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Compensation for moral damages caused to a person due to physical harm to others 

 

 

Abstract 

The spiritual damage was declared 150 years ago by Lord Wenzelidil, and it certainly's 

appropriate for its time. At that time, medical science, especially the branch of emotions, 

was in its early stages of development. Courts were highly skeptical about cases that 

resulted in emotional harm without causing physical harm, and at the time there was no 

confidence that psychological studies could prove a link between causing emotional 

harm and the physical causes that led to it. In fact, the courts had no intention of finding 

damages in such cases;Because at that time there was no universal acceptance of the fact 

that the psychological and emotional issues caused by the events were certain, and they 

generally did not believe that such diseases could be cured. For a long time, most people 

believed that insanity and other mental illnesses were caused by one's sins.The present 

article tries to address this issue using an analytical-library method 
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 چکیده:

یک تحقیق جامع جهت درک گسترش مفهوم خسارت غیرمادی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی با حاضر  مطالعه

شد. در این تحقیق نظامتوسل به تحلیل تاریخی و تطبیقی می های مورد مطالعه از جهت پذیرش خسارت غیرمادی با

نماید تا درک نمایی  که گردیده اسیییت. این تحقیق کمک میبندی کار تقسیییی رو و محافظههای لیبرال، میانهبه نظام

سارتچگونه و چرا نظام صوص جبران خ ضعیت پذیرش روز افزون این های حقوقی اروپا در خ های غیرمادی به و

سیده سارتاند. در برخی از نظاممقوله ر شورهای اروپایی جبران خ شی ازهای حقوقی ک قراردادها  های غیرمادی نا

صریح نموده مجاز نمی صورتی که قانونگذار ت صورت محدود یا در  ضوع به  شد درحالیکه در برخی دیگر این مو با

ست. از طریق یک تحقیق تاریخی تالش گردیده تا پس زمینه شده ا شناخته  سمیت  شد به ر های وضعیت فعلی در با

شن گردد. عالوه بر این با تاکید بر مطالعات موردی این تحقیق  شتری تالش میحقوق جدید رو نماید که جزییات بی

ها و خوانندگان قرار دهد. با مقایسیییه تفاوت های امروزی را در معرض دیداز مفهوم خسیییارت غیرمادی در نظام

 بندی گردیده است. های حقوق ملی رویکردهای عمده نسبت به این مفهوم طبقههای نظامشباهت
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 مقدمه:

روبرو بوده اسیییت که بخ   یبا خطرات گوناگون خیبشیییر همواره در طول تار یو آبرو تیثیجان،  مال، ح ،یزندگ

ذهن بشر را  ربازیها از دانیز نیو جبران ا یریشگیفکر پ اند.قابل اجتناب بوده ریو غ ینیب یقابل پ ریاز آنها غ یمهم

شده راهکارها سبب  شغول نموده و  و مبارزه با آنها  یریشگیگوناگون برای پ یو حقوق یتماعمناسب اج یبه خود م

سئول گرانیرار به دصارائه گردد. قاعده منع ا سئول یهامهیب زین ناروا و یهاانیجبران ز تیو م در زمره  تیاموال و م

ها و هیمادر کنار سر یها و حقوق معنوهیسرما تیّاهم جیبشر به تدر خیقرار دارد. در طول تار یاساس یراهکارها نیا

ست. از ا یپ یحقوق ماد سان نیبرده ا سو یرو تکامل جوامع ان و  یاز حقوق ماد تیحما یساز نهینهاد یاو را به 

 رهنمون کرده است. یمعنو

 

 

و  یانسییان دارای دو بعد ماد نکهیباشیید با توجه به اینظ  و اسییتقرار عدالت م جادیا یاز اهداف هر نظام حقوق یکی

مانند حفظ نظ  و استقرار  یاهداف بزرگ ستیانسان قادر ن یتنها با پرداختن به بعد ماد یباشد نظام حقوقیم یمعنو

 یسیییع یهای حقوقو نظام افتهی یدو چندان تیاهم یرمادیغ یهاهیمعاصیییر سیییرما یایدر دن دیعدالت را محقق نما

را  یانسیییان گرچه با ه  دو بعد آدم یرمادیو متعلقات غ ی. متعلقات مادندیمند نماقاعده زیحوزه را ن نیاند انموده

ها با ه  فاصله متفاوتند و فرسنگ یایدو دن ایآنچنان با ه  تفاوت دارند که گو تیاز لحاظ ماه یدهند ولیم لیتشک

شده که برخ نیخاص خود را دارند ا یارهایدارند و هر کدام مع شوند ز یموضوع باعث  قابل  یمعنو یهاانیمعتقد 

شر از ا ستیجبران ن ست ب ست. نیو د س  نیهمواره حقوقدانان در ا اما ه  کوتاه ا س یهاحوزه با پر سا روبرو  یا

شخص با پرداخت مبلغ تیثیلطمه به ح ایآ نکهیاند. نخست ابوده ست؟ و د یو اعتبار   ایآ نکهیا گریپول قابل جبران ا

به  مثبتتوان با پرداخت مال جبران نمود، پاسخ را می یعاطف یهاو لطمه یاز صدمات جسمان یناش یآالم و دردها

توان آبرو و وسییت. چگونه میروبر یو اخالق یهای معنودارانه از ارزشو جانب یسییواالت با اشییکاالت جد نیا

ست رفته  تیثیح ست دادن عز یعاطف یهالطمه ایاز د سان حادث می کانینزد نیزتریکه با از د  افتیشود را با دران

 یقرار داد. مسئله یابیمورد ارز یماد یارهایرا با مع یمعنو یهاهیتوان سرماچگونه می یپول جبران نمود به طور کل

 یابیاز حقوقدانان با اسییتناد به عدم امکان ارز یاسییت که برخ یاز جمله مسییائل حقوق یخسییارت معنو یجبران مال

از  نآن با پول و عدم امکان اعاده وضع به حالت سابق با دادن مال و عدم امکا یسازو عدم امکان معادل یضرر معنو

