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 چکیده

قانون آیین  81ه در ماد ازجملهی وارده ناشی از جرم در حقوق ایران هاخسارت
شده است. با توجه به تقسیم الحصولممکندادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع 

باشد، از موارد قابل یمی از قواعد مسئولیت مدنی ادر پارهتصویب این قانون که تحولی 
انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از 

ل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و شمول اص
 تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد.

در جرائم موجب تعزیرات منصوص  الحصولممکنمطالبه خسارت معنوی و منافع 
یر است. پذامکانشرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، 

در  رفتهازدستق.د.ک. جدید شامل منفعت  81ماده  6تبصره  در شدهاعمالمحدودیت 
توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با یمجرائم علیه اموال نبوده و 

شود و در جرائم  الحصولممکنتواند شامل از دست رفتن منافع ینمتوجه به روایات، 
و خسارت معنوی قابل  حصولالممکنموجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع 

 یر آن است.و غمنظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی  81مطابق ماده  مطالبه و
 

الحصول، مسئولیت مدنی، ضرر و زیان، خسارت معنوی ، منافع ممکن  واژگان کلیدی: 
  تعزیرات منصوص شرعی.
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 مقدمه
قانون آیین دادرسی  81 ر مادهازجمله د ،های وارده ناشی از جرم در حقوق ایرانخسارت

شده که مطابق همین مقرره در الحصول تقسیممنافع ممکن کیفری جدید به مادی و معنوی و

الحصول در برخی موارد غیرقابل مطالبه و خصوص امکان جبران خسارت معنوی و منافع ممکن

 .امکان جبران آن تردید شده استدر جبران اعالم و حداقل در برخی موارد 

الضرر و الضرار فی » رچند شرع مقدس اسالم بر اساس اصول و قواعد کلی ازجمله قاعدهه

 ضررهای چه اشخاص به ار خسارت و ضرر هرگونه ایراد ،«حرج و عسرنفی » و قاعده «االسالم

 است ممکن چگونه اساس بر همین،  نموده ممنوع طورکلیبه ضررهای معنوی چه و مادی

 باشد. نداشته وجود آن مطالبه امکان و شده مواجه محدودیت با مواردیدر  خسارت جبران

گونه ضرر و رایراد ه 11و 93ازجمله در اصول ، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ها منع شده است و حقوق معنوی انساناز لطمه به 96و  69، 66ل خسارت ممنوع شده و طبق اصو

جبران  باید .ا.ق 878 معنوی کسی وارد آید طبق اصلاگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه 

- به .و یا بالصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است شود و در قوانین عادی نیز تلویحاً

خص االجرای فعلی باألقوانین و مقررات الزمۀ با بررسی در محدود یمسعی  دار ،صورت هر

ولیت مدنی و مجازات اسالمی و منابع معتبر ئسقانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و م

 . الحصول بپردازدوتحلیل پیرامون خسارت معنوی و منافع ممکنفقهی به بحث و تجزیه

 

 قانون آ.د.ک جدید 41مطالبه خسارات با توجه به ماده  -4
مقررات »دارد: مقرر می 8936قانون آیین دادرسی کیفری  81بند آخر تبصره دوم ماده 

الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات با منافع ممکنمرتبط 

ابتدا به بررسی خسارت معنوی در اینگونه جرائم با توجه به «. شودمنصوص شرعی و دیه نمی

پردازیم و سپس به امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه با توجه لوایح ارسالی به شورای نگهبان می

 پردازیم:قانون می این 81به ماده 

 
 خسارت معنوی در جرائم موجب دیه مطالبه -4-4

ک جدید که صدر آن به اصل جبران کامل خسارت اشاره دارد، ولی .د.آ.ق 81در ماده 
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تبصره دوم آن امکان پرداخت خسارت معنوی را در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و 

 کند.دیه خارج می

موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در تاریخ که بهدر الیحه آیین دادرسی کیفری 

به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی رسیده و برای  83/88/8931

های هزینه»نمود: الیحه مقرر می 81ماده  6شده بود، تبصره اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده

ق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابمتعارف درمآن

 8«.مطالبه است

پس از بحث و بررسی قرار گرفتن الیحه آیین دادرسی در جلسات متعدد شورای نگهبان، 

موردایراد خالف قانون اساسی و شرع به آن گرفت. ایراد شورای نگهبان به تبصره  29این شورا 

با قبول اصل جبران خسارت  81ماده  8ر تبصره د»الیحه به این مضمون بود:  81ماده  6و  8

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

پرداخت  81ماده  6در مورد آن حکم صادرشده، خالف موازین شرع است و در تبصره 

 6«.های مازاد بر دیه خالف موازین شرع استخسارت

ماده  6اد شورای نگهبان و اعاده آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تبصره پس از ایر

الحصول تنها به زمانی اختصاص دارد که منافع ممکن»، الیحه به این صورت اصالح شد: 81

الحصول و نیز پرداخت خسارت صدق اتالف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن

پس از «. شودگردد، نمیمواردی که دیه پرداخت می معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و

صورت دوباره اصالح، اما این بار اصالح آن به 6اصالح و ارسال الیحه به شورای نگهبان تبصره 

الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منافع ممکن»نگارشی بود: 

زیان معنوی »دارد: که مقرر می 81ماده  8ه با توجه به تبصر«. شودمنصوص شرعی و دیه نمی

عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است، دادگاه 

تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به می

و نظر به ایراد شورای نگهبان به این «. عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند
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با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به  81ماده  8در تبصره » :داردتبصره که بیان می

خسارت مالی در مواردی که ازنظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن 

هبان مطالبه خسارت معنوی در به نظر شورای نگ  8«.حکم صادرشده، خالف موازین شرع است

مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، یعنی جبران این خسارت از طرق مالی و مادی نباشد، 

پذیر است. حتی در جرائم موجب دیه مثل الزام به عذرخواهی، درج حکم  در جراید و ... امکان

پرداخت خسارت » دارد:که مقرر می 6و تعزیرات منصوص شرعی و در اصالح نهایی تبصره 

، نیز مؤید همین نظر است «شودمعنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی دیه نمی

مقررات »...الحصول در این تبصره ازجمله توانست مثل منافع ممکنگذار میچراکه قانون

ه از صورت مطلق از این دو جرم خارج کند، ولی استفاداستفاده کرده و جبران آن را به« مرتبط...

بیانگر آن است که اطالق پرداخت شامل جبران خسارت « مقررات مرتبط»بجای « پرداخت»واژه 

از طریق مالی بوده چراکه، در موارد عذرخواهی و یا درج حکم در جراید چیزی پرداخت 

 .شودنمی

 

 خسارت معنوی در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی مطالبه -2-4

داخت خسارت معنوی در جرائم موجب تعزیرات منصوص ک پر.د.آ.ق 81ماده  6تبصره 

شرعی را غیرممکن نموده و تعزیرات منصوص را از حیطه اصل جبران کامل خسارت خارج 

توان تفسیر کرد در مواردی که جبران خسارت معنوی واژه پرداخت می کرد. بامالحظه

ران است و این مقرره صورت مالی نباشد، در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی قابل جببه

طور کامل و تبصره سبب محدودیت و خارج کردن آن از اصل جبران کامل خسارت به

قبول است؟ آیا گذار در این خصوص قابلقابل طرح این که آیا رویکرد قانون شود. مسئلهنمی

ت گذار برای رفع اشکاالت شورای نگهبان مسیر معقولی را در پیش گرفته؟ دلیل مخالفقانون

شورای نگهبان در خالف شرع دانستن پرداخت مالی خسارت در مواردی که تعزیر منصوص 

های متمادی بعد از پیروزی شرعی توسط دادگاه مورد حکم قرارگرفته چه بوده؟ وقتی در سال

یک از قوانین کیفری خبری از تعزیر منصوص شرعی نبوده، حال چه انقالب اسالمی در هیچ

باره شورای نگهبان متوجه این خأل آشکار در قانون شده و به ه یکمشکلی پدیدار گشت ک
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 دنبال آن اشکال به قانون وارد کرده است؟ این رویکرد شورای نگهبان قابل انتقاد است و دغدغۀ

درک نیست. مجلس بر اساس ایراد مزبور چندان قابل شورا و اشکاالت متعدد این نهاد به مصوبه

این تعزیرات محدود بوده و از سوی دیگر اساساً مصادیق قطعی مورد  سو تعدادچراکه، از یک

گذار جمهوری اسالمی ازاین قانوناتفاق فقها نیست و موضوعیتی در جامعه فعلی ندارد و پیش

شک پذیرش تعزیر منصوص ها حکم روشنی را بیان نکرده بود. از سوی دیگر بیدر مورد آن

آید، چراکه ابهام گذاری به شمار نمیعرصه قانونشرعی بدین شکل، رویکردی صحیح در 

 قانونی به دنبال داشته و ابهام سازی در قانون صحیح نیست.

