشوارتر

 هید جمع تیممنوع ،يماد يانهایز دربارة قانون سکوت به توجه با واقع، در. برد بهره آن
 است) يمعنو انیز و الحصولممکن(منافع  منصوص موارد به ناظر تنها ها،خسارت ریسا با
 کهنیا به توجه با و ریتفس نیا اساس بر. بود خواهند جمع قابل هید با ،يماد يانهایز و
 .کرد مطالبه ه،ید با راآنها  توانیم هستند، يماد يانهایز از یمصداق درمان يهانهیهز
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 نخست پرونده
 نیا« :میخوانیم نیچن 6/11/1400 خیتار به 140048390003854650 شماره دادنامه در[

 27/6/1400 مورخ 2092103 شماره دادنامه از... تیطرف به... يآقا یخواهپژوهش دادگاه،
 يدعو آن موجب به که سنندج شهرستان یحقوق یعموم محاکم... شعبه از صادره
 رینظ یاستدالالت بر هیتک با يکاریب امیا خسارت و درمان نهیهز مطالبه بر یمبن خواهپژوهش

 2 تبصره حیتصر .2 قانون، بیتصو هنگام در نگهبان يشورا مخالفت و هانیفق يفتاو .1
 فقدان .3 و هید بر مازاد خسارت افتیدر تیممنوع بر يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده
 خواستهپژوهش دادنامه و صیتشخ وارد را دهیگرد اعالم مردود الضرر قاعده یاثبات جنبه
 یرمالیغ و یمال يانهایز تمام شارع که شهیاند نیا رفتیپذ دیبا... داندیم نقض مستوجب را
 تجربه محک در که لیدلیب است یتحکم کرده، لحاظ هید در را یجسمان صدمات از یناش
 است باخته رنگ امروز جهان یاجتماع تحوالت و اتیواقع با مواجهه در و معاصر يایدن
 فهم رشیپذ مورد یکارافتادگ از و درمان يهانهیهز يریناپذجبران به حکم جهت، نیبد و

 معقول و متعارف يحد در نهیکم خسارات نیا جبران ضرورت به عقال عرف و نبوده یعرف
 ییمبنا و لیدل را مشهور یفقه کرديرو پژوهش، محکمه اساس، نیا بر و است باورمند
 ضرورت بر دهیعق لیذ استدالالت و یمبان به یمتک و ندانسته میتصم اخذ يبرا موجه
 دادرس اگر ،یاساس قانون 167 اصل ادیبن بر -1. دارد خسارات قسم نیا ینسب تدارك
 به را يرأ و بندد کار به را آن دیبا ابدیب نیقوان در دارد ازین حق زییتم يبرا که را یحکم
 باشد آمده آن منطوق در حکم که ستین يموارد به منحصر زین قانون تقدم. کند مستند آن

 و سازدیم ازینیب فقه به رجوع از را دادرس زین قانون روح و مفهوم از قاعده استنباط بلکه
 استناد جهت، نیبد. مباح نه و است يضرور نه فقه به رجوع فرض، نیا در که است یهیبد

 منطبق مورد بر ناظر متعدد یقانون نصوص وجود رغمیعل یفقه يفتاو به نینخست محکمه
 هر در ستیبایم ادیبن نیا بر است، عرف متفاهم درك يبرا حقوق -2. ستین نیمواز بر

 هرکس و داشت باور تدارکش ضرورت به داندیم یکردن جبران را يضرر عرف که مورد
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 نیا بر یمبتن. نداند مسؤولش متعارف عقل کهآن مگر دانست خود بارانیز عمل مسؤول را
 هر رایز ست،ین دیترد محل ناروا يانهایز جبران ضرورت بر الضرر اصل داللت یعرف فهم

 اضرار عدم بر مواظبت ضرورت »باشد داشته وجود یانیز دینبا« عبارت از متعارف انسان
 استعداد نیا الضرر اصل دادگاه، زعم به کند،می فهم را شده جادیا يانهایز جبران و ریغ به
 يصعود قوس نیا در و رسانده وحدت به را یمدن تیمسؤول قواعد کثرت که دارد را

 دادرس که رواست و کند معقول را یمدن تیمسؤول نظام و محقق را عدالت یحقوق عرفان
 جبران تیقابل به راجع -3. دهد قیتطب ییجز لیمسا بر دادگرانه را یحقوق قواعد آن مدد به

. پابرجاست نظراختالف کماکان درمان نهیهز رینظ یبدن خسارت از یناش يماد خسارات
 تنها دانانحقوق از يریکث کنند،یم رد را ارش و هید بر عالوه يماد خسارات هرگونه یبرخ
 و ندهد را یمال خسارات و هانهیهز کفاف هید که لندیقا هید از شیب یمبلغ به یصورت در
 هید یبرخ ت،ینها در و دارند تیمسؤول به نظر مازاد نهیهز به نسبت تنها صورت، نیا در
 دانندینم خسارات ریسا دهندهپوشش را آن و دانسته تیجنا و صدمه نفس يازامابه صرفاً را
 مستقل یمال خسارت مثابه به درمان نهیهز به نسبت ه،ید بر عالوه را زنندهانیز طبعاً و

 نییآ قانون 14 ماده مخالف مفهوم و است باورمند ریاخ نظر به دادگاه. دانندیم مسؤول
 تیمسؤول قانون 6 و یدپاشیاس مجازات دیتشد قانون 5 ماده منطوق و يفریک یدادرس
 تیقابل اساس -4. داندیم درمان نهیهز با هید جمع تیقابل بر یمبن خود نظر دیمو را یمدن

 که است ییدرآمدها و منافع از تیمحروم الواقعیف که یکارافتادگ از یناش خسارات جبران
 ست،ین دیترد محل کند، لیتحص یبدن خسارت تحقق عدم صورت در توانستیم دیدهزیان
 مسلم یانیز را خسارت نیا یعرف فهم و است صادق ضرر عنوان کار از تیمحروم بر رایز
 جبران تیقابل از صراحت به زین یمدن تیمسؤول قانون مواد در و داندیم یکردن جبران و

 يرأ در زین ییقضا هیرو و شده گفته سخن دیدهزیان کار قوه نقصان از یناش خسارات
 عدالت -5. است نموده دنبال را کرديرو نیهم 5/5/1375 مورخ 74/36 شماره ياصرار
 ستیبایم حقوق با مرتبط تیواقع هر سبب، نیهم به و است حقوق ناظم و یمتعال ارزش

 عدالت جهت در که ابدییم تداوم یشرط به زین مقنن حکم اقتدار. کند ریس عدالت جهت در
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 دست از را خود اعتبار آرامآرام و شودیم معلق مستقر قاعده صورت، نیا ریغ در کند، ریس
 یدادرس نییآ قانون 14 ماده 2 تبصره تنها نه است معتقد دادگاه اد،یبن نیا بر... دهدیم
 یکارافتادگ از یناش درآمد کسب عدم همچون یخسارات مطالبه تیممنوع در يظهور يفریک

 زعم به و است هیالسویعل مختلف، یمعان بر آن داللت که مجمل است یمتن بلکه ندارد
 ای هید آن، مورد در که است یبدن خسارات بر ناظر فوق، تبصره در هید ياستثنا دادگاه،
 یبدن صدمات اثر در بدن ياعضا قدرت و ییتوانا دادن دست از مثل شودیم نییتع ارش
 را آن از یناش یجسمان منافع فوت و یبدن خسارت تواندینم محکمه اساس، نیا بر و

 رغمیعل -6. دهد قرار حکم مورد الحصولممکن منافع عنوان به یمستقل عنوان تحت
 که رفتیپذ دیبا درمان نهیهز و یکارافتادگ از یناش خسارات جبران تیقابل اصل به اعتقاد
 یفیتکل نیچن لیتحم در اخالق و یعرف فهم و است دشوار کرديرو نیا اطالق به التزام گاه
 باشد مکلف هید پرداخت بر عالوه حادثه مسؤول کهآن قبول. است مردد کامالً زنندهانیز به

 طول در توانستیم هیعلیمجن که يدستمزد و منافع ای درمان نهیهز عهده از العمرمادام
 یسرانجام نتوان بسا چه و ستین یاخالق و معقول چندان د،یبرآ کند کسب خود اتیح
 نظر از و کنندهوسیما يفرد بعد از دایناپ افق نیا. زد نیتخم مرتکب تیمسؤول يبرا

 میترس و یینها میتصم اخذ از شیپ است ستهیشا اساس، نیا بر. است نامطلوب یاجتماع
 توجه زین مرتکب عمد و یمدن تیمسؤول در اخالق نقش به زنندهانیز تیمسؤول حدود
 نفوذ تحت زین خود يلهایتحل نیتریفن در حقوق که است شده گفته یدرست به -1: شود
 و یاجتماع اخالق قواعد در شهیر زین یمدن تیمسؤول. دارد قرار اخالق قانون سلطه و

 یحقوق نظام. سازدیم نیمع اخالق نیا که است ییمرزها به محصور تبعاً و دارد یمدن
 یتمام مسؤول را یشخص ر،یناپذانعطاف ياگونه به یاخالق ضوابط به اعتنایب تواندینم
 است اخالق در حقوق یاقناع منطق شهیر. دهد قرار خود اعمال کینزد و دور يهاجهینت
 روا را آن اخالق کهکند می دایپ ادامه ییجا تا تیمسؤول يقلمرو منطق نیهم هیپا بر و

 يعمد يخطا مرتکب -2. نکند جلوه ناعادالنه انیز فاعل شمردن مسؤول و بدارد
 مرتکب تیسوءن با توام و عامدانه اقدام و باشد خود عمل جینتا یتمام يگوپاسخ ستیبایم
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 نیا. دهدیم توسعه زین نامنتظر خسارات جبران به را او تیمسؤول هنجارها نقض در
 عدالت ياجرا الزمه و ریتقص با تیمسؤول یاخالق تناسب یمنطق جهینت دیشد تیمسؤول
 فاعل تیسوءن و عمد فرض در جز است معتقد دادگاه فوق، مقدمات عیجم بر یمبتن. است
 لیتحم مرتکب به درمان نهیهز و یکارافتادگ از یناش خسارات یتمام جبران که بارانیز فعل
 جبران صرفاً  موارد، یباق در ،)یدپاشیاس مجازات دیتشد قانون 5 ماده(مالك  شودیم

 به نسبت و شده لیتحم مسبب به یکارافتادگ از و درمان متعارف خسارات و هانهیهز
 يو متوجه یتیمسؤول میدا یکارافتادگ از و درمان نامتعارف يهانهیهز مانند مازاد خسارات

