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جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن
رضا محسنی واال  ،علی اصغر آقایی



(تاریخ دریافت1306/90/18 :؛ تاریخ پذیرش)1306/11/19 :

چکیده
مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافتهه و توجهه ویهدا دانشهم داو حقهوق و
دادرساو و قانونگذاراو کشورهای پیشرفته را به خود جلب کردا است و حتی گرایش به آو دارد که یک رشته مستقل حقهوقی بهه شهمار
آید .مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیاو حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتال که در نتیجه برخوردها و تزاحم حقوق میهاو
اشخاص جامعه ایجاد میشود و هموارا مورد توجه قانووگذار و کانوو بحث و گفت و گوی حقهوق دانهاو بهودا اسهت .الزامها خهارا از
قرارداد یا مسئولیت مدنی به مع ای عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدوو ای که قرارداد صحیحی در میاو باشهد
پدید میآید .قانوو مدنی این الزاما را با ع واو «در الزاماتی که بدوو قرارداد حاصل میشود» در مواد  391تا  333مورد توجه قهراردادا
است .شیوا های مختلف جبراو خسار در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیاو) و تابع اهداف مسئولیت مدنی
اند .از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام های حقوقی یکساو نیست د شیوا های تامین آو ها واجرای تعهد نیز یکساو نیست .بها وجهود
این عمدا ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارت د از :جلهب رضهایت زیاندیهدا جبهراو خسهار و
اعادا وضع پیشین زیاندیدا.

کلیدواژگان
جبراو خسار

رفع زیاو ضرر مستمری مسئولیت مدنی.

 کارشناسیارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :مربی ،واحد یادگار امام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
رایانامهdr.aghaii@yahoo.com :

.................................................... 431فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،33بهار 4317

مقدمه
حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن ال معادل  Law of Tortsمیباشد  Tortبهه معنهی شهجه هرم
است و شجه رم یک خطای مدنی است که غیر از نقض قرارداد بهوده و دادگهاه بهرای آن جهران
خسارت فراهم میکند .در تعریفی دیگر ،شجه رم یک خطای قانونی است که قانونگذار بهرای آن
جران خسارت خاص اعطا میکند .این تعریف با اشکال موا ه اسهت .زیهرا یهک شهکه مههم از
جران خسارت برای شجه رم دستور منع میباشد که در دادگاه انصاف اعطا شده اسهت یهیا از
اینکه هر گونه خسارتی اتفاق بیفتد .همچنین گفته شده ،شجه رم نقض تکلیف است که بر عههده
طرفین قرار گرفته است ،بدون تو ه به اینکه آنها به یذیرفتن آن رضایت داده باشند.
از لحاظ ا تماعی حقوق شجه رم ( مسئولیت مدنی ) باید بر رفتاری مجتنی باشد کهه از لحهاظ
ا تماعی غیر معقول است .عامه زیان معموال مسئول تلقی میشود زیرا که او عملی را با نیت غیهر
عاقالنه مرتکب شده است یا به این دلیه که او استاندارد مراتب را زیر یا گذاشته اسهت (

Prosser,

.)pp 1-6
مسئولیت مدنی را به دو شعجه مهم تقسهیم کهرده انهد ،قهراردادی و غیهر قهراردادی ،مسهئولیت
قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از مسئولیت مدنی است که به دلیه یارهای اختالفهات عملهی،
در دو بخا داگانه مورد مطالعه قرار میگیرد از این مسئله اصلی مجاحه

فرعهی دیگهر نیه بهه

و ود آمده است :از مله این که با چهه معیهاری بایهد مسهئولیت قهراردادی را از ضهمان قههری
بازشناخت؟ (کاتوزیان :4731 ،ص)31
مسئولیت قراردادی

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است (تعهد اصلی ) نامیده میشود و تعهدی که به سهجب
نقض قرارداد بر عهده مدیون قرار میگیرد ،تعهد ثانوی یا فرعی نام گرفته است تا از تعههد اصهلی
متمای شود( .همان ،ص )06به عجارتی مسولیت قراردادی عجارت است از مسئولیت کسهی کهه بهه
مو ب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را یذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در
انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد مینماید که در این صورت متعههد مکلهف اسهت خسهارت
وارده را جران کند( .امامی ،بیتا :ص) 7
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مسئولیت غیرقراردادی

در فرضی که دو شخص هیچ ییمانی با هم ندارند ویکی از آن دو ،به عهد یا به خطها ،بهه دیگهری
زیان میرساند ،مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد نامند .مثه اینکه قانون فرمان میدههد
که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید ،بهی مجهاالتی و بهی احتیهاطی نکنیهد ،تهمهت ن نیهد و آدم
نکشید .اگر کسی به این تکالیف که قانون برای همگان مقرر داشته است ،عمهه نکنهد و در نتیجهه
این تخلف خسارتی به دیگری زند ،باید آن را جران کند .این مسئولیت ییمان بین او و زیهاندیهده
نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همهه و هود دارد( .اسهالمی فارسهانی:4731 ،
ص)41
تمایز بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی

در این باره که مسئولیت قراردادی نتیجه تخلف از ا رای تعهد ناشی از عقد اسهت و بایهد رابطهه
قراردادی میان خواهان و خوانده و ود داشته باشد هیچ تردیهدی نیسهت ،مسهئولیتی کهه یهیا از
انعقاد قرارداد به و ود آید ،بر فرض که به مناسجت ییمان آینده باشد وصهف قهراردادی نهدارد .بها
و ود این اگر به منظور تهیه مقدمات ییمان اصلی ییا قهراردادی بهین دونفهر بسهته شهود (ماننهد
قولنامه) ،ا را نکردن تعهدات ناشی از این قرارداد نی سجب مسهئولیت قهراردادی مهیشهود .و لهذا
هر ا از قرارداد بین طرفین خجری نجاشد مسئولیت طرفین مجنی بر مسهئولیت غیهر قهراردادی قابهه
بررسی و جران خواهد بود( .کاتوزیان)4731 ،
عده ای این دو نوع مسئولیت را یکی مییندارند و از وحدت مسهئولیت قهراردادی و خهارج از
قرارداد صحجت میکنند به دلیه اینکه معتقدند هدف هر دو جران خسارت اسهت و تفهاوتی نمهی
کند این خسارت نتیجه تخلف از مفاد یک قرارداد باشد یا اینکه تجاوز از رفتار یک انسان متعارف
معقول به و ود آمده باشد .اما در مقابه دیدگاه مذکور ،میتوان از استقالل مسئولیت قهراردادی در
مقابه مسئولیت خارج از قرارداد ،دفاع کرد .زیرا که مسهئولیت مهدنی خهارج از قهرارداد و حقهوق
قرارداد ها با و ود اشتراک ،تفاوت های زیادی بها ههم دارنهد و ههدف و مجهانی در ایهن دو رشهته
متفاوتند .مثال در حقوق قراردادها حمایت و احترام بهه اصهه آزادی اراده اسهت امها در مسهئولیت
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مدنی خارج از قرارداد ،هدف جران خسارت است .و این تفهاوت مو هب تفهاوت در مسهئولیت
قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی میشود( .اسالمی فارسانی :4731 ،ص)41
مفهومشناسي ضرر و اقسام آن
الف) ضرر چیست؟

هر گونه صدمه مادی و معنوی و بدنی وارد به شخص را از مله عدم النفع در بر میگیرد درواقع
هر ا که نقصی دراموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دسهت بهرود یها بهه سهالمت و حیثیهت و
عواطف شخص لطمهای وارد آید میگویند ضرر به بار آمده است.
 .4ضرر از نگاه عرف

ضرر ،زیان یا خسارت در عرف معنای گستردهای در مقابه نفع دارد و به صهدمه بهه ههر چیه بها
ارزشی اعم از عین ،منفعت ،نفع مالی ،تمامیت سمانی ،سهالمت ،شخصهیت ،آبهرو یها غیهر از آن
اطالق میشود( .دهخدا)
 .2ضرر از نگاه فقه