شده شده نیز نظرهای مختلفی در این خصوص ارائه و بررسی های انجامدریکی از پژوهش

 در این پژوهش ابتدا به یکی ازنظرهای موجود در خصوص تعزیر منصوص شرعی که آن 8است.

اشاره و با ذکر برخی دالیل فقهی و قانونی،  6داند.را تعزیرات در قبال هرگونه محرمات شرعی می

شود. در ادامه با طرح دو احتمال که یکی تعزیر منصوص شرعی را درستی رد میاین نظر به

محرمات واجد »دانسته و دیگری آن را منحصر به « محرمات واجد نص شرعی بر قابلیت تعزیر»

شود گیری میداند و با بررسی نظرهای شورای نگهبان در این زمینه، نتیجهمی« ر مقدر شرعیتعزی

که منظور مقنن از تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که میزان مجازات تعزیری آن 

تعزیرات »دیگر، مفهوم مختار این پژوهش از تعزیرات منصوص شرعی، بیانمنصوص است. به

  9است.« مقدر

صوص تأسیس اینگونه از تعزیر، با توجه به سیاست کیفری اسالم در خصوص تشریع در خ

شده است، ها تصریحمجازات حدی و تعزیری که در کالم برخی فقها نیز به تمایزات آن دوگانه

ازجمله اینکه تعزیر متناسب با مقتضیات زمان، خصوصیات مرتکب، بزه دیده و جرم ارتکابی و 

منظور تأدیب مجرم و پیشگیری از تکرار جرم تعیین ای وارده به جامعه و بههمچنین میزان ضرره

رسد که تعزیرات اعم از منصوص )مقدر و غیرمقدر( و غیرمنصوص باید در ید شود، به نظر میمی

تواند با توجه به شرایط جامعه باشد. در این خصوص حاکم جامعه اسالمی میحاکم جامعه اسالمی
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  8به نسبت شرایط مختلف، اقدام به تعیین میزان مجازات و نحوه اجرای آن کند. و با رعایت تناسب

ای ذکر در بخش حدود یا تعزیرات، ماده« مواد عمومی»توانست در ذیل بحث گذار میقانون

عنوان کلی تعزیرات منصوص اکتفا ننماید. با و در متن آن جرائم خاصی را احصاء کند و تنها به

ورای نگهبان نظر فقهی موسع در فهم تعزیر منصوص شرعی را موردقبول قرار توجه به اینکه ش

گذار عبارت فقهی و رسد قانونداده، حال دادرسان باید چگونه عمل کنند؟ درهرحال به نظر می

مطلق را در قانون وارد کرده و هیچ الزام قانونی جهت تبعیت دادرسان از رویکرد فقهی شورای 

وجود آنچه مسلم است، اینکه اصطالحی فقهی در قانون ذکرشده باایننگهبان وجود ندارد. 

شده باشد. در این مورد مانند سایر است، بدون آنکه مفهوم و مصادیق آن تعریف و مشخص

کند، با مشکل خاصی مواجه قانون اساسی موضوعیت پیدا می 827مواردی که ارجاع به اصل 

در صورت  نقص، سکوت، اجمال و  827ق اصل سو قانون اساسی طبهستیم. چراکه، از یک

تعارض قوانین، قضات را مکلف به مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی کرده است. دادرس باید 

به تعیین تکلیف این مهم همت گمارد  و مشخص کند که در چنین موقعیتی کدامین رویکرد 

کند و معیار انتخاب این اری میفقهی در فهم  این اصطالح فقهی و احصاء تعداد آن ما را ی

توان تواند باشد؟ درواقع باید مشخص شود به کدام دیدگاه فقهی میرویکرد فقهی چه می

مراجعه کرد و مالک انتخاب آن دیدگاه چیست؟ از سوی دیگر، مراجعه به فتاوای و منابع معتبر 

نظر فقهی میان اختالف کند، چراکه در این مرحله نیز شاهد وجودهم این اجمال را  رفع نمی

حل را ارائه داد که در راستای قاعده الضرر و اصل جبران کامل فقها هستیم. شاید بتوان این راه

قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و با استفاده از اصول تفسیر حقوقی،  66خسارت و اصل 

ین امر اکتفا کنیم که رویکرد حداقل به تعزیرات منصوص شرعی را موردقبول قرار داده و بر ا

گیرد و بقیه موارد داخل در عنوان تعزیر این عنوان تنها برخی رفتار مجرمانه محدود را  در برمی

گیرد. ممنوعیت جبران خسارت منصوص شرعی نبوده و ذیل عنوان تعزیر غیرمنصوص قرار می

 شود.تر میمعنوی در اینگونه جرائم محدودشده و راه برای جبران خسارت معنوی گسترده
 

 خسارت مادی در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی مطالبه -2

ک جدید که در صدر این ماده خسارات ناشی از ارتکاب جرم به .د.آ.ق 81موجب ماده به
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دیده، و با یک وسیله زیانشود و قابل مطالبه بهالحصول تقسیم میمادی، معنوی و منافع ممکن

الحصول ره دوم آن و پرداخت خسارت معنوی و منافع ممکنمخصص منفصل در بند آخر تبص

شود، در این طور مالحظه میشود. همانشامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی

الحصول که خسارت مادی است، در این دو تبصره پرداخت مالی خسارت معنوی و منافع ممکن

آید که منظور ارات مادی شده باشد. به نظر میصرف خسای بهجرم استثناء شده، بدون آنکه اشاره

الحصول که از خسارت شود، چراکه وقتی منافع ممکنمقنن شامل صرف خسارت مادی هم می

شود. خسارات مادی باشد که شامل منافع مادی است که در آینده نصیب شخص میمادی می

توان صولی یعنی قیاس اولویت میشود، چراکه با تفسیر اموجود ناشی از این جرائم را هم شامل می

الحصول که همان عدم امکان مطالبه منافع ممکن  «اصل»این دلیل که موضوع به این نتیجه رسید. به 

دانیم که از خسارات مادی است، طبق قانون برای ما روشن است و موضوعی که حکمش را نمی

ع بودن پرداخت مالی که همان خسارات مادی است و علت حکم که همان خالف شر «فرع»

است. در مواردی که تعزیر منصوص شرعی و دیه توسط دادگاه مورد حکم قرارگرفته که نظر 

شده به پرداخت خسارت مادی در اینگونه جرائم خالف شرع  شورای نگهبان هم در ایراد گرفته

تر از اصل تر و شدیددانستن آن بود که در مباحث قبل به آن اشاره شد. علت حکم در فرع، قوی

شود و نظر دیگر اولی این استثناء شامل خسارات مادی هم می طریقتوان گفت به است. پس، می

توان در این مورد ارائه کرد، این است که به دلیل ابهام و عدم تعریف منصوصات شرعی و که می

خسارات و گذار، برای جلوگیری از محدود کردن اصل جبران کامل تعیین مصادیق از سوی قانون

ک و قاعده .د.آ.ق 81توان به استناد صدر ماده قید نکردن خسارات مادی در تبصره دوم، می

 الضرر و اتالف و بنای عقال، خسارت مادی را در اینگونه جرائم از فاعل زیان مطالبه کرد.
 

