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Background and Aim: The civil liability of the government and its employees is a 

relatively new idea that has created a variety of topics. Considering the importance 

of the position of judgment and its impact on the interests of individuals, judge 

error can be one of the most important instances of error of government employee.  
Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: The judge's mistake can be divided for a variety of reasons, and its origin 

can also be the judge's ignorance or his misinterpretation of legal texts. 
Conclusion: In any case where a person is forced to compensate for other 

compensation, he or she has civil liability. Therefore, these interpretations can also 

be attributed to the judge's performance and the works that follow his judgment. 

The damages caused to individuals by the judge's ruling are an example of the 

judge's mistake. If the damages are not due to the judge's mistake and are related to 

the court's instruments, the government is responsible for the compensation. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

نظر به اهميت جایگاه  .است آورده پدید را گوناگوني مباحث که است جدیدي نسبتًا آن اندیشه کارکنان و دولت مدني مسؤوليت :نه و هدفيزم
 .ترین مصادیق خطاي کارکنان دولت محسوب شود تواند از مهم قضاوت و تأثير آن در تأمين منافع افراد، خطاي قاضي مي

 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها روشمواد و 
 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق

 . تواند جهل قاضي یا تفسير نادرست وي از متون قانوني باشد و منشأ آن نيز مي بندي است اشتباه قاضي به اعتبارات گوناگون قابل تقسيم :ها افتهی
توان این تعابير را به عملکرد  بنابراین مي .در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد در برابر او مسؤوليت مدني دارد :يريگ جهينت

ين قبيل شود، از هم هایي که به موجب حکم او به اشخاص وارد مي شود نيز نسبت داد و خسارت مترتب مي اوقاضي و آثاري که به دنبال قضاوت 
ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت  .تاس

 .سسه مربوط استؤبرعهده اداره یا م
  .قاضي، خطا، خسارت، مسؤوليت :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -3

