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 يِ حقوقيها بت. 1

 و عاجز از بشرند ةساخت چه آنكه آنها ، پرستيدني نيستندها بت حضرت ابراهيم نشان داد كه 
، آنها را در هم شكست و زبوني و عجز آنها را به همگان رو ازاين. برآوردن حاجات ايشان

وق نيز رخنه كرده است و برخي از قواعد با  در حقپرستي بتچندي است كه اين . ثابت كرد
اين سير و سلوك حقوقي در . شوند مي تبديلقدم نهادن از كتابي به كتاب ديگر به بت حقوقي 

 كه دهد ميبراي نمونه نگاهي به تاريخ فقه نشان . شود ميمنابع فقهي و فتاواي فقيهان نيز ديده 
فقها آن را به اجماعي مقدس و حكمي  يك حكم در كتاب اعظام ةچگونه تكرار چندين بار

) عصر تقليد(= بسياري از فقيهان در قرن ششم هجري «از همين رو،  .كرد مي بدل ناپذيرتغيير
 و هيچ راهي براي پيمودن باقي نمانده اند گفتهبر اين پندار بودند كه همه چيز را گذشتگان 

پيش از شيخ طوسي تسالم اصحاب و اجماعشان خود حجتي مطلق است؛ فقيهان .…است
شهرت عملي در فقه (= االبد اعتبار بخشند  الي با عمل خود، به روايتي ضعيف توانستند مي

 مهم را تا قرن سوم هجري پاسخ دهند و چيزي براي ما باقي هاي سؤاليا تمامت ) شيعه
  . )106 :1388جعفري تبار، (» )انسداد باب اجتهاد در فقه سني(نگذارند 

 ضرر است كه صدرنشين نظريات بيني پيش قابليت ةي حقوقي قاعداه بتيكي از اين 
 يرأ به يرأيك  است؛ ديدگاهي كه با قدم نهادن از پذير  خسارات جبرانةحقوقي در زمين

 كسب كرده و در حقوق ما اين ارج و درخورال براي خود اعتباري  قضايي كامن ةرويديگر در 
 ةروياما از آنجا كه در .  قضايي مديون استيرا حقوقي نه آهاي باقرب را به تكرار در كت

 هر آن ممكن است دعوايي ،ال، نبردي پنهاني بين قواعد حقوقي در جريان است قضايي كامن
دعوايي كه با موضوع جديد .  سابقه را متزلزل كند و قاعدة نو بر پا داردةجديد اعتبار قاعد

 حرمت قاعدة چندين ساله، قاعدة جديد  تا با شكستندهد ميبه دست قاضيان و وكيالن  هبهان
 حقوقدانان و ة كه در حقوق ما، اين تكليف سنگين بر عهدرسد مينظر  بهاما . را بنيان نهند
 هاي خواسته، متعهد به اجراي »قراردادي پنهاني«قضات بر مبناي اغلب  چه آنكه ،محققان باشد
 آن در اعتباري بي ضرر و بيني پيش  قابليتةابتدا از نقد قاعد زمينهدر همين . قانونگذارند

نازك اما ناشناخته براي  ةجمجم كهنسال ة و سپس از قاعدكنيم ميدعاوي جسماني شروع 
 .گوييم ميحقوق ما سخن 

  
  ني پيامبران دروغرهاورد ضرر؛ بيني پيشديدگاه قابليت . 2

هادلي عليه دادرسي دعواي  ةجلس ضرر ما را به بيني پيش قابليت ةجوي تاريخي قاعدو جست
 ضرر پا بيني پيش قابليت ةبار، قاعد در اين دعوا براي نخستين. كشاند مي 1854بكسندل در سال 

 ةزمين، دوران حكمراني اين قاعده در يرأپس از اين . )35 :1388غمامي، (وجود نهاد  ةعرصبه 
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يار دعواي  معها سال قهري، تا يها تيمسئول ةزميناما در .  قراردادي آغاز شديها تيمسئول
، دادگاه انگليسي اعالم كرد 1921در دعواي پولميس عليه فارنس در سال .  حاكم بود1پولميس

 بدون درنظر گرفتن اينكه زيان ،نتايج ناشي از تقصير خويش است ةكليكه شخص مسئول 
، دعواي 1961پس از گذشت چهل سال از اين دعوا يعني .  باشد يا نهبيني پيشحاصله قابل 

ساده،  ةانديشانگليسي در اين دعوا، پيروزي يك  ةمحكم.  پيش آمد2»واگن ماند«مشهور 
، از قضات اين 3ويسكونت سيموند. ال اعالم كرد منطقي و عادالنه را در نظام حقوقي كامن

 انسان متعارف بيني پيشدامنه و ميزان مسئوليت را « پولميس اظهار كرد كه ةدعوا، با رد قاعد
  . )Linden, 1969: 345(» كند يمتعيين 

 بيني پيش ضرر اين فرض بنيادين است كه خسارات، قابل بيني پيش قابليت ةزيربناي قاعد
اما با . را تعيين كردشدني  جبرانخسارات  ةدامن با ديد يك انسان متعارف، توان يماست و 

ن آن  ورود زيان و ميزااصوالً چه آنكه ، اين فرض را قابل رد دانستتوان يمنگاهي دقيق 
، ميزان مقاومت انباريز شدت و ضعف فعل مانند است و به عوامل مختلفي ناپذير ينيب شيپ 

موضوع خسارت اعم از مال و انسان، زمان و مكان و عوامل متعدد ديگري وابسته است كه 
 ذهن و تصويب ايرادمان به برخي از اين عوامل تشحيذاما براي . جمع و بيان آنها ممكن نيست

 ناشي يكارافتادگاز است كه در اثر دهيد انيز» ميزان درآمد«؛ يكي از اين عوامل كنيم مياشاره 
براي مثال فرض كنيد پزشكي در اثر تصادف رانندگي . دهد مي آن را از دست انباريزاز فعل 

