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صفحات  935ـ 969

ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان
از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه


حمید کاویانی فرد ،نسرین کریمی ،معصومه توده خرمن
(تاریخ دریافت5031/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)5031/71/51 :

چکیده
موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصرری
گردیده است ،ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است .در فقره امامیره و حقروو موضروعه ،راهاارهرایی برران جبرران
خسارت معنون در نظر گرفته شده است ،اما معیار شخصی در باب شیوه هان جبران خسارت معنون ارائره نشرده اسرت .در فقره امامیره،
جبران خسارت معنون با استناد به دالیل خود ،قابل پذیرش و توجیه بوده و منشأ بسیارن از احاام عبادن و بخصوص قاعده الضرر واقع
شده است .عالوه بر قاعده الضرر دلیل دیگر بر اماان جبران خسارت معنون ،پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت
معنون می باشد .در نظام حقوقی موضوعه ایران نیز ،خسارت معنون ،قابل جبران است .درماده  3قانون آیین دادرسی کیفررن و مرواد  5و  5و  8و
 57قانون مسئولیت مدنی ،اماان مطالبه ضرر و زیان معنون مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژگان
جان ،خسارت ،ضمان ،عرض.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهhamid.kaviani.fard@gmail.com :

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
در عرصه جهان بینی اسالمی و بخصوص در فقه امامیه ،بهه انسهان ،بهه عنهوان موجهودی مسهئول
نگریسته می شود .دستورات و قواعد فقهی و حقوقی در اسالم ،برای تحقق بخشیدن به این آرمهان
بزرگ است که هیچکس نباید بر دیگری زیان برساند ،و چنین تحققی نیازمنهد بهاب بهردن روحیهه
مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبهال یکهدیگر
است .همانگونه که حقوق بایهد امهوال اشهخاص را از تعراهات و تجهاوزات حنها نمایهد ،بایهد
قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت و عرض و احساسهات افهراد را را حنها نمایهد .خهواه در
رابطه با خسارت بر عرض فرد از باب لطمات احساسی و اعتباری و حیثیتی باشد و خواه در رابطه
با خسارت بر جان که بازهم سوای خسارت جانی ای که می بیند ،و متعاقب آن خسارتهای روحی
و احساسی و غیرمادی هم می بیند ،باشد.
مواوع خسارت معنوی ،از جمله مباحث پرچالشهی اسهت کهه در اصهول و قهوانین کنهونی و
همچنین فقه امامیه ،به لزوم آن تصریح گردیده است ،اما چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین
نشده است .در قوانین حقوقی و فقه امامیهه ،راهکارههایی بهرای جبهران خسهارت معنهوی ای کهه
متعاقب خسارت به جان و یا عرض و آبروی کسی وارد می آید ،در نظهر گرفتهه شهده اسهت .امها
معیار مشخصی در باب شیوه های جبران آن ارائه نشده است .از این رو مواوع ارورت و امکان
جبران ارر معنوی ،موجب بروز بحثهای زیادی بین علمای حقوق و فقه گردیده است چرا که در
شرایط کنونی  ،دیگر تحمل ارر ،منحصر به مهوردی نیسهت کهه شهخع ننهی مهادی را از دسهت
میدهد ،بلکه لطمه های روحی ،آسیبهای روانی و خسارات معنوی هم اهمیت زیادی یافته است.
جواز جبران خسهارت معنهوی را در فقهه امامیهه مهی شهود بهر بهق قاعهده باهرر اسهتنبا
کرد(موسوی بجنوردی سید محمد .)981 :9731 ،اما در نظهام حقهوقی ایهران براسهال اصهل 939
قانون اساسی ،جواز جبران خسارت معنوی ثابت است.
مفاهیم ضمان
