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 چكيده

 مهم خسارات معنوي محسوب يخسارت مطبوعيت يا از دست دادن لذات زندگي از اجزا      
اين نوع زيان بر  . زيادي براي ارزيابي مالي و تقويم به پول دارديها يدشوار كه شود يم

 از بحث درآمد، ثروت و موقعيت بدني متمركز است و فارغ ةصدم از دهيد انيزكيفيت زندگي 
 كه در اين راستا ييها تيفعال از زندگي و شادي او و دهيد انيز ةبهراجتماعي به چگونگي 

 زياني شايد بيش از ساير اقسام زيان نيازمند توجه نيچنارزيابي  . نظر دارد است،داده يمانجام 
ونگي ارزيابي اين زيان به هر حال چگ . استدهيد انيزبه خصوصيات فردي و شرايط شخصي 

 مربوط به احتماالت آينده يها يدگيچيپ معنوي دشوار و با يها خسارتهمچون ساير عناوين 
 مثل در نظر گرفتن معادل پولي ييشنهادهايپدر مورد ارزيابي خسارت مطبوعيت  .استهمراه 

 دادن مبلغي  به درجات مختلف و قرارها انيز يبند طبقه  به زندگي،شده اضافهدر ازاي شادي 
در اين  . عرفي و شخصي ارائه شده استيها يژگيو جداول راهنما بر مبناي ةدر ازاي آن و تهي

 .شود مياين زيان مطالعه  ةمحاسب موجود در ارزيابي و چگونگي يها شيگرانوشتار 
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  مقدمه. 1
 ميزان مثالًدانست و ...  صرف از دست دادن پا يا چشم يامثالً توان ينمامروزه زيان بدني را 

در حقيقت امروزه . ي آن قرار دادها  غرامت از دست دادن اعضا يا كاركردعنوان بهمشخصي 
 و بستگان اوست كه هريك دهيد انيزاصر مالي و معنوي براي  از عنيا مجموعهزيان بدني 

خسارت از دست دادن مطبوعيت يا لذات زندگي  .دهد يمبه خود اختصاص را مباحث مفصلي 
 زيان وارد به رضايت از زندگي ةدربردارند و ناشي از صدمات بدني يرماليغي ها از جمله زيان

خانوادگي و  وضعيت تحصيلي، ،دهيد انيز  شخصييها يژگيو از متأثرو لذات آن است كه 
 خسارت بدني ةديد انيز .ي عمومي جامعه خواهد بودها اجتماعي او و همچنين استاندارد

 معنوي اصل تسلي خاطر در خسارت اينكهتوجه   شايانمستحق دريافت كامل خسارت است؛
 .)Dorey, 2014: 2 ( خواهد بود

 اما در شود يم نوعاً به شكل متعارف تعيين ي معنويها جبران خسارت براي عموم زيان
، رسد ينمي متعارف چندان صحيح به نظر ها خصوص خسارت مطبوعيت در نظر گرفتن معيار

 از دست رفتن لذات زندگي خواهان به واسطه بهزيرا حقوق به دنبال جبران خسارتي است كه 
  شخصي ممكن نيستيها بار آمده است و تعيين دقيق اين موضوع بدون توجه به معيار

(Dorey, 2014: 3).  
 نيست و ارزيابي چنين خسارتي بايد كننده نييتع عامل ييتنها بهجديت و شدت آسيب 

يك  ؛كند يمصدمه را متفاوت تجربه   تأثيرات،يا دهيد انيزهر  .براساس واقعيات صورت بگيرد
 مقابل آن  ديگري دركه يدرحال خواهان ممكن است در مقابل درد خاصي حساس باشد،

قبل  . شروع به بهبود كندتر آراميا ممكن است خواهاني ديرتر از ديگري و بسيار . بردباري كند
ي اندكي داشته باشد و در نتيجه ها ممكن است خواهان عادات كم و فعاليت از تحمل صدمه،
 خواهان ديگر از نواختن موسيقي يا فعاليت خاص كه يدرحال  شود،متأثركمتر از صدمه 

به شكلي گسترده يا محدود  ي حقوقي در اين موارد،ها منظاهريك از  .زشي محروم شودور
 .)(Sugarman, 2013: 202 ليكن تالش همه براي جبران است ،كنند يمعمل 

 ي زندگي بحث نشده است،ها در نظام حقوقي ايران در مورد خسارت از دست دادن لذت
: 1382 اصغري،(  مقررات مثل قانون مسئوليت مدني قانون اساسي و ساير171اما با توجه به اصل 

ي جبران ها از آنجا كه روش . كلي مورد پذيرش استطور بهجبران خسارات معنوي  )33
 از  روش اعاده به وضعيت سابق، جبران مثلي و جبران قيمي و بنابر نظر اند عبارتخسارت 
  عقلي حاكم استتأخر  طولي بوده و بر آنها تقدم وصورت به ها  اين روشحقوقدانان

جبران آسيب عضو و منفعت آن است نه  ةديبنابراين با توجه به اينكه  ،)228: 1395 زاده، فصيحي(
 معنوي همچون رنج و ناخشنودي از دست رفتن سالمتي و يها خسارت كننده جبرانآنكه 
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ليت اجتماعي ورزش يا فعا فعاليت بدني، ناتواني در تفريح، بدني، ةصدمدرد ناشي از  زيبايي،
 قانون مجازات اسالمي و مقررات قانون مسئوليت 452 مادةو نظر به  )11: 1386 بابايي،(است 
عامل زيان با رو  ازاين و پذيرند  معنوي ناشي از صدمات بدني جبرانيها خسارتمدني 

يه به  و او را در حالتي شببرگرداند را به او دهيد انيز ةرفت ازدست شادي تواند يمپرداخت پول 
   .)16 و 9: 1386 بابايي،( سابق قرار دهد

ارزيابي زيان از دست دادن مطبوعيت يا لذات زندگي را  ةنحو است درصددپيش رو  ةمقال
 در اين ارزيابي رگذاريتأثارزيابي خسارت مطبوعيت و عوامل  ةنحو اساسي سؤال مطالعه كند؛

  بدني و ازيها خسارتر جبران  دحقوقدانان جديد يها شيگرادر واقع با توجه به  .است
 مشكل اصلي قضات در رسد يمنظر  به ،جمله عناصر خسارات معنوي مثل خسارت مطبوعيت

