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مقدمه 

از نظر اس��الم ، انسان ، برترین موجود عالم است كه 
خداون��د از روح خود در او دميده و فرش��تگان را امر كرد 
تا بر او س��جده كنن��د و او را به عن��وان خليفه ي خود در 
زمين برگزید اگر چنانچ��ه آدمي حرمت خود را حفظ كند 
و حركت تكاملي را به درس��تي طي كند به جایي مي رسد 
كه از مالئك هم باالتر مي رود و به موقعيتي مي رس��د كه 

در خيال نمي گنجد.

» رسد آدمي به جایي كه به جز خدا نبيند
              بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت « 

انسان با چنين موقعيت و جایگاه ممتازي هم سالمت 
و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است 
و بای��د از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت 
و شخصيت او از جنبه هاي گوناگون در اسالم مورد احترام 



بوده و بر صيانت آن تاكيد ش��ده است ، و بر خسارت هاي 
وارده بر آن عنایت بيشتري دارد . زیرا پيامبر عظيم الشأن 
اسالم هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضایل اخالقي 
عن��وان مي كند كه یكي از وج��وه فضایل اخالقي رعایت 

حقوق معنوي افراد است. 

پ��س خس��ارت منحصر به ض��رر مادي نب��وده ، بلكه 
خس��ارت معنوي ناش��ي از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد 
وجود ش��خصيت انس��ان كه همان بعد معنوي و روحاني 
باش��د ایراد لطمه نموده و آن را متضّرر مي نماید كه غالبًا 
زیان ه��اي م��ادي قابل جب��ران و طریق جب��ران آن نيز 
مش��خص است و در بس��ياري موارد اعاده وضع به حالت 
س��ابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري 
اندازه گيري زیان معنوي و تقویم آن به پول و گاهي عدم 
امكان این اندازه گيري و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم 
نبودن چني��ن ارزیابي در نظام ه��اي مختلف حقوقي ، در 
خصوص ام��كان جبران آن ، وحدت نظر وجود ندارد ، اگر 
چه در اكثر كش��ورها ، این نوع خس��ارت ، نيز مش��مول 
قاعده ي جبران خسارت دانسته شده است . و از این حيث 



تفاوتي با خسارت هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها 
ب��ه طور صریح غير قابل جبران اعالم گردیده ، یا حداقل 
در امكان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقي ما 
نيز ، نس��بت به امكان جبران این گونه خس��ارتها و حدود 
و ثغ��ور آن ابهام ج��دي وجود دارد و درپ��اره اي از اظهار 
نظرها كه از س��وي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و 
شوراي عالي قضایي سابق مبني بر عدم امكان جبران این 
خس��ارت به طریق مادي و مغایرت آن با موازین ش��رعي 
شده است ، این تردید را بوجود آورده كه امكان مطالبه ي 
خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسالم 
براس��اس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده ي » الضرر 
و الضرار في االس��الم « و قاعده نفي عسر و حرج ، ایراد 
هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي 
و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده اس��ت . 
بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي 
مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و 

لزوم جبران آن نداشته باشد ؟ 

در قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ایران ، از جمله 



در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خس��ارت ممنوع 
شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق 
معنوي انس��انها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و 
شرافت و س��رمایه معنوي كسي وارد آید طبق اصل 171 
ق . ا . باید جبران ش��ود و در قوانين عادي نيز تلویحًاو یا 
با الصراحه اش��اراتي راجع به خس��ارت معنوي شده است 
كه این امر نش��انگر توجه ش��ایان قانونگذار ما به موضوع 
خسارت معنوي مي باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن 
دارم كه با بررس��ي در مح��دوده ي قوانين و مقررات الزم 
االجراء فعلي ، باالخص قانون اساس��ي و قانون مسئوليت 
مدني و آیين دادرس��ي كيفري و مجازات اسالمي و منابع 
معتبر فقهي به بحث و تجزیه و تحليل پيرامون خس��ارت 
معنوي ناش��ي از جرم به ویژه در آثار حقوقي وكيفري آن 
بپردازم ، تا انش��اء اهلل با تبيين وجاهت و مش��روعيت این 
موضوع ، توجه و رس��يدگي وجبران خسارت معنوي ناشي 
از ج��رم ، مورد عمل مراجع محترم قضایي و مورد توجه و 
تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه ي دستيابي 
بيش��تر به نظم واقعي و اس��تقرار عدال��ت و ایجاد محيط 



مس��اعد جهت ارتق��اء فضائل اخالقي ، تامي��ن آزادیهاي 
سياس��ي و اجتماعي ،ایجاد امنيت و آس��ایش همگاني و 
س��ایر اهداف مندرج در قانون اساس��ي فراه��م آید ، و با 
وض��ع قوانين متق��ن و محكم ، و مرتف��ع نمودن نواقص 
موجود در ای��ن زمينه ، مراجع محت��رم قضایي و امنيتي، 
همانگونه كه اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ 
مي دارند، با اتكا به چنين قوانين مستحكم، حيثيت و اعتبار 
و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولویت 
بيشتري برخوردار اس��ت از تعرضات و تعدیات محفوظ و 
مصون دارند و ضمانت هاي اجرایي براي این قوانين الزام 
آور وجود داش��ته باش��د تا متجاوزی��ن را از فكر تجاوز و 
تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زیان دیدگان 

را مرتفع نماید. 

