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 چکيده

 شتباهات قضایی تدوین و مصوب شده،دیدگان از اقانون اساسی با هدف حمایت از زیان 171اصل 

شیوه عملی نمودن این اصل را البته و  است را معین نمودهوارده بر ایشان ت امسؤول جبران خسار

 مرجع احراز اشتباه یا تقصیر نداهحقوقدانان معتقد بودگرچه . استنموده به قوانین عادی واگذار 

تقصیر یا  اثبات برای زیـان دیده بـاید ابتدا و را باید دادگاه عالی انتظامی قضات دانست قاضی

عمومی  دادگاه به اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خـسارت

ی قانونی جامع و کاملی در جهت اجرای این اصل های متمادی مادهمتأسفانه ساللکن  برود

 .تصویب نشده بود و در کمال تأسف عمل به این اصل کمتر از آن بوده است که رویۀ مدونی بیابد

ای به این موضوع های جدید کیفری در مواد پراکندهخوشبختانه در سالهای اخیر در قوانین و آیین

. در این نوشتار سعی باز هم نواقص و اشکاالت مهمی در آنها وجود داردده است لکن پرداخته ش

بررسی نظرات مختلف و قوانین و آراء مرتبط، پیشنهاد مناسبی تبیین موضوع و شده است پس از 

 برای عملی نمودن صحیح این اصل ارائه دهد.

 .بران خسارت، ج، مسئولیت قضات، تقصیرقانون اساسی 171اصل  :يديکل واژگان
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 مقدمه
کند. پس طبیعی یدا نمیمعنا پهم رانی و حکم و حکومت باشد، حکمداشته نوجود که قدرت و ضمانت اجرایی  زمانیتا 

 گرم به یک ضمانت اجرا و قدرت است.وجود دارد پی ببریم به اینکه پشتجا دیدیم کرسی قضاوت و حکم و اجرا است که هر

گذار بود و هم قاضی و مجری، های دور و در بسیاری از بالد یک شخص در رأس قدرت قرار داشت که هم قانوندر گذشته

کرد باالدستی نداشت که بخواهد در برابر او پاسخگو باشد و در واقع مصونیت مطلق داشت اگر هم این حاکم قاضی نصب می

تصمیم صاحب قدرت بود که عایت ضوابط عدالت نبود بلکه همان حاکم معیار مسئولیت او هم قواعد عمومی مسئولیت و ر

 درست حکم کرده یا نادرست.قاضی گرفت می

 19تا نیمه اول قرن » های مذاهب و آزاد اندیشان ومصلحان بود امااگرچه خالف فطرت و عقل و خالف آموزه این وضعیت

و گسترش دموکراسی و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، اصول  ادامه داشت تا اینکه در این دوره با رشدبیش کمامیالدی 

کسانی که حقوقشان توسط حکومت و قضات  و زمینۀ جبران خسارت بل افراد در نظام حقوقی جای گرفتمسئولیت دولت در مقا

  .(113،ص 1393،)علیمرادی«فراهم آمد وقت تضییع شده است

را و قضات ولت در نظر گرفته و ده صراحت این حق را برای شهروندان قانون اساسی ب 171در نظام جمهوری اسالمی اصل 

 مکلف به جبران خسارت نموده است:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه » : 171اصل 

در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران  کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و

 «.گرددشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میمی

 "ضرر"در مورد سپس  است. "اشتباه" و "تقصیر"رسد دانستن مفهوم تر بنظر میآنچه مهمبرای تبیین و تشریح این اصل،  

  .خواهیم نمودبحث  "ی جبران خسارتشیوه"که موضوع جبران خسارت است و نیز 

 

 مبحث اول: مفهوم شناسی

 تعریف تقصير :اولبخش 

 الف( تقصیر در لغت

ن شدن از یعنی ناتوا "قصور"در اصل به معنی هدف و غایت است و  "قَصْر"ی قصر. تقصیر مصدر باب تفعیل است از ریشه

سستی و کوتاهی کردن در یعنی  "تقصیر"و اما  .(1482، ص 3ق، ج 1414ف و نتیجه )فراهیدی، انجام کار و رسیدن به هد

این لفظ در زبان فارسی نیز تقریباً به همین معنی استعمال شده است. دکتر  .(794، ص 2ق، ج  1399)جوهری، انجام کار

)معین، «. درماندگی سستی3ستادن در کار، . باز ای2. درمانده شدن، سست گشتن، 1»ی قصور آورده است: محمد معین ذیل واژه

. 4کوتاهی،  .3. کوتاهی کردن سستی ورزیدن، 2. کوتاه کردن، 1»و در بیان معنی تقصیر گفته است:  .(2683، ص 2، ج1363

  .(1120، ص 1، ج 1363)معین، «. خطای عمدی5گناه، 

 ب( تقصیر در اصطالح حقوقی

تقصیر "تر، و تفصیلی دیگربه بیان  .در بیان معنی لغوی گفتیم که تقصیر به معنای کوتاهی و سستی در انجام کار است

وظیفه ممکن است ناشی از شرع یا تکلیف و . این "ای است که شخص توانایی انجام آن را داردکوتاهی در انجام تکلیف و وظیفه

ممکن است تحت شرایطی منجر به نتایج  مهم این است که بلکه ،ترک آن جرم نیستمعموالً قانون یا عرف و اخالق باشد اما 

مثالً اینکه شخص عرفاً و منطقاً باید در انجام یک کار مشروع و قانونی احتیاط صورت دهد ولی احتیاط  .زیان بار و مجرمانه شود

یا  بار ناشی از تقصیر اوست.ی زیانگویند این نتیجه؛ در اینجا میشودی زیان بار میاحتیاطی او منجر به نتیجهکند و بینمی

با اعتماد به شهادت کند و ها تحقیق کند ولی تحقیق نمیموظف است در مورد شهود و عدالت و صداقت آن قاضی شرعًا و قانوناً 

گویند قاضی در اینجا میشود. گناه میدهد و اجرای این حکم منجر به خسارت و تجاوز به حقوق متهِم بیحکم خالف میآنها 

آید این الذکر به دست میاین تعریف و توضیحاتِ فوقاز یار مهمی که ی بسنکتهمورد اصدار این حکم مرتکب تقصیر شده است. 

http://www.joce.ir/


 1 -14، ص 1399 پاییز، 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ی حاصله از قبیل ایراد خسارت و عمدی است، لکن در ایجاد نتیجه ،در انجام آن تکلیف و وظیفه مقصّر است که اگرچه کوتاهیِ

 ی مجرمانه عمد و سوءنیت وجود ندارد.اضرار به غیر و ایجاد نتیجه

اند و و معانی مختلفی را برای آن بیان نموده اندسخن بسیار گفتهاصطالح حقوقی این قوقی در تعریف نویسندگان حالبته 

در « تقصیر» ۀبا محور قرار دادن مورد استعمال واژ ،ما با توجه به موضوع بحثاند. در اسیر دانستهترین تفتعریف آن را از سخت

 کنیم.و بررسی می را نقل اقوال مختلف در این زمینه ،قانون اساسی 171اصل 

 به معنی عمدتقصیر . 1

د است یعنی مقصود آن است که هرگاه قاضی عمداً حکم قانون اساسی تقصیر مرادف با عم 171برخی معتقدند در اصل 

نژاد، گناه است و اگرعمدی در کار نبود، دولت ضامن است )حسینیناصواب و ناحقی داد، ضامن خسارت وارده بر شخص بی

 توان بر این نظر ارائه نمود:ی مختلفی می( ادله248، ص 1385مازندرانی، ، نقل از صالحی127، ص 1370

دی نیز ضامن بدانیم این امر با فقه و نیز با ظاهر خود اصل تعارض خواهد داشت چون الف( اگر قاضی را در خطای غیرعم

در کار نباشد. )بنگرید به  قصود از اشتباه جایی است که عمددر فقه صرفاً اگر قاضی عامد باشد ضامن است و در اصل هم م

 ( 248، ص 1385مازندرانی، صالحی

 قانون مدنی، تقصیر را مرادف با عمد گرفته است:  335ب( ماده 

ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که آهن یا دو اتومبیل و امثال آندر صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه»

کرده باشند هر دو مسئول خواهند  هتقصیر یا مسامحباشد و اگر طرفین  او حاصل شده یعمد یا مسامحهی در نتیجه تصادم

  «بود.

