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 چکيده
ت از خسارت معنوی نام برده شده و قانونگذار احرقوانین جمهوری اسالمی ایران، به صدر 

اصول کلی  ،در قانون اساسی که مقنن آن را هم عرض خسارت مادی بیان داشته است.

حقوقی و مسائل کالن را بیان و شرح و تفسیر آن را به قوانین عادی واگذار می نماید، از 

قسمت  ،صریح قانونی، محاکممیان آورده شده است. با وجود نص  خسارت معنوی، سخن به

اند اعظمی از توجه خود را متوجه بحث خسارت مادی نموده و از خسارت معنوی غافل شده

نگرند. با وجود صراحت قانونی، برخی از های مطروحه به آن با دید اغماض میهو در پروند

ا در این نوشتار برآنیم تا با مپندارند. می امری محال ی خسارت معنوی راحقوقدانان، مطالبه

ی ی اثبات آن در فقه و حقوق موضوعه و بیان ادلهادله واکاوی دقیق خسارت معنوی و

ی آن را بررسی نماییم و افقان و مخالفان خسارت معنوی، قابلیت یا عدم قابلیت مطالبهمو

 های جبران آن بپردازیم.، به ارزیابی شیوهدر صورت قابلیت مطالبه

ی الحرج، جبران مالی ی الضرر، قاعدهخسارت معنوی، قاعده اژگان کليدي:و

 . خسارت
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 2، احسان نعمتی 1 يمهدي طالقان غفار
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران 1
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 مهدي طالقان غفاري

 خسارت معنوي و شيوه هاي جبران آن
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 مقدمه
ایجاد نظم و استقرارعدالت است. انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و صرفاً با پرداختن به بعد مادی از جمله اهداف حقوق، 

 هومت دست یافت. امروزتوان به اهداف واالی حقوق من جمله حفظ نظم، استقرار عدالت، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصنمی

با توجه به نیاز  از این رو، قانونگذاران اند.اهمیت واالیی برخوردار گشته ر کلی خسارات معنوی ازهای روانی و به طوی، آسیبهای روحلطمه

نظری،  اند. با وجود این امر، همچنان برخی از حقوقدانان با ذکر دالیلصوص قانونی از خسارت معنوی، سخن به میان آوردهاحساس شده، در ن

قابلیت مطالبه ندارد. در فقه نیز راجع به خسارت معنوی، سخنانی مطرح شده است و فقها با بیان  که خسارت معنوی، عملی و اخالقی بر آنند

های جبران آن، اختالف نظر ی قضایی نیز بین محاکم در خصوص خسارت معنوی و شیوهاند. در رویهاستناداتی سعی در توجیه آن داشته

 وجود دارد.

ران شود، قابل جبکه آیا لطماتی که به حیثیت و اعتبار شخصی وارد می بدین گونه ستقابل طرح احث خسارت معنوی سواالتی در ب

 توان آن را با پرداخت پول جبران کرد؟و اینکه چگونه و با چه توجیهی می ؟است

 یبررسی ادله ی اثبات آن در فقه و حقوق موضوعه ودر این پژوهش برآنیم تا با بررسی لغوی و اصطالحی خسارت معنوی و واکاوی ادله

 های جبران آن به سواالت فوق الذکر پاسخ دهیم.خسارت معنوی و شیوه و مخالفان موافقان

 

 ي اثبات آن در فقه و حقوق موضوعهه واکاوي ادل و بررسی لغوي و اصطالحی خسارت معنوي -مبحث اول
ی اثبات آن را در فقه مورد واکاوی قرار ه اول، ابتدا به بررسی لغوی واصطالحی خسارت معنوی خواهیم پرداخت و سپس ادل در مبحث

 در قوانین جاری کشور را ارزیابی می نماییم.نهایت خسارت معنوی در داده و 

 

 بررسی لغوي و اصطالحی خسارت معنوي -گفتار اول
با واژگان آن علم است. در این گفتار خسارت معنوی را از نظر لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرار ی ورود به هر علمی آشنایی الزمه

 داده و سعی می نماییم تعاریف گوناگونی که از سوی حقوقدانان مطرح گشته را بیان داشته و تعریفی جامع و مانع را برگزینیم.

 

 بررسی لغوي و اصطالحی واژه خسارت -بند اول
ر زبان عربی به صورت مصدر، به معنای کم شدن و کم کردن به کار رفته است و استعمال آن به صورت اسم مصدر به کلمه خسارت د

 (.111:1132)مظاهری، مهاجری،یز، مورد استفاده قرار گرفته استو زیان ن ین کلمه به معنای هالکت یا ضاللتمعنای نقصان است. همچنین ا

اری و ه معنی ضررکردن، زیان بردن، زیانک(. ب321:1117دهخدا،)ی زیان و ضرر استواژه هاکلمه خسارت در زبان فارسی مترادف 

استی شده یا از افزایش و کمال که جان، مال، آبرو و متعلقات شخص، دچار نوعی کرف نیز، هرجا (. در ع1713:1173معین، )ندی استزیانم

 (.13:1191ی نژاد،)سلطانشود که خسارت وارد شده استته میآن جلوگیری شود، گف

شود و هرگاه نوع خاصی از ضرر یا خسارت مورد نظر ضرر، مفهوم و عنوانی است وسیع که شامل مصادیق و انواع مختلف خسارت می

 گردد. چون مادی و معنوی استعمال می پسوندهاییباشد با 

نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد هر جا که » اند که: تهی خسارت اشعار داشدر تعریف واژهبرخی از حقوقدانان 

 (.19:1132)کاتوزیان،«گویند ضرر به بار آمده استود میای وارد شیا به سالمت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه

 

 بررسی اصطالحی خسارت معنوي -بند دوم

و آن کار آسانی نیست زیرا، با ردقیق قلم ر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیماصطالح شایع و در عین حال پخسارت معنوی 

 زوجود آنکه در متون قانونی متعددی بکار رفته، اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نی

 در تعریف آن وحدت نظر ندارند.

