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دیدگان بزه معنوی یها بیآسکید بر أجبران خسارت ناشی از جرم با ت  
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 .، ایرانرامینو، آزاد اسالمیدانشگاه ، پیشوا-رامینوواحد ، گروه حقوق ضو هیأت علمیع .1
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 مقدمه

حقوق خصوصی مطرح بوده و  خسارت همواره در مسأله
و مربوط به فرآیند کیفری است اما خسارت ناشی از جرم 

مطالبه آن دارای شرایط و توابع مربوط به آیین  ازآنجاکه
 موردمجزا  طور بهچندان  حال تابه ،باشد دادرسی مدنی می

دکترین یا محققین در این زمینه واقع نشده و  توجه
ت مربوط به آیین دادرسی یا در متن موضوعا وگریخته جسته

. است شده واقع اشاره موردکیفری یا مطالبه خسارت مدنی 
اهداف مهم حقوق ایجاد نظم و برقراری عدالت در  ازجمله

جامعه و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و 
همین اهداف مهم یعنی عدالت و حمایت از حقوق مردم است 

با وضع قوانینی خاص و  های حقوقی کند، نظام که ایجاب می
 عالوه جرایم برخی. عد معنوی انسان بپردازندبه ُب گرانه حمایت

 منافع اجتماع، عمومی نظم نقض و عمومی جنبه داشتن بر
 را خساراتی و داده قرار هدف مورد نیز را اشخاص خصوصی

. آورند می وارد ها آن آبروی و اعتبار و حیثیت و مال و جان به
 حمایت به موظف و مکلف را خود جامعه ی،تضرر چنین براثر

 که است جهت بدین و داند می نیز جرایم از متضررین از
 اسناد عنوان به کیفری دادرسی آیین قوانین در طورمعمول به

 افراد اجتماعی و فردی های آزادی و حقوق کننده تضمین
 مطالبه دعوای طرح مجوز جرم، از متضررین به جامعه،

نظام  .گردد می اعطا کیفری دادگاه در رمج از ناشی خسارات
حقوقی ایران توجه بسیار زیادی به ابعاد روحانی و معنوی 

اما . انسان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شده است
ترین قانون ایران  از اصلی خوبی بهسایر قوانین ما  متأسفانه

مثال قانون مدنی، قسمت  طور بهاند و  اسالمی پیروی نکرده
اعظم توجه خود را متمرکز بر بعد مادی انسان کرده است و 
این سؤال را در ذهن ما باقی گذاشته است که چگونه با 

توان اهداف بزرگی مثل حفظ نظم و  پرداختن به بعد مادی می
استوار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم که 
همه دارای مصادیقی در بعد معنوی انسان هستند، 

پذیرفت که حقوق خصوصی در کشور ما از  باید ؟یافت دست
مثال  طور بهمبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است 

ماده  01، با ذکر جزئیات در 031تا  010قانون مدنی در موارد 
دارد یا در مواد  مفصل احکام دیوار مشترک را بیان می طور به

اده در باقی م 3باشد جز در  ماده می 00راجع به قیم که شامل 
 نهیدرزمو ما  پردازد ف و اختیارات مالی قیم میمواد به وظای

خسارت معنوی در حقوق خصوصی دچار خلل و تزلزل 
 گذاری قانوندر بحث  تنها نهمبحث خسارات معنوی  .هستیم
در حقوق جزا نیز  .آئین دادرسی نیز محجور است نهیدرزمبلکه 

 آئین قانون و اسالمی مجازات قانون در اندکی بسیار مواد با
است و  شده پرداختهطور ناقص به این امر  کیفری دادرسی

آبرو  ها انساناین امر با توجه به اینکه حقوق جزا بیشتر با خود 
برخورد دارد تا حقوق خصوصی که بیشتر در  ها آنو حیثیت 

 .های مالی است؛ جای بسی تأمل دارد پی جبران خسارت
 خسارت که است این شاید یمعنو خسارت در تردید دلیل

 مالی حقوق و دارایی به و ندارد مالی و اقتصادی چهره معنوی
 صدمات و اخالقی رنج سبب بلکه زند نمی لطمه شخص
 ولی است مادی زیان خود بدنی نقص. گردد می شخص روحی

 .(44: 0211پروین،)است  معنوی زیان آن از ناشی روحی رنج

های متعددی  هشدر خصوص جبران خسارت معنوی پژو
ی به بررسی ا در مقاله اسدی، سادات لیال :است شده انجام

 کیفری های دادرسی در جرم از ناشی خسارت جبران
نیز در  رئوفکمال  .(0211اسدی، )است پرداخته  المللی بین

 آن حقوقی مبانی و حقوق در معنوی خسارت جایگاه یا مقاله
 همچنین نادر. (0201رئوف، )است قرار داده  موردبررسیرا 

 جبران طرق ای، در مقاله سلطانی، دهنوی و محمدرضا دهقان
ایران را  حقوق در دولتی های دستگاه از معنوی خسارت

در مقاله حاضر اما  .(0204 سلطانی، و دهنوی)اند  بررسی کرده
 مهم پرداخته شود که جبران سؤالتالش شده به بررسی این 

 ی ایران چگونه بوده وجرم در حقوق کیفر از ناشی خسارت
 معنوی های آسیبرویکرد حقوق کیفری در خصوص 

در راستای بررسی و پاسخ به  به چه صورت است؟ دیدگان بزه
معنوی  و مادی خسارت ،خسارت ابتدا، مفهوم مورداشاره سؤال

 موردبررسی، سپس جبران خسارت ناشی از جرم شده بررسی
های معنوی بر  و در نهایت جبران خسارت آسیب قرارگرفته

 .است شده تحلیلتبیین و  دیدگان بزه
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 ، خسارت مادی و معنویخسارتمفهوم  -0
 :خسارت را چنین تعریف کرده است ،نیمعفرهنگ فارسی 

تعریف خسارت . (0400: 0240معین،) «زیانکاری، زیانمندی»
ضرر ( 0 خسارت :چنین آمده است یفارسدر فرهنگ زبان 

 ضررو  زیان( 2 زیانمندیو  اریک زیان( 3زیان بردن و کردن 
دهخدا از خسارت چنین  نامه لغتدر . (412: 0241مشیری،)

خسارت در کل . (332: 0244دهخدا،) زیان، ضرر :شده تعریف
ابن منظور، )است در لغت به معنی زیان، غرامت و ضرر 

در اصالح علم حقوق خسارت عبارت از هر نوع  .(032: 0212
از مادی یا  اعمبین رفتن حق فرد ضرر و زیانی که موجب از 

یا به هرگونه کاهش . (210: 0241 کاتوزیان،)باشد  معنوی می
شود  ، خسارت، گفته میدیده زیاندر کمیت یا کیفیت مال 

ها، خسارت را  معمواًل در بیان خسارت .(11: 0211شهیدی، )
کنند و برخی از  به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می

. شناسند م ضرر مادی و هم معنوی میها را واجد ه خسارت
مانند زیان ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و سالمت و 

صدمات بدنی و حیثیتی هر  گونه اینحیثیت اشخاص که وقوع 
 .آورد دو ضرر را به بار می

هر آنچه »: گوید کاتوزیان در بیان مفهوم ضرر مادی می
ه به حقوق مالی قابل ارزیابی به پول باشد و صدم رفته ازدست

امامی ضرر  .(210: 0241 کاتوزیان،) «برسد، ضرر مالی است
ضرر مادی و آن زیانی است »: نماید مادی را چنین تعریف می
: منشأ ضرر مادی بر دو نوع است الف. که قابل تقویم به پول باشد

ضرر به جان یا سالمتی؛ ضرر مالی که نوعًا تلف مال ( ضرر مالی
یوب کردن مال است مانند ایجاد حریق در است یا ناقص و مع

زیان را  گونه اینمنزل یا کارخانه، تصادف اتومبیل و امثال آن 
ضرر به جان یا سالمتی که ( ب. توان به سهولت تقویم کرد می

