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 چکيده

شود، پزشکان آن را واکنش فیزیولوژیک، های مختلف تعبیر میصورتبهفشار روانی 

سایکوفیزیولوژیک و روانشناسان آن را حالت هیجانی و  واکنش روان پزشکان

است که  یرویدادنی در هر حال ناشی از مواجه با کنند، فشار روابحرانی تعبیر می

بینی عواقب آن رویداد و یا تنظیم شخص درک درستی از آن ندارد و امکان پیش

، فشار برای او وجود نداردنیز گیرد مدت زمانی که در معرض آن رویداد قرار می

هش به در این پژوتواند بروز آسیب جسمی را نیز به دنبال داشته باشد، روانی می

 و گاه جسمی این صدمه روحی و روانیشیوه تحلیلی و توصیفی اثبات گردید که 

کند و است که علم حقوق آن را به عنوان خسارت معنوی تعریف می ضرریهمان 

و در جریان دادرسی حقوقی یا  داندعامل ورود آن را مکلف به جبران خسارت می

امکان مواجه با طواری و رویدادی بینی به دلیل کیفری که رویدادی غیرقابل پیش

تخلف یا اشتباه  ،است یبا مدت خارج از اختیار به دلیل امکان وقوع اطاله دادرس

قاعده بنیادین  و بر مبنای گرددمیایجاد فشار روانی یا تشدید آن  موجبقاضی 

حق قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی در چنین مواردی  171اصل  ،الضرر

 .دارد جودو روحی و روانی و جسمی خسارتمطالبه جبران 

 .مسئولیت مدنی، خسارت معنوی، فشار روانی، قاضی :يديکل نواژگا
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 محمد طاهري

نشگاه آزاد اسالمی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرقدس، دا

 .تهران، ایران

 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد طاهري

 نسبت به فشار روانی ناشی از جریان دادرسی مسئوليت مدنی
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 مقدمه
سالمت یا آسایش روانی به عنوان  ،نامه سازمان بهداشت جهانی، در اساس1491سه سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 

، سالمت عبارت است از رفاه کامل و نه فقط فقدان بیماری، به عبارت این تعریفید قرار گرفت، بر اساس تأکجزئی از تعریف بهداشت مورد 

گیرد. بهداشت روان پایه و های روانی و اجتماعی زندگی افراد را نیز در بر میو جنبه است دیگر سالمت تنها به سالمت جسمی محدود نشده

 در مقابل .(99، ص1111 ،یدوح)عاطف و چیزی فراتر از عدم وجود اختالل روانی توصیف شده استها انسان مؤثربنیاد بهزیستی و عملکرد 

ای رنج آور و ناخوشایند پدیده صورتبهمردم عادی  ، آنچهشودگوناگونی در زندگی اطالق می هاییفیتکبه  یا همان فشار روانی استرس

 عاملرا  فشار روانی روان شناساناما ؛ دانندمیفیزیولوژیک های سایکومکانیسمروان پزشکان  و پزشکان واکنش فیزیولوژیک کنند،درک می

ها، های اشاره دارد که فرد در برابر موقعیتفشار روانی به واکنش در کل .کنندتعریف میهای هیجانی و بحرانی حالت ایجاد تغییر رفتار و

کند و می درکشود، فشار روانی را میمواجه  یرمنتظرهغوقتی آدمی با تغییرات غیرمعمول یا  دهدها نشان میها، قیود و یا فرصتخواست

فشار روانی یا همان استرس،  ،(11، ص1171 ،یوسفی) شودمیتجربه نیز  را تریشود، فشار روانی شدید واقع شدیدترچنین تغییراتی  چههر

های فردی برای رسیدن گیری انگیزهاحساس تنش بر روی اعضای بدن یا نیروی ذهنی است؛ عامل اصلی فشار روانی، مانعی است که از شکل

تواند طبیعی، اجتماعی یا ناشی از تعارض بین دو نیاز یا دو میشود، این مانع کند و در نتیجه سبب ناکامی میبه هدف دلخواه جلوگیری می

های مختلف فیزیولوژیکی و واکنش گیرد،قرار می روانی در زمانی که شخص تحت فشار .(141، ص1171 ،فردیاری)خدا هدف با ارزش باشد

ها فرد را به سوی حفظ تعادل قبلی سوق ، این واکنششوندواقع میزا  مقابله با عوامل فشار آماده کردن بدن جهت یزیولوژیکی برایفسایکو

