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 Supporting children who have been victimized in cyberspace is very 

important because of their vulnerability. The purpose of this article is to 

examine the protection and compensation of children who have been 

victims of cyberspace. The current article is descriptive and analytical 

and has investigated the mentioned subject by using the library method. 

The findings indicate that the support of children who have been 

victimized in the cyberspace is done in the form of acknowledgment, 

criminal support, compensation and social help. Legislator's protections 

for children who have been victimized in cyberspace are in a few cases 

such as Clause 9, Article 10 of the Law on Protection of Children and 

Adolescents, and in other general laws. In addition, compensation for 

material and moral damage and compensation in the form of providing 

medical treatment services are the most important methods of 

compensation for children injured in cyberspace. The compensation 

method, especially in moral damage, is ambiguous and is left to the 

discretion of the law. In addition, a specific mechanism has not been 

defined regarding the government's responsibility in compensating the 

damages caused to children who have been victimized in cyberspace in 

the event of the offender's incapacity.  

Corresponding Author’s Info 

ORCID: 0000-0001-8619-507X  

TELL: +989125326536 

Email: rohani113@gmail.com 

Article history: 

Received: 25 Mar 2022 

Revised: 10 May 2022 

Accepted: 26 May 2022 

Published online: 22 Jun 2022 

Keywords: 

Children, 

Victims,  

Cyberspace, 

Compensation. 

This is an open access article under the CC BY license.                                      © 2022 The Authors. 

How to Cite This Article: Mousavi, SJ; Rouhani Moghadam, M & Aghaei Bajestani, M (2022). “Supporting 

Children Victims of Cyberspace with an Emphasis on Compensation”. Journal of Comparative Criminal 

Jurisprudence, 2(2): 127-137. 

https://www.orcid.org/0000-0001-7681-7293


 

 فقه جزای تطبیقی فصلنامه
www.jccj.ir 

 

 

 1041تابستان  ،دوم، شماره دوم دوره
 
 

 دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت حمایت از اطفال بزه

 

 3بجستانییی مریم آقا، 2محمد روحانی مقدم، 1سید جمال موسوی

 .ایران ،سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنانواحد  شناسی، حقوق جزا و جرم ، گروهدانشجوی دکتری .1

 (نویسنده مسؤول. )، ایرانسمنان، آزاد اسالمیدانشگاه ، فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد سمنانگروه ، دانشیار. 2

 .، ایرانسمنان، آزاد اسالمیدانشگاه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد سمنان، گروه ، دانشیار .3
 

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 131-121: صفحات
ها از اهمیت باالیی  پذیری آن دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب حمایت از اطفال بزه 

 دیده بزه اطفال خسارت جبران نحوه هدف این مقاله بررسی حمایت و. برخوردار است
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 مقدمه
با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالتی اساسی در 

آن دسته از رفتارهای . زیست انسانی صورت گرفته است

شوند امروز به شکل  انسانی که به شکل سنتی جرم قلمداد می

های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق  ترجمه ایده

فضای جدیدی به  بیترت نیا به. یابد فضای سایبری تحقق می

ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده  یبریسانام فضای 

. (19 :6290،مؤلفانهیأت ) به شکل سنتی معنی ندارد

 در شکل تنوع به توجه با یمجاز یفضا در اطفال گیدید بزه

 زمینه این در را یجد مطالعات آن، روزافزون افزایش و آن

سایبری  فضای هدید بزه اطفال از حمایت نهیدرزم خصوص به

 گاندید بزه نیازهای ترین مهم از ، چراکه یکیکند یم طلب

 از حفاظت مسأله .است در مقابله با بزهکاران ها آنحمایت از 

 با پیشگیری و مقابله و مجازی فضای در نوجوانان و کودکان

 دغدغه نوجوانان و کودکان از سوءاستفاده و استثمار اقسام

. است گرفته قرار المللی بین یها سازمان و ها دولت از بسیاری

 خسارت نحوه جبران گی دید بزهیکی از موضوعات مهم 

 از پیش جرایم دیدگان بزه خاطر دغدغه ترین مهم» .است هدید بزه

 از که است خساراتی جبران باشد بزهکار، مجازات اجرای آنکه

 خسارت جبران جهت همین به. اند شده متحمل جرم وقوع رهگذر

 «ستا دارا جنایی سیاست در را مهمی بسیار نقش دیده بزه

 . (0۴: 13۳3توجهی، )

گی کودکان در دید بزهمتعددی در زمینه  یها پژوهشتاکنون 

 مهدی و سید نژاد یاحمد نیما: فضای مجازی انجام شده است

 از پیشگیرانه ای، راهکارهای در مقاله موسوی، احمدی

اند  سایبری را بررسی کرده فضای در اطفال جنسی گیدید بزه

 مصطفی ایقانی، رضا .(6288موسوی،  احمدی و نژاد یاحمد)