 از دست اش خانواده ميزان درآمدي كه وي و شك بي ،دهد ميتوانايي طبابت را از دست 
در اين فرض، از .  قابل مقايسه نيست، يك كارگر ساده استديده زيانه  با فرضي ك،دهد مي

هنگام وقوع زيان نيز  به ميزان خسارت رو ازاين ، نامعلوم استديده زيانآنجا كه ميزان درآمد 
 براي مثال جرحي .است» مكان وقوع زيان«يكي ديگر از اين عوامل، .  استناپذير ينيب شيپ 

 همين كه يدرحال ،مكن است در محيط روستايي سبب مرگ باشدغيركشنده از نظر پزشكي م
، در اين فرض، ورود خسارت و ميزان آن شود مي درمان يراحت بهجرح در محيط شهري 

 پذيري آسيب ، جسماني شايع استهاي آسيب ةزمينعامل ديگري كه در .  استناپذير ينيب شيپ 
كودكي، حاملگي، بيماري، ستون فقرات  براي مثال چاقي، پيري، .است ديده زيان و شكنندگي

 از ،ناهمگون، حساسيت نسبت به دارويي خاص، استعداد ابتال به يك بيماري و پوكي استخوان
و سبب  سازند مي ريپذ بيآسند كه شخص را در مقابل فعل زيانبار، شكننده و ا جمله عواملي

                                                            
1. Re Polemis and Furness, Withy and Co Ltd 
2. Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock and Engineering Co Ltd, commonly known as 
Wagon Mound (No. 1). 
3. Viscount Simonds 
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 زيان به عوامل مختلفي بستگي ةبنابراين ميزان و دامن. دنشو مي ناپذير ينيب شيپ بروز آسيبي 
  .آورند يم نيستند و موجبات زياني نامنتظر را فراهم پذير بيني پيشدارد؛ عواملي كه 

 ،ديآ يمدست  به حقوقي و دعاويي مستند اين قاعده يها نوشته ظريفي كه از دقت در ةنكت
 رفته است نه كار به بعيد يها خسارتجبران » رد«اين است كه در غالب موارد اين معيار براي 

كه در حقوق قراردادها، اختيار تعيين  همچناناز طرف ديگر . شدني  جبرانيها خسارتتعيين 
 چه آنكه در اين ،دين به دست مديون نيست و اين يك اصل بنيادين در حقوق قراردادهاست

تيار  قهري نيز اخيها تيمسئول ة در زمين،بخش از حقوق همه چيز بايد با توافق طرفين باشد
 انسان متعارف در جايگاه بيني پيشتعيين دين با دادگاه است و دادگاه نبايد اين موضوع را به 

  .دكنواگذار ) مديون دعاويي مسئوليت مدني(= عامل زيان 
عنوان معيار احراز  به ضرر بيني پيش قابليت ةاينكه حتي با وجود پذيرش قاعددر نهايت 

غمامي، ( جسمي به استثنا برخورده است هاي آسيب ة زمين اين قاعده درباز هم سببيت، ةرابط
 شهير مسئوليت مدني كانادا، نيز پس از اعتراف به ةآلن ليندن، نويسند. )97 :1394 بابايي، ؛160 :1388

خواندن مبدعان » نپيامبران دروغي«فريفتگي نويسندگان در پذيرش اين نظريه و مذمت آنان و 
نازك  ةجمجم ة در كاركرد قاعديريتأث واگن ماند يرأ ديدگاه و اين نظريه، معتقد است كه اين

 فارغ از اينكه ،دكن يم جسمي حكم هاي آسيب ةكلي كه به جبران اي قاعدهنداشته است؛ 
  .)Linden,1969: 546( باشد يا نباشد پذير بيني پيش

  
   نازك؛ اختراع قضايي قرن بيستمة جمجمةقاعد .3

 ديده زيان پذيري آسيبكه فعل زيانبار در اثر وجود شكنندگي و ال در مواردي  در حقوق كامن
 براي توجيه مسئوليت نسبت به تمام آسيب ،شود مي منجر ناپذيري ينيب شيپ  به ورود آسيبي

بار  اين قاعده اولين. شود مي استناد 2مرغي تخم يا خواهان پوست 1 نازكةجمجم ةقاعدوارده به 
عنوان   بهرو ازاين ، گرفته شدكار به 1901 در سال 3رانشدر دعواي دوليو عليه وايت و پس

 جسماني هاي آسيب محدود به دعاوي اصوالً و شود ميقرن بيستم شناخته » اختراع قضايي«
هنگام كار در كافه در اثر صداي  بهموضوع پرونده از اين قرار بود كه يك زن حامله . است

 شوك روحي شده و در اثر زايمان قبل از شديد و ناگهاني برخورد كالسكه به كافه، دچار
 كه هرچند برخوردي كرد ميادعا ) دهيد انيززن (خواهان . دنيا آورده بود بهموعد، نوزادي كودن 

                                                            
1. The Thin Skull Rule 
2. The Eggshell Plaintiff 
3. Dulieu v. White and Sons 
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 اما اين شوك و ترس ناشي از تصادف بود كه سبب زايمان قبل از ،فيزيكي در بين نبوده است
  :پرونده چنين اعالم داشت كه در اين 1قاضي كندي.  ناشي از آن شدهاي آسيبموعد و 

در مقام دادخواهي براي جبران . رساند يمبا تقصير خويش به ديگري آسيب  وقتي شخص«
نازك يا قلبي ضعيف نبود، آسيبي  ةجمجمخسارت، ادعاي او مبني بر اينكه اگر خواهان داراي 

   .)Linden, 1969: 550(» ، قابل استماع نيستشد يم متحمل يكمتر يا آسيب ديد ينم
 اما ،نازك استفاده شده است ةجمجمبار از عبارت  هرچند در اين پرونده براي نخستين

