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چکیده
در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتي بودکه قابل سنجش بودند ،به بیان
ديگرمادی بودند ومي شد آنها را اندازه گرفت.ولي به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله
ازيک عمل نیز وسعت بیشتری يافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزيان مالي ومادی بود،ولي
کم کم خسارات ديگری نیز به اين نوع خسارات افزوده شدکه ازآن جمله خسارتهای ممکن الحصول و
حتمي الحصول بود،خسارت منحصربه ضررمادی نبوده ،بلکه خسارت معنوی ناشي ازجرم ،به مهمترين
بعد از ابعادوجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحاني باشدايراد لطمه نموده و آن را متضرّر
مينمايد.حقیقت امرآن است که برخالف خسارتهای مادی ،مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان «
خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز اين نوع خسارتها و اهمیت آن در جامعهی امروز به گونهای
است که در خیلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگینتر
اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسالم ،باروح و قوانین اسالمي مغايرت دارد و آن را غیر
و دستيابي به راهکارهای آن از اهمیت خاصي برخوردار است .دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در
منابع حقوقي ايران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای و گردآوری منابع و اطالعات وتحلیل
و نقد و ارزيابي آنها صورت گیرد.
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از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نیست و از سوی ديگر غفلت و بيتوجهي نسبت به
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کلید واژهها
خسارات معنوی ،جبران خسارات معنوی ،مصاديق معنوی ،مسايل حقوق زيانهای معنوی.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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مقدمه
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خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،بلکه خسارت معنوي ناشي از جرم ،به مهمترین بعد از
ابعاد وجود شخصيت انسان که همان بعد معنوي و روحاني باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر
مينماید که غالباً زیانهاي مادي قابل جبران و طریق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري
موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ،اما به دليل دشواري اندازهگيري
زیان معنوي و تقویم آن به پول و گاهي عدم امکان این اندازهگيري و سنجش آن با پول ،و یا
مرسوم نبودن چنين ارزیابي در نظامهاي مختلف حقوقي ،در خصوص امکان جبران آن ،وحدت
نظر وجود ندارد ،اگر چه در اکثر کشورها ،این نوع خسارت ،نيز مشمول قاعدهي جبران خسارت
دانسته شده است .و از این حيث تفاوتي با خسارتهاي مالي ندارد .ولي در برخي کشورها به طور
صریح غير قابل جبران اعالم گردیده ،یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است .در نظام
حقوقي ما نيز ،نسبت به امکان جبران این گونه خسارت ها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود
دارد و در پارهاي از اظهار نظرها که از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي
قضایي سابق مبني بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادي و مغایرت آن با موازین
شرعي شده است ،این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبهي خسارت معنوي وجود ندارد .هر
چند شریعت مقدس اسالم براساس اصول و قواعد کلي از جمله قاعدهي « الضرر و الضرار في
االسالم » و قاعده نفي عسر و حرج ،ایراد هر گونه ضرر و خسارت را به اشخاص چه ضررهاي
مادي و چه ضررهاي معنوي به طور کلي ممنوع نموده است  .بر همين اساس چگونه ممکن است
به جبران خسارتهاي مادي تاکيد داشته باشد ،اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن
نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،از جمله در اصول  7۱و  04ایراد هر گونه ضرر و
خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۹4و  22و 27و 72ق .ا  .از لطمه به حقوق معنوي انسان ها
منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمایه معنوي کسي وارد آید طبق اصل
 ۹3۹ق  .ا  .باید جبران شود و در قوانين عادي نيز تلویحاً و یا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت
معنوي شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي ميباشد.

احمديوسفي صادقلو و همکار

این نوشتار در دو فصل نگارش یافته که فصل اول آن به کليات اختصاص یافته است و مطالب
این بخش در دو مبحث تحت عناوین  -۹معاني و انواع تقسيمات خسارت  -2معاني و مالكها و
ریشه هاي تاریخي مفهوم خسارت معنوي ارائه گردیده است.
فصل دوم نيز ارکان مسئوليت ناشي از ایراد خسارت معنوي و شرایط مطالبهي آن اختصاص
یافته است که در دو مبحث -۹ :مباني مسئوليت ناشي از ایراد خسارت معنوي  -2مباني مسئوليت
مدني ناشي از ایراد خسارت معنوي در حقوق موضوعهي ایران و فرانسه مورد بحث و بررسي قرار
گرفته است.
فصل اول :کلیات

الف )1-معنی لغوی خسارت

کلمهي خسارت از لغات زبان عربي است که درزبان فارسي نيز استعمال ميگردد و در
فرهنگهاي لغت مختلف براي این کلمه معاني مشابه و احياناً مختلفي ذکر گردیده است:
چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسيط» به معني «زیان کردن در تجارت» معني نمودهاند
و مولف المنجد ضرر را به معناي ضد نفع ،شدت ضيق ،سوء حال و نقص شيء دانسته است.
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براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعریف خسارت معنوي و
نظریههاي حقوقدانان در این زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس در مبحث نخست
این فصل پس از تعریف خسارت و بيان انواع آن ،مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و پيشينهي
تاریخي آن در اسالم و در قوانين کهن و در نظام حقوقي فرانسه مورد بررسي قرار گرفته و درفصل
دوم ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبهي آن و مباني نظري مسئوليت
ناشي از ایراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در این فصل ابتدا پس از تعریف خسارت و انواع آن تعاریف گوناگوني که توسط اساتيد و
صاحب نظران براي خسارت معنوي و انواع آن شده طرح و مورد بررسي قرار گرفته و مناسبترین
تعریف ارائه ميشود و سپس منشاء و کيفيت اعتبار خسارت معنوي و تطور تاریخي آن ،در دین
اسالم و نظام حقوقي ایران و فرانسه بررسي خواهد شد .و در مباحث بعدي نيز ارکان خسارت و
شرایط مطالبهي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ایراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
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(معلوف  ،۹۱37ص  )003مولف قاموس المحيط و قابوس الوسيط آن را به معناي ضد نفع ،شدت،
سوء حال ،نقص دراموال و انفس دانسته است.
کلمهي خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسي مترادف واژههاي زیان و ضرر است (دهخدا،
 ،۹773ج  ،2صص  )427 -420و به معناي  -۹ضرر کردن ،زیان بردن  -2زیانکاري ،زیانمندي
 -7زیان ،ضرر است (معين  ۹734ص  )۹0۹۱ازاین رو در معناي زیان گفته شده است زیان به
معني  -۹ضرر مادي یا معنوي ،خسارت مقابل سود و نفع  -2آسيب و صدمه  -7نقصان ،زیان
بردن و ضرر رسانيدن است (همان منبع ،ص  )۹373در معناي کلمه ضرر لغت شناسان نوشتهاند،
ضرر عبارتست از  -۹زیان وارد آوردن  -2گزند رسانيدن  -7زیان ،خسارت ،مقابل نفع  -0گزند
و آسيب (همان منبع ص )2۹17
دکتر جعفر لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق درباره معني خسارت آورده است «خسارت
مدني  -فقه » دو معنا دارد.
الف) مالي که باید از طرف کسي که باعث ایراد ضرر مالي به دیگري شده به متضرر داده شود
.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند ( لنگرودي ،۹737 ،ص )274
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اگر چه کلمه خسارت از مفاهيم بدیهي و روشن است ،تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در
دریافت موارد استعمال آن رهنمون مي شود  .با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف
آن در زبان فارسي نتيجه مي گيریم که این کلمه در زبان فارسي به معناي مصدر ،اعم از الزم و
متعدي ،و اسم مصدر بکار گرفته است .و معادل فرانسوي واژهي خسارت کلمهي ۹است.
الف )2-معنی اصطالحی خسارت