 و وضعی پیشگیری ای، میری نیز در مقاله زهروی و حسین

مجازی را مورد  فضای در اطفال گیدید بزه از اجتماعی

 همچنین سید. (6000، و همکاران ایقانی)اند  بررسی قرار داده

 مقدم، بجستانی و محمد روحانی مریم آقایی جمال موسوی،

 فضای در اطفال گیدید بزه ای به بررسی فرآیند در مقاله

موسوی و )اند  اقتصادی پرداخته عوامل بر تأکید با سایبری

در مقاله حاضر اما تالش شده به بررسی  .(1044همکاران، 

 جبران و نحوه سایبری فضای هدید بزه اطفال از حمایت

رو  همین امر نوآوری مقاله پیش .خسارت آن پرداخته شود

 مقاله بدین شکل قابل طرح است که حمایت سؤال. است

چگونه  سایبری فضای هدید بزه اطفال از خسارت جبران نحوه

ه، دید بزهابتدا مفاهیم،  مورداشاره سؤالبررسی  منظور بهاست؟ 

های  ه و خسارت بررسی شده و در ادامه، روشدید بزهکودک 

 فضای در هدید بزه کودکان جبران خسارت ازحمایت و نحوه 

 .گردد مجازی تبیین و تحلیل می

 دیده فضای سایبری حمایت از اطفال بزه -1 

نقض حقوق و  جهیدرنتکسی است که  درواقعه دید بزه

بنابراین قبل از . متحمل خسارتی شود ،شده رفتهیپذ یها یآزاد

خسارت  .ه باید خسارت را تعریف کنیمدید بزهشناخت مفهوم 

خسارت معنوی عبارت  .ممکن است معنوی یا مادی باشد

است از ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص 

خسارت، مادی عبارت است از  آنکه حال. یا بستگان او گردد

خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد 

 است یشخص هدید بزه. (212 :6292جعفری لنگرودی،)

 فعل ترک ای فعل وقـوع یپ در کـه یحـقوق ای یقیحق

 شده، یمعنو ای و یروان ،یجسم ،یماد ضرر متحمل مجرمانه،

 به یاساس حقوق از یکی به ای و شده واقع خطر معرض در ای

 است شده وارد لطمه او یقانون شـده شـناخته تیرسـم

ه در دو معنای عام و دید بزه .(30 :13۳۴ آبادی، ده حاجی)

در مفهوم -ه در معنای عام، دید بزه. خاص قابل تعریف است

شخصی است که با توجه به شرایط و موقعیتی که  -قربانی

که  شود یم آور مشقتوی دارد متحمل رفتارها و پیامدهای 

مختلف فرهنگی، اجتماعی،  یها شهیراز  متأثراین شرایط 

 عباچی،)است طبیعی  روانی، اقتصادی، سیاسی و یا حتی
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ه در معنای خاص شخصی است که دید بزه. (03 ،13۳۳