عبارت است از ضرر ناشی از فوت، جرح، نقص عضو، بیماری و 
 .(1/879 :1397امامی،) «باشد سلب منفعت می

نباشد؛  ومانع جامع کدام هیچد تعاریف فوق رس به نظر می
این تعاریف بیشتر تعاریف کالسیک ضرر است و  چراکه

مواردی وجود دارد که مال یا موضوع ضرر نه عین است نه 
. همیشه در قالب عین و منفعت نیست ضررهامنفعت و امروزه 

از طرفی ضرر مادی یا مالی ممکن است در اثر از بین رفتن 
 .النفع باشد حق و یا عدم

از بین بردن منفعت  صورت بهآسیب و ضرر ناشی از جرم گاهی »
النفع اشتباه کرد بلکه بین  تفویب منفعت را نباید با عدم. مالی است

. تفاوت وجود دارد و باید بین آن دو قائل به تفکیک شد ها آن
شود و در زمان  منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می

: 0210بازیاری شورابی، ) «و واگذاری استحال قابل تقویم 
مثاًل اگر کسی خودروی باری کسی را دچار نقص کند  (040

اگر . بار از بین برود جایی جابهکه منفعت آن یعنی قابلیت 
کسی با ارتکاب جرم موجب از بین رفتن حقی از حقوق 

 .برآیدشود، باید از عهده خسارات وارده  دیده بزه

که بر اموال یا اجسام اشخاص  ینوی خساراتمنظور از خسارت مع»
به حیثیت و اعتبار  یآید نیست؛ بلکه خسارت معنو وارد می

که به شهرت و حیثیت  یمثاًل ضرر. رساند ان مییاشخاص ز
 یکه با ک یا آثاریشود و  مار وارد مییب یبا افشا اسرار بدن یشخص
ضعیت که بر و یناموفق بر صورت بیمار و تأثیر یکپالست یجراح
های خسارت  او در آینده دارد، همه از مصداق یو روان یروح
 معنوی خسارت .(030: 0242شجاع پوریان ) «است یمعنو

 و جسمی تألم شخصیت حق به رساندن آسیب از است عبارت
 نژاد، حسینی) یعاطف احساسات به آسیب یا و روانی آسیب یا

 معنوی خسارت است گفته حقوق اساتید از یکی .(0241
 از بعضی به زدن لطمه و کردن دار جریحه از است عبارت
 یکی. (0: 0240 ابولحمد،)دارند  معنوی جنبه که ها ارزش
 واردکننده توان می که معنوی خسارت»: اند گفته اساتید از دیگر

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

 شهیدی،) «گرید حق هر مدنی یتمسؤول قانون 0 ماده تعبیر به و
 معنوی خسارت»: است آمده دیگر تعریف در. (44 -41: 0211
 و آبرو و حیثیت شهرت، به واردشده زیان و ضرر از است عبارت
 و عواطف و احساسات زیبایی حیات مذهبی، معتقدات، آزادی
 از دیگر تعریفی در (310: 0213ی،آشور) .«خانوادگی عالیق

 غیرمجاز زیان و ضایعه هرگونه» که است آمده معنوی خسارت
 فردی یا اجتماعی اعتبار به لطمه یا و حیثیت هتک از که را

 سبب به باالخره و روحی و جسمانی تأمالت لحاظ به یا و شخص
 «ندیگو می معنوی خسارت شود می حاصل عاطفی صدمات

 معنوی ضرر از امامی حسن استاد تعریف .(11: 0241حاتمی،)
 است شخص اعتبار و حیثیت کسر و روحی صدمات»: است چنین

 «است شده یافت دیگری قانونی مجوز بدون عمل اثر در که
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 خسارت از پروین دکتر تعریف. (341: 0 ج ،0214امامی،)
 غ متعلقات به غیرمادی ضرر شدن وارد»: از است عبارت معنوی

 از بندی جمع در. (04: 0211پروین،) «خصش مالی و مالی
 که خسارتی و ضرری: گفت توان می معنوی خسارت تعریف

 وارد جامعه روح یا اشخاص روح شرافت اعتبار، و حیثیت به
 .شود می

 جرم از ناشی خسارت جبران -3
 ناشی خسارت جبران، 0220مصوب  مدنی یتمسؤول قانوندر 
هر »: این قانون 4 ادهم موجب به .است شده پذیرفتهجرم  از

به جان یا  احتیاطی بی درنتیجهکس بدون مجوز قانونی عمدًا یا 
سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق 

ای وارد  قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه موجب بهدیگر که 
جبران  مسؤولنماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود 

در قانون آیین دادرسی  «.باشد ناشی از عمل خود می خسارت
. کیفری نیز به جبران خسارت ناشی از جرم پرداخته شده است

قسمت  موجب بهروند طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از جرم »
مطالبه ضرر و  0203 دادرسی کیفری آیینقانون  03آخر ماده 

منظور . اشدب زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می
از رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان 
ناشی از جرم، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی 

در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائات . مربوط به آن است
 :0201درویشی، ) «گردد آن و موعد تقدیم دادخواست مطرح می

14). 

قدیم دادخواست اصل بر این است که برای استثنائات لزوم ت
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید با رعایت تشریفات آیین 
دادرسی مدنی دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم 

چون مطالبه خسارت امری  االصول علی دیگر بیان به. نمود
است ماهیتًا حقوقی و واجد شرایط دعوی حقوقی است لذا 

مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند اما  رایمجباید در همه 
در برخی موارد دادگاه کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست 
مکلف شده است که حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد 

در  گذار قانوندر مواردی که ( الف :از اند عبارتاین موارد 
به اصل جرم را  کننده رسیدگیدادگاه کیفری  جرایمبرخی 
نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری  مکلف

حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز  رأسًامتهم، 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و  0مانند ماده . بدهد
قانون  114، ماده 0214اختالس و کالهبرداری مصوب 

در ( ب .قانون تأمین اجتماعی 012مجازات اسالمی و ماده 
و در اختیار  شده کشفین ناشی از وقوع جرم مواردی که ع

مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق ماده 
دادگاه مکلف به صدور حکم به . قانون مجازات اسالمی 01

به تقدیم دادخواست  موردنیازیباشد و در این  استرداد آن می
حکم این ماده مبنی  .(2 :1329خالقی و رحیمی، ) باشد نمی
استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع بر 

عین ناشی از  که درصورتی وگرنهقضاء یا انتظامی موجود باشد 
جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف 
گردد حکم به استرداد ممکن نیست و مدعی خصوصی باید 

ضرر و  برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن دادخواست
 .زیان تقدیم نماید

 به حکم 13 مطابق مادهنیز در قانون مجازات اسالمی  
 مورد حسب ها آن یاجرا و یتیترب و ینیتأم اقدام ای مجازات

 دادگاه مکح ای قانون در هک یتیفکی و زانیم از دینبا
 هک یخسارت و صدمه هرگونه و ندک تجاوز است شده مشخص

 ریتقص ای عمد یرو از که یدرصورت شود، حاصل جهت ینازا
 در و است یمدن و یفرکی تیمسؤول موجب مورد حسب باشد

 و خالقی) شود یم جبران المال تیب از خسارت ،صورت ینا ریغ
 شبه جنایت در 474 ماده مطابقهمچنین  .(2: 1329 رحیمی،
 دسترسی مرتکب به فرار یا مرگ دلیل به که یدرصورت عمدی
 او مال که یدرصورت و شود می هگرفت او مال از دیه نباشد،
: 0204رحمدل، ) شود می پرداخت المال یتب از نکند کفایت

 مواردی در محض خطای جنایت در» 478 مادهبر اساس  .(32
 فرار، یا مرگ علت به اگر است مرتکب عهده بر دیه پرداخت که

 شود می پرداخت او اموال از جنایت دیه نباشد ممکن او به دسترسی
 پرداخت المال یتب از دیه باشد نداشته مالی مرتکب که یدرصورت و

 یا عضو قصاص به محکوم هرگاه» 498 مادهطبق . «شود می
 کشته مجازات اجرای اثر در حیات سلب غیرمستوجب حد یا تعزیر
 شود، وارد او به حکم مورد مجازات از بیش ای صدمه یا شود

