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Background and Aim: Judging rightly can remove oppression and unjust 

judgment can create oppression. Therefore, in addition to judging, the legislator has 

installed another element to compensate the damage caused by unjust judgment. 

Investigating this is one of the goals of this research.  

Materials and Methods: This research has been carried out in a library using 

descriptive-analytical research methods. 

Ethical Considerations: Ethical considerations related to writing texts and 

referring to sources was observed. 

Findings: The legislature has not made the judge so responsible as to effectively 

lead to the closure of the judiciary or the judge to lose the courage and bravery of 

the judiciary, nor has it made him so immune as to be drawn into negligence and 

carelessness. Therefore, in some cases, the judge is responsible for compensating 

the damage and in some cases, the government and the treasury is responsible for 

compensating. 

Conclusion: The results of the study showed that if the damage caused by the judge 

is due to intentional or unintentional fault and violation but contrary to legal rules, 

he is personally responsible of compensation for material and moral damage. If the 

judge is alive, he should compensate the damage with one of the objective 

remediation measures like financial compensation. However, after the judge's 

death, the damage will be compensated from his estate or inheritance. However, if 

the judge makes a mistake or error in issuing a verdict and issues an incorrect 

verdict without any malice, the damages will be paid from the treasury. 
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 دهيچک

لذا قانونگذار در كنار قضااوت، عنصار دیگاري تهبياه     . تواند ظلمي را بردارد و قضاوت به ناحق ظلمي را ایجاد كندقضاوت به حق مي :نه و هدفيزم
 .اهداف این تحقيق استبررسي این امر از . کرده تا خسارت ناشي از قضاوت به ناحق را جبران نماید

 .باشداي مياین پژوهش از نوع نظري و بنيادي بوده و روش انجام آن اسنادي و کتابخانه: ها مواد و روش
 .شده است تیرعا يدار اصالت متون، صداقت و امانت تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا :يمالحظات اخالق

مسؤول كرده كه عماًل به تهطيلي قضا بيانجامد و یا قاضي جسارت و شهامت قضاوت را از دست بدهد و نه چنان مقنن نه قاضي را چنان  :ها افتهی
لذا در برخي از موارد جبران خسارت و ضرر را بر عهده خود قاضي قرار داده و در برخي . توجهي كشيده شودمصون قرار داده كه به سهل انگاري و بي

 .را مسؤول جبران خسارت قرار داده استالمال  موارد، حكومت و بيت
نتایج پژوهش نشان داد که اگر خسارت وارده توسط قاضي، ناشي از تقصير عمدي یا غيرعمدي و تخلف ولي مغایر با ضوابط قانوني  :يريگ جهينت

( حالت قبل از وقوع جرم)ترميم عيني باشد، شخصًا ضامن جبران خسارت وارده مادي و مهنوي بوده که در صورت حيات قاضي با یکي از راهکارهاي 
اّما پس از مرگ . اعاده وضع، جبران مالي، هتک حيثيت، عودت آبرو افراد به حالت سابق و لزوم پرداخت غرامت باید ضرر وارده را جبران نماید

ند و بدون هيچ سوء نيتي حکم ناصواب اما درصورتيکه قاضي در صدور رأي اشتباه یا خطا ک. گرددقاضي، خسارت از ترکه یا ميراث وي جبران مي
 . المال پرداخت خواهد شدصادر نماید، خسارت از بيت

  .قصور و تقصير، مسؤوليت قاضي ،و موضوعي حکمي جهل ،قضاوت :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع-1

