
 

 

 

 

 
 
 
 

 خسارات مطالبه امکان بر 2931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون تاثیر

 ایران حقوقی نظام در نفع عدم و معنوی
 

 3مبین حجت - 2مرادپورشاد امیر - 1محمدی پژمان
 

 7/11/1931: پذیرش تاریخ - 11/5/1935: دریافت تاریخ

 
 چکیده

 و معنوی خسارات لمروق بر جهت چند از 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون
 خسارات قبال در اشخاص مدنی مسئولیت دامنه سو،یک از. است بوده گزار تاثیر نفع عدم

 مذکور، قانون 11 ماده موجببه اینکه توضیح است، یافتهگسترش دیدهزیان به وارد معنوی
-می زیان فاعل مدنی مسئولیت موجب روحی، صدمات و معنوی سرمایه قسم دو هر به لطمه

 قلمرو تعبیری، به و نفع عدم و معنوی خسارات جبران قابلیت قلمرو دیگر، سوی از. گردد
 دیه که مواردی در  توضیح بدین. است یافتهکاهش شدتبه اشخاص مدنی مسئولیت
 قابلیت خسارت، قسم دو این شود،می گزارده اجرا به شرعی منصوص تعزیر یا و پرداخت

 .ندارند جبران
 را مذکور خسارات و گذاشته فراتر هم این از را پا نفع، عدم خسارات در گذارقانون

 نهایتاً. کند صدق اتالف خسارات، از دسته این بر که دانسته جبران قابل صورتی در صرفاً
 آیین قانون 11 ماده 1 تبصره موجببه و یافتهگسترش معنوی خسارت جبران طرق و قلمرو

 . است جبران قابل غیرمالی طریق از هم و مالی طریق از هم معنوی خسارات کیفری دادرسی
 

  .الحصولممکن منافع مدنی، مسئولیت قلمرو نفع، عدم اتالف، معنوی، خسارت :کلیدی واژگان
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 amir_moradpoor@yahoo.com         (مسئول نویسنده) . کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز 1
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 7931 پاییزو چهارم،  بیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 

 مقدمه
 مدنی مسئولیت مباحث برانگیزترینبحث از مصادیقی توانمی را نفع عدم و معنوی خسارات

 هاینظام سایر در بلکه ایران، حقوقی نظام و فقه در نهاتنه که جهتازاین برانگیزبحث. دانست

 هایشیوه ویژهبه و خسارات نوع دو این قلمروی و جبران قابلیت خصوص در نیز حقوقی نوین

 خصوص در که عمیقی اختالفات به توجه با. است نداشته وجود نظراتفاق معنوی خسارات جبران

 قوانین تصویب با گذارقانون بود، آمده وجود به ام قضایی رویه در نفع عدم و معنوی خسارات

 جبران قابلیت و مصادیق درزمینه جدیدی مقررات کیفری، دادرسی آئین و اسالمی مجازات

 ضرورت این رو،ازاین. است نموده بیان را آنها مطالبه شرایط و نفع عدم و معنوی خسارت

 «معنوی خسارت» و «نفع عدم» ارتخس موضوع اخیرالذکر، مقررات به توجه با شودمی احساس

 قرار موردبازنگری بود، قرارگرفته بسیاری هایبحث مورد ما حقوقی نظام در نیز ازاینپیش که

 .گیرد قرار موردمطالعه موضوع این بر جدید کیفری دادرسی آئین قانون تاثیر ویژهبه و گیرد

 آیین قانون مقررات که ستیمه پرسش دو این یافتن دنبال به مقاله این در اساس، همین بر

 و تحول یک تاثیر، این آیا دارد؟ معنوی خسارت و نفع عدم مطالبه بر تاثیری چه کیفری دادرسی

 است؟ سازگار حقوقی مبانی و اصول با اندازه چه تا و شودمی تلقی مثبت تاثیر
 

 نفع عدم خسارت( 2
 ایجاد عدم) منفی یا( جودمو منفعت یا مال تلف) مثبت صورت دو به است ممکن مادی ضرر

 به توجه با 1.اندنامیده نفع عدم را دوم مورد و منفعت تفویت را نخست مورد. باشد تحقق قابل( نفع

 در را منفعت و عین تلف که اتالف قاعده اطالق به عنایت با و ما حقوقی نظام در منفعت مالیت

 اختالفی شرایط، سایر باوجود( عتمنف تفویت) اول نوع خسارت بودن جبران قابل در گیرد،برمی

 مناقشات نفع عدم یا منفی مادی خسارات نبودن یا بودن مطالبه قابل خصوص در اما نشده دیده

 و قوانین صراحت عدم باید را امر این علت. است داشته وجود تاکنون االیامقدیم از بسیاری

 خسارت نوع این صراحتاً ما وانینق از یکهیچ درواقع. دانست نهاد این با نگهبان شورای مخالفت

                                                                                                     
 . 71(، ص1939، )تهران:مرکز نشر علوم اسالمی،11، چاپ(1اعد فقه، بخش مدنی )قومحقق داماد، سید مصطفی، . 1
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 قانون تاثیر و نفع عدم خسارت بررسی منظوربه. اندنکرده اعالم جبرانغیرقابل یا جبران قابل را

 آن مطالبه امکان و خسارت این مفهوم ابتدا است، ضروری آن، بر جدید کیفری دادرسی آئین

 .گردد مطالعه قانون این هب توجه با خسارت عدم نفع مطالبه قلمروی سپس و شود بررسی

 
  آن مطالبه امکان و نفع عدم خسارت مفهوم( 2-2

 از دسته کدام که امر این شناخت برای نشده، ارائه تعریفی نفع عدم اصطالح از ما قوانین در

 برخی با را نهاد این تفاوت ابتدا است شایسته گیرد،می قرار نفع عدم قلمرو در داخل خسارات

 .شویم متذکر منفعت تفویت مچون،ه مشابه نهادهای

 دادرسی آیین قانون 713 ماده که منفعت تفویت و نفع عدم اصطالح دو بین 1معتقدند، برخی

 نفع عدم» اینکه؛ مطلب توضیح. دارد وجود بارزی تفاوت داشت اختصاص واژه این به سابق مدنی

. نشود ایجاد اصالً منفعت، شود موجب که عملی است، منفعت ایجاد از جلوگیری و ممانعت

 که درحالی 1.«است موجود منفعت بردن بین از یا رفتن بین از منفعت تفویت یا فوت کهدرحالی

 حقوق در منفعت تفویت یا فوت معتقدند، و نبوده قائل تفاوتی اصطالح دو این بین 9دیگر برخی

 دانانحقوق برخی که طورهمان رسدمی نظر به. روندمی کار به نفع عدم با مترادف اغلب امروز

 نباید و دارد وجود تفاوت نفع، عدم با منفعت تفویت یا فوت اصطالح دو بین اندشده متذکر

( موجود منفعت تلف) منفعت تفویت درواقع. دانست نفع عدم قلمرو در داخل را منفعت تفویت

 .است مجزا نفع عدم از کامالً و بوده جبران قابل مدنی قانون 913 ماده صراحتبه

 منافع کیفری دادرسی آیین قانون تعبیر به یا نفع عدم از توانمی که تعریفی بهترین

 خواهان برای متعارف روال و طبیعی سیر اساس بر که منافعی: است چنین داد، ارائه الحصولممکن

 فع،ن عدم با رابطه در 1.است نرسیده خواهان به نفع آن زیان، فاعل رفتار دلیل به ولی شدهمی ایجاد

 او کار مانع و کندمی زندانی را آزادی فرد شخص کهاین یکی: است شدهبیان مصداق دو فقه در

. آید پایین آن بهای و کندمی جلوگیری دیگری کاالی فروش از شخصی کهاین دیگر. شودمی

                                                                                                     
 .771(، ص 1931، )تهران: نشر میزان، 1، چقانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونیحیاتی، علی عباس، . 1
 .13(، ص 1931، شماره نهم )ماهنامه دادگستری، «النفعمفهوم عدم»اهلل، هدایت نیا، فرج. 1
(، 1931، )تهران: انتشارات سمت، 5چ مسئولیت مدنی)الزامات خارج از قرارداد(،اهلل، صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب. 9

 .111ص 
 .51(، ص 1933، )تهران: انتشارات خرسندی، 9، چهامدنی و جبران حقوق مسئولیتپیک، حسن،  ره. 1
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 1.هستند ضمان عدم به قائل امامیه فقهای مشهور مورد دو هر در

 مانع نفع، عدم اند؛داشته بیان فقها از برخی نفع عدم سارتخ نبودن جبران قابل خصوص در 

 در مقرر ضرر بنابراین شود؛نمی تلقی ضرر امری چنین و ضرر ورود عامل نه است، منفعت ایجاد

 عدم جبران به که فقهایی دیگر،عبارتبه 1.شود الزم آن جبران که است نداده رخ الضرر قاعده

 ضرر نفع عدم معتقدند هاآن بلکه شود، جبران نباید نفع عدم که نددارنمی بیان نیستند، قائل نفع

 آن جبران قابلیت در کسهیچ است، ضرر نفع عدم که شود مشخص اگر. شودنمی محسوب

 اتالف از ناشی ضمان ،1فقها مشهور نظر بر بنا درواقع 9.کرد نخواهد تردید( شرایط سایر باوجود)

 عین از اعم) مال تلف مورد که کندمی پیدا مصداق زمانی( سبیبت به یا مباشرت به اتالف از اعم)

 صدق آن بر اتالف ندارد، وجود هنوز چون الحصولممکن منافع و باشد داشته وجود( منفعت یا

 .آیدنمی وجود به ضمانی درنتیجه کند؛نمی

 مطالبه بلقا بر قائل مختلف هایاستدالل با یک هر داخلی، دانانحقوق بیشتر اوصاف، این با

 قابل را نفع عدم خسارت متعددی آرای در قضایی، رویه لیکن اند؛شده نفع عدم خسارات بودن

 متفاوت مقوله دو نفع عدم از ناشی خسارت و نفع عدم 1معتقدند، برخی. 5است ندانسته جبران

 مطالبه لقاب و بوده( مدنی دادرسی آیین قانون 515 ماده 1 تبصره) گذارقانون منظور آنچه و است

 مطلبی کند،می بیان مذکور ماده آنچه درواقع. شودمی ناشی نفع عدم از که است خساراتی نیست،

 از خسارت» اینکه آن و داشتمی بیان سابق مدنی دادرسی آیین قانون 719 ماده در که است

 ثانیاً است؛ دهما ظاهر خالف اوالً: »است شدهگفته نظر این از انتقاد در. «نیست مطالبه قابل خسارت

 در مبنایی نظر این ثالثاً باشد؛ نفع عدم به منحصر خسارت از خسارت منع که ندارد وجود دلیلی

                                                                                                     
، ثانی شهید؛ 931ه.ق(، ص 1113، )تهران: انتشارات استقالل1، چ1، جمشرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامحقق حلی، . 1

