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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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در  های روانی ناشی از آسیب هایضررمعیارهای قابلیت جبران 
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 3حجت مبیّن ،2حسن بادینی ،1احمد امیری

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ةدانشکد. دکتری حقوق خصوصی، 1

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ةدانشکد. دانشیار، 2
 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ةدانشکد. استادیار، 3

 (03/11/1400 تاریخ پذیرش: ـ 16/07/1400 دریافت: )تاریخ

 چکیده

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  ،های روانی، به دلیل ناملموس بودن در حقوق ایران، مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناشی از آسیب
دیدگان اولیه و ثانویه با شرایطی قابل مطالبه دانسته شـد    روانی در خصوص زیانهای  لیکن در حقوق انگلستان ضررهای ناشی از آسیب

به روش تحلیلی و با تطبیق با حقوق انگلستان به دنبال یافتن پاسخ ایـن پرسـه هسـتیه کـه ضـررهای ناشـی از        نوشتاراست. در این 
بـر  بیشـتر   ،دیدگان اولیـه  در خصوص زیانید بر معیار نوعی، با تأکهای روانی با چه معیاری قابل مطالبه است. در حقوق انگلستان  آسیب

یـ  تـرس   »و وجـود  « بینـی خطـر   قابلیت پیه»شود و در مواردی  تأکید می« منطقی بین آسیب روانی و خطر ایجادشد  ةرابطوجود »
، «تیصـمیم »، «بینـی  قابلیـت پـیه  » هـای نیز شرط دانسته شـد  اسـت. در خصـوص قربانیـان ثانویـه نیـز معیار      « منطقی در خواهان

 ،ی  معیار مخـتل  پیشنهاد شد  است. در فقه و حقوق ایران معیار اصلی تشخیص خسارت قابل جبران « ناگهانی بودن»و  ،«مجاورت»
وجود »و « ضرر و مستمر بودن ی بودنجدّ»که در احراز آن به  است ،«دید  بینی ضرر با توجه به وضعیت خاص زیان قابلیت پیه»یعنی 
 شود. میتوجه نیز « وی عاطفیق ةرابط

 واژگانکلید

 .مسئولیت مدنی ،دیدگان ثانویه دیدگان اولیه، زیان زیانآسیب روانی، 
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 مقدمه

 هبا آسایب  جبران خساررا  نریای ا    در خصوص  م،به جسآسیب پذیرش مسئولیت مدنی رغم  به

وجود ندارد. هرچند حق بار ساالمت    حقوقی هری ی در نظرممشخص ةرویایخرص روانی سالمت 

 اسات  فتاه یاد   پذیرهاری حقاوقی    نظرم ةهمدر به عنوان یکی ا  حقوق مرتبط بر یخصیت روان 

البته در لزوم جبران برخی  .ضمرنت اجرای نقض این حق چندان روین نیست ،(90: 1391)بردینی 

هری جسمی کمتر تردید  ایجرد آسیبهری روانی به دلیل ایجرد تأثیرا  ملموس یر حتی  اقسرم آسیب

 وجود ندارد.جبران آسیب به سالمت روانی کلی برای  ةقرعددر حقوق ایران ولی  است. ید 

هری روانی وضع  ص مسئولیت نریی ا  آسیبدر خصوقواعد مختلفی را قضریی انگلسترن  ةروی

اصل لزوم جبران ایان خساررا     .یود به نوعی پیشگرم محسوب می هری حقوقی میرن نظرم ود  کر

)وصارلی   یاد  اسات   پذیرفتهدر حقوق انگلسترن  1«مسئولیت بدون برخورد )تمرس(»تحت عنوان 

محارکم انگلساترن، بارای ایان مسائولیت ا        یآرادر بسایرری ا    .(161: 1395نرصح و پررسارپور  

اساتفرد    3ا  اصاطالح آسایب روانای    نویتررلیکن در این  یود. میاستفرد   2اصطالح یوک عصبی

کنیم که اعم ا  یوک عصبی و سریر صدمر  روانی است و هر نوع نقض حق بر ساالمت روان   می

 Jourdainهام پذیرفتاه یاد  )    قضاریی فرانساه   ةرویگیرد. جبران این قبیل ضررهر در  را در بر می

2010: 145; Starck et al. 1985: 95; Flour 2009: 139  محساوب   4بر تاربی ( و یکی ا  موارد ضارر

( و دعاروی نریای ا  آن تحات    264: 1382هر بر عنوان  یرن تبعای )ایزانلاو    این قبیل  یرنیود.  می

هاریی   د که ناررر بار آ م و درد و رنا    یو ( بررسی میBlack 1990: 1612عنوان دعروی یخصی )

تحات  و است که مستقیم و یخصرً بر نزدیکرن و بر مرندگرن ایخرص مصدوم یر متوفی وارد یاد   

عصابی   هاری  یوک در ارتبرط بردر حقوق انگلسترن، برای آنکه یخصی  یرایطی قربل مطرلبه است.

 بریاد  و ایان وریفاه را نقاض کارد      دایتهرا  دید   یرن ا  مراقبت ةمسئول ینرخته یود برید وریف

 ،عاالو  بار ایان    .دید  ا  این نقض متحمل  یرن ید  برید و  یرن (204: 1397)صفریی و رحیمی 

اعام ا  اینکاه ایان ارتبارط     مراقبت احرا  یود؛  ةوریفسببیت بین آسیب وارد  و نقض  ةرابط دبری

                                                                                                                                                       
1. liability without impact 
2. nervous shock 

3. psychiatric injury 

4. dommage par ricochet 



 345  انگلستانو حقوق ایران در  های روانی ناشی از آسیب هایضررمعیارهای قابلیت جبران 

، 1 ج :1377؛ امارمی  276: 1386ای در این بین وجود دایته برید )یزدانیارن   یر واسطه بریدمستقیم 

 .(Horsey & Rackley 2017: 28؛ 141: 1392؛ حیرتی 583 ا 582

تشاخی   هری روانای   آسیبمسئولیت مدنی نریی ا  دیوارترین بخش  توان گفت ت میئجر به

هاری   بیمارری ا  هری روانی بسیرر گسترد  اسات و   تنوع آسیبا  یک سو، . استجبران  ضرر قربل

 60 :1392)میرمحمدصاردقی   عقل یر حتی فو  فرد یودحرد روانی که ممکن است منجر به  وال 

یخصیت و واکانش افاراد باه    ا  سوی دیگر،  .گیرد تر یک ترس و نگرانی سرد  را در بر می (61 ا

سؤال اصلی این پاووهش ایان اسات کاه     هر،  بر توجه به این چرلش .متفرو  استحوادث مختلف 

 به عبرر  دیگار بارای تشاخی     .«چیست؟ هری روانی معیرر احرا  قربلیت جبران ضرر در آسیب»

یر معیرر یخصی؟ برای یارفتن پرساا ایان ساؤال بریاد       کردبرید ا  معیرر نوعی استفرد   هرضرر این

. در حقاوق انگلساترن   دیاو هاری روانای بررسای     معیررهری قربلیت جبران ضارر در اناواع آسایب   

. در ایان  ندیاو  مطرلعاه مای   2و ثرنویه 1دیدگرن اولیه  یرن ةدستدو  درهری روانی  دیدگرنِ آسیب  یرن

معیررهری قربلیت جبران ضاررهری نریای ا  آسایب     ،به ترتیب ،پووهش نیز بر توجه به این تفکیک

ایاران بررسای خواهاد     حقوق دیدگرن اولیه و ثرنویه در حقوق انگلسترن بر تطبیق در روانی به  یرن

یاد  در   کلی و پس ا  آن معیررهاری ارائاه  ابتدا معیررهری نیز دیدگرن ثرنویه  ید. در خصوص  یرن

 .دیدگرن ثرنویه مطرلعه خواهد ید خصوص هر یک ا  اقسرم  یرن

 دیدگان اولیه به زیان ناشی از آسیب روانی ضررهایقابلیت جبران  هایمعیار

ورود ضرر یکی ا  ارکرن مهم مسئولیت مدنی است و تر ضرری حردث نشد  برید موضوعی بارای  

( 126: 1394ورود ضرر یرط موضوعی )صرلحی و همکرران  ،ندارد. به عبرر  دیگرجبران وجود 

باارای اقااالق ضاارر در  .(18: 1394نرپااذیر مساائولیت ماادنی اساات )میریااکرری  اسااتانرعنصاار  و

تانش یار    یر ، خواند  برید ثربت کند که در حرل رن  است و این رن  فقط یک غمهری روانی آسیب

 & Lunny)یاد  اسات    ، بلکاه یاک بیمارری روانای یانرخته     نیسات  سریر حر   احسرسی عردی

Oliphant 2013: 334; Adamou & Hale 2003: 328).  دار یادن عواقاف و    نادو ، جریحاه  غام و ا

                                                                                                                                                       
1. primary victims 

2. secondary victims 
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در صور  صرفرً  ،بنربراین .دکرتوان آسیب روانی و در نتیجه ضرر تلقی  و ترس را نمی ،احسرسر 

اختالل یخصیتی، اخاتالل اساترس پاس ا      ،ا  قبیل افسردگی ا برو  بیمرری روانی قربل تشخی 

 آنبارای اثبار     را یود. البته خواهرن برید یواهد و مدارک پزیاکی  ضرر محقق می ا ... و ،سرنحه

 .(Martin 2003: 133) کندارائه 

به سه ییو  ممکان اسات   اولیه  دیدگرن  یرنید  در حقوق انگلسترن،  بندی ارائه بر مبنری تقسیم

روانای   دچرر آسایب  آسیب بدنی به دلیلافرادی که  (الف قرار گیرند:هری روانی  آسیب تحت تأثیر

 ؛برناد  روانی رنا  مای   آسیبدر معرض آسیب بدنی ا   به دلیل قرار گرفتن افرادی که (ب ؛اند د ی

خطار  منطقارً احسارس    نرگهارنی  ةیک حردث به دلیل، ولی اند در معرض خطر نبود که صی ریخج( ا

در ادامه هر یک ا  این فاروض و تطبیاق آن در حقاوق ایاران      اند. دچرر آسیب روانی ید  و کرد 

 بررسی خواهد ید.

