
 

  

  147-127صص/ 1392بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ دوفصلنامه فقه مقارن

  

  مسئوليت مدني قاضي

  و مذاهب خمسه از ديدگاه حقوق موضوعه ايران

  1فريبا حاجي علي
 )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش23/11/1390: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

اجرايي در زمينه عملكرد با توجه به حساسيت و اهميت منصب قضاوت، فرض ضمانتهاي 

رسد كه به مباني نظري و عملي آن در حقوق اسالمي پرداخته قضات ضروري به نظر مي

قواعد كلي فقهي در باب ضمانات و مستندات قانوني موجود، همگي مباني . شده است

اما سخن در ابهامات و شبهاتي است كه در اين زمينه وجود . كندحقوقي آن را تأييد مي

تنها در . مانند تبيين مفهوم اشتباه و تقصير و راههاي شناخت تفاوت و اثبات اين دودارد، 

المال تأمين صورت اشتباه ناشي از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضي ساقط و از بيت

در جبران خسارتها به مالكات واقعي و عرفي مراجعه شده و خسارات معنوي نيز . شودمي

همچنين خسارات ناشي از بازماندن از تحصيل . جبران استقابلاي با راهكارهاي ويژه

-در نحوه پرداخت نيز راهكارهايي مانند پيش. مطالبه استدرآمد و انتقال به ورثه هم قابل

هاي ساليانه و تأسيس صندوق ويژه و مشاركت قضات بيني رديف بودجه شناور در بودجه

تواند در احقاق حقوق تضييع شده قضات ميدر پرداخت و استفاده از بيمه مسئوليت مدني 

 .افراد جامعه راهگشا باشد

    .مسئوليت مدني، جبران خسارت، تقصير، خطا، قضاوت، ضمانت :هاكليدواژه
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  مقدمه

آميزترين جايگاهها در نظام اسالمي، منصب قضاوت است كه به دليل سروكار يكي از مخاطره

از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار شده و داشتن با عرض و ناموس و جان و مال آدمي 

در طول تاريخ اسالم به دليل گسترش قلمرو . مباحث زيادي را به خود اختصاص داده است

-حكومت اسالمي و تنوع دعاوي كه از نظر كمي و كيفي رو به افزايش بود، براي حكام وقت چاره

از . اقصي نقاط گسيل دارندوفصل خصومات به اي جز اين نبود كه قضات بيشتري را براي حل

آنجا كه قضات نيز مصون از اشتباه نبودند و در اجتهادات آنها احتمال خطا وجود داشت، اين 

توان ضمانتهايي را براي جبران خسارت وارده مسئله مطرح شد كه در قبال خطاهاي قضات آيا مي

ان خسارت يا به تعبير ترتيب ضمانت براي جبربه مردم قرار داد و اين ضمانتها چيست؟ بدين

  .امروزي مسوليت مدني قضات، از همان قرون اوليه حكومت اسالمي بيان شد

  

  معناشناسي قضاوت

 حكم، سخن گفتن، دستور، آفريدن، كار به معاني متفاوتي از جمله زبان فارسيدر لفظ قضاوت 

اما قضا در  .)145، عميد ( معاني آن حكم است  و مشهورترين مده استآكردن و به آخر رساندن 

فصل الخصومه بين خصمين فاكثر بحكم اهللا تعالي اي اظهار «: اصطالح چنين تعريف شده است

اند به علت حكمتي كه در آن قضا را حكم ناميده). 5/453همام، ابن(» حكم الشرع في الواقعه

 ).نهما(شود هر چيزي در جاي خود قرار بگيرد و ظالم از ظلمش دست كشد است و سبب مي

قضا در ميان عرف متداول عبارت است از حكم كردن ميان : نويسد مي شرح لمعهشهيد ثاني در 

في حق عليه و نمردم و فصل خصومت ميان آنها و ادعاي اثبات مدعي يا حكم به محكوميت مدعي

  ).3/151ش، 1365شهيد ثاني، (از او 

لناس عند التنازع و التشاجر و هو الحكم بين ا«: نويسددر تعريف آن مي عروة الوثقيصاحب 

 ).2ق، 1339طباطبايي يزدي، (» بينهم رفع الخصومه و فصل االمر
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  داليل مشروعيت قضاوت

) 8/78زحيلي، ( عقل داللت دارند اجماع و، تسنّ، نآقرمتعددي از  قضاوت داليلبر مشروعيت 

  :كنيمكه به برخي از آنها اشاره مي

 .)26، ص( »الْهوى تَتَّبِعِ ولَا بِالْحقِّ النَّاسِ بينَ فَاحكُم الْأَرضِ في خَليفَةً اكجعلْنَ إِنَّا داوود يا« .1

  .شود قضاوت از منصبهاي حكومتي و از اركان اعمال حاكميت محسوب مي ،طبق اين آيهبر 

» بِالْعدلِ تَحكُموا أَنْ النَّاسِ بينَ حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَنْ يأْمرُكُم اللَّه إِنَّ« .2

در اين آيه شريفه، با توجه به عطف حكم به عدالت به بحث امانت الهي و واگذاري آن  ).58 ،نساء(

توان با مالحظه اينكه امانات الهي در اين آيه به حكومت تعبير و  به كساني كه اهليت دارند، مي

هم قضاوت را از مناصب حكومتي و از شئون ولي امر مسلمانان دانست و جايگاه  تفسير شده، باز

كند كه از مصدر حاكميت و بنابراين قضاوتي مشروعيت پيدا مي. انتصابي بودن آن را تأييد كرد

بنابراين در ساير شروط و مراحل نيز بايد به اين منشأ . منشأ واليت سرچشمه گرفته باشد

وفصل زيرا با توجه به فلسفه قضاوت و لزوم وجود قاضي كه همانا حلمشروعيت توجه شود؛ 

آيد، نظر ولي اختالفات و منازعات است، در شرايط مختلف و مقتضيات خاصي كه به وجود مي

امر مسلمانان و حاكم اسالمي در انتصابات قضات با رعايت مصالح عامه و ضرورتهاي ويژه، 

اينكه گروهي معتقدند با توجه به اينكه قضاوت از شئون حاكم مضافاً بر . الخطاب خواهد بودفصل