 جدیدي نسبتًا آن اندیشه کارکنان و دولت مدني مسؤوليت

نظر به اهميت  .است آورده پدید را گوناگوني مباحث که است

جایگاه قضاوت و تأثير آن در تأمين منافع افراد، خطاي قاضي 

ترین مصادیق خطاي کارکنان دولت محسوب  تواند از مهم مي

 .شود

 روش تحقيق -2

 . صورت گرفته است يفيوصت-يليبا روش تحلپژوهش  نیا 

 بحث و نظر

 اقسام خطا در اشتباهات قاضي -4

بندي است؛  به اعتبارات گوناگون قابل تقسيم اشتباه قاضي

ه شخصي و اداري، و به لحاظ به اعتبار قابليت انتساب ب مثاًل

به اشتباه در حکم و موضوع و تطبيق موضوع بر حکم، و  منشأ

به اعتبار نوع و نحوه مخالفت حکم با شرع یا قانون و به 

همچنين ن، و ن و غير بّياشتباه شرعي یا قانوني و اشتباه بّي

در ذیل به مفهوم هر یک از . اشتباه قلمي قابل تقسيم است

 . گردد اقسام اشتباه اشاره مي

 خطا از حيث قابليت انتساب  -4-4

 خطا از جهت انتساب به کارمند، بر سه قسم قابل تصور است 

 خطاي شخصي  -3-3-3

هاي مادي و  هرگاه مستخدم هنگام خدمت موجب ورود زیان

نتيجه عمد یا خطاي  ها زیانیا معنوي به دیگران گردد و این 

و بز  شود ميمستخدم باشد، به آن خطاي شخصي گفته 

 . ستا ها زیانپرداخت  مسؤولمستخدم قابل تعقيب و 

 خطاي اداري  -3-3-1

اگر مستخدم هنگام خدمت موجب ورود زیان به دیگران گردد 

ها و  نقص وسيله ولي این زیان از کمبود، نارسایي و

به این خطا، خطاي  ،باشداداري ریشه گرفته هاي  توانایي

. ستاها  پرداخت خسارت مسؤول ،و اداره شود مياداري گفته 

در حکم یک روح در دو  زیرا کارمندان و دستگاه اداري حقيقتًا

طوري است که جدا از ها  پيکر هستند و غالب اعمال آن

هت تقصيرات معمولي و اعمال اداري نيست و به همين ج

براي . به پاي دستگاه باید حساب گردد منطقًاها  متعارف آن

مثال، ترميم خسارات ناشي از سهو و اشتباه و نسيان 

کارمندان، تا حدي بر عهده دستگاه اداري است، زیرا دستگاه 

ست و اداري در حکم انسان است و هر انساني ممکن الخطا ا

 . گوي اعمال خود باشد بدستگاه اداري نيز باید جوا

 خطاي مشترک -4-4-3

گاه در اثر عمل مستخدم، زیاني به دیگران وارد آید که آن هر

هاي  زیان ناشي از کمبود، نارسایي و نقص وسيله و توانایي

اداري و همچنين عمد یا خطاي مستخدم باشد، به آن خطاي 

بنابراین خطاي مشترک به خطایي . شود ميمشترک گفته 

که از مجموع کار مستخدم و نقض نهادها و  شود ميگفته 

 . اداري کشور حاصل آیدهاي  سازمان

شوراي دولتي فرانسه در اغلب مواردي که که  گفته شده است

خطا جنبه شخصي دارد، آن را خطاي اداري محسوب و اداره 

و استداللش هم این  کند ميرا به پرداخت خسارت محکوم 

ح و منظم، سطح انتظارات است که در یک تشکيالت صحي

چشم روي  توان مياي روي داد، ن اگر حادثه ست وا مردم باال

 (114 :4331طباطبایي مؤتمني، ). هم گذاشت

 أخطا به لحاظ منش -4-2

 اشتباه در موضوع حکم  -4-2-4

جنبه موضوعي هر دعوا یا اتهام عبارت از مجموعه اقدامات و 

اعمال حقوقي یا مادي است که سبب طرح دعوا یا اتهام 

 خيانت در امانت که شاکي مدعي استدر اتهام  مثاًل؛ شود مي

عنه اتومبيل وي را یک هفته امانت گرفته و از  مشتکي

اساس آن که براي  رابطه حقوقي ،استرداد آن امتناع کرده است

شاکي اتومبيل خود را به عنوان امانت در اختيار طرف قرار 

داده و وي از بازپس دادن اتومبيل امتناع کرده، جنبه 

یا در دعواي ميان  (114: 341، وند جليل). موضوعي دارد
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جر، بررسي قرار داد اجاره، احراز رابطه استيجاري أمالک و مست