آن  ةمحاسب ةنحو و نامشخص بودن يريگ اندازهفقدان معيار  خصوصصدور احكام در اين 
 يها ي عملي براي معرفي روشها راهكار ةارائ درصددبه اين منظور در اين مقاله . است

استفاده از جداول  .ال هستيم كامني موجود در حقوق ها معيار ةمطالعارزيابي اين زيان براساس 
  .ستها  راهكارنيتر مهمراهنما و قرار دادن حداكثر براي خسارت از 

در گفتار  جامع اين موضوع در گفتار نخست مفهوم ارزيابي اين خسارت، ةمطالع براي 
  .شود يمارزيابي بررسي  ةنحويابي و در گفتار سوم  نظري مطرح در ارزيها شيگرادوم 

  
 مفهوم ارزيابي خسارت مطبوعيت يا از دست دادن لذات زندگي. 2

 ايجاد  رارنج متمايزي خواه دائمي باشد خواه موقت، خسارت لذت يا مطبوعيت زندگي،
، تمتعات تواني در راه رفتن، دويدن، بازي فوتبالنااين خسارت شامل مواردي همچون  .كند يم

توجه آنكه اين شكل از خسارت در حقيقت  شايان .)234: 1390 عباسلو،( جنسي يا ازدواج است
 و سطح كيفيت زندگي و كند يم خسارت بدني ايجاد ةواسط بهيي كه ها دليل محروميت به

بنابراين با مفهوم زيان از دست دادن  ،دشو يم مطرح ،آورد يم را پايين دهيد انيزي ها لذت
 . متفاوت است، شده استنيمعت اعضا كه در برخي موارد در حقوق ما براي آن ديه منفع

 ةديافراد فارغ از شرايط شخصي ايشان  ةهماز دست رفتن منفعت بينايي براي در  مثالًچنانكه 
 و حال آنكه در خسارت مطبوعيت زيان وارد بر زندگي شخصي هر فرد شود يميكسان معين 

  .شود يمزندگي او زيان ارزيابي  ةنحوه و با توجه به سوابق گذشت
ي مربوط به از دست دادن لذات زندگي براساس ها به نظر كارشناسان اقتصادي زيان

شده براي  گذراندهزمان  كيفيت تحصيالت، يي همچون استانداردهاي محيطي،ها معيار
يد اقتصاد حتي جد ةفلسفدر  .قابل محاسبه خواهد بود... تفريحات متعارف فردي و ،وكار كسب

مفاهيم شادي و رضايت از زندگي از مفهوم اخالقي خود فاصله گرفته و مفهومي اقتصادي 
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شرايط شخصي خواهان  در هر مورد، .)Karns, 1990: 1521( قابل تقويم به پول پيدا كرده است
ي  فعاليت ورزشگاه چيهاگر مرد جواني آسيب ببيند كه  .ارزيابي را تشكيل دهد ةسابقبايد 

در مقابل يك بازيكن فوتبال  . محروميت از آن طرح دعوا كندسبب  بهتواند ينم نداشته،
 . (Munkman, 1973: 202) چنين ادعايي داشته باشدتواند يم

در  . اهميتي در ميزان اين نوع زيان نداردخود يخود بهسطح درآمد فرد پيش از صدمه  
 و رضايتي كه برده يم كه شخص از زندگي  ميزان لذتي است،مهم مسئلةارزيابي اين زيان 

مشابه متفاوت باشد يا  ةصدمبنابراين ممكن است ميزان غرامت دو نفر با درآمد و  داشته است؛
 در مورد زيان مطبوعيت بيش از زيان شخصي با درآمد كمترميزان خسارت شخص با درآمد 

ماعي افراد به ميزان اثري كه قدرت و پرستيژ اجت با اين حال سطح ثروت، .بيشتر ارزيابي شود
براي مثال ممكن است بودن فرد  . خواهد بودمؤثراست،  داشته دهيد انيزدر ايجاد لذت براي 

گونخ  اين پردرآمدوجود آورد كه داشتن شغلي مهم يا  بهدر كنار خانواده چنان لذتي برايش 
 را از ها  از اين شاديي عمده نتواند برخيها بنابراين حتي ممكن است حدوث ناتواني .نباشد

ي ها توجه آنكه با توجه به واكنش شايان ةنكت .همراه دارد به درد بسياري كه يدرحال ،بين ببرد
 فردي متعارف يها يژگيودر ارزيابي واكنشي كه با توجه به  متفاوت افراد در وقايع همسان،

دم تالش براي بهبود  با رها كردن شرايط و عتواند ينم و خواهان رديگ يم مالك قرار ،است
 ,Bornsteen ( بلكه موظف به كاستن از دشواري شرايط است،خسارت را طلب كند ةهماوضاع 

2008: 1528(. 

نگرشي انتزاعي  خسارت از دست دادن مطبوعيت و لذت، ةمحاسبحقوق انگليس براي 
دها، استعدا زندگي خواهان، .اين گرايش عيني است و با حقوق اموال شباهت دارد .دارد

ي شخصي ارزشمند محسوب ها ظرفيت و توانايي براي زندگي و لذت بردن از آن هم دارايي
محروم  محروم كردن او از يكي يا چند مورد از اين دارايي، .همانند خانه يا سهام ،شوند يم

هر دارايي حاوي ارزش عيني است كه در صورت خسارت  .كردن او از حق مالكيتش است
   .)(Diplock, 1072: 445  استريپذ جبرانكامالً 

 )hedonic damage( اين خسارت در حقوق آمريكا تحت عنوان خسارت وابسته به لذت
 و ها لذت برآورد خسارت وابسته به لذت براي جبران زيان وارده به زندگي، .شود يمبحث 

اين خسارت ارزش بزرگي از زندگي، مسائل  .رديگ يمرضايت خواهان در زندگي صورت 
 تر يشخصاين نوع زيان شامل آناليز  برخالف خسارت مالي، .دارد برتصادي و رواني را در اق

 .)Tabucchi, 1997: 331(شود يمي شخصي در آن ها رضايت از زندگي و جنبه ةدرجنسبت به 
 جزئي عنوان بهامروزه، اين عنوان خسارت در حقوق آمريكا عنواني پذيرفته شده است و اغلب 

  .)(Tabacchi, 1997: 337 ديآ يم حساب بهاز خسارت 
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  براي جبران و پوشش خسارت مربوط به آينده در اين موارد،ها  براساس نظر برخي دادگاه
زيان از دست دادن لذت زندگي با دوام صدمه پيوند  . دائمي رنج ببرديا صدمهخواهان بايد از 