 الحصولمنافع ممکن -3

 6دیه طبق تبصره الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و مطالبه منافع ممکن

باشد. ولی نظر به مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، این مصادیق اصوالً قابل مطالبه نمی 81ماده 

تواند سبب از دست دادن منافع مادی در آینده برای فرد متضرر از جرم شود. شاید بتوان تنها نمی

را صرف  گذار در خروج تعزیرات منصوص شرعی از اصل جبران کامل خسارتعلت قانون

ها در روایات رسیده از ائمه اطهار)ع( تعصب به این دسته از محرمات شرعی به دلیل ذکر آن
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 رسد.گذار به نظر نمیدانست که منطق و مبنای فقهی قابل دفاعی برای توجیه این رویکرد قانون
 

 الحصولمفهوم ممکن -4-3

شده اگر الحصول تصریحقانون آیین دادرسی کیفری، منافع ممکن 81ماده  6در تبصره 

الحصول قرار گیرد، قلمرو این الحصول در مقابل ممتنعممکن در مقابل محال و درنتیجه ممکن

شک یابد. زیرا هر آنچه محال و ممتنع نباشد، بیطور غیرمعقول گسترش مینوع ضرر و زیان به

 ممکن خواهد بود.

های خوبی را به موقعیت زمان مشخص و محدوددرنتیجه امکان دارد که شخص در یک

گذار نبوده دست آورد و منافع چشمگیری تحصیل کند. لذا این معنی وسیع کلمه موردنظر قانون

تواند تا این حد نامعقول و غیرمتعارف گسترش یابد. لذا برخی الحصول نمیو قلمرو منافع ممکن

که در زمان وقوع جرم از حقوقدانان معتقدند که مراد از منافع ممکن الحصول، منافعی است 

  8منشاء حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است.

البته باید اذعان کرد طرح این نظریه به معنی این نیست هر نفعی که احتمال دارد در آینده 

شد آن علیه شود، قابل مطالبه باشد، بلکه منظور منافعی است که اگر جرم واقع نمیعاید مجنیٌ

الحصول شد. درواقع مراد از عبارت ممکنرفت و حاصل میطع و یقین از بین نمیطورقنفع به

  6الوصول نیست بلکه امکان حصول آن وجود داشته است.محتمل
 

 ماهیت منافع ممکن الحصول -2-3

 شود:قانون آیین دادرسی کیفری، دو مطلب مهم مستفاد می 81ماده  6با استناد به تبصره  

 عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است.گذار بهلحصول را قانونامنافع ممکن( الف

 الحصول باید ناشی از رفتار مجرمانه باشد.ب( محرومیت فرد از منافع ممکن
 

 الحصولمطالبه خسارت در منافع ممکن -3-3

مقررات مرتبط به منافع »دارد: ک جدید که مقرر می.د.آ.ق 81ماده  6طبق بند آخر تبصره 
                                                                                                   

(. 8921، چاپ اول، )تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 8محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد آخوندی  .8
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، 8الحصول و صدق اتالف، )مجلۀ مطالعات علوم اجتماعی، دورۀ سوم، شماره خداداده، منیژه، الهیان، مجتبی، ممکن .6
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طور که ، همان«شودالحصول، شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیممکن

توان گفت در تمام مواردی که شخص منفعت ناشی از کار مالحظه شد، باوجوداین مقرره می

الحصول است، از دست بدهد به دلیل تعیین دیه از سوی شارع در خود در آینده را که ممکن

 امکان مطالبه آن نخواهد بود. جنایات وارد به اعضاء

آن الیحه مقرر  81نظر به الیحه دادرسی کیفری که به شورای نگهبان فرستاده شد در ماده 

الحصول های مادی و معنوی و منافع ممکنتواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی می»داشت: می

 ناشی از جرم را مطالبه کند. 

 : زیان معنوی عبارت است از...8تبصره 

که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کارشناس یا بر های متعارف درمان: هزینه6تبصره 

 8«.اساس سایر ادله قابل مطالبه است

الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق منافع ممکن»شورای نگهبان با این ایراد که 

اطالق آن در  81ین در ماده اتالف کند، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیرشده باشد، بنابرا

غیر موارد مذکور خالف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی 

الحصول به الحصول دارد شمول حکم منافع ممکنشده ولو اینکه منافع ممکنبرای آن دیه تعیین

سیون قضایی و را خالف شرع دانست و پس از اصالح در کمی 6تبصره   6«.آن خالف شرع است

توان گفت  حقوقی مجلس شورای اسالمی به شکل مقرره فعلی درآمد که با تصویب آن می

دادرسی کیفری که به آن اشاره شد را محدود و  81اصل جبران کامل خسارت در ابتدای ماده 

گردد که در مباحث قبلی مقید کرده است که این ایراد به همان بحث خسارات مازاد بر دیه برمی

به آن اشاره شد ولی این محدودیت شامل منفعت ناشی از کار که در موارد جرائم علیه اموال 

پذیر شود و مطالبه آن امکاندهد را نمیشده و شخص منافع ناشی از آن را در آینده از دست می

الحصول را در تعزیرات منصوص و دیه صراحت مطالبه منافع ممکناست. چراکه این مقرره به

اء کرده و دیه مقدار مقدری است که از طرف شارع در جنایت به نفس و اعضاء مقررشده استثن

تواند شامل جرائم علیه اموال شده و نه اموال و نظر به مصادیق تعزیرات منصوص شرعی که نمی

 و منافع ناشی از آن را در برگیرد و این مورد از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج است.
                                                                                                   

 .2های مجلس، همان، ص پژوهش .8
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 الحصول و صدق اتالفمنافع ممکن -1

الحصول اختصاص منافع ممکن»دارد: که مقرر می 6سؤال مهم دیگری که از بند اول تبصره 

توان بیان کرد آیا منظور این است که منافع می« به مواردی دارد که صدق اتالف کند...

 آید؟ الحصول تنها بر اساس قاعده اتالف به دست میممکن

ورای نگهبان به این نحو اصالح شد و در ایرادی که شورای نگهبان این تبصره بعد از ایراد ش

الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق منافع ممکن»گرفته بود به این مضمون بود که 

با توجه به مثالی که در آن  8«.اتالف کند. مانند کسی که از قبل برای کاری اجیرشده باشد...

تبع آن رسد منظور شورای نگهبان و بهر دارد به نظر میقیدشده و اشاره به اجیر بودن کارگ

تواند شده خود میباشد و مثالی هم که زدهاز صدق اتالف، مالیت داشتن این منافع می 6تبصره 

 این امر را تائید کند.

 
 ماهیت و شرایط ایجاد اتالف -1-1

تالف محور ضمان است، تردید ابی 6اتالف از ریشه به معنای نابود شدن و از بین رفتن است.

باره اختالف شود؟ درایناما آیا مقصود از آن اتالف حقیقی است و یا حکمی را نیز شامل می

است. بنابراین تحقق اتالف شرایطی را نیازمند است تا بتواند شخص اتالف کننده را ضامن 

لبی چند درخور صورت قانونی و شرعی خواستار باشد. لذا در ذیل مطابشناسد و جبران آن را به

 شود.این عنوان آورده می

قانون آیین دادرسی کیفری در جریان  81ماده  6به استناد تبصره  الف( تحقق موضوع اتالف:

قاعده اتالف و ثبوت ضمان، ابتدا باید موضوع اتالف تحقق یابد، یعنی چیزی تلف مستند به 

صورت )از بین ی این تفویت بهشود که گاهکسی باشد. اتالف با هرگونه تفویت مال محقق می

صورت تفویت منعفت و یا ضایع کردن آن و یا غیر آن است، خواه رفتن( است و گاهی به

 صورت مستقیم باشد یا باواسطه، افزون بر این اتالف اعم از تضییع است.اتالف به

ین معنا صورت ارتکازی در ذهن وجود دارد، ابنابراین قاعده اتالف با لحاظ مناسباتی که به

رساند که هر آنچه دست مالک را برای همیشه از آن قطع کند، یا حتی احتمال برگشت را می
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   8اتفاقی آن به مالک وجود داشته باشد ضمان دارد مانند اینکه مال کسی در دریا انداخته شود.

مراد از مالیت شرعی یعنی آنچه عقال آن را ثروت و نفع  شده:ب( مالیت داشتن تلف

انند و هم در بازار قیمتی داشته باشد و هم مورد تائید شارع نیاز باشد. مالیت نداشتن چیزی دمی

مقدار بودن یا کم بودن آن مال است، گاهی به سبب نبود منفعت در آن است که ناشی از بی

دانه گندم، گاهی به سبب فراوانی آن چیز است که تحصیل آن ضرری برای انسان مانند یک

  6ند آب رودخانه.ندارد، مان

اتالفی که بدون دخالت انسان محقق  صورت مستقیم یا غیرمستقیم:ج( دخالت انسان به

های کمی که ناشی از حوادث طبیعی و عواملی که شود ضمان آور نخواهد بود و خسارت

  9دست انسان در مؤثر نبوده باشند مشمول قاعده اتالف نیستند.