 در دولت دارد اقتضا فروض، نیا در یمدن تیمسؤول نظام اداره ادیز يهانهیهز. ستین
 حقوق یمبان بر یمبتن و شهروندان یجسمان تیتمام از انتیص در خود فهیوظ يفایا يراستا
 یاجتماعتأمین  رینظ یخسارت جبران ينظامها ياندازراه قیطر از یاجتماع یهمبستگ و بشر

 نیا هیالنها. آورد فراهم دگانیدانیز يبرا را یانسان و شرافتمندانه یزندگ کی ادامه امکان
 واصله استعالم پاسخ و یقانون یپزشک هینظر ،يفریک محکمه یقطع دادنامه به توجها دادگاه،

 ضمن ،یمدن یدادرس نییآ قانون 358 و 348 مواد به مستند و یاجتماع رفاه و کار اداره از
 و درمان نهیهز بابت... مبلغ پرداخت به را خواندهپژوهش اعتراض، مورد دادنامه نقض
 ]»....کندمی محکوم... ماهه سه یکارافتادگ از یناش خسارات بابت تومان... مبلغ

 دادگاه کهنیا. داشت پنهان مستند و مستدل نیچن ییرأ خواندن از را خود يشاد توانینم
 هیتوج و لیدل دارد، باور بدان چهآن يبرا و نبوده شیخو گاهیجا به یمتک دنظریتجد
 دادگاه استنادکند می تالش نخست، مرتبه در دادگاه، نیا. است شیستا درخور آورد،یم

 رجوع یفقه منابع به توانیم یزمان شان،یا باور به. نداند موجه را یفقه يفتاوا به نینخست
 خصوص در یحکم زین »قانون روح و مفهوم« در بلکه قانون، منطوق در تنها نه که کرد

 اصل موجب به رایز است، یدرست سخن سخن،. باشد نداشته وجود نظر مورد موضوع
مدونه  نیموظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان یقاض« ،یاساس قانون 167

 مفهوم شامل ن،یقوان منطوق بر افزون عتاً،یطب و است مطلق »مدونه نیقوان« عبارت. »ابدیب
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 قانون تقدم« که باورند نیا بر دنظریتجد دادگاه دادرسان اساس، نیا بر. شد خواهد زینآنها 
 مفهوم از قاعده استنباط بلکه باشد آمده آن منطوق در حکم که ستین يموارد به منحصر زین
 يرأ به هم، نکته نیهم هیپا بر. »سازدیم ازینیب فقه به رجوع از را دادرس زین قانون روح و

 رغمیعل یفقه يفتاو به نینخست محکمه استناد«: سندینویم و گرفته خرده ن،ینخست دادگاه
 که يرادیا از جدا. »ستین نیمواز بر منطبق مورد بر ناظر متعدد یقانون نصوص وجود
 آن و برد ادی از دینبا را نکته کی است، گرفته يبدو دادگاه يرأ به نسبت دنظریتجد دادگاه
 رشیپذ ضمن را،یز رسد؛ینم نظر به حیصح »هانیفق يفتاو« عبارت اطالق که است نیا هم

؛ 336: ص 2، جلد 1384 ،یگانیگلپا ی(صاف هید بر مازاد خسارات با فقها از یبعض مخالفت
 مازاد خسارت جبران امکان که ستین گونهنیا ،)495-494: صص 4، جلد 1386بهجت، 

 زین فقها از یبرخ بلکه باشد، شده انکار فقها، عیجم يسو از و یطورکلبه فقه، در هید بر
-250: صص 2، جلد 1388 ،یهمدان ي(نور انددانسته جبران قابل را هید بر مازاد خسارات

 .کردیم استفاده »فقها از یبرخ يفتاو« عبارت از يبدو دادگاه بود ستهیشا ن،یبنابرا). 251
 تالش يرأ سندگانینو ،یفقه منابع به استناد لزوم گذاشتن کنار از پس و دوم مرتبه در
 عرف دل از هستند آن اثبات یپ در چهآن و آورده يرو عرف نام به يگرید منبع به کنندیم
 به حکم«: است آمده نیچن يرأ از یبخش در که است نکته نیهم به توجه با. بکشند رونیب

 عرف و نبوده یعرف فهم رشیپذ مورد یکارافتادگ از و درمان يهانهیهز يریناپذجبران
. »است باورمند معقول و متعارف يحد در نهیکم خسارات نیا جبران ضرورت به عقال
 يضرر عرف که مورد هر در«: میخوانیم نیچن آن در که يرأ از بخش نیا است نیهمچن

 عمل مسؤول را هرکس و داشت باور تدارکش ضرورت به باید داندیم یکردن جبران را
 یحت دادگاه اساس، نیهم بر. »نداند مسؤولش متعارف عقل کهآن مگر دانست خود بارانیز

 یعرف فهم نیا بر یمبتن«: باشد داشته یعرف برداشت ز،ین الضرر اصل از کهکند می تالش
 انسان هر رایز ست،ین دیترد محل ناروا يانهایز جبران ضرورت بر الضرر اصل داللت
 ریغ به اضرار عدم بر مواظبت ضرورت »باشد داشته وجود یانیز دینبا« عبارت از متعارف
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 لیتحل در که است کرديرو نیهم به توجه با. »کندمی فهم را شده جادیا يانهایز جبران و
 بر«: که باورند نیا بر و کرده استفاده انیز یعرف مفهوم از دادرسان النفع،عدم یمصداق
 و مسلم یانیز را خسارت نیا یعرف فهم و است صادق ضرر عنوان کار از تیمحروم
 عموم لکن رسدیم نظربه حیصح است یعرف یمفهوم ضرر کهنیا. »داندیم یکردن جبران

 آن جبران دنبال به دیبا دانست، جبران قابل را يضرر عرف که يمورد هر در که ادعا نیا
 يضرر هر که است يکرديرو ياُخرا عبارتٌ ینوع به کرد،يرو نیا. است انتقاد قابل بود،
 اصل و خسارت کامل جبران اصل مفهوم دو انیم دینبا ان،یب گرید به. داندیم جبران قابل را

 جبران یحقوق نظام که است یحالت در ،یاول رد؛یپذ صورت خلط خسارات همه جبران
 شکل به خسارت نیا که است نیا سر بر بحث حال، و شناخته تیرسم به را انیز کی

 یخسارت هر جبران به حکم و گرفته دهیناد را اول مرحله ،یدوم اما شود جبران کمال و تمام
 از« که انیب نیبد اسالم، حقوق در یحت عبارت نیا ذکر که است یدرصورت نیا و دهدیم

» .است حیناصح کامالً شود، جبران زنندهانیز توسط دیبا و نارواست يضررو هر اسالم نظر
 جبران بدون قانون واسطه به است ممکن ضررها از ياریبس 1).222: ص 1396پور، (داراب
 قانون 8 ماده 3 تبصره(مثل:  بداند جبران قابل را خسارات از نوع نیا عرف اگر یحت بمانند،

 هینقل لیوسا از یناش حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات ياجبار مهیب
 ).74: ص 1398 ،یاتی)(ح1395
 نظر در هید بر مازاد خسارات مطالبه امکان يبرا الضرر قاعده به استناد که است یگفتن
 خسارات از کمتر يامور الضرر کهیهنگام قت،یحق در. است مشاهده قابل زین معاصر يفقها
 خسارات از نوع نیا الضرر به استناد با یستینبا لیدل چه به شود،یم شامل را هید بر مازاد
 دگاه،ید نیا هرچند). 485: ص 1، جلد 1385 ،يرازی(مکارم ش ندانست؟ جبران قابل را

 ینف الضرر قاعده به تمسک با هید بر مازاد خسارات جبران تیقابل و نمانده انتقاد از مصون
                                                           

اصل جبران همه ضررها و خسارات نسبت به همه اشخاص که در برخی از کتابهاي مسؤولیت مدنی در حقوق . «1
(صفایی » البته قابل ایراد است.... شود، کهشود و به قاعده الضرر به عنوان مبناي اصل مزبور استناد میایران بیان می

 ).162: ص 1397و رحیمی، 
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 هیتک با حکم اثبات امکان و است يضرر حکم یناف منحصراً الضرر قاعده را،یز است؛ شده
 رسدیم نظر به حال، نیا با ،)159: ص 6، جلد 1383 ،ی(روحان ندارد وجود قاعده نیا بر
 وجوداز عدم  يمورد کیبلکه اگر در  باشد،ن ياحکام ضرر یالضرر منحصراً شامل نف که

 زینقاعده توان اثبات حکم را  نیا ع،یضرر در عالم تشر ینف لیبه دل د،یحکم ضرر وارد آ
قاعده الضرر، محدود به رفع احکام و  رةیباور کرد که دا توانینم«سخن،  گریدارد. به د

و  انیموجب ورود ز یقانون ءکه خال يباشد و نسبت به موارد يافعال خاص وجود
 يریگبهره ن،یبنابرا). 205: ص 1397(محقق داماد، » نکند. فایا ینقش شودیخسارت م

 نهیزم نیا در نظراختالف وجود که هرچند ست،ین یفقه يمبنا فاقد الضرر قاعده از دادگاه
 .کرد انکار توانینم را

 لیقا زیتما »آن یمال تبعات« و »یبدن خسارت« انیم نامحسوس، صورت به البته دادگاه
 ای و شودیم محروم کار از دهیرس بدنش به که یبیآس بابت شخص، که ییجا در. شودیم
. دینام یمال خسارت را آن دیبا که شودیم یخسارت متحمل کند، پرداخت درمان نهیهز دیبا
 افزون یمبلغ و است شده نییتع هید ،یبدن خسارت يبرا که است درست اساس، نیا بر
 بر شخص که یخسارات اما ستین مطالبه قابل شخص، وارده یبدن خسارت بابت ز،ین آن بر
 یبدن خسارت خود از متفاوت موضوعاً شود،یم متحمل ده،یرس بدنش به که یبیآس اثر

 خسارات نیا جبران بابت را دیدهزیان يسو از شده افتیدر هید توانینم ن،یهم يبرا. است
 طرح ز،ین یکارافتادگ از و درمان نهیهز بابت تواندیم دیدهزیان جه،ینت در. کرد محسوب

 صرفاً  را هید یبرخ«: سدینویم نیچن محترم دادگاه کهچنان. بخواهد غرامت و کرده دعوا
 طبعاً  و دانندینم خسارات ریسا دهندهپوشش را آن و دانسته تیجنا و صدمه نفس يازامابه
 مسؤول مستقل یمال خسارت مثابه به درمان نهیهز به نسبت ه،ید بر عالوه را زنندهانیز
 . »است باورمند ریاخ نظر به دادگاه. دانندیم
 بر ناظر... هید«: که است باور نیا بر دادگاه ز،ین یکارافتادگ از یناش خسارت مورد در