علیرغم شهرت و تصور مسلم بودن اصه قابلیت جران کلیه خسارات ،این امر مورد مخالفت اکثهر
فقیهان و همچنین مراسم رسمی ایجاد کننده قواعد حقوق ،قرار گرفته است ،بهه خصهوص فقیههان
شورای نگهجان درموقعیت های مختلف با باین نظر مخالفت کرده اند و در مهوارد بسهیاری قابلیهت
جران آنچه از دید عموم و عرف ،خسارت و زیان به شمار میآیهد را رد کهردهانهد و در نهایهت،
قوانینی را که نفی کننده قابلیت جران مقوالتی از خسارت است به تصویب رسیده است( .صهفایی
و رحیمی :4736 ،ص)33
 .3ضرر از نگاه حقوق

ن د حقوقدانانی که معتقدند در نظام حقوقی ایران تفاوتی بین قضاوت عرفهی و حقهوقی در مهورد
خسارت و ود ندارد و هر آنچه عرف آن را خسارت و زیان تلقی میکند ،در صورت مع بهودن
دیگر شرایط مسئولیت مدنی ،تکلیف به جران خسارت را دریی دارد ،یا به تعجیر دیگر ،اصه ،ل وم
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جران کلیه خسارت است .چنین شهرت یافته که یذیرش چنین اصلی الزمه زندگی متمدن کنهونی
است و این اصه مورد یذیرش معمول کشورهای توسعه یافته نی قرار گرفته است ؛ عالوه بر ایهن،
معموال این حقوقدانان معتقدند قانون مسئولیت مدنی ،به طهور واضهو و هود چنهین اصهلی را در
حقوق ایران اعالم کرده و به رسمیت شناخته است( .بابایی ،بیتا :ص)17
 .1تحلیل مفهوم «ضرر» از نگاه حقوقي

تمامی مجانی و استدالالت باال ادعای ثابت نشده به نظر میرسد :در مورد حقوق تطجیقی و رویکرد
یذیرفته شده باید گفت همانطور که در باال آمده ،برخالف تصهور رایهن نه د ایهن حقوقهدانان ،در
معمول کشورها و نظامهای حقوقی ییشرفته هان چنین اصه و قاعهده ای یذیرفتهه نشهده اسهت.
(بابایی ،بیتا :صص )37-01
استناد به قواعد فقهی و منابع اسالمی برای اثجات ادعای و هود تکلیهف بهه جهران ههر گونهه
خسارت وارد به افراد قابه یذیرش نیست .در واقع عمده استناد این حقوقهدانان بهه قواعهد فقههی
الضرر است که از قواعد کلی مسلم یذیرفته شده در فقه اسالمی است .به تفسهیر ایهن حقوقهدانان
قاعده الضرر در این مفهوم ظهور دارد که شارع مقدس ،ایراد هرگونه خسارتی را به غیر منع کهرده
ی ا منتفی دانسته است و این ممکن نخواهد بود

به یذیرش ل وم جران کلیه خسارات وارده بهه

غیر ی ا به تعجیر دیگر ،قجول مسئولیت مدنی در مهورد جهران خسهارات وارده بهه افهراد ،ولهی ایهن
استدالل کامه و صحیو نیست ؛ زیرا از طرفی مطابق نظر اکثر فقیهان ،اساسا قاعده الضرر ارتجهاطی
به مجاح

مسئولیت مدنی و ایجاد تکلیف به جران خسارت ندارد و در مقابهه بیهان قاعهده کلهی

دیگری در فقه اسالمی در فقه اسالمی است ،و از طرف دیگر ،حتی اگر نظر اقلیهت فقههی لحهاظ
شود که قاعده الضرر را از قواعد مسئولیت مدنی خارج نمی دانند و از این قاعهده منهع یها منتفهی
بودن ایراد خسارات به دیگری را برداشت کرده اند ،باز هم این قاعده قابلیت جران کلیه خسارات
را تو یههه نخواهههد کههرد( .ر .ک .انصههاری ،ص737؛ خوانسههاری ،ج ،2ص264؛ بجنههوردی ،ج،4
ص)247
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ب) اقسام ضرر و زیان

بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام گرفته اسهت آن را بهه «قسهم مهادی» و
«معنوی» و «بدنی» تقسیم نمودهاند:
 .4ضرر مادی

خسارت مالی طیف وسیعی از خسارت را در بر میگیرد .تمامی ایهن خسهارات در وییگهی کمهی
بودن و قابلیت تقویم به یول ،مشترکند با الهام گیری از قوانین و مجاح

نظری میتهوان خسهارات

مالی را به سه معقوله کلی تقسیم کرد  )4 :تلف نقص و عیب مال  )2ه ینهه ههای مهالی  )7عهدم
تحصیه مال و منفعت .در مورد قابلیت جران هر یک از این موارد ،احکهام و مجاحه

خاصهی در

حقوق ایران شکه گرفته است و مناسب است که هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.
تلف ،نقض وعیب مال ( اعم از عین یا منفعت)

در و ود مسئولیت مدنی نسجت به خسارت تلف و نقص و عیهب مهال(اعهم از عهین یها منفعهت)
تردیدی در حقوق مدنی و فقه اسالمی و ود ندارد .در واقع قانون مهدنی بهه جهران ایهن معقولهه
خسارت مالی تصریو کرده است .این حکم در فقه نی تحت عنوان قاعده اتالف مورد بحه

قهرار

گرفته و از آنجا به قانون مدنی راه یافته است.
در مواد  727و  774قانون مدنی ذیه ابواب اتهالف و تسهجیب :تکلیهف جهران ایهن خسهارت
اینگونه بیان شده است:

 ماده  – 727هر کس مال غیر را تلف کند ضان آن است و باید مثه یا قیت آن را بدهد ،اعم
از اینکه روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر
آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 ماده  -774هرکس سجب تلف مالی شود باید مثه یا قیمت آن را بدهد و اگر سجب نقص یا
عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
با تو ه به صراحت قانونی وسابقه فقهی و حقوقی موضوع ،در قالب جران و ایجاد مسهئولیت
مدنی در مورد تلف ،نقص یا عیب عین یا منفعت در حقوق ایران تردیدی و هود نهدارد( .بابهایی،
ص)10
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 .2ضرر معنوی

دارایی معنوی انسان همچون دارای مادی او میتواند مورد تعدی قرار گیرد و لطمه بجیند .صهدمات
و ضررهای معنوی ممکن است به مراتب از ضرر های مادی سنگین تهر و طاقهت فرسهاتر باشهد.
صدمه به آبرو ،حیثیت و احساسات انسان خساراتی است که با هیچ ضرر مادی دیگر قابه مقایسهه
نیست ،به نحوی که بسیاری برای حفظ آبرو ،حیثیت و ناموس به راحتی ان و مهال خهود را فهدا
میکنند .بسیاری از حرکات ب رگ ا تماعی نی برای حفظ و حراست از ارزش های معنوی شهکه
میگیرد .دفاع از آزادی و استقالل مو ب انقالبات سیاسی و ا تماعی شده و افهراد بهرای دفهاع و
رفع تجاوز به این ارزش های واال ،ان و دارایی مالی خود را با افتخهار فهدا مهیکننهد ،در نتیجهه
شکی نیست که صدمه به دارایی ها ی معنوی ضرر محسوب میشود ،ضررهایی که به علت تعلهق
به امور معنوی انسانی از ضررهای مادی به مراتب سنگین تهر اسهت و بها معیارههای مهادی قابهه
اندازه گیری نیستند(.ر .ک .صافی :4161 ،ص)423
تحلیل مفهوم ضرر معنوی