بدیهي است به استناد آیات و روایات و اقوال فقها و مواد 

قانوني، هرکس موجب تلف و یا خسارت مال دیگري گردد، 

 آور او مستند به فهل فاعل باشد،به نحوي که فهل زیان

. باشدمي يت جبران و تدارک آن بر عهده خسارت زنندهمسؤول

ها، جایزالخطا بوده و با این توضيح قاضي نيز مانند سایر انسان

قضاوت نيز با مشكالتي همچون احتمال خطا و اشتباه همراه 

لذا فقها در مباحث فقهي، حکمي را تحت این عنوان . است

 ،که اگر قاضي در صورت خطا یا اشتباه سبب خسارت گردد

و در صورت تقصير و  باشدالمال ميجبران خسارت از بيت

يت تأمين و جبران ضرر و خسارت بر مسؤول سوءنيت و عمد،

بنابراین گاهي از . اندباشد صادر کردهعهده خود قاضي مي

اي  حيث قضایي در جهت رسيدگي، قاضي مکلف است به ادله

بنابراین ادله و شواهد موجود، یا اسنادند یا . توجه داشته باشد

در اینصورت چون  ،ناد حکم نمایداگر براساس اس .اخبارند

این . خود، علم یقيني ندارد امکان خطا در حق وي وجود دارد

یا اساسًا قواعد و شرایط . خطا از چند جهت مورد توجه است

داند که در اینصورت چند فرض از حيث رسيدگي را نمي

جبران است و یا  مسؤولیا قاضي . يت مطرح استمسؤول

که چنين قاضي را استخدام نموده جبران است،  مسؤولحاکم 

اعمال  مسؤولالمال  و دولت كه است و یا هيچ کدام و از بيت

آنچه از متون فقهي دریافت . قاضي است باید پرداخت شود

در . المال استيت از صندوق بيتمسؤولشود، جبران این مي

این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال اصلي خواهيم بود که 

خطا و تقصير توسط قاضي، جبران خسارت به در صورت بروز 

  عهده چه کسي خواهد بود؟

 ضرورت انجام پژوهش -2

يت مادني قاضاي در صادور و    مساؤول این پژوهش به اثباات  

اجراي حکم و ابهاد مختلف آن با منابع فقهي مهتبر و دیادگاه  

فقها و چگونگي جبران خسارت در صورت تقصاير یاا اشاتباه    

توجه به شرایط جامهه، درخور توجه بوده قاضي پرداخته که با 

تواند به بسياري از شبهات حقوقي پاسخ گفته و تا حدودي مي

يت حقوقي دارند ماورد  مسؤولو براي حقوقدانان و کساني که 

توجه قرار گيرد و سبب وضع قوانين حقوقي جدیادي در ایان   

 .حوزه گردد

 تبيين مفاهيم -3

 مسؤوليتمفهوم  -3-1

اي شمول گسترده ۀيت داراي دایرمسؤولدر اصطالح، واژه 

است و هر نوع تههدي اعم از تههد اخالقي یا قانوني یا 

يت مسؤول. شودقراردادي شخص در برابر غير را شامل مي

تههد قانوني شخص به دفع ضرر دیگري که وي به او وارد 

ز آورده است؛ خواه این ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد یا ا

يت یهني لزوم پاسخگویي و مسؤول. فهاليت او ایجاد شده باشد

این تکليف در تمام  .(طبيهي یا حقوقي)پاسخگو بودن شخص 

رواني و مالي , هاي حقوقي و هرجا که امنيت جسميحوزه

 ،دیده زیان. شودافتد به حکم قانون ایجاد ميکسي به خطر مي

گيرد قرار مي( جبران زیان) مسؤولطلبکار و عامل یا مسبب، 

اي حقوقي که ناشي از فهل یا و از لحاظ حقوقي یهني رابطه

يت اخالقي بکار رفته مسؤولآور باشد و در برابر ترک زیان

يت در مهناي مسؤول. (3/320 :1311,جهفري لنگرودي) است

فقهي و حقوقي مترادف با عبارت ضمان به کار گرفته شده و 

ن ماضیا  مسؤولگيرد، ر ميکسي را که بر ذمه و عهده او قرا

شخص در این صورت ملزم است که به جبران . نامندمي

خساراتي برآید که به دیگري وارد کرده است و در حقوق، به 

 :1311، ابن شهبه حراني) گوینديت مدني ميمسؤولآن 

جبران خسارت وارده به دیگري  مسؤولانسان . (2/213

ملزم به جبران  شخص. (2/121 :1313,ساریخاني) باشد مي

ضررهاي وارده به شخص دیگر و پاسخگو در برابر انجام 

در مجمع . (1/110: 1010عوده، ) اعمال خویش است

البحرین، ضمان، هم به مهناي الزام مالي و هم به کفالت از 
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در کتاب . (1/211: 1303طباطبایي، ) رودشخصي به کار مي

تن و الزام به ضمان به مهني بر عهده گرف مصباح المنير نيز

در کتاب لسان الهرب، . (2/101 :1311قياسي، ) مال است

: 1411ابن منظور، ) ضمان به مهني بيماري و دردمندي است

االلفاظ الفقهيه  در کتاب مهجم المصطلحات و. (3/201

 ضمان به مهني الزام و کفالت به کار رفته است

ضمين در کتاب ابن اثير به مهني ت. (2/401: 1410,انصاري)