 ییتوانا دادن دست از مثل شودیم نییتع ارش ای هید آن، مورد در که است یبدن خسارات



 
 561 / ییقضا هیدر پرتو رو هیجبران خسارات مازاد بر د تیقابل  

آزادبخت ریشب، يرشکاریعباس م  

 

: ردیگیم جهینت دادگاه که است اساس نیهم بر. »یبدن صدمات اثر در بدن ياعضا قدرت و
 و منافع از تیمحروم الواقعیف که یکارافتادگ از یناش خسارات جبران تیقابل اساس«

 لیتحص یبدن خسارت تحقق عدم صورت در توانستیم دیدهزیان که است ییدرآمدها
 . »ستین دیترد محل کند،
 يبرا و باشد یبدن صدمه کنندهجبران است قرار صرفاً هید کهنیا به باور حال، نیا با

 يگرید جهینت کرد، خسارت مطالبه جداگانه توانیم ،یبدن صدمه از یناش یمال خسارات
 داشته، افتیدر هید عنوان به چهآن از نظرصرف تواندیم شخص که است نیا آن و دارد زین

 صرفاً  هید گر،ید انیب به. کند خسارت مطالبه یکارافتادگ از خسارت و درمان نهیهز يبرا
 از یناش یمال خسارت بابت را آن از يزیچ توانینم و است یبدن خسارت جبران يبرا
 . کرد محسوب یبدن بیآس

 راستاست نیهم در. کند دیمق را آنکند می تالش و رفتهینپذ را جهینت نیا اطالق دادگاه، البته،
 بر عالوه حادثه مسؤول« که نیا دو، نیا اساس بر و ردیگیم کمک اخالق و عرف از که

 هیعلیمجن که يدستمزد و منافع ای درمان نهیهز عهده از العمرمادام باشد مکلف هید پرداخت
 مبنا، نیا بر. داندینم یاخالق و معقول را »دیبرآ کند کسب خود اتیح طول در توانستیم

 يخطا مرتکب«: سدینویم و گذاشته تفاوت خسارت يرعمدیغ و يعمد ورود انیم دادگاه،
 تیسوءن با توام و عامدانه اقدام و باشد خود عمل جینتا یتمام يگوپاسخ ستیبایم يعمد

. دهدیم توسعه زین نامنتظر خسارات جبران به را او تیمسؤول هنجارها نقض در مرتکب
 عدالت ياجرا الزمه و ریتقص با تیمسؤول یاخالق تناسب یمنطق جهینت دیشد تیمسؤول نیا

 رفتار جینتا یتمام دیبا آورده، وارد بیآس ،يگرید به عامدانه کهآن ب،یترت نیبد. »است
 دیبا جه،ینت در. باشد نامنتظر وارده، خسارت دادگاه، ریتعب به اگرچه باشد رایپذ را خود

 به رعامدانهیغ کهآن اما کند جبران را »درمان نهیهز و یکارافتادگ از یناش خسارات یتمام«
 »موقت یکارافتادگ از و درمان متعارف خسارات و هانهیهز« دیبایم تنها زده، بیآس ،يگرید
 و عامدانه رادیا انیم یاخالق زیتما و اخالق به محترم دادگاه استناد. ردیبگ عهده بر را
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 و گذاردیم تفاوت دو نیا انیم اخالق: است درست و توجه قابل انیز ورود رعامدانهیغ
 تیمسؤول حقوق نظام ایآ که است نیا سر بر سخن اما ندیبینم کسانی را دو نیا تیمسؤول
 مربوط مباحث در دگاهید نیا منشاء 1.ریخ ایکند می برخورد متفاوت دو، نیا با ز،ین یمدن
 منظور که شودیم متبادر ذهن به گونهنیا ان،یب گرید به. است نهفته ضرر ینیبشیپ تیقابل به
 يعمد ریغ ای يعمد فعل ایآ دید دیبا حال. است ینیبشیپ قابل ریغ ضرر نامتعارف، ضرر از
 تیاز استثنائات قابل يعمد ریموضوع که تقص نینسبت به ا است؟ موثر ینیبشیپ تیقابل در
 که معتقدند یبعضوجود دارد.  یحقوق اتیدر ادب ییدهایترد ر،یخ ایضرر هست  ینیبشیپ
 نتواند متعارف انسان که هرچند است، ضامن آن آثار برابر در... بداند مرتکب یلیدل به اگر«

 پس گرید یبرخ). 376و  305، جلد اول: صص 1395 ان،ی(کاتوز» .دهد احتمال را... خطر
 استثناء خصوص درچه هر آن که اندداشته انیب فرانسه و سیانگل حقوق موضع انیب از

 ،یاست (غمام شنهادیگفته شده، در حد پ ضرر ینیبشیپ تیقابل مورد در يعمد ریتقص
 ).159: ص 1388

 به ،یمدن تیمسؤول قانون. باشد یمنف فوق، پرسش به پاسخ رسدیم نظر به ن،یوجود ا با
 دهیند یتفاوت یاطیاحتیب و عمد انیم ما، یحقوق نظام در یمدن تیمسؤول یاصل منبع عنوان

 حقوق: است نیهم هم، درست باور. داندیم مسؤول صورت، دو هر در را زنندهبیآس و
 موضوع به ینیع يکرديرو با و شده وارد که است یبیآس جبران یپ در ،یمدن تیمسؤول

 کهآن با آورده وارد بیآس يگرید به عمد، به کهآن انیم یتفاوت ر،یمس نیا در. نگردیم
                                                           

. این دیدگاهِ تفکیکی در میان نویسندگان حقوقی سابقه دارد، در واقع، برخی میان دو نوع خسارت تمایز قایل 1
ي هاي درمان به عنوان خسارتی مستقل و امرهاي درمان و خسارات ناشی از کار افتادگی. هزینهاند: هزینهشده

که موضوعی مستحدثه نیست و در فقه نیز مستحدثه قابل مطالبه دانسته شده اما خسارت از کار افتادگی، به دلیل این
شد، دیه را شامل خسارت که اگر قرار بود نصی نسبت به این موضوع وارد شود، وارد میسابقه دارد و باتوجه به این
اي که با قصد مجرمانه و به عمد اقدام به زنندهنپذیرفتن مسؤولیت زیان«اند. با وجود این، ازکار افتادگی نیز دانسته

توانست در حالت سالمت کسب کند، موجب دیده از درآمدي که میایراد خسارت بدنی به منظور محروم کردن زیان
اي ) و بر67: ص 1394(بابایی، » سلب بازدارندگی قواعد مسؤولیت مدنی و کیفري در این موضوع خواهد شد.

 ).27-24: صص 1389تفصیل بحث، ر.ك.: (بابایی، 
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 1.است شده وارد يگرید به که است یانیز جبران مهم، بلکه ست،ین کرده، نیچن رعمد،یغ
 شود، احراز یقاض توسط انیز عامل يعمد ریتقص که يموارد در است یهیبد البته،

 عامل که بود خواهد یزمان از شتریب دیدهزیان خسارت جبران در يو دقت و يریگسخت
 نیا لکن ،)140: ص 1395زاده، (قاسم باشد کرده وارد را انیز عمد ریغ طور به انیز

 از یناش دیبع و دور خسارات مسؤول انیز عامل که رود شیپ يتاحد تواندینم موضوع،
 مجازات دنبال به ،يفریک تیمسؤول برعکسِ ،یمدن تیمسؤول. باشد شیخو يعمد فعل
 اطیاحت فیتکل نقض از يریجلوگ و یبازدارندگ هدف ینوع که هرچند ست،ین انیز عامل

 وارد را انیز عامدانه شخص که يموارد در یحت ان،یب گرید به. باشد نهفته آن در مراقبت و
 ضمن یستیبا چرا حال، است؛ ینیبشیپ رقابلیغ عرفاً همچنان خسارات از یبرخ آورد،یم

 ینیبشیپ رقابلیغ عامد يبرا عرفاً که یخسارات دیده،زیان حق به و متعارف خسارات جبران
 دیبا مقدار چه است؟ حد چه تا جبران نیا دامنه ،یوانگه. شود جبران يو توسط است،

 مسؤول انیز عامل که شود قانع یقاض ذهن و شود قطع رهیزنج نیا تا شود جبران خسارت
 عدم لیدل بمانند، جبران بدون خسارات هیبق و شود جبران مقدار کی تا هم اگر ست؟ین

 ینیبشیپ تیقابل عدم لیدل به خسارات آن به نسبت که کرد ادعا توانینم ایآ ست؟یچ جبران
 2است؟ نداشته وجود تیسبب رابطه
 مجازات دیتشد قانون 5 ماده مالك از اخالق بر افزون ش،یخو سخن هیتوج در دادگاه

قانون، مرتکب  نیموارد مذکور در ا هیدر کل« ماده، نیا اساس بر. ردیگیم ياری زین یدپاشیاس
مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ )14ماده ( در مقرر يهاعالوه بر جبران خسارت

 نیا قتیحق حال، نیا با. »باشدیم دهیدبزه درمان يهانهیهز، ملزم به پرداخت 4/12/1392

                                                           
هاي هاي درمانی، هزینهاگر هزینۀ درمانی بیش از دیه است، مقدار مازاد از دیه را بپردازد و مقصود از هزینه. «1

، جلد 1389(سبحانی تبریزي، » دانند، اما بیکار شدن، ضمان آور نیست....متعارفی است که پزشکان آن را الزم می
 ).421-420: صص 1
بینی ضرر را در حقوق ایران نفی کرده است، ر.ك.: (باریکلو، . براي مالحظه نظر مخالف که لزوم قابلیت پیش2

 ).94-90: صص 1394
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 »يمعنو خسارت« تنها.آ.د.ك. ق 14 ماده اساس بر. ندارد ياتازه سخن ماده، نیا که است
 یمصداق عنوان به درمان نهیهز جه،ینت در ستند،ین جمع قابل هید با »الحصولممکن منافع« و
 مجازات دیتشد قانون 5 ماده در مندرج حکم پس،. است جمع قابل هید با ،یمال خسارت از
 که است يزیچ بر دیتاک مقام در باشد، تازه قاعده سیتاس مقام در کهآن از شیب ،یدپاشیاس
 5 ماده و میرینپذ را سخن نیا اگر یحت. است داشته وجود ما یحقوق نظام در ن،یا از شیپ

 طرح يجا پرسش نیا م،یبدان تازه حکم دربردارنده را یدپاشیاس مجازات دیتشد قانون
 بر را آن و ساخته قاعده کی ،)یدپاشیاس(:  مصداق کی از میخواهیم چگونه که دارد
 م؟یکن اعمال يگرید به بیآس عامدانه رادیا قیمصاد یتمام
 عامل که یفرض در که است معتقد عرف، و اخالق لیدل دو اساس بر دادگاه ،يرو هر به
 از و درمان نامتعارف يهانهیهز مانند مازاد خسارات به نسبت« نداشته، يعمد ان،یز

