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  .خسارت، درد و رنج ارزيابي، جبران، :واژگان كليدي 

  
   .تخمين، جبران خسارت، غرامت، درد و رنج :  كليديه هايواژ

     
خسارتهاي درد و رنج يكي از متداول ترين انواع زيان هايي است كه در روابط متقابل افراد با يكديگر به بار مي 

اهميت بررسي اينگونه خسارتها به اين دليل است كه از يك سو سالمت رواني افراد يك جامعه ضامن . آيد
 ديگر جبران خسارت همواره به عنوان يكي از اهداف اصلي پيشرفت و توسعه ي آن جامعه مي باشد و از سوي

حقوق كه همانا برقراري عدالت و حتي االمكان اعاده وضع اشخاص زيانديده به حال سابق مي باشد، مورد توجه 
  .بوده است

 و    در حقوق ايران ارزيابي خسارتهاي درد و رنج هيچگاه مورد مطالعه ي جدي و مستقل حقوقدانان واقع نشده
اينگونه خسارتها همواره به طور كلي و به عنوان بخشي از خسارتهاي معنوي در كتب حقوقي مطرح گرديده است؛ 

 .لذا در اين تحقيق در صدد توجيه جبران و ارزيابي اينگونه خسارتها به پول برآمده ايم

كشورها بدون ترديد پذيرفته همچنين مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه جبران اينگونه خسارتها در بسياري از    
در تحقيق حاضر ما در تالش براي ارائه ي راه حل هايي جهت جبران و ارزيابي خسارتهاي درد و رنج . شده است

ارزيابي اينگونه خسارتها به پول وجود دارد، مورد نقد نحوة به پول هستيم و نيز نظريات مختلفي را كه در ارتباط با 
  .و بررسي قرار داده ايم

  در نهايت بررسي خسارتهاي درد و رنج و توجه به ارزيابي اينگونه خسارتها باعث افزايش رضايتمندي افراد در  
  .جامعه و در نتيجه افزايش سطح رفاه اجتماعي مي گردد

 چكيده
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   مقدمه
ارزيابي خسارتهاي درد و رنج بحث چنداني بين حقوقدانان صورت نگرفته نحوة در مورد 

است و حتي شايد به جرأت بتوان گفت كه در اين زمينه هنوز در حقوق ايران مطالعه ي جدي 
ارزيابي خسارتهاي معنوي نحوة معدودي از حقوقدانان در مورد عدة تنها . ستبه عمل نيامده ا

به طور كلي به تحقيق و پژوهش پرداخته اند كه با توجه به افزايش روز افزون اهميت اين 
  .موضوع نياز به بررسي بيشتري در اين زمينه احساس مي شود

غير قابل مسئلة خي يك قيمت گذاري خسارتهاي درد و رنج ممكن است از منظر بر   
پذيرش باشد؛ تازه اگر نگوييم كه چنين امري توهين به ساحت احساسات و عواطف شخص 

با وجود اين جبران خسارتهاي غير مالي بخش عمده اي از جبران خسارتها . محسوب مي شود
 .Fleming John G., 1985,P(را در كامن لو و بيشتر سيستم هاي حقوقي غربي شكل مي دهد

432.( 

 در حقوق كشورهاي خارجي آرائي كه در مورد خسارتهاي درد و رنج صادر مي شود حدود  
پنجاه درصد كل آراء را شكل مي دهد و به نظر مي رسد كه قضات، وكال و دانشگاهيان 

ارزيابي نحوة عبارت است از هميشه با يك مشكل در اين مسير مواجه بوده اند و آن 
زيان به كننده   هم بسياري از محققين معتقدند كه اجبار واردهنوز. خسارتهاي درد و رنج

جبران خسارتهاي درد و رنج نقش تحذيري ندارد و يا اينكه چنين تصور مي كنند كه ارزيابي 
   .(Avraham, Ronen, 2006, P 87) .چنين خسارتهايي ممكن نيست

تحقيق در پيشينة شده و در نظام حقوقي كامن لو جبران اينگونه خسارتها بدون شك پذيرفته 
ارزشگذاري بر زندگي و « سال قبل به نوشتن مقاله اي در آمريكا تحت عنوان 20اين زمينه به 

كه توسط گروهي از » برنامه گذاري براي خسارتهاي درد و رنج: اعضا در مسئوليت مدني
                             ).ibid, P 87( نوشته شده است باز مي گردد 1محققين

 از نقطه نظر حقوقي و اقتصادي ابتدائا بايد توجه شود كه آيا ارزيابي خسارتهاي درد و رنج به 
پول و عقيده به جبران اينگونه خسارتها دو هدف عمده اي را كه مسئوليت مدني به دنبال آن 

هدف نخست نقش تحذيري جبران خسارت است كه اشخاص را . است تأمين مي كند يا خير
دارد و هدف دوم جبران خسارت زيانديده است كه بايد ديد آيا  ان به ديگران بازاز ورود زي

  . به افراد را جبران مي كند يا خيرن شيوه واقعا خسارتهاي روحي وارداي
                                                 
1. Randall Bovbjerg ,Frand Sloan, James Blumstein: “Valuing life and limb in tort: 
Scheduling pain and suffering”. 
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براي توجيه هدف تحذيري مسئوليت مدني بايد گفت كه خواندگان بايد حتي االمكان تبعات 
ه اين تبعات شامل هزينه هاي ناشي از ورود رفتار خود را به طور كامل متحمل شوند ك

خسارتهاي درد و رنج ممكن است انواع مختلفي داشته و . خسارت درد و رنج هم مي شود
براي مثال اين خسارتها ممكن است ناشي از ايجاد تغيير ظاهري در . دالئل مختلفي داشته باشد

...  معمول زندگي وعاطفي، از دست دادن توانايي هايضربه ، )بد تركيب شدن(شخص 
كه ضمانت اجرايي براي جبران اينگونه خسارتها وجود داشته  پس هنگامي .)ibid,P 88(دباش

باشد و خوانده ملزم به تحمل تبعات رفتار خويش باشد و همين الزام او را از ارتكاب فعل 
  .د، مي توان گفت كه هدف تحذيري مسئوليت مدني محقق شده استارزيانبار بازد

بايد ارده را جبران كند يا خير ورد اينكه آيا ارزيابي اين خسارتها مي تواند واقعا زيان ودر م 
آثار نيست و پرداخت مبلغي به همه  كه جبران خسارت زيانديده به معني زدودن گفت

خشنود كننده دارد تا جبران كننده، اما به هر حال بهتر از ناديده گرفتن جنبة زيانديده بيشتر 
   .خسارت است

  
  تعريف خسارت درد و رنج. 1

در آغاز ما تعريفي از خسارتهاي درد و رنج ارائه مي دهيم و پس از آشنايي اوليه با مفهوم 
  .اين خسارتها به بررسي نحوه ارزيابي اين خسارتها مي پردازيم

  
   تعريف خسارت.1- 1

 زيان و ضرر كلمه ي خسارت به فتح خاء و راء در زبان فارسي مترادف واژه از نظر لغوي
، ذيل 1377 ،1.دهخدا، ج(است و در اصطالح كم آمدن حاصل فروش از قيمت خريد است 

،ذيل كلمه ي 2نفيسي، جلد(و به معناي ضرر و زيان در معامله و تجارت )"خسارت"كلمه 
. زيان، ضرر است. 3زيانكاري، زيانمندي . 2ضرر كردن، زيان بردن . 1و نيز  )"خسارت"

به معناي زيان، ضرر و كم » خسر« است خسارت به كسر خاء و از ريشه همچنين گفته شده
، ذيل كلمه 1384، 2، جلدانصاري، مسعود و طاهري، دكتر محمد علي(. آوردن است

ضرر مادي يا معنوي، . 1در معناي كلمه زيان گفته شده است كه زيان به معناي ) ."خسارت"
.  نقصان، زيان بردن و ضرر رسانيدن است.3آسيب و صدمه و . 2خسارت مقابل سود و نفع 

گزند رسانيدن . 2زيان وارد آوردن . 1: در معناي كلمه ضرر نيز نوشته اند، ضرر عبارتست از
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 ، ذيل كلمه 1371،  1 جلد ،معين، دكتر محمد (.گزند و آسيب. 4زيان، خسارت مقابل نفع و .3
  )"زيان و ضرر"

مي باشد كه به معناي خسارت، آسيب، صدمه،  1 خسارتترين معادل انگليسي كلمة مهم
لطمه، ضرر، زيان و اگر به صورت جمع به كار برده شود به معناي غرامت، تاوان و خسارت 

، ذيل كلمه ي 1387،  حق شناس، علي محمد و سامعي، حسين و انتخابي، نرگس( مي باشد
“Damage” ( معادل فرانسوي آن واژه ي مهم ترينو dommageاشد كه در فرهنگ  مي ب

پارسا يار، ( .بدبختي آمده است. 3خسارت . 2زيان، ضرر، آسيب . 1فرانسه به فارسي به معناي 
  ).”Dommage“، ذيل كلمه ي 1385يك جلدي، دوره ،  محمد رضا

   همچنين در فرهنگ حقوقي انگليسي به انگليسي در تعريف خسارت گفته شده است كه 
زيان مالي يعني پولي كه در يك دعواي حقوقي توسط قاضي ست از جبران  اخسارت عبارت«

 2».يا هيأت منصفه به دليل تقصيري كه باعث ورود زيان به خواهان شده است صادر مي شود
اين تعريف از اين جهت كه خسارت را فقط شامل جبران مالي مي داند ناقص به نظر مي 

  .رسد
ي توان دريافت كه خسارت در معناي    از نظر فقهي و با استقراء در آثار فقيهان م

جاني وارد كردن به خود و ديگري اعم از ضرب، جرح، صدمه اصطالحي، در معاني اي چون 
قتل، تجاوز به حيثيت ديگران و خود، اتالف و ناقص كردن اموال ديگران و خود و در نهايت 

مال گرديده ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي كه مقتضي وجود آن حاصل شده است، استع
 ضرر عبارت«: مرحوم موسي خوانساري در تقريرات درس ميرزاي نائيني مي نويسد. است

ست از فوت آنچه كه انسان آن را داراست، اعم از اينكه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح؛ ا
بنابراين چنانچه مال كسي يا عضوي از اعضاي او به جهت اتالف يا تلف ناقص شود يا 

 يا به عرض او لطمه وارد آيد در اين صورت مي گويند ضرر به او وارد آمده شخص بميرد
هم در موردي كه مقتضي آن تمام و كامل شده باشد » عدم نفع«است، بلكه با عنايت به عرف، 

مالحظه مي شود كه در اين تعريف به انواع مختلف خسارتها اشاره » .ضرر به حساب مي آيد

                                                 
1. damage 
2. " Damages: the pecuniary, ie monetary satisfaction awarded by a judge or jury in 
a civil action for the wrong suffered by the plaintiff ". J.E .Penner: “Mozley & 
Whiteley's law dictionary”, 12th edition, Butterworths. 
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 با توجه به يادآوري اقسام و انواع خسارت از ويژگي خاصي اين تعريف از ضرر. شده است
  .)199، ص2نجفي خوانساري،  (برخوردار است

  
   تعريف درد و رنج.1- 2

عبارت درد و رنج يك عبارت حقوقي است كه «در تعريف درد و رنج گفته شده است كه 
ما اين  ا1.»تمام مصائبي كه شخص ممكن است در اثر يك حادثه متحمل آن شوداست از 

تعريف مانع نمي باشد چرا كه مصائبي كه شخص در اثر يك حادثه ممكن است تحمل كند 
تعاريف . زيانهاي مالي و صدمه به جسم را هم عالوه بر درد و رنج ناشي از آن در برمي گيرد

ديگري نيز از درد و رنج ارائه شده است كه شامل درد و رنج ناشي از آسيب هاي جسمي و 
نه رنج روحي و رواني كه به فرد تحميل مي شود نظير نگراني، اضطراب، همچنين هرگو

       اما مالحظه . پريشاني و از دست دادن احساس رضايت و خشنودي از زندگي مي باشد
مي شود كه اينها نيز درد و رنج را تعريف نكرده و در حقيقت در اكثر موارد به بيان مصاديق 

  .ده استخسارتهاي درد و رنج پرداخته ش
گاهي در گفتگوهاي روزمره با هم اشتباه مي شود، » رنج«و » درد«گفته شده است كه مفهوم 

اما به هر حال . به اين خاطر كه رنج عموما به عنوان يك مترادف به دنبال درد مي آيدبه وِيژه 
نوعي عبارت است از » درد«. پديده هاي متفاوتي هستند» رنج«و » درد«برخي معتقدند كه 