)صالحی«.اندتقصیر و عمد مترادف یکدیگر و در برابر مسامحه، که به عبارتی همان اشتباه است، قرار گرفته»در این ماده 

 (248مازندرانی، ص 

لفات انضباطی و تخلفات اداری شامل تخ»مقرر گردیده است:  1336ن رسیدگی به تخلفات اداری مصوب قانو 8ج( در ماده 

قوانین و  عبارت است از نقض عمدی تقصیرصور متخلف باشد. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا ق عمومی است، اعمال خالف اخالق

 «.ی وظایف اداریمقررات اداری، و قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرا

است و  خالف با استقالل قضاتمو  خالف انصاف قاضیعمدی در کار نباشد، ضامن دانستن  در اشتباهات قضایید( اگر 

 از منصب قضاوت خواهد شد. موجب فراری شدن افراد

و قواعد عمد مسئول جبران خسارت باشد منطبق بر اصول هم مواردی همچون شبهو هـ( اینکه شخص هم در موارد عمد 

عام مسئولیت است و اختصاص به قاضی ندارد. لکن این اصل در صدد بیان امتیازی ویژه برای قضات است که صرفًا در موارد 

 او با علم و عمد حکم خالف بدهد. ایراد خسارت عمدی مسئول باشند پس مقصود از تقصیر قاضی این است که

 اعم از عمد و شبه عمدتقصیر به معنی . 2

تقصیر "( برخی نیز تعبیر 249مازندرانی، است )صالحی "عمدعمد و شبه"اعم از مقصود از تقصیر نظر دوم آن است که 

( و برخی نیز به طور عام بیان 176، ص 1391، نقل از شاملو و مرادی، 86، 1372وند اند )جلیلرا آورده "و در حکم عمدعمدی 

ی تقصیر غیرعمد را مطرح های تعیین محدودهشود و سپس مالکتقسیم می "رعمدعمدی و غی"اند که تقصیر به دو نوع کرده

 اند.کرده

 است از جمله: شده ای ذکردر تأیید این قول ادله

شود که قاضی در صورت الف( برخالف آنچه قائلین به ترادفِ تقصیر با عمد گفتند از مواضعی از متون فقهی استفاده می

 ،قیق در مورد شهود کوتاهی کندحاگر حاکم در ت»نویسد: می )ره(ی حلیست به عنوان مثال عالمهخطای غیرعمدی نیز ضامن ا

 (534، ص 1412)حلی، «. ضامن پرداخت خسارت است ،از مال خود

رئیس مجلِس بررسیِ شود. ین معنا از تقصیر مالحظه میقانون اساسی همب( از مشروح مذاکرات مجلسِ بررسی نهایی 

مقصر اعم است از اینکه خالف کرده باشد یا اینکه اشتباهش از این جهت است » :بر اینکهکند می تصریح اساسی نهایی قانون 

 (.249مازندرانی، ص )به نقل از صالحی« که در مقدمات امر تحقیق کافی نکرده باشد
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ی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه»دارد: قانون مسئولیت مدنی است که مقرر می 1ج( این تفسیر موافق ماده 

 «. باشداحتیاطی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میبی

 تفصیل بین تقصیر جزایی و مدنی. 3

معتقدند که در حقوق مدنی تقصیر  جزایی و تقصیر مدنی تأکید کرده،م تفکیک میان تقصیر نظران بر لزوبرخی از صاحب

تقسیم تقصیر »در بین نباشد و این معنا با تعریف تقصیر در فقه و لغت نیز هماهنگ است:  یرود که عمددر جایی به کار می

نوع تقصیر خارج است ناصحیح ی این دو از حوزه مدنی و فقهی به تقصیر عمدی و غیرعمدی با توجه به اینکه عمد و سوءنیت

شخص یعنی موردی که  کنند.تفسیر می «تقصیر مبتنی بر جهل»ایشان تقصیر مدنی را به  .(174)شاملو و مرادی، ص «است

 ی او نسبت بهتقصیر و کوتاهی و مسامحه لکن جهل او ناشی از ،جاهل است به آن دهدخود را انجام نمیوظیفه بدان جهت 

 کوتاهی در حصول علم نسبت به آن بوده است)همان(. و ،یفلکت

 مشتمل بر سه دسته است:  171تقصیر مذکور در اصل  ،پس بنا بر این قول

 لکن جهل او ناشی از ،وظیفه خود جاهل بودهبه یعنی موردی که مقصر،  .«تقصیر مدنی مبتنی بر جهل تقصیری»الف( 

 حصول علم نسبت به آن بوده است. کوتاهی در و ،یفلکبه ت نسبتی او تقصیر و کوتاهی و مسامحه

است یعنی مبتنی بر جهل تقصیری است با  یکه در واقع ماهیتًا با نوع اول یک ،«تقصیر جزایی غیرعمدی»ب( قسم دوم 

 این تفاوت که این مورد دارای ضمانت اجرای کیفری است.

و طبعاً ضمانت اجرای  که توأم با سوءنیت و عمد استو آن موردی است است « تقصیر جزایی عمدی»ج( قسم سوم 

 .کیفری نیز دارد

تقصیر مدنِی »کنند ی مفهوم تقصیر تأکید میو اما قسم چهارمی که در ابتدا اشاره کردیم ایشان بر خروج آن از دایره

به این وظیفه  ر، آن را انجام نداده است امانجام کارغم توانایی بر ااست یعنی جایی که شخصی علی« مبتنی بر جهل قصوری

 جاهل بوده و در این جهل هم تقصیری ندارد و در تالش برای رسیدن حصول علم به تکلیف کوتاهی نکرده است.

