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عذرخواهی بهعنوان یکی از شیوههای جبران خسارت معنوی
در مسئولیت مدنی
 

منصور اکبری آرائی ،رضا نیکخواه سرنقی ،سیامک جعفرزاده
چکیده

یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی ،عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی
زیاندیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد .در حقوق ایران ،قانونگذار به این شیوه توجه
کرده است و در مادۀ  10قانون مسئولیت مدنی به دادگاهها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت
معنوی ،در ضمن حکم ،واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند .با وجود این ،در قانون ،عذرخواهی
تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است .کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو
بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جستهاند و در تعریف و تبیین آن مطالعات
زیادی انجام دادند .ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی ،نقش آن را در نظام
مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیاندیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در
دادگاهها ،مطالعه میکنیم .بهعنوان نتیجه میتوان گفت که از طرفی ،قانونگذار ایران باید عذرخواهی
را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به
عذرخواهی بهعنوان یکی از شیوههای جبران خسارت معنوی حکم دهند.
واژگان کلیدی :عذرخواهی ،خسارت معنوی ،دردهای روحی ،مسئولیت مدنی
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مقدمه

از جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد آید ،خسارت معنوی است که موضوع آن
ازدستدادن یا دستنیافتن به مال نیست؛ بلکه این خسارات بر خود شخص اعم از حقیقی یا حقوقی
و متعلقات غیرمالی او وارد میشود .ویژگی عمدۀ این نوع خسارت آن است که متوجه شخص و
مصالح و منافع و حقوق مربوط به شخصیت اوست که بهطور معمول ،موضوع دادوستد و مبادلۀ تجاری
و در نتیجه ،ارزیابی مالی قرار نمیگیرند (سلطانینژاد .)۳۷ :1۳۸0 ،یکی از شیوههای جبران این نوع
خسارات ،عذرخواهیکردن است .در یک جامعۀ مدنی انتظار میرود کسانی که ضرری متحمل شدند،
حداقل سزاوار عذرخواهی از سوی خطاکار باشند .نهاد عذرخواهی ضمن داشتن نقش فرهنگی ،ارزش
حقوقی هم دارد و میتواند بهعنوان ابزاری مهم در ترمیم دردهای روحی و روانی زیاندیده نقش ایفا
کند؛ چراکه یکی از ابزارهای جبران خسارت معنوی است .جبران خسارت معنوی همواره در حقوق با
تردید مواجه است؛ زیرا نمیتوان خسارات وارده را ارزشگذاری کرد و برای این قبیل خسارات ارزش
ً
مادی در نظر گرفت (حبیبا و صالحیفر .)66 :1۳۹۲ ،جبران خسارت معنوی تقریبا در قوانین اکثر
کشورها از جمله آمریکا ( )Helmreich, 2012: 2شناخته شده است؛ چراکه مطابق عدالت و انصاف
است؛ اگرچه میزان جبران خسارت و چگونگی آن در نظامهای حقوقی متفاوت است.
از جمله هنجارهای مدنی ،عذرخواهی است که در جامعه نقش ایفا میکند .عذرخواهی را میتوان
پدیدهای اجتماعیکاربردشناختی دانست که همانند مقولۀ ادب ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت
ً
است؛ زیرا آنچه در فرهنگی خطا شمرده میشود ،ممکن است در فرهنگی دیگر لزوما خطا به حساب
نیاید (زندی و همکاران .)140 :1۳۹6 ،عذرخواهی انعکاسی از فرهنگ جامعه است .محققین عقیده
دارند که عذرخواهی نیاز اشخاص به احترام شخصی و شأن و منزلت را کامل میکند« :عذرخواهی
یک روشی از التیام اجتماعی و واجد اهمیت در زندگی با یکدیگر است.)Lazare, 2005: 21( ».
عالوه بر این ،عذرخواهی ،بعد اخالقی هم دارد .عذرخواهی جایگاه مهمی در اخالقیات دارد و
میتواند در حلوفصل اختالفات نقش مهمی ایفا کند

(2007: 177

 .)Qetz,جامعهشناسان و

روانشناسان بر این باروند که عذرخواهی اگر با پذیرش عمل خطا و اشتباه همراه نباشد ،در منظر
اجتماعی ،واقعی تلقی نمیشود

(1991: 26

)Tavuchis,؛ چراکه پذیرش مسئولیت بخشی از

هنجارهای جامعه است که به آن معنا میبخشد و موجب توسعۀ آن جوامع میشود .عذرخواهی
بهعنوان هنجار اخالقی ،در روابط بین طرفین تعادل اخالقی ایجاد میکند .اخالقیات اقتضاء دارد
که احترام قربانی ضرر حفظ گردد (.)Smith, 2005: 22
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ارزش عذرخواهی در این نهفته است که تغییر چشمگیری در آرامش خاطر طوالنیمدت
زیاندیده دارد تا زیاندیده به وضعیت قبلی خود برگردد .عذرخواهی باعث میشود که زیاندیده،
خاطرۀ زیانبار را از ذهن خود دور کند و آرامش و آسایش جسمی و روحی خود را بازیابد .همچنین
تأثیر مثبتی بر واردهکنندۀ زیان دارد؛ چراکه خطاکار از احساس تأسف و گناه رهایی مییابد و به این
واسطه زیاندیده او را میبخشد ( .)Berryman, 2017: 537همین امر سبب میشود که قانونگذار
قوانینی تصویب کند و واردکنندۀ زیان را ملزم به عذرخواهی کند .کارکرد عذرخواهی این خواهد بود
که واردکنندۀ زیان تأیید میکند که او مسئول زیان به زیاندیده است و میپذیرد که طرف مقابل
خطایی نداشته است .بنابراین با عذرخواهی خشم و نفرت زیاندیده از بین میرود و وی متقاعد
میشود که خطاکار را ببخشد و در نتیجه ،موجب کاهش و حتی ازبینرفتن پریشانی و اضطراب
ذهنی و عاطفی زیاندیده میگردد ( .)Berryman, 2017: 538عالوه بر این ،حقوقدانان به این نتیجه
رسیدهاند که عذرخواهی نقش مؤثری در حلوفصل اختالفات قانونی دارد (.)Carroll, 2013: 326
این امر بهخصوص قبل از طرح دعوا اهمیت دارد تا طرفین دعوای خود را به صلح خاتمه دهند .اگر
واردکنندۀ زیان بتواند صادقانه عذرخواهی کند ،هم از طرح دعوا جلوگیری میکند و هم خود را از
بار مسئولیت حقوقی رهایی میبخشد و بدین وسیله میتوان ضرر معنوی وارده بر زیاندیده را التیام
بخشید .بنابراین باید پرسید نقش عذرخواهی و تأثیر آن در حکم به جبران خسارت معنوی چیست؟
در جایی که خسارت مالی وارد میگردد ،غرامت پرداختشدۀ در ازای آن مشخص خواهد بود؛ به
این صورت که جایگزین ضرر مالی واردشده میشود .اما در خصوص خسارت معنوی ،جایی که
رنج و آزاری به شخصی وارد میشود ،حکم به پرداخت خسارت معنوی در ازای چه چیز خواهد
بود؟ در این حالت آیا عذرخواهی میتواند نقشی ایفا کند و اثری در جبران خسارت وارده داشته
باشد؟ در پاسخ به این پرسش ها ،مقالۀ حاضر ضمن تعریف و بیان ویژگیهای عذرخواهی ،به
بررسی نقش آن در جبران خسارت معنوی زیاندیده در نظام مسئولیت مدنی میپردازد.
 .۱نقش عذرخواهی در مسئولیت مدنی