حقيق��ت امر آن اس��ت ك��ه برخالف خس��ارت هاي 
مادي ، مصادیق دیگر خس��ارت تحت عنوان » خس��ارت 
معنوي « به جهت آن كه كثرت بروز این نوع خس��ارت ها 
واهمي��ت آن در جامع��ه ي امروز به گونه اي اس��ت كه در 
خيلي از موارد خس��ارات وارده بر روح و روان و شخصيت 



و احساسات و عواطف فرد س��نگين تر از خسارت جسمي 
و مالي بوده و قابل مقایس��ه با آن نيست و از سوي دیگر 
غفلت و بي توجهي نس��بت به این گونه خسارات در نظام 
حقوقي مبتني بر اسالم ، باروح و قوانين اسالمي مغایرت 
دارد و آن را غي��ر عادالن��ه و غيركارآم��د جلوه مي دهد و 
موجب تضييع حقوق اش��خاص مي ش��ود ، لذا پرداختن به 
ای��ن موضوع و دس��ت یابي به راه كاره��اي آن از اهميت 
خاصي برخوردار اس��ت . بنابراین با وسع اندك علمي خود 
تنگناهاي نظري و عملي ، خس��ارت معنوي ناشي از جرم 
را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاس��خ قانع كننده اي 

در مسایل مورد نظر خود بيابم . 



بخش اول : 

کليات 

براي روش��ن شدن مفهوم خس��ارت معنوي ضروري 
است ابتدا تعریف خسارت معنوي و نظریه هاي حقوقدانان 
در این زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس 
در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بيان 
انواع آن ، مفهوم خس��ارت معنوي و انواع آن و پيشينه ي 
تاریخي آن در اسالم و در قوانين كهن و در نظام حقوقي 
فرانس��ه مورد بررس��ي قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه 
تعریف مورد نظر و اركان خسارت و شرایط مطالبه ي آن و 
مباني نظري مسئوليت ناشي از ایراد خسارت معنوي مورد 



بررسي قرار خواهد گرفت .

ودر فص��ل دوم پس از بررس��ي خس��ارت معنوي در 
حقوق اس��المي به موضع حقوق ایران و فرانسه در حقوق 
كيفري و كيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا 
مسئوليت هاي ناش��ي از ایراد خسارت معنوي را شناسایي 

و ارائه كنيم . 



فصل اول :

مفهوم و مباني تئوریك 
خسارت معنوي

در این فصل ابتدا پس از تعریف خس��ارت و انواع آن 
تعاریف گوناگوني كه توسط اساتيد و صاحب نظران براي 
خس��ارت معنوي و انواع آن شده طرح و مورد بررسي قرار 
گرفته و مناسب ترین تعریف ارائه مي شود و سپس منشاء و 
كيفيت اعتبار خسارت معنوي و تطور تاریخي آن ، در دین 
اس��الم و نظام حقوقي ایران و فرانسه بررسي خواهد شد . 
و در مباحث بعدي نيز اركان خس��ارت و شرایط مطالبه ي 
آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ایراد خسارت معنوي 



مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

مبح�ث اول : معاني و مالك ها و ريش�ه هاي 
تاريخي مفهوم خسارت معنوي 

 براي ارائه تعریف مناس��ب از خس��ارت معنوي الزم 
اس��ت معناي لغوي خس��ارت روشن ش��ده و سپس انواع 
خسارت و مالك تقسيم بندي آن معلوم شود. و طرح یك 
مس��ئله علمي و ارائه پاسخ مناس��ب آن منوط به دریافت 
مبادي تصوري و تصدیقي آن مس��ئله اس��ت . لذا مسئله 
جبران مالي خسارت معنوي امري است كه مهمترین مبدأ 
تصوري آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معناي 
لغوي و اصطالحي خس��ارت ، امري ض��روري و اجتناب 
ناپذیر است .و اصل جبران خسارت معنوي منشاء و فطري 
انس��اني دارد كه موضع ادیان اله��ي با توجه به مقتضيات 
زماني خود تنها معّرف دگرگوني شكل آن است كه در این 
مبحث تطور تاریخي آن نيز به نحو مختصر ارائه مي شود . 



معني لغوي خسارت 

كلمه ي خس��ارت از لغات زبان عربي است كه در زبان 
فارس��ي نيز اس��تعمال مي گ��ردد و در فرهنگ هاي لغت 
مختلف براي این كلمه معاني مشابه و احيانًا مختلفي ذكر 

گردیده است : 

 چنانك��ه كلمه خس��ارت در » المعجم الوس��يط « به 
معن��ي » زیان كردن در تجارت « معني نموده اند و مولف 
المنجد ضرر را به معناي ضد نفع ،شدت ضيق ، سوء حال 
و نقص ش��يء دانسته است .)معلوف 1973 م . ،ص 447( 
مولف قاموس المحيط و قابوس الوس��يط آن را به معناي 
ضد نفع ، ش��دت ، س��وء ح��ال ، نقص درام��وال و انفس 

دانسته است .

راغب اصفهاني با عنایت به استعمال این لغت در قرآن 
كریم ، ُضّر ) وزن ُفْعل ( را به معناي بد حالي دانسته و هم 
او مي گوید كه ُضّر اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان 
عل��م ،عفت یا در بدن مانند نق��ص عضو یا در حال مانند 
كمي مال و جاه و َضّر ) وزن َفعل ( پيوسته مقابل نفع بكار 



رفته است )راغب االصفهاني ، 1404، ص 293( 

كلمه ي خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسي مترادف 
واژه هاي زیان و ضرر است )دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 
524- 523 و ب��ه معن��اي 1- ضرر كردن ،زیان بردن 2- 
زیانكاري ، زیانمندي 3- زیان ، ضرر است ) معين 1375 
ص 1419( ازاین رو در معناي زیان گفته شده است زیان 
به معني 1- ضرر مادي یا معنوي ، خس��ارت مقابل س��ود 
و نفع 2- آس��يب و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر 
رسانيدن است ) همان منبع ، ص 1767( در معناي كلمه 
ضرر لغت شناس��ان نوشته اند ، ضرر عبارتست از 1- زیان 
وارد آوردن 2- گزند رس��انيدن 3- زیان ، خسارت ، مقابل 

نفع 4- گزند و آسيب ) همان منبع ص 2186( .