بخش اول در مرحله اول  شامل شوک و ضد شوک است؛ مرحله اول یا اخطار ،هستند مرحلههای فیزیولوژیک شمال سه واکنش ،دندهمی

مرحله  بخش دوم همیشه با سه عالمت نقصان فشار خون شریانی، نقصان حس و نقصان درجه حرارت بدن همراه است، اما است شوک که

این مرحله از   .(11، ص1171 ،یوسفی) شودمی تعادلو  ثباتبرای ایجاد مجدد  ،فعال بدن های دفاعی وضد شوک شامل واکنش یعنی اول

دهد شود؛ این مرحله بدون فاصله بعد از وقوع جرم برای بزه دیده رخ مینامیده می تأثیرواکنش فیزیولوژیک در خصوص بزه دیدگان مرحله 

اینکه هایی نظر ممکن است رخداد جرم را منکر شوند و عبارت هم بعضی ،توانند غذا بخورند یا بخوابندبعضی از آنها نمیدر این مرحله 

کنند و یا پناهی و آسیب پذیری میاحساس بی دیگر هم توانم باور کنم که این اتفاق برای من رخ داده است را به کار برند، بسیارینمی

آورند. این مرحله ممکن است چندین ساعت تا چندین ماه به طول انجامد، رفتار بزه دیده در زمانی به طور جمالتی نامید کننده به زبان می

 .(119-111، ص1141 ،و افتخار ی)خداد دهدهای کنترل نشده و درهم ریخته بروز میکامل تحت کنترل است و در زمان دیگر، احساس

 با وشود ترشح می، کورتیزول پیونددبه وقوع میهای ضد شوک متعاقب واکنش و مرحله مقاومت یا سازش و تسلط است دوم که مرحله در

بزه دیدگان مرحله  در خصوصاین مرحله  .(11، ص1171 ،یوسفی)ندکآن را برای مقابله با ادامه فشارها آماده میایجاد گاماگلوبین در بدن 

کند تا واقعیت رخ داده یعنی جرم را بپذیرد و شخصیت خود را دوباره بازسازی کند، بزه شود، چون بزه دیده تالش میبازگشت نامیده می

رحله کنند، در این متجربه می در این مرحله هایی شامل گناه، ترس، خشم، ترحم به حال خود و اندوه رادیدگان به طور معمول احساس

اند آمیز شدههای خشونتی حملهکسانی که بزده دیده خصوصبهها بنشینند و به انتقام فکر کنند، بعضی از بزه دیدگان ممکن است ساعت

اگر فشار  یعنی خستگی و از بین رفتن تعادل و فروپاشی است، ،هااین واکنش سومین مرحله اما. (119-111ص ، 1141 ،و افتخار ی)خداد

-ه اختالل در سامانه جسمی و عصبیو منجر ب رودیممدتی زیادی طول بکشد و یا شدید باشد مقاومت و انرژی سازشی بدن رو به نابودی 

وقفه دارد، برای مدت طوالنی بی بر عهدههای اضطراری را یعنی هرگاه دستگاه خودمختار که کار آماده شدن در موقعیت ،شودروانی می

ی و حتی مختل شدن قلب هاییماریبهای گوارشی، افزایش فشار خون و های جسمانی مانند زخمفعالیت کند، ممکن است برخی اختالل

پژوهشگران حتی . (11، ص1171 ،یوسفی) کاهش یابدها ها و باکتریی بدن در مبارزه علیه ویروسایو توانپاسخ ایمنی بدن بروز پیدا کند 

 ی)خداد شکنددستگاه دفاعی بدن را در هم می جسمی ناشی از فشار روانی پس از آسیب یناهنجار، دهندمیاند که نشان شواهدی را یافته

بینی پذیری، حتی عدم پیش-1از:  اندعبارتاین عوامل  ،شوندسبب تشدید فشار روانی می هستند که عواملی .(191، ص1141 ،و افتخار

عدم امکان کنترل طول  -2. شودیقابل پیش بینی بودن شرایط منجر به کاهش فشار روانی م، وجود نداردوقتی که کنترلی بر فشار روانی 

فرد را مستعد  آنچه .(17، ص1171 ،یوسفی) کاهدزا از شدت فشار روانی می دوره فشار روانی: کنترل داشتن بر طول دوره یک رویداد فشار

سبب افزایش احتمال  مدت محتمل شدن فشار و افزایش کند، طول مدت تحمل فشار استپس از آسیب می روانی اختالل ناشی از فشار