معنای لغوی امان :التزام به پرداخت مالی است که در نگهداری و یا ادای آن سهل انگاری شده و
پذیرفتن خسارتی که بر اموال دیگران وارد شده است (بجنوردی.)951 :9731 ،
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امان در لغت معانی مختلنی دارد که یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شیء ای از سهوی
شخع است .ونیز به معنای ملتزم شدن و التزام هم گنته اند .امنتُ الشیء یعنی ملتزم به آن چیز
شدم (ادریس عوض )77 :9731 ،شهی انصهاری مهی نویسهد «الضمان کومُ ا کال میکعمیکهِ لما لضکالضمن ک ک
خسنرتَهاکهلیه» امان بودن چیزی درعهده اامن و خسارتش بر اوست.
درعرف نیز ،به استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار ،به عهده اامن ،امان ،گنتهه مهی شهود.
برخی آنرا (ادخنلکال یکعیکالعِاض) دانسته اند( .ابن بابویه)11 :9199 ،
گاه بعضی از فقها کوشیده اند آنرا چنین تعریف کنند« :امان در اصطالح فقها یعنی مسهئولیت
به وری که در مسئولیت ارتکاب عملی است که موجب مؤاخذه و بازخواست فاعل آن گردد» در
جایی که امان را به عنوان مسئولیت مدنی به کار می گیرند ،بعضهی از فقهها آنهرا چنهین تعریهف
کرده اند که «تاوان دادن بر چیز تلف شده است» .امان در قانون مدنی ناظر بهه مسهئولیت مهدنی
است ،درمقابل مسئولیت کینری که درحقوق جزا مورد بحث قرار می گیرد .به هر تقدیر اهمان در
فقه اسالمی و مسئولیت مدنی در قانون واعی بر یک معنی دبلت دارد که عبارت است از «ملتهزم
شدن کسی به جبران کردن ارری که خود مسهبب وارد آمهدن آن اهرر بهر دیگهری بهوده اسهت
(ادریس عوض ،دیه)71-77 :
از آن جایی که در حقوق ما دیگر تحمل ارر ،منحصر به فردی نیست که شخع ،ننهی مهادی
را از دست می دهد لطمه های روحی ،اهمیت زیادی پیدا نموده و انسانها در مقابل لطمات معنوی،
آسیب پذیر گردیده اند .آسیبی که گاه نمود بیرونی نداردولی از درون بهه انسهان آزار مهی رسهاند.
وانگهی مسئولیت در جبران صدمه های اخالقی و روحی ،وسیله حقوقی مناسبی بهرای حمایهت از
شخصیت انسان وحقوق مربو به آن است .به همین جههت ،امهروز بحثهها دربهاره لهزوم جبهران
خسارت معنوی پایان یافته و جز معدودی از نظامهای حقوقی ،اندیشمندان وقانون گذاران به اتناق
رسیده اند که ارر معنوی مانند خسارات مادی جبران گردد (کاتوزیان)155 :9781 ،
متعلقات مادی و متعلقات غیرمادی انسان اگرچه باهم دوبعد آدمی را تشکیل می دهند ولهی از
لحاظ ماهیت ،آنچنان باهم تناوت دارند که گویی دو دنیای متناوتند و هر کهدام معیارههای خهاص
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خود را دارند ،این مواوع باعث شده که برخی معتقد شوند که زیان معنوی ،قابل جبران نیسهت و
جز در برخی موارد ،بشر توان جبران خسارت معنوی را ندارد (پروین)931 :9781 ،
از نظر این عده ،مشکلی که وجود دارد این است که اهررهای معنهوی را نمهی تهوان بها پهول
جبران کرد و آنچه از دست رفته است با پول جبران نمی شود .به عنهوان مثهال بهر علیهه شخصهی
اکاذیبی ،و تهمتهایی ناروا ،در جراید یا فضاهای مجازی منتشر می شود و همگهان ایهن اکاذیهب را
درجراید وفضاهای مجازی ،می خوانند و می بینند و می شنوند ،حتی اگر بعدا ایهن هتهک حیثیهت
ها ،برای اعاده شرف و آبروی آن فرد خسارت دیده ،در همان جراید و غیره تکذیب هم بشود ،آیا
حیثیت و اعتبار آن فرد به حالت اولیه قبل از هتک حیثیت بر می گردد؟
نظریه مخالفان خسارت معنوی
برخی از حقوقدانان با ماهیت مواوع خسارت معنوی موافق نیستند.
دیدگاه مخالفان از جنبه نظری