 اند. ممکن دانستهریاصوالً جبران آن را غ یضرر و معادل مال نیمماثلت ب تیو عدم سنخ بارانیبردن اثر عمل ز نیب

برای  تیو... امکان بروز شییکا یو مذهب یمالحظات اجتماع یبعضیی لیموارد به دل یبه ذکر اسییت که در بعضیی الزم

ست و ا دهید انیشخص ز شوار ا سیب نیا یگردد که گاهیامر باعث م نید سط زآ بروز نکند و در  دهید انیها تو

الذکر فوق حاتیجا گذارد. با توجه به توضبه فردبر  یروز افزون یو روان یهای روحامر صدمات و آسیب نیا هجینت

دست ارائه دهد  نیاز ا یلیرا برای حل مسا ییتواند راهکارهامختلف می یدر دو نظام حقوق یخسارت معنو یبررس

 .دیما بگشا یرا به رو یاتازه یهاافق نهیزم نیو در ا
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 :قیاهداف تحق

و توجه  افتهیروز افزون  تیاهم دیاسییت که در عصییر جد یمدن تیمه  مسییئول یهااز بخ  یکی یمعنو خسییارت

موضوع در  نیا رغ یست علرا به خود جلب کرده ا یهای مختلف حقوقحقوق و دادرسان و قانونگذاران نظام یعلما

ست و نظرات و عقا گرفتهمورد مطالعه قرار ن یبه طور جد یکشور ما بحث خسارت معنو ینظام حقوق  یختلفم دیا

ست و همچن نیدر ا شده ا صوص ارائه  شاهده م زین هیگوناگون در فقه امام دیعقا نیا نیخ ها نظرات گردد و فقهیم

 یارت معنومفهوم خس نیو همچن یخیشده است سوابق تار ینوشتار سع نیمورد ارائه دادند. در ا نیرا در ا یمختلف

 یقیتطب یطالعهم. ضمناً با ردیمورد کنکاش قرار گ یحقوق ست یس نیموثر در ا یبا توجه به منابع فقه رانیحقوق ا در

 یظ  و هارمونناروپا با در نظر گرفتن  هیاتحاد یدادگستر وانید ییقضا هیو رو رانیا یدر نظام حقوق یخسارت معنو

 نیضییر احا قیاز اهداف تحق یکی . یقرار ده یمختلف آن موضییوع را در حد توان مورد بررسیی یهامطالب و جنبه

ست که پ سارت م نهیشیا ضا هیو رو رانیدر حقوق ا یعنوخ شابهات و تم هیاتحاد ییق ساس ت آنها  زاتیااروپا را بر ا

 یماد یارهایمع قیاز طر یاسییت که نشییان دهد جبران خسییارت معنو نیا قیتحق نیا گری. هدف ددینما یبررسیی

 باشد.یم ریپذامکان

 خسارت غیرمادی و خسارت معنوی؛ تعاریف موجود

در رویه قضییایی و ادبیات حقوقی نمود چندانی  19اصییطالخ خسییارت غیرمادی و خسییارت معنوی تا اواسییط قرن 

امروزه به  1معنوینداشییت. عالوه بر این ریشییه و معنای دقیق این اصییطالحات عمدتاً دچار ابهام هسییتند. خسییارت 

گیرد همانند ایتالیا، اسیاانیا و بلییک مورد اسیتفاده قرار می 2های حقوقی نوشیتهصیورت گسیترده در بسییاری از نظام

 گیرد. بیشتر مورد استفاده قرار می 3درحالیکه در نظام حقوقی آلمان اصطالخ خسارت غیرمادی

ص سارت اقت سیار دیگری نظیر خ صطالحات ب سارت مالی-ادیعالوه بر این ا صادی، خ سارت -غیراقت غیرمالی، خ

ستفاده قرار می-مادی ضات و حقوقدانان نظام حقوقی کامن ال  4گیرند.غیرمادی نیز در ادبیات حقوقی مورد ا در بین ق

بندی قابل رسد اصطالخ خسارت غیرمادی رواج بیشتری دارد. هرچند در نظام انگلیسی کامن ال یک طبقهبه نظر می

بندی پوش  هست در طبقه ز خسارت وجود ندارد. خسارت غیرمادی در کامن ال در تمامی حاالتی که قابلتعریفی ا

 گیرد. خسارت عمومی قرار می

 مادی در برابر غیرمادی : در یک ساختار دوقطبی آیا حد وسطی وجود دارد؟ 

گردد یا اینکه بسییته به آیا نقض یک حق یا منفعت منجر به خسییارت غیرمادی محض یا خسییارت مادی محض می

شییرایط اقتصییادی و وضییعیت عل  و تکنولوژی و نوع حق یا منفعت نقض شییده هر دوی آنها به صییورت همزمان 

تواند مواردی مثل داغ از دسییت دادن عزیزان، برخی از اشییکال محض خسییارت اخالقی می 5توانند ایجاد گردند؟می

شتباهی، خیانت نظامی صی، حبس ا صو شد. برخی مواقع از نظر قانونی  تجاوز به حوزه خ ست با و مواردی از این د

                                                           
1 Moral damage 

2 French-influenced system 

3 Non-pecuniary loss 

4 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, Cambridge 

university press 2015, p 84.  

 تواند به طور همزمان هر دو نوع ضرر را ایجاد نماید.هایی هست که میافترا یکی از مثال 5
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شییود که خسییارت مورد نظر خسییارت اخالقی باشیید و چنین فرض مینیازی به اثبات خسییارت اخالقی محض نمی

 نمایند. باشد. هر چند در برخی سناریوها خسارت اخالقی و مادی با یکدیگر تداخل پیدا میمحض می

توان نماید. اینکه چگونه میحد وسیییطی را در مفهوم سییینتی خسیییارت اشیییغال می چنین موارد ترکیبی موقعیت

باشیید. به عنوان مثال هنگامی که قضیییه مربو  به های ترکیبی را از یکدیگر متمایز نمود همواره آسییان نمیخسییارت

سیب شخصی جدی میآ سی  میهای  شد معموالً خسارت کلی به پنج مورد تق شکیگردد: هزینهبا ست های پز ، از د

یک محقق  1دادن درآمدهای آتی، درد و رنج متمحل شییده، از دسییت دادن آسییای ، و کوتاه شییدن زندگی احتمالی.

