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۹مقدمه

مقدمه
1- تعريف مسئله
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ناشی.ازجرم.به.سه.دسته.زیان.های.مادی.)خسارت.به.جان.ومال(.معنوی.

یا. فعل. یعنی. می.شود..جرم. تقسیم. النفع. عدم. و. آبرو(. و. به.حیثیت. )ضرر.

این. که. آنجایی. از. و. است. مجازات. دارای. که. قانون. خالف. بر. فعلی. ترک.

فعل.یا.ترک.فعل.بر.خالف.هنجارهای.جامعه.بوده.و.نظم.عمومی.را.بر.هم.

می.زند.دارای.جنبه.ی.عمومی.است..در.این.میان.پاره.ای.از.جرائم.عالوه.بر.

آنکه.جنبه.عمومی.دارند،.واجد.جنبه.خصوصی.نیز.هستند؛.یعنی.از.ارتکاب.

یا.اشخاص.معینی.متضرر.می.شوند،.مانند.کالهبرداری،. الزاماًً.شخص. آن.ها.

سرقت،.اختالس.و......از.این.رو.می.توان.گفت.هدف.از.دعوی.عمومی.بازگشت.

نظم.در.جامعه.و.ایجاد.آرامش.در.شهروندان.است،.حال.آنکه.هدف.دعوی.

خصوصی.جبران.خسارتهای.مادی.یا.دعاوی.ناشی.از.جرم.است.که.به.شخص.
یا.اشخاص.معینی.وارد.آمده.است.

نیز. قانونگذار. است.. نبوده. تردید. مورد. هرگز. مادی. بودن.خسارت. مطالبه. قابل.

بخش.بزرگی.از.توجه.خود.را.معطوف.به.خسارتهای.مادی.نموده.و.از.مسئله.

مدنی. قوانین. در. و. است. مانده. غافل. موارد. بعضی. در. معنوی. خسارتهای.

به. مربوط. بحث. که. است. حالی. در. این. است،. پرداخته. مادی. تعهدات. به.
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خسارتهای.معنوی.در.مسئولیت.مدنی.مورد.بررسی.قرار.گرفته.و.در.حقوق.
جزا.نیز.این.مبحث.مهم.مورد.توجه.واقع.شده.است.

خسارت.معنوی.یکی.از.مهم.ترین.اقسام.خسارت.می.باشد.و.مشمول.این.قاعده.

ایجاد. باید.توسط.عامل. نامتعارف. کلی.است.که.هر.نوع.خسارت.مشروع.و.

توجه. با. نماند.. باقی. جبران. بدون. ضرری. هیچ. و. گردد. جبران. آن. کننده.

فرد. که. زمانی. می.بینیم. جرم،. از. ناشی. معنوی. جایگاه.خسارت. اهمیت. به.

زیاندیده.از.جرم.متحمل.خسارت.مالی.شده.است،.به.تبع.آن.جرم،.شخصیت.

معنوی. بعد. متوجه. معنوی. می.بیند..خسارت. آسیب. نیز. او. روانی. و. روحی.

به. ....می.شود.. و. اعتبار. کرامت،.حیثیت،. قبیل.شرافت،. از. انسان. شخصیت.

یا. رانندگان،. احتیاطی. بی. مانند. عمدی. غیر. جرائم. برخی. در. مثال. عنوان.

عدم.مراقبت.مالکان.و.متصدیان.وسایل.موتوری.که.وقوع.سوانح.مختلفی.را.

موجب.می.شود،.برای.تأمین.امنیت.و.حفظ.نظم.اجتماعی.و.رعایت.عدالت.

باید.خسارتهای.وارد.شده.و.آنچه.در.آینده.از.آن.خسارت.ناشی.خواهد.شد،.

جبران.گردد..این.ضرر.و.خسارت.منحصر.به.ضرر.مادی.و.مالی.نیست..انسان.

در.برابر.لطمات.روحی.نیز.آسیب.پذیر.است..گاه.این.آسیب.ها.توسط.زیان.

دیده.بروز.نمی.کند.و.در.نتیجه.ی.آن.روز.به.روز.اثرات.روانی.جبران.ناپذیری.
بر.فرد.به.جای.می.ماند.