 مجری اشد،ب تقصیر به مستند یا عمدی صدمه، یا قتل چنانچه
 این غیر در. «شود می محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب حکم،
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 در و است منتفی ضمان حد، و قصاص مورد در صورت
 .شود می پرداخت المال یتب از دیه تعزیرات،

 دیدگان بزه معنوی های آسیبجبران خسارت  -2
را قابل مطالبه دانسته  یحًا خسارات معنویقانون موضوعه صر

 براثرهرگاه » :مقرر داشته است یقانون اساس 040اصل . است
م بر کق حیدر موضوع یا در حکم یا در تطب یتقصیر یا اشتباه قاض
گردد در صورت،  یمتوجهی کس یا معنوی یمورد خاص ضرر ماد

ضامن است و در غیر این  یتقصیر، مقصر طبق موازین اسالم
از متهم  درهرحالشود و  دولت جبران می لهیوس بهصورت، خسارت 

که اواًل  آید برمیاز این اصل چنین . «ت گرددیثیح اعاده
را ضامن جبران  یزیرا قاض. قابل جبران است یخسارت معنو

. خسارت است یجبران ماد یآن قرار داده و ضمان به معن
ضامن قرار داده و  یثانیًا در این اصل، دولت را نیز در موارد

و منظور جبران ندارد  یروشن است که مجازات دولت معن
ر از جبران یای غ خسارت است و اعاده حیثیت را وسیله

 0 ماده. (004: 0202، یاحمد یبهرام) خسارت دانسته است
ز مؤید قابل مطالبه بودن خسارات ین ییت مدنمسؤولقانون 

، عمدًا یهرکس بدون مجوز قانون»: دارد است و مقّرر می یمعنو
یا  یا مال یا آزادی یالمتبه جان یا س احتیاطی بی جهیدرنتیا 

قانون  موجب بهکه  یگرییا به هر حق د یحیثیت یا شهرت تجارت
ا ی یافراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر ماد یبرا

از عمل خود  یجبران خسارت ناش مسؤولشود  یگرید یمعنو
ان ییت مدنی در این خصوص بمسؤولقانون  01ماده « باشد می
او  یا خانوادگی یکه به حیثیت و اعتبارات شخص یکس»: دارد می

که لطمه وارد آورده است  یتواند از کس شود، می لطمه وارد می
هرگاه اهمیت زیان . خود را بخواهد یو معنو یجبران خسارت ماد

تواند در صورت اثبات تقصیر  و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می
به رفع زیان از طریق ، حکم یم به خسارت مالکعالوه بر صدور ح

 آن امثال وو درج حکم در جراید  یدیگر از قبیل الزام به عذرخواه
 . «نماید

 خسارت به بررسی جبران شود میدر این قسمت تالش 
، کیفری دادرسی آیین قانون در دیدگان بزه معنوی های آسیب
تعزیرات  و قصاص دیات، حدود، و در 0203 مجازات قانون

 .پرداخته شود

در قانون  دیدگان بزه معنوی های آسیب خسارت جبران -3-1
 آیین دادرسی کیفری

قانون مجازات  303خسارت معنوی برای نخستین بار در ماده 
عمومی و سپس در قانون اصالح بعضی از مواد قانون آیین 

ماده  0220و بعد آن در سال ( 0223مصوب )دادرسی کیفری 
رسید و قابل مطالبه قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب  0

ولی . بودن ضرر و زیان معنوی با وضوح در آن بیان گردید
خسارات معنوی از  0241متأسفانه در قانون آزمایشی سال 

قابل  های زیانقابل مطالبه حذف شد و ضرر و  های زیانزمره 
 الحصول نکضرر و زیان مادی و منافع مم دودستهمطالبه به 

اعم از  الحصول یری منافع ممکنالبته بنا به تفس. م شدیتقس
؛ 0/341 :0241آخوندی،)است منافع مادی یا معنوی 

قانون آیین دادرسی  04ماده  در. (0/310 :0213آشوری،
تواند جبران تمام  شاکی می»: است آمده 0203مصوب کیفری 
ناشی از  الحصول مادی و معنوی و منافع ممکن های زیانضرر و 

زیان معنوی عبارت از صدمات  -0تبصره . جرم را مطالبه کند
روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی 

تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت، مالی،  است دادگاه می
به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم 

ی بجای مدع در ماده مذکور «.در جراید و امثال آن حکم نماید
ثانیًا منافع . است شده ذکرخصوصی، لفظ شاکی 

 گذار قانون تصریح از نباید». است شده اضافههم  الحصول نکمم
 تواند می راسًا دادگاه که شود استنباط تواند می دادگاه اینکه بر دائر
 از آن که است جایز صورتی در دادگاه اقدام بلکه دهد انجام را آن

 شده مطالبه مقررات مطابق عنویم دیده زیان یعنی خواهان سوی
 که درصورتی ترتیب بدین. (0/311 :0201طهماسبی،) «باشد
 داشته وجود جرم از ناشی خسارت جبران ارکان و شرایط تمام
 مالی های زیانتمام  جبران داشت خواهد حق دیده زیان باشد

 جبران به ملزم او و بخواهد زیان عامل از را خود معنوی یا
 بیان ماده همین دو تبصره .است کرده ایجاد که است زیانی

 دارد اختصاص مواردی به تنها الحصول ممکن منافع دارد می
 منافع به مرتبط مقررات همچنین. نماید اتالف صدق که

 جرایم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز و الحصول ممکن
 مطابق .شود نمی دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب
 منافعی الحصول نکمم منافع» قضاییه قوه حقوقی اداره نظریه
 که درختانی مانند باشد شده حاصل ها آن وجود مقتضی که هستند
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 میوه است و دادن میوه مقتضی ها شکوفه این و دارند شکوفه
 ایجاد آینده در عادت حکم به چراکه آید می شمار به درخت منفعت

 معنوی خسارت و الحصول نکمم جبران منافع عدم 1«.شود می
 شورای ایراد پی در نیز دیات و شرعی منصوص تعزیرات در

 عدم که است ذکر به الزم است شده افزوده مادهبه  9نگهبان
 خسارت و الحصول ممکن منافع عنوان به خسارت پرداخت
 یا شرعی منصوص تعزیرات از که یجرایم در معنوی

 جرایم این اگر که مقررشده حالی در باشند دیه مستوجب
 به حکم باشند منصوص، غیر تعزیر یا قصاص یا حد مستلزم
 داده خواهد معنوی خسارت و الحصول ممکن منافع پرداخت

 .(42: 0201خالقی،)شد 

بر جبران خسارت مادی یا  تأکیداین قانون پس از  2در ماده 
، اختیار تعیین میزان زیان و 3مذکور در ماده  دیده زیانمعنوی 

 1ماده . است شده  گذاشتهنحوه جبران آن به عهده دادگاه 
قانون مذکور اختصاص دارد به انتشارات خالف واقع که به 

در . سازد حیثیت و اعتبار و یا موقعیت دیگری زیان وارد می
کسی که در اثر تصدیقات یا »: است شده تصریحاین ماده 

واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان  مخالفانتشارات 
 «...جبران آن است مسؤولوارد آورد 

قانون فوق مقنن نوع دیگری از خسارات  0همچنین در ماده 
کرده است آن عبارت است از جبران ضرر  بینی پیشمعنوی را 

از  سوءاستفادهدختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا »معنوی 
تواند از  نامشروع شده می خوابگی همبودن، حاضر برای  زیردست

و « .یان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنمایدمرتکب عالوه بر ز
کسی که به حیثیت و »: همان قانون آمده است 01نیز در ماده 

تواند از  شود می اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می
کسی که لطمه وارد آورده است جبران ضرر و زیان مادی و معنوی 

یجاب نماید هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ا. خود را بخواهد
تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به  دادگاه می

خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به 
 «و درج حکم در جراید و امثال آن نماید عذرخواهی