 .11ه.ق(، ص1117، )قم: موسسه المعارف االسالمیه،1، چ11، جمسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم
 .13ه.ق(، ص 1113، )قم: نشر مکتب بصیرتی، 9، چعوائداالیامنراقی، مالاحمد، . 1
 .191(، ص1931، )تهران: نشر میزان، 1، چقود و قراردادهاکلیات عبهرامی احمدی، حمید، . 9
؛ 11ه.ق(، ص 1111، )بیروت: داراالحیاء التراث العربی، 7، چ11، ججواهرالکالم فی شرایع االسالم. نجفی، شیخ محمد حسن، 1

رم شیرازی، ناصر، ؛ مکا191ه.ق(، ص1115، )قم:موسسه النشر االسالمی،1، چ1، جالعناوینالمراغی، میرعبدالفتاح، حسینی
 .115ه.ق(،ص 1111،)قم: مدرسه االمام امیر المؤمنین )ع(، 9، چ1، جالقواعد الفقهیه

های بدوی و المثل خسارت، رویه قضایی دادگاهاجرتزندی، محمدرضا، ای از این آرا رجوع کنید به: . برای دیدن نمونه5
 .(1931، )تهران: انتشارات جنگل، 1، چتجدیدنظر استان تهران

؛ سکوتی، رضا؛ شمالی، 191(، ص1931، )تهران: انتشارات مجد،1، چخسارات قابل جبران در حقوق ایراناهلل، نوازان، روحمهمان. 1
 .35(، ص 1931، شماره اول و دوم، سال اول، )«جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران، نشریه فقه و حقوق اسالمی»نگار، 
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 یکی که ضرر بودن واسطه بال و مستقیم شرطبه توجه با افزود، باید سخن این تایید در 1.«ندارد فقه

 و قرارگرفته مورداشاره نیمد دادرسی آیین قانون 511 ماده در و است جبران قابل ضرر شرایط از

 دهد؛ اختصاص نفع عدم به را امر این گذارقانون نداشته لزومی است، دانانحقوق همه موردقبول

 مدنی، دادرسی آیین قانون 515 ماده 1 تبصره در گذارقانون منظور که داشت اعتقاد تواننمی لذا

 .است بوده نفع عدم از ناشی خسارت و نفع عدم بین تفاوت

 جرم از ناشی خسارت به ناظر( سابق) کیفری دادرسی آیین قانون 3 ماده که این دیگر نظر

 در تاخیر براثر که است خسارتی به ناظر مدنی دادرسی آیین قانون 515 ماده 1 تبصره اما است

 اگر: شدهگفته هم نظر این از انتقاد در. شود حاصل است، ممکن تعهد انجام عدم یا تعهد انجام

 خسارات عالوهبه مدنی، خطای یا باشد جرم آن منشأ که دارد فرقی چه است، مطالبه قابل نفع عدم

 1.نیست مدنی مسئولیت جز چیزی ماهیتاً جرم، از ناشی

 دارد عامی مفهوم نفع عدم که این 9است دانانحقوق اکثریت تایید مورد که دیگر نظر باالخره

 آیین قانون 515 ماده 1 تبصره مقصود و است عرفی مسلم منفعت و احتمالی سود شامل که

. نباشد مطالبه قابل نفع عدم مطلقاً اینکه نه است احتمالی نفع عدم نبودن مطالبه قابل مدنی دادرسی

 از یکی نفع، عدم درواقع. کرد تایید نفع عدم بودن ضرر خصوص در را اساتید این گفته توانمی

 مدنی مسئولیت فلسفه و باهدف ضرر نوع این گذاشتن جبران بدون که است مسلم ضرر مصادیق

 نیز استدالل این. است دیدهزیان مسلم حقوق از یکی گرفتن نادیده موجب و بوده تعارض در

 :دارد ایراداتی

 قانون 515 ماده 1 تبصره و 117 مواد از یکهیچ زیرا است، ماده ظاهر خالف تفسیر این اوالً 

 نبودن جبران قابل بر مطلقاً و نشده قائل احتمالی و مسلم نفع عدم بین تفاوتی مدنی، دادرسی آیین

 رسد،می نظر به بدیهی امری احتمالی خسارات نبودن مطالبه قابل ثانیاً. اندداشته اشاره نفع عدم

 لذا اند؛دانسته ضرر بودن مسلم را جبران قابل ضرر شرایط از یکی دانانحقوق تمامی کهطوریبه

                                                                                                     
 .111ی، حبیب اهلل، پیشین، ص. صفایی، سید حسین و رحیم1
، نامه مفید، «1331المللی کاال مصوبالنفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینخسارت عدم»اصغری آقمشهدی، فخرالدین، . 1

 .33(، ص 1931شماره بیست و نه، )
؛ باریکلو، علیرضا، 119(، ص1931ان،، )تهران: انتشارات دانشگاه تهر11، چ1ج های خارج از قرارداد،الزامکاتوزیان،  ناصر،  . 9

صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب ؛  57پیک، حسن، پیشین، ص؛ ره 71ص(،1931، )تهران: نشر میزان، 1، چمسئولیت مدنی
 .35؛ سکوتی رضا و شمالی، نگار پیشین،ص 33پیشین،صفخرالدین،؛ اصغری آقمشهدی، 111اهلل، پیشین، 
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 در که قوانینی سایر ثالثاً. بدانیم احتمالی نفع عدم مختص را مذکور ماده که ندارد وجود دلیلی

 از قبل( 1973 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون جزبه) اندداشته ایاشاره نفع عدم با رابطه

 قوانین انطباق ضرورت که انقالب پیروزی از بعد و بودند قرارگرفته تصویب مورد اسالمی انقالب

 خسارات نگهبان شورای فقهای ظاهراً گرفت، قرار تأکید مورد اساسی قانون در سالمی،ا موازین با

 این نسخ قصد صراحتاً و دانسته فقهی موازین با مخالف را زمان مرور همچون مواردی و نفع عدم

 ار مذکور اصطالح اند،داده ارائه نفع عدم از تعریفی که اساتیدی اکثر رابعاً. اندداشته را نهاد دو

 قانون 515 ماده توجیه برای ولی گرددمی مسلم منافع شامل تنها که اندنموده تعریف ایگونهبه

 .اندنموده تلقی احتمالی نفع عدم را ماده این در ذکرشده نفع عدم مدنی دادرسی آیین

 را نفع عدم خسارت جبران امکان عدم اینکه معتقدند حقوقدانان برخی مشهور، نظر مقابل در

 زیرا است؛ مسئلهصورت کردن پاک نوعی دهیم، پیوند خسارت نوع این بودن احتمالی به

 که ضرر بودن جبران قابل شرایط از یکی باشد، احتمالی نفع عدم چنانچه شد، بیان که گونههمان

 قابل دارند، عقیده ایشان. نیست نفع عدم مختص حکم این و شودنمی محقق است، آن بودن مسلم

 و عملی و اقتصادی مالحظات آن و دارد گرایانه مصلحت دلیل مسلم، نفع عدم نبودن جبران

 باید نفع، عدم خسارت جبران لذا. است مدنی مسئولیت دروازه حدوحصربی گشودن از جلوگیری

 1.باشد خاصی موارد به محدود

 فمختل رویکرد دو نفع عدم مطالبه خصوص در دنیا حقوقی هاینظام در که داشت توجه باید

 اصل اسپانیا، و لوکزامبورگ بلژیک، ایتالیا، مانند کشورهایی و فرانسه حقوقی نظام در. دارد وجود

 در ولی 1شود؛نمی مشاهده مادی هایزیان و نفع عدم بین تفاوتی و است نفع عدم مطالبه بر

 و عنف عدم مطالبه امکان عدم بر اصل آمریکا، و انگلستان نظیر ال کامن نظام پیرو کشورهای

 منافع به که ندارند تکلیفی قانوناً اشخاص حقوقی هاینظام این در زیرا 9.است اقتصادی ضررهای

.بگذارند احترام یکدیگر، اقتصادی
 صرفاً نفع عدم خسارت مطالبه امکان کشورها، این حقوق در 1

                                                                                                     
 و حقوق دانشکده مجله حقوق، فصلنامه ،«مدنی مسئولیت در «اقتصادی ضرر» جبران قابلیت تطبیقی بررسی» حسن، بادینی .1

 .71-71(، صص 1931چهل و یک، ) ، دوره1 شماره تهران، دانشگاه سیاسی علوم
 .15-19. همان، صص1
؛ جعفری مجد، محمد؛ 113(، ص 1931، )تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1، چمسئولیت ناشی از عیب تولیدکاتوزیان، ناصر، . 9

 . 119(،ص 1931های حقوقی، شماره دوم، سال اول،)، پژوهشنامه اندیشه«جبران ضرر اقتصادی محض»حسینی، سید یاسر، 
1. Wier, Tony. An Introduction to Tort Law, 1nd edition (Oxford،1111). p.131. 
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 شدهپذیرفته حسنه، اخالق برخالف یا و عمدی اضرار موارد یا و قراردادی مسئولیت خصوص در

 1.است

 مسلم ضرری را نفع عدم که کندمی حکم عدالت و انصاف و عقل هرچند: گفت باید نهایتاً 

 قانون تصویب از قبل تا قانونی ازلحاظ اما باشیم آن بودن مطالبه قابل بر قائل و آوریم حساببه

 1.است نبوده مطالبه قابل ما حقوقی نظام در نفع عدم جدید، کیفری دادرسی آیین

 
 کیفری دادرسی آیین قانون در نفع عدم مطالبه قلمرو( 1-2

 اثر در شاکی که هاییخسارت بیان مقام در 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده

 شاکی»: است داشته بیان کند مطالبه را هاآن تواندمی و است شده آن متحمل جرم ارتکاب

 را جرم از ناشی الحصولممکن منافع و معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام جبران تواندمی

 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده عبارت 1اساتید برخی گفته به 9.«کند مطالبه

 ماده در مقرر اصل کنار در وقتی و است خسارت کامل جبران اصل از دیگری ترجمان درواقع

 مدنی مسئولیت حقوق در اساسی یمبنا دو گیرد، قرار 1931 مصوب اسالمی مجازات قانون 131

 .دهندمی تشکیل را« استناد قابلیت مبنای و خسارت کامل جبران»

 نفع عدم مطالبه امکان آن،( 1) تبصره ویژهبه و مذکور ماده شد، خواهد بیان ادامه در چنانکه

 که نمود توجه نیز نکته این به باید البته. است نموده احیاء ما حقوق در را قاعده یک عنوانبه

 قابل را الحصولممکن منافع مطلق طوربه 11 ماده در مثبت اقدام یک طی ابتدا گذارقانون هرچند

                                                                                                     
1. Howarth, David, “Economic Loss in England: the search for coherence”, in Civil 

Liability for Pure Economic Loss, Vol. 11, 1st edition (Kluwer Law International, 1331). p17. 
، آثار قراردادها و تعهداتشهیدی، مهدی، نفع قابل مطالبه نیست، رجوع کنید به . برای تأیید این نظر که از لحاظ قانونی عدم1
 .153 -153(، صص1931)تهران: مجد،  5چ
در تقسیم «! الحصولی مادی و معنوی و منافع ممکنهاانیزضرر و ». ماده مذکور در مقام بیان انواع خسارات مقرر داشته است: 9