امروزه حقوق مسئولیت مدنی تحوالت زیادی داشته است و در بعضی از نظامهای حقوقی،
همچون فرانسه و در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت ،امر جبران خسارت از هر گونه محدودیت
رها گردیده و سبب حمایت بیشتر از قربانیان اعمال زیانبار و جبران هرچه بیشتر خسارت وارده بر
آنان شده است (خادم و سلطانینژاد .)۲۲ :1۳۸0 ،فایدۀ بهرسمیتشناختن حقوق مادی و معنوی
در نظام مسئولیت مدنی این است که صرف نقض این حقوق بدون نیاز به اثبات تقصیر و حتی ضرر،
مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت (بادینی .)100 :1۳۹1 ،در نظام مسئولیت مدنی ،خسارت
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معنوی یا ناشی از نقض قرارداد است یا ناشی از تقصیر غیرقراردادی (سلطانینژاد.)۳۲ :1۳۸0 ،
هرگاه بین طرفین ،قراردادی وجود داشته باشد و متعهد در زمان پیشبینیشده ،آن را به مرحلۀ اجرا
در نیاورد ،ممکن است موجب خسارت معنوی متعهدله شود .یا در جایی بدون اینکه بین دو طرف
رابطۀ قراردادی باشد و فعل یا ترک فعل عاملی موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب کرد،
ممکن است خسارت معنوی ناشی از تقصیر غیرقراردادی حاصل شود .درمسئولیت مدنی ،خواه
ناشی از کار عمدی یا غیرعمد باشد ،آثار آن را قانون معین میکند و الزام به دادن خسارت از طرف
قانون به او تحمیل میشود (کاتوزیان .)۲0 :1۳۸۹ ،بنابراین این وظیفۀ قانونگذار است که شیوههای
جبران خسارت را تعیین کند و از انواع روشهای جبران خسارت بهره جوید تا صرف نظر از نوع
ضرر ،چه مالی باشد ،چه معنوی و چه جانی و چه بدنی ،خسارت وارده جبران گردد .در این میان
نهاد «عذرخواهی» بهعنوان ابزاری برای جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد.
برخالف عذرخواهی در عرصۀ عموم که با اهداف سیاسی یا جلوگیری از آشوب و بینظمی و
کنترل رفتار افراد همراه است ،عذرخواهی در عرصۀ مسئولیت مدنی بهدنبال بهبود و اصالح روابط و
جبران زیان وارده بهخصوص زیانهای معنوی است ()Prue, 2007: 6؛ چرا که از اهداف مسئولیت
مدنی ،تنظیم روابط بین افراد و جبران زیان است (مظفری و میرشکاری .)۳۷0 :1۳۹6 ،جبران
خسارت در بیشتر نظامهای حقوقی از طریق پول است؛ اما در خسارتهای معنوی که در آن احساسات
ً
و عواطف یا لذتهایی که فرد قبال از آن بهرهمند بود ،در ازایش پول پرداخت میشود ،پولی که در مقابل
ضرر مادی نیست ،پول در برابر حقوق معنوی شخص است.اشکالی که وجود دارد این است که
خسارت معنوی بهصورت دقیق قابلتقویم به پول نیست؛ در نتیجه اینکه چه مقدار پول باید پرداخت
شود ،مشخص نیست .بر همین اساس اکثر نظامهای حقوقی در کنار خسارت پولی« ،عذرخواهی» را
بهعنوان وسیلهای برای جبران خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و بهخصوص برای جبران خسارت
معنوی در قوانین خود گنجاندند که ایالت ماساچوست آمریکا در این زمینه پیشرو بوده است ( Prue,
1

 .)2007:در ژاپن ،عذرخواهی نقش مهمی در حلوفصل اختالفات ،بهخصوص در پروندههای

خسارت به شهرت دارد ( .)Bolstad, 2000: 558در چین هم عذرخواهی یکی از روشهای جبران
خسارت در مسئولیت مدنی است و عالوه بر آن در استرالیا ،عذرخواهی اغلب نقش جبرانی دارد
( .)Zwart-Hink, 2014: 1در حقوق ایران هم در جبران ضرر ،چه مادی و چه معنوی ،از طریق
شیوههای غیرپولی ،مانند عذرخواهی ،تردیدی وجود ندارد (بادینی )۹۹ :1۳۹1 ،و میتوان با الزام
محکوم علیه به عذرخواهی ،موجبات تشفیخاطر زیاندیده را فراهم کرد (افشار.)1۷۹ :1۳۹4 ،
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ً
در مسئولیت مدنی ،جبران خسارت بهصورت پولی ذاتا مقرر شد تا خواهان را به وضعیت قبلی
برگرداند و ضرر را بیاثر کند .همان طور که افراد حاضرند برای آزادی و خوشیهای خود پول خرج
کنند و درد و رنجهای ذهنی و عاطفی خود را برطرف نمایند ،همان قدر هم خواهان این هستند که
در صورت ورود خسارت روحی یا جسمی ،برای تسکین دردهای خود پول دریافت کنند ( Stephen,

 .)2014: 204هرچند شاید پول نتواند ضررهای فیزیکی و عاطفی و روانی را بیاثر کند و آنها را
بهبود ببخشد ،عذرخواهی در آرامش و التیام دردهای قربانی بسیار مؤثر است

( White, 2005:

)1274؛ چراکه به بسیاری از نیازهای روانی و عاطفی فرد پاسخ میدهد.
عذرخواهی موجب میگردد که طرفین سریعتر اختالفشان را حلوفصل کنند که نبود آن ،یکی
از عاملهایی است که فرد زیاندیده را به سمت طرح دعوا میکشاند و باعث میشود تا زیاندیده
ادعای خسارت بیشتر کند .اگر خوانده عذرخواهی کند و دادگاه عذرخواهی وی را معتبر تشخیص
دهد ،نتیجه این خواهد بود که میزان خسارت کاهش یابد (.)Leslie, 2008: 54
در تمام اشکال مسئولیت مدنی ،میتوان از عذرخواهی استفاده کرد؛ هرچند بعضی نویسندگان
عقیده دارند که برای عذرخواهی باید شدت و ضعف اختالفات را در نظر گرفت ( Tavuchis, 1991:

)21؛ برای مثال در مواردی که منجر به خسارت شدیدی میگردد ،عذرخواهی تأثیر چندانی ندارد .اما
بعضی دیگر بر این باورند که باید بین خسارت مادی و معنوی تفکیک کرد و عذرخواهی تنها در
خسارت معنوی میتواند مؤثر باشد ( .)Wagatsuma, 1986: 487با وجود این ،دادگاهها الزامی به دادن
حکم الزام به عذرخواهی ندارند؛ چراکه هم قانون مسئولیت مدنی (مادۀ  )10و هم قانون آیین دادرسی
کیفری (مادۀ  )14شیوۀ جبران خسارت را در اختیار دادگاه قرار دادهاند و قضات با توجه به اوضاع و
احوال و وضعیت زیاندیده ،یا به عذرخواهی حکم میدهند یا به شیوههای پرداخت مالی یا به هر دو.
همچنین در حقوق کیفری در قوانین برخی از کشورها ،به زیاندیده از جرم اجازه داده شده است
در دادگاه رسیدگیکننده به دعوای کیفری مبادرت به طرح دعوای حقوقی مطالبۀ ضرر و زیان کند.
در این فرض دادگاه کیفری مکلف است به دعوای حقوقی نیز بهعنوان یک دعوای تبعی رسیدگی
نماید (موسوی .)۲14 :1۳۸1 ،برخالف قانون مسئولیت مدنی که در آن قانونگذار به قاضی اختیار
داده است تا چگونگی جبران زیان را تعیین کند ،در قانون آیین دادرسی کیفری  ،1۳۹۲قانون گذار
دادگاه را ملزم به جبران خسارت معنوی دانسته است و قضات باید در صورت بروز خسارت معنوی،
حکم به جبران خسارت دهند .هرچند قانونگذار مقرر داشته که عالوه بر صدور حکم به جبران
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خسارت مالی ،میتوان از عذرخواهی برای جبران خسارت معنوی استفاده کرد 1 ،دادگاهها در تعیین
میزان خسارت کمی تردید دارند .شاید به این دلیل که تقویم خسارت ناشی از جرم در خسارتهای
معنوی بهدشواری صورت میگیرد (اسدی)۷6 :1۳۸۸ ،؛ ولی میتوان این دشواری را با الزام به
عذرخواهی مرتفع کرد و قائل بود که خسارت وارده جبران شده است.
 .۲تعریف عذرخواهی

عذرخواهی در معنای ساده ،شکلی از مراوده بین دو شخص است که بهطور همزمان دارای دو
عملکرد اخالقی و بیانیاند ( .)Leslie, 2008: iiiپروفسور تاوشی ،جامعهشناس کانادایی در تعریف
عذرخواهی بیان میکند« :نسبت به ضرر وارده به دیگری متأسف باشی و آن را به زبان بیاوری».
( )Tavuchis,1991: 5و در تعریف دیگری آمده است« :عذرخواهی باید بیانکنندۀ تأسف نسبت به
ایجاد یک حادثۀ زیانبار و پذیرفتن مسئولیت نسبت به آن حادثه باشد)Shuman, 1999: 184( ».
بنابراین یک عذرخواهی معتبر و مؤثر عناصری دارد که عبارتاند از ( :) Leslie, 2008: iiiتشخیص،
به معنای شناخت عمل اشتباه .پذیرفتن نقض یک هنجار و درک محدودۀ ضرر واردشده به قربانی(
2002: 1121

)Douglas,؛ پشیمانی که به معنای اظهار خالصانه تأسف بهجهت ضرر واردشده

است؛ مسئولیتپذیری که به معنای پذیرفتن این امر که خطاکار ،ضرری بر قربانی وارد کرده است؛
توبه که عبارت است از عملکرد و رفتارهایی شامل تأسف ،شرمندگی ،فروتنی و صداقت و تأیید
اینکه خطاکار متوجه شده و قبول کرده که اشتباهی مرتکب شده است؛ دلیلآوری ،به معنای
توضیحاتی است برای قربانی ،شامل اوضاع و احوالی که منجر به عمل اشتباه شده یا اینکه چرا قربانی
متحمل ضرر شده است؛ جبران که اغلب بهعنوان بخشی از عذرخواهی اظهار میگردد تا اینکه رابطۀ
بین طرفین به وضعیت قبلی برگردد؛ اصالحشدن که به معنای تعهد شخصی خطاکار برای تغییر رفتار
و اعمال بهمنظور جلوگیری از ضرر در آینده است .بنابراین یک عذرخواهی مؤثر شامل تمامی یا
بعضی از این عناصر است که بسته به اوضاع و احوال متفاوت خواهد بود (.)White, 2005: 1281
حقوقدانی عقیده دارد که چهار نوع عذرخواهی وجود دارد :عذرخواهی فنی که رنجکشیدن
قربانی پذیرفته شده است تا اینکه اعتبار و موافقتی مؤثر در طول مذاکرات به دست بیاورد؛
عذرخواهی توضیحی که عذرخواه برای رفتار خود دلیل میآورد ،بدون اینکه رفتار اشتباهی را بپذیرد؛
عذرخواهی تشریفاتی که بدون هیچ اظهار تأسفی بیان میگردد که البته تحت فشار و تقاضای

 .1تبصرۀ  1مادۀ  14قانون آیین دادرسی کیفری 1۳۹۲
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مقامات صورت میگیرد؛ عذرخواهی با پایان خوش که عذرخواه مسئولیت کار خود را بر عهده گرفته
و برای رفتارش اظهار تأسف میکند (.)Levi, 1997: 1165
عذرخواهی زمانی معنا پیدا میکند که شخصی که اظهار تأسف میکند ،مسئولیت کار اشتباه
خود را هم بر عهده بگیرد ( .)Prue, 2007: 7در نتیجه این دو عنصر اصلی را میتوان در تعریف
عذرخواهی در نظر داشت که از آن به عذرخواهی کامل 1تعبیر میشود .اظهار تأسف صرف ،بهعنوان
عذرخواهی جزئی 2محسوب میشود .عذرخواهی جزئی در مسئولیت مدنی به «عذرخواهی امن»
تعبیر شده است .این امر به دو دلیل است )Prue, 2007: 8( .اول اینکه شخص عذرخواه خطایی را
نمیپذیرد؛ در نتیجه خطر ایجاد مسئولیت قانونی وجود ندارد؛ مثل اینکه به خانوادۀ شخصی که از
دنیا رفته است ،اظهار تأسف کنیم .دوم آنکه بسیاری از قوانین در زمینۀ عذرخواهی تنها از این نوع
عذرخواهی حمایت میکنند؛ بنابراین این نوع عذرخواهی ایمن محسوب میشود؛ چراکه همراه با
پذیرش مسئولیت قانونی نیست .تعریف درست از عذرخواهی در تعیین عملکرد آن در حوزۀ
قانونگذاری بسیار اهمیت دارد.
در حقوق ایران ،قانونگذار تعریفی از عذرخواهی ارائه نداده است؛ در نتیجه ،چارهای جز رجوع
به عرف نیست .بنابراین در تعریف پیشنهادی میتوان گفت :عذرخواهی نوعی اظهار تأسف نسبت
به رفتار منجر به زیان است که زیانکار مسئولیت خطای خود را بپذیرد .بنابراین عذرخواه هم باید
خطای خود را بپذیرد و هم بهنوعی این پشیمانی خود را اظهار کند تا بتواند خسارت روحی وارده را
جبران سازد .در واقع ،در راستای جبران خسارت معنوی ،عذرخواهی کامل ،مؤثرتر واقع میشود.
عذرخواهی رابطۀ نزدیکی با بخشش 3دارد و این دو با همدیگر در رسیدن به صلح و آشتی نقش
ً
دارند .بخشش بهطور کلی سه عنصر اصلی دارد :اوال ،بخشش با تعلیق و سرکوبکردن احساس
ً
ً
دشمنی به خطاکار همراه است .ثانیا ،اینکه صلح و ترمیم رابطه را سرعت میبخشد؛ ثالثا ،اینکه
همراه با حذف و فراموشکردن خطا یا گناهی که با عمل خطا ایجاد شده است ،میباشد ( Eve and