 گردد:اند مطرح میری ارائه نمودهتعریف کامل ت به منظور یافتن تعریفی جامع و مانع، نظرات برخی از نویسندگان که

باعث  یکه در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگر تبار شخصاع و حیثیت کسر و روحی صدمات از است عبارت معنوی خسارت -1

 (.9:1131امامی،)شده است آن

نتیجه متوجه او شده لکه با) رافت و آبروی اشخاص یا بستگان اوخسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، ش -2

 (.292:1132جعفری لنگرودی،)( گرددباشد
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 یتوان وارد کنندهخسارت معنوی که می .ضرر معنوی یعنی خسارات وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم -1

آزادی و به تعبیر ماده و  وارد بر جسم، روح آن را محکوم به جبران کرد عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت

 (.77:1197شهیدی،)«هرحق دیگر»مدنی قانون مسئولیت  1

تجاوز به حقوق غیرمالی انسان، حتی خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد.  -7

مجوز تواند شود، امروزه میای عارض شخصی میرنجی که در نتیجه حادثهلطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و 

 (.271:1133)صفایی،ی خسارت معنوی باشدمطالبه

خسارت معنوی عبارت است از خسارت غیرمالی وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف و اندیشه و هنر شخص یا خسارت  -3

 (.71:1199)نقیبی،ردی و حیثیت و شرافت و اعتبار اوهای فآزادی وارد شده بر شخص و حقوق مربوط به شخصیت و

مانی جس تألماتحیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ  هتک هرگونه ضایعه و زیان غیر مجاز را، که از -9

 (.33:1131صیح رامندی،) فهرستی، فخسارت معنوی گویند شود،سبب صدمات عاطفی حاصل می و یا روحی و باالخره به

ی جامع و اهای مختلف را در نظر گرفته و تعاریف به گونهد جنبهرلیکن باقی موااند وه درد جسمانی توجهی ننمودهدو تعریف ابتدایی ب

 باشند.مانع می

 

 اثبات خسارت معنوي در فقه ادلهي واکاو -گفتار دوم

 ررالض یی قاعدهای از فقها به هنگام بحث دربارهاقسام آن وجود ندارد ولیکن عده)خسارت( و قه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرردر ف

ر و الضر»ی اند. ما با مبنا قرار دادن دو قاعدهای به موضوع خسارت معنوی داشتهدر فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده

 قه خواهیم بود.ی خسارت معنوی در فبه دنبال اثبات جواز مطالبه «الحرج

 

 ي الضررقاعده -بند اول
که حقوق و اختیارات افراد نباید به  زندیید میأهای روزمره بر این حقیقت مهر تعقل سلیم و ضرورتهای زندگی اجتماعی و واقعیت

ظم اجتماعی را لطمه وارد کند و نها و حقوق دیگران تواند به آزادیجام گسیخته از حقوق، میلگیری صورت نامحدود به کار روند. زیرا بهره

 (.71:1192)پروین،مختل سازد

های حقوقی دنیا پذیرفته شده ی الضرر است که محتوای کلی آن در تمام سیستمیکی از قواعد مهم و کلیدی در حقوق اسالم، قاعده

 .(111:1173)جعفری تبار، نامندمی« لی حقوقاصول ک»ها آن را ی فقه اسالمی است و غربیی الضرر از اصول عمدهاست، به طوری که قاعده

توان خسارت معنوی و جواز آن را رسد که با توسل به یکی از مهمترین و پرکاربردترین قواعد فقهی یعنی قاعده الضرر میبه نظر می

 در فقه به اثبات رساند.

ی و شخص ببه ماجرای فردی بنام سمره بن جند مربوطت گرفته و أنش« ر فی االسالم الضرر و الضرا»  ی الضرر از حدیث نبویقاعده

سرکشی ی قات مختلف به بهانهوی شخصی انصاری داشت و بصورت مکرر و در اب نخل خرمایی در حیاط خانهانصاری است. سمره بن جند

ده ه تذکر داسمربه آمده بود اذن سمره به ستوه  گشت. شخص انصاری که از آمدن نابهنگام و بیانصاری می به نخل وارد حیاط منزل شخص

)ص( رفت و شکایت خود را مطرح نمود. پیامبر وقتی نزد پیامبر اسالم انصاریاذن وارد شود ولی او اعتنایی نکرد و سرانجام شخص  با که باید

ه برو و آن درخت را فرمودند ک انصاریکند به شخص اندرز و حتی وعده درخت در بهشت هم سمره را به فروختن نخل راضی نمی و دید، پند

 نباید عمداً به دیگری زیانی برساند. یشخص هیچ بکن و پیش او بیانداز چرا که

حق ورود به ملک خود را بدون اذن و اعالم داشته است اما باید اظهار داشت  سمره، تسلیطممکن است تصور شود که براساس قاعده 

 (.113:1132نیک فرجام،)آیدساب میروا و غیر مجاز به حمحدود به تصرفات متعارف و عقالیی است و فراتر از این حد، نا ،مالک تصرفکه 

مادی نداده است و اساساً ضرر مادی وجود ندارد، زیرا از رفتن  شود که پیامبر)ص( حکم به رفع ضرراز این حدیث به خوبی دریافت می