از لحاظ نظری امکان جبران زیانهای معنوی وجود ندارد .چهرا کهه نهوعی خسهارت غیهر مهالی و
نامحسول است وهیچ ارتبا و سنخیتی با امور مادی ندارد تا بتوان آنهرا ارز

گهذاری و جبهران

مالی نمود .چگونه ممکن است درد جانکاه مادری که عزیز خود را از دست داده یا حیثیهت انسهان
آبرومند و شرینی که بر باد رفته و رنج شخصی که در اثر فلهج شهدن در نهاراحتی دائمهی بهه سهر
میبرد و یا افسردگی دختری که هتک حیثیت شده و دهها نمونه از این قبیهل صهدمات را در یهک
کنه ترازو گذاشت و در کنه دیگر آن مقدار معین پهول بهرای جبهران و تعهادل آن قهرار داد .پهس
پرداخت پول نمی تواند خسارت معنوی را جبران ،یا اثر آن را از بین ببرد و یها موجهب فراموشهی
آن شود ،چراکه این دو دارای دو ماهیت جداگانه هستند .از سوی دیگر وسیله دیگهری نیهز بهرای
جبران این نوع خسارت ،در اختیار نیست(اژدری)918 :9783 ،
دیدگاه مخالفان از جنبه فني

مخالنان معتقدند که از نظر فنی ،تعیین غرامت به وسیله قاای ،فوق العهاده ،دقیهق ودشهوار اسهت.
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درواقی از آنجا که زیان وارد شده جنبه مادی ندارد ،دادرل نمی تواند میزان آن را تعیین و خطاکار
را به جبران آن محکوم سازد .پس دادرل ناچار است ،میزان خسارت را با درجه تقصیر بسنجد .و
خطا هرچه سنگین تر باشد ،حکم به جبران خسارت نیز فزونتر بشود :یعنهی پهولی کهه بهه عنهوان
جبران ارر و تامین وای زیان دیده بایستی پرداخته شود ،به صورت نوعی غرامهت و کینهر کهار
مقصر درآید .امری که با هدف قواعد مسئولیت کینری منافات دارد (کاتوزیان)153 :9781 ،
دیدگاه مخالفان از جنبه اخالقي

مخالنان معتقدند ،از لحاظ اخالقی ،پرداخت پول برای صدمه وارد بر حیثیت وشخصیت فهرد و یها
صدمه بر احساسات و عوا ف یا تألمات روحی امری کامال ناپسند و غیراخالقهی اسهت و جبهران
حیثیت با پول و امر مادی ،توهین به شخصیت بشری محسوب می گردد (اژدری)991 :9783 ،
نظریه موافقان خسارت معنوی
عده ای از حقوقدانان موافق جبران خسارت معنوی می باشند و معتقدند که:
الف) گاهی دادن مبلغی پول به زیان دیده ،تقریبا همه اهرر معنهوی را جبهران مهی کنهد مهثال
شخصی که تناسب چهره ا

