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Review how to compensate veterans and the disabled 
from the lack of effective management of the urban 
environment.

Abstract 

Human beings have always suffered from discrimination 
and injustice and the elimination of these injustices 
is considered one of the most important tasks of law. 
Citizenship is realized when all people have a community of 
all civil and political rights and easy access to opportunities 
in life in terms of economic and social. Groups of vulnerable 
groups of society, like the disabled and sacrifices, have 
always been deprived of full access to  due to its conditions 
and status and lack of access to many places as well as the 
lack of adaptations for living environment. In this regard, 
there has been a strong internal and international level of 
law which has specifically emphasized and supported the 
rights of this group of individuals. It is evident that the 
purpose of this document is not to give special and special 
privileges to these individuals, but adopting a suitable 
approach to support the disabled for achieving equal and 
equal rights. In the meantime, what is important is the legal 
encounter with this issue, not a clash of pity, compassion 
and charity. In the context of an important discussion of 
the life environment of the disabled and veterans, it must 
be acknowledged that access to the residential and urban 
environment without hindrance to the disabled is an elusive 
dream, and despite the fact that in some cities and places 
some positive actions have been made to fulfill the above 
agenda, but still architects and do not look at the disabled 
in society. This is tangible and tangible in all sectors of 
service provider. Therefore, the important issue we have 
discussed in this paper is how to compensate the sacrifices 
of veterans and the disabled, due to the lack of adaptations 
in the urban environment, which shows the environmental 
significance of the environment in the lives of the disabled 
and the veterans and the civil liability caused by it. in this 
study, we found that according to jurisprudence and law, 
these people have the right to receive three categories of 
damages that are physical, spiritual and physical, and in 
addition to the use of normal means to compensate for 
damages to the condition before the loss of damages and 
the loss of blood, it can be used as a loss of loss to the loss 
of blood. 
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چکیده
انســان ها همیشــه از تبعیــض و بی عدالتــی رنــج برده انــد و رفــع ایــن بــی 
ــت. ــده اس ــی می ش ــوق تلق ــم حق ــف عل ــن وظای ــم تری ــی از مه ــا یک عدالتی ه

شــهروندی وقتــی تحقــق می یابــد کــه همــه  افــراد یــک جامعــه از کلیــه حقــوق 
ــی از  ــر زندگ ــورد نظ ــای م ــه فرصت ه ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــی و سیاس مدن
حیــث اقتصــادی و اجتماعــی، دسترســی آســان داشــته باشــند. گروه هایــی 
ــر  ــه خاط ــواره ب ــازان هم ــن و جانب ــد معلولی ــه همانن ــیب پذیر جامع ــار آس از اقش
ــن  ــن و همچنی ــیاری از اماک ــه بس ــی ب ــدم دسترس ــود و ع ــت خ ــرایط و موقعی ش
نبــود مناســب ســازی منطقــی محیــط زندگــی، از دســتیابی کامــل بــه حقوق شــان 
محــروم مانده انــد. بدیــن جهــت، اســناد و قوانینــی در ســطح بین المللــی و داخلــی 
ــورد  ــراد را م ــروه از اف ــن گ ــوق ای ــاص حق ــکلی خ ــه ش ــه ب ــیده ک ــب رس بتصوی
ــب  ــن و تصوی ــور از تدوی ــت منظ ــی اس ــت. بدیه ــرار داده اس ــت ق ــد و حمای تأکی
ــوده،  ــراد نب ــن اف ــه ای ــژه ب ــی وی ــاص و حقوق ــازی خ ــنادی، دادن امتی ــن اس چنی
ــرای  ــازان ب ــن وجانب ــتیبانی از معلولی ــت پش ــب جه ــکاری مناس ــاذ راه ــه اتخ بلک
ــت  ــم اس ــه مه ــان آن چ ــن می ــد. در ای ــل می باش ــر و کام ــوق براب ــه حق ــل ب نی
برخــورد حقوقــی بــا ایــن موضــوع اســت و نــه برخــوردی از ســر ترحــم، دلســوزی 
و اعطــای صدقــه. در زمینــه بحــث مهــم مناســب ســازی محیــط زندگــی معلــوالن 
ــهری  ــکونی و ش ــط مس ــه محی ــتیابی ب ــه دس ــود ک ــان نم ــد اذع ــازان بای و جانب
بــدون مانــع بــرای معلــوالن بــه صــورت یــک آرزوی دســت نیافتنــی جلــوه گــر 
بــوده و علیرغــم ایــن کــه در برخــی شــهرها و اماکــن اقدامــات مثبتــی در راســتای 
تحقــق امــر فــوق صــورت گرفتــه، امــا هنــوز هــم معمــاران و شهرســازان نگاهــی 
بــه معلــوالن حاضــر در جامعــه ندارنــد. ایــن موضــوع در تمــام بخش هــای ارائــه 
دهنــده خدمــات بــه نوعــی ملمــوس و مشــهود می باشــد. بنابرایــن مســئله مهمــی 
کــه در ایــن مقالــه آن را بررســی نمودیــم نحــوه جبــران خســارات قابــل مطالبــه 
ــط شــهری  ــت مناســب ســازی محی ــدم مدیری ــوالن، ناشــی از ع ــازان و معل جانب
ــازان و  ــوالن و جانب ــی معل ــط در زندگ ــازی محی ــب س ــت مناس ــه اهمی ــت ک اس
ــق  ــن تحقی ــد. در ای ــان می ده ــر آن را نش ــر اث ــده ب ــاد ش ــی ایج ــئولیت مدن مس
دریافتیــم کــه ایــن اشــخاص بــا اســتناد بــه مبانــی فقهــی و قانونــی، حــق دریافــت 
ســه دســته از خســارات یعنــی مــادی، معنــوی و جســمانی را دارنــد و عــالوه بــر 
اســتفاده از طــرق معمــول جبــران خســارات یعنــی اعــاده وضــع بــه حالــت پیــش 
از بــروز خســارت و نیــز دریافــت دیــه، می تــوان چنانچــه خســارات وارده بیــش از 
میــزان تعییــن شــده بــه عنــوان دیــه باشــد جانــي را مجبــور نمــود کــه از عهــدة 

ــر دیــه نیــز برآیــد. ــه عنــوان مــازاد ب آن خســارات ب
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بخش اول: تعریف مفهومی معلول و جانباز
اين بخش شامل دو مبحث است.

مبحث اول: تعریف مفهومی معلول
کلمه معلول اسم مفعول از واژه علت است. به فردي که 
است،  شده  ذهني  يا  جسمي  نارسايي  دچار  علت  هر  به 
معلول مي گويند )رحمانی، 1390، ص 28(. در زبان هاي 
التین مانند فرانسه و انگلیس از واژه »هنديکپ«1 استفاده 
در  ريشه  بوده  جديد  نسبتًا  هنديکپ،  اصطالح  مي شود. 
زبان انگلیسي دارد. در اصل از عبارت )هند - اين - کپ(2 
)رحمانی،  است  گرفته  ريشه  کاله«  در  »دست  معناي  به 
نوعي  به  اين اصطالح، در قرن هفدهم  1390، ص 29(. 
با يکديگر  آن  اطالق مي شد که شرکت کنندگان در  بازي 
تعیین  داور  را  برنده  فرد  جايزه  مي پرداختند.  رقابت  به 
مي کرد و در کالهي گذارده مي شد. بعدها اين اصطالح در 
اسب سواري به کار برده شد و در ادامه، به طور کلي تر در 
ورزش مورد استفاده قرار گرفت. در اين معنا،  هنديکپ 
بختي  شرکت کنندگان،  تمامي  به  آن  در  که  است  رقابتي 
برابر براي برنده شدن از طريق گذاشتن باري سنگین بر 
آنان،  توسط  طوالني تر  مسیري  طي  يا  قوي ترين ها  دوش 
اعطا مي شود. در واقع، اين افراد قوي تر بودند که تغییري 
را مي پذيرفتند تا آنکه رقابت، داراي معناي واقعي و جاذبه 

شود.
نزديک  بايد  را  معلولیت  واژه  است  توضیح  به  الزم 
دانست.در واقع،ناتوانی يک اصطالح  ناتوانی  به اصطالح 
نسبی است )مانعی در برابر انسان برای انجام يک فعالیت 
از  که  آن  از  بیشتر   ،1980 سال  تا  آن(  طبیعی  شکل  به 
اصطالح ناتوانی استفاده شود از واژه ی معلولیت استفاده 
می شد. عمده ترين دلیل به تعريف ناتوانی برمی گشت که 
انجام  در  معلول  فرد  استقالل  بی کفايتی و عدم  در  را  آن 
زندگی  و  آموزش  اشتغال،  زندگی،  روزمره  فعالیتهای 
مستقل می دانستند )کمالی و فريبا، 1382، ص 97(. گاهی 
نیز ناتوانی و معلولیت را بر اساس محدوديت عملکردی 
با محدوديت فعالیتی تعريف کرد اند.اين محدوديت ها به 
به  نسبت  روزمره،  فعالیت های  در  ويژه  کاهش  صورت 
سطح فعالیت قبلی فرد تعريف می شود )میرخانی، 1385، 

ص 44(.