 171ر اصل د« اشتباه قاضی»بایست ضامن خسارات وارده باشد و در واقع مقصود از روشن است که چنین کسی نمی
 .(175و176)بنگرید به شاملو و مرادی، ص ستهمین قسم از تقصیر ا1

 تقصیر جزایی. 4

ی رسد در پرتو ارائهبه نظر می»باشد: « تقصیر جزایی»صرفاً ،  171در اصل این است که مقصود از تقصیر  قول دیگر

مبتنی بر جهل  تقصیر مدنی»را افزون بر « اشتباه قاضی»تفسیری نو و پویا و منطقی از این اصل قانون اساسی باید مفهوم 

تقصیر جزایی »آنان نیز دانست و تنها در موارد « تقصیر مدنی مبتنی بر جهل تقصیری»مقامات قضایی، مشتمل بر « قصوریِ

 (176، 1391)شاملو و مرادی، «. مقامات قضایی آنان را واجد مسئولیت مدنی تلقی نمود« عمدی و غیرعمدی

 عمدی ناشی از کوتاهی تقصیر به معنی غیر عمدِ . 5

یعنی  ،"معنای لغوی"ن ادر هم "فقه"و  "حقوق مدنی"از قول برخی نویسندگان حقوقی نقل نمودیم که تقصیر در 

و ظهور در این دارد که اگرچه شخص در انجام وظیفه  استعمال شده است ،«در انجام وظیفه سستی ورزیدن و کوتاهی کردن»

ای که باید افزود این است که به نظر اما نکتهما نیز با این نظر موافقیم.  .کند لکن قصد و عمد در ایراد خسارت نداردکوتاهی می

استعمال شده  غیر عمدی، ، یعنی ایراد خسارتتقصیر در همین معنا نیز "حقوق جزا"در تنها در حقوق مدنی بلکه نهرسد می

 .وجود دارد در این مورد تصریح ر متن قانون مجازاتداست و اتفاقًا 

قانون مجازات اسالمی که اتفاقًا در ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما، یعنی مسئولیت مقامات قضایی است،  13در ماده 

ها حسب مورد ازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنحکم به مج»تقصیر از عمد تفکیک شده و در برابر آن قرار گرفته است: 

                                                           
در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد  اشتباه قاضییا  تقصیرهرگاه در اثر »:  171اصل  -1

شود و در هر حال از در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می

 «.گرددمتهم اعاده حیثیت می
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کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت نباید از میزان و 

یر این صورت، باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غ عمد یا تقصیرحاصل شود، در صورتی که از روی 

 «.شودالمال جبران میخسارت از بیت

احراز تقصیر مرتکب است... تبصره: تقصیر اعم از ق جرایم غیرعمدی منوط به تحق»دارد: قانون مجازات مقرر می 145ماده  

رد، از مصادیق ها، حسب مومباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آناحتیاطی و بیبی

بینیم که تمامی موارد مذکور، موارد غیرعامدانه است عالوه بر اینکه صدر ماده به غیرعمدی می «.مباالتی استاحتیاطی یا بیبی

 بودن موارد موضوع ماده تصریح کرده است. 

شود تقصیر استفاده می شود و یا همین معنا ازهمچنین در موارد متعدد دیگر در قانون مجازات همین تفکیک مشاهده می

رسد حتی در حقوق کیفری نیز پس به نظر می .و موارد دیگر 537، 529، 522، 504، 486، 485، 125به عنوان مثال مواد 

 تر دانسته و شامل ارتکاب جرم و ایرد خسارت عمدی دانست.توان تقصیر را از معنای اصلی خود وسیعنمی

 

 گيريبررسی اقوال و نتيجه
قی، ترکیبی از عمد و ، چه در لغت و فقه و چه در اصطالح حقو«تقصیر»که در ابتدی بحث اشاره شد در واقع واژۀ همانگونه 

انواع و اقسام این  145همانطور که در مادۀ ؛ ستاعمدی  ،یف مقدماتی و ظوابط و مقرراتاکوتاهی در انجام وظ غیر عمد است؛

یعنی شخص با اینکه قصد انجام وظیفه را داشته است وجود ندارد.  عمدی ،؛ لکن در ایراد خسارتها ذکر شده استکوتاهی

در استعمال این واژه تفاوتی میان تقصیر مدنی  کوتاهی او در رعایت ظوابط و غیره منجر به نتیجۀ نامطلوب و ناصواب شده است.

 عارض شود.شود مباحث کیفری بر آن موجب می بینی ضمانت اجرای کیفریو جزایی نیست و صرفا پیش

با توجه به و درستی استعمال نشده بهقانون اساسی این واژه  171در اصل  متاسفانهشود که با همۀ این احوال عرض می

تخلف عمدی قاضی که از اهمیت باالتری برخوردار به جبران  در این اصل یا اصول دیگر مذاکرات تدوین قانون اساسی و اینکه

این امر در برخی قوانین عادی   .استرا اعم از عمد و غیر عمد دانسته تقصیر  نونگذار در این اصلاشاره نشده است ظاهراً قااست 

به عنوان مثال در  شده است. مستقال استعمال «تقصیر»در کنار نیز « عمد»ۀ ون مجازات اسالمی اصالح شده و واژاز جمله قان

قانون اساسی است و در  سطور اخیر ذکر شد این نکته مورد توجه  171این قانون که مفاد آن در واقع تکرار مفاد اصل  13مادۀ 

دانیم لکن در بدین سبب اگرچه برخی ادلّۀ قول اول را مخدوش می تر ارائه شده است.تر و کاملقرار گرفته و متنی دقیق

 و این معنایی است که شدصحیح بااعم از عمد و غیر عمد از واژۀ تقصیر رسد قول به ارادۀ معنی بنظر می 171خصوص اصل 

 گیرد.رسد در عرف نیز بعضاً مورد استعمال قرار میبنظر می

 مالک شناخت تقصیرج( 

 های شناخت تقصیر است.مالک ،سدآن در پایان این بخش ضروری به نظر می بررسیکه  ایمسأله

و مصادیقی برای آن ذکر کرده است: قانون مجازات اسالمی به روشنی تقصیر را تعریف کرده  145ی ماده گفتیم که تبصره

ها، حسب مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آناحتیاتی و بیتقصیر اعم از بی»

 «.شوددتی محسوب میمباالاحتیاطی یا بیمورد، از مصادیق بی

یا  اکنون سؤال این است که چگونه و بر طبق چه مبنا و مالکی باید تشخیص دهیم که قاضی خالف احتیاط عمل کرده

 ؟است مسامحه یا غفلت کرده

مباالتی، اهمال و مواردی از قبیل تفریط، تعدی، غفلت، بی»اند: ی شناخت تقصیر برخی چنین نوشتهدر بیان ضابطه

، 1385مازندرانی، )صالحی«. ی آن نیز عرفی است یعنی عرف مناط و مبنای عمل استاز مصادیق تقصیر بوده و ضابطهمسامحه 

250) 

 ،مصادیق ی کلی و عام تقصیر است و در اصل ناشی از آن است که در چنین اموری مالک تشخیصِاین کالم بیانگر ضابطه

لکن باید توجه ها یعنی عرف رجوع کرد. بیعتاً باید به نوع معمول از انسانو برای تشخیص یک امر نوعی طنوعی است نه شخصی 

بایست به عرفِ همان رشته و حرفه رجوع کرد و باید در مورد مالک ای میداشت که در مورد هر علم و رشته و صنف و حرفه
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ک قاضی چراکه ممکن است احتیاطی را که یقرار دادن رفتار نوعی، نوع قضات و به تعبیری یک قاضیِ متعارف را مدنظر قرار داد 

الحِ طاز آن نداشته باشند. برخی از بزرگان با توجه به این ضابطه اص عموم مردم اصوالً هیچ درکی ،خود بکار بگیرد باید در حرفۀ