خسارت تعریف قانوني ندارد (لنگرودي ،۹737 ،ج  ،0ص  )2۹بعضي از حقوقدانان داخلي
واژهي خسارت و ضرر را مترادف تلقي کرده و یکي را به جاي دیگري استعمال نمودهاند ولي باید
توجه داشت که واژهي خسارت اعم از کلمهي ضرر است چون کلمهي خسارت عالوه بر معناي
زیان که به دیگري وارد مي شود بر تاوان و غرامتي که به زیان دیده داده ميشود نيز داللت
ميکند  .برخي از حقوقدانان در تعریف ضرر مينویسند  «:در هر جا که نقصي در اموال ایجاد
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شود یا منفعت مسلمي فوت گردد یا به سالمت و حيثيت و عواطف شخصي لطمهاي وارد شود
ميگویند ضرر به بار آمده است( ».سنهوري ،۹۱40 ،ج  ،۹ص )7۱3
برخي نيز در بيان ضررنوشتهاند « :ضرر ممکن است به واسطهي از بين رفتن مالي باشد یا به
واسطهي فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل ميشده است» .این تعریف به تبعيت از
ذیل ماده  321قانون آیين دادرسي مدني ارائه شده و از جامعيت برخوردار نيست .بدیهي است
حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق ،تعریف خود را از یك مفهوم ارائه
دهند .چه ،اتکا به یکي بدون دیگري چه بسا او را از دستیابي به مفهومي که از جامعيت برخوردار
باشد باز ميدارد ،باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهيم عامه است که ذاتاً روشن و
بدیهي است و ورد حقوقدانان در تعریف آن ،بيشتر ناظر به دستیابي تنوع و تکثر موارد و
مصادیق آن است  .در قانون مدني ایران هنگامي که از خسارت ناشي از عدم ایفاء تعهد یا جبران
خسارت سخن به ميان ميآید ،منظورشان زیان وارد شده و هنگامي که از تأدیه خسارت بحث
ميکنند منظورشان جبران ضررهاي وارد شده ميباشد (مواد  ،22۱ ،223 ،22۹قانون مدني)
(امامي ،۹777 ،ص )043
قانونگذاردر اصل  ۹3۹از قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و در بسياري از مواد قوانين
مختلف عادي براي ارائه مفهوم خسارت از واژهي ضرر استفاده کرده است.
2
در حقوق فرانسه نيز خسارت به معني ضرر وارده با الفاظ ۹و جبران خسارت با کلمات تعبير
و بيان شده است.
ب) انواع تقسیمات خسارت و معیار آن
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خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسيمات متفاوت ميیابد .خسارت به اعتبار اینکه به یك
شخص وارد ميشود ،فردي و از آن جهت که به یك گروه یا جمع وارد شود ،درحالي که نتوان
فرد معين یا افراد مشخصي از آنها را متضرر به شمار آورد ،جمعي تلقي ميشود ( لوراسا،۹734 ،
صص )۹44 -۹4۱
برخي از نویسندگان حقوق اسالمي ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق ميگردد،
ضرر مالي و بدان دليل که به بدن وارد مي شود ،خسارت بدني و بدان جهت که به عرض و شرف
تعلق مي گيرد ،خسارت معنوي دانستهاند .این تقسيمبندي در حقوق فرانسه هم وجود دارد.
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عدهاي از حقوق دانان نظر به عدم تمييز خسارت مادي از معنوي در برخي از زیانهایي که
به فرد وارد ميشود خسارت را به سه قسم مادي ،معنوي و مختلط تقسيم کردهاند( .لوراسا،
 ،۹734ص )۹41
هم چنين خسارت به اعتبار منشأ پيدایش آن به سه دسته :الف -خسارت ناشي ازنقض
قرارداد ب -خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي و ج -خسارت ناشي از ارتکاب جرم ،تقسيم
ميشود.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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ب )1-خسارات ناشی از نقض قرارداد
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هرگاه بين دو طرف ،قراردادي بمنظور انجام یا ترك فعل حقوقي یا مادي وجود داشته باشد
و متعهد در زمان پيشبيني شده آن را به مرحله اجرا در نياورد ،ممکن است موجب خسارت
مالي یا معنوي متعهدله شود .دراین صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادي بوده؛ و مسئوليت
متعهد قراردادي است.
البته نقض قرارداد در بيشتر موارد خسارت مالي به همراه دارد و در پارهاي موارد موجب
خسارت معنوي نيز ميشود به طورمثال اگر درنمونههاي زیر رابطه طرفين را بر مبناي قرارداد
تحليل کنيم ،زیاد معنوي ناشي از تخلف از قرارداد است .صدمههاي جسمي که سرنشين وسيله
نقليه در اثر سانحه و بروز جرح ميبيند ،زیان ناشي از معالجه یا درمان نامطلوب پزشك یاکوتاهي
او در انجام اقدامات الزم ،افشاء اسرار محرمانه بيمار بوسيله پزشك و یا اسرار موکل بوسيله وکيل،
انتشار یك اثر تأليفي بصورت اشتباه و تحریف شده یا نامطلوب توسط ناشر ،تأخير هواپيما یا قطار
و در نتيجه نرسيدن مسافر در یك مجلس ضروري یا مراسم تشييع جنازه خویشاوند نزدیك
ازجمله خسارتهاي معنوي هستند که در نتيجه عهد شکني و تخلف از قرارداد طرفين بوجود
آمده است (السنهوري[ ،بيتا] ،ج  ،۹ص .)71۹
بنابراین تخلف از قرارداد ،در بسياري موارد موجب بروز خسارت مالي یا معنوي ميشود که
طبق قواعد کلي حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است
و این مسئوليت قراردادي ناميده ميشود.

ب )5-خسارت ناشي از تقصیر غیر قراردادی يا عمل نامشروع
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در بسياري موارد ،خطاي شخصي موجب بروز خسارت مالي یا معنوي ميگردد به بيان دیگر
هرگاه بين دو طرف رابطهاي قراردادي نباشد و اقدام زیان بار عامل نيز بموجب قوانين ممنوع
نباشد ،اگر فعل یا ترك فعل عامل موجب بروز خسارتي گردد که بتوان به او منسوب نمود ،منشأ
خسارت ،خطاي شخص عامل است.
خطا در مفهوم گستردهي آن شامل ارتکاب فعل از روي سوء نيت و عمد و نيز بيمباالتي
غفلت و یا حتي خطاي محض ميگردد در تمام این موارد ،رابطهي عليت بين « فعل عامل » و
« وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهري مسئوليت جبران
خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد.
این نوع مسئوليت که به عنوان ضمان قهري یا مسئوليت مدني مرسوم گردیده است ،داراي
گسترهي فراواني است مثال ،اتالف مال غير بدون مجوز قانوني یا تصرف آن ،توقيف و بازداشت
شخص ،توهين و اقتراء ،ضرب و جرح و تهدید ،هتك حریم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاري
یا عالئم صنعتي ؛ تحریف یا اقتباس نابجاي یك اثرعلمي یا ادبي و مانند آن ،نمونههایي از خسارات
مالي یا معنوي هستند که ممکن است حتي بدون سوء نيت و از روي اشتباه عامل ،بروز نمایند.
در هرحال ،دراین قبيل موارد تقاضاي جبران خسارت مبتني بر خطاي مدني یا مسئوليت مدني
ميباشد ؛ یعني همين که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان دیده با رعایت
شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته مي شود.
ب )3-خسارت ناشی از ارتكاب جرم
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در موارد بسياري ،منشأ بروز خسارت مالي یا معنوي ،ارتکاب جرم است .یعني مجرم برخالف
قانون و نظم عمومي جامعه به اعمالي دست ميزند که ممنوع است و از نظر قانوني ارتکاب این
قبيل اعمال ،مجازات مرتکب را در پي دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدي ،مالي
بطور کلي یا جزئي آسيب ببيند ،یا در اثر توقيف غيرقانوني شخصي از فعاليت روزمره خود و
کسب منفعت باز بماند یا حيثيت و آبروي او مخدوش شود ،یا در اثر بخش شایعه یا امور خالف
واقع یا اسرار محرمانه ،شخصي اعتبار اجتماعي خود را از دست دهد  .یا در اثر پاشيدن ،اسيد
چهره دختر جواني تغيير یابد ،خسارت مالي یا معنوي وارد بر زیان دیده ناشي از ارتکاب جرم
ميباشد و بموجب ماده  ۱قانون آئين دادرسي کيفري ایران ،بر حسب مورد متضرر از جرم ميتواند
تقاضاي مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
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مسئوليت ناشي از جرم به دو نوع تقسيم ميشود :اول  :مسئوليت ناشي از جرم در معناي
اخص و محدود کلمه ۹که آن فاعل زیان ،در پيدایش خسارت وارده به زیان دیده ،عمد دارد.
دوم  :مسئوليت ناشي از شبه جرم 2در این نوع از مسئوليت ضرر وارده نتيجهي سرعت غير
مجاز رانندهي اتومبيل بوده است( .گلدوزیان ،۹77۱ ،ص )2۹۱
مبحث دوم :معانی و مالكها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی
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نخست به بررسي تعریفهاي ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقي داخلي و فرانسه
ميپردازیم .سپس تعریف قانوني آن را متذکر ميشویم و در پایان تعریفي جامع و کامل از خسارت
معنوي ارائه ميدهيم .دو واژهي خسارت و معنویت از مفاهيم بدیهي و عمومي هستند ،مع الوصف
حقوق دانان تالش کردهاند تا آن را در قالب تعریف منطقي ارائه کنند ولي بسياري از تعاریف ارائه
شده فاقد شرایط تعریف منطقي است که از مهمترین اشکاالت این تعریفهاي ارائه شده مي توان
از عدم جامعيت نسبت به تمامي موارد خسارت معنوي یا عدم مانعيت نسبت به موارد غيریا دور
یا توقف شيء بر نفس نام برد .
مولف ترمينولوژي حقوق درزمينهي تعریف خسارت معنوي مينویسد « :ضرري است که به
عرض و شرف متضرر یا یکي از اقارب او وارد مي شود ،مثالً بر اثر افشاي راز مریض به حيثيت او
لطمه وارد مي شود  .این خسارت طبق قانون مسئوليت مدني مصوب  ۹77۱قابل مطالبه است.
ماده  ،۱آ – د-د -ك( ».لنگرودي ،۹743 ،ص .)0۹7
دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمييز زیان معنوي از زیان مادي مينویسد:
« براي اینکه مفهومي از آن را بدست داشته باشيم ميتوان گفت صدمه به منافع عاطفي و غير
مالي است ،مانند احساس درد جسمي و رنجهاي روحي ،از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي»
(کاتوزیان ،۹737 ،ج  ،۹ص  )22۹در این تعریف به برخي مصادیق بارز خسارت معنوي اشاره
شده است ولي مالك معيني ارائه نشده است.
دکتر سيد حسن امامي ضرر معنوي را چنين تعریف نموده است « :و آن عبارت از صدمات
روحي و کسر حيثيت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانوني دیگري یافت شده
است ».ضرر معنوي بر دو قسم است :کسر حيثيت و اعتبار و صدمات روحي است.
strictosensu
Responsabilite Quasi delictuell

