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Abstract
In Iran law, civil liability and compensation for damages caused by psychological injuries
have received less attention due to their intangibility. But, in English law, damages
resulting from psychological injuries to primary and secondary victims are deemed to be
claimable under certain conditions. In this article, in an analytical method and in
comparison, with English law, we seek to find the answer to the question of what criteria
for damages caused by mental injuries can be claimed. In English law with stress on an
objective criterion, on primary victims, places more emphasis on "the existence of a
rational relationship between psychological damage and the risk created" and in some cases
"the predictability of the risk" and the existence of a "reasonable fear in the claimant" is
also considered a condition. Criteria for "predictability", "intimacy", "proximity" and
"suddenness" have also been suggested for secondary victims. In Iran jurisprudence and
law, the main criterion for determining compensable damage is the mixed criterion means
"the ability to predict the loss according to the specific situation of the injured party", which
also emphasizes the "seriousness and continuity of the loss" and "the existence of a strong
emotional relationship".
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صفحات  370ـ ( 343پژوهشی)

معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیبهای روانی در
حقوق ایران و انگلستان
3

احمد امیری ،1حسن بادینی ،2حجت مبیّن

 .1دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/07/16 :ـ تاریخ پذیرش)1400/11/03 :

چکیده
در حقوق ایران ،مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناشی از آسیبهای روانی ،به دلیل ناملموس بودن ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
لیکن در حقوق انگلستان ضررهای ناشی از آسیبهای روانی در خصوص زیاندیدگان اولیه و ثانویه با شرایطی قابل مطالبه دانسته شـد
است .در این نوشتار به روش تحلیلی و با تطبیق با حقوق انگلستان به دنبال یافتن پاسخ ایـن پرسـه هسـتیه کـه ضـررهای ناشـی از
آسیبهای روانی با چه معیاری قابل مطالبه است .در حقوق انگلستان با تأکید بر معیار نوعی ،در خصوص زیاندیدگان اولیـه ،بیشـتر بـر
«وجود رابطة منطقی بین آسیب روانی و خطر ایجادشد » تأکید میشود و در مواردی «قابلیت پیهبینـی خطـر» و وجـود «یـ تـرس
منطقی در خواهان» نیز شرط دانسته شـد اسـت .در خصـوص قربانیـان ثانویـه نیـز معیارهـای «قابلیـت پـیهبینـی»« ،صـمیمیت»،
«مجاورت» ،و «ناگهانی بودن» پیشنهاد شد است .در فقه و حقوق ایران معیار اصلی تشخیص خسارت قابل جبران ی معیار مخـتل ،
یعنی «قابلیت پیهبینی ضرر با توجه به وضعیت خاص زیاندید » ،است که در احراز آن به «جدّی بودن و مستمر بودن ضرر» و «وجود
رابطة قوی عاطفی» نیز توجه میشود.

کلیدواژگان
آسیب روانی ،زیاندیدگان اولیه ،زیاندیدگان ثانویه ،مسئولیت مدنی.

رایانامة نویسندة مسئولhojjat.mobayen@gmail.com :
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مقدمه
بهرغم پذیرش مسئولیت مدنی آسیب به جسم ،در خصوص جبران خساررا

نریای ا آسایب باه

سالمت روانی ایخرص رویة مشخصی در نظرمهری حقوقی وجود ندارد .هرچند حق بار ساالمت
روان به عنوان یکی ا حقوق مرتبط بر یخصیت در همة نظرمهاری حقاوقی پذیرفتاه یاد اسات
(بردینی  ،)90 :1391ضمرنت اجرای نقض این حق چندان روین نیست .البته در لزوم جبران برخی
اقسرم آسیبهری روانی به دلیل ایجرد تأثیرا

ملموس یر حتی ایجرد آسیبهری جسمی کمتر تردید

ید است .ولی در حقوق ایران قرعدة کلی برای جبران آسیب به سالمت روانی وجود ندارد.
رویة قضریی انگلسترن قواعد مختلفی را در خصوص مسئولیت نریی ا آسیبهری روانی وضع
کرد و میرن نظرمهری حقوقی به نوعی پیشگرم محسوب مییود .اصل لزوم جبران ایان خساررا
تحت عنوان «مسئولیت بدون برخورد (تمرس)» 1در حقوق انگلسترن پذیرفته یاد اسات (وصارلی
نرصح و پررسارپور  .)161 :1395در بسایرری ا آرای محارکم انگلساترن ،بارای ایان مسائولیت ا
اصطالح یوک عصبی 2استفرد مییود .لیکن در این نویترر ا اصاطالح آسایب روانای 3اساتفرد
میکنیم که اعم ا یوک عصبی و سریر صدمر

روانی است و هر نوع نقض حق بر ساالمت روان

را در بر میگیرد .جبران این قبیل ضررهر در رویة قضاریی فرانساه هام پذیرفتاه یاد (

Jourdain

 )2010: 145; Starck et al. 1985: 95; Flour 2009: 139و یکی ا موارد ضارر بر تاربی 4محساوب
مییود .این قبیل یرنهر بر عنوان یرن تبعای (ایزانلاو  )264 :1382و دعاروی نریای ا آن تحات
عنوان دعروی یخصی ( )Black 1990: 1612بررسی مییود که ناررر بار آ م و درد و رنا هاریی
است که مستقیم و یخصرً بر نزدیکرن و بر مرندگرن ایخرص مصدوم یر متوفی وارد یاد و تحات
یرایطی قربل مطرلبه است .در حقوق انگلسترن ،برای آنکه یخصی در ارتبرط بر یوکهاری عصابی
مسئول ینرخته یود برید وریفة مراقبت ا یرندید را دایته و ایان وریفاه را نقاض کارد بریاد
(صفریی و رحیمی  )204 :1397و یرندید ا این نقض متحمل یرن ید برید .عاالو بار ایان،
برید رابطة سببیت بین آسیب وارد و نقض وریفة مراقبت احرا یود؛ اعام ا اینکاه ایان ارتبارط
1. liability without impact
2. nervous shock
3. psychiatric injury
4. dommage par ricochet
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مستقیم برید یر واسطهای در این بین وجود دایته برید (یزدانیارن 276 :1386؛ امارمی  :1377ج ،1
 582ا 583؛ حیرتی 141 :1392؛ .)Horsey & Rackley 2017: 28
بهجرئت میتوان گفت دیوارترین بخش مسئولیت مدنی نریی ا آسیبهری روانای تشاخی
ضرر قربل جبران است .ا یک سو ،تنوع آسیبهری روانی بسیرر گسترد اسات و ا بیمارریهاری
حرد روانی که ممکن است منجر به وال عقل یر حتی فو

فرد یود (میرمحمدصاردقی 60 :1392

ا  )61تر یک ترس و نگرانی سرد را در بر میگیرد .ا سوی دیگر ،یخصیت و واکانش افاراد باه
حوادث مختلف متفرو

است .بر توجه به این چرلشهر ،سؤال اصلی این پاووهش ایان اسات کاه

«معیرر احرا قربلیت جبران ضرر در آسیبهری روانی چیست؟» .به عبرر

دیگار بارای تشاخی

این ضررهر برید ا معیرر نوعی استفرد کرد یر معیرر یخصی؟ برای یارفتن پرساا ایان ساؤال بریاد
معیررهری قربلیت جبران ضارر در اناواع آسایبهاری روانای بررسای یاود .در حقاوق انگلساترن
یرندیدگرنِ آسیبهری روانی در دو دستة یرندیدگرن اولیه 1و ثرنویه 2مطرلعاه ماییاوند .در ایان
پووهش نیز بر توجه به این تفکیک ،به ترتیب ،معیررهری قربلیت جبران ضاررهری نریای ا آسایب
روانی به یرندیدگرن اولیه و ثرنویه در حقوق انگلسترن بر تطبیق در حقوق ایاران بررسای خواهاد
ید .در خصوص یرندیدگرن ثرنویه نیز ابتدا معیررهری کلی و پس ا آن معیررهاری ارائاهیاد در
خصوص هر یک ا اقسرم یرندیدگرن ثرنویه مطرلعه خواهد ید.
معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب روانی به زیاندیدگان اولیه
ورود ضرر یکی ا ارکرن مهم مسئولیت مدنی است و تر ضرری حردث نشد برید موضوعی بارای
جبران وجود ندارد .به عبرر

دیگر ،ورود ضرر یرط موضوعی (صرلحی و همکرران )126 :1394

و عنصاار اسااتانرنرپااذیر مساائولیت ماادنی اساات (میریااکرری  .)18 :1394باارای اقااالق ضاارر در
آسیبهری روانی ،خواند برید ثربت کند که در حرل رن است و این رن فقط یک غم یر تانش یار
سریر حر

احسرسی عردی نیسات ،بلکاه یاک بیمارری روانای یانرختهیاد اسات (

& Lunny

 .)Oliphant 2013: 334; Adamou & Hale 2003: 328غام و انادو  ،جریحاهدار یادن عواقاف و
1. primary victims
2. secondary victims
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احسرسر  ،و ترس را نمیتوان آسیب روانی و در نتیجه ضرر تلقی کرد .بنربراین ،صرفرً در صور
برو بیمرری روانی قربل تشخی

ا ا قبیل افسردگی ،اختالل یخصیتی ،اخاتالل اساترس پاس ا

سرنحه ،و ...ا ضرر محقق مییود .البته خواهرن برید یواهد و مدارک پزیاکی را بارای اثبار

آن

ارائه کند (.)Martin 2003: 133
بر مبنری تقسیمبندی ارائهید در حقوق انگلسترن ،یرندیدگرن اولیه به سه ییو ممکان اسات
تحت تأثیر آسیبهری روانی قرار گیرند :الف) افرادی که به دلیل آسیب بدنی دچرر آسایب روانای
ید اند؛ ب) افرادی که به دلیل قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی ا آسیب روانی رنا مایبرناد؛
ج) ایخرصی که در معرض خطر نبود اند ،ولی به دلیل یک حردثة نرگهارنی منطقارً احسارس خطار
کرد و دچرر آسیب روانی ید اند .در ادامه هر یک ا این فاروض و تطبیاق آن در حقاوق ایاران
بررسی خواهد ید.
معیار تشخیص آسیب روانی ناشی از آسیب بدنی

در احرا این نوع یرن ،معیرر قربلیت مطرلبة ضرر وجود «یک ارتبرط منطقی باین آسایب روانای و
آسیب بدنی» است .بنربراین ،حتی قربلیت پیشبینای امکارن ورود آسایب روانای باه خواهارن نیاز
ضرور
عبرر