 در« که دارد انتظار دولت از ن،یهم يبرا. »ستین يو متوجه یتیمسؤول میدا یکارافتادگ
 حقوق یمبان بر یمبتن و شهروندان یجسمان تیتمام از انتیص در خود فهیوظ يفایا يراستا
 یاجتماعتأمین  رینظ یخسارت جبران ينظامها ياندازراه قیطر از یاجتماع یهمبستگ و بشر

 دادگاه کهنیا. »آورد فراهم دگانیدانیز يبرا را یانسان و شرافتمندانه یزندگ کی ادامه امکان
 درمان نامتعارف يهانهیهز جبران به مکلف ان،یز عامل شده، ادی فرض در است معتقد

 عامل ،يگرید به انیز عامدانه ورود فرض در مگر کهکند می مطرح را پرسش نیا ست،ین
 یمنف آن پاسخ گمان،یب که یپرسش رد؟یبگ عهده بر را درمان نامتعارف يهانهیهز دیبا انیز

 مستند گذارد،یم تفاوت ز،ین موقت و میدا یکارافتادگ از انیم دادگاه کهنیا عالوه، به. است
از سلب قدرت کار  یناش انیز« ز،ین یمدن تیمسؤول قانون 6 ماده در کهچنان ندارد، یقانون

 سرانجام،. است گرفته قرار انیز عامل عهده بر مطلق صورت به »یکردن در مدت ناخوش
 کی« بتواند تا دانسته دیدهزیان از تیحما به مکلف را دولت دادگاه، که هم سخن نیا

 از رونیب اما است یآرمان و خوب اگرچه ز،ین باشد داشته »یانسان و شرافتمندانه یزندگ
 دولت که است خوب! يآر. است پرونده فصل و حل و يریگمیتصم يبرا دادگاه تیصالح
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 آن به را دیدهزیان دادگاه، کهکند می نیچن نکیهم ایآ اما ردیبگ عهده بر را يافهیوظ نیچن
 دهد؟یم ارجاع

 رفاه و کار اداره از واصله استعالم پاسخ و یقانون یپزشک هینظر« به دادگاه ز،ین تینها در
 مبلغ و درمان نهیهز بابت یمشخص مبلغ پرداخت به را انیز عامل و کرده استناد »یاجتماع

 بود بهتر حال، نیا با. کندمی محکوم ماهه سه یکارافتادگ از یناش خسارات بابت يگرید
 يبرا کهچنان. کردیم همراه يشتریب هیتوج و حیتوض با را شیخو يرأ جهینت محترم، دادگاه

 یناش خسارات درباره دادگاه عالوه، به. شدیم گفته يشتریب سخن درمان نهیهز اندازه نییتع
. کندمی استناد یاجتماع رفاه و کار اداره از واصله استعالم پاسخ به ماهه سه یکارافتادگ از
 حداقل اساس بر را خوانده محترم، دادگاه که باشد نیا دهندهنشان تواندیم استعالم، نیا

 واقع، در. داشت يشتریب هیتوج به ازین ز،ین سخن نیا. است کرده محکوم کارگر دستمزد
 جهینت يبرا گذاشته، وقت استناد و استدالل يبرا که اندازه آن دادگاه که است نیا در نکته
 در هااستعالم پاسخ از کهاست  یاوراق به دلخوش و نگذاشته یکاف فرصت ش،یخو يرأ

 را یینها میتصم بکند، يااشارهآنها  اتییجز به يرأ متن در کهآنیب مانده، یباق پرونده
 . باشد موثر ،يرأ تیتقو در توانستیم ات،یجزئ نیا کردن روشن که یحال در است، گرفته

 دوم پرونده
 شماره به آمل شهرستان یحقوق یعموم دادگاه چهارم شعبه يسو از شده صادر دادنامه در 

 به.ج. ي يآقا يدعوا خصوص در«[: میخوانیم نیچن 29/10/1400 خیتار به 8635459
 خسارت مطالبه .1 بر یمبن حکم صدور و یدگیرس يتقاضا خواسته به.ص. ا يآقا تیطرف
 خیتار از درمان طول مدت به يکاریب و یمصنوع يپا دیخر و درمان يهانهیهز از یناش
 مطالبه .2 کارشناس نظر جلب با جرم از یناش انیز و ضرر عنوان به کنون تا 22/4/1399

 رادیا بر یمبن خوانده ارتکاب از یناش یتیثیح و یروان و یروح لطمات يمعنو خسارت
 یروح متعدد صدمات و موکل عضو قطع موجب که یرانندگ تصادف اثر در یبدن صدمه
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 دادخواست مالحظه و پرونده اتیمحتو به تیعنا با دادگاه ده،یگرد موکل به یجسم و
 از یبخش ه،یقض در موثر احوال و اوضاع هیکل و يو يابراز لیدال و خواهان یمیتقد

 تاهل تیوضع و جامعه تورم به توجه با يکاریب از یناش خسارت خصوص در اول خواسته
 يراستا در معاش امرار جهت در ییکارا و توان عدم و شانیا يپاها از یکی قطع و خواهان
 گذارقانون رایز دهدیم صیتشخ اجابت قابل را یمدن تیمسؤول قانون 5 و 3 مواد اعمال
 یکس بدن در که یبیآس اثر در چهچنان است نموده ریمخ را دادگاه مذکور قانون ماده حسب
 قیطر به بتواند تا شود کم دهید انیز کار قوه ای شود وارد ینقص او بدن در و شده وارد

 که دیبرآ یعرف حد در خسارات جبران عهده از واحده دفعتاً یمبلغ پرداخت ای يمستمر
 از را خود يپاها از یکی تصادف سانحه اثر در خواهان کهنیا به توجه با ه،یف نحن ما در

 موضوع و گردد مذکور ماده مصداق تواندیم دارد اتیح ادامه یمصنوع يپا با و داده دست
 نیا مطابق رایز باشدیم يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده 2 تبصره از منصرف مطروحه

 میجرا شامل يمعنو خسارت پرداخت زین و الحصول ممکن منافع به مرتبط مقررات ماده
 مطالبه مورد خسارت هیف نحن ما در که شودینم هید و یشرع منصوص راتیتعز موجب

 يپا رفتن نیب از سبب تصادف سانحه چهچنان و شودیم الحصولیقطع دادگاه نظر از
 ياقتصاد تیفعال به شیخو شغل طبق معاش امرار جهت توانستیم دیگردینم خواهان
 به مربوط و است بوده یچخانهقهوه که يو یقبل شغل به توجه با قطعاً  و دهد ادامه خود
 لذا باشدینم متصور شغل نوع لحاظ به يکاریب فرض گاهچیه باشدیم اشخاص هیتغذ
 وقوع باعث بوده، يرعمدیغ هرچند که بیتسب باب از خوانده فعل و بوده الحصول یقطع
 تورم به توجه با تواندیم خسارات نیا از یبخش جبران که است دهیگرد تیوضع نیا
 که سازد فراهم را یزندگ گذران در يو حرج و عسر رفع موجبات جامعه در هامتیق

 يماد خسارت عنوان به را یمبلغ نییتع حکم ياجرا زمان تا 22/4/1399 خیتار از خواهان
 هید از کمتر یدرمان يهانهیهز کهنیا رغم یعل که است نموده مطالبه یافتیدر هید بر عالوه
 قوه خواهان بدن به وارده بیآس کهنیا ثیح از یول ندارد افتیدر تیقابل و بوده یافتیدر
 از که را بخش نیا در یمدن تیمسؤول ارکان دادگاه است، داده کاهش را دهید انیز کار
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 را بوده خسارت ورود و خوانده بارانیز فعل نیب تیعل و تیسبب رابطه احراز آن، جمله
 وقوع از قبل خانهقهوه در و بوده ساده کارگر خواهان، کهنیا به توجه با که کندمی احراز
 خسارات افتیدر مستحق را يو کار، قانون يمقرر حقوق مطابق داشته، تیفعال حادثه
 و عسر ینف قاعده و االسالمیف الضرار و الضرر ينبو ثیحد به تمسک با و صیتشخ
 تحقق در موثر موارد از یکی عنوان ان،یز فیتعر در عرف يداور به تمسک و حرج
 وارد آن از یبخش به نسبت را مطروحه يدعو ،ییقضا نصفت و انصاف و یمدن تیمسؤول

 ،515 ،198 و یمدن قانون 321 و 307 مواد و مذکور مواد به مستندا و صیتشخ مسلم و
 تیمحکوم به حکم ،یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 519

 از کار قانون اساس بر یافتیدر حقوق طبق ماهانه صورت به یمبلغ پرداخت به خوانده
 ياجرا استعالم از پس آن محاسبه قهیطر که صادره دادنامه تیقطع تیلغا 22/4/1399 خیتار

 خصوص در و کندمی اعالم و صادر باشد،یم حکم ياجرا نیح کار اداره از یمدن احکام
 جرم از یناش انیز و ضرر هیکل پوشش انگریب ه،ید افتیدر کهنیا به نظر ها،خواسته هیبق

 در صراحتاً  گذارقانون و نبوده مطالبه قابل لذا دارد یفزون وارده انیز و ضرر بر و بوده
 میجرا خصوص در را خسارت نیا مطالبه يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده دو تبصره
 فوق قانون 14 ماده 2 تبصره از منصرف مطروحه موضوع و است نموده منع هید موجب

 پرداخت ز،ین و الحصولممکن منافع با مرتبط مقررات ماده، نیا مطابق رایز باشد،یم
 ما در که شودینم هید و یشرع منصوص راتیتعز موجب میجرا شامل يمعنو خسارت

 چهچنان و شودیم محسوب الحصول یقطع دادگاه نظر از مطالبه مورد خسارت ه،یف نحن
 معاش امرار جهت توانستیم دیگردینم خواهان يپا رفتن نیب از سبب تصادف سانحه
 در زین و بوده الحصولیقطع لذا... دادیم ادامه خود ياقتصاد تیفعال به شیخو شغل طبق

 تیثیح که نبوده ياگونه به خواهان جسم به وارده صدمه زین يمعنو خسارت خصوص
 نسبت را نیریسا یمهربان و ترحم موجبات بالعکس و سازد مختل را يو یروان و یاجتماع

 محکمه توسط آن جبران موجبات که خسارت نیا وقوع بر یلیدال و کندمی شتریب يو به
 تواندینم عضو نقص و یکارافتادگ از صرف و است نشدهارائه  خواهان هیناح از گردد فراهم
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 رثابتیغ را هاخواسته از بخش نیا لذا سازد فراهم را يمعنو خسارت وقوع موجبات
 یحقیب به حکم... یمدن تیمسؤول قانون 1 ماده مخالف مفهوم به مستندا و صیتشخ