 ةقاعد موضوع هاي پروندهجالب است كه غالب نويسندگان معتقدند كه موضوع اين پرونده با 
 چه آنكه موضوع اين پرونده اين است كه آيا خسارات ناشي از ،نازك متفاوت است ةجمجم

نازك  ة جمجمةقاعد كه يدرحال است يا نه؟ شدني برخورد فيزيكي جبرانترس و شوك بدون 
بار  به جسم خوانده پذيري آسيب قابل استناد است كه آسيب در اثر شكنندگي و يهاي پروندهدر 

  .)Gary & Graham, 1382: 413( آمده باشد
 قضايي ةه در رويعنوان نخستين پروند به و مقاالت از اين پرونده ها كتابر بيشتاينكه در  با
 قضايي آمريكا ة اما بازبيني روي،كار برده است هنازك را بة  جمجمةقاعد كه شود ميال ياد  كامن

قضايي اين نظام  ةروي كه حداقل در دهد ميبا اين برداشت و اعتقاد در تناقض است و نشان 
 هرچند ،ت و مورد استناد بوده اسشده شناختهنازك  ة جمجمةقاعد ةحقوقي، مفاد و عصار

 اين 1891  در سال2 ووسبورگ عليه پاتنيةپروند. استرفته  نميكار  هنازك ب ةجمجمعبارت 
هنگام بازي در  به ساله 12اين پرونده چنين است كه پاتني  ةخالص. بخشد يمبرداشت را قوت 

 كه سبب تشديد آسيب پيشين پاي زند يم يا ضربه ساله 14مدرسه به پاي ووسبورگ 
 يك ماه پيش دچار آسيب شده و تحت عمل جراحي قرار ديده زيان؛ پاي شود ميووسبورگ 
 ة نسبت به هم،با اينكه پاتني از آسيب پيشين پاي ووسبورگ اطالعي نداشت. گرفته بود
خسارات  ةهمكه خطاكار نسبت به  كردبارآمده مسئوليت يافت و دادگاه بيان  بهخسارات 

 باشد پذير بيني پيشاست و مهم نيست كه اين خسارات مستقيم ناشي از فعل تقصيرآميز مسئول 
 ة نازك در روية جمجمة كه رد پاي قاعدرسد مينظر  بنابراين، به. )Calandrillo, 2006:6(يا نه 

 .  قضايي انگليس استة از رد پاي اين قاعده در رويتر يميقدقضايي آمريكا 

 
 نازكقاعدة جمجمة مفهوم . 4

 سبب دهيد انيزاشاره دارد كه وجود آنها در »  خاصيةشكننديط شرا«نازك به  ة جمجمةقاعد
 اشخاص عادي يعني فاقد آن شرايط كه يدرحال ، شوديتر يجد هاي آسيب تا متحمل شود مي

                                                            
1. Lord Justice Kennedy 
2. Vosburg v. Putney 
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 با شدت كمتري تجربه آن را يا كنند ينم را در اثر فعل خوانده دريافت يهاي آسيبيا چنين 
نازك  ة جمجمةقاعدن، ويژگي خاص دعاويي موضوع بنابراي. )Harpwood, 2006: 155( كنند يم
است كه در اثر فعل تقصيرآميز خوانده » ديده زيان غيرعادي پذيري آسيبشكنندگي خاص و «

هرچند عنوان  .)Gary & Graham, 1982: 410( شود مي منجر ناپذير بيني پيش به آسيبي شديد و 
 ،خواهان نازك باشد ةجمجم واقعاًر آن  اما يافتن دعوايي كه د،نازك است ةجمجماين قاعده، 

 اي هضرب است؛ جايي كه 1 اما شايد موردي كه نزديك باشد، دعواي هال،غايت دشوار است به
  منجركوچك به سر سبب خونريزي قسمت زيرعنكبوتيه شده و اين نيز به آسيب مغزي دائمي

به مسئوليت كامل  خواهان حكم يها يشكنندگ با وجود 2در اين پرونده قاضي ناپير. شد
 است؛ در دعوايي كه 3مورد قابل ذكر ديگر، دعواي ويلسون .)Linden, 1969: 550(خوانده داد 

 از هاي حساسيتدليل  به داربست آسيب ديده بود و ةدليل اصابت ميل سر و گردن شخصي به 
 ةناحي در اش يمغز يها بافت جدي به هاي آسيب دچار صرع شد و ديده زيانپيش موجود، 

خسارات وارده بايد جبران ة همدر اين پرونده دادگاه بيان داشت كه . زيرعنكبوتيه وارد شد
 ,Linden( غيرعادي خواهان ارتباطي به مسئوليت خوانده ندارد هاي حساسيت چه آنكه ،شود

1969: 551(. 

  
  4پوش ژندهميليونر قاعدة نازك و جمجمة  ةقاعد. 5

نازك  ة جمجمةقاعد پاي توان ينم ، نباشدپذير بيني پيش، در هر مورد كه خسارات وارده به غير
 عوامل مختلفي ،كه گفته شدطور همان.  را از آن طلب كردمسئلهرا به وسط كشيد و حكم 

يكي . ممكن است سبب تشديد خسارات وارده شود و ميزان خسارت پرداختي را افزايش دهد
 را كه در اي خسارت مالي  معمول،طور به.  استديده زيانشخص » ميزان درآمد«از اين عوامل 

 كار شخص صاحب درآمد به ةدر نتيجه كاهش توانايي قو  شخص ويدگيد بيآسصورت 
شدت و . شود ميبحث » خسارات ناشي ازكارافتادگي«، تحت عنوان شود مي وي وارد ةخانواد
موقعيت شغلي و ، درآمد آن و ديده زيان به حرفه و نوع فعاليت كامالً خسارات گونه نياميزان 

 كه در اي  ميزان خسارت ماليشك بي. )18 :1394بابايي، (شهرت و حسن اعتبار وي بستگي دارد 
 يك كارگر ة با خسارات وارده به خانواد،شود مي وارد اش خانوادهنبود يك پزشك به 
رحوم ، ممسئله همين نگاه متفاوت و تقبيح نگرشي برابر به اين دييتأدر . ساختماني برابر نيست

