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 چکيده

 اصل و خسارات جبران اصل الضرر، قاعده مدنی، مسولیت قانون به توجه با ایران، حقوقی درنظام

 در معنوی خسارات جبران چگونگی مساله حل برای خوبی قانونی ابزارهای اساسی، قانون 171

جبران  تیبر عدم مشروع ینگهبان مبن یاظهارنظر شورااز طرفی . دارد وجود قانونگذار اختیار

 وضعیت کامل اعاده روش، بهترین این نظر را تقویت می کند که ،یبه صورت مال یخسارات معنو

 معنوی خسارات از بسیاری در روش این امّا است، خسارت وقوع از قبل شرایط به دیده زیان

 هایی روش جمله از معنوی خسارات مالی جبران و آن، مالی معادل دادن ولی است. غیرممکن

 غیرمادی، بصورت معنوی خسارت جبران موارد جمله از. اند اعمال قابل موارد بیشتر در که هستند

 از حیثیت اعاده و نمادین جبران جراید، در حکم درج ،(کتبی یا شفاهی) خواهی عذر به الزام

 ریحص توان نمی را معنوی خسارت جبران های راه البته. است ممکن نحو هر به دیده زیان

 نه و دارد طریقت جبران، روش و است آن جبران مهم، امر معنوی، خسارت در زیرا دانست

 به مالی غیر های جبران انواع و مالی جبران که داشت بیان توان می مجموع در اما. موضوعیت

 14 ماده ورود با نیز اخیراً. می باشد دفاع قابل اسالمی حقوق و فقه در معنوی ضرر ترمیم منظور

 اشاره ضمن ، بعدی های اصالحیه و 1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون از آن 1 تبصره و

 خسارات جبران بر عالوه و نموده آن تعریف به اقدام شاکی، نفع به معنوی خسارات جبران به

 برای مصادیقی حتی و دانسته محترم نیز را معنوی طریق به آنها جبران مادی، صورت به معنوی

 قانون سکوت شکست و گویی اجمال به پاسخ تحقیق، این انجام از هدف. است مودهن عنوان آن

 بود. خواهد جایگاه خسارت معنوی در حقوق و مبانی حقوقی آن خصوص در

 -تلفیقی جبران -همگون جبران -معنوی جبران -معنوی خسارات :يديکل واژگان

.معنوی اولویت با جبران
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 کمال رئوف

 وکیل دادگستری
 
 نش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصیدا

 ، ایران تهران تهران مرکز،واحد ،  ، دانشکده علوم انسانیحقوق گروه 
 

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
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mehranlawyer@gmail.com 

 جایگاه خسارت معنوي در حقوق و مبانی حقوقی آن
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 مقدمه
 قابلیت قرار گرفته، اصل شحقوقی مورد پذیر نظامهای و حقوقدانان از بعضی سوی از که مدنی مسئولیت حقوق بنیادین اصول از یکی

د )خادم قواعد فقهی آن را قبول کرده ان به استناد با و پرداخته اصل این از طرفداری به فقها از بعضی نیز فقه است که در خسارات کلیه جبران

 اساسی قانون در قانونگذار، چه و گرفته قرار عنایت مورد جدی صورت به معنوی خسارت ایران، جاری قوانین (. در1392سربخش، سلطانی نژاد، 

 این از نمونه هایی به ذیل در می کند. بیان را آن جبران لزوم و مسؤولیت دانسته موجبات از را معنوی خسارات مدنی، قانون و کیفری قوانین در یا

 یم داشت:خواه اشاره ای قانونی مواد

 خاص،ضرر مورد در حکم تطبیق در یا در حکم یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه» قانون اساسی آمده است:  171در اصل 

 هرحال در و می شود جبران خسارت صورت این غیر در و است ضامن اسالمی موازین تقصیر، طبق صورت در شود، کسی متوجه معنوی یا مادی

 امیر نباته، اصبغ بن حدیث در چنانکه است، قضاوت زمینه در فقهی منابع از متخذ قانونگذار نگرش نوع این«. می گردد حیثیت اعاده از متهم

 (. فقیهان1388)عاملی، « شود جبران مسلمین وسیله بیت المال به باید کنند خطا مال و خون در قضات گاه هر» علی )ع( فرمودند:  المؤمنین

 با قانون اساسی خبرگان (. مجلس1364دانسته اند)مجلس شورای اسالمی،  بیت المال عهده به را قاضی اشتباه و قصور از ناشی خسارت جبران

 است. رسانده تصویب به را آن اصل، این فقهی مبانی به توجه

 

  قوانين عادي ماهوي  -1

 مدنی مسؤوليت قانون
 است. این رسیده تصویب به 1339اردیبهشت ماه  هفتم در سوئیس فرانسه، نظیر یکشورهای قوانین از الهام با مدنی مسؤولیت قانون

 هرکس» این قانون مقرر می دارد:  1دانست. ماده معنوی خسارت جبران زمینه قانونی در منبع مهمترین اساسی قانون از بعد می توان را قانون

قانون  موجب به که دیگر حق هر به یا تجاری شهرت یا حیثیت آزادی، مال، تی،سالم جان، بی احتیاطی به در نتیجه یا عمداً قانونی مجوز بدون

 در قانونگذار«.است خود عمل از ناشی جبران خسارت مسؤول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب که کند وارد لطمه شده ایجاد افراد برای

پیش  را مدنی مسؤولیت آنها به متجاوزین برای و داده قرار حمایت مورد خوردارندبر قانونی پشتوانه از که را غیرمالی حقوق روشن بینی، با ماده این

 خسارت با همراه اینکه از اعم را معنوی خسارت ورود  مدنی قانون مسؤولیت 2است. ماده  کرده ملزم معنوی جبران ضرر به را آنان و کرده بینی

 موجب زیان کننده وارد عمل که در موردی»است. این ماده مقرر می دارد:  دانسته رسیدگی قابل شود وارد مستقل صورت به یا گردد مادی ایراد

 وارد عمل می کند. چنانچه محکوم مزبور خسارت جبران به را او امر، ثبوت و از رسیدگی پس دادگاه باشد دیده زیان معنوی یا مادی خسارت

همچنین در ماده «.    محکوم خواهد کرد کرده وارد که خسارتی نوع همان برانج به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی زیان موجب کننده

 همه جبران مسؤول زیانکار باشد، آن مانند و بدنی نقص شخصی موجب سالمتی به لطمه با جسمی صدمات چنانچه» این قانون آمده است:  5

 «.است شده تلقی خسارت ها

 مطرح صراحت با معنوی زیان 9، 7و در مواد  است گرفته قرار حکم و توجه مورد معنوی تخسار هم باز قانون این 10و  9، 8، 7در مواد 

 در شده است. به هرحال تعبیر خانوادگی یا شخصی موقعیت و اعتبارات و برحیثیت زیان وارد به معنوی خسارت از مزبور قانون 8 ماده در ولی

 "می دارد: مقرر مدنی مسؤولیت قانون  7است. ماده  شده شناخته جبران زممستل نتیجه در و مسؤولیت موجب معنوی مذکور خسارت مواد

یا  مجنون ناحیه از وارده زیان های همه جبران مسؤول مواظبت یا نگهداری در تقصیر صورت صغیر در یا مجنون کننده مواظبت و نگهدارنده