موضوعي به شمار  و تشخيص عدم پرداخت اجاره، از مسائل

 (24: 4344، بازگير) .روند مي

قاضي در مواجهه با هر دعوایي در مرحله اول، باید وقایع دعوا 

در  ببيند که آیا آنچه ادعا شده است بررسي کند و را کاماًل

شخصي عليه  هرگاه مثاًلخارج تحقق یافته است یا خير؟ 

، چک که در قبال دریافت کاال دیگري به دادگاه شکایت برد

قاضي  ،محل داده است و او را متهم به کالهبرداري کندبال

دادگاه در وهله اول باید وقایع دعوا را خوب درک و شکایت را 

که از صدور چک اي  از جنبه موضوعي بررسي کند؛ به گونه

 . بالمحل در قبال دریافت کاال اطمينان حاصل شود

 اشتباه در تطبيق حکم   -4-2-2

عمل ارتکابي با قانون یکي دیگر از مصادیق  اشتباه در تطبيق

مسائل . ستا اشتباه است که مربوط به جنبه حکمي دعوا

اند از مقررات و قوانيني که براي تشریفات  حکمي عبارت

 ؛ستماع شود؛ مانند اینکه دعوا چگونه ااند دهدادرسي وضع گردی

دالیل به چه روشي  ؛ودخذ شأتوضيحات طرفين چگونه 

انطباق موضوع با مواد قانوني به چه صورت  ؛بررسي گردد

از کدام آیين دادرسي  ؛حکم چگونه اجرا شود ؛انجام گيرد

طرفي  پيروي گردد تا حقوق اصحاب دعوا و رعایت بي

دادرسي حفظ شود و رسيدگي منطبق با اصول و موازین 

قضایي باشد؛ به عبارت دیگر، مسائل حکمي در مقام قضا 

ه ناشي از اراده قاضي در تفسير و عبارت است از مسائلي ک

 (24: 4344، بازگير). اجراي قانون است

بررسي کرد و عنوان و  قاضي بعد از اینکه وقایع دعوا را کاماًل

وصف آنچه را که در واقع و خارج روي داده است، مشخص 

ساخت، ممکن است در مرحله سوم یعني تطبيق قانون بر آن 

براي مثال، . مورد و آنچه در خارج رخ داده است، اشتباه کند

فردي دو فقره چک با قيد اماني بودن بابت ثمن وسيله 

روشنده به بانک مراجعه و ف. خریداري شده به فروشنده بدهد

کند چون فروشنده  ميخودداري ها  بانک از پرداخت چک

، به عنوان کالهبرداري اقدام شود ميخذ طلب خود نأموفق به 

س از خود پهاي  حال اگر قاضي در بررسي. کند ميبه شکایت 

محل او را به جرم کالهبرداري تعيين عنوان مجرمانه چک بال

ل ارتکابي با قانون دچار اشتباه محکوم کند، در تطبيق عم

شده است، زیرا این عمل متهم مصداق چک بالمحل است و 

 . عناصر تشکيل دهنده کالهبرداري در آن وجود ندارد

 اشتباه در حکم  -4-2-3

اشتباه در حکم سومين قسم از اشتباهاتي است که در اصل 

با توجه به اینکه . قانون اساسي به آن اشاره شده است 414

در  یاتباه در موضوع است اشتباه در حکم، یا در نتيجه اش

بر موضوع، پس از اشتباه در حکم، جدا از دو  متطبيق حک

دهد، اشتباه در  آنچه در خارج روي مي. اشتباه مذکور نيست

در اي  تطبيق حکم در مورد خاص است، واال حکم هر واقعه

و به  دکن ميقانون مشخص است و اشتباه در حکم معنا پيدا ن

 قانون مجازات اسالمي که تقریبًا 13همين جهت در ماده 

قانون اساسي است، فقط به اشتباه در  414تکرار اصل 

کم بر مورد خاص تصریح موضوع و اشتباه در تطبيق ح

با وجود این، شاید بتوان ذکر اشتباه در حکم را  .گردیده است

مده قانون اساسي توجيه کرد که در آن آ 411براساس اصل 

قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در »: است

قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسالمي یا 

تواند به بهانه  فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نماید و نمي

سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به 

  «.ورزددعوا و صدور حکم امتناع 

له را در قوانين أبا عنایت به این اصل، اگر قاضي حکم مس

مدونه نيابد، موظف است با مراجعه به منابع معتبر، حکم 

اگر در این مرحله دچار اشتباه شود، . له را به دست آوردأمس

 . کند مياشتباه در حکم معنا پيدا 

 اشتباه قلمي -3-1-0

و امضاي آن،  يأپس از اتمام رسيدگي و صدور ردادرس 

د آن را ندارد، مگر دیگر حق دخل و تصرف و یا تغيير مفا
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 :3121آخوندي، ). ي و رفع اشتباهات قلميأبراي اصالح ر