دكت��ر جعفر لنگ��رودي در كت��اب ترمينولوژي حقوق 
درباره معني خسارت آورده است » خسارت مدني – فقه« 

دو معنا دارد.

الف ( مالي كه باید از طرف كسي كه باعث ایراد ضرر 
مالي به دیگري ش��ده به متضرر داده شود. ب( زیان وارد 



شده را هم خسارت گویند ) لنگرودي ، 1376، ص 260(

اگر چه كلمه خس��ارت از مفاهيم بدیهي و روشن است، 
تأّمل در آثار لغت شناس��ان ما را در دریافت موارد اس��تعمال 
آن رهنمون مي ش��ود . با دقت در موارد استعمال خسارت و 
كلمات مترادف آن در زبان فارسي نتيجه مي گيریم كه این 
كلمه در زبان فارسي به معناي مصدر ، اعم از الزم و متعدي، 
و اس��م مصدر بكار گرفته اس��ت .و معادل فرانسوي واژه ي 

خسارت كلمه ي "Dommaye","Prejuduce" است.

معني اصطالحي خسارت 

خس��ارت تعریف قانوني ن��دارد ) لنگرودي ، 1376، ج 
4 ، ص 21( بعض��ي از حقوقدانان داخلي واژه ي خس��ارت 
و ض��رر را مترادف تلقي ك��رده و یكي را به جاي دیگري 
استعمال نموده اند ولي باید توجه داشت كه واژ ه ي خسارت 
اعم از كلمه ي ضرر اس��ت چون كلمه ي خس��ارت عالوه 
ب��ر معناي زی��ان كه به دیگري وارد مي ش��ود بر تاوان و 
غرامتي كه به زیان دیده داده مي ش��ود نيز داللت مي كند 
. برخي از حقوقدانان در تعریف ضرر مي نویس��ند :» در هر 



جا كه نقصي در اموال ایجاد ش��ود یا منفعت مسلمي فوت 
گردد یا به س��المت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي 
وارد ش��ود مي گویند ضرر به بار آمده است.« ) سنهوري، 

1954، ج 1،ص 697( 

برخي نيز در بيان ضررنوش��ته اند :» ضرر ممكن است 
به واس��طه ي از بين رفتن مالي باشد یا به واسطه ي فوت 
ش��دن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است«. 
این تعریف به تبعيت از ذیل ماده 728 قانون آیين دادرسي 
مدني ارائه شده و از جامعيت برخوردار نيست. بدیهي است 
حق��وق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع 
حقوق، تعریف خود را از یك مفهوم ارائه دهند. چه ،اتكا به 
یكي بدون دیگري چه بس��ا او را از دست یابي به مفهومي 
كه از جامعيت برخوردار باشد باز مي دارد ، باید اذعان كرد 
كه مفهوم خس��ارت و ضرر از مفاهيم عامه اس��ت كه ذاتًا 
روش��ن و بدیهي اس��ت و ورد حقوق دانان در تعریف آن ، 
بيش��تر ناظر به دس��ت یابي تنوع و تكثر موارد و مصادیق 
آن اس��ت . در قانون مدني ایران هنگامي كه از خس��ارت 
ناش��ي از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به ميان 



مي آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامي كه از تأدیه 
خس��ارت بحث مي كنند منظورشان جبران ضررهاي وارد 
ش��ده مي باش��د) مواد 221 ، 227، 229، قان��ون مدني ( 

)امامي ، 1366، ص 407( 

در م��واد 13 14 و 15 قانون آیين دادرس��ي كيفري92 
عناوین » ضرر و زیان « با هم به كار رفته اس��ت. این نوع 
به كارگيري واژه هاي مترادف در نگارش قانون این ذهنيت 
را پدی��د مي آورد كه قانون گذار ب��راي این دو واژه معناي 
متفاوتي قائل اس��ت چون بكارگي��ري واژه هاي مترادف در 
قانون واحد ، مغایر با منطق نگارش قانون اس��ت . با تأمل 
در معناي این دو واژه در این مواد تفاوتي دیده نمي ش��ود ، 
بنابراین آن را باید بر تس��امح در مقام نگارش قانون حمل 
كرد . برخي از حقوقدانان در این زمينه  نوشته اند :» در عرف 
قضایي كشور ما اصطالح » ضرر و زیان « بدون اینكه هر 
یك از كلمات آن داراي آثار حقوقي ویژه اي باش��د متداول 
شده و در اغلب نوشته هاي حقوقي و قضایي و حتي در متن 
بعض��ي از قوانين دیگر نيز با همي��ن تركيب به كار رفته و 

مصطلح شده است « ) آخوندي ، 1368 ، ص 272(. 



قانونگ��ذاردر اص��ل 171 از قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ایران و در بسياري از مواد قوانين مختلف عادي 
براي ارائه مفهوم خس��ارت از واژه ي ضرر اس��تفاده كرده 

است.

 در آثارفقيهان متقدم تعریف مستقلي از خسارت ارائه 
نش��ده است ولي عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت 
به كارگرفته ش��ده اس��ت . درمتون فقه��ي متاخرین نيز 

مفهوم خسارت به وسيله ي واژه ي ضرر بيان شده است.