1
2
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کسر حيثيت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسيلهي نامهي سرگشاده ،اوراق چاپي ،کاریکاتور
در روزنامه ،انتشار عکس در وضع خالف اخالق ،نسبتهاي ناروا به اشخاص ظاهر الصالح ،توهين
به مقدسات ملي و مذهبي و یا نسبت ورشکستگي دادن به تاجر صورت ميگيرد و صدمات روحي
که در اثر آالم روحي ناشي از مرگ خویشاوندان حاصل مي شود  ( ».امامي ،نشریه شماره ،2
صص  1و  ) ۱در این تعریف به صدمهي معنوي اشاره نشده است.
یکي دیگر از اساتيد با وضوح بيشتري ،خسارت معنوي را چنين تعریف کرده است« :خسارت
معنوي عبارت است از کسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحي ،به تعبير دیگر ،خسارت
معنوي زیاني است که به حيثيت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد .تجاوز به
حقوق غير مالي (معنوي) انسان ،حتي لطمه زدن به احساسات دوستي ،خانوادگي ،و مذهبي و
نيز درد و رنجي که در نتيجهي حادثهاي عارض شخص مي شود ،امروزه ميتواند مجوز مطالبهي
خسارت معنوي باشد( ».صفایي ،۹744 ،ص  )204در این تعریف سعي شده که با ذکر مصادیق
تعریفي مقبول ارائه شود.
در قانون مدني ایران از خسارت معنوي سخني به ميان نيامده است اما بعد از قانون مدني
خسارت معنوي درقوانين به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده  ۱قانون آیين دادرسي کيفري
قانونگذار آن را چنين تعریف نموده است  ..... « :ضرر و زیان معنوي که عبارت است از کسر
حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحي  ».این تعریف نيز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق
خسارت معنوي پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بيان نکرده است.
در فرهنگهاي حقوقي فرانسوي ،خسارت معنوي ،ضرري است که به شرافت ،به اعتبار ،به
وابستگي و یا به عنصري از احساسات مربوط به زندگي شخص وارد مي شود ،مثل قطع غير موجه
قول ازدواج ،مرگ همسر یا یك فاميل نزدیك و یا ضرر به زیبایي.در حقوق فرانسه براي نخستين
بار یکي از آراي آن کشور ضرر معنوي به « آشفتگي در جوانب حيات بشر » معني شده است .
بورس استارك ،از حقوق داناني است که نظریه را مورد تایيد قرار داده است .ژیورد یکي از
نویسندگان فرانسوي حقوق ،در رسالهي ترميم خسارت معنوي براي هر انسان سه نوع شخصيت،
یعني شخصيت اجتماعي ،عاطفي و جسمي قائل شده است .او لطمه به هر یك از شخصيتها را
مایه ي خسارت معنوي تلقي کرده است .او زیان وارده به حيثيت ،شهرت ،اعتبار و آزاديهاي
مشروع را لطمه به شخصيت اجتماعي و ایجاد هر نوع زیان عاطفي را لطمه به شخصيت عاطفي
و آسييب وارده به سالمت و تماميت جسماني را که موجب درد و اندوه جسمي یا صدمات روحي
ميشود ،لطمه به شخصيت جسمي ميداند و زیان معنوي به جسم را به دو قسم تقسيم کرده
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است :خساراتي که لطمه به زیبایي ميزنند و خسارات ناشي از تألم

جسمي(Givord, 1938, ».
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آندره و تنك در تعریف خسارت معنوي مينویسند « :خسارت معنوي عبارت از هر نوع
خسارت غير مالي است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصيت به وجود ميآید و یا این که
مستلزم دخالت در شخصيت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمي و رنج روحي ناشي از بر
هم خوردن تعادل شخص یا تغيير قيافه یا تغيير شکل بدن و اعضاي آن و اندوه ناشي از این تغيير
یا خوف از بدتر شدن درد یا خوف از مرگ زودهنگام ،جنبههاي مختلف مداخله در شخصيت
تلقي ميشوند (Andre, Tunc, op.cit.p, 42.) ».این تعریف ناظر به خسارت معنوي وارده به
شخص حقيقي است.
«دوما» حقوق دانان فرانسوي ميگویند  «:جميع خسارتها و زیانهایي که از عمل انسان یا
بياحتياطي ،سبکسري و ناداني او به آنچه باید ميدانست یا از هر تقصير و خطاي مشابهي ناشي
شود ،هر چند سبك باشد واجب است کليه این ضررها از جانب او جبران واصالح گردد .تعاریف
مختلفي که از خسارت معنوي در حقوق داخلي و خارجي به عمل آمده است یا ناظر به بيان
برخي مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نميباشد یعني بعضي از اقسام خسارت معنوي
نظير صدمات جسمي یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقي را در بر نميگيرد و یا آنکه مستلزم دور
یا ابهام و اجمال ميباشد .ولي از مجموع آنها این استنباط حاصل ميشود که موضوع خسارت
معنوي شخص است و خسارت جنبه مالي ندارد برخالف خسارت مالي که موضوع آن مال و
حقوق مالي است.
بنابراین اگر بخواهيم تعریف کامل و گویایي از خسارت معنوي ارایه دهيم باید با لحاظ دو
نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقيقي یا حقوقي) است و دوم ماهيت آن
جنبه مالي ندارد و به طور معمول مورد ارزیابي مالي و داد و ستد قرار نميگيرد .بر این اساس
ميتوان گفت « خسارت معنوي عبارت است از خسارت وارد بر شخص و شخصيّت او یا هر نوع
خسارت وارد بر شخص که به طور مستقيم جنبه مالي ندارد اعم از روح و جسم و اعتبار و
احساسات و عواطف ،یا هر گونه خسارت غير مالي بر شخص و حقوق مربوط به آن .یا خسارت
وارد بر خود شخص و متعلقات غير مالي او  ».این تعریف تمام اقسام زیانهاي معنوي بر اشخاص
حقيقي و حقوقي را شامل مي شود .و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعني زیان وارد بر
تماميّت جسماني و آسيبهاي روحي و صدمه بر شخصيّت و حقوق مربوط به آن نظير شهرت و
اعتبار شخصي یا خانوادگي ،آزادي ،احساسات و عواطف ،عقاید وافکار و نيز زیانهاي غير مالي وارد
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بر اشخاص حقوقي (خصوصي یا عمومي) نظير شهرت و اعتبار تجاري را شامل ميشود و از سوي
دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالي ميگردد( .ویل دورانت ،ج  ،۹774 ،۹ص )470
براساس این تعریف،خسارت معنوي از جهات گوناگوني قابل تقسيم است از لحاظ منشأ ورود
خسارت به قراردادي ،کيفري ،قهري و از جهت نحوهي جبران به خسارت « معادل » یا «جبراني»
خسارات « اسمي » خسارات « تنبيهي » تقسيم ميشود .و از نظر اشخاصي که خسارت بر آنها
وارد مي گردد.به خسارتهاي وارد بر اشخاص حقيقي یا حقوقي یا گروههایي از افراد تقسيم
ميگردد( .سلطاني نژاد ،۹714 ،ص )0۱
ب) مالك تشخیص خسارت مادی از معنوی
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شاید کساني که براي نخستين بار خسارت را به مادي و معنوي تقسيم کردهاند با عنایت به
مالك امکان یا عدم امکان تقویم خسارت به پول این تقسيمبندي را اختيار کردهاند .یعني
خساراتي را که قابل تقسيم به پول بوده ،مادي تلقي کرده و خساراتي را که قابل تقویم به پول
نبوده است معنوي به شمار آوردهاند .امروزه نيز این معيار مورد عنایت و توجه است.
در نقد این معيار باید گفت که عدم امکان تقویم خسارت به پول را باید از احکام حقوقي
مترتب بر خسارت معنوي به شمار آورد نه اینکه آنرا معيار و مالك تمييز آن از خسارت مادي
دانست.
معيار دوم روش ایراد خسارت است یعني اگر روش و ابزار خسارت غير مادي باشد مانند
انتساب ورشکستگي به تاجري که از اعتبار تجاري خوبي برخوردار است خسارت معنوي تلقي
ميشود ولي اگر روش مادي باشد ،یعني فعل مادي منشأ خسارت باشد ،خسارت مادي تلقي
ميشود.
در نقد این معيار نيز باید گفت که بسياري از افعال به ظاهر غير مادي به شمار ميآیند ولي
درواقع مادي هستند .مثالً تلفظ یا کتابت نسبت ورشکستگي به مانند اتالف شيء یك فعل مادي
است ،و چه بسيار اعمال مادي که موجب خسارت معنوي و مادي ميشود مانند اینکه شخصي با
رها کردن تيري دیگري را به قتل ميرساند و از این راه عالوه بر خسارت مادي به وابستگان او
صدمات شدید عاطفي وارد مي سازد  .بنابراین مالك یاد شده فاقد کارآمدي الزم در تمييز این
دو نوع از خسارت است.
معيار سوم ،ماهيت موضوع و متعلق خسارت است .بدین معني که اگر متعلق خسارت یك
سرمایه معنوي مانند شرف ،حيثيت ،اعتبار یا سالمتي و آرامش روحي و رواني یا حقي معنوي
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باشد ،خسارت معنوي تلقي مي شود و اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یا سالمتي جسم
باشد ،خسارت مادي خوانده مي شود.
چنانکه مازوها ،حقوقدانان معروف فرانسوي ميگویند  «:خسارت مادي ،خسارت وارد به اموال
است و خسارت معنوي ،خسارت فوق مالي یا غير اقتصادي است».
معيار چهارم آن است که تمييز خسارت مادي از معنوي را مرتبط با تقسيم کلي حقوق به