 ."باشد معنوی یا مادی وارده زیان اینکه از اعم است، آمده شمار به صغیر،

 و اعتبارات و به حیثیت واقع مخالف انتشارات یا تصدیقات اثر در که کسی» باشد:  معنوی یا مادی وارده زیان اینکه از اعم ، 8در ماده 

 و تقصیر و نیت سو با اینکه از اعم اشخاص موقعیت و اعتبار و به حیثیت لطمه بنابراین«. است آن جبران مسؤول آورد وارد زیان دیگری موقعیت

 است. معنوی خسارت مصادیق مهمترین باشد از پذیرفته صورت اشتباه

 که دختری» که  است آمده ماده این کرده است؛ در بحث معنوی خسارت از مصداقی، و موردی صورت به مدنی مسؤولیت قانون 9ماده 

مطالبه  مادی، زیان بر عالوه مرتکب از می تواند شده نامشروع هم خوابگی به حاضر بودن از زیردست سوءاستفاده یا تهدید یا حیله اعمال اثر در

 جرم به مربوط کیفری دعوی با همراه می تواند زیان معنوی مطالبه به مربوط دعوای خصوصی که نکته این به اشعار ضمن«. بکند هم معنوی زیان

 از قواعد کلی بهره گیری با مدنی مسؤولیت قانون که رسید نتیجه این به می توان فوق، مطالب به توجه گیرد. با قرار رسیدگی مورد نامشروع رابطه

 صورت دیگر طریق هر به یا بوده مال وسیله به این جبران خواه کرده تلقی ضروری امری را معنوی خسارت جبران مدنی، مسؤولیت عمومی و

ه بیان داشته دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی ک 2پذیرد.و از طرفی کیفیت یا نحوه جبران معنوی را به همان نوع )با اشاره به ذیل ماده

که وارد کرده محکوم خواهد کرد( عنوان کرده ولی همان گونه که اشاره شد مکانیزم خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و به کلی گویی 

 بسنده شده است.
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 مدنی  قانون

توان  یرا م یاز مواد آن قطع استمرار خسارت معنو یدر برخ یلنام برده نشده است. و یبه صراحت از خسارت معنو یدر قانون مدن

( 14/8/1370)اصالح  یقانون مدن 1130است. به طور مثال، در ماده  امدهین انیبه م یسخن یدر قانون مدن یاز جبران خسارت معنو یول دید

طالق کند، چنانچه  یاکم شرع مراجعه و تقاضاتواند به ح یم یموجب عسر و حرج زوجه باشد، و تیکه دوام زوج یدر صورت»آمده است: 

نباشد زوجه به اذن حاکم  سریکه اجبار م یتواند زوج را اجبار به طالق کند و در صورت یعسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه م

 شتریعسر و حرج را که ب قیدمصا 3/7/1379ماده مذکور مصوب  لیکه قانونگذار در تبصره ذ رددگ یمالحظه م«. شود یشرع طالق داده م

، 133، 132، 130نموده است. به عالوه مواد  نیشود، تب یم یموجب ورود خسارت معنو یزوجه است و ادامه زندگ یناظر بر حقوق معنو

 یآور مدن تیاز اعمال مسئول یقیمصاد نیمب زین یقانون مدن 1191، 1173، 1117، 1115، 1103، 1056، 1043، 1041، 1037، 1035

 (.1394باشد )افشار،  یم یمعنو یها انیز رادیاز ا یناش

 

 قانون مجازات اسالمی 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی با رویکرد تطبیق مصوبات و مقررات جاری با موازین شرع و قانون اساسی، این مهم در قوانین عادی از 

سال اجراء می  5که به طور آزمایشی برای مدت  1/2/1392ب و قانون مجازات اسالمی مصو 8/5/70جمله قانون مجازات اسالمی مصوب 

قانون مجازات  58گردیده است، مورد توجه قرار گرفت که به برخی از موارد آن ذیالً اشاره می کنیم. ماده  1370گردد و جایگزین قانون سال 

قانون اساسی می باشد، به پیروی از اصل یاد  171اصل  مقرر می دارد: در این ماده که با اندک تغییری، تکرار مفاد 8/5/1370اسالمی مصوب 

شده، قاضی را ضامن جبران ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود می داند و در صورت ورود خسارت به واسطه قصور و اشتباه قاضی، 

امر خطیر قضاوت، پیوشته وجود دارد  مسئولیت مدنی دولت را در تدارک زیان اشخاص، مفروض دانسته است؛ زیرا احتمال خطا و اشتباه در

و اگر قضاوت را در برابر خطاهای شغلی خود هم، مسئول بدانیم، استقالل قضایی و قاطعیت تصمیم گیری خود را از دست می دهند و بیم 

اد متعهد و متخصص این مسئول بودن و جبران خسارت زیان دیدگان، جرأت تصمیم گیری صریح و قاطع را از قاضی گرفته و به عالوه، افر

 (.1376برای امر قضا رغبتی نخواهند داشت )سلطانی نژاد، 

قانون تعزیرات اسالمی، هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری  511طبق ماده 

شده است عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت و هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری 

اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.در این ماده عالوه بر مجازات خسارت مجرم، خسارت مالی و معنوی وارد بر دولت و 

ده و یا نیروی انسانی را مدتی سرگرم اشخاص نیز باید جبران شود، زیرا دولت محل تهدید را محاصره نموده و وسایل و امکانات را جابه جا کر

و از کار روزمره بازداشته است )خسارت مالی( و از طرفی با این تهدید موقعیت و اعتبار دولت در داخل و خارج تضعیف می شود )خسارت 

 می گردند.معنوی(. از سوی یگر اشخاصی که سوار هواپیما یا کشتی هستند با این تهدید دچار آسیب جسمی یا روحی و روانی 

قانون تعزیرات اسالمی )تجاوز به حق خلوت و حقوق معنوی شهروندان(، مواد  580، 570، 556، 555عالوه بر موارد مذکور مواد 

قانون تعزیرات اسالمی )ناظر بر ورود به عنف و هتک حریم  694، 669، 668، 652، 641، 640، 619، 618، 617، 609، 608، 596، 582

)هجو کتبی یا شفاهی دیگری( و برخی دیگر مواد قانون تعزیرات اسالمی، همگی حکایت  700، 699، 697مچنین مواد خصوصی دیگری( و ه

از توجه قانونگذار به ایجاد قواعد عمومی و تعیین ضمانت اجرایی را در خسارت معنوی ناشی از جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت شهروندان 

 است.

