
 

29 

 محاكمي در آرا ،خير در پروازأجبران خسارت معنوي ناشي از ت
 *عباس ميرشكاري
 **رسول ملكوتي

 09/11/1399: تاريخ پذيرش               11/08/1399: تاريخ دريافت

 چكيده
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 مقدمه
خواسـته جبـران    هاي هواپيمايي به دو دعواي جداگانه با طرفين متفاوت عليه شركت

در دعـواي اول،  . ناشي از لغو و تأخير پـرواز مطـرح شـده اسـت     خسارت مادي و معنوي
هاي هواپيمايي داخلي است كـه از تهـران قصـد مسـافرت      خواهان مسافر يكي از شركت

مشهد را داشته است، اما با تأخير چندين ساعته پرواز مواجه و با تقـديم دادخواسـت،    به
دادگاه عمـومي حقـوقي    11ه نهايتاً شعب. مدعي ورود خسارت مادي و معنوي شده است

مجتمــع قضــايي امــام خمينــي شهرســتان مشــهد بــه موجــب دادنامــه شــماره         
اقدام بـه   960569موضوع شماره بايگاني  30/10/1398 مورخ 9809977576101376

صدور رأي نموده كه البته با عدم تجديدنظرخواهي دادباخته، قطعي و منجـر بـه صـدور    
در دعـواي دوم،  . شـده اسـت   3/6/1399مورخ  9910427576100123 شماره اجرائيه

هاي هواپيمايي داخلي است كه با تهيه بلـيط قبلـي، قصـد     خواهان مسافر يكي از شركت
رغم حضـور در موعـد مقـرر متوجـه لغـو       عزيمت از استامبول به اروميه را داشته كه علي

يمـايي  بدون اطالع قبلي پرواز و حتي عدم تهيـه پـرواز جـايگزين از سـوي شـركت هواپ     
هاي مادي و معنـوي، خـود را بـه وطـن      وي در نهايت با تحمل هزينه. خوانده شده است

نهايـت   در. هايي را كه ديده مطالبه كـرده اسـت   رسانده و به موجب دادخواست، خسارت
از سـوي   17/9/1397مـورخ   9709970943501020دادنامـه شـماره   در اين پرونـده،  

دادگـاه ضـمن     در هـر دو پرونـده،  . شـده اسـت  صـادر   حقوقي تهـران  دادگاه 229شعبه 
، خوانـده را بـه عـذرخواهي محكـوم      پذيرش ادعاي خواهان مبني بر ورود آسيب معنوي

معنـوي خوانـده را    البته در پرونده دوم، دادگاه افزون بـر عـذرخواهي، خسـارت   . كند مي
ايـن دو  پرسش اصلي اين مقاله ايـن اسـت كـه آيـا تصـميم      . كند پول نيز ارزيابي مي به

ها براي جبران زيان معنوي، با مباني فقهي و قـانوني   دادگاه در پذيرش سزاواري خواهان
عالوه، آيا روشي كه دو دادگاه بـراي ارزيـابي و سـپس جبـران زيـان       ما سازگار است؟ به

شود رويكرد نظـام   باشد؟ به اين منظور ابتدا سعي مي اند درست مي معنوي در نظر گرفته
بعـد از آن بـه سـراغ آراي صـادره     . سپس ايران در اين باره بررسي شـود  حقوقي اسالم و
ص مبـاني فقهـي و حقـوقي موضـوع     خصـو  شود با توجـه بـه آنچـه در    رفته و تالش مي

هـا الزم اسـت كـه مـتن كامـل       با اين حال پيش از ايـن . شد، آراي صادره نقد شود گفته
 .دو رأي آورده شود هر
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 مشروح آراي صادره. 1
... خصــوص دعــواي خواهــان آقــاي  در«: ادره اول بــدين شــرح اســتمــتن رأي صــ

صدور حكم بر محكوميت خوانـده   ـ1به خواسته ... طرفيت خوانده شركت هواپيمايي  به
الزام به ايفاي تعهد مـالي مبنـي بـر محكوميـت خوانـده       ـ2پرداخت خسارت معنوي  به
 000/000/6مبلـغ   رصد بـه د 20با تخفيف ) تهران مشهد(ارائه يك فقره بليط مشابه  به

مـالي مبنـي بـر عـذرخواهي و درج حكـم در جرايـد        الزام به ايفاي تعهـد غيـر   ـ3ريال 
با اين توضيح كه خواهان اعالم داشته كـه وي  . قانون مسئوليت مدني 10موجب ماده  به

شركت خوانده از مبدأ تهـران بـه مقصـد     1117مسافر پرواز شماره  6/5/1396در تاريخ 
جهـت   نتيجه وقت مسافران بي با تأخير در پرواز به مقصد رسيده كه در... كه  مشهد بوده

هدر شده و از آنجا كه به قصد ديدار پدربزرگشان كه داراي بيماري بوده به جهـت فشـار   
روحي و رواني ناشي از بالتكليفي در نرسيدن به محفل ديـدار ايشـان، تقاضـاي دريافـت     

وكيل خوانده در دفاع در ماهيـت دعـوا،   . موده استخسارت معنوي از شركت خوانده را ن
مـاژور تلقـي و تعهـدات     علت تأخير در پرواز را نقص فني اعالم و آن را از عوامـل فـورس  

قانون هواپيمايي كشـور شـامل پـذيرايي     5قبال تأخير پرواز را منبعث از ماده  شركت در
صير خوانـده و تـأخير پـرواز    ز تقاحرا... دادگاه با . وعده و استرداد بليط دانسته است ميان
هاي جبران خسارت اعالمي توسـط خوانـده    دارد كه بر اساس موازين قانوني شيوه اعتقاد

. ها اعم از مادي يا معنوي نخواهد بـود  نافي مسئوليت قانوني وي در جبران ساير خسارت
ر مـادي  لذا اوالً در مورد خواسته خواهان در جبران خسارت مادي با توجه به اينكـه ضـر  

چيزي است كه باعث كاهش دارايي مثبت و يا افزايش دارايي منفي و يا محروميت از  هر
آن  واسـطه رفتـار ديگـري از    الحصول شود كه سابقه استيفا داشته و فرد به منافع ممكن

بـار يـا    محروم شده است و اينكه در لزوم جبران خسارت مادي عالوه بر وجود فعل زيـان 
زيان به مدعي و وجود رابطه سببيت بين رفتار مرتكـب و خسـارت    نامشروع ورود ضرر و

ن حركـت پـرواز هواپيمـا و اينكـه     فيه با توجه به زمـا  در مانحن. رسد نظر مي ضروري به
اداري  اند و به سـاعت غيـر   به شغل خواهان كه وكيل دادگستري معرفي گرديده توجه با

نجام مشاوره بـه مـوكلين و انجـام    هاي نوين جهت ا متمسك شده امكان استفاده از شيوه
امور مربوط به وكالت فراهم بوده و از طرفي حسب ادعاي خواهان وقـت و زمـاني كـه از    

همچنـين  ... مالي ديدار پدربزرگ كهنسالش بوده  وي هدر گرديده به قصد انجام امر غير
لحصول ا ناحيه خواهان دليل موجهي بر ورود ضرر و زيان و از دست رفتن منافع ممكن از
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بـين   زمان امكان استيفاي آن وجود داشته و به سبب رفتار شـركت خوانـده از   كه در آن
رفته باشد، ارائه نگرديده است و اينكه حسب اظهـارنظر كارشـناس منتخـب دادگـاه كـه      

از تعرض طرفين باقي مانده است اگرچه اين موضوع بار روانـي و اسـترس زيـادي     مصون
ولي باعث بيماري جسمي و صدمات بدني قابل اثبـاتي در وي   دنبال داشته براي خواهان به

لـذا دادگـاه   . باشـد  جهت امكان تعيين خسارت جاني براي مشاراليه نمـي  بدين. نشده است
 1مـاده   به مراتب فوق، خواهان را مستحق دريافت خسارت مادي ندانسته و مستنداً به نظر

حقـي وي را از   درسي مدني حكم بر بـي قانون آيين دا 197از قانون مسئوليت مدني و ماده 
بـر محكوميـت    نمايد و نسبت به خواسته ديگر خواهـان دايـر   اين قسمت خواسته صادر مي

 2موجب بند ج ماده  به با توجه به اينكه) تهران به مشهد(خوانده به ارائه يك بليط مشابه 
تأخير در پـرواز   صورت نامه حقوق مسافر در پرواز داخلي يكي از تعهدات خوانده در آيين

باشـد لـذا بـا     درصد به مسافرين مربوطـه مـي   30اهداي يك فقره بليط مشابه با تخفيف 
اسـتناد مـاده مرقـوم     را بـه  گرفته دادگاه شركت خوانـده  توجه به تأخير در پرواز صورت

زمـان كـه مـورد     هـر  درصـد تخفيـف در   30بـا  ) تهران مشهد(ارائه يك بليط مشابه  به
خصوص خواسته ديگر خواهان مبنـي بـر    و در. نمايد ود، محكوم ميدرخواست خواهان ب

خالف دفاعيات وكيل شركت خوانـده   جبران خسارت معنوي، دادگاه با توجه به اينكه بر
بينـي و   قابـل پـيش   شـده امـري غيـر    نقص فني هواپيما كه علت تأخير در پـرواز اعـالم  