 مرحوم موس��ي خوانس��اري در تقریرات درس فقيه و 
اصولي مبرز ميرزاي نائيني مي نویس��د :» ضرر عبارتست 
از فوت آنچه كه انسان آن را داراست ، اعم از اینكه نفس 
باش��د یا عرض یا م��ال یا جوارح ، بنابرای��ن چنانچه مال 
كس��ي یا عض��وي ا ز اعضاي او به جه��ت اتالف یا تلف 
ناقص شود یا شخص بميرد یا به عرض او لطمه وارد آید 
در این صورت مي گویند ضرر به او وارد آمده است ، بلكه 
با عنایت به عرف » عدم نفع « در موردي كه مقتضي آن 
تمام و كامل ش��ده باش��د ضرر به حساب مي آید« )نجفي 



خوانس��اري ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198( مرح��وم 
ش��يخ محمدحس��ين حلي در تعریف ضرر آورده است :» 
ضرر مصدر ) ضر ( نقص در س��ال یا نفس یا آبرو اس��ت 
همانگون��ه كه در كتب لغت بدان تصریح ش��ده اس��ت « 

) حلي ، 1415 ق ، ص 201( 

مول��ف در كتاب القواعد الفقهيه ض��رر را به معناي از 
دس��ت دادن هر یك از مواه��ب و نعمت هاي زندگي اعم 
از جان ، مال و حيثيت یا هر چيز دیگر كه انس��ان خود از 
آن بهره مند اس��ت ، دانس��ته ) مكارم شيرازي ، 1411 ، ج 

1، ص 49(

پ��س در فقه نيز همانند حقوق ، س��لب حيات فرد ، از 
دست دادن سالمتي جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت 
مس��لم ،از بي��ن رفتن حيثيت و اعتبار ش��خص ، لطمه به 
عواطف شخصي، خانوادگي، ملي و مذهبي فرد و از دست 
دادن هر گونه س��رمایه و دارایي و حقي كه شخص واجد 
آن بوده و از آن بهره مند بوده است یا اقتضاي بهره مندي 
آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار مي آید. 



در ق��رآن كری��م خود كلمه » خس��ارت « اس��تعمال 
نش��ده اس��ت ولي كلمات هم خانواده آن مانند » خسراً و 

»الخسران« و » خسروا« استفاده شده است .

 در حقوق فرانس��ه نيز خسارت به معني ضرر وارده با 
Dommage- interest , prejudice Domage الفاظ

 indemnisation – و جبران خس��ارت ب��ا كلم��ات
Reparation, Compen sation تعبي��ر و بيان ش��ده 

است .

انواع تقسيمات خسارت و معيار آن 

خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسيمات متفاوت 
مي یابد . خس��ارت به اعتبار اینكه به یك شخص وارد مي 
ش��ود ، فردي و از آن جهت كه به یك گروه یا جمع وارد 
شود ، درحالي كه نتوان فرد معين یا افراد مشخصي از آنها 
را متضرر به ش��مار آورد، جمعي تلقي مي ش��ود ) لوراسا ، 

1375، صص 109- 105( 

برخي از نویسندگان حقوق اسالمي ضرر و خسارت را 



از آن جهت كه به مال تعلق مي گردد، ضرر مالي و بدان 
دلي��ل كه به بدن وارد مي ش��ود ، خس��ارت بدني و بدان 
جه��ت كه به عرض و ش��رف تعلق مي گيرد ، خس��ارت 
معنوي دانس��ته اند . این تقسيم بندي در حقوق فرانسه هم 

وجود دارد.

بس��ياري از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت كه به 
دارایي ها و حقوق مالي وارد مي شود خسارت مادي و از آن 
جهت كه موجب لطمه بر سرمایه ي معنوي است خسارت 
معنوي دانس��ته اند . در بسياري از نوشته هاي حقوقي و در 
قوانين بس��ياري از كشورها از این تقسيم خسارت پيروي 

شده است.)صفایي ، 1355 ، ص 258( 

ع��ده اي از حق��وق دانان نظر به عدم تمييز خس��ارت 
م��ادي از معن��وي در برخي از زیان هایي ك��ه به فرد وارد 
مي ش��ود خسارت را به سه قسم مادي ، معنوي و مختلط 

تقسيم كرده اند .) لوراسا ، 1375 ، ص 108( 

ه��م چنين خس��ارت ب��ه اعتب��ار منش��أ پيدایش آن 
 ب��ه س��ه دس��ته 1- خس��ارت ناش��ي ازنق��ض ق��رارداد 



2- خس��ارت ناشي از تقصير غير قراردادي و 3- خسارت 
ناشي از ارتكاب جرم ، تقسيم مي شود.

الف( خسارات ناشي از نقض قرارداد:

 هرگاه بين دو طرف ، قراردادي بمنظور انجام یا ترك 
فعل حقوقي یا مادي وجود داش��ته باشد ومتعهد در زمان 
پيش بين��ي ش��ده آن را به مرحله اج��را در نياورد ، ممكن 
است موجب خسارت مالي یا معنوي متعهد  له شود .دراین 
صورت منش��أ خس��ارت نقض متعهد ق��راردادي بوده ؛ و 

مسئوليت متعهد قراردادي است.