نوع شخصیت فرد: نوع برداشتی که فرد از  -1 .(117، 1141 ،و افتخار ی)خدادشودبروز اختالل ناشی از فشار روانی پس از آسیب می

کند دخیل است، به همین دلیل یک رویداد فشارزای معین را دو آدم متفاوت زا دارد در میزان فشار روانی که تحمل میموقعیت استرس

عدم احساس  -9. تواند شدیدتر واقع شودو بر حسب نوع شخصیت فشار روانی همین رویداد می کنند متفاوت ادراک یکلبهممکن است 

اداره کند عامل مهمی در تعیین شدت فشار روانی به شمار  یخوببهتواند یک موقعیت فشارزا را کارایی: اطمینان خاطر آدمی به اینکه می

عدم  - 1 . شودسبب تشدید فشار می گیرد،صورت می برای کنترل یک موقعیت فشار زا ی کهتالش ینا کارمند، بنابراین احساس آیدمی
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 شخصاگر  یعنیکند، می تر یرپذحمایت عاطفی و توجه مردم، فشار روانی را تحمل  محتمل دانسته شده کههای اجتماعی: وجود حمایت

گذشته در هرچند  .(17، ص1171 ،یوسفی)یابدمی فشار روانی افزایش مجبور شود که با بسیاری از رویدادها بدون یاری دیگران روبرو شود،

 .(17ص ،1171 ،ی)توکل نیستهم در نتیجه قابل جبران  نیستگیری قابل اندازه روانیهای صدمه چون این علمای حقوق معتقد بودند که

های معنوی که ممکن است به بلکه زیان شود،دانسته نمیضرر و زیان مالی و مادی  جیرانتنها  دیگر مقصود از جبران خسارت امروزهاما 

، 1171 ،ی)توکل گیردهای روحی، روانی و عاطفی گردد را نیز در بر مینفس یا حیثیت و اعتبارات انسانی وارد شود و منجر به بروز تألم

 کندایجاد مسئولیت مدنی می باشد در قلمرو مسئولیت مدنی تقصیر از سوی هرکسی خواه عمدی و خواه غیرعمدی و (11ص

ها در زمره کسانی بودن که بنابراین در حالی که تا نیمه اول قرن بیستم قاضی .(94، ص 1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر

این انتقادها  یجتدربههای فکری ، اصل مصونیت آنها مورد انتقاد قرار گرفت و جنبش واسطهبه یجتدربه ،مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر بود

. قاضی نیز از جنس بشر هست و خطا و تقصیر در عمل او امری پذیرفتنی (111، 1119 ،مازندرانیی)صالح گذاری نیز رسوخ کرددر قانون

امروزه اشتباه یا تقصیر قاضی نیز در صورتی که منجر به ورود ید. بنابراین بار آدر اثر عمل قاضی خسارت جبران ناپذیری به  بساچهاست و 

، 1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر کند و این ضرر ممکن است مادی و یا معنوی باشدضرر شود، ایجاد مسئولیت مدنی می

 ،1149 ،)شمس با آن تعریف شده است یهعل یمدعدعوا توانایی به قضاوت سپردن ادعا برای مدعی و توانایی مقابله با توجه به اینکه  .(99ص

تواند سبب ایجاد فشار روانی و یا تشدید آن رسد و اشتباه و یا تقصیر قاضی میبه نظر میبنابراین نمونه بارز تعارض دو هدف  و (271ص

خصوص اشتباه قاضی و ، مسئولیت مدنی دولت در روانیگردد، در این پژوهش ضمن اثبات قابل اطالق بودن خسارت معنوی به فشار 

 اثبات گردید. نسبت به خسارات ناشی از فشار روانی مسئولیت مدنی قاضی در صورت تقصیر او بر اساس قواعد فقهی و قوانین

 

 فشار روانی و آثار آن.1

های درازی تبرای اینکه انسان به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد، باید کمی فشار روانی را پذیرا باشد، هنگامی که مد 

هایی که در مورد بررسی د.روان انگیز میهای هیجاحساس کسالت کرده و در پی فعالیتاو شود، با سکوت و آرامش همراه می انسانزندگی 

 تواند بسیار ناراحت کنند باشدبرای مدتی بیش از یک دوره کوتاه، می عادیدهد که فقدان تحریک محرومیت حسی صورت گرفته نشان می