ندارد و وضعیت خرص خواهرن نیز مورد توجه قرار نمایگیارد ( .)Barrie 2005: 350باه
دیگر ،در صور

ورود آسیب بدنی ،خواند مسئول جبران همة آسیبهری روانی است کاه
1

ا این آسیب بدنی نریی مییود .در پروندة سیمونز علیه یرکت بریتیش استیل خواهارن در یاک
تصردف در محل کرر ا نظر بدنی مصدوم ید و به دلیل یوک نریی ا اتفرقی که بارای وی افتارد
بود دچرر عررضة پوستی یدید ید .این موضوع به مرخصی قو نیمد

وی و در نتیجه بیمارری

افسردگی انجرمید .مجلس اعیرن کررفرمر را برای صدمة جسمرنی اصلی ،عررضة پوساتی ،و بیمارری
افسردگی مسئول دانست .یرا وی را در مقربل خطر قربل پیشبینی آسیب بدنی قارار داد باود .در
پروندة مطروحه مهم نبود که نوع حقیقی آسیبهر قربل پیشبینی نبود و همچنین مهم نبود که یاک
قربرنی قویتر ا نظر روانی ممکن بود اینگونه تحت تأثیر قرار نگیرد .آنچه مهم بود رابطة اساتنرد
بین فعل ارتکربی و ضرر روانی حردثید برای یرندید بود .به عبارر

دیگار در ایان دساته ا

1. Simmons v British Steel plc 2004.
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آسیبهری روانی دامنة جبران خسرر

بسیرر گسترد اسات و هماة آسایبهاری روانای وارد باه

خواهرن را یرمل مییود .حتی اگر یخصی در جبران آسیب بدنی مسئول یانرخته نشاود ،ممکان
است در جبران خسرر

روانی مسئول برید.

در پروندة رحمرن علیه آریرر  1خواهرن توسط دو جوان مورد حمله قارار گرفات و باه تحات
عمل جراحی قرار گرفت .به دلیل تقصیر پزیک در عمل جراحی یک چشام خواهارن کاور یاد.
خواهرن هم به دلیل نربینریی هم به دلیل حمله و آ ار دچرر اختالل روانای اساترس پاس ا حردثاه
( 2)PTSDید .دادگر نربینریی را منتسب به پزیک دانست ،هرچند اصل نیر باه عمال جراحای در
نتیجة خطری نخستین دو جوان بود؛ امر آسیب روانی ایجردید را نتیجة تقصیر پزیک جاراح و آن
دو جوان و در نتیجه هر دو را مسئول دانست (.)Witting 2015: 173-174
امکرن جبران خسرر

روانی نریی ا آسیبهری بدنی در فقه و حقوق ایران به تحلیال مرهیات

حقوقی دیه بر میگردد .اگر دیه جبران همة خسرر هری مردی و معنوی یرندیاد بریاد ،آسایب
روانی نریی ا صدمة بدنی بر پرداخت دیه جبران مییود و یرندید جز دیه حقای نادارد .بیشاتر
حقوقدانرن بر این دیدگر مخرلفاند و بر آناند که یمول دیه بر خسررا

معنوی باهساختی ماورد

تردید است (کرتو یرن  :1386ج  .)268 ،1برخی فقهر بر استنرد به ادلهای همرنند بنری عقال ،ضرر،
حرج و تسبیب خسررا

ائد بر دیه را تجویز کرد اناد (مرعشای  :1376ج  .)188 ،1یارا دیاه

بیرنگر حداقل میزان خسررتی است که برید ا سوی مجرم پرداخت یود و همة خسررا

را جبران

نمیکند (کرتو یرن  :1386ج  66 ،1ا .)67
رویة قضریی نیز در این خصوص متشتت است و درحرلیکه هیئات عماومی (یاعب حقاوقی)
دیوان عرلی کشور در رأی اصراری یمررة  104ماور  1368/09/14مطرلباة هزیناههاری درمارن و
خسرر

روانی مر اد بر دیه را فرقد مجو دانسته ،در رأی اصراری یمررة  6مور  ،1375/04/05بر

عدول ا نظریة سربق خود ،جبران خسرر

مرن بیکرری و عدم انجرم دادن کرر (عدمالنفع) مار اد

بر دیه را تجویز کرد است .بر وجود این ،به حکم تبصرة  2مردة  14قرنون آیاین دادرسای کیفاری،
مصوب  ،1392همة خسررا

مردی و معنوی و عدمالنفاع نریای ا آسایبهاری بادنی باه صارف
1. Rahman v. Arearose Ltd. 2001.
2. post-traumatic stress disorder
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پرداخت دیه جبران مییود (ترری و همکرران  )17 :1400و در نتیجه مطرلبة خسرر

روانی نریای

ا آسیبهری بدنی در مواردی که دیه پرداخت مییود ممنوع است .به برور مر ،این تبصر را بریاد
به یکل مضیق تفسیر کرد و در مواردی که آسیب روانی نریی ا صدمرتی برید کاه مشامول دیاه
نیست و ارش به آن تعلق میگیرد مطرلبة خسرر

نریی ا آسیب روانی را ممکن دانست.

معیار تشخیص آسیب روانی ناشی از قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی

در این نوع ا آسیبهری روانی ،برای تشخی

ضرر قربل جبران ،عاالو بار وجاود یاک «رابطاة

منطقی بین آسیبهری روانی و قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی»« ،آسایب وارد نیاز بریاد قربال
پیشبینی برید» .در پروندة یرنگ علیه کلیسری چررلز ،1خواهرن که کررگر سارختمرنی باود ،بعاد ا
مشرهدة مرگ همکرر خود ا فرصلة دو تر سه متری ،دچرر بیمرری روانی ید .کاررگر متاوفی روی
میلة داربستی ایسترد بود که خواهرن به وی داد بود و نرگهرن آن میله به یک سیم لخات برخاورد
کرد .دادگر استینرف اعالم کرد ا آنجر که خواهرن در خطر آسیب بدنی ا حردثهای قربل پیشبینای
بود و بیمرری وی نیز نریی ا سرنحهای بود که به دلیل تقصایر خواناد ر داد اسات ،او یاک
یرندیدة اولیه محسوب مییود و میتواند خساررا

بیمارری روانای خاود را دریرفات کناد .در

پروندة دولیو علیه وایت و پسران 2نیز خواهرن به دلیل ترس نریی ا ورود ون و اسبهار باه درون
کرفه بهید

ترسید و دچرر سقط جنین یاد .اگرچاه صادمة فیزیکای ر ناداد ،خواناد مسائول

ینرخته ید .یرا قربل پیشبینی بود که خواهرن بر چنین یوکی مواجه خواهد ید.
این دسته ا آسیبهری روانی در حقوق انگلسترن را میتوان بر حکم بسیرری ا فقهاری امرمیاه
مقریسه کرد .در فقه امرمیه اگر کسی بر انسرن برلغی فریرد ناد و او بمیارد یار عقلاش ایال یاود،
ضمرنی وجود ندارد 3.لیکن فریرد دن بر صبی ،مریض ،مجنون ،یر انسارن نرآگار (ولاو اینکاه بارل
برید) موجب ضمرن است (عالمه حلی  :1413ج 652 ،3؛ ییا قوسی  :1387ج  .)158 ،7برخای
فقهر دامنة یرنهری قربل جبران نریی ا ترس را بسیرر گسترد و به صور

مطلق هر ناوع آسایب

نریی ا ترس را قربل جبران دانستهاند (حکیم  :1415ج 327 ،3؛ محقاق حلای  :1408ج .)232 ،4
1. Young v Charles Church; 1997.
2. Dulieu v White & Sons; 1901.

 .3ولو صرح ببرل فمر

فال دیه /ان صرح ببرل فذهب عقله یئ علیه
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امر بیشتر فقهر به تبعیت ا ییا قوسی ترسرندن انسرن برل سرلم را موجب ضمرن نمیدانند (یایا
قوسی  :1387ج 158 ،7؛ عالمه حلای  :1413ج  .)652 ،3حتای برخای ،باهرغام احتمارل وجاود
ضمرن ،چنین موردی را اتفرق تلقی کرد و به دلیل حصول یک اصل برائت را جارری سارختهاناد
(فخرالمحققین  :1387ج 658 ،4؛ فرضل هندی  :1424ج  .)249 ،11ا دیدگر فقهر ،برای تشخی
ضرر قربل جبران دو معیرر «قربلیت پیشبینی» و «استنرد یرن به عرمل یرن» یارط اسات .باه بارور
ایشرن ،اگر وقوع خسرر

نوعرً قربل پیشبینی نبرید ،مرنند اینکه بر انسرن برل آگار کاه در حرلات

غفلت نیست فریرد بزنند ،ضمرنی وجود ندارد ،چه اینکه ورود خسرر
اینکه به نحو دیگری ورود خسرر

«اتفرقی» بود اسات؛ مگار

به عرمل یرن مستند یود .امر اگر یرندید در وضعیت خرصی

قرار دایته برید ،مرنند فریرد دن بر صبی یر دیوانه یر مریض و حتی انسرن برل در یرایط غفلت ،بر
توجه به این یرایط خرص ،ترسرنند ضرمن است (یهید ثرنی  :1413ج .)332 ،15
در مقرم مقریسه میتوان گفت آنچه در حقوق انگلسترن به عنوان «رابطة منطقی» مطرح یاد در
که در انگلسترن صارفرً ا معیارر ناوعی بارای

فقه امرمیه همرن «قربلیت استنرد» است؛ بر این تفرو

احرا آن استفرد می یود ،ولی در فقه امرمیه تلفیقی ا معیرر نوعی (نوعرً قربل پیشبینی) و یخصی
(وضعیت خرص یرندید ) مورد توجه قرار میگیرد.
ا لحرظ قرنونی نیز بر اسرس مفهوم مخرلف تبصرة  2مردة  14قرنون آیاین دادرسای کیفاری در
مواردی که آسیب بدنی به فرد وارد نشد و صرفرً در معرض آسیب بدنی قرار گرفته یر یرهد یاک
حردثة یوکهکنند بود برید امکرن مطرلبة خسرر
قضریی نیز جبران خسرر