 آسیب روانی ناشی از آسیب بدنیمعیار تشخیص 

یک ارتبرط منطقی باین آسایب روانای و    »وجود  ضرر ةمطرلبقربلیت در احرا  این نوع  یرن، معیرر 

نیاز   بینای امکارن ورود آسایب روانای باه خواهارن       پیشقربلیت  حتی . بنربراین،است« آسیب بدنی

باه   .(Barrie 2005: 350) گیارد  ضرور  ندارد و وضعیت خرص خواهرن نیز مورد توجه قرار نمای 

هری روانی است کاه   آسیب همةدر صور  ورود آسیب بدنی، خواند  مسئول جبران  ،عبرر  دیگر

خواهارن در یاک    1سیمونز علیه یرکت بریتیش استیل ةپرونددر . یود ا  این آسیب بدنی نریی می

تصردف در محل کرر ا  نظر بدنی مصدوم ید و به دلیل یوک نریی ا  اتفرقی که بارای وی افتارد    

و در نتیجه بیمارری   مد  وی قو نی به مرخصی موضوعپوستی یدید ید. این  ةعررضبود دچرر 

و بیمارری   ،پوساتی   ةعررض جسمرنی اصلی، ةمصد برایرا  مر. مجلس اعیرن کررفرانجرمیدافسردگی 

در  بینی آسیب بدنی قارار داد  باود.   وی را در مقربل خطر قربل پیش  یرا .دانستافسردگی مسئول 

بینی نبود و همچنین مهم نبود که یاک   هر قربل پیش مطروحه مهم نبود که نوع حقیقی آسیب ةپروند

اساتنرد   ةرابط بودآنچه مهم  .دگونه تحت تأثیر قرار نگیر تر ا  نظر روانی ممکن بود این قربرنی قوی

به عبارر  دیگار در ایان دساته ا       .بوددید   ید  برای  یرن بین فعل ارتکربی و ضرر روانی حردث

                                                                                                                                                       
1. Simmons v British Steel plc 2004. 
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هاری روانای وارد  باه     آسایب  ةهما جبران خسرر  بسیرر گسترد  اسات و   ةدامنهری روانی  آسیب

ممکان  یخصی در جبران آسیب بدنی مسئول یانرخته نشاود،   اگر حتی  یود. خواهرن را یرمل می

 در جبران خسرر  روانی مسئول برید. است

 تحات خواهرن توسط دو جوان مورد حمله قارار گرفات و باه     1رحمرن علیه آریرر  ةپرونددر 

یک چشام خواهارن کاور یاد.      پزیک در عمل جراحی به دلیل تقصیر .قرار گرفتعمل جراحی 

به دلیل حمله و آ ار دچرر اختالل روانای اساترس پاس ا  حردثاه      همخواهرن هم به دلیل نربینریی 

(PTSD)2 دادگر  نربینریی را منتسب به پزیک دانست، هرچند اصل نیر  باه عمال جراحای در    دی .

پزیک جاراح و آن  تقصیر  ةنتیجرا امر آسیب روانی ایجردید   ؛خطری نخستین دو جوان بود ةنتیج

 .(Witting 2015: 173-174) دانست و در نتیجه هر دو را مسئول دو جوان

هری بدنی در فقه و حقوق ایران به تحلیال مرهیات    امکرن جبران خسرر  روانی نریی ا  آسیب

، آسایب  دیاد  بریاد    یرنهری مردی و معنوی  خسرر  ةهماگر دیه جبران گردد.  حقوقی دیه بر می

بیشاتر  دید  جز دیه حقای نادارد.    و  یرن یود بدنی بر پرداخت دیه جبران می ةنریی ا  صدم روانی

ساختی ماورد    که یمول دیه بر خسررا  معنوی باه  اند بر آنند و ا بر این دیدگر  مخرلفحقوقدانرن 

ای همرنند بنری عقال،  ضرر،  برخی فقهر بر استنرد به ادله .(268 ،1 ج :1386)کرتو یرن  تردید است

دیاه   یارا   .(188 ،1 ج :1376)مرعشای   اناد  د کر حرج و تسبیب خسررا   ائد بر دیه را تجویز 

خسررا  را جبران  ةهمو  بیرنگر حداقل میزان خسررتی است که برید ا  سوی مجرم پرداخت یود

 .(67 ا 66، 1 ج :1386)کرتو یرن  کند نمی

که هیئات عماومی )یاعب حقاوقی(      خصوص متشتت است و درحرلیقضریی نیز در این  ةروی

هاری درمارن و    هزیناه  ةمطرلبا  14/09/1368ماور    104 ةیمرررأی اصراری دیوان عرلی کشور در 

بر  ،05/04/1375مور   6 ةیمرردر رأی اصراری فرقد مجو  دانسته،  رامر اد بر دیه  خسرر  روانی

مار اد   النفع( )عدمکرر  دادن کرری و عدم انجرم  مرن بیسرر  خسربق خود، جبران  ةنظریعدول ا  

 ،دادرسای کیفاری  ین یا آقرنون  14 ةمرد 2ة تبصر به حکم ،این بر وجود. استد  کربر دیه را تجویز 

باه صارف   هاری بادنی    نریای ا  آسایب   النفاع  معنوی و عدم و   مردیاخسرر همة، 1392مصوب 
                                                                                                                                                       
1. Rahman v. Arearose Ltd. 2001. 

2. post-traumatic stress disorder 
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خسرر  روانی نریای   ةمطرلبو در نتیجه  (17: 1400)ترری و همکرران  یود میپرداخت دیه جبران 

مر، این تبصر  را بریاد   بروربه یود ممنوع است.  هری بدنی در مواردی که دیه پرداخت می ا  آسیب

در مواردی که آسیب روانی نریی ا  صدمرتی برید کاه مشامول دیاه     و کردبه یکل مضیق تفسیر 

 .را ممکن دانستخسرر  نریی ا  آسیب روانی  ةمطرلبگیرد  نیست و ارش به آن تعلق می

 آسیب روانی ناشی از قرار گرفتن در معرض آسیب بدنیمعیار تشخیص 

 ةرابطا »عاالو  بار وجاود یاک      تشخی  ضرر قربل جبران،برای ، هری روانی آسیبدر این نوع ا  

بریاد قربال    نیاز وارد   آسایب »، «هری روانی و قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی منطقی بین آسیب

خواهرن که کررگر سارختمرنی باود، بعاد ا     ، 1یرنگ علیه کلیسری چررلز  ةپرونددر  .«بینی برید پیش

روی  کاررگر متاوفی  دچرر بیمرری روانی ید.  ،دو تر سه متری  ةفرصلمرگ همکرر خود ا   ةمشرهد

داربستی ایسترد  بود که خواهرن به وی داد  بود و نرگهرن آن میله به یک سیم لخات برخاورد     ةمیل

بینای   قربل پیشای  کرد ا  آنجر که خواهرن در خطر آسیب بدنی ا  حردثه اعالمکرد. دادگر  استینرف 

او یاک   اسات، که به دلیل تقصایر خواناد  ر  داد      ای بود سرنحه نیز نریی ا و بیمرری وی   بود

در    بیمارری روانای خاود را دریرفات کناد.     اخسارر  دتوان میو  یود میمحسوب اولیه  ةدید  یرن

باه درون   هار  ون و اسب به دلیل ترس نریی ا  ورودخواهرن نیز  2پسراندولیو علیه وایت و  ةپروند

، خواناد  مسائول   ر  ناداد فیزیکای   ةصادم ید  ترسید و دچرر سقط جنین یاد. اگرچاه    بهکرفه 

 هرن بر چنین یوکی مواجه خواهد ید.د که خوابوبینی  پیش قربل یرا  .ینرخته ید

ی امرمیاه  توان بر حکم بسیرری ا  فقهار  هری روانی در حقوق انگلسترن را می این دسته ا  آسیب

یاود،  ل یا  ا. در فقه امرمیه اگر کسی بر انسرن برلغی فریرد  ناد و او بمیارد یار عقلاش     دکرمقریسه 

یر انسارن نرآگار  )ولاو اینکاه بارل        ،لیکن فریرد  دن بر صبی، مریض، مجنون 3.ندارد ضمرنی وجود

