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جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران


سعیده محمودی ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت8331/03/81 :؛ تاریخ پذیرش)8331/01/00 :

چکیده
هدف کلی حقوق ،ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای  2بعد مادی و معنوی است؛ اما حقووق مودنی فورفاه بوه
بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ،استقرار عودالت و پیتوتیبانی از
حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسالم ،مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شوود کوه تصصویک کموا
نفسانی و ارتقای درجا معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید متورعیت جبران ضررهای معنوی از راه هوای موالی و ریور موالی
اثبا شود .همان گونه که حقوق باید اموال منقول و ریر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرور دارد قواعد الوزام آوری
پیش بینی شوند تا حیثیت ،اعتبار و متعلقا ریر مادی افراد را از توهین ها ،تهمت ها دسیسه هوا و تعرضوها حفوظ کننود علیوررم وجوود
زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسار معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مصواکم از
فدور حکم در مورد د عاوی بخواسته خسار معنوی خود داری می نمایند در فورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کوافی روشون موی
باشد و موجبا احقاق حقوق بسیاری از خسار دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تصمک کرده اند کاماله فراهم
است.همچنین در فقه مبین اسالم نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسار معنوی تأکید می کند

کلیدواژگان
جبران خسار معنوی ،خسار معنوی ،ضرر ،مصادیق معنوی.

 مسئول مکاتبات :دانشجوی رشته ی فقه و حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهDaneshjooiran3@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :
این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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مقدمه
خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ،به مهمترین بعد از ابعااد
وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوی و روحاانی باشاد ایاراد ل ماه نماوده و آن را مت ارر
مینماید به جهت آن كه كثرت بروز این نوع خسارتها واهميت آن در جامعهی امروز و خسارات
وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگينتر از خسارت جسمی و مالی
بوده و قابل مقایسه با آن نيست و از سوی دیگر غفلت و بیتوجهی نسبت به این گوناه خساارات
در نظام حقوقی مبتنی بر اساالم ،بااروح و قاوانين اساالمی مراایرت دارد و آن را غيار عاد ناه و
غيركارآمد جلوه میدهد و موجب ت ييع حقوق اشخاص میشود .اگر چه در اكثار كشاورها ،ایان
نوع خسارت ،نيز مشمول قاعدهی جبران خسارت دانسته شده است .ولای در برخای كشاورها باه
طور صریح غير قابل جبران اعالم گردیده ،یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است .در نظام
حقوقی ایران ،نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثرور آن ابهام جدی وجود دارد
به طوری كه اظهار نظرها كه از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شاورای عاالی ق اایی
سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مرایرت آن با موازین شارعی شاده
است ،این تردید را بوجود آورده كه امکان م البه ی خسارت معنوی وجود ندارد .هر چند شریعت
مقدس اسالم براساس اصول و قواعد كلی از جملاه قاعادهی «الضرر و والضرر واو المر » و قاعاده
نفی عسر و حرج ،ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای
معنوی به طور كلی ممنوع نموده است .در قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران ،از جملاه در
اصول  93و  04ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممناوع شاده و طباق اصال  22و  92 29ق  .04از
ل مه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حيثيت و شرافت و سرمایه معناوی
كسی وارد آید طبق اصل  070ق .ا .باید جبران شود كه این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به
موضوع خسارت معنوی میباشد .لذا این م العه بر آن دارد كه با بررسای در محادودهی قاوانين و
مقررات زم ا جراء فعلی ،با خص قانون اساسی و قانون مسئوليت مدنی و آیين دادرسی كيفاری
و مجازات اسالمی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحليل پيرامون خسارت معنوی ناشی از
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جرم به ویژه در آثار حقوقی وكيفری آن پرداخته شاود ،تاا باا تبياين وجاهات و مشاروعيت ایان
موضوع ،توجه و رسيدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ،مورد عمل مراجع محترم ق ایی
كشور واقعی گردد.
مرور ادبیات و مباني مربوطه
در نظام حقوقی ایران ،پس از استقرار رژیم مشروطيت و در آغااز تأسايس دادگساتری ،خساارت
معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفات و نخساتين باار در ماادهی  202مکارر قاانون مجاازات
عمومی مصوب  7بهمن  0940و سپس در ماده  0قانون اصالح بع ی ازمواد قانون آئاين دادرسای
كيفری مصوب مرداد ماه  0992به هر مت رری این حق را بخشيده بود كه از دادگاه تفاضای جبران
خسارت معنوی كند .این ماده نيز با اصالح قانون آیين دادرسای ساال  0991نسا شاد .ماادهی 0
قانون آیين دادرسی كيفری سابق ،نيز قابل م البه بودن خسارت معنوی را به صراحت بيان داشته و
برابر مادهی  8و  3قانون مسئوليت مدنی مصوب  0993جبران و تدارك ضرر و زیان معنوی قاعده
مند شده و از توسعه بيشتری برخوردار شد (آخوندی ،0938 ،ص  .)211بعاد از انقاالب اساالمی
تير در قانون اساسی دراصل  070و نيز در قانون مجازات اسالمی جباران خساارت معناوی ماورد
توجه قرار گرفته است .در زیر به شرح مختصری بر م العات و نظریاه هاای مارتبا باا ایان ناوع
خسارت پرداخته می شود.
داوود پوراللهيار خانشير ( )0984به بررسی مفهوم ضرر و زیان معنوی ،به مصادیق زیان معنوی
پرداخته و سپس شرایا و نحوه جبران زیان معنوی را در فقه و قانون عنوان می نمایند و در نهایت
نيز آثار حقوقی ایراد خسارت معنوی را بيان مای نمایاد .ایشاان مای نویساند :توجاه باه موضاوع
خسارت معنوی در اسالم به دليل عدم انس با اذهان فقها بع اً مورد تکذیب قرار گرفتاه ،غافال از
اینکه در حقوق اسالم خصوصاً فقه اماميه ،حفظ شخصيت و حيثيت افراد از مهمتارین اماور باوده
است.
همچنين آقای سعيد توكلی ( )0973ضامن تعریاف خساارت معناوی و اناواع آن ،باه بحاث
خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران پرداخته و ضمن اشاره به مواد قانونی آن می نویساد :كسای
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كه به حيثيت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او ل مه وارد میشود ،میتواند از كسای كااه ل ماه
وارد آورده است ،جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد .هرگاه اهميت زیاان و ناوع تقصاير
ایجاب نماید ،دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصير ،عالوه بر صدور حکام باه خساارت ماالی
حکم به رفع زیان از طریق دیاگری از قابيل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن
نماید .وی همچنين به خسارت معنوی در فقه اشاراتی داشته و می نویسد :در فقه بحث ماستقل و
ماجزائی بارای ضرر و اقسام آن وجود ندارد ولی پارهای از فقها به هنگام بحث دربااره قاعاده «والو
ضررر» و فصل دیات و در جاهای پراكنده دیگر ،اشارهای به این موضوع كردهاند.
قانون مسئووليت مدنی ( )0993كه مناسب ترین مرجع جهت طرح خسارات ماادی و معناوی
است نيز با شرح كامل خسارت معنوی م رح و مورد توجه قرار گرفته اسات .در مااده یاا ایان
قانون آمده است » « هر كس ....به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حيثيت یا شار