كند و اين اسالمي است، او با انتصاب قاضي در واقع تفويض اختيار كرده و اعمال واليت مي

  .تر امري است كه در آن از طرف شارع مقدس مأذون استسرايت واليت به سطوح پايين

-باز هم مي ).105 ،نساء(» اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بينَ لتَحكُم بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك أَنْزَلْنَا إِنَّا« .3

) ص(توان از خطاب آيه شريفه دريافت كه امر قضاوت و حكم بين الناس به شخص پيامبر اكرم

گونه كه در مورد ساير انبياي الهي متعلق بوده و از شئون ولي امر و حاكم اسالمي است، همان

اما در عين حال حاكم اسالمي بنا به ضرورت و مصلحت، حق تفويض اين . داشته است وجود

بنابراين حاكم اسالمي در . منصب به افراد شايسته را دارد، البته طبق شرايطي كه مقتضي باشد

همچنين در نحوه انجام كار و قضاوتها . سپردن اين مقام به ديگران، نقش اصلي و تعيين كننده دارد
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انتصاب و نيابت در قضاوت، امري الينفك از ماهيت . تواند به نحو مقتضي اعمال واليت كندنيز مي

  .شودو مشروعيت آن تلقي مي

صالح ذات البين ا« :دنكن ل مينق) ص(از قول پيامبر اسالم هنهج البالغدر ) ع(حضرت علي .4

  .)977 ،نهج البالغه( »و الصيام ةالصال ةافضل من عام

اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله «: فرمودند) ص(كه پيامبر اندم روايت كردهمسل بخاري و .5

  ).1716ق، ح1419؛ مسلم، 7352ق، ح1418بخاري، ( »فله اجر أاذا حكم فاجتهد فاخط اجران و

علما بر مشروعيت قضاوت اجماع دارند و معتقدند كه از فروض كفايي است كه خداوند  .6

  ).9/34قدامه، ابن(مانند جهاد و امامت مردم را به آن امر كرده، ه

است؛ به دليل اينكه فصل خصومات ميان مردم  علما خلفا و، قضاوت در اصل وظيفه پيامبران

اي براي امر به معروف و نهي از منكر، تنها از طريق احكام شرعي ميسر است و نيز قضاوت وسيله

بنابراين حكم عقل . ظالم خواهد بود نصرت مظلوم، رساندن حق به صاحب آن و مانع ادامه ظلم

در . نيز بر ضرورت و مشروعيت آن مستقر است، حتي اگر احتمال خطاي قاضي وجود داشته باشد

روايت  )ص(ه از پيامبرك چنانعين حال به حساسيت و خطرناكي اين منصب هم اشاره شده است؛ 

تش دوزخ قرار آدر  گروه ديگردو  نها در بهشت وآيك گروه از  :ندهستشده كه قاضيان سه دسته 

نكه حق را شناخت آ در بهشت است و ،ن حكم كردآبه  ن قاضي كه حق را شناخت وآ. گيرندمي

تش آهردو منزلشان در  ،درن قاضي كه بدون علم قضاوت كآهمچنين  د ورن حكم كآبرخالف  و

  ).2/322ق، 1417ابوداود، ( دوزخ است

الناس و قضاوت، اختصاص به ولي  جايگاه حكم بين توان نتيجه گرفت كهطور خالصه ميبه

امر و حاكم اسالمي دارد و هر نوع اعمال واليت در اين زمينه بايد به تأييد او برسد؛ بنابراين 

مشروعيت قضاوت و همه لوازم و مقتضيات امر قضاوت از ناحيه او صادر شده و بنابراين با توجه 

اضي و چگونگي رسيدگي به دعاوي، طبق نظر حاكم به شروط مختلف در امر قضاوت، شرايط ق

اسالمي و با تأييد او قابل اجرا است و هر نوع تغييري در آن با توجه به ضرورت و رعايت مصالح 

اينكه آيا قضاوت قاضي غيرمجتهد صحيح است يا نه؟ در مراحل . پذيردعامه مسلمانان صورت مي
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قبول است يا نه؟ و امثال اين سؤالها تنها يك بلمختلف دادرسي، نحوه رسيدگي با تفاوتهايي قا

  .پاسخ دارد و آن اين است كه تشخيص و تأييد ولي امر مسلمانان، منشأ مشروعيت قضاوت است
 

  شروط قاضي

دليل اهميت اين منصب، با توجه به رواياتي كه در اين مورد آمده، شرايط خاصي در نظر گرفته به

اسالم، عدالت، ذكوريت، اجتهاد، حريت، طهارت مولد، علم به بلوغ، عقل، : شده است؛ از جمله

اصول استنباط و احكام شرعي، بينايي و ناطق بودن كه اكثر آنها به جز چند مورد خاص، در ميان 

  .مذاهب خمسه مورد اتفاق است

. انددر مورد شرط ذكوريت، اماميه و جمهور فقها، غير از حنفيه قضاوت زن را جايز ندانسته

جرير ابن. انداي حنفيه به غير از حدود و قصاص در بقيه موارد قضاوت زن را جايز دانستهفقه

طور عام جايز دانسته و معتقد است كه قضاوت همانند فتوا است؛ طبري هم قضاوت زنان را به

  ).27ق، 1403زيدان، (ا هم وجود ندارد طور كه در فتوا شرط ذكوريت نيست، در قضهمان

نظر دارند به جز امام ابوحنيفه كه مسلمان بودن قاضي، همه علماي اسالم اتفاقدر مورد شرط 

 ذمي تواند بر شخصمثالً يك ذمي مي. قضاوت آنها را در مورد خودشان جايز دانسته است

 ).3/154 تا،بي ماوردي،(كند قضاوت

فقهاي اهل يكي ديگر از شروط در نظر گرفته شده براي قاضي، طهارت مولد است كه در ميان 

ق، 1398؛ نجفي، 79ق، 1410شهيد اول، (ط وجود ندارد تشيع اختالفي در مورد داشتن اين شر

سنت آن را به عنوان يكي از شروط قاضي و حتي از شروط شاهد ولي علماي اهل). 40/2

 .اندنشمرده

از علما اي عده. ترين شرط را كه محل بحث واقع شده، شرط اجتهاد ناميداما شايد بتوان مهم

