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Abstract 
Regarding civil responsibility, there is an institution called “punitive damage” in the laws 

of some countries, according to which in cases where the losses are caused intentionally 

and bearing ill will, the defendant is judged to pay more than just material and spiritual 

losses for the damage. Since we didn’t have such an institution in Iranian private law, it 

is of necessity to study and investigate whether to accept it in the Iranian law. The 

present research aimed at determining the status of this type of damage in the Iranian 

jurisprudence and law in order to answer whether it is necessary to recognize punitive 

damage in Iranian private law. This research uses a descriptive-analytical method and 

note-takings of the national and foreign books and articles are done through library 

research. Due to criticisms of punitive damage and considering the fact that there are 

similar legal institutions such as consideration, blood money, and general principles 

governing civil responsibility, it seems there is no need, for the Iranian national law, to 

accept this legal institution. The approval of the Act of the Jurisdiction of the Iranian 

Judiciary on punitive damage claims against foreign states is considered only as a 

reciprocity act against some foreign states and it should not be regarded as an accepted 

institution in the Iranian private and internal law. 
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 چكیده

موجاب آن در   مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد کاه باه   تدر حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولی

مواردی که ورود زیان با ق د و سوءنیت بوده است، عالوه بر جبران خساارت ماادی و معناوی، خواناده محکاوم باه       

، ضاروری اسات در خ او     مای ین نهادی را در حقوق خ وصی نداشته. از آنجا که چنشود پرداخت مبالغ دیگری می

پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقی  و اظهار نظر شود و هدف از ایان تحقیا  تعیاین جایگااه ایان ناوع       

خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیاا ضارورتی دارد کاه خساارت تنبیهای را در      

حقوق خ وصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقی  از ناوع توصایفی و تحلیلای باوده و در آن از کتاب و مقااالت       

ای تنظیم و تدوین شده اسات. باا توجاه باه انتقادهاای وارد بار        ی شده و به روش کتابخانهبردار شداخلی و خارجی فی

ران مثل وجه التازام، دیاه و اصاول کلای حااکم بار       خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ای

و ت ویب قانون صاالحیت دادگساتری بارای     شود مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی تمسئولی

های خارجی اسات و نبایاد آن را    صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاق اقدامی متقابل با برخی دولت

 .نهاد حقوقی در حقوق خ وصی و داخلی دانست به معنی پذیرش این

   واژگان کلیدی

 .خسارت ترمیمی، خسارت تنبیهی، دیه، وجه التزام
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 مقدمه

فرماید: ای مردم ما شاما را از مارد و زنای آفریادیم و در      خداوند حکیم در قرآن کریم می

(. 13)حجارات:   های( مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناساید  های )ملت ها و شعبه گروه

شود و به هماین   زندگی جمعی و اجتماعی یک نیاز و امتیاز بزرگ برای انسان محسوب می

کردند. )زندان و تبعید(.  دلیل، برای تنبیه و مجازات یک فرد، او را از اجتماع طرد و جدا می

. هایی برای یکدیگر همراه باوده اسات   ها و مزاحمت اما زندگی اجتماعی همواره با اختالف

رساد جباران    برای حفظ نظم عمومی در جامعه، الزم است ضرر و زیانی که به فاردی مای  

شاده در هماۀ    شود. لزوم رف  ضرر و جبران خساارت از زیاندیاده جازو اصاول پذیرفتاه     

های حقوقی است. با افزایش جمعیت و صنعتی شدن جواما ، تانش و اخاتالف باین      نظام

هاا گااهی ناشای از     اند. این اخاتالف  ز افزایش یافتهافراد و ورود ضرر و زیان به یکدیگر نی

اند و در اثر نقض قرارداد یا عادم اجارای    قراردادهایی است که افراد با یکدیگر منعقد کرده

اند و گاهی بدون وجود قرارداد و در تعامال   مطلوب آن موجب ورود ضرر و خسارت شده

هاای   جباران خساارت باه گوناه     اناد.  آورده وجود بههایی برای یکدیگر  اجتماعی، خسارت

ی حقوقی متفاوت، شاید خسارات نیاز از لحااظ   ها نظام بر اساسگیرد و  مختلفی انجام می

ویاژه کشاور انگلساتان،     مفهوم و نحوۀ جبران متفاوت باشد. در نظام حقوقی کامن ال و باه 

دید شا  ساوء رفتاار   لیبه دلوجود دارد که « خسارت تنبیهی»نوعی از جبران ضرر با عنوان 

خوانده یا فعل عمدی عامل ورود زیان، دادگاه عالوه بر جبران ضرر وارده مبلغی نیز ماازاد  

 دهد. جلوگیری از تکرار آن رفتار، به نف  خوانده حکم می منظور بهبر آن 

در این پژوهش نویسندگان ق د دارند ضمن بررسی مفهوم و ماهیت خساارت تنبیهای   

در حقوق انگلستان، به حقوق داخلی ایران نگاهی داشته باشد و باا بررسای ساواب  فقهای     

های حقوق ایران، به این ساؤاالت پاساخ دهاد کاه: در فقاه امامیاه و        منب  و ریشه عنوان به

ایگاهی دارد. آیا در فقه خسارت تنبیهی وجود دارد یاا  حقوق ایران، خسارت تنبیهی چه ج

از قواعد حقوقی و فقهی معادل یا جایگزین خسارت تنبیهی اسات   کی کدامپذیرفته است؟ 

منظور مقاله باا   و تا چه اندازه این نوع خسارت مورد تأیید و مورد نیاز کشور ماست. به این
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ی و از ا کتابخانهی از آنها به روش ردارب شیفها و مقاالت داخلی و خارجی و  بررسی کتاب

نوع توصیفی و تحلیلی تنظیم و تدوین شده است. ابتدا مفهوم خسارت و انواع آن توضایح  

شاود و در پایاان باه     داده خواهد شد. سپس مفهوم و ماهیت خسارت تنبیهای بررسای مای   

 یم پرداخت.جایگاه یا میزان ارزش و اعتبار خسارت تنبیهی در فقه و حقوق ایران خواه

 مفهوم خسارت  

 در لغت مفهوم خسارتالف( 

کردن و دارایی خود را در   ی زیانایخسر به معن ،ای عربی است از فعل خسر خسارت کلمه

ی ضارر و زیاان اسات    اکلمات خَسر و خُسر از همین ریشه به معن .تجارت از دست دادن

ی زیان اخسارت نیز به معن ۀفارسی کلم ۀدر فرهنو و لغتنام .(348: 1392 )جبران مسعود،

 (.416: 1382 )معین، شده است ابردن و ضرر دیدن معن

آیه آمده است که باه زیاان در    25بار و در  30ی به تعداد تعال یخسر در کالم بار ۀکلم

 (.2)ع ر: « خُسْرٍ یإِنَّ الْإِنْسَانَ لَف » :دنیا و در آخرت اشاره دارد، مانند

های وجودی انساان   اند: سرمایه ن نوشتهای از مفسردر خ و  علت خسران آدمی برخ

گاذرد،   سرعت مای  عمر به یها ها و سال روند ساعات و ایام و ماه وناخواه از دست می خواه

شود و اینها موجب ضرر  رود و توان و قدرت کاسته می نیروهای معنوی و مادی تحلیل می

: گر آیات قارآن کاریم )طاالق   حتی در دی (575: 1386، و زیان آدمی است )مکارم شیرازی

ی ضاللت و هالکات آماده اسات )و کاان     ان به معناخُسر در نظر برخی مفسر ۀ( که کلم9

و آن نق ان و کام  شود  میبرداشت  ااین موارد یک معن ۀاند در هم گفته .امرها خُسرا( ۀعاقب

ن جهات اسات کاه    ه آبا  ،اناد  شدن است و اینکه ضاللت و هالکت را از معانی آن شامرده 

 .(61: 1378 ضاللت و هالکت یک نوع نق ان و زیان است )طیب،

 در اصطالح فقه  مفهوم خسارتب( 

در آثار فقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده، ولی عنوان ضارر در ماوارد و   

ا با کار گرفته شده است. در متون فقهی متأخرین نیاز مفهاوم خساارت     م ادی  خسارت به
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انسان آن را داراست، اعم از اینکه  آنچهشود. ضرر عبارت است از: فوت  واژۀ ضرر بیان می

نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح؛ بنابراین، چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به 

جهت اتالف یا تلف ناقص شود یاا شاخص بمیارد یاا باه ع ارض او لطماه وارد آیاد، در         

در  "عادم نفا   "است؛ بلکه با عنایت باه عارف  ضرر به او وارد آمده  ندیگو یمصورت  این

آید. ضارر م ادر )ضار(     می حساب بهموردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد، ضرر 

که در کتب لغت باه آن ت اریح شاده اسات      گونه هماننقص در مال یا نفس یا آبروست، 

اسات: بارای   ، یکی از فقهای معاصر نیز دربارۀ ضرر فرموده نیهمچن(؛ 201: 1415)الحلی، 

مفهوم ضرر باید به آنچه در اذهان ما و اذهان عرف ارتکاز یافته است، رجوع کارد و آنچاه   

، این است که ضارر، از  شود یموجوی موارد استعمال این کلمه در ذهن ما مرتکز  از جست

؛ چاه  میبار  یما دست دادن هر یک از مواهب زندگی است که ما دارا هستیم و از آن ساود  

 (.49: 1، ج 1382باشد یا مال یا آبرو یا غیر آن )مکارم شیرازی،  مربوط به نفس

پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سالمتی جسم، نقص در 

اموال، فوت، منفعت مسلّم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخ ی، 

نه سرمایه و دارایی و حقی که شخص خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گو

ی آن در نازد عارف وجاود    مناد  بهاره بوده است، یا اقتضای  مند بهرهواجد آن بوده و از آن 

 . دیآ یمشمار  دارد، خسارت و ضرر به

 در حقوق مفهوم خسارتج( 

قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران و در     171در اصطالح حقوقی، قانونگذار در اصل 

های مختلف عادی، برای ارائۀ مفهوم خسارت، از واژۀ ضارر اساتفاده    اد قانونبسیاری از مو

ی ضارر  ابه هر دو معن« خسارت»ۀ قانون مدنی کلم 230تا226در مواد  نیهمچنکرده است؛ 

 227ۀ کاار رفتاه اسات. مطااب  مااد      گیرد، به تعل  می دهیاندیو آنچه بابت جبران ضرر به ز

شود که نتواند ثابات   خسارت می هیهد وقتی محکوم به تأدمتخلف از انجام تع»قانون مدنی: 

تاوان مرباوط باه او     علت خارجی بوده اسات کاه نمای    ۀواسط نماید که عدم انجام تعهد به

دهناد )ناه خاود     ی مالی است که بابت جبران زیان مای اخسارت در این ماده به معن .«نمود
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ی اخیار  انیز باه هماین معنا    نیدمانون ق229ۀ خسارت در ماد یۀضرر و زیان(. اصطالح تأد

در ذیال  1379 قانون آیین دادرسی در امور مدنی م وب 520و 519 کار رفته است. مواد به

 520ۀدر ماد« خسارت ۀدعوای مطالب»د و کرتوان مشاهده  را می اعنوان خسارات، هر دو معن

الاف از  /1 ۀمااد رفتاه اسات. در    کاار  مالی برای جبران زیان به ۀی مطالباطور دقی  به معن به

اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیاه   ۀقانون بیم

معالجاه را خساارت    ۀرش و هزینا، در تعریف خسارت بدنی، هر نوع دیه یا 1395 م وب

از  رمفهوم خسارت در اصطالح حقوقی فقط ناظر به مواردی اسات کاه ضار    داند. بدنی می