رنج مفهوم وسيع . تحمل ناخوشايند از نظر احساسي كه مرتبط با زيانهاي فعلي و بالقوه است
تري دارد كه ابعاد بيشتري را نسبت به درد در بر مي گيرد و عوامل بالقوه بسياري دارد كه درد 

رنج ها هم نشأت گرفته همه دردها باعث رنج نمي شوند و همه در حقيقت . يكي از آنهاست
زيان وارد عبارت است از » رنج«طبق اين نظر .  نيستند و لزوما با درد همزيستي ندارنداز درد

  .) (Chapman CR & Gavrin J, P1به روح و روان و حيثيت و شخصيت انسان
عبارت از صدمه اي است كه فرد چه از نظر روحي و » درد«همچنين بر طبق يك نظر ديگر 

تحمل فشاري است كه غالبا در نتيجه ي » رنج«اما چه از نظر جسمي آن را تجربه مي كند 
       وقتي كه شخص . روحي و جسمي و يا عوامل ديگر به شخص تحميل مي شود» درد«

                                                 
1. “Pain and suffering is a legal term that includes all problems a person may 
experience as a result of an accident”, Google answers, Subject: Pain and suffering , 
page2, at: www.Google.com 
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 به من وارد شده است از صدمه اي كه«مقصودش اين است كه » از درد رنج مي برم«مي گويد 
            )..Google Answers, Subject: Pain And Suffering P 2( » رنج مي برم

عذاب روحي » رنج«عذاب جسمي و » درد«   همچنين در تفاوت اين دو مي توان گفت كه 
بيان شده است كه معتقد » درد«و تفاوت آن با » رنج«مي باشد و نيز نظري در زمينه ي تعريف 

و همين دلشوره و » درد به اضافه ي اضطراب و دلشورهعبارت است از رنج «است كه 
 و هميشه در انتظار اتفاقي نديشدابه آينده بي است كه باعث مي شود شخص اضطراب

براي مثال شخصي را در نظر بگيريد كه مدال طالي المپيك را برده . ناخوشايند در آتيه باشد
است و روز بعد از مسابقه واقعا احساس كوفتگي و درد مي كند و يا زني را در نظر بگيريد كه 

مي كنند اما به يك » درد«ه مي كند، اين هر دو به يك اندازه احساس حاملگي پنجمش را تجرب
همان دو نفر قبلي احساس اندازه يك بيمار سرطاني نيز ممكن است به . نمي برند» رنج«اندازه 

مثال ديگري را در نظر . بسيار بيشتر از آن دو مي باشد» رنجي كه مي برد«كند اما » درد«
ن انجام عملي كه عاشقانه آن را انجام ميدهد، برگردد به همان اگر ناخن شخص در حي. بگيريد

اندازه احساس درد مي كند كه ديگري براي گرفتن اطالعات از او با برگرداندن ناخنش او را 
دقيقا در همين جاست . شكنجه كند، اما ميزان رنجي كه اين دو مي برند بسيار متفاوت است

كه مي برد » رنجي«ود و انسان مي تواند به خاطر كه تفاوت بشر با حيوانات آشكار مي ش
آنها ممكن است . گاه احساس دلشوره و نگراني نمي كنند حيوانات هيچ. خسارت دريافت كند

همچنين گفته شده است كه . نمي كنند» رنج«باشند اما از دردي كه دارند احساس » درد«دچار 
را انتخاب » رنج بردن«د ما هستيم كه ميكشيم ولي اين خو» درد«ما چه بخواهيم چه نخواهيم 

  (ibid, P 2) .مي كنيم
. دو ماهيت متفاوت نيستند بلكه يك مفهوم مركب است» درد و رنج«اما به نظر مي رسد كه 

در كشورهايي كه قاضي نسبت به خسارتهاي درد و رنج رأي صادر مي كند، به يك مبلغ كلي 
از لحاظ . هد و درد و رنج را از هم تفكيك نمي كندبابت هر دو نوع از اين خسارتها رأي مي د

وجود داشته باشد، ولي در عمل تفكيك » رنج«و » درد«نظري ممكن است تفاوت هايي بين 
اين دو از يكديگر بسيار دشوار است و عالوه بر اين از نظر حقوقي فايده اي بر اين تفكيك 

هاي درد و رنج دو ضمانت اجراي مترتب نيست چرا كه در مقام صدور حكم به جبران خسارت
وجود ندارد و ما به هيچ قاعده و قانوني » خسارتهاي رنج«و » خسارتهاي درد«متفاوت بابت 

برنخورديم كه اين دو را از يكديگر تفكيك كرده باشد و در همه جا اين دو كلمه در كنار هم 
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ساني از اين دو مفهوم عرف نيز درك يكبه عالوه . و در مفهومي واحد به كار برده شده است
   .).ibid, P 2 ( را داراست

  
   تعريف خسارتهاي درد و رنج.1- 3

بايد گفت از آنجا كه خسارتهاي درد و رنج بخشي از » خسارتهاي درد و رنج«در تعريف 
خسارتهاي معنوي محسوب شده و در حقيقت بخش احساسي معنوي ناميده مي شود، ما ابتدا 

  .عنوي ارائه داده و سپس به تعريف خسارتهاي درد و رنج مي پردازيمتعريفي از خسارتهاي م
خسارتهاي «در تعريف خسارتهاي معنوي در حقوق كشورهاي خارجي گفته شده است كه 

همچنين بر اساس پاراگراف . »خسارتهايي كه قابل تقويم به پول نباشندعبارت است از معنوي 
 1927يايي قانون تعهدات و قراردادها مصوب  ايتال- پيش نويس فرانسوي85ماده نخست 

جبران خسارت هم شامل خسارتهاي مادي و هم خسارتهاي معنوي است و اين پاراگراف در 
جسمي، صدمه به حيثيت، صدمه قاضي مي تواند به قرباني در موارد «: ادامه مقرر مي دارد

 يا فاش ساختن شهرت خود يا خانواده اش، صدمه به آزادي، تجاوز به حريم خصوصي و
تفاسيري كه بر اين پيش نويس نوشته شده است . »اسرار شخصي حكم به جبران خسارت دهد

جنبة عبارتند از خسارتهايي كه به هيچ وجه «چنين توضيح مي دهد كه خسارتهاي معنوي 
اين ماده در قانون مدني . »اقتصادي نداشته و فقط باعث درد و رنج روحي قرباني مي شوند

  .).Tunc, André, vol XI, Part 2, P 18(  نيز پذيرفته شد1942 مصوب ونزوئال
در فرانسه و بلژيك برخي از نويسندگان حقوقي مفهوم خسارتهاي معنوي را محدود به رنج 

مي دهند جسمي و روحي و آشفتگي هاي رواني مي كنند و آن را در مقابل صدمات مالي قرار
 ,ibid( برمي گيرد جسماني شخص را نيز در لكه صدمه به تماميتكه نه تنها خسارتهاي مادي ب

P 18(.معنوي كه شامل لطمه به حيثيت و سرمايه  اين مفهوم رسا نيست چرا كه بخش  اما
  .شرافت شخص مي گردد را در بر نمي گيرد

: استصدمه به منافع عاطفي و غير مالي «: در حقوق ايران در تعريف زيان معنوي گفته اند   
 حيثيت و آزادي و ايجاد  روحي، از بين رفتن آبرو ورنج هاي مانند احساس درد جسمي و 

  . )1386،246كاتوزيان،(»شرمساري
همچنين يكي ديگر از حقوقدانان در تعريف خسارت معنوي گفته اند كه اينگونه خسارتها 

، 1380پروين، ( »خصوارد شدن ضرر غير مادي به متعلقات غير مالي و مالي ش«عبارتند از
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اما در اين تعريف معلوم نيست كه چرا ورود زيان به متعلقات مالي شخص بايد خسارت  .).18
  .معنوي ناميده شود و چگونه ممكن است كه به متعلقات مادي ضرر غير مادي وارد آيد

          قانون آئين دادرسي كيفري سابق در تعريف ضرر و زيان معنوي مقرر 9ماده  2بند 
ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات «: مي داشت

  ».روحي
مالحظه مي شود كه در اين تعاريف فقط به خسارت درد و رنج به عنوان مصداقي از 
خسارتهاي معنوي اشاره شده است و از آن با عنوان صدمات عاطفي و يا صدمات روحي ياد 

  .هيچيك از آنها تعريفي از خسارتهاي درد و رنج ارائه نشده استشده است اما در 
در مورد تعريف خسارتهاي درد و رنج بايد گفت كه به دليل ماهيت ويژه اينگونه خسارتها 

 قانون 2217ماده . توافق كلي بين سيستم هاي حقوقي در تعريف اينگونه خسارتها وجود ندارد
خسارتهاي درد و رنج  شامل رنج جسمي، «: ر مي دارد چنين مقر1949 مصوب مدني فيليپين

روحي، ترس، اضطراب شديد، لطمه به حيثيت، احساسات جريحه دار شده، شوك رواني، 
هرچند كه خسارتهاي روحي قابل ارزيابي به پول نباشند، . تحقير و صدماتي نظير آن مي باشد

    .»وانده باشند بايد جبران شونداما اگر اين خسارتها بالواسطه ناشي از فعل يا ترك فعل خ
مي بينيم كه در اين ماده به مصاديق خسارتهاي درد و رنج به طور تمثيلي اشاره شده و ويژگي 

همچنين در تعريف  .خسارتهاي درد و رنج، عدم قابليت ارزيابي آن به پول دانسته شده است
مي و روحي مي باشد اين خسارتها شامل رنج جس«: خسارتهاي درد و رنج گفته شده است كه

نه تنها رنج ناشي از . كه ناشي از بي احتياطي و يا عمد خوانده در ورود صدمه بوده است
صدمات جسمي نظير انواع مختلف شكستگي ها، خراشيدگي ها و ناتواني در حركت، بلكه 

و درد و رنج روحي نظير اندوه و پريشاني نيز عالوه بر خسارتهاي ناشي از هزينه هاي پزشكي 
-At: www.legal (» ر طي مدت بيماري بايد جبران شوداز دست دادن درآمد د

explanations.com(.  
   شايد در تعريف خسارت درد و رنج  بتوان از تعاريف باال كمك گرفت و چنين گفت كه 

صدمه به منافع عاطفي، غير مالي و احساس راحتي فرد عبارت است از خسارت درد و رنج «
  .»روحي مي باشدصدمه جسمي و درد و رنج ناشي از صدمه و رنج ناشي از كه شامل درد 
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  جبران خسارتهاي درد و رنج. 2
   آيا جبران كامل خسارتهاي درد و رنج امكان پذير است؟.2- 1

 در اين زمينه آيا جبران و ارزيابي خسارتهاي درد و رنج به معناي دقيق كلمه مصداق دارد؟
 ترين روش جبران خسارت يعني روش جبران عيني مي پردازيم تا ابتدا ما به بررسي كامل

بررسي كنيم كه آيا جبران خسارت به صورت كامل در مورد خسارتهاي درد و رنج مصداق 
  دارد يا خير؟

 اعاده ي وضعيت به حال سابق،تنها استقرار مجدد وضعيتي نيست كه  جبران عيني يامراد از
است بلكه بايد آن را به معناي استقرار وضعيتي دانست كه پيش از ايراد خسارت وجود داشته 

  . در صورت عدم تحقق فعل زيانبار مي توانست وجود داشته باشد
 اعاده ي وضعيت ، جبران خسارت به گونه اي است كه موقعيت  ازبه هر حال قدر متيقن

. و منتفي گرددزيانديده به وضعيت پيش از ايراد خسارت برگردد به نحوي كه زيان وارده محو 
  .لذا اين روش را جبران عيني يا امحاي زيان نام نهاده اند

در خسارتهاي مادي چنين شكل از جبران ، در برخي از مصاديق آن نه تنها ممكن است 
اما در مورد خسارتهاي درد و رنج تقريبا مي توان ادعا كرد كه به طور  .بلكه ضروري است

 كه دريافت مبلغي پول جهت شايد گفته شود. كان نداردكامل اعاده ي وضع به حال سابق ام
 كه خود مصداقي از خسارت درد و ترميم اعضاي بدن يا بازگشت منافع از بين رفته ي اعضا

 را با كمي تسامح مي توان از مصاديق اعاده ي رنج جسمي ناشي از صدمات جسمي است
  .وضعيت و جبران عيني به شمار آورد

ي قضاوت در اين مورد ابتدا بايد بر تفاوت خسارتهاي مالي با اما به نظر ميرسد برا
هنگامي كه به شخصي ضرري وارد مي شود با يك تحليل . كيد كردأخسارتهاي درد و رنج ت