 ي روزمره بستگي داردها ليتصدمه به چگونگي محروميت خواهان از فعا ةدرج چراكه دارد،

Flannery V .United states, 297 S.E.2d433, 434 (W.va.1982))(.  
بدني براي از دست     ةصدم دهيد  انيزخسارت رضايت از زندگي براي       در يك نگاه محدود،   

امور تفريحي يا فرهنگي كه معموالً آنها را تا قبـل از             ي ورزشي، ها  فعاليتمانند  دادن چيزهايي   
در ايـن مـوارد    .)(Lacipiere, 1987: 262 شـود  يمـ در نظـر گرفتـه   اسـت،   داده يم انجام تصادف

خواهان بايد شواهد عادت انجام اين كارها پيش از تـصادف و عـدم امكـان انجـام آن پـس از                      
 مفـاهيم رفـاه   ةليوسـ  بـه مفهوم ايـن خـسارت    ةتوسع جيتدر به .تصادف را به دادگاه عرضه كند  

 در موارد معلوليـت  خصوص به .)(Ruault, 1987: 134ي دائمي شد ها  ناتوانياجتماعي مربوط به 
 تـوان  يمـ در نهايت  .كنند يم يدست گشاده در ارزيابي اين خسارت بيشتر ها و نقص عضو دادگاه   

 تـر  كوچـك گفت در حقوق فرانسه، امروزه خسارت ناشي از فقدان لذت زندگي در مـشكالت        
 بـراي  يمـستقل گرچه عنـوان  ادر نظام حقوقي ايران  .)(Jourdain, 1999: 11  شود  مينيز ارزيابي

 فهرسـتي، ( شـود  يمـ  معرفـي    پذير  مصداقي جبران  عنوان  به ،رنديگ ينمخسارت مطبوعيت در نظر     
ـ د انيزهدف از جبران اين زيان جايگزيني خشنودي  .)73: 1390  مبلغـي اسـت كـه    يازا در دهي

بنابراين  .)256: 1387 كاتوزيان،( دكن را جبران    داده  ازدسته  و بخشي از رفا    اشدبتسلي او    ةمايبتواند  
 معنوي ناشي از صدمات بدني از جمله خسارت مطبوعيت          يها  خسارتدر حال حاضر عناصر     

يي كه به لحاظ اجتماعي     ها  شده است و ضرورت توجه به محدوديت       پذيرفتهدر حقوق ما امري     
و  كـاظمي ( بر كسي پوشـيده نيـست   ،آمده  شيپ دهيد انيز ةعالقي مفيد و مورد ها و انجام فعاليت

  .)157: 1393 ،همكاران
 ريتأثنبايد تحت  ،شود يم ذكر است مبلغ مناسبي كه براي اين خسارت تعيين شايان

 روح و روان شخص فقير با فرد چراكه  قرار بگيرد؛دهيد انيزموقعيت اجتماعي و اقتصادي 
دن ايشان مطرح است كه خود دارايي محسوب بلكه ميزان لذت بر ثروتمند تفاوت ندارد،

 ميزان درآمد قرار ريتأث طول عمر براي خسارت مالي ممكن است تحت ينيب شيپالبته  .شود يم
همچنين جبران اين خسارت  .)(Winston, 1998: 811 بگيرد كه موضوعي متفاوت خواهد بود

نظر  به .موضوعي پيچيده است ،يريگ اندازهي اثبات و نبود استانداردهاي ها دليل دشواري به
ليكن نقش معيارهاي شخصي   قضات است،يبررس موردگرچه معيارهاي نوعي حتماً ا رسد يم

همچنين ممكن است با اينكه .  و حتي بيشتر از ساير موارد استريانكارناپذدر هر مورد 
ه دستش قطع شدبراي مثال  دچار خسارت كاهش عمر شود، ،بدني شده ةصدمخواهان دچار 

 در ضمندر  (Kessler,1985: 284).  نيستمؤثرباشد، ولي چنين خسارتي در كوتاه شدن عمر 
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  ضروري خواهد بود،ارزيابي اين زيان توجه به طول مدتي كه در آينده خواهان دچار مسئله است
)Mnkman, 1973: 127(. 

وم به  جبران خسارات معنوي در موضوعي موسدر خصوصموجود در كشور ما  يآرادر 
 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي 29 ةشعب.  شده استاظهارنظر در اين باره ها هموفيلي

 سن، ماننديي ها شهيد بهشتي در اين باره جبران خسارات معنوي را به بررسي شاخص
 ،)155: 1393 ،و همكاران كاظمي( كند يم و دارا بودن فرزند منوط تأهلوضعيت  تحصيالت،

 و متفاوت نبودن درد و ها دليل يكسان پنداشتن انسان به دادگاه مذكور 1 ةعبش كه يدرحال
اما حقيقت اين  .دهد ينم قرار مدنظر شخصي، اين امور را يها يژگيوناراحتي آنها به لحاظ 

 در برخورد با عوامل زيان تألمشاناندوه و  ةانداز و به همين دليل اند متفاوت ها است كه انسان
  .)53 :1392 ميرشكاري،( يست و عدالت به معناي تساوي در همه چيز نيستمعنوي يكسان ن

  
 مطرح در ارزيابي خسارت مطبوعيت يا از دست دادن لذات يها شيگرا .3

 زندگي

.  دارندنظر ضرر اختالف ضرورت جبران كامل انواع ة فقها دربارديآ يبرمچنانكه از مطالعات 
 اينكه عرف آنها را با و ساير خسارات پذيرند  جبرانها نايز كه تنها بعضي اند آنمشهور فقها بر 
در حقيقت ايشان جبران خسارت را تابع يك  . نخواهند بودپذير  جبران،كند يمخسارت تلقي 

ي نزاع ها  يكي از ميدان.)24و23: 1392 خادم،( دانند يم قانونگذارسري مالحظات از سوي شارع يا 
 دارند تمام آنچه بايد در اعتقادبرخي فقها . يه استدر اين باره بحث خسارات مازاد بر د
 حكم به جبران رو است، ازاين آمده سازوكار در همين ،خسارت بدني و توسط ديه جبران شود

خسارات  ةكلين اصل جبران كامل ادر مقابل موافق .)52: 1392 صادقي،( مازاد بر آن محملي ندارد
 باز ها  و راه را براي جبران ساير خسارترنديپذ يمبا استناد به منابع موجود اين اصل را 