  ؛باشد ناپذیر عارف یا گذشتلحاظ عرفی غیرمت

 خسارت و ضرر مفهوم د(

برناد   کار می خسارت را هم برای ضرر و زیان واردشده به ۀو حقوقی واژ در اصطالح فقهی

 دهیا اندیباه شاخص ز   ،ی آنچه بابت جبران ضرر از طارف عامال ورود زیاان   او هم به معن

 .(260: 1372 )جعفری لنگرودی، شود پرداخت می

شاود،   وارد انساان  معناوی  و ماادی  یهاا  ییدارا به که خسارتی هرگونه حقوق، و فقه در

 و گیارد  یما  دربار اسات،   آن واجد انسان که را حقوقی عنوان، همۀ این و شود یم تلقی ضرر

 بار  که نق ی از: است عبارت ضرر، عرفاق .وجود ندارد معنوی و مادی یها ییدارا بین تفاوتی

 و اسات  شاخص  وجاود  ابعااد  از بعادی  باه  مرباوط  کاه  دیگاری  زیهر چ یا آبرو، جان مال،

: 1، ج 1413بجناوردی،   موساوی )آید  ، وارداست محق  آن قریب مقتضی یا دارد موجودیت

 و ماالی  از اعام  انساان  مشاروع  حقاوق  باه  زدن ضرر، لطمه گفت توان یم کلیطور  به(. 178

 ضرر کلمۀ معنایی داللت بین ظریفی یها تفاوت نویسندگان از یاریهرچند بس .است غیرمالی

 معناای  در را ضارر  یا خسارت مادی، و یها انیز معنای به را ضرر و اند شده  قائل خسارت و

، 1مختلاف  ماوارد  در قانونگاذار  (؛ اما94 - 93: 1383تقریبی، ) اند برده کار به معنوی یها انیز

 .است برده کار به معنوی و مادی معنای دو هر در را زیان و ضرر یا خسارت کلمۀ

                                                                                                                                        
 قانون آیین دادرسی کیفری. 9مادۀ قانون مجازات اسالمی و  58قانون اساسی، مادۀ  171. مانند اصل 1
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 تنبیهی در حقوق مفهوم خسارت

 و تنبیاه  بارای  نیساتند و  ترمیمای  ماهیات  دارای که هستند هایی تنبیهی، خسارت خسارات

 فرضای  در ایان  گیرند و می قرار حکم مورد خوانده سرزنش قابل رفتار تکرار از جلوگیری

 یاا  باشاد  زیا آم اهانات  خواهاان،  باه  نسابت  خسارت بر خود عالوه خوانده، رفتار که است

 از خاودداری  بارای  با تمهیادی  همراه یا دهد نشان دیگران ایمنی نسبت به را او ییاعتنا یب

 (.4: 1398ۀ حقوق بشر، نام ژهیوباشد )مجلۀ اخالق زیستی،  خسارت جبران

 .اسات  گرفتاه  خاود  باه  متعاددی  هاای  تعریف جهان حقوقی مناب  در تنبیهی خسارات

 خواناده  مجازات برای که است خسارتی»: کند می بیان رابطه نیدر ا 1 آکسفورد های فرهنو

)دیکشنری « شود یم پرداخت خواهان به جبران، رسانده، برای خواهان به که زیانی قبال در

 (.1998حقوقی آکسفورد، 

 ماهیت خسارت تنبیهی

شاده از ایان    وجه باه تعریاف و مفهاوم ارائاه    تمنظور از ماهیت خسارت تنبیهی آن است که با 

اصطالح، کدام ویژگی جزو حقیقت و ذات آن است و موجاب شناساایی دقیا  آن و تمیاز از     

برای خسارت انواعی  2ال شود. با توجه به اینکه در حقوق داخلی و حقوق کامن موارد مشابه می

شاود و در کادام دساته از اناواع      قائل هستند، خسارت تنبیهی با کدام ویژگی ذاتی شناخته مای 

حکام باه خساارت تنبیهای در     که یرد. نویسندگان حقوق کامن ال معتقدند گ خسارت جای می

ای در موضوع دعوی مرتکب تق یر و خطای مدنی شاده   طور ویژه مواردی است که خوانده به

ده است. دلیل صدور حکم به خسارت تنبیهی به منظورهای مختلفی کرطور نادرست اقدام  و به

ماهیت خساارت   ،ترتیب به این ؛شدت بد بوده است به مثل آنکه نشان دهد اقدام خوانده ،است

اناد   دهکررا مطرح  های مذکورایراد ها،اند و البته حقوقدانان این کشور تنبیهی را مجازات دانسته

 .(osullivan, 2012: 454مقررات جزایی است ) ۀکه تنبیه و مجازات فقط وظیف

                                                                                                                                        
1. Oxford  Dictionary 

2. Common Law 
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و یکای از ماواردی    دان در خ و  هدف مسئولیت مدنی نظریات متعددی مطرح شده

تنبیاه و مجاازات عامال فعال زیانباار توساط        ،عنوان هدف مسئولیت مدنی بیان شده که به

فعل زیانبار به مناف  مشروع زیاندیده تجااوز و تعادی   دادن زیرا او با انجام  ؛زیاندیده است

یکی از  شایدده است. نقش بازدارندگی مسئولیت مدنی و تنبیه عامل ورود زیان هر چند کر

مجازات فرد مق ر یا مجرم یکی از اهداف اصلی مسئولیت کیفری است  ،اهداف مفید باشد

 .(42: 1392 )باریکلو، شود یمدنی م تیو همین ویژگی موجب تمایز آن از مسئول

حاوی مبالغی مازاد بر خسارت  شایدطرفین قرارداد از آن جهت که  ۀوجه التزام نیز در رابط

تنهاا وجاود ایان ناوع خساارت       خسارت تنبیهی است. در حقوق انگلیس نهشبیه  ،وارده باشد

شناسند، بلکه هر گونه شرط راج   موجب تواف  طرفین به رسمیت می تنبیهی را در قرارداد و به

 معقول بودن در هر نوع قرارداد بوده و اصل بار  ۀتاب  ضابط ،به عدم مسئولیت یا محدودیت آن

ویژگای تنبیهای یاا اعماال      ،عباارت دیگار   به ؛ال تدلیس استبطالن شرط عدم مسئولیت در قب

قراردادی وجود داشته باشد یا صارفاق مسائولیت    ۀمجازات را در موارد حقوقی اعم از آنکه رابط

تاوان   البته در بررسی ماهیت خسارت تنبیهی می؛ (227: 1390 )نکویی، مدنی باشد، قبول دارند

توان این نوع خساارت را ناوعی    ولی نمی ،دارد تا حدودی ماهیت کیفری و مجازاتکه گفت 

هایی با مفهوم و ماهیت خساارت   ی خا  تفاوتازیرا مجازات به معن ؛دکرمجازات محسوب 

که خسارت تنبیهی  در حالی ،ی خا  به خاطر ارتکاب جرم استاتنبیهی دارد: مجازات به معن

 ۀوان مجازات و کیفر بار عهاد  عن . آنچه بهشود مطرح میدر مباحث مسئولیت مدنی و قراردادی 

ولی خسارت تنبیهای مبلغای    ،شود یا قربانی جرم پرداخت نمی دهیاندیگیرد، به ز مجرم قرار می

تعیین مقدار مجازات با توجه به اصل قاانونی باودن    .خواهد شداست که به زیاندیده پرداخت 

تنبیهی را دادگاه مشخص که مقدار خسارت  قانون است، در حالی ۀها، بر عهد م و مجازاتیجرا

طاور مطلا  آن را مجاازات دانسات و      در بیان ماهیت خسارت تنبیهی نباید به ،بنابراین ؛دکن  می

پور،  تر است )داراب ن این نوع خسارت به مباحث مدنی نزدیکااز نظر برخی از محقق یدرست به

1394 :66). 

مسئولیت مادنی وجاود   تفاوت ماهوی بین خسارت تنبیهی و خسارتی که به تب  ایجاد 
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 ۀآن است که خسارت ناشی از ورود ضارر باا تحقا  ارکاان مسائولیت مادنی، جنبا        ،دارد

ولی خسارت تنبیهی با هدف جباران   ،کند ضررهای وارده را کامل جبران می ترمیمی دارد و

منظور مجازات فاعل فعل زیانبار و نیز جهت بازدارندگی دیگران  بلکه به ،زیان وارده نیست

و میزان خسارت تنبیهی با توجاه باه وضاعیت فاعال     شود  میکرار چنین اعمالی حکم از ت

انگیاازی  نفاارت ۀاز نظاار ماهیاات رفتااار و میاازان زیااان وارده بااه خواهااان و درجاا  ،زیااان

کاه در   در حاالی ؛ (229: 1394 )عباسالو،  شود ضداجتماعی و نزاکت رفتار نامبرده تعیین می

بر شاخص   شدهف از آن جبران تمام خسارات واردتعیین میزان خسارت ترمیمی، چون هد

هاای ماادی و معناوی     تا زیان خواهد بودزیاندیده است، تمرکز بر وضعیت متضرر از زیان 

البته در حقوق ایران چنانچه دادگااه بخواهاد    ؛نامبرده تعیین و حکم به جبران آن داده شود

ت عامل ورود زیاان را  میزان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را کاهش دهد، وضعی

نحو مؤثری باه   زیان به ۀواردکنند اگر ،قانون مسئولیت مدنی 4ۀ و مطاب  مادکند  بررسی می

زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد یا چنانچه وقوع خسارت ناشی از غفلتای باشاد کاه    

باشد و جبران آن نیز موجب عبرت و تنگدساتی واردکنناده زیاان شاود،      پذیر اغماض عرفاق

 دهد. میدادگاه میزان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت را کاهش 

 در دیگر کشورها ماهیت خسارت تنبیهیمفهوم و 

مقاررات آن   ۀکشاور انگلساتان کاه قسامت عماد      ویاژه  هدر نظام حقاوقی کاامن ال و با   

ناوعی از خساارت   شااید  قضایی این کشورهاست،  ۀها و رویّ دادگاه یگرفته از آرا شکل

. این نوع خساارت در حقاوق   1گویند بیهی مینمورد حکم قرار گیرد که به آن خسارت ت

قراردادی باین دو   ۀانگلستان عالوه بر آنکه در مسائل مسئولیت مدنی و بدون وجود رابط

رارداد نیاز ماورد قباول    تواند مورد حکم قرار گیرد، در ماوارد نقاض قا    طرف دعوی می

. در مواردی که خوانده دعاوی مرتکاب اشاتباه یاا     2حقوقدانان و قضات این کشور است

                                                                                                                                        
1. Punitive damages 

 تنبیه در لغت به معنای بیدار کردن، هوشیاز کردن، مجازات کردن و ادب کردن است. ۀاژ. و2
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ده باشاد،  کار تق یر مدنی در اجرای قسمتی از قرارداد شده و آن را به شکل بدی اجارا  

در 1995 تواند مشامول خساارات تنبیهای شاود. در واقا  بارای اولاین باار در ساال          می

نقض قرارداد از طرف خوانده، خسارت تنبیهی نیز مورد حکام دادگااه    لیای به دل پرونده

ایان احتماال را    ،قرار گرفت و حقوقدانان و نویسندگان حقاوق قراردادهاا در انگلساتان   

قراردادها نیز   ۀکم بحث خسارت تنبیهی را به حوز مطرح کردند که حقوق این کشور کم

 .(osullivan, 2012: 453) سرایت داده است

مچنین باید توجه داشت که مفهوم خسارت تنبیهی مورد بحث، ناظر به مواردی است کاه  ه

کامال در  طاور   بهخسارات وجود ندارد و موضوع  گونه نیبین طرفین دعوی، توافقی راج  به ا

مسئولیت مدنی )قهری( است. اما در خ و  مواردی کاه دو طارف قبال از ورود هار      ۀحیط