قسم خاصی از خسارت  توانینمالحصول را . منافع ممکنکنندیمدسته بدنی، مادی و معنوی تقسیم  9فعلی، خسارات را به 
گونه توجیه نمود؛ با را این گذارقانون. شاید بتوان عمل ردیگیمخسارات مادی قرار  رمجموعهیزن منافع خود دانست بلکه ای

سعی داشته به این  گذارقانوننفع اختالف شده بود توجه به اینکه در رابطه با قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات ناشی از عدم
ابل مطالبه بداند )برای دیدن نظری مشابه رجوع شود به: خدابخشی، عبداهلل، رساله خسارات را ق نیااختالفات خاتمه دهد و 

ابتدا بدون تفکیک، کلیه خسارات  گذارقانون(. لذا شایسته بود (http://rhoghough.ir visited in 1939/11/11حقوق، 
 .ساختیمی جداگانه روشن اتبصرهاده یا الحصول را در مگاه حکم منافع ممکن، آندانستیمناشی از جرم را قابل مطالبه 

 .. همان1
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 در مذکور، خسارت بودن جبران قابل با نگهبان شورای مخالفت به توجه با ولی دانسته جبران

 تبصره موجببه. است کرده وارد حقوقی نهاد این قلمرو بر وسیعی استثنائات فوق ماده 1 تبصره

 همچنین. نماید اتالف صدق که دارد اختصاص مواردی به تنها الحصولممکن منافع: »مذکور

 دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب جرائم شامل...  الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات

 «. شودنمی

 منافع( 1: نمود خالصه توانمی گونهاین را نهاد این بر وارد استثنائات مذکور تبصره به توجه با

 شامل الحصولممکن منافع( 1 کند صدق اتالف که دارد اختصاص مواردی به تنها الحصولممکن

 پرداخت دیه که مواردی شامل الحصولممکن منافع( 9 شودنمی شرعی منصوص تعزیرات

 .شد خواهد بررسی استثنائات این ادامه در. شودنمی گردد،می
 

 کند صدق اتالف که مواردی رد الحصولممکن منافع( 2-1-2

 منافع اینکه از 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده( 1) تبصره از منظور 

 باید ماده این از آیا چیست؟ کند صدق اتالف که دارد اختصاص مواردی به تنها الحصولممکن

 نخواهد طالبهم قابل الحصولممکن منافع باشد، تسبیب صدق که مواردی در شود، برداشت چنین

 تفاوت تسبیب و اتالف بین اینکه چه باشد؛ منطقی ماده، از لفظی تفسیر چنین رسدنمی نظر به بود؟

 صدق و است لفظی تسبیب و اتالف بین تفاوت» 1دانانحقوق برخی گفته به. ندارد وجود مؤثری

. گیرندمی قرار عام معنای به اتالف عنوان زیر دو هر و «ندارند باهم تفاوتی تسبیب و اتالف

 عادت و عرف ازنظر که است مسئول دیدهزیان مقابل در عاملی زیان، ورود صورت در درواقع

 دیگرعبارتبه 1.ندارد وجود تفاوتی سبب و مباشر بین فرض این در و شود خسارت وقوع موجب

 و نص از آنچه اساس بر - ضمان منشأ. ندارد وجود تفاوتی تسبیب و مباشرت به اتالف بین»

 رو،ازاین. است عرف مالک و معیار کننده تلف تشخیص در و است اتالف - آیدبرمی روایات

 همین به 9...«. دارد عرفی منشأ و نیست مستقل تفکیکی تسبیب، و مباشرت به اتالف به فقها تقسیم

 اتالف معتقدند، و شناسندنمی مستقل قاعده یک عنوانبه را تسبیب قاعده فقها از بسیاری دلیل
                                                                                                     

 .. همان1
ه.ق(، ص 1191، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب االسالمیة، )قم: 1، چ9ج تحریرالمجله،کاشف الغطا ، محمدحسین، . 1

171. 
 .195، پیشین،  ص1ج العناوین،. حسینی المراغی، میر عبدالفتاح، 9
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 و دیدهزیان ضرر جبران لزوم اصل به توجه با نهایتاً 1.بالتسبیب یا باشد بالمباشره است ممکن

 در گذارقانون منظور: گفت باید هدف، این به بخشیدن تحقق راستای در مدنی مسئولیت تأسیس

 مال مستقیم چه شخص بنابراین است؛ نبوده مدنی قانون 913 ماده در مذکور اتالف تبصره، این

 مال صورت هردو در شود، دیگری مال تلف سبب باواسطه و غیرمستقیم چه کند، تلف را دیگری

 و ضرر ورود احراز دارد اهمیت زمینه این در آنچه لذا. کندمی صدق اتالف عنوان و شدهتلف

 مال باواسطه، و تسبیب به یا واسطهبی و مباشرتاً اینکه از اعم شخص و است آن جبران لزوم

 .است مسئول دیدهزیان مقابل در و کرده صدق وی بر متلف عنوان کند، تلف را گریدی

 هدف که شود روروبه سئوال این با خواننده ذهن است ممکن 11 ماده 1 تبصره خواندن با

 خسارات سایر با مقایسه در نفع عدم خسارت در خصوصیتی چه بوده؟ چه امر این از گذارقانون

 امر، این علت باشد؟ داشته خسارات از دسته این برای بینیپیش چنین ذارگقانون تا شده موجب

 ابتدایی، متن در. است بوده نگهبان شورای فقهای زعمبه الحصولممکن منافع دانستن شرع خالف

 ناشی معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام جبران تواندمی خصوصی مدعی: »عبارت با گذارقانون

 دانسته جبران قابل را جرم از ناشی معنوی و مادی خسارت نوع هر مطلقاً «کند مطالبه را جرم از

 که دارد مواردی به اختصاص الحصولممکن منافع» که امر این بیان با نگهبان شورای اما. است

 اطالق( 11) ماده در بنابراین باشد، اجیرشده کاری برای قبل از که کسی مانند کند اتالف صدق

 نگهبان، شورای نظر تأمین برای تا شد سبب «است شرع موازین خالف مذکور دموار غیر در آن

 تأمین ،«اتالف صدق» شرط شدن اضافه از هدف که هرچند. شود الحاق مزبور ماده به تبصره این

 چه است؛ داده گسترش را 11 ماده قلمروی جهتیک از مذکور تبصره اما بود نگهبان شورای نظر

 نفع عدم خسارت که ندارد وجود تفاوتی دیگر نماید، صدق اتالف عنوان ،نفع عدم بر اگر اینکه

 هدف از نظرصرف دیگر،عبارتبه. آن غیر یا باشد جرم از ناشی زیان و ضرر جبران به مربوط

 به را کلی قاعده این تبصره، این کیفری، دادرسی آیین قانون 11 ماده به 1 تبصره افزودن از مقنن

 تردید نباید آن جبران لزوم در نماید، صدق اتالف عنوان نفع عدم بر جا هر هک کندمی ارائه ما

 .ندارد جرم از ناشی زیان و ضرر به اختصاص که ایقاعده نمود؛
                                                                                                     

 ، )تهران:9، چ1، جتحریر الوسیله اهلل،سیدروح موسوی خمینی،؛ 111عاملی،پیشین، ص  علی ابن الدین .  شهید ثانی، زین1
، )تهران: 9، چ1، جقواعد فقهیسیدمحمد،  ؛ موسوی بجنوردی،131ه.ق(، ص 1113موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 

 .11-11ه.ق(، صص 1111عروج، 
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 زمینه تنها و ندارد خارجی وجود هنوز که منفعتی برسد، ذهن به ایراد این است ممکن حال

 به یا مباشرت به) اتالف درواقع کرد؟ لفت را آن توانمی چگونه است آمده وجود به آن تحقق

 وجود بارزیان فعل ارتکاب زمان در منافع چون باشد؛ صادق آینده منافع بر تواندنمی( تسبیب

 باشد؛ داشته مصداق تواندمی موجود منفعت در تنها منافع اتالف و کرد تلف را آن بتوان تا ندارد

 به پاسخ در چیست؟ الحصولممکن منافع در «فاتال صدق» عبارت از گذارقانون هدف بنابراین

 کسی) داشته بیان اتالف صدق برای نگهبان شورای که مثالی به توجه با اوالً: گفت باید ایراد این

 نفع، عدم که است این اتالف صدق عبارت از گذارقانون هدف( اجیرشده کاری برای قبل از که

 قابل عرفاً یا و بوده مسلم بار،زیان رفتار رنتیجهد نشده حاصل منافع که است آور مسئولیت زمانی

-ممکن منافع بین تمایز و احتمالی منافع جبران قابلیت هدف، درواقع. باشد مسلم حکم در و تحقق

-می صدق اتالف باشد تحقق قابل عرفاً یا مسلم منافع اگر بنابراین است؛ بوده احتمالی و الحصول

 عرف اموال بر اتالف صدق تشخیص معیار ثانیاً. کندمین صدق اتالف صورت این غیر در کند؛

 عنوانبه شود،می ایجاد امور عادی جریان اساس بر و آینده در که را منافعی کنونی عرف. است

 منافع این بردن بین از درنتیجه گیرد؛ قرار نیز اتالف عنوان مشمول تواندمی که کندمی تلقی مال

 .بود دخواه آن عامل مسئولیت موجب نیز

 غیرقانونی مهروموم -1. اداره یک کارمند کردن زندانی -1: بگیرید نظر در را مثال چند این

 فروش از جلوگیری -1. کارخانه یک برق هایکابل غیرقانونی قطع -9. شهربازی یک وسایل

 .شود آن بهای آمدن پایین سبب که کاال

 صدق هامثال سایر در آخر، مثال جزبه رسدمی نظر به ذکرشده، اتالف صدق شرطبه توجه با

 تحصیل یا تحقق از ممانعت زیان، فاعل اقدام نخست، مثال سه در درواقع. باشد تحقق قابل اتالف

 اما است صادق مال عنوان آن بر که است منافعی ایجاد زمینه بردن بین از بلکه نیست، احتمالی نفع

 به. دانست صادق را مال عنوان آن، بر تواننمی و است احتمالی صرفاً آخر مثال در ذکرشده نفع

 مقتضای بودن فراهم» گیرد، قرار موردتوجه تشخیص معیار عنوانبه تواندمی آنچه رسدمی نظر

 تواندمی هم منفعت حصول از جلوگیری باشد، فراهم نفع ایجاد مقتضای اگر. است «منفعت ایجاد

 نفع عدم جبران لزوم باب در فقها یانم در که هاییمخالفت علیرغم لذا. باشد آور ضمان

 نیز فقهی ازنظر منفعت، ایجاد مقتضای بودن فراهم صورت در که دارند عقیده برخی شده،مطرح
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  1.است مطالبه قابل تعهد اجرای از تخلف از ناشی مسئولیت خصوص در نفع، عدم خسارت