بدون اذن و سرزده  سمرهبه او وارد نشده است و فرد تنها مدعی بوده که  مادی هیچ ضرر انصاری شخص نهب به خاسمره بن جندنابهنگام 

ای به گونه انصاریماده نزاع، خسارت معنوی شخص  هل و عیال او گردیده است و با قلعشود و همین امر باعث آزردگی روحی اوارد ملک او می

 (.91:1179)توکلی،جبران شده است

 انتفاوت نبوده است، بلکه ایراد زیتوان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار اسالمی نسبت به ایراد زیان معنوی بی ی مذکور میهاز قاعد

تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح  انصاریب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی بن جند سمرهمعنوی را نفی نموده است و در قضیه 

آن را ضروری دانسته و آن را مورد حکم قرار داده است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزین  داده و رفع

 (.139:1199)نقیبی،باشدنوی و ترمیم خسارت وارده میبه حقوق مع
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 رجح ي القاعده -بند دوم

ه بی است، اصل به معنی اجتماع و انبوهی ش حرج در»  که، گناه و حرام است. گفته شده حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا

 (.73:1191)محقق داماد، « و تنگی میان آن اشیاء شود ای که موجب حصول تصور ضیقگونه

بر دیگری وارد  گردد و روشن است که اگر کسی خساراتیبا عنایت به این معانی وسیع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می

و تنگی قرار داده است که این امر از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی  وارده برنیاید، او را در معرض ضیقی خسارات آورد و از عهده

 تواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد.نیز طبعاً می

دهد، عالوه بر ضرر در نتیجه بکارت خود را از دست می گیرد وای که مورد تعرض جنسی به عنف قرار میبه عنوان مثال، دختر باکره

خود ممکن است برای همیشه، حداقل از لحاظ روحی آمادگی برای ازدواج نداشته باشد شود، با از دست دادن بکارت جنسی که بر وی وارد می

در این صورت ممکن است،  که وی لطمه وارد آیدیا در اثر اطالع اهالی محل و اطرافیان از این موضوع، به حیثیت و آبروی خود و خانواده 

توان گفت که این دختر از لحاظ امکان ازدواج و تشکیل زندگی در هیچ شخصی حاضر به ازدواج با چنین دختری نباشد. در چنین فرضی می

از ناحیه ی شخص ایجاد  آن بایدی الحرج ممنوع است و در صورت بروز تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده تنگنا قرار گرفته است که این در

 (.13: 1171کننده تنگنا، جبران گردد)مرعشی،

 

 خسارت معنوي در قوانين جاري کشور -گفتار سوم
در قوانین جاری کشور، خسارت معنوی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار، چه در قانون اساسی و چه در برخی قوانین 

موجبات مسئولیت دانسته و لزوم جبران آن را بیان نموده است. در این گفتار به بررسی برخی از قوانین مذکور عادی، خسارت معنوی را از 

 می پردازیم.

 

 مسئوليت ناشی از ایراد خسارت معنوي در قانون اساسی  -بند اول
 حکم یقتطب در یا حکم یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه»قانون اساسی، قانونگذار اشعار داشته است که:  171اصل در 

 خسارت اینصورت غیر در و است ضامن اسالمی موازین طبق مقصّر تقصیر، درصورت گردد، کسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد بر

 «.م اعاده حیثیت می گردددر هر حال از مته شود ومی جبران دولت وسیله به

و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده، ضرر معنوی در عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت در قانون اساسی که اصول مهم حقوقی 

قانونگذار قرار گرفته است و مقنن به وضوح وارد کننده خسارت معنوی را مسئول قلمداد کرده است و طبعاً متضرر را مستحق مطالبه ی 

 (.73: 1192)حاتمی، سارت ناشی از ضرر معنوی می شماردخ

مسئولیت سنگینی برای قضات پیش بینی کرده است به طوری که تحمل آن بر مبنای ظاهر هر  171بنابراین، قانون اساسی، در اصل 

از جهت رعایت حقوق بی گناهی که در راه استقرار عدالت قضایی، به عمد یا در نتیجه  171عبارت دشوار است، اما تدوین و تصویب اصل 

آزادی، حیثیت، جان و اموال خود را از دست داده یا زیان مادی و معنوی دیده، بسیار مطلوب و مؤثر بوده است، اشتباه و قصور حرفه ای، 

لیکن الزمه ی نهادینه کردن اجرای آن، وضع قوانین جامع مبتنی بر حمایت از حقوق معنوی و حریم خصوصی افراد و امکان ارزیابی و جبران 

 (.122: 1137مالی زیان های معنوی است)افشار،

 

 مسئوليت ناشی از ایراد خسارت معنوي در قوانين عادي  -بند دوم
د از آن در قانونگذار اهتمام ویژه ای به مسئله ی خسارت معنوی نشان داده و در اغلب موار ،و شکلی ماهویدر قوانین عادی اعم از 

 )قانونلی( و قوانین عادی شکمدنی تمسئولی)قانون ماهوینده است. دراین بند به یک نمونه از قوانین عادی عرض خسارت مادی سخن را

 آیین دادرسی کیفری( اشاره خواهیم نمود.