گونه خسارت یا قبل از وقوع هر گونه اختالف، تواف  کرده باشند که متعهد در صاورت عادم   

عنوان خساارت باه    اجرای تعهد یا اجرای غیرمطاب  با قرارداد یا اجرای با تأخیر، مبلغ معینی به

له باشد )وجه التزام و این مبلغ بیش از تمام خسارات مادی و معنوی متعهدٌطرف مقابل بپردازد 

طور دقی  خارج از موضوع خسارت تنبیهی است. البته در حقوق ایران حتی  یا شرط کیفری(، به

برخی از حقوقدانان عقیده دارند  باشد،خسارات مت ور  ۀدر مواردی که وجه التزام بیشتر از کلی

انون مدنی ایران، باید این اختیار به قاضی داده شود که بتواناد وجاه التازام    ق 230ۀ برخالف ماد

زیرا این اختیار برای قاضی منطب  با عدالت و ان اف و  کند،گزاف و نامعقول را تعدیل یا باطل 

 (.224: 1395 )صفایی، حتی هماهنو با حقوق تطبیقی است

ماواردی کاه در حقاوق انگلساتان     و « تنبیهی»از عنوان انتخابی برای این نوع خسارت 

شود در هر جایی که خطای شخ ی فااحش   شده است، معلوم می یهیمشمول خسارت تنب

ها به مسئولیت فاعل زیان، بیش از زیانی که  باشد، دادگاه شدنی صورت خاصی سرزنش و به

رت اند، حکم به این نوع خساا  منظور مجازات و بازدارندگی رأی داده ، بهاست به بار آورده

و اسات  وجود آورده  گاهی ناظر به مواردی است که خوانده با سوءنیت و عمد خساراتی به

مرتکاب خطاای    ،گاهی حتی بدون سوء نیت در مواردی که پزشک یاا وکیال دادگساتری   

 .(247: 1393 شوند )صفایی، ای می شغلی و حرفه
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رد حکم قرار است که دادگاه به درخواست زیاندیده مو خسارت تنبیهی یکی از مواردی

دهد. برای شناسایی و تبیین بهتر مفهوم این خسارت، باید انواع دیگر خساراتی را که در  می

بر ایان اسااس کاه     .دکرگیرد را مطالعه  میحقوق انگلستان شناخته شده و مورد حکم قرار 

تقسایم  خسارت وارده پولی باشد یا غیرپولی، خسارت را به دو نوع خسارت عام و خا  

 ۀهاای غیرپاولی لطما    خواهان بابت جنباه   . مق ود از خسارت عام، جبران خسارتدکنن می

رود.  کار مای  وارده است. این اصطالح بیشتر در موارد درد و رنج، لطمه به رفاه و آرامش به

های روحی، لطمه به آبرو و حیثیت، آسیب به توان جسامی   مانند دردهای جسمی و عذاب

 یراحتا  آسیب وارده باه خواهاان، خساارت عاام باشاد، باه       ترتیب چنانچه به این .و فکری

دارد. قضات در انگلیس بر اسااس  بستگی و به شرایط شخ ی خواهان  ستین شدنی یموتق

 دهند. حکم می است، احکامی که قبالق در موارد مشابه صادر شده

دن خواناده باه مبلغای پاول     کرمنظور از خسارت خا ، ضرر و زیان پولی و محکوم 

 برای جبران خسارات وارده است. 

 یی وجاود دارد و هاا  خسارت نیچن بلژیک،  و آلمان، فرانسه مانند کشورها از یدر بعض

 پایش  از مبلاغ  آنبار اسااس    کاه  دارناد  خساارت  مبلاغ  تعیاین  بارای  خاصای  یها جدول

 جسامانی  تمامیت به یبآس از ناشی معنوی خسارت ژهیو به خسارت،عنوان  به یا شده نییتع

 (.46: 1390داوودی، )شود  می پرداخت متضرر به عاطفی، مناف  و

در حقوق کشور فرانسه تقسیم خسارت به دو نوع مادی و معناوی یاا اخالقای وجاود     

حکم باه   ،اند که نویسندگان حقوق مسئولیت مدنی این کشور نوشته یطور داشته است و به

و  پذیرفتاه دیوان عالی کشور فرانسه  وسیلۀ بهنوزدهم  سدۀجبران خسارات معنوی از اوایل 

  .(Fournier, 2015; 37) است شدهتأیید 

 خسارت یبند میتقس

ی و ارزشاگذار اندیشمندان علم حقوق خسارت را بنا بر کارکرد، رابطۀ خواهان و خوانده، 

 برخی از این تقسیمات عبارتند از: کنند. دیگر زوایا تقسیم می
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   معنوی خسارت مادی و

ۀ از نظر برخی از استادان قدیمی حقوق و با توجه باه مااد   ،خسارت به مفهوم ضرر و زیان

از باین   ۀواساط  ضرر ممکن است به»د: کر قانون آیین دادرسی مدنی ساب  که مقرر می 728

 «شاده اسات   فوت شدن منفعتی که از انجام تعهاد حاصال مای    ۀواسط رفتن مالی باشد یا به

با ت ویب . (407: 1372 امامی،) 1تلف مال و تفویت منفعت شد: قسیم میضرر به دو نوع ت

بنادی باه خساارت ماادی و      ، خسارت در یک تقسایم 1339 قانون مسئولیت مدنی م وب

هاایی را کاه بارای     زیاان  ،معنوی تقسیم شد و برخی از نویسندگان حقوقی بر همان اساس

: 1370 )کاتوزیان، ندکردشود، به مادی و معنوی تقسیم  جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می

 ۀهر کس بدون مجوز قانونی عمداق یاا در نتیجا  »قانون مسئولیت مدنی:  1ۀ مطاب  ماد (.143

ه هار حا    احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یاا با   بی

ای وارد نمایاد کاه موجاب ضارر      لطماه  ،موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده دیگر که به

 2ۀ . در مااد «مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ،مادی یا معنوی دیگری شود

 داند. را اعم از خسارت مادی و معنوی می پذیر همان قانون خسارت جبران

 خسارت مستقیم و غیرمستقیم

 ،جبران را به اعتبار زیاندیادگان  ، انواع خسارت قابلفرانسهاز نویسندگان مسئولیت مدنی  برخی

طاور   باه  شااید اند؛ با این توضیح که فعل زیانباار   دهکربه خسارت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم 

طور مساتقیم آسایب    مستقیم و بدون واسطه به زیاندیدگان آسیب برساند یا نخست به کسی به

شاود.   سپس زیان از او به دیگری بازتاب پیدا کند که به آن زیان غیرمستقیم گفته مای برساند و 

به مناف  مشترک اعضای یک گروه از اشخا  زیان برسد که به آن زیان گروهی  شایدهمچنین 

)مساتقیم و غیرمساتقیم(، باه زیاان      گویند. هر کدام از این دو نوع خساارت  یمیا ضرر جمعی 

 .(185: 1391 )ژوردن، یان معنوی تقسیم شده استاقت ادی یا مالی و ز

                                                                                                                                        
رک )ق.آ.د.م سااب  باوده اسات     728ۀ قانون مدنی فرانسه مأخاذه مااد  1149ۀ برخی از حقوقدانان معتقدند ماد. 1

 (308: 1395 عفری لنگرودی، حقوق تعهدات،ج
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بار حساب    ،عامل ورود زیان است نیز ۀی جبران ضرر یا آنچه بر عهداخسارت در معن

. هدف از ایجاد مسئولیت مدنی برای عامل ورود زیاان، جباران   داردنوع زیان وارده انواعی 

 ۀجبران خسارت تا اناداز  ۀشیو ،ده است و بر همین اساسکرکه به دیگری وارد  بودهزیانی 

خود با اتومبیل دیگاری   یانگار . کسی که در اثر سهلارتباط داردزیادی با نوع زیان و ضرر 

باید اتومبیل را  ،آسیب و خرابی قسمتی از اتومبیل دیگری شده است سببده و کرت ادف 

پاول باه   و به حالت ساب  برگرداند. این نوع جبران خسارت، با پرداخت مبلغای   کندتعمیر 

 ۀو وضعیت زیاندیده تا انداز دگیر یتعمیرکار یا تواف  با متضرر و تعیین مبلغی پول انجام م

شود یا کسی در اثر توهین  گردد. اما در فرضی که مالی تلف می زیادی به حالت ساب  برمی

 جبران خسارت متفاوت است. ۀشود، شیو موجب آزردگی روحی دیگری می

 بیهیخسارت معنوی و خسارت تن

منظور  به ،شدهمنجر از آنجا که یکی از سواب  و مواردی که به صدور حکم خسارت تنبیهی 

(، به 117: 1383)عبدالهی،  ناشی از توهین به شأن و منزلت بوده است یها جبران خسارت

. در هر دو نوع خسارت، دادگاه میزان خسارت کند یضرر و خسارت معنوی شباهت پیدا م

 دهیا اندیباه ز  ،شود یموجب حکم دادگاه محکوم م و آنچه خوانده به کند یتعیین مرا وارده 

بازدارندگی داشاته باشاد و از    ۀجنب شاید. حکم به خسارت معنوی نیز خواهد شدپرداخت 

مهم و اساسی باین ایان دو    یها ولی تفاوت ،این جهت نیز به خسارت تنبیهی شباهت دارد

به احاراز ق اد یاا عماد      ،ان خسارت معنوینوع خسارت وجود دارند؛ برای حکم به جبر

که در خسارت تنبیهی سوءنیت یا ق د خواناده بایاد احاراز     نیست، در حالینیازی خوانده 

طور حتم ضرر و زیانی متوجه خواهان شده است و باه هماین    شود. در خسارت معنوی به

زیاان وارده اسات و    میتارم  ترمیمی دارد. ولی خسارت تنبیهی، مبالغی عالوه بر ۀدلیل جنب

پاور،   داده شاود )داراب حکام  به پرداخت خسارت تنبیهی  شایدگاهی بدون ورود زیان نیز 

 ؛(78 :1394

 و خسارت تنبیهی هیخیر تأدأخسارت ت

لاه خسااراتی   و از این بابات باه متعهدٌ   کندچنانچه متعهد در سررسید به تعهد خود عمل ن



  663 یرانمشابه در فقه و حقوق ا یحقوق یو نهادها یهیخسارت تنب یو مبان یتماه 

 .قاانون مادنی(   226 ۀ)مااد  شود یم هیتأد ریوارد شود، محکوم به جبران خسارت بابت تأخ

تااب    کناد، البته در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد باشد و متعهد به تعهد خاود عمال ن  

اجرای تعهد را بخواهاد و چنانچاه    ،مقررات خاصی است و متعهد باید با مراجعه به دادگاه

داشاته   رید تعلال یاا تاأخ   تعها دادن له در انجام متعهدٌ ۀمطالب با وجودمتعهد در سررسید و 

 )صافایی،  دکار مطالباه   هیا عالوه بر اجرای اجباری تعهد، خسارت تأخیر تأد توان یباشد، م

دلیل نظر فقهاا و بحاث ربااخواری، در نظاام حقاوقی ایاران جباران        ه البته ب .(240: 1395

 طور معمولی مورد صراحت تجویز نشده است و به تاکنون به ،هیتأد ریخسارت ناشی از تأخ

 .ردیگ یحکم قرار نم

اصالی   یهاا  در کنار الزام به اجرای تعهد و در کنار خسارت شایددیه أخیر تأخسارت ت

به خسارت تنبیهی شاباهت دارد.   ،قرار گیرد و از این جهت که یک خسارت تکمیلی است

بازدارنادگی   ۀ. هر دو جنبردیگ یهر دو به نف  خواهان یا طرف دعوی است و به او تعل  م

مهام و   یهاا  تفااوت  ،حاال  با این ؛شوند یدادگاه ارزیابی و تعیین م وسیلۀ بهدارند و هر دو 