 که فرضی در و مضاربه باب رد فقها برخی. است سابقه به مسبوق نیز امامیه فقه در دیدگاه این

 1.دانندمی المثلاجرت دریافت مستحق را عامل نماید، فسخ را عقد مالک سود، حصول از قبل

  که عملی اتمام از قبل مالک اگر کندمی استدالل چنین خصوص این در جواهر صاحب مرحوم

 را اجرت دریافت اقاستحق توانمی نماید، فسخ را مضاربه دارد، وجود آن در سود حصول احتمال

 نظر در سود از سهمی عقد، استمرار فرض در عامل برای زیرا کرد توجیه عامل عمل احترام اساس بر

 احتمال بر فرض و اندکرده اقدام سود تحصیل برای طرفین مضاربه، عقد انعقاد با یعنی شده؛گرفته

 اطالق از حتی 9.است شدهتلف عامل سهم مالک، سوی از فسخ اعمال واسطهبه که است سود این

 فسخ نیز عامل خود سوی از عقد که فرضی در اجرت، دریافت به عامل استحقاق فقها برخی عبارت

 هنوز که منفعتی ایجاد از جلوگیری دریافت توانمی مذکور، مطالب از 1.است استنباط قابل شود،

 وجود منطقی صورتبه آن ایجاد احتمال یعنی است، فراهم آن ایجاد مقتضای ولی نشده، حاصل

 . است آور ضمان نیز باشد، بینیپیش قابل آن حصول امور متعارف سیر در و دارد
 

 شرعی منصوص تعزیرات در الحصولممکن منافع( 1-1-2

 قرارگرفته، مورداشاره اسالمی مجازات قانون 13 ماده در که شرعی تعزیرات از منظور

 در تعزیرات، از دسته این. شودمی اعمال شرعی محرمات ارتکاب موارد در که است تعزیراتی

 ماده 1 تبصره در که شرعی منصوص تعزیرات از منظور اما دارند؛ قرار حکومتی تعزیرات مقابل

 اسالم مقدس شرع در که است تعزیراتی قرارگرفته، مورداشاره 1931 اسالمی مجازات قانون 115

 روایات موجببه که مواردی بنابراین است؛ شدهمشخص کیفر مقدار و نوع معین، عمل یک برای

 مقدار و نوع ولی است، مقررشده تعزیر عملی برای مطلق و طورکلیبه دیگر، شرعی دلیل هر یا و

 5.شودنمی محسوب شرعی منصوص تعزیر نشده، معین آن

                                                                                                     
، )قم: پژوهشگاه علوم و 1، چیت مدنی قراردادی )مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه(مبانی مسئول وحدتی شبیری، سید حسن،. 1

 .171(، ص 1935فرهنگ اسالمی، 
 .937حلی، محقق، پیشین، ص   .1
 . 933، صحسن، پیشین محمد شیخ.  نجفی، 9
 .195تا(، ص لجعفریه، بی، )قم، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار ا1، جتذکره الفقهاءحلی، حسن بن یوسف )عالمه حلی(، . 1
 .157-131/1-31. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، شماره 5



71 
 

 

 7931 پاییزو چهارم،  بیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 شرعی منصوص تعزیر که مواردی در را( نفع عدم) الحصولممکن منافع مقررات گذارقانون

 خود شرعی، منصوص تعزیر اجرای گذارقانون ازنظر. است ندانسته جاری شودمی گزارده رااج به

 منصوص تعزیر کهاین به توجه با! است الحصولممکن منافع ازجمله خسارات تمامی کنندهجبران

 اقدام مدنی، مسئولیت الحصولممکن منافع جبران و دارد کیفری مسئولیت ماهیتاً شرعی

 مدنی، و کیفری مسئولیت وحدت اندیشه است؛ کیفری و مدنی مسئولیت خلط نوعیبه گذارقانون

 تقصیر نظریه گیریشکل از قبل به آن سابقه و بوده فرانسه و رم قدیم حقوق به مربوط

 .ندارد جایگاهی امروز حقوق در که 1گرددبازمی

 یک زیر در رهنهب مرد دو یافتن ازجمله شرعی منصوص تعزیرات مصادیق بررسی به توجه با

 نداند، حالل را آن و فروشدمی شراب که کسی دیوانه، یا طفل توسط شراب خوردن پوشش،

 گذار،قانون طرف از امر این بینیپیش علت گفت، بتوان شاید... و قتل در باندیده و 1ممسک

 در درواقع. شودمی گزارده اجرا به منصوص تعزیر که است فرضی در نفع عدم نداشتن مصداق

. باشیم آن جبران پی در بخواهیم که کندنمی پیدا تحقق اصالً الحصولممکن منافع فروض این

 مصداق شرعی منصوص تعزیرات در نفع عدم اگر که است روروبه ایراد این با هم سخن این البته

 .رسدمی نظر به بیهوده اقدامی گذارقانون طرف از آن جبران قابلیت عدم بینیپیش ندارد،

 

 شودمی پرداخت دیه که مواردی در الحصولممکن منافع( 9-1-2

 جبران قابل را کردن کار قدرت سلب از ناشی هایهزینه 1 ماده در مدنی مسئولیت قانون

 مخصوصاً هاهزینه کلیه شامل زیان دیدهآسیب مرگ صورت در: »ماده این موجببه. است دانسته

 در کردن کار قدرت سلب از ناشى زیان...  نباشد فورى مرگ اگر. باشدمى ودفنکفن هزینه

 مجازات قانون تصویب از قبل مذکور قانون...« شد خواهد محسوب زیان جزء نیز ناخوشى مدت

 جبران برای دیه نهاد آمدن وجود به و اسالمی مجازات قانون تصویب با. است بوده اسالمی

 .اردند را سابق اقتدار آن دیگر مذکور ماده بدنی، خسارات

 یا بودن مطالبه قابل خصوص در 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون تصویب از قبل تا

                                                                                                     
قاسم زاده، ؛ 13-91(، ص1935، میزان :تهران، )1چ، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، اصول مسئولیت مدنی ،ژوردن، پاتریس. 1

 .155(، ص 1935، میزان :تهران، )1چ، مبانی مسئولیت مدنی ،سید مرتضی
 دارد تا دیگری او را به قتل برساند.. کسی که شخصی را نگه می 1
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 دانانحقوق و داشت وجود اختالف شود،می پرداخت دیه که فرضی در الحصولممکن منافع نبودن

 حاضر درحال دانستند؛می ضروری را خسارات این جبران مختلف، هایاستدالل با جوعدالت

 منافع اصطالحبه یا کردن کار قدرت سلب از ناشی هایهزینه مذکور، قانون به توجه با متأسفانه

 عیب». نیست مطالبه قابل شود،می پرداخت دیه دیدهزیان به که فرضی در( نفع عدم) الحصولممکن

 تحمل تاب الضرر قاعده نه و پذیردمی انصاف نه که است ضرر تمام نشدن جبران نظر، این بزرگ

 تمامی مطالبه برای کیفری، دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره که نماند ناگفته البته. 1«دارد ار آن

 صرفاً شود،می پرداخت دیه که مواردی در و است نکرده ایجاد محدودیتی دیه بر مازاد خسارات

 مسئولیت مومیع قواعد به توجه با توانمی بنابراین است؛ ندانسته جبران قابل را الحصولممکن منافع

 هایهزینه ازجمله دیه بر مازاد خسارات سایر گذار،قانون منع عدم و جبران قابل ضرر شرایط مدنی،

 .کرد مطالبه زیان عامل از را هاهزینه سایر و ودفنکفن هایهزینه درمان،

...  شامل...  الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات: »...فوق قانون 11 ماده 1 تبصره موجببه 

 نهاد در کردن کار قدرت سلب از ناشی خسارات است، معتقد گذارقانون درواقع. «شودنمی دیه

 را ازکارافتادگی ناشی خسارت جبران دیه بر عالوه تواندنمی دیدهزیان و است شدهگنجانده دیه

 قاعده ،دیدهزیان خسارت جبران لزوم اصل با حکم این رسدمی نظر به. کند تقاضا زیان عامل از

 ادعا توانمی چگونه. نباشد سازگار چندان انصاف و عدالت عقال، بنای حرج، نفی قاعده الضرر،

 بارزیان ایحادثه در که زبردست پزشک یا خیاط یک یا ماهر بازتنیس یا فوتبالیست یک داشت

 نهاد و ردهک جبران را وی خسارات کلیه دیه، پرداخت شده نشینخانه هاسال حتی یا و ماه چندین

 ماهیانه شاید که اشخاص این کرد ادعا توانمی چگونه! است؟ داشته توجه نیز خسارات این به دیه

 نظر به! کند؟می جبران را افراد این خسارات کلیه دیه نهاد اند،داشته درآمد کامل دیه برابر چندین

 اساتید و قضایی رویه است، امید و ندارد منطقی و عقلی پشتوانه هیچ مذکور تبصره رسد،می

 ترینگسترده از یکی فرض این در بنابراین دهند؛ پیشنهاد عدالتیبی این جبران برای هاییراه

 . است مخالف مدنی مسئولیت باهدف قاطع طوربه امر این که ماندمی باقی جبران بدون هاخسارت

 ارش که هم مواردی در آیا که است این شودمی متبادر ذهن به زمینه این در که سئوالی

 به ارش پرداخت آیا عبارتی، به شد؟ خواهد اعمال 11 ماده 1 تبصره مقررات شودمی پرداخت
                                                                                                     

 .115ص  های خارج از قرارداد، پیشین،الزام،  .کاتوزیان، ناصر1
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 در حکم این ندانستن جاری: گفت بتوان شاید است؟ نفع عدم خسارت دریافت مانع دیدهزیان

 رداختپ مقدر دیه که مواردی در فقط است بهتر و باشد ترسازگار عدالت با ارش با رابطه

 اسالمی مجازات قانون 17 ماده به توجه با لکن. ندانست جبران قابل را نفع عدم خسارات شود،می

 قانون 113 ماده به توجه با همچنین است، دانسته مقدر غیر یا مقدر از اعم را دیه که 1931 مصوب

 دارد، جریان نیز مقدر غیر دیه یا ارش مورد در مقدر دیه مقررات است، داشته مقرر که 1مذکور

 11 ماده 1 تبصره مقررات گفت، باید باشد مقررشده دیگری ترتیب قانون این در کهاین مگر

 .شودمی نیز( مقدر غیر دیه) ارش شامل
 

 معنوی خسارت( 1
 غیرمالی حق». باشد شخص غیرمالی یا مالی حقوق به تجاوز یا لطمه از ناشی است ممکن ضرر
 غیرمالی حقوق به لطمه. 1«است انسان اخالقی و عاطفی ازهاینی رفع آن هدف که است امتیازی

 به امامیه، فقه در معنوی خسارات تاریخی سابقه. بود خواهد معنوی خسارت ظهور سبب شخص،
 در اسالمی، فقه با ما حقوق انطباق و طوالنی سابقه باوجوداین. گرددبازمی اسالم پیامبر زمان