علق به دیگری هرگونه اختصاص آن به شخص حقیقی یا مراد از ت د( تعلق متلف به غیر:

صورت حق صورت ملکیت نباشد بلکه بهحقوقی محترکی است، هرچند این تعلق و اختصاص به

شده از اموالی باشد توان اذعان کرد که اگر مال تلفخاص یا حق عام مانند اوقاف باشد. لذا می

اتالف آن موجب ضمان نیست، چون مالک  کس تعلق ندارد، مانند مباحات عمومی،که به هیچ

 1حق دیگری است.و مبنای قاعده اتالف، رعایت و احترام به

مواردی وجود دارند که اتالف به دستور شرعی است مانند  ه( غیر مشروع بودن اتالف:

اینکه خطایی در حکم قاضی بدون تقصیر صورت گرفته که در این موارد ضمان وجود ندارد، 

او مأمور به صدور حکم بوده و شرعاً معذور است. بنابراین قاعده اتالف در این موارد  چون

  1المال است.جریان ندارد و ضمان این اتالف بر بیت

ها مالی که ازنظر شرع احترام ندارد و احیاناً اتالف آن شده:و( محترم بودن مال تلف

گمان اتالف اشیایی بی 2اصالً نخواهد بود.رود مشمول ادله ضمان مطلوب مأمور نیز به شمار می

تنها مالیت ندارد بلکه مانند آالت قمار و وسایل لهو و لعب و نوع شیء محرمی که شرعاً نه
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هاست، ضمان آور نیست. البته اتالف وسایل محرمی که نزد اهل مطلوب شرعی تلف کردن آن

اتالف ممکن است در عین باشد  8ذمه مالیت دارد به دست مسلمان موجب ضمان به قیمت است.

شده است لیکن اگر و یا منفعت. در اتالف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع

منفعت هنوز موجود و محقق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برو تحت عنوان منافع 

 شود.الحصول مطرح میممکن

الحصول را درک منفعت و منافع ممکن توان تفاوت بین اتالفبا توجه به مطالب فوق می

شود که ضرر و زیان مادی به دو صورت اتالف عین و اتالف منفعت، محقق میکرد. ازآنجایی

شده است لیکن اگر باید گفت، منظور از اتالف منفعت، منفعت موجودی که مورد تلف واقع

برود تحت عنوان منافع منفعت هنوز موجود و محقق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین 

 شود.ممکن الحصول مطرح می

های رسیده یک باغ تحت عنوان اتالف منفعت و از مصادیق مثال تلف کردن میوهعنوانبه

برداری است مشمول های باغی که یک ماه دیگر قابل بهرهضرر و زیان مادی ولی اتالف میوه

  6الحصول خواهد بود.منافع ممکن

الحصول نیازی نیست که وامدار قاعده اتالف باشیم و بر منافع ممکن و برای جبران خسارت

 یافت.توان به نتیجه بهتر و منطقی دستاساس شرایط عمومی ضرر می

 

امکان جبران خسارت در جرائم موجب قصاص، حدود و تعزیزات غیرمنصوص  -1

 شرعی

کیفری از قصاص و حدود و تعزیرات غیرمنصوص نامی  دادرسی 81نظر به اینکه در ماده 

اختصار به الحصول ارتباط دارد، بههای معنوی و منافع ممکنبرده نشد و این موارد با خسارت

رفتۀ الحصول ازدستتعریف و سپس به بررسی امکان جبران خسارت معنوی و منافع ممکن

 پردازیم:ناشی از این جرائم می

به دیدگاه لزوم جبران  8936قانون مجازات اسالمی مصوب  سال  در مورد رویکرد کلی

دارد: حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و مقرر می 89خسارات تأکید نموده است و در ماده 
                                                                                                   

 .681(.  ص 8187، )قم: نشر السالمیه،  2حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، جلد  .8

 .692 -691(. صص 8971آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، )تهران: انتشارات سمت،  .6
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ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه تربیتی و اجرای آن

جهت حاصل شود ه و خسارتی که ازاینشده است تجاوز کند و هرگونه صدممشخص

که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و درصورتی

شود. در این ماده خسارت مطلق آمده و المال جبران میدر غیر این صورت، خسارت از بیت

مان آور و مأمور در این قانون نیز دیه و ض 813شامل هر دو نوع مالی و مدنی است و در ماده 

 شده است.بینیطور مطلق پیشفرض دستور غیرقانونی مقام رسمی به

این قانون  87نیز دیه از اقسام مجازات محسوب شده و طبق ماده  8936قانون سال  81در ماده 

دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، 

شود. موجب قانون مقرر میا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد بهاعضاء و ی

دیه مقدر مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر  111موجب ماده به

 نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقررشده است.

و  8971قانون مجازات اسالمی مصوب سال  132تا  631و  81و  86اد بنابراین از بررسی مو

شود دیه برای جبران خسارت استنباط می 8936قانون مجازات سال  767تا  111و  87و  81مواد 

معنوی ناشی از قتل غیرعمدی یا قتل عمدی که باگذشت اولیاء دم از قصاص رضایت به دریافت 

شده و بینیهای جسمانی، پیشی قصاص نباشد و یا سایر صدمهدیه داده باشند و یا امکان اجرا

آموزی آن مطرح باشد جلب رضایت و جبران زیان از قبل از آنکه جنبه تادیبی و عبرت

 دیده اعم از مصدوم یا اولیاء مقتول موردنظر است.زیان

لیه عهای معنوی هستند که بر مجنیًوجرح، قطع عضو و تغییر شکل آن خسارتقتل، ضرب

بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد، اما گذار در پیششود و قانونوارد می

-های مالی که در خیلی از موارد درنتیجه خسارت معنوی و یا به همراه آن به وجود میخسارت

  8آید امری جداگانه بوده و داخل در دیه نیست.

 
 ان خسارت مفهوم و ماهیت حد و امکان جبر -4-1

شده و در گویند که برای آن در کتاب و سنت معینحد از نظر اصطالحی به عقوبتی می
                                                                                                   

سرخوش، جواد؛ پژم، کلثوم، بررسی رویکرد فقهی و حقوقی قوانین جاری نسبت به خسارات معنوی ناشی از جرم در  .8
 .   812و 811(. صص 8932، 61حقوق کیفری ایران، )مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه،  شماره 
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های های بدنی با اندازهاصطالح فقهی، مراد از حدود با توجه به معنای واژه، برخی مجازات

قانون  81و در ماده  8شده است.مشخص است، که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین

شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع می به مجازاتی گفته میمجازات اسال

شده است. به نظر حنفیان، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن مقدس تعیین

رود. زیرا در الناس است، حد به شمار نمیاهلل باشد. از دیدگاه آنان، چون قصاص حقحق

دارد، ولی فقهای اهل سنت، قصاص را در شمار حدود قرار  قصاص امکان عفو و مصالحه وجود

واژه حدود،  9اند.همه، بیشتر فقهای امامیه قصاص را در شمار حدود ندانسته با این 6اند.داده

کاررفته و مراد از آن فرایض و محرمات الهی یا به به« حدوداهلل»چهارده بار در قرآن غالباً با تعبیر 

تر از معنای رو مفهوم قرآنی حدود گستردهنواهی خداوند است. ازاینتعبیر دیگر اوامر و 

 1در احادیث حد به معنای متعددی ازجمله کیفر نامعین یا هرگونه کیفر 1مصطلح فقهی است.