 .)McNaughton, 2003: 39-41بخشش آن است که قربانی از گناه خطاکار درگذرد و از وی رنجش
خاطری نداشته باشد .تحقیقات نشان داده است که خطاکارانی که عذرخواهی میکنند ،بیشتر
بهدنبال بخشش هستند (.)Leslie, 2008: vi

1. full Apology
2. Partial Apology
3. Forgiveness
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 .۳ویژگیهای عذرخواهی

عذرخواهی ویژگیهایی دارد که در مؤثر واقعشدنش ،بهبود و جبران خسارت معنوی زیاندیده،
اهمیت بسزایی دارد .بهطور کلی سه ویژگی برای عذرخواهی ذکر کردهاند .اول آنکه عذرخواهی باید
خالصانه باشد( .)Robyn, 2017: 577صداقت و راستی برای زیاندیده اهمیت دارد .برای اینکه
عذرخواهی خالصانه باشد ،به عواملی بستگی دارد تا زیاندیده به صداقت و راستی گفتار و رفتار فرد
عذرخواه اطمینان حاصل کند .اینکه زمان عذرخواهی چه موقع باشد ،توسط خود شخص یا به
نمایندگی انجام گیرد یا به صورت نوشته باشد ،در خالصبودن عذرخواهی مؤثر است.
ویژگی دوم عذرخواهی با محتوای عذرخواهی ارتباط دارد .محققان عقیده دارند که افراد ،محتوای
عذرخواهی را مفیدتر از ارائۀ آن میدانند ( .)Robyn, 2017: 577آنان بر این باروند که عذرخواهی باید
همراه با پذیرش مسئولیت زیان وارده باشد و اینکه عذرخواه خود را قابلسرزنش بداند .زیاندیده انتظار
ً
دارد تا عذرخواه مشخصا زیان وارده را بیان کند و مسئولیت کار خود را بر عهده گیرد .اظهار تأسف،
همدردی ،نگرانی و ...کند؛ چراکه هریک از این عناصر در یک عذرخواهی مؤثر نقش اساسی دارد.
محتوای عذرخواهی باید انعکاسی از وضعیت پیرامون ضرر باشد؛ به این معنی که هر چه قدر ضرر
ً
شدیدتر باشد ،عناصر عذرخواهی باید تماما موجود باشد .به این منظور که پذیرفته شود؛ بهعنوان مثال
ً
در برابر خسارت سنگین ،معذرتخواهی ساده مسلما مفید نخواهد بود.
ویژگی سوم عذرخواهی ،توجه است .افراد بهدنبال تأکید بر خواستههای خود و توجه به آنها
هستند .بعضی افراد به خاطر اینکه تحقیر نشوند یا از بار مسئولیتشان کم کنند ،عذرخواهی
ً
محافظهکارانهای انجام میدهند که مسلما پذیرفته نمیشود .عذرخواهی باید نیازها و خواستههای
زیاندیده را برآورده سازد .عذرخواه باید اثر فیزیکی و روانی و اجتماعی ضرر وارده بر زیاندیده را
درک کند و توجه کافی به خواستههای وی داشته باشد (.)Robyn, 2017: 578
 .۴عذرخواهی و مسئولبودن

اگر کسی عذرخواهی کند ،آیا این امر به معنای مسئولبودن وی در برابر خسارت وارده است؟
ً
ً
لزوما عذرخواهی ایجاد مسئولیت نمیکند و اظهار همدردی و تأسف ضرورتا به معنای ایجاد
مسئولیت برای خوانده نیست .اغلب وکال هم به موکلین خود میگویند که عذرخواهی نکنند؛ علتش
آن است که عذرخواهی بهعنوان پذیرش مسئولیت تلقی میشود

(2007: 30

 .)Prue,این امر

بهخصوص در قراردادهای بیمه تأثیرگذار است .به این صورت که در قرارداد بیمه شرطی گنجانده
میشود که اگر شخصی طرح دعوا را بپذیرد (خود مقصر باشد) یا صلح کند ،قرارداد بیمه پایان
مییابد و امکان استفاده از بیمه وجود نخواهد داشت ( .)Prue, 2007: 30با وجود این ،در حقوق
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ایران ،قانونگذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب  ،1۳۹5اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق را مبنی بر
رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ،ممنوع دانسته است و چنین
رضایتنامهای را بالاثر میداند (مادۀ .)11
ً
بنابراین آیا واقعا در عذرخواهی فرض بر این است که خواندۀ دعوا مسئول است یا اینکه آیا
عذرخواهی کار دادگاه را در مشخصکردن مسئولیت فرد آسان میکند و باعث میشود که او را مسئول
تلقی کنند .در قوانین آمریکا ،عذرخواهی به معنای پذیرش مسئولیت است و فرد عذرخواه مقصر
شناخته میشود ( .)Wei, 2007: 81با این حال در استرالیا ،دادگاهها عذرخواهی را موجد مسئولیت
تلقی نمیکنند؛ بلکه این وظیفۀ دادگاه است که تقصیر فرد را مشخص کند؛ البته نه بهصرف
عذرخواهی وی (.)Prue, 2007: 30
در حقوق ایران قانونگذار این وظیفه را بر عهدۀ دادگاه گذاشته است که در هر پرونده ،رابطۀ بین
ضرر وارده و تقصیر فرد را احراز کند و بنابراین بهصرف عذرخواهی نمیتوان خوانده را مسئول دانست
و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند تا زیان وارده و رابطۀ بین ضرر و تقصیر اثبات شود (مادۀ ۲
ً
قانون مسئولیت مدنی) .بنابراین میتوان گفت که عذرخواهی ضرورتا به معنای پذیرش مسئولیت
نیست؛ ولی حداقل این احساس را ایجاد میکند که وی مقصر است و بهنوعی باعث پیشداوری در
تصمیم دادگاه میشود .همچنین باید در نظر داشت که اجباری در پذیرش عذرخواهی از سوی
زیاندیده وجود ندارد و وی را از تعقیب و طرح دعوای خود و جبران خسارت باز نمیدارد ( Leslie,

 .)2008: 82در حوزۀ قوانین عذرخواهی باید از فرد عذرخواه حمایت شود؛ به این صورت که با
عذرخواهی ،وی مسئول تلقی نشود و اگر هم مقصر شناخته شد ،در میزان مسئولیت وی تخفیف
داده شود .در نتیجه قوانین باید بهگونهای تصویب شود که عذرخواهی به معنای پذیرش مسئولیت
نباشد یا به هر نحو دیگری ،دلیلی برای اثبات و پذیرش مسئولیت نباشد .این امر باید در تعریف
ً
«عذرخواهی» مدنظر قرار گیرد؛ همان طور که قبال بیان کردیم ،عذرخواهی از دو بخش تشکیل شده
است :اظهار تأسف و پذیرفتن مسئولیت .بنابراین عذرخواهی نباید همراه با پذیرفتن مسئولیت باشد.
 .۵عذرخواهی و عوامل مؤثر بر آن