ولای خساارت    ،خسارت تنبیهی عالوه بار خساارت وارده اسات    .اساسی با یکدیگر دارند

. در خسارت تنبیهی نیااز باه احاراز    خواهد بودمنظور جبران خسارات وارده  دیه بهأخیر تأت

خیر أولی خسارت تا  ،وءنیت در نقض تعهد یا نقض مقررات عمومی وجود داردق د یا س

 ؛(172: 1392 )قاسمی،شود  میدیه حتی بدون ق د و سوءنیت نیز حکم أت

 دیه و خسارت تنبیهی

مادنی   ۀکیفری دارند و هم جنب ۀدیه و خسارت تنبیهی هر دو ماهیت دوگانه دارند، هم جنب

ترمیمی دارد و بابت جبران  ۀ. دیه در غالب موارد جنبوندش یو هر دو به خواهان پرداخت م

، ردیپاذ  یخسارات وارده است و حتی در مواردی که خسارات مازاد بر دیه را نیز دادگاه ما 

غیرترمیمی دارد. خسارت  ۀخسارت تنبیهی کامالق جنب که یحال ترمیمی دارد، در ۀباز هم جنب

ولی دیاه در قاانون معاین     ،کند یا دادگاه تعیین متنبیهی در اختیار دادگاه است و میزان آن ر

شده است و در اختیار دادگاه نیست. دیه یکی از موضاوعات جزایای اسات کاه در قاانون      

ولی خسارت تنبیهی مختص موارد غیرکیفری و مسائولیت   ،شود یمجازات اسالمی بحث م
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دیااه جاازو  ،قااانون مجااازات اسااالمی 14 ۀدر ماااد (.80 :1394 پااور، )داراب ماادنی اساات

ها قید شده است. ولی در خ و  ماهیت حقوقی دیه باین حقوقادانان اخاتالف     مجازات

دیاه  : »دکار  یقانون مجازات اسالمی ساب  در تعریف دیه مقرر م 294 ۀنظر وجود دارد. ماد

یا باه ولای یاا اولیاای دم داده      هیعلٌ یسبب جنایت بر نفس یا عضو به مجن مالی است که به

مقادر ماال    ۀدیا : »448 ۀموجاب مااد   ، به1392نون مجازات اسالمی م وبدر قا .«شود یم

سبب جنایت غیرعمدی بر نفاس، عضاو یاا منفعات، یاا       معینی است که در شرع مقدس به

دیاه   ،بناابراین ؛ «جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی ق ا  ندارد، مقرر شده اسات 

چاون مبلاغ دیاه باه      ،نی داردماد  ۀکیفری دارد و هم جنبا  ۀهاست و جنب هم جزو مجازات

 ؛  (157 :1384)گلدوزیان،  شود ییا اولیای دم داده م هیعل یٌمجن

 خسارت از جهت هدف ی بند میتقس

خسارتی است که بر اساس آن خوانده در مقابل خواهان مسئول تمام نتایج  :خسارت واقعی

مستقیم و طبیعی رفتار نادرست خود است. خسارت واقعی شامل تمام خسارات مادی و 

 شود.  معنوی، همچنین خسارات زمان گذشته، حال و آینده می

ظاهری  ۀشود که خسارت بیشتر جنب به خساراتی گفته می :ی یا صورتییخسارات جز

ارزش است. محکومیت یک  بسیار اندک یا کم ،دهد نیز دارد تا واقعی. آنچه دادگاه حکم می

ای از خسارت جزیی  نمونه 1986آمریکا در سال ۀدالری لیو ملی فوتبال ایاالت متحد

 . شود محسوب می

خواهان و عالوه بر   این نوع خسارت به نف  )از جهت هدف(: خسارت تنبیهی

رفتار خوانده توأم با انتقامجویی یا عمدی و با سوءنیت  که یوقت ؛عی استخسارات واق

 بوده است.

خسارتی که در قانون مقرر شده است. در بعضی موارد نقض مقررات  :خسارت قانونی

مثل جبران خسارت ناشی از  ،شود یمستح  خسارت مقرر م دهیاندیقانونی خا ، ز

. شود میوان قانون توصیف خالف واق  مطرح توصیف خالف واق  در انگلستان که با عن

)وجه التزام  شود یم شده که توسط طرفین قرارداد نسبت به مقدار آن تواف  خسارت تعیین
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کننده محکوم به پراخت آن به طرف  یا شرط کیفری( و در صورت نقض قرارداد، نقض

که از انواع خسارت در حقوق  یطور به؛ (229: 1394 )عباسلو، شود یدیگر قرارداد م

طور کامل، تمام خسارات مادی و معنوی وارد  شود، خسارت واقعی به انگلستان مشاهده می

کند؛ نه فقط خساراتی را که خواهان در گذشته متحمل  بر خواهان )زیاندیده( را جبران می

مورد  ، بلکه خسارات زمان حال و آینده نیز با همین عنوان )خسارت واقعی(است شده

بنابراین، اقدام دادگاه برای خسارت تنبیهی، مازاد بر تمام  ؛گیرد میحکم دادگاه قرار 

 خسارات مت ور است.

 خسارت ترمیمی و تنبیهی

ی جبران ضرر و زیان و تقسیم خسارت باه  ادر معن ،یکی دیگر از انواع تقسیمات خسارت

خساارت باا عناوان خساارت     ترمیمی و تنبیهی است. در واق  با توجه به وجود ناوعی از  

 ،اسات  دهیا اندیتنبیهی در حقوق کامن ال، که عالوه بر جبران خساارات ماادی و معناوی ز   

در مقابل خسارت ترمیمی  ،تنبیهی و مجازات دارد ۀچنین خسارتی را که بیشتر جنب توان یم

 مدنی است. تیو هدف مسئول ای واقعی آن معناقرار داد. خسارت ترمیمی به معن

 دهید ارتخسجبران 

طور کلی به دو صورت  برخی از نویسندگان مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیاندیده را به

 دانند: می

ضرر چنان جبران شود که گاویی   که ی نحو برگرداندن وض  زیاندیده به حالت ساب  به

 از اصل زیانی وارد نیامده است.

مثلی باشد، بایاد مثال آن   شده  جبران خسارت از راه دادن معادل یعنی چنانچه مال تلف

پاذیر   دادن مثال امکاان   ،را به متضرر بدهد و چنانچه مال مثلی نباشد یا به هار دلیال دیگار   

 .(126: 1371 )کاتوزیان، کندپرداخت مبلغی پول خسارت را جبران  ۀلیوس نباشد، به

را دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جباران آن  »قانون مسئولیت مدنی:  3ۀ مطاب  ماد

نوع جبران خساارت   ،ترتیب ینه اب ....« با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد
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منظور برگرداندن وضعیت زیاندیاده باه حالات قبال از ورود      با توجه به نوع ضرر وارده به

ق.م.م با باز گذاشتن دست دادگاه در تعیین میزان خسارت و چگونگی  3ۀ زیان است و ماد

وجه به اوضاع و احوال خا  هر قضیه، خسارات را بر اساس منافعی کاه از  تجبران آن، با 

محاسبه و او را باه پرداخات   است، ل شده یا منافعی که عاید شخص خاطی شده ئمالک زا

. حتی در خ و  اموال فکری که از ماهیت حقوقی خاصای برخوردارناد،   محکوم کندآن 

ای  دیگری یاا حقاوق ناشای از آن لطماه     چنانچه کسی به هر نحو به اموال فکری متعل  به

 تواناد  یق.م.م. دادگاه ما  3و  2د، مسئول جبران خسارات وارده است و مطاب  مواد کنوارد 

منظاور   عالوه بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی پول اقدامات مقتضی دیگری را نیز به

نونی و مانناد آنهاا باه    های غیرقا کاالها یا نسخه کردنجبران کامل خسارت، از قبیل معدوم 

 .(378: 1391 )خدمتگزار، عمل آورد

برخی از نویسندگان در تحق  مفهوم خسارت حقیقی، ق د تخلف از مقررات یا  ق د 

دانستند و چنانچه در مواردی که ق د تعدی و تخلاف وجاود    تعدی به مال غیر را الزم می

ارت حکمای را بار آن   دانست، نام خسا  نداشت ولی قانون آن عمل را موجب خسارت می

یاک قاانون مسائولیت     ۀالبته با توجه به مااد  .(260: 1372 )جعفری لنگرودی،گذاشتند  می

احتیاطی )بادون ق اد( تفااوتی در صادق      وجود عمد یا ق د تخلف یا هر گونه بی ،مدنی

 مفهوم خسارت و مسئولیت ناشی از ورود ضرر ندارد. 

 خسارات موجب تنبیه

بر این نکتاه تأکیاد دارناد کاه مطلا  نق اان، ضارر         ،تعریف ضرربرخی از حقوقدانان در 

زیرا  ؛و تحمیلی باشد یرارادیکه غ شود یمحسوب م شود، بلکه نق انی ضرر محسوب نمی

مانند هباه   ،شود که ناخواسته باشد. نق انی که ارادی است نق انی ضرر محسوب می عرفاق

د، از موضاوع و مفهاوم ضارر    کنا  ییا مواردی که شخص اقدام بر ایراد نق ان بر خویش م

 .(63: 1392 )باریکلو، خارج است

اغمااض از آنهاا    ۀو عرف باه دیاد   هستندزندگی اجتماعی  ۀبسیاری از خسارات، الزم

د و باا ایجااد   کنا  ای ساختمان قدیمی خود را تخریب مای  که همسایه مثل موردی ؛گذرد می
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شود. در اصطالح حقوقی  به همسایگان ضرر مادی وارد می ،گردوخاک و صداهای ناهنجار

و  اشاد شود که نامتعارف و غیرمشروع یا همراه تق یر ب ضرر و زیانی موجب مسئولیت می

 .(145: 1370 )کاتوزیان، از نظر قانونگذار موجب مسئولیت شود

شاد،  دانند که دارای شرایطی با در حقوق ایران، خساراتی را موجب مسئولیت مدنی می

 ؛و مستقیم باشاد  شدنی بینی است که مسلّم، پیش شدنی از جمله اینکه خسارت زمانی جبران

 دانناد  نمای  پاذیر  النف  یاا ضارر احتماالی را جباران     به همین دلیل ضرر احتمالی و نیز عدم

مقارر   1379 قانون آیین دادرسی مدنی م اوب  515ۀ ماد 2ۀ تب ر .(84: 1390 زاده، )قاسم

النف  قابل مطالبه نیست. در واق  شرط مسلّم بودن ضرر است  ناشی از عدمخسارت  د:کن می

آورناد. مق اود از    حسااب نمای   النف  یا فوت منفعت احتمالی را ضرر به که به تب  آن، عدم

ضرر مسلّم آن است که بر حسب جریان عادی امور، چنانچه نقض عهد یا عمل تق یرآمیز 

د موردی که شخ ی کار و کسب مشخ ی داشته ننما؛ شد داد، منفعت حاصل می روی نمی

موجب سلب قدرت کاار کاردن او شاده    است، ای که ناشی از تق یر دیگری بوده  و حادثه

 ؛نیسات  کردنای  النف  احتمالی است که مطالبه عدم از تب رۀ این ماده،منظور  ،بنابراین .باشد

 ،نوع فوت منفعت مسالّم باشاد   النف  از ولی اگر عدم ،باید مسلّم باشد پذیر زیرا ضرر جبران

یعنی نفعی از دست برود که بر حسب جریان عادی امور و باه احتماال قاوی ح اول آن     

در 1378 قانون آیین دادرسای کیفاری م اوب    9ۀ است. ماد شدنی مورد انتظار باشد، مطالبه

خ و  ضرر و زیان قابل مطالبه، مناف  ممکن الح ول که مادعی از آن محاروم شاده را    

، 1392قانون آیین دادرسای کیفاری جدیاد م اوب    14ۀ ابل جبران دانسته است. مادضرر ق