 ].»کندمی اعالم و صادر را خواهان يدعوا ثبوت عدم و خواهان
 ،»يکاریب از یناش خسارت« مطالبه يبرا خواهان خواسته برابر در دادگاه پرونده، نیا در

 اجابت قابل یمدن تیمسؤول قانون 5 و 3 مواد اعمال يراستا در« را خواهان خواسته
 است کرده ریمخ را دادگاه مذکور قانون ماده حسب گذارقانون رایز دهد،یم صیتشخ
 کار قوه ای شود وارد ینقص او بدن در و شده وارد یکس بدن در که یبیآس اثر در چهچنان

 جبران عهده از واحده دفعتاً یمبلغ پرداخت ای يمستمر قیطر به بتواند تا شود کم دهید انیز
 سانحه اثر در خواهان کهنیا به توجه با ه،یفنحنما در که دیبرآ یعرف حد در خسارات
 دارد اتیح ادامه یمصنوع يپا با و است داده دست از را خود يپاها از یکی تصادف

 یدادرس نییآ قانون 14 ماده 2 تبصره دادگاه، حال، نیا با. »شود مذکور ماده مصداق تواندیم
مقررات مرتبط به منافع « آن، موجب به که دارد چشم شیپ در را يفریک

 که است باور نیا بر دادگاه اما. »شودینم هیموجب... د می..شامل جراالحصولممکن
 رایز ،است يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده 2 تبصره از منصرف مطروحه موضوع«

 شامل يمعنو خسارت پرداخت زین و الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات ماده نیا مطابق
 مورد خسارت هیف نحن ما در که شودینم هید و یشرع منصوص راتیتعز موجب میجرا

 که است باور نیا بر دادگاه، ب،یترت نیبد. »شودیم الحصولیقطع دادگاه نظر از مطالبه
 بوده حصول قابل قطعاً  که یمنافع جه،ینت در ،نیست جمع قابل هید با الحصولممکن منافع

 دادگاه، 1.است جمع قابل هید با شده، محروم آن کسب از دیدهزیان ان،یز عامل عمل اثر بر و
 دشینم خواهان يپا رفتن نیب از سبب تصادف سانحه چهچنان«: سدینویم اساس نیهم بر
 دهد ادامه خود ياقتصاد تیفعال به شیخو شغل متناسب با معاش امرار براي توانستیم

                                                           
گذار معتقد است، خسارت ناشی از سلب قدرت کار کردن در نهاد دیه قانون«. برخی از نویسندگان معتقدند: 1

تواند عالوه بر دیه جبران خسارت ناشی از کارافتادگی را از عامل زیان تقاضا نمی دیدهگنجانده شده است و زیان
 ).77: 1397اند (محمدي و همکاران، ، البته به این موضوع انتقاد کرده»کند
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 است اشخاص هیتغذ به مربوط و است بوده یچقهوه که يو یقبل شغل به توجه با قطعاً  و
 نظر به 1.»بوده الحصولیقطع لذا یافتتحقق نمی شغل نوع لحاظ به يکاریب فرض گاهچیه
 منفعت و الحصولیقطع منفعت: شد لیقا کیتفک منفعت نوع دو انیم باید رسد،یم

 هرچند که است یمنافع الحصول،ممکن منافع عبارت از منظور ن،یبنابرا. الحصولممکن
 شماره یمشورت هی(نظر ستین الوصولیقطع لکن است، موجود آن يمقتضا و نهیزم

 ،یعرف لحاظ به که است یمنافع زین الحصولیقطع منفعت 2).24/11/1380 مورخ 11081/7
 ماه آخر ،يکارمند هر حقوق قطعاً ،یعرف لحاظ به نمونه، عنوان به. شد خواهد محقق قطعاً
 به کمال و تمام طور به حقوق نیا شود باعث یکس اگر حال،. شد خواهد پرداخت او به
 تیحما ستهیشا که است شده محروم یقطع منفعت کی از دیدهزیان نشود، پرداخت يو
گفت که از نظر  گذار بتوانتر شدن حکم قانونعادالنه يبرا دیشا فلذا،. است جبران و

قابل  هیدر تحقق آنها، با د یکاف تیالحصول با توجه به عدم قطعگذار، منافع ممکنقانون
دسته از خسارات قابل  نیا )14(صدر ماده  یواقع، اگرچه بنا به قاعده کل در ،نیستجمع 
 زانیم نییالحصول در تعاست که منافع ممکن نیفرض بر ا ،یاند اما در خسارات بدنمطالبه

 الحصولیرفته، قطعدست اساس، اگر جنس منافع از  نی. بر هماست شده گرفتهنظردر  هید
 الحصولممکن منفعت ازگذار نشود که چرا قانون رادیا قابل جمع خواهد بود. هی، با دباشد
 گفت توانیم پاسخ در کهآن چه ر،یخ الحصولیقطع منفعت از لکن برده بهره ماده صدر در
 دانسته، جبران قابل.آ.د.ك ق 14 ماده صدر در را الحصولممکن منافع گذارقانون یوقت که
 به احتماالً و داندیم جبران قابل را الحصولیقطع منافع ت،یاولو اسیق به و یاول قیطر به

 .است کرده نظرصرف آن انیب از موضوع بودن یهیبد جهت
 الضرار و الضرر ينبو ثیحد« به ده،یرس آن به چهآن تیتقو در دادگاه ،يرو هربه

                                                           
 ).259: ص 1401الحصول در رویه قضایی داراي سابقه است، ر.ك.: (عبدي، النفع از منافع ممکن. تفکیک عدم1
الحصول... منافعی است که منظور از منافع ممکن«). همچنین، بیان شده است که: 108: ص 1391رمی، . ر.ك.: (ک2

دست آوردن آن وجود دارد مثال اگر اتومبیلی مانند تاکسی... به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی امکان به
 ).62: ص 1384(زراعت و همکاران، » نیست.
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 عنوان به ان،یز فیتعر در عرف يداور به تمسک و حرج و عسر ینف قاعده و االسالمیف
. کندمی استناد زین »ییقضا نصفت و انصاف و یمدن تیمسؤول تحقق در موثر موارد از یکی
 بر یافتیدر حقوق طبق ماهانه صورت به یمبلغ پرداخت« به را خوانده ز،ین اساس نیهم بر

 حال، نیا با. کندمی محکوم »دادنامه تیقطع تیلغا 22/4/1399 خیتار از کار قانون اساس
 قانون اساس بر یافتیدر حقوق سزاوار را خواهان چرا دیبگو که رفتیم انتظار دادگاه از
 داشته، اشتغال آن به حادثه وقوع از شیپ خواهان، که یشغل اساس بر چرا و داندیم کار

 خواهان يسزاوار یزمان تیغا دادگاه، چرا ن،یا بر افزون است؟ نشده یابیارز او خسارت
 صورت به که یزمان تا شدیم که یحال در است، گرفته نظر در »صادره دادنامه تیقطع« تا را

 .ردیبگ قرار اریمع ندارد، اشتغال امکان خواهان، متعارف،
 به. ردیپذینم را درمان يهانهیهز مطالبه یعنی خواهان گرید خواسته دادگاه ن،یا وجود با

 و ضرر بر و بوده جرم از یناش انیز و ضرر هیکل پوشش انگریب ه،ید افتیدر« دادگاه، باور
 ماده دو تبصره در صراحتاً گذارقانون و است نبوده مطالبه قابل لذا دارد یفزون وارده انیز

 را هید موجب میجرا خصوص در را خسارت نیا مطالبه يفریک یدادرس نییآ قانون 14
 شد، گفته نیشیپ پرونده نقد در که طورهمان که است نیا قتیحق اما، ،»است کرده منع
 شدیم ن،یبنابرا. است جمع قابل هید با و بوده يماد خسارت از یمصداق درمان، نهیهز

 سرانجام. کرد يپافشار درمان يهانهیهز افتیدر يبرا خواهان يسزاوار بر ه،ید بر افزون
 خصوص در«[: سدینویم نیچن و است گرفته میتصم يمعنو خسارت درباره دادگاه ز،ین

 و یاجتماع تیثیح که نبوده ياگونه به خواهان جسم به وارده صدمه زین يمعنو خسارت
 يو به نسبت را نیریسا یمهربان و ترحم موجبات بالعکس و سازد مختل را يو یروان
 فراهم محکمه توسط آن جبران موجبات که خسارت نیا وقوع بر یلیدال و کندمی شتریب

 تواندینم عضو نقص و یکارافتادگ از صرف و است نشده ارائه خواهان هیناح از گردد
 رثابتیغ را هاخواسته از بخش نیا لذا سازد فراهم را يمعنو خسارت وقوع موجبات

 یحقیب به حکم... یمدن تیمسؤول قانون 1 ماده مخالف مفهوم به مستندا و صیتشخ
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 وجود با که است یهیبد ].»کندمی اعالم و صادر را خواهان يدعوا ثبوت عدم و خواهان
 يمعنو انیز با هید جمع امکان در یتوجه قابل دیترد.آ.د.ك. ق 14 ماده 2 تبصره یروشن

 کهکند می تالش نیچن نیا محترم، دادگاه چرا که است نیا سر بر مسأله اما دیآینم شیپ
 ه،ید بر افزون توانینم قانون، حکم موجب به کهنیا. ردیبگ دهیناد را يمعنو انیز وجود
 انیز ،یبدن بیآس فرض در که ستین معنا نیا به گرفت، غرامت ز،ین يمعنو انیز بابت
 یروح آرامش که است یهیبد بدن، به بیآس ورود با. است نشده محقق موضوعاً ،يمعنو
 یکارافتادگ از صرف« که گفت توانیم چگونه ن،یهم يبرا خورد،یم هم به شخص یروان و
 انیز اثبات يبرا. »سازد فراهم را يمعنو خسارت وقوع موجبات تواندینم عضو نقص و

 محترم، دادگاه ریتعب به ،یبدن بیآس ورود با که است یکاف نیهم فرض، نیا در يمعنو
 ستین یکاف اندازه نیهم ایآ. شودیم فراهم دیدهزیان به »نیریسا یمهربان و ترحم موجبات«
 یروح لحاظ به دیدهزیان اگر یحت ،یوانگه است؟ دهید بیآس شخص حرمت میریبپذ که
 یبدن انیز ورود از یناش رنج و درد ایآ باشد، نکرده یتفاوت انیز ورود از قبل با یروان و
 شود، لیتحم دیدهزیان اشخاص به یرنج و درد که مقدار نیهم است؟ نکرده تحمل را
: 1396 ،يرشکاری؛ م258: ص 1400 ،ی(امام است یکاف يمعنو خسارت عنوان صدق يبرا