يت در فقه مسؤوللذا . (3/112: 1310خویي، ) نيز آمده است

 .گيرداماميه در رابطه با ضمان مورد کنکاش قرار مي

 ضمانمفهوم  -3-2

صاورتي قطهاي و حتماي باه مهنااي       هضمان در فقه اماميه ب

يت چه از باب کيفري و چه از جهت مدني مورد استفاده مسؤول

حقاوقي در حقاوق مادني     این عنوان فقهي و. واقع شده است

داراي اقسام متهددي اسات، همانناد ضامان عقادي، ضامان      

. قهري، ضمان عين، ضمان ایاادي متهاقباه و ضامان اتاالف    

ي تقصير یاا  هرزمان بواسطه ،قانون اساسي 111برابر با اصل 

له یا حکم در تطبيق حکم بر موضاوعي  مسأخطاي قاضي در 

ه کساي وارد  خاص، خسارت و خسران مهنوي و یاا ماادي با   

شااود، در صااورت تقصااير، مقصاار مطااابق اصااول و مااوازین 

تهبير الزام به جاي ضمان در نوشاته  . باشداسالمي، ضامن مي

حقوقدانان عرب هرچند به نوعي پيروي از اصطالح مشابه در 

زبان حقوقي فرانساه اسات، لکان باا مفهاوم لغاوي ضامان        

 :1410عااملي، ) يت در زباان فارساي اسات   مسؤولسازگارتر از 

زمان  هر 210در قانون مجازات اسالمي مطابق ماده . (1/410

پزشکي هرچند ماهر و کااردان باشاد در مهالجااتي کاه خاود      

دهد یا دستور انجام آن را به زیردساتان خاود   ایشان انجام مي

نماید، هرچند که با رضایت بيمار یا سرپرست ایشان صادر مي

شاود، ضاامن   باشد، سبب مرگ یا نقص عضو یا ضارر ماالي   

قانون ماذکور نياز لفا      321،  310،  321،  321مواد . است

 همچنين. کار برده است لزوم پرداخت دیه بهضمان را در مورد 

ي کاه کساي باه عماد موجاب جنایات       در جاای  324در ماده 

لذا لف  ضمان فقط در . واژه ضمان به کار رفته است گردد، مي

رود و مهناي عامي دارد موارد جبران خسارت مالي به کار نمي

يت کيفااري هاام از واژه ضاامان اسااتفاده مسااؤولو در مااورد 

 :1414طوسي،) شودشود که به آن ضمان کيفري گفته مي مي

يت در فقه همان ضمان است و یاک تکلياف   مسؤول. (1/211

وفاي به عهد شرط یک تکلياف شارعي   . محض استشرعي 

, حلاي ) آوردمحض است و هيچگونه حقي را باه وجاود نماي   

به برکت تکلياف و حاس   . از آن حکایت دارد (1/313 :1311

تواند پاساخگو در برابار اعماال    يت است که انسان ميمسؤول

انسان امانتادار  . خود شود و به سوي عوالم باال به پرواز درآید

يت او در پيشگاه خادا، خاود و جامهاه    مسؤول. است بزرگ خدا

لذا افهال خداوند مهلال باه اغاراض و    . يت بزرگي استمسؤول

شود که غرض و هادف باه مکلاف    ثابت مي. باشداهداف مي

گردد و آن غرض گاهي جلب منفهت براي مکلف اسات  برمي

و گاهي رفع ضرر است و این مسأله هم به دنيا مربوط است و 

و احکام شرعي و چه بسا در حکم اغراض متهدد  هم به آخرت

 .شودجمع مي

 مفهوم حکم -3-3

حکم شرعي عبارت است از قانون صادر شده از سوي خداوناد  

هاا کاه   متهال براي ساماندهي زندگي دنيوي و اخروي انساان 

حکم شرعي نيز باه حکام تکليفاي و حکام وضاهي تقسايم       

حکم شارعي   و حکم تکليفي (1/411 :1410عاملي، ) شود مي

گيارد و  تهلاق ماي  ( مکلاف )است که مستقيمًا به افهال انسان 

رفتار انسان را در جوانب مختلاف زنادگي شخصاي، عباادي،     

خانوادگي، اقتصادي، فرهنگاي و اجتمااعي توجياه و هماه را     

. همانند حرمت شرب خمار و وجاوب نمااز    کند؛ساماندهي مي

تارک، مهاين   بنابراین حکم تکليفي مکلف را از حيث انجام و 

حکم تکليفاي نياز خاود باه     . (2/211 :1301خميني،) کندمي

شود کاه  حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحه تقسيم مي

( عباادات، عقاود، ایقاعاات و احکاام    )به چهار قسم از اعماال  

احکام و مفهوم وضاهي، قسام دیگاري از    . منحصر شده است
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گفتاار او   احکام شرعي است که مستقيمًا باه انساان، رفتاار و   

شود بلکه وضع مشخص و مهيناي را قانونگاذاري   مربوط نمي

کند که به طور غيرمستقيم بر اعماال و رفتاار انساان اثار     مي

همچنين تکليف حکم، شرعي و وضهي است که در . گذاردمي

ردیف آن، احکام تکليفي متهددي وجود دارد، از جمله حرمات  

غصب آن و  تصرف دیگري در آن، مگر به اذن مالک، حرکت

يت حقوقي به دو بخش مسؤول. (2/111: 1301خراساني،) غيره

يتي اسات کاه در قاوانين    مساؤول شاود و آن  عمده تقسيم مي

 يت اخالقي و دیناي قارار دارد  مسؤولمذکور است و در مقابل 

اي يت حقوقي وظيفاه مسؤول. (4/310 :1301راغب اصفهاني،)