 جبران شیوه و مصادیق جبران، قابلیت در همواره و نشده هیتوج خسارت این به چندان ما قوانین
 انعکاس قضایی رویه در معنوی خسارات شده سبب امر همین 9.است بوده اختالفاتی خسارت این

 سایر حقوق در که است حالی در این بماند؛ مهجور ما حقوق در زیادی حدود تا و نداشته چندانی
 . اند داشته خسارات نوع این به شایانی توجه قضایی رویه کشورها،

 کیفری، دادرسی آیین قانون در قانونی تحوالت به توجه داریم با قصد مقاله، از بخش این در

 خسارت مفهوم ابتدا، در روازاین. کنیم بررسی معنوی خسارت مطالبه بر را قانون این تاثیرات
 بر مزبور قانون تاثیر ادامه، در و نموده بررسی را آن مطالبه به نسبت حقوقی رویکردهای و معنوی

 .داد خواهیم قرار موردمطالعه را مفهوم این
 

 آن مطالبه امکان و معنوی خسارت مفهوم( 2-1

                                                                                                     
 «.که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شودمقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این. »... 1
 . 11(، ص1933، )تهران: میزان، 91، چدنی اموال و مالکیتدوره مقدماتی حقوق م. کاتوزیان، ناصر، 1
شود لکن در مصادیق و طریقه جبران این . هرچند در حال حاضر در قابلیت جبران خسارت معنوی اختالف چندانی دیده نمی9

 خسارت اختالف است.
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 و مالی حقوق به و ندارد اقتصادی و مالی چهره که است خساراتی معنوی ضرر از مقصود»

 در 1.«است او لیغیرما حقوق به لطمه و اخالقی رنج سبب ولی زند،نمی صدمه شخص دارایی

 موضوع، این به ایران حقوقی نظام دیدگاه و معنوی خسارت مطالبه به مختلف رویکردهای ادامه

 .گرفت خواهد قرار موردبررسی
 معنوی خسارت مطالبه به مختلف رویکردهای( 2-2-1

 حقوقی هاینظام سایر در بلکه ما حقوق در تنهانه که است موضوعاتی ازجمله معنوی خسارت

 نوع این جبران مخالفان 1.است حقوقی موضوعات برانگیزترینبحث و ترینپیچیده جزء زنی
 نوع این تعیین بودن مشکل) فنی ،(پول به نبودن تقویم قابل) نظری ازلحاظ معتقدند خسارت
 که گفت توانمی( روحی تألم قبال در پول مطالبه بودن زننده) اخالقی و( قاضی برای خسارت

 معنوی خسارت جبران 5دانانحقوق برخی گفته به مقابل در 9.1نیستند جبران قابل معنوی خسارات
 باید تردید بدون یابد، تحقق مورد هر در مدنی مسئولیت ارکان هرگاه ندارد، نیاز خاصی دلیل به

 موضوع این به معنوی، خسارت جبران خصوص در اصلی مشکل. گشت ضمان وجود به قائل
 طریق از را آن به وارده زیان توانمی چگونه دارد، غیرمالی اهیتم چیزی وقتی گرددبازمی

 معنوی، خسارت مالی جبران حقوقی، هاینظام از بسیاری در روازاین نمود؟ جبران پول پرداخت

 آن، مصادیق ترینمهم از یکی که گرفت قرار موردپذیرش گذارقانون تصریح از پس لزوماً
 1.جرم است از ناشی معنوی خسارت

 اطرافیان به نسبت حتی غیرمالی خسارات جبران لزوم اروپایی کشورهای برخی در امروزه
 1:111(1) ماده در این بر عالوه 7.است قرارگرفته تأکید مورد شده،فوت یا و دیدهآسیب اشخاص

                                                                                                     
 .151. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص1

1. Micu, Bogdan Florin, Consideration on Moral Damages Caused by an Offense, Procedia 

Social and Behavioral Sciences, (1119)31, p.511. 

، )تهران: 1، چنظریه خسارت؛ اسماعیلی، محسن،  15(، ص1933، )تهران: مجد، 1، چمسئولیت مدنیحسینی نژاد، حسینقلی، . 9
 .15(، ص1977انتشارات امیرکبیر، 

 افراد در زمره مخالفان باشند. . این مطلب برگرفته از کتاب این اساتید است، نه اینکه این1
 . 91اسماعیلی، محسن، پیشین، ص . 5

1. Micu, op.cit, p.511. 

7. Zimmermann, R., Comparative Report. In: Winiger B., Koziol, B., Koch, B. & Zimmermann 

R., Digest of European Tort Law, Vol.1 (Berlin: De Gruyter & Co., 1111), p.711. 
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1اروپا خصوصی حقوق مشترک نویسپیش سند
 اشخاص به وارده غیرمالی خسارات جبران 

 بند همچنین و 9سند این 1:119 ماده در و 1نزدیکان فوت یا جسمانی هایبآسی از ناشی حقیقی،
 ناشی رنج و درد قبیل از غیرمالی خسارات جبران اروپایی، مدنی مسئولیت اصول 11:911 ماده( 1)

 به مربوط حقوق سایر و خصوصی حریم آزادی، انسانی، کرامت به صدمه جسمانی، هایآسیب از
 . است گرفتهقرار تصریح مورد شخصیت

 معنوی خسارات ارزیابی طورکلی،به یا جسمانی، صدمات از ناشی معنوی خسارت ارزیابی

 شده تعبیر مدنی مسئولیت بحران به آن از که است مدنی مسئولیت حوزه در مهم مشکالت از یکی

 جبران برای وارده صدمات نوع اساس بر بحران، این حل برای اروپایی دانانحقوق برخی. است

 جبران فرانسه حقوق در مقابل، در. 1اندکرده پیشنهاد را ثابت و معین مبلغ تعیین خسارات نوع این

 رفتار آنان زیرا است برانگیخته را نویسندگان از برخی اعتراض» پول، به روحی صدمات خسارت

 خشکانند،می پول با را اندوهشان و کنندمی عوض پول با را اشک که را دیدگانزیان این

 ارزیابی برای را مشخصی معیارهای مقررات، و قوانین از بسیاری هرچند5.«دانندمی انگیزنفرت

 1اروپایی مدنی مسئولیت اصول 11:911 ماده( 1) بند اساس بر کنند ولینمی ارائه معنوی خسارت

 و مدت معنوی، ضرر اهمیت و واحوالاوضاع همانند معیارهایی اروپا، در محاکم قضایی رویه و

 شده، متحمل دیدهزیان که هاییناراحتی و اختالالت روانی، و جسمانی دردهای شدت

 خسارت مالی ارزیابی جهت در تواندمی... و 7ایجادشده دیدهزیان هایآزادی برای که محدودیتی

 3معنوی و مادی خسارات جبران فرانسه، حقوقی نظام در امروزه. گیرد قرار مورداستفاده معنوی،

                                                                                                     
1. DCRR: Draft Common Frame of Reference.  

1. Lahe, Janno; Kull Irene, “Compensation of non-pecuniary damage to persons close to the 

deceased or to the aggrieved person”, International Comparative Jurisprudence (1111)1, p.1;  

9. Von Bar, Christian (Ed.) et al., Principal, Definitions and Model Rules of European 

Private Law (Munich: Selier European Law Publisher,1113), p.937. 

، 13، پژوهش حقوق و سیاست، شماره «جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران»بابایی، ایرج، . 1
 .11-11(، صص 1933سال دوازدهم، )

 .131. ژوردن، پاتریس،پیشین، ص5
1. PETL: Principal of European Tort Law.. 

7. Micu, op.cit, p.511. 
3. Préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. 
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. پذیردمی صورت 1«تیاکدین فهرست» به موسوم فهرستی اساس بر بدنی هایآسیب از ناشی

 دائمی، و موقتی کارایی در نقص قبیل از مواردی فهرست، این در شدهبینیپیش معنوی خسارات

 دست از تفریحی، یا ورزشی هایفعالیت انجام در پذیریآسیب زیبایی، در نقص رنج، و درد

 برای حتی امروزه لذا 1.شودمی شامل را...  و آوری فرزند و خانواده کیلتش ازدواج، شانس دادن

 9.است شدهارائه معیارهایی نیز رنج و درد از ناشی خسارات محاسبه

 ایوسیله عنوانبه نباید معنوی خسارت پرداخت که نمود توجه نیز نکته این به باید درنهایت

 معنوی رضایت تحصیل معنوی، خسارت جبران از هدف. شود قلمداد دیده،زیان شدن دارا برای

 همین بر وی؛ مالی رضایت تحصیل نه شده، متحمل که است رنجی و درد دلیل به دیدهزیان

 «تناسب» و «انصاف» اصل دو معنوی خسارت تعیین برای بشر، حقوق اروپایی دادگاه رویه اساس

 1.دهدمی قرار موردتوجه را
 

 معنوی خسارت به رانای حقوقی نظام رویکرد( 1-2-1

 ضرر جبران 1973 مصوب کیفری دادرسی آئین قانون 3 ماده تصویب زمان در نگهبان شورای

 در شدهبینیپیش نص برخالف درنتیجه و داد تشخیص شرع خالف را جرم از ناشی معنوی زیان و

 شدهاشاره مادی خسارات به صرفاً 1973 مصوب قانون در پیشین، کیفری دادرسی آئین قانون

 و کیفری دادرسی آئین شکلی قانون سکوت با که داشتند اعتقاد حقوقدانان از بسیاری 5.است

 قانون 11 ماده ازجمله قوانین سایر به استناد با و نشده نفی قانون این در معنوی خسارت ازآنجاکه

 اوجوداینب ؛1دانست مطالبه قابل ایران حقوقی نظام در را معنوی خسارت توانمی مدنی، مسئولیت

                                                                                                     
پیر های بدنی در فرانسه تشکیل شد. ریاست این کمیته را ژانناشی از صدمه ای برای تعیین انواع خساراتکمیته 1115. در سال 1

(، رئیس اسبق شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور فرانسه، بر عهده داشت و این فهرست Jean-Pierre Dintilhacتیاک )دین
 به نام او شهرت یافت.

1. Auxéméry, Yann, L’évaluation du dommage psychique en droit commun, Annal 

Médico-Psychologique (1117)175, pp.939-111. 

(، صص 1931، )19، سال 99، شمارهفصلنامه پژوهش حقوقهای درد و رنج، . شوشی نسب، نفیسه، نحوه ارزیابی خسارت9
111-111. 