 .(0/344 :0241آخوندی،)
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ابهام در معیار جبران خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه 
کند  مالی نیز جبران صورت بهخسارت معنوی را  دهد که می

اما این پرسش مهم است که کیفیت این جبران چیست؟ 
چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص  اساس بردادگاه 

کند؟ این اشکال یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی  می
توانست سهم  بوده و هست راهکار مقنن در این خصوص می

ویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی مهمی در کمک به ر
ایفا کند؛ به باور ما کیفیت جبران خسارت معنوی، همسنگ 

اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران،  پذیری جبران
رود و یا تشتت افکار  اصل آن نیز به محاق می آرام آرامنباشد 
کند  باالتر را به واکنش منفی وادار می های دادگاهها  و رویه

بعد از مدتی کوتاه رویه قضایی از صدور حکم در  که نحوی به
البته ممکن است چنین  .شود این خصوص منصرف می

دانسته و دفاع کنند که قانون آیین  خواهی زیادهدرخواستی را 
یت مدنی نیست؛ مسؤولدادرسی کیفری در مقام بیان قواعد 

یت مدنی است که باید راهکاری در این مسؤولاین حقوق 
وقتی به تحوالت خسارت معنوی  حال بااین! نه ارائه دهدزمی
نگریم انتظار روشن کردن معیاری در این خصوص،  می

دانند که  قانون می کنندگان تصویبکند زیرا  منطقی جلوه می
قوانین جبران خسارت معنوی به پول، به دلیل خالی بودن 

این بنابر ،یت مدنی از معیار جبران خالی از اشکال نیستمسؤول
بایست معیاری نیز به  میکنند  بینی پیشوقتی این خسارت را 

به هر صورت، فقدان معیار، نباید به قربانی کردن . دست دادند
اصل جبران منتهی شود و بهتر است عالوه بر انتظار از 

یت مدنی و مسؤولدکترین برای ارائه معیار منتظر تحوالت 
 .(42: 0200بنی،  قراخانی)بود  رویه قضایی می

مادی، معنوی و منافع »قانون از سه قسم خسارت  04ماده 
برای روشن  04ماده  3تبصره . کند یاد می «الحصول نکمم

تنها  الحصول منافع ممکن که دارد کردن قسم اخیر مقرر می
به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید در این 

 .(313: 0204ساالونی،)است خصوص ذکر چند نکته مفید 
و اینکه  النفع و عدم الحصول نکاواًل مفهوم خسارت مم

دیگر از  درجایی. است فایده بیمفهومی مستقل هستند، نزاعی 
ایم؛ ثانیًا تفاوت بین اتالف و  چهره برداشته فایده بیاین نزاع 

تسبیب نیز لفظی است و صدق اتالف و صدق تسبیب تفاوتی 
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منافع  اگر معنای تبصره این است که. با هم ندارند
آید،  تنها براساس قاعده اتالف به دست می الحصول ممکن

قطعًا واجد ایراد است ولی اگر معنای اتالف اعم از اتالف 
د بود هرچند خواه تحمل قابل ،مباشرتی و به تسبیب باشد

نیست زیرا برای جبران خسارت  بازهم خالی از ایراد
 اشیم ونیازی نیست که وامدار قاعده اتالف ب الحصول ممکن

 بینی پیشمسلم قابل  توان براساس شرایط عمومی ضرر می
ثالثًا قرار دادن . یافت دستای بهتر و منطقی  شخصی به نتیجه

با دیگر خسارات، نادرست و  عرض هم الحصول خسارت ممکن
تنها توجیه . یت مدنی استمسؤولبرخالف قواعد عمومی 

 ثمری بی قانون این است که گفته شود به دلیل نزاع حقوقی
به وجود آمده بود مقنن در مقام  النفع که پیرامون مفهوم عدم

روشن کردن شرایط جبران آن برآمده و ذکر خاص بعد از عام 
نموده است نه اینکه قسم خاصی از خسارت را در نظر گرفته 

 .باشد

قانون  در دیدگان بزه معنوی های آسیب خسارت جبران -3-9
 0203مجازات 

 خسارت جبران به صریح صورت به اسالمی تمجازا قانون در
 صورت به اما است نشده اشاره آن انگاری جرم یا معنوی
 خسارت جبران لزوم به مواد برخی در گفت توان می ضمنی
 :دارد می مقرر 02 ماده مثال عنوان به. است شده تأکید معنوی

 حسب ها آن اجرای و تربیتی و تأمینی اقدامات و مجازات به حکم»
 دادگاه حکم یا قانون در که کیفیتی و میزان از نباید دمور

 که خسارتی و صدمه هرگونه و کند تجاوز است شده مشخص
 باشد تقصیر یا و عمد روی از که درصورتی شود حاصل جهت ازاین

 است واضح .«است مدنی و کیفری یتمسؤول موجب مورد حسب
 نیز معنوی خسارت شامل خسارتی و صدمه هرگونه که
 .(013: 0201پژم، و سرخوش) گردد می

 آن از پیروی به و شارع گفت توان می که مواردی از یکی
 و پرداخته معنوی خسارت جبران به ویژه صورت به گذار قانون
 که ای گونه به است کرده انگاری جرم نیز آن برای حتی

 طریق از تنها آن جبران شود آن مرتکب شخصی چنانچه
 343 ماده مطابق است قذف جرم گردد می میسر وی مجازات

 یا زنا دادن نسبت از عبارت است قذف»: اسالمی مجازات قانون
 آبرو، قطعًا، ناروایی نسبت چنین اثر در .«دیگر شخص به لواط

 برای گذار قانون و شارع و بیند می آسیب فرد اعتبار و حیثیت
 جرم را قذف عمل وی حیثیت، اعاده و دیده زیان خاطر تسلی
 تقاضای به منوط هم را قذف حد اجرای و نموده اعالم

 .است نموده مقذوف

 ریشه معنوی خسارت جبران در که مواردی از دیگر یکی
 قانون مجازات اسالمی 131 ماده در دارد نیز فقهی
 غیرهمسر بکارت ازاله هرگاه» ماده این مطابق. است یافته تجلی

 گرفته ورتص رضایت بدون و دیگری وسیله هر به یا مقاربت با
 نیز مدنی قانون 0100 ماده. «است مهرالمثل ضمان موجب باشد

 از زن های مهرالمثل تعیین برای»: دارد می بیان راستا این در
 اماثل به نسبت او وضعیت و صفات سایر و خانوادگی شرافت حیث

 نظر در حاکم نظر با و غیره و محل معمول همچنین و اقارب و
 تعیین از گذار قانون مراد گفت توان می نبنابرای «.شود می گرفته

 دیده بزه معنوی خسارت جبران نوعی به مهرالمثل ضمان
 مقرر نیز ماده همان یک تبصره ادامه در چراکه باشد می
 باشد گرفته صورت رضایت با بکارت ازاله چنانچه که دارد می

 نظر دردیده  بزه را او توان نمی دیگر چراکه نیست؛ ثابت چیزی
 .است معنوی شده آسیب متحمل گفت بتوان و گرفت

 در حدود، دیدگان بزه معنوی های آسیب خسارت جبران -2-2
 قصاص و تعزیرات دیات،

حد کیفر است و »این است که  دانان حقوقنظر گروهی از 
علیه  تواند مجنی اجرای حد نمی. ت نیستهدف از آن جبران خسار

اجتماعی به حال اولیه را نه از حیث جسمی و نه از روحی و شأن 
 «باشدوارده بر وی  های زیان کننده جبرانتواند  برگرداند و نمی

رسد باید نظر  ولی به نظر می. (003 :0213، آبادی ده حاجی)
گروهی دیگر را پذیرفت که معتقدند هدف از حد صرفًا کیفر 

 دیده زیاندادن نیست بلکه تشفی خاطر و جلب رضایت روحی 
های معنوی وارده  از اهداف حد است و این امر بخشی از زیان

حد قذف که نسبت . (010: 0211پروین،)کند  را جبران می
تا  343دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است و در مواد 