اشکال مختلف خسارت معنوی به یک شیوه قابلجبران نیست .در هر شکل حسب نوع زیان،
شرایط زیاندیده و عامل زیان ،اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و عوامل دیگر ،شیوههای جبران
خسارت بهوسیلۀ دادگاه انتخاب میشود (سلطانینژاد )۳15 :1۳۸0 ،و اگر دادگاه تشخیص دهد که
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باید از عذرخواهی استفاده کند ،عواملی مؤثر واقع میگردد که باید در نظر گرفته شود 1.اول اینکه
قربانی چهچیزی نیاز دارد و انتظارش چیست؟ ارزیابی عذرخواهی با تعیین درجۀ نیازها و انتظارات
قربانی انجام میگیرد .بهعبارتی برای اینکه عذرخواهی اعتبار و ارزش داشته باشد ،باید این امر در نظر
گرفته شود که چه چیز برای قربانی اهمیت دارد و نیازها و انتظارات شخصی او چیست؟ این موضوع
در اثربخشی عذرخواهی نقش مهمی دارد ( .)Leslie, 2008: 19برای این منظور ،باید تعیین کرد که چه
کسی باید عذرخواهی کند و چه کسی باید مخاطب عذرخواهی باشد؟ بهطور کلی عذرخواهی اگر
ً
مستقیما از سوی فرد خطاکار انجام گیرد ،بیشترین اثر را خواهد داشت؛ چراکه وی در موقعیتی قرار دارد
که میتواند به بهترین نحو عذرخواهی را ادا کند و عناصر عذرخواهی را ابراز کند .اگر عذرخواهی به
ً
نمایندگی یا وکالت از سوی وی باشد ،قاعدتا با پاسخ منفی روبهرو خواهد شد ( )Leslie, 2008: 20و
ً
همچنین شخصی که عذرخواهی را دریافت میکند هم مهم است .مسلما قربانی خسارت باید مورد
خطاب باشد؛ بهخصوص در دعوای خسارت معنوی؛ چراکه درد و رنجهای جسمی و روحی به خود
شخص تعلق دارد (ایزانلو و جباریزاده .)۳ :1۳۹0 ،با وجود این ،همراهی کسانی چون افراد خانواده
و دوستان در هنگام عذرخواهی به همراه قربانی میتواند اثرپذیری بیشتری داشته باشد.
دوم اینکه چرا باید عذرخواهی کرد و اینکه چرا قربانی به عذرخواهی نیاز دارد ،اهمیت زیادی دارد.
بهطور کلی طرفین عذرخواهی انگیزههایی دارند .کسی که عذرخواهی میکند ،بهطور صریح انگیزۀ
خود را برای عذرخواهی بیان نمیکند و در نتیجه کسی که عذرخواهی را دریافت میکند ،باید علت
ً
ً
عذرخواهی عذرخواه را دریابد که آیا واقعا عذرخواه قلبا و از روی صداقت عذرخواهی میکند یا خیر.
با وجود این ،هر چه قدر اجزا و عناصر عذرخواهی پیچیدهتر و با جزئیات بیشتری همراه باشد ،برای
دریافتکنندۀ معذرت ،امکان فهمیدن صداقت عذرخواه آسان تر خواهد بود (.)O Hara, 2002: 1131
سوم آنکه بهترین زمان برای عذرخواهی چه زمانی است؟ عذرخواهی باید در یک زمان معقول
بعد از ایجاد خسارت انجام گیرد و تعیین این زمان معقول به اوضاع و احوال بستگی دارد .در
خسارتهای شدیدتر ،عذرخواهی سریع بعد از ورود زیان ،آن تأسف و پشیمانی کافی را به همراه
ندارد و همچنین عذرخواهی در مدتی طوالنی بعد از ورود ضرر هم فایدهای نخواهد داشت

 .1قانونگذار ایران در مادۀ  ۳قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده است که جبران زیان را با توجه به اوضاع و
ً
احوال قضیه تعیین نماید .این اوضاع و احوال طیف وسیعی را شامل میشود و تقریبا هرگونه امری که میتواند مؤثر
واقع شود در تصمیم دادگاه دخالت خواهد داشت .بهنوعی به دادگاه اختیار وسیعی داده است تا با درنظرگرفتن تمامی
اوضاع و احوال خسارت وارده جبران گردد.
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()Leslie, 2008: 23؛ چراکه گذر زمان از ارزش عذرخواهی میکاهد و آن را از یک عذرخواهی
واقعی دور میکند .یک عذرخواهی بهموقع حتی میتواند احتمال طرح دعوا را کاهش دهد
()Petrucci, 2002: 340؛ چراکه بعد از طرح دعوا ،خواهان بهدنبال جبران خسارت مالی خواهد
رفت و به عذرخواهی بیاعتنا خواهد شد.
چهارم آنکه عذرخواهی باید در کجا صورت گیرد؟ عذرخواهی میتواند به دو صورت خصوصی
یا عمومی باشد .عذرخواهی بهصورت خصوصی و مالقات طرفین ،برتری دارد و سریعترین راه برای
عذرخواهی محسوب میشود .همچنین این امکان را به دریافت کنندۀ عذرخواهی میدهد تا
احساس و انگیزۀ عذرخواه را بهتر بفهمد.
پنجم اینکه عذرخواهی چطور باید صورت گیرد؟ عذرخواهی میتواند به صورت شفاهی یا کتبی،
رسمی یا غیررسمی باشد .با این حال ،عذرخواهی نباید حالت دفاعگونه داشته باشد؛ در غیر این صورت
انگیزهای برای کسی که عذرخواهی را دریافت میکند ،باقی نمیماند و از عذرخواهی مأیوس میگردد
( .)Leslie, 2008: 26در واقع بایستی نیازهای زیاندیده در درجۀ اول قرار گیرند تا وی بر رنج و دردهای
عاطفی و ذهنی خود فائق آید و دوباره مقام و منزلت خود را در جامعه بازیابد (.)Gra?a, 2012: 186
 .6تأثیر عذرخواهی بر طرفین دعوا

ورود زیان ،منجر به اختالف و احساس دشمنی بین زیاندیده و واردکنندۀ زیان میشود .از طریق
عذرخواهی ،طرفین میتوانند این اختالف را از بین ببرند و روابط بین خود را دوباره اصالح کنند
( .)David, 2007: 77عذرخواهی هم درد و رنج زیاندیده را تسکین میبخشد و هم موجب میشود
که واردکنندۀ زیان دیگر احساس گناه و شرمندگی نداشته باشد .با یک عذرخواهی قلبی و صادقانه،
دو طرف میتوانند اختالفشان را حلوفصل کنند.
.6-۱تأثیر عذرخواهی بر زیاندیده