برخای   .(158 ،7 ج :1387؛ ییا قوسی 652 ،3 ج :1413برید( موجب ضمرن است )عالمه حلی 

صور  مطلق هر ناوع آسایب   ه هری قربل جبران نریی ا  ترس را بسیرر گسترد  و ب  یرن ةدامن فقهر

 .(232 ،4 ج :1408؛ محقاق حلای   327 ،3 ج :1415اند )حکیم  قربل جبران دانستهنریی ا  ترس را 

                                                                                                                                                       
1. Young v Charles Church; 1997. 

2. Dulieu v White & Sons; 1901. 
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دانند )یایا   امر بیشتر فقهر به تبعیت ا  ییا قوسی ترسرندن انسرن برل  سرلم را موجب ضمرن نمی

احتمارل وجاود   رغام   باه  ،حتای برخای   .(652 ،3 ج :1413؛ عالمه حلای  158 ،7 ج :1387قوسی 

اناد   و به دلیل حصول یک اصل برائت را جارری سارخته  د  کرضمرن، چنین موردی را اتفرق تلقی 

برای تشخی   ا  دیدگر  فقهر، .(249 ،11 ج :1424؛ فرضل هندی 658 ،4 ج :1387)فخرالمحققین 

 بارور باه   .یارط اسات  « استنرد  یرن به عرمل  یرن»و « بینی قربلیت پیش»دو معیرر  ضرر قربل جبران

 تدر حرلا کاه  بینی نبرید، مرنند اینکه بر انسرن برل  آگار    اگر وقوع خسرر  نوعرً قربل پیش ،ایشرن

بود  اسات؛ مگار   « اتفرقی»چه اینکه ورود خسرر   ،فریرد بزنند، ضمرنی وجود ندارد نیستغفلت 

در وضعیت خرصی  دید  اینکه به نحو دیگری ورود خسرر  به عرمل  یرن مستند یود. امر اگر  یرن

بر مریض و حتی انسرن برل  در یرایط غفلت،  یر دیوانه یر قرار دایته برید، مرنند فریرد  دن بر صبی

 .(332 ،15 ج :1413ترسرنند  ضرمن است )یهید ثرنی  توجه به این یرایط خرص،

مطرح یاد  در  « منطقی ةرابط»آنچه در حقوق انگلسترن به عنوان  توان گفت در مقرم مقریسه می

صارفرً ا  معیارر ناوعی بارای      بر این تفرو  که در انگلسترن ؛است «قربلیت استنرد»فقه امرمیه همرن 

بینی( و یخصی  یود، ولی در فقه امرمیه تلفیقی ا  معیرر نوعی )نوعرً قربل پیش احرا  آن استفرد  می

 گیرد. دید ( مورد توجه قرار می )وضعیت خرص  یرن

دادرسای کیفاری در   ین یا آقرنون  14 ةمرد 2 ةتبصرا  لحرظ قرنونی نیز بر اسرس مفهوم مخرلف 

مواردی که آسیب بدنی به فرد وارد نشد  و صرفرً در معرض آسیب بدنی قرار گرفته یر یرهد یاک  

 ةرویا خسرر  نریای ا  آسایب روانای وجاود دارد. در      ةمطرلبامکرن  برید کنند  بود  یوکه ةحردث

نیز جبران خسرر  نریی ا  یوک عصبی در قرلب ارش، ولاو باه صاور  محادود، ماورد       قضریی

قارنون   676 ةمارد ( و برخی در اثبار  آن باه   78 ا  77 :1396پذیرش قرار گرفته )ملکی و یرهند  

که تعیین ارش  اند بر آنالبته برخی  .(9: 1400اند )ترری و همکرران  مجر ا  اسالمی تمسک جسته

پذیر است که یوک عصبی منجر باه   رر  نریی ا  یوک عصبی صرفرً  مرنی امکرنبرای جبران خس

این دیدگر  صحیح به  .(82: 1396جسمرنی نریی ا  رعب و وحشت یود )ملکی و یرهند   ةصدم

چه اینکه عالو  بر صدمه به سالمت جسمرنی صدمه به سالمت روانی ایخرص هام   .رسد نظر نمی

: 1390نساب     حقوقدانرن ماواردی نظیار درد و رنا  )یویای    و بسیرری ا یود میضرر محسوب 
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( را مصردیقی ا  ضرر معنوی قربال  155: 1395( و ترس و وحشت )وصرلی نرصح و پررسرپور 107

 اند. جبران دانسته

 آسیب روانی ناشی از احتمال قرار گرفتن در معرض یک حادثهمعیار تشخیص 
تواناد خسارر     یاود و مای   اولیه محسوب می ةدید  یرندید   که آسیب یردید ،عالو  بر دو فرض 

در انگلیس وجود دارد و آن اینکاه خواهارن    قضریی ةروی، فرض سومی نیز در کندخود را دریرفت 

ایان دیادگر  را قباول    برخای  . بریدوجود دایته ولی د یل منطقی برای خطر  ،خطر فیزیکی نبرید

آسیب فیزیکای    ةمحدودیوند که در  اولیه ینرخته می دیدگرن  یرنکسرنی  فقط اند که بر آنو  رندندا

اگر خواهارن خاود را باه صاور  عینای در      امر برخی دیگر بر این برورند که  .بینی بریند قربل پیش

 ةدیاد   یارن تاوان وی را   معرض خطر ببیند یر به قور منطقی برور کند که این خطر وجود دارد مای 

در خصاوص ایان    قلمارو جباران خسارر    البته  .(Elliot & Quinn 2009: 44)اولیه به یمرر آورد 

منطقی بین آسایب   ةرابطوجود »عالو  بر دو یرط محدودتر ا  دو فرض یردید  است و ایخرص 

نیز « یک ترس منطقی در خواهرن»وجود « آسیب وارد  یتقربل»و « روانی و خطر وقوع آسیب بدنی

 ضروری است.

زریاق  ت ر معارض ، دکودکی بار مشاکال  ریاد مواجاه بودناد     ا  که  ،هر خواهرن 1ای  پروند  در

بار   یق هورمون ریاد ردر جریرن تز ر مشخ  ید که ممکن استهبعد. ندقرار گرفتهورمون رید 

، آلود  ید  مغزی کشند  است ةعررضکه یک  ،(CJDجرکوب )ا  کروتزفلد  مولد بیمرری ویروس

اند در خطار پیشارفت    آلود  را دریرفت کرد هری  کسرنی که تزریق. تحقیقر  بعدی نشرن داد دنبری

CJD  آ ماریش همچناین امکارن    .اناد  هار آلاود  یاد     کاه کادام دساته    مشاخ  نباود  امر  ؛اند بود 

کردناد کاه    هر بر این ترس  ندگی می در نتیجه، خواهرننیز وجود ندایت. کنندگرن هورمون  دریرفت

هاری روانای    به این دلیال ا  آسایب   هر و برخی ا  آن است ویروس در بدنشرن پیشرفت کند ممکن

ی بینا  قور منطقی قربل پیش  آسیب بهاین کرد  اعالمو  هر را پذیرفت دعوای آندادگر   بردند. رن  می

هار ا  دریرفات    بارای محاروم کاردن آن    های  دلیلای   . بنربراین،هر نیز منطقی است ترس خواهرن و

 خسرر  وجود ندارد.

                                                                                                                                                       
1. CJD Group B Claimants v The Medical Research Council 1998. 
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 ةپروناد در . یاود ضارر وارد  قربال جباران نبریاد      مای نبود هر یک ا  یرایط یردیاد  سابب   

انفجرر ا  باین    ةنتیجآتش گرفت و بسیرری ا  افراد در  پریپر دکل نفتی 1فررلین علیه ویلکینسون مک

یرردی ا  دکل بود و این فرجعه را مشرهد  کرد.  50 ةفرصلرفتند. خواهرن در یک قریق کمکی و در 

قریق اصالً در ، چه اینکه یود ضرر محسوب نمیرف دیدن خطر صنظر دادگر  استینرف این بود که 

 .و ترس او برای ایمنی خود غیرمنطقی بود  است بود خطر ن

فقهار،   بارور باه   .یود قبل تمریزی دید  نمی فرضو  فرضبین این  و فقه امرمیه در حقوق ایران

و اگر سهوی  است صرف ایجرد دلهر  و ترس در دیگری حق النرس است و اگر عمدی برید حرام

و  132 ،7 ج :1423برید برید قلب حاللیت یود و مستلزم عذرخواهی است )هریمی یارهرودی  

حتی برخی فقهر در این موارد برای ترسرنند  تعزیر و در برخی اوقر  که منتهی به فو  یار   .(241

فقهار هار    ا  نظار  .(57 ،43 ج :1404اند )نجفای   آسیب جسمرنی یود دیه و قصرص در نظر گرفته

یاود )حساینی    آنچه موجب نررضریتی در انسرن یود هتک عرض و در نتیجه ضرر محساوب مای  

آنچه مهم است ایجرد ترس و دلهار  در فارد اسات و فرقای      . بنربراین،(309 ،1 ج :1417المراغی 

کند که این ترس نریی ا  قرار گرفتن در معرض آسیب بدنی برید یر احتمرل قارار گارفتن در    نمی

تارس ایجردیاد  بارای     ،«بینای  قربلیت پیش»عالو  بر معیرر ، فرضدر این البته  .ض یک حردثهمعر