اجرای کاری که  ان مشاغل درخطایی است که صاحب»اند: گونه تعریف کردهرا به کار برده و آن را این« ایتقصیر شغلی و حرفه»

شوند. مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع، از دعوا، دادرس در آنان است مرتکب می حرفۀ

صدور حکم، سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمایی کردن و معمار در ساختمان. به عبارت دیگر خطای شغلی از نقض اصول و 

، ص 1374)کاتوزیان، «. آید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهدبه وجود میقواعد موضوعی و متعارف هر شغل 

198) 

بار مسئولیت مدنی و  ،رسد این است که هنگامی که قرار باشد براساس نظر عرفنکته تکمیلی که در این زمینه به ذهن می

ای را تعیین شد. چه کسی عرف را ولو عرف شغلی و حرفهاحیاناً کیفری بر گردن کسی گذارده شود این نظر باید قطعی و مسلم با

توان تخلف از آن را االجرا به روشنی درج نشده باشد، نمیرسد تا وقتی که امری در یک متنِ الزمکند؟ به نظر میو تأیید می

ان قاضی را مقصر تلقی تومخالف با اصل قانونی بودن جرم خواهد بود. پس صرفاً زمانی می این امرمستند محکومیت دانست و 

یم قانون باشد یا برحسب مستقمباالتی او تخلف از یک امر قانونی نیز محسوب شود اعم از اینکه دستور احتیاطی یا بیکرد که بی

قانون مجازات اسالمی مقرر شده  177به عنوان مثال در ماده  .ها بر او تکلیف شده باشدنامهضوابط اداری یا دستورات و آیین

احراز کند، حال اگر قاضی تحقیقی در مورد عدالت شاهد ایمان و عدالت را  ی باید شرایط شاهد از قبیل بلوغ، عقل،که قاض است

 نکند و به صِرف دیدن ظاهر موجه او، شهادتش را بپذیرد و ترتیب اثر بدهد مرتکب تقصیر شده است.

 

 بخش دوم: اشتباه

 الف( مفهوم اشتباه

ذکر شده است در مقابل تقصیر قانون اساسی  171که در اصل  ،«اشتباه» واژۀمفهوم « تقصیر»با تعریف و تحدید اصطالحِ 

 نیز تا حد بسیار زیادی روشن شد. 

در واقع موضوع این اصل حکم یا رفتار نادرست مقام قضایی است در جایی که موجب بروز خسارت مادی یا معنوی به متهم 

 فرض وجود دارد: 3در مورد عنصر ذهنی این رفتار  و امابشود. 

 بودن آن که حسب مورد مستوجب مسئولیت مدنی، برخورد انتظامی و مجازات کیفری است. «عمدی». 1

کسب علم به حکم صحیح را داشته  توانایی اینکه قاضی ، علیرغمی این رفتار. غیرعمدی بودن آن یعنی انجام جاهالنه2

اش را درست انجام است اما تقصیر و کوتاهی او در انجام وظایفش موجب این خطا و زیان شده است به عبارت دیگر اگر وظیفه

 این مورد همان تقصیر است. د.توانست موضوع و حکم را درست تشخیص دهد و درست حکم بدهداد میمی

کرده باشد. به عبارتی، کوتاهی ، بدون اینکه قاضی در انجام وظیفه خود ی آنانجام جاهالنهو  . غیرعمدی بودن این خطا3

 .قاضی توانایی رفع جهل خود نسبت به حکم یا موضوع را نداشته است و یا الاقل جهل او نوعاً محتمل و عرفاً پذیرفته بوده است

 از آن یاد کردیم.« قصور»وان است که ما در ابتدای بخش قبل تحت عن« اشتباه»این فرض همان 

 ب( اشتباه دولت

که بر  است نخستین قانونیکه علی الظاهر  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ای بکنیم به در اینجا اشاره جا دارد

 دارد: این قانون مقرر می 11اکنون نیز الزم االجرا است. ماده هم ومسئولیت قضات داللت دارد، 

بی احتیاطی  یانجام وظیفه عمداً یا در نتیجه تو موسسات وابسته به آنها که به مناسب هاشهرداریکارمندان دولت و »

به عمل آنان باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می

طه ووسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مرب نبوده و مربوط به نقص

 است. 

قانون  171مشترکی با بحث ما و با اصل  یذا محدودهشود. لدولت شامل مقامات قضایی نیز می در این قانون کارمندان

  اساسی جمهوری اسالمی دارد.
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بی »رسد تعبیر بنظر می .عمدی باشد یا نتیجه بی احتیاطی ،ن دانسته که ایراد خسارتاین ماده مسئولیت را اعم از ای

قانون مجازات تطبیق دهیم در واقع در  145است. و اگر بخواهیم آن را با تبصره ماده « تقصیر»در اینجا معادل « احتیاطی

شامل  ،عالوه بر عمد ،این ماده مند دولت بنابرمسئولیت کار و بی مباالتی استعمال شده است. پسمعنای اعم از بی احتیاطی 

تباه و قصور کارمند مطرح نشده  فرض اشاصوالًاو نیست. پس در این ماده شود و علی الظاهر شامل قصور و اشتباه تقصیر نیز می

آن این است  نیز مطرح شود و 171رسد جا دارد در اصل . اما فرض دیگری مطرح شده است که بسیار مهم بوده و بنظر میاست

است نارسا و محدود در این ماده بسیار تعبیر مطرح شده نقص وسائل ادارات و موسسات باشد. البته  مستند بهکه ایراد خسارت 

ظاهر در آن است که فرضاً دستگاه فتوکپی اداره درست کار  اینجاشد. فرض مطرح شده در تر بیان میتر و وسیعو بهتر بود عام

ضعف نقص و شامل  تواندتر میموسعمعنای مثالً عددی اشتباه خوانده شود وعملی نادرست انجام شود. ولی در نکند و در نتیجه 

 ضعف مدیریت کالن و خرد و غیره باشد.  ،، ضعف قوانین و مقررات مربوطههاو سازمان اتساختار و نظام ادار

 مقصر دانستن صرفاً یک یا دومورد غفلت واقع شده است. گاه  171در اصل این عامل در ایجاد خسارت، موردی است که 

باشند اما  هستند به وظیفه خود عمل کرده که مرتبط با پرونده یاشخاص پذیر نیست و حتی ممکن است تمامیشخص امکان

تراکم  ر نظام قضایی موجبوقتی ساختا به عنوان مثال .شودباری باری موجب اشتباهات خسارتهای نظام اداشکاالت و ضعف

باید دولت مسئولیت جبران   بشودیا شخص ثالث  هم مت بهین امر موجب بروز خسارت اگر ا ،اطاله دادرسی استو ها پرونده

 خسارت را به عهده بگیرد. 