 به يمعنو انیز ورود موضوعاً کهآن يجا به دادگاه، بود بهتر ب،یترت نیبد 1).139ص 
 را او شده، ادی تبصره به توجه با ،يو يمعنو بیآس رشیپذ ضمن بداند، یمنتف را خواهان
 2.نشناسد غرامت مطالبه سزاوار

                                                           
: صص 1386نقضی و حلی پذیرش خسارت معنوي زاید بر دیه، ر.ك.: (نقیبی،  . به عالوه، براي مالحظه ادله1

176-181.( 
دادگاهها به نحو متهاتر و وسیعی در مورد خسارت معنوي که به نحوي مرتبط با خسارت جانی است، این . «2

دیگري را براي خسارات را ملحق به خسارت جانی دانسته و در این موارد با تعیین دیه و ارش، جبران خسارت 
-140، جلد اول: صص 1394(بابایی، » اند.درد و رنج و تألمات جسمی و روحی ناشی از خسارت بدنی نپذیرفته

دیه براي جبران خسارت معنوي ناشی از صدمات جسمی است و «دانان معتقدند: ). همچنین، برخی از حقوق141
 ).111: ص 1394نژاد، (سلطانی» رد.ارتباطی با خسارتهاي مالی ناشی از این قبیل صدمات ندا
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 سوم پرونده
 دو يفریک دادگاه... «[: است نوشته نیچن خواهان لیوک توسط شده ارائه دادخواست در

 شده پرداخت موکل به که نموده نییتع هید یخاط راننده يبرا الزم یبررس از پس شعبه
 عنوان به 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 14 ماده به بنا هید کهجا آن از کنیل و است

 اقسام از الظهور اصاله به بنا ،یتیماه لحاظ به لذا ده،یگرد احصا هامجازات از یکی
 متحمل تصادف از یناش وارده يبهایآس درمان جهت به موکل... باشدیم يفریک يتهایمسؤول

 يبهبود حصول جهت به کماکان هانهیهز نیا ز،ین ندهیآ در البته که دهیگرد یگزاف يهانهیهز
 مستفاد فلذا است، شده متحمل یدرمان نهیهز... بابت، نیا از که داشت خواهد ادامه ینسب
 مطالبه قابل يماد يانهایز و ضرر تمام داشته مقرر که يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده از

 ن،یبنابرا باشد،یم يماد يانهایز و ضرر بارز مصداق یدرمان يهانهیهز کهجا آن از و است
 قاعده با منطبق که یمدن تیمسؤول قانون مطابق که حیتوض نیا با. باشدیم جمع قابل هید با
 مورخ 7501/7 شماره یمشورت هینظر و گردد جبران یانیز هر دیبا باشد،یم الضرر یفقه
 معنونه مراتب به بنا. باشدیم تفکر نیهم تیتقو در زین هییقضا قوه یحقوق اداره 13/10/77
 و بیتسب و الضرر قاعده و یمدن تیمسؤول قانون 5 و 2 ،1 مواد به استناداً و فوق در

 قابل باب در يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده و انیز و ضرر کامل جبران اصل ن،یهمچن
 نییآ قانون 519 و 515 مواد و جرم از یناش يمعنو يانهایز و ضرر تمام بودن جبران
 ستون شرح به حکم صدور هیف مانحن در و خواسته استماع و یدگیرس ،یمدن یدادرس

 ].»استدعاست مورد... خواسته،
 است مجازات ه،ید.م.ا. ق 14 ماده استناد به اگرچه که گفت دیبا دادخواست، نیا یبررس در
... احکام و آثار هید« قانون، همان 452ماده  اساس بر رایز ست،ین ماجرا تمام نیا اما

 کهکند می قانع را ذهن که است دوگانه تیماه نیهم. »ضمان را دارد ای یمدن تیمسؤول
 گرید سخن نکته، نیا از جدا. شود جبران هید توسط هاخسارت از یبخش است قرار
 سبب است، یمال انیز از یمصداق درمان، نهیهز کهنیا: است توجه درخور خواهان، لیوک
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 نیا صدر يقلمرو در و شده خارج 14 ماده دو تبصره یانیپا جمله شمول از که شودیم
 یحقوق یعموم دادگاه 13 شعبه به دادخواست نیا ،يرو هر به. شود یتلق جبران قابل ماده،

: کندمی دفاع نیچن شیخو حهیال ضمن در خوانده، لیوک. شودیم ارجاع همدان شهرستان
 اول مورد خواسته و است کرده پرداخت خواهان هید بابت از... مبلغ بر بالغ مهیب شرکت«

 مجازات از است اعم هید که چرا ستین مطالبه قابل است، هید بر مازاد خسارت که خواهان
 »....است شده جبران که يمعنو و يماد خسارت و

 کهنیا خصوص در یپزشک علوم دانشگاه درمان و دارو معاونت و یقانون یپزشک از دادگاه،
 بیآس درمان يراستا در و رابطه در خواهان يسو از گرفته صورت یدرمان يهانهیهز ایآ«
 و ریخ ای است دادخواست و تیشکا موضوع تصادف حادثه از یناش شده وارد صدمات و
 که کرده است استعالم »ریخ ای است بوده یپزشک یقانون يهاتعرفه با مطابق هانهیهز ایآ

 .است بوده خواهان يادعا دیمو داده شده يپاسخها
 نیچن 30/7/1399 خیتار به 9909978546300470 شماره دادنامه در دادگاه سرانجام،

... شعبه... پرونده در... شماره به يفریک حکم موجب به کهنیا به نظر«[: ردیگیم میتصم
 دنظریتجد دادگاه دوازدهم شعبه... شماره دادنامه برابر که همدان شهرستان دو يفریک دادگاه
 صدمه رادیا ،يو لیوک و خوانده اذعان ن،یهمچن و کرده است حاصل تیقطع و دییتا استان
 به و ندارد وجود يدیترد مورد نیا در و است مسلم خواهان به خوانده ریتقص اثر در یبدن
 مذکور يرأ یقانون طرق از که یزمان تا و نشده وارد ياخدشه و رادیا موصوف دادنامه مفاد
 اول رکن ن،یبنابرا. باشدیم االتباعالزم دادگاه نیا يبرا آن مفاد است نشده ساقط اعتبار از

 به یبدن صدمه ورود کهنیا دوم. است محرز خوانده ریتقص یعنی یمدن تیمسؤول يدعوا
 موصوف يفریک دادنامه حسب زین یمدن تیمسؤول يدعوا گرید رکن عنوان به خواهان
 ارش و هید پرداخت با خواهان یبدن خسارات جبران به خوانده و است مسلم و محرز

 گرفته، صورت يهانهیهز زانیم خصوص در خواهان مستندات کهنیا سوم. اندشده محکوم
 استعالم مورد شده ادی مراجع دییتا مورد ضمن، در و شده واقع رادیا و اعتراض از مصون
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 خود یجسم بیآس درمان يبرا دیدهزیان که ییهانهیهز کهنیا چهارم. است شده واقع
 از یناش یمال خسارت واقع در پرونده، وستیپ یپزشک مدارك مطابق شودیم متحمل
 به خسارات نوع نیا ییقضا هیرو در. باشندیم يماد خسارات جزء که بوده یبدن صدمه
 به یشخص که یوقت یمعن نیا به است شده معروف هید بر مازاد خسارت ای و درمان نهیهز
 است ممکن که صدمات نیا درمان يبرا دیدهزیان مسلماًکند می وارد یبدن صدمه يگرید

 عمل به مجبور مثال يبرا شود، متحمل ییهانهیهز باشد، یروح صدمه ای یبدن جراحت
 مورد يدارو و درمان لیوسا و ابزار هیته يبرا ییهانهیهز و شده مجروح عضو یجراح

 يبرا ای کند صرف... و يپرستار مراقبت، نهیهز مارستان،یب نهیهز پزشک، دستمزد زین و ازین
 دیخر يبرا نهیهز صرف و روانپزشک به مراجعه به مجبور شده، وارد یروح صدمه درمان
 به منجر شده وارد صدمه است ممکن ن،یهمچن شود، راستا نیا در الزم موارد ریسا و دارو
 دفن، و کفن يبرا یحت ای درمان يبرا يو بستگان فوت، از قبل و شده شخص فوت
 يهانهیهز نیا. باشند شده متحمل ییهانهیهز... و يسوگوار و يخاکسپار مراسم يبرگزار
 پنجم. است صدمه کنندهوارد عمل آنها، سبب و بوده خسارت دیتردیب شده، صرف يماد
 نه و است مجازات و ينقد فریک ه،ید بودن مقطوع وصف به توجه با هید تیماه کهنیا

 اندنیمع که هستند هامجازات کهنیا به توجه با هید مقدار نییتع که مفهوم نیا به. خسارت
 به خسارت جبران حکم انحصار يبرا ادله اطالق به استناد و است مجازات هم هید پس
 که يگرید ادله با یمنافات موضوع نیا در شده وارد ادله اطالق رایز ست،ین درست هید

 لزوم ادله گر،ید عبارت به. ندارد د،یبنما هید بر دیزا يخسارتها جبران لزوم بر داللت
 را يگرید زیچ کهنیا نه است، نشده هید جز به يگرید زیچ پرداخت متعرض هید پرداخت

 جانب از هید بر دیزا يخسارتها پرداخت لزوم بر يگرید لیدل هرگاه پس. باشد کرده ینف
 همان طبق اگر که طورهمان. داشت نخواهد ادله نیا با یمنافات کند، داللت انیز واردکننده

 ای شده وارد هیعل یمجن يسوار لهیوس بر که یخسارت پرداخت ضامن را شخص ادله
 علت دیشا. داشت نخواهد اتید ادله با یمنافات م،یبدان شده وارد او يلباسها بر که یخسارت

 است امدهین انیم به هید بر مازاد خسارات از يذکر فقها اقوال و بابت ات،یروا در کهنیا
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 شیب درمان و دارو يهانهیهز تنها نه گذشته يزمانها و اتیروا صدور زمان در که باشد نیا
 از شتریب اریبس دهیگردیم پرداخت که ياهید یگاه بلکه شده،ینم مقرر هید مقدار از

 اندازه نیا به علم هازمان آن در. است شدهیم صرف معالجه و مداوا يبرا که بود یمخارج
 يهانهیهز صرف با هایضیمر و جراحات از ياریبس درمان امکان و بود نکرده شرفتیپ
 يهانهیهز با هید تیماه کهنیا ششم. نداشت وجود امروزه مانند درمان و دوا مارستان،یب

 است دهید صدمه ای شده تیتفو عضو يازامابه صرفاً شده نییتع هید: دارد تفاوت یدرمان
 ادی است، دهید بیآس که يعضو از تمتع حق و اتیح حق عوض عنوان با آن از یبرخ که