یکی  ،آمده است 0203از قانون مجازات اسالمی مصوب  310
ن توان گفت در جهت جبرا ترین حدودی است که می از مهم
های معنوی است و توجه ویژه مقنن را به روح انسان  خسارت

 . بینیم و حقوق معنوی او در این مواد می
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شود بلکه عامل زیان به  نمی دیده زیاندر قصاص جبران از 
تواند عالوه بر قصاص  می دیده زیانآیا . شود کیفر محکوم می

خسارات معنوی را نیز مطالبه نماید؟ در پاسخ باید گفت 
رد زیرا هدف از آن جبران ندا خسارتصاص منافاتی با جبران ق»

تواند عالوه بر  علیه می مجنی درنتیجهنیست  دیده زیانخسارت 
. قصاص خسارات معنوی و مادی وارده بر خود را نیز مطالبه نماید

قانون  باروحرسد ولی  البته این استدالل هرچند موجه به نظر می
زمه قصاص این است که مجرم دیگر زیرا ال. مجازات منافات دارد

 دیه ودیه محکوم گردد و قصاص  عنوان بهنباید به پرداخت مبلغی 
 «باید یکی را انتخاب کند دیده زیانالجمع هستند و  مانعه

 .(012: 0211پروین،)

 دیه»که  باورند این بردر خصوص دیه نیز باید گفت که برخی 
 از مانع تا است ازاتمج هم دیه یعنی است؛ دوگانه ماهیتی دارای

 داده شاکی به ضرر جبران منظور به هم و شود جرم ارتکاب
 است مجازات جهت ازآن دیه» .(33: 0244کاتوزیان،) «شود می
 را بزهکار دیده بزه اگر چراکه است؛ مقرر گردیده جرم مقابل در که

 که درحالی. کرد محکوم تعزیری مجازات به را او توان می کند عفو
 به حکم توانستیم نمی دیده بزه درخواست بدون نبود اتمجاز اگر

 تعزیری مجازات دیده بزه عفو با که نبود جایز و کنیم جانی تعزیر
 دیه زیرا است خسارت دیه دیگر جانب از ولی ؛نماییم مقرر او برای
 اگر همچنین و گیرد می تعلق دیده بزه به تمامًا که است مالی
 توان نمی را بزهکار ،درگذرد دیه فتدریا در خویش حق از دیده بزه
. (11: 0204،و همکاران محمدی) «کرد محکوم دیه پرداخت به

 های زیان جبران پذیرش مانع را دیه بودن مقدر گروه این
 معنوی خسارات جبران منظور به تالش در و» اند ندانسته معنوی

 معنای به را دیه مبلغ بودن مقطوع ،دیه بر مازاد خسارت عنوان به
 عنوان به که اند کرده تلقی جرم از ناشی ضرر حداقل قانونی تعیین

 «شود می او داده به قربانی خاطر تشفی منظور به و بزهکار مجازات
 .(340 -344: 0240کاتوزیان،)

 جبران امکان بررسی در» معتقدند حقوقدانان از دیگر برخی
 خسارت ثبوت توان نمی دیه پرداخت موارد در معنوی خسارت

 آثار است الزم بلکه دانست دیه ماهیت و چیستی تابع را نویمع
 ها آن موقعیت به توجه با شود می واقع بزه دنبال به که را یبار زیان

 با آنچه تعیین از پس و داد تشخیص درستی به بزه به نسبت
: 0203صادقی،) «قرارداد ارزیابی مورد شود می جبران دیه پرداخت

 کرد محدود هایی خسارت به را بحث دامنه باید بنابراین .(40

 همچنان دیه پرداخت با ثانیًا و باشد مستند بزهکار به اواًل که
 تشخیص برای اساس، این بر». است مانده باقی نشده جبران

 الزم همچنان ها آن جبران دیه پرداخت رغم به که هایی خسارت
 موقعیت یکدیگر از مذکور های زیان دقیق تفکیک با باید است

 و ها خسارت باید رو ازاین و شود سنجیده جرم به نسبت ریکه
 است شده تحمیل دیده بزه بر جرم وقوع دنبال به که ضررهایی

 طول در یا و جسمی های آسیب و صدمات عرض در که جهت ازاین
 «قرارداد بررسی مورد یکدیگر از متمایز را اند قرارگرفته جنایت

 .(40: 0203صادقی،)

 ک.د.آ قانون 04 ماده 3 تبصره و یادشده تبمرا به عنایت با
 چنین توان کشور می عالی دیوان متعدد آراء و 0203 مصوب

 بر وارد صدمات برای که مورد هر در حاضر حال در گفت
 مطالبه حق شاکی است، شده تعیین دیه منفعت، یا عضو نفس

 فرض چنین درواقع 1.ندارد را خود به وارد معنوی خسارت
 جبران را علیه مجنی های خسارت تمام یهد که است شده
 مستقل صورت به معنوی خسارت جبران برای جایی و کند می

 .(41: 0203صادقی،)گذارد  نمی باقی

 تطور و پیدایش زمینه به توجه با که است حالی در این اما
 پذیرش است؛ مادی خسارات جبران با منطبق که دیه تاریخی
 تلف و جسمی های آسیب از ناشی معنوی های خسارت جبران
 خسارت زیرا رسد؛ می نظر به تردید قابل شارع ناحیه از نفس

 به چیزی شارع عصر در و است مستحدثه امری اصواًل معنوی
: 0201فهرستی،)است  نبوده رایج معنوی خسارت مطالبه اسم
 که گونه همان الضرر قاعده مبنای اساس بر طور همین. (40

 از ناشی ضرر کند می نفی ار وجودی حکم از ناشی ضرر
 .(40: 0201فهرستی،)کند  می نفی نیز را عدمی احکام

 از ناشی معنوی خسارت جبران به حکم جعل عدم درنتیجه
 است علیه مجنی به ضرر موجب نفس تلف و بدنی صدمه ایراد
 در فقها برخی طرفی از. شود می نفی الضرر قاعده حکم به که
 او شود جنایتی سبب صیشخ چنانچه معتقدند زمینه این

: 0214نقیبی،)بود  خواهد مسؤول واردشده جرم به نسبت
 نیستند؛ قائل تفاوتی ها خسارت سایر و دیه بین عقال. (040
 و مادی های خسارت از اعم را ها خسارت سایر اگر حال
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 وسیله به معنوی خسارت سبب که شخصی ،بدانیم معنوی
 را آن باید و بود خواهد آن مسؤول است شده جرمی ارتکاب
 نظر به منطقی درنتیجه .(040: 0214نقیبی،)کند  جبران

 در معنوی خسارت جبران عدم رویه در گذار قانون که رسد می
 خسارت پرداخت و نماید تجدیدنظر دیه پرداخت صورت
 دیه بر عالوه دیده بزه طرف از آن اثبات صورت در را معنوی
 .بپذیرد

 از بسیاری تعزیرات شبخ اسالمی مجازات، قانون در
 افترا، مانند شوند می معنوی خسارت به منجر که رفتارهایی

 اسرار افشای عنف به ورود حرمت هتک ،هجو تهدید، توهین
 هایی مجازات نیز گذار قانون و شده تلقی جرم... و اکاذیب نشر

 بحث اطاله از پرهیز جهت به که است گرفته نظر در آن برای
 توان می پس کنیم می خودداری آن یقانون مواد آوردن از

 خسارت از کیفری گذار قانون جا بدین تا که گفت چنین
 خسارت بروز به منجر که رفتارهایی و نبوده غافل معنوی
 طریق از تا است نموده انگاری جرم حتی را شود می معنوی

 معنوی خسارت جبران به اقدام نوعی به زیان فاعل مجازات
توهین به افراد از قبیل فحاشی و » 111ماده مطابق  .نماید

 ماده «...کیک چنان چه موجب حد قذف نباشداستعمال الفاظ ر
فوق نشانگر این مطلب است که مقنن تا حد زیادی به 

ترین مصادیق خسارت معنوی مثل فحاشی و استفاده  کوچک
است از الفاظ ناشایست توجه داشته و آن را جرم دانسته 