بنابراین وجود فشار ؛ برای اینکه دستگاه عصبی درست کار کند باید میزان معینی تحریک به آن وارد شود ،های ژرفی بر رفتار بگذارداثرو 

و برای رشد روانی ضروری است و همیشه اثرهای منفی ندارد و اگر هم به خودی خود وجود  روانی در محیط زندگی امری اجتناب ناپذیر

های غیرعادی و بسیار شدید استرس کند. آنچه ممکن است منجر به بروز بیماری شود درجهخود آن را ایجاد می نوبهبهشر نداشته باشد، ب

شامل  تواندمی نیز شکنجه بدیهی است که .(11، ص1171 ،یوسفی) شودظاهر میهای فیزیولوژیک و روانی واکنش صورتبهاست که 

شستشوی مغزی و تغییر باورهای  هدف ینترمهم یا همان شکنجه روانی شکنجه سفید در ؛(71،ص1111 ،یان)ساع باشدفشارهای روانی 

مراهی با او را تحت فشار برای هدر مقابل قربانی قرار بگیرد  گرو بدون اینکه شکنجه کندمیفرد نفوذ  تاروپودفرد است، شکنجه سفید در 

بداند مذموم  خود راتمام عقاید و باروهای  تا قربانی کندمین دچار بحران واز در با نفوذ در قربانی او راشکنجه سفید دهد، گر قرار میشکنجه

متفاوتی به  هایافراد به شکل .(71، ص1111 ،یان)ساع ش باز بپذیردشود را با آغوو چیزهایی که به او دیکته می شودوادار به ترک آنها  و

جزئی به  آزارشود، ممکن است برای دیگران تنها یک دهند و آنچه برای یک فرد تبدیل به بحران میهای مختلف واکنش نشان میموقعیت

افتد مهم نوع اتفاقی که برای شخص میبه عبارت دیگر  (111، ص1141 ،و افتخار ی)خدادحساب آید، در نتیجه بحران معانی متفاوتی دارد 

 ناشی از فشاراختالل  .(11، ص1171 ،یوسفی) شودواقع می مؤثرنیست، بلکه چگونگی درک آن توسط شخص است که در بروز فشار روانی 

. در افرادی که دچار دهندزا از خود نشان میها در مقابل رویدادهای بسیار آسیبانسان که واکنش بسیار شایعی است پس از آسیب روانی

به همراه  هایتداعاین  و شوددر ذهن تداعی می یرارادیغزا های آن حادثه آسیبپس از آسیب هستند، خاطره فشار روانیاختالل 

به  کنند،مشغول میشخص را به خود  افکارو  کنندبروز پیدا میهای دردناک با احساسهمراه اغلب  وناگهانی  صورتبههای مبهم خاطره

عالوه بر این .(111، 1141 ،و افتخار ی)خداد شودمیدرد و رنج  موجب تجدید را تداعی کند، آن خاطر نوعیبه که عبارت دیگر هر چیزی

اختالل شناختی و واکنش اجتنابی،  هایواکنش اختالل ناشی از فشار روانی پس از آسیب شمال مزاحم و تکرار شوند، هایواکنش

قرار  تأثیررا تحت  آسیب دیدهاجتنابی، روابط  هایواکنش .(111-194ص  ،1141 ،و افتخار ی)خداد شودنیز می برانگیختگی شدید

حافظه،  که شامل اختالل، کنندنیز هنگام وقوع رویداد مشابه بروز پیدا می اختالل شناختیهای واکنش کشانند؛و او را به انزوا می دهندمی

 با توجه به احساس دائمی خطر از سوی آسیب دیدهبرانگیختی شدید  هایواکنشاما . شودمی آگاهی از خود و دنیای اطراف، توان قضاوت

ن است به محابا که ممکدر تمرکز و انجام رفتارهای بیاختالل های پرخاشگرانه انفجاری، ، تحریک پذیری و رفتاراختالل خواب صورتبه

تحمل پس از  نیز حالت روانی بزه دیدگان. (114-194، 1141 ،و افتخار ی)خداد کندبروز پیدا میآسیب جدی وارد کنند،  نیز صخود شخ

 استمضطرب و یا برآشفته و عصبانی است. این حاالت بر اساس نوع بزده دیدگی متفاوت  ،اغلب افسرده ،جرم، حالتی غیرمتعادل وقوع
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اند: یکی بزه دیدگی همین فشارهای روحی و روانی دو نوع بزه دیدگی از یکدیگر تفکیک شدهبر مبانی  .(191، ص1141 ،و افتخار ی)خداد