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

 ساببیت  ةرابطا تردید در وجاود   کنداین خسرر  را دیوار  ةمطرلبتواند  آنچه می. دیو احرا «  یرن

سببیت در ایان فارض دورتار ا  فارض قبلای       ةرابط؛ چه اینکه بین  یرن وارد  و عرمل  یرن است

 فارض جبران خسارر  در ایان    ةدامنهمرنند حقوق انگلسترن،  ،در حقوق ایران نیزدر نتیجه . است

 .پیشین است فرضمحدودتر ا  

 ثانویهدیدگان  زیان ناشی از آسیب روانی بهمعیارهای قابلیت جبران ضررهای 

 ةمشارهد امار باه دلیال     اند؛ ندایتهکه در معرض آسیب بدنی قرار  هستندثرنویه افرادی  دیدگرن  یرن

 .(Steele 2017: 329; Mulheron 2016: 239) اند ید وقوع حردثه برای دیگران دچرر آسیب روحی 

و  هار  دیادگرن بار دیاواری    ضررهری قربل جبران در خصاوص ایان دساته ا   یارن     معیرر تشخی 
                                                                                                                                                       
1. McFarlane v Wilkinson 1997. 
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در حقوق  هر قربلیت جبران این آسیب هری کلیمعیرر این بنددر . هری بیشتری همرا  است پیچیدگی

معیررهاری   در بند بعاد باه   وبررسی خواهد ید انگلسترن و معیررهری پیشنهردید  در حقوق ایران 

 خواهیم پرداخت. دیدگرن ثرنویه  یرناقسرم  خرص در خصوص هر یک ا 

 در حقوق انگلستان دیدگان ثانویه زیانضررهای وارده به جبران  یتقابلهای معیار

تأثیرپذیری خواهرن ا  حردثه باه   دبری قربل جبران بریددیدگرن ثرنویه  به  یرن ضرر وارد برای اینکه 

 :ضروری است یبرای اثبر  این تأثیرپذیری توجه به معیررهری ،. به قور کلیاثبر  رسد

 بینی قابلیت پیش

( Wal 2015: 164)در نظار گرفات   تشخی  ضرر قربل جباران  توان معیرر اصلی برای  را می این معیرر

خواهارن   1 فلاین علیاه اوبرایارن    مک ةپروند. در دیو دیدگرن اولیه نیز استفرد  می که در خصوص  یرن

دیدگی یدید همسر  و آسیب شدختر یدن که منجر به کشته یتصردف بالفرصله پس ا خرنمی بود که 

هر دچرر آسایب     و درد و رن  آندو بر دیدن صدمر  وارید بیمررسترن حرضر در ید  فر ندش و دو

 یرا آسایب   .دعوای وی را پذیرفتدادگر   ید. ،روانی، ا  جمله افسردگی برلینی و تغییرا  یخصیتی

ترن صارفرً  تر پیش ا  این، محرکم انگلس .بینی بود روانی وارد  بر او به قور متعررف و منطقی قربل پیش

 تصردف حضور دایتند. ةصحنکه سر  دانستند دیدگرن ثرنویه می کسرنی را  یرن

کناد؛ بلکاه بریاد     بینی کفریت نمای  دیدگرن ثرنویه صرف قربلیت پیش البته برای این دسته ا   یرن

در موقعیتشرن »و « کنند  یوکه ةحردث» و «دیدگرن اولیه رابطه بر  یرن»ا  جمله  ، ای ا  یرایط مجموعه

که یک موتورسوار  ،خواند  2بورهیل علیه یرنگ ةپرونددر نیز در نظر گرفته یود.  ،«حردثه ارتبرط بر

 وباود   متر دورتار ا  صاحنه   13. خواهرن حدود تصردف کرد و کشته ید یرد سرعت  ه دلیلببود، 

نریی ا  آن دچرر ساقط جناین   یوک عصبی  و صدای تصردفدلیل ینیدن  هبدون دیدن صحنه و ب

 یارا باه قاور منطقای      اسات.  ندایته را وی ا  مراقبت ةکرد خواند  وریف اعالم. مجلس اعیرن ید

که یک فرد در موقعیت خواهرن تحت تأثیر رانندگی همرا  بر تقصایر وی   کندبینی  توانسته پیش نمی

معرض خطر بودن را به قور معمولی دارد، احتمرل در  اگر یخصیگیرد. بر اسرس این آرا،  قرار می

                                                                                                                                                       
1. McLoughlin v O’Brian 1982. 

2. Bourhill v Young 1943. 
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بینی اسات؟ اگار    یود که آیر برو  آسیب روانی ا  نظر منطقی قربل پیش آن گر  این سؤال مطرح می

یهرمت متعررف نیز در این وضعیت دچارر آسایب روانای     یک فرد بر بینی برید که رً قربل پیشمنطق

 .ممکن استخسرر   جبرانیود،  می

 ةفرجعدر جریرن  1یریر پلیس یورک ةادارآلکوک علیه  ةپروندمشهور دیگر در این  مینه  ةپروند

ا  نفار   صاد و پنجار    ا  ساوی  دعاوا ایان   .(Nolan 2010: 273-309) اسات  2ور یاگر  هیلزباورو  

یار باه    ور یاگر  که در  مرن وقوع فرجعه یر در  اقرمه ید دیدگرن اولیه و دوسترن  یرنندان وخویشر

 ور یاگر  یانرختند باه    دیدند یر برای پیدا کردن کسی که می صور   ند  ا  تلویزیون بر ی را می

یادگرن درون  ماین    ند یر یخصی را ا  میرن فاو    بودا  یخ  ثرلای خبر را ینید یر رفته بودند

 یارا   .داردمراقبات وجاود    ةوریفا هر  کردند که نسبت به آن اعالمهر  ند. خواهرن  بودینرسریی کرد

را پذیرفت که هر  استد ل خواهرناین بینی بودند. دادگر   پیش  هری روانی به قور منطقی قربل آسیب

یاهرمت    یرا در این حرلت هر نررر بر .بینی تقصیر خواند  بود  است قربل پیش ةنتیجآسیب روانی 

هار نباود     سرسایت آن هار ح  هری وارد  به خواهارن  یود و دلیل آسیب منطقی دچرر آسیب روانی می

 هر رد ید. است. البته در نهریت بنر به د یلی که در ادامه بیرن خواهد ید دعوای برخی ا  خواهرن

اولیه و ثرنویاه دارد ایان اسات کاه در      دیدگرن  یرنپذیری در خصوص  بینی تفروتی که معیرر پیش

روانای در اعمارل آ ماون    تمریز بین خسارر  جسامی و   وجود اولیه نیر ی به  دیدگرن  یرنخصوص 

قور منطقای    کرفی است پرسید  یود که خواند  به .(Bermingham 2005: 49پذیری نیست ) بینی پیش

کرد  که خواهرن ممکن است به دلیل تقصیر خواند  دچرر مصدومیت )اعم ا  فیزیکی یار   بینی می پیش

                                                                                                                                                       
1. Alcock v Chief Constable of Yorkshire 1992. 

نهریی جرم حذفی انگلیس بین دو تایم لیورپاول و نرتینگهارم فررسات در ور یاگر        در جریرن دیدار نیمه ،1989در سرل . 2

نفار   400نفر کشته و  95بر ی یدند. در این فرجعه  ةو وارد محوق ندهر عبور کرد هیلزبورو، تمریرگران  یردی ا  فنس

ررت ا  بر ی را به عهد  دایت، اقرمه یاد کاه   فکه مسئولیت ح ،یریر مصدوم یدند. دعروی متعددی علیه پلیس یورک

هری روانای   هری بدنی و آسیب بخشی ا  این دعروی برای آسیب .اند که وارد  مین یوند چرا به افراد  یردی اجر   داد 

دیدگرن ثرنویه مطرح ید: یکی  دو دعوا نیز ا  سوی  یرن .دیدگرن اولیه( کسرنی بود که در حردثه صدمه دید  بودند ) یرن

دوم دعاوای ماأموران پلایس کاه در رو       و ید  )دعوای آلکوک( دعوای خویشروندان و دوسترن افراد مصدوم یر کشته

 .دهندگرن( حردثه مشغول انجرم وریفه بودند )نجر 
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یود که آیار خواناد  باه قاور      ثرنویه این سؤال مطرح می دیدگرن  یرنروانی( یود؟ ولی در خصوص 

 .(Kennedy 2010: 153) یود؟ میبیمرری روانی دچرر کرد  که خواهرن  بینی می منطقی پیش

 صمیمیت

 Harpwoodعرقفی و احسرسی نزدیک بر قربرنی اولیه را ثربت کناد )  ةرابطخواهرن برید وجود یک 

بریاد  نزدیاک  ای برید به یکل دوستی صامیمی یار ارتبارط خویشاروندی      چنین رابطه .(29 :2009

(Owen 2000:12-19; Harpwood 2000: 47-72).  هریی که در ارتبرط بر همسار، والادین،    در پروند

ولای   .یاود  خود در نظار گرفتاه مای    هصمیمی خودب ةرابطنرمزد است وجود این  و احتمر ً ،فر ند

کاه   یرن قاوری نزدیاک و دوساترنه باود      ید نشرن دهند که رابطهخویشروندان دورتر و دوسترن بر