متحمل رفتار و فعلی شده است که طبق قانون ارتکاب آن 

. فعل جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است

دریافتی بر این شخص ممکن است جسمانی،  یها بیآس

از در قوانین داخلی تعریفی . روانی، عاطفی و یا مالی باشد

شاید تنها عنوانی را که بتوان . ه وجود ندارددید بزهکودک 

قانون مدنی  1113 مادهه ربط داد دید بزهبه کودک  ینوع به

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط »طبق این ماده . است

اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حفاظت او است، صحت 

جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد محکمه 

به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای  تواند یم

رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند 

در انتهای ماده چند مورد از مصادیق عدم مواظبت « .خاذ کندات

بنابراین کودک . و یا انحطاط اخالقی والدین ذکر شده است

سال است که یا مورد بزه  1۳ه در ایران هر فرد زیر دید بزه

در حق او کوتاهی صورت گرفته و یا  نوعی بهواقع شده و یا 

حمایت محورانه و این نگاه . واقع شده است سوءاستفادهمورد 

دارد  رانهیشگیپحمایتی و  جنبهکه  مقاله باهدفتفسیر موسع 

کاماًل هماهنگ است و نگارنده در خصوص تصویب قوانینی 

جامع که دربرگیرنده حمایت از کودکان در معرض خطر و به 

ه در معنای خاص را نیز داشته باشد با دید بزهعبارتی کودکان 

گی دید بزهه به کودکان در قبال فراوانی ک یها بیآستوجه به 

، دهد یمقرار  ریتأثآینده جامعه را تحت  نوعی بهو  شود یموارد 

 اطفال از حمایت در این قسمت تالش شده. دینما یمپیشنهاد 

 هدید بزه اطفال از حمایت. سایبری بررسی شود فضای هدید بزه

 :شود های زیر انجام می سایبری به روش فضای

ه، آگهی بخشی و ارائه خدمات دید بزهشناسایی  -6-6

 مددکاری اجتماعی

 به ه سایبری،دید بزهاطفال  از حمایت های مؤلفه ترین مهم از

 وی سوی از دعوی طرح و شکایت حق شناختن رسمیت

 کیفری عدالت دستگاه با هدید بزه ارتباط جرم، وقوع با. است

 کیفری، دادرسی فرآیند افتادن جریان به با. گردد یم آغاز

 آشکار مسیر این در هدید بزه از حمایت ضرورت و حساسیت

 تنگاتنگ ارتباط و هدید بزه از حمایت موضوع اهمیت. گردد یم

 هدید بزه جایگاه و نقش به توجه ضرورت کیفری، فرآیند با آن

 از حمایت در کارآمد سیاست یک تحقق و فرآیند این در

 ؛(0۴ :13۳1اصلی،  رایجیان) سازد یم نمایان را گاندید بزه

 به قربانی گی،دید بزه رخداد و جرم ارتکاب دنبال به چراکه

 هدید بزه ،سان نیبد و کند یم مراجعه کیفری عدالت دستگاه

 فرآیند وارد مجرمانه پدیده اصلی گران کنش از یکی عنوان به

اولین تماس با  محض بهه دید بزهکودکان . گردد یم دادرسی

نهاد عدالت کیفری، باید اطالعات شفاهی و کتبی را در مورد 

حقوق خود و خدمات در دسترس دریافت کنند و مقامات، 

پلیس دادسرا دادگاه باید وی را نسبت به تمامی حقوقشان از 

و  یساز آگاهبدو ورود به فرایند کیفری آگاه سازند و این 

ات در مواجهه با کودک از اهم وظایف مقام یرسان اطالع

 .(۴۵ :13۹2هدایت، ) شود محسوب می

 حمایت قانون ۵ ماده تبصره موضوع اجرایی نامه آیین مطابق

 معرض در نوجوان و طفل ،13۹۹نوجوانان مصوب  و اطفال از

 در فوق، قانون 3 ماده به توجه با که است فردی خطر،

 روانی، جسمی، سالمت به آسیب ورود یا گیدید بزه معرض

 قرار وی آموزشی وضعیت یا و امنیت اخالقی، اجتماعی،

 فردی به نیز هدید بزه نوجوان و طفل همچنین است، گرفته

 شده زیان و ضرر متحمل جرم وقوع از که شود می اطالق

 اجتماعی خدمات های فوریت مراکز اجتماعی مددکاران .است

 ه،دید بزه یا خطر معرض در نوجوان و طفل شناسایی از پس

 اطالعات سایر و مشخصات ثبت پرونده، تشکیل به نسبت

 چنانچه نوجوان، و طفل پذیرش از بعد. نمایند می اقدام وی

 بازگشت و بوده قانونی سرپرست یا قیم خاص، ولی دارای وی

 جهت را الزم اقدام مددکاران باشد، بالمانع آنان نزد فرد

 نوجوان و طفل بازگرداندن مذکور، اشخاص با ارتباط برقراری
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 ارائه و مجدد خطر بروز و جدایی از پیشگیری خانواده، به