 

 قوانين عادي شکلی -2

 آیين دادرسی کيفري قانون

عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار  ،زیان معنوی "قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان شده: 14ماده  1تبصره در 

 به الزام قبیل از دیگر؛ طرق از زیان تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفعشخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می

افراد یا اعتبار اجتماعی  خسارات وارده بر حیثیت و آبروی. مطابق با ماده مذکور، "نماید حکم آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی

ی و مصادیق بسیار دیگر نیز دارد که در مواد قانون نبوده به این تردید خسارات معنوی محدودولی بی ،از جمله خسارات معنوی است ؛اشخاص

 هر یک از زوجین به دیگری، آزردن تحمل غیرقابل توجهیصدمات عاطفی مانند بی، این موارد، از جمله نگرفته است. قرار مورد عنایتمختلف 

مذهبی  قداتمعت به اهانت، ناگوار دادن خبر ،ترساندن شخص ،بعضی لطمات روحی از قبیل تهدیدو یا  در مقابل مادر یا پدر او یا برعکس فرزند

)حاتمی،  سازدفرد خدشه وارد می شخصی نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا که معموالًاست  آن و مقدسات اشخاص و امثال

1377). 
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 یش بینی میپراحت از قابلیت جبران خسارت معنوی یاد نموده و حداقل دو طریق کلی برای جبران آن ص به قانون فعلی، وضع در

از قبیل  ؛ت مالی، به رفع زیان از طرق دیگرحکم به جبران خسار تواند عالوه بر صدوردادگاه می، 14ماده  1کند. به موجب قسمت دوم تبصره 

 .الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

وی به پول است یا ران خسارت مالی، تقویم خسارت معناین ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت عالوه بر صدور حکم به جب حال

 که …ران پولی و اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می شود و به این معنا است که دادگاه عالوه بر خسارات مادی و جب

  کند؟ اماقد …به عذرخواهی و ارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می تواند به جبران از طریق الزام غیرخس به مربوط

زیرا اگر  ؛تمربوط به غیر خسارت معنوی اس« حکم به جبران خسارت مالی»عبارت  ،در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود

ر را ، همان منظو«جبران خسارت از طریق مادی»مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می توانست با عبارت 

  .یاد نمی کند بلکه عنوان کلی جبران مادی را بیان می کند« طریق جبران»نشان دهد و حال آنکه مقنن از 

زیرا اوالً در  ؛آن است منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر ،با این حال، در مقام داوری به نظر می رسد

مربوط به هیچ کدام  ،سخن می گوید و عبارت جبران خسارت مادی ،ی و منافع ممکن الحصولمعنو ،صدر ماده از ضرر و زیان های مادی

. یاد می نمود ،اشاره نمی کرد و کافی بود از عبارت جبران خسارت مادی ،ارت مالیبنیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود، به ع

 در مقنن، دهد، می نشان خوبی به آمده، میان به سخن «…یان از طرق دیگر از قبیلبه رفع ز»که از عبارت  14ماده  1در ادامه تبصره ثانیاً 

، نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست در را( مالی تقویم طریق) خاص از بعد( دیگر طرق) عام عطف و است معنوی خسارت جبران طریق بیان مقام

لزوماً به معنای  ،رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت مالی حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛

 ،بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد ؛تقویم به پول نیست

 .1نه اینکه به خود پول، حکم دهد

 

 قانون آیين دادرسی مدنی

مربوط به شرایط  66تا  47دادرسی مدنی که ناظر بر نحوه اقامۀ دعاوی مدنی و چگونگی رسیدگی به آن ها است، از مواد قانون آیین 

ه طور صریح از ببه تعریف خسارت و مصادیق آن می پردازد؛ گرچه  519و  515و تشریفات تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است و در مواد 

اسی در راستای قانون اس 171و  169، 40، 3ده است، لیکن می تواند تضمین مناسبی برای اجرای اصول عبارت خسارت معنوی نام برده نش

 اجرای عدالت قضائی فراهم کند

جرای عدالت اقانون اساسی در راستای  171و  169، 40،  3یکی از قوانین عادی که می تواند تضمین مناسبی برای اجرای اصول 

، مواد 17ماده  6و  4 ،1، بندهای 15ماده  6، بند 6ماده  6می باشد. بند  27/7/1390رت بر رفتار قضات مصوب قضائی فراهم کند، قانون نظا

ضائی متعارف قضات است آیین نامه اجرائی قانون مرقوم، ضمانت اجرای تخلف از رفتار و عملکرد ق 24و  12، 13قانون مذکور و مواد  30و  18

 6ماده  6ون برابر بند خسارات ناشی از اشتباه یا تقصیر نسبت به زیان دیدگان تأکید می کند.طبق این قانو به عالوه بر لزوم جبران مطلق 

انون اساسی و ماده ( ق171یکی از صالحیت های دادگاه عالی، اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم )

 . ( این قانون می باشد30)

ارده است که ابتدا وقاضی در صورتی مسؤول جبران خسارت  ،توان گفتاماره تخصص قاضی در صدور احکام قضایی میبا توجه به 

باشد تا در صورت یمتقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صالحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات 

دعوی حقوقی در دادگاه  ز این جهت، زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامهتأیید تحقق تخلف و محکومیت قاضی ا

تظامی قضات محرز گردد، خسارات خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی اشتباه در دادگاه عالی ان دار،صالحیت

رده را اثبات نماید، سببیت بین صدور رأی اشتباه و ضرر و زیان وا که زیان دیده بتواند رابطهارائه گردد و در صورتی  دادخواست مطالبه

 .(1378)گلدوزیان،  باشدمحکومیت قاضی صادر کننده مطابق قوانین امکان پذیر می

اشخاص دارای مهارت  نظر داشت این است که چون این گونه در نکته مهمی که در تشخیص تقصیر ناشی از انجام وظیفه قاضی باید

؛ از همین روست که قانون توان به داوری عرف عام استناد کردباشند، لذا برای احراز تقصیر آنان نمیخاص خود می هایحرفه در و تخصص

موارد اشتباه ی از (. از سوی دیگر، یک1375احراز شود )ولیدی،  عالی انتظامی قضاتدادگاه  مذکور نیز عنوان داشته ابتدا بایستی موضوع توسط

امر خالف واقع، از ناحیه  از تصور است عبارت که منظور از آن موضوع دعوی است در اشتباه قاضی که باعث مسئولیت مدنی او خواهد شد،

 آنها عایتر جرم یا نسبت به درک حکم، قانون و مقرراتی است که دادرس، نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب

                                                           
 (.1384 اکبری،) است غیرشرعی تقویم ضرر معنوی به پول، ،گفته اتنظر برخی البته شورای محترم نگهبان در - 1
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است.  بر مورد خاص حکم تطبیق در اشتباه قاضیمورد دیگر،  .برای دادگاه الزم االتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود

تر، لیل دقیقاما در تح در تطبیق حکم بر مورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند. دادگاه ین، چنانچه قاضی و دادرسیابنابر

 اطالع باشد.است قاضی صادر کننده حکم از وجود قانون بی بندرت ممکن، اوالً .این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند

ق در نتیجه اشتباه قاضی در تطبی ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند که به ضرر کسی تمام شود.، ثانیاً

ای از اوقات اشتباه در تطبیق حکم جزایی، ممکن است ناشی از در نهایت در پاره خواهد شد. او حکم بر مورد خاص موجب مسئولیت مدنی

این نوع اشتباه گرچه  صدور حکم جزایی شود. اشتباه در پایه بدین معنی که عدم توجه به شرایط صحت عقد و نظایر آن مسائل مدنی باشد.