را بر اثر تصادف از دست داده است با جراحی پالستیک مهی توانهد

به حالت قبل برگردد .امن اینکه هر کجا هم پول نتواند ارر معنوی را جبهران کنهد ،مهی توانهد
باعث کاستن آبم وی و باب بردن توان مصدوم و در ترمیم آثار آن مهوثر باشهد بنهابراین ههدف از
خسارت معنوی ا ین است که وسیله ای معادل در اختیار زیان دیده قرار گیرد تا ههم او را خشهنود
سازد و هم حتی ابمکان جایگزین مال از دست رفته باشد (نخجیری)919 :9788 ،
ب) از رفی جبران خسارت به معنای زدودن همه آثار خسارت نیست .همان گونه که با پهول
می توان در امورمادی ،معادلی برای مال تلف شده پیدا کند ،تامین خرسندیهای معنهوی نیهز امکهان
دارد و این خرسندی ها قادر نیست اندوه وتاسف عا نی را از بین ببرد ولی از آبم و صدمه ههای
روحی کم می کند (صنائی)111 :9755 ،
ج) درنظر نگرفتن خسارت معنوی که چه بسا مهمتر از خسارتهای مادی است (چرا که بعضهی
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مواقی ،بحث شخصیت و کرامت وحیثیت وی مطرح است) دور از اخهالق و شهأن جامعهه اسهت.
چگونه ممکن است بتوان خسارت ریختن آبروی شخع را بدون جبران باقی گذارد.
د) این بهانه که خسارت معنوی ،قابل جبران با پول نیست و میزان آن مشخع نیست و اابطه
مشخصی در ارزیابی آن وجود ندارد ،نمی تواند سبب عهدم جبهران خسهارت معنهوی زیهان دیهده
گردد .دادگاه می تواند براسال نظر کارشناسی و یا تعرفه های رسهمی و اواهاع و شهرایط وقهوع
حادثه ،بحث ارزیابی را حل نموده و به جبران خسارت معنهوی ،حکهم فرمایهد .از رفهی جبهران
خسارت معنوی ،همیشه با دادن پول نیست ،بلکه دادگاه می تواند برحسب اوااع و احهوال ،یهک
شیوه خاص برای جبران خسارت انتخاب کند .فرااً اگر شخصی در خصهوص فهردی یها مقهامی،
اکاذیبی از ریق روزنامه منتشر نماید ،دادگاه درجبران خسارت معنوی می توانهد شهخع را وادار
نماید از رق روزنامه ،معذرت خواهی کند و اقرار نماید که مطالب گنته شده درفهالن تهاری  ،در
فالن روزنامه ،کذب محض است و به این ریق سبب تشنی خا ر زیان دیهده گهردد (نخجیهری،
)917 :9788
بررسي فقهي رابطه لطمه به عرض و خسارت معنوی
حقوق و سرمایه های معنوی همواره مورد توجه بشر بوده است در اندیشهه دینهی ،هتهک حرمهت
انسان توسط خود او یا دیگری به منزله هتک حرمت الهی تلقی می شود .چرا که حرمت او بهابتر
از مهمترین حرمتهای الهی یعنی بیت اهلل الحهرام دانسهته شهده اسهت .بنهابراین شناسهایی حرمهت
وکرامت انسان ،ا یجاب می کند که حقوق و منافی معنوی وی مورد حمایت قرار گیرد.
در تعالیم اخالقی اسالم ،مناهیمی چون غیبت ،تهمت ،استهزاء و ...مبین عنایت حنها حرمهت
انسان و برخورد با متجاوز حقوق معنوی او است (عمید زنجانی :9781 ،چ )9
تعریف ارر معنوی دشوار است زیرا هم منهوم ارر و هم منهوم معنویت از منهاهیم عامهه و
بدیهی هستند که با اوابط منطقی قابل تحلیل نیستند .در تعارینی که فقهها از منههوم مطلهق اهرر
ارائه داده اند ،به برخی از اقسام اررهای معنوی اشاره شده است بهه عنهوان مثهال ،میهرزا حسهن
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بجنوردی ،ورود هر گونه نقع به آبرو ،جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جهزو
مصادیق ارر محسوب کرده است (بجنوردی)17 :9731 ،
میرفتاح مرا غه ای اگرچه در مباحث قاعده بارر ،بحث مستقلی درمورد اهرر معنهوی هرح
نکرده است اما آسیبهایی را که به جسم انسان و آبروی فرد وارد می شود ،از انواع منهوم هر فعلهی
اعم از جرح و قطی که باعث ایجاد ارر می شود برشمرده است .ایشان اظهار می دارد «هر نقهع
ظاهری در بدن یا در منافی و در شکل متعارف بدن انسان ایجاد شود ،زیان شمرده مهی شهود» .وی
عالوه بر اینکه ،خسارت مالی را شامل وارد کردن نقع به جسم انسان ،می دانهد ،ههر عملهی کهه
باعث درد غیر بیعی در بدن انسان شود و تعهرض بهه حیثیهت او شهود را نیهز از مصهادیق اهرر
محسوب نموده است (زین العابدین :9781 ،چ )9
بررسي حقوقي رابطه لطمه به عرض و خسارت معنوی
جعنری لنگرودی در این زمینه می نویسد«:ارری که به عرض ،شرف وحیثیت متضرر یها یکهی از
اقارب او وارد می شود ،همچون افشای راز بیمار ،ارر معنوی اسهت (جعنهری لنگهرودی9718 ،
)191 ،
برخی از حقوقدانان برآنند :تعریف زیان معنوی دشوار است و می توان گنت ،صدمه به منهافی
عا نی و غیرمالی مانند احسال درد جسمی و رنجهای روحی ،از بین رفتن آبرو ،حیثیت و آزادی،
ارر معنوی است (کاتوزیان9781 ،