مناف  ممکن الح ول : »بههمان ماده  2ۀ مناف  ممکن الح ول را قابل مطالبه دانسته و تب ر

کاه تماام ضاررهای وارده را قابال جباران       یا گوناه  باه  ،دهد با حساسیت بیشتری حکم می

ناماد.   ولی آنچه احتمالی است را مشمول عنوان ضرر و یا ضرر قابال جباران نمای    ؛داند می

طور که از نظر برخی از فقها و حقوقدانان،  همان ؛منظور از صدق اتالف، از نظر عرف است

است که نف  عقالیی مورد قبول عرف داشاته باشاد و بار هماین اسااس       شدنی مالی مبادله

باشد و اتالف مال غیرعرفی را موجاب ضامان و مسائولیت    صداق باید مال عرفی  :اند گفته
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فقاه اساالمی،    ۀکاه در زمینا   . محققاانی (42: 1370 )جعفری لنگارودی، « اند مدنی ندانسته

اند، از جملاه شاروط ضامان الضارر را قطعای باودن آن        موضوع موجبات ضمان را نوشته

)عمیاد   دانناد  ن نمای موجاب ضاما   ،باشاد  ناشادنی  اند و ضرر احتمالی را که اعتماد دانسته

 .(283: 1382 زنجانی،

 ایران   حقوقی فلسفۀ خسارات تنبیهی در نظام

 سااب   حاال  به دهیاندیز وض  اعادۀ و خسارت بودن ترمیمی بر اصل ایران حقوقی نظام در

 ورود و حادثاه  باروز  از پیشاگیری  همواره ،حقوقدانان از بسیاری نظر  به که حالی در است،

 نظاامی  بیشاتر  که کرد طراحی قواعدی باید است؛ بنابراین،تر  مهم خسارت جبران از زیان،

 دلیال  باه  افراد واق  در .آوردوجود  به آینده در رفتار کنترل برای راهکاری و باشد بازدارنده

 کنند سعی و بگیرند عبرت درس حادثه این از قرارداد، نقض یا نابهنجارشان یا زیانبار رفتار

 .نزند سر آنان از رفتاری چنین آینده در

 خسارت ینیب شیپ مدنی، مسئولیت بر حاکم اساسی بازدارندگی یعنی قواعد این از یکی

 شاایان  اجتماعی -اخالقی  آثار دارایوضوح  به ادشدهی اصل. است حقوقی نظام در تنبیهی

 یهاا  جنبه اجتماعی، و فردی یها حوزه در انسان رفتارهای شود یم که سبب است توجهی

 حاداقل  باه  اجتمااعی  یهاا  ضارورت  از ناشای  یها خسارتکند و  پیدا تکاملی و اخالقی

 تاوجیهی  مشاابه،  خساارات  از جلاوگیری  برای نگر ندهیآ طرحی ضرورت برسند. همچنین،

 . است داخلی حقوق قواعد در تنبیهی خسارت یریکارگ به برای

 نو نیازمند ا سیاسی اجتماعی یها نظام سایر همانند نیز حقوقی یها نظام رسد یم نظر به

کاه   گفات  بایاد  هماین زمیناه،   هستند. در زمانه و روز منط  با خود کردن سازگار و شدن

 تاوان  ینما  اساتدالل  این به ،است ال کامن قوانین از برگرفته چند هر تنبیهی خسارت قاعدۀ

 خساارت  همچنانکاه  کارد،  بین ا  یب آن فواید و ها تیظرف از را ایران داخلی حقوقی نظام

 از کاه  اسات  توجهی شایان اجتماعی -اخالقی  آثار دارای بازدارندگی یها حوزه در تنبیهی

 اخاالق  رعایات  باه  توان یم زمینه این در. هستند بسیار توجه مورد نیز اسالمی فقه در قضا

 وارد از پرهیاز  و الضارر  قاعدۀ یریکارگ به زیانبار، خسارات از ناشی ضرر جبران اجتماعی
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 اصاالح  کاه  اسات  این توصیه اشاره کرد و اجتماعی یها حوزه به آینده در خسارات کردن

 حادود  تاا  اخالقای  یها حوزه در تنبیهی خسارت ثمرات از یریگ بهره و حقوقی های قانون

 اینکاه، تار   مهام . شاود  واقا   ماؤثر  اجتمااعی  خسارات از جلوگیری و پیشگیری بر زیادی

 بازگردانادن  ضارورت  و فاردی  و اجتماعی یکردهایرو به توجه مبنای بر تنبیهی خسارت

)دهقاانی، شاعاریان ساتاری،     شاوند  یما  تلقی نیز اخالقی عمل نوعی دهیاندیز به خسارت

 (365: 1398زاده و سلطان احمدی،  تقی

 مستندات فقهی بر لزوم خسارت تنبیهی

هاری و  عام مطرح شده و باین مسائولیت ق   صورت بهبا توجه به اینکه قواعد ضمان در فقه 

قراردادی، تفکیک رایج در حقوق مطرح نشده است، مبانی مطالبۀ خسارت ناشی از تقویت 

مناف  ناشی از نقض قرارداد را باید در قواعادی همچاون اتاالف و تسابیب و نیاز الضارر       

 وجو کرد. قواعدی عام جست عنوان به

تلااف قاعاادۀ اتااالف و تساابیب: اگاار کساای مااال دیگااری را مسااتقیم و بااه مباشاارت، 

و سبب و زمینۀ تلاف را فاراهم کناد، اتاالف باه       میرمستقیغکه  و در صورتی "اتالف"کند

. در هر دو صورت، عامل زیان ضامن خساارتی خواهاد باود کاه     شود یمنامیده  "تسبیب"

(. در مورد شمول قاعدۀ اتاالف و تسابیب نسابت باه     461: 1410ی، حلایجاد کرده است )

تعهد برخی معتقدند این دو قاعده ناظر به تلف عین اماوال  تفویت مناف  مسلّم بر اثر نقض 

موجود و مسئولیت قهری اسات و باه مسائولیت قاراردادی ارتبااطی نادارد؛ چارا کاه در         

ۀ تفویت مناف  مطرح است و تفویت مناف  ماورد انتظاار از   مسئلمسئولیت قراردادی، بیشتر 

مینه از نظریات مشهور در باب . در این زشود ینمقرارداد تفویت عین مال موجود محسوب 

که مال موجودی تلف نشده باشاد، ضامانی هام در     که در جایی شود یمغ ب نیز استفاده 

به دو قاعده در جباران تفویات منااف      نکهیا(. نظریۀ مقابل 229: 1404میان نیست )نجفی، 

مبناایی باین    مااهوی و  لحاظ به اوالقاستناد کرد که چرا  توان یممسلّم ناشی از نقض قرارداد 

(؛ لذا در مناف  31: 1387مسئولیت قهری و قراردادی، تفاوت اساسی وجود ندارد )باریکلو، 

هار چناد    اقیا ثانصورت نگرفته اسات؛   "تلف عین مال"فقهی نیز تفکیکی در این خ و  
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، هستند فقیهانی که باا نظار مشاهور    دانند یممشهور فقیهان خسارت قابل مطالبه را ح ری 

. از نظار ایشاان تفویات    اناد  دادهالنف  نیز سارایت   ند و دامنۀ مسئولیت را به عدممواف  نیست

: 1417 مراغای، ) شاود  یممناف  مسلّم از نظر عرف، تلف مال و ایراد ضرر و خسارت تلقی 

319  .) 

مستقیم بر نفای ضارر و    طور بهیکی از ادلۀ احکام، همچنانکه  عنوان بهدلیل عقلی: عقل 

، بر لزوم دف  و جبران ضرر وارد به دیگران نیز حکم ندک یمان حکم ممنوعیت اضرار دیگر

(. به حکم عقل، ضرر رساندن به دیگران قبیح اسات  1: 1411خواهد کرد )مکارم شیرازی، 

که ضرر رف  و جبران نشود، ضرر موجود بوده و بر قبیح بودن خود باقی اسات؛   و تا زمانی

رۀ عقال نیز بر جبران خسارت قرار دارد و باه  بر اساس همین حکم عقل است که بناء و سی

کناد،   تعبیر برخی از محققان، آنچه مشکل داللت قاعدۀ الضرر بر ضمان را از بنیاد حل مای 

فقط به ن و  لفظی، بلکاه باه بناای عقاال تمساک شاود        آن است که در قاعدۀ الضرر نه

 (.  161: 1376)محق  داماد، 

تاوان   مای  آنهانهی از اضرار به غیر داللت دارند که از  دلیل نقلی: از قرآن، آیات متعددی بر

: 1411شواهدی بر تأیید حکم عقل در این خ و  اساتفاده کارد )مکاارم شایرازی،      عنوان به

(. این آیات در موضوعات متعددی همچون نهی از اضرار پدر و مادر در مورد فرزند، نهی 141

از رجوع به همسر مطلقه به ق د اضرار و پایمال کردن حقوق وی، نهی از ضارر رسااندن باه    

 231بت و شهادت خالف واق  در مورد دین وارد شده است )بقره: داین یا مدیون از طری  کتا

اناد، اماا باا ماورد آیاات       (؛ البته نهی از ضرر در این آیات در موارد خاصی مطرح شاده 233 -

قاعدۀ عامی مبنی بر ممنوعیات و نهای    توان یمخ وصیتی ندارد و با الغای خ وصیت مورد، 

مساتقیم بار    صاورت  باه (. اگرچه این آیات 93: 1376ضرر و اضرار استفاده کرد )محق  داماد، 

از  توان یمضمان و جبران خسارت داللتی ندارند، لزوم تدارک و جبران خسارت وارد به غیر را 

که ضرر جبران نشود، نهای شاارع همچناان باه قاوّت       لوازم نهی از ضرر دانست؛ زیرا تا زمانی

ی رف  حرمت، جبران زیاان الزم اسات. در   . براابدی یمماند و حرمت نیز ادامه  خویش باقی می

الضارر و  »این زمینه دو دسته روایات وجود دارند: دساتۀ اول، روایااتی کاه متضامن عباارت      
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الضرر و »این روایات، قضیۀ سمرۀبن جندب است که از آن به حدیث  نیتر مهماست. « الضرار

 نیتار  حیصحلحاظ سندی،  . این حدیث که در مناب  مختلف نقل شده، بهشود یمتعبیر « الضرار

(. بسایاری از فقهاای   109: 1388روایت در مورد قاعدۀ ال ضرر دانسته شده اسات )ان ااری،   

و حتی بار آن ادعاای تاواتر شاده اسات )بجناوردی و        اند کردهمعاصر نیز بر اعتبار آن ت ریح 

خاارج   (. ضرر داللت بر نفی جنس دارد به این معنا که ضرری در عاالم 496: 1419همکاران، 

وجود ندارد؛ به دلیل وجود ضرر در خارج و در بین مسلمانان، تفاسیر مختلفی از ایان حادیث   

( و نفای  24: 1410آنها نظریۀ نهی شرعی تکلیفی )شایخ الشاریعه اصافهانی،     نیتر مهمشده که 

از لوازم حکام   کی چیه. استفادۀ ضمان از این قاعده با است( 2: 1388حکم ضرری )ان اری، 

حکم وضعی ضمان را از لوازم حکم  توان یمی ندارد. بر مبنای نظریۀ نهی شرعی تکلیفی، منافات

تکلیفی حرمت اضرار به غیر دانست. با این استدالل که تا وقتی ضرر جبران نشود، نهی شارع و 

. به تعبیر مرحوم مراغی، جبران نکردن خسارت خود اضرار باوده  ابدی یمحرمت ضرر نیز ادامه 

ت. رف  ضرر بر ضررزننده واجب است؛ چرا که قط  ریشۀ فسادی که از اضارار باه   و حرام اس