. ملاي دارد است قانوني که داللت بر انجام عمال یاا تارک ع   

يت مساؤول شود وظيفه قانوني، منظور تمایز آن اینکه گفته مي

باشاد وگرناه در برخاي مواقاع باراي      يت اخالقي ميمسؤولاز 

شاود  يت حقوقي یا مصادیق، به عرف مراجهه ميمسؤولتهيين 

يت کيفاري و  مساؤول يت حقوقي خاود باه دو شااخه    مسؤولو 

 .(1/10: 1310محمدي،) باشديت مدني قابل تقسيم ميمسؤول

 روش تحقيق -0

نظاري و علماي و   باه روش   تحقياق،  جهت پاسخ باه ساوال  

 باا  واستداللي به توصيف و تحليل مباحث و مفاهيم پرداختاه  

فقهاي و حقاوقي و    هااي کتابهاي علمي و سایت به مراجهه

هاي دریاافتي و صاحت   بررسي و تحليل داده بهخبرگان امر، 

 .ها پرداخته خواهد شدآن

 نظربحث و 

  مسؤوليت مدني قاضي مباني -1

بررسي دالیل شرعي از قبيل آیاات قرآناي، روایاات و قواعاد     

موجود در منابع مهتبر فقهاي و نياز مناابع حقاوقي، حااكي از      

وليت مدني مبتني بار تقصاير قاضاي اسات و در     ؤپذیرش مس

مواردي كه تصميمات قضایي مبتني بر تقصير قاضي باشاد و  

يتي براي اشخاص ایجاد نماید، در برابر ضرر مالي، بدني و حيث

کتاب و . شود و باید جبران كندشناخته مي مسؤولدیده   زیان

سنت به عنوان مستندات فقهي به دو ویژگي حاق ا  و حاق   

هدف از قضا در حقوق اسالمي، اصاالح  الناس توجه داشته و 

جامهه، احقاق حق، تثبيت عادالت، تحقاق امنيات و آساایش     

و  وتقضاا  مساأله اهميات  ميازان  با توجه باه  . همگاني است

 جایگاااهایاان  قضااات دراسااالم، بااراي  دیاادنآن در  اهااداف

در نظار گرفتاه    عقبایيسنگين دنيوي و  بارو  دشوار يشرایط

ناپذیر باه  تهرضي جبرانامکان  اهياشتب حداقلبا  چراکهشده، 

لذا در اداماه در آیاات و   . وجود دارد آبروي افراد جان و مال و

 .يت خطير پرداخته شده استمسؤولروایات به بررسي این  

 استناد به قرآن -1-1

پایاه حاق و قضااوت را از     قرآن كریم محاور قضااوت را بار   

 ؤوليت انساان كناد و لاذا باه مسا    شئون حكومت مهرفي ماي 

هاا  كرده و توجاه باه تكااليف انساان     در سایه حكومت تأكيد

وليت ماادني كااه بااا ورود ؤكاارده و بااه مساا بساايار تأكياادرا 

توجاه نباوده و   كناد باي  ضرر و حصول زیان مهناي پيادا ماي   

خداوند در آیات متهاددي صاریحًا امار باه احقااق حاق و       لذا 

كارده و ممنوعيات    تأكياد  در مقاام دادرساي  عدالت حکم به 

هتااح حيثياات را اعااالن نمااوده و وجااوب اعاااده   ظلاام و 

 :اند ازاز جمله آیات عبارتحيثيت را الزم شمرده كه 

پااس . اي داود، تااو را جانشااين خااود در زمااين قاارار دادیاام»

در ميااان مااردم بااه حااق حکاام کاان و از تمااایالت نفساااني 

خااود تبهياات نکاان کااه در ایاان صااورت از طریااق و مسااير  

و کسااني کاه از طریاق    الهي منحرف و گمراه خاواهي شاد   

الهااي منحاارف گردنااد، عااذاب دردناااکي در انتظارشااان      

( در اعماال و کاردار دنياوي شاان    )اسات، بادین جهات کاه     

. (22/ص) «محاسااابه روز قيامااات را فراماااوش نمودناااد   

هااا را بااه دهااد کااه اماناات خداونااد بااه شااما فرمااان مااي »

صاااحبانش بدهيااد و هنگااامي کااه ميااان مااردم داوري      

خداونااد، اناادرزهاي   .عاادالت داوري کنيااد کنيااد، بااه   مااي

« سااتا خداونااد، شاانوا و بينااا  .دهااد خااوبي بااه شااما مااي 

اگر در مقاام دادرساي برآمادي در مياان ماردم      ». (11/نساء)
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خداوناد دادگاران رادوسات    هماناا  نماا   حکم باه قساط و داد  

 .(42/مائده) «دارد

بااه عااالوه، در آیااات متهااددي خداونااد مااالک و مياازان در  

قارار داده اسات و هار     "ماا أنازل ا   "را  رعيشا  صدور حکم

کسااي را کااه از ایاان مياازان عاادول کنااد، کااافر و ظااالم و  

ایان آیاات شاریفه عباارت اناد      فاسق ناميده است؛ از جملاه  

 :از

 ماان لاام یحکاام بمااا أناازل ا  فأولئااح هاام الكااافرون و -

 (44/مائده)

 ماان لاام یحكاام بمااا أناازل ا  فاولئااح هاام الظااالمون و -

 (41/هدئما)

 ماان لاام یحكاام بمااا أناازل ا  فاولئااح هاام الفاسااقون و -

 (41/مائده)