 ج(اشتباه ناشی از تقصیر ثالث

دیگر اینکه اشتباه کرده باشد که  دو فرض مطرح شده، یکی اینکه قاضی مقصر باشد که خود مسؤول است و 171راصل د

چنین نیست که الزاماً هیچ شخص مقصر دیگری  ،قاضی اشتباهِفرض باید توجه داشت که در کند. خسارت را دولت جبران  می

وجود نباشد. مثاًل ممکن است حکم قاضی با استناد به شهادت کذب صادر شده باشد و قاضی هم در تحقیق از عدالت شهود هیچ 

و دلیلی ندارد که خسارت از بیت المال پرداخت شود.  نکرده باشد، در اینجا قطعاً آن شخص ثالث مسؤول و ضامن است کوتاهی

قانون مجازات  163به آن اشاره نشده است. لکن در موارد دیگری از جمله در ماده  171شاید به دلیل وضوح این مطلب، در اصل 

 مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است:

جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم،  کنندهاگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات -163ده ما»

شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده 

به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به مستند باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، 

 «شوند.قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می

ضمناً باید توجه داشت که مطلب فوق یعنی مسؤولیت شخص ثالث را باید در مورد تمام افراد دخیل در حکم توسعه داد؛ 

شود نیز شوند و تصمیم یا اقدام اشتباه آنها موجب خسارت مینان و مأمورینی که مقام قضایی محسوب نمیلذا شامل کارک

 شود.می

 

 خسارت و انواع آن: مبحث دوم
ما در قانون اساسی ضرر به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده و مورد حمایت قرار گرفته است.  171دیدیم که در اصل 

 کنیم.بسنده میمهم  برخی موارد و نکاتبه ذکر بلکه صرفاً  ،نیستیم و تعریف و تبیین آنهاضررو زیان   اینجا درصدد بیان اقسام

 صدمات جسمانیالف( 

دارد. این  "خسارت مالی"معموالً ظهور در  کارگرفته شده استبه قانون اساسی 171اصل  که در "ضرر مادی"تعبیر 

ی نقدی به دولت تحت عنوان جریمهبه از تصرف قربانی خارج شده باشد. اعم از اینکه به عنوان محکومخسارت ممکن است 

یا  خواهان یا شاکی پرداخت شده باشد. ورت اتالف یا تخریب مال و غیره به پرداخت شده باشد، یا به عنوان پرداخت دین یا خسا

های اجتماعی تحت عنوان ها و موقعیتیا محرومیت شخص از آزادی ،وجود آمده به های مالیِممکن است بخاطر محرومیت

زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، »نویسد: دکتر کاتوزیان در تعریف خسارت مادی می قابل مطالبه باشد. "عدم نفع"
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از بهای امالک مجاور بکاهد( و  اموال )مانند سوختن خانه و کشتن حیوان( یا کاهش ارزش اموال )مانند احداث کارخانه ای که

مالکیت معنوی )مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و عالمت صنعتی( یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص 

 (.142 ،ص1374)کاتوزیان،  «می رسد.

دی شامل این مورد نیز مّا سؤال اینجاست که آیا صدمات جسمانی نیز در این اصل مورد توجّه قرار گرفته است و ضرر ماا

شود، اگر ضرر معنوی به معنای صدمه و آسیبی باشد که به ذهن و روان انسان وارد می پاسخ باید گفت کهدر شود یا خیر. می

ی وارد بر جسم انسان دارد کما اینکه اصوالً در روایت ظهور بیشتری در صدمه ، که در مقابل آن قرار گرفته،اتفاقا ضرر مادی

اما از آنجا که . مورد نظر بوده است و ی جسمی مطرحبیشتر صدمه اند،بحثی که فقها در این موضوع مطرح کردهر و کسابق الذ

کند، توجّهات بیشتر معطوف به توسط قاضی یا دولت را مطرح می بحث جبران خسارتدر مورد ضرر مادی، اصل مذکور 

را شامل صدمات جسمانی « ضرر مادی»مانع از آن نیست که تعبیر  هارسد این برداشتلکن بنظر می. خسارات مالی شده است

 .گیردبصورت مالی انجام می نیزصدمات جسمانی  جبران خسارتِنیز بدانیم و اصوالً 

در شده است  ءهمین موضوع، یعنی مسؤولیت قضات انشا که درباره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  13در ماده  

 .تری به صدمات جسمانی داردی صریحگرفته شده که اشارهبکار نیز  "صدمه" تعبیر ،"خسارت"کنار 

 ب( صدمات روحی

شود، متحمل صدمات روحی و روانی بزرگی شود و احیانًا مجازات نیز میشخصی که توسط دادگاه مجرم شناخته می

 ،صدمات روحی و حیثیتی بر مجرمان ایراد جواز .شوددار میشود و در بسیاری موارد آبرو و حیثیت اجتماعی او نیز خدشهمی

صرفًا در تی اگر و حعدالتی است گناه وارد آمده باشد، قطعًا مصداق ظلم و بیاگر بر یک بی اما ؛خود محل بحث و تردید است

 .باشد باید جبران گردداتهام ناروا توجه یک حد 

دار شدن حیثیت دانسته شده و ارت، ضرر معنوی صرفا در لکهاین است که بنا بر ظاهر عب 171ی قابل تأمل در اصل نکته

(، که تقریبا تکرار  1370قانون مجازات سابق )مصوب سال  58اشاره شده است. این معنا در ماده یثیت ی حاعادهلذا به لزوم 

 : استقانون سابق چنین  58ماده  تر بود.تر و صریحبود، پررنگ 171اصل 

 ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، هرگاه بر اثر تقصیر یا»

در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت 

ت به اعاده حیثیت ازکسی گردد باید نسب شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتکجبران می

 «.حیثیت او اقدام شود

در این اصل مورد توجّه قرار نگرفته است. در حالی  رهای معنوی از قبیل تألمات روحی و عاطفی و روانیبنابراین برخی ضر

، در واقع همان چیزی است که از آزادی ها حبس و محرومیتسالحاصل از توصیف ناشدنی  روحی که به عنوان مثال درد و رنج

 ظلمی است کههمان  درد و رنج،است و این و اعمال شده در یک نظام کیفری سزادهنده به عنوان مجازات در نظر گرفته شده 

 باید سعی در جبرانش نمود. ی نخستدر مرتبه

این قانون  1 گرفته است. در ماده معنوی صورت و اما در قوانین دیگر، در قانون مسؤولیت مدنی توجه بیشتری به انواع ضرر

 آمده است:

مال یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت احتیاطی به جان یا هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی» 

معنوی  ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یاتجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

 «باشد.دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می

شهرت " نیزجداگانه مطرح شده است و  ،توان زیان معنوی دانست که در کنار حیثیتدر این ماده لطمه بر آزادی را می

این قانون نوع  9ماده  موارد دیگر را پوشش دهد. همچنین در تمام شاید بتواند که "هر حق دیگر"تعبیر عام  و نیز "تجارتی

 خاصی از زیان معنوی مورد توجه قرار گرفته است.

 :قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد 14ترین ماده در این زمینه ماده شاید جامع
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 -1تبصره    .صول ناشی از جرم را مطالبه کندالحشاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن»

تواند عالوه بر زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می

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 نماید

های معنوی که در تبصره آمده است شامل طیف وسیعی از زیان "صدمات روحی"ماده، تعبیر عالوه بر عبارت عام صدر 

 است.