1. Micu, op.cit, p.511. 

، سال 11، شماره مطالعات فقهی و فلسفی، «و حقوق ایران جبران خسارت معنوی در فقه»محمودی، سعیده، مرادخانی، احمد،  .5
 .51(، ص1931ششم،)

 .111پیشین، ص  قرارداد، از خارج های، الزام؛کاتوزیان، ناصر191. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب اهلل، پیشین، ص1
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 بوده روروبه جدی تردیدهای با معنوی، خسارات جبران به حکم صدور در قضایی رویه هادیدگاه

 در دادگاه چنانکه است؛ شدهمشاهده قضایی رویه در هاییانعطاف اخیر، هایسال در البته. است

-خون ریقتز اثر در که داد کسانی معنوی خسارت جبران به حکم ها،هموفیلی به موسوم پرونده

 نوع به توجه با نیز خسارت این میزان. بودند شده مبتال ایدز یا و هپاتیت بیماری به آلوده های

 سطح) دیدهزیان شخص وضعیت و( ایدز یا هپاتیت) بود شده مبتال آن به دیدهزیان که بیماری

 بین) کامل دیه از نسبتی میزان به...(  و بودن فرزند دارای بودن، متأهل یا مجرد سن، تحصیالت،

 1.شد تعیین( کامل دیه درصد 111 تا 11

 جبران قابل قیودی، با را معنوی خسارت صراحتاً ،1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون

 جبران تواندمی شاکی»: 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده موجببه. است دانسته

 هرچند. «کند مطالبه را جرم از ناشی الحصولکنمم منافع و معنوی و مادی هایزیان و ضرر تمام

 دارد ولی جرم از ناشی زیان و ضرر قالب در معنوی خسارات جبران بر داللت مزبور، ماده متن که

 خسارات جبران خصوص در کلی قاعده یک بیانگر که شدهتنظیم ایگونهبه ماده، همین 1 تبصره

 اعتبار و حیثیت هتک یا روحی صدمات از عبارت معنوی زیان» تبصره این موجببه. است معنوی

 خسارت جبران به حکم صدور بر عالوه تواندمی دادگاه. است اجتماعی یا خانوادگی شخصی،

 آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل از دیگر طرق از زیان رفع به مالی،

 ناظر صرفاً را مزبور تبصره که کندیم ایجاب چنین نویسی،قانون منطق اگرچه «.نماید حکم

 امر بدین ما را حقوقی منطق بدانیم ولی جرم از ناشی زیان و ضرر یعنی ماده، متن در مقرر حکمبه

 که تعریفی کنیم زیرا تفسیر کلی، قاعده یک عنوانبه را مزبور تبصره که سازدمی رهنمون

 ندارد جرم ارتکاب به اختصاصی هیچ نموده، ارائه آن جبران لزوم و معنوی خسارت از گذارقانون

 تبصره این اطالق مغایر و دلیل هرگونه فاقد جرم، از ناشی زیان و ضرر جبران به آن ساختن مقید و

 خسارت جبران قابلیت عدم زمینه در استداللی گونههیچ دیگر مذکور ماده به توجه با لذا. است

 ازنظر نگهبان شورای رسد،می نظر به اینکه ویژهبه. نیست پذیرفته ایران حقوقی نظام در معنوی،

 نظریه( 1) بند در. است نموده عدول دانسته، شرع خالف مطلقاً را معنوی خسارت که خود قبلی

                                                                                                     
های آلوده در نظام حقوقی ایران ونمطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خ»عباسی، محمود؛ شکرامرجی، ایوب؛ محمدی، سمیرا، . 1

 .31-33(، صص 1933، شماره هشتم، سال سوم، )حقوق پزشکی، «و فرانسه
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 خسارت جبران اصل قبول با»...  آمده کیفری دادرسی آئین قانون خصوص در نگهبان شورای

 دادگاه در و تعیین دیه و تعزیر قانون، یا رعش ازنظر که مواردی در مالی خسارت به حکم معنوی،

 صرفاً نظریه، همین( 7) بند در و.« است شرع موازین خالف صادرشده، حکم آن مورد در

 .است شدهشناخته شرع موازین خالف دیه، بر مازاد هایخسارت

 مطالبه برای مانعی نیز شرعی ازنظر که دارد موضوع این از حکایت فقهی، موازین در تأمل

 و شخصیت حقوق به تعدی حرمت بر روایات و آیات از بسیاری. ندارد وجود معنوی خسارات
 صدمات گونهاین توان،می اساس همین بر که دارد تأکید افراد معنوی حقوق و اعتبار به صدمه
 جندببنسمره معروف داستان در 1.نمود تلقی الضرر قاعده مشمول و ضرر از مصداقی را معنوی

 معنوی ضرر جبران به حکم( ص) پیامبر باشد،می «الضرار و الضرر» قاعده اصلی ستندم که نیز
 این نیز فقها از بسیاری. کرد تردید نباید معنوی هایزیان به نسبت قاعده این شمول در لذا نمود،

 چیزی انسان آبروی و عرض» فقها برخی عقیده به مثال طوربه اند؛دانسته جبران قابل را خسارت
 مردم بین او سرشکستگی و ذلت موجب آن هتک و است مؤثر شخص احترام در که تاس

 بستگانش و زوجه بر یا شود مطلع او محارم بر یا کند تجاوز او همسر به کسی اگر پس. شودمی

 از چیزی یا بگوید ناشایست و ناسزا او روی در یا بزند تهمت او به یا کند غیبت او از یا شود وارد
 حقیقت در که کرده هتک را او آبروی صورت این در کند، ظاهر نیست راضی که ار او اسرار

 با معنوی خسارت جبران که دارند عقیده بسیاری حتی 1.«شودمی محسوب ضرر و است اضرار
 9.ندارد شرعی موازین با مغایرتی نیز پول

 پذیرش جهت از کیفری، دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره در شدهبینیپیش حکم

 مدنی مسئولیت قانون 11 ماده مشابه پول، پرداخت طریق از آن جبران امکان و معنوی خسارت

 نخست دارد؛ وجود بارز تفاوت دو مدنی مسئولیت قانون 11 ماده و اخیر تبصره میان است اما

                                                                                                     
(، 1931، سال ششم، )11، شماره مبانی فقهی حقوق اسالمی، «جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق». نیک فرجام، زهره، 1

 .119-115صص
 .913. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، پیشین، ص1
بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با »؛ مظاهری، معصومه؛ مهاجری، مریم، 119-111نیک فرجام، زهره، پیشین، ص  .9

؛ نقیبی، 119(، ص 1931، سال دهم،)91، شماره های فقه و حقوق اسالمیپژوهش« رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
؛ نقیبی، 111(، ص 1931) 71، مطالعات اسالمی، شماره «حقوق اسالمینظریه جبران مالی خسارت معنوی در »سیدابوالقاسم،

، شماره هفت، سال چهارم، نامه فقه و حقوق اسالمیپژوهش، «قاعده الضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده»سیدابوالقاسم، 
 .11(، ص 1931)
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. است کیفری دادرسی آئین قانون در «تقصیر اثبات» و «تقصیر نوع و زیان اهمیت» قیود حذف

 در ولی است، بوده تقصیر مسئولیت مبنای مدنی، مسئولیت قانون در است؛ روشن امر این علت

 اسالمی، مجازات قانون جدید مقررات و فقهی موازین به توجه با کیفری دادرسی آیین قانون

 سرمایه به فقط 1مدنی مسئولیت قانون 11 ماده اینکه دوم. است استناد قابلیت مسئولیت مبنای

 دیگر قسم به و نموده اشاره( خانوادگی و شخصی اعتبار و حیثیت به وارد زیان) صاشخا معنوی

 بینیپیش عدم همین. است نکرده ایاشاره( عاطفی هایزیان و روحی صدمات) معنوی خسارات

 این. نباشد قائل اهمیتی معنوی خسارت قسم این جبران قابلیت به چندان قضائی رویه تا شده سبب

 ماده 1 تبصره موجببه. است شده برطرف 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در نقیصه

 شخصی، اعتبار و حیثیت هتک یا روحی صدمات از عبارت معنوی زیان: »مذکور قانون 11
 خسارات نوع دو هر معنوی، خسارات حاضر حال در بنابراین...«  است اجتماعی یا خانوادگی

 . شودمی شامل را مزبور

 معنای به لزوماً( مالی) صورتبه معنوی خسارت جبران طریق» اینکه، دیگر کرذقابل مطلب

 حکم مورد را جبرانی زیان، مختلف ابعاد به توجه با دادگاه است ممکن بلکه نیست؛ پول به تقویم

 خصوص در 1.«دهد حکم پول، خود به کهاین نه باشد، داشته مالی و پولی ارزش که دهد قرار

 عمل به مالی شیوه به درهرصورت، معنوی، خسارت جبران 9اند؛داشته بیان برخی اخیر، تبصره

 در یابد امامی التیام پول مبلغی پرداخت با روحی صدمات که است این گذارقانون فرض و آیدمی

 با کنند،می اضافه چنینهم. نیست معاوضهقابل مبلغی هیچ با افراد اجتماعی حیثیت موارد برخی

 برای گذارقانون که دیگری طرق برد،پی توانمی مذکور، تبصره در «بر عالوه» عبارت به توجه

 حکم موضوع توانندنمی تنهاییبه...(  و عذرخواهی) است کرده بینیپیش معنوی خسارت جبران

 چندان ایعقیده چنین رسدمی نظر به. دارند تکمیلی جنبه و گیرند قرار معنوی خسارت جبران

 مذکور قانون 1 تبصره در« بر عالوه» اصطالح بردن کار به از گذارقانون هدف ازیر نباشد؛ دقیق

 اینکه نه است، جبران قابل غیرمالی طریق از هم و مالی طریق از هم معنوی، خسارات که بوده این

                                                                                                     
تواند از کسى که لطمه وارد آورده است جبران مى  ،کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود. »1

 ....«زیان مادى و معنوى خود را بخواهد
 .. خدابخشی، عبداهلل، پیشین1
 .31زاده، فخرالدین، جزوه درسی آیین دادرسی کیفری، بازیابی شده از سایت اختبار، ص. عباس9



35 
 

 

  ... خسارات مطالبه امکان بر 7931 مصوب کیفری رسیداد آیین قانون تاثیر

 خسارت جبران روش درواقع. باشد قائل تکمیلی جنبه خسارت جبران دوم فرض برای گذارقانون

 از ترکیبی یا و غیرمالی مالی، جبران تواندمی که دارد بستگی دیدهزیان وضعیت به ازجمله معنوی

 .نماید ایجاب را دو این

 تردید پولی یا مالی طریق از معنوی خسارت جبران به نباید حاضر حال در اینکه، خالصه

 طریق از معنوی زیان جبران مورد، هر خاص هایویژگی به توجه با توانندمی هادادگاه و داشت

 صراحتاً قانون بلکه باشند؛نمی مواجه قانونی منع با مورد این در و کنند انتخاب را پولی غیر یا پولی

 . است داده هاآن به را اختیاری چنین
 

 کیفری دادرسی آیین قانون در معنوی خسارت مطالبه قلمرو( 1-1

 امکان و معنوی خسارات یحاًصر مثبت اقدام یک در گذارقانون هرچند شد، بیان که طورهمان

 از را خسارات این قلمرو ،1 تبصره در است ولی دانسته ممکن را پول پرداخت طریق از آن جبران

 خصوص در معنوی، خسارات جبران قابلیت دامنه ادامه در است؛ داده کاهش جهات برخی

 .خواهد گرفت قرار موردبررسی دیات، و شرعی منصوص تعزیرات
 شرعی منصوص تعزیرات در عنویم خسارات( 2-1-1