نریای ا آسایب روانای وجاود دارد .در رویاة

نریی ا یوک عصبی در قرلب ارش ،ولاو باه صاور

پذیرش قرار گرفته (ملکی و یرهند  77 :1396ا  )78و برخی در اثبار
مجر ا

محادود ،ماورد

آن باه ماردة  676قارنون

اسالمی تمسک جستهاند (ترری و همکرران  .)9 :1400البته برخی بر آناند که تعیین ارش

برای جبران خسرر

نریی ا یوک عصبی صرفرً مرنی امکرنپذیر است که یوک عصبی منجر باه

صدمة جسمرنی نریی ا رعب و وحشت یود (ملکی و یرهند  .)82 :1396این دیدگر صحیح به
نظر نمیرسد .چه اینکه عالو بر صدمه به سالمت جسمرنی صدمه به سالمت روانی ایخرص هام
ضرر محسوب مییود و بسیرری ا حقوقدانرن ماواردی نظیار درد و رنا (یویاینساب :1390
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 )107و ترس و وحشت (وصرلی نرصح و پررسرپور  )155 :1395را مصردیقی ا ضرر معنوی قربال
جبران دانستهاند.
معیار تشخیص آسیب روانی ناشی از احتمال قرار گرفتن در معرض یک حادثه

عالو بر دو فرض یردید  ،که آسیبدید یرندیدة اولیه محسوب مییاود و مایتواناد خسارر
خود را دریرفت کند ،فرض سومی نیز در رویة قضریی انگلیس وجود دارد و آن اینکاه خواهارن در
خطر فیزیکی نبرید ،ولی د یل منطقی برای خطر وجود دایته برید .برخای ایان دیادگر را قباول
ندارند و بر آناند که فقط کسرنی یرندیدگرن اولیه ینرخته مییوند که در محدودة آسیب فیزیکای
قربل پیشبینی بریند .امر برخی دیگر بر این برورند که اگر خواهارن خاود را باه صاور

عینای در

معرض خطر ببیند یر به قور منطقی برور کند که این خطر وجود دارد مایتاوان وی را یارندیادة
اولیه به یمرر آورد ( .)Elliot & Quinn 2009: 44البته قلمارو جباران خسارر

در خصاوص ایان

ایخرص محدودتر ا دو فرض یردید است و عالو بر دو یرط «وجود رابطة منطقی بین آسایب
روانی و خطر وقوع آسیب بدنی» و «قربلیت آسیب وارد » وجود «یک ترس منطقی در خواهرن» نیز
ضروری است.
در پروند ای 1خواهرنهر ،که ا کودکی بار مشاکال
هورمون رید قرار گرفتند .بعدهر مشخ

ریاد مواجاه بودناد ،در معارض تزریاق

ید که ممکن است در جریرن تزریق هورمون ریاد بار

ویروس مولد بیمرری کروتزفلد ا جرکوب ( ،)CJDکه یک عررضة مغزی کشند است ،آلود ید
بریند .تحقیقر

بعدی نشرن داد کسرنی که تزریقهری آلود را دریرفت کرد اند در خطار پیشارفت

 CJDبود اند؛ امر مشاخ

نباود کاه کادام دساتههار آلاود یاد اناد .همچناین امکارن آ ماریش

دریرفتکنندگرن هورمون نیز وجود ندایت .در نتیجه ،خواهرنهر بر این ترس ندگی میکردناد کاه
ممکن است ویروس در بدنشرن پیشرفت کند و برخی ا آنهر به این دلیال ا آسایبهاری روانای
رن میبردند .دادگر دعوای آنهر را پذیرفت و اعالم کرد این آسیب به قور منطقی قربل پیشبینای
و ترس خواهرنهر نیز منطقی است .بنربراین ،های دلیلای بارای محاروم کاردن آنهار ا دریرفات
خسرر

وجود ندارد.
1. CJD Group B Claimants v The Medical Research Council 1998.
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نبود هر یک ا یرایط یردیاد سابب ماییاود ضارر وارد قربال جباران نبریاد .در پرونادة
مکفررلین علیه ویلکینسون 1دکل نفتی پریپر آتش گرفت و بسیرری ا افراد در نتیجة انفجرر ا باین
رفتند .خواهرن در یک قریق کمکی و در فرصلة  50یرردی ا دکل بود و این فرجعه را مشرهد کرد.
نظر دادگر استینرف این بود که صرف دیدن خطر ضرر محسوب نمییود ،چه اینکه قریق اصالً در
خطر نبود و ترس او برای ایمنی خود غیرمنطقی بود است.
در حقوق ایران و فقه امرمیه بین این فرض و فرض قبل تمریزی دید نمییود .باه بارور فقهار،
صرف ایجرد دلهر و ترس در دیگری حق النرس است و اگر عمدی برید حرام است و اگر سهوی
برید برید قلب حاللیت یود و مستلزم عذرخواهی است (هریمی یارهرودی  :1423ج  132 ،7و
 .)241حتی برخی فقهر در این موارد برای ترسرنند تعزیر و در برخی اوقر

که منتهی به فو

یار

آسیب جسمرنی یود دیه و قصرص در نظر گرفتهاند (نجفای  :1404ج  .)57 ،43ا نظار فقهار هار
آنچه موجب نررضریتی در انسرن یود هتک عرض و در نتیجه ضرر محساوب ماییاود (حساینی
المراغی  :1417ج  .)309 ،1بنربراین ،آنچه مهم است ایجرد ترس و دلهار در فارد اسات و فرقای
نمیکند که این ترس نریی ا قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی برید یر احتمرل قارار گارفتن در
معرض یک حردثه .البته در این فرض ،عالو بر معیرر «قربلیت پیشبینای» ،تارس ایجردیاد بارای
یخ

برید «نوعرً» یر «بر توجه به یرایط خرص وی» منطقی برید تر «قربلیت استنرد یرن باه عرمال

یرن» احرا یود .آنچه میتواند مطرلبة این خسرر

را دیوار کند تردید در وجاود رابطاة ساببیت

بین یرن وارد و عرمل یرن است؛ چه اینکه رابطة سببیت در ایان فارض دورتار ا فارض قبلای
است .در نتیجه در حقوق ایران نیز ،همرنند حقوق انگلسترن ،دامنة جبران خسارر

در ایان فارض

محدودتر ا فرض پیشین است.
معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب روانی به زیاندیدگان ثانویه
یرندیدگرن ثرنویه افرادی هستند که در معرض آسیب بدنی قرار ندایتهاند؛ امار باه دلیال مشارهدة
وقوع حردثه برای دیگران دچرر آسیب روحی ید اند (.)Steele 2017: 329; Mulheron 2016: 239
معیرر تشخی

ضررهری قربل جبران در خصاوص ایان دساته ا یارندیادگرن بار دیاواریهار و
1. McFarlane v Wilkinson 1997.
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پیچیدگیهری بیشتری همرا است .در این بند معیررهری کلی قربلیت جبران این آسیبهر در حقوق
انگلسترن و معیررهری پیشنهردید در حقوق ایران بررسی خواهد ید و در بند بعاد باه معیررهاری
خرص در خصوص هر یک ا اقسرم یرندیدگرن ثرنویه خواهیم پرداخت.
معیارهای قابلیت جبران ضررهای وارده به زیاندیدگان ثانویه در حقوق انگلستان

برای اینکه ضرر وارد به یرندیدگرن ثرنویه قربل جبران برید برید تأثیرپذیری خواهرن ا حردثه باه
اثبر

رسد .به قور کلی ،برای اثبر

این تأثیرپذیری توجه به معیررهریی ضروری است:

قابلیت پیشبینی

این معیرر را میتوان معیرر اصلی برای تشخی

ضرر قربل جباران در نظار گرفات ()Wal 2015: 164
1

که در خصوص یرندیدگرن اولیه نیز استفرد مییود .در پروندة مک فلاین علیاه اوبرایارن خواهارن
خرنمی بود که بالفرصله پس ا تصردفی که منجر به کشته یدن دخترش و آسیبدیدگی یدید همسر
و دو فر ندش ید در بیمررسترن حرضر ید و بر دیدن صدمر
روانی ،ا جمله افسردگی برلینی و تغییرا

وارد و درد و رن آنهر دچرر آسایب

یخصیتی ،ید .دادگر دعوای وی را پذیرفت .یرا آسایب

روانی وارد بر او به قور متعررف و منطقی قربل پیشبینی بود .تر پیش ا این ،محرکم انگلسترن صارفرً
کسرنی را یرندیدگرن ثرنویه میدانستند که سر صحنة تصردف حضور دایتند.
البته برای این دسته ا یرندیدگرن ثرنویه صرف قربلیت پیشبینی کفریت نمایکناد؛ بلکاه بریاد
مجموعهای ا یرایط ،ا جمله «رابطه بر یرندیدگرن اولیه» و «حردثة یوکهکنند » و «موقعیتشرن در
ارتبرط بر حردثه» ،نیز در نظر گرفته یود .در پروندة بورهیل علیه یرنگ 2خواند  ،که یک موتورسوار
بود ،به دلیل سرعت یرد تصردف کرد و کشته ید .خواهرن حدود  13متر دورتار ا صاحنه باود و
بدون دیدن صحنه و به دلیل ینیدن صدای تصردف و یوک عصبی نریی ا آن دچرر ساقط جناین
ید .مجلس اعیرن اعالم کرد خواند وریفة مراقبت ا وی را ندایته اسات .یارا باه قاور منطقای
نمیتوانسته پیشبینی کند که یک فرد در موقعیت خواهرن تحت تأثیر رانندگی همرا بر تقصایر وی
قرار میگیرد .بر اسرس این آرا ،اگر یخصی احتمرل در معرض خطر بودن را به قور معمولی دارد،
1. McLoughlin v O’Brian 1982.
2. Bourhill v Young 1943.
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آن گر این سؤال مطرح مییود که آیر برو آسیب روانی ا نظر منطقی قربل پیشبینی اسات؟ اگار
منطقرً قربل پیشبینی برید که یک فرد بر یهرمت متعررف نیز در این وضعیت دچارر آسایب روانای
مییود ،جبران خسرر

ممکن است.