و  يتمساؤول آید که اصل بار  از بررسي آیات قرآن کریم برمي

قرار گرفته است و در این زمينه نيز آیات  افراد شخصي ضمان

 :متهددي وجود دارد

 مساؤول  هار کاس   (31/مادثر ) کل نفس بما کسبت رهينه -

 .اعمالي است که انجام داده است

هايچ گنهكااري گنااه     (104/انهام) خريا و التزر وازرة وزر -

 .شوددیگري را متحمل نمي

هر شاخص هار    (104/انهام) ا عليهالّإو التکسب کل نفس  -

کناد، فقاط باه ضارر او     گردد و کسب ميآنچه را مرتکب مي

 .شودتمام مي

هار   (111/نسااء ) نفساه مًا فانمایکسبه علي تو من یکسب ا -

 .کندکس مرتکب گناهي شود، فقط به ضرر خود اقدام مي

فوق، خداوند خطر قضاوت، دوري از حق و توجاه   در آیاتلذا 

حکم باه عادل، حاق،     دهد وبه هواهاي نفساني را هشدار مي

قسط و داد را فرمان داده و تخلف و تخطي از محوریات حاق   

اگر قضاات در اثار   . را موجب کفر و ظلم و فسق دانسته است

انگااري،  توجهي به قوانين الهي یا مساامحه، ساهل  سهو و بي

مباالتي و با پياروي از هاوا و هاوس موجاب     احتياطي، بيبي

قصر بوده و باید خسارت ورود خسارت به محكوم عليه شود، م

 .(1/014: 1012,نائيني) وارده را جبران نماید

 سنتاستناد به   -1-2

مقام قضاوت مقامي واال و ارزشمند بوده و براي اداره صاحيح  

باشد لذا فردي باید مقام قضاوت را بپاذیرد  جامهه ضروري مي

در کتاب روایاي   لاذا  . كه تمام مهيارهاي الزم را داشاته باشاد  

خصوصًا در ابواب مربوط به قضا، روایات متهددي به اهميت و 

اماام   . يت اخروي و دنيوي قضات اشاره دارندمسؤولسنگيني 

در حدیثي ارزشمند اهل قضاوت را به چهاار گاروه   ( ع)صادق 

ها أهل دوزخ و فقط یک گروه که سه گروه آن اندتقسيم كرده

هرگاه قاضي دانسته یا ندانسته باه ظلام و    .اندبهشتها از آن

جور حکم کند یا ندانسته حکام باه حاق کناد، از اهال دوزخ      

وليکن هرگاه قاضي با علم و آگاهي حکم به حق کناد،   .است

حکماي کاه   : فقط او اهل بهشت است و بهد حضارت فرماود  

یا حکم ا  است یا بار  : کنند، بر دو نوع استقضات صادر مي

پس هرگاه قاضي در صادور حکام   . لي استاساسي حکم جاه

خطا کند و مطابق حکام ا  عمال نکناد، بار اسااس حکام       

 .(4/014 :1012، نائيني) جاهلي حکم کرده است

هار کساي کاه باه     : که فرماود  شده استنقل  (ع)از امام باقر

شايخ  ) اندازه دو درهم حکم ناروا صادر کند، کفر ورزیده است

نقال شاده اسات کاه     اساالم  پياامبر  از  .(0/4 :1013صدوق،

جاور و ظالماناه   حکم به  هر کسي در مورد دو درهم: فرمودند

عليه را مجباور باه اجاراي آن کناد، از      نماید و سپس محکوم

شاود، کاه خداوناد    مصادیق ایان آیاه شاریفه محساوب ماي     

( باه عادالت  ) هر کس بر اساس دساتورهاي الهاي  : فرماید مي

. (4/014 :1012، ناائيني ) کاافران اسات  حکم نکند، از جملاه  

 در خصاوص فاوق،  مفااد آیاات و روایاات     بنابراین عالوه بار 

قضاوت و اینكه اگر قاضي در به دسات آوردن حكام صاحيح    

تمام تالش خود را نكرده باشاد و در انجاام وظاایف قضاایي     

اهمال و قصور داشته باشد ضامن اسات و بایاد جباران ضارر     

صدور حکم باه   ا وجوبلذ. مادي و مهنوي خود را داشته باشد
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و تصاریح باه    مباالتي قضاتدوري از بيحق و عدل و قسط، 

به جاور و  جهل و ناداني يت اخروي که تهمدًا یا از روي مسؤول

تاوان  از بااب مالزماه ماي    لاذا . الزم است کنندظلم حکم مي

يت مادني و  مساؤول ها که همان يت دنيوي آنمسؤولحکم به 

تاوان باا وجاود    چگوناه ماي  کيفري است نياز بنماایيم، زیارا    

يت مسؤوليت سنگين اخروي، حکم به مصونيت و عدم مسؤول

بنابرین اگر قاضاي در اثار جهال تقصايري      .ها کرددنيوي آن

موجبات خسارت را براي محكوم عليه فراهم نماید، ملازم باه   

و  منطقي و عقالیاي اسات   پرداخت خسارت وارده است و این

 :1012 ،ناائيني ) باشاد ادعاي مذكور داراي وجاهت فقهي ماي 

4/014). 

 قواعد فقهي -1-3

با توجه به اینكه همواره ورود و اثبات زیاان و ضارر یكاي از    

يت مساؤول بيشاتر قواعاد    يت مدني بوده اسات و مسؤولاركان 

مدني و زیربناي اصطالحات و عناوین حقوقي در کشور ماا از  

لذا در ادامه به بررسي  اقتباس شده است،فقه و قواعد اسالمي 

 .این قوائد پرداخته شده است

 الضررقاعده  -1-3-1

كه باا توجاه    است قاعده الضرر از جمله قواعد مهم و اساسي

به سير تحوالتي آن در حقوق اسالم از جمله قواعدي بوده كه 

عالمان و فقها در بيان آن نظرات مختلفي پيرامون مفاد و آثار 

قاعده الضرر، هام بار نفاي حكام ضاروري      . اندئه دادهآن ارا

بيناي  داللت دارد و هم نهي از ضرر خارجي و این امر با پيش

. باشاد راه حل براي جلوگيري از ضرر و جباران خساارت ماي   

ین مفهاومي اسات کاه از    تار ميغيار، قادی   لزوم جبران ضرر

يت مدني به جا مانده و همه قواعد دیگار از ایان منباع    مسؤول

 در حقاوق اساالم نياز قاعاده الضارر     . شمه گرفته استسرچ

در هر مورد که از ضمان قهاري ساخن   و  همين نقش را دارد

آید، قاعده الضرر هر چند به عنوان مدرک اصالي  به ميان مي

ضمان مورد استفاده قرار نگيرد، این قاعده پایه و اساس آن را 

 . دهدتشکيل مي

بنااابراین بااه حکاام اجماااع فقهااا و طبااق قاعااده الضاارر    

ول جبااران دیگااري خسااارتي وارد کنااد مسااؤ هاارکس بااه 

 .باشااد و بایااد پاسااخگوي ضاارر وارده باشااد  خسااارت مااي

حال اگار قاضاي باا صادور حکام اشاتباه موجاب ضارر باه          

 .دیگري گردد، مسؤول جبران خسارت خواهد بود

 قاعده اتالف -1-3-2

مهناا   و  «أتلف مال الغير فهو له ضاامن من » ،اتالف ۀقاعد

او  ۀقاعده این است که هر کس ماال دیگار  را بادون اجااز    

بردار  قارار دهاد، ضاامن     تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره
  .صاحب مال است