 :دارند يمدكتر كاتوزيان چنين بيان 

                                                            
1. Hole v. Hocking 
2. Chief Justice Napier 
3. Wilson v. Birt Ltd 
4. Shabby Millionaire Rule 
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كساني كه لباس زيباي آدمي را به تن دارند عين ستم است و  ةهمبرابر داشتن رياضي «
عدالت واقعي نهادن هر چيز بر جاي سزاوار آن است و شناختن جاي سزاوار . تظاهر به عدالت

 توان يمچگونه .  است شئون و شرايطة آن رعايت همة و الزمشود ميبا چشم بسته ميسر ن
اي دغل برابر داشت و دم از  بيكارهخسارت شكستن دست جراح يا هنرمندي را با 

 در پيشگاه قانون همچون اموال مثلي ارزشي برابر دارند ها انسان واقع به زد؟ آيا يخواه عدالت
خلقت  بر شاهكار توان يم؟ آيا ديآ ينم حساب به و علم و وضع اجتماعي آنان تقواو شرف و 

و جاني كه حق بر او دميده بهاي مالي گذارد و نقصي را كه بر اين مجموعه متفكر و فعال وارد 
  .)59: 1374كاتوزيان، (» ....شده است را با ارش وارد بر اشياء و حيوان قياس كرد؟

 ناپذير بيني پيش  سبب ايجاد خسارتي ديده زيان دعاوي كه ميزان درآمد گونه نيادر مورد 
بر . شود مياستناد » پوش  ميليونر ژندهةقاعد«يا »  مقدار حقيقيةقاعد« معمول به طور به ،شود مي

 يا گونه بهرا ) ديده زيان(بايد خواهان )  زيانةواردكنند(پوش، خوانده  ژنده ميليونر ةطبق قاعد
 يهدر تبيين اين قاعده دادگا. ه استكرد مي بيني پيش كه تصور و گونه آن نه ،كه هست بپذيرد

  :چنين گفته است كه
 كه داراي شود مي شخص با افروختن آتشي سبب آسيب و مرگ مردي كه يهنگامبه «

 خسارات مسئول است حتي خساراتي كه در نبود ايشان به ةهم نسبت به ،درآمد ميليوني است
 ادعا كند كه انتظار داشت كه به يك كارگر تواند ينم و چنين شخصي شود مي وارد اش خانواده

  . )Bahr , 1982:410(» اده آسيب برساندس
دنبال آن است كه ديدگاه قابليت  بهپوش يا مقدار حقيقي  ژنده ميليونر ةدر واقع، قاعد

 كنار بگذارد و حكم به مقدار واقعي شدني  ضرر را در تعيين ميزان خسارات جبرانبيني پيش
ه آيا ورود آسيب از فعل  از اين پرسش كيپوش چشمنازك با  ةجمجم ة اما قاعد،خسارت دهد

 ,Bahr & Graham( دهد بوده است يا نه؟ حكم به مسئوليت كامل خوانده پذير بيني پيشخوانده 

1982: 411( . 

  
 دهيد انيزنازك و وضعيت پيشين قاعدة جمجمة  .6

 يك گوش است و همتاي اين اعضا را در  شخصي يك چشم، يك پا و ياديده زياندر مواردي 
 از دست داده  يا به حكم سرنوشت از بدو تولد از داشتن زوج آن يا حادثهگذشته در اثر 

محروم بوده است و از بد روزگار در اثر تقصير خوانده تنها چشم و بينايي، تنها پا و توانايي راه 
 و به نسبت قبل آسيب هنگفت و دهد ميرفتن يا تنها گوش و شنوايي خويش را از دست 

 تا كجاست؟ پذير  خسارات جبرانة كه دامنكند يمين بحث را مطرح  و اكردهشديدي را تجربه 
آيا خوانده بايد به اندازة آسيبي كه وارد كرده است يعني از دست رفتن يك چشم، يك پا يا 
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 يا بايد تاوان از دست رفتن كل بينايي و توانايي حركت و شنوايي را ،يك گوش غرامت بدهد
 تواند يم دعاويي نيز قابل استناد است و قاضي گونه نيار  نازك دة جمجمةنيز بدهد؟ آيا قاعد

 است و تأمل در خور ها پرسشاين  ةهمبا تكيه بر آن نسبت به كل خسارات وارده حكم دهد؟ 
 نازك ة جمجمة دعاوي و دعاوي موضوع قاعدگونه نيااما بايد دانست كه بين . سزاوار پاسخ

نازك و مباحث مطرح ة  جمجمةرا در دعاوي قاعداي وجود دارد كه با استق  برجستهيها تفاوت
  .شود ميدست آمده است كه در زير به آنها اشاره  به ديده زيانذيل عنوان وضعيت پيشين 

شكنندگي و «نازك از قبل وجود دارد  ة جمجمةقاعدآنچه در دعاويي موضوع . يك
 در كه يدرحال ،تظهور نرسيده اس ةمنص است كه هنوز به ديده زيان يرعاديغ» پذيري آسيب

 مانند» آسيب و خسارتي ثابت «،دعاوي حاوي وضعيت پيشين، آنچه از پيش موجود است
 30قطعي يك پا، نابينايي از يك چشم يا ناشنوايي از يك گوش يا ازكارافتادگي به ميزان 

  .درصد است
دليل  به نازك، ورود آسيب از تقصير خوانده ةجمجم ةقاعددر دعاوي موضوع . دو
 دعاوي گونه نيا نيست و به تعبير ديگر، در پذير بيني پيش ديده زيان خاص يها يدگشكنن

 اما در دعاوي وضعيت پيشين ،به خوانده محل بحث است» ايجاد خسارت و انتساب آن«
 بلكه ميزان خسارت ، ورود آسيب از فعل خوانده محل بحث نيستبيني پيش، قابليت ديده زيان