 هااستخوان ها،رگیمو نسوج، ند،یبیم بیآس بدن از يعضو یوقت که یمعن نیا به اند،کرده
 ندیبیم ییجز ای یکل صدمه ای رودیم نیب از شخص بدن ياجزا و هااندام و هابافت ریسا و
 نیا از یناش یدرمان يهانهیهز عنوان چیه به و است موارد نیا يازامابه واقع در هید و

 نیقوان یبرخ در کهنیا هفتم. دانست یکی یبدن صدمه خود با دینبا را یبدن صدمات
 و استاندارد مقررات و نیقوان اصالح قانون 12 ماده جمله از انقالب از بعد شده بیتصو
 و است شده اعالم مطالبه قابل خسارات گونه نیا از یبرخ صراحت، به یصنعت قاتیتحق
 از یناش يماد يانهایز مطالبه تنها نه 1392 مصوب يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده
 موارد یبرخ در هید بر عالوه خسارت بودن جبران قابل بلکه نکرده ینف را یبدن صدمه جرم
 از الحصولممکن منافع و يمعنو خسارات صرفاً ماده آن 2 تبصره در اتفاقاً و دارد حیتصر

 درباره قانون سکوت به توجه با واقع، در و است شده خارج هید موجب میجرا شمول
 قابل هید ای باشدیم آن قیمصاد از درمان يهانهیهز که هاانیز از دسته نیا ،يماد يانهایز

 دینبا و است خسارت جبران لهیوس یمدن تیمسؤول هرچند کهنیا هشتم. بود خواهد جمع
 است نیا بر اصل ضرر، ورود صورت در اما ردیگ قرار درآمد کسب و ییسودجو لهیوس
 قبل تیوضع مشابه تیوضع در دیدهزیان دیبا یعنی شود جبران کامل طور به دیبا ضرر که
 اصل. است نشده واقع بار انیز حادثه ییگو که ينحو به ردیگ قرار بارانیز حادثه وقوع از

 به دادن سامان يبرا دیدهزیان که یمعقول يهانهیهز دارد اقتضا خسارت کامل جبران
 رهیس و بنا. گردد جبران شود،یم متحمل سابق تیوضع به آن برگرداندن و خود تیوضع
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 یخسارت عهده از دیباکند می وارد یخسارت يگرید به که یکس که است نیا بر زین عقال
. است کرده دییتا را عقال رهیس نیا زین شارع. کند جبران را آن و دیبرآ است، نموده وارد که
 صدمات گونه نیا درمان يبرا و یبدن صدمه ورود اثر در که ییهانهیهز فوق، مراتب بنابه
 خوانده بارانیز فعل به منتسب و شودیم لیتحم دیدهزیان به سابق تیوضع بازگرداندن و

 به حکم عدم و بوده يضرورآنها  جبران که است یمعقول و مسلم خسارات جمله از است
 و حرج ینف و الضرر قواعد به توجه با و است دهید انیز ضرر به یخسارات نیچن جبران
 معالجه مخارج جمله از ارش ای هید از شیب خسارت ورود احراز لحاظ به و بیتسب قاعده

 خواهان يدعوا دادگاه خسارت، ورود مسببب عنوان به خوانده يسو از خواهان به مداوا و
 ،یمدن تیمسؤول قانون 2 و 1 مواد و شده ادی مواد استناد به و داده صیتشخ وارد و ثابت را

 ،515 ،198 مواد و 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 14 ماده لیذ تبصره مالك و مفهوم
 ریز شرح به یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 522 و 519
 الیر... مبلغ پرداخت .1: داردیم اعالم و صادر خواهان حق در خوانده تیمحکوم به حکم
 در همدان استان دنظریتجد دادگاه دوازدهم شعبهاز سوي  يرأ نیا ]»....خواسته اصل بابت

 .شودیم دییتا 23/9/1399 - 01076 شماره دادنامه
 زیتما کند،می انتخاب هید بر مازاد خسارت رشیپذ يبرا دادگاه، نیا که يریمس نیترمهم
 يبرا دیدهزیان که ییهانهیهز«: است آن یمال عوارض و یجسم بیآس انیم شدن لیقا

 یبدن صدمه از یناش یمال خسارت واقع در... شودیم متحمل خود یجسم بیآس درمان
 نیا با. بشوند جبران هید با ستین قرار ن،یهم يبرا. »است يماد خسارات جز که است
 به« جه،ینت در ،»است دهیدصدمه ای شده تیتفو عضو يازامابه صرفاً  شده نییتع هید« ر،یتعب
 یکی یبدن صدمه خود با دینبا را یبدن صدمات نیا از یناش یدرمان يهانهیهز عنوان چیه

 لهیوس بر که یخسارت« تواندیم ده،یدبیآس که طورهمان سخن، نیهم به توجه با 1.»دانست
                                                           

هاي پزشکی و که مطالبه خسارات دیگر مانند هزینههدف از پرداخت دیه جبران آسیب جسمی است. در حالی. «1
(شعاریان، » علیه وارد شده....بیمارستانی بدل آسیب جسمانی نیست بلکه بدل خسارتهاي مالی است که به مجنی

 ).37-36: صص 1386
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 تواندیم کند، مطالبه را »شده وارد او يلباسها بر که یخسارت ای شده وارد... يسوار
 هید که موضوع نیا. کند مطالبه زیناست  کرده شیخو درمان صرف که یی راهانهیهز

 قرار دیتائ مورد زین نیدکتر يهانوشته در کند،می جبران را جسم بر وارد انیز منحصراً 
 ه،ید جعل و عیتشر از هدف که معتقدند شمندانیاند از یبرخ قت،یحق در. است گرفته
 يقوا و و جسم به صدمات نیا اثر در که است یاتالف ای و نقص و یبدن يبهایآس جبران

 انیآدم تمام انیم منظر نیا از و هاستانسان يبهاخون هید ان،یب گرید به. شودیم وارد او
 یمدن تیمسؤول یعموم قواعد تابع یبدن يانهایز از یناش یمال خسارات لکن است کسانی
  1).654-653 صص: 1395 ،ی(کاظم است يقهر ضمان و
 نشده رفتهیپذ یسخن نیچن ث،یاحاد متن در چرا که شود گفته است ممکن حال، نیا با

 باب در شده وارد اتیروا کثرت به توجه با که است یمنطق رادیا نیا بهتر، انیب به است؟
 در سکوتِ  نیا است؟ نشده اشاره هید بر مازاد خسارت به یتیروا چیه لیدل چه به ات،ید

 یخسارت گرید و شودیم خسارات همه شامل هید گستره که باشد آن دیمؤ تواندیم انیب مقامِ 
 نخست: دارد پرسش نیا يبرا پاسخ دو محترم، دادرس. نباشد مطالبه قابل هید از ریغ به
 کهنیا نه است نشده هید جز به يگرید زیچ پرداخت متعرض هید پرداخت لزوم ادله« کهنیا
 امکان عدم ای امکان انیب مقام در ث،یاحاد ر،یتعب نیا با. »باشد کرده ینف را يگرید زیچ

 اندك شرفتیپ به توجه با گذشته، در کهنیا هم دوم. اندنبوده هید بر مازاد یخسارت مطالبه
 کردیم خو ش،یخو درد با دیدهزیان ن،یهم يبرا نداشت، وجود درمان امکان ،یپزشک علم
 درمان يبرا ياگسترده امکان ،یپزشک علم شرفتیپ با امروزه، اما رفتینم مداوا دنبال و

 ات،یروا در کهنیا علت دیشا«: دیکن توجه يرأ از بخش نیا به. است شده فراهم شخص
 زمان در که باشد نیا است امدهین انیم به هید بر مازاد خسارات از يذکر فقها اقوال و بابت
 مقرر هید مقدار از شیب درمان و دارو يهانهیهز تنها نه گذشته يزمانها و اتیروا صدور

                                                           
اي که از این عقیده به دست نظر اکثریت فقها، اعم از شیعه و سنی، دیه عوض از عضو تالف است. نتیجهمطابق . «1
آید این است که دیه در مقابل خسارات مازاد قرار نگرفته و در خصوص آنها باید به سایر قواعد مربوط به ضمان می

 ).209: ص 1392نواز، (مهمان» مثل تسبیب مراجعه کرد.
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 مداوا يبرا که بود یمخارج از شتریب اریبس است پرداخت که ياهید یگاه بلکه شده،ینم
 امکان و بود نکرده شرفتیپ اندازه نیا به علم هازمان آن در. است شدهیم صرف معالجه و

 مانند درمان و دوا مارستان،یب يهانهیهز صرف با هایضیمر و جراحات از ياریبس درمان
 استدالل به محترم دادرس ییگو ل،یدل نیا اقامه در که است یگفتن. »نداشت وجود امروزه

 1).60و  31: صص 1375 ،يشاهرود ی(هاشم است داشته نظر فقها از یکی
 موجه را شیخو يرأ ن،یقوان به استناد با تاکند می تالش محترم دادرس نکات، نیا کنار در
 اصالح قانون 12 ماده جمله از انقالب از بعد شده بیتصو نیقوان یبرخ در کهنیا«: کند
 خسارات گونه نیا از یبرخ صراحت، به یصنعت قاتیتحق و استاندارد مقررات و نیقوان
 تنها نه 1392 مصوب يفریک یدادرس نییآ قانون 14 ماده و است شده اعالم مطالبه قابل

 خسارت بودن جبران قابل بلکه نکرده ینف را یبدن صدمه جرم از یناش يماد يانهایز مطالبه
 خسارات صرفا ماده آن 2 تبصره در اتفاقاً و دارد حیتصر موارد یبرخ در هید بر عالوه
 با واقع، در و است شده خارج هید موجب میجرا شمول از الحصولممکن منافع و يمعنو
 از درمان يهانهیهز که هاانیز از دسته نیا ،يماد يانهایز درباره قانون سکوت به توجه
 و »خسارت کامل جبران اصل« به استناد. »بود خواهد جمع قابل هید ای است آن قیمصاد

 .است فهم قابل راستا نیهم در ز،ین »بیتسب قاعده و حرج ینف و الضرر قواعد«
  

                                                           
 ).261-260: صص 1390، براي مالحظه تفصیل موضوع، ر.ك.: (وحدتی شبیري، . همچنین1



 
 579 / ییقضا هیدر پرتو رو هیجبران خسارات مازاد بر د تیقابل  

آزادبخت ریشب، يرشکاریعباس م  

 