یا نامالیمات ثانوی یا  دیدگیبزه شود و جنبه حقوقی و قضایی دارد و دیگری ناشی از تحمل جرم که بزه دیدگی اولیه یا اصلی نامیده می

 شودامه شکایت در جامعه متحمل میو فشارهایی است که شاکی در مراحل مختلف فرآیند کیفری از زمان اق هانا مالیمتفرعی که همان 

  .(111، ص1141 ،و افتخار ی)خداد

 

 هاي جبران آنخسارت معنوي و شيوه. 1
خسارت معنوی اصطالح شایع و پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمروی آن کار آسانی نیست زیرا با این که در 

دانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است اما در هیچ یک از متون مزبور های حقوقیفتألها و متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته

ای نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی از مواد قانون به ذکر پاره دانانحقوقمعنوی به عمل نیامده است و  تعریفی از خسارت

های بندی کلی در دکترین خسارت. در یک تقسیم(2، ص1171حاتمی، ) اشاره شده است« خسارت معنوی» هاز عناصر مهم تشکیل دهند

که به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، آبرو، حیثیت، شرافت و آزادی  است هایاند: نوع اول شامل صدمهمعنوی به دو نوع تقسیم شده

های روحی و به طور نوع دوم خسارت معنوی، شامل صدمه لیهای مادی را نیز به دنبال دارد وصدمه به طور معمول وشود فردی وارد می

شدن از مرگ عزیزان، ناراحتی و غم که برعکس نوع  متأثرشود، مثل کلی زیانی دانسته شده که به عواطف و مسائل درونی شخص وارد می

قرآن کریم در بعضی از آیات به منع ایراد خسارت اعم از مادی و معنوی اشاره دارد و در  .(11-17ص ،1171 ،ی)توکل اول فقط معنوی است

های متعدد به این مقوله شده است از در متون فقهی نیز اشاره و تصریح کند؛میمبارزه  شدتبهبعضی دیگر با اندیشه ایراد خسارت معنوی 

اره از امام باقر )ع( راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت الضرر نیز معروف است و روایت ابی الصباح کنانی از امام رجمله روایت ز

قاعده الضرر با توجه به اقتضای صدور   .(1، ص1171 ،ی)حاتم ن صادر شده استاز اضرار به مسلمیصادق )ع( که در مورد مسئولیت ناشی 

های مادی و معنوی و صدق ضرار بر ضرر معنوی و قابلیت و صالحیت تشریعی آن در آن و انطباق عنوان ضرر بر تجاوز به حقوق و سرمایه

، جبران طرق ممکنیکی از  ،طریق ممکن داللت داردیس و روح حاکم بر آن، بر جبران خسارت به هر تأسی اثبات حکم و همچنین فلسفه

های روش. (94-14، ص 1144 ،یبی)نقخسارت معنوی از طریق پرداخت خسارت مالی است که دلیل قاطعی بر نفی آن در دست نیست 

عذر -2ین بردن منبع ضرر. از بموقوف نمودن یا  -1موجود بدین شرح است:  یقانونمتداول جبران خسارت معنوی بر اساس برخی متون 

اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر  -1خواهی در جراید. عذر خواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب عذر-1خواهی شفاهی از خسارت دیده. 

اشاره شده است  های مزبور در متون قانونی به مورد نخست کمتراز میان شیوه یا مابه ازاء مادی به خسارت دیده؛رداخت مال پ -9نحو دیگر. 

گذار در مقام بیان گردد که قانونقانون مسئولیت مدنی به این شیوه توجه شده است، از عبارت ماده چنین استنباط می 1و تنها در ماده 

باید اذعان کرد که  البته . (1-14، ص1171 ،ی)حاتم بوده استای ها و حیثیت تجاری یا حرفهروش مناسب جبران خسارت وارده به اعتبار

توان به دست های روانی وارده و مابه ازاء مالی آن نمیو کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشار مؤثرترای هیچ وسیله

در این صورت مشخص است که  چونمنظور از جبران ضرر این نیست که خود ضرر، محو و زایل الوجود شود . (14، ص1171 ،ی)حاتمداد 

 ضرری که دیده برای خودش چیزی بیابد یجابهزیان معنوی با جبران مادی قابل محو و نابودی نیست بلکه منظور این است که متضرر 