به دليل اينكه در . اند كه قاضي بايد مجتهد باشدچون امام مالك و امام شافعي و حنابله شرط كرده

ولي حنفيه . فتوا جايز نيست كه مفتي عامي و مقلّد باشد، به طريق اولي قاضي نبايد مقلّد باشد

ع به فتاوي معتقدند اجتهاد شرط واليت قاضي نيست؛ چون ممكن است قاضي غيرمجتهد با رجو
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در اين صورت هدف از قضاوت كه فصل خصومات است، با تقليد . علما حكمي را صادر كند

امروزه به دليل كمبود فقيه مجتهد براي امر قضاوت اين ). 7/3ق، 1409كاشاني، (شود ممكن مي

علت . شرط تا حدودي ناديده گرفته شده و داليل ديگري نيز در توجيه آن مطرح شده است

بديهي . توان لزوم اجتناب از خطا و تضمين نحوه عملكرد قاضي دانستاين شرط را مياهميت 

توان تا حدود است كه با اعمال اجتهاد و به كار بستن تمام توان براي رسيدن به حكم حق، مي

زيادي احتمال خطاي قاضي مجتهد را كاهش داد و مصونيت بيشتري درباره قضاوتهاي او به وجود 

للمصيب اجران و للمخطيء اجر «توان به اصل ؤال اصلي اين است كه آيا همچنان مياما س. آورد

- در مسئله قضاوت نيز پايبند بود و خطاي قاضي را به اجتهاد او نسبت داد و از آن چشم» واحد

توان يكي از ابعاد گونه مسئوليتي را متوجه او ساخت؟ در حقيقت ميپوشي كرد، بدون اينكه هيچ

: توان گفتبه بيان ديگر مي .ت مدني قضات را به مسئله اجتهاد قاضي معطوف دانستبحث مسئولي

اگر اجتهاد را الزمه قضاوت بدانيم و بر مبناي اجتهاد به بيان ماهيت قضاوت مشروع بپردازيم، به 

گونه كه مجتهد در توان نتيجه گرفت كه در صورت خطاي قاضي در قضاوت، همانراحتي مي

م دستيابي به حكم واقعي مسئول نيست، بلكه اجر واحد هم دارد، در مورد صورت خطا و عد

توان به عدم مسئوليت مدني و شرعي او معترف بود؛ حتي اگر مشمول خطاب اجر قاضي نيز مي

  .واحد قرار نگيرد كه هيچ استبعادي در آن نيست
 
  يقاض يا ضمانت حقوقي وليت مدنيسئم

 ؛و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري داردست از تعهد ا عبارتمسئوليت مدني 

ول يا عمل اشخاص وابسته به او يا ناشي از سئاعم از اينكه زيان مذكور در اثر عمل شخص م

  .)13ش، 1370 نژاد،حسيني( اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد

ر برابر او مسؤوليت مدني د ،در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد«

توان اين تعابير را به عملكرد قاضي و آثاري كه به بنابراين مي. )1/48ش، 1374 كاتوزيان،( »دارد
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شود نيز نسبت داد و خسارتهايي كه به موجب حكم او به اشخاص دنبال قضاوت امر مترتب مي

 .شود، از همين قبيل استوارد مي

 
  فقهامسئوليت مدني قاضي از ديدگاه 

فقها نيز از همان ابتدا به خاطر اهميت اين مسئله عالوه بر ذكر آداب و صفات قاضي، مباحثي را 

هم در مورد مسئوليت قاضي در قبال خطا و اشتباهاتش با استفاده از احاديث و روايات 

ما «: )ع(علي حضرت از صبغ بن نباتها روايت: اند؛ از جملهو اصحابش بيان كرده) ص(پيامبر

  .)18/165 ،حرعاملي( »المسلمين  في دم او قطع فهو علي بيت مال ةطأت القضااخ

رغم گيري در كار قضاوت و مسئول بودن قاضي، بهسنّت معتقدند كه اين سختعلماي اهل

اي است براي پيشگيري از سوء استفاده برخي از قضات در جايگاه مهمي كه دارد، سد ذريعه

منظور، اشتباه بدين. شتباه، متضمن مسئوليت و محاكمه قاضي نيستالبته هر نوعي از ا. امورشان

  :اندبندي كردهقضات را به چند دسته تقسيم

افتد،  هنگامي كه قاضي در حكمش دچار خطايي شود كه معموالً در امور اجتهادي اتفاق مي .1

ي سلطان در المال نيست؛ چون خطاقاضي مسئول جبران خطا و اشتباه نيست و ضماني هم بر بيت

گردد، بلكه اين عدم مسئوليت، تنها به امور مالي برنمي. رود و جبراني نداردامور مالي هدر مي

اگر اشتباه قاضي در فيما اليسوغ : از امام شافعي چنين نقل شده است. شود مربوط به نفوس هم مي

اي باشد، ه قول عدهفيه االجتهاد باشد و مخالف نص كتاب يا سنّت يا اجماع يا قياس جلي بنا ب

شود و اگر اشتباهش در فيما يسوغ فيه االجتهاد باشد و همچنين در مورد قياس حكمش نقض مي

  ).8/181ق، 1418بغوي، (شود خفي، حكمش نقض نمي

هنگامي كه اشتباه قاضي از خطاي فاحشي باشد كه معموالً در امور اجتهادي جايز نيست،  .2

شود، مثل حكم به شهادت اطفال غيرمميز يا حكم به ضي سؤال ميدر اين حالت از سبب اشتباه قا

شهادت مجانين، يعني در اسباب حكم دچار خطا شود، با توجه به محكوم فيه مسئوليت او هم 

الناس و از امور مالي باشد كه زايل نشده، به محكوم عليه اگر محكوم فيه حق. شودمتفاوت مي
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ته باشد، ضمانت بر محكوم له است؛ چون قاضي براي او قضاوت شود و اگر از بين رفبرگردانده مي