)911 ،

در تعرینی دیگر گنته شده :خسارت معنوی ،زیانی اسهت کهه بهه حیثیهت ،آبهرو یها عوا هف
واحساسات اشخاص وارد شده باشد .تجاوز به حقوق غیر مالی انسان و لطمه زدن بهه احساسهات
دوستی ،خانوادگی ،مذهبی و درد و رنجی که در اثر حادثه ای ایجاد می شود نیز خسهارت معنهوی
است و این موارد ،امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد (صنائی)111 :9755 ،
همچنین آورده شده :ارری که به مال شخع وارد نمی شود بلکه ارری است کهه در مقابهل
ارر مادی است و به مصالح غیر مالی شخصی وارد می آید (السیوری :9111 ،ج )1

.............................................. 211فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،12تابستان 2315

آشوری می گوید :خسارت معنوی ،ارر و زیان وارد شده به شهرف ،حیثیهت و آبهرو ،آزادی،
معتقدات مذهبی ،هیات ،زیبایی ،احساسات است (انصاریان :9781 ،چ )7
مصادیقي از خسارات وارده بر عرض از منظر فقه
دراینجا به نمونه ها و مصادیقی می پردازیم که در شرع مقدل و فقه ،نسبت به آنها نههی صهورت
گرفته است و مرتکب این اعمال گناهکار و مجرم ،دانسته شده است.
به عنوان مثال در تجسس و تنتیش :قرآن کریم ،کتاب آسمانی و جاودانه ما در چندین مورد بهه
ممنوعیت تجسس و تنتیش در امور دیگران تصریح کرده است .خداوند متعهال فرمهوده اسهت« :ایک
کالکجتسسُاک کالکیغتبکبعضکمکبعضنًک ( »....حجهرات/
أیِّنکالذی کآ نُاکاجتنبُاکوثریاًک کالظ کإ کبعضکالظ کإمثا،ک
ّ
« )91ای کسانیکه ایمان آورده اید ،از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید ،براستی که برخهی از
گمانها گناه است .درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی نکنید و»...
موبی متقیان علی (ع) می فرمایند« :پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم
از بدترین گناهان است» (تمیمی آمدی)798 ،9711 ،
همچنین آن حضرت فرموده اند« :هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گنتگو
کند ،خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فا

خواهد فرمود» (همان ،ج )8311 :5

دراین راستا ،ایسنا ،نظر آیات عظام را با رح و سوال در این خصوص خواستار شده است کهه
در ذیل به سوابت و پایین مراجی عظام می پردازیم.
سوال :تجسس و تنتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمهی دارد؟ فهردی را
به اتهام تخلنی بازداشت و زندانی کنند و به خا ر تخلف ،اقدام به تنتیش منزل وی کنند ،آیا جایز
است دوباره مسائل دیگر زندگی او اقدام به جمی آوری مدرک و تنتیش منزل وی کنند؟
پاسخها :آیت اهلل نوری همدانی پاس دادند :درفرض مسهاله جهایز نیسهت .آیهت اهلل موسهوی
اردبیلی پاس داده اند :تجسس و تنتیش درحریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجه آن جایز نیسهت
مگر به حکم قاای واجد الشرایط شرعی قضاوت و با اکتنا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیا
در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحله اجرا که بی جهت اسرار مردم فا