؛ بلکاه  اباد ی ینما ، به صرف حکم تکلیفی مبنی بر حرمات اضارار، تحقا     شود یمغیر حاصل 

مسئولیت مدنی و ضمان عامل زیاان الزم اسات؛ همچنانکاه پیاامبر ) ( نیاز در برخاورد باا        

نکردند و دساتور فرمودناد تاا درخات او را از ریشاه      بن جندب به حرمت تکلیفی اکتفا  سمرۀ

 (.319: 1417)مراغی،  برکندند

 جایگاه خسارت تنبیهی در فقه و حقوق ایران

خسارت تنبیهی که در حقاوق انگلساتان توساط برخای از قضاات و در برخای از ماوارد        

در فقاه و حقاوق ایاران وجاود نداشاته اسات. عادم         ،شود کار گرفته می مسئولیت مدنی به

زیرا منااب  و   ؛توان نوعی نقص یا عیب دانست آشنایی و عدم سابقه در حقوق ایران را نمی

. تکامل یا پیشرفت یاک  تفاوت داردنظام حقوقی کشور انگلستان  باهای حقوق ایران  ریشه

هاای حقاوقی    نچه دیگار نظاام  توان صرفاق در این قضیه دانست که هر آ نظام حقوقی را نمی

دارند را داشته باشد. سیستم حقوقی ایرانی همخانواده با حقوق موضوعه یا حقوق نوشته و 

و مقررات مدون موجود را مالک عمل  ها نوقان ،ها نظام حقوقی رومی ژرمنی است و دادگاه
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د کاه بارای   دادرس نیازی نادار  ،البته در مباحث مسئولیت مدنی ؛دهند و اقدام خود قرار می

 عناوان قاعاده پذیرفتاه    ولی این حکم باه  ،دست آورد ای به هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه

ولیت ئباید آن را جبران کند و در مسا  ،شده است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کرد 

: 1370 )کاتوزیاان،  مادنی اسات   ولیتئمدنی، ورود ضرر شرط تحق  و از ارکان ایجاد مسا 

 باوده دن خوانده به مبالغی مازاد بر زیان وارده کرکه خسارت تنبیهی، محکوم  در حالی. (12

 ست.خارج ا از مفهوم و ماهیت مسئولیت مدنی در حقوق ما یکل و به

در نظام حقوقی ایران که در موارد متعددی از فقه امامیه اقتباس شاده اسات، ضارر یاا     

ود زیاان را باه جباران خساارت     هایی باشد تا بتاوان عامال ور   خسارت باید دارای ویژگی

طور کلی این اصل پذیرفته شده که مسئولیت مدنی برای جباران خساارت    و به محکوم کرد

است )نه مازاد بر آن(. از طرف دیگر برخی از نهادهای حقوقی موجاود در فقاه و حقاوق    

دو های متعددی با خسارت تنبیهی شباهت دارد که در ادامه باه بررسای ایان     از جنبه ،ایران

 .خواهیم پرداختموضوع 

 ی جبران خسارت معنوی ناشی از سوء رفتارها راه

 حارج  و عسر نفر و الضرر فقهی معنوی، قواعد خسارت مطالبۀ ۀکنند هیتوج مبانی جملۀ از

 مسائول  را معنوی خسارت ورود عامل فطری حقوق قواعد و عقال بنای بر عالوه که است

 آن بقاای  کاه  اسات  ستمی غیرمتدارک، ضرر نکهیا به عنایت با ؛ بدینسانداند یم آن جبران

 جباران  اسات؛ لازوم   حارج  و عسار  نفر و الضر قواعد و فطری عقال، حقوق بنای مخالف

پاساخگو   و مسائول  بایاد  آن، ورود عامال  و شود می محرز معنوی یا مادی از اعم خسارت

با توجه به اینکه امکان تقاویم واقعای ضارر و زیاان      .(139 - 138: 1390باشد )داوودی، 

ی مختلفای بارای جباران    هاا  راهمعنوی و امکان جایگزینی آن با امور مادی وجاود نادارد،   

 اشاره خواهد شد: آنهاخسارت معنوی پیشنهاد و مورد عمل قرار گرفته است که در زیر به 

 یواقع جبران

 خساارت  ماالی  جباران  مخالفاان  دالیل نیتر عمده از یکی و ستین ریپذ امکان معنوی زیان

 ارزیابی پول، با را فرد معنوی یها ارزش به لطمه توان ینم ندیگو یم که است همین معنوی
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 حاذف  دلیال  برخای  حتای . ندارد وجود ساب  وض  به اعاده امکانغالباق  و کرد جایگزین و

دلیال   بعضی معتقدند باه  .دانند یم امر همین را1378 ک.د.آ.ق 9 مادۀ از معنوی زیان و ضرر

 - 39: 1384 - 1383عدم مماثلت بین ضرر و چیزی که برای جبران آن داده است )نقیبی، 

 نقشای  بلکاه  نیسات،  واقعی نقشی زیان، و ضرر جبران نقش که داشت توجه باید (. اما41

 و شادنی  جباران  واقعای طاور   باه  نااق یع نیاز  ماادی  ضاررهای بسا  چه و است ارضاییصرفاق 

 دریافات  دهد، با می دست از را خود پای ت ادف اثر در که کسیمثالق  نیست؛ پذیر بازگشت

 ایان  حادی  تاا  م انوعی  پای خرید با تواند میاگرچه  ،آورد یدست نم به را خود دیه، پای

 .(26: 1381اسدی، ) است چنین نیز معنوی را جبران کند. امور نقی ه

 ورود عامال  محکومیت نیست؛ اما ریپذ امکان معنوی خسارت واقعی جبران کلیطور  به

 و متضارر  خااطر  ترضایۀ  دیگار، موجاب   اشاکال  با مالی شکل به خسارت جبران به ضرر

 بادون  دیگاران،  حقاوق  باه  تجاوز که شود یم این موجب همه ازتر  مهم و او یخشنودساز

 نماند؛ پاسخ

 نمادین یا صوری جبران

 مانادن  پاسخ بدون طرفی از و ندارد وجود پول به معنوی خسارت تقویم امکان کهآنجا  از

هستند؛ لذا  معنوی خسارات صوری جبران به معتقد یا عدهنیست،  پسندیده نیز مق ر عمل

تقاضاا کناد    کشاور را فقط محکومیت مق ر به پرداخت یاک واحاد پاولی     دهیاندیزشاید 

 (.239: 1380)آشوری، 

 تنبیهی خسارت و خصوصی کیفر

 نیز، مق ر دست گذاشتن آزاد و نیست میسر معنوی خسارات تقویم غالباق نکهیا به عنایت با

 توجه با اساس، مق ر این بر هستند؛ خ وصی کیفر به قائل یا عده است، عدالتبرخالف 

 محکاوم  دهیا اندیز حا   در مبلغای  پرداخات  به شیارتکاب خطای شدت و تق یر درجۀ به

 خساارت  جبران نه است، مق ر مجازات بیشتر خسارت، نوع این تعیین در هدف .شود یم

 مجاازات  باه  که است اضافی و تکمیلی مجازات نوعی این بعضی، نظر به که متضرر واقعی

 از جامعاه  و دشاو  یم پرداخت متضرر وجه در مبلغ این چون و شود یم افزوده مجرم اصلی
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 (.45: 1384 - 1383تقریبی، )است  شده یاد خ وصی کیفر به آن ، ازبرد ینم سودی آن

 شرایط خسارت قابل جبران در فقه و حقوق ایران

 مسلّم بودن ضرر

شرطی که در حقوق مسئولیت مدنی ایران مورد تأکیاد نویساندگان قارار گرفتاه،      نیتر مهم

توان کسای   شرط مسلّم بودن ضرر است. پس به صرف اینکه احتمال ورود زیان باشد، نمی

ئاه شاده   ااز مسئولیت مدنی در حقاوق ماا ار  د، تعریفی که کررا به جبران خسارت محکوم 

مبنی بر اینکه در هر مورد که شخص مسئول جبران خسارت وارد بر دیگاری باشاد،   است، 

م بودن ضرر، فقط آن نیست البته مق ود از مسلّ ؛کند نیز شرط مسلّم بودن ضرر را تأیید می

باشاد، نیاز جازو     پاذیر  بلکه اگر بر حسب جریان عادی امور تحقا   ،که فعلیت داشته باشد

باه جباران    شااید بنابراین فعلیت ضرر شرط نیست و دادگااه   .دیآ یحساب م م بهضرر مسلّ

اگر در موقا  صادور حکام،     ؛ همچنینم استکند که وقوع آن در آینده مسلّحکم ضرری 

قاانون مسائولیت    5ۀ طور دقی  ممکن نباشد، با توجه به ماد تعیین عواقب صدمات بدنی به

 نظار نسابت باه حکام را دارد     ادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال ح  تجدیاد د ،مدنی

 .(100: 1393 )صفایی،

 مستقیم بودن ضرر

است که مستقیم و بدون واساطه از فعال زیانباار عامال ناشای شاود؛        شدنی ضرری جبران

ن فعال را  اگر زیان وارده با فعل زیانبار ارتباط مستقیم نداشته باشد و بتوان آ گرید  عبارت به

د. در حقوق کرتوان جبران چنین ضرری را از عامل آن درخواست  سبب زیان دانست، نمی

 ،قانون آیین دادرسی مدنی ساب ، مستقیم بودن یا بالواسطه باودن ضارر   728ۀ ایران در ماد

قاانون آ.د.م   520ۀ جبران اعالم شده بود و با تغییر قانون مذکور در مااد  یکی از شرایط قابل

 در مورد لزوم این شرط مقرر شده است:1379م وبجدید 

خواهان باید این جهت را ثابات نمایاد کاه زیاان      ،خسارت وارده ۀدر خ و  مطالب»

وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته باوده اسات.   

منظور از بالواسطه در  .«صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد این در غیر
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 از نظر حقوقدانان، همان لزوم مستقیم بودن ضرر است. ،این ماده

 ۀبیاانگر لازوم وجاود رابطا     یناوع  به ،خسارت ۀشرط مستقیم بودن ضرر برای امکان مطالب

سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار است و چنانچه ضرر غیرمستقیم باشد، از نظار عارف نیاز    

در مواردی که باین فعال زیانباار و    . (80: 1392 )باریکلو، این ضرر ناشی از فعل زیانبار نیست

باز هم از نظار   ،یا انسان یا حیوانی واسطه قرار گرفته باشد ءخسارتی که ایجاد شده است، شی

زیرا همان اندازه که فاعل سابب ورود زیاان را    ؛شود یف ورود خسارت مستقیم محسوب معر

 .(104: 1393 )صفایی، ب و عامل ورود زیان استباز نظر عرف مس ،کند فراهم می

ه طور که هدف از ایجاد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، در هر ماوردی کاه با    همان

تاوان آن را   رود و دوباره نمی ود، ضرر از بین میش ی از زیاندیده جبران خسارت میا وسیله

جبران ضارر را باا    ۀتواند دو یا چند وسیل مطالبه کرد. به همین دلیل است که زیاندیده نمی

اند یا قانونگاذار چناد    در موردی که چند نفر خسارتی را وارد کرده ،بنابراین ؛هم جم  کند

اند، گرفتن خسارت از یکای، دیگاران را   د طور تضامنی مسئول جبران خسارتی می نفر را به

ن مراجعاه کناد و   باه ساایر مسائوال    ،تواند بابات هماان ضارر    کند و زیاندیده نمی بری می

، دوبااره  اسات  در هیچ حالتی زیاندیده ح  ندارد ضرری را که جبران شده ،گرید  عبارت به

 نجبارا  ارت قابال برای خسا توان  میشرایط دیگری نیز . (167: 1370 )کاتوزیان، مطالبه کند

باشد یا ضرر بایاد باه    شدنی بینی مثل اینکه ضرر باید پیش دارد؛قائل شد که اهمیت کمتری 

 نف  مشروع وارد شده باشد.