حقوق.معنوی.همواره.برای.بشر.با.ارزش.تر.از.حقوق.مادی.بوده.است..در.برخی.

مواقع.ضررهای.معنوی.از.ضررهای.مادی.اثر.گذارترند.و.این.امر.باید.مورد.

حمایت.قانون.قرار.گیرد.و.وارد.کننده.ضرر.ملزم.به.جبران.آن.شود..ضرر.و.

ریان.معنوی.ناشی.از.جرم.بخش.مهمی.از.خسارات.وارد.به.اشخاص.را.تشکیل.

می.دهد..لذا.باتوجه.به.اهمیت.جبران.زیان.های.معنوی.ناشی.از.جرم.و.تأثیر.

آن.بر.روحیه.افراد،.مورد.توجه.شرع.و.قانون.بوده.است..با.این.حال.همیشه.

این.سؤال.مطرح.بوده.که.آیا.می.توان.در.قبال.تجاوز.به.حقوق.معنوی.مطالبه.
خسارت.نمود.و.پول.)خسارت(.دریافت.کرد؟
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.در.نظام.حقوقی.ایران.خسارت.معنوی.قابل.جبران.است..در.ماده.9.قانون.آیین.

مدنی.ضرورت. مسئولیت. قانون. و.10. .8 و. .2 و. .1 مواد. و. کیفری. دادرسی.

جبران.و.امکان.مطالبه.ضرر.و.زیان.معنوی.مورد.تأیید.قرار.گرفته.است..بر.

با. اساس.اصل.171.ق.ا.نیز.جواز.جبران.خسارت.معنوی.ثابت.است..اخیراً.

این.دسته.از.خسارات. تصویب.الیحه.قانونی.حمایت.از.بزه.دیدگان،.صراحتاً.

مورد.توجه.مقنن.قرار.گرفته.و.طرقی.برای.جبران.آن.پیش.بینی.شده.است.
)تبصره.1.ماده.2.الیحه.حمایت.از.بزه.دیدگان(.

.در.فقه.و.شرع.مقدس.اسالم.نیز.دالیل.و.مستندات.زیادی.برای.جبران.خسارات.

معنوی.ارائه.شده.است..یکی.از.این.دالیل.قاعده.الضرر.است..قاعده.الضرر.از.

کاربردی.ترین.قواعد.فقهی.است.که.هدف.از.تشریح.آن،.فراهم.کردن.موجبات.

جبران.خسارت.وارده.به.افراد.بوده.که.مصداق.بارز.آن.خسارت.معنوی.است..

مبنای. عنوان. به. حقوقدانان. سوی. از. که. منبعی. اصلی.ترین. فقهی. نظر. از.

مطالبه.خسارت.معنوی.ذکر.شده.است.قاعده.»الضرر.و.الضرار«.در.اسالم.

است..در.واقع.با.توجه.به.روایت.مربوط.به.این.قاعده.پی.می.بریم.که.در.جریان.

)ص(. اسالم. پیامبر. بلکه. است،. نبوده. مطرح. مادی. زیان. جندب. بن. سمره.

دیگری. و.خانوادگی. به.حریم.خصوصی. فردی. تجاوز. از. به.قصد.جلوگیری.

استنباط.گردد.. آن. از. قاعده.الضرر. نمودند.که. به.صدور.دستوری. مبادرت.

مستند.دیگر.قاعده.نفی.عسر.و.حرج.است..بر.اساس.این.قاعده.اگر.فردی.در.

اثر.فعل.خویش.خسارتی.اعم.آر.مالی،.جسمی.ومعنوی.بر.کسی.وارد.کند.و.از.

عهده.خسارات.وارده.بر.نیاید.او.را.در.معرض.ضیق.و.تنگی.قرار.داده.است.و.

این.از.نظر.شارع.انور.ممنوع.است،.چرا.که.موجب.اختالل.نظام.زندگی.فرد.و.