اقتصادي مي توان ادعا كرد كه سطح مطلوبيتي كه شخص قبل از وقوع حادثه داشته است 
درد و رنج به طور مجزا مورد توجه قرار در حقوق زيانهاي مالي و خسارتهاي . كاهش مي يابد

براي مثال در موردي كه تصادفي . مي گيرد و اين دوگانگي تبعات حقوقي مهمي را در بر دارد
  :جنبه به خسارتهاي وارده توجه كردرخ مي دهد ميتوان از دو 

دثه  زيانهاي مالي كه به فرد وارد مي شود و سطحي از مطلوبيت كه او قبل از وقوع حا- الف  
از آن برخوردار بوده است را كاهش مي دهد كه اين مطلوبيت از دست رفته با پول يا كاالهايي 

  .كه قابليت معاوضه با پول را دارند، قابل جبران است



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1390تابستان ، 33، شماره سيزدهم سال ،پژوهش حقوق و سياست/110

 در مقابل زيانهاي غير مالي يا خسارتهاي درد و رنجي كه در اثر اين حادثه به فرد وارد -ب
شده و اين مطلوبيت نه با پول و نه با كاالهايي كه مي شود، منجر به كاهش مطلوبيت شخص 

طالهاي موجود در همه مثال . قابليت معاوضه با پول را دارند به وضعيت سابق باز نمي گردد
جهان هم نمي تواند وضعيت موتور سواري را كه در اثر تصادف دچار نوعي درد و رنج 

   ).Gómez Pomar, Fernando, p 2( .روحي شده است به حال سابق بازگرداند
  .اين تفاوت به طور واضح تر با كمك اشكال ذيل نشان داده ميشود

كه حركت به سمت چپ را در طول  )(ibid نشان داده شده است1 خسارتهاي مالي در شكل 
بنابراين . براي مثال شخصي به مبلغ د دچار ضرر و زيان مالي شده است. منحني نشان مي دهد

دازه ي د ميتواند مطلوبيت از دست رفته را به او بازگرداند و او را از وضعيت مبلغي به همان ان
B  بهA كه حالت سابق او بوده است منتقل كند.  

   
  

 كه حركت از يك خط  (ibid,P 2) نشان داده شده است2خسارتهاي درد و رنج در شكل   
  .منحني به خط منحني ديگر را در ذيل آن نشان مي دهد

  
    
  
  
  
  
  

 پول

 مطلوبيت

 مطلوبيت
1شكل  

 پول

د

2شكل  
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همانطور كه در اين شكل مشاهده مي شود، اين جابجايي مبلغ پولي كه شخص زيانديده قبل 
به هر حال ارزش خسارتهاي درد . از وقوع حادثه از آن برخوردار بوده است را تغيير نمي دهد

در مثال .  نيست كه در ازاي آن پرداخته مي شودي مبلغ پوله يزندااه بدقيقا  يچگاهو رنج ه
لي موتور سواري كه دچار درد و رنج روحي شده است در ازاي دريافت مبلغي پول وضعيت قب

  .روحي اش به  همان اندازه به حال سابق بازنخواهد گشت
 را صرفا از نقطه نظر خسارتهاي مالي نشان مي دهد در B و A تفاوت بين وضعيت 1شكل 

بيت از دست رفته است به اين  كامال مربوط به مطلو2 در شكل B و Aحاليكه تفاوت بين 
معنا كه عليرغم اينكه وضعيت مالي شخص به حال سابق باقي مانده است اما سطح مطلوبيت 

  .او نسبت به قبل از وقوع حادثه كاهش يافته است
، لب هنگامي كه حادثه اي رخ مي دهدنكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اغ

وارد مي شود و هم خسارت درد و رنج و بنابراين طبق همزمان هم خسارت مالي به شخص 
شكل هاي موجود در باال، سطح مطلوبيت زيانديده در آن واحد به پايين و به سمت چپ 

در همان مثال ذكر شده ما اطمينان داريم كه صدمات جدي كه به موتور سوار . سوق مي يابد
 - ...ترميم،درآمد از دست رفته و  هزينه هاي پزشكي،دارو،-وارد مي شود شامل ضررهاي مالي

حتي اگر تمام اين زيانها نيز جبران شود اوضاع زيانديده هيچگاه به حال سابق باز . مي شود
هزينه ها با پول قابل جبران باشند زيانديده هيچگاه نمي تواند به همه هرچند . نمي گردد

اند ادعا كند كه براي هيچكس نمي تو. وضعيتي كه قبل از وقوع تصادف داشته است بازگردد
قرباني تفاوتي نمي كند كه تصادف كرده و خسارتهايش جبران شود يا اينكه اصال از ابتدا 

جبران خسارتهاي مالي قرباني كافي نيست تا گفته شود كه قرباني به . تصادف برايش رخ ندهد
 نشان داده شده 3مطالب ذكر شده در شكل . سطح مطلوبيت اوليه اش بازگشته است

  .)ibid,3(.است
  

  
  
  
  

       
 پول

 مطلوبيت

 د

3كلش  
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جبران خسارتهاي مالي زيانديده به مبلغ د وضعيت  مالي زيانديده را به حال قبل از وقوع 
 را به حال سابق باز  اواما همين مبلغ پول لزوما به همان اندازه مطلوبيت. تصادف بازمي گرداند

اده و به سطح پايين تري نسبت به حالت سابقش خط منحني مطلوبيت تغيير مكان د. نميگرداند
طبق اين نمودار مطلوبيت زيانديده حتي پس از دريافت مبلغ د  به حال سابق باز . رسيده است
 .نمي گردد

بدين ترتيب شايد بتوان در مورد زيانهاي مالي پذيرفت كه با پرداخت مبلغي پول وضعيت 
ظر ميرسد كه در مورد خسارتهاي درد و رنج چنين زيانديده به حال سابق باز مي گردد اما به ن

    بنابراين در اين موارد وضعيت به طور كامل به حال سابق باز . ادعايي پايه و مبنايي ندارد
 نزديك گذشتهنمي گردد هرچند مي توان تالش كرد كه حتي االمكان وضعيت زيانديده به 

ي مازاد بر آن به عنوان خسارت درد و رنج به عنوان مثال آيا پرداخت ديه و يا حتي مبلغ. شود
مي تواند درد جانكاه مادري كه تنها فرزند خويش را در يك حادثه ي رانندگي از دست داده 

  است به حال سابق بازگرداند؟
اين روش يعني اعاده ي وضع به حال سابق مورد توجه قانونگذار قانون مسئوليت مدني نيز 

كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف «قرر مي دارد كه  اين قانون م8ماده . بوده است
شخصي . مسئول جبران آن است واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد،

كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت،مشتريانش كم و يا در معرض 
 ،ليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصيراز بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عم

بدون ترديد متوقف ساختن عمليات زيانبار نسبت به . »زيان وارده را از وارد كننده مطالبه كند
 10ماده چنانكه صدر . آينده موثر است ولي زيان وارد شده بايد به روش ديگري جبران شود

كسيكه به حيثيت يا اعتبارات « : ه مقرر مي داردقانون مسئوليت مدني به آن اشاره دارد، اين ماد
شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسيكه لطمه وارد آورده است جبران زيان 

بنابراين جبران به روش اعاده ي وضعيت سابق، جبران » ...مالي و معنوي خود را بخواهد
  . تكميلي را منتفي نمي سازد
ست كه اجراي احكام صادره بر اساس جبران عيني در مقايسه با بر اين روش ايراد شده ا

حاجي (. احكامي كه محكوم به آن، مبلغ معيني پول است با دشواريهاي بيشتري روبرو است
اين ايراد در مواردي وارد است كه قاضي حكم به بازگرداندن  ) 65، سال نهم،1380عزيزي،

  .ست صادر كرده باشدعين مال مغصوبي را كه دسترسي به آن دشوار ا
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ارزيابي دقيق خسارتهاي درد و رنج به پول در نهايت و به عنوان نتيجه مي توان گفت كه 
امكان پذير نيست چرا كه اين خسارتها خود ماهيت مادي نداشته و مرتبط با عواطف و 

باشد و راه حل هايي كه براي ارزيابي  احساسات اشخاص و يا احساس درد جسمي مي
 تنها راهنمائي است تا با كمك آنها حتي االمكان سارتها به پول ارائه خواهد شداينگونه خ

  .خسارتهاي درد و رنج به پول تبديل شده و جبران شوند
  

  راه حل براي ارزيابي خسارتهاي درد و رنجارائه  .2- 2
  بر مبناي اشخاص صالح براي ارزيابيراه حل ارائه  .2- 2- 1

   راه حل قضايي.الف
 تعيين خسارت به قاضي سپرده مي شود و چنانچه در عقد و يا در قانون مبلغ در اين روش

خسارت تعيين نشده باشد، قاضي داراي صالحيت الزم در سنجش و ارزيابي و تعيين مبلغ 
  . خسارت است و به آن حكم خواهد كرد

ري كه برخي معتقدند كه ارزيابي دقيق خسارتهاي درد و رنج به پول امكان ندارد و تنها كا
 2»متعارف و معقول«يا  1»منصفانه«دادگاهها مي توانند انجام دهند اين است كه به يك مبلغ 

آنچه كه قضات و دادگاهها مي همه «: يكي از قضات در اين زمينه چنين مي گويد. رأي دهند
خسارتهاي   به طور معقول و متعارفتوانند انجام دهند اين است كه به مبلغي رأي دهند كه

برخي ديگر معتقدند كه در مورد ضررهاي مالي بايد خسارتها . وارد به شخص را جبران كند
و در مورد ضررهاي غير مالي خسارتها حتي االمكان به طور  3»به طور كامل«حتي االمكان 

  .»جبران شود »منصفانه«
در مورد خسارتهاي درد و رنج » متعارف و معقول«يا » منصفانه«مبلغ اما منظور از يك 

ما فكر مي كنيم منظور اين : به اين سوال اينگونه پاسخ داده است 4چيست؟ يكي از حقوقدانان
باشد كه يك انسان منصف، انساني كه وضعيت مالي متوسطي دارد، به اين معنا كه توانايي 

قي اش را دارد و طبق فرض باعث ورود زيان به ديگري تعهدات اخالهمه كافي براي انجام 
اين مبلغ لزوما مبلغي . شده است، براي جبران زيان زيانديده چه مبلغي را حاضر است بپردازد

                                                 
1. Fair compensation 
2. Full compensation 
3. Reasonable compensation 
4. Devlin 
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نيست كه عمق پشيماني او را نشان دهد، بلكه به اندازه اي است كه او را قادر مي سازد كه به 
ه تا جاييكه خسارت زيانديده با پول قابل جبران بود، عنوان يك انسان متعارف بتواند بگويد ك

او با پرداخت اين مبلغ، خسارت زيانديده را جبران كرده است، به اين معنا كه پرداخت بيشتر 
  ).P RHODES, P 150 ( .و كمتر از آن مبلغ در كاستن از درد و رنج خواهان اثري ندارد

برخي . هها از احساسشان الهام مي گيرنددر تعيين اينكه چه چيزي منصفانه است دادگا  
معتقدند كه ضابطه ي امر منصفانه بايد به گونه اي باشد كه ناشي از تجربه و آرائي بوده كه در 

ايشان از اين جهت توجه به آراي صادره را الزم مي دانند كه . موارد مشابه صادر شده است
 وارد مي آيد به طور يكسان جبران معتقدند نه تنها الزم است صدمات مشابهي كه به افراد

در برخي كشورها براي . شود، بلكه با خواندگان نيز بايد به طور مشابه و برابر رفتار شود
نج دسته بندي شده ر ي مقرر گرديده و خسارتهاي درد وخسارتهاي درد و رنج تعرفه ي قضاي

گيرد، با توجه به اين وارده در كدام دسته قرار مي صدمه است تا قضات با توجه به اينكه 
  .تعرفه ها و با اشكال كمتري حكم به جبران خسارت دهند

ايراد اين نظريه اين است كه قرار دادن چنين تعرفه هايي باعث مي گردد كه قضات در 
ارزيابي خسارتهاي درد و رنج به طور خودكار و بدون در نظر گرفتن شرائط خواهان حكم 

ين اصل است كه هر زيانديده اي بايد معادل خسارتهاي وارد صادر كنند و اين دقيقا مخالف ا
  ).نه بيشتر و نه كمتر از آن را(به شخص خويش را دريافت كند 