از منظر مجاح

نظری ،همچنان که در تاریخچه دکترین دیگر کشورها مشاهده میشهود دو اشهکال

عمده نسجت به قجول مسئولیت مدنی برای خسارت معنوی مطرح شهده اسهت .4 :میه ان خسهارت
معنوی را نمی توان اندازه گرفت ،لطمه به حقوق را ع به شخصیت از مله توهین ،آبرو ری ی و
سلب آزادی بیان در مورد افراد متفاوت بوده و بهروز آن نیه نامشهخص اسهت ایهن نامالیمهات و
تعدیات برای برخی صدمات معنوی سنگینی به بار میآورد و برای بعضی امری عادی به شمار می
رود .بروز خار ی این صدمات نی بسیار متفاوت است .تظاهر این صدمات ن د برخی بسیار شدید
است و برخی علیرغم ضربه شدید روحی ،آن را ینهان میکنند و با حلم و صجر بها آن موا هه مهی
شوند .2 .خسارات معنوی با اب ار مادی و یرداخت یول قابه جران نیستند امور مادی و معنهوی از
دو معقوله داگانهاند از این رو هیچ گاه نمی توان خسهارات معنهوی را بها معهادل مهالی و یهولی
سنجید و جران کرد .اشکال دوم عینا در مورد خسارات بدنی به معنای خاص مطرح شده است اما
این اشکال باع

نشده که شرع یا دیگر نظامهای حقوقی در ایجهاد مسهئولیت مهدنی بهرای ایهرات

خسارات بدنی تردید کند و معادل مالی برای این خسارات لحاظ نکند .در مورد خسارت معنهوی،
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عملکرد مسئولیت مدنی و یرداخت ،خشنود کننده است و سهعی دارد بهه نحهوی باعه

تشهفی و

خشنودی خاطری شود که با ایراد خسارت مخدوش شده است( .یروین ،ص)473
 .3ضرر بدني و جبران خسارات بدني

برای جران لطمات وارده و نی تاسیس ضمانت ا رایی برای صیانت از تمامیت سمانی انسهانها،
شارع مقدس براساس شدت و نوع خسارت انی وارده ،می ان مشخصی مال به عنوان دیهه تعیهین
نموده است که از طرف انی به خسارت دیده باید یرداخت شود.
ل وم جران خسارات انی در فقه اسالمی و حقوق ایران مورد تردید نجوده است ،حتی منهع از
ایرا د این خسارت و حرمت ان به عنوان مجنا در اصه ل وم جران خسارت معرفهی شهده اسهت.
(شیخ طوسی ،ج ،7ص)13
 -تحلیل مفهوم خسارت جاني

صدمات انی تنها به خسارت غیر مادی انی منحصر نمی شود و در یی صدمات انی ،معمهوال
خسارات مادی و اقتصادی بر مصدوم تحمیه میشهود کهه از نظهر ماهیهت و قابلیهت ارزیهابی بها
خسارات غیر مالی کامال متفاوت است.
 -خسارات معنوی (غیر مالي) ناشي از صدمات جاني

یکی از مشکالتی که نظام نوین مسؤولیت مهدنی بها آن روبهه روسهت ،بهرآورد خسهارت معنهوی
(غیرمالی) ناشی از صدمات انی است .این خسارات که شامه رنن مصهدومیت و عهدم سهالمت،
درد از دست دادن لذت و خشنودی ناشی از صدمه ،ناشهی از صهدمه بهدنی سهمانی ،مثهه عهدم
امکان ورزش ،فعالیت ا تماعی یا روابط نسی است ،از امور کیفی و غیر کمی و کهاها زیجهایی
است و قابه اندازه گیری نیست و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی بهرای آن فاقهد معیهار علمهی و
واقعی است.
 -خسارات مالي ناشي از صدمات جاني

عمده خسارات اقتصادی ناشی از خسارات انی که به مصدوم وارد می شود ،ه ینه های درمان و
خسارات از کارافتادگی دایم یا موقت است .در کنار خسارت اخیر ،خسهارات اقتصهادی از دسهت
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دادن درآمد وارد بر خانواده و افراد وا ب النفقه مصدوم یا متوفی مطهرح مهی شهود .ه ینهه ههای
درمان این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در یی ایراد خسارت سمانی و بهرای تهرمیم
صدمه و یا لوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیه می شود.
ه ینه درمان به شکلی که امروز در ایران و دیگر کشورها مطرح است ،یدیده نوین زمان مها بهه
شمار می رود .در واقع ،در طی قرون گذشته ه ینه درمان مجالغ قابه تو هی را به خود اختصهاص
نمیداده و به علت ابتدایی بودن علم ی شکی ،اقدامات ممکن برای بهجودی و ترمیم بسیار محهدود
بوده است و سهم قابه تو هی در مقابه خود خسارت انی نداشته و لذا مشکلی در مورد مطالجهه
عالوه بر دیه برنمی انگیخته است ( .عفریتجار ،ص)44
مسأله جران خسارات مازاد بر دیه ن د قضات دادگاههای عمومی تهران و قهجال بهرای قضهات
دادگاههای کیفری دو تهران مطرح شده و اکثر ایشان نظر به قابلیت مطالجه مجالغ مازاد بهر دیهه داده
اند( .گنن دانا :4737 ،ص)04
 -خسارت از کار افتادگي دایم و موقت

منظور از خسارت از کار افتادگی ،محرومیت از منافع و در آمد مالی است که زیاندیده میتوانسهت
در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیه کند  :کرگر یا راحی کهه در صهورت عهدم تحقهق
حادثه و شکستن دست میتوانست در طول درمان و ترمیم شکستگی به طهور معمهول بهر سهرکار
رود و درآمد روزانه و ماهانه ای را تحصیه کند.
 -تحلیل مفهوم خسارات از کارافتادگي

حکم قابلیت جران خسارات از کارافتادگی و تفویت قوای کاری در حقهوق ایهران در هالهه ای از
ابهام قرار دارد .از طرفی ماده  4قانون مسؤولیت مدنی  4773به صراحت خسارات ناشی از کهاها
قوه کار زیان دیده را قابه جران اعالم و در این راه از منطق حقوق دید ییهروی نمهوده اسهت و
نی مستفاد از مواد  4و  2و  7قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلهی الضهرر و همچنهین
قاعده تسجیب و اتالف ،ل وم جران این گونه خسارات بال اشکال است.
علیرغم تمایه حقوقدانان ایرانی (ر .ک .کاتوزیان :4731 ،ص37؛ حسهینینهیاد :4733 ،ص30؛
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امیری قائممقامی :4737 ،ص )401به قابلیت جران خسارات از کارافتادگی ،یهذیرش ایهن امهر در
حقوق ایران با مشکالت متعددی موا ه است .عالوه بر مشکالت عمهومی مهذکور قطعهی نجهودن
خسارات و طجیعت مشترک با عدم النفع  -ماهیت دیه از موانهع عمهده قابلیهت جهران ایهن گونهه
خسارات است.
ج) شرایط ضرر قابل جبران

شرایط جران خسارت یا ضرر به این ترتیب است که .4 :قابه جران و مسلم باشهد نهه احتمهالی،
 .2مستقیم باشد .7 ،شخصی باشد .1 ،ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفهع مشهروع او
وارد شده است .4 ،قجال جران نشده باشد .0 ،قابه قابه ییا بینی باشد( .صفایی ،رحیمهی:4736 ،
ص )464
د) رابطهی بین فعل و ضرر

صرف و ود یک فعه وضرر نمی تواند مسئولیتی را بهر عههده صهاحب فعهه قهرار دههد ،امها در
صورتی که بین فعه و ضرر یک رابطه عرفی و انتسابی و ود داشته باشد مسئولیت محقق میشهود
در تصرف نامشروع و غصب ،و ود رابطه سججیت به معنای متعهارف ضهروری نیسهت امها نهوعی
رابطه معنا دار بین رفتار غاصب و متصرف با خسارت و ود دارد ،به طور مثهال ،خسهارتی کهه از
غاصب قابه مطالجه است که در زمان تصرف او ایجاد شده است ،بهه عجهارت دیگهر میه ان و نهوع
خسارات با تصرف وی رابطه دارد رابطه سججیت ههم از نظهر مفههومی و ههم از نظهر مصهداقی بها
ابهامات زیادی روبروست( .رهپیک :4737 ،ص)07
دعاوی مسئولیت مدني و شیوههای جبران خسارت
مسئولیت مدنی با تحقق ارکان آن به و ود میآید و اثر آن که جران خسارت اسهت قابهه مطالجهه
میشود .بنابر این مسئول خسارت باید به جران آن اقدام کند لیکن در غالب موارد ،مسئول ،بهدون
اقامه دعوا ،به جران خسارت اقدام نمی کند و به همین دلیه زیاندیهده مججهور بهه طهرح دعهوای
مسئولیت مدنی میشود.
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الف) نحوه طرح دعوای مسئولیت مدني