را  ایند، آنها روش سادهاهها شروع به مطالعه شادی کردداناقتصاد یمعنوجالب توجه است که برای جبران خسارت  .(11، ص1171 ،ی)توکل

وابسته  یرمتغبرای ارزشیابی رویدادهای زندگی توسعه دادند؛ این روش مبتنی بر معادله بازگشت است که در آن شادی یا فشار روانی یک 

شود که به طور تقریبی ازدواج همان مقدار شادی آفرین است که به طور متوسط است. به طور مثال با استفاده از این روش تخمین زده می

صد و هفتاد کند که به طور متوسط درآمد ساالنه یکبیوه شدن درجه اندوهی ایجاد می یا النه هفتاد هزار پوند شادی آفرین استدرآمد سا

تسکین آالم  منظوربه. البته از آنجا که جبران خسارت معنوی (Clark and Oswald، 2002 ،p 1143) کندهزار پوند آن را جبران می

که  گویندبرخی می ندارد البتهپذیرد، مطالبه آن قائم به شخص بوده و قابلیت انتقال های نفسی شخص زیان دیده صورت میروحی و تألم

باشند، بنابراین حق مطالبه خسارت معنوی را نیز دارند که این نظریه به عدالت و منطق چون ورثه قائم مقام شخصیت و دارائی متوفی می

  .(14، ص1171 ،ی)توکل تر استحقوق نزدیک

 

 شرایط تحقق مسئوليت مدنی قاضی.. 2

قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی، برای تحقق مسئولیت مدنی  1قانون اساسی و ماده  171با توجه به اصل 

قانون اساسی  .(192، ص1119صالحی مازندرانی، ) یتسببتصمیم گیرندگان قضایی وجود سه عنصر ضرورت دارد: تقصیر، ضرر و رابطه 

هرگاه »قانون اساسی مقرر نموده است که:  171ید قرار داده است و در اصل تائجمهوری اسالمی ایران امکان مطالبه خسارت معنوی را مورد 

در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت 
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شود و در هر حال از متهم اعاده یله دولت جبران میوسبهصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت تق

. این اصل که در واقع مسئولیت مدنی قاضی را پیش بینی کرده است یکی از بهترین و در اصل باالترین مستند قانونی در «گرددحیثیت می

ی شناختن خسارت معنوی به عنوان یک خسارت قابل مطالبه است که جای هر گونه شک و ابهام را از بین برده است نظام حقوقی ایران برا

را  جبران خسارتو جبران خسارت را عالوه بر قاضی بر عهده دولت در صورت عدم تقصیر قاضی قرار داده است و در واقع مسئولیت 

، 1119 ،مازندرانیی؛ صالح9،ص1171 ،ی؛ حاتم14، ص1171 ،ی)توکلباقی نماندگسترش داده تا در هر حال خسارتی بدون جبران 

نیست، بلکه مقصود از  یدادرس یینآقانون اساسی به معنای اصطالحی و مقرر در  171بدیهی است که مقصود از حکم در اصل  .(119ص

دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان، مال یا آزادی  هایهایی است که از سوی مقامها و اقداماین کلمه کلیه تصمیم

 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغرشوداشخاص اتخاذ یا به طور عمدی یا به اشتباه موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می

یا  عمداًهرکس بدون مجوز قانونی »گوید: ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم می .(114-194، ص1119 ،مازندرانییصالح ؛17، ص1111

رت ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود مسئول جبران خسااحتیاطی به جان و... یا به هر حق دیگر...لطمهدر نتیجه بی

کنند که تری پیدا میهای معنوی قلمروی وسیعزیان« یا به هر حق دیگر»، بنابراین با در نظر گرفتن عبارت «باشدناشی از عمل خود می

 ،ی)توکل های پاک معنویهای وارده به احساسبیان کلیه آنها غیرممکن است، مثل صدمه وارده به اعتقاد، ایمان، عقاید مذهبی و یا صدمه

 برحسب بنابراین در نظام جمهوری اسالمی ایران جبران خسارت مادی و معنوی وارده از سوی قاضی شناسایی شده است اما .(17ص ،1171

باید گفت شرایط تحقق  تربه طور دقیق .(111، ص1114 ،زاده)کاظم شودمیورود خسارت، مسئولیت بین قاضی و دولت تقسیم  منشأ

از: اتخاذ تصمیم قضایی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر، وقوع ضرر و رابطه سببیت بین ارتکاب  اندعبارتمسئولیت مدنی در نتیجه رفتار قاضی 