استفاده از تعرفه به طور ضمني نشان مي دهد كه ما از يك معيار نوعي براي ارزيابي 
قدانان معتقدند اين در حالي است كه بسياري از حقو. خسارتهاي درد و رنج استفاده مي كنيم

به همين دليل هم برخي معتقدند كه . كه ما بايد شرائط خاص حادثه را نيز مد نظر قرار دهيم
هرچند هدف از جعل اين تعرفه ها اين است كه اندازه گيري خسارتهاي درد و رنج براي 

در قضات آسان شود اما در عين حال اين تعرفه ها بايد قابليت انعطاف داشته باشد تا قاضي 
تصميم گيري اش بتواند به وضعيت خاص زيانديده و شرائطي كه حادثه در آن رخ داده است 

  ).151پيشين، به نقل از لرد ديپالك، ( .نيز توجه كند
به همين دليل نظريه ي ديگري پيشنهاد شده است كه بر مبناي آن قضات بعد از در نظر 

آنگاه با در نظر گرفتن شرائط خاص خاص، صدمه گرفتن مبلغ مندرج در تعرفه در مورد يك 
  )Atyah & Clane, 187: پيشين، به نقل از( .حادثه آن مبلغ را كم يا زياد كنند
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باشد، به اين مفهوم كه مبلغ مشابهي را براي صدمات مشابهي كه » منصفانه«   اگر اين تعرفه 
يا اين مبالغي كه در در يك دسته قرار دارند مقرر دارد، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آ

اين سوال ما را به همان مشكل . نيز هست يا خير» متعارف و معقول«تعرفه گنجانده شده است 
 ارزيابي كرد و لاوليه بازگشت مي دهد كه چگونه مي توان خسارتهاي درد و رنج را با پو

خودشان چگونه مي توان مبلغي پول را براي خسارتهاي درد و رنج در نظر گرفت؟ دادگاهها 
تصديق كرده اند كه ميزان اين مبالغ براي دسته هاي مختلف صدماتي كه در تعرفه هستند بايد 

به عبارت ديگر . نهايتا مبتني بر آراي صادره در پرونده هاي گذشته و به طور حدسي باشد
ز را ا» متعارف و معقول«قضايي كمك گرفت و اين مبلغ رويه معتقدند كه در اين زمينه بايد از 

  .آرائي كه در اين زمينه صادر شده است به دست آورد
 دسته بندي كه در هنگ كنگ ارائه شده است ،در زمينه ي دسته بندي خسارتهاي درد و رنج

  :به قرار ذيل است
 . هزار دالر80 تا 60صدمات شديد بين . 1

 . هزار دالر100 تا 80صدمات خيلي شديد بين . 2

 . هزار دالر 150 تا 100 بين درد و رنج ناشي از نقص عضو. 3

 .)ibid, P 150(  هزار دالر به باال150مصيبت ناگوار . 4

  .شايان ذكر است كه اين مبالغ با كم شدن ارزش پول قابل تعديل است
دسته بندي هايي كه در باال ذكر شد كارايي . اين مبنا به شدت مورد انتقاد واقع شده است

 قرباني به كدام دسته تعلق دارد و خسارت او : مي كنندندارند و فقط يك بحث اضافه ايجاد
بنابراين اين روش مشكلي را حل نمي كند و سوال . تحت كدام دسته بايد ارزيابي شود

همچنان مطرح است كه خسارت وارد به زيانديده ذيل كدام گروه است و چه مبلغي بايد به آن 
وان ابزاري كه هدف آن ايجاد قابليت پيش اين امر با فلسفه ي تعرفه گذاري به عن. تعلق گيرد

مخالف است، چرا كه مشخص نيست  بيني است كه بر مبناي آن دعاوي بايد حل وفصل شوند
هانتر جي در اين . صدمه اي كه وارد مي شود از نظر دادگاه ذيل كدام گروه قرار خواهد گرفت

اين روش .  داراستاين دسته بندي محدوديت هاي خاص خودش را«: زمينه چنين مي گويد
دادگاه چطور بايد تشخيص دهد كه آيا . ساده و موثر است اما مشكالت خاص خودش را دارد

، »خيلي شديد صدمات«قرار دارد يا ذيل گروه » صدمات شديد«خاص ذيل گروه صدمه اين 
مگر اينكه ابتدائا تعريفي از صدمات شديد در دست داشته باشد و بتواند آن تعريف را در 
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ديق مختلف از خسارتهاي درد و رنج تطبيق دهد؛ در حاليكه اين دسته بندي ها به هيچ مصا
  .)ibid, P 150( به دست نمي دهند... وجه تعريفي از صدمات شديد يا خيلي شديد يا 

 قانون مسئوليت مدني مي توان تعيين قضايي را دريافت 3ماده در حقوق ايران با استفاده از 
 نوعي تعيين مبلغ خسارتهاي درد و رنج در اختيار قاضي قرار گرفته و مي توان گفت كه به

  . شده است
  
  راه حل قانوني .ب

 قانونگذار به روشني مبلغ  از اينكه استبا توجه به نام آن عبارتتعيين قانوني خسارت 
  . خسارت را در قانون بيان مي دارد و قاضي حق ندارد كه مبلغ مقطوع را تغيير دهد

 در قانون در مورد خسارتهاي درد و رنج بايد با در نظر جعل اين مبالغند كه برخي معتقد
. اين كار از عهده ي دادگاهها خارج است. گرفتن مسائل اقتصادي و اجتماعي انجام شود

بنابراين هرچند شايد دادگاهها بتوانند تا حدي در تعيين اين مبلغ توسط قانونگذار اعمال نفوذ 
  . به طور خودسرانه حكم به مبلغي بابت اينگونه خسارتها صادر كنندكنند اما نمي توانند

ان معتقدند كه تصميم گيري در مورد ارزيابي خسارتهاي درد و رنج بايد با نهمچنين اي
نگاهي جامع به مسائل اقتصادي و اجرايي همراه باشد كه اين تصميم تنها از عهده ي قانونگذار 

اند با توجه به اينكه سطح در زندگي در يك كشور باال رفته و مثال قانونگذار مي تو. برمي آيد
ساعات كار كارگران كم شده است و در نتيجه آنان مي توانند اوقات فراغت بيشتري را 
بگذرانند و از سطح رفاه باالتري برخوردار شوند، مبلغ خسارتهاي درد و رنج را افزايش دهد 

  )ibid, P 157( .ري از افراد سلب شده استچرا كه در نتيجه ي ورود خسارت رفاه بيشت
در «كرد كه   مقرر مي1355 مصوب  قانون صدور چك بالمحل13در حقوق ايران ماده  

 از پرداخت وجه چك خودداري كند و ادعايي كه سهماده صورتيكه بانك طبق قسمت آخر 
 تأديه ي موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود، مدعي عالوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني به
 به قرار  كهخسارت معنوي دارنده ي چك معادل يك چهارم وجه چك و خسارت تأخير تأديه

 .»چك به بانك محسوب مي شود، نيز محكوم مي شودارائه از تاريخ  در سال 12 صدي
مشاهده مي شود كه اين ماده مصداقي از تعيين مبلغي براي خسارت معنوي توسط قانونگذار 

  .است
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  توافقي  تعيين .ج
در اين روش مبلغ قابل پرداخت براي خسارتهاي درد و رنج ممكن است قبل و يا بعد از 

اگر اين مبلغ قبل از ورود زيان توسط طرفين تعيين شود بايد گفت كه . ايراد زيان تعيين شود
اين نوع از تعيين خسارت كه در مسئوليت قراردادي متعارف است به صورت وجه التزام و 

. ي عليه طرفي در ضمن عقد مقرر مي شود كه به طرف مقابل خسارتي وارد مي كندشرط كيفر
اشد معتبر و چنين شرطي در صورتي كه مغاير با قوانين آمره و نظم عمومي و اخالق حسنه نب

در مورد خسارتهاي درد و .  قانون مدني ايران نيز آن را پذيرفته است230 ماده. الزم االجراست
 .در صورتي كه از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب نشود معتبر استرنج نيز اين شرط 

  ).396،  1386نقيبي،(
  

  خسارتهاي درد و رنج براي ارزيابي  مختلف نظرات  ارائه و بررسي .2- 2- 2
   خسارتهاي درد و رنج انواع طبقه بندي.الف

ست كه اوال جود دارد اين اواصلي ترين مشكلي كه در ارتباط با خسارتهاي درد و رنج 
آراي صادره در مورد اين خسارتها قابل پيش بيني نيستند و ثانيا بخش قابل مالحظه اي از 
وقت دادگاه صرف اثبات اين امر مي شود كه آيا اساسا خسارت درد و رنجي وارد آمده است 

افتن به همين داليل بايد در پي ي. يا خير كه همه ي اينها هزينه هاي زيادي را به بار مي آورد
در اين مورد . راه حلي بود تا بتوان حتي االمكان از اثرات سوء اين دو مشكل در امان ماند

تحقيقاتي انجام گرديده و آرائي كه براي مثال در كانزاس سيتي و فلوريدا صادر شده است 
بر اساس تحقيقات انجام شده صدمات بر اساس شدت آنها در . مورد بررسي واقع شده است

انجمن ملي اعضاي « اين طبقه بندي توسط . ي نه طبقه دسته بندي شده بوديك مجموعه
 محققين دريافتند كه شدت صدمه مستقيما بر ميزان .در آمريكا ارائه شده بود» كميسيون بيمه

خسارتهاي به بار آمده اثر گذارده و بهترين عنصر براي قابل پيش بيني ساختن آراء مي باشد 
اما حتي در اين طبقه بندي . ف موجود بين آراء را از بين مي بردكه حداقل چهل درصد اختال

نيز اشكال عدم قابليت پيش بيني آراء به طور كامل از بين نرفته است چرا كه براي مثال آراي 
صادره در مورد آن دسته از صدماتي كه در دسته ي صدمات بسيار شديد و دائمي قرار داشتند، 

محققين به اين نتيجه رسيدند كه اين طبقه . ر در نوسان بود دال18100000 تا 147000بين 
بندي به شكل عمودي صحيح طبقه بندي شده و دسته بندي ها خوب و مناسب بود؛ اما از نظر 
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براي مثال طبقه بندي ها به شكل  .افقي و هر دسته در درون خودش مشكالتي را داشت
در رديف نخست و خسارتهاي درد و عمودي شامل خسارتهاي درد و رنج ناشي از قطع عضو 

بود كه اين تقسيم بندي ها خوب و مناسب بود ... رنج ناشي از مرگ عزيزان در رديف دوم و
اما از نظر افقي يعني مبلغي كه روبروي اين صدمات در اين جدول قرار مي گرفت مشكالتي 

در آراء وجود اي اين نوسان دالئل چندي بر.  كه باعث نوسان در آراء مي شدوجود داشت
نخست اينكه بسياري از قضات جدول نه گانه ي دسته بندي صدمات را با توجه به ؛داشت

ماهيت . شدت آنها و مبلغي كه براي اين خسارتها در هر دسته مقرر شده است به كار برده اند
براي مثال از دست دادن شنوايي، ازدست دادن . اين امر باعث ايجاد شكاف بين آراء مي شود

اما . ست يا پا، از دست دادن يك چشم يا كليه همگي در طبقه ي ششم اين جدول قرار دارندد
صرف اينكه صدمات مختلف در يك طبقه گذاشته شده و در نتيجه تفاوتهاي ظريف بين اين 
صدمات ناديده انگاشته شود، ممكن است باعث شود كه قضات به مبالغ متفاوتي در مورد 

 هرچند آن صدمات در يك طبقه قرار گرفته باشند چرا كه انصاف صدمات مختلف رأي دهند،
ايجاب مي كند كه درد و رنج ناشي از خسارتي كه براي مثال به حس شنوايي وارد مي شود با 

همچنين بايد  .درد و رنج ناشي از از دست دادن چشم در اشخاص مختلف يكسان نباشد
 خسارت فردي كه دو چشمش از بينايي مثال. وضعيت پيشين زيانديده در نظر گرفته شود

برخوردار است و در اثر صدمه بينايي يك چشمش را از دست مي دهد با كسيكه در اثر همان 
و صدمه بينايي تنها چشمش را از دست داده و در نتيجه نابيناي مطلق مي گردد متفاوت است 

دوم اينكه سن ؛  اختالف و تضاد در آراء مي گردد باعث ظرائف و تفاوتهاهمينرعايت 
به طور كلي خسارت درد و رنج . خواهان نوعا در اين طبقه بندي در نظر گرفته نشده است

شخصي كه شصت سال سن دارد و احتمال مي رود كه تنها بيست سال ديگر آن درد و رنج را 
تحمل كند با شخصي كه فقط بيست سال دارد و قرار است كه كه شصت سال ديگر آن درد و 

اين امر باعث مي گردد كه قضات با توجه به سن قرباني . تحمل كند متفاوت استرنج را 
هر دو شخص در يك دسته ي واحد قرار گرفته صدمه آراي مختلف صادر كنند هرچند كه 

سوم اينكه شرائطي كه صدمه در آن رخ مي دهد ؛ ين امر كامال معقول و متعارف استباشد و ا
ي كه دستش را در يك تصادف رانندگي از دست مي دهد براي مثال خواهان. نيز مهم است

دستش را از دست مي دهد، درد و رنج  كه در اثر خطاي شغلي پزشك احتماال نسبت به كسي
نظير پزشك (اين كامال طبيعي است كه صدمه در يك رابطه ي خاص . كمتري تحمل مي كند
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 ,Avraham, Ronen(  ي رانندگيباعث درد و رنج بيشتري شود تا صدمه در اثر حادثه) و بيمار

op cit, P 93(.  
  