 .(1375)ولیدی،  به حساب آورد توان آن را نوعی اشتباه موضوعیحکمی است، ولی می ظاهراً

 آزادی به احترام قانون واحده ماده در. است شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قانون خصوص این در دیگر قانون

 پیشگیری و معنوی حقوق حفظ بر نظارت منظور به مذکور نونقا 15 بند اجرایی دستورالعمل همچنین و شهروندی حقوق حفظ و مشروع های

 مقررات اساس بر وجه پرداخت شیوه به معنوی خسارت مطالبه تشریفات و شرایط به سرمایه های غیرمادی و حریم خصوصی افراد تعرض از

 دعوای به رسیدگی ضمن که است شده بینی پیش … و اتهام مظان در اشخاص دادخواهان، از حمایتی و ساز و کارهای مدنی دادرسی آیین

 های زیان جبران مطالبه حق کننده تضمین بحث، مورد شکلی مقررات دیگر بیان به است؛ رسیدگی و طرح قابل جداگانه طور به یا جزایی،

 است. معنوی و مادی

 

 نینماد ای یروش خسارت اسم -3
 انیکه ز نیا ایوارده قابل اثبات نباشد و  انیز ایابل توجه نباشد و ضرر ق زانیم ایقابل جبران باشد و  ریهرگاه خسارت وارد شده غ

 نینماد ای یجبران کند، دادگاه حکم به جبران خسارت اسم یمعادل مال یرا نخواهد با اعطا شیو اعتبار خو تیثیوارده بر ح یلطمه ها دهید

کند  یرا جستجو م انکاریبر فاعل ز یروزیبلکه پ ست،ین یمعنو انیبه دنبال جبران ضرر و ز دهید انیروش ز نیکند. در ا ی( صادر مکی)سمبل

 (.1388 ،یمی)ابراه

مثل  یمقدار واحد پول نیبه کمتر انیروش معموالً عامل ز نیمرسوم است. در ا سیانگل کا،یچون فرانسه، آمر ییدر کشورها وهیش نیا

صدور حکم به  قیاو از طر تیدارد، اثبات حقان تیاهم دهید انیز یراآنچه ب قتیگردد. در حق یفرانک محکوم م کی ایپوند  کی ایدالر  کی

کند که خواهان  یم دییصرفاً تأ ز،یخسارت هر چند ناچ نیدارد؛ ا یو اعتبار حقوق یاو ارزش اجتماع یاست که برا یجبران خسارت معنو

 .(1394نژاد،  یشده است)سلطان روزیرا ثابت کرده و در مقابل خوانده پ شیخو یادعا

به صورت  یزیناچ اریمتوجه طرف مقابل نشده باشد، مبلغ بس یقرارداد را نقض کرده، اما در عمل خسارت نیاز طرف یکیکه  یدر موارد

 یبلکه برا ست،ین دهید انیجبران ضرر از ز ینوع خسارت، برا نیا نیی. تعردیگ یشود و مورد حکم قرار م یم نییبه عنوان خسارت تع نینماد

است. البته مسلم  یجبران قیطر نیاعالم دادگاه مناسب تر نیهم دن،یدارد در خسارت نما نینماد ۀنقض قرارداد است و جنب حانعکاس قب

 (.م2003 تل،یندارد )تر یمیترم ۀجبران خسارت وجه ۀویش نیاست، ا

وجود  نینماد ای یند خسارت اسممان یچون الضرر، نهاد یجبران خسارت یبر خالف حقوق انگلستان، با توجه به مبان رانیدر حقوق ا

 جادیا یخسارت افتیصرف نقض قرارداد از جانب متعهد بدون ورود ضرر به متعهدله، حق در نی(. بنابرا1394مدرس و همکاران،  ینیندارد)حس

 (.1378 ان،یاست )کاتوز رانیخسارت در حقوق ا افتیحق در جادیا طیاز شرا« لزوم ورود ضرر»رو است که  نیا زنخواهد کرد؛ ا

 

  یهاي حقوقخسارت معنوي در اندیشه جبران -4
دانان با استناد به عدم امکان ارزیابی میزان های معنوی از جمله مسایل حقوقی است که برخی از حقوقله جبران مالی خسارتامس

بار و م امکان از بین بردن اثر عمل زیانسازی آن با پول، عدم امکان بازگشت به حالت سابق با دادن مال، عدضرر معنوی، عدم امکان معادل

های مختلف ضررهای اند. بعضی دیگر بین انواع و گروهعدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و معادل مالی اصوالً جبران آن را غیر ممکن دانسته

اند. بارش مسئول دانستهعمل زیان رسان را نسبت بهاند و برخی دیگر به استناد عدالت، انصاف و منطق حقوقی زیانمعنوی تفصیل قائل شده

رسان پرداخت های معنوی را مسئولیت کیفری دانسته و ماهیت پولی را که زیاندانان مسئولیت ناشی از حقوق و سرمایهبرخی از حقوق

تجاوز قرار گیرد، از ها و حقوق خصوصی محض افراد مورد اند. از منظر حقوق اسالمی اگر سرمایهنماید، نوعی کیفر خصوصی تلقی نمودهمی

دیده پرداخت نماید. همچنین رسان باید مبلغی به عنوان غرامت به زیانگردد که بر اساس مشروعیت تعزیر مالی، زیانمصادیق حرام تلقی می

ت بدانیم، از را خسارگردد؛ ولی اگر آنهای جانی و مالی بر اساس نظریه مجازات دانستن آن غرامت تلقی میپرداخت دیه در ازای خسارت

 -آید. جبران مالی خسارت معنوی در حقوق بسیاری کشورهای پیرو نظام رمیمصادیق جبران مالی خسارت مادی و معنوی به شمار می
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قانون مسئولیت مدنی،  2و  1الملل پذیرفته شده است. در حقوق ایران برابر مواد لو و بسیاری از کشورهای اسالمی و حقوق بین ژرمنی، کامن

 (.1383)نقیبی،  بران خسارت اعم از مادی و معنوی قابل شناسایی استج

امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این  زمینه های حقوقی دانشمندان علم حقوق درنظر به اهمیت نظریه

و شیوه های جبران خسارت های حقوقی بین المللی، نظریه های قضایی در حقوق داخلی وو رویه قوانین گیری، تغییر و تحولدر شکل نظریات

 به طور کامل بیان خواهد شد.

 

 هاي حقوقی خسارت معنوي در دکترین جبران مالیامکان یا عدم امکان  -5
این دسته اند؛ دانانی هستند که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی نمودهالکانتی نری، ساوینی، ماسن و بودری از جمله حقوق

های اند، در اثبات ادعای خویش به دلیلناشدنی دانسته جبران های معنوی رادانانی که برخی از انواع خسارتحقوق و همچنین دانانحقوق از

 اندقی شمارش نمودههای نظری، فنی و اخالدلیل سه گانه عناوین تحت ها راها این دلیلاند. بعضی از آنعلمی، عملی و اخالقی استناد نموده

 .نماییمدانان را ارائه میهای سه گانه مذکور آرا و نظریات حقوقبا عنایت به دلیل . ما نیز(1375)لوراسا، 

دارایی معنوی از اموال »گوید: پول است؛ ساوینی در این زمینه می به ترین دلیل عدم امکان ارزیابی خسارت معنویاولین و شاید مهم

به فرد  را حقوقی قرار دارد. ویژگی انسانیت -دهدکه سرمایه مادی او را تشکیل می -مکتسب اموال برابر رزادی آدمی است و درفطری و ماد

گیرد؛ به آن در قلمروی حقوق خصوصی قرار نمی مربوط و حقوق فطری بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است. سرمایهمی

 مالی جبران نظری منکران    برخی در تبیین دلیل . «ها وجود ندارددارند و ضمانت اجرایی برای آن قرار وق در ورای قوانینبلکه این حق

. بعضی نظر به (1375)لوراسا،  «از بین ببرد را تواند ضررچون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست، لذا پرداخت غرامت نمی»اند: نوشته

اند؛ چون به زعم این دسته از را محال تلقی نمودهشود، جبران مالی آنداده می آن جبران بین ضرر و چیزی که برای )یکسانی( لتعدم مماث