اشتباه عبارت است از اینکه قاضی در انتخاب قانون صحیح  (11،ص1111 دیسفانی،یو قربان آقمشهدیی)اصغر اشتباه یا تقصیر و ضرر وارده

 ی عرفی اشتباه متفاوت است، زیرا در عرف اشتباه به معنای اظهار پشیمانی استبامعنامرتکب خطا شود، بنابراین معنای مزبور 

نی عبارت است از انجام عملی که قانون مد 411و  411اما تقصیر با توجه به ماده  . (11،ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر

البته در نظری  .(94،ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغرانجام دهد بایدمرتکب شود یا ترک عملی که شخص  نبایدشخص 

در حکم عمد( و منظور از اشتباه قاضی در اساسی تقصیر عمدی و خطای سنگین) قانون 171متفاوت بیان شده که منظور از تقصیر در اصل 

 ی تقسیم. از سوی دیگر تقصیر به دو نوع عمدی و غیرعمد(241، ص1142 ،فتیدهی)محمد استاین اصل تقصیر سبک و خیلی سبک 

شود: تقصیر عمدی عبارت است از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه حاصل از آن را دارد اما تقصیر غیرعمدی آن می

بر مبنای این  ،(14، ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر است که فاعل قصد فعل را دارد اما قصد نتیجه حاصل از آن را ندارد

های که اگر تقصیر در خصوص قاضی به حالت اطالق در نظر گرفته شود، قاضی مسئول کلیه خسارت کندبندی یک نظریه مطرح میتقسیم

های این حرفه مهم و مقصود ها و حساسیتیرعمدی خواهد شد، در حالی که این تفسیر با ضرورتغمادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و 

دهد دیگر کسی به این کار یی باشد که در جریان دادرسی رخ میهااشتباهام واقعی اصل مزبور انطباق ندارد، زیرا اگر قاضی مسئول تم

طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد  ؛(91، ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر زندپرخطر دست نمی

عنوی های مادی و مخسارتدر اثر خطای قاضی  بساچهافزاید و مراجع تحقیقاتی و نقص تحقیق مقدماتی بر احتمال خطای قاضی می

مدنی  های شغل قضا اقتضا دارد تا قواعد عمومی مسئولیتکه ضرورت غیرقابل جبران به وجود آید، با وجود این یک نظریه بیان کرده است

خطا  ارتکابه یا گیرد که در آنها تصور اهمال در وظیفزیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می بر اعمال قضاوت حاکم نباشد

، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر آن را در دفاع از آن بپردازد. ولی معافیت آید کهجود دارد و وضعیتی پیش میو

به همین دلیل جمهوری  ،گرددمطلق قاضی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می

دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و از سوی دیگر مسئولیت مدنی سالمی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا از یک سو عهدها

یعنی به هر حال در قلمرو مسئولیت مدنی تقصیر خواه عمدی و خواه  .(119، ص1119 ،مازندرانیی)صالح قاضی را نیز مقرر داشته باشد

رسد در خصوص قاضی تقصیر البته به نظر می .(94، ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر کندغیرعمدی ایجاد مسئولیت مدنی می

شوند، در تقصیر میی آنها است مرتکب با مالک نوعی و شغلی منظور باشد یعنی خطایی که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه

رسد در تقصیر قاضی از نوع مسئولیت قهری است اما به نظر می. شودشغلی رفتار فرد با رفتار یک فرد متعارف از همان شغل سنجیده می

ین موارد تصور نمود از جمله ابتوان های مدنی و کیفری برای قاضی عالوه بر تقصیر قانونی، تقصیر قراردادی هم برخی از موارد در رسیدگی

، 1142 ،فتیدهی)محمد شودگردد یا وثیقه سپرده میینی است که در آنها یا ضامن معرفی میتأمهای قرار ،های کیفریاستثنایی در دادرسی

شود که منجر به ورود خسارت شده باشد، موجب مسئولیت مدنی می در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی است که یدتأک. الزم به (147ص

 این ضرر ممکن است مادی و یا معنوی باشد اماتوان علیه قاضی اقامه دعوی کرد، یعنی مادام که خسارتی ایجاد نشده باشد نمی

اگرچه قوانین ایران در خصوص مرجع صالح برای احراز اشتباه یا تقصیر قاضی ساکت  .(99، ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر

http://www.joce.ir/


 71 -71، ص 0931، زمستان  01فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

های قاضی، دادگاه عالی انتظامی قضات است مرجع احراز اشتباه یا تقصیر قاضی را باید است ولی نظر به اینکه مرجع رسیدگی به تخلف