   براي خسارتهاي درد و رنجبلغي مقطوع تعيين م. ب

بلغي  اين است كه م پيشنهاد شده استآراي غير قابل پيش بينيمسئلة روشي كه براي حل 
براي مثال در آمريكا آخرين پيشنهاد توسط .  را براي خسارتهاي درد و رنج قرار دهيممقطوع
 دالر به 250000ئيس جمهور اين كشور ارائه گرديد كه چندين بار نسبت به تعيين مبلغ بوش ر

بر اساس چنين رژيم حقوقي اي،  .طور مقطوع براي اينگونه خسارتها به كنگره اصرار ورزيد
وكال و بيمه گران نسبت به حدود مبلغي كه در رأي مي آيد، آگاهي بيشتري پيدا مي كنند و 

ت پيش بيني آراء كاهش خواهد يافت اما حتي در مورد همين راه حل ساده نيز ميزان عدم قابلي
 خسارتهاي درد و رنج تعيين  براياگر ما مبلغ زيادي را . مسائل و مشكالتي ظاهر مي شود

كنيم، ممكن است عمال زياد به كار نيايد چرا كه اغلب ادعاها در مورد خسارتهاي درد و رنج 
 را كاهش دهيم تا مبلغاگر براي فرار از اين مشكل اين . هستندبسيار كوچك و كم اهميت 

دايره ي شمول آن ادعاهاي بيشتري را در بر بگيرد مشكل دومي ظاهر مي شود؛ همانطور كه 
بيشتري ديده اند براي طرح ادعاي خود با محدوديت صدمه قربانياني كه «ويسكاسي مي گويد 

مبلغ كمتري نسبت به آن صدمه عيت كساني كه وضدر اين در حالي است كه . مواجه هستند
  ).ibid, P 94 (»تغييري حاصل نمي شود ديده اند تعيين شده

 خسارتهاي درد و رنج وجود دارد عيين مبلغي مقطوع برايمشكل ديگري كه در ارتباط با ت
اين است كه اين روش در مورد ارزشگذاري بيشتر و كمتر از حد از خسارتهاي درد و رنج در 

مبلغ مثال اگر . (رد خسارتهايي كه زير حد تعيين شده قرار مي گيرند تدبيري نينديشيده استمو
 در مورد دالر ارزشگذاري شده باشد، براي مثال 100  رنج خسارتهاي درد ومقطوع براي

، اين مبلغ ثابت است و اين  و خسارتهاي روحي ديگرناشي از مرگ مادرروحي خسارت 
).  دالر در شرائط مختلف ندارد100گذاري بيشتر يا كمتر از اين روش تدبيري براي قيمت 

براي پرهيز از اين مشكل راه حلي پيشنهاد شده است كه بر اساس آن يك طيف منعطف در 
وارده و سن صدمه مورد حداقل و حداكثر مبلغ را در دسته هاي مختلف كه با توجه به شدت 

وش هم مشكالت خاص ما به هر حال اين را. قرباني طبقه بندي شده است، نشان مي دهد
براي مثال كافي نيست كه طيف منعطفي از حداقل و حداكثر تعيين شود ؛ خودش را داراست
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هرچند اين امر باعث مي شود در آرائي كه صادر مي شود تفاوت اين مبالغ و در نتيجه 
، ولي باز هم )شودو در نتيجه مشكل عدم قابليت پيش بيني آراء حل (اختالف آراء كمتر شود 

مبلغ واقعي خسارت را تضمين نمي كند كه اين امر خود منجر به اشكال دومي مي شودكه 
اينكه يك نفر بايد پيدا شود كه اين حداقل و حداكثر را از قبل تعيين كند و عبارت است از 

مشكل ديگري كه  .اين يك وظيفه ي دشوار است كه هزينه هاي بسياري با خود به همراه دارد
در ارتباط با تعيين مبلغي براي اين خسارتها وجود دارد اين است كه اين قواعد ممكن است 

براي مثال قاضي به راحتي مي تواند تفاوت بين حداكثر مبلغ . به راحتي زير پا گذاشته شود
آن تعيين شده و آن مبلغي را كه مطلوب قاضي است ولي به علت وجود سقف نمي توانسته به 

رأي دهد، در زيانهاي مالي و اقتصادي كه به شخص وارد آمده احتساب كند و مبلغ زيانهاي 
همچنين وكيل خواهان ممكن است . مالي را افزايش دهد و در نتيجه اين نظريه بي اثر مي شود

خسارتهاي درد و رنج را كه جنبه ي اقتصادي ندارند با يك توجيه اقتصادي دوباره درخواست 
خسارتهاي درد و رنج كه در واقع محدود به مبلغ معيني بوده است را به خسارتهاي كند تا 

به خاطر همه ي اين دالئل، اين مسئله مورد ترديد است  .اقتصادي كه سقفي ندارند تبديل كنند
 پوند براي درد و رنج 100چه مبلغي قطعي، مثال (كه تعيين مبلغي براي خسارتهاي درد و رنج 

ادر و چه طيف منعطفي از حداقل و حداكثر مبلغ براي خسارتهاي درد و رنج ناشي از مرگ م
)  پوند با توجه به شرائط مختلف100 تا 50مثال براي درد و رنج ناشي از مرگ مادر بين (

  )ibid, P 95 (.بتواند كمكي به حل مشكل ارزيابي خسارتهاي درد و رنج بنمايد
  
  برنامه گذاري و قالب بندي نظريه  .ج
 ظريه ديگري كه براي حل مشكل ارزيابي خسارتهاي درد و رنج پيشنهاد شده است عبارتن

ست از اينكه خسارتهاي درد و رنج از طريق برنامه ها يا قالب ها يا طرح ها ارزيابي گرديده و ا
برنامه گذاري اين بود كه نظريه نقطه ي عطف . در يك چارچوب مشخص سازماندهي شود

راي گروههاي مشابهي از خسارتها مقرر شده و از اختالف و تغير در نوعي خسارت يكدست ب
تفاوت اين نظريه با نظريه ي طبقه بندي نه گانه ي . آراء كه در گذشته وجود داشت پرهيز شود

صدمات در اين است كه اين برنامه ها با در نظر گرفتن آرايي كه در گذشته در مورد 
مخالفان اين  .ختلف صادر شده است، تنظيم ميگردندخسارتهاي درد و رنج ناشي از صدمات م

نظريه معتقدند كه برنامه هايي كه مبتني بر آراي صادره در گذشته هستند دچار همان مشكل 
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اختالف و شكاف بين آراء مي باشد كه بدون اين برنامه نيز همين مشكل وجود داشت و در 
نامه گذاري براي فرار از چنين برنظريه حقيقت اين است كه . نتيجه مشكلي حل نمي شود

همچنين روش طراحي يك سيستم و قالب  .مشكلي طراحي شده بود اما عمال مؤثر واقع نشد
تحقيقي كه در . نيز نمي تواند مؤثر باشد...) به صورت شديد، خيلي شديد و(بندي صدمات 

 دسته ي اين زمينه انجام شده است نشان مي دهد كه قالب بندي صدمات براي مثال در نه
 هزار تا يك ميليون دالر به عنوان خسارت تعيين شده است 100مختلف كه براي هر دسته از 

 هزار 100مؤثر در حل مشكل نبوده و دقيقا همين امر منجر به پراكندگي و اختالف در آراء از 
شود، اگر اين قالب ساده منجر به اين همه تغيير در انواع صدمات . تا يك ميليون دالر مي گردد

واضح است كه اين روش هم كمكي به ما در مورد ارزيابي اينگونه خسارتها و به دست دادن 
  ).ibid, P 106(معياري به قضات براي قابل پيش بيني ساختن آراي آنها نمي كند

  
  )ريسك گريزي(تمايل به پرداخت پول براي فرار از خطر نظريه  .د

ارائه شده است اين است كه از قاضي رويكرد ديگري كه توسط برخي از حقوقدانان 
خواسته شود تا ارزيابي كند كه يك شخص متعارف براي از بين بردن ريسكي كه باعث 
خسارت درد و رنج شده است چه مبلغي را حاضر است قبل از وقوع حادثه بپردازد تا همان 

ترتيب تمايل به بدين . مبلغ به عنوان خسارت درد و رنج بعد از وقوع حادثه نيز پرداخته شود
پرداخت پول قبل از وقوع حادثه براي پيشگيري از ورود صدمه، مي تواند جهت تعيين مبلغ 

اين معيار ارزيابي . خسارتها در نظر گرفته شود و در عين حال نقش تحذيري نيز داشته باشد
-Ott, Claus & Hans (.هزينه هاي خسارت درد و رنج را قبل از وقوع حادثه نشان مي دهد

Bernard, Schafer, 2004, P 246.(  
از ديدگاه حقوقي و اقتصادي اين رويكرد معقول به نظر مي رسد اما به هر حال اتخاذ چنين 

درست است كه قضات تمايل به پرداخت . تصميمي نيز معايب خاص خودش را داراست
 مي زنند، اما مبلغي را قبل از وقوع حادثه در مقابل از بين بردن خطر ناشي از صدمات تخمين

براي مثال احتمال خطرات مختلف، ارزيابي . اين وظيفه هنوز هم مشكل ساز به نظر مي رسد
دليل اين امر اين است كه . واحد ايجاب مي كندصدمه هاي مختلفي را در مورد قيمت يك 

تمايل به پرداخت پول قبل از وقوع حادثه با افزايش ميزان ترس و وحشت از آن خطر افزايش 
 يابد و اين ترس در مورد خطرات مختلف در يك حادثه واحد متفاوت بوده و لذا مبلغي مي
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همچنين اين تمايل به پرداخت پول به نسبت . كه قاضي بايد تعيين كند نيز متفاوت مي گردد
براي مثال . درجه آگاهي افراد در مورد شدت خطري كه آنها را تهديد مي كند كاهش مي يابد

ند كه خطري كه عزيزش را تهديد مي كند شديد است و اين امر باعث اگر شخص احساس ك
ترس و وحشت او شود، حاضر است مبلغ بيشتري را قبل از وقوع حادثه بپردازد نسبت به 

كه از خطر آگاهي دارد و مي داند كه احتماال چنين خطري براي عزيز او تهديد محسوب  وقتي
به هر حال اين معيار هم  .حالت قبل پول بپردازدنمي شود و لذا حاضر نيست كه به اندازه 

اين نظريه از اين حقيقت غافل است كه مبلغ پولي كه اشخاص . نمي تواند معيار خوبي باشد
       ) خسارتهاي غير مالي(حاضرند براي از بين بردن خطري كه باعث خسارت درد و رنج

ن خطري كه باعث خسارتهاي مالي بپردازند ممكن است شامل مبلغي براي از بين بردمي شود 
براي مثال موردي را در نظر بگيريد كه در آن شخصي به خاطر سقوط . شده است نيز بشود

اگر . و هم دچار خسارت مالي شده است) درد و رنج(يك نردبان هم دچار خسارت غيرمالي 
حاضر است ) خوانده ي متعارف(از قاضي خواسته شود تا ارزيابي كند كه يك انسان متعارف 

چه مبلغي را براي فرار از خطر سقوط از نردبان بپردازد، مبلغي كه قاضي تعيين مي كند ممكن 
در اين  .است نه تنها شامل خسارتهاي غير مالي بشود بلكه شامل خسارتهاي مالي نيز مي شود

غي مورد، اين معيار كه براي ارزيابي خسارت درد و رنج تدبير شده است منجر به تعيين مبل
  ) (Avraham, Ronen, op cit, P 106.بيش از خسارتهاي غير مالي مي شود