 ج(مجازات ناعادالنه

گناه بی متهمِ قانون اساسی آن است که موضوع این اصل، حکم نادرست قاضی به مجرمیتِ 171ت اصل اعبارو سیاق ظاهر 

 :است

 یا مادی ضرر خاص، مورد بر حکم تطبیق در یا حکم در یا درموضوع قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه : 171اصل »

 یلهصورت خسارت به وس ینا یرضامن است و در غ یاسالم ینمقصر طبق مواز یر،در صورت تقص گردد کسی متوجه معنوی

 .«گرددیم یثیتو در هر حال از متهم اعاده ح شودیدولت جبران م

ذا شود؛ لنمیدرمورد مجرمان ی قضات شامل احکام ناعادالنهگناه است و صرفًا مختص افراد بیاشکال این معنا آن است که 

 خوشبختانه گیرد.بدهد مشمول این اصل قرار نمی حد قطعولی قاضی حکم به  سرقت غیر حدی شوداگر مثالً شخصی مرتکب 

 برطرف شده است: 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  13این نقیصه در ماده 

که در قانون یا و کیفیتی  حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان -13 ماده»

که از روی عمد یا شود، درصورتی حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل

 «شود.المال جبران میصورت، خسارت از بیتتقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این

 دانست. وارد 171نسبت به اصل توان می ،شودهایی که به اشخاص ثالث وارد میدر مورد خسارت مشابه همین اشکال را

 ضی در شناخت موضوع و تطبیق حکم اشتباهی نکرده باشد ولی حکم او موجب اضرار به ثالث شود.قاچراکه ممکن است 

 ایام بازداشت د( خسارت

لکن با حصول برائت  دریگببه حق صورت اگرچه  هایی در پی دارد کهمعموالً خسارات و محرومیت دادرسی تعقیب و فرایند

ی رسد مرحلهنظر میی حکم اشاره دارد بهصرفًا به مرحله 171از آنجا که اصل ، خواهد بودعدالتی و ظلم مصداق بی ،متهم

 برطرف شده است: 255در قانون آیین دادرسی جدید در ماده تا حدی این نقیصه  ه است.مورد توجه قرار نداد تعقیب را

د و از سوی مراجع قضائی، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشون -255ماده »

( این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت 14حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده )

 «.مطالبه کنند

-41ه رمذکور )که البته تحت شما 255ی آیین دادرسی کیفری، ماده بد نیست به این مطلب نیز اشاره شود که در الیحه

 :وجود داشتزیر ی قرار گرفته بود( تبصره 126

قانونی جرم ارتکابی،  علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازاتتبصره: حکم ماده فوق در موردی که محکوم»

 «زداشت مانده باشد، نیز جاری است.در با

به این جهت بوده است که  شایدن اقدام ایآیین دادرسی مصوب مجلس این تبصره حذف شده است.  255لکن در ماده 

 رسد.لکن به هرحال قابل بحث و بررسی به نظر می. اندحاکم بر حقوق کشور مغایر دانستهبا سیاست کیفری  قانونگذاران آن را 

 

 بررسی قوانين موجود: مبحث سوم
 قانون نظارت بر رفتار قضاتالف( 

دیدگان تدوین و تصویب شده است و مسؤول جبران قانون اساسی با هدف حمایت از زیان 171اصل  روشن است که

 های متمادیسالخسارت را معین نموده و شیوه عملی نمودن این اصل را به قوانین عادی واگذار نموده است. لکن متأسفانه 
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ها شود طی این سالو با تأسف بیشتر گفته می بودی قانونی جامع و کاملی در جهت اجرای این اصل تصویب نشده ماده

ه نتیجه رسیدن آن بسیار نادر بوده است)گلدوست جویباری و هایی که در این خصوص تشکیل شده بسیار اندک و موارد بپرونده

 (.251؛ سلطانی نژاد؛ یوسفیان شوره دلی و رسولی آشتیانی، ص 87باقری نژاد، ص

 حقوقدانان، ندبود قوانین ایران در این خصوص ساکت ب قانون نظارت بر رفتار قضات،تا قبل از تصویاگرچه به هر حال 

 به نظر» استدالل آنان این بود که .دنستداندادگاه انتظامی قضات میرا مراجعه به  ادعاخان اول رسیدگی به این  پیش از این نیز

را باید همین  قاضی مرجع رسیدگی به تخلفات قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است مرجع احراز اشتباه یا تقصیر اینکه

تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن  اثبات برای دیده بـاید ابتدادادگاه دانست. از ایـن رو، زیـان

. مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی ( 313، ص  1374) کاتوزیان ،  «رودعمومی ب دادگاه به خـسارتبرای جبران 

( نیز مؤید نظر مزبور  1758-1753، ص  64) صورت مشروح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، جلسه  اسـاسی نـهایی قـانون

یا عدم تقصیر قاضی با دیـوانعالی  تقصیر تشخیص»مقرر شده بود:  قانون اساسی 171اصـل  در پیش نـویس  آنکه چه است

صالحیت دیوان عالی کشور اعتراض کرده و آن را در صالحیت دادگاه  به پس از اینکه عده ای از نمایندگان اما« .اسـت کـشور

 دادگاه انتظامی قضات نـیز به سکوت یت، صالح حذف شد. البته 171 دانستند، جمله ی مزبور از اصل قضات عالی انـتظامی

و  171کلیات در اصل اند تصویب کرده گـردید . عـلت اصلی مسکوت ماندن موضوع نیز چنانچه برخی از نمایندگان اشاره برگزار

ی مشورتی  حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ی کل (. اداره 1758بوده است ) همان ، ص  عادی جزئیات به قوانین یهاحال

اثبات برسد و  به دادگاه انتظامی قضات در بدواً  تقصیر و اشتباه قاضی باید» نمود :  اعالم 79/  10/  12مورخ  7/  9768شـماره 

. به اسـت چـنین ی در محاکم نیز اینرویه ی قضای .«به دادگاه عمومی مراجعه نماید مطالبه خسارت خود برای سپس شاکی

دادگاه عمومی تهران ( خواهان بدون اینکه  1117شعبه  81/  1/  31 مورخ 33 ) دادنامه شماره پرونده ل، در یکعنوان مثا

 به ، اقدامنـماید دادگاه عالی انتظامی قضات ضمیمه ی دادخـواست توسط مستندات مربوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی را

، قربانی ریسفانی و مشهدیاصغری آق «).که دادگاه مبادرت به صدور قرار رّد دعوی نمودنمود  قاضی دعوا به طرفیت طرح

 .(47ص

اظهار را به صراحت، یکی از وظایف این دادگاه به تصویب رسید،  1392سال  که درقانون نظارت بر رفتار قضات در و اما 

 است: کردهنظر در همین مورد اعالم 

یکصد و اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل  اظهارنظر در خصوص -6.....دادگاه عالی است:ـ امور زیر در صالحیت  6ماده »

 «.این قانون (30( قانون اساسی و ماده )171هفتاد و یکم )

 منوط بودن پرداخت خسارت متضرر بر اظهار نظر این دادگاه مورد تأکید قرار گرفته است: 30و در ماده 

( 171ن خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم )ـ رسیدگی به دعوای جبرا30ماده »

تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط  ایران در صالحیت دادگاه عمومیقانون اساسی جمهوری اسالمی

 اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.به احراز تقصیر یا 

وقوع تقصیر یا یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل  وقوفی تعقیب انتظامیتبصره ـ تعلیق تعقیب یا م

 «اشتباه قاضی نیست.