مهمترین اثر عذرخواهی بر شخص قربانی آن است که به نیازهای عاطفی و روانی وی پاسخ داده
میشود ( .)Leslie, 2008: viiiزیاندیده دوباره حس احترام و کرامت شخصی خود را بازمی یابد و
عالوه بر آن به وی اطمینان میبخشد که رفتار خطا ،تقصیر وی نبوده و این رفتار ،دیگر اتفاق نمیافتد
( .)White, 2005: 1274همچنین وی را متقاعد میکند که واردکنندۀ زیان قصد شوم و بدی نداشته و
اشتباهش قابلگذشت است ( .)Jeffrey, 2013: 1195وقتی از کسی که زیانی به او وارد شده است،
عذرخواهی میشود ،درد و رنجهای وی بهبود مییابد؛ بهصورتی که با هیچ وسیلۀ دیگری امکان جبران
آن وجود نداشت .با عذرخواهی ،وی درمییابد که همچنان محترم است و احساساتش ارزشمند و

 /دورۀ  / ۸۴شمارۀ  / ۱۰۹بهار ۱۳۹۹

۲6۲

مورد توجه میباشد ( .)Beverly, 2002: 12عذرخواهی صادقانه ،میتواند حس حقارت زیاندیده را
از بین ببرد و موجب گردد تا وی خطای واردکنندۀ زیان را ببخشد (.)Rehm, and Denise,1996: 116
 .6-۲تأثیر عذرخواهی بر واردکنندۀ زیان

عذرخواهی در کاهش درد روانی خطاکار مؤثر است

(2011: 87

 .)Slocum,هرچند ،بیشتر

خطاکاران به این منظور که از جری فرایند قانونی و طرح دعوا جلوگیری کنند یا از مجازات دوری کنند
و خسارت را کاهش دهند ،عذرخواهی میکنند .با وجود این ،هستند کسانی که از رفتار اشتباه خود
عذاب وجدان میگیرند و با عذرخواهی میتوانند بهدنبال بخشش فرد زیاندیده باشند تا از این احساس
گناه رهایی یابند .شخصی که عذرخواهی میکند نسبت به کسی که عذرخواهی نمیکند ،خسارت
بیشتری میپردازد ()Jehle, 2006: 3؛ چراکه عذرخواهی نشان دهندۀ همدردی و پشیمانی خطاکار
است و این امر در کاهش خسارتی که باید بپردازد ،تأثیر زیادی دارد .از طرفی هم زیاندیده با
عذرخواهی ،رضایتخاطر پیدا میکند و خطاکار را میبخشد و اختالف سریعتر حلوفصل میگردد.
 .7نقش عذرخواهی در فرایند قضایی

یکی از اهدف قانون گذاری آن است که از طرح دعوا جلوگیری شود ( .)Prue, 2007: 33با
عذرخواهی فرایند صلح و سازش بین طرفین ایجاد میگردد و منجر به طرح دعوا نمیشود ( Slocum,

 .)2011: 86قوانین باید بهگونهای باشد که از بروز دعوا جلوگیری کرده و طرفین را به سمت صلح و
سازش راهنمایی کند .در این میان عذرخواهی میتواند نقش مهمی ایفاء کند .البته این نکته را باید در
نظر داشت که عذرخواهی بهتنهایی نمیتواند مؤثر واقع شود و در مواردی باید خسارت زیاندیده
بهصورت مالی هم جبران گردد ( .)White, 2005: 1310عذرخواهی نقش مهمی در طرح دعوی و
تعقیب آن در دادگاه دارد .عالوه بر این ،عذرخواهی نقش اساسی در فرایند قضایی و حلوفصل
اختالفات دارد .اگر عذرخواهی قبل از طرح دعوا صورت گیرد ،از طرح دعوا جلوگیری کرده است و
طرفین از هزینههای رسیدگی معاف میشوند و همچنین پس از طرح دعوا و محکومیت خوانده ،دادگاه
میتواند وی را ملزم به عذرخواهی کند و بدین وسیله تمام یا بخشی از خسارت جبران گردد .ارزیابی
خسارت معنوی در حقوق ایران رویۀ ثابتی ندارد؛ چراکه عوامل مختلفی چون میزان صدمه ،رفتار
زیاندیده و عمدی یا غیرعمدیبودن آن و ...در ارزیابی میزان خسارت مؤثر است که جبران آن بر حسب
رفتار متفاوت بوده و در صورت تشخیص دادگاه میتواند بهصورت عذرخواهی انجام پذیرد.
 .7-۱عذرخواهی قبل از طرح دعوا

همواره مطلوب قانونگذار بر آن بوده است که اختالفات حقوقی بهوسیلۀ طرقی غیر از نهاد
حکومتی دادگستری حلوفصل شود ( .)Jones, 2001: 17قبل از طرح دعوا یا همزمان با طرح دعوا
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طرفین میتوانند دعوای خود را با میانجیگری به صلح خاتمه دهند .میانجیگری فرایندی است که
نقش عمدهای در سیستمهای قضایی دارد و جایگزینی برای فرایندهای قانونی حلوفصل اختالفات
است که در آن تصمیمات قضایی محدود به مواد قانونی است و قضات باید بر طبق آن حکم
کنند( .)Robyn, 2017: 573اما میانجیگری چهارچوبی ایدئال برای عذرخواهی است تا اختالفات
مدنی حلوفصل گردند .بنابراین میانجیگری فرصت و فضایی برای طرفین فراهم میآورد که بدون
درگیرشدن در فرایند پیچیده و پرهزینۀ قضایی ،اختالفشان را سریعتر حل کنند و برای کسانی که
بهدنبال کسب رضایت زیاندیده هستند ،بتوانند با عذرخواهی هم خسارت وی را جبران کنند و هم
خود را از بار مسئولیت قضایی رهایی بخشند .میانجیگری ویژگیهایی دارد که میتواند در فرایند
عذرخواهی مؤثر و سازنده باشد ( .)Robyn, 2017: 574یکی از آن ویژگیها این است که طرفین
این اختیار را دارند تا خودشان تصمیمگیرندۀ اصلی باشند .ویژگی دیگر شامل فرصت گفتوگو و
شرکت مستقیم در میانجیگری است که به طرفین این فرصت را میدهد خواستههایشان را مطرح کنند
و راه رسیدن به نیازهای خود را معین سازند .در این بین کسانی که بهعنوان میانجی فعالیت دارند،
امکان مذاکره بین طرفین را تسهیل میکنند تا ایشان راحتتر به نتیجه برسند.
در حقوق ایران هم از میان روشهای جایگزین رسیدگی قضایی ،سازش ،بیشتر شناخته شده
است؛ اما طرفین میتوانند از روشهای دیگر چون میانجیگری ،حل وفصل کدخدامنشانه ،داوری و
میان داوری هم استفاده کنند (اکبری و شهبازینیا )14 :1۳۹۳ ،و تحت آن عذرخواهی خود را ارائه
دهند که با توافق طرفین ،خسارت وارده جبران میگردد .مادۀ  1۷۸قانون آیین دادرسی مدنی بیان
میکند که طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .بنابراین اگر واردکنندۀ زیان
بتواند رضایت زیاندیده را جلب کند و از وی عذرخواهی کند ،از طریق سازش و تحت ارادۀ مشترک
طرفین ،اختالفات موجود حلوفصل میگردد .این امر همچنین میتواند بهموجب قوانین داوری که
شیوهای مسالمتآمیز برای حلوفصل اختالفات است( ،جنیدی و غیاثوند )۲5 :1۳۹6 ،صورت
گیرد و از آن جایی که آراء داوری غیر از صلح و سازش ،قابلاعتراض در دادگاه است ،با عذرخواهی
سریعتر میتوان به نتیجه رسید و از رجوع به دادگاه خودداری کرد.
 .7-۲عذرخواهی بهعنوان جبران خسارت در حکم دادگاه