احترام به مال مسلم  ةقاعدالضرر و  ةقاعدايشان با استناد به حكم عقل و بناي عقال و  .كنند يم
مفهوم ضرر را  ،»كل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه«و رواياتي چون 

. )30 و 27: 1392 خادم،( اند كردها استنتاج  رها ضرر ةكليعرفي دانسته و حكم به لزوم جبران 
اعم از اينكه نفس باشد يا  عبارت بهتر ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را داراست، به

بنابراين چنانچه مال كسي يا عضوي از اعضاي او به جهت اتالف يا  .عرض يا مال يا جوارح
گويند بر او ضرر وارد  مي د شود،تلف ناقص شود يا شخصي بميرد يا به عرض او لطمه وار

يي همچون خسارت ها با اين مبنا ضرورت جبران زيان .)25: 1394 ستوده خراساني،( شده است
 كسي كه در اثر جنايت دچار در خصوصبراي مثال شيخ طوسي  .شود يممطبوعيت نيز اثبات 

توسط جاني حكم به پرداخت ارش  نحوي كه بدون علت بترسد، به اختاللي مثل ترس شده،
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مثال ديگر ضرورت جبران ناتواني جنسي در مردان و زنان است  .)127: 1387 شيخ طوسي،( اند داده
 رسد يمنظر  به .)89: 1392 پور، خامسي(  نيز حكم به تعيين ارش در اين موارد داده استقانونگذاركه 

ي را از ميان قواعد فقهي و  مبناي قانوني و حقوقي ضرورت ارزيابتوان يم ،با توجه به آنچه بيان شد
  .ارزيابي خواهد بود ةنحوحقوقي يافت و مشكل اساسي پس از آن 

قدر كس چ ال يك گرايش آن است كه ببينيم هر كامندر ارزيابي اين خسارت در حقوق 
 سبب به اوالً،  كامالً پيچيده است؛يا مسئله است بپردازد تا از زيان جلوگيري كند و اين حاضر

ديدگان به لحاظ مالي در حد متوسط قرار دارند و حتي اگر بخواهند براي  زيان  ازآنكه بسياري
 ناچيز باشد و اين امر اندازشان پساجتناب از خطر پولي بپردازند شايد با توجه به دارايي و 

 كه آيا كساني كه پولدارترند بايد بيشتر خسارت بگيرند كه چنين چيزي شود يمابهام  موجب
به اما در خصوص خسارت معنوي و از جمله خسارت مطبوعيت وضع  . استنهناعادالكامالً 
 به بدنشان احتياج دارند كمتر كه اشخاص با درآمد يا اندازه در حقيقت، .ديگري است گونة

 براي هر كم دستنداشته باشند يا  دارند،ري يشتبشايد آنها كه درآمد  ،...)براي كار، لذت و (
 ممكن است افرادي با درآمد مثالًيا  .ي معنوي وجود داشته باشدها دو ارزش برابر براي جنبه

تر يشب كه افراد با درآمد اند داشتهي متعدد ها  يا فعاليتاند برده يم لذت يزندگ بيشتر از كمتر
اي براي امكان پرداخت پول بيشتر توسط ثروتمندان نبايد وسيلهرو   ازاين؛اند نبوده گونه نيا

  .(Sugarman, 2013: 211)سارت براي ايشان باشد بيشتر شدن ميزان خ
اين  .گرايش ديگر آن است كه مبلغ قابل پرداخت براي متوسط جامعه مالك قرار گيرد

 كه آيا متوسط مردم واقعاً برد يم اگرچه شخصي نيست، ما را به سمت دشواري ديگري  حل راه
 هيچ چراكه ،شود ينم كشف يآسان بهآن مبلغ  .مايل به پرداخت آن مبلغ براي اجتناب از خطرند

يي ها ، دشواريعالوه به .كاركرد تجاري واضحي براي تمايل به چنين پرداختي وجود ندارد
 و ها واكنش وجود دارد كه به موجب آن زيان بالقوه احتمالي است كه مردم در برابر خطر آن،

چشمگير و برخي ناچيز را    درصد1 خطر مثالًبرخي ممكن است  .ي متفاوت دارندها مقاومت
 عمل توان يم در مورد از دست دادن شادي نيز به همين شيوه .)(Sugarman, 2013: 215بدانند 
 جايگزين شادي تواند يمبه اين نحو كه تعيين شود براي هر شخص چه ميزان پول  كرد؛

  .)Ogus, 1972: 2(  باشدرفته ازدست
ه خسارت بدني كه در كشورهاي دهي منفعت بيمه نسبت ب  پوششةجنبممكن است از 

 براي خسارت معنوي پرداخت ها اين سياست .مختلف وجود دارد به موضوع نگريسته شود
شايد برآوردهاي  . يا بينايي استوپا دستمثل  ي بدن،ها مبلغي خاص همچون زيان اندام

ش به آن اما احتماالً وقتي حق بيمه و كاركرد . هم مرتبط شودرفته ازدستمسئوليت به منافع 
 .براي بسياري دشوار خواهد بود كه رقم واقعي را حدس بزنند اندازه خريداري نشده است،
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 . به چنين خريدي براي تمام انواع خطر ندارنديا عالقهافراد ممكن است بگويند از بسياري 
نه سالمتي يا ناتواني در آن زمي ةبيمدر   آن،يجا به پولشان را دهند يمآنها احتماالً ترجيح  
وقتي  با اين حال، . پوشش داده شودشان يدرآمدي ها ي پزشكي و زيانها هزينه كنند تا مراقبت

 كنند يم و احتماالً تقاضاي جبران مالي شوند يمرنجيده  ،ننديب يمتوسط ديگري آسيب 
Avraham, 2005: 941)(.به معيارهاي مستقيم يا غيرمستقيم تمايل يراحت بهاگر بتوان   بنابراين 

در مورد زيان  ي خاص اعتماد كرد،ها جلوگيري از زيان منظور بهديدگان براي پرداخت  انزي
 اينكه چقدر پول حاضرند در موردشايد بتوان  مطبوعيت چگونه بايد ارزيابي صورت گيرد؟
اين  .اما اين هم به داليل مشابه قابل تعيين نيست .بپردازند تا رضايت و شادي بخرند، فكر كرد

خواه توسط نهادهاي دولتي انجام   شود،يقانونگذار تواند يمراي پوشش خسارت تنظيمات ب
 احتماالً ارقام اين رو ازاين. شود منصفه واگذار تأيهيا مثالً همچون اياالت متحده به د گير