 .آورند می عمل به مالی حمایت یا تخصصی خدمات

 را الزم اقدامات پذیرش، از پس توانند می مددکاران همچنین

 آمیز مخاطره وضعیت رفع و آسیب کاهش و پیشگیری جهت

 یا قانونی پزشک معاینه به نیاز که یدرصورت و دهند  انجام

 سازمان نظر تحت مراکز در نوجوان و طفل نگهداری

 یا و معرفی قانونی، پزشکی به را فرد باشد، کشور بهزیستی

 اینکه ضمن. کنند خذأ وی نگهداری جهت را قضایی مجوز

 طفل علیه جرم وقوع بر دال قرائن وجود صورت در مددکاران

 به را موضوع حمایتی، اقدامات انجام بر عالوه نوجوان، و

 طفل این، بر افزون .ندینما یم اعالم قضایی یا انتظامی مرجع

 عدم ،یبد سرپرست یا سرپرستی بی در صورت نوجوان و

 بودن زندانی یا و قانونی سرپرست یا اولیا والدین، به دسترسی

 از نگهداری در قانونی سرپرست یا اولیا والدین، ناتوانی ،ها آن

 و توجهی بی خانواده، در طفل آمیز مخاطره وضعیت وی،

 توسط وی طرد یا نوجوان و طفل به نسبت انگاری سهل

 در اجتماعی مددکار نظر زیر و قضایی دستور حسب خانواده،

 .شود می نگهداری بهزیستی نظر تحت مراکز

 حمایت کیفری -6-2

 شناختن رسمیت به ،هدید بزهحمایت از  های مؤلفه ترین مهماز 

تعیین مجازات . حق شکایت و طرح دعوی از سوی وی است

. ه استدید بزهکیفری از  های حمایتبرای بزهکار از دیگر 

 انونق 168 ماده داخلی مانند قوانین از برخی در گرچه

 در نوجوان یا طفل علیه جرم ارتکاب ،6257 مصوب تعزیرات

 آن برای و انگاری جرم گذار قانون سوی از حقیقی فضای

 به مربوط امر این عطف نقطه است، اما شده تعیین زاتمجا

 در گذار قانون که است نوجوانان و اطفال از حمایت قانون

 و افتراقی صورت به 6288 سال ماه اردیبهشت سوم و ستیب

 یرفتارها انگاری جرم به مذکور قانون از سوم فصل در جامع

مطابق . است پرداخته نوجوانان و اطفال علیه قانون با معارض

 و طفل با ارتباط برقراری»، مورداشارهقانون  14ماده  ۹بند 

 ارتباط یا جنسی آزار هرگونه منظور به مجازی فضای در نوجوان

 مجازات قانون شش درجه یها مجازات از یکی به نامشروع جنسی

ای در  رایانه جرایمدر قانون  گذار قانون. ، مجازات دارد«اسالمی

 یا انهیرا جرایمبخش دوم مربوط به آیین دادرسی 

ای کرده  رایانه جرایمگان دید بزهای از  شکلی ویژه های حمایت

 .(142 :13۹۴ طرقی، قتلویی و بجنوردی جعفری جوان) است

عمومی است و به کودکان اختصاص  صورت به ها تیحمااین 

 .ندارد

کرد ه نیز اشاره دید بزهشکلی از  های حمایتالزم است به 

البته به شکل عمومی بوده و  که (85 :6280رایجیان اصلی،)

 از که هایی حمایت از یکی. ه نیستدید بزهخاص کودکان 

 حق گیرد، می صورت کیفری دادرسی فرایند در هدید بزه

 مدافع وکیل انتخاب حق. است دادگستری وکیل به دسترسی

 همه زیرا. است عادالنه دادرسی اصول ترین مهم از یکی

 در مدافع وکیل به دسترسی حق .نیستند حقوقدان ها انسان

 و عادی موضوعه قوانین اساسی، قانون در ایران حقوقی نظام

 به گوناگون اشکال به حقوقی، دکترین و قضایی های رویه

علنی بودن دادرسی یکی از  .است شده شناخته رسمیت

های کیفری است که در قانون  تضمینات مهم رسیدگی

 تأکیداساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مورد 

های  علنی بودن محاکمات یکی از راه. قرارگرفته است

تضمین امنیت قضایی است، زیرا قاضی همواره قضاوت و 

و دقت بیند  تصمیم خود را در معرض افکار عمومی می

این اصل به دلیل اهمیتی که دارد . دهد فراوانی به خرج می

است یکی از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص داده 

ک نیز به علنی .د.قانون آ 3۴2ماده . (71: 6280صبری، )

که  بنابراین هنگامی. بودن محاکمات دادگاه پرداخته است

رار گیرد، حقوقی مورد شناسایی ق هیرواصل عدالت علنی در 
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توان انتظار داشت که دارای تأثیرات جانبی چندی باشد که  می

 .در شناسایی اهداف خاصی از مجازات مفید باشد

 جبران خسارت -6-2

. دارد مالزمه هدید بزه به زیان و ضرر ورود با اغلب گیدید بزه

گی یکی از دید بزهجبران آثار ناشی از  سازوکار بینی پیش

حقوق کیفری در راستای حمایت از  یها مؤلفه ترین مهم

مستقیم بر  طور به آنآثار  است کهای  رایانه جرایمگان دید بزه

چه گسترده باشد از یابد و هر جرایم فوق تبلور میگان دید بزه

ان دیدگ بزهگسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه 

گی شامل جبران خسارت دید بزهجبران آثار  .کند جلوگیری می

پرداخت غرامت اعاده وضع به حالت سابق، اعاده حیثیت یا 

یا تاوان است این سازوکار به دو شکل رسمی  یبخش توان

و نیز پرداخت غرامت دولتی ( جبران خسارت مادی و معنوی)

سازش،  برای مثل میانجیگری( یررسمیو غفردی )عمومی و 

 :13۳۹یوسفی مراغه، ) قابل اعمال است یآشت داوری صلح و

1۵2). 