 کاررفته است. به

در خصوص مصادیق حدود، دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق جرائم مستوجب حد 

نظر مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه، اتفاق یکسان نیست. درباره برخی

نظر است. وجود دارد. ولی درباره شمار دیگر ازجمله: لواط، مساحقه، قوّادی، ارتداد، اختالف

برخی از فقها تعداد  2اند.بیشتر منابع فقهی اهل سنت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته

ازجمله اسباب اختالف در شمارش جرائم  7اند.مورد ذکر کردهجرائم مستوجب حد را شانزده 

ای جرائم مانند راهزنی در برابر سرقت و تعزیری به شمار آوردن برخی حدی، مستقل ندانستن پاره

جرائم مانند ارتداد است. یکی از مصادیق خسارت معنوی قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا 

بیند و گاهی طورجدی آسیب میاجتماعی و خانوادگی شخص بهاست. در اثر چنین نسبتی حیثیت 

شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می

شود. این قبیل خسارات در حقوق اسالم موردتوجه جدی کسر شأن اجتماعی مخاطب می
                                                                                                   

 .611(. ص 8927یه، تهران: المکتبۀ االسالم)، جواهر الکالم، حمدحسن، مینجف .8

 .89(. ص 8111)دمشق: دارالفکر،  ،1زحیلی، وهبه، الفقه االسالمی و ادلته، جلد  .6

 .396(. ص 8181، بیروت: مؤسسه المنار)، بحوث فقهیه، حسینیشیخالحلی،  .9

 .817(. ص 8168، دارالمشرق(، المجموعه العلیه من کتب و رسائل و فتاوی، )بیروت: بن تیمیه حرانیم عبدالحلی احمدبن) یهتیمابن .1

 .92(. ص 8189، قم: مکتب امیرالمؤمنین )ع()فقه الحدود و التعزیرات،  بدالکریم، اردبیلی، ع .1

 .1-3(. صص 8111، دار احیاء التراث العربیه، )بیروت: ، الفقه علی المذاهب االربعمحمد بن عبدالرحمان جزیری، .2

 .619(. ص 8169، بیروت: دارالحادی)مصباح الفقاهه،  خوئی، ابوالقاسم،.7
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جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن  دیده اعاده حیثیت،شده و برای تسلی خاطر زیانواقع

اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبه مرتکب قذف و دشنام و یا تنبه 

قانون مجازات اسالمی  628الی  611تبع روایات و کتب فقهی در مواد گذار بهدیگران، قانون

بینی نموده است. تازیانه شالق را پیش 11آن را جرم  اعالم نموده و مجازات تا  8936مصوب سال 

گذار از طرقی اجرای مجازات به بنابراین قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانون

نیز آمده است:  8936قانون سال  611پردازد. در ماده دیده میجبران خسارت و تشفی خاطر زیان

مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت  الناس بوده و تعقیب و اجرایحد قذف حق

 شود.گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می

هرحال باآنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف به

قذوف جرائم با مجازات مشخص آمده ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به م

گذار به اجرای مجازات دیده و شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانونمی

بینی گذار پیشجبران خسارت معنوی منجر به یک شیوه خاص نیست. در مواردی که قانون

شود و در مواردی که شیوه خاصی مانند اجرای مجازات نموده است به همان نحو عمل می

نشده باشد دادگاه برحسب مورد و شرایط پرونده تصمیم الزم را بینیران پیشخاص برای جب

بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا کند. پیشاتخاذ می

تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن گذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بیقانون

تناسب نوع ست بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران بوده و باید بهدارد و این بهترین دلیل ا

  8خسارت راهی برای جبران و یا زدودن آثار منفی آن برگزید.

نتیجه ملحوظ، لزوم جبران خسارت به ضرر معنوی وارده مقذوف، در استکشاف آرای 

و حتی در صورت  گزیندفقهای عظام که برای جبران ضرر و زیان معنوی، مصالحه مالی را برمی

توان چگونگی جبران و عدم مصالحه در خسارات معنوی با عرفی دانستن ضررهای وارده می

که رو در تأدیه خسارات معنوی هستند درصورتیتقویم آن ، از دیگر کشورهایی که پیش

  6مخالف شرع و عقل نباشد استفاده کرد.

                                                                                                   
 سرخوش، جواد؛ پژم، کلثوم، همان. .8

حسینی، فاطمه سادات؛ قیوم زاده، محمود، رهبرپرو؛ محمدرضا، بررسی فقهی و حقوقی ضرر معنوی در قذف، )مجلۀ  .6
 . 11(. ص 8931،  18های فقه و حقوق اسالمی، شماره وهشپژ



61 
 

 8931 بهار، ششموبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

ون آیین دادرسی کیفری جدید و قان 81با توجه به تعریف حد و مصادیق آن و صدر ماده 

الحصول ناشی از جرائم حدود اصل جبران کامل خسارت مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن

گذار پذیر است. البته در جبران غیرمالی خسارت معنوی در کلیه جرائم، منعی توسط قانونامکان

م دیه و تعزیرات وجود ندارد و بحث در مورد جبران مالی خسارت معنوی است که در جرائ

گونه است. جبران پذیر، همینمنصوص شرعی محدودشده و جبران مالی آن در حدود امکان

تواند الحصول در جرائم موجب حد، برای مثال در سرقت مستوجب حد، متضرر میمنافع ممکن

ه شدشده که دارای منفعت در آینده بوده و در اثر سرقت تلفخسارت ناشی از منافع مال ربوده

تواند خسارت معنوی ناشی از را مطالبه کند. یا شخصی که مورد تعرض جنسی قرارگرفته، می

 صورت غیرمالی و یا مالی باشد.تواند بهاین اقدام قبیح را مطالبه کند که طریقه جبران می

 
 مفهوم و ماهیت تعزیزات غیرمنصوص شرعی و امکان جبران خسارت  -2-1

ر در مسالک االفهام چنین آمده، تعزیرات جمع تعزیر در تعریف لغوی و اصطالحی تعزی

لغت به معنای ادب کردن و در اصطالح شرع، عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در 

چنین آمده:  81ای معین نشده و در قانون مجازات اسالمی در ماده اصل شرع برای آن اندازه

موجب قانون در موارد یا دیه نیست و بهتعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص »

  8«.ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال شود...

توان به جرائم ضد عفت و اخالق عمومی و از مصادیق تعزیرات غیرمنصوص شرعی می

های فاقد شرایط اجرای های ناروا غیر از زنا، سرقتهتک حرمت اشخاص، دشنام دادن، نسبت

ها های بازدارنده  برای آند، کالهبرداری، جعل، تزویر و... که در قانون تعزیرات و مجازاتح

گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه مثال تهدید به بمب عنوانشده نام برد. بهمجازات تعیین

قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق شده بهگذاریعمومی یا ادعای اینکه این وسایل بمب

ا شش ماه تا دو سال حبس در پی .م.ق 188موجب ماده هان عمومی از جرائم عمدی است و بهاذ

دارد. چنین ادعا یا تهدیدی سبب ترس، اخالل در نظم، امنیت، آسایش، آرامش عمومی و 

شود. در این ماده عالوه بر مجازات مجرم، جبران خسارت وارد به دولت یا اضطراب عمدی می
                                                                                                   

(. 8183، چاپخانه مؤسسه پاسدار اسالم ، )تهران:82(، مسالک االفهام، جلد الدین بن علی بن مشرف عاملیزینشهیدثانی) .8
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شده است. خساراتی که بر دولت یا اشخاص در اثر تهدید ممکن است یبیناشخاص نیز پیش

شود  دولت به محاصره تواند هر دو جنبه مالی و معنوی داشته باشد. یعنی باعث میوارد شود، می

جایی وسایل و امکانات بزند یا نیروی انسانی را مدت زیادی محل تهدید بپردازد یا دست به جابه

ره بازدارد یا دست به تخریب و اقدامات دیگر زند )خسارت مالی( و از سرگرم و از کار روزم

طرف دیگر با انجام تهدید موقعیت دولت در داخل و خارج کشور تضعیف و در مواردی امنیت 

کشور به خطر افتد و اعتبار آن مخدوش شود، )خسارت معنوی( و در جرائم دیگر مانند جرم 

های خصوصی ب اعتماد  عمومی نسبت به اسناد و نوشتهجعل و تزویر که ارتکاب آن موجب سل

تواند دارای هر دو جنبه خسارت مالی و معنوی باشد که نحوه ارتکاب این جرم و عمومی که می

  .شودها و ابزارهای متنوع استفاده میدائما در حال تغییر است و در ارتکاب آن از روش

ه مالی و معنوی باشد. خسارت معنوی شامل تواند دارای هر دو جنبخسارت ناشی از جعل می

های صدمه بر حیثیت و اعتبار و شهرت فردی، خانوادگی، شغل و صدمه بر احساسات و ناراحتی

طور مثال جعل نوشته برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار دیگری نسبت شود. بهروحی و روانی می

مقامات یا نشر مطالب خالف مصالح آمیز به اعمال منافی عفت به یک زن، ارسال نامه توهین