پروندة مشهور دیگر در این مینه پروندة آلکوک علیه ادارة پلیس یورکیریر 1در جریرن فرجعة
ور یاگر هیلزباورو 2اسات ( .)Nolan 2010: 273-309ایان دعاوا ا ساوی صاد و پنجار نفار ا
خویشروندان و دوسترن یرندیدگرن اولیه اقرمه ید که در مرن وقوع فرجعه یر در ور یاگر یار باه
صور

ند ا تلویزیون بر ی را میدیدند یر برای پیدا کردن کسی که مییانرختند باه ور یاگر

رفته بودند یر ا یخ

ثرلای خبر را ینید بودند یر یخصی را ا میرن فاو یادگرن درون ماین

ینرسریی کرد بودند .خواهرنهر اعالم کردند که نسبت به آنهر وریفاة مراقبات وجاود دارد .یارا
آسیبهری روانی به قور منطقی قربل پیشبینی بودند .دادگر این استد ل خواهرنهر را پذیرفت که
آسیب روانی نتیجة قربل پیشبینی تقصیر خواند بود است .یرا در این حرلت هر نررر بر یاهرمت
منطقی دچرر آسیب روانی مییود و دلیل آسیبهری وارد به خواهارنهار حسرسایت آنهار نباود
است .البته در نهریت بنر به د یلی که در ادامه بیرن خواهد ید دعوای برخی ا خواهرنهر رد ید.
تفروتی که معیرر پیشبینیپذیری در خصوص یرندیدگرن اولیه و ثرنویاه دارد ایان اسات کاه در
خصوص یرندیدگرن اولیه نیر ی به وجود تمریز بین خسارر

جسامی و روانای در اعمارل آ ماون

پیشبینیپذیری نیست ( .)Bermingham 2005: 49کرفی است پرسید یود که خواند به قور منطقای
پیشبینی میکرد که خواهرن ممکن است به دلیل تقصیر خواند دچرر مصدومیت (اعم ا فیزیکی یار

1. Alcock v Chief Constable of Yorkshire 1992.

 .2در سرل  ،1989در جریرن دیدار نیمهنهریی جرم حذفی انگلیس بین دو تایم لیورپاول و نرتینگهارم فررسات در ور یاگر
هیلزبورو ،تمریرگران یردی ا فنسهر عبور کردند و وارد محوقة بر ی یدند .در این فرجعه  95نفر کشته و  400نفار
مصدوم یدند .دعروی متعددی علیه پلیس یورکیریر ،که مسئولیت حفررت ا بر ی را به عهد دایت ،اقرمه یاد کاه
چرا به افراد یردی اجر داد اند که وارد مین یوند .بخشی ا این دعروی برای آسیبهری بدنی و آسیبهری روانای
کسرنی بود که در حردثه صدمه دید بودند ( یرندیدگرن اولیه) .دو دعوا نیز ا سوی یرندیدگرن ثرنویه مطرح ید :یکی
دعوای خویشروندان و دوسترن افراد مصدوم یر کشتهید (دعوای آلکوک) و دوم دعاوای ماأموران پلایس کاه در رو
حردثه مشغول انجرم وریفه بودند (نجر دهندگرن).

354

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

روانی) یود؟ ولی در خصوص یرندیدگرن ثرنویه این سؤال مطرح مییود که آیار خواناد باه قاور
منطقی پیشبینی میکرد که خواهرن دچرر بیمرری روانی مییود؟ (.)Kennedy 2010: 153
صمیمیت

خواهرن برید وجود یک رابطة عرقفی و احسرسی نزدیک بر قربرنی اولیه را ثربت کناد (

Harpwood

 .)2009: 29چنین رابطهای برید به یکل دوستی صامیمی یار ارتبارط خویشاروندی نزدیاک بریاد
( .)Owen 2000:12-19; Harpwood 2000: 47-72در پروند هریی که در ارتبرط بر همسار ،والادین،
فر ند ،و احتمر ً نرمزد است وجود این رابطة صمیمی خودبهخود در نظار گرفتاه ماییاود .ولای
خویشروندان دورتر و دوسترن برید نشرن دهند که رابطهیرن قاوری نزدیاک و دوساترنه باود کاه
احسرسشرن قربل مقریسه بر یک همسر یر والدین یر فر ند اسات .در پرونادة ورناون علیاه برسالی

1

خواهرن صحنة غرق یدن فر ندانش در مریینی را دید که پرسترر بچههار هادایت آن را باه عهاد
دایت .دادگر استینرف پذیرفت که بیمرری روانی خواهرن تر حادی باه دلیال غام ا دسات رفاتن
فر ندان برید؛ هر چند یوک نریی ا دیدن حردثه نیز در بیمرری روانی وی بیتأثیر نبود است.
مجاورت و نزدیکی

مقصود ا مجرور

این است که خواهرن تر چه میزان ا نظر مرن و مکرن باه حردثاة یاوکهکنناد

نزدیک بود است .در پروندة آلکوک (فرجعة ور یگر هیلزبورو) یکای ا خواهارنهار بار ی را ا
تلویزیون و نزدیک ور یگر میدید و مرنی که فرجعه یروع ید رفت تر پسرش را که کشته ید
بود پیدا کند .برخی دیگر نیز فرجعه را ا تلویزیون دیدند یر ا رادیو ینیدند .دادگار در رأی خاود
اعالم کرد که برای موفقیت در یک دعوا برای یوک عصبی یرهدان برید به اندا ة کرفی باه حردثاه
نزدیک بریند که معمو ً بدین معنرست که در مرن حردثه یر فوراً بعد ا آن در صحنه حضور دایته
بریند .ینیدن ا رادیو یر دیدن ا تلویزیون کرفی نیسات ( .)Elliott & Quinn 2009: 54امار اینکاه
فوریت بعد ا حردثه چه چیزی است در پروندة جنش علیه کرفی 2تر حدودی تعریف یاد .در رأی
دادگر آمد است فوریت ا لحظة حردثه تر مرنی است که قربرنی در حرلتی کاه حردثاه بارای وی

1. Vernon v Bosley 1996.
2. Jaensch v Coffey 1984.
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ایجرد کرد قرار دایته برید و درمرن پس ا تصردف را دریرفات کناد .بناربراین ،ینرساریی اجسارد
عزیزان در سردخرنه ،هشت سرعت بعد ا حردثه ،در دستة دیدن فوری نمیگنجد.
در پروندة آلکوک ،مجلس اعیرن تمریری صحنه ا قریق تلویزیون را نزدیکی در نظر نگرفات؛
اگرچه این احتمرل را رد نکرد که گرهی بینندگرن تلویزیونی میتوانند به اندا ة کرفی نزدیک بریاند.
مجلس اعیرن بین تصرویر ضبطی و ند تفرو

قرئل ید و بیرن دایت که تصرویر ضبطی هی گار

آنقدر نزدیک نیستند که بتوان به وسیلة آنهر وریفة مراقبت را تحمیل کرد .البته در تصارویر ناد
این احتمرل وجود دارد ،ولی بسیرر بعید است .قرضی جونسی بیرن کرد« :ا نظر من ،خواهارنی کاه
یک برنرمة ندة تلویزیونی معمولی را میبیند نمیتواند ادعاری نزدیکای کناد .اول اینکاه خواناد
میتواند بگوید ،قبق قوانین پخش ،تصرویر افراد آسیبدید و فو ید پخش نمییود .دوم اینکه
یک برنرمة تلویزیونی ،مرنند برنرمهای که تصارویر هیلزباورو را نشارن داد ،دارای دورباینهاریی در
صحنههری مختلف است که هی کدام یک فرد را نشرن نمیدهد .تصرویر ویرایش مییاود و چیاز
دیگری به جری آن قرار میگیرد.)Elliott & Quinn 2009: 55( ».
به قور خالصه میتوان گفت یرط مجرور

و نزدیکی ا این جهت در نظر گرفتاه یاد کاه

خواهرن مستقیم ا حردثه یوکه و دچرر آسیب روانی یود ،نه اینکه در نتیجة یک تحلیال ههنای و
منطقی ا حردثه یر اقالع ا آن دچرر آسیب روانی ید برید .در حقیقت ،اگر آسیب روانای نریای
ا غم ا دست دادن عزیزی برید (نتیجهگیری ههنی) مسئولیت مدنی وجود ندارد .ولی در حارلتی
که آسیب روانی نتیجة مالحظة یک صحنة دلخراش است عرمل یرن مسئول است.
ناگهانی بودن

در حقوق انگلیس ،یرن وارد به یرندیدگرن ثرنویاه ،عاالو بار ایجارد آسایب روانای جادی در
یرندید  ،برید نریی ا یک یوک نرگهرنی و غیرقربل پیشبینی بریاد (وصارلی نرصاح و پررسارپور
155 :1395؛  .)Gooch & Williams 2007: 253بنربراین ،برای صدور حکم به جباران خسارر

در

ارتبرط بر یرندیدگرن غیرمستقیم ،آسیب روانی نبرید نریی ا غم و اندو تدریجی برید .در حقیقت
یرندید  ،عالو بر اثبر

بیمرری روانی جدی ،برید ثربت کند که دچرر یوک غیرمنتظر و نرگهارنی
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ا حردثة ترسنرک ید است .در پروندة سیون علیه مقرمر

ساالمت همپساتد ،1خواهارن باه دلیال

استرس تمریری مرگ تدریجی پسرش در بخش مراقبتهری ویو  ،که همرا بر تقصیر باود ،دچارر
یک بیمرری روانی و استرس ید .دادگر رأی داد ا آنجر که بیمارری روانای پادر بار یاک یاوک
نرگهرنی ایجرد نشد او نمیتواند ادعری خسرر

کند .در پروندة تیلورسون علیاه یارکت تولیادی

ییلدنس 2خواهرنهر والدین پسری بودند که به دلیل مرگ پسریرن ،که تصردف یدیدی کرد بود،
دچرر بیمرری روانی یدند .آنهر نگر هری بسیرر غمانگیز پسریارن را ،مارنی کاه ا آمباو نس باه
بخش مراقبتهری ویو منتقل میید ،دیدند .آنهر تر دو رو بعد نیز همارا پسریارن بودناد و در
نهریت دستگر ا روی پسر بردایته ید و او فو

ید .دادگر استینرف به این دلیل که بیمرریهاری

خواهرنهر نمیتواند به دلیل یک حردثة یوکآور برید ،بلکه به دلیل مجموعاهای ا حاوادثی باود
که در یک دورة مرنی ر داد  ،دعوای خواهرنهر را رد کرد .به نظر میرسد در حقاوق انگلساترن
منظور ا یوک در خصوص یرندیدگرن ثرنویه متوجه یدن نرگهرنی صدا یر تصاویر یاک رویاداد
ترسنرک است که به قور غیرارادی و به قر ی مهیب ههن را آیفته میکند.
معیارهای قابلیت جبران ضررهای وارده به زیاندیدگان ثانویه در حقوق ایران

در مردة  6قرنون مسئولیت مدنی بر جبران خسررا

مرلی وارد بر بستگرن واجبالنفقه و افراد تحت

تکفل مصدوم و متوفی تأکید ید است؛ لیکن قرعدة روینی در خصوص امکرن جبران آ م روحی
و روانی یرندیدگرن ثرنویه در حقوق ایران وجود ندارد .برخی حقوقدانرن بر این برورند کاه فقاط
یرندیدة مستقیم میتواند خواهرن آسیبهری روانی یود و کسرنی که به قور غیرمستقیم یر ضمنی
متأثر ا فعل یرنبرر ید اند و ا دیدن یر ینیدن فعل یرنبارر آسایب معناوی باه آنارن وارد یاد
نمیتوانند دعوایی در این خصوص مطرح کنند .یارا ،عاالو بار اینکاه خساررا
غیرمستقیم است ،بر جبران خسرر