اشتباه قلمي و یا سهو قلم آن است که در چگونگي  (1/01

نگارش و تحریر احکام اشتباهي رخ دهد، بدون اینکه در 

 .ته باشداستدالل و تصميم دادگاه اشتباهي صورت گرف

 خطا به لحاظ نوع و ميزان مغایرت  -3-1

 اشتباه قانوني و اشتباه شرعي  -3-1-3

اي فعلي چنين واژگاني وجود در قوانين و مقررات الزم االجر

قانون اصالح  110ولي با توجه به اینکه در بند دو ماده  ندارد

قانون  1و  7موادي از قانون آیين دادرسي کيفري و مواد 

مقرر  3137مصوب سال ها  تعيين موارد تجدید احکام دادگاه

شده و براساس آن در صورتي که حکم صادر شده مبتني بر 

اگزیر اشتباه قانوني یا شرعي است آن حکم قابل نقض است، ن

 . به تبيين این دو واژه هستيم

اشتباه قانوني عبارت است از مخالفت قاضي با کليه قواعد و 

مقصود . مقررات الزم االجراء، اعم از مقررات ماهوي و شکلي

که حکم قاضي مخالف شرع از اشتباه شرعي نيز این است 

کليه قوانين و »چه طبق اصل چهارم قانون اساسي اگر. باشد

ني، جزایي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، مقررات مد

و از  «....ها باید براساس موازین اسالمي باشد سياسي، و غير این

جنبه شرعي پيدا اي  رو در حال حاضر همه قوانين به گونه این

و تا حدي دور از واقعيت نيست که گفته شود هر  اند دهکر

حکمي که مخالف قانون باشد، مخالف شرع هم تلقي 

 337گردد، ولي اشتباه شرعي در موارد مذکور در اصل  مي

قانون آیين دادرسي مدني مصوب  1قانون اساسي و ماده 

، در موارد فقدان نص و یا تعارض و اجمال نص، 3172

در آن موارد قاضي موظف است با که  کند ميمصداق پيدا 

استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاواي معتبر، حکم قضيه را 

 . صادر کند

 نن و غيربّياشتباه بّي -3-1-1

در برخي از مواد قانوني از جمله ماده « ناشتباه بّي»اصطالح 

 2عمومي و انقالب و ماده هاي  قانون تشکيل دادگاه 32

آمده است که به موجب آن ها  دادگاهقانون تجدیدنظر آراي 

چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حکم »

ال این ؤاما س «.نماید ي را نقض و رسيدگي مجدد ميأببرد ر

 ن چيست؟ است که اشتباه بّي

با . ن در لغت به معناي بدیهي، واضح و آشکار آمده استبّي

عمومي و هاي  دادگاه قانون تشکيل 31ماده  1توجه به بند 

قانون آیين دادرسي مدني مصوب  113انقالب و بند ب ماده 

، 3171و بند ب قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  3172

ن، اشتباهي بدیهي و آشکار است؛ به طوري که اشتباه بّي

به قاضي صادر کننده تذکر داده شود، به دليل وضوح  هرگاه

در تحریر . ه خواهد شدّباشتباه، پي به آن خواهد برد و متن

کما یجوز »: الوسيله در مبحث نقض حکم قاضي آمده است

ه االول یرجع لضروري الفقه بحيث لو تنّب النقض لو کان مخالفًا

اگر  یعني (1/013 :3111امام خميني، ) «بمجرده لظهور غفلته

حکم قاضي، مخالف ضروریات و بدیهات فقهي باشد، به 

طوري که اگر به قاضي اول تذکر داده شود، از حکمش 

برگردد، نقض آن جایز است، زیرا معلوم است که غفلت کرده 

 . است

چه در کتب فقهي و حقوقي از چنين اگر« ناشتباه غيربّي»اما 

خي از کلمات استفاده نشده است، ليکن با توجه به براي  واژه

در  مثاًلبه برخي از مصادیق آن پي برد؛  توان ميفقها 

وز نقضه اال اذا علم جو ال ی»: ملحقات عروه الوثقي آمده است

الخير  لالجماع المحقق او بمخالفته للواقع بان کان مخالفًا قطعيًا

ففي غيرهاتين الصورتين  .المتواتر او اذا تبين تقصيره في االجتهاد

لدليل  یه، بل و ان کان مخالفًاألر الیجوز له نقضه و ان کان مخالفًا

قطعي نظري کاجماع استنباطي او خير محفوف بالقرائن و االمارات 

التي قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم االول، فان 

. ئذمقتضي اطالق عدم جواز رد حکم الحاکم عدم جواز نقضه حين

اال اذا حصل القطع بکونه خالف الواقع، فال یکفي في جواز النقض 

 :3170طباطبایي یزدي، ) «.کون الدليل علميا لبعض دون بعض

11) 
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ن را برخي از مصادیق اشتباه غير بّي توان مياز کالم فوق 

استنتاج نمود؛ از قبيل حکم مخالف با اجماع استنباطي و حکم 

رائن و اماراتي که بعضي اوقات مخالف با حدیث همراه با ق

شوند؛ به عبارت دیگر، حکم قاضي مخالف  موجب قطع مي

آور باشد، ولي براي برخي  دليلي باشد که براي بعضي یقين

 .آور نباشد دیگر یقين

 اسباب خطا  -1

آید که اشتباه قاضي ناشي  انجام گرفته، بر ميهاي  از بررسي

از جهل یا عدم التفات او است، زیرا تصور تعمد از جانب او با 

عدالت هماهنگي ندارد و بر این اساس، دو سبب مذکور در 

 .شود ميبررسي  بخشچند 

 جهل  -1-3

 جهل حکمي  -1-3-3

کسي که بر خود قانون آگاهي ندارد، دچار اشتباه  هرگاه

ر مورد حکم قانون و اصل ت د، اشتباه او ممکن اسشود ميحک

گذاري باشد و یا اشتباه در اثر تفسير و برداشت از قوانين  قانون

به عبارت دیگر،  (1/311 :3121شامبياتي، ). عارض گردد

. اشتباه حکمي، جهل یا اشتباه در قانون و یا تفسير آن است

                                                                                                 (1/31 :3112، صانعي)