منظور ایجاد گرفتاری قانونی او، از مصادیق معنوی ناشی از اجتماعی به نام و امضاء شخصی به

توان خسارت معنوی و هم منافع شود. در این جرائم هم میباشد که بر افراد وارد میجعل می

  .الحصول را ناشی از آن را مطالبه کردممکن
 

 یرویه قضای -5
آرایی از سوی محاکم دادگستری در باب خسارت معنوی صادرشده که حائز اهمیت است 

 کنیم:ها اشاره میکه در ادامه به تعدادی از آن

الف( شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موردی که یکی از مقامات سازمان    

ن اسناد رسمی)آقای...( مبادرت اسناد و امالک در روزنامه مدعی شده بود، یکی از سردفتراثبت

 811به تنظیم سند خالف واقع کرده است، پس از محکومیت مقام ثبتی به اتهام افتراء طبق ماده 

سابق مورد ضرر و زیان معنوی چنین حکم  6و  8های کیفری در دادگاه8926قانون تعزیرات 

که حیثیت و شئون شغلی او در دادگاه ... تجدیدنظرخواه را در مطالبه ضرر و از این حیث »داده: 

حکم قاعده الضرر و الضرار فی االسالم رهگذر این انتساب مخدوش شده است، و ازآنجاکه به
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 878هیچ نوع ضرر اعم از مادی و معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 

نون حمایت از حقوق قا 8993قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ... قانون مسئولیت مدنی 

و... مسئولیت  8981مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

عنوان خسارت مدنی مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به

فی ای برای تشتواند همواره این نوع ضررها را تدارک ولی حسب مورد وسیلهاگرچه نمی

متضرر و تخفیف آن و جبران بخشی از خسارت است، بنابراین دعوی خواهان را وارد و موجه 

میلیون ریال  6قانون مسئولیت مدنی آقای ... را به پرداخت مبلغ  9و  6تشخیص ... به تجویز مواد 

یر بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و عالوه بر این با توجه به نوع تقص

کند. این آن قانون، تجدیدنظر خوانده را به عذرخواهی از آقای ... مکلف می 81به استناد ماده 

البته حکم دادگاه باید بر اساس نظر دیوان عالی کشور در مورد برآورد میزان  8«.رای قطعی است

خسارت با جلب نظر کارشناس باشد و در این خصوص شعبه هشتم دیوان عالی کشور در حکم 

تعیین خسارت معنوی از طرف دادگاه بدون جلب نظر »چنین رای داده:  8992/3/1 – 1869

این مسئله هم حاکی از وجود سابقه  6«.کارشناس عمل خارج از وظیفه و خالف قانون است

 قضایی جبران خسارت معنوی با امور مادی در نظام قضایی کشور است.

در مورد اسناد باکره نبودن  8929/6/81-618-616تهران در دادنامه  6ب( دادگاه کیفری  

همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معوی در وجه خواهان )زن( 

  9محکوم کرده است.

دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی خانم احترام علیه شرکت هوایی آسمان به  61ج( شعبه 

ادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزند خلبانش در خواسته مبلغ پنج میلیون ریالی، خسارت م

نظر به اینکه ضرر و » ... و خسارت دادرسی چنین حکم داده:  8921/6/87جریان سانحه هوایی 

االصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها زیان علی

عالوه حادثه ناگوار مزبور متاثر شده، بهفرزندش ازنظر روحی و عاطفی و معنوی شدیدا متألم و 
                                                                                                   

به نقل از:  863و 891(. صص8973، ققنوسانتشارات تهران: ) خسارت معنوی در حقوق ایران، چاپ اول،پروین، فرهاد،  .8
، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان 8268/9/72، کالسه پرونده 81/9/8977-677؛ دادنامه 3، ص 1/2/8977روزنامه سالم 

 تهران.

 .71(. ص 8918متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، )تهران: انتشارات رهام،   .6

 .686آشوری، همان، ص  .9
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سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین و غیره نسبت به خواهان و وجود رابطه 

باشد، ثابت و محقق است و دفاع موجهی از ناحیه خوانده نیز به عمل نیامده، ها میعلیت بین آن

واد یک و دو قانون مسئولیت مدنی هذا دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به معلی

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت ضرر و زیان مادی و معنوی 

دارد، رای ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان صادر و اعالم می 11711مبلغ 

 8«.حضوری است

رای دادگاه » چنین مقرر کرده:  8991/86/1-9113د( شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم 

عنوان کنندگان در قتل عالوه بر پرداخت مبلغی خسارت بهبر محکومیت هر یک از شرکت

قانون اصالح قسمتی از  3ماده  6صدمات روحی به شاکی خصوصی )پدر مقتول( به استناد شق 

شود ه میبا توجه به این رای، مالحظ 6«.صحیح است 8991مواد آیین دادرسی کیفری مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفری فوق که هنوز در محاکم نظامی قابلیت اجرا دارد نیز  3ماده  6بند 

 تواند مستندی برای مطالبه خسارت معنوی و جبران آن به طریق مادی باشد.می

مورخ  861دادگاه تهران در دادنامه شماره  82ه( در مورد نقض زیبایی هم، شعبه 

قانون  927با توجه به ماده » ... ورد یک حادثه رانندگی چنین حکم داده: خود در م 81/87/8971

مجازات اسالمی، به جهت اعالم نقض زیبایی، دادگاه متهم موصوف را از جهت زیبایی با توجه 

به اعالم پزشکی قانونی، به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال ارش، ظرف دو سال از تاریخ وقوع 

 «.کندوم میجرم در حق آقای ... محک

دریکی از جدیدترین آراء صادره در محاکم دادگستری رای نهایی به شماره 

باشد که خواهان آقای ن. س. فرزند ع. به می 98/12/8939به تاریخ  3913371668611113

س. دادخواستی با عنوان خواسته  -6وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  -8طرفیت 

خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته و حال و آینده با  محکومیت خوانده به پرداخت

های متشکله در احتساب خسارت دادرسی بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده

دادگاه عمومی تهران در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین  8113و  8121شعب 

که مبتال به بیماری های خونی ایشانفرآورده ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات
                                                                                                   

 آوری محمدرضا کامیار.های حقوقی، جمعنقل از: گزیده آرای دادگاه 121/22نده . پرو8921/81/6-927دادنامه  .8

 .71متین، همان، ص   .6



61 
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های خونی بوده و در اثر استفاده از مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده

شده است. و چون خواندگان به  Cهای خونی توسط خواندگان مبتالبه بیماری هپاتیت فرآورده

وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه  باشند درنتیجهگفته مینمایندگی از دولت متولی امور پیش

خسارات موصوف را نموده است. و دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران در 

با اتکا به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و  62/13/8936 – 8888دادنامه شمارۀ 

کم به محکومیت قواعد انصاف، الضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب موردپذیرش قرارگرفته ح

درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی  61خواندگان به نسبت مساوی به پرداخت 

و پرداخت مبلغ هفتادوهفت میلیون ریال بابت  C)خسارت مادی( ناشی از بیماری هپاتیت 

های آزمایشگاه حال و آینده به لحاظ عم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه

ی درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شد و در مورد الزام به عذرخواهی در جراید هاهزینه

 86حکم به بطالن دعوا صادر شد. پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور پرونده در شعبه 

موردبررسی قرار گرفت.  3913371668611113دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره  

  % 61در آن قسمت که مقتضی محکومیت تجدیدنظر خواهان به پرداخت  عنهدادنامه معترضً

عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تائید نیست زیرا هرچند در دیه کامل به

قوانین گوناگون خسارت معنوی و لزوم جبران آن موردتوجه قرارگرفته ولی در مورد 

که از مصادیق خسارت معنوی وحی ناشی از آنهای جسمانی و درد و رنج و تألمات رآسیب

قانون آیین دادرسی کیفری  81عنوان تنها وسیله جبران خسارات در ماده هستند دیه و یا ارش به

گذار تعیین شده، فلذا زبان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی از طرف قانون 8939مصوب 

های دیگر ظرخواهی در بخشعنوان جبران خسارت معنوی نیست. در خصوص تجدیدنبه

  8دادنامه با رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید و استوار نمود.