اگر فعه زیانجار ،از لحاظ مقررات

ایی ،رم کیفری باشد این دعوا میتوانهد در دادگهاه کیفهری

مطرح شود و در ضمن رسیدگی به رم ،به عنوان ضرر وزیان ناشی از رم مورد رسهیدگی قهرار
گیرد .ولی اگر فعه زیانجار عنوان مجرمانه نداشته باشهد دعهوای مسهئولیت مهدنی بایهد در دادگهاه
حقوقی ،رسیدگی شود .دعوای مسئولیت مدنی بها تشهریفات آیهین دادرسهی مهدنی قابهه طهرح و
رسیدگی است .هدف از طرح این دعوی ،جران خسارت است .طریقه جهران خسهارت در همهه
موارد یکسان نیست و ممکن است برحسب مورد متفاوت باشد .در عین حال دادگهاه بایهد مطهابق
اصول وضوابطی می ان خسارت وارده را ارزیابی کند( .صفایی و رحیمی :4736 ،ص)767
 .4طرفین دعوای مسئولیت مدني

دعوای مسئولیت مدنی باید از سوی زیاندیده اقامه شود ،زیرا اقامه دعوا از سوی کسی کهه ذینفهع
نیست ،یذیرفته نمی شود ( .ماده  2آ .د .م ) الجته ممکن است زیاندیده خود به دلیهه عهدم اهلیهت
استیفاء نتواند اقامه دعوا کند ،در این صورت نماینده محجورصالحیت اقامه دعوا را خواهد داشت.
 .2خواسته دعوای مسئولیت مدني

در ماده  7ق .م .م ظاهرا اختیار تعیین می ان خسارت را کامال به قاضی واگذار کرده است کهه الجتهه
به این ظاهر نجاید اکتفا کرد و به هر حال باید این ماده را با تو ه به اصول حاکم بر دعهاوی مهدنی
تفسیر کرد ،و همانطور که گفته شد از این ماده اختیار اف ایا خواسته به دست نمیآیهد .اگهر ایهن
مجلغ تعیین شده توسط خواهان ،مورد اعتراض طرف مقابهه قهرار گیهرد و ایهن اخهتالف مهوثر در
مراحه بعدی رسیدگی باشد دادگاه قجه از شروع رسیدگی با لب نظر کارشناس بهای خواسهته را
تعیین میکند (.م  07ق .آ .د .م)
عالوه بر این در ماده  7ق .م .م که مقرر میدارد «دادگاه می ان زیان و طریقه وکیفیهت آن را بها
تو ه به اوضاء و احوال قضیه تعیین خواهد کرد »...کیفیت و طریقه جران خسارت کامال بر عهده
دادگاه است لذا مدعی ممکن است شیوه ای برای جران خسارت انتخهاب کنهد امها قاضهی شهیوه
دیگری در رای مقرر کنه د کهه ایهن نیه مو هب بهروز چالشههایی در جهران خسهارت زیاندیهده
گردد(.صفایی و رحیمی :4736 ،ص)763
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ب) اعالمي یا تأسیسي بودن حکم دادگاه

به نظر میرسد که باید اعالمی بودن رای دادگاه را در ضهمینه مسهئولیت مهدنی تاییهد کهرد ،زیهرا
صدور حکم دادگاه

ء شرایط و عناصر مسئولیت مدنی نیست و حکم دادگاه ایجهاد کننهده حهق

برای زیاندیده نیست ،بلکه اعالم کننده و تایید کننده آن است.
نحوه تعیین میزان خسارت
هدف مسئولیت مدنی «برقراری مجدد وحتی االمکان دقیق تعادل و توازنی است کهه بهر اثهر ورود
زبان به هم خورده وقرار دادن زیان دید به ه ینه فاعه زیان ،در موقعیتی کهه اگهر فعهه زیهان بهار
ارتکاب نمییافت ،زیان دیده در آن موقعیت قرار داشت» .به دیگر سخن مسئولیت مدنی بهه دنجهال
جران خسارات است .به همین دلیه دادگاهها در ارزیابی وتعیین میه ان خسهارت بهه ایهن اصهه
تو ه میکنند وقانون گذار برای تحقق آن ،تضمینهایی را مقرر کرده است؛ لیکن تحقق ایهن اصهه
همیشه به سادگی امکان یذیر نیست وگاهی با مشکالت ومسائلی همراه است والجته این اصه مانند
هر اصه دیگری با استثناهایی نی موا ه است(.صفایی و رحیمی :4736 ،ص)747
الف) اصل جبران کامل خسارت
جبران کامل خسارت

در حقوق ایران هر چند در قوانین ومقررات عام به نجه تنجیهی یرداخت غرامت واثهر بازدارنهدگی
مسئولیت مدنی تصریو نشده ،لیکن تحت تأثیرحقوق اسالمی که در آن مسهئولیت مهدنی بهه طهور
کامه از مسئولیت کیفری تفکیک نشده است ،برخی مصادیق خسارت تنجیهی به چشم مهیخهورد؛
مانند ماده  741ق .م در باب غصب که در راستای سخت گیری بر غاصب (الغاصب یؤخهذ بأشهق
االحوال)مقرر شده است ویا مواد مربوط به دیه در قانون مجازات اسالمی که در عین حال که ناظر
به نوعی مجازات است به زیان دیده یرداخت میشود تا خسارت وارد به او جران شود ودر موارد
خاصی بر مجلغ آن اف وده میشوود(ماده  233ق .م .ا).
بدین ترتیب در ایهن مهوارد خهاص ،ی عنهی دعهاوی اتجهاع ایرانهی علیهه دولتههای خهار ی در

جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقي آن411 ................................................. .................................

دادگستری مهوری اسالمی ایران ،امکان صدور حکم بهه یرداخهت غرامهت تنجیههی و هود دارد،
لیکن این یک قاعده استثنایی است که نمی تهوان آن را بهه مهوارد دیگهر گسهترش داد(.صهفایی و
رحیمی)747 :4736 ،
راههای تضمین اصل جبران کامل خسارت

برای تضمین ا رای عملی اصه جران کامه خسارت وحمایت از زیان دیده ،قانون گذار راهههایی
را اندیشیده است؛ یکی از این طرق ،چنان که گفته شد ،اف ودن بر تعهداد مسهئوالن یهک ضهرر یها
همان مسئولیت ناشی از فعه غیر مانند مسئولیت کارفرما نسجت به خسارت ناشی از فعه یها تهرک
فعه غیر است ،مانند مسئولیت کار فرما نسجت به خسارت ناشی از فعه یا ترک فعهه کهارگران .راه
دیگر ،ا جاری نمودن بیمه مسئولیت است که خود مو ب حمایت از زیان دیده میشود.
عالوه بر راههای مذبور ،صندوق تأمین خسارات نی مو ب حمایهت از زیهان دیهده وتضهمین
ا رای اصه جران کامه خسارت است .به عجارت دیگر ،در موارد خاصی قانون گذار صهندوقی را
ییا بینی می کند که از و وه مجالغ مو ود در آن ،که بخشی از آن توسهط بود هه عمهومی تهأمین
میشود ،خسارات وارد به زیان دیدگان جران شود.
ب) مشکالت اعمال اصل جبران کامل خسارت (صفایي و رحیمي)4311،
دشواریهای اعمال اصل جبران کامل خسارت

برای اعمال جران کامه خسارت چنانچه شیوه جران عینی خسارت ویا جران غیر نقدی یها دادن
مثه انتخاب شود ،مشکلی ییا نخواهد آمد واصوالًبح