  .استهام  و ابسؤالقابل جبران محل 
 نازك، كل آسيب وارده به تقصير خوانده منتسب ة جمجمةدر دعاوي موضوع قاعد. سه

 اما در دعاوي وضعيت پيشين، در هيچ صورتي ، مذكور استةاست و اين كاركرد قاعد
 قدر مسلم اين است كه آنكه چه ،كردمنتسب  كل خسارت را به تقصير خوانده توان ينم

 يا به هر علت يا حادثه و در اثر قبالًا يك چشم خويش را  يك پا، يك گوش يديده زيان
از همين رو، تمايل بر اين است . ديگري از دست داده است و به تقصير خوانده منتسب نيست

حقوقدانان .  پذيرفته شوداصوالً ديده زيان خاص پذيري آسيبكه دعاوي حاوي شكنندگي و 
. )97: 1394بابايي، ( اند كردهون مجازات اسالمي استناد  قان290 ة ماد»پ«ايراني در اين مورد به بند 

 استثنايي به صدور حكم نسبت به كل طور به ديده زياناما دعاوي حاوي وضعيت پيشين 
 و تنها مورد در حقوق ايران حكم استثنايي راجع به چشم است شود مي منتهيخسارات وارده 

نازك و  ة جمجمةقاعدايد بين دعاوي موضوع بنابراين، نب. )149: 1392نسب و ميرشكاري، شوشي(
 چه آنكه پذيرش يكي اصل است و ديگري ، خلط كردديده زياندعاوي حاوي وضعيت پيشين 

 .استثنا
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  نازكجمجمة  ة قاعدةكاربرد و گستر. 7
.  نخست؛رديگ يم معمول در چهار موقعيت زير مورد استناد قرار طور بهنازك  ة جمجمةقاعد

 آسيب وارده از سوي خوانده ةليوس به كه برد يمرنج » شرايط راكد«ن از مواردي كه خواها
 حاصل هاي آسيبدر اين صورت، خوانده نسبت به تمام خسارات و . ابدي يم» حياتي دوباره«

براي مثال در دعواي . )Steve P. Calandrillo, 2006: 4( از فعاليت شرايط راكد مسئول خواهد شد
رانندگي تشديد و  ةحادثيسك مادرزادي در حال كمون بود كه در اثر ، خواهان داراي د1پوالك

.  حاصله مسئوليت يافتهاي آسيبدر اين پرونده، خوانده نسبت به تمام . فعال شده بود
 كه شخص داراي هاي آسيبهمچنين در دعواي اوون عليه ديكس خوانده نسبت به تمام 

در اين دعوا قاضي هولت اظهار داشت در . ديسك فاسد متحمل شده بود، مسئوليت يافت
، كند يم را تشديد يا فعال ديده زيانجايي كه تقصير خوانده شرايط بيماري و در حال كمون 

  . )Linden,1969: 551(  مسئول استها بيآس ةهمخوانده نسبت به 
 شرايط از پيش موجود ةر خوانده سبب فعاليت دوبار در مواردي است كه تقصي.دوم

، 2در دعواي برونو عليه كويك.  كه در اثر معالجات پزشكي بهبود يافته بودشود ميخواهان 
خوانده بر روي پاي خواهان عمل جراحي تقصيرآميزي انجام داده بود كه وضعيت از پيش 

 در تمام عمر خويش با آن درگير موجود پاي خواهان را بدتر كرده بود؛ وضعيتي كه خواهان
  .)Calandrillo & Buehler, 2012:382(  اما در اثر درمان بهبود يافته بود،بود

دليل تقصير  به اما ،مواردي است كه شرايط از پيش موجود خواهان تحت درمان است. سوم
هد در اين صورت خوانده نسبت به تشديد وضعيت شكننده مسئول خوا. شود ميخوانده بدتر 

 كه خواهان براي رهايي دهد مي در مواردي رخ  اغلباين وضعيت. )Calandrillo, 2006: 4( شد
تقصيرآميز سبب  ةمعالج اما پزشك با ،نهد يماز درد و رنج ناشي از بيماري قدم در بيمارستان 

  .شود ميتشديد وضعيت بيمار 
صورت، در آينده به  كه در هر برد يمهنگامي است كه خواهان از شرايطي رنج . مچهار

 اما تقصير خوانده اين ازكارافتادگي و آسيب را ، خواهد شدمنجرمرگ يا ازكارافتادگي وي 
دليل تسريع شرايط يعني مرگ يا ازكارافتادگي مسئول  بهدر اين موارد خوانده . كند يمتسريع 

، 3ليه راكبراي نمونه در دعواي واتس ع. )Calandrillo & Buehler, 2012: 382( خواهد شد
 به بيماري روماتيسم خفيف مبتال بود كه بعد از شكستن پاي وي در اثر تقصير ديده زيان

 يعني بروز عوارض اين ، سال زودتر از موعد مقرر پيشرفت كرد13خوانده، اين بيماري 

                                                            
1. Pollock v. Mills and The City Of Calgary 
2. Bruneau v. Quick 
3. Watts v. Rake 



  
 1399، تابستان 2شمارة ، 50 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات                                       فصلنامه 332 

 اظهار داشت در جايي كه آسيب 1در اين پرونده قاضي ديكسون. بيماري را سرعت بخشيد
، مشكلي كند يم و تسريع تر يجد ناشي از بيماري شخصي را بيشتر و هاي آسيب وارده نتايج و

 دهد مي خسارت قابل پرداخت از سوي خوانده را افزايش صرفاً چه آنكه ،در ميان نيست
)linden, 1969: 552( .ةحادث ناشي از هاي آسيب كرده است كه اگر دييتأ قضايي فرانسه نيز ةروي 
 هاي آسيب را آشكار كند و سبب پيشرفت بيماري و ديده زيانهفتگي در  نيدگيد بيآس، انباريز