1.  Handicap
2.  Hand�in� cap

اين پرسش مطرح است که آيا يک فرد معلول، داراي 
که  گفت  بايد  پاسخ  در  است؟  ديگران  از  بیشتر  توانايي 
اين  کنوني  مفهوم  از  دور  به  شدت  به  موردنظر  معناي 
اصطالح است. اندک اندک هنديکپ، به عنوان افرادي که 
به کسي  ديگر،  عبارت  به  افتاد.  از موهبتي محرومند، جا 
در  پس  باشد.  کاستي  يا  نقص  دچار  که  مي شود  اطالق 
مفهوم کنوني بدان معنا نیست که فرد معلول بهترين است 
و به خاطر اينکه به سطح سايرين برسد بايد از توانايي اش 
کاسته شود. برعکس، فردي است که توانايي اش از سطح 
ديگران پايین تر است. معلولیت اصطالحي است که از آن 
اين معنا به ذهن خطور مي کند: موقعیت هاي متعددي که 
در  هستند.  واحدي  اثر  داراي  و  بوده  متفاوت  آنها  علل 
زبان متداول امروزي به عنوان نقصان، عدم سالمت، عدم 
عضو،  قطع  جنون،  ضعف،  بودن،  فلج  نابینايي،  توانايي، 
کار  به  شنوايي  نیمه  و  ناشنوايي  اللي،  کالمي،  اختالل 

مي رود.
با توجه به مطالب بیان شده، معلولیت را مي توان به 
عنوان نقصان جسمي يا ذهني و يا نتیجه آن، تعريف کرد. 
معلولیت بیش از هرچیز به عنوان يک ويژگي و وضعیت 
خاص مطرح است. به منظور دستیابي به همین جنبه بود 
بین المللي معلوالن، مصوب در سال 1980  که طبقه بندي 
در  کارکردي  بین المللي  طبقه بندي  و  شده  نهاده  کنار  به 
تاريخ 22 مه 2001 جايگزين آن گرديد. انتقاد عمده اي که 
به طبقه بندي سابق وارد مي آمد، آن بود که نسبت به جنبه 
اجتماعي معلولیت غفلت ورزيده بود و بیشتر در آن تمرکز 

بر جنبه زيست شناختي بود.
نگرشي که در طبقه بندي جديد پذيرفته شده، مثبت تر 
است. بدين معنا که تفاوت هاي میان يک فرد با ديگران از 
اساس  بر  نه  مي گیرد،  قرار  مدنظر  انساني  کارکرد  حیث 
وضعیت سالمت آنها، بدين ترتیب، معلولیت، به عنوان يک 
پزشکي  الگوي  و  شناخته شده  اجتماعي  فرآيند  و  پديده 
ديگر،  )آرمیده، 1392، ص 71(.  نهاده مي شود  کناري  به 
سالمت  به  مربوط  دشواري  عنوان  به  تنها  نه  معلولیت 
او  بوده و هم  اجتماع  زايیده  بلکه  نمي شود،  انگاشته  فرد 
بايد آن را ترمیم کند. جامعه بايد از طريق مناسب سازي 
داراي  افراد  کارايي  و  فعالیت  مسیر  در  موانع  منطقي، 
وضعیت خاص را بر دارد. بايد متذکر شد که هر چند با 
جانبازان،  و  معلوالن  زندگی  محیط  منطقي  مناسب سازي 
مي توان بسیاري از معضالت تردد و دسترسي معلوالن را 
کاهش داد اما نبايد خوش باورانه پنداشت که معلولیت فرد 
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از بین رفته است. 

مبحث دوم: تعریف مفهومی جانباز
باختن(  فعل  بن مضارع  )باز=  جان بازنده  معنی  به  جانباز 
بازی کند و آن  را در  با جان خود  و اصطالحًا کسی که 
اندازد می باشد )دهخدا، 1377، ص 567(.  معرض خطر 
جان بازی را انجام کاری با عشق و توأمان يا همراه با عقل 
نیست.  تفکر  بدون  کار  انجام  به  منظور  اين  و  می خوانند 
فدا  را  جان خود  کاری  يا  چیزی  برای  که  کسی  اينگونه 
می کند جان باز نام می گیرد. علی اکبر دهخدا برای بهتر بیان 
نمودن کلمه جانباز، ابتدا کلمه جان  باختن را بیان می کند 
و در اين  باره می گويد:»جان را از دست دادن، جان را در 
راه کسی يا چیزی فدا کردن،جان دادن و مردن« )دهخدا، 

1377، ص 566(.

بخش دوم: مفهوم مناسب سازی محیط زندگی معلول 
و جانباز

طي چند دهه اخیر، جنبش حقوق معلوالن، موجب اقداماتي 
در جهت رفع موانع گوناگون در مسیر تردد و مشارکت 
اشخاص معلول شده است. در کشورهاي مختلف قوانیني 
رسیده  تصويب  به  معلوالن  حقوق  از  حمايت  منظور  به 
سازي  مناسب  قوانین،  آن  مهم  اهداف  از  يکي  که  است 
متعارف و قابلیت دست يابي محیط براي اشخاص معلول 
تصويب  جهاني،  عرصه  در  حرکت  اين  اوج  است.  بوده 
در  معلولیت«  داراي  افراد  »حقوق  بین المللي  کنوانسیون 
مقررات،  و  قوانین  اين  در  بود.   2006 دسامبر   13 تاريخ 
خصوصي،  اشخاص  گاه  و  عمومي  بخش هاي  دولت ها، 
روستاها،  شهرها،  از  اعم  محیط  مناسب  سازي  به  متعهد 
عمومي،  نقل  و  حمل  وسايط  تجهیزات،  ساختمان ها، 
محیط هاي شغلي و... جهت دستیابي سهل و آسان معلوالن 
شده اند )دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 

محیط فیزيکی افراد معلول، 1386، ص 65(.
به طور کلي بايد گفت اين قوانین، يک هدف بنیادين 
به اشخاص  ناروا نسبت  تبعیض  مبارزه علیه  را که همانا 
معلول است، تعقیب مي کنند. در ماده دو کنوانسیون مزبور، 
است:  شده  تعريف  اينگونه  معلولیت،  پايه ي  بر  تبعیض 
معلولیت  پايه  بر  محدوديت  يا  و  استثنا  تمايز،  »هرگونه 
که هدف و تأثیر آن لطمه زدن يا نفي شناسايي، بهره مندي 
مبناي  بر  بنیادين  آزادي هاي  و  بشر  کلیه حقوق  اعمال  يا 
اجتماعي،  فرهنگي،  مدني،  عرصه  در  ديگران  با  تساوي 

اقتصادي و سیاسي و يا هر زمینه ديگر مي باشد. اين مورد 
نفي  از جمله  تبعیض  اشکال  تمامي  دربرگیرنده  همچنین 
ص   ،1390 )رسولی،  مي گردد«  نیز  منطقي  مناسب سازي 