  .كنيمحكم مي» الخراج بالضمان«كرده، پس بنابر قاعده 

شود و زن به هنگامي كه محكوم فيه حق مالي نباشد، مثل طالق و عتاق، حكم باطل مي

  .شودهمسرش و عبد به سيدش برگردانده مي

مثل قطع دست سارق و رجم زاني محصن، حكم باطل اهللا خالص باشد، اگر محكوم فيه از حق

المال است؛ چون قاضي براي منفعت شود، اما اگر اجرا شده باشد، ضمانت از بيتاست و اجرا نمي

  .قاضي ضامن نيست» الخراج بالضمان«عامه مسلمانان قضاوت كرده است و بنابر قاعده 

الناس غالب لناس را دارا باشند و حقااهللا و حقاگر محكوم فيه از حقوقي باشد كه هردو حق

باشد، مثل قصاص در قتل و جرح و قطع طرف، قصاص بر قاضي واجب نيست؛ چون مخطيء بوده 

المال است؛ چون قاضي نايب مسلمانان و وكيل است و بنا بر يكي از روايات حنبلي، ديه از بيت

ا بر روايت دوم آنها، ديه مخففه بن. كندآنها است و خطاي وكيل در حق موكلش را موكل جبران مي

كاشاني، (ند حنابله دارد امام شافعي هم دو روايت همان. و مؤجله بر عاقله است، مثل ديه قتل خطا

  ).7/23ق، 1409

اگر قاضي عمداً به غلط قضاوت كند و خودش هم به آن : مسئوليت در اشتباهات عمدي .3

مورد اموال بايد ضمانت مال را بدهد و در مورد  قبول ثابت شود، دراعتراف كند يا با بينه قابل

 المحيطدر . شودرسد و از وظيفه واليتش هم عزل ميعقوبت، به مجازاتي كه مستحق آن است مي

شود، ولي منعزل هم آمده است كه در صورت عمدي بودن اشتباه، قاضي عالوه بر ضمان تعزير مي

اين امر اشاره دارد به اينكه قاضي به مجرد فاسق . شود، بلكه قابليت عزل از منصبش را داردنمي

  ).1/79فرحون، ابن(شود، ولي مستحق عزل است شدن منعزل نمي

اگر اشتباه قاضي : مسئوليت قاضي را چنين بيان كرده است مستند الشيعهمرحوم نراقي هم در 

د، حكم اجرا در دم يا قطع عضو يا مال روشن شود، اگر حكم اجرا نشده باشد و عين باقي باش

در صورتي كه بعد از اجراي حكم باشد و عين تلف شده . شودشود و عين هم برگردانده مينمي

ق، 1419نراقي، (ت شود، ضامن است باشد و جور قاضي عمداً و تقصيراً در اجتهادش ثاب
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هنگامي كه حاكم به حكمي قضاوت كند و اشتباه كند سپس «: هم آمده است الخالفدر ). 17/87

شن شود كه اشتباه كرده يا حكم اشتباه مربوط به حاكم قبل از او بوده باشد، نقض آن حكم رو

  ).6/714ق، 1427طوسي، (» ن خطا جايز نيستواجب است ولي اقرار به آ

توان به تعدادي از يك سؤال مهم در مورد مبناي مسئوليت مدني قضات اين است كه آيا مي

اتالف و تسبيب، الضرر، الغرم بالغنم،  هاي؟ از جمله قاعدهقواعد فقهي در اين زمينه رجوع كرد

  ... .ضمان يد و 

يعني مباشر در  ؛طور مستقيم مال ديگري را تلف كند اتالف در جايي است كه شخصي بهمثالً 

البته الزم نيست  ؛دشوعليتي ميان تلف و تلف كننده برقرار  هرابط ،بر نظر عرف تضييع باشد و بنا

مباشر تلف كردن  ،طور مستقيمهتسبيب در جايي است كه شخصي ب. آن احراز شودخطاي او در 

لزوم احراز خطا يا تقصير شخص در  به در اين فرض. نباشد ولي مقدمات آن را فراهم آورده باشد

در واقع محل كالم در ). 1/214ش، 1374كاتوزيان، ( طور ضمني اشاره شده است برخي موارد به

عمد بودن در اين قواعد وجود دارد يا حراز اين نكته است كه شرط عمد يا شبهاين قواعد فقهي، ا

در برخي . توان اين قواعد را به حكم قاضي سرايت داداينكه در موارد سهو و خطاي محض نيز مي

عمد شويم و شبهه شبهموارد كه در تشخيص خطاي محض بودن عملكرد قاضي دچار شك مي

توان قواعدي مانند اتالف و تسبيب و ساير قواعد رد، باز هم ميبودن در قضاوت او وجود دا

اي را كه به نوعي متضمن جبران خسارت هستند، در رديف مستندات مسئوليت مدني قاضي فقهيه

  .دانست و البته مسئله تنها اختصاص به موارد مشكوك و مشتبه ندارد و مجراي قواعد عام است

ممكن است مباحث جزايي و كيفري را تداعي كند و از  عمد گرچهاصطالح خطا و عمد و شبه

ديدگاه برخي از علما، صرفاً ناظر به مسائل جنايي و معطوف به مسئوليت كيفري باشد نه مسئوليت 

- اي به بحث وارد نميتوان گفت كه به كار گيري اين اصطالحات خدشهمدني، اما در عين حال مي

در اين مقام، معناي عام اين كلمات و عبارات مدنظر است كند و از محل كالم منصرف نيست؛ زيرا 

رساند و ادعاي اختصاصي بودن جعل اين اصطالحات در و محتواي مطالب، اين مقصود را مي

  .مناقشه استمباحث كيفري، قابل
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  مسئوليت مدني قاضي از ديدگاه حقوقي

  قانون اساسي -1

ازوكارهاي الزم در قوانين عادي است، اصل يكي از اصول مهم قانون اساسي كه نيازمند تبيين س

قاضي در موضوع و يا در  هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه«: داردقانون اساسي است كه مقرر مي 171

 معنوي متوجه كسي گردد در صورت تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا حكم و يا در

وسيله دولت  خسارت به ورتضامن است و در غير اين ص تقصير، مقصر طبق موازين اسالمي

  .»گرددحيثيت مي شود و در هر حال از متهم اعادهمي جبران

سياق كالم در اين اصل كليتي دارد كه آن را از رديف قوانين عادي خارج ساخته و اشاره به 