 .)(Sugarman, 2013:  217 خسارت از كشوري به كشور ديگر متفاوت خواهد بود

بعضي قائل به استفاده از مفهوم انصاف  ارت مطبوعيت،در ايجاد سيستمي براي برآورد خس
 اصل انصاف افقي به آن معناست كه كساني با صدمات مشابه و .هستند )(horizontal equit افقي

براي  .بايد به موجب مبلغ مشابهي براي خسارت معنوي مورد جبران قرار گيرند شرايط برابر،
مشابهي از خسارت غيرمالي به هريك را  ةدرج B و Aمثال، زيان بينايي در يك چشم براي 

زيان از دست دادن پا را   اساسي آن است كه صدمات مشابه چيست؟سؤالاما  .كند يمايجاد 
آيا بايد از دست دادن پا از زانو به باال مشابه از دست دادن پا از زانو به پايين  .تصور كنيد
آيا بايد با از دست دادن . ر گرفته شود پيش از صدمه در نظدهيد انيزيا موقعيت  تصور شود؟

اين  ، مثل هم برخورد كرد؟نيزنشيم پشت همچون يك انسان يا حرفه ةدونديك پا براي يك 
 ,Sugarman ( استزيبرانگ بحث كه ايجاد انصاف افقي دشوار و در عمل دهند يم نشان ها مثال

2013: 218(.  
 منصفانه طور نياوقتي . ندنك يمد  ايجا راانصاف و عدالت عمودي هم مشكالت مشابهي

تر  سبك ةصدم نسبت به كساني كه ،اند دهيد يدتريشد كه آنهايي كه صدمات رسد يمنظر  به
 مثالًاما (Vertical equit).  اين مفهوم انصاف عمودي است پول بيشتري دريافت كنند، ،اند داشته

همچنين  .ندا مردم در آن متفاوتاينها مواردي است كه   نابينايي بدتر از ناشنوايي است؟آيا
 بر قضاوت تواند يم ديگر متفاوت است و يجا  بهتفاوت در تطبيق و سازگاري از جايي 

ي متفاوت و چگونگي ارتباط با آن ها  ناتوانيازآگاهي مردم  همچنين . بگذاردريتأثاجتماعي 
قايسه با ناتواني  جديت و اهميت يك ناتواني در مدر زمينة قضات يريگ ميتصم در تواند يم

 y ةصدم از تر يجد x ةصدمحتي وقتي يك نفر معتقد است  بر اينها، عالوه . باشدمؤثرديگر 
چقدر پول   ببينيم،تر يكاربرديا اگر   است؟تر يجد كه چقدر ديآ يم پيش سؤالاين  است،

آمريكا  اياالت  ازدر بسياري.  بايد فراهم شودy يجا به xبيشتر براي خسارت مطبوعيت براي 
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تئوري پشتيبان چنين گرايشي آن است كه  .كند يم يريگ ميتصمت منصفه أدر اين خصوص هي
 .مورد داوري قرار گيرد  بايد براساس شخص خودش و شرايط خاصي كه دارد،دهيد انيزهر 

چنين  از طريق كه هر دو انصاف افقي و عمودي اغلب كنند يم يريگ جهينتن امحققاز بسياري 
ي شخصي خود را به ها ت منصفه نگاهأچنانكه اعضاي هي ،رديگ يم تجاوز قرار گرايشي مورد

 قوانين ريتأثتحت  ،رنديگ يم وكالي طرفين قرار ريتأثتحت  موضوعات دارند و در هر پرونده،
البته اين سخن به معناي آن  .)(Bovjberg, 1989: 916... .و ساير خصوصيات طرفين هستند و 

 است، بلكه در هر ناپذير ينيب شيپت منصفه براي خسارت مطبوعيت كامالً أنيست كه برآورد هي
اما بايد گفت تا اين مشكل حل   وجود دارد،ينيب شيپمورد براي كارشناسان تا حدي امكان 

 .Blumstain, 1991: 1548)(  كمي گسترده خواهد بودها ينيب شيپ ةدامننشود، 

 .اند  اعمال محدوديت ارتقا پيدا كردهةليوس بهدي  افقي و عمو انصافها ستميسدر بعضي 
 مبلغ براساس درصد ناتواني قرباني متمركز يتالش قضات را بر اعطا يك گرايش، براي مثال،

اين استراتژي راه را براي  .ندك يمهاي درصدي راهنمايي  و قاضي را براساس نمونه كرده
ها در  شان در ارزيابي ناتواني دانش و تجربهكند تا   هموار ميها كارشناسان پزشكي و ساير رشته

 بايد چيزي دهيد انيز زيان يا اين گونه نياآنها تصديق خواهند كرد كه  .كار آيد به ها تمام زمينه
پس از اين تعيين مقدار، پوشش مالي براساس  .ناتوان شده باشد درصد 30  يا20حدود مثالً 

از تواند  مي شده، ارزيابيد ناتواني و ميزان پول ارتباط بين درص .دشو جداول راهنما معين مي
 ,Commande  ( قضايي و نظاير اينها مشخص شودم نظاقانونگذاري يا نهادهاي دولتي يا  طريق

 يكي از منافع مثبت اين گرايش آن است كه اين ميزان پول به درصد ناتواني گره .) 477 :2005
 جادشدهياسبب پاسخگويي به نيازهاي  بهيير كند؛ هم  در طول زمان تغتواند يم و  استخورده
به  .هم براي تعيين مبلغ درست و واقعي  احتماالت اجتماعي،نظر گرفتنتورم و در  در اثر

 براساس اينكه كدام صدمات شديدند و چقدر پول يريگ ميتصمعملكرد  موجب اين گرايش،
در چنين سيستمي نياز نيست  حقيقت،در  .شود يمانجام   در مقابل آنها قرار گيرد،تواند يم

 4 يا 3ممكن است  درصد 100براي مثال يك ناتواني  .ارتباطي خطي بين درصد جداول باشد
 از حدي خاص، تر نييپادر واقع ناتواني در . بيشتر ارزيابي شود درصد 50برابر از ناتواني 

هيچ  باشد، درصد 15متر از در استراليا اگر ناتواني ك براي مثال، . مبلغي جذب كندتواند ينم
 .)(Sugarman, 2005: 507 شود ينمزياني براي خسارت معنوي در نظر گرفته 

 . براي آغاز برآورد مالي خسارت مطبوعيت استيا نقطه يك راه متفاوت، در نظر گرفتن 
اين امر در برخي مواردي كه صدمه دائمي نيست و در سوانحي كه ممكن است درد و رنج يا 