.)57
در خصوص بحث مناسب سازی محیط که محور اصلی 
اين پژوهش را تشکیل می دهد،به طور کلي بايد گفت که 
معلوالن  که  شود  طراحي  گونه اي  به  بايد  اجتماع  محیط 
بتوانند به سادگي و همانند اشخاص سالم به  و جانبازان 
فعالیت هاي مختلف بپرازند. حقیقت آن است که مي توان با 
بهینه سازي محیط شهرها، اماکن عمومي و خصوصي و نیز 
وسايل حمل ونقل عمومي، فرد دچار معلولیت را تبديل به 
انساني سالم کرد.کنار نهادن تبعیض اعمالي علیه معلوالن، 
مستلزم به کارگیري نوعي تبعیض مثبت به نفع آنان است. 
اتومبیل ها در کنار خیابان ها و مراکز پررفت و  پارک  اگر 
آمد، موجب ايجاد دشواري و مشقت براي معلوالني که از 
ايجاد  با  بايد  استفاده مي کنند مي شود،  خودروي شخصي 
محل هاي پارک مخصوص در مناسب ترين و نزديک ترين 
موقعیت به مراکز مهم، براي معلوالن و منع ساير رانندگان 
از بهره گیري از اين محل هاي پارک، موجب دسترسي بهتر 

افراد معلول به اين اماکن شد.
برقراري  در جهت  مثبت  تبعیضات  ديگر  مصاديق  از 
جامعه،  عادي  اشخاص  و  معلوالن  میان  برابري  و  تعادل 
مرور  و  عبور  براي  معین  مسیرهاي  تعبیه  به  مي توان 
نابینايان  به  اجازه  دادن  و  چرخدار  صندلي  در  اشخاص 
ورود  هنگام  خويش  راهنماي  سگ  داشتن  همراه  به  در 
که  است  حالي  در  اين  و  نمود  اشاره  عمومي  اماکن  به 
افراد عادي از چنین امکاناتي برخوردار نیستند« )علوی و 
کابلی، 1382، ص 46(. شايسته است در اين جا اصطالح 
»مناسب سازي« تعريف گردد. کنوانسیون بین المللي، راجع 
به اشخاص معلول )مصوب دسامبر 2006( مناسب سازي 
اينگونه تعريف مي کند: »سازگاري و  را در ماده دو خود 
تغییرات مقتضي و ضروري که تکلیف و باري بي مورد و 
نامتناسب را تحمیل ننموده و حسب نیازمندي ها در مورد 
خاص، بهره مندي و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادي هاي 
با  برابر  شرايط  در  معلولیت  داراي  افراد  براي  را  بنیادين 

سايرين تضمین مي نمايد.«
بند الف ماده يک آيین نامه اجرايي ماده دو قانون  در 
مناسب سازي  ايران،  معلوالن  حقوق  از  حمايت  جامع 
اينگونه تعريف شده است: »اصالح محیط و تدارک وسايل 
که  باشند  قادر  معلول  افراد  که  طوري  به  نقل،  و  حمل 
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آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن 
عمومي، معابر، محیط شهري و بین شهري و ساختمان هاي 
اجتماعي،  محیطي،  تسهیالت  از  و  کنند  حرکت  عمومي 
فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقالل فردي الزم بهره مند 

شوند.«

بخش سوم: نحوه جبران خسارات قابل مطالبه توسط 
جانبازان و معلوالن ناشی از عدم  مدیریت مناسب 

سازی محیط شهری
ديده  زيان  معلول و جانباز،  فرد  موارد مهمي که  از  يکي 
مناسب سازي  مديريت  عدم  به  مربوط  مي شود،  واقع 
ساختمان ها، خیابان ها و اماکن عمومي يا خصوصي است. 
با توجه به تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
ملزم  را  اشخاص  ساير  و  دولت  که   83/2/16 تاريخ  در 
ساخته  معلوالن  جهت  جامعه  محیط  مناسب سازي  به 
قانونی  تکلیف  اين  از  که  اشخاصی  برای  می توان  است 
بود. مدنی  مسئولیت  به  قائل  می نمايند  تخطی  اخالقی  و 
بنابراين در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از عدم مناسب 
سازی محیط زندگی معلوالن و جانبازان مهمترين عنصری 
در  زيانبار  فعل  فاعل  به  ديده  زيان  رجوع  برای  بايد  که 
البته برای اين  نظر گرفته شود،وجود ضرر و زيان است. 
که  گرفت  نظر  در  را  مهمی  مصاديق  می توان  ضرر  نوع 
مهمترين آن بروز آسیب های جسمی است که ممکن است 
به دلیل عدم مناسب سازی محیط و در نظر نگرفتن نوع 
طراحی ساختمان ها و معابر عمومی حاصل گردد و منجر 
به مصدومیت فرد معلول و جانباز گردد.در نتیجه ضرر در 
اين نوع مسئولیت مدنی، نقش مهمی در اثبات مسئولیت 
مدنی دارد. همچنین درباره فعل زيانباری که ناشی از عدم 
مناسب سازی محیط است بر طبق قانون جامع حمايت از 
حقوق معلوالن که می گويد: »کلیه وزارتخانه ها، سازمانها 
و  عمومی  نهادهای   و  دولتی  شرکتهای  و  مؤسسات  و 
انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و 
به نحوی عمل  اماکن عمومی و معابر  و وسايل خدماتی 
نمايند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن 
همچون افراد عادی فراهم گردد.« در می يابیم که هر گاه 
پیرامون  خود  قانونی  وظیفه  انجام  از  مزبور  سازمان های 
مناسب نمودن و در دسترس قراردادن ساختمان ها و اماکن 
اين حیث  از  و  معلوالن غفلت ورزند  استفاده  برای  فوق 
به معلوالن و جانبازان،آسیبی وارد گردد می توان با استناد 
به ماده فوق،فعل زيانبار سازمان و نهاد مزبور را محرز و 

مسلم دانست.
اما آن چه در اين تحقیق برای ما حائز اهمیت است 
مسئولیت  دريافتیم  که  حال  که  است  مسئله  اين  بررسی 
مدنی ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی جانبازان 
و معلوالن با احراز ارکان مسئولیت مدنی قابل اثبات است، 
چگونه و تحت چه شرايطی می توان خسارات وارده از اين 

طريق را جبران و اقدام به مطالبه خسارت نمود؟
می شود  سعی  مبحث  دو  بخش،طی  اين  در  بنابراين 
بر  وعالوه  بپردازيم  معلوالن  خسارات  جبران  بررسی  به 
توسط  مطالبه  قابل  وارده  خسارات  انواع  مورد  در  بحث 
افراد معلول و جانباز، به شیوه های جبران آن نیز خواهیم 
پرداخت. همچنین بررسی می کنیم آيا میتوان عالوه بر ديه 
خسارات مازاد بر ديه را نیز جهت اين اشخاص دريافت 
نمود؟ در اين میان نظرات موافق ومخالف را در بین فقها 

ونیز حقوقدانان مورد کنکاو قرار می دهیم.

به  وارده  مطالبه  قابل  خسارات  اقسام  اول:  مبحث 
معلوالن و جانبازان

چنانچه  که  است  اين  است  مدنظر  مبحث  اين  در  آنچه 
يک فرد معلول يا جانباز به يکی از داليل مختلفی که از 
عدم مناسب سازی محیط ناشی می شود مثال در اثر عدم 
مناسب سازی وسايل حمل ونقل عمومی جهت معلوالن، 
گردد  متحمل خساراتی  بابت  اين  از  و  گردد  زيان  دچار 
اين خسارات تا چه محدوده ای به وی تعلق می گیرند؟ در 
واقع خسارات وارده به فرد معلول،شامل کدام يک از انواع 
خسارات می گردد؟ برای پاسخ به سئوال مذکور ناچاريم 

نگاهی به انواع و اقسام خسارات قابل مطالبه بیندازيم.
 171 اصل  در  ايران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
قانون  به ضرر مادی و معنوی تصريح دارد و در ماده 1 
مسئولیت مدنی نیز آمده است: »هر کس بدون مجوز قانونی 
عمداً يا در نتیجه بی احتیاطی به جان يا سالمتی يا مال يا 
يا به هر حق ديگری  يا شهرت تجاری  يا حیثیت  آزادی 
که به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده، لطمه ای وارد 
نمايد که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول 
جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.« به گفته يکی 
از نويسندگان زيان به زيان مادي، زيان معنوي و ضررهاي 
جمعي تقسیم مي شود )کاتوزيان، 1382، ص 244(. به هر 
حال تالش داريم اقسام خسارات وارده به معلوالن را در 