صورتهاي كلي باب ضمانات دارد و به عنوان يك سند باالدستي و فراتر از قوانين عادي تلقي شده 

 .گيرديل آن و در چهارچوب آن، ساير قوانين عادي رقم خورده و شكل ميكه در ذ

 
  قانون مجازات اسالمي - 2

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا « :آمده است قانون مجازات اسالمي 58ماده  در

ر د در مورد ضرر مادي ،متوجه كسي گردد موردي خاص، ضرر مادي يا معنوي در تطبيق حكم بر

خسارت به وسيله  صورت در غير اين .اسالمي ضامن است مقصر طبق موازين ،صورت تقصير

چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت  ،شود و در موارد ضرر معنويمي دولت جبران

 .»اعاده حيثيت او اقدام شود از كسي گردد بايد نسبت به

نيز در مورد مسئوليت قاضي  597و  575اد موارد ديگري از قانون مجازات اسالمي مانند مو

قانون  597ماده  »امتناع از رسيدگي به دعاوي«وليت ناشي از سئدر خصوص م. وجود دارد

هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط « :مجازات اسالمي مقرر داشته است

به هر عذر و بهانه  ،وظايف آنان بودهوجود اينكه رسيدگي به آنها از  قانوني نزد آنها برده شود و با

از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا  ،اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون

دفعه اول از  ،صدور حكم را برخالف قانون به تأخير اندازد يا برخالف صريح قانون رفتار كند
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 شود و در هر ز شغل قضايي محكوم ميصورت تكرار به انفصال دائم ا سال و درشش ماه تا يك

  .»صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد

گرچه استناد به قانون مجازات اسالمي جنبه كيفري دارد و محل كالم ما در اين مقاله، مسئوليت 

مدني است، اما شاهد مثال قراردادن آن، اوال؛ً به دليل بيان اهميت مسئله در كل قوانين موجود 

 ها ثانياً؛ اشاره دارد به عموميت مفهوم مسئوليت كه در تمامي عرصه. است، اعم از كيفري و مدني

ثالثاً؛ وقتي در بخش مسئوليت . كندساري و جاري است و تقريباً از قواعد يكساني پيروي مي

ي توان يافت بلكه به طريق اولكيفري چنين موضعي اتخاذ شده و فرقي بين اين دو مسئوليت نمي

شود، در مسئوليت مدني وقتي در مباحث كيفري، عدم مسئوليت در صورت خطا و سهو اثبات مي

  .نيز بايد آن را ناديده گرفت و حكم به عدم مسئوليت داد

  

  وليت مدنيسئقانون م - 3

قواعد و قوانين عمومي مسئوليت مدني و ضمان نيز در مواردي اشاره به لزوم جبران خسارت و 

: گويدش مي1339قانون مسئوليت مدني مصوب  11از جمله، ماده . كرده استتعهد به جبران 

كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در 

. باشنداحتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مينتيجه بي

ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات 

ولي در مورد . مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است

ه اعمال حاكميت دولت، هرگاه اقداماتي بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون ب

  .عمل آيد و موجب ضرر ديگران شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد شد

جان  احتياطي بهيا در نتيجه بي قانوني عمداً هركس بدون مجوز«: داردمقرر مي 1همچنين ماده 

يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون 

ول سئم ،اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شودلطمه ،اد گرديدهبراي افراد ايج

  .»باشدجبران خسارت ناشي از عمل خود مي
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جعل و «ن دولتي و مراجع قضايي كه مرتكب اوليت مدني و كيفري مأمورئدر خصوص مس

ركنان ادارات هريك از كا«: قانون مجازات اسالمي مقرر داشته است 534ماده  ،شوندمي »رتزوي

ها و قراردادهاي راجع به  ن به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهادولتي و مراجع قضايي و مأمور

اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و  ،وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند

يا امر باطلي را نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند 

صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، عالوه بر 

به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون  ،مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده

  .»ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

  

  نقد و بررسي مواد قانوني و آراي فقهي

قانون  171عنوان مثال در مورد اصل به. اند دانان به اين مواد قانوني انتقاداتي را وارد دانستهحقوق

وليت سنگيني براي ئقانون اساسي جمهوري اسالمي مس 171 در اصل« :اساسي گفته شده است

مرسوم  اگر تقصير به معني. عبارت دشوار است تحمل آن بر مبناي ظاهر كه بيني شدهقضات پيش

زيرا  ؛رسدسازگار به نظر نمي ضرورتهاي اين شغل مهم و پرخطر با 171گرفته شود، اصل  خود

 كاتوزيان،(» است) عمدي و غيرعمدي( تقصير ضامن زيانهاي مادي و معنوي ناشي از قاضي

  ).1/197ش، 1374

ه ديد چگونه بايد از زيان نماياند كهاين اصل دقيق و روشن نمي ولي« :همچنين گفته شده است

 هايي كه مقصر است چگونهخسارتدر مورد  شود و اينكه اصل ضامن بودن قاضي جبران خسارت

اشتباه قاضي روي  كه زيان فقط از يسوي دولت در فرض يابد و چگونگي جبران زيان ازتحقق مي

 يقآساني و از راههاي دق اينكه بتواند به ديده برايگمان زيانرو بي از اين ؛نيست روشن ،داده باشد

ده رانبايد گذ. ا.ق171ويژه است كه در چهارچوب اصل  نياز به قانون ،و مشخص احقاق حق كند

تواند از خود جبران دشواري مي ديده از تصميمهاي قاضي بهزيان، چنين قانونيدون ب. شود
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، ابوالحمد(» ؛ زيرا بدون اثبات تقصير يا اشتباه قضايي، جبران زيان، شدني نيستكند خسارت

  ).597ش، 1370

در مقايسه با  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را171دانان، اصل بعضي ديگر از حقوق

اند تا  پيشنهاد داده دانند و ناكافي مي مردم مانند فرانسه براي تضمين حقوق قانون بعضي از كشورها

ديده زيان برابر مورد تقصير و اشتباه قاضي در جهت تضمين مطمئن حقوق مردم، دولت در هردو