 1ورناون علیاه برسالی     ةپروناد . در والدین یر فر ند اسات  یر احسرسشرن قربل مقریسه بر یک همسر

آن را باه عهاد     هادایت هار   که پرسترر بچه را دید فر ندانش در مریینیغرق یدن  ةصحنخواهرن 

بیمرری روانی خواهرن تر حادی باه دلیال غام ا  دسات رفاتن       . دادگر  استینرف پذیرفت که دایت

 تأثیر نبود  است. هر چند یوک نریی ا  دیدن حردثه نیز در بیمرری روانی وی بی ؛فر ندان برید

 مجاورت و نزدیکی

کنناد    یاوکه  ةحردثا تر چه میزان ا  نظر  مرن و مکرن باه   مقصود ا  مجرور  این است که خواهرن

هار بار ی را ا     هیلزبورو( یکای ا  خواهارن   ور یگر  ةفرجعآلکوک ) ةپروند. در است نزدیک بود 

دید و  مرنی که فرجعه یروع ید رفت تر پسرش را که کشته ید   می ور یگر تلویزیون و نزدیک 

برخی دیگر نیز فرجعه را ا  تلویزیون دیدند یر ا  رادیو ینیدند. دادگار  در رأی خاود    .بود پیدا کند

کرفی باه حردثاه    ةاندا کرد که برای موفقیت در یک دعوا برای یوک عصبی یرهدان برید به  اعالم

نزدیک بریند که معمو ً بدین معنرست که در  مرن حردثه یر فوراً بعد ا  آن در صحنه حضور دایته 

نکاه  امار ای  .(Elliott & Quinn 2009: 54بریند. ینیدن ا  رادیو یر دیدن ا  تلویزیون کرفی نیسات ) 

در رأی  .تر حدودی تعریف یاد  2جنش علیه کرفی ةپروندفوریت بعد ا  حردثه چه چیزی است در 

حردثه تر  مرنی است که قربرنی در حرلتی کاه حردثاه بارای وی     ةدادگر  آمد  است فوریت ا  لحظ

                                                                                                                                                       
1. Vernon v Bosley 1996. 

2. Jaensch v Coffey 1984. 
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 ینرساریی اجسارد   بناربراین، ایجرد کرد  قرار دایته برید و درمرن پس ا  تصردف را دریرفات کناد.   

 گنجد. دیدن فوری نمی ةدستسرعت بعد ا  حردثه، در  عزیزان در سردخرنه، هشت 

 تمریری صحنه ا  قریق تلویزیون را نزدیکی در نظر نگرفات؛  مجلس اعیرن ،آلکوک ةپرونددر 

. کرفی نزدیک بریاند  ةاندا به توانند  این احتمرل را رد نکرد که گرهی بینندگرن تلویزیونی میاگرچه 

گار    بین تصرویر ضبطی و  ند  تفرو  قرئل ید و بیرن دایت که تصرویر ضبطی هی  مجلس اعیرن

در تصارویر  ناد     البته .مراقبت را تحمیل کرد  ةوریفهر  آن ةوسیلنزدیک نیستند که بتوان به قدر  نآ

، خواهارنی کاه   منا  نظر » جونسی بیرن کرد: قرضی .بسیرر بعید است، ولی این احتمرل وجود دارد

خواناد    اینکاه  اولد ادعاری نزدیکای کناد.    توان بیند نمی میرا تلویزیونی معمولی  ة ند ةبرنرمیک 

 اینکه یود. دوم نمی پخشید   دید  و فو  قبق قوانین پخش، تصرویر افراد آسیب ،بگویدتواند  می

هاریی در   ای که تصارویر هیلزباورو را نشارن داد، دارای دورباین     مرنند برنرمه ،یتلویزیون  ةبرنرمیک 

د و چیاز  ویا  . تصرویر ویرایش میدهد کدام یک فرد را نشرن نمی که هی  استهری مختلف  صحنه

 .(Elliott & Quinn 2009: 55.« )یردگ جری آن قرار میه دیگری ب

توان گفت یرط مجرور  و نزدیکی ا  این جهت در نظر گرفتاه یاد  کاه     به قور خالصه می

یک تحلیال ههنای و    ةنتیج، نه اینکه در دیوخواهرن مستقیم ا  حردثه یوکه و دچرر آسیب روانی 

اگر آسیب روانای نریای    ،منطقی ا  حردثه یر اقالع ا  آن دچرر آسیب روانی ید  برید. در حقیقت

ولی در حارلتی   .گیری ههنی( مسئولیت مدنی وجود ندارد ا  غم ا  دست دادن عزیزی برید )نتیجه

 دلخراش است عرمل  یرن مسئول است. ةصحنیک  ةمالحظ ةنتیجکه آسیب روانی 

 ناگهانی بودن
ی در روانای جاد   دیدگرن ثرنویاه، عاالو  بار ایجارد آسایب       در حقوق انگلیس،  یرن وارد  به  یرن

بینی بریاد )وصارلی نرصاح و پررسارپور      دید ، برید نریی ا  یک یوک نرگهرنی و غیرقربل پیش  یرن

در برای صدور حکم به جباران خسارر     ،بنربراین .(Gooch & Williams 2007: 253؛ 155: 1395

تدریجی برید. در حقیقت دیدگرن غیرمستقیم، آسیب روانی نبرید نریی ا  غم و اندو    یرن ارتبرط بر

که دچرر یوک غیرمنتظر  و نرگهارنی   کندی، برید ثربت عالو  بر اثبر  بیمرری روانی جد  ، دید  یرن
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، خواهارن باه دلیال    1سیون علیه مقرمر  ساالمت همپساتد    ةپروندترسنرک ید  است. در   ةحردثا  

، دچارر  باود  مرا  بر تقصیرکه ه ،هری ویو  استرس تمریری مرگ تدریجی پسرش در بخش مراقبت

. دادگر  رأی داد ا  آنجر که بیمارری روانای پادر بار یاک یاوک       دیاسترس  ویک بیمرری روانی 

تیلورسون علیاه یارکت تولیادی      ةپرونددر تواند ادعری خسرر  کند.  نرگهرنی ایجرد نشد  او نمی

که تصردف یدیدی کرد  بود،  ،مرگ پسریرنبه دلیل والدین پسری بودند که هر  خواهرن 2ییلدنس

 مارنی کاه ا  آمباو نس باه      ،انگیز پسریارن را  هری بسیرر غم نگر  هر آن. یدندبیمرری روانی دچرر 

هر تر دو رو  بعد نیز همارا  پسریارن بودناد و در     ید، دیدند. آن هری ویو  منتقل می بخش مراقبت

هاری     استینرف به این دلیل که بیمرری. دادگردینهریت دستگر  ا  روی پسر بردایته ید و او فو  

ای ا  حاوادثی باود     آور برید، بلکه به دلیل مجموعاه  یوک ةتواند به دلیل یک حردث هر نمی خواهرن

رسد در حقاوق انگلساترن    به نظر می هر را رد کرد.  مرنی ر  داد ، دعوای خواهرن ةدورکه در یک 

متوجه یدن نرگهرنی صدا یر تصاویر یاک رویاداد    دیدگرن ثرنویه  منظور ا  یوک در خصوص  یرن

 کند. مهیب ههن را آیفته می یترسنرک است که به قور غیرارادی و به قر 

 دیدگان ثانویه در حقوق ایران معیارهای قابلیت جبران ضررهای وارده به زیان

افراد تحت  النفقه و قرنون مسئولیت مدنی بر جبران خسررا  مرلی وارد بر بستگرن واجب 6 ةمرددر 

روینی در خصوص امکرن جبران آ م روحی  ةقرعدلیکن  است؛ تکفل مصدوم و متوفی تأکید ید 

کاه فقاط    برورنددیدگرن ثرنویه در حقوق ایران وجود ندارد. برخی حقوقدانرن بر این  و روانی  یرن

تقیم یر ضمنی هری روانی یود و کسرنی که به قور غیرمس تواند خواهرن آسیب مستقیم می ةدید  یرن

بارر آسایب معناوی باه آنارن وارد یاد         اند و ا  دیدن یر ینیدن فعل  یرن برر ید  متأثر ا  فعل  یرن

عاالو  بار اینکاه خساررا  وارد  بار آنارن        ، یارا  .توانند دعوایی در این خصوص مطرح کنند نمی

قاور  ه آنرن نیز با مستقیم خسرر  معنوی  ةدید غیرمستقیم است، بر جبران خسرر  مصدوم و  یرن

در مقربل برخای دیگار ا  حقوقادانرن     .(261 ا  260 :1394ضمنی عرفرً جبران ید  است )برریکلو 

ولی  ؛پذیرند اند می روحی و عرقفی دید  ةصدمکه را دیدگرن غیرمستقیمی  قرح دعوا ا  سوی  یرن

                                                                                                                                                       
1. Sion v Hampstead Health Authority 1994. 

2. Taylorson v Shieldness Produce Ltd 1994. 
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دانناد )کرتو یارن    دیدگرن غیرمساتقیم را منصافرنه و منطقای نمای      یرن ةهمتعمیم و گسترش آن به 

در حقاوق ایاران    تفکیک اینهرچند  ،مر بروربه  .(143 ا  142 :1389؛ صفریی و رحیمی 46: 1391