جبران شود و اصوالً به همین جهت ضرر  مال با دیده وارد نشده کهگونه ضرر مادی به زیانایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچ با دانانحقوق

 اند.نامیده مالی غیر را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر مادی

مبلغی در عوض درد و رنج یا اندوه یا از بین رفتن زیبایی  اگر توان با پول ارزیابی نمود؛ حتیخسارت معنوی را نمی»اند: برخی نوشته

بودری و الکانتی «. گرداندرفته را باز نمی بین برد و زیبایی ازنمی سازد و حزن را از بینمبلغ درد را مرتفع نمی ، ایندیده پرداخت گرددبه زیان

 دیده به هر میزانی که کاهش یافته، دوباره افزوده گردد؛ در مورد زیانزیان دارایی اساسی ضرر و زیان این است که به نقش: »گویندمی نری

صورت تحقق زیان معنوی از  و در متضرر از جهت کمیت حادث نشده دارایی در ؛ زیرا نقصانیرفت توانبه دنبال چنین مقصدی نمی معنوی

برای  ، کاریحیثیتی داشته باشد که جنبه قدر شده بزرگ باشد و هر پول ندارد، اگر چه درد احساس بر جا که این نوع زیان هیچ تأثیریآن

است که عامل خسارت را به پرداخت ضرر و زیان در حق  هدف تأسیس قانون آن: »سدنویمی زمینه در این ماسن «.توان کردجبران آن نمی

قرار دهد، در مورد خسارت صرفاً معنوی  جرم قبل از وقوع حالت در را علیه خسارت را محو و ناپدید نماید و مجنی تا مجنی علیه محکوم کند

لطمه  فرانک هزار یا صد کرد؟ آیا توان خسارت وارده را محومجنی علیه می به پول لغیتوان به این هدف رسید؟ آیا با پرداخت مبچگونه می

کند؟ آیا فالن مبلغ پول تألّمی را که بر جبران می -گردددار شدن آبروی مجنی علیه میکه موجب لکه -به حیثیت ناشی از توهین زشت را

سازد؟ نماید؟ آیا پول زخمی را که موجب تغییر قیافه و زشتی مجنی علیه گردیده، بر طرف میفرزند به پدر او دست داده، ترمیم می اثر مرگ

تواند کاری انجام را تدارک کرد و پول نمیتوان آنپذیر نیست و به هیچ وجه نمیامکان آن اً نه؛ عمل زشتی واقع شده است و دیگر ترمیممحقق

 (.1375)لوراسا،  «طی نماید را تواند راه اقتصادشناسی نمیتواند برای درد باشد؛ رواندهد؛ در این مسئله پول مطرح نیست؛ پول نمی

مادی  زیرا زیان معنوی فاقد جنبهد؛ داننی جبران مالی خسارت معنوی را براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی غیرممکن میبرخ

 و خطاکار را به جبران آن محکوم نماید؛ بنابراین او مجبور است میزان ضرر را با درجه نماید را دقیقاً تعیینتواند میزان آننمی و قاضی است

شود و در حقیقت مبلغ پرداختی به نیز بیشتر می خسارت تر باشد، حکم بهسنگین چه رسان مقایسه نماید. بدیهی است خطا هرنتقصیر زیا

 که جبران ضرر باشد، جریمه و کیفر است و این مطلبی است که با مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آن از مسئولیتجای این

دالیل نظری عدم امکان جبران خسارت معنوی، موارد زیر را  دانان در زمینههای حقوقبندی از آرا و نظریهدر یک جمع .سازگار نیست کیفری

عدم  -3عدم امکان معادل سازی آن با پول  -2ضرر معنوی  ارزیابی میزان امکان عدم -1توان به عنوان مستندات این دلیل یادآور شد: می

 .ضرر و معادل مالی آن بین و مماثلت عدم سنخیت -5باز عدم امکان از بین بردن اثر عمل زیان -4مال  سابق با دادنامکان بازگشت به حالت 

 

 لطتنظریه مخمبانی  -6
همه موارد و انواع خسارت معنوی  مالی ند؛ گروهی جبرانشواند، به دو گروه تقسیم میمنکر جبران خسارت معنوی شده که کسانی

یا  تفکیک توان از آن به نظریه تفصیل یااند که میقایل به تفکیک شده خسارت دانان بر حسب مورد یا نوعنکرند و برخی دیگر از حقوقرا م
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یاس و فن کشور فرانسه و مات از نیال، اسمن و دالوز، البورد، مانژن، میشل لوراسا، می، تربوتینو رو دانانی چون ابریمختلط تعبیر نمود. حقوق

مختلف  هایو قرائت تقریرها مختلط دارای ، نظریههای تفکیک متفاوت استکه مالک جاآن اند. ازلیتز از آلمان از این نظریه پیروی نموده

 (1386)نقیبی،  شودها اشاره میآن به باشد که به صورت مختصرمی

خسارت  ؛ ولیخسارت قابل جبران است جرم جزایی نشأت گرفته باشد، آن از چه خسارت معنویچنان« رو»و « ابری»نظریه براساس 

؛ است از ضرر مادی قابل جبران مستقل دان ضرر معنویناشی نشده باشد، قابل جبران نیست. به نظر این دو حقوق جزایی معنوی که از جرم

پذیرش این نظریه را موجب نیز همچون مازود دانان برخی از حقوق ناشی شده باشد جرم که خسارت معنوی از است شرط جبران آن ولی

گروه از  جبران خسارت معنوی آن تنهانیز  و دالوز نیال، اسمننظریه میدر  .(1386)نقیبی، اندو مدنی دانسته کیفری خلط بین مسئولیت

 مدعی خسارت معنوی متضمن اتالف یا محرومیت اگر اینهای معنوی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد؛ بنابرخسارت

 مستقل میسر نیست. پذیرش این نظریه به معنای عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی به صورت آن مالی نباشد، جبران انتفاع از خصوصی

را ارزیابی مالی نمود. او با آوردن مثالی مقصود خویش را توان آنب بسا ؛ چهاست معتبر امور نیال معتقد است شرف نیز مانند دیگر. میباشدمی

جا که دهد؛ این خسارت معنوی از آناز دست می گوید تاجری که به اعتبار او لطمه وارد شده، اعتماد تجاری خویش راسازد و میآشکار می

، ضرر مالی وارد نشده شود به او فحاشی شود یا نسبت ناروا داده را ارزیابی به پول نمود؛ ولی اگرتوان آنمقرون به خسارتی مادی است، می

 .را جبران نمودتوان آناست و لذا نمی

های مادی دارای اهمیت و ارزش مستقل های عاطفی و معنوی نسبت به سرمایهاین نظریه پذیرفته نیست؛ زیرا سرمایهبه نظر می رسد، 

که منجر به زیان مادی بشود یا نشود، نیازمند جبران مستقل است؛ یعنی خسارت معنوی اعم از اینسرمایه معنوی  به هستند؛ بنابراین لطمه

؛ به ویژه از آن جهت که در بسیاری از موارد امکان تفکیک لطمه شود به صورت مستقل ارزیابی و جبران که نمایدعدالت و انصاف ایجاب می

 .ادی وجود داردبه سرمایه معنوی از ایراد ضرر به سرمایه م

های معنوی را به دو گروه اجتماعی و عاطفی تقسیم دانان مجموعه سرمایهاز حقوق گروه این، تربوتین، البور و مانژن نظریهبراساس 