حقوق مربوط به دارایي و حقوق خارج از دارایي ( حقوق راجع به اموال شخصيه و حقوق خانواده
) بدانيم و آن اینکه صدمه به حقوق دسته اول را خسارت مادي و لطمه به حقوق دسته دوم را
خسارت معنوي تلقي کنيم .مازوها این نظریه را از اللو نقل ميکنند .این نظریه و معياربيان
دیگري از معياري پيشين است و معيار مستقلي به شمار.MAZEAUD, 1934, P. ) (315
معيار پنجم ،تشخيص خسارت مادي از معنوي ،نتيجه فعل زیانبار است اعم از اینکه به روش
و طریق مادي وارد آید یا به روش غير مادي باشد  .براساس این معيار چنانچه نتيجه فعل
زیانبارلطمهي غيرمالي باشد ،خسارت معنوي و یا اگر نتيجه صدمهي مالي باشد خسارت مادي
تلقي ميشود.
از مجموع مباحث طرح شده نتيجه ميگيریم که هيچ یك از مالكهاي ارائه شده به تنهایي
نميتواند ضابطهي تمييز خسارتهاي معنوي از مادي باشد .پذیرش هر یك از این مالكها ما را
در شناسایي اغلب موارد خسارت یاري ميدهد .معالوصف باید اذعان کرد که تعيين مرز دقيق
بين خسارتهاي مادي و معنوي در برخي موارد بسياري دشوار است  .لذا الزم است که ضمن به
رسميت شناختن تفکيك خسارت مادي و معنوي در اغلب موارد دستهاي از خسارتها را که دو
جنبه و دو چهرهي آميخته و غير قابل انفکاك دارند ،خسارت مختلط بناميم .مانند خسارت ناشي
از آسيب به جسم دیگري یا تجاوز به حقوق معنوي که خسارت مادي و معنوي با هم آميخته
شدهاند ،بدیهي است زیان دیده ميتواند در چنين خسارتهایي جبران هر دو نوع از خسارت را
از فاعل فعل زیانبارنامشروع مطالبه کند.
ج) انواع خسارت معنوی
براي خسارت معنوي به اعتبار منشأ شکلگيري یا متعلق آن ميتوان چهرهها و انواع مختلفي
را تصور کرد تفکيك چهرههاي مختلف خسارت معنوي تنها یك بحث نظري نيست بلکه آثار
عملي نيز بر آن مترتب است .از آن جمله مي توان به نظریهي تفکيك امکان جبران نوع یا انواعي
از خسارت معنوي و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوي اشاره داشت.
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همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظامهاي حقوقي مختلف براي وصول به مفهوم و تعریف
خسارت معنوي و چهرههاي متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کردهاند .در این ميان،
عدهاي نيز به دستهبندي مصادیق در گروههاي مشخص و انواع متمایز اقدام کردهاند .در مجموعه
قوانين جمهوري اسالمي ایران تنها بند  2مادهي  ۱قانون آیين دادرسي کيفري خسارت معنوي
را به دو گروه  .۹کسر حيثيت و اعتبار  .2صدمات روحي تقسيم کرده است .بر همين اساس برخي
از نویسندگان تصریح نمودهاند که :ضرر معنوي بر دو قسم است :کسر حيثيت و اعتبار ،صدمات
روحي.
بسياري از حقوقدانان نيز خسارت معنوي را به دو گروه عمده تقسيم کردهاند که آن دو گروه
عبارتست از :
 .۹زیانهاي وارد به حيثيت و شهرت و بطور خالصه آنچه در زبان عرف سرمایه معنوي شخص
است .2 .لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحي که شخص با از دست دادن عزیزان خود با مالحظهي
درد و رنج آنها ميبيند( .کاتوزیان ،حقوق مدني ،۹737 ،ص  )۹00دردهاي ناشي از صدمه جسمي
را باید از گروه اخير دانست  .باید توجه داشت که این تقسيم خسارت معنوي ناظر به زیان معنوي
وارد به شخص حقيقي است .برخي حقوقدانان مناسبت خسارت معنوي به این دو گروه عمده را
تردید در امکان تبدیل و ارزیابي جبران پولي گروه دوم یعني لطمه به عواطف و تاثيرروحي
ميدانستهاند( .همان منبع ،ص )۹00
شاید کاملترین توضيح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوري ،حقوقدان
برجسته و نامآور مصري دانست که با مالحظهي متعلقات چهارگانه «جسم » شرف ،اعتبار ،عرض،
« عاطفه و احساس » و « حق مسلم و قطعي » چهار حالت براي خسارت معنوي تصویر کرده
است و مدعي است که هر زیان به منافع و مصالح غيرمالي به یکي از حاالت و صور زیر بازگشت
ميکند.
 )۹آسيبي که به جسم مي رسد ،توضيح اینکه جراحات و نقص عضوهاي بدني گاه موجب برخي
ضررهاي معنوي نظير اندوه رواني و زشتي چهره خواهد بود.
 )2آسيب به شرف ،آبرو و اعتبار مثل قذف ،سب و هتك حيثيت.
 )7آسيبهاي عاطفي و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازي کودك از دامان
پر مهر مادر به شمار ميآیند زیرا در سایهي چنين عواملي حزن و اندوه در شخص پدید
ميآید .هر عملي که مایهي زیان به معتقدات دیني و احساسات معنوي باشد ملحق به
عوامل پيشين است و در نتيجه خسارت معنوي به عاطفه و احساس محسوب ميشود.
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 )0آسيبهاي معنوي که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل ميشود .مثالً هرگاه
کسي ،به رغم ممانعت مالك ،وارد ملك دیگري شود ،مالك ميتواند به خاطر تجاوز به حق
خویش از او خسارت معنوي مطالبه نماید حتي اگر هيچ گونه زیان مادي نيز ندیده باشد.
(عبدالرزاق السنهوري[ ،بي تا] ،ج  ،۹صص  170و  )174زیان ناشي از تجاوز به حقوق مسلم
نظر به اینکه از تاسيسات حقوقي جدید است ،شایسته است تحت عنوان مستقلي مورد
تحقيق قرار گيرد تا امکان به رسميت شناختن آن در حقوق داخلي بيش از پيش فراهم
آید .به گمان ما اگر چه تعریف و شناسایي خسارت معنوي به اعتبار متعلق آن ،گامي است
که ما را در دستیابي به ماهيت خسارت معنوي یاري ميدهد ولي باید توجه داشت که
سرمایهها و حقوق غير مالي به موارد مذکور خالصه نميشود .تکامل مدني بشر امکان
پيدایش بسياري از سرمایههاي جدید معنوي و به رسميت شناختن آن را فراهم ميآورد.
شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایهها و حقوق معنوي پرهيز کنيم و همان
تقسيم خسارت معنوي به اعتبار ماهيت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به
نظریات حقوقدانان نظامهاي مختلف در امکان یا عدم جيران خسارت معنوي در این دو
گروه مباحث را پيگيري کنيم( .غمامي)7۹،۹730 :
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در نظام حقوقي ایران ،پس از استقرار رژیم مشروطيت و در آغاز تأسيس دادگستري ،خسارت
معنوي مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نخستين بار در مادهي  2۹2مکرر قانون مجازات عمومي
مصوب  3بهمن  ۹740و سپس در ماده  0قانون اصالح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي کيفري
مصوب مرداد ماه  ۹772به هر متضرري این حق را بخشيده بود که از دادگاه تفاضاي جبران
خسارت معنوي کند .این ماده نيز با اصالح قانون آیين دادرسي سال  ۹774نسخ شد .مادهي 0
قانون آیين دادرسي کيفري سابق ،نيز قابل مطالبه بودن خسارت معنوي را به صراحت بيان داشته
و برابر مادهي  1و  ۱قانون مسئوليت مدني مصوب  ۹77۱جبران و تدارك ضرر و زیان معنوي
قاعدهمند شده و از توسعه بيشتري برخوردار شد( .آخوندي ،۹771 ،ص  )244بعد از انقالب
اسالمي تير در قانون اساسي در اصل  ۹3۹و نيز در قانون مجازات اسالمي جبران خسارت معنوي
مورد توجه قرار گرفته است.
ه ) نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه
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حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوي در مسئوليت مدني
خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئوليت مدني خارج از قرارداد به رسميت
شناخته است (سنهوري[ ،بيتا] ،صص )174-177درحقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحي
در جبران خسارت معنوي به مال وجود ندارد( .لورراسا ،۹734 ،ص  )72با وجود این دادگاههاي
فرانسه از قدیم االیام به جبران مالي آن التزام داشته و احکام زیادي صادر کردند .رویهي قضایي
در جبران خسارت معنوي تردید به خود راه نداده و از سال  ۹177جبران مالي آن را پذیرفته
است( .سنهوري ،همان منبع ،ص  )177البتّه این رویه اوالً مبالغ خسارت معنوي را کمتر از
خسارت مادي تعيين کرده ،ثانياً تعداد اشخاصي را که اجازه اقامه دعوي دارند محدود دانسته
است( .لورراسا ،همان ،ص )77
برخي از نویسندگان حقوقي در این زمينه نوشتهاند « :در فرانسه اولين بار در شوراي دولتي
در سال  ۹۱70در یکي از آراي خود به خانمي که صورتش در اثر حادثهاي در آزمایشگاه مجروح
شده و زیبایي اوليهي خود را از دست داده بود حق داده است که عالوه بر خسارت مادي ،خسارت
معنوي را نيز مطالبه کند » ( .ابوالحمد ،۹70۱ ،ص  )۱در سال  ۹۱0۱نيز در مورد مشابه افزون
بر خسارت مادي مانند هزینه درمان و بيکاري ،حکم به جبران خسارت معنوي داد ،در مورد اخير،
خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهرهاش پيدا کردن کار براي او دشوار است ( همان منبع،
ص .)44۹
فصل دوم :ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبهی آن