اهداف مسئولیت مدنی را جبران کامل خسارت ،جلب رضایت زیاندیده و بازگرداندن وضع
پیشین وی برشمردند و با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظامهای حقوقی متفاوت است،
شیوههای تأمین آنها یکسان نیست (صفایی و ذاکری نیا .)۲65 :1۳۹4 ،در نتیجه ،شیوههایی چون
پرداخت پول ،کاربرد بیشتری دارند؛ اما الزام به عذرخواهی یکی از شیوههای جبران خسارتی است
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که بیشتر به اعادۀ وضع مربوط میشود؛ چراکه برای مثال اگر با انتشار مطالبی در روزنامه به شخصی
توهین شود ،تکذیب مطالب عنوانشده از همان طریق و با عذرخواهی یا در تمجید زیاندیده
سخنگفتن و اعادۀ حیثیت میتواند اعادۀ وضع محسوب شود (سلطانینژاد.)۳1۸ :1۳۸0 ،
در جبران خسارتهای معنوی نسبت به خسارات مادی ،عذرخواهی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا
که خسارتهای مالی قابلاندازهگیری هستند و متناسب با مقدار خسارت وارده ،میتوان حکم به
جبران داد (اصغری)۳۳ :1۳۸۲ ،؛ اما خسارتهای معنوی همانند خسارات مالی قابلاندازهگیری
نبوده ،ولی میتوان نگرش و نگاه زیاندیده را با عذرخواهی و رفتار مناسب تغییر داد .در واقع همان
طور که زیان مالی با پول جبران میشود ،خسارت معنوی را هم میتوان با روشهای مختص به خود
یعنی با عذرخواهی جبران کرد.
نقض حقوقی چون نام افراد ،تصویر آنها ،شهرت و آبرو را میتوان با عذرخواهی جبران کرد
( .).Long Zhiting, 2016: 30خسارتهای معنوی به دو دستۀ دردهای جسمانی و روانی تقسیم
میشوند .دردهای جسمی ،احساسات محسوسی هستند که بر فعالیت مغز و اعصاب وارد میشوند
و درد روحی احساساتی از قبیل ترس ،ناراحتی ،تحقیر و شرمندگی است که با حواس پنجگانه
حسکردنی نیست .اینگونه ضررها را میتوان شامل موارد ذیل دانست)Berryman, 2017: 533( :
ضرر به رفاه (این نوع ضرر مربوط میشود به ضررهایی که به جنبههای مهم زندگی فرد آسیب میزند؛
برای مثال ضرر به توانایی قوای جنسی که لذت آن را از بین میبرد) ،ضرر به انتظار از زندگی
(کوتاهکردن طول عمر فرد) ،ضرر به شکل ظاهری ،ضررهای روانشناختی محض ،پریشانی عاطفی
و ذهنی ،ضرر به لذت و خوشی مثل احساس ناامیدی ،ضررهای اخالقی ،ضرر ازدستدادن شغل،
ضررهایی که توهین به فرد محسوب میشود ،ضرر به شهرت.
با وجود این ،استفاده از عذرخواهی در جبران خسارت معنوی مانع از تمسک به جبران خسارتهای
مالی نیست و میتوان از هر دو روش برای تسکین درد روحی و جبران آن بهره جست .دادگاه میتواند از
جانب خود ،واردکنندۀ زیان را ملزم به عذرخواهی کند .بنابراین عذرخواهی یک تنبیه قانونی محسوب
میشود که بر واردکنندۀ زیان تحمیل میگردد و او را مجبور به عذرخواهی میکند ( Long Zhiting,

 .)2016: 30عذرخواهی بر مبنای پایههای اجتماعی و اخالقی بنا شده و هدف از آن حمایت از نظم و
ثبات اجتماعی است و از طرف دیگر هم باید از افراد جامعه هم حمایت کرد ،در نتیجه دادگاه این اختیار
را دارد تا به هر طریقی که صالح بداند ،واردکنندۀ زیان را ملزم به عذرخواهی کند.
پرداختن پول بهعنوان خسارت ،رایجترین و آسانترین وسیلۀ جبران ضرر است .با وجود این ،در
حقوق ایران ،قانونگذار به دادگاه اختیار داده است که میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با
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توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین نماید (نیکفرجام )1۲1 :1۳۹۲ ،و به عبارتی قانونگذار انواع
روشهای جبران ،اعم از مالی و غیرمالی را جهت جبران ضرر معنوی پیشبینی کرده است (نیک
فرجام .)1۲1 :1۳۹۲ ،قانون مسئولیت مدنی ایران هم بر همین مبنا ،در مواد  ۸و  10قانون مسئولیت
مدنی ،ضمن اعالم مسئولیتآوربودن لطمه به حیثیت و اعتبارات تجاری ،شخصی و خانوادگی و
لزوم جبران ضررهای مادی و معنوی ناشی از آن (بادینی )۹۸ :1۳۹1 ،یکی از راههای جبران ضرر را
الزام به عذرخواهی مطرح میکند .با وجود این ،در رویۀ قضایی ایران حکم الزام به عذرخواهی نقش
چندانی ندارد و هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است؛ 1هرچند اصل جبران خسارت معنوی با
پرداخت مبلغی که توسط کارشناس تعیین میگردد ،تعیین شده است (نجفیفتاحی 1۷۲ :1۳۸۳ ،و
 .)1۷۳با وجود این ،باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد؛ چراکه اغلب ،هدف از حکم به جبران
خسارت این است که وسیلۀ معادلی برای زیاندیده فراهم گردد تا بتواند تا حد زیادی آثار زیان را از
بین برده یا به فراموشی بسپارد (سلطانینژاد .)۲10 :1۳۸0 ،این امر در اختیار دادگاه است تا بر حسب
اوضاع و احوال موجود ،شرایط اجتماعی و عاطفی و اقتصادی دو طرف و ماهیت خسارت ،از
شیوههای گوناگون بهخصوص عذرخواهی ،استفاده کند که هم جایگاه این نهاد ارزشمند را تقویت
کند و هم وسیلۀ تسکین و خشنودی زیاندیده مهیا گردد .در گذشته رویۀ قضایی بهندرت به جبران
خسارت معنوی حکم میکرد و شیوۀ جبران هم با الزام به پرداخت مبلغی پول بود .پس از انقالب،
نظریۀ شورای نگهبان در نامشروعشمردن جبران مالی زیان معنوی ،رویۀ قضایی را متأثر ساخت
(ابراهیمی .)۸6 :1۳۸۸ ،با این حال باید توجه داشت که قانون مسئولیت مدنی در موارد مختلف
خود بر لزوم جبران خسارت معنوی تأکید دارد و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و
احوال قضیه به اختیار دادگاه گذارده است (پروین.)1۸4 :1۳۸0 ،
شاید اشکال گرفته شود که آیا الزام به عذرخواهی ،یک عذرخواهی واقعی خواهد بود تا اینکه
بتواند دردها و خسارات روحی زیاندیده را جبران کند .هدف از عذرخواهی ازبینبردن دشمنی و
اختالف بین طرفین دعواست و باید از روی صداقت و با اختیار باشد تا مورد قبول زیاندیده واقع
 .1رویۀ قضایی در کشور ایران ،با توجه به اظهارنظری که شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق در این باره کرده
است ،بیشتر تمایل به رد دعاوی مربوط به جبران خسارت معنوی دارد؛ هرچند که در آراء برخی محاکم حکم به جبران
خسارت معنوی نیز داده شده است .فقیهان شورای نگهبان دربارۀ تبصرۀ  1مادۀ  ۳0قانون مطبوعات اظهار داشتهاند:
«طرح دعوای خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است ،اما تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی
مغایر موازین شرعی است .البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب به آن در صورت مطالبۀ
ذیحق الزم است( ».قاسمزاده)۸۷ :1۳۸۸ ،
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شود و دردهای روحی وی را تسکین دهد؛ در نتیجه ،اگر دادگاه واردکنندۀ زیان را مجبور به
عذرخواهی کند ،نمیتوان یک عذرخواهی به معنای واقعی کلمه را انتظار داشت .ولی با وجود این،
ً
میتوان گفت که عذرخواهی با حکم دادگاه هم میتواند از روی صداقت باشد و ضرورتا نیازی نیست
تا عذرخواهی واقعی باشد تا مؤثر واقع شود ( .)Zwart-Hink, 2019: 120همچنین قانونگذار با
وضع قوانین بهدنبال ترویج و توسعۀ اخالق و فرهنگ نیز هست؛ در نتیجه همین اندازه که الزام به
عذرخواهی از سوی قانونگذار وجود داشته باشد ،کافی است تا این هدف تحقق یابد.
 .8آیین دادرسی عذرخواهی