، شمس( بيني شودول باشد و حق مراجعه بعدي به قاضي مقصر تحت شرايطي براي دولت پيشئمس

هاي قضايي در واقع اين اصل در فروض متعددي كه ممكن است در پرونده). 1/192ش، 1381

مانند اينكه اگر موضوع خواسته يا . پيش آيد فاقد هرگونه حكم صريح و مشخص و قاطع است

يان وارده از استطاعت قاضي يا نوع قضاوت بيرون باشد يا اگر حكومت و قوه قضائيه در ضرر و ز

اعمال نظارت قضايي كوتاهي كرد و قاضي هم مقصر بود، آيا مسئوليت ناشي از آن تقسيم و 

اگر خسارت وارده ناشي از تقصير . توان قائل به مسئوليت تضامني شدشود يا اينكه ميمشترك مي

هاي قضايي در دادگستري به وجود آيد و اشد و به عللي مانند وجود كثرت پروندهيك نبهيچ

  ناشي از قصور باشد، آيا مسئوليت متوجه حاكميت است؟

ناگزير ممكن است قائل شد كه اين موارد را بايد با رجوع به قواعد عمومي مسئوليت مدني يا 

دني نيز ممكن است تا حدودي در ضمان پاسخ داد، ولي استناد به قواعد عمومي مسئوليت م

در «: قانون مسئوليت مدني ذكر شده است 11مثالً در ماده . پاسخگويي دچار ابهام يا خدشه باشد

مورد اعمال حاكميت هرگاه اقداماتي بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به 

ترتيب بدين. »نخواهد شد عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت

آيد و ممكن است همواره براي موجه جلوه دادن اشتباهات با امكان توجيه اشتباهات به وجود مي

  .محمل تأمين منافع اجتماعي و ضرورت حفظ مصالح عمومي اين اشتباهات تكرار شود

قوه  قانون اساسي، كل حاكميت است و نه فقط 171بديهي است كه مقصود از دولت در اصل 

گانه بنابراين بايد در مورد نحوه انجام اين ضمانت در بخشهاي مختلف حاكميتي و قواي سه. مجريه

  .تدابير خاصي اتخاذ شود
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ممكن است اين ابهام به وجود آيد كه در تمامي موارد مذكور، حق مراجعه بعدي تابع اصول 

ما كليات قوانين در همه موارد كلي قرار ضمان بوده و ديگر نيازي به وضع قوانين جديد نيست، ا

نيازمند تفسير و بيان مصاديق و تطبيق جزئيات بر كليات و باألخره ايجاد وحدت رويه قضايي 

پس با وجود كلياتي در اين زمينه، جعل و تدوين مقررات جديد به منزله تحصيل حاصل . است

  .شودتلقي نمي

مفاهيم اشتباه و ) 1: بندي كردچنين دستهتوان شبهات مربوط به قوانين موجود را بنابراين مي

مقصود از خسارت و انواع آن و راههاي ) 2. تقصير و راههاي اثبات آن كامالً تبيين نشده است

مبناي محاسبه ضرر و زيان در برخي از اقسام ضرر معلوم ) 3. جبران خسارت كامالً واضح نيست

آيا دادگاه فقط به مالك محاسبه جزاي بر فرض كه ضرر ناشي از حبس غيرقانوني باشد، . نيست

مطالبه است و آيا اين نقدي در برابر حبس عمل خواهد كرد يا بازماندن از تحصيل درآمد، قابل

خسارات فقط توسط متهم يا متضرر قابل درخواست است يا توسط وارث نيز قابل مطالبه است؟ 

نهادهاي نظارت بر عملكرد ) 4د؟ توان محاسبه كرد و مابازاء نقدي دارآيا ضرر معنوي را مي

هرگونه پرداخت توسط دولت اعم از قوه مجريه ) 5. قضات و ابزارهاي اجرايي آن، مشخص نيست

بيني رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي است و چنين رديفي وجود يا قضائيه نيازمند پيش

داري كل ر حسابهاي خزانهكليه دريافتهاي دولت د«: قانون اساسي 53چراكه بنا بر اصل . ندارد

. »گيردشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميمتمركز مي

بنابراين مقدمات اقدام دادگاهها در محكوميت دولت به جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي با 

با چالشهاي جدي بيني بودجه مربوطه، توجه به روشن نبودن حدود مسئوليت دولت و عدم پيش

  .مواجه است
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  رهيافتي فقهي حقوقي براي حل شبهات

  مفهوم اشتباه -1

با توجه به . توان در پاسخ به تحليل هريك پرداختبا توجه به بيان شبهات و ايرادات وارده مي

قانون مسئوليت مدني و ديگر  1قانون مجازات اسالمي و ماده  58قانون اساسي و ماده  171اصل 

تقصير، : وازين حقوقي، براي تحقق مسئوليت مدني قاضي، وجود سه عنصر ضرورت دارداصول و م

براي مسئول شناختن قاضي، صرف اثبات تقصير او كافي نيست، بلكه مدعي . ضرر و رابطه سببيت

بار قضايي و همچنين رابطه سببيت ميان تقصير و زيان واردشده را بايد زيان ناشي از تصميم زيان

ديده بايد ثابت كند ميان فعل يا ترك فعل خوانده و ايجاد ضرر، رابطه ند؛ يعني زياننيز ثابت ك

اگر ثابت شود كه ميان تقصير قاضي و ضرر رابطه سببيت وجود دارد، . علت و معلولي وجود دارد

  .شوددر اين صورت قاضي ملزم به جبران خسارت مي

برابر . ت اسالمي به تعريف آن پرداخته استگذار در موادي از قانون مدني و قانون مجازاقانون

تعدي عبارت «: هم آمده است 951در ماده . »تقصير اعم است از تفريط و تعدي«: م.ق953ماده 

 952براساس ماده . »است از تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري

قرارداد يا متعارف براي حفظ مال  تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب«اين قانون، 

تقصير اعم است از «: قانون مجازات اسالمي هم آمده است 336در تبصره ماده . »ر، الزم استغي

  .»مباالتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتياحتياطي، بيبي

 در. انددر كتب فقهي هم تعاريف متعددي از تقصير شده است كه اغلب با مثال بيان كرده

اگر قاضي در مستند حكمش دچار تقصير شود مثل اينكه : موسوعه فقهي كويت چنين آمده است

به جلد يا قطع يا قتل انساني به استناد شهادت شهود حكم كند و حكم اجرا شود و بعد معلوم شود 