تجاارتی یاا

حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ل مه وارد نماید كه موجب ضرر ماادی یاا
معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود مای باشاد» .در ایان مااده همانناد ق
اساسی خسارت معنوی در عر ضر خسارت ماادی القای شاده ،عامال را صاریحاً مسائول جباران
خسارت وارده دانسته اند و در مواد  2و  8و  3و  04همين قانون باز هام خساارت معناوی ماورد
توجه و حکم قرار گرفته است در مواد  2و  3و  04زیان معنوی با صراحت م رح ولی در مااده 8
قانون مزبور از خسارت معناوی باه زیاان وارد بار حيثيات و اعتباارات و موقعيات (شخصای یاا
خانوادگی) تعبير شده است.
طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی« :دادخواهی حق مسلم هرفرد است وهركس می تواند باه
منظوردادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید» .قوانين حقوقی دیگاری نياز وجاود دارناد كاه
درآنها می توان مصادیق خسارات معنوی را پيداكرد ،مثل قانون حمایت حقاوق مولفاان ومصانفان
وهنرمندان مصوب  0908یا مقاررات مرباوب باه م بوعاات ومقاررات مرباوب باه ساوء اساتفاده
ازعالمت تجارتی ،اسم تجارتی ،طرحها و مدلهای صنعتی وحق مختارع كاه ذكرجزئياات هركادام
بسيار طویل خواهد بود و جملگی گویای پذیرش جبران خسارت معنوی از سوی مقنن می باشند.
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عده ای از فقهای بنام اسالم نيز در تفسير قاعده معرو

ضارر كاه از مهتارین و متاداولترین

از تشریع این قاعده معرو

كه چکيده بيان پيامبر بزرگ اسالمی در

قواعد فقه است معتقدند هد

واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار می باشد ،عبارتست از:
 .0محکم كردن روحيه تجاوز گری و ارتکاب اعمال زیانبار عليه دیگران (مراغی ،چاپ سنگی
ص)38
 .2تاكيد بر رعایت و حفظ اعراض و نواميس انسانها و خود داری از تعدی به حاریم معناوی
دیگران (انصاری و همکاران 0971 ،ق ،ص )972
 .9تأكيد بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی كه به افراد وارد می شود
(مراغی و همکاران ،چاپ سنگی ص)000
در تأكيد بر این م الب آیت اهلل موسوی بجنوردی در مقام پاس به این ایراد كه چرا در ق ايه
سمره بن جندب به جای تنبيه عامل زیان دستور ق ع درخت خرما و دور اندا ختن آن صادر شاده
می نيوسد» تقدیم حق انصار بر حق سمره از باب اهميتی است كه اسالم برای اعراض كه تعارض
به آن مصداق بارز ضرر معنوی است قائل گردیده است (بجنوردی و همکاری.)0930 ،
مباني ایراد خسارت معنوی در حقو موضوعهی ایران