كارگيري  آنكه به ور فراهم شود چهقابل جبراني نبوده تا شرايط استناد به قاعده مذك رغي
ــا ــاني  را در هــر مــدت وجــود نقــص فنــي  ســابقه اســتفاده طــوالني هواپيماهــايي ب زم

كـارگيري   گرفتن هواپيماي جـايگزين در بـه   نظر نمايد كه وجود و در بيني مي پيش قابل
بـه دقـت در    جهت رعايت حقوق مسافران و اقدام جاي هواپيماي داراي نقص فني در به

طرفـي مـوازين    نمايـد و از  ا امري منطقي جلوه ميزمان ايشان و ساير مسافران ر وقت و
قانون اساسي  171االسالم و مفاد اصل  جمله قاعده الضرر و الضرار في شرعي و قانوني از

مطالبـه   را قابل قانون آيين دادرسي كيفري ضرر و زيان معنوي 14و صراحت مفاد ماده 
لزم صـدمات روحـي يـا هتـك حيثيـت و اعتبـار شخصـي        دانسته، ضرر و زياني كه مست

...  1339قانون مسـئوليت مـدني مصـوب     1خانوادگي و اجتماعي تعريف گرديده و ماده 
قـانون آيـين دادرسـي     14ماده  1همچنين مفاد تبصره ... قانون مذكور  2همچنين ماده 

افـراد   كيفري نيز طرق جبران خسارت معنوي را شـامل پرداخـت خسـارت مـالي، الـزام     
بـه   دادگـاه نظـر  لذا . عذرخواهي و درج حكم در جرايد را شامل آن تعيين نموده است به
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و معطلي و سردرگمي و سرگرداني مسافران و شخص خواهان و فشار روحـي  ... مراتب فوق 
خواهان تحميـل گرديـده    نتيجه رفتار شركت خوانده به و رواني ناشي از بالتكليفي خود در

مانده نيز مؤيد ايـن امـر    ناس منتخب دادگاه نيز مصون از اعتراض باقياست و نظريه كارش
لذا دادگاه با احراز رابطه سببيت بين رفتـار شـركت خوانـده و صـدمات روحـي و      . باشد مي

شركت خوانده را مسئول جبـران خسـارت معنـوي دانسـته و بـا      ... رواني وارده به خواهان، 
رسي و توجيه تعيين نوع جـران خسـارت جهـت    التفات به خواسته خواهان در جلسات داد

آگاهي عموم از حقوق خـود و لـزوم پاسـخگويي شـركت هواپيمـايي مختلـف و توجـه بـه         
معيارهاي انساني از قبيل احترام به وقت و زمان و حقـوق مسـافران و لـزوم حفـظ آرامـش      

فر پـرواز  عنـوان مسـا   به عذرخواهي از خواهـان بـه  ... يي آنان، حكم به الزام شركت هواپيما
هاي كثيراالنتشار  از روزنامه از مبدأ تهران به مشهد در يكي 5/6/1396مورخ  1917شماره 

 ». ... نمايد همزمان با درج حكم در آن روزنامه صادر و اعالم مي
طرفيـت شـركت    به... خصوص دادخواست  در« :در دادنامه دوم نيز چنين آمده است

توضـيح   خسارت مادي و معنوي ناشي از لغو پرواز بدينخواسته مطالبه  به... هواپيمايي 
بلـيط رفـت و برگشـت از اروميـه بـه مقصـد        24/10/1396مختصر كه ايشان در تـاريخ  

شـده   ليكن پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز كنسل...  نمايد استانبول تهيه مي
كليـف وي بالنتيجـه   هاي وي با شركت خوانـده جهـت تعيـين ت    گردد و تماس مي مواجه
شهر  هاي هواپيمايي آن تواند از شركت نمي ماند و از آنجا كه ارز مكفي به همراه ندارد مي

ثر واقـع  ؤباشـد مـ   هـاي وي كـه اسـتاد دانشـگاه مـي      بليط برگشت تهيه نمايد و التماس
ا با عزيمت به تبريـز و از آنجـ   وي مبلغي قرض و نهايتاً اينكه فردي ايراني به گردد تا نمي
آمـده بـراي وي در    رسند لذا به لحاظ بحران روحي پـيش  اروميه به منزل خويش مي به

نماينـده خوانـده در   . نماينـد  تركيه تقاضاي مطالبه خسارت معنوي و مـادي مطـرح مـي   
نمايـد و اعـالم    شده ليكن دفـاع مـوجهي از خـويش معمـول نمـي      جلسه دادرسي حاضر

لـيكن  . شده به شركت را مسترد نمايد ختدارد كه شركت حاضر است وجه بليط پردا مي
ماژور موجـب ايـن    شدن پرواز مطالبي كه اثبات نمايد عوامل فورس خصوص دليل لغو در

بـا توجـه بـه    دادگـاه  . دارد امر شده يا حتي تقصيري به وي منتسب نيسـت، بيـان نمـي   
 موجـب  انـد بـه   تحقيقات معموله از شاهدي كه وضعيت روحي خواهان را مشاهده نموده

 :كه داند چرا خواسته خواهان را وارد مي... نيابت قضايي 
اشخاص مكلـف هسـتند بـه تعهـدات خـويش       »اوفوا بالعقود«طبق آيه شريفه  بر ـ1
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و اين اهميت به مفاد پيمان، ضامن بقاي روابط اجتماعي و  پايبند بوده و به آن بها دهند
ون عند شروطهم بـر همگـان   باشد و رعايت حديث المسلم اعتماد مسلمين به يكديگر مي

عمـل   خوردن نظم در جامعـه جلـوگيري بـه    الزم است تا ضمن رواج راستگويي از برهم
نمايد و از آنجا كه بدون هـيچ    اند تعهد خويش را اجرا بوده  لذا شركت خوانده مكلف. آيد

 .اند اند مرتكب تقصير قراردادي شده زده  باز تعهد خويش سر يدليل موجهي از ايفا
االسالم، ضرر رسـانيدن بـه ديگـران در     به موجب حديث نبوي الضرر و الضرار في ـ2

و اين ضرر عبارت است از ضرر به مال و يا عرض . باشد دين اسالم نهي شده و ممنوع مي
مراتب اهميت و جايگاه واالتري نسبت به مـال   باشد كه به و آبرو و شأن و جايگاه فرد مي

اند كـه   السالم مكرراً تذكر داده ختلف حضرات معصومين عليهاينكه در احاديث م ادارد كم
 .نابهنجار ديگران در امان بماند عرض و آبروي مؤمن بايد از گزند رفتارهاي

معنـي   گذاري مادي نيست ليكن اين امر بدان هرچند خسارت معنوي قابل ارزش ـ3
وارده بـه روح و   نشدن خسارت باشد كه نبايد به جبران آن توجه كرد چراكه جبران نمي

پي  گردد كه در كلي خسارت معنوي موجب تجري بيشتر كساني مي طور روان افراد و به
انگاشـتن   مباالتي و ناچيز ا حداقل موجب بيسركشي و تعدي به حقوق سايرين هستند و ي
 22صراحت در اصل  گردد و اين موضوع به شأن و جايگاه و شخصيت اجتماعي ديگران مي

قانون مسـئوليت مـدني قيـد     1ساسي كه ميثاق ملي كشور است و در ماده قانون ا 171و 
باشد و  از عمل خود مي گرديده است كه واردكننده خسارت معنوي مسئول جبران ناشي

و  3و  2و  1به صراحت مـواد   بنا) عدم امكان كارشناسي(نبودن خسارت  اين قابل تقويم
را با توجه به اوضاع و احـوال   ن خسارتهمان قانون موجب نخواهد شد كه دادگاه ميزا 5

قانون آيين دادرسي كيفـري نيـز دادگـاه مكلـف شـده       14و در ماده . قضيه تعيين نمايد
ديگر نظريه علماي حقـوق نيـز    سوي از. است جبران خسارت معنوي را مدنظر قرار دهد

 به اين امر استوار است كه تعيين رقمي جهت خسارت معنـوي ولـو آنكـه تعيـين مبلـغ     
انگاشتن آن ارحج بـوده   تواند مجموع آالم و خسارات را جبران نمايد ليكن بر ناديده نمي

 . ديده خواهد شد و حداقل موجب تشفي خاطر زيان
هاي هواپيمايي در سطح جهان اين امر مورد قبول همگـاني   در عرف مسلم شركتـ 4

رسـيدن مسـافر    نقـل در مقابـل ديـر    و است كه شركت فروشنده بليط و متصدي حمـل 
مقصد احساس مسئوليت نموده و به جهت رفـاه حـال مسـافر موضـوع تهيـه وسـايل        به

رفاهي و تغذيه و حتي امكان تماس با خانواده يا افراد ديگر و يـا حتـي اسـكان در هتـل     
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لكن شركت خوانـده از  . تمهيداتي انديشيده و در اسرع وقت پرواز جايگزين تعريف نمايد
از  در اين خصوص خودداري كرده است هرچند اين عـرف بخشـي   ارائه هرگونه سرويسي