پاتريس (  حاصله و خطاي خوانده برقرار استهاي آسيب سببيت بين ةناشي از آن شود، رابط
  .)223: 1391ژوردن، 

 ةشكنند نازك در مواردي هم كه شرايط ةجمجم ةقاعدبر چهار موقعيت مذكور،  عالوه
از . رديگ يم، نيز مورد استناد قرار است بد وي هاي عادتندگي و  حاصل سبك زديده زيان

 يك زن چاق بود و چاقي او سبب ديده زيان كه 2همين رو، در دعواي تامپسون عليه لوپون
 ةنتيج چاقي وي اينكهتشديد خسارت شده بود، حكم به مسئوليت كامل خوانده داده شد با 

 ةپروندهمچنين در  .)Calandrillo, 2006: 4(  بودهديد زيان بد غذايي هاي عادتسبك زندگي و 
عنوان شرايط شكننده در  به شخص معتاد به مواد مخدر بود و اعتياد ديده زيانديگري كه 

 كه يدرحال ،تشديد خسارت غايي سهمي بسزا داشت، حكم به مسئوليت كامل خوانده داده شد
  .)Calandrillo, 2006: 16( بوده است ديده زيان بد هاي عادت سبك زندگي و سبب   اعتياد به

 تر شكننده طبيعي طور به چه آنكه آنها ، نازك هستندة جمجمةزنان نيز تحت حمايت قاعد
خطاي خوانده زايمان قبل از موعد كند يا  ةنتيجبراي مثال اگر زن باردار در . از مردان هستند

همچنين در . ين آسيب را مطالبه كند تمام خسارات ناشي از اتواند يمجنين مرده به دنيا بياورد، 
 زني با تخمدان ضعيف توانست تمام خسارات وارده به تخمدانش را در اثر توقف يا پرونده

 و تر فيضعدر واقع، زنان نسبت به مردان . )linden, 1969: 552(د كنناگهاني قطار مطالبه 
شخص ضعيف بيش از «شد كه  گفته يراحت به 3 نيوزلندةاز همين رو، در پروند. رترنديپذ بيآس

  .)Geisen,1988: 208( »شخص قوي در معرض آسيب است
وزن  سبب  به نازك چتر حمايتي خويش را تا افراد چاق گسترده است كه ة جمجمةقاعد

. ابندي يم و ديرتر از ديگران بهبود شوند مي بزرگ خسارات بيشتري را متحمل ةزياد و جث
دليل وجود عروسك در كف  به خوانده ةثه و چاق در مغازج بزرگ در دعوايي كه زن رو ازاين

 خسارات مسئوليت ةهممغازه پايش لغزيد و دچار پيچيدگي قوزك پا شد، خوانده نسبت به 
 :linden ,1969(  در تشديد خسارات بودناپذير چاقي زن عاملي انكارشك يب هرچند ،يافت

552(.  
                                                            

1. Justice Dixon 
2. Thompson v. Lupone 
3. New Zealand Case 
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» شرايط از پيش موجود«ن مفهوم و مصاديق دنبال گسترده ساخت به ها دادگاه، رفته هم يرو
. باشد» فيزيكي و جسماني«شرايط از پيش موجود ممكن است . نازك هستند ةجمجم ةدر قاعد

، در اثر برخورد بين خودروي پليس و خواهان، 1در دعواي سيتي اسكات عليه كوكاسك
 پشت ة از ناحي،بود رمعموليغ مادرزادي داراي ستون فقرات ناهمگون و طور به كه دهيد انيز

 ادعا كند كه خواهان تواند ينمت ژوري اعالم كرد كه خوانده أهي.  جدي شدهاي آسيبدچار 
 شده است و دادگاه عالي آريزونا يتر يجد بيشتر و هاي آسيبنسبت به شخص عادي دچار 

ومي،  كرده است چه آنكه مطابق علم آناتريپذ بيآس كرد كه شرايط فيزيكي خواهان او را دييتأ
 اما اين امر از بار مسئوليت ، داراي ستون فقرات متفاوتي از اشخاص عادي بوده استديده زيان

همچنين، شرايط از پيش موجود ممكن است . )Calandrillo, 2006: 14( كاهد ينمخوانده 
، خواهان زني 2 رك عليه استيونزةبراي نمونه در پروند. باشد»  روحي و روانييها يينارسا«
 مورد ضرب و شتم قرار اش ييدا توسط اش خالهدليل جر و بحث با  به بود كه ساله كيو يس

 فقدان تعادل، مانند اين ضرب و شتم، خواهان دچار آسيب مغزي موقت ةجينتدر . گرفته بود
در واقع، ضرب و شتم اختالل رواني . اختالل در شنيدن و اختالالت روحي و رواني شده بود

دادگاه عالي لوييزيانا حكم به مسئوليت خوانده داد و او را . يد كرده بودپنهان خواهان را تشد
 خسارات تشديدشده مسئول دانست و چنين استدالل كرد كه خواهان پيش از ةهمنسبت به 

به هر حال، در .  خويش مشغول بوده استوكار كسبحادثه، زندگي عادي خود را داشته و به 
 يها تيفعالال كمون خواهان فعال شده و او را از سرگيري  رواني در حيثبات يب ة حادثةنتيج

  .)Calandrillo, 2006: 15( خويش ناتوان ساخته است ةروزمر
 ةشكنند وارده به جسم هاي آسيبنازك برآمده از دل دعاويي  ة جمجمةقاعدهرچند 

ناد  به اين قاعده استها  دادگاهزين اما در موارد نادري در موضوعات ديگري ،اشخاص است
در اين دعوا، . دعواي جالبي است» مرغي تخمداراي پوست «در اين مورد ماشين . اند كرده

 در اثر برخورد ماشين مذكور با تابلو عالئم ، بودواگن فولكسخواهان كه در حال راندن 
 كه اگر اتومبيل خواهان داراي كرد ميدر اين دعوا خوانده ادعا . راهنمايي و رانندگي كشته شد