 برخی نهادهای حقوقی مشابه خسارت تنبیهی

، شاود  یبه مفهومی که در حقوق کامن ال دیده م« خسارت تنبیهی»اگرچه در حقوق ایران 

عالوه بر جبران خسارات مادی و معنوی خواهان، مبلغی  تواند ینم وجود ندارد و دادگاه

عنوان خسارت تنبیهی مورد حکم قرار دهد، نهادهاای حقاوقی مشاابهی     مازاد بر آن را به

مشترک با خسارت تنبیهای دارناد. در واقا      یها یژگیوجود دارند که از برخی جهات و

شده، موجاب شاده    اصول پذیرفته وجود همین نهادهای حقوقی مشابه و پیروی از برخی

البته برخی  ؛احساس نشودنیازی « خسارت تنبیهی»است تا در حقوق داخلی به پذیرفتن 
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امکاان صادور حکام باه      ،با توجه به مقررات موجاود که از نویسندگان حقوقی معتقدند 

 ۀدر ماد»پرداخت خسارت تنبیهی در حقوق داخلی ایران وجود دارد، با این استدالل که: 

 ۀطور مطل  مورد اشاره قرار گرفتاه و هرچناد منظاور مااد     خسارت به ،قانون مدنی 221

با توجه باه   توان یکه م رسد ینظر م اما به ،خسارت قراردادی و ناشی از نقض تعهد است

ق.م. قائل شد که عرف و عادت وجاود خساارت تنبیهای را بارای      220 ۀاین ماده و ماد

)قاسامی حاماد،    «داند یالزم م ،مراه با سوءنیت شدهمتعهدی که مرتکب نقض قرارداد ه

1392 :169). 

خساارت  »مختلاف باا    یهاا  از جنبه ،در حقوق داخلی ایران برخی از نهادهای حقوقی

 تاوان  یرا نم کدام چیکه ه یا گونه به خواهند داشت،نیز  ییها شباهت دارند و تفاوت« تنبیهی

خسارت تنبیهی نامید یا بدون تفاوت با آن دانسات: مثال خساارت معناوی، وجاه التازام،       

 .خواهد شدطور مخت ر بررسی  دیه که به اجبار و ۀدیه، جریمأخیر تأخسارت ت

 وجه التزام و خسارت تنبیهی

از جهات متعددی وجه التزام در حقوق ایران با خسارت تنبیهی شباهت دارد. وجاه التازام   

شامل مبالغی عالوه بر خسارات مادی و معنوی وارد بر خواهان باشد و از ایان   تواند ینیز م

در ماواردی   ویاژه  بهغیرترمیمی دارد. همچنین وجه التزام،  ۀجهت مثل خسارت تنبیهی جنب

بازدارنادگی داشاته باشاد و ماان       ۀطور کامل جنب به شایدکه مبلغ آن زیاد و سنگین است، 

با میازان ضارر    ، شایدطور که میزان مبلغ خسارت تنبیهی شود. همان نقض قرارداد در آینده

دادگاه مورد حکم  وسیلۀ بهنداشته باشد و گاهی مبالغ هنگفت و بسیار سنگین تناسبی وارده 

قانون مدنی، اگر  230 ۀموجب ماد در وجه التزام نیز به .(77: 1393 )امینی، قرار گرفته است

نداشته باشد، همچنان معتبر و صحیح فرض تناسبی رت وارده شده با میزان خسا مبلغ تعیین

قاانون آیاین دادرسای     515 ۀو حتی اثبات ضرر نیز در آن شرط نیست. انتهای مااد  شود یم

قارارداد خاصای راجا  باه      که یصورت در ،دکن یصراحت اعالم م نیز به 1379مدنی م وب 

 :1395)صافایی،   خواهاد شاد   برابار قارارداد رفتاار    ،خسارت بین طرفین منعقد شده باشد

(. این دو نهاد حقوقی از جهت داشتن ویژگی جزایی نیز با هم شباهت دارند. آنچه در 224
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خااطر عادم تناساب باین      ، باه شاود  یشناخته و نامیده م« وجه التزام»حقوق ایران با عنوان 

 1خسارت وارده و مبلغ مورد تواف  برای نقض قرارداد، به شرط کیفاری یاا شارط جزایای    

بارای وجاه    ییهاا  تیدر حقوق انگلستان سعی دارند محدود ،به همین دلیل ؛معروف است

 .(osullivan, 2012: 423) التزام یا شرط کیفری قرار دهند

در حقوق برخی کشورها چنانچه متعهد به ق د اضرار به طرف قرارداد، از تعهد خاود  

مالحظه و عماده   شایان یانگار یا مرتکب خطای سنگینی شود یا غفلت و سهل کندتخلف 

 به درخواست خواهان، زائد بر میزان وجاه التازام حکام دهاد     تواند یداشته باشد، دادگاه م

 .(314: 1395 )جعفری لنگرودی،

وجاود دارد. وجاه التازام     ییها واضح است که بین دو نهاد حقوقی تفاوتاین با وجود 

ولی خساارت تنبیهای    ،شود یقراردادی است و با تراضی طرفین مشخص و معین متعهدی 

و کامالق در دست دادگاه است. خسارت تنبیهی در مواردی است کاه   کند یرا دادگاه تعیین م

کاه   باشاد  یقادر  یا مواردی است که تق یر یا تجاری باه   باشد ق د و عمد خوانده محرز

ولی در وجه التزام باه احاراز ساوءنیت و     ،ت استطور فاحش با نقض ساده تعهد متفاو به

در  ؛خسارات مادی و معنوی شود ۀجایگزین کلی شایدوجود ندارد. وجه التزام نیازی ق د 

 که خسارت تنبیهی، عالوه بر خسارات مادی و معنوی است. حالی

 یریگ جهینت

 شود، ضارر  وارد انسان معنوی و مادی یها ییدارا به که خسارتی حقوق، هرگونه و فقه در

 و گیارد  یما  دربار اسات،   آن واجد انسان که را حقوقی عنوان، همۀ این و خواهد شد تلقی

 مال، بر که نق ی از است عبارت ضرر، عرفاق .نیست معنوی و مادی یها ییدارا بین تفاوتی

 موجودیات  و است شخص وجود ابعاد از بعدی به مربوط که دیگری زیهر چ یا آبرو، جان

 (.178: 1413بجنوردی،  موسوی)آید  ، وارداست محق  آن قریب مقتضی یا دارد

کاه  اسات  نوعی از خسارت به رسمیت شناخته شده  ،انگلستان ویژه هدر حقوق کامن ال و ب

                                                                                                                                        
1. Penalty clause 
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دن خوانده به این نوع خسارت، عالوه بر خساارات  کر. محکوم ندیگو یبه آن خسارت تنبیهی م

ظور مجازات و بازدارندگی عامل ورود زیان است. حکم من و به دهیاندیمادی و معنوی وارد بر ز

ها بیشتر در مواردی است که عامل ورود زیان به عماد   دادگاه ۀبه خسارت تنبیهی بر اساس رویّ

ده باشد. حتی در بعضی موارد که هیچ ضرر مادی و معنوی به کریا با سوءنیت یا با تجری اقدام 

خوانده را به پرداخت خسارت تنبیهی به نف  خواهان  تواند یدادگاه م ،خواهان نرسیده باشد نیز

 د. گاهی مبلغ خسارت تنبیهی چند برابر خسارت واقعی است.کنمحکوم 

در فقه امامیه و به تب  آن حقوق ایران، خسارت تنبیهی با مفهوم و ماهیتی که در حقوق 

. از آنجاا  ده استپذیرفته نشانگلیس و برخی کشورهای دیگر معمول است، سابقه ندارد و 

کیفری دارد و برای مجازات و بازدارندگی عامل ورود زیاان   که خسارت تنبیهی ماهیتی شبه

قبح عقاب بالبیان  ۀشده در فقه و حقوق ایران از قبیل قاعد است، با برخی از قواعد پذیرفته

 ۀو اصل قانونی بودن جرم و مجازات، سازگاری ندارد. از آنجا کاه خساارت تنبیهای جنبا    

غیرترمیمی دارد و حکم به پرداخت مبالغی مازاد بر تمام خسارات مادی و معنوی اسات و  

بدون ورود خسارت مادی و معنوی نیز خوانده به خساارت تنبیهای    ،حتی در برخی موارد

که مبنای شرعی و  خواهد شد، موجب کسب درآمد و دارایی برای خواهان شود یممحکوم 

 صحیحی برای آن وجود ندارد.

وارد  هاای  و انتقااد  ها هادهای حقوقی مشابهی که در حقوق ایران وجود دارند، از ایرادن

قاراردادی دارد، ولای    ۀبر خساارت تنبیهای م اون هساتند. وجاه التازام، هار چناد جنبا         

شااید  و ویژگای بازدارنادگی را نیاز     شاود  یبوده و با تراضی طرفین تعیین م پذیر ینیب شیپ

موجب قانون و از پیش تعیین شده است و در بعضی ماوارد   ز بهداشته باشد. دیه نی یخوب به

مبلغ دیاه   اگرغیرترمیمی نیز دارد و  ۀکه مبلغ دیه بیشتر از خسارت و زیان وارده باشد، جنب

د کربا اثبات خسارات مازاد بر دیه، آن را مطالبه  توان یم ،خسارات وارده باشد ۀکمتر از کلی

خسارات وجود نادارد. قاانون مسائولیت مادنی      گونه نیاو هیچ من  قانونی برای پرداخت 

جبران تمام خسارات مادی و معنوی  یدرست به ،با وجود قدمتی که دارد 1339ایران م وب 

 دست دادگاه را باز گذاشته است. ،در جبران خسارات معنوی ویژه بهرا اجازه داده است و 
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به خسارت تنبیهی برای ت ویب قانون صالحیت محاکم دادگستری برای صدور حکم 

، دیآ یطور که از عنوان قانون برم خارجی، همان یها رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت

است که م ونیت دولت یا مقامات  ییها صرفاق در روابط خارجی و در خ و  دولت

اقدامات متقابل و متناسب با اقدامات  ۀمنزل . این قانون صرفاق بهکنند یرسمی ما را نقض م

خی کشورهای خارجی است و نباید آن را به روابط خ وصی و داخل کشورمان تسری بر

 شاید ،زند یعمد به دیگری ضرری م دهیم. در بسیاری از موارد که عامل ورود زیان به

به بعد( شود و به  675)موارد  مذکور در قانون مجازات اسالمی ۀمشمول عنوان مجرمان

و باز به  نانهیب ما با نگاهی واق  یها دادگاه که یرتصو نیست. درنیازی « خسارت تنبیهی»

)خواهان( حکم  دهیاندیخسارات مادی و معنوی در کمترین زمان ممکن به نف  ز ۀکلی

خسارت »دن کربازدارندگی نیز خواهد داشت و به وارد  ۀجنب ،ترمیمی ۀدهند، عالوه بر جنب

 نیست.نیازی به نظام حقوقی داخلی « تنبیهی

کاه در   گوناه  هماان اینکه: خسارت تنبیهای بار اسااس تعریاف و ماهیات آن،      نتیجۀ بحث 

هاای مادنی و کیفاری جمهاوری      های قضایی برخی کشورها آمده است، در فقه و قانون قانون

شرط در  نیتر مهم نکهیایی است، مانند ها تفاوتاسالمی ایران نیز به آن پرداخته شده، اما دارای 

مساتقیم و   باشد و شدنی جبران کهمسلّم بودن ضرر است. ضرری  ،حقوق مسئولیت مدنی ایران