باشـد لكـن    مـداري و جـذب مشـتري مـي     هاي هواپيمايي به منظور مشتري رفتار شركت
المللي همانند ورشو و گواتماال و مقـررات   هاي بين ها و پروتكل توان نقش كنوانسيون نمي

را  1855پروتكـل الهـه   وازهـاي هـوايي و   خصوص حقـوق مسـافران پر   اتحاديه اروپا در
نقل تعريـف   و  كدام از آن، تعهداتي براي متصدي حمل كمرنگ دانست كه به موجب هر

نقـل   و  سازي برخي مقـررات حمـل   شده است و از آنجا كه كنوانسيون مربوط به يكسان
مورد پذيرش قرار گرفته و  1955و پروتكل اصالحي الهه  1929المللي ورشو  هوايي بين
. باشـد  ملحق شده اسـت لـذا مقـررات آن در حقـوق داخلـي قابـل اجـرا مـي        ايران بدان 

بيشـتر   شدن هرچه ديگر راجع به پروازهاي داخلي نيز قانونگذار به منظور پاسخگو سوي از
موجب قانون تعيين حـدود   برابر مسافران به هاي هواپيمايي نسبت به قصور خود در شركت

هـاي   ، حـدود و تكـاليف شـركت   1391هـاي هواپيمـايي ايـران مصـوب      مسئوليت شـركت 
نمايد و نهايتاً قانونگذار در قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسـالمي   هواپيمايي را بيان مي

موجب پروتكل الهه  آن بهكنوانسيون ورشو و اصالحي  4و  1ـ2ايران به پروتكل اصالحي 
حـدود جديـدي    المللـي  نقل هوايي بين و  كردن برخي از مقررات حمل مربوط به يكسان

هـاي   لـذا از ماحصـل تمـام تـالش    . دارد هاي هواپيمايي بيان مـي  جهت مسئوليت شركت
ها و رويه قضايي محـاكم در سـطح    ها و پروتكل المللي راجع به تهيه متن كنوانسيون بين

واقــع متــون  عنــوان قــدر مســلم بايــد پــذيرفت و در  كشــورهاي عضــو، ايــن امــر را بــه
ا و حتي مقررات مصوب مجلس امري فراتر از مسئوليت عرفي و ه ها و پروتكل كنوانسيون

نقل كه نحـوه   و  باشد و صرفاً تأكيدي است بر مسئوليت متصدي حمل مسلم مذكور نمي
اي از  نمايـد و در پـاره   ديده را ترسيم و تعريف مي و كيفيت مطالبه خسارت از ناحيه زيان

گونه كه ادعاي فقدان مسئوليت  آن ها را بيان داشته است و موارد سقف مسئوليت شركت
مقابل مسـافر   شركت در مقابل مسافر خارجي در محكمه خارجي قابل استماع نيست در

 .هاي هواپيمايي را باور نداشت كتتوان مسئوليت شر ايراني نيز نمي
 اسـت نـه   ادعاي خواهان مجاب نمـوده  آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذيرش ـ5

اهميتـي   باشد بلكه بيشتر بي شدن پرواز مي وعده شركت خوانده در لغو صرفاً نفس خلف 
اي در ذهـن   است و انديشـه   باشد كه در كشوري ديگر رها نموده وضعيت مسافري مي به

تنهـا   تـوجهي نـه   ايـن بـي   پروراند كه چگونه وي را به وطن خـويش بازگردانـد   خود نمي
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باشـد   يـه يـا اسـكان وي نيـز مـي     تهيه پرواز جـايگزين بلكـه حتـي بـه وضـعيت تغذ      به
باشـد بـراي    جمله اساتيد دانشگاهي و از نخبگان اين ميهن مـي  كه فردي كه از جايي تا

هاي خود و بازگشت به وطن مجبور گردد در مقابل هر فردي دسـت كمـك دراز    رفع نياز
پـس   السـبيل گـردد و شخصـيت اجتمـاعي خـويش را در      نمايد و در مقابل بيگانگان ابن

االشـاره و   لذا اين دادگاه توجهاً به مـواد فـوق  شده بيند   اي تحقيرآميز ديگران خرده نگاه
و  225و  220المللي مستنداً بـه مـواد    شده و عرف مسلم بين هاي بيان مفاد كنوانسيون

عنـوان   بـه ... قانون آيين دادرسي مدني شركت خوانـده را   515قانون مدني و ماده  226
برابر  5ديده به پرداخت  تشفي خاطر زيانو صرفاً به منظور  جبران خسارت معنوي وارده

شـركت خوانـده را    ...همچنـين  . نمايـد  حق خواهان محكوم مي وجه بليط اخيرالذكر در
 ». ... نمايد خواهي رسمي در يكي از جرايد كثيراالنتشار مكلف مي عذر به

 بررسي رويكرد نظام حقوق اسالم و ايران نسبت به زيان معنوي. 2
 بررسي رويكرد نظام حقوق اسالم نسبت به زيان معنوي. 2ـ1

تواند مؤيد پذيرش قابليت مطالبه زيان معنـوي   دو ماجراي تاريخي در صدر اسالم مي
 .سوي شارع باشد از

به شخصي  بن جندب نسبت ةهاي سمر واسطه مزاحمت نخست ماجرايي است كه به
نخلـي در خانـه شخصـي از انصـار بـود كـه       گونه كه وي مالـك   اين آمد به از انصار پيش

پيـامبر   انصاري از. گاه موجب هتك حريم و سلب آسايش وي شده بود بي و حضور گاه با
اكرم براي رفع اين مزاحمت و جلوگيري از هتك عرض خود دادخواهي كـرد و سـرانجام   

يان ساختن منشأ ز پيامبر، حكم به قلع درخت و زائل و رد پيشنهادهاي ةلجاجت سمر با
 ).292 ، ص1407كليني، (صادر شد » الضرر و الضرار«گونه  با بيان تعليل

روي خالـد بـن وليـد در انجـام      در نتيجـه زيـاده  حادثه ديگر نيز از اين قرار است كه 
بن عامر مورد حمله قرار گرفته و بـه ايشـان خسـارت     ةخذیمـمأموريت محوله، قبيله بني

بعد از اطالع و ابراز انزجار از عمل خالد بـن وليـد،   پيامبر . مادي، جاني و معنوي وارد شد
حضـرت  . موريت داد تا خسارت وارده را جبران و ايشان را راضي كنـد أم) ع(امام علي  به

طريق پرداخت ديه و قيمت اموال  بر پرداخت اقسام خسارت مادي و جاني وارده از عالوه
و اشياء، مالي را نيز به عنوان جبران هراس و ترسي كه از طريـق حملـه بـه ايشـان وارد     

پس از ارائه گزارش انجام مأموريت به پيامبر، ايشـان عمـل امـام    . شده بود، پرداخت كرد
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، 1409واقدي،  و 182 ، ص1364زمخشري، ( را تأييد و از ايشان تجليل كردند) ع(علي 
توان اين برداشت را صحيح دانست كـه   از اقدام حضرت علي و تأييد پيامبر مي). 876 ص

. گمان زيان معنوي اسـت  زيرا هراس و ترس بي ؛در سيره، زيان معنوي قابل جبران است
دهنده ايـن اسـت    شود نشان عالوه اينكه براي جبران اين نوع از زيان پول پرداخت مي به

مالك ) ع(علي  حضرتها  ي از اينجدا. توان با پول جبران كرد را مي كه اين نوع از زيان
ايـن امـر    1.كننـد  ديـدگان معرفـي مـي    اصلي براي تقويم خسارت معنوي را رضايت زيان

دهد كه هدف اصلي از پرداخت پول در زيان معنوي لزومـاً جبـران زيـان وارده     مي نشان
باشـد، بلكـه هـدف اصـلي      نمـي ير پـذ  طور خـاص در زيـان معنـوي امكـان     نيست كه به

 .اطمينان و تشفي خاطر مجروح اوستديده و تسكين و  كردن زيان آرام
خصـوص لـزوم    با اين حال و با وجود اين دو ماجرا، در كتب فقهي مباحـث فراوانـي در  

روز  علت اصلي اين امر را بايـد بـه اقتضـاي جوامـع آن    . شود جبران زيان معنوي ديده نمي
چراكه در آن زمـان زيـان معنـوي مسـئله مهـم و اساسـي تلقـي         ؛تمسلمين مربوط دانس

ملكـوتي،  (ثيرگذار بوده است أطبعاً اين امر در چگونگي پرداختن به زيان معنوي ت. شد نمي
شده و نيز با توجه به احـاديثي كـه    با اين حال با توجه به دو ماجراي ياد). 84 ، ص1397

اند، ترديدي در لزوم جبران زيـان معنـوي    ارد شدهدر لزوم احترام به آبرو و اعتبار ديگري و
نراقـي،  (خصوص آنكه مالك اصلي براي تعيين مصاديق ضرر عرف اسـت   به 2ماند، باقي نمي

عنوان زيـان،   عرف امروز نيز در لزوم شناسايي آسيب به آبرو و حيثيت به). 57 ، ص1375
روشني لطمه وارده به آبـرو   بهبا توجه به همين نكته است كه برخي از فقها . ترديدي ندارد

 3.اند و حيثيت ديگري را زيان تلقي كرده و در لزوم جبران آن ترديد نكرده
                                                           

 ).راضي باشندن پرداختم تا از تو به ايشا(» عنك ليرضوافأعطيتهم «. 1
جـالل كبريائـه    جل خلق المؤمنين من نـور عظمتـه و   إن اهللا عز و«؛ »هسباب المؤمن كالمشرف على الهلك« 2.