 هجملا . بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است

ناه  فقيهان بر این قاعده اتفاق نظار دارناد و ناه تنهاا هيچگو    

تاوان گفات ماورد     اختالفى در مورد آن وجود ندارد، بلکه ماى 

از جملاه  قاعاده اتاالف   . ها  مسلمان اسات  فرقه همهاتفاق 

يت مدني قاضي باه آن  مسؤولکه امکان استناد  است قواعدي

وجود دارد، که مستفاد از آن، لازوم جباران خساارت از ناحياه     

را تلاف   هر کس که مال غير گویداین قاعده مي. متلف است

فقها در اتالف ماال و جاان از ایان قاعاده      .کند، ضامن است

از اینرو هرگاه بر قاضي متلف صدق کناد، او   .انداستفاده کرده

: 1310,مظفار ) اعماال زیاان باار خاویش اسات      مساؤول نيز 

2/111). 

فااوق بااه نااوعي اشاااره بااه ایاان حکاام دارد کااه هاار  قاعااده

باشاد و  کس سابب اتاالف ماال دیگاري شاود ضاامن ماي       

و  قضاااتلااذا . بایااد در مقاباال زیااان دیااده پاسااخگو باشااد 

 نباوده  منفاک و مجازا   موضاوع از ایان   هم دادرسان قضایي

 ایشااان حکاامکااه  یااا موضااوعاتي  مااواردتمااامي و در 

 ناوع هرایجااد   سابب تقصير یاا ساوء نيات باشاد و      براساس

باراي   آبرویاي و  جسامي  یاا  ماالي مادي یا مهناوي،   خسارت

يت مسااؤولداراي دیاادگان آساايب مقاباال، در گااردد افااراد

 . خواهند بودمدني 
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 قاعده تسبيب -1-3-3

مساتقيم در  صاورت   هبا  فارد کاه   مهناي آن اسات ه بتسبيب 

و دیگار   آبارو و  منزلات  تنازل یاا  و  نابودي مادي یا مهناوي 

در  اماا ، باشاد  نداشته ينقشثير و أتروحي و رواني  هايخدشه

 عمل فقهاي شيهه. باشد نمودهسازي بستر هاآن وجود آمدن هب

ضامن  جهترا از این  آن شخصرا اتالف به تسبيب و  ایشان

 سابب در اینجاا باه مهنااي    . اندآمده دانسته وجودخسارت به 

تلف  زند که زمينهشرط است؛ یهني مسبب به کاري دست مي

سازد؛ چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباود، تلاف   را آماده مي

آن کار و وقاوع تلاف رابطاه عليات     داد، ولي بين نيز رخ نمي

 .(2/253: 1321,حائري یزدي) وجود ندارد

حکوماات خاارد و عقاال در مااورد حاضاار بااالفطره و مساابوق 

به ایان مهناي اسات کاه در شاواهد یااد شاده و نظاائر آن،         

شااهور و هاار فااردي کااه  ذي هاار عقلااي و یااا هاار شاانونده 

يت مساؤول نمایاد کاه   داراي ادراک باشد بالبداهاه حکام ماي   

هاااي وارده بااه صاااحب مااال، متوجااه آماار اساات و او زیااان

در قارآن نياز در آیاات عدیاده اشااره باه       . باشاد ضاامن ماي  

در سااوره . يت نمااوده اسااتمسااؤولقاعااده تساابيب و عنااوان 

، سااوره (01و20آیااات ) ، سااوره ساابا(120و110آیااات ) انهااام

 اساارائيلو سااوره بنااي( 110آیااه) ، سااوره مائااده(1آیااه) زماار

بااه موضااوع تصااریح و بااه   ( 12،51،52،53،44،112آیااات )