دولت از ابتدا دیدگان باید د که مرجع رسیدگی و جبران ضررهای خسارتاندر عین حال مکرراً حقوقدانان تذکر داده

به این معنا که  .(186؛ شاملو و مرادی، ص269لی آشتیانی، صیوسفیان شوره دلی و رسو؛ 106)ناصر زاده، صباشد

و راه  شده و حکم برائت در دست دارد دلیلی ندارد به دنبال اثبات تقصیر قاضی باشد گناهی او ثابتای که بیدیدهخسارت

تر، ، این دولت است که موظف است هرچه سریعطوالنی و دشواری را برای ستاندن حق مسلم خود از قاضی یا بیت المال بپیماید

که در واقع نمایندگان او در تأمین های مادّی و معنوی او را جبران کرده و با قدرتی که دارد به کار قاضیان باعزت و احترام زیان

  نیز رسیدگی نموده و در صورت تقصیر و تخطی برخورد الزم را با آنان بنماید. نظم و امنیت هستند

 قانون آیین دادرسی کیفری 259اده مب( 
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رویکردی ، اجرایی شد 1394در سال  مصوب و 1392در سال که جدید قانون آیین دادرسی کیفری  هایی ازدر بخشو اما 

 شود. جدید و مثبت در این زمینه دیده می

جبران خسارت شناخته  دولت مرجع رسیدگی و ،گناههای متهمین بیدر مورد بخشی از خسارت این قانون 259در ماده 

 :شد

( این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعالم مغرضانه 255جبران خسارت موضوع ماده ) -259ماده »

 «.جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند

و  ا مسؤول مستقیم جبران خسارت متضررین معرفی نموده است. در عین حال در مورد این ماده این ماده رسماً دولت ر

 ذکر شود:نکاتی های آن الزم است محدودیت

 همین قانون است: 255در واقع موضوع این ماده موارد مذکور درماده  اوالً

ازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت ب -255ماده »

( این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت 14حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده )

 «.مطالبه کنند

نشوند یا خسارت بینیم که این ماده صرفًا در مورد خسارت ایام بازداشت است. پس خسارت کسانی که بازداشت می

این  روی شود و موارد دیگر مشمولگناهانی که مجازات در مورد آنها اجرا شود و خسارت مجرمینی که در مجازات آنها زیادهبی

 گیرد.قرار نمی 259ماده و ماده 

راکه در مورد مطابق با موارد غالب در این موضوع است چدر واقع  مطلب چندان بدیع و شاقی نیست وحکم این ماده  ثانیاً

گناهی متهم ی کافی برای اظهار نظر در دست ندارد پیش فرض مسأله اصوالً بیتعقیب و بازداشت متهم مقام قضایی هنوز ادله

 شود.است پس بازداشت متهم معموالً مطابق قانون بوده و تخلفی از جانب مقام قضایی محسوب نمی

 ،خود لت معرفی شده است اما متأسفانه راه رسیدن زیان دیده به حقِاگر چه مرجع رسیدگی و پرداخت خسارت، دو ثالثاً

خواهی بازداشت شدگان چندان هم هموار و سهل نیست چرا که قانونگذار برای محافظت از بیت المال و جلوگیری از زیاده

چهارشرط برای استحقاق  256درماده تفصیالتی را تدوین نموده است. همین قانون شروط و  258و  257و  256گناه در مواد بی

ماه پس از ابالغ  6به او فرصت داده شده که حداکثر تا  257شخص بازداشت شده برای اخذ خسارت ذکر شده است و در ماده 

ر استان نفر از قضات دادگاه تجدیدنظ 3حکم بی گناهیش درخواست جبران خسارت بنماید تا در کمیسیون استانی متشکل از 

 به اعتراض او پیش بینی شده است. شیوه رسیدگی 258رد شد اعتراض کند و در ماده  رخواست اوبررسی شود و اگر د

 آیین دادرسی کیفری 145ج( تبصره ماده 

 است:  145مورد دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تبصره ماده 

 متن ماده مذکوراز قرار زیر است: 

مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری در صورتی که متصرف منزل و  -145ماده  »

گردد، خودداری بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می کند، بازپرس میتواند دستور

 .شود

ب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجدر صورتی -تبصره

کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا  یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع

محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در 

 «.نمایدت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه میاینصور

این ماده نیز در موردی خاص اشاره، به ایراد خسارت مادی در حالت خاصی از بازرسی مکان و اشیاء دارد. در این ماده نیز 

عمد یا تقصیر بازپرس یا سایر ماموران به آنها و دولت در صورت احراز  سروکار داردمتضرر در جبران خسارت، مستقیما با دولت 

 کند. مراجعه می
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احتمال دراین بنظر  در این ماده شیوه جبران خسارت و مرجع رسیدگی و حکم به پرداخت آن مشخص نشده است. لکن دو

کمیسیون استانی دادگاه عمومی ادعای خسارت کند و دیگر آنکه صالحیت  رسد؛ اول آنکه متضرر به طرفیت دادستان درمی

 را شامل این مورد نیز بدانیم. 257مذکور در ماده 

ست که در مورد احکام و تبعات ناشی از قانون آیین دادرسی واقع شده این ااقتضای اینکه این حکم در این بخش خاص از 

از بازکردن محل یا اشیاء  ،رفحکم تبصره این ماده صرفاً در مورد فرضی که متصچرا ه بازرسی اماکن انشاء شده باشد، اما اینک

هایی که ماموران درتفتیش منازل ممکن است وارد بسته خودداری نماید صادر شده است و بطور کلی در مورد ضررها و خسارت

سته و تعطیل است انشاء نشده همین قانون که در مورد بازرسی از منازل و اماکن ب 142و  141و  137کنند یا در مورد ماده 

 ا مبهم و جای تعجب است.است بر م

 اسالمی قانون مجازات 486( ماده د

 از قرار زیر است: 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  486 متن ماده

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق »

مجدد، حکم پرداخت دیه کننده م صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگیمقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عد

نماید تا طبق مقررات المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال میاز بیت

به حکم مرجع مذکور،  رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و

 «شود.المال محکوم میو بازگرداندن دیه به بیت« تعزیرات»حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

حکم این ماده در واقع دو گام به پیش است. چراکه بر اساس این ماده نه تنها نیازی نیست که متضرر ابتداءاً به دادگاه عالی 

د و بعد از آن، حکم تقصیر یا اشتباه قاضی را جهت ادعای خسارت به دادگاه عمومی ببرد، بلکه اصوالً انتظامی قضات مراجعه کن

ی حکم گناهی، ادعای خسارت کرده و به دادگاه جدیدی مراجعه کند. چراکه دادگاه صادر کنندهالزم نیست پس از اثبات بی

 لمال است.حکم پرداخت خسارت از بیت ا صدورموظف به خود گناهی او بی

تنها مشکل این ماده آن است که، همانطور که از قرار گرفتنش در باب دیات روشن است، محدود به موارد صدمات بدنی 

 گیرد.حاصل از مجازات نارواست که جبران آنها با پرداخت دیه صورت می

رفتار قانون نظارت بر  30ماده  حکمبا  به نحویحکم این ماده ی مهمی که در اینجا باید بررسی شود این است که نکته

منوط به اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی  رسیدگی به دعوای جبران خسارت قانونآن   30بنابر ماده . تعارض استدر  قضات

کند قانون مجازات دادگاهی که حکم برائت متهم را صادر می 486قضات نسبت به تقصیر یا اشتباه قاضی است، لکن مطابق ماده 