 ؛»إنما هو شرك الشيطان ليس من اهللا في شئ، و فمن طعن عليهم ورد عليهم فقد رد على اهللا في عرشه، و
 همـن نظـر إلـى مـؤمن نظـر     «؛ »الملـح فـي المـاء   إذا اتهم المؤمن أخاه انماث االيمان في قلبه كما ينماث «

 ).161ـ616 صص، 8، ج1412شيخ حر عاملي، (» ظل إال ظله جل يوم ال و ليخيفه بها أخافه اهللا عز
و على كل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص في ماله، أو عرضه، أو نفسه، أو في شـئ مـن شـؤونه بعـد     «. 3

 ؛)214 ، ص1، ج1386موسوي بجنوردي، (» ريب له بحيث يراه العرف موجوداًوجوده أو بعد وجود المقتضى الق
النـاس، فمـن    فضابطه ما هو داخل في احترام المكلف، ليكون هتكه موجباً لذلته و انكسـاره بـين  : و أما العرض«

اغتابه أو اتهمـه  تعدى على زوجته أو تطلع على عورته أو دخل على عياله أو ما يتعلق به من المحارم و النساء أو 
، و مثـل ذلـك   الحقيقـةيرضى بظهوره، فهو هتك للعرض، إضرار في  أو طعن عليه في وجهه أو أظهر شيئاً مما ال

إلى المال و البدن أو عدم شموله لمثل ذلك، ممنوع، بل الحق أن ذلك كلـه  ) الضرر(انصراف : و دعوى. يعد ضررا
و مثل ذلك فعل شيء يوجـب االسـتخفاف    مرت اية سمرة كماروضرر و إضرار، و يجيء توضيحه، و يدلُّ عليه   
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 بررسي رويكرد نظام حقوقي ايران نسبت به زيان معنوي. 2ـ2
هـاي مـالي    گانه زيان، تمام توجـه خـويش را بـه زيـان     قانون مدني از ميان اقسام سه

و بـدني  هـاي معنـوي    هاي مالي اهميت دارند و زيان گويي تنها زيانمعطوف كرده است، 
از قـانون  » شـود  در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصـل مـي  «باب  واقع، در در. نيستند مهم

شـده كـه بـه مـال و حقـوق مـالي اشـخاص وارد         هايي گفتـه  مدني، تماماً سخن از زيان
ر تعـاريفي كـه   ايـن رويكـرد د  . جز حقوق مـالي وجـود نـدارد    شود، گويي كه حقي به مي

مـاده  بـر اسـاس   . شـود  خوبي روشن مـي  كند نيز به قانونگذار از اتالف و تسبيب ارائه مي
غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را  مالهركس «اين قانون،  328
بشود بايد مثل يـا   ماليهركس سبب تلف «همان قانون،  331ماده و بر اساس  »... بدهد

اين رويكرد در مواد مربوط بـه غصـب و اسـتيفا نيـز ادامـه پيـدا       » . ... بدهدقيمت آن را 
 ).337و  336، 308واد م(كند  مي

رسد در ادعايي قابل باور، بشود گفت كـه از نظـر قـانون مـدني، زيـان       حتي به نظر مي
جمله حقوق معنـوي   شود و لطمه به ساير حقوق از اي است كه تنها به اموال وارد مي لطمه
براي اثبات اين باور كافي است بـه مـوادي كـه    . عنوان زيان قابل تعريف نيستند دني، بهو ب

واقـع قانونگـذار در    در. اند، توجـه بشـود   در سرتاسر قانون مدني از ضرر يا زيان سخن گفته
، در ...) و100، 52ماننـد مـواد   (جلد نخست قانون مدني، هرجا از واژه زيان استفاده كـرده  

مالي در جلـد دوم قـانون    هاي غير اعتنايي قانونگذار به زيان بي. ي بوده استبستر حقوق مال
هـاي   واقع قانونگـذار در جلـد دوم تنهـا در يـك مـورد، از زيـان       در. يابد مدني نيز ادامه مي

اگر بودن زن با شوهر در يـك  «، 1115بر اساس بخشي از ماده . مالي سخن گفته است غير
توانـد مسـكن    مالي يـا شـرافتي بـراي زن باشـد زن مـي      منزل متضمن خوف ضرر بدني يا

ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت بـه منـزل     صورت ثبوت مظنه حده اختيار كند و در علي
. طبيعتاً اين ماده نيز به حوزه حقوق مسئوليت مدني ارتبـاط نـدارد  » . ... شوهر نخواهد داد

ضرر استفاده كرده، آن را قـرين امـوال    در ساير مواد جلد دوم نيز هرجا كه قانونگذار از واژه
 ).1239و  1238، 1184مانند مواد (و حقوق مالي قرار داده است 

زدن نـامزدي نيـز    راستاي همين رويكرد، حتي در بحث خسارات ناشـي از بـرهم   در
اگـر  «ايـن قـانون،    1036به موجب مـاده  . هاي مالي چشم دوخته است زيان قانونگذار به

                                                                                                                                         
و المهانه ولو بترك بعض التعارفات العاديه التي ليس من شأنها أن يترك بالنسبه إليـه، فـإن ذلـك كلـه داخـل      

 ).309 ، ص1، ج1417اي،  مراغه(» اإلضرار بالعرض و إسقاط االحترام في
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كه طـرف مقابـل    حالي هم بزند در لت منظور را بدون علت موجهي بهاز نامزدها وص يكي
وقوع ازدواج مغرور شـده و مخـارجي كـرده باشـند      يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد 

هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور  طرفي كه وصلت را به
صورت مطلق از عبـارت   واقع قانونگذار به در ».به مخارج متعارفه خواهد بود فقط مربوط 

هم زده  طرفي كه وصلت را به«دهد كه  استفاده كرده و به اين حكم مي» خسارت وارده«
گونـه كـه روشـن اسـت، در جمـالت       ، اما همـان »است بايد از عهده خسارات وارده برآيد

اعتماد وقوع  نخستين ماده تنها سخن از زيان مربوط به مخارجي است كه طرف ديگر به
همين، در انتهاي ماده و بعد از حكم به لزوم جبـران   براي. ازدواج متحمل آنها شده است

ترتيـب، ايـن    بدين. شود مخارج متعارف محدود مي مطالبه به زيان، دامنه خسارات قابل
شـمار   هـاي معنـوي بـه    هاي مناسب براي طرح زيان شد يكي از فرصت ماده كه شايد مي

دهد در مبحث مربـوط بـه نـامزدي     رود و قانونگذار ترجيح مي دست مي ازآساني  آيد، به
 .زيان مالي بپردازد هم به

در . اي جبـران شـد   با اين حال، اين كاستي قانون مدني در قـوانين بعـدي تـا انـدازه    
مصـوب   قانون مجازات عمومي 214الي  207قانون اصالح مواد  212ماده  نخستين گام، 

را  روشني خسارت معنوي ، بهكميسيون قوانين عدليه در شمسي  1312ماه  شهريور 29
هـركس  «بـر اسـاس ايـن مـاده،     . پذيرفت جنحه و جنايات ضد عفت و اخالق عموميدر 

بر  عالوه ،گردد 209مكرر و  208و  208و  207مذكور در ماده هاي  مرتكب يكي از جرم
ريال  500يه كه در هر حال كمتر از عل تأديه خسارات معنوي مجني مقرر بههاي  مجازات

آيد كه از نظـر قانونگـذار، خسـارت     از لحن اين ماده برمي» .شود محكوم مي ،نخواهد بود
همين، حداقلي نيز براي آن تعيين شـده   براي .است فقط با پول جبران شود معنوي قرار

مصـوب  مي بعد در اليحه قانوني اصالح قسمتي از مواد آيـين دادرسـي كيفـري    ك. است
، خسارت معنوي يعني ضرر و زيان مربوط به كسر حيثيت يا 9، قانونگذار در ماده 1335

اين رويه در قوانين . اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ناشي از جرم را قابل جبران دانست
محـل   اليحه قانوني راجع به چـك بـي   8اساس ماده  نمونه بر براي. ديگري نيز تكرار شد

عهـده   چك ادعاي جعل نمـوده و از ه دي كه صادركننده نسبت بدر مور«، 1337مصوب 
مكرر قـانون كيفـر    238اثبات آن برنيايد دادگاه او را عالوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 

سـود مـدعي خصوصـي    ه ب ... ربع وجه چك براي تأمين خسارت معنوي يك ههمگاني ب
قـانوني مطبوعـات مصـوب     اليحـه  20ماده  1يا به موجب تبصره  ».محكوم خواهد نمود
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تواند براي مطالبه خسارت مادي و معنوي كـه از نشـر مطالـب     شاكي نيز مي ...«، 1334
دادگاه حقوقي دادخواست تقـديم نمايـد و دادگـاه مكلـف اسـت      ه مزبور بر او وارد آمده ب