 

 قانون مسئوليت مدنی -مورد اول
جهت طرح مسائل مربوط به خسارت است، خسارت معنوی مورد عنایت و توجه ویژه  ون مسئولیت مدنی که مناسب ترین مکاندر قان

 ی نتیجه درعمدا یا  قانونی مجوز بدون هرکس» قانون مسئولیت مدنی ابراز داشته است که:  1ی قانونگذار قرار گرفته است. مقنن در ماده 

 ردیدهگ ایجاد افراد برای قانون موجب به که دیگر حق هر به یا تجارتی تشهر یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطیبی 

 «.باشد می خود عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب که نماید وارد ای لطمه
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لطمه زننده، مسئول جبران قانون اساسی، خسارت معنوی در عرض خسارت مادی قرار گرفته و شخص  171در این ماده همانند اصل 

 قانون مسئولیت مدنی نیز، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. 11و 3، 9، 2انسته شده است. در مواد خسارت وارده د

 

 قانون آیين دادرسی کيفري -رد دوممو
 مادی های زیان و ضرر تمام جبران میتواند شاکی» بیان نموده است:  1132قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  17قانونگذار در ماده 

 .«کنده مطالب را جرم از ناشی ممکن االحصول منافع و معنوی و

در قانون سابق آیین دادرسی کیفری، بند راجع به زیان های معنوی که در قوانین گذشته وجود داشت، حذف گشته بود و بر اساس آن 

مجدداً  1132قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  17لیکن قانونگذار در ماده را ندارد و یت مطالبهبه نظر می رسید که خسارات معنوی قابل

قابلیت تدارک زیان های معنوی را تجویز و تأکید نموده و دیگر در ضرورت جبران خسارت معنوی و قابلیت مطالبه ی آن تردیدی باقی نمانده 

 است.

 

 معنوي و شيوه هاي جبران آنادله ي موافقان و مخالفان جبران خسارت  -مبحث دوم

در این مبحث، ابتدا ادله ای که راجع به قابل جبران یا غیر قابل جبران بودن ضررهای معنوی از سوی حقوقدانان مطرح گشته را بیان 

ق تقویم به ت معنوی را مورد واکاوی قرار داده و در خصوص جبران خسارت معنوی از طریاخواهیم نمود و در نهایت شیوه های جبران خسار

 .پرونده هایی را مطرح می نماییم ،پول

 

 ادله ي موافقان و مخالفان جبران خسارت معنوي -گفتار اول
با وجود آنکه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند، تعدادی از صاحب نظران در این زمینه شدیداً با صدق عنوان 

و امکان جبران آن مخالف بوده و معتقدند که طبیعت خسارت های معنوی به گونه ای است که به ضرر بر خسارت های معنوی و یا قابلیت 

 هیچ وجه قابل جبران نیست. در این گفتار ادله ی موافقان و مخالفان جبران خسارت معنوی بیان خواهد شد.

 

 ادله ي مخالفان جبران خسارت معنوي -بند اول
انواع خسارت های معنوی را غیر هستند و همچنین حقوقدانانی که برخی  ان خسارت معنویحقوقدانانی که به طور کلی مخالف جبر

(. در ذیل به توضیح سه 117: 1173)لورراسا،نظری، عملی و اخالقی استناد کرده اند  اند، در اثبات ادعای خویش به دالیلقابل جبران دانسته 

 دلیل فوق الذکر اشاره خواهد شد.

 

 بر عدم امکان جبران خسارت معنوي دليل نظري -مورد اول
اولین دلیلی که منکرین امکان جبران خسارت های معنوی مطرح کرده اند آن است که، پرداخت غرامت نمی تواند جبران کننده ی 

دادن مبلغی  خسارت وارده باشد. چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است جبران کرد و چگونه می توان با

 (.11: 1192)اصغری آقمشهدی،انسان شریفی را به او بازگرداند پول، حیثیت بر باد رفته ی

 

 دليل عملی بر عدم امکان جبران خسارت معنوي -مورد دوم
د نبرخی از حقوقدانان اثبات خسارت معنوی را از جهت نفس وجود ضرر و تعیین حدود و وسعت آن غیر ممکن دانسته و بیان داشته ا

 (.111: 1173)کریمی نیا، «ری فوق العاده دقیق و دشوار استتعیین غرامت به وسیله ی قاضی در مورد خسارت های معنوی، کا»که: 

دادرسی عقیده و برداشت خویش را  با عنایت به عدم وجود معیار دقیق ارزشیابی صحیح خسارت معنوی و معادل سازی آن به مال، هر

: 1199و در نتیجه دادگاه ها احکام متفاوتی را صادر خواهند کرد که با وحدت رویه ی قضایی مغایرت دارد)نقیبی، مالک محاسبه قرار می دهد

123.) 

 

 دليل اخالقی بر عدم امکان جبران خسارت معنوي -مورد سوم

ر ب ل به دادگاه مراجعه کنند.ات به پواز نظر اخالقی زننده است افرادی که آبرو و حیثیت آن ها لطمه دیده است برای تبدیل این تألم

ی نازل مادیات است. عاطفی و معنوی تا مرتبه اساس این دلیل، پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مستلزم تنزل بخشیدن سرمایه های
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 ه حقوقدانانبا مادیات ندارد، این در حالی است ک سنخیتیبرخوردار است که اصوال هیچ  ایاز درجه و رتبه ،های عاطفی و معنوی آدمیسرمایه

 (.219:1193)باریکلو،باید سنخیت و تناسب باشد ،رده و روش جبران زیانبر آن نظرند که بین ضرر وا

 

 ي موافقان جبران خسارت معنويادله -بند دوم
اً اند. در این بند، صرفنظر خود استفاده نمودهمعنوی هستند، از دالیل مشابهی برای توجیه  خسارت اغلب حقوقدانانی که موافق جبران