شوند. اگرچه ممکن است فوراً ادعا نماید که دو مورد اول ذکر شده مادی هستند و سه مورد بعدی غیرمادی تلقی می

سیب سی  میآ شده به قربانی غیر قابل تق شهای وارد  شدهبا اند )به عنوان مثال ند و همگی از یک حادثه منفرد ایجاد 

نمایند. البته چنین تقسیمی مصنوعی به های وارد شده را به دو نوع تقسی  میتصادف اتومبیل( ولی معموالً خسارت

سیبنظر می سته از آ سیبهایی که غیرمادی نامیده میرسد زیرا آن د که ضررهای های فیزیکی شوند ذاتاً تفاوتی با آ

باشد و های جسمانی هستند. بخ  غیرمادی نتیجه یک حادثه دیگری نمیشوند ندارند: هر دو آسیبمادی نامیده می

شده شابه ایجاد  سیب در یک زمان م سیبهر دو نوع آ شتر مواقع ادعا اند. عالوه بر این آ های غیرمادی آنگونه که بی

سیب وارمی ستند. آ سوس نی شاهده و لمس میشود نامرئی یا نامح شده قابل م شد و مقوله ای غیرمادید  و ذهنی  2با

باشد. تفاوت موجود در حقیقت به دلیل غیرقابل درمان بودن و غیرقابل جبران بودن چنین آسیبی هست که برای نمی

یت های درمان از بین بروند و پس از تثبیت وضیییعبرند. هنگامی که محدودیتآن اصیییطالخ غیرمادی را به کار می

 عمومی قربانی، دیگر شاهد نتایج غیرمادی نخواهی  بود. 

 ارزیابی مجدد خسارت

ها چنین گردید ولی اثبات آن یا ارزیابی آن مشییکل بود دادگاهدر گذشییته چنانچه آسیییب مادی به شییخص وارد می

ها هرچند دادگاهدادند تا بتوانند حک  به جبران خسییارت قربانی بدهند. خسییارتی را از نوع غیرمادی تشییخیص می

کنند، اما چنین احکامی موضییوع مهمی در مورد نظام حقوقی و رویه قضییایی را همواره چنین دسییتوراتی صییادر نمی

 سازد. برای ما آشکار می

دهد. به این های محافظه کار تمایل به ارزیابی خسییارت برخی مواقع قضییات را به جهتی مخالف سییوق میدر نظام

اسییت وانمود نماید که ضییررهای غیرمادی در حقیقت ضییررهای مادی هسییتند که خواهان  ترتیب که دادگاه ممکن

ستفاده می ست رفتن حق ا ضای جبران آنرا بنماید. مطابق نظریات حقوقی موجود در نظام حقوقی آلمان از د تواند تقا

تواند بنابراین خواهان می اند واز اموال و از دست دادن لذت تعطیالت ساالنه به عنوان ضررهای مادی شناسایی شده

ضای جبران خسارت نماید. شور مالت مثال 3تقا ضایی ک هایی وجود دارد های قابل توجهی از چنین ارزیابیدر رویه ق

دهد نظام حقوقی مالت در بین تمام کشورهای اروپایی محافظه کارترین قوانین را در خصوص خسارت که نشان می

                                                           
1 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, P 89 

2 Immaterial 

 
3 Digest of European tort law, Reinhard Zimmermann, P 707 
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شو ست. با این وجود  1ر مالتاخالقی دارد. در قانون مدنی ک سایی قرار نگرفته ا شنا صال مورد  سارت غیرمادی ا خ

  2برند.ای برای ارزیابی خسارت غیرمادی به کار میهای مبتکرانهقضات روش

سارت غیرمادی یک مفهوم باز می سترش دهد. خ سارت غیرمادی را گ شی وجود دارد که حوزه خ شد امروزه گرای با

های لیبرال این گرای  به وضییوخ قابل اند. در نظامنی آنرا به موارد مشییخص محدود ننمودهکه بسیییاری از قوانین مد

ای برای کنترل کردن رویه قضییایی در خصییوص ها هیچگونه قواعد وییهباشیید چرا که در این گونه نظاممشییاهده می

سه  سارت غیرمادی وجود ندارد. به عنوان مثال نظام حقوقی فران سارت 9خ ست هطبقه از خ ای غیرمادی که ممکن ا

  3ها در ده یا بیست سال گذشته وجود نداشتند.بندیبه شخص وارد شود را شناسایی نموده است. بسیاری از این طبقه

 

 خسارت معنوی در حقوق قراردادها: از مخالفت سنتی تا پذیرش رو به گسترش

اند. به عنوان مثال، در ی در قراردادها بودهبدون تردید مقامات اروپایی به طور سیینتی مخالف جبران خسییارت معنو

سنت فرانسوی اسنادی وجود دارد که به صراحت نشان دهنده مخالفت نظام حقوقی فرانسه با جبران خسارت معنوی 

شد. نظریهدر قراردادها می سیس الرنبا سارت معنوی نمیبیان می 4پرداز بلییکی فران تواند در دارد که به طور قطع خ

ژرمنی نیز مانند دیگران مخالف جبران -نویسییندگان قدیمی نظام رومی 5تعهدات قراردادی نقشییی داشییته باشیید.زمینه 

های غیرمادی سییکوت اند یا در بهترین حالت در خصییوص شییناسییایی خسییارتخسییارت معنوی در قراردادها بوده

 اند. نموده

شتهاگرچه در نظام سئولیت قراردادی بر ر 6های حقوق نو صوالً م ست ولی در این گونه ا ستوار ا صیر ا صل تق وی ا

  7های مهمی از مسئولیت مطلق وجود دارد.ها نیز حوزهنظام

اسییتدالل سییوم این اسییت که گسییترش خسییارت معنوی به حوزه حقوق قراردادها تهدیدی برای اطمینان و قابلیت 

نماید اسییتدالل می 9ه شییرکت گرامافوندر دعوای آدیس علی 8بینی پذیری تجارت ایجاد می نماید. لرد آتکینسییونپی 