مثالي براي  . استمؤثرت مطبوعيت كمتري ايجاد كنند و در آينده نيازمند جبران نباشند، خسار
دعاوي خسارت  .شود يم عمل يلياتومباين نوع از ايالت ميشيگان است كه در مورد تصادفات 
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 يا يبدشكل جدي سبب ايجاد ناتواني دائمي، يا صدمهمعنوي تنها وقتي مجاز به طرح است كه 
 .)(Sugarman, 1993: 364 ناتواني و براي مدت طوالني شده باشد

 ةبدنآن است كه يك  عدالت افقي، يارتقاراه ديگر براي برقراري انصاف عمودي و 
ي معقول و متعارف ها گروهي كلي از تعداد زيان .بيروني به نام قانونگذاري وجود داشته باشد

 ةبدندر اين گرايش  .دشوشخصي براي آن معلوم هريك مشخص و مقدار م ةويژبا شرايط 
كار قاضي در چنين سيستمي آن . كند  نوع زيان و ميزان غرامت آن را مشخص ميرندهيگ ميتصم

است كه تعيين كند كدام خصوصيت غالب است و چگونه بايد ارزيابي شود و مبلغ مناسبي 
برخي  .)(Sugarman, 2013: 363 البته نگاه اين گرايش كمتر شخصي است .براي آن معين سازد

ي شخصي ها كنند تا امكان توجه به معيار  سقف معين ميعنوان به  راهاي قانوني مبلغي سيستم
 .)(Sugarman, 2011: 597 بيشتر فراهم شود

 ي پزشكي،ها فرض ارتباط مبالغ غرامت درد و رنج يا شادي زندگي با هزينه يك پيشنهاد،
پيشنهاد جديد آن است كه تمام درد و  )(Avraham, 2005: 958  استدهيد انيزدرماني و سن 

 و سپس براي هر يك 1رنج و زيان مطبوعيت در خسارت كيفيت زندگي پوشش داده شود
 توانند يمها  اين گرايش .)(Sugarman, 2013: 224-225  غرامت معين گرددعنوان بهمبلغي مناسب 

تواني درصدي ممكن است با گرايش محدوديت گرايش نا براي مثال، .با هم تركيب شوند
 :Sugarman, 2013 (حداكثري و گرايش شخصي شدن هر موضوع توسط قاضي تركيب شود

224-225(.  
 

ي مختلف ارزيابي خسارت مطبوعيت يا از دست دادن لذات ها روش. 4
  زندگي
 در ،دارند محاسبه در اين موارد اذعان يدشوار بهگرچه اي حقوقي ها نظامر بيشتامروزه 

خسارت بدني در بحث ديات سخن  زمينةدر حقوق كشور ما در  .كنند ينمضرورت آن ترديد 
 تواند ينمديه به شكلي مقطوع مشخص شده و رقم ارش براي عضو يا منفعت  .گفته شده است

براي تعيين رقم ارش كه ميزان آن در . ) ق م ا548 مادة( آن عضو يا منفعت باشد ةديبيش از 
عليه و  مجني آن بر سالمت ريتأثدادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و  خص نشده،شرع مش

 بنابراين در ارش .) ق م ا449 مادة( كند يمميزان خسارت وارده و با جلب نظر كارشناس عمل 
معيني براي انجام آن وجود  ةضابطحال آنكه معيار يا  با ارزيابي تا سقف مشخص مواجهيم،

نظر دو نفر  عبدانگاري، سنجي حالت سالمتي و عدم سالمتي، نسبتمثل يي ها ندارد و روش
 معين، پيشنهاد شده ةدي جنايت داراي نيتر كينزدمقايسه با  صلح و تراضي، نظر امام، عادل،

 يا مانهيپ مشخص و يا ضابطه وارد بر هريك، هايبر انتقاد عالوهكه  )57 و 55: 1384آبادي،  دهحاجي (
                                                            

1. Qalys- Quality adjusted life years 



  
 213                مطبوعيت زندگي در صدمات بدني                مطالعة تطبيقي ارزيابي خسارت لذات يا  

بنابراين اگر در مواردي هم خسارت مطبوعيت به  .دهد ينمدست  به زيان دقيق براي ارزيابي
 خسارت در عنوان به نظام حقوقي ما بخواهد براي آن ارش يا رقمي و دررسميت شناخته شود 

 آن را ها ساير نظام ةمطالع از توان يمروش است كه  ةارائباز هم نياز به  نظر گرفته شود،
 ،يي ضروري استها  زياننيچن نيا در تبيين ابعاد جبران نونگذارقاگرچه ورود  ا.دست آورد به

 تا حدي كه ها ي موجود در ساير نظامها  از مفاهيم و روشتوانند يماما تا پيش از آن قضات 
 در يرأ صدور ها هموفيلي ةپروند چنانكه در ،قابليت اجرا در كشور ما را دارد استفاده كنند

  .قالب ديه و ارش صورت گرفت
 صدمات و مشخص كردن نرخ خسارت يبند دسته ارزيابي اين موارد تر سادهي ها  راهاز

شده  ارائه در خسارت مطبوعيت يبند دستهپيشنهادي كه براي اين  .براي هر كدام است
 براساس احساس شادي گذشته و آينده است؛ به اين معني كه ناتواني جسمي صرف يبند دسته

 مورد توجه باشد و معيار يبند طبقهو لذت همراه با آن نيز در  بلكه احساس شادي ،مبنا نباشد
 توجه به اين  است، بيان شدهها اين خسارت ةمحاسبمعيار ديگري كه براي  .ارزيابي قرار گيرد

 . شوددهيد انيز تسلي خاطر  موجبتواند يمنكته است كه در مورد هر صدمه چه ميزان از پول 
در مورد دوم تمركز روي احساس شادي  آسيب بدني،اول تمركز بر  ةگزيندر واقع در 

همراه خواهد  به را دهيد انيز و در پيشنهاد سوم تمركز بر رقمي است كه رضايت رفته ازدست
  .)(Sugarman, 2013: 203 داشت

 براي  شوند؛يبند طبقهدر اولين قدم روش پيشنهادي بايد صدمات براساس خصوصياتشان 
 چراكه ،رديگ يم صدمات جاي نيتر تياهم يبكوچك در گروه وارد به انگشت  ةصدم مثال