ارزیابی خسارت مطهرح نمهی شهود؛ امها

اگر شیو ه جران نقدی خسارت ویرداخت غرامت ،توسط دادگاه ،اتخاب شود ،که غالجاً همین شیوه
در عمه بر گ یده میشود ،دادگاه ممکن است با مشکالتی موا ه شود.
 اولین مشکه ،تعیین قیمت شیء مستعملی است که از بین رفته است .آیا در این مورد
دادگاه باید به قیمت معامالتی شیء رأی دهد یا اینکه باید به قیمت ایگ ینی شیء یعنی
یولی که میتوان با آن چی ی را ایگ ین مال تلف شده کرد حکم کند؟
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 دومین مشکه مربوط است به تغییر می ان ضرر از زمان وقوع آن؛ آیا دادگاه باید تغیییرات
ضرر را در هت کاها یا اف ایا ،مد نظر قرار دهد؟به عجارت دیگر چه زمانی برای
ارزیابی خسارت ،مالک است؟
 سومین مشکه با امکان ارزیابی ارتجاط دارد؛ سوال این است که اگر می ان ضرر در مکانهای
مختلف متفاوت باشد ،قیمت چه مکانی باید مورد تو ه قرار گیرد؟(صفایی و رحیمی،
 :4736ص)722
تعیین قیمت شيء مستعمل

اصه جران کامه خسارت اقتضا میکند که اگر مالی که تلف شده شیء نوینی نجاشهد ،بلکهه مهالی
مستعمه و دست دوم باشد به زیان دیده ،برای بازگرداندن وضع سابق او ،یولی به اندازه قیمت کاال
قجه از ورود ضرر داده شود؛ یعنی یولی که با آن بتواند مشابه مال تلف شهده را بخهرد و هایگ ین
مال خود سازد .اگر زیان دیده نتواند مالی مشابه مال خود بیابد وتنهها امهوال نهو در بهازار مو هود
باشد ،در این صورت باید قیمت مال نو به زیان دیده یرداخهت شهود ونجایهد بهه علهت فرسهودگی
ومستعمه بودن کاالی تلف شده از می ان غرامت مجلغی کم کرد؛ زیرا دراین صورت خسارت وارد
شده به زیان دیده به طور کامه جران نمی شود.
زمان ارزیابي خسارت

مسئله زمان ارزیابی خسارت را میتوان در دو بخا مطو کرد؛ زیرا ممکن است این سوال مطهرح
شود که هرگاه از زمان ورود ضررر صدور حکم تغیییری در می ان خسارت رخ دهد ،آیا الزم است
دادگاه در زمان صدور حکم ضرر را ارزیابی کند یا زمان ارزیابی خسارت ،زمان تلف یا نقض مهال
است؟ سوال دیگری که آن هم مربوط به زمان ارزیابی خسارت است ،این است که چنانچه یس از
صدور حکم قطعی می ان ضرر تغییر کند ،آیا تو ه به ایهن تغییهر را میتهوان ازدادگهاه در خواسهت
کرد؟
چون یاسخ این دو سوال متفاوت است از دو قسمت دا گانه به آنها مییردازیم.
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تغییر خسارت تا زمان صدور حکم قطعي

تغییر می ان خسارت تا زمان صدور حکم قطعی ،ممکن است به دلیه تغییر عوامه درونی خسارت
مانند بدتر شدن وضع زیان دیده از لحاظ سمی یا رفع نقص وعیهب حاصهه از فعهه زیهان بهار،
باشد و میتواند ناشی از تورم وبه عجارت بهتهر ،کهاها ارزش یهول باشهد .در بهاره تغییهر میه ان
خسارت ،به دلیه تغییر عناصر ذاتی وعوامه درونی ،بح

دی ییا نمی آید .روشهن اسهت کهه

دادگاه در زمان رسیدگی وصدور حکم قطعی باید این تغییر ها را مد نظر قهرار دههد وچنانچهه در
ابتدا حادثه مو ب نابینایی زیان دیده شده ،ولی تا زمان صدور حکم زیان دیده بینایی خهود را بهار
یافته باشد ،دادگاه الزم است این تغییرات را لحاظ کنهد .همچنهین اگهر زیهان وارده یهس از وقهوع
حادثه تا زمان صدور حکم اف ایا یافته باشد این تشدید خسارت نی باید مورد تو ه قرار گیهرد،
زیرا هدف ،جران کامه خسارت وارده است .در فقه نی گفته شده است که چنانچه تغییهر قیمهت
مال تلف شده ،به دلیه زیادتی ونقصان خود مال باشد (ماننننهد کهم یها زیهاد شهدن وزن گوسهفند
دیگری در ید غاصب) باید تغییر در حکم دادگاه مورد تو ه قرار گیرد.
تغییر میزان خسارت به دلیل ارزش پول

درباره تغییر می ان خسارت به دلیه ارزش یول ،این بح

مطرح شده است که کاها ارزش یهول،

امری است که منتسب به فاعه زیان نیست وبه همین دلیه نجاید بر او تحمیه شود؛ لهیکن نظهر بهه
اینکه مسئولیت مدنی به دنجال جران کامه خسارت است ،اگر دادگاه به قیمت مهال در زمهان ورود
خسارت رأی دهد و تو هی به اف ایا قیمت مال تا زمهان صهدور حکهم قطعهی نکنهد ،در واقهع
جران خسارت به طور کلی صورت نمی گیرد وکامال رفع ضرر نمی شود.
بررسي از نگاه فقهي

در فقه نی برخی از فقها به استناد آیه اعتداء گفته اند که در اموال قیمی هم چهون تها زمهان ایفهای
تعهد ،مثه بر عهده مسئول حادثه است ودر این زمان معلوم میشود دادن مثه امکان یهذیر نیسهت،
بنابراین قیمت زمان یرداخت ب رعهده اوست ،همانند آنچه ماده 742ق .م در باره اموال مثلهی کهه
مثه آن یافت نمی شود مقرر داشته است .قابه ذکر است که در فقه ،دربهاره ایهن موضهوع کهه آیها
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حاکم باید نوسانات قیمت را به علت تن ل ارزش یول لحاظ کند یا خیر اتفاق نظر و هود نهدارد و
برخی معتقدند که این نوسانات حتی در غصب نجاید بر عهده فاعه زیان قهرار گیهرد ؛ زیهرا دلیلهی
برای چنین ضمانی و ود ندارد ،ولی برخی دیگر از فقها در این باره تردید کرده اند و گفته اند کهه
اگر در صورت تعذر تسلیم مثه ،قیمت یرداخت شود حتما باید نوسهانات قیمهت در بهازار لحهاط
شود و درباره اموال قیمی هم ممکن است همین نظر گفته شود در صورتی که در این اموال نی بهه
عهده مسئول قرار گیرد.
تغییر خسارت پس از صدور حکم قطعي

اگر یس از صدور حکم ،می ان خسارت به دلیه کهاها ارزش یهول ،تغییهر کنهد و افه ایا یابهد،
اصوال به دلیه اعتجار امر مختوم و فیصله یافتن دعوی ،دادگاه اختیار تغییر رای را نخواهد داشت .به
همین دلیه گفته شد چنانچه دادگاه یرداخت نقدی خسارت را به شکه مستمری مقرر کنهد ،بهرای
لوگیری از تاثیر کاها ارزش یول و تامین جران خسارت ،الزم است دادگاه شاخص متغیری را
در حکم تعیین کند .اگر تغییر خسارت یس از صدور حکم قطعی شود به دلیه تغییر عناصر ذاتی و
درونی خسارت باشد ،در مواردی دادگاه میتواند به این تغییر ترتیب اثر دهد.
مکان ارزیابي خسارت