 ».آن رسيدگي و مبلغ خسارت را تعيين و مورد حكم قرار دهده نسبت ب
را  روشني زيـان معنـوي   به 1339قانون مسئوليت مدني مصوب در ادامه اين مسير، 

 9و  2، 1جملـه مـواد    واقـع در چنـدين مـاده از ايـن قـانون از      در. مطالبه دانسـت  قابل
پـس از انقـالب نيـز در    . لزوم جبران زيان معنـوي حكـم داده شـده اسـت     روشني به به

زيان معنـوي تأكيـد شـد،     ترين سند قانونگذاري يعني قانون اساسي، بر لزوم جبران عالي
ير يـا اشـتباه قاضـي در    قصـ اثـر ت  هرگـاه در «قانون اساسي،  171اساس اصل  چنانكه بر

موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجـه كسـي   
 ،صـورت   غيـر ايـن   صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسالمي ضامن است و در در ،گردد

» .گـردد  از متهم اعاده حيثيت مـي  ،شود و در هر حال دولت جبران ميوسيله  هخسارت ب
تصـويب   شوراي انقالب اليحه قانوني مطبوعات را بـه  1358در شهريور در همين مسير، 
انتشار هر نـوع مطلـب يـا    « :پذيرفتصراحت  خسارت معنوي را به ،24رساند و در ماده 

آميـز و نظـاير    هاي توهين ك يا نسبتخبر مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركي
مـاده مزبـور نيـز مقـرر كـرده بـود كـه         1تبصـره   ».آن نسبت به اشخاص ممنوع اسـت 

توانـد خسـارت مـادي و معنـوي      يمـ ) از حقيقي يـا حقـوقي   اعم( موارد فوق شاكي در«
 ». ... كند از جرم را مطالبه ناشي

نظر كميسيون اسـتفتائات شـوراي   . با وجود اين، اندكي پس از اين، ترديدها آغاز شد
، 1362پرسـش و پاسـخ،   (عالي قضايي مبني بر فقدان جواز شرعي مطالبه زيان معنـوي  

قــانون مطبوعــات  30مــاده  1و نظريــه شــوراي نگهبــان در مــورد تبصــره ) 39 ص، 1ج
خسارت معنوي به مال و امر مادي با مـوازين  تغاير تقويم «مبني بر  5/9/1364تاريخ  در

ايـن رويكـرد   . دهنـده همـين ترديدهاسـت    نشـان ) 66 ، ص4، ج1388مـدني،  (» شرعي
ن دادرسـي كيفـري   رفت كه قابليت مطالبه خسارت معنوي از قـانون آيـي   بدانجا پيش تا

 .حذف شد 1378مصوب 
بـر امكـان مطالبـه     اندك اين ترديدها از ميان رفت و نويسـندگان  با اين حال، اندك

در نظريات رسمي نيز تصـريح   .)272 ، ص1386كاتوزيان، (زيان معنوي پافشاري كردند 
نسـخ نشـده و اصـل    ) نيز(مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي «شد كه 

ايـن   در ادامه، قانونگذار نيـز بـا   1».هم به اين قبيل خسارات تصريح كرده است. ا.ق 171
                                                           

 .)23 ، ص1، ج1377شهري، : نقل از( 3/10/1368تاريخ  به 5947/7شماره  نظريه مشورتي اداره حقوقي به. 1
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قانون انتشار و دسترسـي آزاد بـه اطالعـات     21ماده شد، چنانكه در  همراهنه مسير عادال
نتيجـه   هر شخصي اعـم از حقيقـي يـا حقـوقي كـه در     «: چنين مقرر شد 1388مصوب 

صدمه وارد شـده اسـت    منافع مادي و معنوي ويواقعي درباره او به  انتشار اطالعات غير
با  توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق دارد تا اطالعات مذكور را تكذيب كند يا حق

از  يجـدا » .شده را مطالبه نمايد هاي وارد وليت مدني جبران خسارتئقواعد عمومي مس
را  هـاي معنـوي   نيـز زيـان   1392اين حكم ويژه، قانون آيين دادرسـي كيفـري مصـوب    

ضـرر و   تواند جبـران تمـام   شاكي مي«اين قانون،  14 مادهاساس  بر. رسميت شناخت به
 1تبصـره  » .الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند هاي مادي و معنوي و منافع ممكن زيان

گونـه   شده نيز تعريفي از زيان معنوي ارائه داده و بر روش معمول در جبران اين ماده ياد
زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتـك حيثيـت و اعتبـار    « :كند از زيان تأكيد مي

تواند عالوه بـر صـدور حكـم بـه جبـران       دادگاه مي. خانوادگي يا اجتماعي استشخصي، 
رفع زيان از طرق ديگر از قبيـل الـزام بـه عـذرخواهي و درج حكـم در       خسارت مالي، به

ايـن مـاده تـالش     2وجود اطالق اين حكم، در تبصره  با» .دجرايد و امثال آن حكم نماي
... «: خـوانيم  شود، چنانكه در ايـن تبصـره مـي   شده تا قلمرو مطالبه ضرر معنوي محدود 
الحصول و ضرر معنـوي شـامل جـرايم موجـب      همچنين، مقررات مرتبط به منافع ممكن

ترتيـب، در جـرايم تعزيـري و نيـز      بـدين  1».شـود  تعزيرات منصوص شرعي و ديـه نمـي  
مستوجب ديه تنهـا بايـد بـه اعمـال تعزيـر و دريافـت ديـه بسـنده كـرد و زيـان معنـوي            

موارد قابل مطالبه نيست؛ ديدگاهي كه اصل جبران كامل خسارات را ناديده گرفتـه   اين در
ويـژه عـدم امكـان جمـع      بـه . شود هاي وارده مي ماندن بخشي از زيان جبرانبدون و سبب 

چه بـا توجـه بـه ماهيـت جداگانـه       ؛رسد تعزير و زيان معنوي بيشتر قابل انتقاد به نظر مي
 .عدم امكان جمع آنها وجود ندارد دليلي براي) مدنيمسئوليت كيفري و (يك  هر
 نقد آراي صادره. 3
 نقش قوه قاهره. 3ـ1

تعهـد   بايـد بـه   طبيعتـاً خوانـده   . دو پرونده، تعهد قراردادي است تعهد خوانده در هر
                                                           

 90 /30 /46141شـماره  درج اين تبصره به خواسته شوراي نگهبان صـورت گرفتـه اسـت، چنانكـه در نظريـه      . 2
ــه قــانون آيــين دادرســي كيفــري مصــوب    1390 /12 /23مــورخ  ايــن شــورا در مقــام اظهــارنظر نســبت ب

با قبول اصل جبران خسارت معنـوي، حكـم بـه    ) 14(ماده ) 1(در تبصره «: خوانيم چنين مي 19/11/1390
و در دادگـاه در مـورد آن حكـم    خسارت مالي در مواردي كه از نظر شـرع يـا قـانون، تعزيـر و ديـه تعيـين       

 ».شده، خالف موازين شرع است صادر
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يـك از   اصل لـزوم قراردادهـا، هـيچ     در سايهزيرا  ؛شده عمل كند خويش در موعد توافق
د توانند بدون علـت قـانوني از انجـام تعهـدات خـود شـانه خـالي كننـ         نميطرفين قرارداد 

مـواردي   اما اين اصل، مطلـق و اسـتثناناپذير نيسـت، بلكـه در    ؛ )108 ، ص1364صفايي، (
در . يكي از اين موارد وجود قـوه قـاهره اسـت   . شود اجراي تعهد خويش معاف مي متعهد از

بـا ايـن حـال نويسـندگان حقـوقي       .نرفته اسـت كار  قانون مدني صراحتاً لفظ قوه قاهره به
اين قانون، نظام حقوقي حـاكم بـر ايـن نهـاد      229و  227استفاده از مواد  اند با تالش كرده

داننـد   ماژور را ناظر به وضعيتي مي در اين مسير، قوه قاهره يا فورس. حقوقي را ترسيم كنند
الي كه قابـل انتسـاب بـه شـخص     كه بدون تقصير متعهد، تعهد به دليل تغيير اوضاع و احو

قـوه   در ادبيـات حقـوقي،  ). 115 ص، 1364صـفايي،  (اجرا گـردد   قابل متعهد نيست، غير
بـراي  . شناسند بيني مي قابل پيش قابل اجتناب و غير قاهره را با سه ويژگي خارجي، غير

ان هم وجود داشته باشـند و فقـد   سه ويژگي فوق با معافيت متعهد از انجام تعهد بايد هر
بـودن مـانع انجـام تعهـد      خـارجي . سازد معافيت از تعهد را منتفي مي ،ها از ويژگي يكي
 227ايـن ويژگـي در مـاده    . مسئوليت متعهد نباشد معناست كه در حيطه و قلمروِ بدين

متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه «اساس اين ماده،  بر. آمده است انون مدنيق
واسطه علت خارجي بـوده اسـت    نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بهشود كه  خسارت مي

معناي اين اسـت كـه متعهـد     قابل اجتناب بودن به غير» .توان مربوط به او نمود كه نمي
گردد  استنباط مي انون مدنيق 229اين ويژگي از ماده . به دفع مانع و آثار آن نباشد قادر