یاود. حتای در    دیادگرن ثرنویاه دیاد  نمای     خسرر  وارد  به  یارن  ةمطرلبوجود ندارد، منعی برای 

امکرن دریرفت خسرر  نریی ا  آسیب روانای را نادارد    ،به دلیل اخذ دیه ،مواردی که قربرنی اولیه

)محمادی   ندکنتوانند بر اثبر  سریر یرایط خسرر  روانی وارد  به خود را مطرلبه  نزدیکرن وی می

 .(88: 1397و همکرران 

« عارقفی قاوی   ةرابطا وجود » حقوقدانرن بهبرخی ضرر نیز  ةمطرلب قربلیت در خصوص معیررهری

بر اسرس این معیرر، این رابطه برید چنارن قاوی بریاد     .(143: 1389)صفریی و رحیمی اند  د کرایرر  

یاد  در حقاوق    رساد معیررهاری ارائاه    باه نظار مای    دید  ا  حردثه را ثربت کند.  یرن« تأثیرپذیری»که 

بدین معنر که بار وجاود چهارر یارط قربلیات      ؛ برید «تأثیرپذیری»تبیین مفهوم جهت انگلسترن نیز در 

ثرنویه ا  حردثه دیدة  توان تأثیرپذیری  یرن و نرگهرنی بودن است که می ،ت، مجرور یصمیمبینی،  پیش

چهرر یرط پیشنهردید  در حقوق انگلسترن در حقوق ایران نیز قربال اساتفرد     ،کرد. بنربراینرا احرا  

خاود   صور  خودباه برید که به « یجد »روانی برید چنرن  ةصدم در حقوق ایران ،عالو  بر ایناست. 

و یاک ضارر    بریاد  ختاه و سالمتی فرد را باه مخارقر  اندا   (268 ،1 ج :1386ا  بین نرود )کرتو یرن 

هاری معماولی    هار و نارراحتی   تارس  و هر بسیرری ا  اضطرابینرخته یود؛ چه اینکه « قطعی و منجز»

مساتمر باودن   »گر همچنین برخی دی .(9: 1400)ترری و همکرران  است ندگی اجتمرعی امرو   ة  م

« صرف ترس» اند که بر آندانند و  ای را قربل جبران نمی و آثرر موقت و لحظه اند را یرط دانسته«  یرن

ایشرن ترس  مرنی قربل جبران است  برورگیرد. به   یرن قربل جبران قرار نمی ة مردر « ترس صرف»یر 

« واکانش نرخودآگار  باه تارس     ضارر نریای ا   »)مستقیم( یار  « روحی یر جسمی ةضریع»که به یکل 

 .(159و  156 ا 155 :1395)غیرمستقیم( سبب  یرن یود )وصرلی نرصح و پررسرپور 

بارای  ید  ا  سوی حقوقدانرن مبتنی بار معیررهاری ناوعی اسات،      هرچند بیشتر معیررهری ارائه

ابساته  که کارمالً باه یخصایت فارد و     ،هری روانی انتخرب معیرر منرسب و بر توجه به مرهیت آسیب

لیکن دیواری استفرد  ا  معیرر یخصی مرنعی برای  .رسد تر به نظر می است، معیرر یخصی منرسب

توان معیرر مختلط را پیشانهرد داد و   رود. برای حل این مشکل، می استفرد  ا  این معیرر به یمرر می
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اثبار   گفت معیرر اصلی ضمرن و قربل مطرلبه بودن خسرر  معیرر نوعی اسات؛ ولای در صاور     

 دید  معیرر یخصی نیز برید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت خرص  یرن

 دیدگان ثانویه زیانهر یک از اقسام به معیارهای قابلیت جبران ضررهای وارده 

تاوان باه خویشاروندان و دوساترن،      د کاه ا  آن جملاه مای   نا دیدگرن ثرنویه اقسرم مختلفای دار   یرن

 کرد.ایرر  ن انرررو  ،نرخواستهدهندگرن، کررکنرن، عوامل  نجر 

 خویشاوندان و دوستانبه  هضررهای واردمعیار 
خویشروندان در قرح دعروی نریی ا  آسیب روانی باه عناوان    احتمرل پیرو ی در حقوق انگلسترن

بینای و   هر دو معیرر قربلیت پایش  .  یرا در خصوص آنهرست گرو  ةبقیثرنویه بیشتر ا   دیدگرن  یرن

البتاه  . دکنا نزدیکی و مجرور  خود به حردثه را اثبر  برید وجود دارد و خواهرن  اصو ً تیصمیم

آلکاوک   ةپروناد ناد. در  کنبیشتر موارد را به صور  موردی بررسای  محرکم انگلسترن تمریل دارند 

ای برید در پرتو سریر عوامل، مرنند نزدیکی باه صاحنه ا     این دعوا در هر پروند » اعالم کرد:قرضی 

 .(Elliott & Quinn 2009: 49)« قضرو  یود. ،نظر مکرن و  مرن و مرهیت حردثه

خویشرن نزدیک متضرر ا  حردثاه   ةوسیلضرر معنوی غیرمستقیم به  ةمطرلبقضریی فرانسه  ةروی

بار وجاود برخای     .(141: 1389صافریی و رحیمای   ) پاذیرد  مای  اناد  که دچرر آسیب روانی ید را 

ی و اسرسای  پذیرند که به خواهرن آسیب جاد   میرا  ای در عمل دعروی هر قضر  دادگر اختالفر ، 

در  .(Delebecque et Pansier 2001: 49) نبرید نزدیک هر چند که ا  خویشروندان برید؛وارد ید  

خویشروندی و الزام باه   ةرابطبلویک نیز آنچه مهم است احرا  ورود ضرر توسط قرضی است و نه 

بسایرری ا  حقوقادانرن، در حقاوق ایاران پاذیرش       بارور به  .(De Page 1964: 953)پرداخت نفقه 

بار   ا  قبیل والدین و او د، به جهت وجود امرر  بر تأثر و تألم یادید،   ،یک ةدرجدعروی خویشرن 

ا  قبیل دوسترن، جهت اثبر  غیرعردی  ،دیدگرن دیگر  یرن در ارتبرط برگیری همرا  است؛ ولی  آسرن

؛ صافریی و رحیمای   46: 1391سختگیری یود )کرتو یارن  برید  بودن وضعیت روحی و روانی آنرن

)آجاری آیساک    کارد نزدیکی و دوری توجه  ةدرجصرفرً به در حقیقت نبرید  .(143 ا  142 :1389

 ، بلکه تأثیرپذیری دوسترن و خویشروندان مالک است.(25: 1395
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دار یادن   عالو  بار جریحاه   ،قرنون مدنی 222 ةمردقبق  ،در حقوق مصربرخالف این رویکرد، 

دوم یر همسر متاوفی بریاد و ساریر     ةدرجدید  برید حداکار خویشروند  عواقف و احسرسر ،  یرن

توانند برای آ م  خویشرن و دوسترن هرچند پیوند عرقفی و رفرقت  یردی بر متوفی دایته بریند نمی

 .(870 ،8 ج :1064؛ سنهوری 437: 1956؛ عرمر 330: 1377دعوا کنند )ادریس  ةاقرمروانی 

 دهندگان نجاتبه  هضررهای واردمعیار 
کنناد  دچارر    حاوادث یاوکه    ةاولیا  دیدگرن  یرنکه به دلیل کمک به هستند دهندگرن افرادی  نجر 

رفتارر  حمریات و تشاویق   دلیل حمریات ا  ایان گارو      .(Quinn 2012: 112) اند آسیب روانی ید 

سارعت باه    دوا د  هارن خوا 1آهان بریترنیار   چردویاک علیاه هیئات را     ةپروناد ر است. دایاررگرانه 

نفر کشاته   نودو در آن  اش اتفرق افترد  بود که در نزدیکی خرنه ،وحشتنرک قطرر ةحردث دیدگرن  یرن

د کار مبردر  به قرح دعاوا  ید  بودند، کمک کرد. او به دلیل این تجربه دچرر آسیب روانی ید و 

خواهرن ، بریدای و یغلی یک نفر  ورریف حرفه جزءتی اگر عملیر  نجر  ح آمیز بود. که موفقیت

یریر  پلیس یورک ةادارفراست علیه  ةپرونددریرفت کند. در خسرر  دهند   به عنوان نجر  تواند می

بودناد،    هیلزباورو فاراهم کارد     ةفرجعا  ةصحنهری اولیه را در  که کمک ،چند مأمور پلیس 2جنوبی

دریرفت بود، خسرر  ر  داد  که به دلیل مشررکتشرن  ، توانستند برای اختالل استرس بعد ا  حردثه

نبریاد   اناد  داد  را انجارم مای  یارن   یاغلی   که ورریفاینمأموران به دلیل  دادگر  این دفرع را که. کنند

 .نپذیرفتدریرفت خسرر  کنند 

حردثه نیز عملیر  نجار  در نظار گرفتاه     ةصحنهر در  مشررکت همةالبته برید توجه دایت که 

ساعی در باه هاوش آوردن    ور یگر  هیلزباورو   ةحردثدادگر  مأمور پلیسی را که در  ماالً یود. نمی