مصدوم و یرندیدة مستقیم خسرر

وارد بار آنارن

معنوی آنرن نیز باه قاور

ضمنی عرفرً جبران ید است (برریکلو  260 :1394ا  .)261در مقربل برخای دیگار ا حقوقادانرن
قرح دعوا ا سوی یرندیدگرن غیرمستقیمی را که صدمة روحی و عرقفی دید اند میپذیرند؛ ولی

1. Sion v Hampstead Health Authority 1994.
2. Taylorson v Shieldness Produce Ltd 1994.
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تعمیم و گسترش آن به همة یرندیدگرن غیرمساتقیم را منصافرنه و منطقای نمایدانناد (کرتو یارن
46 :1391؛ صفریی و رحیمی  142 :1389ا  .)143به برور مر ،هرچند این تفکیک در حقاوق ایاران
وجود ندارد ،منعی برای مطرلبة خسرر

وارد به یارندیادگرن ثرنویاه دیاد نماییاود .حتای در

مواردی که قربرنی اولیه ،به دلیل اخذ دیه ،امکرن دریرفت خسرر
نزدیکرن وی میتوانند بر اثبر

سریر یرایط خسرر

نریی ا آسیب روانای را نادارد

روانی وارد به خود را مطرلبه کنند (محمادی

و همکرران .)88 :1397
در خصوص معیررهری قربلیت مطرلبة ضرر نیز برخی حقوقدانرن به «وجود رابطاة عارقفی قاوی»
ایرر کرد اند (صفریی و رحیمی  .)143 :1389بر اسرس این معیرر ،این رابطه برید چنارن قاوی بریاد
که «تأثیرپذیری» یرندید ا حردثه را ثربت کند .باه نظار مایرساد معیررهاری ارائاهیاد در حقاوق
انگلسترن نیز در جهت تبیین مفهوم «تأثیرپذیری» برید؛ بدین معنر که بار وجاود چهارر یارط قربلیات
پیشبینی ،صمیمیت ،مجرور  ،و نرگهرنی بودن است که میتوان تأثیرپذیری یرندیدة ثرنویه ا حردثه
را احرا کرد .بنربراین ،چهرر یرط پیشنهردید در حقوق انگلسترن در حقوق ایران نیز قربال اساتفرد
است .عالو بر این ،در حقوق ایران صدمة روانی برید چنرن «جدی» برید که به صور

خودباهخاود

ا بین نرود (کرتو یرن  :1386ج  )268 ،1و سالمتی فرد را باه مخارقر انداختاه بریاد و یاک ضارر
«قطعی و منجز» ینرخته یود؛ چه اینکه بسیرری ا اضطرابهر و تارسهار و نارراحتیهاری معماولی
مة ندگی اجتمرعی امرو است (ترری و همکرران  .)9 :1400همچنین برخی دیگر «مساتمر باودن
یرن» را یرط دانستهاند و آثرر موقت و لحظهای را قربل جبران نمیدانند و بر آناند که «صرف ترس»
یر «ترس صرف» در مرة یرن قربل جبران قرار نمیگیرد .به برور ایشرن ترس مرنی قربل جبران است
که به یکل «ضریعة روحی یر جسمی» (مستقیم) یار «ضارر نریای ا واکانش نرخودآگار باه تارس»
(غیرمستقیم) سبب یرن یود (وصرلی نرصح و پررسرپور  155 :1395ا  156و .)159
هرچند بیشتر معیررهری ارائهید ا سوی حقوقدانرن مبتنی بار معیررهاری ناوعی اسات ،بارای
انتخرب معیرر منرسب و بر توجه به مرهیت آسیبهری روانی ،که کارمالً باه یخصایت فارد وابساته
است ،معیرر یخصی منرسبتر به نظر میرسد .لیکن دیواری استفرد ا معیرر یخصی مرنعی برای
استفرد ا این معیرر به یمرر میرود .برای حل این مشکل ،میتوان معیرر مختلط را پیشانهرد داد و

358

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

گفت معیرر اصلی ضمرن و قربل مطرلبه بودن خسرر

معیرر نوعی اسات؛ ولای در صاور

اثبار

وضعیت خرص یرندید معیرر یخصی نیز برید مورد توجه قرار گیرد.
معیارهای قابلیت جبران ضررهای وارده به هر یک از اقسام زیاندیدگان ثانویه
یرندیدگرن ثرنویه اقسرم مختلفای دارناد کاه ا آن جملاه مایتاوان باه خویشاروندان و دوساترن،
نجر دهندگرن ،کررکنرن ،عوامل نرخواسته ،و نررران ایرر کرد.
معیار ضررهای وارده به خویشاوندان و دوستان

در حقوق انگلسترن احتمرل پیرو ی خویشروندان در قرح دعروی نریی ا آسیب روانی باه عناوان
یرندیدگرن ثرنویه بیشتر ا بقیة گرو هرست .یرا در خصوص آنهر دو معیرر قربلیت پایشبینای و
صمیمیت اصو ً وجود دارد و خواهرن برید نزدیکی و مجرور
محرکم انگلسترن تمریل دارند بیشتر موارد را به صور

خود به حردثه را اثبر

کناد .البتاه

موردی بررسای کنناد .در پرونادة آلکاوک

قرضی اعالم کرد« :این دعوا در هر پروند ای برید در پرتو سریر عوامل ،مرنند نزدیکی باه صاحنه ا
نظر مکرن و مرن و مرهیت حردثه ،قضرو

یود.)Elliott & Quinn 2009: 49( ».

رویة قضریی فرانسه مطرلبة ضرر معنوی غیرمستقیم به وسیلة خویشرن نزدیک متضرر ا حردثاه
را که دچرر آسیب روانی ید اناد مایپاذیرد (صافریی و رحیمای  .)141 :1389بار وجاود برخای
اختالفر  ،قضر

دادگر هر در عمل دعرویای را میپذیرند که به خواهرن آسیب جادی و اسرسای

وارد ید برید؛ هر چند که ا خویشروندان نزدیک نبرید ( .)Delebecque et Pansier 2001: 49در
بلویک نیز آنچه مهم است احرا ورود ضرر توسط قرضی است و نه رابطة خویشروندی و الزام باه
پرداخت نفقه ( .)De Page 1964: 953به بارور بسایرری ا حقوقادانرن ،در حقاوق ایاران پاذیرش
دعروی خویشرن درجة یک ،ا قبیل والدین و او د ،به جهت وجود امرر بر تأثر و تألم یادید ،بار
آسرنگیری همرا است؛ ولی در ارتبرط بر دیگر یرندیدگرن ،ا قبیل دوسترن ،جهت اثبر

غیرعردی

بودن وضعیت روحی و روانی آنرن برید سختگیری یود (کرتو یارن 46 :1391؛ صافریی و رحیمای
 142 :1389ا  .)143در حقیقت نبرید صرفرً به درجة نزدیکی و دوری توجه کارد (آجاری آیساک
 ،)25 :1395بلکه تأثیرپذیری دوسترن و خویشروندان مالک است.
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برخالف این رویکرد ،در حقوق مصر ،قبق مردة  222قرنون مدنی ،عالو بار جریحاهدار یادن
عواقف و احسرسر  ،یرندید برید حداکار خویشروند درجة دوم یر همسر متاوفی بریاد و ساریر
خویشرن و دوسترن هرچند پیوند عرقفی و رفرقت یردی بر متوفی دایته بریند نمیتوانند برای آ م
روانی اقرمة دعوا کنند (ادریس 330 :1377؛ عرمر 437 :1956؛ سنهوری  :1064ج .)870 ،8
معیار ضررهای وارده به نجاتدهندگان

نجر دهندگرن افرادی هستند که به دلیل کمک به یرندیدگرن اولیاة حاوادث یاوکهکنناد دچارر
آسیب روانی ید اند ( .)Quinn 2012: 112دلیل حمریات ا ایان گارو حمریات و تشاویق رفتارر
ایاررگرانه است .در پرونادة چردویاک علیاه هیئات را آهان بریترنیار 1خواهارن دوا د سارعت باه
یرندیدگرن حردثة وحشتنرک قطرر ،که در نزدیکی خرنهاش اتفرق افترد بود و در آن نود نفر کشاته
ید بودند ،کمک کرد .او به دلیل این تجربه دچرر آسیب روانی ید و مبردر
که موفقیتآمیز بود .حتی اگر عملیر
میتواند به عنوان نجر دهند خسرر

نجر

به قرح دعاوا کارد

جزء ورریف حرفهای و یغلی یک نفر برید ،خواهرن

دریرفت کند .در پروندة فراست علیه ادارة پلیس یورکیریر

جنوبی 2چند مأمور پلیس ،که کمکهری اولیه را در صحنة فرجعاة هیلزباورو فاراهم کارد بودناد،
توانستند برای اختالل استرس بعد ا حردثه ،که به دلیل مشررکتشرن ر داد بود ،خسرر

دریرفت

کنند .دادگر این دفرع را که مأموران به دلیل اینکه ورریف یاغلییارن را انجارم مایداد اناد نبریاد
دریرفت خسرر

کنند نپذیرفت.