 نوع معین، عمل یک برای اسالم مقدس شرع در که است تعزیراتی شرعی، منصوص تعزیرات

 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره موجببه. است شدهمشخص کیفر مقدار و

 منصوص تعزیرات موجب جرائم شامل معنوی خسارت پرداخت...  به مرتبط مقررات: »...1931

 خسارت شود،می گزارده اجرا به منصوص تعزیر که مواردی در بنابراین ؛«شودنمی...  شرعی

 . بود نخواهد مطالبه قابل معنوی

 قابل را معنوی خسارات منصوص، تعزیرات در گذارقانون اینکه علت شود، گفته است ممکن

 طوربه شرع در منصوص، اتتعزیر در زیان فاعل مسئولیت میزان که است این ندانسته، ترمیم

 منصوص، تعزیرات در زیان فاعل مسئولیت میزان در تغییر هرگونه لذا است؛ شدهمشخص کامل

 و میزان نوع، موجب، مقدس، شرع در گفت توانمی پاسخ در. است حرام و شرع خالف عملی

 ننموده منع را حدود در معنوی خسارات جبران گذارقانون ولی شدهتعیین نیز حدود اجرای کیفیت

 در گذارقانون طرف از معنوی خسارات جبران منع علت تواندنمی اخیر استدالل بنابراین است؛

 .باشد شرعی منصوص تعزیرات
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 در حد و قصاص موجب جرائم حکم نشدن مشخص علت 1اند،داشته بیان دانانحقوق برخی

 و دیه و نیستند معنوی تخسار مشمول اساس، از حد و قصاص» که است این 11 ماده 1 تبصره

 دارد پی در سخن این نتیجه غیرمنطقی که پذیرش. «شوند ملحق هاهمان به باید نیز منصوص تعزیر

. است تصورقابل شرعی منصوص غیر تعزیر موجب جرائم در فقط معنوی خسارت اساساً

 یا و قذف همانند حدی، جرائم مصادیق برخی در معنوی خسارت وجود خصوص در کهدرحالی

 خسارت از مصادیقی چنین نفی و ندارد وجود تردیدی قصاص، مستوجب عمدی صدمات

 واقعی هدف هرچند) نظری چنین پذیرش. نیست سازگار حقوقی اصول از یکهیچ با معنوی،

 از عظیمی قسمت شدن ضایع و کیفری و مدنی مسئولیت اختالط موجب( باشد بوده گذارقانون

 در مذکور استثنای گذار،قانون بیان شیوه به توجه با که است بهتر اینبنابر است؛ دیدهزیان حقوق

 توجه با لذا. نماییم تفسیر( شرعی منصوص تعزیر مستوجب جرائم) نص موضع در صرفاً را تبصره

 اجرای و است مدنی مسئولیت ماهیتاً معنوی خسارت جبران کهاین و گذارقانون منع عدم به

 اعم) جرائم کلیه در لذا. شود زیان فاعل مدنی مسئولیت شدن زایل موجب نباید کیفری مسئولیت

 تعزیر موجب جرائم جزبه( حدود و قصاص حکومتی، تعزیرات شرعی، غیرمنصوص تعزیرات از

. است مطالبه قابل معنوی خسارات هستند، دیه پرداخت موجب که جرائمی و شرعی منصوص

 .ندارد حقوقی و یمنطق توجیه نیز اخیر استثنای همین که هرچند

 
 شودمی پرداخت دیه که مواردی در معنوی خسارت( 1-1-1

 زیان) هرزیانی که هستیم روروبه قاعده این با طرفازیک دیه، و معنوی خسارت خصوص در

 عبارتی به. کرد جبران بار دو تواننمی را زیانی هیچ دیگر طرف از و شود جبران باید( مطالبه قابل

 اکثر. باشد داشته را آن دوباره جبران ادعای تواندنمی شخص دیگر شد برانج زیانی کههمین

 شود،می فرض که است مقطوعی مبلغ دیه که هستند نظر این پیرو تالی هایدادگاه و دانانحقوق

 معنوی خسارت مطالبه دیدگاه، این اساس بر است؛ کافی جرم از دیدهزیان خسارت جبران برای

 . نیست پذیرشقابل شود،می رداختپ دیه که مواردی در

 متحمل مقطوع، مبلغ این جزبه کند، ثابت دیدهزیان اگر که است این اساسی سئوال

                                                                                                     
  .. خدابخشی، عبداهلل، پیشین1
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 جبران مدنی مسئولیت هدف اگر و شده هم معنوی خسارت ازجمله دیگری هایخسارت

 در را صشخ معنوی و مادی هایخسارت تمام دیه که بهانه این با ندارد، دلیلی هیچ بوده خسارت

 آرای در کشور عالی دیوان مقابل، در. کنیم خودداری وی خسارت جبران از است، گرفته نظر

 دیگر دیه پرداخت با و گرفته نظر در را شخص بر وارد هایخسارت تمام دیه داشته، بیان متعددی

 راریاص رأی نمونه عنوانبه. )باشد داشته را آن جبران تقاضای شخص که ماندنمی باقی زیانی

 زمان در نیز نگهبان شورای( کشور عالی دیوان عمومی هیئت 11/13/1913 مورخ 111 شماره

 را دیه بر مازاد خسارت صراحتاً خود، نظریه 7 بند در ،1931 کیفری دادرسی آئین قانون تصویب

 ایادله به تمسک با حقوقدانان و فقها برخی دیدگاه، این مقابل در البته. است دانسته شرع خالف

 به وارده خسارات همه دیه پرداخت اگر که معتقدند تسبیب و الحرج الضرر، عقال، بنای همانند

 ماهیت ایشان، اعتقاد به 1.شود پرداخت بایستی نیز دیه بر مازاد خسارت ننماید، جبران را دیدهزیان

 به هوارد خسارت جبران برای که را چیزی شارع است، ممکن چگونه و است خسارت جبران دیه

 1بداند؟ کافی نیست، کافی علیه مجنی

 صدمات برای که مورد هر در حاضر، حال در گفت چنین باید یادشده، به مراتب عنایت با

 خود به وارد معنوی خسارت مطالبه حق شاکی است، شدهتعیین دیه منفعت، یا عضو نفس، بر وارد

 که فرضی کند،می جبران را دیدهزیان هایخسارت تمام دیه شده فرض چنین درواقع. ندارد را

 زیرا رسد؛می نظر به نقد قابل خصوص، این در ما حقوقی نظام موضع. نیست اثباتقابل آن خالف

 فزونی به رو معنوی خسارات اهمیت روزروزبه نوین، کشورهای حقوق در شد بیان که گونههمان

 با حکم، این اینکه مضافاً است؛ شدهبینیپیش آن جبران چگونگی برای ایویژه مقررات و بوده

 . نیست سازگار نیز خسارت کامل جبران اصل و دیدگانزیان حقوق

 به دیه که شود وارد اشخاصی به معنوی زیان است، ممکن موارد برخی در دیگر سوی از

 مثال طوربه نیست؟ ممکن معنوی خسارت مطالبه نیز موارد این در آیا شود؛نمی پرداخت ایشان

 به دیه موارد این در اینکه به توجه با کند، تکهتکه وحشیانه شکلی به را میتی بدن یشخص اگر

 یا شودمی پرداخت آن از وی دیون و است متوفی خود مال بلکه شود،نمی پرداخت ورثه

                                                                                                     
 .133-131(، صص 1971، )تهران: میزان، 1، چ1، جنو در حقوق کیفری اسالمهای دیدگاهمرعشی، سید محمدحسن، . 1
 .131همان، ص. 1
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 مطالبه را خود بر وارد معنوی خسارت توانندمی متوفی ورثه آیا گردد،می صرف خیر هایدرراه

 مطالبه از مانع کیفری، دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره حکم گفت توانمی پاسخ در کنند؟

 به. شودنمی است، کرده دریافت را دیه که ایدیدهزیان از غیر اشخاصی توسط معنوی خسارت

 کند مطالبه نیز را معنوی خسارت دیه دریافت بر عالوه ندارد حق دیه، کنندهدریافت بهتر عبارت

 معنوی صدمات متحمل( علیهمجنی) اصلی دیدهزیان از مستقل که دیگری شخاصا یا شخص اما

 مسئولیت فلسفه و هدف راستای در و عادالنه تفسیری چنین. نیستند حکم این مشمول اند،شده

 و نداشته مطابقت تفسیری چنین با مذکور تبصره ظاهر رسدمی نظر به لکن دارد،برمی گام مدنی

 کرده ممنوع را معنوی خسارت جبران مذکور تبصره شود،می پرداخت دیه هک مورد هر در مطلقاً

 .باشند شده معنوی صدمات متحمل دیگر اشخاص یا اصلی دیدهزیان کهاین از اعم است

 خسارت داشته، اشاره گذارقانون که طورهمان است؛ وارد حکم این بر نیز دیگری ایراد

 شود،می پرداخت دیه که مواردی در حال شود؛ ترمیم غیرمالی هایجبران با است ممکن معنوی

 معنوی خسارت بابت تواندنمی دیدهزیان آیا نیست؟ ممکن هم معنوی خسارت غیرمالی جبران آیا

 مطالبه کند، فراهم را او خاطر آرامش موجبات که ساده عذرخواهی یک صرفاً خود، به واردشده

 .باشد شرعی موازین خالف تیدرخواس چنین که رسدمی نظر به بعید نماید؟

 فرضی در را معنوی زیان مطالبه 1931 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره

 و است نموده منع شودمی پرداخت دیه که مواردی و  گذارده اجرا به شرعی منصوص تعزیر که

 نیست جرم که زیانباری عملیات و غیرمنصوص تعزیرات قصاص، حدود، مانند موارد سایر در

 فروض این در که بود قائل باید موارد، این در گذارقانون منع عدم به توجه با لذا. ندارد حکمی

 . کند مطالبه نیز را خود بر وارد معنوی خسارات تواندمی دیدهزیان

 ما حقوقی نظام معنوی، خسارت جبران مطلق پذیرفتن کرد اشاره نیز نکته این به باید خاتمه در

 است ضروری رسد،می نظر به. کندمی مدنی مسئولیت بحران اصطالحبه همان ارگرفت را

 جبران نحوه و میزان تعیین راستای در معنوی، خسارات جبران کلی حکم بر عالوه گذارقانون

 . کند وضع را مقرراتی نیز معنوی خسارات

 

 گیرینتیجه
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 و شود جبران کامل صورتهب دیدهزیان خسارت که است آن مدنی مسئولیت هدف ترینمهم

 دیگر،بیانبه. بازگردد زیان از پیش وضعیت به دیدهتا زیان کرد تالش باید دارد، امکان که آنجا تا

 نگرفته صورت بارزیان فعل گویی که دهیم قرار وضعیتی در را دیدهزیان که است آن هدف

 توجه و نموده دنبال را فهد این 11 ماده تصویب با هرچند کیفری دادرسی آیین قانون. است