البته نقض قرارداد در بيش��ترموارد خس��ارت مالي به 
همراه دارد و در پاره  اي موارد موجب خس��ارت معنوي نيز 
مي شود به طورمثال اگر درنمونه هاي زیر رابطه طرفين را 
بر مبناي قرارداد تحليل كنيم، زیاد معنوي ناشي از تخلف 
از قرارداد اس��ت . صدمه هاي جسمي كه سرنشين وسيله 
نقليه در اثر س��انحه و بروز جرح مي بيند ، زیان ناش��ي از 
معالجه یا درمان نامطلوب پزش��ك یاكوتاهي او در انجام 
اقدامات الزم ، افش��اء اسرار محرمانه بيمار بوسيله پزشك 



و یا اس��رار موكل بوس��يله وكيل ، انتش��ار یك اثر تأليفي 
بصورت اش��تباه و تحریف ش��ده یا نامطلوب توسط ناشر 
، تأخي��ر هواپيما یا قطار و در نتيجه نرس��يدن مس��افر در 
یك مجلس ضروري یا مراس��م تش��ييع جنازه خویشاوند 
نزدیك ازجمله خس��ارتهاي معنوي هس��تند كه در نتيجه 
عهد ش��كني و تخلف از قرارداد طرفين بوجود آمده است 

)السنهوري، [بي تا] ج 1، ص 681 ( 

بنابرای��ن تخلف از قرارداد ، در بس��ياري موارد موجب 
بروز خسارت مالي یا معنوي مي شود كه طبق قواعد كلي 
حاك��م بر قرارداده��ا متخلف در برابر زیان دیده مس��ئول 
جبران این خسارات است و این مسئوليت قراردادي ناميده 

مي شود.

ب- خس�ارت ناشي از تقصير غير قراردادي یا عمل 
نامشروع 

در بس��ياري م��وارد ، خطاي ش��خصي موج��ب بروز 
خسارت مالي یا معنوي مي گردد به بيان دیگر هرگاه بين 
دو طرف رابطه اي قراردادي نباش��د و اقدام زیان بار عامل 



ني��ز بموجب قوانين ممنوع نباش��د ، اگر فعل یا ترك فعل 
عامل موجب بروز خس��ارتي گردد كه بتوان به او منسوب 

نمود ، منشأ خسارت ،  خطاي شخص عامل است .

خطا در مفهوم گس��ترده  ي آن شامل ارتكاب فعل از 
روي س��وء نيت و عمد و ني��ز بي مباالتي غفلت و یا حتي 
خطاي محض مي گردد در تمام این موارد ،رابطه  ي عليت 
بين » فعل عامل « و » وقوع خسارت « باید وجود داشته 
باش��د و او باید به حكم قانون و به طور قهري مس��ئوليت 

جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش كشد .

ای��ن نوع مس��ئوليت كه ب��ه عنوان ضم��ان قهري یا 
مس��ئوليت مدني مرسوم گردیده اس��ت، داراي گستره ي 
فراواني اس��ت مثال ، اتالف مال غير بدون مجوز قانوني 
یا تصرف آن ،توقيف و بازداش��ت شخص ، توهين و اقتراء 
، ضرب و جرح و تهدید ،هتك حریم منزل ،س��وء استفاده 
از ش��هرت تجاري یا عالئم صنعت��ي ؛ تحریف یا اقتباس 
نابج��اي یك اثرعلم��ي یا ادبي و مانن��د آن ، نمونه هایي 
از خس��ارات مالي یا معنوي هستند كه ممكن است حتي 



بدون س��وء نيت و از روي اش��تباه عامل ، بروز نمایند . در 
هرحال ، دراین قبيل موارد تقاضاي جبران خسارت مبتني 
بر خطاي مدني یا مس��ئوليت مدني مي باشد ؛ یعني همين 
كه رابطه زیان با فعل مرتكب احراز ش��ود او در برابر زیان 
دیده با رعایت ش��رایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده 

شناخته مي شود .

ج- خسارت ناشي از ارتكاب جرم 

در موارد بس��ياري ، منشأ بروز خسارت مالي یا معنوي 
، ارتكاب جرم اس��ت . یعني مجرم برخالف قانون و نظم 
عمومي جامعه به اعمالي دس��ت مي زند كه ممنوع است و 
از نظ��ر قانوني ارتكاب این قبيل اعمال ، مجازات مرتكب 
را در پ��ي دارد .به عنوان مث��ال هرگاه در اثر ایجاد حریق 
عم��دي ، مالي بطور كلي یا جزئي آس��يب ببيند ،یا در اثر 
توقيف غيرقانوني شخصي از فعاليت روزمره خود و كسب 
منفعت باز بماند یا حيثيت و آبروي او مخدوش ش��ود ، یا 
در اثر بخش ش��ایعه یا امور خالف واقع یا اسرار محرمانه 
، ش��خصي اعتبار اجتماعي خود را از دست دهد . یا در اثر 



پاش��يدن ، اس��يد چهره دختر جواني تغيير یابد ، خسارت 
مال��ي یا معنوي وارد بر زیان دیده ناش��ي از ارتكاب جرم 
مي باش��د و بموجب ماده 14 قانون آئين دادرس��ي كيفري  
مصوب 1394 مجلس ش��ورای اس��المی ، بر حسب مورد 
متضرر از جرم مي تواند تقاضاي مجازات یا جبران خسارت 

یا هر دو را بنماید . 

مسئوليت ناشي از جرم به دو نوع تقسيم مي شود :

اول : مسئوليت ناشي از جرم در معناي اخص و محدود 
كلم��ه ) strictosensu( ك��ه آن فاعل زیان، در پيدایش 

خسارت وارده به زیان دیده ، عمد دارد .