 . ضمان مسبب اشاره شده است

با توجه به آیات قرآن و احادیث و قواعاد فقهاي و باه حكام     

آید كه هايچكس حاق ضارر    عقل سليم، اینچنين به نظر مي

زدن به دیگري را ندارد، خواه به صورت عمدي باشاد یاا باه    

لت این قاعده در خصوص مجریاان عادا   صورت غير عمدي و

، باه خاوبي   باشند نياز صاادق باوده اسات لاذا     كه قضات مي

موجاب خساارت، نقاص     قاضاي هرگااه   گردد کهاستنباط مي

مالي، جاني یا آبروي اشاخاص دیگار شاود، خاواه از طریاق      

یا اهمال  و سساتي و   تدليس و غرور یا بر اثر اشتباه یا عمد، 

 مساؤول توجهي صادر شاده،   یا جهل به قانون كه از روي بي

نياز   ه است و جبران خساارت ماادي و مهناوي   هاي واردیانز

هرگاه بار   لذا. (2/21 :1341فاضل لنکراني، ) عهده او استبر

اثر تصميم قضایي مبتني بر اشتباه یا تقصير قاضاي شخصاي   

دچار خسارت شود؛ این خسارت نيز باید جبران گردد، باا ایان   

اشاتباه  اگر قاضي در مقام قضااوت در صادور رأي   تفاوت که 

کند و بدون هيچ سوء نيتي حکم ناصواب صاادر نمایاد ماثاًل    

اشتباه یا خطاي قاضي ناشي از استنباط از قانون یا تشاخيص  

موضوع و تطابق حکم بر موضوع باشد، در اینصورت خساارت  

اما با دقات در کتاب فقهاي و    . گرددالمال پرداخت مي از بيت

رت وارده توساط  رسد که اگر خسابه نظر مي استنادات مذكور

قاضي ناشي از تقصير عمدي یا تقصاير غيرعمادي و تخلاف    

شخصًا ضاامن جباران    مغایر با ضوابط قانوني باشد، خودولي 

هرگاه در این امر پس . باشدخسارت وارده مادي و مهنوي مي

تهمااد داشااته باشااد، مطااابق قواعااد و اصااول کلااي حقااوقي 

هااي  گار زیاان  گاردد و ا گير او مييت کيفري نيز دامنمسؤول

و  مترتب بر تصميم قضایي، ناشي از اشتباه و خطا باشد، دولت

 .است شدهوارد  هايدار جبران زیان عهده المال بيت

 قضات  مدني مسؤوليت -2

يت مدني قاضي موجود باوده  مسؤولقواعد کلي فقهي پيرامون 

کنناد، اماا ساخن در     ماي  و همگي مباني حقوقي آن را تأیياد 

شبهاتي است که در این زميناه وجاود دارد، مانناد    ابهامات و 

هاي شناخت تفاوت و اثبات تبيين مفهوم اشتباه و تقصير و راه

تنها در صورت اشتباه ناشي از اجتهاد، جبران خسارات . این دو

در جبران . شوداز عهده قاضي ساقط و از بيت المال تأمين مي

خساارت   هاه شاده و  ها به مالک واقهي و عرفي مراجخسارت

لاذا ابتادا   . اي قابل جبران اسات کارهاي ویژه مهنوي نيز با راه

زماان بواساطه تقصاير یاا      قانون اساسي، هر 111طبق اصل 

یا در حکمي خاص خسارت ماادي یاا    مسألهخطاي قاضي در 

مهنوي به شخصي وارد شود، در صورت تقصير، مقصر مطابق 

ینصاورت  اصول و قوانين دین اسالم ضامن باوده و در غيار ا  
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شود و در هر حال از ماتهم  خسارت به وسيله دولت جبران مي

بارا  آنکاه   . (1/122 :1315فايض،  ) گاردد اعاده حيثيت مي

يت مدنى تحقق پيدا کند باید زیان و خسارت فارد  و  مسؤول

ورود خسارت به دیگر  ممکن . ا  وجود داشته باشد زیاندیده

 ه شاخص باه  است بر اثر فهل مثبت یا ترک تکليفى باشد کا 

بين فهل یا ترک فهل و خساارت   باید عهده دارد و به هر حال 

خسارت ممکن است . عليت وجود داشته باشد طهوارد شده راب

صورت از بين   صورت عيب و نقص یا تلف مال و یا آنکه به  به

طاور مهماول از طریاق     هها ب جبران خسارت. رفتن منافع باشد

لزوم جبران خسارت، مبتنى بر . گيرد تقویم به پول صورت مى

موجب اصل کلاى حقاوقى     به. قانون و عدالت اجتماعى است

هر کس بدون مجوز قانونى موجب زیان دیگر  شود ملزم به 

يت مدنى عباارت اسات از تههاد و    مسؤوللذا . جبران آن است

د به دیگر  دارد اعم از التزامى که شخص به جبران زیان وار

یاا عمال    مساؤول آنکه زیان ماذکور بار اثار عمال شاخص      

اشخاص وابساته باه او و یاا ناشاى از اشاياء و اماوال تحات        

 .(1/131 :1315فيض، ) مالکيت یا تصرف او باشد

 تشخيص تقصير در فقه اسالمي -3

اي از فقيهااان اسااالمي بااراي تشااخيص تقصااير در پاااره    

انااد كااه در ضااوابطي را ذكاار نمااودهمصااادیق و موضااوعات 

 . ها پرداخته شده استادامه به آن

كاااري كااه  انجااام دادن آن از نظاار شاارع مجاااز و مااأذون  

باشاد یاا باه طاور كلاي فاعال حاق ارتكااب و ایجاااد آن را         

شاود و بار عكاس هار چناد      داشته باشد موجب ضمان نماي 

باه عباارت   . گاردد كه غير مأذون باشاد موجاب ضامان ماي    

ي تشاخيص تقصاير و موجاب ضامان     تهادي، ضاابطه  دیگر 

 .(2/211 :1414آشتياني، ) است

اگاار كسااي بااراي رفاااه عمااوم و مصاالحت عااابران و بااراي 

ي حارارت  خاك یا كاهش درجاه  جلوگيري از برخاستن گرد و

در مهبر عموم آب بپاشد و بر اثر آن پاي كسي بلغزد و آسايب  

رعایاات ببيناد، ضاامن نيسات ولااي اگار پاشايدن آب بادون       

 :1311خمينااي، ) هيچگونااه مصاالحتي باشااد، ضااامن اساات

2/212) . 