در حقوق موضوعه ایران قانونگذار اصل را بر مسئوليت بر تقصير نهاده كه اصل  070قانون اساسی
و مادهی  18قانون مجازات اسالمی مصوب  0974و ماده  092ق.م از جمله مواردی هستند كه ماا
را در وصول به ارادهی قانونگذار در زمينه ی پذیرش تقصير به عنوان مبناای مسائوليت در حقاوق
موضوعه رهنمون میشوند .ولی در مواردی (مادهی  928الی  994ق.م) با تصریح خویش ،نظر باه
اقت ای مصالح اجتماعی و اجرای عدالت یا انصا  ،اعمال نظریه ی خ ر را پذیرفته است .قاعاده
نفی ضرر ،قاعده نفی عسر و حرج ،و قاعده اتال
قصاص و حدقذ

و تسبيب و قاعده غرور ،بنای عقال ،دیه ،تعزیر،

از جمله مبانی ای هستند كه باه نحاوی در شناساایی موضاع حقاوق اساالمی

نسبت به جبران خسارت معنوی موثرند .همچنين ،روش های متداول جبران خساارت معناوی بار
اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:
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 -موقو

نمودن یا از بين بردن منبع ضرر (عاملی)0998 ،

 غذر خواهی شفاهی از خسارت دیده عذر خواهی عملی یا كتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. اعاده حيثيت از خسارت دیده به هر نحو دیگر (اصل  070قانون اساسی ( پرداخت مال یا ما به ا زاء مادی به خسارت دیده (ماده  04قانون مسئوليت مدنی)برای تحقق مسئوليت مدنی وجود سه عنصر ضروری است .حقوق دانان ازاین ساه عنصار باه
اركان مسئوليت تعبير كردهاند .این سه عنصر عبارت اسات از .0 :وجاود ضارر .2 ،ارتکااب فعال
زیانبار نامشروع  -9راب ه سببيت بين فعل زیانبار نامشروع و ضروری كه وارد شده اسات كاه باه
اختصار هر یا را مورد بررسی قرار میدهيم.
جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه

با توجه به اینکه تکامل تاریخی بشراو را به رویکردی همه جانبه دراحترام به سرمایههای معنوی و
حقوق غير مادی و جبران مالی آن كشانده است زم است كه ریشاه ی ایان رویکارد را در مناابع
مربوب به حقوق ایران و فرانسه یافته و جایگاه آن را در این دو ارائه كنايم .حقاوق ت بيقای روش
علمی است كه برای م العهی مقایسه ای حقوكشورها و تعيين وجوه اشتراك و افتاراق آنهاا ماورد
استفاده قرار می گيرد.
بکارگيری این روش بدون آگاهی از موضع نظام حقوقی كشور مورد نظر و حقاوق داخلای آن
كشور ميسر نيست .در این بخش سعی شده تا موضع نظامهای حقوقی ایران با فرانساه در زميناهی
خسارت معنوی نمایانده شود.
مسئولیت ناشي از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسي

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مهمتارین ساند قاانونی اسات كاه باه عناوان ميثااق ملای،
چارچوب كلی ساختار حکومت و حدود و وظایف و اختياارات قاوای ساه گاناه مقنناه ،مجریاه،
ق ائيه و اصول حاكم بر روابا دولت و ملت را مشخص ساخته است و بر لزوم حفاظ حقاوق و
آزادیهای عمومی در اصول متعددی تصریح نموده است.
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در اصل دوم ،باه كرامات و ارزش وا ی انساان و آزادی او ،باه عناوان یکای از مباانی نظاام
جمهوری اسالمی تصریح شده است .طبق این اصال ،بایاد هماواره و در تماام اماور باه ارزش و
جایگاه انسانها توجه ویژه شود.
طبق اصل سوم :دولت موظف است عالوه بر ایجاد محيا مساعد برای رشد ف ایل اخالقی بر
اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كليه ی مظاهر فساد و تباهی ،هار گوناه اساتبداد و خودكاامگی و
انحصار طلبی را كه منافات با ارزش انسانی دارد ،محور آزادی های سياسی و اجتماعی و مشاركت
عمومی در تعيين سرنوشت و حقوق همه جانبه افراد ملت را در حدود قانون تأمين نمایاد و بارای
همگان امنيت ق ایی و اجرای یکنواخت قانون را بدون تبعيض تحقق بخشد.
بموجب اصل  ،3هيچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقاررات،
حتی بنام حفظ استقالل و تماميت ارضی كشور سلب نماید .در اصول متعددی تصریح شده اسات
كه :تفتيش عقاید ،تجسس و استراق سمع و افشاء سر و دستگيری و تبعياد بادون حکام قاانون و
هتا حرمت و حيثيت و شکنجه افراد ممنوع ،و انتشار م بوعاات و نشاریات ،تشاکيل احازاب و
جمعيت ها و اجتماعات و راهپيمایی ها و انتخاب شرل مناسب ،آزاد است و مراجعه باه دادگااه و
برخورداری از حمایت قانون از حقوق عمومی ملت است.
بموجب اصل 22؛ حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن ،شرل اشخاص از تعارض مصاون اسات
مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
براساس اصل 04؛ هيچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير (اعم از ماالی
یا معنوی) یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل  04سوء استفاده از حق و ایراد خسارت ،مادی یا معنوی ،منع شده است و در اصال 070
به یا مورد خاص از خسارت مادی یا معنوی ناشی از تصاميم دادگااه اشااره شاده كاه باا الرااء
خصوصيت از آن و توجه به این نکته كه مفااد ایان اصال یکای از مصاادیق قاعاده كلای جباران
خسارت یا ضرر می باشد ،می توان چنين گفت كه از نظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران
كه به عنوان مادر سایر قوانين شناخته میشود ،هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناساب

............................................... 24فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،44تابستان 9312

جبران شود و یکی از علل بروز چنين خساراتی ،تصميم نابجا و مبتنی بر تقصير یاا اشاتباه قاضای
است.در این اصل آمده است:
«هر گاه در اثر تقصير یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در ت بيق حکم بر مورد خااص،
ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد ،در صورت تقصير ،مقصار طباق ماوازین اساالمی ضاامن
است ،و در غير این صورت ،خسارت بوسيله دولت جبران می شود و در هر حاال از ماتهم اعااده
حيثيت می گردد».
از مهمترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسيس قاعده و اصال مسائوليت دولات در برابار
اعمال قوه ق ائيه است .كه این قاعده بر نظریه مصونيت قوه ق اائيه نسابت باه اعماال حاكميات
دولت در قلمرو ق ات خا ب الن كشيده است .قانونگذار قانون اساسی با روشن بينی همان گوناه
كه اعمال حاكميت را برای تأمين منافع و مصالح اجتماعی مورد تأكيد قرار داده ،زیان های ناشی از
اقدام زیانبار در اعمال حاكميت را نيز به همگان تحميل كرده است كه طبيعتاً باید از ناحياه بودجاه
عمومی پرداخت شود این نوع نگرش قانونگذار متخاذ از مناابع فقهای در زميناه ق ااوت اسات.
چنانکه در حدیث اصبغ بن نباته ،اميرالمومنين علی (ع) فرمودند« :هرگاه ق اات در خاون و ماال
خ ا كنند باید به وسيله بيت المال مسلمين جبران شود( ».حر عااملی 0042] ،ق[  ،ج ،08ص،031
آداب القاضی] فقيهان جبران خسار ت ناشای از قصاور و اشاتباه قاضای را باه عهاده بيات الماال
دانستهاند .مجلس خبرگان قانون اساسی با توجه به مبانی فقهی این اصل ،آن را به تصویب رساانده
است( .كاتوزیان ،0974 ،ص )040نظم عمومی و اعتماد به تصميمات قوه ق ائيه ایجاب مای كناد
كه درباره اثبات تقصير یا خ ای دادرسان دقت فراوان شود .به نظر می رسد كاه رویاه ق اایی در
اثبات تقصير ق ات بيش از حد سختگير است (جليلوند ،0979 ،ص 33تا  )002و این امار مناوب
به اظهار نظر دادگاه انتظامی ق ات است.
منبع اساسی پذیرش جبران خسارت قاضی در قانون اساسی ،فقه اماميه اسات و در فقاه امامياه
نظر به بساطت امر ق ا در عصر تشریع احکام الهی و تبياين آن بواسا ه معصاوم (ع) ،هماه اماور
ق ا به وسيله شخص قاضی به انجام می رسيد .از این رو ،او از مصونيت در حکم در فرض اشتباه
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بر خوردار شده است .بر اساس قانون  07ژوئيه  0374فرانسه ،چنانچه خساارتی باه وضاوح غيار
عادی و دارای اهميت خاص باشد اعم از اینکه این خسارت ماادی و معناوی باشاد قابال م الباه
است .البته تعيين ميزان خسارت وارده بر عهده دادگاه نيست بلکه طبق بند 0مااده  030ق ،0د-ك،
كميسيونی مركب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان كشور به آن رسيدگی مای كناد (آشاوری،
 ،0973عدالت كيفری ،صص  )90-03در كشور ما نيز پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ،ناشای
از تقصير قاضی به وسيله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسيله دولت جای هيچگوناه تردیادی
را نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی از زندانيان بی گناه باقی نمی گاذارد .مااده
 141قانون آئين دادرسی فرانسه نيز در مورد ق اوت آورده است« .ماوارد طارح دعاوی خساارت
عليه قاضی به قرار زیر است :الف – تدليس ،تقلب () Iedol , Lafraudeاختالس () Concussionیاا
خ ای سنگين شرلی Lafaute Lourde professionnelle)( ،كه ارتکاب باه آنهاا حاين بازپرسای یاا
محاكمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
خسارات معنوی در قانون اساسی فرانسه چندان مصداق قابل توجهی ندارد .ولی در جاهایی به
منع ورود خسارات معنوی توجه نموده است:
 اصل اول قانون اساسی فرانسه ....«:جمهوری (فرانسه) برابری همه شاهروندان را در مقابالقانون ،بدون تبعيض از نظر اصالت خانوادگی ،نژاد یاا ماذهب ت امين ماینمایاد و هماه
اعتقادات را محترم می شمارد».
 اصل صد و بيست وششم مقرر می دارد « :هيچ یا از اع اای پارلماان را نمای تاوان باهسبب عقاید یا آرای صادره در حين انجام وظایفش ،تعقيب ،تفتايش ،بازداشات ،حابس یاا
محاكمه كرد» ...
 اصل شصت و ششم می گوید « :هيچ كس را نمیتوان خود سرانه توقيف نمود( » .....قانوناساسی فرانسه ،ج .)0973 ،0
مسئولیت ناشي از ایراد خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدني

یکی از مهمترین منابع قانونی كه در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده اسات
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و جبران آن را به طریق مالی پذیرفته ،قانون مسئوليت مدنی مصوب سال  0993است .این قانون با
الهام از قوانين كشورهایی چون سوئيس و فرانسه ،پاس از قاانون آئاين دادرسای كيفاری  0234و
اصالحات بعدی آن ،اولين متن قانونی است كه در خصوص این قبيل خساارات ماواد متعاددی را
پيش بينی نموده است و بر حسب نياز جامعه به ابتکار و نوآوری پرداخته است.
به موجب این قانون ،مسئوليت مدنی اشخاص مبتنی بر تقصير است .یعنی اقادام بادون مجاوز
قانونی كه از روی عمد یا بی احتياطی موجب خسارت مالی یا معنوی گردد ،مسئوليت عامال را در
پی دارد.
و این قانون را می توان بعد از قانون اساسی مهمترین منبع قاانونی در زميناه جباران خساارت
معنوی دانست كه قانونگذار قانون مسئوليت مدنی در برخی از مواد ایان قاانون باه مسائله جباران
خسارت معنوی توجه كرده است .ماده  0این قانون چنين آمده است:
«هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتيجه بای احتيااطی باه جاای ساالمتی ،ماال ،آزادی،
حيثيت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجااد شاد ل ماه وارد
كند كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جباران خساارت ناشای از عمال خاود
است ».در این ماده ایراد خسارت معنوی موجب مسئوليت مدنی زیانکار به شمار آمده است و هام
او مکلف است به حکم دادگاه خسارت وارده را جبران كند.
قانونگذار در این ماده با روشن بينی ،حقوق غير مالی را كه از پشتوانه قانونی برخوردارند مورد
حمایت قرار داده و برای متجاوزین به آنها مسئوليت مدنی را پيش بينی كرده و آناان را باه جباران
ضرر معنوی ملزم كرده است.
در ماده  2این قانون نيز تصریح شده است كه خسارت مادی یا معنوی به طور جداگانه موجب
مسئوليت مدنی می شود و در صورتی كه عامل زیان تنها خسارت معنوی بر زیان دیده وارد كارده
باشد ،دادگاه او را به جبران همان نوع خسارت محکوم خواهد نماود و در ایان مااده چناين آماده
است:
«در موردی كه عمل وارد كننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاان دیاده شاده باشاد،
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دادگاه پس از رسيدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل
وارد كننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه
وارد نموده محکوم خواهد نمود».
براساس ماده  1این قانون چنانچه صدمات جسمی یا ل مه به سالمتی شاخص موجاب نقاص
بدنی و مانند آن باشد ،زیانکار مسئول جبران همه خسارتها تلقی شده است.
در ماده  7این قانون ،نگاهدارنده و مواظبات كنناده مجناون یاا صارير در صاورت تقصاير در
نگهداری یا مواظبت ،مسئول جبران همه زیانهای وارد ،از ناحيه مجنون یا صارير ،باه شامار آماده
است؛ اعم از اینکه زیان وارده مادی یا معنوی باشد.
این ماده شامل هر كسی می شود كه عنوان سرپرست طفل یا مجنون را دارد ،بنابراین هار یاا
از پدر ،مادر ،وصی و قيم در صورتی كه عهده دار ح انت محجور باشند ،مدیر مدرسه و آموزگار
كه قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند ،پرساتاری كاه بار حساب قارارداد یاا قاانون،
مواظبت مجنون یا صرير را به عهده گرفته است ،كاسب یا پيشاه ور صانعتگری كاه صارير باه او
سپرده شده و نزد او كار می كند و هر شخص دیگری كه به موجب قاانون یاا عار