بيشتر متخصصين حقوق و اقتصاد موافقند كه در مورد اين مسئله كه تا چه حد حقوق 
مسئوليت مدني بايد خسارتهاي درد و رنج را جبران كند بستگي به اين دارد كه بررسي شود 

ه حد تقاضا براي بيمه كردن چنين امري وجود دارد؟ اينكه كه آيا در يك بازار فرضي بيمه تا چ
از قاضي بخواهيم كه بررسي نمايد كه آيا چنين تقاضايي وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد 
قلمرو آن را ارزيابي نمايد امري عادي است كه نشان مي دهد كه چطور خسارتهاي درد و رنج 

در يك بررسي جديد كه در اين  .قي ارزيابي كردرا مي توان از يك ديدگاه اقتصادي و حقو
زمينه انجام شده است پرسشنامه هايي به افراد ارائه گرديد كه از آنها مي خواست تا مبلغ پولي 
كه آنها حاضرند به قيمت كاالهايي كه فرضا آنها را خريده بودند اضافه كنند و در ازاي اين 

درد و رنج در صورت نقص و ورود خسارت مبلغ كاالهايشان تحت حمايت بيمه خسارتهاي 
نتيجه مطالعات نشان مي داد كه اشخاص حاضرند مبلغي اضافي بابت . قرار گيرد را تعيين كنند

نسبت به ارزش بيمه اي كه محتمل و قابل ) صدها درصد باالتر(حق بيمه به ميزاني بيشتر 
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ي را در مقابل بيمه اينگونه در اين بررسي شركت كنندگان مبلغ اضاف. انتظار بود، بپردازند
خسارتها به مبلغ واقعي كاال اضافه مي كردند، بدون اينكه از ارزش واقعي بيمه اين كاالها خبر 

براي مثال وقتيكه از آنها پرسيده شد كه چه مبلغي را حاضرند بابت بيمه صدمات . داشته باشند
 316 كنندگان حاضر بودند مالي و غير مالي هنگام خريد كاالهاي مختلف بپردازند، شركت

 دالر 266 دالر ارزش داشت و 800دالر بابت حق بيمه خسارتهاي مالي براي تايرهايي كه 
كه ارزش محتمل حق بيمه براي هر دو نوع  خسارتهاي غير مالي بپردازند در حاليبيمه بابت 

  (ibid, P108) .از اين بيمه ها فقط يك دالر بود
براي مثال كافي است كه .  ايرادات خاص خودش را داراست اين نظريه هم   بدين ترتيب

قضات نيز در ارزيابي اين مبلغ فرضي بابت حق بيمه همان اشتباهاتي را بكنند كه افراد شركت 
داليل تجربي نشان مي دهد كه تعيين مبلغ . كننده در بررسي انجام شده آنها را مرتكب شدند

از اين طريق كه از ) ه بيمه خسارتهاي غير ماليخسارتهاي مالي و چبيمه چه (مطلوب بيمه 
قاضي بخواهند كه ارزيابي كند كه يك شخص متعارف در بازار چه مقدار حق بيمه خريده 
است منجر به مبالغي غير واقعي در مورد خسارتهاي درد و رنج مي شود و نتيجه اين مي شود 

افراد جسارت اقدام به هر عملي (تحذيري مسئوليت مدني دچار نوعي افراط مي گردد جنبة كه 
را كه حتي اندكي بيم ورود خسارت درد و رنج در آن برود را ندارند و اين مسئله براي جامعه 

 ,ibid(و تنها به همين دليل اين رويكرد نبايد عملي گردد) و اقتصاد يك كشور زيانبار است

P109.(  
  
   سيستمي از مضروب فيه هاي منطبق شده با سن افراد.ز

وارد به قرباني با توجه به شدت آن صدمه سارتهاي درد و رنج در تالش براي جبران خ
صدمه هستند، البته به اين شرط كه اين خسارتها در جبران خسارتهاي مالي لحاظ نشده و 

يكي از عناصر درخواست جبران خسارت اين است كه ضرر بايد (جبران نگرديده باشند 
راه حلي براي آن داشتند ارائه نظريات قبلي سعي در مه همشكلي كه ). جبران نشده باشد

. عبارت بود از اينكه چطور بايد شدت صدمات وارد به يك قرباني تقويم و ارزيابي شود
تحقيقات نشان مي دهد كه قضات، وكالي خواهان و وكالي خوانده عموما همگي درباره ي 

ق دارند منتها مسئله اي كه در آن طبقه بندي صدمات به نسبت درجه ي شدت آنها توافمسئله 
. با هم اختالف دارند اين است كه چند دالر بايد در مقابل هر طبقه از اين صدمات قرار گيرد
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همانطور كه گفته شد يك جدول نه طبقه براي طبقه بندي صدمات با توجه به شدت آنها 
 ibid, P(موفق عمل كنداما اين پيشنهاد هم به دالئل ذكر شده نمي تواند . پيشنهاد شده است

110.( 

بر طبق نظريه ي استفاده از مضروب فيه ها، براي تعيين مبلغ خسارتهاي درد و رنج بايد 
هزينه هاي پزشكي و دارويي به عنوان مبنايي براي محاسبه خسارتهاي درد و رنج به كار برده 

قرباني تعيين گرديده بر مبناي اين شيوه سيستمي از مضروب فيه هايي كه با توجه به سن . شود
و براي قضات الزام آور نمي باشند طراحي شده است كه مرتبط با هزينه هاي پزشكي و 
 .دارويي ناشي از يك صدمه است تا از اين طريق بتوان خسارتهاي درد و رنج را اندازه گرفت

  :به جدول زير توجه كنيد
  

1  2  3  
  د و رنجخسارتهاي در  مضروب فيه  هزينه هاي پزشكي و دارويي

   دالر50000-0  5/0  دالر0-100000
   دالر375000-75000  75/0  دالر100001-500000
   دالر1000000-500001  1  دالر500001-1000000

  1250000بيش از   25/1  1000000بيش از 
  

خسارتهاي درد و رنج قاضي محاسبه همانطور كه در جدول باال نشان داده شده است، براي 
وارده ارتباط نزديك دارند تعيين صدمه هزينه هاي پزشكي گذشته و آينده را كه با ابتدائا بايد 

اين كار با همان روشي كه امروزه در كشورهايي كه اين روش اعمال مي شود ). 1ستون (نمايد
بعد قاضي مرحله در . انجام مي گيرد، يعني از طريق استفاده از تخصص متخصصين و ديگران

ت جسمي را با استفاده از مضروب فيه هاي موجود در ستون ضرب بايد هزينه هاي سالم
 مي شود در مورد خسارتهاي درد و رنج ديده 3نتيجه آن چيزي است كه در ستون . نمايد

.(ibid, P 111)  
براي مثال اين مضروب .    مضروب فيه ها را مي توان به روش هاي مختلفي محاسبه كرد

رزيابي خسارتها راي قبلي باشد و سپس قضات ديگر براي افيه ها ممكن است الهام گرفته از آ
همچنين .  راهنمايي كه در عين حال برايشان الزام آور نيست استفاده كننداز آنها به عنوان
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 توسط قانونگذار و به صورت از پيش تعيين شده مقرر شوند و قاضي با اعداد مبناممكن است 
ديگر اينكه مي توان تصور رژيمي را نكته . نمايداستفاده از آنها نسبت به صدور رأي اقدام 

نمود كه در آن تنها در صورتي به خسارتهاي درد و رنج رأي داده مي شود كه هزينه هاي 
سالمت جسمي از يك حداقل بيشتر باشد تا بتوان گفت كه تنها در مواردي به چنين 

 رنج را نيز ايجاب خسارتهايي رأي داده مي شود كه جديت صدمه جبران خسارتهاي درد و
همچنين مضروب فيه ها بايد با توجه به سن قرباني تغيير كند و اين واقعيت مد نظر قرار  .كند

گيرد كه شخصي كه سن كمتري دارد و مجبور است كه با يك ناتواني دائمي تا آخر عمر 
ارد، دست و پنجه نرم كند بايد مبلغ بيشتري را نسبت به شخصي كه اميد به زندگي كمتري د

 سال ديگر با درد و رنج 60 ساله كه قرار است هنوز 20براي مثال يك فرد . دريافت نمايد
 ساله كه با توجه به فرض فقط 60ناشي از آن صدمه زندگي كند قابل مقايسه نيست با يك فرد 

ارزيابي دقيق مضروب فيه ها از حوصله ي .  سال ديگر اين درد و رنج را تحمل مي كند20
 وارده ارزيابي گردندصدمه خارج است و بايد با توجه به مشاهدات تجربي و شدت اين بحث 

.(ibid, P111)  
در حاليكه هيچ .    به نظر مي رسد كه اين پيشنهاد با داليل تجربي موجود انطباق كامل دارد

مطالعه ي جدي همبستگي بين خسارتهاي درد و رنج و هزينه هاي پزشكي را مورد بررسي 
ه است، بررسي هاي چندي انجام شده است كه همبستگي مثبت بين خسارتهاي درد قرار نداد

) در اثر پرداخت هزينه هاي پزشكي(و رنج و ضرر اقتصادي كه شامل از دست دادن دارايي 
دليل اين همبستگي مثبت بين خسارتهاي درد و رنج و ضرر . نيز مي باشد را نشان مي دهد

مالي بيشتر شود خسارتهاي درد و رنج نيز بيشتر مي مالي چيست؟ چرا هرچه خسارتهاي 
شود؟ به نظر مي رسد دليل آن اين باشد كه هرچه خسارتهاي مالي بيشتر باشد نشان دهنده اين 
است كه شدت صدمه باالتر بوده است و اين همان چيزي است كه با توجه به آن خسارتهاي 

 همبستگي مثبت بين خسارتهاي درد و همچنين براي نشان دادن. درد و رنج پرداخته مي شود
رنج و هزينه هاي پزشكي بررسي هاي بيشتري الزم است تا اين ارتباط اثبات شود چرا كه داده 
هاي كمي وجود دارد كه مبالغي را كه براي خسارتها صادر شده است، به عناصر ريزتر تجزيه 

برخي معتقدند  ).ل داده استتا بتوان دريافت كه چه عناصري اين مبالغ را شك(و تحليل كند 
كه خسارتهاي درد و رنج همبستگي مثبت با درآمد ماهيانه ي افراد دارد و هرچه درآمد افراد 

همانطور كه مشاهده شد ما . بيشتر باشد خسارت درد و رنج بيشتري به آنها تعلق مي گيرد
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 رنج مد نظر قرار خسارتهاي درد ومحاسبه صرفا هزينه هاي پزشكي را به عنوان مبنايي براي 
داديم و بدين ترتيب به دالئل چندي عنصر از دست دادن درآمد را در تعيين مبلغ خسارتهاي 

نخست اينكه معلوم نيست ارتباط بين درآمد ماهانه فرد با درد . درد و رنج مد نظر قرار نداديم
 براي شخص شرائط ديگرهمه اگر در نظر بگيريم كه به جز درآمد ماهانه، . و رنج او چيست

الف و ب يكسان است، اين مسئله قابل توجيه نيست كه بگوييم شخصي كه درآمد ماهانه 
  بيشتري دارد درد و رنج بيشتري را نسبت به فردي كه حقوق ماهانه ي كمتري دارد تحمل 

دقيقا صحه كه مرتبط ساختن درد و رنج با خسارتهاي مالي به طور كلي  مي كند؛ درحالي
دوم اينكه همين كه وضعيت سالمت جسمي خواهان ثبات پيدا كرد امر است؛ گذاشتن بر اين 

تخمين هزينه هاي پزشكي و دارويي در آينده ) در مورد درد و رنج ناشي از صدمات جسمي(
برعكس، تخمين درآمد ماهانه اي كه احتماال در آينده از دست مي رود . بسيار آسان است

اي مثال بسياري از عوامل ممكن است بر ارزيابي درآمد بسيار پيچيده تر و دشوارتر است؛ بر
بسياري به عالوه ... افراد در آينده مؤثر باشند نظير احتمال ارتقاء و ترفيع، تغيير حرفه و شغل و

از قربانيان كودكان هستند كه هنوز شغلي نداشته و تعيين ميزان درآمدي كه در آينده از دست 
ممكن است به اين روش ايراد شود كه مبتني  . استمي دهند هنوز در حد حدس و گمان

كردن خسارتهاي درد و رنج بر هزينه هاي پزشكي ممكن است باعث شود كه قرباني از 
در . موقعيت خويش سوء استفاده كرده و هزينه هاي غير ضروري در طول درمان به بار آورد