هرگاه غاصب مال مغصوب را از محه غصب به مکان دیگری بجرد و قیمت مکان غصب با قیمهت
مکان تلف متفاوت باشد ،این سوال ییا میآید که قیمت کدام محهه بایهد بهه مالهک داده شهود؟
چنان که گفته شد ،چون هدف از مسئولیت مدنی ،جران کامه خسارت و بازگرداندن وضع سهابق
است ،اگرقیمت مکان غصب بیشتر از مکان تلف باشد ،مالک میتواند تفاوت قیمت مکهان غصهب
را از باب مسئولیت مدنی مطالجه کند .در موارد دیگر غیر از غصهب نیه بهه نظهر مهیرسهد محهه
خسارت باید مالک ارزیابی قرار گیرد ،زیرا هدف آن است که وضع زیان دیهده در ایهن مکهان بهه
حالت ییشین بازگردد ،حتی اگر ارزش خسارت ،در اقامتگاه خوانهده کمتهر یها بیشهتر باشهد ،زیهرا
امکان اقامه دعوی در دادگاه اقامتگاه خوانده مو ب نمی شود تا این مکان ،مالک ارزیابی خسارت
قرار گیرد.
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ج) شیوههای مختلف جبران خسارت

شیوههای مختلف جران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق ا هرای تعههد مسهئول (فاعهه
زیان) ،و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند .از آنجا که اههداف مهذکور در کلیهه نظهام ههای حقهوقی
یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها وا رای تعهد نی یکسان نیست .با و هود ایهن عمهده تهرین
اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفهاق نظهام ههای حقهوقی عجارتنهد از  :لهب رضهایت
زیاندیده ،جران خسارت ،و اعاده وضع ییشین زیاندیده .دادگهاه مهیتوانهد شهیوه وطریقهه جهران
خسارت را باتو ه به اوضاع واحوال قضیه معین کند(ماده7ق .م .م)
راههای جران خسارت به طور کلی عجارت اند از :جهران عینهی (اعهاده وضهع سهابق) و دادن
معادل .جران خسارت از طریق دادن معادل نی به دونوع ،جران غیر نقدی خسارت و جران نقدی
تقسیم میشود.
جبران عیني (اعاده وضع سابق)

جران عینی گه گاه با عنوان اعاده وضع ییشین زیاندیده یا ترمیم نسی از آن یاد میشود ،بهتهرین
شیوه جران خسارت است که وضع زیان دیده کامالً به حالت ییا از ورود ضرر بازگردانده شهود
وچون هدف مسئولیت مدنی ،جر ان کامه خسارت اسهت ،ایهن شهیوه بهر دیگهر راهههای جهران
خسارت تر یو دارد؛ به عجارت دیگر ،در این شیوه ضرر کامالًمحو میشود ،مثالًاگر کسی دیهواری
را در ملک خود بسازد که مانع نور همسایه شود یا مالی را معیوب یا بازسازی خانهه ای را خهراب
کند ،دادگاه میتواند به تخریب دیوار یا تعمیر مال معیوب یا بازسازی خانه حکم دههد و وضهع را
به حالت سابق باز گرداند.
محاسن و معایب جبران عیني

جران عینی روشی برای جران خسارت ،وا د محاسن و معایجی است که شایسته اسهت بهه نحهو
اختصار مورد اشاره قرار گیرد.
محاسن و مزایا

عمده ترین م ایا و محاسنی که برای این طریق از جران خسارت میتوان شمرد به قرار زیر است:
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 .4این شیوه جران ،زیاندیده را در وضعیت قجه از وقوع فعه زیانجار یا ن دیکترین وضعیت به
آن قرار میدهد .از این رو این طریق برای خواهان مطلوبیهت بیشهتری دارد ،در حهالی کهه
جران خسارت از طریق یرداخت یول ،مطلوبیت ثانوی دارد.
 .2اگر زیاندیده حق مطالجه جران عینی واسترداد مال را نداشته باشد و فقط بتوانهد معهادل آن
را دریافت کند ،در واقع مججور به فروش مال خویا به شخص متجاوز میشود .به عهالوه
ممکن است اصه مال برای خواهان ارزشی بیشتر از قیمت واقعی آن داشته باشهد ،در ایهن
صورت ،اگر وی قادر به استرداد عین نجاشد و حقا به خسارت یولی تعلق گیهرد ،ممکهن
است چی ی بیشتر از یک خسارت صوری را بدست نیاورد.
 .7چنانچه زیاندیده مستحق جران عینی نجاشد ممکن است با ورشکسهتگی یها اعسهار عامهه
زیان روبرو شود که در این صورت ممکن است فقط به بخشی از طلب خود برسد.
 .1اعاده وضع ییشین اصوال مستل م اثجات زیان نیست.
 .4این شیوه جران خسارت هم حدالمقدور زیان های مادی را جران میکند و هم زیان های
معنوی را و هم بعالوه مانع زیان میشود(.بابایی ،بیتا)
 .0در اعاده وضع ییشین یک عنصر قطعا ایده آل و ود دارد به این معنا کهه نظهام حقهوقی بها
اعطای حق مطالجه جران عینی به زیاندیده ،نفع وی را در یایدار سازی وضعیت های معهین
مورد تو ه قرار میدهد.
معایب جبران عیني

در مقابه امتیازات مورد اشاره ،معایجی نی بهرای شهیوه جهران عینهی خسهارت ذکهر گردیهده کهه
مختصرا به شرح زیر است:
 .4ا رای احکام صادر شده براساس جران عینی در مقایسه بها احکهامی کهه محکهوم بهه آن
مجلغی یول است ،با دشواری های بیشتری روبرو است.
 .2در بسیاری از زیانها از مله زیانهای سمی و بسیاری زیهان ههای وارد آمهده بهه امهوال،
جران عینی خسارت غیر ممکن و غیر قابه تصور است و جران نقدی تنها طریق مناسهب
و عملی جران خسارت است.
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جران عینی فقط نسجت به آینده موثر اسهت و زیهان ههایی را کهه در گذشهته از وضهعیت
زیانجار ناشی شده اند جران نمی کند .لذا صدور حکهم بهر اسهاس جهران عینهی ،مهانع از
نیست که زیاندیده جران خساراتی را که تا موقع ا رای حکم به او وارد شده را بخواهد.

جبران بدلي

جران از طریق دادن معادل راین ترین و مهم ترین روش جران خسهارت زیاندیهده در مسهئولیت
مدنی است .تقریجا در همه نظام های حقوقی ،جران زیان از طریق دادن معادل ،مهمترین اصه زیهر
بنای مسئولیت مدنی است .مطابق این اصه ،عامه زیان متعهد است معادل برابر خسهارت ناشهی از
فعه زیانجار را به زیاندیده تسلیم کند.
چنان که گفته شد ،جران عینی ،به رغم آنکه بهترین راه جران خسارت است ،همیشهه امکهان
یذیر نیست و در تمامی موارد ،مو ب جران خسارت گذشته نمی شود و یها آنکهه ممکهن اسهت
قاضی با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7ق .م .م آن را مناسب نداند؛ در این مهوارد بایهد معهادل
آنچه بر اثر فعه یا ترک فعه مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایهی او وارد
شود .این معادل یا بدل ممکن است  )4به صورت غیر نقدی  )2و یا دادن مثهه باشهد  )7و یها بهه
صورت نقدی و با یرداخت مجلغی یول محقق شود.
جبران با دادن مثل

فقها در باره جران خسارت وارد بر مال گفته اند کهه راه در هه دوم جهرن خسهارت ،یهس از رد
عین ،دادن مثه است واگر داد مثه امکان یذیر نجاشد نوبت به شیوه در ه سهوم جهران خسهارت،
یعنی دادن قیمت میرسد؛ بنابراین اگر میتوان مثه مال را تسلیم کهرد نوبهت بهه یرداخهت قیمهت
نخواهد رسید؛ زیرا صفات نوعی مال را دارد وبه مال تلف شده ن دیکتر و هدف مسئولیت مهدنی
را بیشتر تامین میکند.
در مورد خسارات معنوی وبدنی نی غالجاً شیوه جرن نقدی خسهارت بهر شهیوه جهران نقهدی
تر یحی ندارد؛ زیرا در این موارد نمی توان گفت جران غیر نقدی عرفاًومنطقهاً ،ههدف مسهئولیت
مدنی را بهتر تامین میکند .شاید به همین دلیه است که در فقه ،دیه یکی از امور شا گانهه اسهت
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و فقط دومورد آنها یرداخت نقدی است که در عرض سایر موارد قرار داده شده ،بدون اینکه میهان
آنها تقدم و تأخری باشد.
جبران نقدی خسارت