Responsabil- )ووم : مس��ئوليت ناشي از شبه جرم 
ite Quasi delictuell( در ای��ن نوع از مس��ئوليت ضرر 

وارده نتيجه ي س��رعت غير مجاز رانن��ده ي اتومبيل بوده 
است. ) لورراسا ، 1375 ، ص32(

مذهبيون در تعریف جرم از عقاید دیني الهام مي گيرند 
و آن را تضيي��ع و تجاوز به حق اهلل و حق الناس مي دانند 
و لذا جرم در شرع ش��امل مسائلي است كه داراي مفاسد 



اجتماعي و مفاس��د شخصي اس��ت ، در حالي كه مسائل 
اخير هميش��ه عرفًا قابل مجازات نيست . ارزشهایي كه در 
حقوق اسالم مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف 
و دین افراد اس��ت كه تجاوز به هر ی��ك از این ارزش ها 
مستوجب ضمانت اجراهاي كيفري دنيوي و اخروي است. 

)گلدوزیان ،1384، ص 219( 

 بر همين اس��اس قانونگ��ذار در ماده 2قانون مجازات 
اسالمي ) مصوب1361 ( مبادرت به تعریفي جامع و مانع و 

قانوني از جرم نموده و صراحتًا مقرر ميدارد : 

هر فع��ل یا ترك فعلي كه مطاب��ق قانون مجازات یا 
مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد جرم محسوب است 
و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب 
قانون براي آن مجازات یا اقدامات تأميني یا تربيتي ش��ده 

باشد.

ماده 2 قانون مجازات اس��المي1392 درمورد تعریف 
جرم به ضمانت اج��راي كيفري مجازاتهاي مقرر در ماده 
13 قان��ون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي دارد :» هر  رفتار 



اعك از فعل یا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات 
تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .

عناصر تش��كيل دهنده جرم عبارت اس��ت از : عنصر 
قانوني ، عنصر مادي و عنصر معنوي 

 عنصرقانون��ي : ب��راي اینكه رفتار ش��خص ، جرم و 
مس��توجب مجازات باش��د باید قباًل قوانين ، فعل یا ترك 
فعل را جرم شناخته و براي آن مجازات یا اقدامات تأميني 

و تربيتي تعيين كرده باشد.

م��اده 2 قانون مجازات اس��المي،فعل یا ترك فعل را 
جرم محس��وب م��ي كند كه در قانون ب��راي آن مجازات 

تعيين شده باشد.

 دومين عنصر تشكيل دهنده جرم عنصر مادي است. 
رفتارعين��ي و خارجي ش��خص همراه با قص��د مجرمانه 
ی��ا تقصي��ر جزائي عنصر م��ادي جرم را تش��كيل ميدهد 
مثاًل،عم��ل تيران��دازي یا ضربات كاردي ك��ه در قتل به 
كار م��ي رود ، یا خودداري از كمك ب��ه مصدومين و رفع 
مخاط��رات جاني تمامًا به صورت فعل یا ترك فعل عنصر 



مادي جرم را تشكيل ميدهند.

 سومين عنصر تش��كيل دهنده جرم عنصر معنوي یا 
عنصر اخالقي است. قصد و عمد در ارتكاب جرائم عمدي 
بي احتياط��ي و بي مباالتي در جرائم غير عمدي مربوط به 

عنصر معنوي است .) گلدوزیان، 1384، ص 185 ( 

- مالك تشخيص خسارت مادي از معنوي 

شاید كساني كه براي نخستين بار خسارت را به مادي 
و معنوي تقسيم كرده اند با عنایت به مالك امكان یا عدم 
امكان تقویم خس��ارت به پول این تقس��يم بندي را اختيار 
كرده اند . یعني خس��اراتي را كه قابل تقسيم به پول بوده 
، م��ادي تلقي كرده و خس��اراتي را كه قابل تقویم به پول 
نبوده است معنوي به شمار آورده اند . امروزه نيز این معيار 

مورد عنایت و توجه است.

در نق��د این معيار بای��د گفت كه عدم ام��كان تقویم 
خسارت به پول را باید از احكام حقوقي مترتب بر خسارت 
معنوي به شمار آورد نه اینكه 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 ورشكستگي به 
تاجري كه از اعتبار تجاري خوبي برخوردار است خسارت 
معنوي تلقي مي ش��ود ولي اگر روش مادي باش��د ، یعني 
فعل مادي منش��أ خسارت باشد ، خسارت مادي تلقي مي 

شود.

 در نقد این معيار نيز باید گفت كه بسياري از افعال به 
ظاهر غير مادي به شمار مي آیند ولي درواقع مادي هستند. 
مثاًل تلفظ یا كتابت نس��بت ورشكس��تگي به مانند اتالف 
ش��يء یك فعل مادي اس��ت ، و چه بس��يار اعمال مادي 
كه موجب خس��ارت معنوي و مادي مي ش��ود مانند اینكه 
شخصي با رها كردن تيري دیگري را به قتل مي رساند و 
از این راه عالوه بر خسارت مادي به وابستگان او صدمات 
شدید عاطفي وارد مي سازد . بنابراین مالك یاد شده فاقد 

كارآمدي الزم در تمييز این دو نوع از خسارت است .

 معيار س��وم ، ماهيت موضوع و متعلق خسارت است. 



بدین معني كه اگر متعلق خس��ارت یك س��رمایه معنوي 
مانند ش��رف ، حيثيت ، اعتبار یا سالمتي و آرامش روحي 
و رواني یا حقي معنوي باش��د ، خسارت معنوي تلقي مي 
شود و اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یا سالمتي 

جسم باشد ، خسارت مادي خوانده مي شود.