از حيطـه اقتـدار    اي كـه دفـع آن خـارج    حادثـه  واسطه اگر متعهد به«: دارد كه مقرر مي
مـالك  » .اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديـه خسـارت نخواهـد بـود    

 اقتدار متعهد براي دفع مانع، شرايط يك انسان متعارف در آن شـرايط خـاص خواهـد بـود    
قابـل   است كه غيراي قوه قاهره  افزون بر اين دو شرط، حادثه ).218 ، ص1386كاتوزيان، (

ايـن  . شـود  خالف دو ويژگي فوق، اين ويژگي در قانون مدني ديده نمـي  بر. بيني باشد پيش
است كه باور به لـزوم   با اين حال، حقيقت اين. شده است امر موجب ترديد در لزوم اين شرط

تـوان ريشـه    خصـوص آنكـه مـي    بـه ) 122 ، ص1364صـفايي،  ( وجود اين شرط ترجيح دارد
بـودن   بينـي  پـيش  قابل صورت زيرا در ؛بيني بودن را در دو ويژگي قبلي يافت پيش قابل غير

اقتدار متعهـد بـوده يـا عـدم       از حيطه توان گفت كه دفع آن خارج حادثه براي متعهد، نمي
 .او مربوط نمود توان به اجراي تعهد ناشي از علتي است كه نمي

. گاه اتفاق نيافته باشـد  ه قبالً هيچبيني بودن بدين معنا نيست كه حادث قابل پيش غير
گـردد كـه نتـوان علـت خاصـي بـراي        بيني محسـوب مـي   قابل پيش حادثه هنگامي غير
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بينـي   نابراين حتي بالياي طبيعي نيز بعضـاً قابليـت پـيش   ب .آمدنش متصور بود وجود به
 بينـي اسـت و قـوه قـاهره     خيزي مثل ژاپـن قابـل پـيش    مثالً زلزله در كشور زلزله. دارند

هد بـه حمـل كـاال در فصـل زمسـتان      نقلي كه تع و  حمل  يا مؤسسه .گردد محسوب نمي
بـرف در    وسـيله   شدن بـه  نمايد كه اين مسير سوابق متعدد بسته گيري مي مسير برف از

بينـي   چراكه ايـن اتفـاق قابـل پـيش     ؛تواند به قوه قاهره استناد كند زمستان را دارد، نمي
صادره از شـعبه اول دادگـاه    13/3/1391مورخ  115دادنامه شماره نمونه در  براي. است

علـت   روز بـه  68اشاره به تـأخير  ... «: خوانيم عمومي حقوقي بخش چهاردانگه چنين مي
باشد چراكه اين موارد و تـأخير در پـروژه سـاختماني در     برف و سرماي شديد موجه نمي

بـه   بايسـتي نسـبت   تند و مـي توانسـ  بينـي بـوده و طـرفين مـي     فصل زمستان قابل پيش
با تجديـدنظرخواهي دادباختـه، شـعبه ششـم دادگـاه       ». ... كردند بيني آن اقدام مي پيش

ــماره     ــه ش ــران در دادنام ــتان ته ــدنظر اس ــه 9209970220601305تجدي ــاريخ ب  ت
از طرفي تعذر تجديدنظرخواه بـه حـدوث قـوه    ... «: گيرد چنين تصميم مي 8/10/1392

شـديد   ير در اجراي قرارداد شده نيز موجه نيست زيرا بروز سـرما قاهره كه موجب تأخي
توانـد   بيني بوده و لذا بروز سـرماي شـديد در زمسـتان نمـي     در فصل زمستان قابل پيش

 ». ... عنوان عذر موجه جهت تأخير در اجراي مفاد قرارداد تلقي گردد به
ره براي معافيت از تعهـد،  دادگاه در پرونده نخست، در برابر استناد خوانده به قوه قاه

خالف دفاعيات وكيل شركت خوانده نقـص فنـي هواپيمـا     اينكه بر«اين باور است كه  بر
قابل جبراني نبوده تـا   بيني و غير قابل پيش كه علت تأخير در پرواز اعالم شده امري غير
قه سـاب  كـارگيري هواپيماهـايي بـا    آنكه به شرايط استناد به قاعده مذكور فراهم شود چه

نمايد كه وجـود   بيني مي مدت وجود نقص فني را در هر زماني قابل پيش استفاده طوالني
جاي هواپيماي داراي نقـص فنـي    كارگيري به گرفتن هواپيماي جايگزين در به نظر و در
وقــت و زمـان ايشـان و ســاير   جهـت رعايـت حقـوق مســافران و اقـدام بـه دقـت در        در

صورت مطلـق، تـأخير    ترتيب، دادگاه به بدين» .مايدن را امري منطقي جلوه مي مسافران
سـابقه   كـارگيري هواپيماهـايي بـا    به«را ناشي از قوه قاهره تلقي نكرده، بلكه  يا لغو پرواز

» .نمايـد  بينـي مـي   مدت، وجود نقص فنـي را در هـر زمـاني قابـل پـيش      استفاده طوالني
بيني  وجود نقص فني قابل پيشبه شرايط خاص موجود در پرونده،  توجه ترتيب، با بدين

در پرونده دوم نيز دادگاه بـدون ذكـر   . شود نتيجه، قوه قاهره شمرده نمي تلقي شده و در
جزئي دفاعيات نماينده شركت خوانده، بر اين باور اسـت كـه اظهـارات نماينـده شـركت      

ان در همه تو اما حقيقت اين است كه نمي. ماژور را ندارد خوانده مطلقاً تكافوي اثبات فورس
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كننـده   خصـوص تعيـين   ايـن  صور، تأخير يا لغو را قوه قاهره محسوب نكرد، بلكه آنچـه در 
همين، اگر علت تأخير وضـعيت نامسـاعد جـوي     براي. است بررسي علت تأخير يا لغو است

از مجموعه شركت خوانده يا علل امنيتي باشد، شرايط قوه قاهره در تـأخير   يا دستور خارج
جمع خواهد بود، امري كه در دفاعيات نماينده شركت خوانـده مفقـود اسـت و    يا لغو پرواز 

 .كند كه تأخير مربوط به خود شركت بوده است تلويحاً اين امر را ثابت مي
 زيان معنوي. 3ـ2
 قابليت تقويم. 3ـ2ـ1

اصل مطالبه زيان معنوي در شرع و قانون امري مصرح اسـت، امـا شـيوه جبـران آن     
مادي براي جبران آن مقرر شده كه تعيين آن نهايتاً از  مادي و غير متعين نيست و طرق

اختيارات دادگاه است كه بسته به اوضاع و احوال، يك يا چند طريق را موضوع حكم قرار 
بنابراين خواسته خواهان در رأي اول، از اين حيث قابل انتقاد است كه ضمن . خواهد داد

نموده و متبادر از اصـطالح  » پرداخت«منحصر به  ادعاي زيان معنوي، طريق اثبات آن را
پايه همين تبادر، با اين استدالل كه  صورت مادي است و دادگاه نيز بر پرداخت، تأديه به

جـاي   كه شايسته بود خواهان بـه  حالي زيان مادي اثبات نشده، آن را رد كرده است، در
ن معنـوي از طريـق مربـوط و    زيان معنوي، الزام خوانده به جبران زيا» پرداخت«عبارت 
قـانون   51مـاده   3تعيين خواسته به موجـب بنـد   . شد تأييد دادگاه را خواستار مي مورد

آيين دادرسي مدني از تكاليف خواهان است، اما در اينجا صـرف مطالبـه زيـان معنـوي،     
بودن خواسته است و تشخيص نحوه جبران آن مستلزم رسيدگي مـاهوي   معني معين به

در رأي . تواند در اين خصـوص تعيـين نمايـد    عهده دادگاه است و خواهان نمي است و بر
درستي صرف مطالبه زيان معنوي را خواسـته خـود قـرار داده و قلمـرو      دوم، خواهان به

دادرسي را محدود به جبران زيان معنوي از طريق پرداخت نكـرده و همـين امـر، دسـت     
 .ذاشته استگ دادگاه را براي اتخاذ طرق ديگر جبران باز

 قابليت مطالبه. 3ـ2ـ2

كنند با مروري بر منابع شرعي  خصوص زيان معنوي، هر دو دادگاه ابتدا تالش مي در
دادگاه نخست به همين منظـور  . و قانوني، اصل قابليت جبران زيان معنوي را اثبات كنند

رار جملـه قاعـده الضـرر و الضـ     طرفي مـوازين شـرعي و قـانوني از    از«: نويسد چنين مي
قانون آيين دادرسـي   14قانون اساسي و صراحت مفاد ماده  171االسالم و مفاد اصل  في
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قـانون مسـئوليت مـدني     1و مـاده  ... كيفري ضرر و زيان معنوي را قابل مطالبه دانسـته  
در پرونده دوم نيز ـ همچون پرونده  » . ... قانون مذكور 2همچنين ماده ...  1339مصوب 
كند ابتدا قابليت مطالبه زيان معنـوي را بـا توسـل بـه منـابع       مي ـ دادگاه تالش نخست

به موجب حديث نبوي الضـرر و  «: نويسد شرعي اثبات كند، چنانكه در بخشي از رأي مي
را  كند ضرورت جبران زيـان معنـوي   بعد از اين، دادگاه تالش ميو  »... االسالم الضرار في

