بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
علی احمدی فر* محمدحسین رجبیه** اکبر رجبی
تاریخ دریافت1397/08/16:
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تاریخ پذیرش1397/10/24:

چکیده
تقصیر یا اشتباه قاضی یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران می باشد .با وجود اینکه
قوانین مختلفی از جمله (اصل  171قانون اساسی ،مادة  58قانون مجازات اسالمی ساا ،1370
مواد  13و  486قانون مجاازات اساالمی مصاو

 ،1392ماواد  255لغایات  259قاانون آیاین

دادرسی کیفری سا  1392و ماده  30قاانون نظاارت بار رفتاار قضاات مصاو

 )1390ایان

مسئولیت را شناسایی کردهاند ،قوانین مذکور در خصوص نحوة مطالبة خسارت ناشی از اشاتباه
یا تقصیر قاضی مبهم میباشند .در این پژوهش با هدف بررسی این موضوع سعی در مطالعة آن
در حقوق ایران داشته ایم .با بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئولیت مدنی و بر اساس نتاای باه
دست آمده از این پژوهش در صورت تقصیر قاضی ،شخصاً و در صورت اشتباه ،دولت ملزم به
جبران خسارت می شود .به منظور مطالبة خسارت ،در هار دو صاورت بایاد ادااای زیاندیاده
نخست در دادگاه االی انتظامی قضات اثبات و پس از احراز اشتباه یا تقصیر توسط این دادگاه،
دادگاه امومی تهران با ورود در ماهیت داوی و بررسی دالیل و مدافعات طرفین حسب ماورد
حکم به پرداخت خسارت توسط دولت یا قاضی و یا رد داوی مدای صادر میکند.
واژگان کلیدی :تقصیر ،اشتباه ،خسارت ،قاضی ،مسئولیت مدنی.

* دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق دانشکده الوم انسانی ،واحد خمین ،دانشاااه
آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
** استادیار گروه حقوق دانشکده الوم انسانی ،واحد خمین ،دانشااه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
نویسنده مسئو mhrinfo@yahoo.com
** استادیار گروه حقوق دانشکده الوم انسانی ،واحد خمین ،دانشااه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
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مقدمه
جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بعنوان یکی از منابع مسائولیت در
اصل  171قانون اساسی شناسایی شدهاست .مطابق این اصل در صورت تقصیر یا اشاتباه
قاضی و ورود خسارت زیاندیده میتواند مطالبة خساارت نمایاد .در صاورت تقصایر،
قاضی شخصاً مسئو جبران خساارت وارده مای باشاد و در صاورت اشاتباه خساارت
بایستی توسط دولت جبران شود .پیرو تصویب این اصل قانون اساسی ،قوانین مجاازات
اسالمی مصو

 1370و  ،1392آیین دادرسی کیفاری ساا  1392و نظاارت بار رفتاار

قضات مصو

1390به این موضوع پرداختهاند.