3 گفتار تبیین نمايیم.
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گفتار اول: خسارات مادی
مراد از ضرر مادی، هر کاستی و نقصانی است که بر مال 
يا حقوق مالی شخصی بر خالف میل و  اراده ی او توسط 
ديگری وارد شود. مثاًل آتش زدن اتومبیل ديگری يک ضرر 
است.  ايجاد شده  او  دارايی  در  که  است  مادی  نقصان  و 
مالک  ديده  زيان  که  نیست  الزم  مادی  زيان  تحقق  برای 
مال باشد، بلکه اگر حق مالی هم نسبت به آن مال داشته 
احمدی، 1391، ص  )بهرامی  باشد، ضرر محقق می شود 
مقابل  در  مادی  ضرر  همان  يا  بدنی  و  مالی  ضرر   .)63
ضرر معنوی استعمال می شود. ضرر مادی به صورت ضرر 
موجود و ضرر آينده و ضرر محتمل الوقوع، ديده می شود 
)جعفری لنگرودی، 1392، ص 416(. در خصوص ضرر 
تلف  عین،  نقصان  يا  تلف  قبیل  از  مواردی  از  بايد  مادی 

منفعت عین و محرومیت از سود قابل وصول نام برد. 
در  مادی  ضرر  مصاديق  مهمترين  خصوص  در  اما 
مسئولیت مدنی ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی 
قانون   1 ماده  چنانکه  هم  داشت،  اذعان  بايد  معلوالن 
يا  جان  به  لطمه  است،  داشته  بیان  نیز  مدنی  مسئولیت 
سالمتی، در اين نوع مسئولیت به وضوح تعیین کننده است 
و وجود اين لطمه می تواند در انواع مختلفی جلوه گر شود.
است  ممکن  گاه  مادي  ضرر  است  توضیح  به  الزم 
نحوي  به  گردد  شخص  اموال  به  رسیدن  آسیب  موجب 
يا دچار عیب و نقصان گردد. حال  يا تلف شده  که مال 
تصور کنیم فردي معلول در اثر عدم مناسب سازي، کنترل 
خود را از دست داده و شيء متعلق به او به زمین بیفتد 
آکادمیک  اين مورد، فرضی  و دچار عیب و نقص گردد. 
نمود  تصور  مي توان  را  نابینايي  شخص  نیست.  بعید  و 
به  مقابل سطح مرتفع،  نرده در  به علت عدم گذاردن  که 
رايانه  مثال  طور  به  اموالش  از  يکي  به  و  خورده  زمین 
قابل حملش آسیب برسد. جدا از اين موارد، ممکن است 
دچار  اشخاص  آيد.  وارد  معلول  به شخص  بدني  آسیبي 
گروه  هر  از  بیشتر  نابینايان،  ويژه  به  معلولیت هاي حسي 
ديگري در معرض خسارات مادي از اين دست هستند. به 
طور مثال، در اثر گودبرداري جهت ايجاد بنا و عدم تعبیه 
موانع هشداردهنده، نابینايي به درون آن سقوط مي کند. يا 
براي  مخابرات  يا  و  برق  آب،  گاز،  شرکت  است  ممکن 
انجام عملیات لوله گذاري يا کابل کشي، زمین را حفر کند 
دچار  اشخاص  جامعه،  اين  در  اينکه  به  توجه  بدون  و 
هشداردهنده اي  عالمت  هیچ  مي کنند،  تردد  بینايي  آسیب 
قرار ندهد. اين ها همان مثال هاي ملموس و عیني جامعه 

ديگر  مثال  نیست.  غريب  و  ناآشنا  امري  که  است  ايران 
ورودی  مناسب سازی  عدم  به  می گردد  بر  رابطه  اين  در 
با  که  معلولی  فرد  می شود  منجر  که  اداری  ساختمان های 
ويلچر تردد می کند به دلیل عدم وجود رمپ در ورودی 
اين اماکن که متاسفانه هنوز در بسیاری از اماکن عمومی 
شاهد آن هستیم مجبور به تردد از پلکان ورودی با ويلچر 
گردد.در اين موارد معلول يا جانباز بايد با کمک فرد ثالثی 
او  برای  می تواند  که  نمايد  طی  ويلچر  با  را  پلکان  مسیر 
ايجاد ضرر و زيان مادی و جسمانی نمايد و توام با مشقات 

فراوان باشد.

گفتار دوم:خسارات معنوی
روانی،  و  روحی  آسیب های  معنوی  خسارت  از  مقصود 
درد ويا رنج يا زيان به آبروی اشخاص است  که به طور 
محسوس ومادی در بیرون قابل احساس ودرک نمی باشد. 
در صدق  است  آمده  فقهی  منابع  برخی  در  که  همانگونه 
عنوان ضرر وخسارت بر آسیب معنوی جای ترديد نمی 
باشد.چنانکه بر اهتمام شارع مقدس نسبت به جلوگیری از 
زيانهای معنوی جای شبهه نیست.قلب مومن عرش الهی 
است )اليسعنی ارضی والسمانی ولکن يسعنی قلب عبدی 
المومن(. شان صدور روايت در حديث الضرر، خسارت 
برانصاری  جندب  بن  سمره  سوی  از  که  بود  معنوی 
در   .)87 ص   ،1384 )اکبری،  می امد  وارد  او  وخانواده 
حرمت اضرار معنوی جای شک نمی باشد ولی در تقويم 
حقوق  در  امروزه  که  به صورتی  آن  بهای  گیری  واندازه 
وجود  وتامل  ترديد  جای  است  وموردعمل  مطرح  غرب 
دارد. زيرا خسارات معنوی قابل اندازه گیری به پول نمی 
باشد و از طرف ديگر دامنه خسارت ديدگان در خسارات 
راهکاری  تا  است  بهتر  بنابراين  است.  نامحدود  معنوی 
جهت جبران اين خسارات عالوه بر ديه پرداختی که در 
در  پرداخت می شود  معلول  افراد  به  اثر صدمات جسمی 
نظر گرفته شود تا حريم روحی افراد معلول وحیثیت آنان 

حفظ شود. 
قابل  نه  معنوي  خسارات  اساسًا  نگارنده  اعتقاد  به 
با  مادي  مانند خسارات  به  آنکه  نه  و  هستند  اندازه گیري 
پرداخت وجوهي قابل تدارک است، بلکه حاکم و قاضي 
و  بداند  جاني  را  معنوي  خسارات  ورود  منشاء  چنانچه 
عامل آنرا بي مباالتي وي تشخیص دهد، مي تواند جهت 
تشفي خاطر مجني علیه و اولیاي وي از راهکارهايي مانند 
ودر  جانی  توسط  ديده  آسیب  فرد  به  پرداخت خسارات 
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صندوق  طريق  از  جانی  پرداخت  توانايی  عدم  صورت 
استفاده  معلول،  افراد  به  دولت  کمک  جهت  مخصوصی 
به  اشخاص،تنها  اين  مورد  در  که  نیست  جايز  زيرا  کند، 
پرداخت ديه بسنده نمود. مثاًل درد جسمي که به زيانديده 
وارد شده يا رنج روحي يا رواني که براي شخصي حادث 
شده، يا محرومیت شخص از بعضي لذت ها که در زندگي 
وجود دارد، مثاًل حس چشايي يا بويايي که اصطالحًا اين 
همه  و  همه  مي نامند،  زندگي  کیفیت  به  تجاوز  را  موارد 