 اند، خواهیم پرداخت.که موافقان در مقام رد نظرات مخالفان جبران خسارت معنوی ارائه نموده ادله ایبه بیان 

 

 رد دليل نظري بر عدم امکان جبران خسارت معنوي -مورد اول
اند که هدف مسئولیت اند. آنها بیان داشتهمخالفان ایراد نموده طرفطروحه از مموافقان امکان جبران خسارت معنوی به دلیل نظری 

هدف جبران ضرر است تا به زیان دیده این امکان داده شود در مواردی که بدست آوردن عین شی  ، بلکهباشدمدنی زایل کردن ضرر نمی

 و بدین وسیله رضایت او فراهم گردد. وردد خسارت واقع شده است، بدست آمعادل آن چه را که مور الاقل بتواند مقدور نیست،

 

 رد دليل عملی بر عدم امکان جبران خسارت معنوي -مورد دوم

ن خسارت معنوی با آ در پاسخ به دلیل عملی بر عدم امکان جبران خسارت معنوی، بیان شده که گرچه مشکالتی که قاضی در تعیین

 غیر قابل رفع نیستند. لیکن این مشکالتها مواجه می شود غیر قابل انکار است و

چه ضابطه ی واحد و روشنی برای تقویم خسارت معنوی به پول وجود ندارد و باید بر حسب مورد، اوضاع و احوال به عبارت دیگر، گر

نیز آن مورد را در نظر گرفت، مشکل بودن اجرای یک اصل حقوقی نباید بهانه ای برای فراموش کردن آن اصل باشد. در خسارت های مادی 

ف باید از پرداخت خسارت معالیکن هیچ کس بر این اعتقاد نیست که عامل زیان را عیین میزان آن بسیار مشکل باشد وگاهی ممکن است ت

 (.111: 1173)کریمی نیا،دانست

 

 رد دليل اخالقی بر عدم امکان جبران خسارت معنوي -مورد سوم
ارت به جبران خس خسارت معنوی، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند که اگر اعتقاددر پاسخ به ایراد دلیل اخالقی بر عدم امکان جبران 

انگاشتن است ارزش های معنوی و معیارهای اخالقی منافات داشته باشد، عدم جبران خسارت معنوی و بدون مسئولیت معنوی با حفظ قد

شدن آن ها و تجاوز بیشتر به  ترن زیان معنوی موجب بی پرواعامل ضرر معنوی نیز از لحاظ اخالقی خوشایند نیست و عدم مسئولیت عامال

 (.17: 1192ارزش های معنوی افراد می شود)اصغری آقمشهدی،

 

 شيوه هاي جبران خسارت معنوي -گفتار دوم
جبران خسارت است  ،راه های جبران خسارت معنوی را نمی توان حصری دانست، زیرا آنچه که در خسارت معنوی دارای اهمیت است

. در موردی ممکن است تنها پول گره گشا باشد و در موردی دیگر یک عذرخواهی ساده آن چنان عیتضوودارد نه م طریقیتو راه جبران 

دور خود دادگاه را موظف به ص 2مؤثر باشد که هیچ مالی نتواند جایگزین آن گردد. به همین جهت قانون مسئولیت مدنی پس از اینکه در ماده 

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع »خود اشعار می دارد که:  1حکم جبران خسارت وارده می نماید در ماده 

 ...«و احوال قضیه تعیین خواهد کرد 

 در این گفتار به بررسی طرق جبران خسارت معنوی خواهیم پرداخت.

 

 معنوي زیان امحايجبران عينی و  -بند اول

اعاده وضع زیان دیده به حال سابق از طریق ترسیم عینی خسارت معنوی، یکی از روش های غیر مالی جبران ضرر و زیان معنوی است. 

منبع زیان از مصداق های جبران عینی محسوب می شود. این نوع جبران ضرر و زیان کامل  امحایقانون مسئولیت مدنی  9به استناد ماده 

ین صورت که ضرر وارد شده چنان دگردد. ب زیان وارده به طور کامل منتفی ضرر به شمار می رود، زیرا سبب می شود که تدارکترین شکل 

ا ی خسارت وارد نیامده است. مانند لغو دستور توقیف و ضبط اموال متهم که پس از بالاثر شدن دستور ،تدارک و جبران شود که گویی از اصل

 (.217: 1131همان نوازان،مل زیان دیده عیناً اعاده می گردد)حکم غیر قانونی، اموا
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 ندارد. مثالً وی قابل تصور نیست و امکان اجرازیان در جبران خسارت معن امحایبرخی از نویسندگان بر این اعتقادند که تعویض و 

ی از نقص عضو و از دست رفتن شچگونه می توان رنج و تألم حاصل از بازداشت غیر قانونی فرد را جبران کرد و یا صدمات و رنج های روحی نا

ن، جلب اتقصیر پزشکی حادث شده، محاسبه و به وی بازگرداند. به عالوه هدف از جبران ضرر و زیصور یا زیبایی یک انسان را که در نتیجه ق

رضایت زیان دیده است و این امر در صورتی محقق می گردد که وضعیت وی به حالت قبل از ورود خسارت برگردد و اعاده وضع سابق، استقرار 

 قانون مسئولیت مدنی 1بار، می توانست تحقق یابد. باید توجه داشت که قانونگذار در ماده که در صورت فقدان وجود فعل زیان وضعیتی است

با توجه به نوع  دروش جبران خسارت و کیفیت آن را بر عهده ی دادگاه نهاده است. با این وصف، دادگاه رسیدگی کننده می توان نتخابا