كلي  طور ارت وارده به روح و روان افراد و بهنشدن خس جبران ...«: با عقل نيز اثبات كند
پـي سركشـي و تعـدي بـه      گردد كـه در  خسارت معنوي موجب تجري بيشتر كساني مي
ن و جايگـاه و  أانگاشـتن شـ   مباالتي و ناچيز حقوق سايرين هستند و يا حداقل موجب بي

قـانوني  سـراغ منـابع    نهايت نيز دادگـاه بـه   در» . ... گردد شخصيت اجتماعي ديگران مي
قانون اساسـي   171و  22صراحت در اصل  اين موضوع به... «: نويسد رود، آنجا كه مي مي

 ». ... قانون مسئوليت مدني قيد گرديده است 1كه ميثاق ملي كشور است و در ماده 

 روش اثبات. 3ـ2ـ3

كننـد زيـان    بعد از اثبات قابليت مطالبه خسارت معنـوي، هـر دو دادگـاه تـالش مـي     
معطلي ... «: نويسد اش چنين مي دادگاه نخست در دادنامه. اهان را اثبات كنندمعنوي خو

از  و سردرگمي و سرگرداني مسافران و شـخص خواهـان و فشـار روحـي و روانـي ناشـي      
بالتكليفي خود در نتيجه رفتار شركت خوانده به خواهان تحميل گرديده اسـت و نظريـه   

» .باشـد  ض باقي مانده نيز مؤيد اين امـر مـي  كارشناس منتخب دادگاه نيز مصون از اعترا
اگرچـه بـه نظريـه كارشـناس     . نكته جالب در اين رأي، ارجاع موضوع به كارشناس است

روي، ايـن   هـر  شويم، بـه  دسترسي نداشته و از متن رأي نيز آگاه از چند و چون آن نمي
بـر آسـيب    كند تا با اطمينان بيشتري ادعاي خواهان را مبنـي  دادگاه كمك مي روش به

اما دادگاه دوم اعتقـادي بـه لـزوم ارجـاع موضـوع      . معنوي بررسي و واقعيت را احراز كند
خسـارت  » عـدم امكـان كارشناسـي   «كارشناس نداشته و حتـي در جـايي از رأي بـر     به

موقعيـت   جاي خواهان و در كند خويش را به اين دادگاه تالش مي. كند معنوي تأكيد مي
 ...«: نويسـد  او رسيده تصور كند، چنانكه در رأي خويش مـي  به او بگذارد و آسيبي را كه

وعـده   است نه صرفاً نفس خلـف   پذيرش ادعاي خواهان مجاب نموده در پرونده حاضر به
اهميتـي بـه وضـعيت مسـافري      باشد بلكه بيشتر بي شدن پرواز مي  شركت خوانده در لغو

پرورانـد كـه    اي در ذهن خود نمي انديشهاست و  باشد كه در كشوري ديگر رها نموده مي
تهيه پرواز جايگزين بلكه  تنها به توجهي نه اين بي وطن خويش بازگرداند را به چگونه وي
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جملـه اسـاتيد    باشد تا جايي كه فردي كه از وضعيت تغذيه يا اسكان وي نيز مي حتي به
بازگشـت بـه وطـن     هاي خـود و  باشد براي رفع نياز دانشگاهي و از نخبگان اين ميهن مي

السـبيل   مجبور گردد در مقابل هر فردي دست كمك دراز نمايد و در مقابل بيگانگان ابن
شـده    هـاي تحقيرآميـز ديگـران خـرد     پس نگاه گردد و شخصيت اجتماعي خويش را در

را  رسـد ديـدگاه نخسـت بيشـتر بتوانـد قاضـي       از ميان اين دو ديدگاه به نظر مي ».بيند
بـه   توجـه  واقع با در. توجيه كمك كند شنا و به او در صدور رأيي قابلحقايق پرونده آ با

توان از آنـان   هاي روحي دارند مي پزشكان در بررسي آسيب شناسان و روان نقشي كه روان
. ويژه در مرحله ارزيابي و محاسـبه ميـزان خسـارت اسـتفاده كـرد      عنوان كارشناس به به

كـل   ن معنوي در يكي از نظريات مشورتي ادارهاستفاده از كارشناس در مرحله تقويم زيا
بـراي  « :در اين نظريـه آمـده اسـت   . نيز مورد اشاره قرار گرفته است 1حقوقي قوه قضاييه

 ».اقـدام نمايـد  ... تواند با اخذ نظر كارشناس  تقويم خسارت مالي زيان معنوي، دادگاه مي
انـدازه دقيـق خسـارت     تواند هـم  شده مي كمك كارشناسان ياد رسد قاضي با نظر مي به

ديده را ارزيابي كند و هم بهترين روش ممكن جهت جبران زيان  وارده به احساسات زيان
 .را تعيين كند وارده

 روش جبران. 3ـ2ـ4

دادگاه نخسـت بـا يـادآوري مفـاد     . رسد اكنون نوبت به روش جبران زيان معنوي مي
بـران خسـارت معنـوي،    قانون آيين دادرسـي كيفـري دربـاره طـرق ج     14ماه  1تبصره 

شركت خوانده را مسئول جبران خسارت معنوي دانسته و با التفات به خواسته خواهـان  «
در جلسات دادرسي و توجيه تعيين نوع جبران خسارت جهـت آگـاهي عمـوم از حقـوق     

قبيـل   خود و لزوم پاسخگويي شركت هواپيمايي مختلف و توجه به معيارهـاي انسـاني از  
ان و حقوق مسافران و لزوم حفظ آرامش آنان، حكم به الزام شـركت  احترام به وقت و زم

مـورخ   1917عنـوان مسـافر پـرواز شـماره      عـذرخواهي از خواهـان بـه    به... هواپيمايي 
هاي كثيراالنتشار همزمـان بـا درج    مشهد در يكي از روزنامه از مبدأ تهران به 5/6/1396

در اين رأي، دادگاه حكم الزام به جبران » . ... نمايد حكم در آن روزنامه صادر و اعالم مي
هـاي   لزوم آگاهي عموم از حقوق خود و لزوم پاسـخگويي شـركت  «را مستند به  خسارت

طـرفين پرونـده    طـور مسـتقيم بـه    اين امر در درجه نخست بـه . كرده است» هواپيمايي
و نگـاهي   دهد كه دادگاه از تأثير اجتمـاعي رأيـش آگـاه بـوده     ارتباط ندارد، اما نشان مي

                                                           
 ).https://edarehoquqy.eadl.ir :قابل مشاهده در سايت( 4/5/1393به تاريخ  1048/93/7نظريه شماره . 1
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دادگـاه دوم نيـز از روش عـذرخواهي    . گذرد نيز دارد اش مي از آنچه در محكمه بيرون به
قـانون   10الزام عامل زيان به عذرخواهي در نظام حقوقي ايران، در ماده . كند استفاده مي

شـود   در رويه قضايي نيز از اين روش استفاده مـي . بيني شده است مسئوليت مدني پيش
 9209970270100932در دادنامـه شـماره   نمونـه   براي). 76 ، ص1399ميرشكاري، (

الـزام بـه عـذرخواهي و    از نظر استان تهـران،   دادگاه تجديد 56شعبه  26/8/1392مورخ 
اسـاس   بـر  .اسـتفاده شـده اسـت   ران خسارت معنوي بعنوان شيوه ج درج در روزنامه به

ظـاهر   حكم طالق مـداركي بـه  تجديدنظرخوانده براي صدور  ...«هايي از اين رأي،  بخش
ه نمــوده ئــمنتســب بــه وزارت اطالعــات كــه داللــت بــر ســابقه محكوميــت وي دارد ارا

ناپـذيري   ه ايـن اسـناد لطمـات جبـران    ئو با ارا... كه مدارك مزبور مجعول بوده  حالي در
ــه ــوده     ب ــانوادگي وي وارد نم ــي و خ ــغلي و شخص ــت ش ــا ...حيثي ــير   ب ــراز تقص اح

 10و  1مـواد  ... تجـويز   بـه ... تجديـدنظرخواه   ورود ضرر معنوي بهتجديدنظرخوانده در 
ــه الــزام تجديدنظرخوانــده نســبت بــه عــذرخواهي از   قــانون مســئوليت مــدني حكــم ب

در » . ... نمايد هاي كثيراالنتشار صادر و اعالم مي طريق درج در روزنامه تجديدنظرخواه از
رشـته تخصصـي ارتودنسـي در سـال      اي ديگر، خواهان در آزمون دوره دسـتياري  پرونده
دسـت آورده، امـا    شركت كرده و شرايط الزم براي قبـولي در ايـن آزمـون را بـه     1373

سـرانجام پـس از   . دداري كـرده اسـت  خوانده يعني وزارت بهداشت، از پـذيرش وي خـو  
گرفته و بـا اخـذ حكـم از ديـوان عـدالت اداري، وي بـراي        هاي انجام سال، با پيگيري هن

خواهان بر اين باور اسـت كـه خوانـده    . شود دانشگاه شهيد بهشتي معرفي مي تحصيل به
همين، الزام وزارت بهداشت بـه جبـران كليـه     براي. موجب تضييع حقوق وي شده است