وجود ضرر و خسارت مهمترین رکن تحقق مسئوليت به شمار ميآید اگر چه قانونگذار قانون
مدني نسبت به ضرورت وجود ضرر در اثبات مسئوليت ساکت است ولي باید توجه داشت که
سکوت قانونگذار مبتني بر بداهت عرفي تعلق جبران خسارت بر وجود ضرر و ضرورت تعليق حکم
بر موضوع بوده است ،مع الوصف مادهي  321آئين دادرسي مدني سابق حکم جبران خسارت را
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براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه عنصر ضروري است .حقوق دانان از این سه عنصر به
ارکان مسئوليت تعبير کردهاند .این سه عنصر عبارت است از :الف) وجود ضرر ،ب) ارتکاب فعل
زیانبار نامشروع ،ج) رابطه سببيت بين فعل زیانبار نامشروع و ضروري که وارد شده است که به
اختصار هر یك را مورد بررسي قرار ميدهيم.
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منوط به اثبات ورود ضرر ميداند و ماده یك قانون مسئوليت مدني جبران خسارت را متفرع
بروجود ضرر اعم از مادي و معنوي دانسته است و ماده ي  2همين قانون حکم جبران خسارت
را منوط به ثبوت آن در نزد دادگاه دانسته است  .بنابراین ،دادرس باید با عنایت به اثبات ورود
خسارت از ناحيه مدعي و احراز وجود آن ،حکم به جبران خسارت کند.
ضرر وقتي موجب مسئوليت مدني است که وجود داشته و اثبات شود و بعد از پذیرش صدق
مفهوم ضرر ميتوان گفت ضرر فعليت دارد .حال این سوال مطرح است که آیا زیانهاي معنوي
مصداق ضرر به شمار ميآیند ؟ پاسخ این سوال مثبت است زیرا:
اوالً :لغت شناسان مواردي از کاربردهاي واژهي ضرر را بر شمردهاند که زیان معنوي از جمله
آنهاست .و از آنجایي که لغتنامهها بهترین منبع دریافت مفاهيم عرفياند و ضرر نيز
مفهومي عرفي است تصریح به موارد استعمال این واژه در زیانهاي معنوي جاي هيچ گونه
تردیدي را در صدق عرفي مفهوم ضرر باقي نميگذارد.
ثانياً :فرهنگ نامهها و اصطالح نامههاي حقوقي در ادامهي مفهوم ضرر آن را به مادي و معنوي
تقسيم کردهاند و مقسم نيز با موجودیت اقسام خویش ،وجود و فعليت ميیابد از این رو،
با وجود زیان معنوي عنوان ضرر و خسارت تحقق پيدا ميکند.
ثالثاً :نویسندگان حقوقي در مقام بحث از ضرر آن را به مادي و معنوي تقسيم کرده و صدق آن
را بر زیان هاي معنوي غير قابل خدشه و مفروض دانستهاند.
رابعاً :قضات نيز مانند نویسندگان حقوقي در مقام دادرسي و صدور حکم ،نوع زیان را مورد
توجه قرار داده اند.
خامساً :قوانين بسياري از کشورها زیانهاي معنوي را ضرر دانستهاند ،قانون اساسي جمهوري
اسالمي و برخي از قوانين عادي زیان معنوي را از مصادیق ضرر تلقي کردهاند.
سادساً :بسياري از فقيهان متاخر که متعرض ضرر شدهاند با شمارش مصادیق زیانها ،زیان
معنوي را از مصادیق ضرر به شمار آوردهاند .از این رو ،صدق عنوان ضرر بر لطمههاي
عاطفي و هتك حيثيت اشخاص از بين بردن اعتبار آنها امري مسلم و غير قابل خدشه
است .بنابراین با احراز وجود مصداقي از زیانهاي معنوي وجود ضرر که رکني از ارکان
مسئوليت مدني است احراز ميشود.
ب) ارتكاب فعل زیانبار نامشروع
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هر فعل مثبت یا منفي (ترك فعل) که زیانبار بوده و این زیان نيز در منطق عرف یا قانون
فاقد مشروعيت باشد یعني عرف یا قانون آن را ناهنجار و تجاوز تلقي کند ،موجب مسئوليت
مرتکب آن خواهد بود .بنابراین زیانبار بودن فعل از شرایط الزم مسئوليت است که به ضميمه
وصف نامشروع بودن یکي از ارکان مسئوليت مدني را شکل ميدهد .به بيان دیگر هرگاه رفتار
نامتعارف و غير معمول شخص ،موجب ایراد خسارت شود ،مسئوليت جبران آن را نيز خواهد
داشت ،خواه این رفتار ناشي از سوء نيت و عمد یا در اثر اشتباه و بيمباالتي یا در اثر فقدان قصد
مانند حال جنون و صغر سن یا تجاوز از حق قانوني باشد .چنانچه اشاره شد فعل منفي نيز مانند
فعل مثبت ميتواند منشاء مسئوليت باشد ،مانند خودداري هيأت مرکزي گزینش یك دانشگاه
در معرفي داوطلب دختري که واجد شرایط الزم براي تحصيل در یك رشته تحصيلي در تحصيالت
تکميلي است ،در نتيجه موجب ایراد خسارت معنوي به این داوطلب ميشود یا خودداري ادارهي
بهداشت از تایيد یك کشتارگاه یا یك قنادي که واجد شرایط الزم است ميتواند موجب ایراد زیان
معنوي و مادي گردد .ماده  ۹قانون مسئوليت مدني از چنان شمولي برخوردار است که فعل مثبت
و منفي را در بر ميگيرد « هر کس  ...لطمهاي وارد کند مسئول جبران خسارت ناشي از عمل
خود است ».هم چنين تصریح به وصف نامشروع بودن فعل زیانبار در مواد قانوني و رعایت آن در
رویهي قضایي امري ضروري و اجتناب ناپذیر است .مع الوصف ،برخي از قانونگذاران مانند قانونگذار
قانون مدني فرانسه که در مادهي ۹۱12مقرر ميدارد « :هر فعلي که زیاني به دیگري برساند
کسي که بر اثر خطاي او این زیان به وي رسيده ملزم به ترميم آن است ».به نامشروع بودن فعل
تصریح نکردهاند .شاید به این دليل بوده است که عرف تنها عملي را که ناشایست و قابل نکوهش
ميداند ترميم آن را الزم ميشمارد ،لذا قانونگذار فرانسوي با اتکا به عرف ،خود را از تصریح بدان
مستغني دانسته است .مسئله دخالت وصف نامشروع بودن فعل زیانبار در ایجاد مسئوليت و هم
چنين وصف مشروع بودن فعل درعدم ایجاد مسئوليت مورد توجه فقيهان نيز بوده است .چنانکه
کسي درجهت اجراي حق خود که قانونگذار آن را به رسميت شناخته است سوء استفاده نکرده
باشد ضامن زیان حاصل از فعل خویش نيست مانند اینکه شخص در ملك خویش چاهي را بکند
و دیگري در آن بيفتد ،آنکه چاه را کنده ضامن نخواهد بود زیرا عمل زیانبار نامشروع نبوده است.
(حلي ،۹0۹4 ،ق ج  0ص  )772ماده  ۹قانون م .م وصف نامشروع بودن را با عنوان « بدون مجوز
» تعبير کرده است .مواردي چون دفاع مشروع ،اجراي حکم قانون یا مقام صالحيتدار ،اجبار و
اکراه ،اضطرار و غرور ،از جمله مشروعيت فعل زیانبار محسوب شدهاند.
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فقيهان اسالمي ایجاد مسئوليت به وسيله ي افعال زیانبار غير مادي را با طرح مواردي چون
اخبار دروغ به صورت شوخي یا فریاد ناگهاني یا شهادت به زور ودیگر موارد در صورت وجود
رابطه ي سببيت پذیرفتهاند .بنابراین ،چنانچه کس دیگري را با ایجاد صدا و فریاد و مانند آن
بترساند و در اثر ترس آن شخص فوت کند اگر این عمل نوعاً کشنده باشد ،قتل عمد محسوب
شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه
عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده جاني است( .سراج۹0۹0 ،ق ،ج  ،2ص  )241بنابراین ،فعل
زیانبار به هر شکل واقع شود اعم از اینکه مادي یا غير مادي باشد چنانچه موجب زیان معنوي
شود مسئوليت آور تلقي ميشود ،مشروط به اینکه از پشتوانهي قانوني برخوردار نباشد .به عنوان
مثال چنانچه مقامات صالحيتدار براي دستگيري یك متهم فراري خطرناك در رسانههاي
گروهي اطالعيهاي را صادر کنند ،متهم نميتواند ایراد خسارت معنوي ناشي از صدور اطالعيه را
مطالبه کند یا اگر مأموران بهداشت رستوراني را به علت عدم رعایت مقررات بهداشت تعطيل
کنند و علت تعطيلي را به صورت نصب اطالعيه در محل رستوران اعالم کنند صاحب رستوران
نميتواند از مأمورین اداره بهداشت تقاضاي جبران خسارت معنوي کند از این رو ،مادهي  ۹قانون
مسئوليت مدني مصوب  ۹77۱مقرر ميدارد « :هر کس بدون مجوز قانوني عمداً یا در نتيجه ي
بي احتياطي موجب ضرر مادي یا معنوي به دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل
خود است».
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یکي از شرایط تحقق مسئوليت مدني ،وجود رابطهي سببيت ميان فعل نامشروع و خسارت
وارده است ،بنابراین ،هر رکن وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار نامشروع به تنهایي براي ایجاد
خسارت کافي نيست بلکه وجود رابطهي سببيت بين این دو و اثبات آن از ناحيه زیان دیده در
ایجاد مسئوليت ضروري است زیرا ممکن است ضرر و خسارت موجود نتيجهي آن فعل زیانبار
نامشروع نباشد بلکه اسباب دیگري نظير قوه قاهره یا فعل شخص ثالث یا فعل خود زیان دیده
در تحقق ضرر موثر بوده باشد که درصورت اثبات دخالت هر یك از این اسباب چه بسا انتساب
ضرر به مرتکب آن فعل منتفي باشد یا مسئوليت مدني مرتکب کاهش پيدا کند .در خسارتهاي
معنوي نيز همين رابطه ضروري است یعني در صورتي خسارت معنوي موجب مسئوليت مدني
یك شخص ميشود که ميان فعل نامتعارف او و خسارت معنوي رابطهي سببيت باشد و عرفاً قابل
انتساب به او باشد .براي مثال ،شخصي که به طور غير قانوني بازداشت شده ،در صورتي ميتواند
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ادعاي خسارت نماید که بازداشت غير قانوني او ،به طور مشخص ناشي از اقدام خالف واقع شاکي
یا ضابطين دادگستري یا دادگاه بود ،و این امر احراز شود.
یا شخصي که در اثر استفاده از یك مادهي غذایي یا داروي بهداشتي یا لوازم آرایشي ،دچار
بيماري و عوارض ناشي از آن شده باید معيوب بودن یا غير استاندارد بودن آن را اثبات کند .به
همين جهت در این قبيل دعاوي ،دادگاهها به آساني رأي به نفع خواهان صادر نميکنند( .سلطاني
نژاد ،۹714 ،ص )۹42
ج )1-دفاع مشروع
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جلوگيري از خسارتي که دیگري در صدد ایراد آن است ،به نحو متعارف و متناسب دفاع
مشروع ناميده ميشود .به طور طبيعي چه بسا مدافع در مقام دفاع از خود و جلوگيري از ضرر به
زیانکار زیاني وارد کند .بدیهي است که چنين خسارتي درصورتي که به طور متعارف و متناسب
با تجاوز باشد ،موجب مسئوليت نخواهد بود .به عنوان مثال ،چنانچه فردي با ورود به مسکن
دیگري قصد قتل یا تجاوز به ناموس یا سرقت اموال یا بازداشت وتوقيف غير قانوني او را دارد،
صاحبخانه ميتواند از خود دفاع کند و در صورت ایراد زیان به متجاوز مسئوليتي در برابر او
نخواهد داشت .ماده  ۹4قانون م.م در این زمينه مقرر داشته است « :کسي که در مقام مشروع
موجب خسارت بدني یا مالي شخص متعدي شود ،مسئول خسارت نيست ،مشروط بر این که
خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد».
قانون مجازات اسالمي نيز در مادهي  7۹دفاع مشروع را در امور کيفري رافع مسئوليت دانسته
ميگوید « :هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا دفاع از ناموس خود یا دیگري در برابر هر
گونه تجاوز فعلي یاخطر قریبالوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد ،در صورت اجتماع شرایط
زیر قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -۹ :دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد  -2عمل ارتکابي
بيش از حد الزم نباشد و  -7توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله
قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود» .
تبصره :وقتي دفاع از نفس یا ناموس یا مال و یا آزادي تن دیگري جایز است که او ناتوان از
دفاع بوده ،و نياز به کمك داشته باشد .پس از موارد مذکور نتيجه گرفته ميشود که قانونگذار به
صراحت دفاع مشروع را رافع مسئوليت تلقي کرده است ،هر چند مستلزم ایراد خسارت باشد ،و
فعل نامشروع محسوب نميشود.
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اجراي حکم قانون یا مقام صالحيتدار :یکي از مواردي که فعل زیانبار مشروع و قانوني بوده
و در صورتي که موجب زیان شود مسئوليتي در پي ندارد اجراي حکم قانون یا دستور مقام صالح
است .و از علل رافع مسئوليت است زیرا حکم قانون و دستور مقام صالح در جهت تامين مصالح
عمومي جامعه و تضمين حقوق مردم وضع و صادر ميشود چه بسا همين حکم و دستور موجب
ایراد خسارت مادي یا معنوي به شخص یا اشخاص ميشود ،بدیهي است عامل زیان نسبت به
ایراد خسارت مسئول نخواهد بود .در فقه اسالمي نيز اذن حاکم سلب کننده عنوان متعدي به
شمار ميآید (سراج ۹0۹0 ،ق ص  731به بعد) بنابراین اگر پليس به دستور مقامات قضایي جهت
ضبط اموال موجود در یك شرکت معتبر به محل کار آن شرکت وارد شود و به اعتبار آن شرکت
خسارت معنوي وارد شود یا مأمورین حراست سازماني به مقامات باالتر از سوء عملکرد مدیر
دستگاه گزارش دهند و یامأمورین انتظامي به ملك و منزل متهم وارد شوند ،و در حدود اختيارات
قانوني تفتيش ،اقدام به توقيف و بازداشت متهم ،اتومبيل و بازرسي آن ،اجراي مجازات ،تحت
پيگرد قانوني ،تيراندازي و مانند آن مبادرت ورزند ،با وجود آنکه در همه این موارد نوعي خسارت
معنوي بوجود مي آید ،عامل خسارت به دليل مجوز قانوني مسئوليتي نخواهد داشت .اجراي حق
به طور متعارف نيز ،در صورتي که موجب زیان دیگري شود ،همين گونه است.
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چنانچه فردي از ناحيه دیگري ملزم به انجام فعل زیانباري شود ،به نحوي که عرفاً قابل تحمل
نباشد اجبار تحقق یافته است .حاال اگر اجبار شده فعلي زیانبار را مرتکب شود ،مسئول نيست،
زیرا چنانچه درجهي تاثير اجبار کننده چنان باشد که او سبب قويتر به شمار آید مباشر
مسئوليتي ندارد و تهدید یا اکراه مادي را باید در حکم قوه قاهره به شمار آورد که رابطهي عليت
را بين فعل مباشر و ورود ضرر قطعي ميکند( .نجفي ،۹773 ،ج  ،73ص  )43براساس پذیرش
نظریهي عدم مسئوليت مکرهي در خسارت بر اموال و اعضاي بدن و حيثيت و اعتبار اشخاص،
چنانچه مسئول ادارهي استاندارد به وسيلهي تهدید جدّي شخص یا اشخاص دیگر مجبور به اعالم
غير استاندارد بودن کاالهاي توليدي یك شرکت تجاري شودو بدین وسيله به اعتبار شرکت لطمه
وارد سازد مسئول نخواهد بود .ولي رافعيت اکراه درعمل زیانباري که موجب قتل و مایهي ایراد
خسارت معنوي به وابستگان مقتول مي شود پذیرفته نيست .فقهاي اماميه در عدم صالحيت
رافعيت اکراه در فعل زیانباري که موجب قتل شود اجماع کردهاند.
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ج )3-اضطرار