كسي كه خطر احتمالي اماري را باه دیگاري گوشازد نمایاد،      

مانند تيراندازي كه به عابر اخطار دهد اما او تاوجهي باه ایان    

امر نكند و عبور نماید و در نتيجه تير به او اصاابت كارد او را   

زیرا اخطار كرده اسات و   .مجروح نماید، تيرانداز ضامن نيست

اما اگر تيرانداز اخطار و هشادار الزم را ندهاد   . باشدمهذور مي

 .(2/10: 1311زبيدي، ) ضامن است

ي توجاه باه تقصاير عرفاي و     لهأدر برخي از فتاواي فقها، مس

اعتبار عرف محل در تشخيص تقصير به قدري واضاح اسات   

مهتباري از  حادیث  : گاذارد كه هيچگونه تردیدي بااقي نماي  

 سكوني نقل شده است كه او از اماام صاادق علياه الساالم و    

اناد كاه   نقل كرده( ع)ایشان هم از پدر بزرگوارشان امام علي 

حضرت صاحبان حيوانات را در ماورد خسااراتي كاه از ناحياه     

دانساته  شده است، ضامن نميها به مزارع دیگران وارد ميآن

در روز از زراعات   صاحب زراعت موظف اسات : فرمودندو مي

خویش نگهداري كند اما اگار خساارت از طارف حيواناات در     

خویي، ) شناختندشد، صاحب حيوان را ضامن مي شب وارد مي

1310: 2/240). 

باا توجاه باه عارف محال      ( عليه الساالم )در این روایت امام 

. حكام ضامان را تهياين فرماوده اسات      ،و تقصير و عادم آن 

خساارت وارده بار مازارع    در شب صااحب حياوان را ضاامن    

دانسااته زیاارا او در نگهااداري حيااوان تفااریط نمااوده كااه    

از مجموعااه . (1/410 :1410عاااملي، ) نااوعي تقصااير اساات

هااي  هااي مشاابه كاه اغلاب در كتااب     موارد مذكور و مثاال 

مااورد بررسااي ..( كتاااب دیااات و موجبااات ضاامان و)فقهااي 

ن ایا . آیاد ي تقصاير باه دسات ماي    قرارگرفته است، ضاابطه 

ضابطه چيزي جز تهادي نيسات كاه گااهي از آن تهبيار باه       

 .شودمي تهدي، تفریط و تقصير
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االحكام آمده اسات کاه شایساته اسات قاضاي در       در تحریر

اني كه اطمينان باه فطانات و   جلسه دادگاه از اهل علم و كس

شان دارد، دعوت كند تا آنان شاهد دادرسي او باشاند و   زیركي

حكم صحيح را به او اعالم دارند و در  اگر خطایي از او سر زد،

امور مشتبه، با آنان مشورت كند در مقام مشاوره و مباحثه راه 

جایز نيست كاه قاضاي در مساائل    . او روشن گردد درست بر

ها حكم دهاد،  ها تقليد كند و مطابق نظر آنمطرح شده از آن

بلكه فایده حضور عالمان، كشف ادله و شناسایي حق و صواب 

هاا  لذا هرگاه قاضي با وجود این احتياط. یق اجتهاد استاز طر

در حكم خطا كرد و باعث تلاف گردیاد ضاامن نيسات بلكاه      

 . (1/321 :1344حلي، ) المال استضمانت بر عهده بيت

 گيرينتيجه

مسلمانان باید در مقابل احکام اسالمي کاماًل تسليم باشند و 

پيامبرش را بدون چون و چرا عمل کنند نه اینکه اوامر 

دستوراتي که مطابق ميل و گزینشي عمل کنند و به 

پيامبر و  .شان باشد عمل نمایند و تسليم آن باشند سليقه

( بهد از خداوند)والیت مطلقه بر مال و نفس دارند ( ع)امامان 

توانند بدون رضایت مالک در اموال او تصرف کنند و  و مي

مردم تصميم بگيرند و والیت آنان مقيد به وجود  براي

والیت بر مال و نفس ثابت ولي مقيد به  ،دوم. مصلحت نيست

 .وجود مصلحت است

مبنا و منشأ حاکميت آن بزرگوار اندیشه سياسي اسالم از 

ایشان مأموریت داشتند تا با تأسيس  .است جانب خداوند بوده

دي، حکومت و دولت اسالمي عالوه بر تأمين اهداف ما

امنيت، رهایي بشر از چنگال زر و زور ستمگران، تأمين امنيت 

و بهد از  .دنو رفاه اجتماعي به تأمين اهداف نيز همت گمار

 .واگذار شده است( ع)ایشان این وظيفه به عهده مهصومين 

در جامهه اسالمي هيچ کس حق به ( ع)زیرا با وجود مهصوم 

و وظيفه مردم این است که  دست گرفتن امور مردم را ندارند

او را یاري کنند تا جامهه را در جهت صالح و رشد هدایت کند 

در ( ع)و آن را به کمال مقصود برسانند و اگر زماني مهصوم 

تکليف ( ع)جامهه حضور نداشت یا این است که خود مهصوم 

جامهه پس از خویش را روشن کرده است که باید طبق دستور 

و اگر ( که همان فرمان الهي است)د و فرمان او عمل کر

نماید که کسي بر  نباشند عقل انسان این راهنمایي را مي

جامهه باید حکومت کند که تا حد امکان مقامي نزدیک به 

 .مهصوم را دارا باشد

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

مقاله هيچگونه تضاد منافهي وجود  در این :تهارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

ي کساني که در مهرفي منابع و تهيه از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمقدرداني مياین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و 

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .باشدبوده مي
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