 های خسارتمالی  یریپذ جبراندر جمهوری اسالمی ایران 

در کنار جبران خسارت ». پذیرفته شد است طورکلی بهمادی 

معنوی عاطفی و حیثیتی هم نسبت به  های حمایت ،مادی

روشن  .قرار گیرد موردتوجهای باید  رایانه جرایمگان دید بزه

مادی از ردگی  های خسارت است که هر جرمی گذشته از

خاطر که از  یآزردگ نیا. ه را نیز به همراه دارددید بزهخاطر 

ت شخص ثییسیب به عواطف و احساسات فرد یا حآ

گوناگون دارد  یها بازتابهای مختلف  و در جرم زدیخ یبرم

رایجیان ) شود درد و رنج عاطفی و حیثیتی نامیده می

عاطفی به دلیل  یها رنججبران درد و . (80: 6280اصلی،

 ستا مالی از جبران خسارات مادی جدا یریناپذبرآورد 

گان را دید بزهحمایت عاطفی از . (134 :131۹فیلیزوال، )

از  مند بهره یدرمان روانتوان از گذر مراکز خصوصی  می

 .شناسان متخصص تضمین کرد روان

دیده فضای سایبری نحوه جبران خسارت اطفال بزه -2  

سایبری  فضای هدید بزه اطفال خسارت های جبران روش

:از اند عبارت  

 جبران خسارت مادی -2-6

 ناشی خسارت ، جبران133۹مدنی مصوب  یتمسؤول در قانون

هر » این قانون 1موجب ماده  به. ه استشد جرم پذیرفته از

احتیاطی به جان یا  کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا درنتیجه بی

سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق 

ای وارد  موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه دیگر که به

نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران 

در قانون آیین دادرسی  «.استخسارت ناشی از عمل خود 

. ت ناشی از جرم پرداخته شده استکیفری نیز به جبران خسار

موجب  روند طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از جرم به

 13۹2قانون آیین دادرسی کیفری  1۴قسمت آخر ماده 

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی 

ت آیین دادرسی مدنی در منظور از رعایت تشریفا. استمدنی 

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تسلیم دادخواست حقوقی و 

در رابطه با لزوم . پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است

تقدیم دادخواست استثنائات آن و موعد تقدیم دادخواست 

جبران خسارت،  دهیا. (۵1: 13۹۵درویشی، ) گردد مطرح می

. خصی نسبت به کودک استپذیری ش ارتقای حس مسؤولیت

پیش از آنکه اجرای  جرایمگان دید بزهخاطر  دغدغه ترین مهم

 جهیدرنتباشد، جبران خساراتی است که  کار بزهمجازات بر 

بدیهی است . (۴۵: 13۳3توجهی، ) اند وقوع جرم متحمل شده

دهد و کسی از رهگذر وقوع آن خسارت  وقتی جرمی رخ می

اول متوجه بزهکار است کسی  مرحلهها در  نگاه همهبیند  می

به دیگری  گذار قانون ارادهکه با نقض قانون و با مخالفت با 

 بزهکار. (11 :13۳۴آبادی،  ده حاجی) صدمه وارد کرده است

 کند؛ جبران کامل طور به را کودک خسارات است موظف

 ؛نیست محدود قسمت این در بزهکار مسؤولیت دیگر عبارت به

 کشورها، بیشتر که خسارت دولتی جبران برخالف
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 خسارت نوع و خسارت پرداخت میزان در را هایی محدودیت

گاه بزهکار تنها بخشی از خسارت را جبران . دارند وارده

زمانی میان وقوع جرم و جبران خسارت  فاصلهکند و گاه  می

در حالی است که  ها این همهتوسط بزهکار طوالنی است 

باید در  ناچار بهطلبد  ه جبران بالفعل میدید بزهخسارت بالفعل 

جستجوی شخص یا اشخاص دیگر برآمد که به این مهم 

جبران خسارت . (13۳ :13۹4ها و بازیار،  فرجی) اقدام نماید

باید با صدمه وارده خاص متناسب باشد و نباید با توانایی 

 جبران امکان عدم. پرداخت شخص محکوم مرتبط باشد

 خسارت جبران اصل پیدایش موجب ،بزهکار توسط خسارت

 زمینه در. شود می عمومی نهادهای و دولت توسط هدید بزه

 از گذار قانون ایران حقوق در گاندید بزه خسارت دولتی جبران

 برابر در دولت یتمسؤول مورد در خاصی نظری مبنای

 یتمسؤول از محدودی یها جنبه و نکرده پیروی گاندید بزه

 .است شناخته رسمیت به دولت

 جبران خسارت معنوی -2-2

 آمده 13۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  10در ماده 

های مادی و  تواند جبران تمام ضرر و زیان شاکی می»: است

تبصره . الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند معنوی و منافع ممکن

زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار  -1

تواند عالوه بر  شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است دادگاه می

صدور حکم به جبران خسارت، مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از 

قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم 

بجای مدعی خصوصی، لفظ شاکی  در ماده مذکور «.نماید

. شده است م اضافهالحصول ه ممکنثانیًا منافع . ذکرشده است

 تواند می دادگاه اینکه بر ریدا گذار قانون تصریح از نباید

 بلکه دهد انجام را آن تواند می رأسًا دادگاه که شود استنباط

 خواهان سوی از آن که است جایز صورتی در دادگاه اقدام

 باشد شده مطالبه مقررات مطابق معنوی دیده زیان یعنی

 تمام که درصورتی ترتیب بدین. (1/2۳4 :13۹۵طهماسبی،)

 باشد داشته وجود جرم از ناشی خسارت جبران ارکان و شرایط

 یا مالی های تمام زیان جبران داشت خواهد حق دیده زیان

 زیانی جبران به ملزم او و بخواهد زیان عامل از را خود معنوی

 دارد می بیان ماده همین 2 تبصره .است کرده ایجاد که است

 صدق که دارد اختصاص مواردی به تنها الحصول ممکن منافع»

 و الحصول ممکن منافع به مرتبط مقررات همچنین. نماید اتالف

 منصوص تعزیرات موجب جرایم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز

 و الحصول ممکن جبران منافع عدم .«شود نمی دیه و شرعی

 در نیز دیات و شرعی منصوص تعزیرات در معنوی خسارت

 به الزم .است شده  افزوده به ماده نگهبان شورای ایراد پی

 منافع عنوان به خسارت پرداخت عدم که است ذکر

 تعزیرات از که یجرایم در معنوی خسارت و الحصول ممکن

 که مقررشده حالی در باشند دیه مستوجب یا شرعی منصوص

 منصوص غیر تعزیر یا قصاص یا حد مستلزم جرایم این اگر

 خسارت و الحصول ممکن منافع پرداخت به حکم باشند

 .(03: 13۹۵خالقی،)شد  داده خواهد معنوی

بر جبران خسارت مادی یا  تأکیداین قانون پس از  3در ماده 

، اختیار تعیین میزان زیان و 2دیده مذکور در ماده  معنوی زیان

 ۳ماده . شده است نحوه جبران آن به عهده دادگاه گذاشته

صاص دارد به انتشارات خالف واقع که به قانون مذکور اخت

در . سازد حیثیت و اعتبار و یا موقعیت دیگری زیان وارد می

کسی که در اثر تصدیقات یا »: شده است این ماده تصریح

انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان 

ابهام در معیار جبران  «...وارد آورد مسؤول جبران آن است

دهد که خسارت  خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه می

کند اما این پرسش مهم  ز جبرانصورت مالی نی معنوی را به

اساس چه  است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه بر

کند؟ این اشکال  معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می

یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی بوده و هست 

توانست سهم مهمی در  در این خصوص میراهکار مقنن 

کمک به رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند؛ 

به باور ما کیفیت جبران خسارت معنوی، همسنگ 
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پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران،  جبران

بنی،  قراخانی)رود  آرام اصل آن نیز به محاق می نباشد آرام

13۹۹ :03.) 

قانون آیین دادرسی کیفری از سه قسم  10ده همچنین ما

. کند یاد می «الحصول ممکنمادی، معنوی و منافع »خسارت 

: دارد برای روشن کردن قسم اخیر مقرر می 10ماده  2تبصره 

الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق  منافع ممکن»