ترک فعل هم قابل  صورت بههین تو .(024: 0211پروین،)
 صورت بهاهانت  قصد بهنام شخصی را  اینکه مثلتحقق است 

اهانت از  قصد بهدر مواردی  یا برندبدون لقب به کار )عادی 
عالوه  .(240: 0210گلدوزیان،)کند اری داحترام به کسی خود

توجه به عفت و اخالق عمومی که از  141ماده  0بند بر این، 
هر کس نوشته  -0...» :است کرده و بیان داشتهحقوق معنوی 

هر چیز  طورکلی بهیا  ...اور، نقاشی، تصاویر، مطبوعاتیا طرح، گر
همچنین است  «...نماید دار جریحهکه عفت و اخالق عمومی را 

قانون مجازات اسالمی که در مورد تشویش اذهان  101 ماده
ه غیر یا اضرار ب قصد بههر کس »: کرده است بینی پیشعمومی 

اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ... تشویش اذهان
حیثیت  اعادهضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه عالوه بر 

 120این دو ماده و ماده  «...در صورت امکان باید به حبس از

مرکز فساد و تشویق به  دایرکنندگانقانون مدنی که برای 
موده است، نشانگر این است که فحشاء مجازات تعیین ن

کیفری به  ازلحاظعالوه بر توجه به خسارت معنوی فردی 
خسارت معنوی اجتماعی و جمعی که جامعه را متضرر 

عالوه  .است قرارگرفته گذار قانون موردتوجهنماید تا حدی  می
از طرف کسانی  خصوص بهفاش ساختن اسرار مردم بر این، 

اتی مخفی از زندگی افراد که به مناسبت شغل خود بر نک
تواند حیثیت افراد را به خطر اندازد مثاًل  یابند می آگاهی می

چنانچه پزشک یا داروسازی در جمعی اظهار نماید که فالن 
به وی مراجعه نموده  مقاربتیشخص جهت معالجه امراض 

بدین لحاظ . شود است ضرر معنوی شدیدی به بیمار، وارد می
اطبا و جراحان و »ت چنین آمده که قانون مجازا 141ماده 

و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه  داروفروشانماماها و 
اسرار مردم شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی  خود محرم اسرار می

قانون مجازات بخش  411ماده همچنین  ؛«...را افشا کنند
کتبی  صورت بهیا نثر یا  بانظمهر کس »: تعزیرات آورده است که
هجو  «...کند و یا هجویه را منتشر نماید، یا شفاهی کسی را هجو

ی و توهین و شتم و اهانت به به معنی برشمردن عیب دیگر
قانون  302ماده  موجب به .(440: 0210گلدوزیان،)اوست 
هرکس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء »: نیز تعزیرات

اهانت ( س)یقه طاهرین یا حضرت صد( ع)عظام یا ائمه طاهرین 
شود و در غیر  باشد اعدام می یم ساب النبکنماید اگر مشمول ح

 «.این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد
هر کس به حضرت »همین قانون  304ماده  موجب بههمچنین 

علیه و مقام  اهلل رضوانجمهوری اسالمی  گذار بنیانامام خمینی، 
از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا  نوعی بهمعظم رهبری 

و در غالب  الذکر فوقدر موارد  «.دو سال محکوم خواهد شد
ی که در قانون تعزیرات ماهیت جرم اساسًا وارد آمدن جرایم

رسد که هدف از تعزیر صرفًا  لطمات معنوی است به نظر می
ارعاب، اصالح یا تنبیه مجرم و یا حتی تسکین افکار عمومی 

معنوی وارده به طریق  های زیانبلکه جبران بخشی از . یستن
اهداف این بخش از  ازجمله، یعنی تعزیر، غیرمالی
 .(043 -044: 0211پروین،)هاست  مجازات

که اشخاص  گونه همانرسد که  این نکته مفید به نظر می ذکر
 ها زمانها و  دارای اعتبار و حیثیت و حرمت هستند مکان
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که به خاطر حرمت و موقعیت خاصی که مقدسی وجود دارد 
به . است تصور قابل ها آندارند بحث خسارت معنوی در مورد 

 غیرمالیمالی و  های مجازاتبا وضع  گذار قانوناین سبب 
ین اماکن عمومی یا مقدس و نیز سعی نموده که حرمت ا

 ها آنو با کیفر دادن متجاوزین قداست  شده حفظمنه مقدسه از
 213مثاًل در ماده  .(043 -040: 0211پروین،)بماند محفوظ 

در مورد قتل در  0203از قانون مجازات اسالمی مصوب 
است که در  شده بینی پیش گونه اینهای حرام یا حرم مکه  ماه

 .شرایطی دیه تغلیظ شود

 انگاری جرم به توجه با که آید می وجود به سؤال این حال
 کیفر شدن مشخص و معنوی خسارت به منجر رفتارهای

 معنوی های زیان رفع به وی کردن محکوم دیگر زیان عامل
 معنوی، خسارت جبران به حکم دادگاه چنانچه و ندارد موجبی

. است واردشده زیان عامل بر ای دوباره کیفر و مجازات بدهد
 04 ماده 3 تبصره موجب به که باشد جهت همین به شاید

 پرداخت به مرتبط مقررات 0203 مصوب ک.د.آ قانون
 شرعی منصوص تعزیرات موجب جرایم شامل معنوی خسارت

 اجرا به منصوص تعزیر که مواردی در که معنا بدین. شود نمی
بود  نخواهد مطالبه قابل معنوی خسارت شود می گذاشته

 .(10: 0204،و همکاران محمدی)

 سایر و بزهکار ارعاب مجازات از هدف گفت باید پاسخ در
 که است ایشان مکافات و زهکارب اصالح اجتماع افراد
 اشاره دیده بزه از خسارت رفع به ذکرشده اهداف از یک هیچ
دیده  بزه به خسارت وارد جبران رسالتش کیفری حقوق» زیرا ندارد
 حیطه در و دارد عهده بر خصوصی حقوق را مهم این و نیست

. (21 -2/24 :0202اردبیلی،)« باشد می مدنی یتمسؤول مباحث
 قانون با که شود نمی محسوب کیفر معنوی های ارتخس جبران»

 با که است حقوقی یتیمسؤول بلکه. باشد داشته منافات تعزیرات
 یک مدنی یتمسؤول چراکه نیست جمع قابل کیفری یتمسؤول
 جبران به ملزم زیان واردکننده آن موجب به که است حقوقی واقعه

 یتمسؤول ردوه بار باید بزهکار بنابراین شود می وارده خسارت
 .(040: 0213پروین،) «بگیرد عهده بر را جزایی و حقوقی

 در گذار قانون اینکه علت شود گفته است ممکن دیگر طرف از
 این ندانسته ترمیم قابل را معنوی خسارات منصوص تعزیرات

 در منصوص تعزیرات، در زیان فاعل یتمسؤول میزان که است
 در تغییر هرگونه لذا است؛ شده مشخص کامل طور به شرع

 عملی منصوص تعزیرات در زیان فاعل یتمسؤول میزان
 .است حرام و شرع خالف

 موجب مقدس شرع در گفت توان می نیز ایراد این به پاسخ در
 ولی شده تعیین نیز حدود اجرای کیفیت و میزان نوع

 ننموده منع را حدود در معنوی خسارات جبران گذار قانون
 عقیده به دیگر طرفی از. (0204،و همکاران محمدی)است 
 به توجه با ،(033: 0204،و همکاران نوبهار)حقوقدانان  برخی

 میزان تعیین ناهمگونی و( ع) معصومین متعدد های منصب
 تأدیب مانند تعزیری کیفرهای تشریع اصلی فلسفه با مجازات

 و قضایی احکام جنس از ها مجازات این تعیین بزهکار منع، و
 میزان که است آن معنای به این. است شده تهدانس حکومتی
 شرع نابردار تغییر احکام از موارد این در شده تعیین مجازات

 تفاوت منصوص غیر تعزیرات با تعزیرات گونه این و نیست
 منع علت تواند نمی هم اخیر استدالل بنابراین. ندارد ماهوی
 تعزیرات در گذار قانون طرف از معنوی خسارات جبران

 .باشد شرعی وصمنص

 ماهیتًا معنوی خسارت جبران اینکه به توجه با طورکلی به
 موجب کیفری نباید یتمسؤول اجرای و است مدنی یتمسؤول
 به منطقی لذا گردد زیان فاعل مدنی یتمسؤول شدن زایل
 غیر و منصوص تعزیرات از اعم) جرایم کلیه در رسد می نظر

 در اینکه هن باشد مطالبه قابل معنوی خسارت منصوص
 چنین توان می طور همین. شویم قائل استثنا منصوص تعزیرات

 ایراد به منجر که رفتاری انگاری جرم صرف که گرفت نتیجه
 نیست خسارت آن جبران منزله به شود می معنوی خسارت
اجرای  و انگاری جرم از هدف شد، گفته سابقًا طور همان چراکه

 نظم حفظ بلکه باشد نمی دیده بزه خسارت جبران مجازات،
 :0202اردبیلی،)است  بزهکار اصالح و ارعاب و جامعه عمومی

2/24). 