جامعه.می.شود.که.عقل.آن.را.جایز.نمی.داند،.لذا.خسارت.باید.به.نحو.مقتضی.
جبران.گردد..ضرورت.جبران.خسارت.معنوی.از.نظر.عقلی.و.بنای.عقالء.نیز.
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قابل.اثبات.و.توجیه.است.1 .
بحث.از.خسارت.معنوی.و.مصادیق.مختلف.آن.و.روش.محاسبه.و.جبران.زیانهای.
معنوی.و.در.نهایت.رویه.محاکم.قضایی.در.مقام.رسیدگی.به.دعاوی.راجع.به.
اینگونه.خسارات.از.موضوعات.جالب.و.در.عین.حال.نسبتاً.پیچیده.علم.حقوق.و.
تحقیقات.حقوقی.است..با.وجود.زمینه.های.مناسب.در.متون.حقوقی.جهت.امکان.
جبران.خسارت.معنوی،.هنوز.اکثریت.قریب.به.اتفاق.محاکم.از.صدور.حکم.در.

مورد.دعاوی.که.موضوع.آن.مطالبه.خسارتهای.معنوی.است.امتناع.می.ورزند.
در.این.تحقیق.در.پی.آنیم.پس.از.بررسی.مبانی.فقهی.و.حقوقی.جبران.خسارت.
معنوی.از.جرم،.به.طور.خاص.جبران.زیانهای.معنوی.ناشی.از.جرائم.نیروهای.
مسلح.را.مورد.بررسی.قرار.دهیم..این.امر.مستلزم.این.است.که.جرائم.خاص.
نظامی.و.نیروهای.مسلح.مورد.بررسی.قرار.گرفته.و.پس.از.آن،.خسارت.های.
معنوی.که.ممکن.است.از.این.نوع.جرائم.به.زیان.دیده.آسیب.برساند.مشخص.
شود..سپس.با.توجه.به.قواعد.و.مبانی.مسئولیت.مدنی.از.جمله.نظریه.تقصیر،.
نظریه.خطر.و.قواعد.الضرر.و.ضمان.و....ضرروت.جبران.این.خسارتها.مورد.

تحلیل.و.بررسی.قرار.گیرد.
چگونگی.طرح.دعوا،.نحوه.مطالبه،.رسیدگی.به.موضوع.و.صدورحکم.و.در.نهایت.
اعاده.کامل.وضعیت.زیان.دیده. روشها.و.شیوه.های.جبران.خسارت.و.نحوه.
به.زمان.قبل.از.ورود.ضرر.از.جمله.موضوعات.و.زمینه.هایی.است.که.در.این.
تحقیق.مورد.بررسی.و.تحلیل.قرا.خواهد.گرفت..قابل.ذکر.است.در.بعضی.
موارد.جبران.کامل.زیان.معنوی.امکان.پذیر.نیست.و.لذا.جبران.خسارت.با.
استفاده.از.روشهای.مالی.و.پرداخت.معادل.مالی.آن،.اعاده.حیثیت،.خسارت.
تا.حدودی.تأمالت.و.آسیب.های.روانی.وارده. تنبیهی،.عذرخواهی،.می.تواند.

را.کاهش.دهد.

۱- نقیبی، سید ابوالقاسم، جبران خسارت به حق معنوی، مبانی فقهی و حقوقی، مجله کتاب های اسالمی، شماره 
۹، سال ۱۳8۱، ص ۳0 و ۳۱
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2- بيان سؤال های اصلی و فرعی تحقيق
سؤال اصلی

جرائم. در. از.جرم.مخصوصاً. ناشی. معنوی. مفهوم.جبران.خسارات. و. 1-ماهیت.
نیروهای.مسلح.چگونه.می.باشد؟

سؤاالت فرعی
1-با.عنایت.به.وجود.برخی.ابهامات.و.تناقضات.در.قوانین.چه.اقدامات.قانونگذاری.
زمینه.. این. در. قضات.جهت.صدور.حکم. ترغیت. و. ابهامات. این. رفع. جهت.

مفید.است؟
2-.جهت.جبران.خسارت.معنوی.ناشی.از.جرائم.نیروهای.مسلح.با.توجه.به.طبع.
خاص.این.جرائم،.کدام.نوع.از.روش.ها.و.شیوه.های.جبران.خسارت.برای.اعاده.

کامل.وضعیت.زیاندیده.به.شرایط.قبل.از.وقوع.خسارت.مناسب.تر.است؟
3-قلمرو.جبران.خسارت.معنوی.ناشی.از.جرائم.چگونه.است؟

حقوق. و. اسالمی. فقه. در. جرم. از. ناشی. معنوی. خسارت. جبران. 4-مشروعیت.