 ربا . تفاوت عمدۀ دیگار اینکاه، خساارت تنبیهای     بدون واسطه از فعل زیانبار عامل ناشی شود

ۀ عقل و نقل از متن واسط بهکشورهای اروپایی که زاییدۀ نظر حقوقدانان است، در ایران  خالف

 مباانی  جملاه  . ازکناد  یما ی مدنی و کیفری تبلور پیادا  ها دین و فقه اسالمی است که در قانون

 بار  عالوه که است حرج و عسر نفر و الضرر فقهی معنوی، قواعد خسارت مطالبۀ ۀکنند هیتوج

این ؛ داند یم آن جبرانمسئول  را معنوی خسارت ورود عامل فطری، حقوق قواعد و عقال بنای

بایاد آن را   ،به دیگری خساارتی وارد کارد  شده است که هر کس   عنوان قاعده پذیرفته حکم به

ولیت مادنی  ئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقا  و از ارکاان ایجااد مسا    ئجبران کند و در مس

. قاعدۀ اتالف و تسبیب در فقه اسالمی است که اگر کسی ماال دیگاری را مساتقیم و باه     است

یناۀ تلاف را فاراهم    باشد و سبب و زم میرمستقیغکه  و در صورتی "اتالف"مباشرت، تلف کند،
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. در هر دو صورت عامل زیان، ضامن خسارتی بوده که شود یمنامیده  "تسبیب"کند، اتالف به 

کاه ضارر    ایجاد کرده است و هم به حکم عقل، ضرر رساندن به دیگران قبیح است و تا زماانی 

 رف  و جبران نشود، ضرر وجود دارد و بر قبیح بودن خود باقی است؛ بر اسااس هماین حکام   

نقلای، در قارآن    لیبر دل بنا زینعقل بود که بناء و سیرۀ عقال نیز بر جبران خسارت قرار دارد و 

 "روایات بسیاری متضمن عبارت  نیهمچنآیات متعددی بر نهی از اضرار به غیر داللت دارد و 

هاای جازای    خسارت تنبیهی مورد پذیرش قاانون  تنها نهسبب،  هستند؛ به این "الضرر و الضرار

 .ردیگ یمسالمی است، بلکه در فقه و دید اسالم ریشه دارد و از تعلیمان الهی نشأت ا

وجه التازام  با خسارت تنبیهی از جهات متعددی گرفت اینکه:  توان یمنتیجۀ دیگری که 

شامل مبالغی عالوه بر خساارات   شایدوجه التزام مانند اینکه در حقوق ایران شباهت دارد. 

غیرترمیمای   ۀمادی و معنوی وارد بر خواهان باشد و از این جهت مثل خسارت تنبیهی جنب

 ۀطاور کامال جنبا    باه  شااید زیاد و سنگین است،  التزام در مواردی که مبلغ ،همچنین ؛دارد

قی از جهات  بازدارندگی داشته باشد و مان  نقض قرارداد در آینده شود. این دو نهااد حقاو  

دو ایان  واضح اسات کاه باین     این، با وجود؛ داشتن ویژگی جزایی نیز با هم شباهت دارند

وجه التزام تعهدی قراردادی است و با تراضای طارفین   ، مانند اینکه وجود دارد ییها تفاوت

. خسارت تنبیهای در  کند یولی خسارت تنبیهی را دادگاه تعیین م ؛شود یمشخص و معین م

طاور   دری اسات کاه باه   ق به که ق د و عمد خوانده محرز یا تق یر یا تجری بودهمواردی 

باه احاراز ساوءنیت و ق اد      ،ولی در وجه التزام ،فاحش با نقض ساده تعهد متفاوت است

در  ،خساارات ماادی و معناوی شاود     ۀجاایگزین کلیا   شایدوجود ندارد. وجه التزام نیازی 

 ی و معنوی است.که خسارت تنبیهی، عالوه بر خسارات ماد حالی

  



  681 یرانمشابه در فقه و حقوق ا یحقوق یو نهادها یهیخسارت تنب یو مبان یتماه 

 کتابنامه

 ، جلد اول، چ دوم، تهران: سمت.یفریک یدادرس نییآ(. 1380آشوری، محمد ) .1

ۀ دوف النام ، تهاران،  زوج درخواسات  به طالق یحقوق آُار(. 1381اسدی، لیالسادات ) .2

 .28فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، شمارۀ 

ی ها پژوهش، فرانسه و رانیا حقوق در تین حسن یمعنا و مفهوم(. 1388ان اری، علی ) .3

 حقوقی تطبیقی.

 کتابفروشی اسالمیه. :تهرانچ هشتم، ، 1لد ، جیحقوق مدن .(1372حسن ) دیامامی، س .4

راجا    ییزدا و منفعت یبازدارندگ اتینظر یبررس .(1393ابک، صدیقه ) ؛امینی، اعظم .5

حقاوق اقت اادی،    ۀدانشانام  ۀ، دوف لنامیمدن تیمسئول یدر دعاو یهیبه خسارت تنب

 .6 ۀشمار

 : مؤسسۀ المنار.جا یب، هیفقه بحوثق(. 1415الحلی، حسین ) .6
 احکاام  یالا  االذهاان  ارشااد . ق(1410بن مطهر اسدی ) بن یوسف ی، عالمه حسنحلال .7

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.مانیاال

 میزان. :تهرانچ چهارم، ، یمدن تیمسئول .(1392) رضا یباریکلو، عل .8

انتشارات آستان  :مشهدچ سوم، ، نژاد یرضا انزاب ۀ، ترجمالرائد .(1392مسعود ) ،جبران .9

 قدس رضوی.

 گنج دانش. :تهرانچ چهارم، ، حقوق تعهدات .(1395جعفر ) جعفری لنگرودی، محمد .10

گانج   :تهاران چ ششام،  ، حقوق ینولوژیترم .(1372) ااااااااااااااااااااااااااااااا .11

 دانش.

 گنج دانش. :تهرانچ دوم، ، حقوق اموال .(1370) ااااااااااااااااااااااااااااااا .12

 نشر میزان. :تهرانچ دوم، ، یفکر تیمالک ۀفلسف .(1391خدمتگزار، محسن ) .13

خساارت   تیو ماه یحقوق ۀفلسف .(1394سلطانی احمدآباد، سعید ) ؛پور، مهراب داراب .14



682  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

 .90 - 61 :52 مارۀ، ش32 ۀ، دوریالملل نیحقوقی ب ۀمجل ۀ، دوف لنامیهیتنب

 از یناشا  طاالق  در یمعناو  خسارت یمال جبران(. 1390داوودی، هما )بهار و تابستان  .15

 . 54، نشریۀ فقه و حقوق خانواده، شمارۀ رفتار سوء

زاده، ابراهیم و سالطان احمادی، جاالل     دهقانی، محمد؛ شعاریان ستاری، ابراهیم؛ تقی .16

حقاوق   ۀنام ژهی)و یهیدر خسارت تنب یتوجه به اصول اخالق ۀمثاببه یبازدارندگ(. 1398)

 .31، مجلۀ اخالق زیستی، شمارۀ (یشهروند

 (. تهران: آگاه.1998) آکسفورد یحقوق یکشنرید .17

 :تهاران چ ساوم،  مجید ادیاب،   ۀ، ترجمیمدن تیاصول مسئول .(1391ژوردن، پاتریس ) .18

 نشر میزان.

، ج اول، ضارر ال ةقاعاد . ق(1410بن محمد جواد نمار ) اهلل فتحشیخ الشریعه اصفهانی،  .19

 قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

نشار   :تهاران وچهاارم،   چ بیست، قراردادها یقواعد عموم .(1395) نیحس دیصفایی، س .20

 میزان.

 سمت. :تهرانچ ششم، ، یمدن تیمسئول .(1393) اهلل بیرحیمی، حب ؛نیحس دیصفایی، س .21

، چ دوم، 17جلاد  ،  الق رنن  ریتفس   یف   انی  الب بی  اط (.1378) ، سید عبدالحسینطیب  .22

 .انتشارات اسالم: تهران

 نشر میزان. :تهرانچ دوم، ، یمدن تیمسئول .(1394عباسلو، بختیار ) .23

 ۀمجلا  ۀ، دوف النام الملال  نیدر حقاوق با   یها یخساارت تنب  .(1383هی، محسن )لعبدال .24

 .118 – 85 :30 مارۀ، ش21 ۀ، دورالملل نیحقوقی ب

دارالکتاب   :تهاران چ ششام،  ، 5لاد  ، جنموناه  ریتفسا  ةدیا برگز .(1379بابایی، احمد ) علی .25

 االسالمیه.

 نشر میزان. :تهرانچ اول، ، موجبات ضمان .(1382عمید زنجانی، عباسعلی ) .26

خساارت   .(1392آقاباباایی، فهیماه )   و خسروی فارسانی، علای  ؛قاسمی حامد، عباس .27

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%DB%8C%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C


  683 یرانمشابه در فقه و حقوق ا یحقوق یو نهادها یهیخسارت تنب یو مبان یتماه 

 .81 ۀحقوق دادگستری، شمار ۀ، مجلرانیا حقوق در یهیتنب

 نشر میزان. :تهرانچ نهم، ، یمدن تیمسئول .(1390) یمرتض دیزاده، س قاسم .28

دارالکتاب   :تهاران چ ساوم،  ، 2و  1لاد  ، جقاموَ قرآن .(1361) اکبر یعل دیقرشی، س .29

 االسالمیه.

انتشاارات   :تهاران چ ساوم،  ، یمادن  تیمسائول  - یضمان قهر .(1370کاتوزیان، ناصر ) .30

 دانشگاه تهران.

 نشر یلدا. :تهرانچ اول، ، یحقوق عیوقا .(1371) اااااااااااااا .31

، هیا امام فقاه  در آن یمجاار  و عقاود  در لزوم اصل(. 1376محق  داماد، سید م طفی ) .32
 .12 - 11مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 

، جلاد اول، قام:   هیا الفقه نیالعنااو . ق(1417بن علی حسینی ) مراغی، سید میرعبدالفتاح .33

 تشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.دفتر ان

و مساتندات   یمباان  یبررس ۀمقال(. 1397 - 1396؛ چراغی، علی )دریرحیمزاده،  میر نقی .34

 : دانشگاه آزاد اسالمی تهران.خسارت لیتقل ةقاعد یو حقوق یفقه

انتشاارات   :تهاران چ اول، جلادی کامال،    ، یاک یفرهنگ فارسا  .(1382معین، محمد ) .35

 ساحل.

، جلاد اول، قام: نشار    هیالفقه القواعد. ق(1419موسوی بجنوردی، سید حسن و همکاران ) .36

 الهادی.

 :تهاران ، 5جلد ، نمونه ریتفس ۀدیبرگز (.1386) از فضال یو جمعناصر  ،مکارم شیرازی .37

 .دارالکتب اسالمیه

 .)ع(، قم: مدرسۀ امام امیرالمؤمنین3، جلد هیالفقه القواعدق(. 1411ااااااااااااا ) .38

، بیاروت:  7، جلد االسالم شرائع شرح یف الکالم جواهر. ق(1404نجفی، محمد حسن ) .39

 داراالحیاء التراث العربی.

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87


684  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

، یحقاوق  یهاا  هیدر نظر یخسارت معنو یمال جبران(. 1384 - 1383نقیبی، ابوالقاسم ) .40
 .  10و9تهران، انتشارات رهنمون، شمارۀ 

 نشر میزان. :تهرانچ اول، ، تیشرط عدم مسئول .(1390نکویی، محمد ) .41
42. Fournier, Stephanie, Patrick Maistre du chambon, (2015). la responsabilite 

civile delictuelle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 4 edition. 
43. Osullivan, Janet, Jonathan Hilliard, (2012). The law of contract, oxford 

university press. Fifth edition. 

 

 

 


