ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
رﻓﺘﺎری ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رخ دﻫﺪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎنﻫﺎی واردﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .ﺟﺒﺮان ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎدی ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺒﺮای ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮی و
روﺣﯽ دارﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﯾﮏ رﻓﺘﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رخ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ
راﺿﯽ ﺑﻪ آن رﻓﺘﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺴﺎرتﻫﺎی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ وارد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنﻫﺎ را ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،زن ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺧﺴﺎرت آنﻫﺎ را از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺴﺎرتﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ و ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دروغ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ را
ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و ﻫﻤﮕﺎن را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ زن دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﯾﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪم وﻓﺎداری و ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ در ﺣﯿﻦ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ زوج دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮس ،اﺿﻄﺮاب ،ﺧﺸﻢ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زوج ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﻨﻮی
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ زوج دﯾﮕﺮ وارد ﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان اﺳﺖ؟ آﯾﺎ زوج آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻃﻠﺐ ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﺪ؟ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و دادﮔﺎهﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ رأﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وارد ﮐﺮدن آﺳﯿﺐ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻟﯿﺮ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ده ﻫﺰار ﻟﯿﺮ در ﺣﻖ او از ﺑﺎﺑﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از وﻇﺎﯾﻒ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی
ﻣﻌﻨﻮی آن دﺳﺘﻪ از زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ،آﺑﺮو و روان اﻧﺴﺎن وارد ﺷﺪه و ﭼﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ
دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی را ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از رواﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺣﮑﻢ وﯾﮋهای در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺴﺮی داد.
ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم

اﮔﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن رﻓﺘﺎر را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ« ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم ﺿﺮر و
زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦاﻟﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -۱زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﻋﺒﺎرت از ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ ﯾﺎ ﻫﺘﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ رﻓﻊ زﯾﺎن از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و درج ﺣﮑﻢ در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  -۲ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦاﻟﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﺻﺪق اﺗﻼف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑﻦاﻟﺤﺼﻮل و
ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﮔﺮ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده را
ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻨﺪ ،زﯾﺎندﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه از ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﻓﺘﺮا ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دروغ وی را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮد در دادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﺮم اﻓﺘﺮا ﯾﺎ ﻗﺬف ﺷﻮد ،ﻫﻤﺴﺮ وی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ از ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع از ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺒﺮان آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮد درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮﻫﺮ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ در ازدواج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮔﺮﭼﻪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت
ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰهﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎندﯾﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ.
ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ وارد
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان زوﺟﯿﻦ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و داﺋﻤﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﻗﻄﻌﺎ روح و روان زن ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ زﯾﺎندﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﻌﻨﻮی دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﺪ؟ )(۱
در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺣﺪت ﻧﻈﺮ و روﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  ۹۳۳۱ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎده ﯾﮏ و دو اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎ از اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ (۲).اﻣﺎ ﻣﺎده  ۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ داﻧﺴﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده «،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﺮده ﺟﺒﺮان
زﯾﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎن و ﻧﻮع ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رﻓﻊ زﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ و درج ﺣﮑﻢ در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﺳﯿﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه زن و ﺷﻮﻫﺮی ﭼﻮن ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزد
ﭘﺲ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﺮ رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪن زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻋﺮف ﻣﺬﻣﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا در ﺳﺎل  ۲۶۳۱ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و در ﺳﺎل  ۴۶۳۱ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﺎدی ﺧﺴﺎرات ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل« ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دادﮔﺎهﻫﺎ در ﺗﻬﺮان در دﻫﻪ
ﺷﺼﺖ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﻮدن را ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی
ﮐﺮد» .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﺳﻘﺰ در ﯾﮏ رأی ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی در
وﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﺎن در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻫﻤـﺴﺮ او را اﻏﻔـﺎل و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و
ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟـﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﺎرﮐـﻪ رﺳﻤﯽ زوﺟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﻌـﺼﻮم از

ﺣـﻀﺎﻧﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدری ﻣﺤﺮوم و ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮد .ﻧـﺎﻣﺒﺮده اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﭼﻨﺎن ﻟﻄﻤﻪای از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ وارد ﮐﺮده ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آﺑﺮو ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮد را ﺧﻼف ﻣﯿﻞ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﺮک و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮود .دادﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪه را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ از ﺣﮑـﻢ ﺻـﺎدره
از ﻃـﺮف وﮐﯿـﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑـﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩/۵/۶٧ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺪوی را اﺑﺮام
ﮐﺮد »)(۳
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ،ﻗﻄﻌﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺟﺒﺮان اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻻم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار آن رﻓﺘﺎر را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
 -۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺴﻮاری و ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺳﺎدات
رﺿﻮی ،ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۴۹ﺷﻤﺎره ۲۶
 -۲ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺎده:
ﻣﺎده  -۱ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﺪا ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﺎل ،آزادی ،ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﺷﻬﺮت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻖ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﻄﻤﻪای وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻣﺎده  -۲در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ واردﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی زﯾﺎندﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺛﺒﻮت اﻣﺮ ،او را ﺑﻪ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ وارد ﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﯽ از ﺧﺴﺎرات ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه او را ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻫﻤﺎن ﻧﻮع
ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺮده ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۳ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﺻﻐﺮی آﻗﻤﺸﻬﺪی ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره  ۹و ،۰۱
ﺳﺎل  ،۲۸۳۱ﺻﻔﺤﻪ ۹۳