های بدوی و تجدیدنظر حکم به های صادره از دادگاهتوجه در مورد دادنامهنکته قابل

های درمانی خسارت معنوی محسوب نمیهای درمانی با این استدالل که هزینهپرداخت هزینه

اعد فقهی الضرر و تسبیب و نفی عسر و حرج و اتالف حکم به لزوم جبران شود و بر اساس قو

 اند.   این خسارت داده

                                                                                                   
 برگرفته از سایت ذیل: .8

 http://j.ijri.ir/SubSystems/Accounting/login 
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 اصل قابلیت جبران کلیۀ خسارات در آرای فقها -6
الید، ها، گذشته از قاعده علیاند. آنفقها جهت اثبات ضمان از قواعد متعددی بهره برده

ده و فقها برای اثبات مسئولیت در موارد تحت اتالف و قاعده غرور، که از موجبات ضمان بو

تری، طورکلی نیز از قواعد کلیکنند، برای اثبات ضمان بهها استفاده میشمول قاعده، از آن

اند. تفاوتی که این دو قاعده، یعنی حرمت همچون احترام مال مسلم و قاعده الضرر بهره جسته

مچون اتالف و تسبیب دارد گستردگی دایره الذکر همال مسلم و الضرر، نسبت به قواعد فوق

شمول این قواعد در مقایسه با قواعد دیگر است. برای مثال، اگر قاعده ید فقط در موارد تصرف 

اجراست یا قاعده اتالف در صورت تلف کردن مال دیگری به کار شخص در مال دیگری قابل 

 شود، قاعده احترام بهرح میدیده مطرود و یا قاعده غرور در فرض فریب خوردن زیانمی

آید جهت حقوق مسلم و الضرر یک قاعده کلی است که در هر حالتی که خسارتی به بار می

  8تواند به کار آید.اثبات ضمان عامل زیان می

ای، میرعبدالفتاح و تنی چند از فقهایی به نام امامیه، همچون مال احمد مراغه 6فقهای عامه

لی حسینی سیستانی و ناصر مکارم شیرازی، با استناد به همین قواعد ای، فاضل تونی، عمراغه

عنوان است که نهی اضرار به غیر را یکی از احکام شرعی دانسته و لزوم جبران خسارات را به

 ند.ایک اصل کلی در فقه موردپذیرش قرار داده

نهی اضرار به غیر و یا دهند، یعنی ارائه می« الضرر»این دسته از فقها با تفسیری که از حدیث 

یک « الضرر وال ضرار»نفی ضرر غیر متدارک در اسالم و با اشاره به اینکه ازنظر ادبی عبارت 

کند، فلذا این حدیث جمله نکره منفیه است و این قبیل ترکیبات در ادبیات عرب افاده عموم می

ضرر قائل به لزوم  و ضمن پذیرش عرفی بودن مفهوم 9شود،شامل تمام اقساط ضرر و زیان می

 اند.جبران کلیه خسارات شده

اند، اما طور صریح سخن نگفتههرچند که فقهای دیگر در خصوص پذیرش یا رد این اصل به
                                                                                                   

ی حقوق اسالمی، سال اهلل، اصل قابلیت جبران کلیۀ خسارات، )مجلۀ مبانی فقهنژاد، هدایتخادم سربخش، مهدی؛ سلطانی .8
 .91(. ص 8936ششم، شماره دوازدهم، 

؛ الشافعی، 91(. ص 8111جا، انتشارات مطبعه السعاده، چا، )بیالفقه االسالمی، بیاحمدمحمد، سلیمان، ضمان متلفات فی .6
ه، الفقه االسالمی و ادلته، ؛ الزحیلی، وهب19تا(. صجا، انتشارات مصطفی محمد، بیچا، )بیاالسیوطی، االشباه و االنظائر، بی

جا، چا) بیالصنایع، بی؛ الکاسانی،عالءالدین ابی بکر بن مسعود، بدایع71(. ص8113جا، انتشارات دارالفکر، چاپ دوم، )بی
 .619(. ص8187انتشارات دارالفکر،  

 .693ص (.8977بهرامی احمدی، حمید، سوءاستفاده از حق، چاپ سوم، )تهران، انتشارات اطالعات،  .9
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در خصوص  8توان از حکم مشهور فقها، همچون شهیدثانی، عالمه حلی و محقق کرکی،می

آنکه کسی مانع از آن شود شده است، مانند عدم مطالبه غرامت منافعی که از کسب حاصل می

 6که دیگری متاع خود را بفروشد، مضمونه نیست یا نظر مشهور فقها، همچون شهید اول

و   2محقق حلی 1شهید ثانی،  1اهلل رشتی،حاج حبیب  9شهیدثانی، عالمه حلی، محمدحسن نجفی،

ی مستقل از وی که با این استدالل که حرفه و کار انسان تابع خود انسان و مال  7فخرالمحققین

رو حکم به ضمان آور نبودن حبس انسان و لو شود تا قابل اتالف باشد و ازاینمحسوب نمی

اهلل محمدتقی بهجت، تر، نظر فقهای معاصر، همچون آیتاند و یا از همه عجیبصانع باشد، داده

 1شده از سوی شارعاهلل علی سیستانی و ...، بر عدم جواز مطالبه خساراتی مازاد بر دیه تعیینآیت

جمله هزینه درمان و ...، همگی گواه عدم اقبال اصل لزوم جبران کلیه خسارات در میان من

 فقهای امامیه است. 

عمده دالیل فقها برای رد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در فقه، گذشته از به چالش 

اصل عملی برائت و عدم کشاندن دالیل مورد ارائه فقهای طرفدار اصل لزوم جبران ضرر، دو 

 باشد.می
 

 گیرینتیجه
 یان است:بقابلنتایج زیر  الحصولممکنپس از بررسی و بیان مطالب خسارت معنوی و منافع 

در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی  الحصولممکنمطالبه خسارت معنوی و منافع  -

یرمالی مورد حکم غ ورتصبهحکم به خسارت مالی نباشد و جبران آن  مواردی کهو دیه در 
                                                                                                   

(. 8111جا، انتشارات مؤسسه اسماعیلیه، ، چاپ دوم، )بی1خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، جلد  .8
 .838ص

جا، انتشارات مرکز االبحاث و الدراسات چا، )بی، بی6العاملی، محمد بن جمال الدین مکی)شهید اول(، غایه المراد، جلد  .6
 .932ص (.8181االسالمیه، 

جا، انتشارات دارالکتب االسالمیه، ، چاپ چهاردهم، )بی97نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم فی شرح شرایع السالم، جلد  .9
 .11(.ص8971

 .68تا(. صرشتی، حبیب اهلل بن محمدعلی ، رسالۀ فی الغصب، ) تهران: سنگی، بی .1

جا، انتشارات ارغوان دانش، ، چاپ دوم، )بی9رح المعه الدمشقیه، جلد الدین)شهید ثانی(،  الروضه البهیه فی شالعاملی، زین .1
 .821(.ص8161

 .811(. ص8161جا، انتشارات دارالتفسیر، چا، )بی، بی9محقق حلی، شرایع السالم، جلد  .2

 . 617(. ص8911جا، انتشارات اسماعیلیان، چا، )بی، بی6فخر المحققین، ایضاح الفوائد، جلد  .7

 .23(. ص8918جا، کار تحقیقاتی در دانشگاه عالمه طباطبائی، چا، )بیبی، ایرج، شرایط خسارت قابل جبران، بیبابا .1
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 یر است.پذامکانواقع شود 

یر پذامکانمطالبه خسارات مادی نیز در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه  -

 باشد.ینم

منظور مقنن، جبران مطلق  8936قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  81مطابق ماده  -

 خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

 8936قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  81ماده  6در تبصره  شدهلاعمامحدودیت  -

 توان آن را مطالبه کرد.یمدر جرائم علیه اموال نبوده و  رفتهازدستشامل منفعت 

تواند شامل از ینمتوان گفت مصادیق آن یمبا توجه به مصادیق تعزیرات منصوص شرعی  -

 شود. الحصولممکندست رفتن منافع 

یهی برای خروج تعزیرات منصوص شرعی و دیه از شمول اصل جبران کامل مقنن توج -

خسارت ندارد. مگر پرداختن به همان مباحث خسارات مازاد بر دیه که اکنون مازاد بر تعزیرات 

منصوص شرعی نیز به آن اضافه شد و شاید بتوان تنها علت در خروج تعزیرات منصوص شرعی 

 مات شرعی دانست.را صرف تعصب به این دسته از محر

منظور قاعده اتالف باشیم و  وامدارنیازی نیست که  الحصولممکنبرای جبران خسارت  -

توان به یماشاره به مالیت داشتن است و بر اساس شرایط عمومی ضرر  81ماده  6در تبصره  مقنن

 یافت.نتیجه بهتر و منطقی دست

بر رمنصوص مشخص نشده و حکم جرائم موجب قصاص، حدود تعزیر غی 81در ماده  -

و خسارت  الحصولممکنقواعد مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منافع  اساس

 باشد.یممعنوی ناشی از این جرائم قابل مطالبه 

 شود:پیشنهاد می

 878یۀ قضایی با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قوانین موجود خصوصاً اصل رو -

 ان انواع مختلف خسارت معنوی به خود تردید راه ندهد.قانون اساسی، در جبر

وسیله دیه، جبران خسارت مادی و زائد ضمن به رسمیت شناختن نظریه جبران خسارت به -

قانون آیین  81های درمانی با توجه به نص ماده بر آن در غیر خسارات معنوی ازجمله هزینه

 دادرسی کیفری موردپذیرش قرار گیرد.