ر یا اشتباه جع به تقصیبه مرجع صالح برای اظهار نظر را ونده راپرنیز کند و خود رأسا حکم به پرداخت دیه از بیت المال را می

خطای  ناشی از رسدبنظر میدیگری که  تعارض. و البته دادگاه عالی انتظامی قضات است ،که مطابق قانون کندقاضی ارسال می

و باز  قانونگذار در انشاء این ماده باشد این است که همان مرجع، یعنی دادگاه عالی را صالح برای اصدار حکم قصاص یا تعزیر

 کند.می گرداندن دیه معرفی

قانون نظارت را   30توان گفت که این ماده حکم کلی ماده با توجه به اختصاص این ماده به موارد دیه می به هر حال

زند و در این موارد نیازی به مراعات آن روال نیست. البته یک شبهه ممکن است پیش بیاید و آن اینکه قانون تخصیص می

یعنی تصویب آن مؤخر از  25/2/1392است ولی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  1/2/1392مجازات اسالمی مصوب تاریخ 

 30در پاسخ باید گفت حکم مذکور در ماده  تواند قانون مؤخر را تخصیص بزند.قانون مجازات اسالمی است و قانون مقدم نمی

دیگر قرائن وجود داشته است و براساس مطلب جدیدی نیست و همانطور که اشاره شد هم در رویه و هم در نظریات مشورتی و 

روزرسانی مقررات راجع به دادگاه عالی انتظامی قضات داشته است صرفاً آن را در قالب یک این قانون که سعی در تجمیع و به

 سخ مادهی بسیار کم تصویب دو قانون قطعاً هیچ نظری بر نی قانونی، مورد تصریح و تأکید قرار داده و با توجه به فاصلهماده

 ای در این قانون بر نسخ قوانین دیگر وجود ندارد.کمااینکه هیچ اشاره قانون مجازات نداشته است. 486
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قانون اساسی و  171کامالً درست بوده و مطابق با روح حاکم بر اصل  486ی مذکور در ماده رسد شیوهبه هر حال بنظر می

نسانیت است و با ظاهر حکم مذکور در روایت سابق االشاره و نظریات فقهی نیز تر به اصول عدالت و انصاف و عقالنیت و انزدیک

 مطابق است.

 

 ي از مباحثبرآمد
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در عین قوت، اهمیت و ظرفیت باالیی که در حمایت از خسارت 171اصلالف( 

تر باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک متن جامع ر و دقیقتتواند جامعدیدگان و برقراری نظم و امنیت اجتماعی دارد، می

 توانیم بیان زیر را برای این اصل پیشنهاد کنیم:داشته باشیم می

د، به شخصی وارد شوهرگاه در اثر تصمیمات یا اقدامات مستخدمین دولت اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی، خسارتی »

 «را جبران نماید. ندولت باید آ

 "خسارت"هایی داشته باشد. به عنوان مثال بجای بسط شرح و تواند در خود این عباراتحکم کلی است که می این یک

 اشارهتر تر و دقیقدولت با عبارات و عناوینی جزئی به مستخدمین، یا "صدمه یا خسارتی اعم از مادی و معنوی"گفته شود: 

 شود. 

تواند به شخصی که عمداً یا از روی تقصیر سبب ایجاد این دولت می" شود کهحکم نیز در ذیل آن اضافه  تواند ایننیز می

 "خسارت شده است رجوع کند.

بوده و شامل اینچنین عام  و بهتر است که تواندرسد میلکن به نظر می در مورد قاضی انشاء شده است 171ل اص البته

رویه در پیش گرفته شود بهتر است بجای قاضی از تعبیر تمامی نمایندگان دولت شود. اما در صورتی که بنا باشد همین 

 استفاده شود. "مقامات قضایی"

های معنوی از قبیل هتک حیثیت و محرومیت از آزادی ها خصوصاً خسارتارزیابی و جبران خسارتی ب( الزم است شیوه

 .و تألمات روحی و روانی و عاطفی تعیین و تدوین شود

 ی پرداخت خسارتی رسیدگی و شیوهای برای تعیین مرجع و شیوهزودتر توجه ویژه( ضروری است که هرچه ج

 های الزم تهیه و تدوین شود.دیدگان صورت بگیرد و قوانین و آیینزیان

مرجع و ی اقسام کارکنان دولت، و در مورد همهها ی انواع خسارت( در مورد بند قبل الزامًا نیازی نیست برای جبران همهد

مد نظر قرار دهد که دولت مسؤول حفظ ی واحدی تعیین و اتخاذ شود، لکن الزم است قانونگذار همواره این اصل را و شیوه رویه

 ،عدالتی مقابله کند، پس اگر خود اگرچه به اشتباهو حمایت از آزادی و رفاه و امنیت مردم است و وظیفه دارد با ظلم و بی

ت و ظلم شد، در اینجا هم همان وظیفه را دارد و خود باید به بهترین وجه آن خسارت را عدالتی و موجب ایراد خسارمرتکب بی

توانی بیایی و از ما شکایت گناهی را حبس کرد، نباید به او بگوید اگرخواستی میجبران کند. پس اگر به عنوان مثال شخص بی

دیده جبران خسارت نموده و از زیان که باید خود رأساًمراحل را طی کنی تا شاید اشتباهمان را جبران کنیم، بل فالنکنی و 

ی جبران خسارت باید این اصل الهی و انسانی مهجور رعایت شود ی حیثیت نماید. در یک کالم در اتخاذ شیوهدلجویی و اعاده

 «.حق دادنی است نه ستاندنی»که: 

http://www.joce.ir/


 1 -14، ص 1399 پاییز، 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
صونیت قاضی، فقه و تاریخ تمدن ملل حقوقی مسئولیت و م-احمری، حسین؛ احمدی، موسی، بررسی فقهی [1]

 .20، شماره 1388اسالمی، تابستان 
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 الدین، مسئولیت مدنی قاضی و مبنای قرآنی و روایی آن، مطالعاتاهلل؛ آل طه مکی، سید جاللعلیمرادی، امان [10]

 .17، شماره 1393قرآنی، بهار 

 ق.1414، قم، اسوه، 3خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ،فراهیدی [11]

 .1374، دانشگاه تهران ، 1های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جکاتوزیان، ناصر، الزام [12]

 1377، مبانی حقوق عمومی، دادگستر، ---------- [13]

 .7، ج1407االسالمیه، تهران، یعقوب، الکافی، دارالکتب کلینی، محمدبن [14]

 ق. ه 1413، قم، دار القرآن الکریم، 1گلپایگانى، سید محمد رضا ، کتاب القضاء، ج  [15]

 دادرسی بنیادین اصول ناقضین انتظامی و مدنی یکیفر مسئولیت، زینب نژاد، باقری رجب؛ جویباری، گلدوست [16]

 .2، شماره1392، کیفری حقوق پژوهش ،کیفری

 .1388دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران،  محمد آشوری، آیین [17]

 . 1363، تهران، امیرکبیر، 2و  1معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج [18]

 ق ه 1404، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 40نجفى، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج  [19]

 گناه؛ بی محکومان بر شده وارد خسارات جبران به تطبیقی نگرش، لیال آستانی، رسولی بهنام؛ دلی، شوره یوسفیان [20]

 .8، شماره 1392ری، دادگست حقوقی، مجله واقعیت تا نظر از
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