پس از وقوع خسارت ،طرفین با توافق یکدیگر دربارۀ میزان و چگونگی جبران خسارت به توافق
میرسند یا اینکه خسارتدیده برای تعیین عامل خسارت و میزان و چگونگی آن به دادگاه مراجعه
میکند .موضوع دعوا یکی از خسارتهای معنوی وارد بر شخص است که تعیین و ارزیابی آن و
حکم به جبران خسارت ،مورد درخواست زیاندیده یا قائممقام قانونی اوست (سلطانینژاد:1۳۸0 ،
 .)۳۷0بعضی نویسندگان بر این عقیدهاند که ضرر معنوی اگر قابلتقویم به پول باشد ،باید به پول
جبران شود و آنهایی که قابلارزیابی نیستند ،با عذرخواهی یا درج حکم در روزنامه و امثال آن
(نجفیفتاحی .)16۷ :1۳۸۳ ،اما در خصوص نحوۀ رسیدگی ،این سؤال مطرح میشود که آیا
ً
زیاندیده میتواند مستقیما الزام به عذرخواهی را در دادخواست مطرح کند و دادگاه هم ملزم است
ً
تا مطابق دادخواست عمل کند .همچنین دادگاه در صورت تشخیص زیان معنوی وارده ،خود مستقال
میتواند واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم سازد.
خواهان میتواند بهصورت کلی در دادخواست جبران تمام خسارات را بخواهد و دادگاه اگر ضرر
ً
ً
معنوی را وارد تشخیص دهد ،اوال اینکه باید به جبران خسارت معنوی حکم دهد و ثانیا شیوۀ جبران
خسارت معنوی در اختیار دادگاه است؛ ولی اگر خواهان در دادخواست عنوان دعوا را بهصورت
مشخص ،الزام به عذرخواهی مطرح کند ،به نظر میرسد که باز هم دادگاه الزامی به دادن حکم الزام
به عذرخواهی ندارد؛ چراکه هم قانون مسئولیت مدنی (مادۀ  )10و هم قانون آیین دادرسی کیفری
(مادۀ  ،)14شیوۀ جبران خسارت را در اختیار دادگاه قرار دادهاند.
همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد که واردکنندۀ زیان باید عذرخواهی کند ،الزم است در جمع
یا محیطی که زیان وارد شده است ،عذرخواهی انجام گیرد؛ برای مثال اگر ضرر معنوی بهوسیلۀ
رسانهها انجام گرفته باشد ،عذرخواهی هم باید بهوسیلۀ همان رسانه انجام گیرد و اگر در میان جمعی
این ضرر وارد شده باشد ،باید آن افراد در دادگاه یا جایی دیگر حاضر شوند و عذرخواهی انجام گیرد
تا بدین وسیله زیان معنوی وارده جبران گردد.
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نتیجه

خسارتهای معنوی ،برخالف زیانهایی که مالی هستند و بر اموال و حقوق مالی شخص وارد
میشوند ،بر خود شخص و شخصیت او وارد میشوند .هرچند خسارات معنوی قابلارزشگذاری
مادی نیست ،این بدان معنا نمیباشد که نباید به جبران آن توجه کرد؛ چراکه جبراننشدن خسارات
وارده به روح و روان افراد و بهطور کلی خسارات معنوی ،موجب تجری بیشتر کسانی میگردد که پی
سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب ناچیزانگاشتن شأن و جایگاه و شخصیت
اجتماعی دیگران میشوند و این موضوع بهصراحت در اصل  ۲۲و اصل  1۷1قانون اساسی که میثاق
ملی کشور است و در مادۀ  1مسئولیت مدنی ،قید گردیده است که واردکنندۀ خسارات معنوی مسئول
جبران زیان ناشی از عمل خود میباشد .یکی از ابزارهای مهم جبران این نوع خسارات ،عذرخواهی
است .در حقوق ایران بهصراحت در مادۀ  10قانون مسئولیت مدنی و مادۀ  14آیین دادرسی کیفری
از عذرخواهی نام برده است که دادگاهها میتوانند با توجه به اوضاع و احوال ،وارد کنندۀ زیان را به
عذرخواهی ملزم کنند و بدینوسیله موجبات تشفیخاطر زیاندیده را فراهم آورند .هرچند قانونگذار
ایران از عذرخواهی نام برده است ،تعریف و سازوکارهای استفاده از این نهاد ارزشمند را به تفصیل
بیان نکرده است .میتوان با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه ،چون کانادا و آمریکا،
هم در قانون عذرخواهی را تعریف کرد و هم رویۀ قضایی باید بر این امر استوار گردد که ضرورت و
امکان جبران خسارت معنوی ،انتخاب شیوۀ جبران ،بهخصوص شیوۀ عذرخواهی در صورت نیاز،
امری پذیرفته شده است و در این راه نباید تردید به خود راه داد.
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