 چنانكه مازوها ، حقوقدانان معروف فرانسوي مي گویند 
:» خس��ارت مادي ،خسارت وارد به اموال است و خسارت 

معنوي، خسارت فوق مالي یا غير اقتصادي است.« 

معيار چهارم آن اس��ت ك��ه تمييز خس��ارت مادي از 
معنوي را مرتبط با تقس��يم كلي حق��وق به حقوق مربوط 
ب��ه دارایي و حقوق خارج از دارایي ) حقوق راجع به اموال 
ش��خصيه و حقوق خانواده ( بداني��م و آن اینكه صدمه به 
حقوق دسته اول را خسارت مادي و لطمه به حقوق دسته 
دوم را خس��ارت معنوي تلقي كنيم . مازوها این نظریه را 
از الل��و نقل مي كنند . این نظری��ه و معياربيان دیگري از 
معياري پيش��ين است و معيار مس��تقلي به شمار نمي آید . 

)315.P,1934,MAZEAUD(



معيار پنجم ، تش��خيص خس��ارت م��ادي از معنوي ، 
نتيجه فعل زیانبار اس��ت اعم از اینك��ه به روش و طریق 
م��ادي وارد آید یا به روش غير مادي باش��د . براس��اس 
ای��ن معيار چنانچه نتيج��ه فعل زیانبارلطم��ه ي غيرمالي 
باشد ، خسارت معنوي و یا اگر نتيجه صدمه ي مالي باشد 

خسارت مادي تلقي مي شود.

 از مجموع مباحث طرح شده نتيجه ميگيریم كه هيچ 
یك از مالك هاي ارائه شده به تنهایي نمي تواند ضابطه ي 
تمييز خسارت هاي معنوي از مادي باشد . پذیرش هر یك 
از این مالك ها ما را در شناسایي اغلب موارد خسارت یاري 
مي دهد. مع الوص��ف باید اذعان كرد كه تعيين مرز دقيق 
بين خس��ارت هاي مادي و معنوي در برخي موارد بسياري 
دشوار است . لذا الزم است كه ضمن به رسميت شناختن 
تفكيك خس��ارت مادي و معنوي در اغلب موارد دسته اي 
از خس��ارت ها را كه دو جنب��ه و دو چهره ي آميخته و غير 
قابل انفكاك دارند ، خسارت مختلط بناميم .مانند خسارت 
ناشي از آسيب به جسم دیگري یا تجاوز به حقوق معنوي 
كه خسارت مادي و معنوي با هم آميخته شده اند ، بدیهي 



است زیان دیده مي تواند در چنين خسارت هایي جبران هر 
دو نوع از خس��ارت را از فاعل فعل زیانبارنامشروع مطالبه 

كند .

مفهوم  خسارت معنوي 

نخس��ت به بررس��ي تعریف هاي ارائه ش��ده از طرف 
اندیش��مندان نظ��ام حقوقي داخلي و فرانس��ه مي پردازیم 
.س��پس تعریف قانوني آن را متذكر مي ش��ویم و در پایان 
تعریفي جامع و كامل از خس��ارت معنوي ارائه مي دهيم . 
دو واژه ي خس��ارت و معنویت از مفاهيم بدیهي و عمومي 
هس��تند ، مع الوصف حقوق دانان ت��الش كرده اند تا آن 
را در قال��ب تعری��ف منطق��ي ارائه كنند ولي بس��ياري از 
تعاریف ارائه ش��ده فاقد ش��رایط تعریف منطقي است كه 
از مهمترین اشكاالت این تعریف هاي ارائه شده مي توان 
از عدم جامعيت نس��بت به تمامي موارد خسارت معنوي یا 
عدم مانعيت نس��بت به موارد غيریا دور یا توقف ش��يء بر 

نفس نام برد.

ميرفت��اح مراغ��ه اي در تعریف خس��ارت معنوي مي 



نویس��د :» آنچه باعث از بين رفتن احترام و اعتبار شخص 
و در نتيجه افت ش��خصيتي او در اجتماع مي ش��ود مانند 
مورد تعرض قرار دادن همس��ر شخص یا دیگر محارم او 
ی��ا پي بردن به امور محرمانه وش��خصي یا ورود درحریم 
خانوادگي یا غيبت و تهمت و مورد طعن و تمس��خر قرار 
دادن یا بيان و افش��اء عيوب و مواردي كه شخص تمایل 
به افشاء آنها ندارد ، همگي هتك حرمت و شخصيت بوده 
، از مصادیق ضرر اس��ت زی��را این گونه امور باعث تحقير 
و كسر شأن اجتماعي مي گردد و شاهد آن روایت مربوط 
به » داس��تان سمره « است ) حسيني مراغه اي ، 1417 ، 

ص 309( 

 طبق این تعریف ، صدمه به آبرو و اعتبار و در نتيجه 
سرافكندگي شخصي خسارت معنوي محسوب مي گردد ، 
در حالي كه صدمه هاي روحي و عاطفي و جسمي و دیگرو 
حقوق مربوط به شخصيت نيز در زمره همين نوع خسارت 
هستند و در این تعریف مورد توجه قرار نگرفته اند . پس در 
حقوق اسالم نيز تعریف جامع و روشني از خسارت معنوي 

ارایه نشده است .) سلطاني نژاد ، 1380، ص 43( 



 مولف ترمينولوژي حقوق درزمينه ي تعریف خس��ارت 
معنوي مي نویس��د :» ضرري اس��ت كه به عرض و شرف 
متض��رر یا یكي از اق��ارب او وارد مي ش��ود ، مثاًل بر اثر 
افش��اي راز مریض به حيثيت او لطمه وارد مي شود . این 
خس��ارت طبق قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 قابل 
مطالب��ه اس��ت . م��اده 14 ، آ – د-د- ك.« ) لنگرودي، 

1357، ص 416( 

دكت��ر ناصر كاتوزی��ان ضمن اذعان به دش��وار بودن 
تمييز زیان معنوي از زیان مادي مي نویسد : »براي اینكه 
مفهومي از آن را بدست داشته باشيم مي توان گفت صدمه 
به منافع عاطفي و غير مالي اس��ت ، مانند احس��اس درد 
جس��مي و رنج ه��اي روحي ، از بين رفت��ن آبرو و حيثيت 
و آزادي« ) كاتوزی��ان ، 1376 ، ج 1 ، ص 221( در ای��ن 
تعریف به برخي مصادیق بارز خس��ارت معنوي اشاره شده 

است ولي مالك معيني ارائه نشده است .