می تواند تا زمانی که فرد زنده است با او همراه باشند.
از خسارت  مدني  قانون مسئولیت  است  ذکر  به  الزم 
معنوي تعريفي ارائه نداده است اما به طور کلي زيان هاي 
است.  مالي  غیر  و  عاطفي  منافع  به  صدمه  همان  معنوي 
مانند احساس درد جسمي و رنج هاي روحي، از بین رفتن 
آبرو و حیثیت و آزادي )کاتوزيان، 1382، ص 144(. البته 
در مورد امکان مطالبه ضرر و زيان معنوي میان حقوقدانان 
اختالف وجود دارد. مخالفان اين نوع خسارت مطالبه آن را 
از لحاظ نظري، فني و اخالقي مقدور ندانسته اند. از لحاظ 
نظري چون خسارت معنوي قابل تقويم به پول نیست و 
تاديه پول نمي تواند موجب جبران اين نوع خسارت شود و 
از نظر فني امکان تعیین میزان چنین خسارتي وجود ندارد 
اخالقي  لحاظ  از  و  نمي باشد  پول  به  ارزيابي  قابل  چون 
نیز ناگوار و زننده است که متالم از خسارت معنوي اقدام 
را  خود  ناراحتي  و  رنج  و  درد  و  نموده  دعوي  طرح  به 
به  اما  نژاد، 1386، ص 71(.  کند )حسینی  مطالبه  پول  با 
اين  به  حقوقدانان  و  شد  تضعیف  تفکر  طرز  اين  تدريج 
هر  معنوي  زيان  و  ضرر  پرداخت  که  کردند  توجه  نکته 
لیکن  نمي کند  اعتبار  و  حیثیت  اعاده  کامل  طور  به  چند 
کاهش مي دهد و  را  علیه  ناراحتي هاي مجني  اندازه اي  تا 
موجب کاهش اين نوع از ضررها مي شود. مضافًا با اينکه 
امروزه ارزش و اهمیت زيان معنوي گاهي به مراتب بیشتر 
از ضررهاي مادي است لذا نمي توان ضرر و زيان معنوي 
را ناديده گرفت و اعتبار و حیثیت افراد را بال دفاع گذاشت 

)آخوندی، 1389، ص 315(.
همانطور که گفته شد ضرر معنوی زيانی است که به 
معنويات انسان از قبیل احساسات، شهرت يا اعتبار او وارد 
می آيد. با توجه به اين که ضرر معنوی قابل لمس نیست، 
لذا قابل اندازه گیری مادی نمی باشد و هر تصمیمی در اين 
باره، مبتنی بر حدس و گمان است و شرافت و احساسات 
به  قابل جبران  لذا  نیست،  ماديات  از جنس  انسانی چون 
پول نیست و هیچ ما به ازاء مادی ندارد. بنابراين با توجه 

به آنچه که گذشت، می توان گفت نقصانی که در اموال و 
منافع و سالمت و حیثیت و عواطف و موقعیت حقوقی 
باشد  داشته  مادی  جنبه  چنانچه  آيد،  وجود  به  اشخاص 
آبرو و حیثیت  ضرر مادی و چنانچه جنبه معنوی )مانند 

اشخاص( داشته باشد، ضرر معنوی محسوب می شود.
در خصوص اينکه آيا عدم مناسب سازي منطقي مي تواند 
موجب تحقق خسارت معنوي گردد، بايد گفت که بي ترديد 
چنین امري منجر به بروز ترس، نگراني، فشارهاي عصبي 
و حتي رنجش عاطفي و احساسي مي شود. شايد پذيرش 
نکرده،  تجربه  را  موقعیت  اين  که  براي کسي  مسأله،  اين 
چندان آسان نباشد. اما فرد معلول يا جانبازي که مي داند با 
پاي نهادن به کوچه و خیابان به استقبال خطرات متعددي 
آنها  رانندگان  که  اتومبیل هايي  قبیل حرکت سیل  آساي  از 
هیچ توجهي به وضعیت خاص او ندارند، وجود حفره ها و 
حتي چاه های حفاظت نشده، عدم وجود سطوح شیب دار 
که او را وا مي دارد که حتي اگر پاي رفتن نیز داشته باشد 
به سختي پله هاي متعددي را طي کند، همه اين ها موجب 
نگراني و فشارهاي فراواني بر فرد معلول خواهد شد. از 
کمک  با  معلول  فرد  حرکت  که  جاهايي  در  ديگر  سوي 
رهگذران میسر مي گردد، مانند عبور فرد نابینا از خیاباني 
عريض، رفتن فردي که در صندلي چرخدار است به طبقه 
دوم ساختماني از طريق پله ها و.... که گاه همراه با الفاظ 
و حرکاتي است که موجب تحقیر او شده و آسیب شديد 
عاطفي را به او وارد مي کند، وي متحمل خسارات معنوي 

مي شود. 
با توجه به آنچه گفته شد بايد اذعان نمود در خصوص 
نمودن  ،پیدا  محیط  سازی  مناسب  عدم  از  ناشی  زيانهای 
مصداقی که بتواند نشان دهنده ی زيان معنوی باشد آسان 
معنوی  ضرر  برای  می توان  که  مواردی  ومهمترين  است 
عواطف  به  نمود،لطمه  بیان  فوق  زيان های  خصوص  در 
تألم و تأثر روحی می باشد که شخص معلول و  ايجاد  و 
دلیل  به  اجتماعی  موقعیت های  دادن  دست  از  با  جانباز 
محرومیت از امکانات مختلف و نیز عدم امکان مشارکت 
بیشتر در فعالیتهای اجتماعی با لحاظ وجود برخی موانع 
شهرسازی  و  معماری  طراحی،  نحوه  در  خصوص  به 
بسیاری از فضاهای شهری، به ويژه معابر عمومی، پارکها 
و فضاهای سبز با آن رو به رو می گردد. به هر روي، نسبت 
به اينکه در اثر عدم مناسب سازي، فرد دچار معلولیت در 
نبايد  گیرد،  مي  قرار  عاطفي  و  رواني  فشارهاي  معرض 

ترديد کرد. 
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گفتار سوم: خسارات جسمانی
يکي از نکات مهمي که در خصوص اين خسارات مطرح 
مي باشد آن است که مراد از خسارات جسمانی چیست؟ 
عناوين  داراي  نظر  مورد  آيا خسارات  ديگر  عبارت  به  و 
مسؤولیت  قانون  موجب  به  هستند؟  محدود  و  مشخص 
مدني که قبل از وقوع انقالب اسالمي ايران در سال 1339 
به تصويب رسید، مطابق مواد 6 و 5، 2، 1 قانون مذکور در 
مواقع بروز صدمات بدني، خسارت هاي وارده به شرح زير 

که متوجه مجني علیه شده باشد، قابل مطالبه بوده است:
الف( هزينه معالجه

ب( خسارت از کارافتادگي
ج( افزايش مخارج زندگي

د( خسارت معنوي
و اگر صدمه بدني منجر به مرگ شخص آسیب ديده 
بر  دفن«  و  کفن  هزينه  مخصوصًا  هزينه ها  »کلیه  مي شد 
عهده وارد کنندة صدمه بود و اگر مرگ فوري نبود »هزينه 
معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت کار کردن در مدت 
ناخوشي نیز جزء زيان محسوب مي شد« )حیدری، 1385، 
در  مذکور  قانوني  مواد  که  است  ذکر  به  ص 113(. الزم 
در  ديه  پرداخت  نام  به  چیزي  اساسًا  که  است  شرايطي 
قوانین سابق مطرح نبوده است، لذا پرداخت ديه بر اساس 
برخي  دهندة  پوشش  و  برگیرنده  در  قطعًا  جديد  قوانین 
است  مطرح  که  سئوالی  بود.اما  خواهد  وارده  خسارات 
الذکر  فوق  خسارات  تمام  می تواند  ديه  ايا  که  است  اين 
را پوشش دهد؟ وجه اشتراک همه اين زيانها که به طور 
کلی در 2 دسته معنوی ومادی قرار می گیرند اين است که 
اشخاص  به  ديات  قانون  اساس  بر  که  مواقعی  چنین  در 
مذکور ديه تعلق می گیرد آيا فرد زيانديده می تواند جبران 
خسارات مازاد بر ديه مقدر ويا غیرمقدر را ،نیز از دادگاه 
بر  از حاکمیت مقررات ديات در کشور  قبل  تا  بخواهد؟ 
از صدمات  ديدگان  آسیب  مدني  قانون مسؤولیت  اساس 
بدنی مي توانستند کلیة خسارت هايي را که از ناحیه صدمه 
به آن ها وارد شده بود، اعم از هزينه معالجه، خسارت از 
کار افتادگي، افزايش هزينه زندگي و ... را از صدمه زننده 
مطالبه کنند. اما با تصويب مقررات ديات در سال 1361 و 
تعیین مقادير ثابتي از ديه براي صدمات مختلف بدني، از 
قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و ... اين سؤال 
تعیین ديه شخص صدمه ديده  باوجود  آيا  مطرح شد که 
را  بدني  از صدمه  ناشي  زيان هاي  و  ساير ضرر  مي تواند 