و  شود ميگاهي اوقات ممکن است قاضي نيز دچار اشتباه حک

در این صورت آیا . اشتباه او ناشي از جهلش به قانون باشد

جهل او عذر محسوب است و زیان حاصل از این اشتباه نيز از 

مسؤوليتي رو  قانون اساسي است و از این 373مصادیق اصل 

 گير او نيست؟  دامن

مورد اتفاق است که پس از انتشار قانون و گذشتن  مسألهاین 

اطالعي از آن پذیرفته نيست  ادعاي بي موعد اجراي آن، دیگر

قانون نيز به . اند دهو ظاهر این است که همه از آن آگاه ش

اتکاي حکم ظاهر، همه را مطلع فرض کرده است و نظم 

که خالف این فرض را نتوان اثبات  کند ميعمومي ایجاب 

جهل به حکم رفع تکليف »: گویند کرد؛ این است که مي

چنانچه کساني درصدد آگاه  (313 :3121 کاتوزیان،) «.کند نمي

شدن از قانون برنيامده باشند، فرض این است که در این راه 

و به بهانه این تقصير نباید از  اند دهمسامحه و سهل انگاري کر

الزمه این امر این است که . تحمل نتایج آن معاف گردند

شده است، الزم  وضعها  قانون بر همه افرادي که براي آن

چه در حقيقت جاهل به وجود قانون هم االجرا باشد؛ اگر

فقها در خصوص احکام کيفري قاعده کلي دیگري نيز . باشند

ال یقبل في دار االسالم العذر بجهل »: اند  بيان کرده و گفته

 (7/102 :3131کليني، ) «االحکام

گفتني است که ميان جهل قصوري و جهل تقصيري، فرق 

و آن عبارت  شود ميجهل قصوري عذر محسوب . داردوجود 

صف به جهل در شرایطي قرار گيرد است از اینکه شخص مّت

. د به حکم دسترسي و آگاهي پيدا کندتوان ميکه به هيچ وجه ن

همچنين از مصادیق جهل قصوري، موردي است که شخص 

کوتاهي نکند و تفحص و تحقيق کند و در عين حال از مفاد 

قانون اطالع حاصل نکند، و تفحص و تحقيق کند و در عين 

حال از مفاد قانون اطالع حاصل نکند، ليکن جهل تقصيري 

انگاري و تقصير  در اثر سهل یعني جهلي که شخص جاهل –

و چنين  شود ميعذر محسوب ن –به دنبال آگاهي نرفته 

جاهلي مستوجب کيفر است، زیرا به موجب روایات متعدد و 

به دليل عقل و اجماع، تعلم احکام الزم است و مطابق برخي 

که چرا چنين  شود مياز روایات، وقتي به مرتکب جاهل گفته 

به وي . دانستم گوید نمي پاسخ مي عملي را انجام دادي، در

 «هال تعلمت؛ چرا نياموختي؟»: گویند مي

دکتر کاتوزیان درباره کليت این قاعده در قلمرو حقوق 

کند،  قاعده جهل به حکم، رفع تکليف نمي»: نویسد خصوصي مي

در حقوق خصوصي، قاعده مطلقي نيست و گاه به طور استثنایي 

توان گفت  ستثنا به طور خالصه ميدر بيان این ا. شوند رعایت نمي

گذار حمایت از کساني باشد که عمل را به  هرگاه غرض قانون

اند یا مقصود از وضع قانون حفظ منافع اشخاصي  اشتباه انجام داده

اند، ادعاي  باشد که با حسن نيت مرتکب عمل نامشروعي شده
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ادعاي جهل به قانون پذیرفته خواهد شد، زیرا اگر در این موارد نيز 