نشده و آبهروی آنهها
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نریزد« .همض کاؤمن ک َو َا ل لکمه» (آبروی مومن مانند خون اوست) .آیت اهلل بهجهت چنهین نظهر داده انهد:
جایز نیست به عنوان اولی .آیت اهلل مظاهری پاس داده اند :تجسس وتنتهیش در امهور دیگهران از
گناهان بزرگ در اسالم است.
درمورد خسارات بر عرض دیگران به مصادیق دیگری در فقه وشرع به ور اجمهالی اشهاراتی
می کنیم به عنوان مثال ،بحث ورود به منازل بدون اذن است که مرحوم عالمه با بایی در تنسهیر
آیه  13سوره نور می فرمایند :مثال با یا اهلل گنتن یا سرفه کردن و مانند آن ،صاحبخانه را خبهر کنهد
( با بایی)911 :9717 ،
ممنوعیت های دیگری در شرع اسالم آمده است از قبیل ممنوعیت اسهتراق سهمی -ممنوعیهت
بدگمانی -ممنوعیت غیبت اشاعه فحشا و هتک ستر -ممنوعیت سبّ و هجو و قهذف و غیهره کهه
تمامی این اعمال توسط مهرتکبین آن مهذموم و مننهور شهمرده شهده و ههر یهک دارای مجهازات
مخصوص خود می باشند.
مصادیقي از خسارات وارده بر عرض از منظر حقوق موضوعه
بعد از بررسی فقهی مصادیقی که از نظر شرع مقدل و منحصر فقه امامیه ،گناه بهار هسهتند و ههر
کس آن اعمال را درجهت ریختن حیثیت و آبروی افراد ایجاد کند ،مسهتوجب کینهر و مجهازات و
حدود خاص آن خواهد شد ،متعاقهب آن بررسهی ،بزم اسهت بررسهی دیگهری ههم در رابطهه بها
مصادیقی که از نظر حقوق مواوعه و قانون در رابطه با هتک حیثیهت و آبهرو و عهرض و شهرف
مردم ،جرم محسوب می گردد ،صحبت نمائیم.
به قسمتی از این مصادیق اشاره می کنیم :از قبیل توهین ،استناده از مطبوعات و یا رایانه جهت
توهین و ریختن عرض افراد ،افترا ،افشای اسرار حرفه ای ،مزاحمت تلننهی ،هتهک حرمهت منهزل
اشخاص ،افشای اسرار حرفه ای و بسیاری دیگر....
توهین

به عنوان مثال در رابطه با توهین اگر بخواهیم اشاره ای به آن داشته باشیم ،این جهرم در مهاده 118
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قانون تعزیرات ،مصوب سال  9735پیش بینی شده است که مقرر می دارد توهین به افهراد از قبیهل
فحاشی و استعمال الناظ رکیک ،چنانچه موجب حدّ قذف نباشد به مجازات شالق تها  31اهربه و
یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .این جرم در مهاده  911قهانون مجهازات
اسالمی مصوب سال  9711به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته شده است کهه بهق تبصهره 9
ماده  911قانون مجازات اسالمی ،شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجهرای مجهازات ،منهو بهه
شکایت شاکی و عدم گذشت وی است (میر صادقی.)131 :9711 ،
هتک حرمت مراسالت ،مخابرات یا مکالمات تلفني

از مستخدمین و مامورین دولتی ،مراسالت یا مخهابرات یها مکالمهات تلننهی اشهخاص را در غیهر
مواردی که قانون اجازه داده ،منتوح یا معدوم یا بازرسی یا ابط یا استراق سهمی نمایهد یها بهدون
اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس ،از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شهش
تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد (فیض :9781 ،چ .)97
بررسي خسارات وارده بر جان
بحث از جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در دو بخهش مجهزا قابهل بررسهی مهی باشهد :از
رفی ،خسهارات معنهوی و غیرمهالی از جملهه نهاراحتی تحمهل صهدمه و دردههای ناشهی از آن،
محرومیت موق ت یا دائم از عضو ،کسر زیبایی ،عدم توانایی پهرداختن بهه تنریحهات و ورز