مطالبه کند يا خیر؟

به  را می توانیم  باال  گانه  موارد 4  آيا  ديگر  عبارت  به 
و  گرفت  نظر  در  ديه  بر  مازاد  خسارات  مصاديق  عنوان 
عالوه بر پرداخت ديه،جانی ويا عامل واردکننده زيان را 
يا  و  مادی  از  اعم  وارده  پرداخت همه خسارات  به  ملزم 
مزبور  مسئلة  يافتن  اهمیت  باعث  چه  آن  نمود؟  معنوی 
به قربانیان صدمات بدني،  اين که ديه پرداختي  شده بود 
جانبازان  و  معلوالن  معلولیت  تشديد  به  منجر  بعضًا  که 
تعیین  براي  دادگاه ها  در  که  شیوه اي  به  باتوجه  می شود 
ديه اعمال مي شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزينه هاي 
با  بودند  ناچار  آن ها  و  نبود  بیمارستان  و  معالجه  سنگین 
تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهدة اين هزينه ها و 
ساير خسارت هايي که از ناحیه صدمه بدني به آن ها وارد 
نماند که چنین وضعي در عمل  ناگفته  آيند.  بر  بود  شده 
جسماني،  صدمات  قربانیان  نارضايتي  و  ناامیدي  موجب 
هر  در  مي گرديد.  اسالمي  نظام  قضايي  دستگاه  به  نسبت 
جبران  لزوم  مشروعیت  عدم  يا  مشروعیت  موضوع  حال 
معلول،  افراد  به  از صدمات جسماني  ناشي  خسارت هاي 
عالوه براينکه شالوده اصلی اين بخش را تشکیل می دهد، 
محافل  بحث  مورد  همواره  گذشته  سال هاي  طول  در 
حقوقي و قضايي نیز بوده و هم چنان هم در رأس مسائل 
و مشکالت اجرايي مواد قانوني ديات مطرح مي باشد.اما 
قبل از انکه به اين موضوع يعنی مبانی خسارات مازاد بر 
توضیحاتی  بپردازيم،  ان  ومخالفان  موافقان  ديدگاه  و  ديه 
جانبازان  و  معلوالن  خسارات  جبران  شیوه های  پیرامون 

ارائه خواهیم کرد.

مبحث دوم: شیوه های های جبران خسارات معلوالن 
و جانبازان

اين مبحث شامل دو گفتار می باشد.

گفتار اول: شیوه های معمول جبران خسارات 
و  معلوالن  به  وارده  خسارات  انواع  تعیین  از  پس 
جانبازان حال نوبت به نحوه ی جبران خسارت می رسد. 
نیز  شود  خسارت  جبران  ديدگان  زيان  از  چگونه  اينکه 
يکی از بحث های مطرح در حقوق مسؤولیت مدنی است. 
جبران خسارت در قواعد عام به دو شیوه صورت می گیرد: 
ص   ،1380 )حاجی عزيزی،  بدلی  جبران  و  عینی  جبران 
45(. جبران عینی3 يا برگرداندن وضع زيان ديده به صورت 
چنان  وارد شده  اينکه ضرر  يعنی  زيان،  امحای  و  پیشین 
3 . Restitution 
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تدارک شود که گويی از اصل زيان وارد نشده است. اين 
نوع جبران زيان، کامل ترين شکل آن به شمار می آيد، زيرا 

سبب می شود که ضرر وارده به طور کامل منتفی شود. 
به همین دلیل است که مسؤول حادثه و زيان می تواند 
هر  دلیل  به همین  باز  و  کند  تحمیل  ديده  زيان  به  را  آن 
آن  اجرای  می تواند  ديده  زيان  باشد،  داشته  امکان  که  بار 
عنوان  به  ص150(.   ،1375 )لوراسا،  شود  خواستار  را 
 329 ماده  از  میتوان  ما،  حقوق  در  عینی  جبران  از  مثالی 
ق.م نام برد. اين ماده می گويد: » اگر کسی خانه يا بنای 
بنا  اول  صورت  مثل  به  را  آن  بايد  کند  خراب  را  کسی 
است،  ساختمان  اتالف  به  ناظر  ماده  اين  حکم  نمايد...« 
ولی قاعده ای است عادالنه که می توان آن را در هر مورد 
اجرا  می گیرد  قرار  مالی  عیب  يا  نقص  مورد  که شخصی 
کرد )کاتوزيان، 1382، ص 679(. تا زمانی که جبران عینی 
صورت  خسارت  جبران  شیوه  همان  به  بايد  دارد  امکان 
گیرد و درصورت عدم امکان جبران عینی، جبران خسارت 
بدلی انجام می شود و آن هم بر حسب قاعده تقدم مثل بر 

قیمت )جعفری تبار، 1385، ص 34(.

قالب  در  جسمانی  خسارات  جبران  دوم:  گفتار 
خسارات مازاد بر دیه 

مطالب اين گفتار در دو بند تبیین می گردد.

بند اول: عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه
طرفداران اين ديدگاه بر اين عقیده اند که در شريعت اسالم 
براي جنايات مختلف اعم از جنايات بر نفس و در اغلب 
جنايات بر اعضاء پرداخت مقدار معیني از مال مقرر شده 
مقام  در  ديات  تقدير  زمان  در  هم  مقدس  شارع  و  است 
بیان حکم بوده است و در اين بیان هیچ گونه اشاره اي به 
خسارات مازاد بر ديه نشده است، بنابراين مطالبه خسارات 
مازاد بر ديه برخالف نصوص وارده بوده و وجه شرعي 
بحث  اگر  که  معتقدند  گروه  اين  نیستند.  قائل  آن  براي 
خسارات مازاد بر ديه مشروعیت داشت، بايد در بیان شارع 
مقدس ذکر مي شد. دلیل ديگري که براي عدم مشروعیت 
مطالبه و دريافت خسارات مازاد بر ديه ارائه شده آن است 
اثر جنايت بر  که تعیین و محاسبه دقیق خساراتي که در 
نفس يا اعضاء ايجاد شده براي انسان ها امکان پذير نیست، 
بنابراين بايد به همان مقاديري تن داد که شارع آن را تعیین 

نموده است.
نکتة ديگري که از بیانات اين گروه بر مي آيد آن است 

تمامي  جبران  مقدر  ديه  بسا  چه  نیز  شارع  زمان  در  که 
خسارات وارده به مجني علیه و اولیاي وي را نمي کرد، اما 
در جايي از متون روايي مشاهده نمي کنیم که در آن زمان 
چیزي به نام خسارات مازاد مطرح و مطالبه شده باشد، لذا 
اگر در يافت خسارات مازاد بر ديه مشروعیت داشت بايد 

در زمان شارع هم مد نظر قرار مي گرفت. 
که  نمود  اذعان  مي توان  گروه  اين  ادلة  بررسي  در 
درست است در کالم شارع چیزي به عنوان مازاد بر ديه 
با  اما اين بدان معني نیست که در آن زمان  نیامده است، 
میزان  اين  در عین حال  بوده اند و  مواجه  پديده اي  چنین 
ديه را مقرر داشته اند، بلکه به نظر مي رسد که ضرر و زيان 
وارده به جسم و جان انسان از هر جهت و به ويژه از نظر 
میزان خسارات تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي بوده به 
طوري که نمي توان گفت میزان مقرر در کالم معصومین 
علیهم السالم نسخه اي بوده که براي همه ازمنه و امکنه به 
طور يکسان پیچیده شده است. به عنوان مثال درآن زمان 
وجود  حکمی  آن  از  ناشی  وآثار  معلولیت  باب  در  قطعًا 
نداشته تا بتوان نسبت به خسارات آن نظر داد.حداقل آن 
است که اين موضوع به عنوان مسئله مستحدثه اي است که 
عبارات ائمه علیهم السالم در اين خصوص ساکت است، 
لذا مي توان به قواعد عمومي و کلي موجود در متون ديني 
ديگران  به  وارده  خسارات  تمامي  جبران  لزوم  بر  مبني 
استدالل نمود.  حضرت آيت اهلل گلپايگاني )ره( از جمله 
نظر  ديه  بر  مازاد  خسارات  دريافت  به  که  است  فقهايي 
اهلل  آيت  حضرت  تا:249(  نداده اند.)گلپايگانی،بی  مثبت 