این قوانین به صورت کلّی به امکان مطالبة خساارت پرداختاهاناد ولای در ایان
خصوص که زیاندیده از چه طریقی بایستی اقدام به مطالبة خسارت نمایاد دارای ابهاام
میباشند .در پژوهشهای صورت گرفته هرچند تا حدودی به موضوع پرداختهشده ،ولای
تمامی شرایط مطالبة خسارت و روش شکلی آن مورد مطالعه قارار نارفتاه و مطالعاات
صورتگرفته بر اسااس قاوانین ساابق مایباشاند .در پاژوهش حاضار شارایط تحقاق
مسئولیت مدنی قاضی جهت جبران خسارت ،مبانی قاانونی جباران خساارت ناشای از
اشتباه یا تقصیر قاضی ،شامل اصل  171قانون اساسی و قوانین حااکم در نظاام قضاایی
فعلی ازجمله :ماده  30قانون نظارت بر رفتار قضاات ،ماواد  13و  486قاانون مجاازات
اسالمی و مواد  255و  259قاانون آیاین دادرسای کیفاری ،مناابع فقهای مبناای جباران
خسارت و همچنین مطالعه تطبیقی در برخی کشاورها ماورد بررسای قارار مایگیرناد.
مراجع صالح رسیدگی کننده و تجویز کننده رسایدگی باه ایان دااوی و نحاوه مطالباه
خسارت وارده در مراجع مذکور شامل دادگاه اماومی تهاران و دادگااه ااالی انتظاامی
قضات مورد مطالعه قرار گرفته و به این موضوع پرداخته میشود که مطالبه داوی مورد
نظر مانند سایر دااوی الیه اشخاص بدون راایت تشاریفات در دادگااه اماومی قابال
رسیدگی بوده ،یا به لحاظ اهمیت شغل قضا و موقعیت قضاات در صاورتیکه خساارت
در اثر اشتباه یا تقصیر حرفهای آنان باشد ابتدا باید اشتباه یا تقصیر در دادگاه االی احراز
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و پس تجویز این دادگاه ،دادگاه امومی تهاران مجااز باه رسایدگی باه دااوی ماذکور
میباشد .با توجه به اینکه قوانین مربوطه در خصوص نحاوه مطالباه خساارت ناشای از
اشتباه یا تقصیر قاضی از شافافیت و جامعیات الزم برخاوردار نباوده و دارای ابهامااتی
میباشند .در این پژوهش سعی شده ضمن اشاره به این موضاوع در بعضای کشاورها و
بررسی و نقد برخی از آرایی که در این زمینه صادر شده به ابهامات و چالشهای موجود
پاسخ داده شود.
 -1پیشینه تاریخی
در قانون اساسی مشروطه سا  1285هجری شمسی ،شامل  51اصل و  107اصال
بهانوان متمم ،هیچاونه اشارهای به مطالبه خسارت ناشای از اشاتباه یاا تقصایر قاضای
نشده و اصل  81متمّم قانون اساسی مذکور با اشاره به تقصیر حاکم محکمه مقرر داشته:
«هیچ حاکم محکمه ادلیه را نمیتوان از شغل خود موقّتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت
تقصیر تغییر داد مار اینکه خودش استعفاء نماید ».این اصال همچنانکاه مشاهود اسات
مربوط به تغییر حاکم محکمه می باشد و نه مسایل مورد مطالعه در این پژوهش .در ماده
 11قانون مسئولیت مدنی سا  1339قانوناذار کارمندان دولات را در صاورتی کاه باه
مناسبت انجام وظیفه امداً یا در نتیجة بیاحتیااطی خساارتی باه اشاخاص وارد نمایناد
شخصاً مسئو جبران خسارت وارده دانسته و چنانچه خساارت مساتند باه امال آنهاا
نباشد جبران خسارت را بر اهدة اداره یا مؤسسه مربوطه قرار دادهاست .در این ماده باه
اشتباه کارمند اشارهای نشده و به امد یا بیاحتیاطی کارمندان که یکی از ماوارد تقصایر
میباشد پرداخته شدهاست .مطابق ایان مااده قضاات جازء کارمنادان دولات محساو
میشوند لکن نحوة احراز و مرجع تشخیص بیاحتیاطی و مرجع صالح رسیدگی کنناده
به داوی خسارت مذکور مشخص نشدهاست.
در اصل  171به موضوع اشتباه یا تقصیر قاضی اشاره شاده و اصال ماذکور مقارر
داشته« :هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر
مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی متوجّه کسی گردد ،در صورت تقصایر ،مقصّار طباق
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موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خساارت باه وسایله دولات جباران
میشود ،و در هر حا از متهم اااده حیثیت می گردد ».ماده  58قانون مجاازات اساالمی
مصو