به سرمایه  . خسارتگرددکنند که بر این اساس خسارت نیز به دو قسم خسارت معنوی اجتماعی و خسارت معنوی عاطفی تقسیم میمی

که گروه دوم  -باشد؛ ولی لطمه به احساسات و عواطفعنوی اجتماعی عبارت از تعرض به حیثیت، اعتبار و شهرت است که قابل جبران میم

تفکیک بین دو گروه از خسارت معنوی پذیرفته نیست؛ چون عدالت و انصاف  باشد.نمی جبران قابل -دهدهای معنوی را شکل میخسارت

اجتماعی به  معنوی خسارت های اجتماعی قابل جبران باشند؛ عالوه بر آن جواز جبرانمانند خسارت های عاطفیارتکند که خسایجاب می

های معنوی و چه بسا علت قابل جبران دانستن خسارت استاعتبار آثار مادی است که در این صورت این نظریه بیان دیگری از نظریه پیشین 

اثر مادی بر آن  شود؛ مانند کاهش اعتبار شخص که در اغلب مواردها به زیان مادی منجر میاز خسارت گروه این اجتماعی آن باشد که غالباً

یا در آینده شغلی او مؤثر است یا نسبت به آینده فرزندان  دهد کار خود را تغییر شود محلدیده مجبور میباشد؛ به نحوی که زیانمترتب می

 است دانانی است که از این نظریه پیروی نمودهگذارد. ماتیاس آلمانی از جمله حقوقاو تأثیر مییا تجارت یا صناعت 

معتقد است تنها منافعی که قانوناً حمایت شده باشد، قابل جبران  -دهدکه نظریه مختلط را ارائه می -دانان آلماناز حقوقنیز فن لیتز 

های معنوی مورد حمایت قانون وارد شود، جبران آن ضروری است. به طور که به منافع و سرمایهای گونه لطمه هر است؛ بر اساس این نظریه

برخی از نویسندگان حقوقی  نداده باشد، قابل جبران نیستند. قرار ها را مورد حمایتهایی که قانون آنطبیعی آن دسته از منافع و سرمایه

که قانون برای افراد ایجاد کرده و از  را دانند که طی ماده یک آن لطمه به هر حقیاین نظریه می گرفته ازایران، قانون مسئولیت مدنی را الهام

 (.1351د )فقه نخجیری، اننظر حقوقی قابل حمایت است، قابل جبران به شمار آورده

 

 مبانی نظري امکان جبران خسارت معنوي -7
؛ لذا جبران زیان معنوی اندنیافته مستحکم مالی خسارت معنوی را چندان رانجب مخالفان دانان فرانسوی استداللبسیاری از حقوق

و دیگران به این  مازو چون اند. حقوقدانانیرا در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه در آن تمام باشد، ممکن و میسور دانسته

زیرا  م(؛1995د )سنهوری، انمفهوم جبران را منشأ انکار جبران خسارت معنوی دانسته اشتباه در فهم دانانحقوق نظریه باور دارند. برخی از

چنین تلقی از جبران چه بسا  که بادیده به حالت و وضع سابق است؛ در حالیبازگرداندن زیان خسارت جبران اند هدف ازها تصور کردهآن

به امکان جبران مالی خسارت معنوی سعی  معتقد دانانحقوق هت بسیاری ازهای مادی نیز قابل جبران نیست. بدین جبرخی از خسارت

 بهترین پول جا کهجبران به معنای ارائه جایگزین است و از آن»گوید: تبیین نمایند. دلماس در این زمینه می را جبراناند تا مفهوم نموده

که بایسته نیست جبران ضرر معنوی را به بهانه عدم  است معتقد تریبس«. یردتواند به وسیله پول صورت پذجایگزین است، پس جبران می

به مصلحت او صادر  که دیده به خسارت معنوی را از حکمیدست رفته، نفی نماییم؛ بلکه واجب است زیان از چهآن امکان به دست آوردن

 .(1384)نقیبی،  شود، محروم ننماییممی
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های معنوی با پول تردید ناپذیر است، ولی این بدان معنا نیست که یابی دقیق خسارتعدم امکان ارزشاگر چه  نگارندهبه نظر 

خویش مبرَّا بپندارد؛ بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب  بارزیان رسان خویشتن را در مقابل افعالزیان

دادرس باید با توجه به وضعیت و  . البتهبار خویش مسئول باشد و زیان وارد شده را جبران نمایدیانرسان در مقابل عمل زنماید که زیانمی

خود را تسکین دهد و  روحی دیده قرار گیرد تا او بتواند آالمدیده تالش نماید معادل زیان معنوی در اختیار زیانشرایط اختصاصی زیان

دیده به حالت سابق است؛ چون چنین ید چنین پنداشت که هدف جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیانرا ترمیم نماید. نبا وارده هایلطمه

چه به یک نسخه خطی باشد؛ چنانهای مادی نیز ممکن نمیاز زیان برخی دست نیافتنی است و در معنوی هایهدفی در بیشتر خسارت

را به حالت پیشین  بهاو گران تواند این اثر نفیسشود، آیا پرداخت بهای آن میمنحصر به فرد که ارزش مالی زیادی دارد، خسارت وارد 

 برگرداند؟

الوصف نباید از نظر دور داشت که دریافت معادل آن به گرداند؛ معنمی رازای مالی آن را به حالت سابق ببدون تردید پرداخت مابه

در رفع  دستی خویش در حدود امکانهای خطی بسپارد تا او با چیرهترمیم کننده نسخهاثر را به ماهرترین  تا این دهدمی مالک آن امکان

گونه منکران امکان جبران خسارت معنوی از مبانی و استحکام کافی برخوردار نیست؛ چه ناحیه از نقص آن بکوشد. به گمان ما ادله ارائه شده

 ازای جبران آن، جبران را غیر ممکن پنداشت؟مابه بین ضرر و  و مماثلت توان به بهانه عدم سنخیتمی

 و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد؛ دلیل فنی منکران امکان جبران خسارت شده ایجاد لزوم مماثلت بین ضرر

رسد؛ ولی این مشکل رفع شدنی می نظر تا حدودی صحیح به اگرچه -رو استاین که قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبه -معنوی

رسان نیز نباید از نظر دور دیده را مورد مالحظه قرار دهد. البته شخصیت زیاناست و دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیان

جه تأثیرپذیری او از سبب دیده و وبررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیان داشته شود؛ دادرس بانگه

. البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر نماید ازای آن تعادل برقرارایجاد ضرر، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و مابه

 الت نباید موجب عدم اجرایمؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است؛ ولی نباید فراموش کرد دشواری اجرای اصول بنیادی چون عد

 .اصول شود آن

های اخالقی بر خالف نظر استدالل کننده به دلیل اخالقی بر عدم امکان جبران خسارت معنوی، ما معتقدیم که حفظ اصول و ارزش

ترین ضرر ترین و کمکوچک بار خویش مسئول شناخته شوند؛ اگربه نتایج اعمال زیان نسبت های معنوینماید متجاوزان به سرمایهایجاب می

مسئولیت باشد. البته نباید  موجب باید به طریق اولی -که اهمیت بسیار باالتری دارد -مادی موجب مسئولیت عامل آن باشد، ایراد ضرر معنوی

 زیان معنوی وجود دارد که های اخالقی با جبران مالی زیان معنوی میسر نیست؛ مواردی ازداشت که همواره حفظ اصول و ارزش دور نظر از