چنانچه شخص براي رهایي از خطري که او را تهدید ميکند ناچار شود به مال یا حق دیگري
صدمه وارد کند در شرایط اضطرار قرار گرفته ،و مضطر خوانده ميشود حقوقدانان در مسئوليت
مدني مضطر اختالف نظر دارند  .عدهاي به انگيزه تحقق عدالت ،مضطر را از مسئوليت معاف
کردهاند .جمعي دیگر تحمل ضرر از ناحيهي زیان دیده را براي دفع ضرر از مضطر فاقد منطق
استواري دانستهاند .معالوصف ،نظریهي عدم معافيت مضطر از مسئوليت مدني از طرفداران
بيشتري برخوردار است.
ج )4-اجرای حق

حق که موجب ایراد خسارت به دیگري شده است موجب مسئوليت مدني شود ؟ پاسخ این
سوال منفي است به عنوان مثال :چنانچه شخصي در مقام دفاع از خویش در رسانهاي که دیگري
او را در همان رسانه به عملي ناروا متهم کرده است براي کذب اظهارات مدعي ناگزیر به ارائه
برخي سوابق سوء او شود مدعي نميتواند از او جبران خسارت معنوي وارده به خویش را مطالبه
کند ،زیرا در مقام اجراي حق خویش بوده است .البته این اصل را به اطالق مزبور نميتوان پذیرفت
چه بسا اجراي حقي با سوء استفاده آميخته شود در اینصورت اجراي حق رافع مسئوليت مدني
نيست یعني با اجرا و اعمال حقي از حقوق خصوصي نميتوان عمداً به دیگري ضرري را وارد کرد
به عنوان مثال ،اگر چه استفاده از رادیو حقي از حقوق خصوصي هر فرد در محيط مسکوني او به
شمار مي آید ولي او نميتواند با بلند کردن بيش از اندازهي صداي آن به قصد آزار همسایه ،این
حق را اعمال کند.