 رح  و ستمگر است افزای  یابد؛ های تجاری نباید به این دلیل که طلبکار بیکه بدهی

                                                           
1 Maltese civil code 

 

 شناسد. های معنوی را به رسمیت نمیقانون مدنی مالت خسارت را ضررهای واقعی و عدم النفع می داند و خسارت 1045ماده  – 26
3 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, P   93 

4 Francois Laurent  

5 Principes de droit civil francais, F. Laurant, Brussells 1878, vol. 16, no.281 

6 Civil law system  

قراردادهای روزمره حمل و نقل هوایی و ریلی قراردادهایی هستند که تعهدات آنها تعهد به نتیجه به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه،   7

 باشد. تلقی شده و مسئولیت ناشی از آن نیز مسئولیت مطلق می
8 Lord Atkinson  

9 Addis v. gramophone co 
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های تجاری نباید به این دلیل قصور بدهکار در انجام تعهدات ناشی از بداقبالی شخصی، کاه  یابد. همچنین بدهی

ی طلب خود را دریافت نماید. هرچند باید خاطرنشیییان نمود که هر بسیییتانکار باید دقیقاً مطابق تعهدات قرارداد

 1های دشوار دارد.های کنترلی متفاوتی جهت کنترل موقعیتسیستمی مکانیزم

سطح ملی و بین المللی نه تنها مخالفتی با خسارت معنوی در قراردادها ندارد بلکه  سترش  دافعمگرای  مدرن در  گ

ف موجود بین قانون آلمان در مورد حقوق تعهدات اختال 2002صیییالحات سیییال باشییید. در اآن در این حوزه می

لی اخیرًا قراردادها و مسییئولیت مدنی در حوزه خسییارت معنوی را مورد اصییالخ قرار داد. در بلغارسییتان دیوان عا

 برخالف رویه سابق خود خسارت معنوی را  به مواردی که شخص قصور داشته محدود ننمود. 

 تحقیقاهداف این 

شورهای   سارت معنوی در حوزه حقوق قراردادها در نظام حقوقی ک سی تطبیقی خ روپایی ااین تحقیق به دنبال برر

سارت معنوی ایجاد می سبت به خ شی در حقوق مدرن ن ستر شین بیان گردید که پذیرش رو به گ سطور پی شد. در  با

شت که علیرغ  چنین پذیرش عمومی در  های مهمی های داخلی از منظر تاریخی تفاوتنظامگردیده اما باید توجه دا

تاریخی مورد کنکاش قرار می گیرد. نیز وجود دارد. در قسیییمت اول این تحقیق مقوله خسیییارت معنوی از منظر 

 گردد.نظام حقوقی مدرن بررسی می خسارت معنوی در ادوار تاریخی حقوق روم، حقوق قرون وسطی و

ظام نموضوع خسارت معنوی پیگیری و سرانجام چگونگی ظهور این مفهوم در ساس در عصر مکتوب نمودن قوانین 

سترش آن به دیگر نظام ساس گ سه و  سی میحقوقی فران سارت معنوی در نظام های حقوقی برر شود. در نهایت خ

 گیرد.حقوقی کامن ال و سیر تحول آن مورد تحقیق قرار می

 حرکت به سمت اصول مدرن

ساله خسارت در متن تئوری پیروان مکتب مدرسیکامالً متفاوت در  نگاه در مورد بازگشت به وضعیت  2خصوص م

سعه پیدا نمود. ساالمانکا 16در قرن  3اولیه تو شگاه  به نظریه حقوق طبیعی روی آوردند و  4حقوقدانان و الهیون در دان

سکوال صول حقوق طبیعی  سیاری از ا سترش دادند. در واقع در خالل این مباحث ب ر پیکربندی گردید. هدف آنرا گ

سطوی یونانی و همچنین  سفه ار سیحی و فل این حقوقدانان و الهیون این بود که با یکاارچه کردن الهیات کاتولیک م

 اتحاد حقوق کلیسا و حقوق روم زمینه تکامل نظریه حقوق طبیعی را فراه  نمایند.

سعه یافت سی تو صحاب مدر سط ا ضعیت طبیعی که تو شت به و ضر دارد؛ اهمیت وییه نظریه بازگ ای در بحث حا

سیبچراکه بنیان سارت آ ساً نظریه های فکری ایده مدرن جبران خ سا سعه پیدا کرد. ا ستر تو های غیرمادی در این ب

                                                           
1 Remedies in contract and tort, D.Harris, Cambridge university press 2002. P 600 

2 Scholastic theory 

 15تا قرن  11مکتب مدرسی یا اسکوالستیس  روشی از تفکر انتقادی دین مدارانه و الهیاتی است که دانشگاهیان سده های میانه از قرن   3

حیت کاتولیک در برابر اندیشه آموختند. این اصطالخ همچنین یادآور به کارگیری این روش در تبیین و دفاع از آیین مسیمیالدی در اروپا می

باشد. فلسفه مدرسی در اروپا را می توان معادل مشاییان در میان مسلمانان دانست. منبع : های جایگزین مانند کالونیس  و پروتستانیس  می

 ویکی پدیای فارسی
4 Salamanca university 
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ستورات آگوستین قدیس  ست: مطابق یکی از د شته ا شه در تقدس امر توبه مذهبی دا بازگشت به وضعیت طبیعی ری

 کار آنچه را از قربانی گرفته است به وی بازگرداند. ینکه شخص گناهگناه بخشیده نخواهد شد مگر ا

مودند و نحقوقدانان مکتب مدرسی عناصر فوق را درنظریه جامع تعهدات غیر قراردادی منسج  16سرانجام در قرن 

مکتب  های قراردادی و غیر قراردادی در ذیل این نظریه مورد بررسییی قرار گرفت. در اینجا رویکرد جدیدخسییارت

ش  سطویی منجر به چ سنت رومی، حقوقدانان بر رفتار خوانار سئولیت مدنی گردید: در  ده تمرکز انداز جدیدی در م