معنا از نظر برخی دانشمندان نکته سنج حقوق مخفی نمانده است. دادرس  و این گرددآن موجب از بین رفتن اصول اخالقی می مالی جبران

ای در اثر عدم مهارت در هبخت خانوادتیره داده، برای جبران آن پول مطالبه کند یا اگر پدر فریب را نباید اجازه دهد کسی که همسرش او

« االسالم فی الضرر و الضرار»از منظر فقهی نیز به استناد قاعده د. بگیر معنوی خسارت رانندگی زن خود را بکشد، پدر و مادر این زن از او

الضرر با توجه به  قاعده یرا؛ زهای معنوی اذعان نمودتوان به امکان جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق و سرمایهمی (1371)کلینی، 

های مادی و معنوی و صدق ضرار بر ضرر معنوی و قابلیت و صالحیت و سرمایه حقوق به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر بر تجاوز

که یکی از آن  نمایدمی فلسفه تأسیس و روح حکم بر آن، بر جبران خسارت به هر طریق ممکن داللت چنینو هم حکم تشریعی آن در اثبات

و  ای است که ضرردست نیست؛ عالوه بر این رابطه موجود بین ضرر و ضمان اشاره در آن ها جبران مالی است که دلیل قاطعی بر نفیروش

د )حر عاملی، گردده میای مشاهرابطه چنین و ضمان که در برخی روایات بین پدیده خسارتشود؛ چنانمعموالً به وسیله مال جبران می زیان

1388.) 

در تاکید همین امر برخی از حقوقدانان بیان داشته اند، با وجود این، گرچه پول یا مال مادی زیان معنوی را جبران نمی کند ولی 

ی از آسیب های وضع زیان دیده را بهبود می بخشد و او را خشنود می سازد. چنانکه در قانون مجازات اسالمی نه تنها برای جبران پاره ا

جسمی دیه مقرر شده است برای جبران منافع این اعضاء نیز دیه مستقلی تعیین شده است؛ برای مثال عالوه بر دیه چشم، گوش و بینی به 

قانونگذار به بعد قانون مجازات اسالمی(. وانگهی  449عنوان عضوی از بدن، برای زوال بینایی، شنوایی و بویایی نیز دیه تعیین شده است )مواد 

ایران به پیروی از فقه اسالمی برای از بین رفتن لذت جنسی و پاره ای از محرومیت های معنوی دیگر مانند زیان معنوی بی خوابی و بی 

قانون مجازات اسالمی()قاسم  477و 476و 475جبران مادی از طریق تعیین دیه یا ارش مقرر کرده است)مواد « دیه زوال منافع»حسی نیز با 

 (.1388اده، ز

بنابراین با تحلیل های آرمانی و به بهانۀ عدم تناسب مال مادی با زیان معنوی، زیان دیده را دست کم، از جبران بخشی از زیان ها     

ن نباید محروم کرد. شک نیست که زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذرخواهی از زیان دیده جبران شود ولی به نظر می رسد که داد

رد؛ مال مادی نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیان دیده را بهتر می کند بلکه از گستاخی های متجاوزان نیز می کاهد و جنبۀ بازدارندگی دا

http://www.joce.ir/


 100 -111، ص 1396 بهار،  3پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 زیرا به موجب اصول کلی و پاره ای از احادیث هیچ حقی نباید از بین برود. به عالوه ترس از محکومیت مادی کسی را که برای رسیدن به مال

آن اندیشۀ زدن زیان معنوی را در سر می پروراند، از اجرای فکر پلید خود نیز باز می دارد. وانگهی، جبران خسارت به معنی زدودن همۀ آثار 

 نیست و در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی تواند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او باز گرداند. هدف مسئولیت مدنی جبران

سارت است نه زدودن آن. همان گونه که با پول در امور مادی می توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندی های معنوی خ

وان نیز امکان دارد. این خرسندی ها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آالم روحی را تسکین دهد یا به عن

ازدارنده از ادامۀ آزار بکاهد کافی است. به بیان دیگر، پولی که از این بابت داده می شود جبران کننده نیست خشنودکننده است؛ عاملی ب

خشنودکننده برای زیان دیده، کیفر خطا برای مسئول و تنبه و تحذیر برای دیگران. پس، دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهد که با چه 

در این  1ن برای زیان دیده موقعیتی به وجود آورد که اندوه ناشی از حادثۀ زیانبار تا حد معقول از بین برود یا تسکین یابد.مبلغ پول می توا

باره نیز وضع زیان دیده و اوضاع و احوال دعوی مورد نظراست و نباید تنها عامل ارزیابی میزان خسارت را سنگینی تقصیر عامل ورود آن 

(. وانگهی، در خسارت های مادی نیز صدمه به روان شخص اهمیت دارد نه به اشیاء و همین امر موجب می شود تا 1388،پنداشت )قاسم زاده

ی حقوق به جبران آن بپردازد، پس، چرا باید با صدمۀ روانی مستقیم مخالفت کند و آن را جبران ناپذیر شمارد. از سوی دیگر، زیان های معنو

 نبال دارد و تفاوت میان این دو سنخ ضرر را کمرنگ تر می سازد.نیز آثار مالی فراوان به د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جبران خسارت معنوی رابه وسیلۀ پول ممکن ندانسته اند، خسارت معنوی را نوعی جزای خصوصی دانسته اند که به  پاره ای از نویسندگان فرانسوی که - 1

 (.1388سود زیان دیده مقرر شده است: ر.ک.ساواتیه، اسمن، ریپر و بوالنژه ) ر.ک: قاسم زاده، 
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 گيري نتيجه -8
دهد. خسارت معنوی با توجه به خسارت معنوی، از جمله خساراتی است که ابعاد زیادی از زندگی فرد متضرر را تحت تأثیر قرار می

وش ر  .ه قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی قابل جبران استقواعد مسلم فقهی ازجمله الضرر و نفی عسر و حرج و منابع قانونی از جمل

شیوه های آنها  نیمختلف است که عمده تر ،یرود به تناسب انواع خسارات معنو یبه کار م یکه جهت جبران خسارت معنو یمختلف یها

 لیقب نیا یو جبران ماد میتقو تیو قابل ینوبر امکان جبران خسارت مع گرید لیعالوه بر قاعده الضرر، دل هستند. یمال ریو غ یجبران مال

نه تنها  یخسارات معنو یاساس در حقوق اسالم در مورد جبران ماد نیباشد. بر ا یم یمورد صدمات جسمان رد هید ینیب شیخسارات، پ

 .تشناخته شده اس تیبه رسم یآن چون صدمات جسمان قیاز مصاد یبرخ یو جبران ماد میوجود ندارد، بلکه تقو یمنع

نوع خسارت نامشروع و نامتعارف هر » خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که 

با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم «جبران باقی نمی ماند.باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون 

این  روانی او نیز آسیب می بیند .رد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و زمانی ف،می بینیم 

است. اگر چه این  پذیرلطمات روحی نیزآسیبضررهای مادی و مالی نیست و انسان گاه در برابر  ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به

گذارد، می این آسیب روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیری بر فرد به جای یابد و در نتیجهنمیب دیده بروز آسیبهای روحی گاهی توسط آسی

مادی، تأثیر بیشتری دارد( نیز باید مورد اشخاص)که گاه از ضررهای  بنابراین الزم است عالوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به

خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرا فت، کرامت  شود.و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن قانون بوده  حمایت

خسارت بطور مطلق نهی ایراد هر گونه « الضرر و ال ضرار فی السالم»....می شود. در شرع مقدس اسالم با توجه به قاعده ،آزادی ،شهرت و 

ضمانت اجراء کیفری و یا مدنی منظور شده باشد.البته تعیین و ارزیابی ا ممنوع نکرده است مگر آنکه برای آن شده است و شرع مقدس امری ر

مصادیق خسارت معنوی خسارت مادی نخواهد بودصدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از خسارت معنوی به راحتی 

گونه ای که رضایت زیان دیده را تا حدودی بر آورده سازد مجازات ت و جبران خسارت آن به محسوب می شود و برای رفع آثار این صدما

بر این اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان جبران خسارت ناشی  عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است.تعیین شده است و آن را به 

و او ملزم به جبران داشت جبران تمام زیان های مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد  ، زیان دیده حق خواهداز جرم وجود داشته باشد 

فقدان یک به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و  زیانی است که به آورده است.