گلپايگاني )ره(، در پاسخ اين سوال که:
و  زده  بچه اي  پسر  به  شهر  خیابان  در  ماشین  رانندة 
استخوان پاي بچه شکسته و بچه هم ولي ندارد و شخص 
ديگر او را بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد 
کرده خسارت پاي بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را 
هم بپردازد و امید بهبودي پاي بچه بزودي هست در اين 
هم  ديه  مي پردازد  راننده  که  خساراتي  بر  عالوه  صورت 
بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟

چنین فرمودند: »دية شکستن استخوان پا اگر معیوب 
شود به طال صد دينار است و اگر کاماًل سالم و بي عیب 
شود هشتاد دينار و هر ديناري هجده نخود و فرقي بین 
بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق به باال عالوه 
نیست و در سمحاق  بر ديه مخارج ديگر راجاني ضامن 
و پايین تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جاني و مجني 

علیه مصالحه شود.«
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سید محمد صادق روحاني در پاسخ به سؤاالتي راجع 
به خسارات مازاد بر ديه آورده اند:

»در مواردي که شارع مقدس ديه تعیین فرموده است 
چیز ديگري بر جاني الزم نیست. حکومت هم نمي تواند 
بر ديه قانوني وضع کند که جاني ملزم باشد به پرداخت 
چیزي غیر از ديه و ارش که همان ديه است در مواردي 
که مقدار آن تعیین نشده باشد« )روحانی، 1378، ص 23(. 
دکتر ابوالقاسم گرجي نیز علي رغم آن که ماهیت ديات 
را جبران ضرر و زيان ناشي از جنايت معرفي کرده است، 
جاني  توسط  ديه  بر  مازاد  خسارات  پرداخت  مورد  در 
معین  ديه هاي  در  که  مي رسد  نظر  »به  مي نويسد:  اينگونه 
مثل دية نفس و دست و پا و چشم که مقدار ديه را شارع 
اندازه اش  و  داشته  ملحوظ  جمیع خسارت ها  به  توجه  با 
بر  اضافه  چیزي  نبايد  جاني  ديگر  است  کرده  معلوم  را 
مقدار ديه ادا کند و در کالم فقها هم به هیچ وجه به لزوم 
اشاره اي نشده است« )گرجی،  اضافي  پرداخت خسارات 

1380، ص 52(.
با  شارع  که  ادعا  اين  اوالً  که  مي گويد  نگارنده  اما 
علیه  مجني  به  وارده  خسارت هاي  جمیع  داشتن  ملحوظ 
يا اولیاي وي مقدار ديه را تعیین کرده باشد به طوري که 
آن مقدار معین بتواند در همة زمان ها و شرايط پاسخگوي 
کلیة هزينه هايي که با اقدام جاني بر مجني علیه ويا اولیای 
که  دارد، در حالي  اثبات  به  نیاز  باشد  او تحمیل مي شود 
چنین چیزي ثابت نیست. چطور ممکن است با پرداخت 
ديه، فرد معلولی را که دچار نقص ديگری نیز در اثر عدم 
مناسب سازی می شود بتوان کلیه خسارات  اورا ملحوظ 
وجبران شده دانست؟ همچنین صرف اين که لزوم پرداخت 
خسارات اضافي در کالم فقهاي پیشین نیامده است، دلیلي 
بر مشروعیت نداشتن و عدم لزوم پرداخت آن نیست زيرا 
قطعًا در آن زمان خساراتی که امروزه در اثر پیشرفت های 
بشری مانند ساختمان سازی و حمل و نقل و... به انسانها 
نیز  تصور  قابل  بلکه  نداشته  وجود  تنها  می شود،نه  وارد 
نبوده است،چه رسد به اينکه بتوان مسئولت مدنی ناشی از 
آن را که بر افراد معلول و جانباز بر اثر مناسب نبودن ايجاد 

می شود تبیین نمود.
به عالوه آن که در قسمت ديگر در مورد جراحاتي که 
با نظر  بايد  دية آن ها از سوي شارع تعیین نشده است و 
آورده اند:  کرد،  دريافت  ارش و حکومت  قاضي  و  حاکم 
گرفتن  نظر  در  و  شرعي  ضوابط  به  توجه  با  »حاکم 
بايد  مرتکب  که  را  مالي  مقدار  شده،  وارد  خسارت هاي 

ادا کند تعیین مي نمايد و جاني ملزم است آن را بپردازد و 
در آن به مخارجي چون هزينةي مداوا و درمان اشاره اي 
ملحوظ  معین  مبلغي  در  جمعًا  اينها  همة  بلکه  نمي شود، 
مي گردد که مرتکب مي پردازد« )گرجی، 1380، ص 57(.

با توجه به نوشتار مذکور ايشان بین جراحت هايي که 
تفاوت  آن  غیر  و  باشد  کرده  تعیین  ديه اي  شارع  آن  در 
است،  نشده  تعیین  آن  ديه  که  جراحت هايي  در  و  قائلند 
اعتقاد به پرداخت خسارات مازاد را دارند )گرجی، 1372، 
ص 74(. حال بايد پرسید که چه تفاوتي بین اين دو حالت 
وجود دارد که حکم متفاوتي صادر شده است؟ اگر بگويند 
که اولي دية معین دارد، لذا دست ما براي در نظر گرفتن 
خسارت مازاد بسته است، اما در دومي چیزي معین نشده 
بپردازد به عهده ما  بايد  است و محاسبه مبلغي که جاني 
گذاشته شده است، قابل پذيرش نیست؛ چرا که در نحوة 
محاسبة ارش، فرد را با بنده مقايسه مي کنند و ارزش وي 
را در حالت سالمت و حالت با جراحت مي سنجند و ما 
اينجا  در  بپردازد.  بايد  جاني  که  است  مبلغي  التفاوت  به 
هزينه هاي جانبي مطرح نیست، مگر اين که بخواهیم فرمول 
البته آن هم جاي بحث  محاسبه أرش را تغییر بدهیم که 
دارد. همچنین در قسمت پاياني کالمشان گفته اند:»در مبلغ 
تعیین شده به مخارجي چون هزينة مداوا و درمان اشاره اي 
حکم  انشاء  در  نکردن  اشاره  صرف  واقعًا  آيا  نمي شود.« 

قاضي به موارد مذکور چیزي را عوض مي کند؟

بند دوم: جواز مطالبة خسارات مازاد بر دیه
میزان  از  اين ديدگاه چنانچه خسارات وارده بیش  مطابق 
تعیین شده به عنوان ديه باشد بايد جاني از عهدة آن برآيد. 
از جملة فقهايي که بر اين عقیده اند آيت اهلل مکارم شیرازي 
است که تأدية خسارات مازاد بر ديه توسط جاني را الزم 
دانسته اند، چرا که نوشته اند: »در دية اعضاء هرگاه هزينة 
درمان بیش از مقدار ديه باشد، به عقیدة ما الزم است اين 
تفاوت را شخص جاني بپردازد؛ زيرا مطابق اصل »الضرر« 
که هم مي تواند نفي حکم کند و هم اثبات حکم، بايد اين 
زيان از دوش مجنی علیه برداشته شود و چون عامل زيان 
جاني بوده موظف به پرداخت آن است« )مکارم شیرازی، 

1372، ص 191(.
آيت اهلل سید محمدحسن مرعشي نیز بر اساس آنچه از 
مقاله اي تحت عنوان »ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم« 
که  معتقدند   .)182 ص   ،1379 )مرعشی،  است  مستفاد 
و  شرعي  موازين  با  کاماًل  ديه  بر  مازاد  خسارات  مطالبه 
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قواعد فقهي منطبق است و در اين خصوص به چهار دلیل 
تمسک جسته اند که بناي عقال در رأس آن ادله قرار دارد 
را  غیر  و جان  مال  اتالف  عقال  مي دارند،  بیان  آن  و طي 
موجب ضمان و آن را عدل مي دانند. هر آنچه را که عقال 
عدل و نیکو بدانند شرع نیز به نیکويي آن حکم مي کند. 
پس شارع مقدس که چون خود از عقال بلکه رئیس عقال 
را  غیر  جان  يا  مال  اتالف  است  عادل  همچنین  و  است 

موجب ضمان مي داند.
عالوه بر اين، ايشان به قواعد فقهي الضرر، الحرج و 
تسبیب نیز استدالل کرده اند که به نظر نگارنده اين مقاله 
استدالل هاي چهارگانه جايگاه اثباتي براي اين ادعا را دارد 

که خسارات مازاد بر  ديه قابل مطالبه هست.