الف) نظریه ی تقصیر و مفهوم آن

تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه
عليت بين تقصير و ضرر وارده است و غرض از تقصير در مسئوليت مدني آن اشتباهي در رفتار
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است که چنانچه شخص محتاطي در همان شرایط خارجي قرار داشت آن را مرتکب نمي شد و
خسارتي وارد نميساخت ).(Tune, 1964, 25
دکتر صفایي معتقد است که قانون مسئوليت مدني در ماده اول خود به طور صریح اصل
تقصير را پذیرفته است و تفاوتي بين اتالف و تسبيب نگذاشته است ولي در توجيه این نظریه که
در این قانون بکار رفته است مي گوید  :این نظریه انسانيتر ،اخالقيتر و منصفانهتر است زیرا
اخالف و انصاف حکم ميکند که فقط کسي را مسئول بشناسيم که در اثر تخطي از ضوابط و
معيارهاي اجتماعي زیاني به بار آورده باشد (صفایي ،۹744 ،ص )22۱
بر مبناي این نظر براي اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را بخواهد باید ثابت کند
که ضرر وارده ناشي از تقصير غير بوده است و اثبات این بر عهدهي خواهان است .اما آنچه در این
نظریه مورد بحث است اینکه مفهوم تقصير چه ميباشد ؟
براي «تقصير» تعاریف متعددي صورت گرفته است .اما تعریفي که کمتر مورد بحث قرار
گرفته شده است تعریفي است که آقاي ميشل لورراسا از تقصير نموده است که عبارت از اشتباه
در رفتار که به فاعل آن قابل استناد و انتساب باشد( .لورراسا ،۹734 ،صص  ۹۱و )۹1
یا به عبارت دیگر ،تقصير عبارت است از « :انجام عملي که شخص نباید مرتکب شود (تعدي)
یا ترك عملي که شخص ميبایست انجام دهد (تفریط) »( .صفایي ،۹744 ،ص )477
براساس تعریفهاي ارائه شده ،ضابطه و مالك در بایدها و نبایدها رفتار انساني متعارف است
که در همان شرایط در حادثه قرار گرفته ا ست که اصطالحاً به این ضابطه ،ضابطه نوعي تقصير
گفته ميشود که به موجب این نظریه تقصير مفهوم نوعي و اجتماعي دارد تا مفهوم شخصي ،به
عبارتي براي اثبات تقصير مرتکب ایراد ضرر ،به اوضاع و احوال دروني وي توجه نميشود ،بلکه
معيار را رفتار شخصي معقول و محتاط ميگيرند .و بدون مالحظه اوضاع و احوال خارجي بررسي
ميگردد .اگر رفتار مرتکب ،مانند رفتار شخصي ،محتاط و معقول نبوده ،مرتکب تقصير شده است.
با این تعریف از تقصير ،موجب ميشود که افراد مختل المشاعر و اشخاص حقوقي ،با افراد داراي
قصد ،در مسئوليت یکسان فرض شوند( .لورراسا ،۹734 ،ص )47
اشخاصي چون مجانين ،صغار و اشخاص حقوقي فاقد مسئوليت ميباشند .این ایراد سبب
شده که حقوقدانان عنصر رواني تقصير را کنار گذاشته و مفهوم تقصير را نوعي ۹و اجتماعي بدانند.
به این خاطر که حقوق ،وسيله کشف واکنشهاي وجداني اشخاص را ندارد پس ناچار امارهاي
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الزم است که این اماره ميتواند داوري عيني و رفتار انساني متعارف و محتاط باشد و اما این
شرط موجب خلط مسئوليت کيفري و مدني خواهد شد( .لورراسا ،۹734 ،ص )۹1
اصل ،عدم مسئوليت شخص غير مميز است .صغير غير مميز و مجنون درحالت جنون
مسئوليت ندارد ،چرا که فاقد ادراك است .عده اي از حقوق دانان قرائت و تلقي اخالقي از تقصير
ارائه کردهاند به زغم این دسته از حقوقدانان انسان نباید ناشایسته رفتار کند تا زیاني را به دیگري
تحميل کند که ميتوانسته پيشبيني کند و از آن بپرهيزد یا از آن بکاهد ،پس باید گفت :چون
بد کرده است باید آن را جبران نماید  .بر این اساس وضعيت روحي و رواني افراد زیانکار باید
مورد ارزیابي قرار گيرد که از این ضابطه ،به ضابطهي شخصي ۹تعبير شده است( .نقيبي،۹717 ،
ص )۹47
به اعتباري حقوق ایران تقصير را به الف) عمدي ب) غير عمدي تقسيم نموده است .وقتي
عمدي است که شخص به قصد اضرار به دیگري مرتکب آن شود .در این حالت وقتي عمدي است
که شخص به قصد اضرار به دیگري مرتکب آن شود .در این حالت هم کار ناشایسته به عمد انجام
شده و هم نتيجه حاصله از آن کار مقصود مرتکب است( .ذنون ،بي تا )72 ،ولي در تقصير
غيرعمدي شخص قصد زیانزدن به دیگري را ندارد ولي در نتيجهي غفلت و بياحتياطي سبب
ورود ضرر به او ميشود( .شهيدي )71 ،۹712 ،در حقوق فرانسه (مواد  ۹712و )...در برخي
ازاعمال نامشروع زیان آور مسئوليت مبتني بر تقصير است .
 ایرادها به نظریه تقصیر
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از جمله ایرادهاي وارد به این نظریه اوالً تنافي نظریه تقصير با حکمت مسئوليت مدني است،
حکمت وضع مسئوليت مدني جبران زیانهاي وارده به زیان دیده است نه مجازات فاعل فعل
زیانبار ،از این رو عنصر تقصير در ضرورت جبران خسارت دخالت ندارد و اصوالً انحصار مسئوليت
به تقصير ،با حکمت و فرض مسئوليت مدني سازگار نيست .و نيز با مالك تفکيك مسئوليت مدني
از مسئوليت جزایي تناسبي ندارد .بنابراین ،تمامي زیانهاي موجود که از فعل زیانباري که
نامشروع است نشأت ميگيرد ،باید جبران شود اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر باشد یا
نباشد( .یزدانيان)0۱، ۹717 ،
ثانياً :بعد از انقالب صنعتي و دگرگوني در ساختار اقتصادي جامعه از ساختار سنتي و
کشاورزي به صنعتي و مدرن ،بسياري از حوادث زیانبار درکارگاههاي بزرگ صنعتي غير قابل
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پيش بيني بوده است .از طرف دیگر ،چه بسا هيچ کس در پدید آمدن آن تقصير نداشته است
بلکه روند تکامل اجتماعي و صنعتي انسان منشأ شکلگيري منافع و زیانهاي بوده است که
کارفرمایان از منافع حاصل از این تحول کيفي در صنعت بهرهمند شدند ولي تحميل جبران
زیانهاي ناشي از آن به کارگران با منطق عدالت و انصاف همخواني نداشت لذا وجدان بيدار بشر
خواستار تعدیل نظریهي تقصير شخصي بود .نظریهي خطر یا تقصير اجتماعي و نوعي که متضمن
ضابطهي نوعي بود به سرعت جایگزین تقصير اخالقي و شخصي شد و از طرف دیگر پيدایش
بيمه ،جبران خسارت را منقطع از وضعيت مادي و رواني زیانکار ميسر کرد و اصوالً تحصيل سود
کالن شرکتهاي بزرگ صنعتي و تجارتي تلقي مردم را از عدالت دگرگون ساخت ،وجدان اخالقي
ترین انسان نيز به لزوم جبران خسارت از ناحيهي صاحبان این شرکتها اعتراف و اذعان کرد .و
در نتيجه نظریهي خطر به عنوان نظریه متضمن عدالت و انصاف به صورت مستقل مطرح شد( .
نقيبي ،۹717 ،ص )۹41
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براساس این نظریه ،زیانکار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از اینکه ،فعل
سبب ایجاد زیان ،صواب باشد یا خطا این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیدههاي فکري قرن
بيستم و نتيجه انقالب صنعتي و نظریه هاي فلسفي است که از اواخر سده ي نوزدهم آغاز شد و
هنوز هم ادامه دارد( .دکتر کاتوزیان ،۹734 ،ص ) ۹۹1
۹
یکي از علل ظهور نظریه خطر « نوعي » انتقادات ناشي از افکار مخالف اصالت فرد و توسعه
ماشينيسم بود .در حقوق فرانسه ،سالي ،2ژسران  7و ساواتير 0از حقوقداناني هستند که این نظریه
را پذیرفته اند ،قانونگذار فرانسوي اگر چه در مادهي  ۹712قانون مدني خود تقصير را به عنوان
مبناي مسئوليت پذیرفته است ولي در برخي موارد مانع از پذیرش مسئوليت نسبت به ضرري که
ناشي از فعلي که متصف به وصف تقصير نباشد نخواهد بود .لذا در موارد فعاليتها و مشاغل
خطرناك که به صورت متعارف خساراتي را به همراه دارند اجراي نظریه خطر را پيش بيني کرده
است .با این وجود ،از منظر قوانين فرانسه قاعدهي کلي مسئوليت مبتني بر تقصير است.
دادگاههاي فرانسه درخارج از متون قانوني در ایجاد مسئوليتهاي بدون تقصير تردیدي به خویش
راه ندادهاند (سنهوري[ ،بي تا] ،ص ) 334
1
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به هر حال طرفداران نظریهي خطر معتقدند چون براساس این نظریه در دعاوي جبران
خسارت زیان دیده بار اثبات تقصير را به عهده ندارد و دادرس با احراز رابطهي عليت بين فعل
زیانبار و زیان موجود حکم به جبران آن ميکند دعاوي آسانتر به هدف ميرسد .از طرف دیگر،
مستغني بودن دادرس از احراز عنصر تقصير در حکم به جبران خسارت ،قلمرو مسئوليت مدني
را توسعه مي دهد .در نتيجه بيشتر زیانها جبران ميشود(Perry Stephen 321-346) .
 ایرادهای نظریه خطر

طرفداران نظریهي تقصير در پاسخ به معتقدین خطر ميگویند ،نظریهي خطر نه تنها دادرسي
را آسان نميکند بلکه دادرس در زیاني که اسباب متعدد در پدید آمدن آن موثرند راهي را
ميپيماید که انتها ندارد و اینگونه دعاوي ،دادرس را به کاوشي وا ميدارد که در خور توانایي او
نيست (کاتوزیان ،۹734 ،ص  )۹2۹ولي نظریه ي تقصير دادرس از ميان اسباب ،سببي را بر
ميگزیند که با تقصير همراه بوده است از طرف دیگر ،نه تنها نظریه ي خطر قلمرو مسئوليت را
گسترش نمي دهد بلکه از دامنهي آن ميکاهد چون صاحبان سرمایه براي ادامه ي بدون وقفهي
فعاليتهاي اقتصادي و تامين حداکثر سود مسئوليت خویش را بيمه ميکنند( .باریکلو-۹714 :
 )04-74به عبارت دیگر هزینههاي آن را بر روي کاالها و خدمات دیگر ميکشد و به صورت غير
مستقيم آن را به مردم تحميل ميکند و در عمل به عکس پيشبيني قبلي خسارت احتمالي به
عهدهي مصرف کننده گذارده ميشود( .حسينينژاد ،۹734 ،ص )22
ج) نظریهی تضمین حق
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این نظریه را حقوق دان شهير فرانسوي بوریس استارك ۹ارائه کرده است .او معتقد است
طرفداران نظریه تقصير و خطر تنها به نتایج و ارزیابي عمل فاعل زیان همت کردهاند و به حق
تضييع شده زیان دیده آنچنان که شایسته آن است توجه نکردهاند در حاليکه نظام مسئوليت
مدني بر محور جبران حق تضييع شدهي زیان دیده شکل گرفته است( .ژوردن)۹02:۹714 ،
وي با طرح تضمين حق به عنوان مبناي جبران خسارت بين خسارت بدني و مالي از یك سو
و خسارات معنوي و اقتصادي از سوي دیگر تفاوت گذارده ،دسته نخست را قطع نظر از تقصير
عامل ورود زیان ،درهر حال زیان باید جبران شود و مسئوليت ناشي از آن نوعي است .ليکن در
مورد خسارات معنوي و اقتصادي اگر همراه با زیانهاي بدني و مالي نباشد مسئوليت در صورتي
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ایجاد ميشود که مرتکب فعل زیانبار مقصر باشد .او در مورد زیانهاي معنوي و اقتصادي ،حق
کساني را که به فعاليتي دست زده بر آنان که زیان ميبيند رجحان ميدهد و در مورد خسارات
بدني و مالي معتقد است که قانونگذار حقي که اشخاص بر جسم و جان اموال خود دارند بر عمل
مباح و مشروع فاعل ورود زیان ترجيح داده است بدین نحو که اجراي پارهاي از حقوق مالزمه با
مباح دانستن اضرار به دیگري ندارد .حق حيات و حق بر تماميت جسمي و مالکيت از حقوقي
است که در مقام اجرایي هيچ حقي نميتواند به آن لطمه بزند .براي مثال ،اجازه رانندگي به معني
کشتن دیگري یا اتالف مال او نيست و هيچ ارتباط منطقي بين آندو وجود ندارد این گونه حقوق،
در برابر فعاليت شخص از طرف قانونگذار تضمين شده است .پس متجاوز به حق ،مسئول جبران
زیان ناشي از آن است .هر چند کار قابل مالمتي نيز انجام نداده باشد .در مورد خسارات معنوي
و اقتصادي استارك ميگوید :اشخاص حق دارند که بدون ایجاد مسئوليت براي خود به دیگران
ضرر بزنند ،زیرا الزام به جبران خسارت معنوي و اقتصادي در اجراي حقوق ،به معني انکار حقوق
فاعل ورود زیان است( .زرگوش)7۹4،۹71۱ ،
در این نوع از حقوق مسئوليت فاعل ورود زیان در صورتي ایجاد ميشود که شخص حق خود
را درست اعمال نکند و مرتکب تقصير شود.
البته به این تفکيك در حقوق که به وسيله استارك صورت گرفته ایراد گرفته شده است که
چگونه مي توان ادعا کرد که سلب آزادي یا صدمه هاي روحي اهميتي کمتر از صدمههاي بدني
و مالي دارد استارك پاسخ روشني ندارد و اعتراف مي کند که تميز حقوق مربوط به جان و مال
اشخاص از حقوق معنوي و اقتصادي با توجه به قوانين و رویههاي دادگاههاي فرانسه انجام شده
است و مبناي نظر قاطع ندارد( .کاتوزیان ،۹734 ،صص )۹2۱ – ۹72
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براساس این نظریهها هيچ یك از نظریه تقصير و خطر به تنهایي نميتواند مبناي مسئوليت
قرار بگيرد و در تمامي زمينهها پاسخگوي نيازهاي اساسي جامعه باشد بلکه در پارهاي از موارد
اجراي نظریه تقصير و در پارهاي دیگر اعمال نظر خطر مناسبتر است به این شکل که :مسئوليت
مبتني بر تقصير به عنوان اصل و قاعده و مسئوليت بدون تقصير (نظریه خطر) به صورت فرعي و
جنبي و به صورت استثناء در مواردي که عدل و انصاف اقتضا ميکند به مورد اجرا گذاشته شود
و مقررات و قوانين مسئوليت مدني در غالب نظامهاي حقوقي قابل تطبيق با این نظریه است.
چون حوزهي مسئوليت ،به مسئوليت ناشي از فعل شخص ،مسئوليت ناشي از فعل غير و
مسئوليت ناشي از مالکيت و تصرف اشياء و حيوانات تقسيم ميگردد ،مصلحت در این است که
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مسئوليت ناشي از فعل شخص بر مبناي تقصير و مسئوليت در دو قسم اخير بر پایهي نظریهي
خطر گذاشته شود .بنابراین در قسم نخست ،خواهان باید تقصير خوانده را به اثبات برساند اما در
قسم اخير خواهان نيازي به اثبات تقصير خوانده نخواهد داشت( .کاتوزیان ،همان)
مبحث دوم :مبانی مسئولیتمدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقو موضوعهی
ایران و فرانسه