 اما دادگاه با ،ديد يم نبود، خواهان آسيب كمتري مرغي تخمشكننده و نازك يعني پوست  ةبدن
 عادي و هاي آسيب محدود به پذير رد اين استدالل بيان داشت كه خسارات جبران

  .)Linden, 1969: 553(  نيستپذير بيني پيش
يب به  نازك نسبت به شرايطي هم كه بعد از ورود آسةجمجم ةقاعدبايد دانست كه 

 ةجمجمبه بيان ديگر، اگر تقصير خوانده . شود مي نيز اعمال شود ميشخص معمولي وارد 

                                                            
1. City of Scottsdale v. Kokaska  
2. Reck v. Stevens 
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.  و خسارات بعدي شكننده و حساس كرده استها بيآسخواهان را نازك كند، او را نسبت به 
 ،اين شكنندگي به خواهان وارد شود ةنتيج خساراتي كه در ةهماز همين رو، خوانده نسبت به 

 از داربست متعلق به خوانده يا لهيم كه اي بر همين مبنا، در پرونده. يدا خواهد كردمسئوليت پ
 ستون فقرات و مفاصل ران شده بود و ة او از ناحييدگيد بيآسبر روي كودكي افتاده و سبب 

 شده و در اثر همين ريپذ بيآس هيالر ذات، كودك نسبت به بيماري ها بيآس اين ةجينتدر 
دادگاه حكم به مسئوليت كامل خوانده حتي نسبت به مرگ كودك در .  بودبيماري فوت كرده

بر همين مبنا، گفته شده است هيچ ضرورتي . )Linden, 1969: 554( داد هيالر ذاتاثر بيماري 
در سال . هنگام ارتكاب فعل زيانبار خود را نشان دهد به به خواهان واردهندارد كه آسيب 

 تقصيرآميز خود ة كه سه ماه بعد از حادثيهاي آسيبشان داده شد  ن1 لوك وودة، در پروند1964
 پرونده چنين است كه ةخالص. خواهند شدمنجر  نيز به مسئوليت خوانده دهند يمرا نشان 

بعد از سه . كوبد يمكاميون خوانده از عقب به اتومبيل خواهان كه پشت چراغ قرمز بوده است، 
 تصديق پزشك روان. شود مي روزه كي فراموشي يها هحمل شديد و سردردماه، خواهان دچار 

 نسبت به نگراني، در مقايسه با اشخاص پذيري آسيبدليل شكنندگي و  به ديده زيانكرد كه 
 .)Calandrillo, 2006: 10(  فراموشي استيها حملهعادي بيشتر در معرض 

  
   نازك در حقوق ايرانة جمجمةامكان اعمال قاعد. 8
 جسمي بيشتر با واژگان حقوق جنايي آميخته است؛ هاي آسيب ةدر زمينادبيات حقوقي ما  

در موردي كه (، ديه )در موردي كه ايجاد آسيب عمدي است و همراه با سوءنيت(قصاص 
حتي از آنجا كه ). دهد ميورود آسيب غيرعمدي است يا صاحب دم آن را بر قصاص ترجيح 

 در اين ،گي بيشتر متوجه جسم آدمي است ناشي از اعمال پزشكي و سوانح راننديها انيز
از همين رو، حقوقدانان مسئوليت مدني در مورد . بخش از حقوق گنجانده شده است

 و در بيان اند كرده عمل 2»هارپاگوني« جسمي و مبناي مسئوليت در اين زمينه هاي آسيب
 اند كرده مالي يها انيز خويش را بيشتر متوجه يها نوشتهو  اند دادهاستدالل خساست به خرج 

 فقها هاي با چه آنكه نگاهي به كت،اين ادبيات برآمده از فقه اماميه است.  جسمييها انيز تا
جبران خسارات وارده به غير امتناع  خصوص كه ايشان از بيان يك اصل كلي در دهد مينشان 
 را تشريح  مالي و جسمييها انيز بلكه تحت عناوين گوناگوني، فروعات متعددي از ،اند كرده
 جسمي يها انيزو » غصب«، »تسبيب«، »اتالف« ذيل عناوين اغلب مالي را يها انيز؛ اند كرده

 آن است كه در ةنشان) تعدد عناوين مسئوليت (ها اختالفاين «. اند آورده» ديات«را ذيل عنوان 
                                                            

1. Lockwood v. McCaskill  
  . موليرة نوشتخسيس ة، شخصيت اصلي نمايشنامهارپاگون .2
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 اصل و مسئوليت مدني، فقها به اجراي عدالت واقعي و رعايت انصاف بيش از احترام به ةزمين
 ةهم چنان تنوع دارد كه محال است ها انسان كه روابط اند افتهيدرآنان . اند داشتهمنطق توجه 

  .)169 :1374كاتوزيان، ( » يك اصل قرار دادةمظاهر آن را در ساي
 حكم ،سازد يم نازك در حقوق ايران را موجه ة جمجمة قاعديريكارگ بهيكي از داليلي كه 

 جسماني در اين هاي آسيبقوق اسالمي حكايت از تضمين جبران نهاد ديه در ح. استديه 
 قانون 230 ةماد(» وجه التزام«كه طرفين در قالب طور هماندر حقيقت . نظام حقوقي دارد

 جسماني، هاي آسيب اهميت سبب  نيز بهقانونگذار ،كنند يمجبران خسارت را تضمين ) مدني
به تعبير ديگر، مقطوع بودن . مين كرده است را در قالب ديات تضها انيز گونه نياجبران 

  .  قانونگذارة طرفين است و گاه به ارادةخسارت گاه به اراد
 هاي زياندنبال تضمين جبران  به مترقي است چه آنكه ة گفت نهاد ديه، يك انديشتوان يم

 و هيچ توجهي به داند يم شدني  جسمي را جبرانهاي آسيب تمامياين نهاد . جسمي است
 بودن يا نبودن آنها ندارد و تنها عاملي كه شخص را پذير بيني پيش و پذيري آسيبدگي و شكنن