جایگاه اجتماعی اشخاص وارزش اجتماعی و کم سابقه اط مستقیم با شخصیت و مالک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتب

بعد از پیروزی انقالب  به مطالبه خسارت و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته است.بودن جبران مادی این خسارت ها ، تمایل 

خصوص جبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، علی الظاهر به جهت  اسالمی ودر دهه های اخیر ، محاکم ایران از رسیدگی و صدور حکم در

نمی تواند بمعنای عدم شریعت مقدس اسالم مبهم می باشد، خودداری می نمایند .سکوت گذاشتن موضوعی در اسالم ، اینکه این موضوع در 

ار آن را تجویز نموده ، لیکن اسالم راجع به آن نظری اسالمی قانونگذجواز آن باشد. ما مسائل بسیاری را مالحظه می نماییم که در جوامع 

معنوی ناشی از جرم، استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوص شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل تعیین خسارت نداشته است. می توان به 

تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم همواره باید میزان  جبران کرد.دررابه دو صورت مادی و مالی یا غیر مادی و یا با استفاده از هر دو طریق 

معنوی اعضای جسم اوضاع واحوال متضرر از جرم تعیین و تقویم گردد.دیه بعنوان پیش بینی برخی از منافع مادی و خسارت وارده با توجه به 

قوق اسالم خسارت معنوی قابل جبران است و در ح مالی است.در حقوق اسالمی پیش بینی شده و این خود مبین جبران خسارت از طریق 

اندیشی شده است و در مواردی که شارع یا قانونگذار ساکت است، دادگاه باید بر اساس شرایط و در موارد زیادی هم برای جبران آن چاره 

اسخ مناسب را بدهد، در این میان حقوقی پاوضاع و احوال حاکم و موقعیت زمان و مکان و استفاده از تجربه سیستم های حقوقی و دکترین 

تواند در تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم ، مراجع قانونی را مساعدت کند تا در امکان نظرات و راهنمائیهای مراجع عالیقدر دینی نیز می 

  . اینگونه خسارات دیگر تردیدی نداشته باشند.جبران 

یشه به عنوان چالشی پیش روی حقوقدانان و قضات بوده است. با این همه در قیمت گذاری و ارزیابی خسارت های درد و رنج هم

خسارت های درد و رنج را اندازه گرفت. به  ینهایت باید اعتراف کرد که احتماال هیچ روشی وجود ندارد که از آن طریق بتوان مقدار واقع

ه در حقیقت به طور دقیق قابل تقویم به پول نیست، کاستی های برای حل مساله ارزیابی خسارت های درد و رنج ک حلیهرحال هرگونه راه 

 خاص خودش را داراست. به نظر می رسد شیوه هایی نظیر استفاده از نظریه تمایل به پرداخت پول برای فرار از خطر و یا تعیین مبلغی مقطوع

 طیعملی تر باشد. چرا که این شیوه ها با در نظر گرفتن شراکشورهایی که این تحقیقات در آنها انجام گردیده  ربرای خسارت های درد و رنج د

خاص هر جامعه پیشنهاد شده است و از آنجا که در حقوق ایران هنوز بستری برای کارایی آنها فراهم نشده است، تحقیقات بیشتری الزم است 

حاکم بر جامعه ایران و حقوق و قواعد و ارزش  طیبا شرا دقیق این گونه خسارت ها به پول یافت که متناسب بیتا بتوان راه حلی را برای ارزیا

  .های اجتماعی خاص جامعه ایران باشد
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اما شاید بتوان گفت از آنجا که هنوز تحقیقات جدی در زمینه ارزیابی دقیق خسارت های درد و رنج به پول در کشور ما انجام نگرفته 

خاص حادثه، مبلغی را برای جبران این گونه خسارت ها مورد حکم  طیعارف در شرااست، بهتر است که قضات با در نظر گرفتن یک انسان مت

ه پول ارائه قرار دهند. قانونگذار نیز می تواند با استفاده از تحقیقات جامعه شناسان و اقتصاد دانان، تدابیری برای ارزیابی این گونه خسارت ها ب

ظیر طبقه بندی انواع خسارت های درد و رنج با توجه به شدت و ضعف آنها با تعیین مبالغی دهد. برای مثال و به عنوان اولین گام، جدولی را ن

پرونده از این جدول به عنوان راهنما )به صورت  طی)غرامت( در اختیار قضات بگذارد تا ایشان به صورت اختیاری و با در نظر گرفتن شرا معین

ت که رویه قضایی با دقت و پشتکار و با در نظر گرفتن انصاف و عدالت، روزنه ای را برای ( بهره جویند. امید اسیو نه به صورت موضوع یقیطر

در هراس باشند  گرانیبه د یدر ورود صدمات معنو شهیافراد جامعه، هم بیترت نیو ارزیابی این گونه خسارت ها به پول بگشاید، تا به ا جبران

در  ییرفتارها نیسان از بروز چن نینشان خواهد داد، تا بد یدیشد ای نیخود عکس العمل مع گونه رفتارها از نیو بدانند که جامعه در مقابل ا

به  د،یوارد نما دهید انیبه شخص ز یخسارت معنو گریبار د ،یمقرر شود که اگر شخص خاط دیبا نیشود. در کنار ا یریشگیسطح جامعه پ

 یبا نگاه نیبنابرا .دیبه عمل آ یجد یریشگیپ یوع دوباره آن توسط شخص خاطاز وق لهیوس نیتر محکوم شود تا به ا نیسنگ یپرداخت غرامت

 یآنها را به صورت دیبا ،یدر جبران خسارات معنو تیتعادل و نسب جادیا یکه برا دیرس جهینت نیتوان به ا یم هیرو و متعادل به قض انهیم

جبران  یتادر راس یرا داشته باشد. لذا الزم است که قاض یو همگون تیسنخ نیشتریوارد شده ب یجبران با خسارت معنو وهیجبران کرد که ش

 ینتواند تمام وهیش نیا ایمقدور نباشد و  یباشد. چنانچه جبران به صورت معنو یابتدا بکوشد که جبران به صورت معنو یخسارت معنو

به  ای( و یو معنو یختلط )جبران توامان به صورت مادبه صورت م یجبران ماد یها وهیبه سراغ ش دیبا رد،یخسارت وارده را دربر بگ یایزوا

 محض رفت. یماد رتصو
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