شت. به همین ترتیب در نظام حقوقی می ستگی به درجه تقصیر شخص خطاکار دا نمودند و معموالً میزان خسارت ب

 ردید. گوء رفتار شخص خطاکار یا خوانده ای به سآنگلوساکسون و همچنین رویه قرون وسطی توجه وییه

طاکار خو قضییات به جای اینکه به ارزیابی دقیق خسییارات وارده به قربانی باردازند بر روی عنصییر تقصیییر شییخص 

تب حقوق تمرکز نمودند و مجازاتهای ثابتی را برای خطاهای مشیییخص در نظر می گرفتند. در مقابل حقوقدانان مک

نمودند؛ ضررهایی که منجر به عدم تساوی بین بتدا به ضررهای وارد شده به قربانی توجه میطبیعی در ساالمانکا در ا

گردید. اصییل اسییاسییی این بود که شییخص خطاکار باید به طور کامل ضییررهای قربانی را جبران طرفین قرارداد می

خطاکار به صیییورت ناعادالنه  هایبود که قربانی از قبل هزینهای مینمود؛ هرچند جبران خسیییارت نباید به گونهمی

 ثروتمند گردد. 

ها در این زمینه را کنار بندی نامناسییب رومیداد که بتوانند طبقهانداز جدید به حقوقدانان این امکان را میاین چشیی 

بگذارند. سوال اساسی نزد آنها این بود که آیا شخص خطاکار حقوق یا منافع قانونی شخص دیگر را نقض نموده یا 

  1خیر؟

سیب سی مه  را در ارتبا  با آ سا صل ا شکار میچنین رویکردی دو ا صل این بود که های غیرمادی آ نمود. اولین ا

هرگونه آسیب یا جراحتی باید از طریق بازگشت به وضعیت اولیه ترمی  گردد. این اصل ریشه در یکی از دستورات 

باشیید که متعلق به دیگریسییت باید آنرا  داشییت که مطابق آن یک شییخص چنانچه صییاحب چیزی 2آگوسییتین قدیس

سارت پولی کفایت نمی شتباهی پرداخت خ صاحب ا شخص میبرگرداند. در حقیقت در مورد ت ست در نمود و  بای

 گردید. واقع آنچه را از قربانی گرفته بود باز پس دهد و تنها در این صورت منافع قربانی به صورت کامل استیفا می

نمود. حتی اگر امکان در صییورتی مجاز بود که بازگشییت به وضییعیت اولیه غیرممکن می جبران خسییارت مالی تنها

های وارده به طرق دیگر جبران بازگرداندن آنچه متعلق به قربانی بود میسیییر نمی بود باید تا حد امکان خسیییارت

شخصی قربانی مثل آبرمی شخص گناهکاربه منافع  و و اعتبار خدشه گردید. این موضوع جایی اهمیت می یافت که 

سارت از طریق روشوارد می شت که خ هایی مثل معذرت خواهی نمود. در اینجا به طور معمول این امکان وجود دا

  3یا ابراز پشیمانی جبران گردد. ایده ترمی  نقض منافع شخصیتی کامالً متفاوت با اصول حقوق روم بود.

                                                           
1 The philosophical origins of modern contract doctrine, J.Gordley, oxford university press 1991, P 69 

ر قرون وسطی محسوب د( از تاثیرگذارترین اندیشمندان مسیحی saint augustinusآگوستین معروف به آگوستین قدیس )   - 48

 های اعترافات و شهر خدا اشاره نمود. گردد. از آثار مه  وی می توان به کتابمی
3 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, P 111 
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 هابندیسرانجام طبقه

در مورد بازگشییت به وضییعیت اولیه تمامی مباحث آتی حقوقدانان مکتب حقوق  نظریه موخر حقوقدانان مدرسییی

در کتاب اصلی خودش )جنگ  1طبیعی در خصوص نتایج مسئولیت مدنی را مشخص نمود. اگرچه هوگو گروسیوس

صول بنیادین  و صلح( به صراحت در مورد نظریه بازگشت به وضعیت اولیه چیزی نگفت؛ با این وجود وی تمامی ا

ای مثل جبران . بدین ترتیب وی به پیروی از دکترین مکتب مدرسیییی به موضیییوعات وییه2ن تئوری را پذیرفتای

سارت مالی برای درد و رنج توجه نمود. تا قرن  شروان مکتب حقوق طبیعی مثل  18خ سط پی صول فوق تو میالدی ا

صییلی این بود که شییخص خطاکار مورد بحث و بررسییی قرار نگرفته بود. مسییاله ا 4و کریسییتین وولف 3پوفندورف

 های وارده را به تمامی ترمی  نماید و آنها را جبران نماید. موظف بود آسیب

سیب صادی در مورد آ ضررهای اقت شی از آن مینهای فیزیکی تمامی  ستی به طریق مالی جبران گردد؛ اما آنچه ا بای

ر این خصییوص داز طریق مالی جبران گردد.  توانسییتمورد تردید بود این بود که درد و رنج متحمل شییده ه  می

 ادند. های صورت گرفته توسط نویسندگان مدرسی را سرلوحه خوی  قرار دحقوقدانان مکتب حقوق طبیعی استدالل

 

ضعیت  شت به و سیله بازگ سیب وارده بو شتند که ترمی  آ ولیه یا ابنابراین حقوقدانان مکتب حقوق طبیعی معتقد گ

مامی منافع گرفت بلکه باید به تدر مورد کاالهایی که ارزش اقتصییادی داشییتند باید صییورت میجبران مالی نه تنها 

نمود که مفهوم ضرر یافت. کریستین وولف آشکارا استدالل میشخص قربانی اع  از مادی و غیرمادی نیز تسری می

. حتی وی اسییتدالل را نیز در بر گیردو منفعت نباید صییرفاً محدود به اموال گردد بلکه باید منافع غیرمادی مثل آبرو 

شد. حقوقدانان مکتب حق شه قابل جبران با سات( نیز باید همی سا سته به اح سی )واب سا وق طبیعی نمود که منافع اح

شده را تما ست خسارات ایجاد  سیب وارد نماید متعهد ا صوالً معتقد بودند هرگاه یک شخص به دیگری آ ماً جبران ا