و عاادت یاا

قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد ،مشمول قاعده ی مندرج در بند اول
ماده  7هستند (صفایی ،0971 ،مقا تی درباره حقوق مدنی ،ص.)200
عالوه بر این زیان وارده از ناحيه مجنون یا صرير ممکن است مالی یا معنوی باشد و در هر دو
صورت ،سرپرست در صورت تقصير در نگاهداری یا مواظبت ،مسئول جبران خسارت است.
ماده  3این قانون نيز یکی از مصادیق خسارت معنوی مورد توجه قرار داده و مقرر می دارد:
«دختری كه در اثر اعمال حيله یا تهدید یا سوء استفاده از زیردسات باودن حاضار بارای هام
خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب عالوه از زیان مادی م البه زیان معنوی هم بنماید».
البته با تصویب قانون مجازات اسالمی در صورت اثبات راب ه ی نامشاروع ،مجارم مسائوليت
كيفری دارد و قابل مجازات است ولی اجرای مجازات منافات با مفاد این ماده ندارد كه دادگااه باه
نفع دختر ،عالوه بر مجازات ،مرتکاب را محکاوم باه پرداخات خساارت معناوی نمایاد .در ایان
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خصوص روایاتی نيز ذكر شده كه به موجب آن پرداخات مهرالمثال باه عناوان جباران خساارت
معنوی پذیرفته شده است.
در ماده  04این قانون به زیان دیده اجازه داده شده است كه جبران خساارت معناوی ناشای از
ل مه به حيثيت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خود را از طریق دادگاه بخواهد و دادگااه نياز بار
حسب مورد و اهميت زیان و ميزان تقصير می تواند عالوه بر صدور حکم به جباران خساارت از
طریق پرداخت مال از طرق دیگر نيز به رفع زیان بپردازد.
در این ماده به طور صریح جبران خسارت معنوی مانند هتا حيثيت و مخدوش شادن اعتباار
شخص ،به طریق مالی پذیرفته شده است و بر این اساس از نظر قانونگذار ،جبران خسارت معنوی
به طریق مادی امکان پذیر است و دادگاه در هار ماورد بار حساب شارایا تصاميم زم را بارای
انتخاب مناسب ترین شيوه ی جبران خسارت برخواهد گزید .از آنجا كه ایان مااده تااكنون نسا
نشده است و مقررات مربوب به مجازات اسالمی هم منافاتی با آن ندارد ،با الراء خصوصيت از این
ماده ،می توان گفت كه خسارت معنوی هم باید مانند خسارت ماالی جباران شاود ولای شايوه ی
جبران آن همواره یکسان نيست .در مواردی پرداخت مبلری پول و در موارد دیگار الازام باه عاذر
خواهی رسمی ،درج حکم محکوميت عامل زیان یا برائت متهم در جراید ،رفع آثار خسارت وارده
و ...وسيله جبران خسارت معنوی است.
كشور فرانسه قانونی تحت عنوان مسئوليت مدنی ندارد ولی با تفسير همان چند ماده مذكور در
قانون مدنی خود توانستند رویه ق ایی بسيار پيشرفتهای را بنا نهند كه از كاملترین حقوق در ماورد
مسئوليت مدنی و خسارات معنوی وجبران این خسارات است .ولی با این توسعه بسيار خاوب در
پارهای آراء هنوز دچار تشتت هستند.
( علی رغم اینکه ما عالوه بر قانون مدنی ،قانون اساسی ،قواعد حقوقی و دیگر قاوانين ،قاانون
مسئوليت مدنی داریم ،متأسفانه ق ات محاكم به این مساله و حتی به این قانون كم توجهاند و این
رویه به دنبال صدور آرایی از شورای نگهبان وشاورای عاالی ق اایی در اماور حقاوقی ،از هماان
سالهای اول انقالب باب شده است.
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اینا مصادیقی از خسارات معنوی در رویه ق ایی فرانسه را ذكر میكنيم .البته متذكر میشویم
كه چون مبنای صدور این آراء مواد  0982و  0989و ...قانون مدنی است لذا مصاادیق بایشاماری
میتوانند داشته باشند كه ما فقا ذیالً به تعدادی از آنها اشاره میكنيم:
 .0ل مه به آسایش  .2ل مه به «لذت بردن»  .9از دست دادن عشق  .0ل مه به تماميت فيزیکی
ال از دسات رفاتن اساب گاران قيمات
 .1ل مه به حقوق شخصی  .3ل ماه باه حقاوق ماادی ماث ً
( .7 )Viney,1988غصب نام...
مسئولیت ناشي از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسي کیفری