 يها تيفعالضمن اينكه بر   بر احساسات فرد ندارد،يبلندمدت خاص يا ريتأث يا صدمهچنين 
 ةطبققرار دادن هر آسيب در .  قابل اغماض استياثرگذاراجتماعي و اشتغال او نيز بر فرض 

ي اجتماعي، لذات ها ي درد و رنج، فعاليتها زيان ةمحاسبمناسب تصميمي اساسي است كه در 
 از يبند طبقهاين  ةتهيدر  . خواهد بوداثرگذار... وضعيت خواب و تفريح فرد و  زندگي،

 .شود  استفاده مي،كنند يماظهارات كارشناسان كه نتايج اساسي محتمل هر صدمه را مشخص 
خاصي از آسيب،  ةدرجست كه آيا با  از اين قبيل امثالً ،دهند يماطالعاتي كه كارشناسان ارائه 

 چه مدت احتماالً به شغل ثابتش ادامه دهد يا تواند يم همچنان امكان رانندگي دارد يا دهيد انيز
آمده و  پيشديدگان با وضعيت  زيانسازگاري  ةدرجدرگير درد و رنج ناشي از آن خواهد بود و 

 جامع كه با نسبتاً نگاهي يقيتطب يا مطالعهاول اينكه براساس  : مزايايي دارديبند طبقهچنين ... 
 يبند طبقه دوم اينكه چون اين .دهد وجودآمده ارائه مي بهآمار در موارد مشابه  ةمقايستوجه به 

شود و قاضي در   ميييجو صرفه در زمان رسيدگي شده هيته كارشناسي هايبراساس نظر
تعيين ارقام مشابه  .شود  معاف ميمراجعه به اين جداول از كسب نظر كارشناس در خيلي موارد
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ي اين روش ها براي صدمات همسان و نزديك شدن آرا به هم در موارد همانند از ديگر مزيت
 ،چنين جداولي مستلزم توجه به جزئيات فراواني است ةتهيگرچه  ا،(Sustain, 1994: 1153) است

 . خواهد بودصرفه به ،ش وجود دارديي كه برايها ليكن امري ممكن است و با توجه به مزيت
 براي تخصيص بهتر منابع مالي براي درمان 1 ايالت ارگان1990 ةده مثال در اوايل رايب

 از كي كدامشد كه  مشخص ميست فهربه موجب اين . دكر تهيه يفهرستصدمات چنين 
يشترين  دست يافتن به بمنظور بهصدمات نيازمندي بيشتري به مداوا دارند و تخصيص منابع 

  .Ubel, 2000: 1073) (بازدهي چگونه بايد باشد
ة وظيف.  غرامت  براي هر گروه از صدمات بودحداكثر عنوان بهگام بعد قرار دادن مبلغي 

 ةمقايس اين موضوع و يچندبعد ةمطالع است  كه امكان يقانونگذاري ها نهاد ةعهداين كار به 
در بسياري اياالت آمريكا چنين ارقامي در  . را دارند رقمنيتر مناسبتطبيقي و در نهايت تعيين 

 جايگزين ممكن است براي هر حل راه عنوان به .)(Viscusi, 1988: 42 اند شدهموارد مشابه تعيين 
يا اينكه براي د شو معين ،طبقه طيفي از خسارت كه بيانگر حداقل و حداكثر خسارت است

يزان غرامت ساير صدمات معادل درصد متناسبي  و مشده مشخص يحداكثر ةصدم نيدتريشد
ت منصفه أقاضي يا هي ةوظيف گام سوم اين در. )(Ubel, 2000: 211 دشواز آن حداكثر تعيين 

و درد و رنج هند دمناسب قرار  ةدستوارده به خواهان را در  ةصدماست كه در هر پرونده 
ايشان در اين امر با دقت نظر . ندكن ناشي از آن را با توجه به شرايط خواهان در هر مورد معين

 .)(Sustain, 1994: 1211  باشندرگذاريتأث  در ايجاد عدالت افقيتوانند يم

 براي تسهيل ارزيابي تهيه جداول راهنماست كه در هر حل راه بهترين ظاهراًبه هر حال 
 يرأي هر پرونده  شخصيها يژگيوت منصفه با مراجعه به آن و با توجه به أمورد قاضي يا هي
 توجه به اين نكته است كه ، كه در ارزيابي اين نوع زيان اهميت دارديا نكته .مناسب صادر كند

  آن مبتني استجيبر نتا مبتني بودن بر شدت صدمه يجا بهميزان خسارت وارده در اين مورد 
Ogus, 1972: 11)(.  به خواهان نظر برخي ارزيابي نهايي و تعيين رقم پرداختي  ةنحودر مورد

 اين است كه زيان مربوط به هريك جداگانه محاسبه شده و مشخص باشد كه هر زيان ها دادگاه
 ضرورت بعضي ديگر بر اين نظرند كه محاسبه و تعيين جداً. چه غرامتي در بر داشته است

 :Posner, 2003 ( معين كنديرماليغ يها خسارت ةهمندارد و دادگاه مبلغي واحد براي جبران 

55(. 

 مثالًي غالب استفاده از سيستم ضريبي است كه به موجب يك واحد زمان ها يكي از راه
 غرامت عنوان بهابد و در مبلغي كه ي روز يا هفته يا سال براي مدتي كه در آينده ادامه مي

و مبلغ كلي شود  مي از روي جداول نمونه ضرب عموماًبراساس زيان مربوطه توسط قاضي و 
                                                            

1. Oregan 
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 شبانه اطراف يرو ادهيپبراي مثال براي خواهاني كه دچار فلج اندام شده و از  .ديآ يمدست  به
 سال در نظر گرفته شود و براي هر روز 30منزلش محروم گشته است، اگر طول عمري معادل 

. ديآ يمدست  به)) 365(30× $ 5روزانه  ( خسارت مطبوعيت تخمين زده شود مبلغي معادل$ 5
شود و   خواهان انجام ميبخش تيرضاي مورد عالقه و ها ي ساير فعاليتهمين روش برا

 .)(Posner, 2003: 58   خسارت لذات زندگي يا مطبوعيت لحاظ خواهد شدعنوان بهمجموع آن 

  . هم توضيح داده شدپيشترروش ديگر همان روش تمايل به پرداخت است كه 
طراحان اين  .ت پيشنهاد شده است زيان مطبوعيخصوص به ديگري براي ارزيابي حل راه