 مایز نمود.دلیل روشنی وجود نداشت که ضررهای مادی و غیرمادی را باید از یکدیگر متنماید. از این منظر هیچ 

های وارده که توسییط مکتب حقوق طبیعی بسییط یافته بود به تدریج منجر به با این وجود قاعده ترمی  کامل آسیییب

اعاده تمامیت اموال گیری مفهومی متحدالشکل از منفعت گردید. اصل اساسی این بود که خسارت باید موجب شکل

سارت ستقیماً از طریق پرداخت پول جبران گردد و درد و های مادی میقربانی گردد. با این وجود تنها خ ست م توان

ضررهای رنج از یک طرف و پول از طرف دیگر نمی شند. ربط دادن پرداخت پول به  ستند جایگزین یکدیگر با توان

های وارده به حوزه ضییررهای ود. بنابراین قاعده ترمی  کامل آسیییبغیرمادی از نظر فکری کاری بسیییار دشییوار ب

اقتصییادی محدود گردید؛ و جبران خسییارت منافع احسییاسییی از طریق پرداخت مالی منتفی گردید. این رویکرد در 

                                                           
( ، حقوقدان هلندی که به پدر حقوق بین الملل معروف است. اساس نظریه گروسیوس در حقوق Hugo Grotisهوگو گروسیوس )  1

ون مشترکی ندارند الزم است همه آنها در روابط میان خود بین الملل بر حقوق طبیعی استوار است. به نظر وی با توجه به اینکه ملل دنیا قان

ها یعنی قانون طبیعی پیروی نمایند. مهمترین اثر هوگو گروسیوس کتاب جنگ و صلح می باشد. منبع : ویکی پدیای از قانون مشترک انسان

 فارسی
2 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, P 114 

3 Pufendorf  

4 Christian Wolff 
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دانسیییت. تنها تعهداتی که ارزش بود که هدف از تعهد را در برگرفتن منافع اقتصیییادی می 19تطابق با دکترین قرن 

 توانستند به تعهد به پرداخت پول تبدیل شوند. اقتصادی داشتند تحت شرایط خاصی می

 خسارت معنوی در دوران تدوین قوانین 

خواهانه بود. شیییناسیییایی های غیرمادی نگاهی متنوع و تحوله خسیییارتبهای اروپایی نگاه نظام 19در ابتدای قرن 

ص صورت نامتناوب  سنگین دکتضررهای غیرمادی به تدریج و به  سایه  رین ورت گرفت. در حقیقت این مفهوم در 

سنتی  شتند. این نگرش  ضررهای ملموس قابلیت تبدیل به پول را دا شت که مطابق آن تنها  ز جانب اسنتی قرار دا

گردید؛ باورهایی که اعتقاد داشیییتند درد و رنج بخ  جدا ناپذیر زندگی فرهنگ و باورهای عمومی رایج حمایت می

 قربانی باید چنین درد و رنجی را تحمل نماید. هستند و 

سبت به آن ناجوانمردانه تلقی می شکایت ن ست و  برد. یک مرد به معنای واقعی رنج نمی 1شود:درد چیزی طبیعی ه

میالدی چنین نگاهی به خوبی در حقوق انگلسییتان قابل مشییاهده بود هرچند در همان تاریخ  1850در اواسییط دهه 

صادره دادگاه شی از درد و رنج و آنرا در احکام  سارت نا شروع کرده بودند به پذیرش جبران خ ستان تازه  های انگل

 توان مشاهده نمود. می

صنعزمانی بود که  باورهای ع 19قرن  ستخوش تغییر گردید. وقوع انقالب  سارت معنوی د سبت به خ تی و مومی ن

سترش و تنوع های جدید مثل موتور بخار، راه آهن، عکاسی، روزنامه های کثیراالنتشار و... موجب گظهور تکنولوژی

ا و خدمات، ها و تصییاویر در تبلیغات کاالهطبوعات، اسییتفاده از ناممهای غیرمادی گردید. حضییور کنجکاو آسیییب

را نمایان  های مشابه نیاز به محافظت از حری  خصوصیگرفتن از بیمار نیمه جان در بستر مرگ و سوء استفادهعکس

افتادن  ساخت. افزای  تصاعدی حوادث راه آهن و جراحات وارده توسط هیوالهای آهنی )قطارها( موجب به جریان

 جبران خسارت گردد.  ایجاد گردید تا درد و رنج، قابلها گردید و فشاری های جدیدی در دادگاهپرونده

 خسارت اخالقی در نخستین قوانین مدون 

سارت 19در پایان قرن  سارت مالی برای خ شروعیت جبران خ شروع قرن جدید پذیرش و م های معنوی کماکان و 

نگرش با یکدیگر تفاوت محل مناقشییه و اختالف بود. نخسییتین قوانین مکتوب و مدون در قاره اروپا در رویکرد و

دار حقوق روم بودند و در مواردی دیگر در تضاد با قواعد روم های اساسی داشتند. این قوانین در برخی موارد میراث

کننده روبط فئودالی بود ولی در مواردی با گرچه منعکس  2پروس 1794باسیییتان بودند. به عنوان مثال، قانون مدنی 

تان فاصله زیادی داشت. این قانون امکان قابل جبران بودن درد و رنج ناشی از جراحات کننده روم باس قواعد محدود

شکار ایجاد گردیده  صور آ شناخته بود که جراحات وارده عمداً یا به دلیل ق سمیت  صورتی  به ر فیزیکی را تنها در 

ساده می صور  شی از ق صورتی که جراحت نا شند و در  شت.با سارت امکان ندا نظام حقوقی پروس  بود جبران خ

شده بودند اجازه می شکل فیزیکی  ضای غرامت نمایند. با این وجود همچنین به زنان مجردی که دچار تغییر  داد تقا

                                                           
دارد: چیزی که در مورد درد قابل توجه هست مارکوس اورولیوس فیلسوف معروف رومی  در کتاب تامالت دراین خصوص اظهار می  1