لي قرباني در ارتباط با حقيقت دادگاهها براي مدت طوالني نگران سوءاستفاده هاي احتما
خسارتهاي درد و رنج بوده اند و شايد به همين دليل هم تمايل چنداني به استماع اينگونه 

در پاسخ مي توان گفت كه حتي اگر اينطور هم باشد، به نظر مي رسد كه  .دعاوي نداشته اند
اي اندازه امكان دستكاري و سوء استفاده در مورد هزينه هاي پزشكي نسبت به ديگر روشه

كه شامل از دست دادن درآمد هم (گيري خسارت درد و رنج نظير در نظر گرفتن زيانهاي مالي 
يا مثال شهادت خود قرباني در مورد اندوهي كه بر او تحميل شده است، بسيار كمتر ) مي شود

حتي اگر خواهان حاضر باشد كه به طور مكرر و غير ضروري نزد پزشك برود يا عكس . است
اري و راديو گرافي نمايد، مطمئنا حاضر نيست كه صرفا به خاطر دريافت مبلغ بيشتري برد

در حقيقت در برخي از كشورها  .بابت خسارتهاي درد و رنج تن به عمل جراحي بدهد
شركتهاي بيمه روش هايي دارند كه با استفاده از آنها هزينه هاي پزشكي  كه غير واقعي به نظر 

همچنين دليلي ندارد كه بگوييم قاضي اين قدرت را ندارد كه . ي ماندمي رسد بال پرداخت م
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به هر حال به نظر مي رسد كه سيستمي . سوء استفاده هاي احتمالي خواهان را تشخيص دهد
غير مسئله از مضروب فيه هاي مبتني بر سن كه در عين حال براي قاضي الزام آور هم نباشد 

اين روش  .در عين حال هزينه هاي اجرائي كمي هم داردقابل پيش بيني بودن را حل كرده و 
غير قابل پيش بيني بودن آراء را حل مي كند، چرا كه وكال به محض مالحظه ي هزينه مسئله 

درد و هزينه هاي پزشكي و با مالحظه ي جدول مضروب فيه ها در مي يابند كه چه مقدار 
همچنين اين روش پيچيدگي موجود . يردرنج به طور بالفعل و بالقوه به موكلشان تعلق مي گ

در ساير روشها را ندارد چون اين روش سياستگذاران را دچار پيچ و خم هاي برنامه گذاري 
 .ها، قالب ها و جداول نمي كند و نيز اعمال اين روشها را نيز به قاضي تحميل نمي كند

ارد و در عين حال همچنين اين شيوه دست قاضي را براي تصميم گيري آگاهانه باز مي گذ
اين شيوه اختيار قاضي را نيز همچنان به رسميت . پيچيدگي هاي شكلي را نيز در خود ندارد

مي شناسد چرا كه اختيار تعيين خسارتهاي درد و رنج را در دست قاضي مي گذارد و فقط 
كرد اين روي. شيوه ي تعيين مبلغ را ارائه مي دهد و مبلغ را به طور مقطوع تعيين نمي كند

نخست آنهايي هستند كه معتقدند كه دسته . قاعدتا بايد مورد پسند دو گروه از افراد واقع شود
دوم كساني هستند كه دسته . قاضي بايد حداكثر آزادي و اختيار را در تصميم گيري داشته باشد

كلي از پراكندگي و اختالف شديد در آراء به ستوه آمده اند، چرا كه اين شيوه خطوط راهنماي 
بر مبناي اين  .را در اختيار قضات گذاشته و از پراكندگي و اختالف در آراء جلوگيري مي كند

شيوه هيچ نيازي نيست كه مصاديق مختلف صدمات مشابه را در دسته هاي گوناگون جاي 
همچنين در اين شيوه  .داده و آنها را طبقه بندي كنيم و يا نياز به قالب و برنامه داشته باشيم

غه اي در مورد تورم اقتصادي احساس نمي شود چرا كه تورم در مضروب فيه ها هيچ دغد
        اثري ندارد و نيز همانطور كه گفته شد آرائي كه در مورد خسارتهاي درد و رنج صادر 

اما اين نظريه نيز خالي از اشكال نيست؛ . مي شوند قابليت پيش بيني بيشتري خواهند يافت
موردي را در نظر . دتر هزينه هاي پزشكي كمتري به بار مي آوردبراي مثال گاهي صدمات شدي

بگيريد كه هزينه هاي پزشكي ناشي از قطع پاي شخص احتماال كمتر از هزينه هاي درمان پاي 
شخص براي نجات او مي باشد؛ درحاليكه درد و رنج كسيكه پايش قطع شده احتماال بيشتر 

جدي اي بوده صدمه ي را در نظر گرفت كه شاهد مي توان دعواي رهگذر همچنين. است
هزينه هاي پزشكي اين شاهد ممكن است . است كه به يكي از خويشاوندان او وارد آمده است

همين قضيه . خيلي كم باشد اما غم و اندوهي كه بر او تحميل مي شود احتماال بسيار زياد است
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 شخص در اثر استعمال يك كرم، ممكن است در موارد ديگر نيز صدق كند، نظير موردي كه
سالمت پوست صورتش را از دست مي دهد كه هزينه هاي پزشكي كمي به بار مي آورد ولي 
قاعدتا غم و اندوهي گزاف را به او تحميل مي كند و لذا معيار هزينه هاي پزشكي براي 

ست كه هرچند در پاسخ گفته شده ا. خسارتهاي درد و رنج نمي تواند متناسب باشدمحاسبه 
اين شيوه و اين مضروب فيه ها براي قاضي الزام آور نمي باشد و قاضي مجاز است كه در 

 به هر اما(ibid, pp. 113-119) برخي موارد خاص از مضروب فيه هاي مقرر منحرف شود،
عبارت است از حال همين انحراف قاضي ما را از هدفمان از جعل اين مضروب فيه ها كه 

  . قابل پيش بيني ساختن آرايي كه در آينده صادر مي شود، دور مي كندتسهيل كار قضات و
مشكل ديگري كه در اين نظريه ديده مي شود اين است كه در اين روش فقط به خسارتهاي 

موردي را در نظر بگيريد كه . درد و رنجي توجه شده است كه ناشي از صدمات جسمي باشد
پزشكي بر هزينه از دست مي دهد ولي هيچگونه شخص در اثر بي احتياطي ديگري عزيزي را 

در اين نظريه تدبيري براي ارزيابي اين نوع از خسارتهاي درد و رنج . او تحميل نمي شود
  .انديشيده نشده است

هزينه هاي پزشكي هماهنگ نظريه تا حدي با » هموفيلي ها«در حقوق ايران رأي مشهور به 
اين دادگاه با تكيه بر مباني فوق الذكر و در ...«: استدر اين رأي چنين آمده . به نظر مي رسد

يك مبناي مشخص براي تعيين خسارات معنوي ناشي از خسارات وارده بر جسم ارائه جهت 
خسارت معنوي ناشي از دردها و ) الف(و تفكيك خسارت معنوي مذكور به دو قسمت 

با زندگي اجتماعي و آالم روحي و رواني مرتبط ) ب(رنجهاي مستقيم و خسارت جسمي و 
شخصي مصدوم با اين استدالل كه نمي توان گفت درد ناشي از از دست دادن يك عضو و يا 

جسمي و نيز آالم رواني مرتبط با آن كه ممكن است تا ابد با شخص همراه باشد صدمه يك 
 را وارده بر جسم است و نيز دليلي وجود ندارد كه اين ميزان آالم روانيصدمه كمتر از خود 

بيشتر از آنچه كه بر نفس خود انسان وارد مي شود تصور نمود لذا با مالك و مبنا قرار دادن 
صدمه وارده بر نفس براي تعيين ميزان خسارت معنوي، خواهان را مستحق براي دريافت 

جسمي وارده تشخيص داده مستندا به مواد يك صدمه خسارتي به ميزان ارش تعيين شده براي 
 درصد 20انون مسئوليت مدني حكم بر محكوميت خواندگان را به پرداخت ميزان و دو و سه ق

    ديه ي مرد مسلمان به نحو تساوي از باب خسارت معنوي در حق خواهان صادر و اعالم 
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هرچند بر طبق اين نظر قاضي معتقد است كه ميزان خسارت درد و رنج بايد 1.»... مي نمايد
ه ميزان ديه يا ارش باشد، اما از اين جهت كه ضرر وارد بر معادل خسارت وارد بر جسم و ب

نظريه جسم را براي تعيين خسارتهاي درد و رنج مبنا قرار داده است مي توان آن را نزديك به 
دانست، چرا كه در حقوق غير اسالمي نهادي به نام ديه وجود ندارد و » هزينه هاي پزشكي«

خواستار جبران تمام خسارتهاي ناشي از اين نقصان زيانديده در عوض زيان جسمي مي تواند 
  .شود... از قبيل هزينه هاي پزشكي، بيكاري و

  
   QALYs(2(نظريه ي ارزيابي كيفيت سالهاي زندگي . ط

   نظريه ي ديگري پيشنهاد شده است كه بر مبناي آن كيفيت يك سال از زندگي فرد كه از 
.  به سر مي برد، به پول ارزيابي مي گرددنظر روحي در يك وضعيت سالمتي مشخص و ثابت

انجام مي گيرد كه از طريق آن تأثير وضعيت سالمتي » اقتصاد سالمتي«اين كار با مطالعه ي 
با تضعيف و يا تقويت . روحي در شرائط گوناگون را بر كيفيت زندگي ارزيابي مي كنند

فيت زندگي او نيز وضعيت سالمتي روحي و رواني فرد در يك دوره ي زماني مشخص، كي
بدتر شده و يا بهبود مي يابد و به اين ترتيب مبلغ خسارتهاي درد و رنج نيز كم و يا زياد مي 

  (Karapanou, Vaia & Visscher, Louis T., January 2009, P1 ).شود
  
   نظريات مبتني بر استفاده از معيار شخصي، نوعي و مختلط. و

  معيار شخصي. الف
 منكر اين مسئله هستند كه مي توان براي ارزيابي خسارتهاي درد و رنج برخي از حقوقدانان

ايشان معتقدند كه قابليت تألم پذيري در افراد . نوعي و ثابت و مسلمي به دست دادعدة قا
برخي از افراد داراي توان روحي و . مانند قيافه، سليقه و شخصيت اخالقي آنها متفاوت است

در مقابل . وان آنها در برابر حوادث مهم تأثر اندكي پديد مي آيدرواني بااليي هستند كه در ر
بنابراين . افراد ديگري هستند كه از كوچكترين حادثه اي تألم عميقي در آنها حادث مي شود

دادرس بايد براي ارزيابي خسارتهاي درد و رنج، وسعت و شدت خسارت، شخصيت اخالقي 

                                                 
31/04/1388، شعبه ي يك دادگاه عمومي و حقوقي تهران، صادره در "هموفيلي ها" رأي مشهور به .1  
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  ،1384درخشان نيا،( .نديده را كامال در نظر بگيردو وضعيت خانوادگي و موقعيت اجتماعي زيا
  ).129به نقل از ابراهيم مهدوي، 

ارزيابي خسارتهاي درد و رنج به پول با توجه به معيار شخصي وارد نحوة ايرادي كه به 
است اين است كه مالك ثابتي را در اختيار قاضي نمي گذارد و لذا قاضي در هر مورد بايد به 

روحيات فرد بپردازد و براي مثال در هر مورد مالحظه كند كه آيا اين جستجو و شناخت 
روحي در اين شخص خاص مؤثر بوده است يا خير و در صورت لزوم از كارشناس نيز صدمه 

همچنين برخي نيز ارزيابي و  .بسيار مي باشدهزينه استفاده كند، امري كه مستلزم وقت و 
ي غير ممكن دانسته اند و علت آن را اين امر سنجش صدمات روحي اشخاص را به طور نوع

پيشين، (مي دانند كه روحيات اشخاص و روان آنها مانند شكلها و اخالق آنها متفاوت مي باشد
 ).129ص

  
  معيار نوعي. ب

معيار نوعي، به اين عبارت است از مالك ديگري را كه در اين مسير مي توان پيشنهاد كرد 
معيار كلي، مي توان مبلغي را در قبال تألمات روحي اشخاص در معنا كه با در نظر گرفتن يك 

نظر گرفت و با توجه به شدت و ضعف تألم روحي، قانونگذار اين مبلغ را افزايش داده و يا 
يعني صرفنظر از روحيات خاص هر فرد، قاضي بايد به اين امر توجه كند . آن را كاهش دهد