البته برید توجه دایت که همة مشررکتهر در صحنة حردثه نیز عملیر

نجار

در نظار گرفتاه

نمییود .ماالً دادگر مأمور پلیسی را که در حردثة ور یگر هیلزباورو ساعی در باه هاوش آوردن
هوادارانی کرد بود که در حقیقت مرد بودند یر افراد مرد و آسیبدید را ا فنسهر عبور داد یار
در مرسرژ قلبی کمک کرد بود یر مأموری که اجسرد را به محل نگهداری انتقارل داد باود مساتحق
دریرفت خسرر

ندانست .یرا دادگر بر این برور بود که مأموران در معرض خطار فیزیکای قارار

ندایتهاند تر تحت عنوان یرندیدگرن اولیه استحقرق دریرفت خسرر

دایته بریند .ا سوی دیگار

1. Chadwick v British Railways Board 1967.
2. Frost v Chief Constable of South Yorkshire Police 1997.
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به لحرظ اینکه مأموران قبل ا حردثه رابطاة نزدیکای بار یارندیادگرن اولیاه ندایاتهاناد در دساتة
یرندیدگرن ثرنویه نیز قرار نمیگیرند .بنربراین ،هی یک ا این مأموران نجر دهند ینرخته نشدند.
یرا نزدیک به حردثه یر حاوادث فاوری پاس ا آن نبودناد .باه ایان ترتیاب مایتاوان گفات در
تصمیمگیری راجع به اینکه خواهرن نجر دهند اسات یار خیار بریاد عوامال مختلفای را در نظار
گرفت :ویوگی و میزان حردثه ،آیر حردثه تمرم ید اسات یار در جریارن اسات ،آیار خطاری بارای
خواهرن یر قربرنی وجود دارد ،ویوگی رفترری خواهرن به خودی خود و در رابطه بر قربارنی ،اینکاه
کرر خواهرن ا نظر مرنی و مکرنی تر چه میزان به حردثه نزدیک بود است ،و ...
در رویة قضریی انگلسترن ،مطرلبة این خسررا
صور

محدود به مواردی اسات کاه نجار دهناد باه

اتفرقی در صحنة حردثه حضور دایته یر بالفرصله پس ا آن در صحنه حرضر ید اسات و

مأمورانی که برای کمک به صحنه اعزام مییوند امکرن مطرلبة خسرر

را ندارند .یارا ایان افاراد

برید آمردگی برخورد بر حردثه را دایته بریند .به نظر میرسد انتسرب اینگونه خساررا
یرن در حقوق ایران ممکن نبرید .یرا ا یک سو رابطة خسرر
ا آنجر که حضور نجر دهند در صحنه اتفرقی است ورود خسرر

باه عرمال

بر عرمل یرن بسیرر دور اسات و
پیشبینینرپذیر است .ا سوی

دیگر ،اگر نجر دهند وریفة حرفهای به کمک کردن دایته برید ،خسرر

یرن یغلی و حرفاهای

محسوب مییود که فرد بر پذیرش آنهر وارد این حرفه ید است .پس ،باه اساتنرد قرعادة اقادام،
امکرن مطرلبة آن را ندارد .البته برخای بار آناناد کاه صارفرً نجار دهنادة غیرحرفاهای بار اثبار
تأثیرپذیری ا حردثه امکرن مطرلبة خسرر

را دارد (ترری و همکرران .)22 :1400

معیار ضررهای وارده به کارکنان

کررفرمریرن در ارتبرط بر کررکنرن خود وریفة مراقبت و تعهد به ایمنی دارند که این تعهد ،عالو بار
آسیب بدنی ،آسیب روانی را نیز در بر میگیرد .بنربراین ،کررکنرن میتوانند برای بیمرری روانی کاه
به قور منطقی قربل پیشبینی است و در قول مرن کرر و به دلیل تقصیر کررفرمر ایجرد ید اسات
اقرمة دعوا کنند .عالو بر آسیب روانی نریی ا حوادث ،کررکنرن میتوانند به دلیال آسایب روانای
نریی ا استرس کرر نیز علیه کررفرمری مقصر اقرمة دعوا کنند.
در عین حرل دامنة وریفة مراقبت کررفرمار در خصاوص کررکنارن چنادان گساترد نیسات .در
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پروندة فرن و سریرین علیه ادارة پلیس سرسکس 1تالشهری یردی ید که مسائولیت کررفرمریارن
در برابر آسیبهری روانی نریی ا حوادث یوکهکنند گسترد تر یود که البته این تالشهر توساط
مجلس اعیرن رد ید .در این پروند خواهرنهر مأموران پلیسی بودند که در حردثة یورش یک فارد
مظنون دخیل بودند .یورش بر یکست مواجاه یاد و فارد مظناون بار یالیک یکای ا همکارران
خواهرنهر کشته ید .بعد ا کشته یدن فرد مظنون ،این مأموران ،که در صحنه حضور ندایتند ،بار
اتهرمر

کیفری روبهرو یدند که در نهریت تبرئه یدند .پس ا آن دعروی انضبرقی در ادارة پلایس

علیه آنهر مطرح ید که این اتهرمر

نیز رد ید .فرایند یکریت علیه این مأموران حدود پان سارل

به قول انجرمید و خواهرنهر ادعر کردند به دلیل فشرری که یر آن قرار دایتند دچرر آسیب روانای
ید اند .دلیل آنهر این بود که نیروی پلیس آمو ش کرفی را برای آنهر فراهم نکرد و این کوترهی
منجر به تیراندا ی و پیرمدهری بعدی (یکریر

کیفری و انتظرمی) بارای آنهار یاد اسات .آنهار

اعالم کردند آسیبهری روانی که متحمل ید اند نتیجة قربل پیشبینی عدم ارائة تمرینهری منرسب
بود است .مجلس اعیرن این ادعر را نپذیرفت و اعالم کرد این نجیرة رویادادهر را نمایتاوان باه
صرف عدم ارائة آمو ش کرفی پیشبینی کرد و در نتیجه حکم به رد دعوا داد.
در حقوق ایران و به موجب مردة  32قرنون تأمین اجتمرعی ،اگر خرتمة قارارداد کارر در نتیجاة
کرهش توانرییهری جسمی و فکری نریی ا کرر کررگر برید ،کررفرمر مکلف است به ا ای هر سرل
خدمت کررگر معردل دو مر آخرین حقوق را به وی پرداخت کند که این مبلا یاک مار بیشاتر ا
حرلتی است که کررگر بر نشسته یر ا کررافترد مییود .عالو بر اینکه ایان مارد صارفرً در رواباط
مشمول قرنون کرر قربل اعمرل است ،یرط اجرای این مرد  ،که نوعی آسایب روانای نریای ا کارر
محسوب مییود ،آن است که میزان آسیب به حدی بریاد کاه سابب خرتماة قارارداد کارر یاود
(کرتو یرن  :1386ج  )551 ،1که ا این حیث متفرو
حقوق انگلسترن ،خسرر

قربل پرداخت به صور

ا حقوق انگلسترن است .همچنین ،برخالف
مقطوع ا سوی قرنونگذار تعیین ید اسات و

به نظر میرسد یرندید نمیتواند مبل بیشتری ا این بربت دریرفت کند.

1. French and others v Chief Constable of Sussex Police 2005.
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معیار ضررهای وارده به عوامل ناخواسته

منظور ا عوامل نرخواسته مواردی است که در آنهر عمل همرا بر تقصایر خواناد خواهارن را در
موقعیتی قرار دهد که تصور کند به قور نرخواسته دلیل مرگ یر مصدومیت فردی دیگر یر در یرف
آن بود و بیمرری روانی خواهرن ا یوکی که به دلیل دانستن ایان امار باه وی وارد یاد حاردث
یود .به عبرر

دیگر عوامل نرخواسته یرمل افرادی مییود که نه ا قریق تقصیر خودیرن ،بلکاه

به دلیل تقصیر یخصی دیگر برعث مرگ یار آسایب دیگاران ماییاوند .در پرونادة گرلات علیاه
هیئتمدیرة را آهن بریترنیر 1یک رانندة قطرر بعد ا دور دن یک پی به دو کررگر رسید و نتوانست
بریستد و ترسید که بر آنهر تصردف کند .در این پروند تقصیر فرد دیگری (یعنای خواناد ) سابب
حردثه بود .ولی در نتیجة آن خواهرن متحمل آسیب روانی ید .در پروندة هرنتر علیه هغرل بریترنیار

2

خواهرن در مرن کرر بر دستگرهش بر یک ییر آتشنشرنی برخورد کرد .سپس همکررش را به جری
خودش قرار داد تر یلنگی را برای هدایت آب پیدا کند .مرنی کاه حادود  30متار دور یاد باود
صدای انفجرر ییر آتشنشرنی را ینید و به سمت دریچة ییر رفت تار آن را ببنادد کاه حادود 10
دقیقه به قول انجرمید .در همین حین به او گفته ید که همکررش کشته ید و برور خواهرن مبنای
بر اینکه او مسئول مرگ همکررش است منجر به افسردگی برلینی وی ید .مرنی که مشخ

یاد

این حردثه به دلیل کوترهی کررفرمر در قرار دادن سیستمهری امنیتی باود اسات ،رانناد باه سابب
آسیبهری روانی مبردر

به قرح دعوا کرد .البته دادگر اساتینرف ادعاری خواهارن را نپاذیرفت و

اعالم کرد برای اینکه در ارتبرط بر وی مسئولیت مراقبت وجود دایته برید خواهرن بریاد در مارن
وقوع حردثه یر فوراً بعد ا آن در صحنه حضور دایته بریاد .افساردگی او باه دلیال یانیدن خبار
نردرست بود و این برای صدور حکم به جبران خسرر
عوامل نرخواسته فقط در صور
هرچند دامنة جبران خسرر

اثبر

کرفی نیست .بنربراین ،باه نظار مایرساد

نزدیکی ا نظر مرن و مکرن میتوانند در دعوا پیرو یوند.

در خصوص این دسته ا یرندیدگرن ثرنویه در حقاوق انگلساترن

هم چندان گسترد نیست ،به نظر میرسد پذیرش جبران خسارر

در هماین حاد نیاز در حقاوق

1. Galt v British Railways Board 1983.
2. Hunter v British Coal 1998.
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ایران ممکن نبرید .یرا بسیرر بعید است که بتوان تصورا

ایتبرهی را که برای خواهرن ایجرد ید

است به خواند منتسب کرد.
معیار ضررهای وارده به ناظران

آخرین دسته ا یرندیدگرن ثرنویه که میتوانند ادعری آسیب روانی کنند یرهدان یک حردثاه هساتند.
رویة قضریی انگلسترن برای پذیرش دعوای این دسته ا یرندیدگرن ثرنویه بسیرر ساختگیر اسات .در
پروندة بورهیل علیه یرنگ 1خرنمی به دلیل دیدن تصردف هولنارک موتورسایکلت یاک غریباه دچارر
آسیب روانی ید .دادگر ادعری مطرلبة خسرر

را نپذیرفت و اعالم کارد ا ناررران معماولی انتظارر

میرود در مقربل یوک چنین منررری مقرومت بیشتری دایته بریند .این بدین معنرست کاه در چناین
مواردی آسیب روانی خواهرن قربل پیشبینی نیست (.)Stephenson 2000: 197-198
عدم پذیرش دعوای یک نررر صرف ،یعنی فردی که مرگ یر مصادومیت یار خطارِ ایجردیاد
برای قربرنی اولیه را میبیند ،ولی رابطة احسرسی یر عرقفی نزدیک بر وی ندارد ،به این دلیل اسات
که نررران برید یهرمت کرفی برای تحمل سوانح ندگی مدرن را دایته بریند .همچناین ،مایتاوان
گفت نبرید ا خواند انتظرر دایت که خسرر

همه را جبران کند .البته این نتیجهگیری قربل انتقارد

نیز هست .یرا موارد بسیرری وجود دارد که حردثه آنقدر مهیب و ترسنرک است که غریبههار هام
دچرر آسیب روانی مییوند؛ بهخصوص که واکنش به حوادث ترسنرک تار حاد یاردی غیارارادی
است و به لحرظ قربلیت پیشبینی هم میتوان گفت ورود مصدومیت و آسایب روانای باه دیگاران
برای عرمل حردثه دور ا ههن نیست.
در حقوق ایران ،در مواردی که آسیب بدنی باه فارد وارد نشاد و صارفرً یارهد یاک حردثاة
یوکهکنند بود مطرلبة خسرر

تعررضی بر تبصرة  2مردة  14قرنون آیاین دادرسای کیفاری نادارد.