 چه ميزان پول مثالً اينكه هايي مانند پرسشنظريه معتقد به اين نظرند كه پاسخ به برخي 
 شما باشد، بخش يتسل كند يا جبرانكه در اثر صدمه از بين رفته را  شادي شما تواند يم
 محروميت از مثالًزندگي بين درآمد و هر اتفاقي در رابطة در اين روش  . راهگشا باشدتواند يم

به موجب اين تئوري بايد بررسي شود افزايش چه ميزان پول به . شود يميك فعاليت بررسي 
 نسبت بين اين دو، محاسبة . شادي معادل آنچه از دست داده بدهدتواند يم دهيد انيزدرآمد 

 .دهد دست مي بهه  را با توجه به رنجي كه كشيددهيد انيزنرخ مناسبي از ميزان پولي كه رضايت 
 در قبال افزايش مشخصي بر ميزان آمده دست بهدر واقع موضوع اصلي اين نظريه ميزان شادي 

 ,Oswald  ( نيستريتأث يبالبته سطح زندگي و رفاه جامعه بر اين احساس شادي  .درآمد است

2008:2(.  
بـرايش عزيـز بـوده       مرگ كسي كه     ريتأثفرض كنيم سودمندي يا شادي يك شخص تحت         

 درآمد  هرگونهاضافة  ، به   yدرآمد دريافتي اوست،  فزايندة  سودمندي يك انسان تابع      قرار بگيرد؛ 
 انجـام   يسـاز   نهيبه منظور  بهي انتخابي وجود دارد كه توسط فرد        ها  برخي از رفتار  . iبدون رنج،   

دي و مـشكل بـه      تابع مستقيم سـودمندي يـا شـا       .c=c(a)است كه    ،cاقدام،هزينة  و   ،a،گيرد  مي
max رساندن به شكل قابل تفكيك،     حداكثر ( , ) ( )imize u u a y i c a D      نوشـته ،

)شود و تابع غيرمستقيم به اين ترتيب         ) maxv v y i D u   ،    شـود    در نظر گرفته مي
.(Oswald, 2008: 1-42) شود كه در هر صورت شناسايي و ارزيـابي زيـان دشـوار و     يادآوري مي

به همين دليل   .  براي آينده، خواهد بود    خصوص  بهي بسيار مبتني بر حدسيات      ها   تالش دبا وجو 
 در  هـا   دنبال جبران اين خسارت هستند، با آزاد گذاشتن دادگاه         بهگرچه  اي حقوقي   ها  نظامبيشتر  

گران آنها را در وضـعيتي       بيمه چنين اقدامي خواندگان و      چراكه؛  اند  مخالفتعيين ارقام هنگفت    
 ميـزان غرامـت     حـداكثر جـداولي حـاوي     ارائـة   بنابراين  . دهد   قرار مي  ناپذير ينيب  شيپ  و  دشوار  

 .)(Jolowicz, 1963: 202  مناسبي باشدحل راه تواند يمهمچنان 
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  گيري نتيجه. 5
ي بدني ها  عناصر معنوي زياننيتر مهمخسارت مطبوعيت يا از دست دادن لذات زندگي از 

ي حقوقي در ضرورت ها يابي آن به معادل مالي در بسياري نظاماست كه با وجود دشواري ارز
اين حاشية در  .كنند ينم و ايجاد رضايت نسبي در او ترديد دهيد انيزجبران آن با هدف تسلي 

 نيتر يكاربرد و در عين حال نيدشوارترعنوان مهم خسارت بحث چگونگي ارزيابي شايد 
 امروزه آمادگي نسبي براي پذيرش ضرورت و رسد يمنظر  به چراكه زمينه براي مطالعه باشد؛

 كه طور آن، يريگ اندازه دقيق براي يا مانهيپ نبوددليل   ولي به، وجود داردها انيزجبران اين نوع 
زيان ناشي از فقدان مطبوعيت يا محاسبة به هر حال براي . بايد مورد اقبال قرار نگرفته است

 . كه تفصيل آنها در متن ذكر شدشود يمتي مطرح ي متفاوها  و روشها شيگرالذات زندگي 
 گفت در ارزيابي زيان توان يم ،شود يم كه از مباحث مطروحه گرفته يا جهينت عنوان به

 مؤثر كيفيت زندگي او ،مطبوعيت بيش از آنكه موقعيت اجتماعي و درآمد فرد اثر داشته باشد
مولي پيش از صدمه زندگي  اگر شخصي با درآمد پايين و سطح زندگي معچنانكه .است

واحدي شوند، صدمة و هر دو دچار باشد شادتري نسبت به ديگري با موقعيت باالتر داشته 
بنابراين . استبيشتر ميزان خسارت از دست دادن مطبوعيت براي او بيشتر از فرد با درآمد 

زيان و زندگي او پيش از صدمه در اين نحوة  و دهيد انيز شخصي يها يژگيو گفت توان يم
  . بايد مورد توجه قرار گيردها تارزيابي آن بيش از ساير خسار

 در ازاي پرداخت مبلغ جادشدهيا پيشنهاد داد ميزان شادي توان يمارزيابي شيوة در مورد 
مشخصي پول براي خواهان خاص محاسبه شده و در مقابل صدمه و زيان ناشي از آن واحد 

تهية همچنين  . در نظر گرفته شوددهيد انيزپول براي  آن ميزان شادي به ةكنند نيتأممالي 
رود،  كار مي به با توجه به صدمات خفيف تا شديد بيشتر ها انيز يبند طبقهجداول راهنما و 

 روش مناسبي ، خواهان باز باشديها يژگيو و طيشراالبته اگر دست قاضي در اثربخشي به 
خت براي صدمات و البته با توجه به نرخ شايان توجه است كه در نظر گرفتن سقف پردا. است

 مؤثر خسارت و تعيين ارقام هنگفت ازحد شيبتورم و مسائل مرتبط در اجتناب از ارزيابي 
  .خواهد بود

از دست دادن مطبوعيت مطرح نشده و آنچه از آن صحبت مسئلة در نظام حقوقي ايران 
 پيشنهاد براي ورود ضمن .شود يممباحث خسارات معنوي آورده زيرمجموعة  ،شود يم

 رسد يمنظر   بهي ارزيابي،ها  و روشها مذكور و مشخص كردن دقيق معيارزمينة  در قانونگذار
ي ها  با استفاده از روشتوانند يمي ما ها  و تبيين دقيق موضوع دادگاهقانونگذارتا پيش از ورود 

  . داشته باشندها  اين خسارتيريگ اندازه براي يا مانهيپمطرح در متن 
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