شود كه اند، هرگاه ثابت اند، مثل اينكه كافر، فاسق يا نابالغ بودهكه شهود اهليت شهادت را نداشته

انگاري كرده، خود قاضي ضامن است قاضي در مورد شهود تحقيق نكرده يا در اين مورد سهل

  ).36/36ق، 1410، الموسوعة الفقهية(



  1شماره  - قه مقارنففصلنامه دو

 

142

هرگاه قاضي براساس شهادت دو نفر بر شارب خمر : نويسدمي السرائرادريس حلي در ابن

اند، وم شود آن شهود فاسق بودهاجراي حد كند و آن شخص نيز در اثر اقامه حد بميرد و سپس معل

در اين صورت ضمان و مسئوليت ديه بر عهده قاضي است؛ زيرا وظيفه قاضي تحقيق پيرامون 

اش عمل نكرده، در واقع مرتكب تفريط وقتي كه به اين وظيفه. وضعيت و عدالت شهود بوده است

  ).3/479ش، 1368ادريس حلي، ابن(شده پس ضمان نيز بر عهده اوست 

واقع در مقايسه با مفهوم تقصير قاضي و با توجه به عنصر معنوي جرم، اشتباه قاضي را در 

وقتي است كه وي بدون نيت و قصد و به داليل ديگر  اشتباه قاضي: به عنوان مثال. اندتعريف كرده

ضمان متوجه دستگاه قضايي است و عدم ت روص عمالً موجب ضرر و زيان بشود و در اين

  ).2/400ش، 1383هاشمي، (رسد در صورت اشتباه امري منطقي به نظر ميمسئوليت قاضي 

خصوص  در اين دولت را صرفاً اشتباه قاضي را معادل تقصير سبك و ،بعضي از نويسندگان

 با ارتكاب تقصير سبك اند كه اگر قاضياستدالل كرده پرداخت اشتباه قاضي دانسته و مسئول

 وليت فعلئوليت دولت از نوع مسئمس .ان مسئول شناختتودولت را مي ، چگونهنباشد لئومس

هرگاه قاضي مرتكب تقصير «. ول باشدئتر مسقوي عنوان سبب نه اينكه دولت به ،ديگر است

 نيرنگ، تقلب، ضعف دانش قضايي و اشتباه كند و اين اشتباه از روي عمد، عمدي و سنگين نشود و

عنوان  دولت به ،باشد يبي از تقصير اداري و شخصيبلكه ترك، ناآگاهي بر ضروريات امر قضا نباشد

  ).306ش، 1383زاده، قاسم(» ول استسئم ترسبب قوي

دانان در پاسخ به اين سؤال كه كجا بايد گفت دادرس اشتباه كرده است و كجا برخي از حقوق

التي كه شود و تقصير به حمياشتباه ناظر به موارد قصور دادرس : شود، معتقدند مقصر شناخته مي

يا دفع ) مانند رشوه(خواه انگيزه آن جلب منفعت باشد   نيت و عمد است، در آن تدليس و سوء

صورتي ساده است  اشتباه در  به بيان ديگر،. جويي و مانند اينها برگردديا انتقام) مانند ترس(ضرر 

شهادت نادرست و شبهه از سوي دو طرف دعوا يا  يكه آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القا

واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروك ماندن آن يا نقص در حافظه يا  اقرار برخالف

ولي   دهد و مانع از دستيابي قاضي به عدالت و حق شود، و مانند اينها دست ...  قدرت اجتهاد
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اين پاسخ، زمينه  .رود تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب مي

نيت يا پليدي انگيزه، معيار اشتباه و سازد، ولي بايد تعديل شود و تنها حسنتحقيق را فراهم مي

اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايد مباالتي نابخشودني و بيتقصير نباشد؛ بي

تعارف را در جهت اجتهاد يا نيت نيز كوشش مممكن است قاضي با حسن. بر قلمرو تقصير افزود

ها و كتابهاي حقوقي را نخواند يا مشورت نكند يا در قضاوت براي مثال، رويه. تشخيص واقع نكند

هاي اخالقي و سياسي مورد احترام خود زده عمل كند يا قانون را فداي باورها و انگيزهشتاب

ت مانع از بيان واقع به وسيله دو سازد يا پرونده را به درستي نخواند يا با پرخاشگري و عصباني

گونه اين. طرف يا شهود گردد يا وكيل اصحاب دعوا را نپذيرد و آن را از حق دفاع محروم سازد

شمارد، بايد در زمره تقصيرها آورد نه كارها را كه قانون يا عرف مسلّم قضايي واجب يا حرام مي

  ).1/198ش، 1374، كاتوزيان(اشتباه 

 قاضي ضامن است، ،ستور به اجراي افزون بر حد بدهد و شخص از آن بميردمثالً اگر قاضي د

 هرچند يك تازيانه بيشتر زده باشد؛ چون تلف به سبب فعل مضمون و غيرمضمون واقع شده است

  ).6/16ق، 1427ي، طوس(

اگر قاضي به خطا به سود كسي در مورد مالي حكم كرد يا به خطا به قصاص كسي حكم نمود «

مگر اتالفي در كار  ،آن اما بعداً خطايش روشن شد، چون اجتهاد كرده، مقصر نخواهد بودو مانند 

 شهيد ثاني،( »المال است ملزم به جبران آن از بيت ،خاطر نص و حكمته باشد كه در آن صورت ب

كه  )ع(روايتي است از امام محمد باقر ،مراد از نص كه در كالم شهيد ثاني بود. )3/358ش، 1365

حكم  كردند،  اشتباه مي) عضو(قطع  قصاص يا در جايي كه قضات در )ع(اميرالمؤمنين«  :نددفرمو

رسد كه براي اثبات يا تقصير در هر حال به نظر مي. »شودالمال بايد پرداخت  د كه از بيتدنكر مي

قاضي، عالوه بر دادگاه عالي انتظامي قضات، بايد طي آموزشهاي ويژه و تدوين دستورالعمل و 