کهه

قابل اندازه گیری مادی و پولی نیستند و لذا جایگزینی ِآن عمال غیرممکن اسهت .بهه همهین دلیهل
نظامهایی که جبران این خسارات معنوی را مد نظر قرار داده اند ،حکم به پرداخهت مبلغهی از ایهن
بابت را نه به عنوان جبران خسارت بلکه تشنی خا ر مصدوم لحهاظ کهرده انهد .از هرف دیگهر،
خسارات مادی و اقتصادی که در پی صدمات جانی ایجاد می گردد ،قرار دارد .این خسارات شامل
هزینه درمان تلف مننعت کاری و از کارافتادگی ،هزینهه ههای اسهتخدام دیگهری بهرای مراقبهت و
ال مهادی و پهولی دارنهد و کسهر دارایهی
پرستاری دائم یا موقت از زیان دیده بوده و بیعتهی کهام ً
محسوب می شوند و لذا قابل اندازه گیری و جایگزینی با پول می باشد (بروجردی)19 :9781 ،
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خسارت معنوی (غیر مالي) ناشي از صدمات جاني

یکی از مشکالتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروسهت بهرآورد خسهارت معنهوی (غیهر
مالی) ناشی از صدمات جانی است .دربرخی نظامها پس از احراز این خسارات معنوی و غیرمهالی،
تعیین میزان آنرا به نظر قاای سپرده اند .در شرایطی ،تعیین مبهال حصهین وثابهت براسهال نهوع
صدمات جانی وارده برای جبران خسارات غیرمالی امری مطلوب و بسیار شایسته به نظر می رسد.
در این منظر ،تامین دیه می تواند از جمله نقهش معهادل مهادی خسهارات غیهر اقتصهادی ناشهی از
خسارات جانی را به خوبی اینا کند (کریمی نیا)911 :9731 ،
ارش چیست؟
نکته قابل تذکری که در مورد رابطه ار

ودیه قابل ذکر است.در مواردی که عالوه بر دیهه تعیهین

شده ،خسارت جسمانی دیگری به مصدوم وارد شده باشد ،به نظر می توان عالوه بر حکم بر دیهه،
ار  ،در مورد خسارات جانی ااافی را نیهز مطالبهه نمهود .بهه خصهوص در مهوردی کهه در پهی
شکستگی یا جراحت عضوی ،محدودیت حرکتی و از کارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد می شود،
عالوه بر دیه ،حکم به پرداخت ار

نیز صادر می شود.

بحث دیه در فقه امامیه
در حقوق اسالم ارزیابی آسیب های جسمی براسال موارد مذکور در دیه قتل ،صورت می پهذیرد
از برخی روایات استناده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ،با یکدیگر و مقایسه
آنها با ارز

شتر محاسبه می شد (مرعشی.)957 :9737 ،

بحث دیه در حقوق موضوعه
قانونگذار در قانون مجازات اسالمی به تبعیت از فقه امامیه برای برخی از منافی معنوی دیه را مقرر
کرده است .مثال در ماده  111قانون مجازات اسالمی ،برای هر جنایتی که موجب زوال عقهل شهود
دیه کاملی پیش بینی شده است واگر موجب نقصان آن شود ،ار

مقرر گردیده است .تنهها مهانعی
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که در راه پذیر