چه. بر. و. است. اثبات. قابل. دالیلی. چه. اساس. بر. ایران،. اسالمی. جمهوری.
مستنداتی.پایه.ریزی.شده.است؟

3- فرضيه اصلی و فرضيات فرعی
فرضيه اصلی

1-خسارت.معنوی.از.نظر.مفهومی.عبارت.است.از.کسر.حیثیت.یا.اعتبار.اشخاص.

یا.صدمات.روحی،.به.تعبیر.دیگر،.خسارت.معنوی.زیانی.است.که.به.حیثیت،.

آبرو.و.عواطف.و.یا.احساسات.شخصی.وارد.شده.است..از.دیدگاه.حقوق.کیفری.

نیز.ارتکاب.جرم.یا.هر.نوع.تخطی.از.قوانین.جزایی.فقط.موجب.مسئولیت.

کیفری.نیست،.بلکه.مسئولیت.مدنی.را.نیز.به.دنبال.دارد..در.مورد.خسارت.

معنوی.ناشی.از.جرائم.نیز.فرض.بر.این.است.که.هرگاه.بر.اثر.جرائم،.اعم.از.
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جرائم.عادی.یا.جرائم.نیروهای.مسلح،.خسارت.معنوی.به.زیان.دیده.ناشی.از.

جرم.وارد.شود،.باید.جبران.گردد..به.نظر.می.رسد.جرائمی.نظیر.توهین،.افترا،.

هتک.حرمت،.حتی.اسید.پاشی.و.ایراد.ضرب.و.جرح.و.آسیب.های.جسمانی.

وبرخی.جرائمی.که.موجب.ورود.زیان.و.آسیب.جسمی.به.اشخاص.می.شود،.
می.تواند.باعث.ورود.خسارات.معنوی.شده.و.جبران.آن.ضروری.است.

فرضيه های فرعی
1-.با.توجه.به.طبع.و.ویژگیهای.خاص.جرائم.نیروهای.مسلح.و.ضرورت.جبران.
قانونگذاری. اقدامات. انجام. و. تدوین. آن. جرائم. از. ناشی. معنوی. خسارتهای.
ضروری.است..با.توجه.به.اینکه.محاکم.ما.تاکنون.نسبت.به.رسیدگی.و.صدور.
بسیار. احکام. و. کرده.اند. کار. کمتر. معنوی. زمینه.جبران.خسارات. در. حکم.
باید. قانونگذار. که. است. این. بر. فرض. مورد.مشاهده.می.شود،. این. در. کمی.
تدابیری.اتخاذ.نماید.که.دادگاهها.و.قضات.جهت.صدور.حکم.در.زمینه.جبران.
خسارت.معنوی.ترغیب.شده.و.این.امر.به.صورت.یک.رویه.در.بین.دادگاهها.
صورت.پذیرد..از.جمله.این.اقدامات.می.تواند.تدوین.قوانین.جدیدی.است.که.
نحوه.و.روشهای.جبران.خسارات.معنوی.ناشی.از.جرم.را.به.وضوح.تشریح.
نماید.تا.قضات.با.تمایل.و.فراغ.بال.بیشتری.نسبت.به.صدور.حکم.در.این.
زمینه.اقدام.نمایند..لزوم.این.امر.از.این.حیث.است.که.اگرچه.قضات.نسبت.
به.ضرورت.امر.جبران.خسارت.معنوی.وافق.هستند،.ولی.در.بعضی.موارد.در.
مورد.شیوه.ها.و.نحوه.جبران.خسارات.برای.محاکم.امری.بدیع.وتازه.است،.از.
این.رو.از.صدور.حکم.در.این.زمینه.امتناع.کرده.و.خسارات.معنوی.ناشی.از.
جرائم.علی.رغم.مطالبه.اصحاب.دعوا.جبران.نشده.باقی.می.ماند..لذا.تبیین.
و.بر.شمردن.شیوه.ها.و.روشهای.جبران.خسارت.در.قوانین.جدید.می.تواند.

راهگشا.و.مؤثر.باشد.
2-.اگرچه.جبران.خسارت.معنوی.ناشی.از.جرائم.به.صورت.کامل.در.بعضی.مواقع.