چنان که اشاره شده ،در اکثر موارد ،شیوه جران نقدی خسارت ،توسط محاکم انتخاب میشود ودر
دعاوی مسئولیت مدنی یرداخت مجلغی یول بر عهده مسئول قرار میگیرد وزیان دیده میتواند ایهن
مجلغ را به هر طریق که مایه است به مصرف برساند .به دیگر سخن ،زیان دیده مله م نیسهت ایهن
یول را حتماً صرف جران خسارت کند.
انواع جبران نقدی خسارت
 .4به صورت یکجا

جران نقدی خسارت ممکن است با یرداخت مجلغ معینی به صورت یکجا و مقطوع صورت گیهرد
یا دادگاه به لحاظ وضع مالی فاعه زیان یا دالیه دیگر به یرداخهت خسهارت بهه صهورت قسهطی
حکم کند و یا اینکه به یرداخت مستمری به زیان دستور دهد .الجته اصه در جران نقدی خسهارت
آن است که غرامت به صورت یکجها وفهوری یرداخهت شهودک لهیکن در مهواردی ایهن اصهه بها
استثناهایی موا ه شده است.
 .2به صورت مستمری

با تو ه به تصریو قانون که تشخیص اندازه و مجلغ اخذ تامین با دادگاه است  ،اگر زیهان وارده بهر
زیاندیده از حد تامین اخذ شده فراتر رود ویا ه ینه های درمانی و مخارج زندگی از مجلغی کهه بهه
صورت مستمری قرار است یرداخت شوده اف ون شود در ایهن صهورت دادگهاه در ههت تهامین
حقوق زیاندیده چه تدبیری می اندیشد؟
جران نقدی خسارت ممکن است به صورت یرداخت مستمری باشد که متفهاوت از یرداخهت
اقساطی است .در یرداخت قسطی غرامت  ،مدت واقساط ودر نتیجه مجموعه مجلغ قابهه یرداخهت
کامال ً تعیین شود  ،در حالی که در یرداخت مستمری  ،مجلغ کهه وتعهداد یرداختهاروشهن نیسهت
وممکن است تعهد به یرداخت مستمری تا یایان عمر زیان دیده بهاقی بمانهد .بنهابراین اگهر سهلب
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قدرت کارگران زیان دیده برای مدت معینی باشد ،دادگاه می تواند به یرداخت قسطی غرامهت رأی
دهد ،لیکن اگر از کار افتادگی دائمی باشد ،یرداخت نقدی خسارت به شکه مستمری خواهد بود.
ماده7ق.م.م مقرر می دارد ...« :جران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیهین کهرد  ،مگهر
آنکه مدیون تأمین مقتضی برای یرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجوی نماید» .به دیگر سخن
چون یرداخت مستمری ممکن است طهوالنی شهود،باید عامهه زیهان یرداخهت آن تهأمین مناسهجی
بدهد،چنان که مالی را به عنوان وثیقه معرفیکند .عالوه بر مهاده 7ق.م.م در دو مهورد نیه در قهانون
م بور ،جران خسارت به صورت یرداخت مستمری  ،ییا بینی شده است :ماده  4ق.م.م مقرر می
دارد  «:اگر در اثر آسیجی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده  ،در بدن او نقضی ییدا شهود یها قهوه
کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود ویا مو ب اف ایا مخارج زندگانی او بشهود ،وارد کننهده
زیان مسئول جران کلیه خسارت م بور است .دادگاه جران زیان را با رعایت اوضاع واحوال قضیه
به طریق مستمری ویا یرداخت مجلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید ودر موردی که جران زیان باید
به طریق مستمری به عمه آید تشخیص اینکه به چند اندازه وتا چه مجلهغ مهی تهوان از واردکننهده
زیان تأمین گرفت با دادگاه است »...مورد دوم ،آن است که براثر تقصیری کسهی قتلهی روی دههد
وشخص ی که وا ب النفقه بالفعه یا بالقوه مقتول بوده از حق خود محروم شود .مهاده 0ق.م.م در
این زمینه تصریو می کند ...«:در صورتی که در زمان وقوع آسیب  ،زیان دیده قانوناً کلف بوده ویها
ممکن است بعد ها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید ودر اثهر مهرگ او شهخص ثاله
ازآن محروم گردد ،ورد کننده زیان باید مجلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامهه حیهات
آسیب دیده عادتاً ممکن ومکلف به نگاهداری شخص ثال

بوده ،به آن شخص یرداخهت کنهد .در

این صورت تشخیص می ان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است .در صورتی که در زمان وقوع
آسیب نطفه شخص ثال

بسته شده ویا هنوز طفه به دنیا نیامهده باشهد ،شهخص م بهور اسهتحقاق

مستمری را خواهد داشت».
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در حقوق بین المله و نی حقوق داخلى بسیارى از کشورها نظریهاى تحت عنوان «نظریه تغییر
اوضاع و احوال» 4یا «نظریه حوادث ییابینى نشده» 2مطرح است که شجاهت زیادى با قاعهده نفهى
عسر و حرج در فقه و حقوق اسالمى دارد که مقایسه و تطجیق آن با قاعده نفى عسر و حرج مفیهد
به نظر مىرسد .به مو ب این نظریه هرگاه در اثر بروز حوادث ییابینى نشهده غیهر قابهه رفهع و
ا تناب ،تعادل عوضین معامله به نحو فاحشى به هم بخورد و در نتیجه ،ا راى مفاد قرارداد دشوار
و مشکه شود قرارداد مذکور در صورت امکان توسط قاضى تعدیه مهىشهود و یها حسهب مهورد
انحالل مىیابد(.قواعد فقه ،ج ،2ص)460 :
در حقیقت ،نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال به عنوان یک استثنا بر اصه ل وم قراردادها یا
«اصالة ااةزام » به طرف آسیبدیده از حادثه نامنتظر حق مىدهد که از حصار اصه ل وم وفا به عههد،
یا اصه یاىبندى به قرارداد خارج شود و با اعمال تعدیه عادالنه و متعارف و یها انحهالل قهرارداد،
ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زایه سازد یا آن را کاها دهد .بعضى معتقدند کهه
مجناى حقوقى این نظریه این است که طرفین عقد ،قرارداد خود را بر این اساس منعقهد سهاختهانهد
که هرگاه شرایط و اوضاع و احوال ارى در زمان انعقاد ادامه داشهته باشهد و تعهادل مهالى زمهان
وقوع توافق تغییر نکرده باشد ،به ایفاى توافق و ا راى مفاد آن یاىبند باشهند و در صهورت بهروز
حادثهاى نامنتظر و تغییر اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعیت قهرارداد ،طهرف آسهیبدیهده از
تغییرات ،حق فسخ و بر هم زدن قرارداد را داشته باشد .برخى دیگر اعتقاد دارند که رفع ضرر ناروا
و ناخواسته حاصه از ظهور حوادث ناگهانى و نامنتظر مجوز زوال ل وم وفا به عهد و تجدیه اصهه
ل وم قراردادها به واز است که به سجب آن ،زیان وارد به متضرر به وسیله فسخ یا تعدیه قهرارداد
مرتفع مىشود؛ اما واقعیت این است که این نظریه براى مقابله با شرایط زیانجهار ناشهى از حهدوث
حوادث نامنتظر و تو یه امکان عدم وفا به عهد و ییمان ناشى از قراردادهاى مالى و مستمرى است