دگاه دانست، بنابراین زیان دیده ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی باید به دادگاه مزبور شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای همین دا

های دستگاه قضای به طور مثال یکی از معضل .(91، ص1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغر جبران خسارت به دادگاه عمومی برود

ی دادرسی است. اطاله دادرسی چه به نحو عمدی یا غیرعمدی موجب بروز اطالههای حقوقی و کیفری کشور در رسیدگی به پرونده

، 1111 ،دیسفانییو قربان آقمشهدیی)اصغرتواند موجب مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت شودگردد که میهایی به اشخاص میخسارتی

 .(91ص

 

 تبيين فقهی و حقوقی عنوان قاضی. 3

ای بر مبنای یک نظریه از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه

های آنها منصرف است؛ چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیم

اما بنا بر نظریه دیگر ؛ (111، ص1119صالحی مازندرانی، ندارد )م قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطالق وجهی است، ادعای حمل مفهو

های نظامی و دادگاه ویژه های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقالب، دادگاهقاضی شامل تمامی قضات اعم دادگاه

و  آقمشهدییاصغر؛114، ص1119 ،مازندرانیی)صالح گرددها و دادیارها میو بازپرسها و معاونان ایشان روحانیت، دادستان

 .(11، ص1111 دیسفانی،یقربان
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 گيرينتيجه
 یرمنتظرهغوقتی آدمی با تغییرات غیرمعمول یا ، استها ها، قیود و یا فرصتها، خواستموقعیت به واکنش اشخاصشار روانی ف

تری را نیز تجربه کند و هرچه چنین تغییراتی شدیدتر در زندگی انسان واقع شود، فشار روانی شدیدشود، فشار روانی را درک میمواجه می

است چه برای آنهایی که حقوقدان هستند و چه برای اشخاصی که از  جریان دادرسی حقوقی یا کیفری پر از رویدادهای غیرمنتظره کند،می

آید تصریح کرده است و آیین حاکم دانند، به همین دلیل خود آیین دادرسی به وجود طواری یعنی آنچه ناگهانی پدید میحقوق چیزی نمی

های فیزیولوژیک به ها و ورود واکنشبه افزایش آسیببر آن را تعیین کرده است، اثبات شده که طوالنی شدن دوره تحمل فشار روانی منجر 

اندازی غیرموجه دادرسی که هم تخلف و هم جرم در  یرتأخشود، بنابراین به مرحله سوم که متالشی شدن سازوکار دفاعی بدن است می

مدنی به متضرر حق مطالبه خسارت قانون اساسی و قانون مسئولیت از عوامل تشدید این فشار روانی است که  شود،حقوق ایران محسوب می

های جبران خسارت معنوی، قلع ریشه ضرر است، با طرح شکایت کیفری، قانون آیین دادرسی دهد، یکی از شیوهمعنوی ناشی از آن را می

ر را پیش بینی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شدن ایراد به قاضی یا بازپرس و متعاقب آن، رسیدگی توسط بازپرس یا قاضی دیگ

قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی حق مطالبه جبران خسارات معنوی از جمله صدمه ناشی از فشار  موجببهکرده است، عالوه بر آن 

 در دادرسی یرتأخدهد، بدیهی است چنانچه های آن وارد آمده است را میروانی که تا آن زمان به اطراف دعوی به معنی اعم یا یکی از طرف

ناشی از اشتباه قاضی باشد، در این خصوص دولت مسئولیت مدنی نسبت به موارد مذکور را دارد. قانون نظارت بر رفتار قضات انواع 

، زا سبب بروز فشار روانی شودتواند به عنوان یک رویداد آسیبها میکه هر یک از این تخلف های انتظامی قضات را برشمرده استتخلف

عمدی  رفتاربه معنی اثبات وقوع که ز وقوع تخلف توسط دادگاه عالی انتظامی قضات یا احراز اشتباه قاضی از سوی آن مرجع احرابنابراین با 

و با اثبات رابطه سببیت بین تخلف یا اشتباه  بروز صدمه روانی یا جسمی که با اثبات کندزیان دیده حق پیدا میاست  احتیاطییبو یا 

 مطالبه خسارت را حسب مورد از دولت یا قاضی مطرح کند.  قاضی با صدمه واقع شده،
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