تـاريخ   بـه   8900200در دادنامـه شـماره   . شـود  خسارات مادي و معنوي را خواستار مي
حقـوقي مجتمـع قضـايي شـهيد      دادگاه عمـومي  29سوي شعبه  صادره از 18/3/1389

خصـوص   در... «: چنين آمده اسـت  88/29/326بهشتي تهران مندرج در پرونده كالسه 
مطالبه خواهان دادگـاه توجهـًا بـه اينكـه قصـور خوانـده در عـدم         خسارت معنوي مورد

سـوي شـعبه سـوم ديـوان      اساس دادنامه صادره از پذيرش خواهان در دوره دستياري بر
سـال   9طـول مـدت    رز و مسلم بوده كه اين عدم پـذيرش خواهـان در  عدالت اداري مح

احـراز   برده فراهم نموده لذا ايـن دادگـاه بـا    يقيناً موجبات ورود تألمات روحي را براي نام
قانون مسـئوليت   3و  2و  1خواهان از اين حيث مستنداً به مواد  ورود خسارت معنوي به

برده با درج در يكي از جرايد كثيراالنتشار  ز ناممدني حكم بر الزام خوانده به عذرخواهي ا
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روي، پرسش جدي اين است كه آيا عـذرخواهي روش   هر به» . ... نمايد صادر و اعالم مي
در همه مـوارد، صـرف   رسد  مي  نظر  بههاي معنوي است؟  مناسبي براي جبران همه زيان

رسـيده جبـران كنـد، بلكـه     تواند آسيبي را كه به آرامش روحي خواهان  عذرخواهي نمي
. ديـده را تسـكين داد   توان زيـان  هاي ديگر مانند پرداخت پول بهتر مي استفاده از روش با

اختيـار خـويش بـراي تعيـين      دادگاه بـه اين . دارد دادگاه دوم در همين مسير قدم برمي
است استناد كرده و بر اين باور » با توجه به اوضاع و احوال قضيه«جمله  روش جبران، به

تواند حداقل موجـب تشـفي خـاطر     مي» تعيين رقمي جهت جبران خسارت معنوي«كه 
روي،  هـر  بـه . ديده بشود ولو آنكه نتواند مجموع آالم و خسـارات او را جبـران كنـد    زيان
... ايـن دادگـاه   «: خـوانيم  نهايت در فراز پايـاني رأي چنـين مـي    تمهيد اين مقدمه، در با
ديـده   منظـور تشـفي خـاطر زيـان     ي وارده و صـرفاً بـه  عنوان جبـران خسـارت معنـو    به
در ايـن رأي  » .نمايـد  حق خواهان محكوم مي برابر وجه بليط اخيرالذكر در 5پرداخت  به

. تقـدير اسـت   دغدغه قاضي نسبت به رعايت حرمت شخصيت افراد و شأن ايشـان قابـل  
يـك كشـور    ديده، شـرايط وقـوع زيـان كـه در     هاي شخصي و مالي زيان ويژگي اينكه به

تفاوتي خوانـده   توجهي و بي هاي كشور است و نيز به بي خارجي و نه مثالً در يكي از شهر
شـود رأي صـادره    اوضاعي كه ممكن است براي افراد اتفاق افتد توجه شده، سبب مـي  به
 .سازگارتر باشد» ضاع و احوال قضيهاو« با

 خسارت مادي .3ـ3
گانـه   هـاي سـه   يك از خواسـته  در ذيل هيچبا وجود آنكه در پرونده نخست، خواهان 

خويش جبران خسارت مادي را نخواسـته، دادگـاه در نخسـتين بنـد از تصـميم خـويش       
مورد خواسته خواهان در جبران خسارت مادي با توجـه بـه اينكـه ضـرر      در«: نويسد مي

يـا   چيزي است كه باعث كاهش دارايـي مثبـت و يـا افـزايش دارايـي منفـي و       مادي هر
واسـطه رفتـار    الحصول شود كه سابقه استيفاء داشته و فرد بـه  ت از منافع ممكنمحرومي

بـر وجـود    آن محروم شده است و اينكه در لزوم جبران خسارت مـادي عـالوه   ديگري از
مدعي و وجـود رابطـه سـببيت بـين رفتـار       بار يا نامشروع ورود ضرر و زيان به فعل زيان

فيه با توجه به زمـان حركـت پـرواز     در مانحن. رسد نظر مي مرتكب و خسارت ضروري به
انـد و   به شغل خواهـان كـه وكيـل دادگسـتري معرفـي گرديـده       توجه هواپيما و اينكه با

هاي نوين جهت انجام مشـاوره   اداري متمسك شده امكان استفاده از شيوه ساعت غير به
اي خواهـان  طرفـي حسـب ادعـ    موكلين و انجام امور مربوط به وكالت فراهم بوده و از به



 محاكم يدر آرا ،خير در پروازأجبران خسارت معنوي ناشي از ت 1399 زمستان، 104فصلنامه قضاوت، شماره 
 

49 

مالي ديدار پدربزرگ كهنسـالش   وقت و زماني كه از وي هدر گرديده قصد انجام امر غير
ناحيــه خواهــان دليــل مــوجهي بــر ورود ضــرر و زيــان و  همچنــين از. باشــد بــوده مــي

زمان امكان اسـتيفاي آن وجـود داشـته و     الحصول كه در آن رفتن منافع ممكن دست از
ـ    زسبب رفتار شركت خوانده ا به ه نگرديـده اسـت و اينكـه حسـب     بين رفتـه باشـد، ارائ

نظر كارشناس منتخب دادگاه كه مصون از تعرض طرفين باقي مانده اسـت اگرچـه   اظهار
دنبال داشـته ولـي باعـث بيمـاري      رواني استرس زيادي براي خواهان به اين موضوع بار

تعيـين  جهـت امكـان    بـدين . اثبـاتي در وي نشـده اسـت    جسمي و صدمات بدني قابـل 
لذا دادگاه نظر به مراتب فوق، خواهان را مستحق . باشد خسارت جاني براي مشاراليه نمي

 197از قانون مسئوليت مدني و ماده  1دريافت خسارت مادي ندانسته و مستنداً به ماده 
حقـي وي را از ايـن قسـمت خواسـته صـادر       قانون آيين دادرسـي مـدني حكـم بـر بـي     

كند كـه قصـد وي از ايـن سـفر،      خواهان يادآوري مي ادگاه بهترتيب، د بدين» .نمايد مي
هاي  شيوه«شد از  براي انجام اين امور هم مي. ديدار با پدربزرگ بود و نه انجام امور كاري

. اسـتفاده كـرد  » نوين جهت انجام مشاوره به مـوكلين و انجـام امـور مربـوط بـه وكالـت      
يـزه خواهـان از ايـن سـفر نيسـت، امـا       حال، نكته در اين است كه ترديدي در انگ اين با

اي كـه قاعـدتاً    رنامـه شده تا خواهان نتواند بـه ب  مسئله اين است كه تأخير خوانده سبب
هـاي   عالوه، لزوماً همه امور مربوط به وكالت از طريق شيوه به. پيش داشته، عمل كند از

داد و  ان بايد انجام مـي انجام نيستند و بهتر بود دادگاه با توجه به كاري كه خواه نوين قابل
روي، اينكه مطالبـه خسـارت مـادي     هر به. شد از انجام آن معذور شده، قائل به تفكيك مي

  .ترديد نادرست است خواسته خواهان نبوده ولي دادگاه درباره آن تصميم گرفته، بي
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 نتيجه 
در تنفيـذ عمـل امـام علـي     ) آلـه و سـلم   اهللا عليـه و  صـلي (سيره عملي رسول اكـرم  

اي از مسـلمانان   قبيلـه  در جبران خسارت وارده توسط خالـد بـن وليـد بـه    ) السالم عليه(
طريق پرداخت وجه مؤيد امكان جبـران خسـارت معنـوي از طريـق پـول اسـت، امـا         از
گيري فقه استداللي، اساساً موضوع اصل امكان جبـران خسـارت معنـوي و تبعـاً      شكل با

زيادي در كتب فقهي مسكوت مانده كه البته ايـن  حدود  امكان جبران آن با وجه نقد، تا
سكوت در اغلب مواقع باعث استنباط حكم عدم امكان جبران اصل زيـان معنـوي نشـده    

ئات زمـان را شكسـته و صـراحتاً    سرانجام فقهاي متأخر اين سكوت معلـول اقتضـا  . است
ه در قـوانين  در نظام حقوقي ما نيز قانونگذار تـالش كـرد  . اند بر جبران معنوي داده حكم

آخرين اراده قانونگذار در ايـن مسـير   . مختلف، بر ضرورت جبران زيان معنوي تأكيد كند
. قابل برداشـت اسـت   1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  14ماده  1نيز از تبصره 

سـر روش   بـا ايـن حـال، بـر     .ترتيب، ترديدي در لزوم جبران زيان معنوي نيسـت  بدين
رسد توجه به اوضـاع و احـوال قضـيه     نظر مي به. نظر وجود دارد  فجبران اين زيان اختال

 .قاضي براي انتخاب روش درست براي جبران زيان معنوي كمك شاياني بكند بتواند به
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