نه مقوله ای طوالنی مدت کند. درد گردد و هوش کاربردی شخص را دچار ضعف نمیاین است که درد منجر به هیچگونه بی شرافتی نمی

 هست و نه غیر قابل تحمل.
2 Prussian civil code of 1794 



 

1284 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1401

 
در قانون فوق هیچ حمایتی از اعتبار، آبرو یا حری  خصوصی وجود نداشت چرا که از نگاه قانون مورد نظر خساراتی 

 پول جبران شوند. توانند باکه چنین ماهیتی دارند نمی

 چش  انداز تاریخی خسارت غیرمادی در نظام حقوقی انگلستان

های وارده به احساسات و حقوق مدنی انگلستان هیچ معادل تاریخی در زمینه توسعه دعاوی عمومی مربو  به آسیب

عزیزان به صییراحت کرامت انسییانی در نظام حقوقی روم ندارد. حتی امروزه دعاوی مربو  به اندوه ناشییی از فقدان 

رسیید که نظام حقوقی کامن ال اصییوالً هیچ مورد شییناسییایی قرار نگرفته اسییت. بنابراین در نگاه اول چنین به نظر می

تواند رنج و حقوق نمی خاطر نشییان سییاخت که 1861در  1معادلی برای مفهوم خسییارت معنوی ندارد. لرد ونزلیدال

ضطراب روانی را ارزیابی کند و بنابراین  سارت بود.نمیا کند که نظام چنین اظهاراتی تاکید می 2توان قائل به جبران خ

سایی قرار نمی شنا شانی روانی محض را مورد  ستان دعاوی مربو  به پری توان گفت نظام دهد. حتی میحقوقی انگل

سایی قرار نمی شنا ضرر غیرمادی را به تنهایی مورد  ستان هیچگونه  پرداز در تایید ریهدهد. اخیراً یک نظحقوقی انگل

 اظهارات لرد ونزلیدال چنین اظهار داشته: 

شییمارد که با ارتکاب دیگر را مجاز می 3نظام حقوقی انگلسییتان تنها در صییورتی جبران خسییارت پریشییانی روانی "

سات و  سا سیب به اح سارت برای آ شد؛ به عبارت دیگر، جبران خ شده همراه با شناخته  سمیت  شتباه به ر اعمال ا

ش سارات طفیلی و تبعیپری صی فیزیکی وارد می 4انی روانی خ شخ سیب  ستند. بنابراین هنگامی که آ گردد، امکان ه

های وارده باشد هایی در صورتی که تنها آسیبجبران خسارت برای نتایج غیرمادی وجود دارد، هرچند چنین آسیب

 5 "باشد.قابل جبران نمی

شان مییچنین اظهاراتی به طور جدی گمراه کننده م شد؛ چراکه ظاهراً ن صورتی که با ضررهای غیرمادی در  دهد که 

سیب شد قابل جبران نمیتنها نوع آ سی دقیق تر میهای وارده با شد. هرچند با برر سارت با توان فهمید که جبران خ

ستان نمی ضوعی تبعی در حقوق انگل شد و نمیضررهای غیرمادی مو ستند که ابل مطالبه توان گفت تنها زمانی قبا ه

شند. ضررهای مادی با صفه 19در طول قرن  همراه با  صادر میهیأت من سی احکامی  ضررهای های انگلی نمودند که 

سای ( مادی )مثل هزینه ضررهای غیرمادی )مثل درد و رنج یا فقدان آ شکی و درآمدهای آتی( قربانی را از  های پز

 کرد. تفکیک نمی

 

 

 

 

                                                           
1 Lord Wenslydale 

2 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, Vernon valentine Palmer, P 157 

3 Mental Distress  

4 parasitic 

5 The recovery of non pecuniary loss in European contract law, p 158 
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 نتیجه گیری

باشییید و تا قرن نوزده  میالدی ای مدرن میانگیزی مقولهضیییررهای مادی و غیرمادی به طرز اعجابتمایز بین 

نیز تا قبل از این تاریخ  1هیچگونه تمایز تئوریک یا ناشی از رویه قضایی ایجاد نگردیده بود. اصطالخ خسارت معنوی

سارت شتند در زمامطرخ نگردیده بود. اگرچه خ صف غیرمادی دا ستان نهایی که و ضایی روم با های قبل در رویه ق

قابلیت جبران داشییتند ولی برای اولین بار اصییطالخ خسییارت معنوی در قرن نوزده  در نظام حقوقی فرانسییه مورد 

 توجه قرار گرفت.

های نظام حقوقی روم باسیییتان عموماً در بندیهای مادی و غیرمادی در طبقهتحوالت مربو  به تمایز بین خسیییارت

رسد که چنین تمایزی وق کیفری و برای محافظت از منافع شخصی مورد توجه قرار گرفته بود و به نظر میحوزه حق

د. مطابق های ناشی از جراحات بدنی در حوزه حقوق خصوصی به هیچ وجه قابل استفاده نبوبرای جبران درد و رنج

سیب صی آ صو صل کلی حقوق خ سیله تفاوت ایجادیک ا گیری ضعیت بدنی قربانی اندازهشده در و های مادی بو

گیرد. چنین دیدگاه شیییود و در برآورد خسیییارت آسییییب به احسیییاسیییات یا عواطف مورد محاسیییبه قرار نمیمی

خصوص  های مکتب مدرسی درها حکفرما بود ولی سرانجام توسط برخی عوامل نظیر نظریهای برای قرنگرایانهجرم

های ناشییی از درد ورنج عرفی در اروپای شییمالی که جبران خسییارتهای حقوق بازگشییت به وضییعیت اولیه و نظام

 دانستند به تدریج تضعیف گردید. توسط پول را مجاز می

ج و نقض قول برخی از قوانین مدنی اولیه تالش نمودند تا منافع غیرمادی مشخصی نظیر تغییر شکل بدنی، درد و رن

دنی خود را چنین ابتکارهایی اساساً در حوزه حقوق مسئولیت مازدواج را در متن خود به رسمیت بشناسند. هرچند 

ضررهای غیرمادی هرگز در متن دعاوی حقوق قراردادها مورد بحث قرار نم سواالت مربو  به  شان داد.  گرفتند. ین

 به عبارت دیگر حقوق قراردادها در این خصوص دنباله رو تحوالت حقوق مسئولیت مدنی بود.