خسارت وارده و شرایط زیان دیده، شیوه متناسب با موضوع و میزان ضرر و زیان معنوی را انتخاب و با هدف جبران خسارت و جلب رضایت 

 .(179: 1137)افشار،دور حکم نمایده صخواهان، مبادرت ب

 

 جبران خسارت از طریق اعاده حيثيت -بند دوم
 ا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتباراتکسی که در اثر تصدیقات ی»است که: داشته  قانون مسئولیت مدنی ابراز 9ماده  قانونگذار در

که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش  شخصیئول جبران آن است. و موقیعت دیگری زیان وارد آورد، مس

 هکم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کنند

کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد » قانون مسئولیت مدنی بیان شده که : 11همچنین درماده  .«مطالبه کند

تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید شود میمی

از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و  م به رفع زیانتواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکدادگاه می

 «.درج حکم در جراید و امثال آن نماید

باشد که ممکن حقوقی چون آزادی، حق حیات و حقوق معنوی مبتنی بر عواطف، آرامش و آسایش افراد می ناظر بر ،کرامت انسانی

است به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد لطمه قرار گیرد، به هرحال مسئولیت جبران خسارت معنوی صدمه به عواطف و کرامت انسانی، در 

صورت فقدان توافق برای چگونگی تدارک خسارت معنوی، به دو صورت از سوی محاکم قضایی، قابل اعمال است. اول آنکه اگر فعل یا ترک 

)مجازات قانونی( محکوم خواهد شد. دوم آنکه در ان به جبران خسارت از نوع تنبیهیوصف مجرمانه باشد، عامل ورود زیزیانبار دارای  فعل

 خواهی در جراید و...، موجبات تشفیگناه، از طریق انتشار دادنامه در جراید یا الزام محکوم علیه به عذری بی  صورت درخواست زیان دیده

ناشی از رسد شکل سومی نیز به عنوان روشی برای خسارت معنوی به نظر می .(219:1131)امرایی فرد، خواهد آمد یده فراهمر زیان دطاخ

در کنار دو صورت مذکور و یا به صورت مستقل و جداگانه، قابل  ،خیر(اعم از اینکه وصف مجرمانه داشته باشد یا )فعل یا ترک فعل زیانبار

 باشد.محاسبه، تقدیم و پرداخت معادل مالی میاعمال و اجرا است و آن 

 

 یم به پولمعنوي از طریق ارزیابی مالی و تقوجبران خسارت  -بند سوم
 از ای که بتواند او را خشنود سازد و جایگزین مالوسیله در اختیار زیان دیده قرار گیرد. یهدف از دادن خسارت این است که معادل

(. به همین دلیل واقعیت این است که گاهی اوقات، بهترین 239:1197)کاتوزیان،تحمل پذیر سازدای که رنج درون را دست رفته شود، وسیله

 و آالم داند که لطمه به حیثیت، دربه زیان دیده است. برخی از حقوقدانان در تایید این امر بیان داشته راه جبران خسارت معنوی دادن مبلغی

آن  ی خسارت نسبت بهی مطالبهنمود، لذا قوانین بعضی از کشورها، اجازه تقویمی پول آن را باشد تا بتوان به وسیلهنمی جنس مال روحی از

ز در بیه مرتکب را نیگردد و تنچون محکومیت زیان دیده به پرداخت مبلغی موجب تشفی و تسکین خاطر زیان دیده می کنولینداده اند را 

 (.379:1179)امامی،پذیردمی بردارد، منطق اجتماعی آن را

د بای ،زیان از دست رفته است ی ایرادوسیلهجبران خسارت از طریق پرداخت معادل، مبتنی بر این اندیشه است که معادل آنچه به 

ان خسارت قانون مسئولیت مدنی، تعیین نوع و میز 1بدست آید. جبران خسارت از طریق دادن معادل به اشکال مختلف امکان پذیراست. ماده 

 عنایت به موقعیت طرفین و نوع خسارت معنوی و انتخاب روش جبران و صدور حکم و کیفیت جبران را به دادگاه واگذار نموده است. دادگاه با

 و تقویمخسارت وارده را  با رعایت عدالت و انصاف، ،ان وارد شده، نقش زیانکار و وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادیوارد شده، میزان زی

نابراین روش مالی جبران کند. بمحکوم میمالی، نقداً یا به صورت اقساط  مختلف از جمله پرداخت معادل طرقعامل زیان را به دادن معادل از 

مختلف دادگاهها صادرشده که در آنها حکم  شعبخسارت، عمومی ترین روش در جبران خسارت از طریق دادن معادل است. آرای متعددی از 

 اشاره خواهد شد. هاآن نمونه ازمعنوی از طریق تقویم به پول داده شده است که در ذیل به چند ن خسارت به جبرا

ی سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در موردی که یکی از مقامات سازمان ثبت اسناد و امالک در روزنامه مدعی شده بود شعبه -1

راء، طبق ام افتاز محکومیت مقام ثبتی به اتهبه تنظیم سند خالف واقع کرده است، پس  که یکی از سردفتران اسناد رسمی )آقای...( مبادرت
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دادگاه... تجدید » :حکم داده است چنین سابق در مورد ضرر و زیان معنوی 2و1در دادگاههای کیفری  1192قانون تعذیرات  171ماده 

شده است، مستحق تشخیص و از ملکوک او، در رهگذر این انتساب  ی ضرر و از این حیث که حیثیت و شئون شغلینظرخواه را در مطالبه

ولیت مسئ االسالم هیچ نوع ضرری اعم از مادی و یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این ال ضرار فیی الضرر و آنجا که به حکم قاعده