  . عمد يا تقصير وي در ايجاد ضرر استسازد، يماز اخذ ديه محروم 
 نازك در حقوق ايران را موجه ة جمجمةبر حكم ديه، داليل ديگري نيز اعمال قاعد عالوه

 مبرهن است كه زن حامله بيش از زن نخست اينكه از اند عبارت برخي از اين داليل ؛سازد يم
كه زن بيشتر از مرد، كودك بيشتر از بزرگسال، پير بيشتر از  همچنان ، استريپذ بيآسفارغ 

 مبتال به مثالً ريپذ بيآسشخص  دباياما آيا . جوان، ضعيف بيش از قوي و بيمار بيشتر از سالم
 ريپذ بيآسرد به دست بگيرد كه نشان دهد او اككه يك پالم كنيبيماري هموفيلي را مكلف 

است تا از خطاي ديگران در امان باشد يا درست اين است كه اشخاص در رفتار خويش 
عدم اضرار به  خصوصاحتياط به خرج دهند تا مبادا از تكليف قانوني و اخالقي خويش در 

 تكليفي در دهيد انيزبه تعبير ديگر، . غير تخطي نكنند و سبب ورود زيان به غير نشوند
زننده از وضعيت خويش ندارد و در غالب موارد نيز چنين امكان و فرصتي  زيان يساز آگاه

 نيبنابرازننده متعهد به عدم اضرار به غير است،  زيان كه يدرحال ،براي وي وجود ندارد
 رو ازاينزننده مرتكب تقصير شده است و  زيان كه يدرحال ، نقض عهد نكرده استديده زيان

  .بايد مسئوليت خسارات ناشي از خطاي خويش را به دوش كشد
 را در كنار خطاي خوانده، ديده زيان يها يشكنندگ و ها تيحساس حتي اگر دوم اينكه

. )118- 119: 1389خادم سربخش، ( سببي بدانيم كه به ورود خسارت يا تشديد آن كمك كرده است
 چه آنكه ، حكم نسبت به كل خسارت منع كند دادگاه را از صدورتواند ينماين نكته نيز 

 انباريز فعل كه يدرحال ، عاملي است طبيعي و فاقد قصد و اختيارديده زيان يها يشكنندگ
 زيان، سببي است انساني و داراي قصد و اختيار، و اين بين فقها مشهور است كه در ةواردكنند
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 و ها تيحساسعور يعني  يعني خطاي خوانده با سبب الششعور يذصورت اجتماع سبب 
 قوت موجبات مسئول است چه آنكه قصد و اختيار از شعور يذ خواهان، سبب يها يشكنندگ

  .)3: 1389حاجي نوري، ( سببي از سبب ديگر است
 خواهان پذيري آسيب بايد دانست كه قانونگذار ما نيز از توجه به شكنندگي و سوم اينكه

هرگاه مرتكب « اين بند اساسبر.  اين ادعاستديمؤا .م. ق290 ة ماد»پ«غافل نبوده است، بند 
 يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت شده واقعقصد ارتكاب جنايت 

 لكن در خصوص مجني شود مي موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ننوعاًبه افراد متعارف 
موجب آن جنايت يا نظير آن ..... رعليه به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگ

 پذيري آسيببيماري، ضعف، پيري و يا هر وضعيت ديگر نشان از شكنندگي و . »....شود مي
 دارد كه اگر قاتل به آنها علم و آگاهي داشته باشد، عنوان قتل ارتكابي عمد خواهد ديده زيان
عمد خواهد بود و  شبهبي ، قتل ارتكادهيد انيز اما در صورت جهل مرتكب به شكنندگي ،بود

: 1394ايرج بابايي، ( دارددر اين صورت مرتكب بايد ديه را بپردازد كه رنگ و بوي مسئوليت مدني 
  .)442: 1395 يزدانيان، ؛97

 
  يريگ جهينت. 9

عنوان  بهنازك ما را به نتايجي رساند كه در اين مجال  ةجمجم ةقاعد خصوصمطالعه در 
  :ودش مي تحقيق بيان يها افتهي

 داراي دهيد انيزابتدا بايد دانست كه اين قاعده مختص به دعاويي است كه در آنها . 1
است كه در ايجاد و شدت آسيب » رمتعارفيغ و حساسيت خاص و پذيري آسيبشكنندگي، «

  . نقش بسزايي دارد
 جسماني و بالتبع آن دعاوي يها يشكنندگ نازك، ة جمجمة قاعدةمجراي اصلي و اولي. 2
 هاي آسيب آن است كه در دعاوي در پي قضايي ة اما روي، جسماني بوده استهاي آسيب
  . اين قاعده استناد كند بهزينرواني 
 است و ايجاد و شدت آنها به عوامل متعددي ناپذير بيني پيش  جسماني هاي آسيب اصوالً. 3

عنوان  بهاني  جسمهاي آسيب، دعاوي ها نوشته از همين رو در غالب مقاالت و ،بستگي دارد
  .شود مي زيان درنظر گرفته بيني پيش قابليت ةاستثناي قاعد

 چه آنكه نظام حقوقي ما ، استيريكارگ به نازك در حقوق ايران نيز قابل ة جمجمةقاعد. 4
 جسماني هاي آسيبكه برگرفته از نظام حقوقي اسالم است؛ نظامي كه در پي تضمين جبران 

فقه اماميه آنچه براي صدور حكم به مسئوليت مدني الزم همچنين در حقوق ايران و . است
 اثبات وجود آسيب و انتساب آن به مرتكب است كه هر دو اين موضوع در دعاويي ،است
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 تواند يم قانون مجازات اسالمي نيز 291 ة ماد»پ«همچنين بند . نازك مسلم است ةجمجم
  .  اين قاعده باشديريكارگ بهمحملي قانوني براي 
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