 ماده 1 تبصره وضع با متأسفانه اما است، کرده نمایان را دیدهزیان خسارت جبران به خود کامل

 جبران اصل بر توجیهیغیرقابل استثنائات و برده سئوال زیر را خود تمجیدقابل اقدام این مذکور

 خسارات کلیه است داده حق دیدهزیان به مذکور، قانون 11 ماده. است آورده وارد خسارت کامل

 تبصره به توجه با کند؛ مطالبه زیان عامل از را جرم از ناشی الحصول ممکن منافع و معنوی و مادی

 عدم مطالبه و معنوی خسارت مالی جبران که شودمی استنباط چنین ماده، این 1 تبصره صدر و 1

 شدهپذیرفته ما حقوقی نظام در کلی قاعده یک عنوانبه نماید، اتالف صدق که مواردی در نفع

 مذکور، ماده 1 تبصره اخیر قسمت ولی ندارد؛ نیز جرم از ناشی زیان و ضرر به اختصاصی و است

 کامل جبران اصل قلمرو دیات، و شرعی منصوص تعزیرات باب در استثنائاتی بینیپیش با

 . است داده کاهش را خسارات

 کیفری، دادرسی آیین قانون 11 ماده 1 تبصره در مقرر ئاتاستثنا به توجه با کرد ادعا توانمی

 قلمرو درواقع. دهدمی کاهش را آن از ناشی مدنی مسئولیت قلمرو بار،زیان عمل کیفری وصف

 از محدودتر شود،می تلقی جرم که باریزیان افعال در نفع عدم و معنوی خسارات جبران قابلیت

 مطلب توضیح. شودنمی تلقی جرم که است باریزیان عالاف در نفع عدم و معنوی خسارات قلمرو

 اینکه صرف نیست جرم که باریزیان افعال در نفع عدم خسارت بودن مطالبه قابل برای اینکه

-زیان افعال در بود اما خواهد کافی ،(عام معنای به اتالف) نماید اتالف صدق مذکور خسارت

 صدق خسارات این اوالً که است جبران قابل یصورت در نفع عدم شود،می تلقی جرم که باری

. شودمی گذارده اجرا به شرعی منصوص تعزیر که نباشند مواردی زمره در ثانیاً. باشد داشته اتالف

 موازین از یکهیچ با که اینتیجه. است شدهمشخص دیه آن برای که نباشند جرائمی زمره در ثالثاً

 قاعده یک عنوانبه را معنوی زیان جبران که حقوقی هاینظام در حتی نیست، سازگار حقوقی

 آیین قانون رسدمی نظر به بنابراین ندارند؛ تردید جرم از ناشی معنوی زیان جبران در اند،نپذیرفته

معنوی در  خسارات مطالبه قلمرو از نوعیبه فریبنده، ظاهر باوجود 1931 مصوب کیفری دادرسی
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 جرائم کاسته است.
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 (.1931) اول، سال دوم، اول، شماره اسالمی، حقوق و
 پژوهش فصلنامه ،«رنج و درد هایخسارت ارزیابی نحوه( »1931) نفیسه،  نسب، شوشی -  

 (.1931) ،19 سال ،99 شماره حقوق،
 مجد، فرهنگی و علمی مجمع انتشارات: )تهران تعهدات، و قراردادها آثار ،مهدی شهیدی، -  
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 (.1931 پنجم، چاپ
 ،(قرارداد از خارج الزامات)مدنی مسئولیت اهلل،حبیب رحیمی، ؛ حسین سید صفایی، -  

 (.1931 پنجم، چاپ سمت، انتشارات: )تهران
 اختبار، سایت از شده بازیابی کیفری، دادرسی آیین درسی جزوه فخرالدین، زاده، عباس -  

(1939). 
 از ناشی مسئولیت تطبیقی مطالعه» سمیرا، محمدی، ایوب؛ شکرامرجی، محمود؛ عباسی، -  
 سوم، سال هشتم، شماره پزشکی، حقوق فصلنامه ،«فرانسه و ایران حقوقی نظام در آلوده هایخون

(1933.) 
 (.1935 چهارم، چاپ میزان، نشر: )تهران مدنی، مسئولیت مبانی مرتضی، سید زاده، قاسم -  
 دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه: )تهران تولید، عیب از ناشی مسئولیت ناصر، کاتوزیان،-  

 (.1931  دوم، چاپ تهران،
 بنیاد انتشارات: )تهران مالکیت، و اموال مدنی حقوق مقدماتی دوره  _________-  

 (.1933 یکم، و سی چاپ میزان، حقوقی
 تهران، دانشگاه انتشارات: )تهران اول، جلد قرارداد، از خارج هایالزام  _________-  
 (.1931 یازدهم، چاپ
 معنوی خسارت ایراد مدنی مسئولیت» شجاع، روزبهانی محمد؛ روشن محسن؛ کاظمی، -  
 ،«هالیهموفی پرونده به نگاهی با آلوده، خون انتقال اثر در هپاتیت و ایدز هایبیماری از ناشی

 (.1939هشتم، ) سال ام،سی شماره پزشکی، حقوق فصلنامه
 علوم نشر مرکز انتشارات: )تهران ،(1) مدنی بخش فقه، قواعد مصطفی، سید داماد، محقق -  

 (.1939یازدهم، چاپ اسالمی،
 ،«ایران حقوق و فقه در معنوی خسارت جبران» احمد، مرادخانی، سعیده؛ محمودی، -  

 (.1931ششم، ) سال ،11 شماره فلسفی، و فقهی مطالعات
اول، )تهران: نشر  جلد ،اسالم کیفری حقوق در نو هایدیدگاه محمدحسن، سید مرعشی، -  

 (.1971دوم،  چاپ میزان،
 با معنوی خسارت ترمیم فقهی مبانی بازخوانی» مریم مهاجری، معصومه؛ مظاهری، -  

 سال ،91 شماره اسالمی، حقوق و فقه هایژوهشپ فصلنامه ،«زوجین غیرمالی حقوق بر رویکردی
 (.1931، )دهم
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 چاپ عروج، انتشارات: )تهران اول، جلد فقهی، قواعد محمد، سید بجنوردی، موسوی -  
 ق(..ه 1111 سوم،
 چاپ مجد، انتشارات: )تهران ایران، حقوق در جبران قابل خسارات اهلل،روح نوازان،مهمان -  
 (.1931 دوم،
 مطالعات ،«اسالمی حقوق در معنوی خسارت مالی جبران نظریه» سیدابوالقاسم ی،نقیب -  

 (.1931) ،71شماره اسالمی،
 فقه نامهپژوهش «خانواده به معنوی خسارت جبران و الضرر قاعده»  ____________ -  

 (.1931چهارم، ) سال ،7اسالمی، شماره  حقوق و
 اسالمی، حقوق فقهی مبانی «حقوق و فقه در ویمعن خسارت جبران»  زهره،  فرجام، نیک -  

 (.1931) ششم، سال 11 شماره
 و حقوق در تطبیقی مطالعه) قراردادی مدنی مسئولیت مبانی حسن، سید شبیری، وحدتی -  

 (.1935اول،  چاپ اسالمی، فرهنگ و علوم پژوهشگاه: )قم( فقه
 (.1931) نهم، شماره ادگستری،د ماهنامه «النفععدم مفهوم» اهلل،فرج نیا، هدایت  -  

 عربی
 االسالم، شرائع تنقیح فی االفهام مسالک  ،(ثانی شهید) علی بن الدین زین العاملی الجبعی -   

 ق(..ه 1111 االولی، الطبعه االسالمیه، المعارف موسسه: )قم عشر، الثانی المجلد
 االسالمی، النشر موسسه: قم) دوم، و اول جلد العناوین، عبدالفتاح، میر مراغی، حسینی -   

 (. ق.ه 1115 دوم، چاپ
 مسائل فی االسالم شرائع ،(حلی محقق) الحسن بن جعفر الدین نجم ابوالقاسم حلی، -    

 ق(..ه 1113 دوم، چاپ. استقالل انتشارات: )تهران دوم، جلد الحرام، و الحالل
 المرتضویه المکتبه: )قم م،دو جلد الفقهاء، تذکره ،(حلی عالمه) یوسف بن حسن حلی، -    

 ه.ق(. 1111چاپ اول،  الجعفریه، آثار الحیاء
 ،11 جلد االسالم، شرایع شرح فی االفهام مسالک عاملی، علی ابن الدین زین ثانی شهید -  

 ق(..ه 1117 اول، چاپ االسالمیه، المعارف موسسه: )قم
 بین للتقریب العالمی مجمعال: )قم سوم، جلد تحریرالمجله، حسین، محمد الغطا، کاشف-  

 ق(..ه 1191 اول، چاپ االسالمیة، المذاهب
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 ،(ع) المؤمنین امیر االمام مدرسه: )قم دوم، جلد الفقهیه، القواعد  ناصر، شیرازی مکارم -  
 ق(..ه 1111 سوم، چاپ
 آثار نشر و تنظیم موسسه: )تهران دوم، جلد الوسیله، تحریر اهلل،روح سید خمینی موسوی -  

 ق(..ه 1113 سوم، چاپ ره، خمینی امام
: )بیروت ،97 و 11 جلد االسالم، شرایع فی جواهرالکالم حسن، محمد شیخ نجفی -  

 ق(..ه 1111 هفتم، چاپ العربی، التراث داراالحیاء
 ق(..ه 1113 سوم، چاپ بصیرتی، مکتب نشر: )قم عوائداالیام، مالاحمد، نراقی -  
 

 فرانسه و انگلیسی

- Auxéméry, Yann (1117) “L’évaluation du dommage psychique en droit 

commun”, Annal Médico-Psychologique,175(1117), pp.939-111. 

- Howarth, David. (1331). “Economic Loss in England: the search for 

coherence”, in Civil Liability for Pure Economic Loss, Vol. 11, Kluwer Law 

International, 1st edition. 

- Lahe, Janno; Kull Irene (1111) “Compensation of non-pecuniary damage to 

persons close to the deceased or to the aggrieved person”, International 

Comparative Jurisprudence, 1(1111), pp.1-7. 

- Micu, Bogdan Florin (1119) “Consideration on Moral Damages Caused by an 

Offense”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 31, pp. 511-519. 

- Von Bar, Christian (Ed.) et al. (1113) Principal, Definitions and Model Rules 

of European Private Law, Munich: Selier European Law Publisher. 

- Wier, Tony. (1111). An Introduction to Tort Law, second edition, Oxford. 

- Zimmermann, R. (1111) “Comparative Report” in: Winiger B., Koziol, B., 

Koch, B. & Zimmermann R., Digest of European Tort Law, Vol.1, Berlin: De 

Gruyter & Co. 

 

 الکترونیکی منابع
 :از شده بازیابی ،«حقوق رساله سایت» عبداهلل، خشی،خداب



35 
 

 

  ... خسارات مطالبه امکان بر 7931 مصوب کیفری رسیداد آیین قانون تاثیر

http://rhoghough.ir visited in 1939/11/11 



 

 

 