نتیجه گیری و جمعبندي
ناروا  تبعیضات  قرباني  معلوالن   از  بسیاري  امروزه 
جهت  جدي  گام هاي  اخیر  دهه هاي  طي  مي شوند. 
در  است.  شده  برداشته  معلوالن  علیه  تبعیض  انواع  رفع 
بايد  قاضي  هم  و  حقوقدان  هم  مدني،  مسئولیت  حوزه 
باشند.  ناروا  تبعیض  قربانیان  زيان هاي  جبران  انديشه  در 
آمد  و  تردد  حق  بشر  بنیادين  حقوق  مهم ترين  از  يکي 
جهان  اين  در  زندگي  حق  نیز  معلول  افراد  است.  شد  و 
مناسب سازي  انجام  مهم،  اين  به  دستیابي  براي  دارند.  را 
منطقي حائز اهمیت فراوان است. کساني که با زير پا نهادن 
مي دانند،  ضروري  را  منطقي  سازي  مناسب  که  قوانیني 
مخاطره  به  را  جامعه  در  معلوالن  حضور  و  تردد  امنیت 
مي افکنند، عالوه بر ضمانت اجراهای اداري يا کیفري، بايد 
نحوه  کنند.بنابراين  را جبران  آن  ايراد آسیب،  در صورت 
جبران خسارات جانبازان و معلوالن که در اثر عدم مناسب 
سازی محیط دچار خسارت شده اند حائز اهمیت فراوان 
است.در اين تحقیق دريافتیم که اين اشخاص با استناد به 
از خسارات  قانونی،حق دريافت سه دسته  مبانی فقهی و 
يعنی،مادی،معنوی و جسمانی را دارند و عالوه بر استفاده 
از طرق معمول جبران خسارات يعنی اعاده وضع به حالت 
پیش از بروز خسارت و نیز دريافت ديه، می توان چنانچه 
ديه  عنوان  به  شده  تعیین  میزان  از  بیش  وارده  خسارات 
به  خسارات  آن  عهدة  از  که  نمود  مجبور  را  جاني  باشد 
عنوان مازاد بر ديه نیز برآيد.زيرا اگر چه در روايات وارده 
راجع به ديات به خسارات مازاد بر ديه اشاره نشده و در 
اين مورد موضوع مسکوت مانده است، اما بر اساس قاعدة 
عقلي و شرعي که حکايت از مسؤول بودن همة انسان ها 

مانند  فقهي  قواعد  به  استناد  با  و  دارد  افعالشان  مقابل  در 
قاعدة »الضرر«، قاعده »اتالف« و همچنین قاعده »تسبیب« 
را  ديه  بر  مازاد  مطالبه بودن خسارات  قابل  مي توان حکم 
در حد خسارات قطعیة متعارف عادالنه دانست. همچنین 
نگارنده با استفاده از قاعدة اولويت بر اين عقیده است که 
زيان هاي  همة  تدارک  بر  مالي  خسارات  ورود  در  وقتي 
وارده حکم مي شود، دربارة خساراتي که به جسم و جان 
افراد وارد مي شود به طريق اولي جبران همة خسارات ولو 

آنکه بیش از دية مقدر باشد، الزم و ضروري است.

منابع و ماخذ
الرضا )1384( مسئولیت جبران خسارت . 1 موسی 

معنوی در ايران، مجله دادرسی، شماره52.
دادرسي . 2 آئین   )1389( محمود  آخوندي، 

ارشاداسالمی،  و  فرهنگ  وزارت  کیفري، 
چاپ پنجم.

و . 3 فقهی  بررسی   )1392( سیاوش  آرمیده، 
از  ناشی  حقوقی چالش های جبران خسارت 
علمی  فصلنامه  حوادث،  در  معلولیت  ايجاد 
انسانی،  علوم  در  جديد  تحقیقات  تخصصی 

شماره8.
بهرامی احمدی، حمید )1391( ضمان قهری . 4

امام  دانشگاه  انتشارات  مدنی،  مسئولیت 
صادق، چاپ اول.

جعفری تبار، حسن )1385( مسئولیت مدنی . 5
سازندگان و فروشندگان کاال، نشر دادگستر، 

چاپ پنجم.
6 . )1392( محمدجعفر  لنگرودی،  جعفری 

دانش،  گنج  انتشارات  حقوق،  ترمینولوژی 
چاپ بیست و پنجم.

شیوه های . 7  )1380( بیژن  عزيزی،  حاجی 
جبران خسارت در مسؤولیت مدنی و کارايی 
آنها، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه 

تربیت مدرس.
مسئولیت . 8  )1386( حسینقلی  نژاد،  حسیني 

مدني، انتشارات مجد، چاپ چهارم. 
حیدری، عباسعلی )1385( قابل مطالبه بودن . 9

مبانی  و  فقه  مجله  برديه،  مازاد  خسارات 
حقوق دانشگاه ازاد بابل، شماره5.

دهخدا، علی اکبر )1377( لغت نامه دهخدا، . 10
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انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره 
جديد.

کودکان . 11 حقوق   )1390( مهدی  رحمانی، 
حقوق،  ارشد  کارشناسی  نامه  پايان  معلول، 

گرايش خصوصی، پرديس بین الملل.
حقوق . 12 کنوانسیون   )1390( حامد  رسولی، 

معلوالن و تطبیق با قوانین داخلی، پايان نامه 
گرايش خصوصی،  حقوق،  ارشد  کارشناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد يزد.
روحاني، سید محمد صادق )1378( استفتائات . 13

قضائیه، ناشر: چاپخانه سپهر، چاپ اول.
14 . )1382( رشید  ا...وکابلی،  سیدامین  علوی، 

مديريت  آموزش  مرکز  معلوالن،  اشتغال 
دولتی، چاپ اول.

کمالی، محمد و ايران، فريبا )1382( مروری . 15
بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت، 

مجله رفاه اجتماعی، شماره7.
از . 16 خارج  الزامهاي   )1382( ناصر  کاتوزيان، 

دانشگاه  انتشارات  قهري،  ضمان  قرارداد، 
تهران، چاپ سوم. 

حقوقی، . 17 مقاالت   )1372( ابوالقاسم  گرجی، 
ضمان عاقله، انتشارات دانشگاه تهران.

ناشر: . 18 ديات،   )1380( ابوالقاسم  گرجي، 
تهران،  دانشگاه  چاپ  و  انتشارات  مؤسسة 

چاپ اول. 
گزارش وضعیت مناسب سازي محیط شهري . 19

)1386( تهیه و تنظیم: دبیرخانه ستاد هماهنگي 
و پیگیري مناسب سازي محیط فیزيکي افراد 

معلول.
گلپايگاني، محمدرضا )بي تا( مجمع المسائل، . 20

دارالقرآن الکريم- قم، چاپخانه امیر.
لوراسا، میشل )137( مسئولیت مدنی، ترجمه . 21

حقوقدان،  نشر  تهران،  اشتری،  محمد  دکتر 
چاپ اول. 

22 . )1379( حسن  محمد  سید  مرعشي، 
ديدگاه هاي نو در حقوق کیفري اسالم، نشر 

میزان. 
مکارم شیرازي، ناصر )1372( نظرخواهي از . 23

فقها پیرامون مسائل فقهي و حقوقي، فصلنامه 
رهنمون )نشريه مدرسه عالي شهید مطهري(، 

شماره 4 و 5.
میرخانی، سیدمجید )1385( مبانی توانبخشی، . 24

چاپ  توانبخشی،  و  بهزيستی  علوم  دانشگاه 
دوم.