مورد اشاره قرار گرفته است و از آنجا که مخالفت قوانین  1113قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون مسئولیت مدنی  171در اصل 

 مورد حسب ولی کند تدارک را ضررها نوع این همواره تواندچه نمیمزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر 

 جویزت به و داده تشخیص موجه و وارد را خواهان دعوی بنابراین است، خسارت از بخشی جبران و آن تخفیف و متضرر تشفی برای ای وسیله

 بر عالوه و محکوم تجدیدنظرخواه، به وارده معنوی زیان و ضرر بابت ریال میلیون 2 پرداخت به را...  آقای مدنی، مسئولیت قانون 1 و 2 مواد

 نجفی)«است قطعی رأی این. میکند مکلف...  آقای از عذرخواهی به را تجدیدنظرخوانده قانون، آن 11 مادهتقصیر به استناد  نوع به توجه با این

 (.172: 1191فتاحی،

 نبودن همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت باکرهدر مورد اسناد  1121221191تهران در تاریخ  2دادگاه کیفری  -2

 (.212: 1173، آشوری)محکوم کرده است( زن)ضرر و زیان معنوی در وجه خواهان

دادگاه عمومی تهران، در مقام رسیدگی به دعوی کیفری تعدادی از بیماران هموفیلی و تاالسمی آلوده به ویروس های  119شعبه  -1

آلوده به آنان واقع شده بود، علیه مسئوالن وزارت بهداشت و درمان و آموزش  خون چنین ویروس ایدز که در نتیجه تزریقو هم CوBهپاتیت 

عدم  -2عدم ویروس زدائی از فرآورده های خونی  -1: این دالیل ی و به خالصه 173پزشکی و سازمان انتقال خون، به موجب دادنامه شماره 

سهل انگاری در  -7عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون  -1پیش بینی سیستم ویروس زدائی 

تحقیقات ضابطین و سایر دالیل اثباتی، حکم به محکومیت  -9گزارش سازمان بازرسی کل کشور  -3انجام وظیفه توسط مسئوالن ذی ربط 

حکم  1132-79ت مادی و معنوی از سوی شاکیان، به موجب دادنامه اصادر می نماید و با توجه به مطالبه ی خسار جزایی برخی از متهمان

دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید  13و در شعبه  صادر می کند پرداخت خسارت مادی و معنوی زیان دیدگان  بر الزام خواندگان به

نفر از آسیب دیدگان به طور جداگانه اقدام به طرح دعوی می نمایند که در شعبه اول دادگاه  1311د در سنوات بعدی حدو. قرار می گیرد

به جبران خسارت معنوی به صورت کسری دادگاه رأی . عمومی تهران، حکم به پرداخت خسارت معنوی در حق خواهان ها صادر می گردد

مچنین ه. تالیان به هپاتیت و در مورد مبتالیان به ایدز یک دیه کامل اعالم می نمایدبرای مب تا یک دیه کامل دیه کامل% 21از دیه به میزان 

 (. 139: 1131، روزبهانیکاظمی، روشن، )در جراید کثیراالنتشار نموده استدادگاه خواندگان را ملزم به درج آگهی متضمن اعاده حیثیت 
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 نتيجه گيري
هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا » اشعار داشته که: 1مدنی، در ماده  قانونگذار مسئولیت .انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است

در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد 

مقنن در این «. باشدمعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا گردید لطمه

ماده به بیان برخی از مصادیق بعد معنوی انسان پرداخته است. ارزش معنویات به مراتب بیشتر از مادیات است چرا که شخصیت، حیثیت، 

 باشد.ای میوارد برای فرد دارای اهمیت ویژهآزادی و ... با مقدار قابل توجهی وجه نقد قابل معاوضه نیست و این م

ی ااند و به گونهک جستن به قواعد الضرر و الحرج آن را به اثبات رساندهوی سخن به میان آمده و فقط با تمساز خسارت معن در فقه

 در پذیرش خسارت معنوی بین فقها اتفاق نظر وجود دارد.

و شرح  از خسارت معنوی یاد کرده 171رش قرار گرفته است. قانون اساسی در اصل در نظام حقوقی ما نیز، خسارت معنوی مورد پذی

هیچ ضرری تا آنجا که ممکن است  درصدد آن است تا نیز که داده است و قانون مسئولیت مدنیی قوانین عادی قرار و تفسیر آن را بر عهده

ت است، در مواد مختلف خود از خسارت معنوی سخن گفته است. برخی بال تدارک باقی نماند و بهترین جا برای طرح مسائل مربوط به خسار

وار است پس قابل مطالبه اند که تعیین خسارت معنوی امری فوق العاده دشاز حقوقدانان با بیان دالیل نظری، عملی و اخالق ابزار داشته

در برابر عمل زیانبار خویش مسئول باشد و دشوار بودن کند که زیانکار حکم می حقوقی در حالی است که عدالت، انصاف و منطق نیست. این

 کردن آن اصل قرار داد. اجرای یک اصل حقوقی را نباید دستاویزی برای فراموش

حیثیت و جبران خسارت از طریق ارزیابی  اعادهزیان معنوی، جبران خسارت از طریق  و امحایروش های مختلفی از قبیل جبران عینی 

 باشد.برای جبران خسارت معنوی تعبیه شده است و شایع ترین آن دادن معادل پولی می مالی و تقویم به پول

و موارد مشابه که  هموفیلیهای جبران خسارت معنوی باید قائل به تفصیل شد. در پرونده بیماران رسد در خصوص روشبه نظر می