در قانون آئين دادرسی كيفری مصوب  00شهریور  0234سخنی از خسارت معنوی به ميان نياماده
بود و برای اولين بار در ماده  0قانون اصالح بع ی از مواد قانون آئاين دادرسای كيفاری مصاوب
پنجم مرداد ماه  0992ه .ش به زیان دیده اجازه داده شد كه از دادگاه تقاضای جبران ضارر و زیاان
معنوی نماید .به موجب این ماده« ،محکوم عليه عالوه بر خسارتی كه به موجاب ماواد 032و 039
اصول محاكمات جزائی باید بپردازد بعنوان هزینه دادرسی نيز به مبلری كاه در مااده  2ذكار شاده،
محکوم خواهد شد و بعالوه در صورت تقاضای مت رر از جرم دادگاه باا توجاه باه ناوع جارم و
ميزان آن و حيثيت طر

بعنوان خسارت معنوی ،پرداخت مبلری كه متناسب بداند محکوم خواهد

نمود كه به مشاراليه بپردازد».
پس از آن ،در سال  0993ماده  3قانون آئين دادرسی كيفری به تصویب رسايد و قابال م الباه
بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بيان گردید و در بند  2از این ماده خسارت معنوی تعریاف
شد.
این ماده مقرر می داشت:
«شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعاای دادساتان م الباه ی
ضرر و زیان می كند ،مدعی خصوصی است و مادام كه دادخواست ضارر و زیاان تساليم نکارده،
شاكی خصوصی ناميده می شود.
ضرر و زیانی كه قابل م البه است به شرح ذیل می باشد:
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 ضرر و زیان مادی كه در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ضرر وز یان معنوی كه عبارت است از كسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.منافعی كه ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود».
م ابق این ماده :هرگاه در اثر ارتکاب یا فعل مجرماناه ،آبارو یاا حيثيات و اعتباار اجتمااعی
شخصی آسيب ببيند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود ،زیان دیده مای
تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید .دادگاه نيز بار حساب شارایا ،اهميات خساارت و
ميزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شيوه ی مناسب می نماید.
رویه ق ایی ن يز به تبع قانونگذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رساميت شاناخت
چنانکه در دادنامه شماره  210-212مورخ  0939/2/04شعبه  080دادگاه كيفری  2تهران باا اقاماه
دعوای زرح ،زوجه متهمه را به جهت عدم بکارت به سيصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکاوم
7 / 5947
كرد (همان منبع ،ص )202اداره حقوقی قوه ق ائيه در نظریه شماره
1365 / 10/ 30
زیان معنوی ناشی از جرم را قانونی دانسته است( .شهری ،0979 ،ص )70در رویه ق اایی بعاد از

م البه ضارر و

انقالب نيز احکامی وجود دارد كه در این زميناه صاادر شاده اسات .دادناماه شاماره  277ماورخ
 77/9/08در زمينه پرونده  0320/9/73شعبه سوم دادگاه تجدید نظار اساتان تهاران از ایان مقولاه
است .قانونگذار قانون دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  0978/3/90بند  2ماده  3قانون ساابق
الذكر را حذ

كرد .شایسته است قانونگذار با عنایت به اصل  070قانون اساسی و ماده  18قاانون

مجازات اسالمی و مواد قانون مسئوليت مدنی و قوانين دیگر و ادله فقهی بار امکاان جباران ماالی
خسارت معنوی نسبت به ترميم نقصان پدید آمده اقادام كناد( .هماان منباع ،ص  )202در حقاوق
فرانسه عالوه بر مواد  0982و  0989كه به طور كلی شامل خسارات معنوی هستند ،تبصره  2مااده
 9قانون آئين دادرسی كيفری فرانسه نيز مقرر میدارد «:دعوی مدنی كاه درماورد خساارات ماادی
قابل پذیرش است ،نسبت به خسارات جسمی و معنوی كه از فعل موضوع دعوا ناشی شدهاند نياز
قابل پذیرش است.)Viney,1988( ».
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مسئولیت ناشي از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسالمي

قانون مجازات اسالمی مصوب ( )0971/9/3كه مشتمل بر  723ماده می باشاد و باه موجاب مااده
 723كليه قوانين مرایر با قانون مجازات اسالمی از جمله قانون مجازات عماومی مصاوب  0940و
اصالحات و الحاقات بعدی آن ملری اعالم گردیده است .در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن
و نيز مجازات ها و مسائل مرتبا به آن پرداخته و در برخی ماوارد باه مسائوليت مادنی ناشای از
ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این ميان خسارت های معنوی نيز
مورد توجه است .برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قاانون ،باه باررس برخای ماواد آن
میپردازیم.
 .0به موجب ماده  18این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصير یا اشتباه قاضی در موضوع یاا در ت بياق
حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گاردد ،در ماورد ضارر ماادی در صاورت
تقصير مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غير این صاورت خساارت باه وسايله دولات
جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير یا اشتباه قاضای موجاب هتاا حيثيات از
كسی گردد باید نسبت به اعاده ی حييت او اقدام شود».
در این ماده به تبعيت از اصل  070قانون اساسی خسارت مالی و معناوی هار دو ماورد توجاه
قرار گرفته ،ولی در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده ی حيثيات اشااره شاده اسات .ماتن
اوليه ی این ماده ،با الهام از اصل  070قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پيشنهاد شده باود
ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نيسات،
به شکل موجود تصویب شد( .مهر پور ،0972 ،ص)294
 .2یکی از مصادیق خسارت معنوی ،قذ

یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است .در اثر چنين

نسبتی حيثيت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسيب می بيند و گاهی عرصاه زنادگی
اجتماعی بر او تنگ می شود .همچنين دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیات روحای و كسار شاأن
اجتماعی مخاطب می شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعادهی حيثيت او و جبران آزار و اذیات
وارده و كسر شأن اجتماعی او و نيز برای جلوگيری از تکرار چنين اعمالی و تنبّه مرتکب قاذ

و
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دشنام یا تنبه دیگران ،قانونگذار به استناد روایات و كتب فقهی در مواد  093تا  030قانون مجازات
اسالمی آن را جرم اعالم نموده و مجازات تا  84تازیانه شالق را پيش بينی نماوده اسات .بناابراین
قذ

و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است كه قانونگذار از طریق اجرای مجاازات باه جباران

خسارت و تشفی خاطر زیان دیده ،می پردازد .نشانه ی آن كه این مجازات ،جنبه جبران خساارت
و تسکين خاطر زیان دیده را دارد این است كه طبق تبصره  0ماده  004اجرای حد قذ
تقاضای مقذو

منوب باه

یا زیان دیده است .و به موجب ماده  030با تصدیق نسبت داده شده ،حاق قاذ

ساقا می شود و با فوت مقذو

حق اجرای حد طبق ماده  039به ورثه او منتقل می شود.

البته این اشکال نيز وارد است كه در ماده  18از اصل  070قانون اساسی تخ ی شده و در مورد
خسارت معنوی تنها به اعاده حيثيت اكتفا شده است.
نتیجه
هر گونه خسارتی مادی یا معنوی نباید بالتدارك بماند .این نتيجاه را مای تاوان از مساتندات زیار
بدست آورد:
 قانونگذار ایرانی در اصل  070قانون اساسی ،موادی از قانون مدنی ،مسئوليت مدنی ،قاانونحمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ،مجازات اسالمی و م بوعات به صاورت روشان یاا
ضمنی و تلویحی جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دكترین حقوقی نياز تمایال باه
همين واقعيت دارند ولی رویه ی ق ایی با عنایت به وجود نظریهای از شورای نگهبان مبنی
بر عدم مشروعيت جبران مالی خسارت معنوی همچنان برعدم پذیرش دعاوی جبران مالی
خسارت معنوی مبتنی است .هر چند كه آرایی نيز در برخی محااكم در ایان زميناه صاادر
شده است.
 به عالوه پيشبينی دیه اگر چه ماهيت جبرانی دارد ولی ویژگیهایی از كيفر نيز بر آن ساایهافکنده است .بنابراین ،دیه باید نوعی خاص از روش جباران خساارتهای ماادی و معناوی
ناشی از آسيبهای جسمی و جنایت بر نفس به شمار آورد.
 -لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقالیی از احکام عقلی عملی اسات .چنانچاه
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این حکم عقل عملی به كبرای كلی «هر چيزی كه عقل حکم كناد شارع نياز بادان حکام
مینماید» ضميمه شود نتيجه ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش ماالی
یا غير مالی بدست میآید.
 عدالت وانصاجامعه و از طر

نيز عدم جبران خسارت معنوی را از طرفی ظلام باه انساانهای ساتمدیده
دیگر حمایت از ستمگران و زیانکاران و موجب جری شدن آنها میداند.

 با توجه به پيچيدگی خسارتهای معنوی و دشواری ارزیابی آن به مال و عدم امکان بدساتدادن قواعد متقن و ثابت نسبت به هماهی ماوارد و مصاادیق آن از ناحياه قانونگاذار ،زم
است كه دادرس از اختيارات زم در یا چارچوب از حداقل و حداكثر برخوردار باشد.
 اعاده ی كامل وضعيت زیان دیده در شرایا قبل از وقوع خسارت ،كاملترین روش جبارانخسارت است كه در بسياری از موارد خسارت معنوی اعمال این روش غير ممکان اسات
ولی دادن معادل مالی آن ،خسارت اسمی و تنبيهی از روشهایی هستند كه در غالاب ماوارد
خسارت معنوی اعمال آنها ممکن است.
 بنابر نظریه ی اختيارات بسيار گسترده ولی امر و حاكم جامع الشارایا در فقاه اساالمی ،اومیتواند با وضع نظام تعرفهی قانونی سيال ،ارزیابی قابل انع افی را باا عنایات باه تفااوت
افراد زیان دیده ممکن سازد.
.
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