این خسارت وجود دارد شبهه پوشهش آن توسهط دیهه تعیهین شهده مهی باشهد

(فروغیان.)31 :9783 ،
مسئله جبران خسارات مازاد بر دیه
جبران این خسارات نزد قضات دادگاه های عمومی تهران وقبال برای قضات دادگهاه ههای کینهری
دو تهران مطرح شده و اکثریت ایشان نظر به قابلیت مطالبه مبال مازاد بهر دیهه داده انهد .در واقهی
پاس اکثر قضات ،تجویز پرداخت هزینه درمان به عنوان مازاد بر دیه بوده است ،بدین نحو که اگر
دیه تعیین شده ،کناف هزینه های درمان صهدمه جسهمانی را ندههد ،هزینهه مهازاد بهر دیهه ،قابهل
پرداخت خواهد بود (کاتوزیان.)991 :9731 ،
خسارت از کارافتادگي دائم و موقت در پوشش جبران خسارات مازاد بر دیه
صدمات جانی،نوعا موجب از کارافتادگی موقت در ول درمهان و اسهتراحت پزشهکی مهی شهود.
علیرغم آنکه خسارات از کارافتادگی از لحاظ اقتصادی و قابلیت تقویم بهودن بها خسهارت هزینهه
درمان مشترک است .هزینه های درمان ،ارتبا ی با حرفه زیان دیده ندارد .در صورتی که خسارت
از کارافتادگی کامال وابسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و قراردادهایی کهه منعقهد نمهوده کهه
بواسطه تحمل خسارت جانی از دست داده است (کریمی نیا.)913 :9731 ،
قابلیت جبران خسارات از کارافتادگي
حکم قابلیت ج بران خسارات از کارافتادگی و تقویت قوای کاری در حقهوق ایهران در هالهه ای از
ابهام قرار دارد .ماده  5قانون مسئولیت مدنی  9771به صراحت خسارات ناشی از کاهش قهوه کهار
زیاندیده را قابل جبران اعالم نموده است .دیوانعالی کشهور در رایهی اصهراری ،خسهارت تقویهت
قوای کاری ناشی ایراد ارب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را قابل جبران اعالم نموده است
(قیاسی.)11 :9733 ،
اداره حقوق دادگستری نیز خسارات مالی عالوه بر دیه را قابل جبران می داند .اکثریت قضهات
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دادگاه های استان تهران نیز به قابلیت جبران خسارات ناشی از معطل ماندن از کار ،در صورتی کهه
شخع اجیر دیگری باشد ،نظر داده اند( .حسینی نژاد.)89 :9739 ،
نتیجه
مواوع خسارت غیر مالی از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین کنونی به لزوم آن تصریح
گردیده است .ولی اختالف نظر بین فقها و حقوقدانان ،مدتهاست پابرجا مانده است .بنهابر مباحهث
ارائه شده ،دیه می تواند به بهترین وجه در مقابل خسارات معنوی (غیر مهالی) ناشهی از خسهارات
جانی لحاظ شود .به این نحو که دیه ،تمامی خسارات معنوی ناشی از صدمه بدنی را دربرمی گیهرد
و نمی توان عالوه بر مبل تعیین شده مبلغی را به عنوان خسارت معنوی تقااا نمود .بها توجهه بهه
وجود نهاد دیه و نظرات فقها در مورد ماهیت فراگیر آن ،به سختی مهی تهوان پهذیرفت کهه جهانی
مکلف باشد عالوه بر دیه ،از عهده جبران خسارت از کارافتادگی زیان دیده نیهز برآیهد .از ایهن رو
مواوع ارورت و امکان جبران ارر معنوی ،موجب بروز بحث های زیادی بین علمهای حقهوق
گردیده است .چرا که در شرایط زندگی کنونی ،دیگر تحمل ارر منحصر بهه مهوردی نیسهت کهه
شخصی ،ننی مادی را از دست می دهد ،بلکه لطمه های روحی و خسهارات معنهوی ههم اهمیهت
زیادی یافته است .البته گاه در فقه اسالمی ،بعضی اعمال که موجهب خدشهه و لطمهه بهر حیثیهت
اشخاص می شود مثل قذف یا تهمت ،دارای عواقب کینری است .بدیهی است کهه ایهن اهمانت
اجراها می تواند دبلت بر توجه دین اسالم بر ارر و جبران معنوی آن باشد .همچنین در مهواردی
که سکوت شرعی وجود دارد ،فقها به سیره و بنای عقالء استناد می کنند .پس رو
مخالف با احکام و مبانی شرعی نمی باشند .بنابراین پذیر

های موجهود،

جبران مهالی و انهواع جبرانههای غیهر

مالی به منظور ترمیم ارر معنوی در فقه اسالمی قابل توجیه و دفاع است.
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