لیکن برخی به دلیل پرهیز ا توسعة دعروی بیاهمیت و غیرجدی مطرلبة خسرر

توسط نررران در

حقوق ایران را غیرقربل قبول دانستهاند (ترری و همکرران  .)20 :1400لیکن به برور مر ناررران نیاز
میتوانند در صور

اثبر

تأثیرپذیری ا مشرهدة حردثه خسرر

روانی وارد به خاود را در قرلاب

ارش مطرلبه کنند.
1. Bourhill v Young 1943.
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نتیجه
هرچند تشخی

ضررهری قربل جبران در مسئولیت مدنی نریای ا آسایبهاری روانای ،باه دلیال

نرملموس بودن خسررا

وارد و پیچیدگیهری برقراری رابطاه باین یارن و عرمال یارن ،دیاوار

است ،این دیواری نبرید سبب یود نظرم حقوقی جبران این خسررا
برای تشخی

را نردیاد انگاررد .بناربراین،

ضررهری قربل جبران نریی ا آسیبهاری روانای بریاد معیررهاریی ارائاه یاود .در

حقوق انگلسترن ،یرندیدگرن را به دو دستة یرندیدگرن اولیه و ثرنویه تقسیم میکنند .در خصوص
جبران خسررا

وارد به دستة نخست سختگیری چندانی نمییاود و صارف وجاود یاک رابطاة

منطقی بین آسیب روانی و آسیب بدنی واردید به خواهرن یر قرار گرفتن خواهرن در یک موقعیت
خطرنرک قربل پیشبینی ،که وی را دچرر یک ترس منطقی کرد بریاد ،کفریات مایکناد .ولای در
خصوص یرندیدگرن ثرنویه ،به منظور محدود کردن دامنة جبران خسرر  ،رویة قضاریی ا چهارر
معیرر اصلی «قربلیت پیشبینی»« ،صمیمیت»« ،مجرور » ،و «نرگهرنی بودن» استفرد میکند.
در حقوق ایران جبران خسرر

روانی نریی ا آسیب بدنی وارد به یرندیدة اولیه در فرضای

که وی دیه دریرفت میکند بر مبنری تبصرة  2مردة  14قرنون آیین دادرسی کیفری ممنوع است .ولی
در مواردی که یرندیدة اولیه ارش دریرفت میکند یر صرفرً در معرض خطر یر حردثه قارار گرفتاه،
به یرط احرا «قربلیت پیشبینی» و «استنرد یرن به عرمل یرن» ،قربل مطرلباه اسات .در خصاوص
یرندیدگرن ثرنویه حقوقدانرن معیررهریی را ارائه کرد اند که برخی نظیر «جدی باودن» یار «مساتمر
بودن» نررر به ویوگیهری خود یرن و برخی نظیر «وجود رابطة عارقفی قاوی» کاه «تأثیرپاذیری»
یرندید ا حردثه را به اثبر
قرنونی و سکو

رسرند نررر به احرا مستقیم بودن ضرر وارد است .بار وجاود خا

رویة قضریی ،بر تکیه بار اندیشاههاری حقاوقی مایتاوان گفات ضارر نریای ا

آسیبهری روانی در حقوق ایران بر وجود سه یرط قربل جبران است :جادی باودن آسایب وارد ،
تأثیرپذیری ا حردثه ،و مهم ترین یرط اینکه ورود آسایب روانای بار توجاه باه وضاعیت خارص
یرندید قربل پیشبینی برید.
هرچند معیررهری اصلی قربلیت جبران ضرر در حقوق ایران و انگلسترن حول دو محور «قربلیت
پیشبینی» و «تأثیرپذیری» تبیین مییود ،دو تفرو

نیز در آنهر مشرهد مییود .نخست اینکاه در

معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیبهای روانی در حقوق ایران و انگلستان
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یرندیدگرن ثرنویه موسعتر ا حقوق ایران است

و مصردیقی همچون نجر دهندگرن و عوامل نرخواسته را نیز در بر میگیرد و دوم اینکه تشاخی
معیررهری یردید در حقوق انگلسترن بیشتر مبتنی بر معیرر نوعی است و جز در برخی موارد اندک
معیرر یخصی مداخله داد نمییود؛ درحرلیکه فقه و حقوق ایران بر یک معیارر مخاتلط ناوعیاا
یخصی تأکید دارد که نتیجة ار یربی توأمرن قربلیت پیشبینی ضارر و وضاعیت یارندیاد اسات.
مقصود ا معیرر مختلط این است که در مقرم تشخی

خسرر

قربل جبران و همچنین ار یاربی آن

اصل بر معیرر نوعی است؛ ولی اگر یرن بر اسارس معیارر ناوعی قربال مطرلباه نبریاد ،یارندیاد
میتواند بر توجه به وضعیت خرص خود (معیرر یخصی) جبران خسرر

وارد را مطرلبه کند.

366

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

منابع
آجری آیسک ،عرقفه (« .)1395دعروی بر مرندگرن بارای مطرلباة خسارر معناوی نریای ا صادمر
جسمرنی» ،دادگستری ،س  ،80ش  ،96ص

.13-36

ادریس ،عوض احمد ( .)1377دیه ،مترجم :علیرضر فیض ،چ  ،2تهاران ،سار مرن چارو و انتشاررا
و ار

فرهنگ و اریرد اسالمی.

اصفهرنی ،محمد بن حسن (فرضل هندی) ( 1424ق .).کشف اللارم و ا بهرم عن القواعد ا حکارم ،قام،
دفتر انتشررا

اسالمی وابسته به جرمعة مدرسین حو ة علمیة قم ،ج .11

امرمی ،سید حسن ( .)1377حقوق مدنی ،چ  ،19تهران ،انتشررا

اسالمیه ،ج .1

ایزانلو ،محسن ( .)1382یروط محدودکنند و سارقطکننادة مسائولیت در قراردادهار ،تهاران ،یارکت
سهرمی انتشرر.
بردینی ،حسن (« .)1391مسئولیت مدنی نریی ا نقض حقوق معنوی مرباوط باه یخصایت و حقاوق
بشر» ،حقوق ،د  ،42ش  ،1ص

.89-107

برریکلو ،علیرضر ( .)1394مسئولیت مدنی ،چ  ،6تهران ،میزان.
ترری ،ینب؛ ابراهیم عزیزی؛ مرتضی یهبر ینیر (« .)1400مطرلعاة تطبیقای مسائولیت مادنی نریای ا
یوک عصبی در نظرم حقوقی ایران و انگلیس» ،پووهشهری حقاوق تطبیقای ،د  ،25ش  ،1صا
.1-27
حسینی المراغی ،میر عبدالفترح بن علی ( 1417ق .).العنروین الفقهیه ،قم ،دفتر انتشررا

اسالمی ،ج .1

حلی ،جعفر بن حسن (محقق حلی) ( 1408ق .).یرائع ا سالم فی مسرئل الحالل و الحرام ،چ  ،2قام،
مؤسسة اسمرعیلیرن ،ج .4
حلی ،حسن بن یوسف (عالمه حلی) ( 1413ق .).قواعد ا حکرم ،قم ،مؤسسة النشر ا سالمی ،ج .3

حلی ،محمد بن حسن بن یوسف (فخارالمحققین) ( 1387ق .).ایضارح الفوائاد فای یارح مشاکال
القواعد ،قم ،مؤسسة اسمرعیلیرن ،ج .4
حیرتی ،علیعبرس ( .)1392مسئولیت مدنی ،تهران ،میزان.
سنهوری ،عبدالر اق احمد ( 1964م .).الوسیط فی یرح القارنون المادنی الجدیاد ،بیارو  ،دار احیارء
التراث العربی ،ج .8

367

معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیبهای روانی در حقوق ایران و انگلستان

یویینسب ،نفیسه (« .)1390نحوة ار یربی خسرر هری درد و رن » ،پووهش حقوق و سیرسات ،س
 ،13ش  ،33ص

.136-101

صرلحی ،مقداد؛ ابراهیم دلشرد معررف؛ محماد صاردقی (« .)1394قارئممقارمی در مطرلباة یارن ا نظار

مسئولیت مدنی» ،مطرلعر

فقهی و فلسفی ،س  ،6ش  ،23ص

.123-148

صفریی ،سید حسین؛ حبیباهلل رحیمی ( .)1389مسئولیت مدنی (الزامر خررج ا قرارداد) ،تهران ،سمت.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1397مسئولیت مادنی تطبیقای ،تهاران ،مؤسساة مطرلعار

و

پووهشهری حقوقی.
قبرقبریی حکیم ،محمد سعید ( 1415ق .).منهرج الصرلحین ،بیرو  ،دار الصفو  ،ج .3
قوسی ،محمد بن حسن ( 1387ق .).المبسوط فی الفقه ا مرمیه ،چ  ،3تهران ،المکتبه المرتضویه حیرء
اآلثرر الجعفریه ،ج .7
عرمر ،حسین ( 1956م .).المسئولیته المدنیه  -التقصیریه و العقدیه ،قرهر  ،یرکت المسرهمه المصریه.
عرملی ،ینالدین بن علی (یهید ثرنی) ( 1413ق .).مسرلک ا فهرم الای التنقایح یارائع ا ساالم ،قام،
مؤسسة المعررف ا سالمیه ،ج .15
کرتو یرن ،نرصر ( .)1386الزامهری خررج ا قارارداد :ضامرن قهاری ،چ  ،6تهاران ،انتشاررا

دانشاگر

تهران ،ج .1
محمدی ،پومرن؛ امیر مرادپور یرد؛ حجت مبین (« .)1397تأثیر قارنون آیاین دادرسای کیفاری مصاوب

 1392بر امکرن مطرلبة خساررا معناوی و عادم نفاع در نظارم حقاوق ایاران» ،پاووهش حقاوق
خصوصی ،س  ،8ش  ،24ص

.65-95

مرعشی ،محمدحسن ( .)1376دیدگر هری نو در حقوق کیفری اسالم ،چ  ،2تهران ،میزان ،ج .1
ملکی ،علی؛ وحید یرهند (« .)1396محکومیت به پرداخت ارش تارس و وحشات باه واساطة ایاراد
یوک عصبی» ،رویة قضریی (حقوق کیفری) ،ش  ،3ص