اواًل   «استاتالف نماید در این خصوص ذکر چند نکته مفید 

و اینکه مفهومی  النفع عدمو  الحصول ممکنوم خسارت مفه

ثانیًا تفاوت بین اتالف و . فایده است مستقل هستند، نزاعی بی

تسبیب نیز لفظی است و صدق اتالف و صدق تسبیب تفاوتی 

اگر معنای تبصره این است که منافع . با هم ندارند

آید،  اعده اتالف به دست میق بر اساستنها  الحصول ممکن

واجد ایراد است ولی اگر معنای اتالف اعم از اتالف  طعًاق

تحمل خواهد بود هرچند  مباشرتی و به تسبیب باشد قابل

بازهم خالی از ایراد، نیست زیرا برای جبران خسارت 

نیازی نیست که وامدار قاعده اتالف باشیم و  الحصول ممکن

بینی  شرایط عمومی ضرر، مسلم قابل پیش بر اساستوان  می

ثالثًا قرار دادن . یافت ای بهتر و منطقی دست شخصی به نتیجه

عرض با دیگر خسارات، نادرست و  هم الحصول ممکنخسارت 

تنها توجیه . یت مدنی استمسؤولبرخالف قواعد عمومی 

ثمری  قانون این است که گفته شود به دلیل نزاع حقوقی بی

به وجود آمده بود مقنن در مقام  النفع عدممفهوم که پیرامون 

روشن کردن شرایط جبران آن برآمده و ذکر خاص بعد از عام 

نموده است نه اینکه قسم خاصی از خسارت را در نظر گرفته 

 .(.۴42: 13۹1ساالونی،) باشد

 ارائه خدمات درمانی پزشکی صورت بهجبران خسارت  -2-2

عنوی که به جسم و حیثیت و مادی و م های خسارتعالوه بر 

کودک  شود، دیده در فضای مجازی وارد می بزهاعتبار کودک 

آسیب . شود یمه از منظر روحی و روانی نیز دچار آسیب دید بزه

ای از  گونه دیگر عبارت بهروانی نوعی نارسایی و یا اختالل و 

آید و معیار عینی دارد و  بیماری است که در روان فرد پدید می

ای که  هدید بزهخود را در قالب رفتارهای سوء متعدد، از سوی 

 استمتحمل خسارت گردیده و از درون دچار اذیت و آزار 

روانی و درد و رنج عاطفی  یها بیآسمرز میان  .دهد بروز می

گسترش آسیب عاطفی . دیک استو حیثیتی بسیار دقیق و نز

ممکن است به یک آسیب یا بیماری روانی منتهی شود که در 

مالکی )درمانی ضروری است  یها اقداماین صورت 

آالم احساسی و عاطفی که  گونه نیابه نظر . (14 :6295زاده،

شدن احساسات کودک ناشی  دار حهیجراز آزردگی خاطر و 

های  یا مداخله شناسانه روان های حمایتشده است، از طریق 

پزشکی و  یها درمانبدون آنکه نیاز به  یشناخت روان

بوده و تشکیل جلسات درمانی و  ریپذ میترمباشد  یپزشک روان

 حوزهمشاوره با حضور افرادی که دانش و اطالعات کافی در 

ارتباطی ویژه، دارند برای ایجاد  یها مهارتحقوق کودکان و 

اطمینان خاطر روحی مجدد در کودک و نجات او از 

وجه  سان نیبد .های عاطفی بسیار مثمر ثمر باشد کاستی

تفاوت خسارت روحی روانی با خسارات ناشی از لطمات وارده 

به آبرو و حیثیت این است که خسارات روانی شکل گسترده و 

اطفی بوده و ترمیم خسارات شدیدتری نسبت به خسارات ع

شناسی کافی نبوده و درمان  روانی با مشاوره و مداخالت روان

گان باید از دید بزه. طلبد را می یپزشک روانپزشکی و اقدامات 

رخوردار اجتماعی ب نیتأمخدمات مراقبتی دولت و خدمات 

  .(۳۵: 13۹1مصفا و داور، ) باشند

مهوری اسالمی قانون اساسی ج 12مطابق قسمتی از اصل 

 یها نهیزمساختن هر نوع محرومیت در  برطرفایران 

وظایف دولت در ایران است  ازجملهبهداشت و پزشکی 

قانون مذکور برخورداری از  28همچنان که مطابق اصل 

نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و  ازنظراجتماعی  نیتأم

بیمه و غیره حقی است  صورت بهپزشکی  یها مراقبت
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همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای 

عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و 

کند  نیتأمافراد کشور  کی کیمالی فوق را برای  های حمایت

در قانون اساسی که به  ذکرشدهاصل . (۵۴ :13۳۹غالمی، )