مهمترین نوع از خسارتهاي وارد بر اشخاص حقيقي ،صدمه به شخصيت و حقوق مربوط به
آن است که ناشي ازتوهين ،هتك حيثيت ،بازداشت و سلب آزادي ،محروم ساختن از حقوق
مدني ،دخالت در امور سري و محرمانه ،انتشار مطالب خالف واقع و مانند آن ميباشد که عالوه
بر پيشبيني ابزارهایي براي جلوگيري از ورود چنين خسارتهایي که در بسياري از موارد قابل
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در حقوق موضوعه ایران قانونگذار اصل را بر مسئوليت بر تقصير نهاده که اصل  ۹3۹قانون
اساسي و مادهي  41قانون مجازات اسالمي مصوب  ۹734و ماده  ۹72ق.م از جمله مواردي
هستند که ما را در وصول به ارادهي قانونگذار در زمينهي پذیرش تقصير به عنوان مبناي مسئوليت
در حقوق موضوعه رهنمون ميشوند .ولي در مواردي (مادهي  721الي  774ق.م) با تصریح
خویش ،نظر به اقتضاي مصالح اجتماعي و اجراي عدالت یا انصاف ،اعمال نظریه ي خطر را پذیرفته
است( .النقيب ۹۱10 ،م )74 ،با توجه به مبناي مختار ابتناي مسئوليت بر تقصير اختصاص به
زیانهاي مادي ندارد چنانچه مادهي نخست قانون مسئوليت مدني نيز به شمول آن نسبت به
زیان هاي معنوي تصریح کرده است .بنابراین ،با احراز تقصير در ایراد خسارت معنوي ،دادرس
حکم به جبران آن مينماید( .بادیني)73 ،۹710 ،
قانونگذار فرانسوي اگر چه درمادهي  ۹712قانون مدني خود تقصير را به عنوان مبناي
مسئوليت پذیرفته است ولي در برخي موارد مانع از پذیرش مسئوليت نسبت به ضرري که ناشي
از فعلي که متصف به وصف تقصير نباشد نخواهد بود .لذا در موارد فعاليتها و مشاغل خطرناك
که به صورت متعارف خساراتي را به همراه دارند اجراي نظریهي خطر را پيشبيني کرده است با
این وجود ،از منظر قوانين فرانسه قاعدهي کلي مسئوليت مبني بر تقصير است و دادگاههاي
فرانسه درخارج از متون قانوني در ایجاد مسئوليتهاي بدون تقصير تردیدي به خویش راه
ندادهاند( .سنهوري[،بي تا] ،ص )373
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جبران نيستند ،به جبران آنها نيز اهميت ویژه داده شود .خسارت معنوي ممکن است از فعل
زیانباري باشد که قانونگذار آن را جرم تلقي نکرده باشد دراین صورت جبران خسارت تحت عنوان
مسئوليت مدني قابل مطالبه است ولي چنانچه مستقيماً از فعل زیانباري نشأت بگيرد که قانونگذار
آن را جرم تلقي کرده است ضرر و زیان ناشي از جرم خوانده ميشود ،که اقامهي دعواي خصوصي
در دادگاه کيفري در چنين فرضي مطرح ميشود.
در حقوق فرانسه دادگاهها از سال  ۹177رسماً جبران مالي خسارت معنوي را پذیرفتهاند .در
تاریخ قوانين ایران براي نخستين بار درمادهي مکرر  2۹2قانون مجازات عمومي مصوب یا بهمن
 ۹740جبران مالي خسارت معنوي پذیرفته شده است.
فهرست منابع
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 -۹آخوندي ،محمود ،آئين دادرسي کيفري ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.۹771 ،
 -2ابوالحمد ،عبدالحميد ،تحوالت حقوق خصوصي زیر نظر ناصر کاتوزیان ،مقالهي مسئوليت
مدني دولت ،تهران ،دانشگاه تهران.۹70۱ ،
 -7امامي ،حسن ،حقوق مدني ،تهران ،کتابفروشي اسالميه ،چاپ سوم.۹777 ،
 -0امامي ،حسن ،دانشکده حقوق دانشگاه ملي (سابق) ،شماره .2
 -4باریکلو عليرضا ،مسئوليت مدني ،چاپ اول ،نشر ميزان.۹714 ،
 -7بادیني ،حسن ،فلسفه مسئوليت مدني ،شرکت سهامي انتشار ،چاپ اول.۹710 ،
 -3ژوردن پاتریس ،اصول مسئوليت مدني ،ترجمهي مجيد ادیب ،چاپ دوم ،نشر ميزان.۹714 ،
 -1زرگوش مشتاق ،مسئوليت مدني دولت ،قواعد عمومي ،جلد اول و دوم ،مباني و اصول نشر
ميزان ،چاپ اول پایيز .۹71۱
 -۱جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،دانشنامه حقوقي ،تهران ،اميرکبير.۹737 ،
 -۹4جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،دایره المعارف حقوق مدني و تجارت ،تهران ،بنياد راستاد،
.۹743
 -۹۹حسيني نژاد ،حسنقلي،مسئوليت مدني ،تهران.۹734 ،
 -۹2دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده ادبيات و علوم انساني.۹733 ،
 -۹7دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.۹774 ،
 -۹0سلطاني نژاد ،هدایت اهلل ،مسئوليت مدني (خسارت معنوي) [بيجا] ،نور الثقلين.۹714 ،
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 -۹4شهيدي ،مهدي ،آثار قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد ،چاپ اول،
تهران.۹712 ،
 -۹7صفایي ،حسين ،مفاهيم و ضوابط جدید در حقوق مدني ،تهران ،مرکز تحقيقات.۹744 ،
 -۹3غمامي مجيد ،مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال کارکنان خود ،تهران دادگستر ،چاپ
اول.۹737 ،
 -۹1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدني (قواعد عمومي قراردادها) ،تهران ،شرکت انتشار یا همکاري
شرکت بهمن برنا.۹737 ،
 -۹۱کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدني (مسئوليت مدني و ضمان قهري) ،تهران ،دانشگاه تهران.۹734 ،
 -24گلدوزیان ،ایرج ،حقوق جزاي عمومي ایران ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران.۹77۱ ،
 -2۹معين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،تهران ،اميرکبير ،جلد .۹734 ،7
 -22ميشل لورراسا ،مسئوليت مدني ،ترجمه محمد اشتري ،تهران ،نشر حقوقدان.۹734 ،
 -27نقيبي ،سيدابوالقاسم ،خسارت معنوي درحقوق اسالم و نظامهاي حقوقي معاصر ،انتشارات
امير کبير ،چاپ اول.۹717 ،
 -20یزدانيان عليرضا ،حقوق مدني قواعد مسئوليت مدني ،جلد اول ،نشر ميزان ،چاپ اول.۹717 ،
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 -24ابن ادریس الحلي ،محمد ،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي( ،سلسله الينابيع الفقهيه) بيروت،
موسسه فقه الشيعه ،الدار االسالميه ۹0۹4 ،ق.
 -27نقيب ،عاطف ،النظریه العامه للمسئووليه الناشئه عن الفعل الشخصي ،انتشارات عواید ،دیوان
المطبوعات الجامعيه ،الجزایر ،چاپ سوم ۹۱10 ،م.
 -23ذنون ،حسن علي ،المبسوط في المسوولية المدینه ،ج ،۹چاپ اول ،شرکت تاعيس ،بغداد،
بي تا.
 -21سراج ،محمداحمد ،ضمان العدوان في الفقه اسالمي[ ،بي جا ] ۹0۹0 ،ق..
 -2۱سنهوري ،عبدالرزاق احمد ،مصادر الحق في الفقه االسالمي ،بيروت ،منشورات محمد الدیه،
 ۹۱40م .
 -74سنهوري ،عبدالرزاق احمد ،الوسيط في شرح القانون المدني الجدید ،بيروت ،داراحياء التراث
العربي[ ،بيتا].
 -7۹معلوف ،لوئيس ،المنجد في اللغه و االعالم ،بيروت ،دارالمشرق ۹۱37 ،م .
 -72نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،تهران ،المکتبه االسالميه. ۹773 ،
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