داد  یار  هر عبور  دید  را ا  فنس افراد مرد  و آسیب یرهوادارانی کرد  بود که در حقیقت مرد  بودند 

داد  باود مساتحق   اجسرد را به محل نگهداری انتقارل   ی کهمأمورکرد  بود یر مرسرژ قلبی کمک در 

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

دیگار   دایته بریند. ا  سوی استحقرق دریرفت خسرر  اولیه دیدگرن  یرناند تر تحت عنوان  ندایته

                                                                                                                                                       
1. Chadwick v British Railways Board 1967. 
2. Frost v Chief Constable of South Yorkshire Police 1997. 
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 ةدسات در  اناد  اولیاه ندایاته   دیادگرن   یارن نزدیکای بار    ةرابطا ا  حردثه به لحرظ اینکه مأموران قبل 

 .دهند  ینرخته نشدند ا  این مأموران نجر  یک هی  ،گیرند. بنربراین ثرنویه نیز قرار نمی دیدگرن  یرن

در تاوان گفات    ایان ترتیاب مای    هبا حردثه یر حاوادث فاوری پاس ا  آن نبودناد.      به یرا نزدیک 

را در نظار   مختلفای بریاد عوامال    دهند  اسات یار خیار    اینکه خواهرن نجر  راجع بهگیری  تصمیم

آیار خطاری بارای     ،اسات  جریارن آیر حردثه تمرم ید  اسات یار در   ، ویوگی و میزان حردثه گرفت:

اینکاه   ،به خودی خود و در رابطه بر قربارنی  خواهرن یویوگی رفترر، خواهرن یر قربرنی وجود دارد

 و ... ،ه میزان به حردثه نزدیک بود  استکرر خواهرن ا  نظر  مرنی و مکرنی تر چ

دهناد  باه    خسررا  محدود به مواردی اسات کاه نجار    این  ةمطرلبقضریی انگلسترن،  ةرویدر 

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

 یارا ایان افاراد     .خسرر  را ندارند ةمطرلبیوند امکرن  که برای کمک به صحنه اعزام مینی امأمور

  گونه خساررا  باه عرمال    انتسرب اینرسد  نظر می  به .برید آمردگی برخورد بر حردثه را دایته بریند

و  اسات   یرن بسیرر دور  بر عرمل خسرر  ةرابطا  یک سو   یرا . یرن در حقوق ایران ممکن نبرید

ا  سوی  .است نرپذیر بینی ورود خسرر  پیشدهند  در صحنه اتفرقی است  ا  آنجر که حضور نجر 

ای  خسرر   یرن یغلی و حرفاه  به کمک کردن دایته برید، ای حرفه ةوریفدهند   اگر نجر  ،دیگر

 ،اقادام  ةقرعاد باه اساتنرد    . پس،هر وارد این حرفه ید  است یود که فرد بر پذیرش آن محسوب می

ای بار اثبار     غیرحرفاه  ةدهناد  کاه صارفرً نجار     اناد  بار آن . البته برخای  آن را ندارد ةمطرلبامکرن 

 .(22: 1400)ترری و همکرران خسرر  را دارد  ةمطرلبتأثیرپذیری ا  حردثه امکرن 

 کارکنان به هضررهای واردمعیار 

 که این تعهد، عالو  بار  دارندو تعهد به ایمنی مراقبت  ةوریف خود کررکنرن در ارتبرط برکررفرمریرن 

 بیمرری روانی کاه برای توانند  کررکنرن می ،بنربراین .گیرد در بر می نیزرا  آسیب روانی ،آسیب بدنی

فرمر ایجرد ید  اسات  ربینی است و در قول  مرن کرر و به دلیل تقصیر کر به قور منطقی قربل پیش

به دلیال آسایب روانای     توانند می کررکنرن عالو  بر آسیب روانی نریی ا  حوادث،. ندکن ادعو ةاقرم

 .ا کننددعو ةاقرمنیز علیه کررفرمری مقصر استرس کرر  نریی ا 

در مراقبت کررفرمار در خصاوص کررکنارن چنادان گساترد  نیسات.        ةوریف ةدامندر عین حرل 
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فرمریارن  رکر هری  یردی ید که مسائولیت  تالش 1پلیس سرسکس ةادارفرن  و سریرین علیه   ةپروند

هر توساط   این تالش البته تر یود که گسترد   کنند  هری روانی نریی ا  حوادث یوکه در برابر آسیب

یک فارد    یورش ةحردثپلیسی بودند که در ن امأمورهر  خواهرندر این پروند  مجلس اعیرن رد ید. 

مظنون دخیل بودند. یورش بر یکست مواجاه یاد و فارد مظناون بار یالیک یکای ا  همکارران         

که در صحنه حضور ندایتند، بار   ،نامأموراین ، کشته یدن فرد مظنونکشته ید. بعد ا   هر هرنخوا

 پلایس  ةاداردر انضبرقی  دعروی. پس ا  آن تبرئه یدند که در نهریت درو یدن هاتهرمر  کیفری روب

حدود پان  سارل   ن امأموریکریت علیه این یند افر. رد یداین اتهرمر  نیز که  هر مطرح ید نعلیه آ

کردند به دلیل فشرری که  یر آن قرار دایتند دچرر آسیب روانای   دعرا هر خواهرنبه قول انجرمید و 

 کوترهیو این د  کرن هر فراهم کرفی را برای آنآمو ش هر این بود که نیروی پلیس  آن. دلیل اند ید 

هار   یاد  اسات. آن   هار  آنبارای  )یکریر  کیفری و انتظرمی( مدهری بعدی رمنجر به تیراندا ی و پی

منرسب  هری تمرین ةارائبینی عدم  پیش  قربل ةنتیجاند  هری روانی که متحمل ید  آسیبکردند  اعالم

تاوان باه    رویادادهر را نمای   ة نجیرکرد این  اعالماین ادعر را نپذیرفت و مجلس اعیرن  بود  است.

 بینی کرد و در نتیجه حکم به رد دعوا داد. پیش آمو ش کرفی ةارائصرف عدم 

 ةنتیجا قارارداد کارر در    ةخرتمقرنون تأمین اجتمرعی، اگر  32 ةمرددر حقوق ایران و به موجب 

و فکری نریی ا  کرر کررگر برید، کررفرمر مکلف است به ا ای هر سرل ی مجسهری  کرهش توانریی

که این مبلا  یاک مار  بیشاتر ا      د کنخدمت کررگر معردل دو مر  آخرین حقوق را به وی پرداخت 

عالو  بر اینکه ایان مارد  صارفرً در رواباط     یود.  حرلتی است که کررگر بر نشسته یر ا کررافترد  می

که نوعی آسایب روانای نریای ا  کارر      ،این مرد  جراییرط اکرر قربل اعمرل است،  مشمول قرنون

د یاو قارارداد کارر    ةخرتما یود، آن است که میزان آسیب به حدی بریاد کاه سابب     محسوب می

برخالف  ،همچنین .که ا  این حیث متفرو  ا  حقوق انگلسترن است (551 ،1 ج :1386)کرتو یرن 

و اسات  گذار تعیین ید   حقوق انگلسترن، خسرر  قربل پرداخت به صور  مقطوع ا  سوی قرنون

 .کندتواند مبل  بیشتری ا  این بربت دریرفت  دید  نمی رسد  یرن به نظر می

                                                                                                                                                       
1. French and others v Chief Constable of Sussex Police 2005. 
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 عوامل ناخواستهبه  هضررهای واردمعیار 

هر عمل همرا  بر تقصایر خواناد  خواهارن را در     در آن منظور ا  عوامل نرخواسته مواردی است که

که تصور کند به قور نرخواسته دلیل مرگ یر مصدومیت فردی دیگر یر در یرف  دهدموقعیتی قرار 

حاردث  وارد یاد   باه وی  دانستن ایان امار    دلیل ا  یوکی که بهروانی خواهرن آن بود  و بیمرری 

یود که نه ا  قریق تقصیر خودیرن، بلکاه   می عوامل نرخواسته یرمل افرادی به عبرر  دیگر یود.

گرلات علیاه    ةپروناد در  یاوند.  به دلیل تقصیر یخصی دیگر برعث مرگ یار آسایب دیگاران مای    

قطرر بعد ا  دور  دن یک پی  به دو کررگر رسید و نتوانست  ةرانندیک  1آهن بریترنیر را  ةمدیر هیئت

)یعنای خواناد ( سابب     تقصیر فرد دیگری پروند در این  .دکنهر تصردف  بر آنبریستد و ترسید که 

 2هرنتر علیه هغرل بریترنیار  ةپرونددر . دیآن خواهرن متحمل آسیب روانی  ةنتیجدر  لیو .بودحردثه 

سپس همکررش را به جری نشرنی برخورد کرد.  در  مرن کرر بر دستگرهش بر یک ییر آتشاهرن خو

متار دور یاد  باود     30 مرنی کاه حادود   خودش قرار داد تر یلنگی را برای هدایت آب پیدا کند. 

 10ییر رفت تار آن را ببنادد کاه حادود      ةدریچنشرنی را ینید و به سمت  صدای انفجرر ییر آتش

برور خواهرن مبنای  در همین حین به او گفته ید که همکررش کشته ید  و  دقیقه به قول انجرمید.