گذار و غرض از وضع قانون  جاهل پذیرفته نشود، مقصود قانون

تامين نخواهد شد؛ یعني نپذیرفتن ادعاي جهل با اجراي درست 

 (371: 3171کاتوزیان، ) «.قانون منافات دارد

 جهل موضوعي  -1-3-1

 گذار قانوناشتباه موضوعي در موردي است که قاضي به حکم 

آگاهي دارد، ليکن در تشخيص نوع عمل یا کيفيات و نتایج 

در اصول فقه از اشتباه موضوعي به شبهه . آن اشتباه کند

اینکه حکم  و آن عبارت است از شود ميموضوعيه تعبير 

ولي موضوعي خاص از آن به  موضوعي کلي معلوم است

در موضوع بحث ما، . جهتي از جهات مورد تردید قرار گيرد

يان اشتباه موضوعي با شبهه موضوعيه این است که فرق م

منظور از اشتباه قاضي شک و تردید او در موضوع نيست، 

ي جزم او خالف لبلکه او به موضوع جزم پيدا کرده است، و

واقع است، زیرا تعيين موضوع اولين وظيفه قاضي است؛ در 

حالي که اشتباه در شبهه موضوعيه، به معناي شک و تردید 

اشتباه قاضي ناشي از این اشتباه  هرگاه. د موضوع استدر خو

باشد، به طور مسلم از مصادیق اصل  است؛ بنابراین 

يت حاصل از عمل زیان بار قضایي نيز بر عهده دولت مسؤول

 .قرار مي گيرد

 تفسير نادرست  -1-1

گاهي اوقات ممکن است اشتباه حکمي قاضي، ناشي از تفسير 

مطلع و  او از قوانين و مقررات کاماًل او از قانون باشد؛ یعني

آگاه است و قصد تخلف از مقررات موضوعه را هم ندارد، اما 

در مقام معنا و استنباط از مواد قانون، در کشف مقصود و 

دچار اشتباه شود و بدین جهت حکم او  گذار قانونمنظور 

ال مطرح ؤدر این صورت این س. موجب ورود خسارت گردد

شامل این نوع  373اشتباه مذکور در اصل  که آیا شود مي

 اشتباه است؟ 

وظيفه قوه قضائيه این است که قوانين مصوب را در موارد 

. اختالف اجرا کند و قضات از دادن حکم کلي ممنوع هستند

: ماده چهارم قانون آیين دادرسي مدني مقرر مي دارد

تکليف اند در هر مورد دعوا به طور خاص تعيين  ها مکلف دادگاه»

 «.نماید و نباید به صورت عام و کلي حکم صادر کنند

قانون اساسي، یکي از لوازم تمييز  71تفسير قضایي در اصل 

حق دانسته شده است و لزوم تفسير قانون به منظور رفع 

زیرا وقایع . مشکل دادرس در مقام فصل خصومت است

اند که  دهخارجي و دعاوي بين مردم چنان گوناگون و پيچي

. گونه ابهام و نقصي ندارد تي در مواردي که قانون هيچح

دادرس ناگریز از تفسير آن است دادگاه باید مظهر خارجي 

اجراي قانون را تعيين کند؛ یعني به مفاهيم قانوني جنبه مادي 

بر . را روشن کند گذار هاي قانون بدهد و معناي واقعي گفته

ررات کلي و این اساس، قاضي در مقام اجراي قوانين و مق

بر قضایاي شخصيه ناگریز از تفسير قانون است ها  تطبيق آن

آگاه نيست، چه بسا در این راه به  گذار قانونو چون از اراده 

دانستن او در قبال هر اشتباه ناشي از  مسؤولخطا رود و 

 هرگاهرو  رسد؛ از این نون، قابل قبول به نظر نميتفسير قا

منع اجتهاد »صریح و روشن باشد، بنابر اصل  گذار قانونحکم 

، اگر قاضي با اجتهاد یا تفسير مخالفي از آن «در مقابل نص

د توان ميموجب ورود خسارتي گردد، شاید بتوان گفت که او ن

رهایي یابد، چه ها  يتمسؤولبه بهانه داشتن حق تفسير، از این 

  .شود مياینکه این عمل در واقع یک نوع تقصير محسوب 

 گيرينتيجه

يت اصلي عمل فعل زیان بار بر عهده عامل آن است، مسؤول

از این اندیشه به طور  توان ميليکن در شغل پر خطر قضا ن

کامل پيروي کرد؛ به همين جهت و به منظور حمایت از 

هاي  قضات، خسارت ناشي از خطاي قاضي که در چهره

  .، بر عهده بيت المال استکند ميمختلف بروز 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار
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در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

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

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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