1. Change of circumstance.
2. Theore de I ,imprevision.
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که دستخوش تغییر تعادل اقتصادى غیر عادالنه و مشقتبار علیه یکى از طرفین شده است(.همهان،
ص)467 :
براساس فرض ،ل وم جران همه خسارات بی گمان دادگهاه نمهی توانهد بهه چگهونگی جهران
خسارت و تغییر آن بعد از صدور حکم بی اعتناء بماند و باید زیان های این مرحله نی

جران شود

منتها اگر مجلغ خسارت به طور قطعی معین شده باشد دادگهاه دیگهر نمهی توانهد آن را بهه اسهتناد
اف ایا قیمت ها یا تن ل ارزش یول تغییر دهد و حکم م بور در حدود مفهاد خهود از اعتجهار امهر
مختوم بهره مند است و تجدید نظر در آن امکان ندارد و زیان دیده یس از صدور حکم مانند سایر
طلجکاران ،تنها به می ان مفاد حکم از محکوم علیه طلجکار است،اما دادگاه می تواند جران خسارت
را به صورت مستمری طوالنی تعیین کند و مجنای قابه تغییری مانند حقوق ماهیانه کارگر یا کارمند
را هت متناسب بودن آن با ه ینه زندگی برای آن خسارت تغییهر دههد( .بهه اسهتنادماده 3قهانون
مسئولیت مدنی)
اشکال در جبران نقدی خسارت به صورت مستمری

در جران نقدی خسارت به صورت مستمری ،کاها ارزش یول در طول زمهان ،مهیتوانهد ایجهاد
اشکال کند وبه همین دلیه در برخی قوانین مثه قانون تأمین ا تماعی (مهاده)30افه ایا مسهتمری
حداقه سالی یک بار با تو ه به اف ایا ه ینه زندگی مقرر شده است.
در سایر موارد دادگاهها با استفاده از اختیاری که ماده 7ق .م .م به آنها داده است میتوانندمالک
قابه تغییری را (مثه حداقه م د کارگران که هر سال توسهط وزارت کهار وامهور ا تمهاعی تعیهین
میشود و یا می ان ریالی دیه که هر سال از سوی قوه قضاییه اعالم میگهردد یها شهاخص افه ایا
قیمتها که بانک مرک ی اعالم میکند) ،در تعین می ان مستمری در نظر بگیرند تها ههدف مسهئولیت
مدنی که جران کامه خسارت است ،به رغم کاها ارزش یول ،تامین شود .در غیر ایهن صهورت،
کاها ارزش یول ،مو ب خواهد شد تا خسارت به صورت کامه جران نشود.
دادگاه نی  ،یس از قطعی شدن حکم ،حق تغییر مجلهغ معهین شهده را ه در مهورد مهذکور در
قسمت آخر ماده  4ق .م .م نخواهد داشت وزیان دیده هم نمهی توانهد بهه مهاده  422قهانون آیهین
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دادرسی مدنی استناد کند؛ زیرا این ماده مربوط به تأخیر متعهد در ا رای تعهد وکاها ارزش یول
از زمان سررسید تعهد تا هنگام یرداخت است ،نه از زمان صدور حکم دادگاه تها هنگهام سررسهید
ویرداخت غرامت؛ بدیهی است که در این فرض محکهوم علیهه طجهق رأی دادگهاه عمهه مهیکنهد
وتاخیری در ا رای تعهد ندارد.
بح

دیگری که در اینجا مطرح است این است که زیان دیده یس از صدور حکم ادعایی مجنی

بر ورود خسارت دید به وی بر اثر فعه زیان بار موضوع حکم داشته باشد که این ادعا منافاتی با
اعتجار حکم ندارد و ادعای تازه ای محسوب می شود که بایستی مورد تو ه قرار گیرد الجتهه اینکهه
ماده 4قانون مسئولیت مدنی اختیار تجدیدنظر را به دادگاه داده بدین معنی است که این اختیار تنها
ناظر به صدور رای نیست به خسارات اضافی است نه اینکه می ان خسهارت تعیهین شهده را زیهان
دیده کم بداند و درخواست تجدید نظر آن را بنماید(.روانان و بوالک)4730 ،
کاها از می ان خساراتی که در حکم آمده است فقط در صورتی امکان دارد که دادگهاه چنهین
اقدامی را در رای خود ییا بینی و اعالم کرده باشد که حکم در این باره مهوقتی اسهت نهه قهاطع.
(مهمان نوازان.)244 : ،
جمعبندی و نتیجهگیری
شیوههای مختلف جران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق ا هرای تعههد مسهئول (فاعهه
زیان) ،و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند .از آنجا که اههداف مهذکور در کلیهه نظهام ههای حقهوقی
یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها وا رای تعهد نی یکسان نیست .با و هود ایهن عمهده تهرین
اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفهاق نظهام ههای حقهوقی عجارتنهد از  :لهب رضهایت
زیاندیده ،جران خسارت ،و اعاده وضع ییشین زیاندیده.
جران عینی گه گاه با عنوان اعاده وضع ییشین زیاندیده یا تهرمیم نسهی از آن یهاد مهیشهود،
ال بهه حالهت یهیا از ورود ضهرر
بهترین شیوه جران خسارت است کهه وضهع زیهان دیهده کهام ً
بازگردانده شود وچون هدف مسئولیت مدنی ،جران کامه خسهارت اسهت ،ایهن شهیوه بهر دیگهر
راههای جران خسارت تر یو دارد .در خسارتهای معنهوی وبهدنی غالجهاً امکهان بهازگردان وضهع
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ییشین و ود ندارد و به همین دلیه این شیوه انتخاب نمی شود ،اما در خسارتهای مالی ا رای این
شیوه قابه تصور است.
جران از طریهق دادن معهادل رایهن تهرین و مههم تهرین روش جهران خسهارت زیاندیهده در
مسئولیت مدنی است .تقریجا در همه نظام های حقوقی ،جران زیان از طریق دادن معادل ،مهمترین
اصه زیر بنای مسئولیت مدنی است .مطابق این اصه ،عامه زیان متعهد است معادل برابر خسهارت
ناشی از فعه زیانجار را به زیاندیده تسلیم کند.
فقها درباره جران خسارت وارد بر مال گفته اند که راه در ه دوم جرن خسهارت ،یهس از رد
عین ،دادن مثه است واگر داد مثه امکان یذیر نجاشد نوبت به شیوه در ه سهوم جهران خسهارت،
یعنی دادن قیمت میرسد؛ بنابراین اگر میتوان مثه مال را تسلیم کهرد نوبهت بهه یرداخهت قیمهت
نخواهد رسید؛ زیرا صفات نوعی مال را دارد وبه مال تلف شده ن دیکتر و هدف مسئولیت مهدنی
را بیشتر تامین میکند.
در مورد خسارات معنوی وبدنی نی غالجاًشیوه جرن نقدی خسهارت بهر شهیوه جهران نقهدی
تر یحی ندارد؛ زیرا در این موارد نمی توان گفت جران غیر نقدی عرفاًومنطقهاً ،ههدف مسهئولیت
مدنی را بهتر تامین میکند .شاید به همین دلیه است که در فقه ،دیه یکی از امور شا گانهه اسهت
و فقط دومورد آنها یرداخت نقدی است که در عرض سایر موارد قرار داده شده ،بدون اینکه میهان
آنها تقدم و تأخری باشد.
جران نقدی خسارت ممکن است به صورت یرداخت مستمری باشد که متفهاوت از یرداخهت
اقساطی است .در یرداخت قسطی غرامت ،مدت واقساط ودر نتیجه مجموعه مجلهغ قابهه یرداخهت
کامال ً تعیین شود ،در حالی که در یرداخت مسهتمری ،مجلهغ کهه وتعهداد یرداختهاروشهن نیسهت
وممکن است تعهد به یرداخت مستمری تا ییان عمر زیان دیهده بهاقی بمانهد .بنهابراین اگهر سهلب
قدرت کارگران زیان دیده برای مدت معینی باشد ،دادگاه میتواند به یرداخت قسطی غرامهت رأی
دهد ،لیکن اگر از کار افتادگی دائمی باشد ،یرداخت نقدی خسارت به شکه مستمری خواهد بود.
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