با تعریف و تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی از ایجاد ابهام و تشتت  رگذاقانون -
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 آراء در محاکم جلوگیری کند.

اصول تفسیر حقوقی، رویکرد حداقلی به تعزیرات منصوص شرعی  ازدادرسان با استفاده  -

یر داخل در عنوان تعز رفتارهاین امر اکتفا کنند که تنها برخی بر او  قرار داده موردقبولرا 

 منصوص شرعی بوده و موارد دیگر ذیل عنوان تعزیر غیر منصوص قرار گیرد.
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 منابع 
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد )چاپ اول، ، 8جلد ، آیین دادرسی کیفری حمود،آخوندی، م -

 (.8921 اسالمی

 (.8971، جلد اول، )تهران: انتشارات سمت آیین دادرسی کیفریآشوری، محمد،  -

، )بیروت: المجموعه العلیه من کتب و رسائل و فتاوی، بن تیمیه حرانیم بدالحلیع احمدبن،تیمیهابن -
  (.8168 دارالمشرق

جا، )انتشارات مطبعه السعاده چا، بی، بیالفقه االسالمیضمان متلفات فیاحمدمحمد، سلیمان،  -
8111.) 

 (.8189 قم: مکتب امیرالمؤمنین )ع() فقه الحدود و التعزیرات،، بدالکریماردبیلی، ع -

 طباطبائیجا، )کار تحقیقاتی در دانشگاه عالمه چا، بیبی شرایط خسارت قابل جبران،بابابی، ایرج،  -
8918.) 

 (. 8977، چاپ سوم، )تهران: انتشارات اطالعات سوءاستفاده از حقبهرامی احمدی، حمید،  -

 (.8973 نوسققانتشارات تهران: )، چاپ اول، خسارت معنوی در حقوق ایران رهاد، پروین، ف -

 دار احیاء التراث العربیبیروت: الفقه علی المذاهب االربعه، )، محمد بن عبدالرحمان جزیری، -
8111.) 

 (.8187، )قم: نشر السالمیه  2، جلدمفتاح الکرامهحسینی عاملی، محمد جواد،  -
 (.8181 بیروت: مؤسسه المنار)، بحوث فقهیه، حسینیشیخالحلی،  -

بررسی فقهی و حقوقی ضرر »یوم زاده، محمود؛ رهبرپرو، محمدرضا، حسینی، فاطمه سادات؛ ق -
 ( 8931، )18، شماره مجله پژوهش های فقه و حقوق اسالمی، «معنوی در قذف

جا، )انتشارات ، چاپ دوم، بی1جلد  جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،خوانساری، احمد،  -
 (.8111مؤسسه اسماعیلیه 

 (.8169 بیروت : دارالحادی)، الفقاهه مصباح، خوئی، ابوالقاسم -

مجله مبانی ، «اصل قابلیت جبران کلیۀ خسارات» اهلل، نژاد، هدایتخادم سربخش، مهدی؛ سلطانی -
 (.8936، سال ششم، شماره دوازدهم، )فقهی حقوق اسالمی

، مجله مطالعات علوم اجتماعی، «الحصول و صدق اتالفممکن»خداداده، منیژه؛ الهیان، مجتبی،  -
 (.8932، )8، شماره دورۀ سوم

 تهران: سنگی. الغصب، رسالۀ فیتا(، اهلل بن محمدعلی)بیرشتی، حبیب -

، )تهران: انتشارات جاودانه 8، جلد 8936شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی زراعت، عباس،  -
8939   .) 

 (.8111)دمشق: دارالفکر  ،1، جلد الفقه االسالمی و ادلتهزحیلی، وهبه،  -
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 (.  8113جا، )انتشارات دارالفکر ، چاپ دوم، بیالفقه االسالمی و ادلتهیلی، وهبه، الزح -

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات » اهلل،سراب، روحساریخانی، عادل؛ اکرمی -
 (.8939، )6، سال پنجم، شمارۀ ، مجله پژوهش حقوق کیفری«8936اسالمی مصوب 

با تأکید بر « تعزیرات منصوص شرعی»مفهوم شناسی »ل پور، محمد هادی، ساریخانی، عادل؛ توک -
 (.8931، )81، سال پنجم، شماره مجله دانش حقوق عمومی ،«نظر شورای نگهبان

بررسی رویکرد فقهی و حقوقی قوانین جاری نسبت به خسارات »سرخوش، جواد؛ پژم، کلثوم،  -
، 61،  شماره مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه مجله ،«معنوی ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران

(8932.) 

 جا، انتشارات مصطفی محمد. چا، بیبی االشباه و االنظائر،تا(، الشافعی، االسیوطی)بی -

چاپخانه مؤسسه  ، )تهران:82جلد  مسالک االفهام،، الدین بن علی بن مشرف عاملیزینشهیدثانی، -
 (.8183 پاسدار اسالم

 (.8927، )قم: نشر داوری 8، جلد تکمله عروه الوثقیاظم، یزدی، ک طباطبائی -

 (.8916)تهران: انتشارات میزان  موجبات ضمان،عمید زنجانی، عباسعلی،  -

جا، ، چاپ دوم، بی9جلد  الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه،الدین)شهید ثانی(،  العاملی، زین -
 (.8161)انتشارات ارغوان دانش 

جا، )انتشارات مرکز چا، بی، بی6جلد  غایه المراد،جمال الدین مکی)شهید اول(، العاملی، محمد بن  -
 (. 8181االبحاث و الدراسات االسالمیه 

 (.8911جا، )انتشارات اسماعیلیان چا، بی، بی6جلد  ایضاح الفوائد،فخر المحققین،  -

 (.  8187)انتشارات دارالفکر  جا،چا، بی، بیالصنایعبدایعالکاسانی، عالءالدین ابی بکر بن مسعود،  -

 (.8918)تهران: انتشارات رهام  مجموعه رویه قضایی،متین، احمد،  -

 (.8161جا، )انتشارات دارالتفسیر چا، بی، بی9جلد  شرایع السالم،محقق حلی،  -

 (.8187، )قم: نشر االسالمیه 1موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، جلد  -

یه تهران: المکتبۀ االسالم، )11جلد ، فی شرح شرایع السالم المجواهر الک، حمدحسن، مینجف -
8927.) 

جا، ، چاپ چهاردهم، بی97جلد  جواهرالکالم فی شرح شرایع السالم،نجفی، محمدحسن،  -
 (.8971)انتشارات دارالکتب االسالمیه 

 
 های اینترنتی سایت

- Available athttp://rc.majlis.ir/fa, Accessed May 61, 6189.[Internet]. 
- http://j.ijri.ir/SubSystems/Accounting/login.[Internet]. 

http://rc.majlis.ir/fa
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 قوانین 
 .8911قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  -

 .8993مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ -

 .8971مصوب  یفریک یدادرس یینآ قانون -

 .8936مصوب  یفریک یدادرس یینآ قانون -

 ی.مدن یدادرس یینآ قانون -

 .8971قانون مجازات اسالمی)تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب  -

 .8936قانون مجازت اسالمی  -

 ی.قانون مدن -

 .8993قانون مسئولیت مدنی  -



 