 که ای عامدانه رفتار هر شود گفته است ممکن مقابل در اما
 قانونی مواد برحسب باید گردد می معنوی خسارت به منجر
 مورد یک در صریحی قانونی ماده اگر و باشد مجازات قابل

 حرام کار انجام جهت به باید مرتکب نداشت وجود خاص
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 هرگاه» :است آمده تحریرالوسیله در که جهت بدین شود تعزیر
 است نداده قرار حد ها آن در شارع که را محرمات از چیزی کسی

 حالل را آن و است آگاه آن حرمت به که درحالی شود مرتکب
 گناهان از محرمات این که کند نمی فرقی و شود می تعزیر داند نمی

 در همچنین. (3/410 :0203خمینی،) «صغیره یا باشد یرهکب
 انگاری جرم موضوع با قضایی نشست 0204/ 33/0 تاریخ
 شهرستان مازندران، استان در روانی و روحی آسیب ایراد

 پرسش این به پاسخ نشست این از هدف. شد برگزار ساری
دیده  بزه در روانی و روحی آسیب که موجب رفتاری آیا که بود
 ،گیرد می قرار قانونی پزشکی تأیید مورد آسیب این و شود می
 قضات خیر؟ اکثریت یا است کیفری وصف واجد رفتار این آیا

 که کردند می استدالل زیرا دانستند نمی جرم را رفتار این
 اسالمی مجازات قانون در روانی و روحی آسیب
 و است نشده تعیین آن برای مجازات و است نشده بینی پیش

 زیان و ضرر حیث از توان می زیان و ضرر ورود صورت در هاتن
 آسیب خسارت جبران به نسبت معنوی زیان، و جرم از ناشی
 04 ماده در گذار قانون که چنان. کرد اقدام روانی و روحی
 مطالبه قابل را معنوی زیان 0203 مصوب ک.د.آ قانون

 و روحی آسیب موارد از بسیاری در که چنان. است دانسته
 قضات اقلیت مقابل در .یابد می ارتکاب دیگر جرم تبع به روانی
 مجازات قانون 403 ماده در گذار قانون که بودند معتقد

 رفتار به مستند را حاصله نتیجه چنانچه 0203 اسالمی
 در داخل و تشخیص جرم را مرتکب رفتار بداند مرتکب،
 نهما 310 ماده در طرفی از و است دانسته جنایات مفهوم
 گردد علیه مجنی هراس موجب که هرکاری گذار قانون قانون
 را گردد صدمه یا فوت موجب رفتار این و کشیدن فریاد حتی
 قانونی ماده این در صدمه کلمه از منظور و است دانسته جرم

 زمانی درواقع و نیست ظاهری و مادی صدمه معنای به صرفًا
 أییدت مورد علیه مجنی شدن مصدوم و دیدن آسیب که

 تعقیب مورد را بزهکار توان می گیرد قرار قانونی پزشکی
 یا باشد مادی و ظاهری صدمه این حال داد قرار کیفری
 .روانی و روحی

 گرفت تصمیم چنین مازندران استان عالی تهیأ نهایت در
 به روانی و آسیب روحی موجب فردی رفتار که درصورتی»: که
 مزبور فرد، سالمت بر آن تأثیر حیث از و گردد دیگری فرد

 با صورت این در شود؛ تعیین رشا قانونی پزشکی نظر مطابق
 مجازات قانون 403 و 433 و 440 و 04 مواد به توجه

 و محسوب جرم مرتکب رفتار 0203 مصوب اسالمی
  .است مجازات و تعقیب قابل

 هر به عامدًا کسی که مواردی کلیه در رسد می نظر به بنابراین
 و روحی سالمتی و عواطف آبرو، حیثیت به ءانحا از نحوی
 جبران بر عالوه آورد وارد آسیبی و لطمه دیگری روانی

 زیان واردکننده اواًل چراکه. شود تعزیر باید معنوی خسارت
 عالی تهیأ نظر مطابق ثانیًا و است شده حرامی عمل مرتکب
 رفتار به مستند لطمه روحی که درصورتی مازندران استان

 جنایات مفهوم در داخل و تشخیص جرم شود شناخته رتکبم
دیده  بزه معنوی خسارت از تواند بخشی می تعزیر ثالثًا و است

باشد  ایشان حیثیت اعاده جهت در کمکی و کند جبران نیز را
 توان می نیز مورد این به پاسخ در اما .(043: 0213پروین،)

 کیفری، حقوق، کمینه کاربرد اصل بنابر که گفت چنین
 و ضرورت فرض در تنها و است سالح آخرین انگاری جرم

 آن سراغ به باید اجراها ضمانت و اقدامات دیگر ناکارآمدی
 .رفت

 گیری نتیجه 
این ضرر و  .است مطالبه قابل ناشی از جرم های زیان و ضرر
 که مادی های زیان و ضرر( 0: به دو صورت است ها زیان

 براثر که خساراتی مانند باشد هشد حاصل جرم ارتکاب درنتیجه
 به امکان که منافعی( 3 .آید می وارد شاکی خودرو به تصادف

 ارتکاب براثر خصوصی مدعی اما دارد وجود آن آوردن دست
 امور در .است شده متضرر و محروم آن از جرم، به مجرم

 ارتکاب براثر که است خسارتی مادی، زیان و ضرر کیفری
 صورت به گاه که ،شود می وارد شاکی یدارای و اموال به جرم

 ها آن قیمت کاهش صورت به گاه و مال کامل رفتن بین از
 شدن محروم موجب جرم ارتکاب موارد از ای پاره در .ستا

 در را آن شاکی رفت می انتظار که شود می منافعی از شخص
 .آورد دست به عادی وضعیت

 صورت دو به جرم، ارتکاب اثر در منفعت رفتن بین از
 را شاغلی کارگر شخصی اگر مثال برای. باشد می تصور قابل

 دریافت و او کردن کار مانع و کند توقیف غیرقانونی طور به
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 کارگر آن نگیرد، صورت عمل این هرگاه شود، دستمزدش
 مقابل در .کرد خواهد دریافت را خود دستمزد یقین طور به

 آن و دارد وجود نیز محتملی منافع مسلم، منافع گونه این
 عاید احتمااًل جرم، وقوع عدم صورت در که است منافعی
 مسأله در است ممکن مثال برای. شد می( شده توقیف) کارگر
 او ،گرفت نمی صورت توقیف اگر که شود مدعی کارگر قبلی
 دستمزد و منعقد قرارداد دیگری پیمانکار با توانست می

 قرارداد نای از حاصل پول با سپس .کند دریافت بیشتری
 سود بازار، نوسان به توجه با و کرده خریداری ارز مقداری

 شود می مالحظه چنانچه بنابراین .آورد دست به سرشاری
 عکس بسا چه و بوده محتمل منافع این تمام تأمین امکان
 نیاتی به عمل صورت در کارگر یعنی باشد، صادق نیز قضیه