دكتر سيد حس��ن امامي ضرر معنوي را چنين تعریف 
نم��وده اس��ت :» و آن عبارت از صدمات روحي و كس��ر 



حيثيت و اعتبار ش��خص است كه در اثر عمل بدون مجوز 
قانوني دیگري یافت شده است .« 

ضرر معنوي بر دو قسم است : كسر حيثيت و اعتبار و 
صدمات روحي است. 

كس��ر حيثيت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسيله ي 
نامه ي سرگش��اده ، اوراق چاپ��ي ، كاریكاتور در روزنامه ، 
انتش��ار عكس در وضع خالف اخالق ، نس��بت هاي ناروا 
به اش��خاص ظاهر الصالح ، توهين به مقدس��ات ملي و 
مذهبي و یا نسبت ورشكستگي دادن به تاجر صورت مي 
گيرد و صدمات روحي كه در اثر آالم روحي ناشي از مرگ 
خویشاوندان حاصل مي ش��ود .« ) امامي ، نشریه شماره 

2، صص 8 و 9 ( 

در این تعریف به صدمه ي معنوي اشاره نشده است.

یكي دیگر از اس��اتيد با وضوح بيش��تري ، خس��ارت 
معنوي را چنين تعریف كرده است :

 » خس��ارت معنوي عبارت اس��ت از كس��ر حيثيت یا 



اعتبار اشخاص یا صدمات روحي ، به تعبير دیگر ، خسارت 
معنوي زیاني اس��ت كه ب��ه حيثيت و آبرو ی��ا عواطف و 
احساس��ات شخص وارد شده باش��د. تجاوز به حقوق غير 
مال��ي ) معنوي ( انس��ان ، حتي لطمه زدن به احساس��ات 
دوس��تي، خانوادگ��ي ، و مذهب��ي و ني��ز درد و رنجي كه 
در نتيجه ي حادثه اي عارض ش��خص مي ش��ود ، امروزه 
مي تواند مجوز مطالبه ي خسارت معنوي باشد .« )صفایي، 
1355 ، ص 240( در این تعریف س��عي ش��ده كه با ذكر 

مصادیق تعریفي مقبول ارائه شود.

در قانون مدني ایران از خس��ارت معنوي س��خني به 
ميان نيامده اس��ت اما بعد از قانون مدني خسارت معنوي 
درقوانين به صراحت پذیرفته ش��ده بطوریكه در ماده 14 
قانون آیين دادرس��ي كيفري قانونگذار آن را چنين تعریف 
نموده است : » ..... ضرر و زیان معنوي كه عبارت است از 

كسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحي .« 

ای��ن تعریف نيز به ذكر دو مصداق و نمونه از مصادیق 
خسارت معنوي پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بيان 



نكرده است.1

در فرهنگ هاي حقوقي فرانس��وي ، خسارت معنوي ، 
ضرري اس��ت كه به شرافت ، به اعتبار ، به وابستگي و یا 
به عنصري از احساسات مربوط به زندگي شخص وارد مي 
ش��ود ، مثل قطع غير موجه قول ازدواج ، مرگ همس��ر یا 

یك فاميل نزدیك و یا ضرر به زیبایي.

(vocabulaire Juvidique, Association Hen-

ri capitant, 6e, ed. Puf, 1987).

در حقوق فرانس��ه براي نخستين بار یكي از آراي آن 
كش��ور ضرر معنوي به » آشفتگي در جوانب حيات بشر « 
معني ش��ده است . بورس استارك ، از حقوق داناني است 

كه نظریه را مورد تایيد قرار داده است .

ژی��ورد یكي از نویس��ندگان فرانس��وي حق��وق ، در 

1.  . البته ماده يك قانون مسئوليت مدني با افزودن عبارت عام .»..... هر حق 
ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ..« اين تعريف را كامل 
ساخته است مثل حمايت از زندگي خصوصي افراد ، حق بر تصوير ، حق 

مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصيت و ...



رس��اله ي ترميم خس��ارت معنوي براي هر انسان سه نوع 
ش��خصيت ، یعني شخصيت اجتماعي ، عاطفي و جسمي 
قائل ش��ده اس��ت . او لطمه به هر یك از ش��خصيت ها را 
مایه  ي خس��ارت معنوي تلقي كرده است . او زیان وارده 
به حيثيت ، شهرت ،اعتبار و آزادي هاي مشروع را لطمه به 
ش��خصيت اجتماعي و ایجاد هر نوع زیان عاطفي را لطمه 
به شخصيت عاطفي و آسييب وارده به سالمت و تماميت 
جس��ماني را كه موج��ب درد و اندوه جس��مي یا صدمات 
روحي مي ش��ود ، لطمه به شخصيت جس��مي مي داند و 
زیان معنوي به جس��م را به دو قس��م تقسيم كرده است : 
خس��اراتي كه لطمه به زیبایي مي زنند و خسارات ناشي از 

تألم جسمي .« 

 (Givord ,1938, N45, P.73.)

آندره و تنك در تعریف خس��ارت معنوي مي نویسند : 
»خسارت معنوي عبارت از هر نوع خسارت غير مالي است 
كه با مداخله در حقوق مربوط به ش��خصيت به وجود مي 
آید و یا این كه مستلزم دخالت در شخصيت است و اقسام 