.77-85

میریکرری ،عبرس ( .)1394رسرلة عملی در مسئولیت مدنی ،تهران ،یرکت سهرمی انتشرر.
میرمحمدصردقی ،حسین ( .)1392جرائم علیه ایخرص ،چ  ،12تهران ،میزان.
نجفی ،ییا محمدحسن (صرحب جواهر) ( 1404ق .).جواهر الکالم فی یارح یارائع ا ساالم ،چ ،7
بیرو  ،دار احیرء التراث العربی ،ج .43

1400  پاییز و زمستان،2  شمارة،18  دورة،حقوق خصوصی

368

 موسوعه الفقه ا سالمی قبقار لماذهب.). ق1423(  محمود و جمعی ا نویسندگرن،هریمی یرهرودی
.7  ج، مؤسسة دائر المعررف فقه اسالمی، قم،)اهل البیت(ع
 «مسئولیت مدنی نریی ا ترس (مطرلعة تطبیقی در.)1395(  مرتضی؛ محمدبرقر پررسرپور،وصرلی نرصح
 صا،2  ش،20  د، پووهشهری حقاوق تطبیقای،») و نظرم حقوق عرفی، حقوق ایران،فقه امرمیه
.147-169
. میزان، تهران، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، حقوق مدنی.)1386(  علیرضر،یزدانیرن
References
Adamou, M. C. & Hale, A. S. (2003). “PTSD and the Law of Psychiatric Injury in England
and Wales: Finally Coming Closer?”, The Journal of the American Academy of
Psychiatry and the Law, Vol. 31, No. 3, pp. 327-332.
Ajory Aysak, A. (2016). “Survivors Claims for Compensation of Moral Damages Caused
by Injuries”, The Judiciary Law Journal, 80(96), pp. 13-36. (in Persian)
Ameli, Z. I. A. (Shahid Thani) (1992). Masalek al-Afham ela-Tanqih Sharaye al-Islam,
Qom, Institute of Islamic Knowledge, Vol. 15. (in Arabic)
Amer, H. (1956). Civil Liability - Fault and Contractual, Cairo: Egyptian Contribution
Company. (in Arabic)
Badini, H. (2012). “Comparative Study of Tort Liability for Breach of Intangible Rights to
Personality and Human Rights”, Law quarterly, 42(1), pp. 89-107. (in Persian)
Barikloo, A.R. (2015). Civil Liability, 6th ed., Tehran, Mizan Publication. (in Persian)
Barrie, P. (2005). Personal Injury Law (Liability, Compensation, and Procedure), 2nd ed.,
New York, Oxford University Press.
Bermingham, V. (2005). Tort in a Nutshell, London, Sweet & Maxwell.
Black, H. C. (1990). Black’s law Dictionary, 6th ed, St. Paul, MN, West Group Publishing Co.
Cooke, J. (2009). Law of Tort, 9ed, London, Pearson Education Limited.
Delebecque, Ph. et Pansier, F-J. (2001). Droit des obligations (Responsabilité Civil Délit et
Quasi-délit), Paris, Litec. (in French)
Edris, A. A. (1998). Diyeh, Translated by Alireza Feiz, 2nd ed., Tehran, Printing and
Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (in Persian)
Elliott, C. & Quinn, F. (2009). Tort Law, London, Pearson Longman.
Emami, S. H. (1998). Civil Law, 19th ed., Tehran, Islamiyah Publication, Vol. 1. (in Persian)
Flour, J. et al. (2009). Les obligation, Le rapport d’obligations, 6th ed., Paris, Sirey. (in French)
Gooch, G. & Williams, M. (2007). A Dictionary of Law Enforcement, New York, Oxford
University Press.
Harpwood, V. (2000). Principles of Tort Law, 4th ed., London, Cavendish Publishing.
----------------- (2009). Modern Tort Law, 7th ed., London, Routledge Publication.
Hashemi Shahroudi, M. & a group of authors (2002). Encyclopedia of Islamic
Jurisprudence According to the Doctrine of Ahl al-Beyt, Qom, Encyclopedia of Islamic
Jurisprudence Institute, Vol. 7. (in Arabic)

369

معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیبهای روانی در حقوق ایران و انگلستان

Hayati, A.A. (2013). Civil Liability, Tehran, Mizan. (in Persian)
Helli, H. I. Y. (Allama Helli) (1992). Ghava’ed al-Ahkam, Qom, Islamic Publishing
Institute, Vol. 3. (in Arabic)
Helli, J. I. H. (Mohaqeq Helli) (1987). Sharaye al-Islam fi masa’yel al-Halal va al-Haram,
2nd ed., Qom, Ismailiyan Institute, Vol. 4. (in Arabic)
Helli, M. I. H. I. Y. (Fakhr al-Mohaqeqin) (1967). Izah al-Fava’ed fi Sharh Mushkelat alGhava’ed, Qom, Ismailiyan Institute, Vol. 4. (in Arabic)
Horsey, K. & Rackley, E. (2017). Tort Law, New York, Oxford University Press.
Hosseini Al-Maraghi, M. A. F. I. A. (1996). Al-Anavin Al-Feqhiyah, Qom, Islamic
Publications Office, Vol. 1. (in Arabic)
Isfahani, M. I. H. (Fazel Hindi) (2003). Kashf al-Letham va al-Ebham an al-Ghava’ed alAhkam, Qom, Islamic Publications Office affiliated with the Qom Seminary Teachers
Association, Vol. 11. (in Arabic)
Izanloo, M. (2003). Restrictive and Disclaimer Terms in Contracts, 1st ed., Tehran,
Enteshar Co. (in Persian)
Jourdain, P. (2010). Les Principes de la Responsabilité Civile, 8th ed., Paris, Dalloz. (in French)
Katouzian, N. (2007). Non-contractual Obligations, 6th ed., Tehran, Publication of Tehran
University, Vol. 1. (in Persian)
Kennedy, I. (2010). Principles of Medical Law, 3rd ed., New York, Oxford University Press.
Lunny, M. & Oliphant, K. (2013). Tort Law: Text and Materials, 5th ed., New York, Oxford
University Press.
Maleki, A. & Shahandeh, V. (2017). “Conviction for Paying the Arsh of Fear and Panic due
to Nervous Shock”, Bi-Quarterly Journal of Judicial Procedure (Criminal Law), No. 3,
pp. 77-85. (in Persian)
Marashi, M.H. (1997). A New Approach to the Islamic Criminal Law, 2nd ed., Tehran,
Mizan, Vol. 1. (in Persian)
Martin, E. A. (2003). Oxford Dictionary of Law, 5th ed., London, Oxford University Press.
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2013). Crimes against Persons, 12th ed., Tehran, Mizan
Publishing. (in Persian)
Mirshekari, A. (2015). Practical Dissertation in Civil Liability, Tehran, Enteshar Co. (in
Persian)
Mohammadi, P., Moradpourshad, A., & Mobayen, H. (2018). “Effects of Criminal
Procedure Act 2014 in Possibility of Claiming Moral Damages and Loss of Profit in
Legal System of Iran”, Private Law Research, 7(24), pp. 65-95. (in Persian)
Mulheron, R. (2016). Principles of Tort Law, United Kingdom: Cambridge University Press.
Najafi, Sh. M.H. (Saheb Jawaher) (1983). Jawaher al-Kalam fi Sharh Sharaye al-Islam, 7th
ed, Beirut, Dar al-Ihya al-Torath al-Arabi, Vol. 43. (in Arabic)
Nolan, D. (2010). “Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police”, Landmark Cases
in the Law of Tort, Hart Publishing.
Owen, R. (2000). Essential Tort Law, 3rd ed., London, Cavendish Publishing Limited.
Page, H. (1964). Traité Élémentaire du Droit Civil Belge, Bruxelles, Ets. Bruylant. (in French)
Quinn, F. (2012). Tort law, London, Pearson Education Limited.
Safaei, S. H. & Rahimi, H. (2010). Civil Liability (Non-Contractual Requirements), Tehran,
Samat Publication. (in Persian)

1400  پاییز و زمستان،2  شمارة،18  دورة،حقوق خصوصی

370

----------------------------------- (2018). Comparative Civil Liability, Tehran, Institute of Legal
Studies and Research. (in Persian)
Salehi, M., Delshad Ma’aref, I., & Sadeghi, M. (2015). “Deputy in Charge Loss from the
Perspective of Civil Responsibility”, Journal of Jurisprudential and Philosophical
Studies, 6(23), pp. 123-148. (in Persian)
Sanhouri, A.R. A. (1964). Al-Vasit in the Explanation of the New Civil Law, Beirut, Dar alIhya al-Torath al-Arabi, Vol. 8. (in Arabic)
Shoshinasab, N. (2011). “Way of Assessment of Damage Caused by Pain and Suffering”,
Journal of Public Law Research, 13(33), pp. 101-136. (in Persian)
Starck, B., Roland, H., & Boyer, L. (1985). Droit Civil: Obligations. Responsabilité
Délictuelle, 2nd ed., Paris, Librairies techniques. (in French)
Steele, J. (2017). Tort Law: Text, Cases, and Materials, 4th ed., New York, Oxford
University Press.
Stephenson, G. (2000). Sourcebook on Torts, 2nd ed., London, Cavendish Publishing
Limited.
Tabatabai Hakim, M.S. (1994). Menhaj Al-Salehin, Beirut, Dar al-Safwa, Vol. 3. (in
Arabic)
Tari, Z., Azizi, E., & Shahbazinia, M. (2021). “Comparative Study of Civil Liability due to
Nervous Shock in English and Iranian Law”, Comparative Law Researches Quarterly,
Vol. 25, No. 1, pp. 1-27. (in Persian)
Tusi, M. I. H. (1967). Al-Mabsut fi al-Feqh al-Imamiya, 3rd ed., Tehran, Maktabah alMortazavieh le-Ihya al-Asar al-Jafariyah, Vol. 7. (in Arabic)
Vesali Naseh, M. & Parsapour, M.B. (2016). “Civil Liability Resulting from Fright (A
Comparative Study of Imamieh Jurisprudence, Iran Law and Common Law)”, Journal
of Comparative Law Researches, 20 (2), pp. 147-169. (in Persian)
Wal, J. (2015). Being and Owning: The Body, Bodily Material, and the Law, New York,
Oxford University Press.
Witting, Ch. (2015). Street on Torts, 14th ed., Oxford, Oxford University Press.
Yazdanian, A.R. (2007). Civil Law, General Rules of Civil Liability, Tehran, Mizan
Publishing. (in Persian)