انسان متعارف و معقول تا چه اندازه مؤثر بوده و كه آيا براي مثال اين حادثه خاص در يك 
   .شدت و ضعف آن را با توجه به تأثير آن در يك انسان متعارف در نظر بگيرد

عيب اين نظريه اين است كه ممكن است شخصي كه از امري متأثر نشده است، چرا كه آن 
ر متعارف باعث تألمات حادثه خاص در او تأثيري نداشته است، بتواند با اثبات امري كه به طو

 مبلغي را دريافت كند كه در واقع -اما در واقع در او اثري نداشته است- روحي مي شود 
مستحق نبوده است؛ اما در مقابل حسن اين نظريه اين است كه قاضي را از دشواريهاي مربوط 

اين  در 1در حقوق ايران رأيي. به تحقيق و جستجو در روحيات خاص هر فرد معاف مي كند
زمينه صادر شده است كه عليرغم اينكه از اين جهت كه گامي در مسير جبران اينگونه خسارتها 

در اين رأي چنين . به شمار مي آيد قابل تقدير است اما از چند جهت داراي ايراد مي باشد
ارائه و در جهت ... علي ايحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوي وارده...«: آمده است

                                                 
  31/04/1388، شعبه ي يك دادگاه عمومي و حقوقي تهران، صادره در "هموفيلي ها"رأي مشهور به .1
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انسان ها كليه جسماني و تساوي آن براي صدمه ي براي جبران خسارت معنوي ناشي از مبناي
افراد بشر از كليه بدون در نظر داشتن موقعيت هاي اعتباري با تأكيد بر اين مطلب كه اوال 

جايگاه انسان به ما هو انسان، داراي حيثيت و اعتبار و ارزش و شأن همساني بوده و بر اساس 
كه در فقه  ني كسي را بر كس ديگر برتري نيست مگر به تقوي؛ ثانيا از آنجائيآموزه هاي دي

اماميه براي خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعيتهاي علمي و 
اجتماعي و تأهل و تجرد و ساير موقعيتهاي آن، ديه به ميزان مشخص تعيين و اعالم گرديده، 

ابيم ي يين نشده موضوع را تحت عنواني به نام ارش قرار داده است در ميكه ديه تع در مواردي
كه بر خالف مقررات جاريه در نظام هاي حقوقي غير اسالمي كه در تعيين خسارات وارده بر 

در نظر مي گيرند اين موارد در تعيين خسارت بر ... علم و جسم مواردي چون شغل و سن و
ه تبعيت از اين امر در خصوص خسارت معنوي نيز لحاظ علي ايحال ب. نفس جايگاهي ندارد

آن در چارچوب و موضوعه قرار دادن موارد اين چنيني به خصوص در كشور ما كه حقوق 
حيطه ي مقررات شرعي و اسالمي تدوين گرديده با اين مشكل مواجه است چرا كه نمي توان 

ت و اعتبار و ارزش واالتري قائل براي افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعي و اكتسابي حيثي
شد و همه ي انسان ها در برابر ميز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند؛ ثالثا در خصوص 

سابق، اين امر قابليت توجه بيشتري شده خسارت معنوي بر جسم با توجه به دو وجه اعالم 
د كمتر از درد جسمي در يك شخص بي سواصدمه دارد چرا كه نمي توان گفت درد ناشي از 

افراد كليه يقينا آالم ناشي از صدمات جسمي در . يك شخص پزشك يا استاد دانشگاه مي باشد
از طرف ديگر من باب مثال شخصي كه در يك روستا موقعيت . به يك اندازه و ميزان است

 خانوادگي خود را به لحاظ ابتال به يك بيماري خاص از دست مي دهد نمي توان -اجتماعي
وارده به وي كمتر از لطمه روحي و رواني اي مي باشد كه به يك شخص لطمه كه گفت 

شاغل در يك پست مهم و يا داراي تحصيالت عاليه وارد مي شود؛ چه بسا جايگاه اجتماعي 
يك شخص بيسواد در بين قوم و قبيله خود به مراتب باالتر از جايگاه يك شخص جوان با 

باشد و ترجيح هر كدام از آنها بر ... شگاهي و علمي وتحصيالت عاليه در يك جامعه دان
  .ديگري يك ترجيح بال مرجح خواهد بود

علي ايحال اين دادگاه با نفي تأثير موضوعات اعتباري بر تعيين ميزان خسارت وارده معنوي 
به نسبت خسارت وارده بر جسم به دالئل فوق الذكر و با در نظر داشتن اين مطلب كه هر چند 

تعيين خسارت معنوي هيچگونه مبنا و ميزان مشخصي در هيچ نظام حقوقي ارائه نگرديده براي 
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حكم بر محكوميت ... و تشخيص و تعيين اين امر به قاضي دادگاه محول گرديده اين دادگاه
 درصد ديه مرد مسلمان به نحو تساوي از باب خسارت 20خواندگان را به پرداخت ميزان 

  .»صادر مي نمايد... معنوي
در اين زمينه بايد گفت . مالحظه مي شود كه قاضي در اين رأي معيار نوعي را برگزيده است

نخست اينكه درست است كه انسان ها در لحظه تولد حيثيت و اعتبار يكساني دارند اما با 
گذشت زمان اعتبارات اكتسابي و شأن افراد متفاوت گرديده و لذا اين موارد نبايد از فرعيات 

براي . شده و بايد در تعيين مبلغ براي جبران خسارتهاي درد و رنج به حساب آيدمحسوب 
كيفري پرونده مثال درد و رنج ناشي از تهمت دزدي به يك استاد دانشگاه با دزدي كه داراي 

دوم اينكه بر طبق نظريه اي كه از گذشته وجود داشته است ديه و ارش . است يكسان نيست
م است و بايد توجه داشت كه اين خسارت با درد و رنج جسمي و بابت خسارت وارد بر جس

روحي ناشي از صدمات جسمي متفاوت است چرا كه درد و رنج در افراد مختلف بسيار 
سوم اينكه درد و رنج ناشي از . متفاوت است و لذا اين قياس يك قياس مع الفارق است

ت شخصي نسبت به يك ضربه صدمات جسمي نيز در افراد مختلف يكسان نيست و ممكن اس
جسمي تحمل بيشتري داشته باشد تا شخص ديگري كه به خاطر همان ضربه مدتي طوالني 

چهارم اينكه در صدور حكم به جبران اين . درد را تحمل كرده و در بستر به سر مي برد
خسارتها ما در صدد ترجيح شخصي بر ديگري نيستيم بلكه قصد داريم كه صدمات وارد به 

بنابراين در همان مثال شخص بيسواد در بين .  افراد حتي االمكان به طور كامل جبران شودتمام
قبيله خود و استاد دانشگاه كه در رأي آمده است، اگر درد و رنج آن شخص بيسواد بيشتر از 
. استاد دانشگاه باشد نمي توان منكر اين امر شد كه خسارت بيشتري بايد به وي تعلق بگيرد

كه ادعاي دادگاه مبني بر اينكه براي تعيين خسارت معنوي هيچگونه مبناي مشخصي پنجم اين
در هيچ نظام حقوقي ارائه نگرديده داراي اساس جدي نمي باشد چرا كه نظريات ذكر شده در 
نظام هاي حقوقي مختلف كه در باال آورده شد حكايت از وجود مباني مختلف در ساير نظام 

تعيين ( اينگونه خسارتها دارد، هرچند كه قول به اختيار قاضيهاي حقوقي براي ارزيابي
در مقابل همانطور كه گفته . كه در رأي آمده است نيز يكي از نظريات ذكر شده بود) قضايي

) كه معتقد است خسارتهاي درد و رنج بايد به ميزان ديه يا ارش باشد(شد حسن اين نظريه 
  .وط به ارزيابي اينگونه خسارتها رها مي سازدهاي مرب اين است كه قاضي را از دشواري
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  معيار مختلط. ج
بر مبناي معيار مختلط مي توان دو معيار قبلي را با يكديگر جمع نمود تا از معايب هر دو 
مصون بوده و در عين حال به معياري نسبتا مطلوب براي جبران خسارتهاي درد و رنج دست 

ق اين معيار بايد انساني متعارف را در شرائط خاصي كه بر طب). الجمع مهما امكن اولي(يابيم 
براي مثال اگر قانونگذار براي تألم روحي ناشي از . حادثه براي او رخ داده است در نظر گرفت

از دست دادن فرزند، مبلغي را به طور كلي براي جبران خسارتهاي درد و رنج مادر آن فرزند 
ه است اما در همين مورد خاص اگر براي مثال آن در نظر بگيرد، مالك نوعي را اعمال كرد

فرزند تنها فرزند و سرپرست خانواده بوده باشد، عدالت ايجاب مي كند كه وضعيت خاص 
نيز در نظر گرفته شود و قاضي با توجه به وضعيت خاص او حكم به جبران ) مادر(زيانديده 

  .  خسارت صادر كند
ه مي خواهند كه با در نظر گرفتن اخالق حاكم در در حقوق آمريكا دادگاهها از هيأت منصف

قاعده «خويش را در جبران خسارت مد نظر قرار دهند و بر اساس يك » وجدان جمعي«جامعه 
خود را در شرائط شخصي قرار دهند كه حادثه اكنون براي او رخ داده است و هيأت  1»طاليي

واصل زماني معين مثال در ازاي هر روز يك دالر تعيين منصفه نيز در اغلب موارد مبلغي را با ف
  .)Avraham, Ronen, op cit, P103(مي كند

در نظر گرفتن انسان متعارف در شرائط عبارت است از اين روش نيز به معيار مختلط كه 
  .خاص حادثه نزديك است

 

   گيري نتيجه
الشي پيش روي قيمت گذاري و ارزيابي خسارتهاي درد و رنج هميشه به عنوان چ

با اين همه در نهايت بايد اعتراف كرد كه احتماال هيچ . حقوقدانان و قضات وجود داشته است
  .خسارتهاي درد و رنج را اندازه گرفت» مقدار واقعي«روشي وجود ندارد كه از آن طريق بتوان 
قت به ارزيابي خسارتهاي درد و رنج كه در حقيمسئله به هرحال هرگونه راه حلي براي حل 

  .طور دقيق قابل تقويم به پول نيست، كاستي هاي خاص خودش را داراست
به نظر مي رسد شيوه هايي نظير استفاده از نظريه تمايل به پرداخت پول براي فرار از خطر و 
يا تعيين مبلغي مقطوع براي خسارتهاي درد و رنج در كشورهايي كه اين تحقيقات در آنها 

                                                 
1. Golden Rule 
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اشد چرا كه اين شيوه ها با در نظر گرفتن شرائط خاص هر جامعه انجام گرديده عملي تر ب
پيشنهاد شده است و از آنجا كه در حقوق ايران هنوز بستري براي كارايي آنها فراهم نشده 
است، تحقيقات بيشتري الزم است تا بتوان راه حلي را براي ارزيابي دقيق اينگونه خسارتها به 

كم بر جامعه ايران و حقوق و قواعد و ارزشهاي اجتماعي پول يافت كه متناسب با شرائط حا
  .خاص جامعه ي ايران باشد

اما شايد بتوان گفت از آنجا كه هنوز تحقيقات جدي در زمينه ارزيابي دقيق خسارتهاي درد 
و رنج به پول در كشور ما انجام نگرفته است، بهتر است كه قضات با در نظر گرفتن يك انسان 

 خاص حادثه مبلغي را براي جبران اينگونه خسارتها مورد حكم قرار دهند و متعارف در شرائط
در اين مسير در هر مورد خاص از نظريات ذكر شده در باال استفاده نموده و براي مثال در 
تعيين مبلغي براي جبران خسارتهاي درد و رنج ناشي از صدمات جسمي، از هزينه هاي 

رتي كه شرائط حادثه نيز استعداد استفاده از چنين شيوه اي را پزشكي الهام بگيرند، البته در صو
  .داشته باشد

 تدابيري براي  با استفاده از تحقيقات جامعه شناسان و اقتصاد دانانقانونگذار نيز مي تواند
ارزيابي اينگونه خسارتها به پول ارائه دهد و براي مثال و به عنوان اولين گام جدولي را نظير 

واع خسارتهاي درد و رنج با توجه به شدت و ضعف آنها با تعيين مبالغي معين در طبقه بندي ان
اختيار قضات بگذارد تا ايشان به صورت اختياري و با در نظر گرفتن شرائط پرونده از اين 

  .جدول به عنوان راهنما بهره جويند
لت روزنه اي قضايي با دقت و پشتكار و با در نظر گرفتن انصاف و عدارويه اميد است كه 

  .را براي جبران و ارزيابي اينگونه خسارتها به پول بگشايد
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