باشد ی میی از صدمه، مستحق خسارت معنوی به شکل وجه نقدبیند، چه از نظر روحی و چه از نظر درد ناشای صدمه میشخص از حادثه

ی مقرر، مجازاتی مضاعف محسوب ، پرداخت خسارت معنوی عالوه بر دیهرسدشخص در اثر درگیری به قتل می ولیکن در موردی که پدر

کند میحکم به خسارت معنوی  ،بر دیهقاضی عالوه  لفی ممکن است صادر شود و در موردیگردد و از این رو در موارد واحد، احکام مختمی

کند و دادگاه حکم به مبلغی وجه نقد و یا حکم حیثیت می هتکها دیده شده که شخصی کند. در برخی پروندهچنین نمی دیگر و در موردی

ی نحوه این لیکنو .و تسکین است تشفیکند. مگر حیثیت با پول قابل خریداری است؟ برخی گویند و وجه نقد می جرایدبه عذرخواهی در 

 احترامی است و باید بین مادیات و معنویات حائلی قائل شویم.جبران خسارت به نظر بدترین بی

اعالم دارد تا بدین گونه تعارضات  ز طریق وجه نقد را در موارد خاصیدت رویه، جبران خسارت ارای وحدستگاه قضایی باید با صدور 

 موجود در محاکم برطرف گردد.
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 مراجعع و مناب
 ل، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.آیین دادرسی کیفری، جلد او ،1173آشوری، محمد، [1]

 .، تهرانمجدمسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی درحقوق ایران، چاپ اول، انتشارات ، 1137افشار، حسن، [2]

 .، تهرانهحقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیستم، انتشارات کتاب فروشی اسالمی ،1179ن،امامی، سیدحس [1]

 میزان، تهران. مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات نشر ،1193، علیرضا،باریکلو [7]

 .چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران خسارت معنوی در حقوق ایران، ،1192پروین، فرهاد، [3]

 .ول، انتشارات نشر دادگستر، تهرانگان و فروشندگان کاال، چاپ اسازند مدنی مسئولیت ،1173حسن، تبار، جعفری [9]

 .گنج دانش، تهرانترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و پنجم، انتشارات  ،1132جعفری لنگرودی، محمدجعفر، [7]

 .چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا، جلد بیستم،  ،1117دهخدا، علی اکبر، [9]

 .اول، انتشارات نورالثقلین، تهرانمسئولیت مدنی خسارت معنوی، چاپ  ،1191سلطانی نژاد، هدایت اهلل،  [3]

 .ل، انتشارات مرکز تحقیقات، تهرانمفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، چاپ او ،1133صفایی، سیدحسین، [11]

 .هشتم، انتشارات دانشگاه تهران پداد، جلد اول، چاهای خارج از قرارالزام ،1197کاتوزیان، ناصر، [11]

مسئولیت مدنی، چاپ دهم، انتشارات شرکت سهامی  -دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی ،1132،کاتوزیان، ناصر [12]

 .تهران انتشار،

 .حقوقدان، تهراننشر ی محمد اشتری، چاپ اول، انتشارات مسئولیت مدنی، ترجمه ،1173میشل،، لورراسا [11]

 .فرهنگ اسالمی، تهران)مدنی(، چاپ چهارم، انتشارات دفتر نشر عد فقه قوا ،1131سید مصطفی، داماد،محقق  [17]

 .اول، انتشارات نشر میزان، تهران در حقوق کیفری اسالم، چاپ دیدگاههای نو ،1171محمدحسن، مرعشی، [13]

 .تهران فرهنگ فارسی، جلد دهم، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ،1173محمد، معین، [19]

 .تهران ،مجدخسارات قابل جبران در حقوق ایران، چاپ دوم، انتشارات  ،1131مهمان نوازان، روح اهلل، [17]

اول، انتشارات امیرکبیر،  ، چاپهای حقوقی معاصرایران و نظام ،خسارت معنوی در حقوق اسالم ،1193ابوالقاسم، نقیبی، سید  [19]

 .تهران

-نسانی و اجتماعی، شمارها علوم پژوهشنامه ایران، درحقوق معنوی خسارت جبران ،1192فخرالدین، ی،آقمشهد اصفری -1 [13]

 .11و3های 

 .2قوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره مسئولیت مدنی، نشریه دانشکده ح ارکان ،1131سیدحسن، امامی، [21]

تری حقوق با تاکید بر رویه قضایی، رساله دک در حقوق ایرانطالبه خسارت معنوی م قابلیت ،1131مسعود، فرد، امرایی [21]

 .خصوصی، دانشگاه مفید قم

 .2 شماره دادرسی، ماهنامه معنوی، خسارت ،1179سعید، توکلی، [22]

 .19 شماره قضاوت، فصلنامه ایران، حقوق در آن جبران هایشیوه و معنوی خسارات منتخب ،1192اصغر، علی حاتمی، [21]

 .بهشتی شهید دانشگاه مدنی، مسئولیت درسی یجزوه ،1197مهدی، شهیدی،  [27]

های ت مازاد بردیه، فصلنامه پژوهشاخسار از ناشی معنوی خسارت جبران ،1131منصوره، رامندی، فصیح زهرا، فهرستی، [23]

 .27فقه و حقوق اسالمی، شماره 

های ایذر و ایراد خسارت معنوی ناشی از بیماریمسئولیت مدنی  ،1131، محمد، روزبهانی، شجاع،نروش محسن، کاظمی، [29]

 .11، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره هموفیلی هاهپاتیت در اثر انتقال خون آلوده، با نگاهی به پرونده 
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