  نتیجه:
 دادگاهها و یحقوق نیدکتر فقها، اختالف مورد همواره هید بر مازاد خسارات اخذ امکان
 مجازات هید ایآ. است هید تیماه به نسبت مختلف يکردهايرو اختالف، لیدل. است بوده
 مجازات قانون 452 و 14 مواد جمع است؟ دو نیا از یبیترک ای است خسارت است،
 جبران که است آن هیاول فرض باشد، یبیترک تیماه اگر. است یبیترک تیماه دیمؤ یاسالم
 مبالغ که دهدیم نشان هید در مداقه اما. است ملحوظ هید در ینوع به زین خسارات انواع
 دنبال به دیبا پس. کندنمی جبران را دیدهزیان يهانهیهز یتمام اوقات، اغلب در یپرداخت
 خصوص در گذارقانون. کرد مطالبه هید بر عالوه زین را یاضاف خسارات که بود یراه

 يهاتبصره و 14 ماده بیتصو ن،یا از باالتر یحت ندارد، یحیصر حکم هید بر مازاد خسارات
 ن،یا وجود با. است افزوده ينظر اختالفات آتش بر است، برخوردار يادیز ابهام از که آن

 خسارات جبران بر دادگاهها شیگرا شد، مالحظه یبررس مورد پرونده 3 در که طورهمان
 را مازاد غرامت نیا تا است شده استناد یمختلف ادله به ریمس نیا در است؛ هید بر مازاد
 الحرج، الضرر، مانند یفقه قواعد خسارت، کامل جبران اصل اخالق، عدالت،. کنند هیتوج

 ورود منشاء ،یبدن انیز است ممکن ،يرو هر به. است ادله نیا جمله از بیتسب و اتالف
 :باشد خسارت نوع چند

 هیرو که کرد ادعا توانیم ،یدرمان يهانهیهز جبران تیقابل به نسبت: یدرمان يهانهیهز. 1
 قابل را هانهیهز نوع نیا دوم پرونده در دادگاه که(هرچند  داندیم جبران قابل را آن ییقضا

 قابل ياهیپا لیدل عنوان به چهآن. رسدیم نظر به حیصح کرديرو نیا). است ندانسته جبران
 نیبد است؛ یدرمان يهانهیهز از هید تیماه خصوص در شدن لیقا تفاوت است، توجه
 درمان يهانهیهز مانند يمازاد خسارات و است یبدن انیز ورود يازامابه صرفاً  هید که معنا
 که يانهیهز ،یعنی. هستند يماد خسارات از دسته نیا بلکه ست،ین هید مفهوم در داخل
 که یخسارت با و رفته دیدهزیان کف از که است یمال شود،یم انجام دارو دیخر به نسبت

 . باشد یبدن خسارت ،يماد خسارت منشاء که هرچند است، متفاوت شده وارد يو بدن به
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 که طورهمان. است برعکس ،يمعنو خسارت خصوص در موضوع: يمعنو خسارات. 2
 يرأ يمعنو انیز ورود عدم به ان،یاطراف ترحم استناد به دادگاه شد، مالحظه دوم پرونده در
 بلکه ست،ین احساسات و عواطف به لطمه صرفاً يمعنو انیز که است یدرحال نیا و داد

. کندمی تیکفا يمعنو انیز عنوان صدق يبرا یبدن انیز از یناش رنج و درد صرف
 ه،ید قیطر از خسارت نیا جبران لیدل به يمعنو انیز جبران عدم به نسبت يریگموضع

 دادنامه ،21/10/1393 -01175 شماره دادنامه( است مشاهده قابل زین يگرید آراء در
 9309970221200909 شماره دادنامه ،28/8/1393 مورخ 9309970221201051 شماره
 - 0799 شماره دادنامه و 31/6/1393 - 0811 شماره دادنامه ،28/7/1393 مورخ

21/6/1391.( 
 یقبل خسارات از شتریب اریبس خسارت، نیا جبران در ابهام: یکارافتادگ از خسارت. 3

.آ.د.ك ق 14 ماده در الحصولممکن منافع عبارت يمعنا وضوح عدم ابهام، لیدل. است
 به دادگاهها اما ستین جمع قابل هید با الحصولممکن منافع ماده، نیا 2 تبصره در. است
 که دارند يریتفاس ارائه در یسع حکم، نیا بودن ناعادالنه به توجه با و لیالحفیلطا

 معتقدند اول، پرونده مانند یبعض. کنند خارج عبارت نیا شمول از را مطروح يهاپرونده
مختلف،  یاست مجمل که داللت آن بر معان یمتن«.آ.د.ك ق 14 ماده 2 تبصره که
 یدر تبصره فوق، ناظر بر خسارات بدن هید ياست و به زعم دادگاه، استثنا هیالسویعل

 منافع ،يآر که معتقدند گر،ید یبرخ. »....شودیم نییارش تع ای هیاست که در مورد آن، د
 منفعت تیتفو ،یکارافتادگ از یناش خسارت لکن ستین جمع قابل هید با الحصولممکن
). 20/12/1392 - 01814 شماره(دادنامه  است خارج فوق تبصره شمول از که است
 الحصولمحتمل منافع به صرفاً  را تبصره نیا دوم پرونده مانند ،یدرست به زین گرید یبرخ

. اندکرده خارج آن شمول از را الحصولیقطع منافع و داده اختصاص
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: تهران اول، چاپ ،قرارداد از خارج الزامات و یمدن تیمسؤول حقوق ،)1394( رجیا ،ییبابا .2
 .زانیم

 ،ییقضا هیآراء و رو یبر نقد و بررس یمبتن یمدن تیحقوق مسؤول ،)1396( رجیا ،ییبابا .3
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 دانشگاه: تهران اول، چاپ ،"یمدن تیمسؤول" يقهر ضمان ،)1390( دیحم ،ياحمد یبهرام .8

 (ع). صادق امام
 .زانیم: تهران دوم، چاپ ،یمدن تیمسؤول ،)1398( عباسیعل ،یاتیح .9

 نیع استرداد خسارت،(پرداخت  قرارداد از خارج يتهایمسؤول ،)1396( مهراب پور،داراب .10
 .مجد: تهران سوم، چاپ ،)ازاتیامت و

 یاز صدمات بدن یجبران خسارت ناش« ،)1396( معصومه ،یباستان میو براه عبدالرسول ،یانید .11
 .36شماره ،10 دوره ،یالمللنیب یحقوققاتیتحق ،»سیو انگل رانیدر حقوق ا

 .دل ثیحد: قم ششم، جلد ،استفتائات ،)1383( محمدصادق ،یروحان .12
 نییآ قانون ،)1384( اسری ،يجعفرآباد یمتول و درضایحم زاده،یحاج عباس، زراعت، .13

 .سوم خط: تهران دوم، چاپ ،یکنون یحقوق نظم در يفریک یدادرس
 (ع). صادق امام موسسه: قم اول، جلد ،استفتائات ،)1389( جعفر ،يزیتبر یسبحان .14
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 آثار نشر و میتنظ دفتر: قم دوم، جلد ،االحکامجامع ،)1385( اهللالطف ،یگانیگلپا یصاف .17
 .یگانیگلپا یصاف یالعظم اهللاتیآ حضرت

 سوم، چاپ اول، جلد ،)اتیجزائ-قضا اتی(کل ییقضا استفتائات ،)1388( وسفی ،یصانع .18
 .دیخورش پرتو: قم

: تهران اول، چاپ ،یقیتطب یمدن تیمسؤول ،)1397( اهللابیحب ،یمیرح و نیدحسیس ،ییصفا .19
 .دانش شهر
 از خارج(الزامات  یمدن تیمسؤول ،)1399( اهللابیحب ،یمیرح و نیدحسیس ،ییصفا .20

 .سمت: تهران زدهم،یس چاپ ،)قرارداد
 .زانیم: تهران دوم، چاپ ،)یقیتطب نگرش(با  یمدن تیمسؤول ،)1394( اریبخت عباسلو، .21
 در یتامل و کایآمر متحده االتیا یحقوق نظام در یرقطعیغ خسارات ،)1401( مونا ،يعبد .22
 .انتشار یسهام شرکت: تهران اول، چاپ ،رانیا یحقوق نظام
 شرکت: تهران دوم، چاپ ،یمدن تیمسؤول در ضرر ینیبشیپ تیقابل ،)1388( دیمج ،یغمام .23

 .انتشار یسهام
: تهران دهم، چاپ ،قرارداد بدون یمدن تیمسؤول و هاالزام ،)1395( یمرتض دیس زاده،قاسم .24
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 چاپ اول، جلد ،»یعموم قواعد« قرارداد از خارج يالزامها ،)1395( ناصر ان،یکاتوز .25
 .تهران دانشگاه: تهران چهاردهم،

 یحقوق ينظامها و اسالم حقوق در یجسمان يانهایز جبران وهیش ،)1395( محمود ،یکاظم .26
 دیس دکتر استاد نکوداشت در یحقوق ي(گفتارها اجتماع يبقا هیجانما حقوق؛: کتاب در ،دیجد

 .سمت: تهران دوم، چاپ ان،یرنجبر نیرحسیام کوشش به سندگانینو از یجمع ،یعراق اهللاعزت
 يهاپژوهش، »منفعت تیاز تفو یخسارت ناش یحقوق – یفقه لیتحل«)، 1391( نهیسک ،یکرم .27

 .29، شماره 8دوره  ،یفقه و حقوق اسالم
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 چاپ ،)تیمسؤول/تی(مالکیمدن بخش فقه؛ قواعد ،)1397( یمصطف دیس داماد، محقق .28
 .یاسالم علوم نشر مرکز: تهران پنجاهم،
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Abstract: 
The primary solution in Islamic jurisprudence and Iranian law in cases where 
an individual suffers bodily harm is payment of blood money. The 
presupposition of the legal literature is that blood money covered all the 
damages caused to a victim. However, based on this assumption, it is possible 
that in addition to physical damages, other types of damages may also have been 
inflicted upon a victim. In other words, in these situations, in principle, 
economic damages (costs incurred in the prevention, treatment and disability) 
and moral damages (pain and suffering caused by injury) are imposed on the 
person, which are different from purely physical injuries in terms of their nature.  
Now, there is a question whether the conceptual scope of blood money includes 
all the aforementioned damages or not.  There is a disagreement in this regard. 
This difference of opinion has been aggravated, especially considering 
ambiguity in Article 14 of the Criminal Procedure Act and the lack of clarity of 
the concept of profits that have a strong probability of being obtained. 
Nevertheless, while the tendency of the judicial precedent is that blood money 
does not recover all the damages caused to individual, there is no strong 
precedent regarding which types of damages in excess of blood money is 
compensable. Using the analytical-descriptive approach while examining the 
judgments rendered by courts, this research is of the opinion that blood money 
is separately paid as a substitute for physical injury and material and moral 
damages caused to the victim to the extent that it does not lead to double 
recovery for the same injury, can be compensated. 
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