 ،(نیافته تحقق یغیرقانون توقیف اثر در و) داشته سر در که
 قابل( احتمالی منافع) منافع گونه آن رو ازاین .شد می زیان دچار

 ارتکابی جرم بین مستقیمی رابطه هیچ زیرا نیستند، مطالبه
 .ندارد وجود نفع این و( غیرقانونی توقیف)

 بلکه نیست مدنی یتمسؤول موجب فقط معنوی خسارت
 قوانین مطابق و بوده کیفری آثار دارای که اعمالی از بسیاری
 و تأمینی اقدامات و مجازات آن برای و باشد می جرم جزایی
 در لذا شوند می معنوی خسارت موجب است شده تعیین تربیتی
 است جرم ارتکاب معنوی خسارت ورود منشأ بسیاری موارد
 به جامعه عمومی نظم و قانون برخالف مجرم که معنا بدین

 ارتکاب قانونی ازنظر و است ممنوع که میزند دست اعمالی
 گذار قانون .دارد پی در را مرتکب مجازات اعمال قبیل این
 فیلکت نییتع یمعنو یها خسارت به نسبت حیصر طور به

 شده پذیرفته صراحت به خسارات لیقب نیا جبران و نموده
امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی در  بینی پیش باوجود .است

ر پرداخت خسارت معنوی نصوص قانونی، صدور حکم مبنی ب
با مشکل مواجه است که این مشکل معمواًل در مرحله تعیین 

 اعتمادی قابلمیزان ضرر معنوی وارده و نبود معیار صحیح و 
که قضات محاکم با اقناع وجدان به تعیین میزان خسارت 

بنابراین در هر مورد خاص باید . معنوی وارده بپردازند است
جنی علیه یا متضرر تشفی خاطر سنجید که با چه چیزی، م

توان در این مورد  شود و نمی یابد و از او اعاده حیثیت می می

خذ أتواند با  یک حکم کلی صادر کرد که این کار حتی می
 .نظر خود متضرر نیز صورت گیرد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نجام اتوسط نویسنده  تمامًا نگارش مقاله :سهم نویسندگان
 .است گرفته

مقاله به در انجام این که  تمامی کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .نمایم میتشکر  اند، کمک نموده نگارندگان

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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 .ایران حقوق در معنوی خسارت .(0213) فرهاد پروین، -
 .ققنوس چاپ :تهران چاپ سوم،

 و معنوی خسارت مقاله» .(0244-0241) علی حاتمی، -
: 33 انسانی، و اجتماعی علوم مجله .«آن جبران های شیوه

22-14. 

 دیده بزه خسارت جبران از» (.0213) احمد آبادی، ده حاجی -
 حقوق نشریه .«دولت توسط خسارت جبران تا بزهکار توسط

 .033-03: (0)2 اسالمی،

 چاپ اول، .مدنی یتمسؤول (.0241) قلیحسین نژاد، حسینی -
 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات :تهران

 کنفرانس مقاله» .(0204) حمید رحیمی، ابوالفتح و خالقی، -
 دادرسی آیین قانون دردیده  بزه خسارت جبران جنایی سیاست
 سال کیفری دادرسی آیین قانون ملی همایش .«کیفری
 .ناشر: ، محل نشرنقد بوته در 0203

 دادرسی آیین قانون در ها نکته .(0201) علی خالقی، -
 شهر حقوقی موسسه انتشارات :تهران چاپ نهم، .کیفری
 .دانش

چاپ  دوم، جلد .تحریرالوسیله .(0203) اهلل روح خمینی، -
 .عروج نشر :تهران پنجم،

 .جرم از حاصله خسارت جبران .(0201) عباس درویشی، -
 .یار قانون انتشارات :تهران چاپ اول،

 چهارم، چاپ .دهخدا نامه لغت .(0244) اکبر علی دهخدا، -
 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران

 طرق» .(0204) محمدرضا سلطانی، و نادر دهنوی، دهقان -
 .«ایران حقوق در دولتی های دستگاه از معنوی خسارت جبران
 .031 -014 (:4)0 ،یار قانون حقوقی های پژوهش مجله

 کلیات،) کیفری دادرسی آیین .(0204) منصور رحمدل، -
جلد اول، چاپ  .(جرم از ناشی دعاوی و دادرسی آیین تحوالت

 .دادگستر انتشارات :تهران نهم،

 و حقوق در معنوی خسارت جایگاه» .(0201) کمال رئوف، -
-011(:2)0 ،جزا علوم و حقوق فقه، مجله ،«آن حقوقی مبانی
000. 

 چاپ .عمومی جزای حقوق .(0204) اسماعیل ساوالنی، -
 .دادآفرین مشاهیر انتشارات :تهران هفتم،

 رویکرد بررسی» .(0201) کلثوم پژم، و جواد سرخوش، -
 ناشی معنوی خسارت به نسبت جاری قوانین حقوقی و فقهی

 تحقیقات مرکز مجله .«ایران کیفری حقوق در جرم از
 .000 -044(: 2)2 ،نور اسالمی علوم کامپیوتری

 خسارت تطبیقی بررسی .(0204) اهلل هدایت ،نژاد سلطانی -
 .دانش میزان انتشارات :تهران اول، چاپ. معنوی

 از یناش یمدن یتمسؤول .(0242) سیاوش پوریان، شجاع -
 .یفردوس :تهران اول، چاپ .کپزش یشغل یخطا

 :تهران چاپ چهارم، .مدنی حقوق .(0211) مهدی شهیدی، -
 مجد، فرهنگی علمی مجمع

 خسارت جبران امکان موارد» .(0203) محمدهادی ی،صادق -
 .14-24: 21 ،حقوقی رهنمون مجله .«قصاص و دیه بر مازاد

 اول، جلد .کیفری دادرسی آیین .(0201) جواد طهماسبی، -
 .میزان انتشارات :سوم، تهران چاپ

 بر مازاد از ناشی خسارت جبران» .(0201) زهرا فهرستی، -
 -40(: 4)1 ،اسالمی حقوق و فقه های نشریه پژوهش .«دیه
43. 

 .معنوی خسارت جبران .(0200) اهلل رحمت بنی، قراخانی -
 .علم کاشف انتشارات :تهران چاپ اول،
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 اول، چاپ .(ایقاع) مدنی حقوق .(0241) ناصر کاتوزیان، -
 .یلدا نشر موسسه :تهران

 از ناشی زیان دیه قلمرو و ماهیت» .(0240) ناصر کاتوزیان، -
 .340 -344: 034 ،تهران وکال کانون مجله .«جرم

 ضمان) قرارداد از خارج های الزام .(0244) ناصر کاتوزیان، -
 .تهران دانشگاه انتشارات :چاپ اول، تهران .(قهری

 .اسالمی مجازات قانون محشای .(0210) ایرج گلدوزیان، -
 .مجد نشر :تهران سیزدهم، چاپ

 .(0204) حجت مبین، و امیر مراد پورشاد، پژمان؛ محمدی، -
 نظام در نفع عدم و معنوی خسارات مطالبه امکان حجت»

(: 34)4 ،خصوصی حقوق پژوهش فصلنامه .«ایران حقوقی
02- 13. 

 چاپ .فارسی زبان فرهنگ .(0241) مهشید مشیری، -
 .سروش انتشارات :تهران چهارم،

 :تهران دوم، چاپ .فارسی فرهنگ .(0240) محمد معین، -
 .امیرکبیر انتشارات

 در معنوی خسارت مالی جبران» .(0214) ابوالقاسم نقیبی، -
 .14-20: 0 ،رهنمون حقوقی مجله .«حقوقی های نظریه

 کیفری حقوق کمینه کاربرد اصل» .(0201) رحیم نوبهار، -
: 0 ،های حقوق کیفری مجله آموزه .«اسالمی علوم دانشگاه

00-004. 

 .(0204) محمد رمضانی، و محمدرضا آیتی، رحیم؛ هار،نوب -
 و قضایی احکام تا ابدی حکام از منصوص تعزیرات»

: (01)01 ،اسالمی حقوق و فقه فصلنامه مطالعات .«حکومتی
033-013. 

 