 

                                                           
1 Moral Damages 
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ستان قابل  های اخیردر دهه ساانیا، پرتغال و بلغار سئولیت مدنی در ا یک نوع توازن بین دعاوی قراردادی و دعاوی م

شاهده می ضررهای م سکاتلند موجب گردیده که در حوزه حقوق قراردادها  ستان و ا ضایی در انگل شد. تحوالت ق با

بود که حقوق شیهروندی را در قانون غیرمادی قابل جبران تلقی گردد. یونان  بعد از سیوئیس دومین کشیور اروپایی 

صدور احکام پولی در دعاوی قراردادی از این حقوق محافظت نمود. البته نباید نق   سایی  شنا مدنی درج نمود و با 

حقوق فراملی مدرن را در این تحوالت نادیده گرفت. در تمامی قوانین متحدالشیییکل مربو  به معامالت تجاری 

صراحتاً جبران خبین ست. بنابراین در سارتالمللی  سایی قرار گرفته ا شنا شی از نقض قرارداد مورد  های غیرمادی نا

صرفاً نظام سطوخ حقوق اروپا و نه  سیاری از  شانهب سارت هایی وجود دارد که ثابت میهای لیبرال ن نماید مفهوم خ

 غیرمادی در حقوق قراردادها رو به گسترش است.

سی در نظتاثیر ارزش سا ست. در ایتالیا مجموعههای قانون ا شهود ا ضمینام حقوقی ایتالیا کامالً م های موجود ای از ت

های غیرمادی در قراردادها را جبران خسارت-شکوفایی آزاد شخصیت فرد، حفظ حری  خصوصی–در قانون اساسی

ضمین ست. قانون مدنی ایتالیا از طریق درونی کردن ت سهیل کرده ا شمرده یا ت سی به های موجود در مجاز  سا قانون ا

اند. مقررات قانون مدنی دنبال بازنگری موادی بوده که سعی در محدود نمودن احکام جبران خسارت غیرمادی داشته

سارت ست. هنگامی که از یونان در مورد حقوق فردی جبران خ سهیل نموده ا سیاری از موارد ت های غیرمادی را در ب

تواند با توسل به این مواد قانون مدنی خسارت غیرمادی خود را ی مینظر تکنیکی دعوای خواهان قراردادی نیست و

 جبران نماید.

سل به حقوق فردی در آلمان در قیاس با نظام ستثنایی تلقی میتو صدور چنین احکامی های لیبرال یک مورد ا گردد. 

های وارده به خسیییارت باشییید که جبرانباشییید و زمانی مجاز میدر آلمان نیازمند یک توازن جامع بین منافع می

های موجود در قانون اساسی از پذیر نباشد. با این وجود در موارد فرضی مورد بررسی تضمینهای دیگر امکانروش

پذیر نیسیییت )مثل آسییییب به اعتبار یا اخراج تحقیر آمیز هایی که در چارچوب قانون مدنی امکانجبران خسیییارت

 کارمندان( حمایت می کند.

ندازه ای با خواهران لیبرال  متفاوت اسیییت. در این نظام حقوقی دوم رویکرد نظ ام حقوقی یونان اسیییت که تا ا

باشد که نقض قرارداد را بتوان به عنوان یک مورد مسئولیت مدنی های غیرمادی تنها هنگامی قابل جبران میخسارت

 تلقی نمود یا اینکه نقض قرارداد منجر به تخطی از حقوق شهروندی گردد.

سارترویکرد نظام حقوقی آلمان می سوم شد که جبران خ سط قانون با شده تو شخص  های غیرمادی را به موارد م

ضوعه محدود می سمیت میمو سارت غیرمادی را تنها هنگامی به ر سیبی به نماید. قانون مدنی آلمان خ سد که آ شنا

رسیید این لیسییت بسییته به نظر می تمامیت فیزیکی، بهداشییت، آزادی و یا خودمختاری جنسییی وارد گردد. هرچند

شامل گردد. ولی باید توجه نمود که پرداخت می سی را  سا شهروندی مندرج در قانون ا تواند گسترش یابد تا حقوق 
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پذیر اسیییت که هیچ وسییییله دیگری برای جبران غرامت پولی در موارد نقض حقوق شیییهروندی تنها زمانی امکان

 خسارت وجود نداشته باشد.

باشد که رویکرد متفاوتی با استفاده از قوانین موضوعه ایجاد نموده است. در این نظام حقوقی اتری  می چهارم نظام

ست که ایراد خسارت از روی عمد یا بوسیله بی احتیاطی حقوقی جبران خسارت غیرمادی تنها هنگامی امکان پذیر ا

 شدید باشد.

سوئد می شد که به طور کلیپنج  رویکرد نظام حقوقی  ست مگر در مواردی که  با جبران خسارت غیرمادی ممنوع ا

 صراحتاً قانونگذار مجاز شمرده باشد.

و در نهایت رویکرد میانه پادشییاهی بریتانیا اسییت که از رویه قضییایی به عنوان اصییلی برای کنترل و محدود نمودن 

حقق لذت، آرام  فکری و های غیرمادی در قراردادهایی که دسییتک  یکی از اهداف اصییلی آنها تجبران خسییارت

 دهد.آسای  است را مورد استفاده قرار می

توان در خصییوص فرض مشییترک محدود مشییاهده نمود. اول اینکه یک توافق ماهوی بزرگتر را دو نکته دیگر را می

کامن ال و  های حقوقی بهبندی نظامهای لیبرال مشاهده نمود. دوم اینکه چنین اختالفی از تقسی توان در میان نظاممی

ها یک رویکرد میانه رو را شود. نظام حقوقی کامن ال در این خصوص در قیاس با دیگر نظامحقوق نوشته ناشی نمی

ست که در های حقوقی نظامدنبال می کند. در حقیقت تفاوت شعاباتی ا شی از ان های مختلف اروپایی در این زمینه نا

 خود قاره اروپا وجود دارد.
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