گان در قانون دید بزهنحوی از حق بر سالمت و حقوق پزشکی 

 گونه چیه، کند یمجمهوری اسالمی ایران حکایت  اساسی

 قنداشته شامل همه افراد فار یا محدودکنندهدامنه و گستره 

محکومیت  ازجمله یها یژگیواز جنسیت، نژاد، زبان، و سایر 

 .شود یمیا عدم محکومیت به مجازات 

 گیری نتیجه

و ماهیت  دهنده لیتشکعناصر  واسطه بهفضای سایبری 

خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم 

توانسته است ابزاری برای ارتکاب برخی از جرایم و  که نیا

لزوم جبران سریع . علیه کودکان باشد یرقانونیغاعمال 

از  یریگ انتقامگی و دید بزهتواند او را از باز  ه میدید بزهخسارت 

 مطالبه قابل ناشی از جرم ایه زیان و ضرر. بازداردجامعه 

 و ضرر( 1: ها به دو صورت است این ضرر و زیان .است

 باشد شده حاصل جرم ارتکاب درنتیجه که مادی های زیان

 .آید می وارد شاکی خودرو به تصادف براثر که خساراتی مانند

 مدعی اما دارد وجود آن آوردن دست به امکان که منافعی( 2

 متضرر و محروم آن از جرم، به مجرم ارتکاب براثر خصوصی

 است خسارتی مادی، زیان و ضرر کیفری امور در .است شده

 شود، می وارد شاکی دارایی و اموال به جرم ارتکاب براثر که

 صورت به گاه و مال کامل رفتن بین از صورت به گاه که

 جرم ارتکاب موارد از ای پاره در .ستا ها آن قیمت کاهش

 انتظار که شود می منافعی از شخص شدن محروم موجب

 .آورد دست به عادی وضعیت در را آن شاکی رفت می

بر  واردشدهدر شرایطی که بزهکار امکان جبران خسارت 

ه را نداشته باشد، بحث جبران زیان از سوی دید بزهکودک 

اما عالوه بر پراکندگی و ابهام موجود در . شود دولت مطرح می

وکارهای اجرایی جبران دولتی خسارت قوانین، ناکارآمدی ساز

 نیتر نانهیب خوشدر ایران موجب شده است این فرایند در 

بخشی از این تأخیر ناشی . حالت چندین سال به طول انجامد

برای پرداخت دیه  ازیموردناز عدم تأمین بودجه و منابع مالی 

است و بخش دیگر آن به ابهام و ضعف قوانین و مقررات 

 .شود گان مربوط میدید بزهناظر بر جبران دولتی خسارت 

 تنها نهای  رایانه جرایمگان دید بزهموضوع حمایت اجتماعی از 

ای، بلکه در قوانین عام  در قوانین خاص مرتبط با جرایم رایانه

رود حداقل  قرار گرفته است که انتظار می یمهر یبنیز مورد 

در تصویب نهایی الیحه حمایت از  ژهیو بهدر قوانین عام 

این امر مورد عنایت ویژه قرار گیرد که حداقل  گاندید بزه

 .باشد دیدگی آسیباز باز  گیری پیشتواند رهیافتی نو برای  می

 به مربوط که عملی تنها شده، انگاری جرم یرفتارها بین از

 آن هدید بزه عنوان به نوجوان یا طفل و بوده سایبری فضای

 الذکر فوق قانون 60 ماده از 8 بند به مربوط شوند می شناخته

 نوجوان و طفل به نسبت هرکس»: کند می بیان ماده این. است

 مجازات مشمول که درصورتی شود، می سوءاستفاده و آزار مرتکب

 شرایط دیده، بزه وضعیت مانند شرایطی گرفتن نظر در با نباشد حد

 ادامه در «...شود می مجازات زیر ترتیب به جرم آثار و مرتکب

 ارتباط برقراری»: دارد می بیان مذکور ماده 8 بند در گذار قانون

 جنسی آزارهرگونه  منظور به مجازی فضای در نوجوان و طفل با

. «اسالمی مجازات قانون 1 درجه های مجازات از یکی به نامشروع

 یا طفل گیدید بزه برای توان می که است حالی در این

 انجام را تری جامع بندی تقسیم یک سایبری فضای در نوجوان

 جرایم در) فیزیکی یا جسمی گیدید بزه -الف: گونه این به. داد

 یا طفل تحریک مانند دهد می رخ اشخاص علیه آمیز خشونت

 گیدید بزه -ب(. سایبری فضای طریق از خودکشی به نوجوان

 و روانی سالمت بزهکار آن در که است فرآیندی) روانی

 و توهین مانند دهد می قرار هدف را هدید بزه احساسات

 یا جنسی کشی بهره مانند) جنسی گیدید بزه -پ(. تهدید

 آن در که است فرآیندی) مالی گیدید بزه -ت(. نگاری هرزه
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 ای رایانه یبردار کاله قبیل از یجرایم قالب در افراد مالکیت

 بیان گونه این توان می سان بدین(. گردد می واقع خدشه مورد

 و زدگی شتاب حس دلیل به نوجوانان و اطفال که کرد

 از بیش کنترل و نظارت عدم صورت در دارند که یفعال شیب

 سایبری فضای از ناشی گیدید بزه معرض در افراد سایر

 و ارتباطات از بسیاری که حاضر عصر در خصوص به باشند؛ می

 .پذیرد می صورت بستر این طریق از آموزش حتی

داری در استناد به  موارد مربوط به امانت :مالحظات اخالقی
 . متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط نویسنده نخست انجام  نگارش مقاله :سهم نویسندگان
گرفت و نویسندگان دیگر نظارت بر حسن انجام کار و 

 .اند دار بوده بازنگری نهایی را عهده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مالی مین اعتبار ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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