 مرنی که مشخ  یاد   بر اینکه او مسئول مرگ همکررش است منجر به افسردگی برلینی وی ید.

رانناد  باه سابب    امنیتی باود  اسات،    هری سیستماین حردثه به دلیل کوترهی کررفرمر در قرار دادن 

ادعاری خواهارن را نپاذیرفت و    دادگر  اساتینرف  البته . مبردر  به قرح دعوا کرد هری روانی بیآس

وی مسئولیت مراقبت وجود دایته برید خواهرن بریاد در  مارن    در ارتبرط بربرای اینکه  اعالم کرد

خبار  افساردگی او باه دلیال یانیدن      .دایته بریاد  حضوربعد ا  آن در صحنه  وقوع حردثه یر فوراً

رساد   باه نظار مای    بنربراین،. یستکرفی ن صدور حکم به جبران خسرر برای و این   بودنردرست 

 پیرو  یوند. دعوا در توانند در صور  اثبر  نزدیکی ا  نظر  مرن و مکرن می فقطعوامل نرخواسته 

دیدگرن ثرنویه در حقاوق انگلساترن    جبران خسرر  در خصوص این دسته ا   یرن ةهرچند دامن

نیاز در حقاوق   حاد  هماین   در رسد پذیرش جبران خسارر   هم چندان گسترد  نیست، به نظر می

                                                                                                                                                       
1. Galt v British Railways Board 1983. 

2. Hunter v British Coal 1998. 
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که برای خواهرن ایجرد ید  را   یرا بسیرر بعید است که بتوان تصورا  ایتبرهی .ایران ممکن نبرید

 .دکرمنتسب  خواند به است 

 ناناظربه  هضررهای واردمعیار 

یک حردثاه هساتند.   ن ایرهد ندکنتوانند ادعری آسیب روانی  ثرنویه که می دیدگرن  یرنآخرین دسته ا  

 درثرنویه بسیرر ساختگیر اسات.    دیدگرن  یرناین دسته ا   پذیرش دعوایقضریی انگلسترن برای  ةروی

یاک غریباه دچارر     تصردف هولنارک موتورسایکلت   به دلیل دیدن خرنمی 1بورهیل علیه یرنگ ةپروند

معماولی انتظارر   ن اناررر کارد ا    اعالمخسرر  را نپذیرفت و  ةادعری مطرلبدادگر  . دیآسیب روانی 

در چناین   بدین معنرست کاه این  .بیشتری دایته بریندربل یوک چنین منررری مقرومت در مق رود می

 .(Stephenson 2000: 197-198) بینی نیست قربل پیش خواهرنآسیب روانی  مواردی

مصادومیت یار خطارِ ایجردیاد       یر عدم پذیرش دعوای یک نررر صرف، یعنی فردی که مرگ

 به این دلیل اسات احسرسی یر عرقفی نزدیک بر وی ندارد،  ةرابطولی  ،بیند برای قربرنی اولیه را می

تاوان   مای  ،همچناین  .تحمل سوانح  ندگی مدرن را دایته بریندبرای که نررران برید یهرمت کرفی 

 گیری قربل انتقارد  البته این نتیجه. کندجبران خسرر  همه را ا  خواند  انتظرر دایت که  بریدن گفت

هار هام    ست که غریبهاقدر مهیب و ترسنرک  آن ه یرا موارد بسیرری وجود دارد که حردث .هست نیز

که واکنش به حوادث ترسنرک تار حاد  یاردی غیارارادی     خصوص  به ؛یوند دچرر آسیب روانی می

دیگاران   همصدومیت و آسایب روانای با   ورود توان گفت  بینی هم می و به لحرظ قربلیت پیشاست 

 .نیستدور ا  ههن  برای عرمل حردثه

 ةحردثا در حقوق ایران، در مواردی که آسیب بدنی باه فارد وارد نشاد  و صارفرً یارهد یاک       

 .دادرسای کیفاری نادارد   ین یا آقرنون  14ة مرد 2ة خسرر  تعررضی بر تبصر ةمطرلبکنند  بود   یوکه

در ن انرررخسرر  توسط  ةمطرلب یجد غیراهمیت و  دعروی بی ةتوسعپرهیز ا  لیکن برخی به دلیل 

نیاز  ن اناررر مر  برورلیکن به  .(20: 1400اند )ترری و همکرران  حقوق ایران را غیرقربل قبول دانسته

حردثه خسرر  روانی وارد به خاود را در قرلاب    ةمشرهدتوانند در صور  اثبر  تأثیرپذیری ا   می

 .ندکنارش مطرلبه 

                                                                                                                                                       
1. Bourhill v Young 1943. 
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 نتیجه

هاری روانای، باه دلیال      در مسئولیت مدنی نریای ا  آسایب   تشخی  ضررهری قربل جبرانهرچند 

هری برقراری رابطاه باین  یارن و عرمال  یارن، دیاوار        نرملموس بودن خسررا  وارد  و پیچیدگی

 . بناربراین، این دیواری نبرید سبب یود نظرم حقوقی جبران این خسررا  را نردیاد  انگاررد   ،است

ر . ددیاو معیررهاریی ارائاه    بریاد  هاری روانای   یبتشخی  ضررهری قربل جبران نریی ا  آسبرای 

 خصوصدر  کنند. می  دیدگرن اولیه و ثرنویه تقسیم  یرن ةدستدیدگرن را به دو  ،  یرنحقوق انگلسترن

 ةرابطا یاود و صارف وجاود یاک      سختگیری چندانی نمینخست  ةدستجبران خسررا  وارد  به 

موقعیت قرار گرفتن خواهرن در یک منطقی بین آسیب روانی و آسیب بدنی واردید  به خواهرن یر 

ولای در   کناد.  بریاد، کفریات مای   د  کررا دچرر یک ترس منطقی وی که  ،بینی خطرنرک قربل پیش

 چهارر ا   قضاریی  ة، رویجبران خسرر  ةدامنبه منظور محدود کردن  ،دیدگرن ثرنویه خصوص  یرن

 .دکن میاستفرد  « نرگهرنی بودن»و  ،«مجرور » ،«تیصمیم»، «بینی قربلیت پیش»معیرر اصلی 

اولیه در فرضای   ةدید  یرننریی ا  آسیب بدنی وارد  به جبران خسرر  روانی در حقوق ایران 

ولی  .دادرسی کیفری ممنوع استین یآقرنون  14ة مرد 2ة کند بر مبنری تبصر که وی دیه دریرفت می

کند یر صرفرً در معرض خطر یر حردثه قارار گرفتاه،    اولیه ارش دریرفت می ةدید  یرندر مواردی که 

قربل مطرلباه اسات. در خصاوص     ،«استنرد  یرن به عرمل  یرن»و « بینی قربلیت پیش»به یرط احرا  

مساتمر  »یار  « ودنی با جد »اند که برخی نظیر  د کردیدگرن ثرنویه حقوقدانرن معیررهریی را ارائه   یرن

« تأثیرپاذیری »کاه  « عارقفی قاوی   ةرابطوجود »و برخی نظیر  یرن خود هری  ویوگی نررر به« بودن

بار وجاود خا     نررر به احرا  مستقیم بودن ضرر وارد  است.  دید  ا  حردثه را به اثبر  رسرند  یرن

ضارر نریای ا    گفات  تاوان   هاری حقاوقی مای    قضریی، بر تکیه بار اندیشاه   ةرویسکو  قرنونی و 

 ،جادی باودن آسایب وارد     :هری روانی در حقوق ایران بر وجود سه یرط قربل جبران است آسیب

ترین یرط اینکه ورود آسایب روانای بار توجاه باه وضاعیت خارص         مهمو  ،تأثیرپذیری ا  حردثه

 برید.  بینی دید  قربل پیش  یرن

قربلیت »انگلسترن حول دو محور هرچند معیررهری اصلی قربلیت جبران ضرر در حقوق ایران و 

در . نخست اینکاه  دیو هر مشرهد  می در آننیز دو تفرو   یود، تبیین می« تأثیرپذیری»و « بینی پیش
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تر ا  حقوق ایران است  دیدگرن ثرنویه موسع جبران خسرر   یرن ةدامنبه قور کلی حقوق انگلسترن 

دوم اینکه تشاخی    و گیرد می نیز در بررا دهندگرن و عوامل نرخواسته  نجر  و مصردیقی همچون

معیررهری یردید  در حقوق انگلسترن بیشتر مبتنی بر معیرر نوعی است و جز در برخی موارد اندک 

اا   ناوعی مخاتلط  فقه و حقوق ایران بر یک معیارر   که یود؛ درحرلی معیرر یخصی مداخله داد  نمی

اسات.   دیاد   بینی ضارر و وضاعیت  یارن    پیشار یربی توأمرن قربلیت  ةنتیجکه  تأکید داردیخصی 

 ار یاربی آن این است که در مقرم تشخی  خسرر  قربل جبران و همچنین  ا  معیرر مختلط مقصود

دیاد     یارن اگر  یرن بر اسارس معیارر ناوعی قربال مطرلباه نبریاد،        ولی ؛استمعیرر نوعی اصل بر 

 .دکنجبران خسرر  وارد  را مطرلبه  (معیرر یخصی)تواند بر توجه به وضعیت خرص خود  می
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