سازي نامه ويژه رسيدگي به اشتباهات قضات، همگان را در اين خصوص آگاه كرده و فرهنگآيين

  .كنيم
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  مفهوم خسارت و ضرر - 2

درباره  آبرو، جان يا هر چيز ديگري كه عبارت است از نقصي كه بر مال، عرفاًضرر و خسارت «

» باشد، وارد آيد مي ق آنتحقبعدي از ابعاد وجود شخص بوده و موجوديت دارد يا مقتضي قريب 

  ).1/178، ق1389موسوي بجنوردي، (

وان تميطور كلي به. تعريفي از ضرر و زيان نشده است ،وليت مدنيئدر قانون مدني و قانون مس

و » زيان و ضرر«. انسان است ،مالي يا غير مالي، گفت ضرر، لطمه زدن به حقوق و مصالح مشروع

دانان به يك معني به كار رفته اما اندكي تفاوت ح حقوقهرچند در عرف و در اصطال» خسارت«

خسارت به معني مالي است كه بايد از  ،در معناي اول. )262، ش1372جعفري لنگرودي، (دارند 

 ،در اين معنا. كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر پرداخت شود طرف كسي

 ،از طرف ديگر. شود، گفته شده است ده، داده ميبه مالي كه در مقابل ضرر و زيان وار» خسارت«

 ؛گذار نيز خسارت را در هردو معني به كار برده استقانون. استبه معني زيان وارده » خسارت«

  .كه خسارت را در هردو معناي فوق به كار برده است 339از جمله ماده 

ترتيب كه بدين. تبه جبران ضرر مادي و معنوي اشاره شده اس ،قانون اساسي 171در اصل 

 رود كه در از موارد خسارت مادي به شمار مي ،ضرر مستقيم مادي و ضرر از دست دادن منفعت

تعقيب، احضار، (ي ياقدامات قضا. صورت اثبات ورود خسارت، قاضي يا دولت ضامن خواهد بود

يتي و داراي اثرات روحي و عاطفي و وارد كننده خسارت حيث يقيناً) حبس، شالق و نظاير آن

را  به همين دليل آن ؛توان آنها را با پول ارزيابي كرد معنوي است كه قابل تقويم نبوده و نمي

توان اما به منظور دلجويي و تخفيف در آالم مي). 142ش، 1362 كاتوزيان،( دانند ناپذير ميجبران

يت حكم كرده و در مقابل خسارتهاي معنوي به پرداخت نقدي يا اعطاي امتيازت ويژه و اعاده حيث

بحث جبران خسارتهاي . طور خاص مالحظه كردشرايط اجتماعي و فردي روحي افراد را به

در عين حال . معنوي، از مباحث تأمل برانگيز در اين عرصه است و نيازمند مجال ديگري است

ر فرقي ميان خسارات وارده ناشي از بازماندن از تحصيل درآمد با ساير اقسام خسارت نيست و د

طور كه در صورت اثبات دين در مورد شخص متوفي، همان. صورت اثبات، امكان مطالبه هم دارد
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توان با توجه به ضرورت توسعه جبران خسارات وارده و انتقال قهري دارايي متوفي به وارث، مي

  .آن را مشمول مطالبات ورثه هم دانست

دجه خاص به صورت مبلغ شناور بيني رديف بودر مورد نحوه پرداخت توسط دولت نيز پيش

هاي ساليانه و در قالب طرح يك اليحه، مشكل قانوني اختصاص بودجه نيز قابل رفع در برنامه

توان به منظور تأمين منابع مالي و عدم تحميل بار گران جبران خسارات ناشي از همچنين مي. است

به اين منظور را پيشنهاد  اشتباهات قضايي، مشاركت قضات در جبران خسارت و تأسيس صندوقي

  .كرد

توان استفاده از بيمه مسئوليت مدني قضات را هم به عنوان يك راهكار عالوه بر اينكه مي

گونه كه در بسياري از مشاغل در معرض مسئوليت مدني و ضمانت مانند اجرايي مطرح كرد؛ همان

توان به راهكارهاي ويژه و پزشكي چنين تدبيري انديشيده شده است و نيز براي تأمين مالي مي

  .خاص و استفاده از اراده اشخاص حقيقي و حقوقي ويژه مانند رهبري و رؤساي قوا انديشيد

  

  نتيجه

بحث مسئوليت مدني قاضي در اصطالح جديد كه تعبيري ديگر از ضمانتهاي قاضي است، در واقع 

دالت قاضي بتوانند مشكالت طور عام است تا مردم با اطمينان از عنشانگر عدم مصونيت قضات به

قاضي در صورت اشتباه سبك يا اشتباهي كه معموالً در امور اجتهادي محتمل . خود را حل كنند

شود، اما در صورت اشتباه فاحشي كه معموالً المال هم پرداخت مياست، ضمانتي ندارد و از بيت

شود؛ چون قاضي براي مي المال جبراندهد، ضامن است، ولي از بيتدر امور اجتهادي رخ نمي

  .منفعت عامه مسلمانان قضاوت كرده است

ترين در قوانين كشور ما هم به مواردي درباره تقصير و اشتباه قاضي اشاره شده است كه مهم

همچنين قواعد فقهي و . قانون اساسي است 171ادله قانوني در مورد مسئوليت مدني قاضي، اصل 

 .ند قابل قبولي استمواد كلي مسئوليت مدني نيز مست
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از  ارتكاب اشتباه يا تقصيرو اتخاذ تصميم قضايي  :وليت مدني قاضي عبارتند ازئشرايط مس

مرجع احراز . بطه سببيت بين ارتكاب اشتباه و تقصير و ضرر واردهراو  وقوع ضررو سوي قاضي 

اتي كه در اين زمينه بنابراين شبه. دادگاه عالي انتظامي قضات است ،ارتكاب اشتباه يا تقصير قاضي

همچنين راههاي جبران   وجود دارد مانند مفهوم اشتباه و تقصير يا مفهوم خسارت و ضرر،

توان از راهكارهاي اجرايي در اين زمينه مانند بيمه مسئوليت مدني خسارت، قابل رفع است و مي

 .فاده كرداست... قضات و نيز مشاركت تضامني در پرداخت خسارت و تشكيل صندوق ويژه و 
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