 1370هر چند ناقص و در برخی موارد مغایر با ایان اصال ،آنارا را باه نحاوی

تکرار و مقرر داشته« :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکام
بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجّه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صاورت
تقصیر مقصّر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت باه وسایلة
دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یاا اشاتباه قاضای موجاب
هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اااده حیثیت او اقدام شاود ».مااده ماذکور باا
تصویب قانون مجازات اسالمی سا  1392نساخ و مااده  13قاانون اخیار جانشاین آن
شدهاست.
ماده  13قانون مجازات اسالمی نیز ایراد هرگونه صدمه یا خسارت از روی اماد
یا تقصیر یا صدور حکم توسط قاضی به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا اجرای آنها
به لحاظ تجاوز از میزان و کیفیت مقرر در قانون یا حکم دادگااه را ،موجاب مسائولیت
کیفری و مدنی مرتکب دانسته و در صورت ایراد صادمه یاا خساارت بادون اماد یاا
تقصیر و در اثر اشتباه قاضی بیتالما را ملزم به جبران خسارت دانسته و مقارر داشاته:
«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب ماورد نبایاد از میازان و
کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگوناه صادمه و
خسارتی که از این جهت حاصل شود ،در صورتی کاه از روی اماد یاا تقصایر باشاد
حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت ،خساارت از
بیت الما جبران میشود».
مواد  255لغایت  259قانون آیین دادرسی کیفری سا  1392به جباران خساارت
وارده به متهمانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسای در اثار اشاتباه یاا تقصایر
مقامات قضایی ،بیگناه بازداشت شدهاند و مسئو جبران خسارت وارده و نحوه مطالباة
آن پرداختهاست.
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ماده  30قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به داوای جبران خساارت ناشای
از اشتباه یا تقصیر قاضای موضاوع اصال  171قاانون اساسای را در صاالحیت دادگااه
امومی تهران قرار داده و رسیدگی به دااوای ماذکور در دادگااه اماومی را مناوط باه
احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه االی دانسته است .برابار تبصاره ذیال ایان مااده
تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا ادم تشکیل پرونده مانع از رسایدگی دادگااه
االی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
 -2مفاهیم
در این قسمت به بررسی مفهوم اشتباه و تقصیر قاضی میپردازیم.
 -2-1اشتباه قاضی
اشتباه در لغت «مانند شدن چیزی به چیز دیار در نظر انسان ،شک و شبهه ،سهو
و خطا( ».امید )142: 1376 ،معنی شده و در اصطالح «اشتباه تصّور نادرستی است که
انسان از حقیقت پیدا میکند( ».کاتوزیان )188: 1366 ،همچنین گفته شده «اشتباه در
صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء شبهه از سوی دو طرف
داوی یا شهادت نادرست و اقرار بر خالف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا
متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد و مانند اینها دست دهد و مانع از
دستیابی قاضی به ادالت و حق شود( ».کاتوزیان )370-369 : 1382 /1 ،در اشتباه،
موضوای با موضوع دیار برای انسان مشتبه شده و بر مبنای آن املی را به جای املی
دیار انجام میدهد و تصّور میکند کار مورد نظرش را انجام دادهاست .منظور از اشتباه
قاضی که منجر به خسارت به دیاران میشود زمانی است که بدون قصد و امد و در
اثر سهو موجب ایراد خسارت شود و اشتباه ناشی از حرفه یا شغل او بوده و مرتبط با
آن باشد .در قانون نیز اشتباه مورد توجّه قرار گرفته و قانوناذار در مواد مختلفی به آن
پرداختهاست .از جمله مواد  200به بعد قانون مدنی در مورد شناسایی اشتباه در
معامالت ،ماده  159قانون مجازات اسالمی در اشتباه مأمور.
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اشتباه قاضی وضعیتی است که بدون اینکه اامد باشاد (بناابر قاانون اساسای) در
موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص مرتکب آن شاود .در تعریا

ایان

نوع اشتباه گفته اند« :اشتباه قاضی وقتی است که وی بادون قصاد و نیّات و باه دالیال
دیار امالً موجب ضرر و زیان بشود( ».هاشمی )400: 1383 /2 ،یا «اگر قاضی دچاار
اشتباه شود و در نتیجة اشتباه او خسارتی به دیاری وارد شاود ضاامن نیسات و چاون
محسن است ضمان بر اهده بیتالما است( ».نجفی)80 : 1393 /40 ،
اصل  171اشتباه را شامل اشتباه موضوای ،یا حکمی و یا تطبیق حکم بر موارد
خاص دانسته است .در غیر این صورت و در مواردی که اشتباه قاضی مربوط به شغل و
حرفة او نمیباشد ،اشتباه شغلی نبوده و این مقررات بر اشتباه او حاکم نخواهد بود.
اشتباه موضوای« :اشتباه موضوای زمانی پیش میآید که کسی دانسته ظاهرا امل
مشروای را انجام میدهد ولی در تشخیص نوع امل و یا کیفیات و نتای آن در اشتباه
است( ».شامبیاتی )113 : 1378 /2 ،در اشتباه موضوای قاضی با الم به حکم نسبت به
موضوع اشتباه میکند .مانند اینکه فرد دیاری را به جای متهم حبس میکند یا به جای
خواسته خواهان موضوع دیاری را مورد حکم قرار میدهد.
اشتباه حکمی « :اشتباه حکمی ابارت است از تصور وجود قانونی که اساسا وجود
ندارد یا تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر درست است».
(جعفریلنارودی )45 : 1367 ،همچنین گفتهشده «اشتباه حکمی اشتباهی است که
نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت میگیرد( ».صانعی )63: 1371/2 ،در این اشتباه
قاضی در تشخیص حکم قانون اشتباه میکند .به این ترتیب که به جای قانون موضوع
حکم ،قانون دیار یا قانونی را که اساسا وجود ندارد مستند تصمیم یا حکم خود قرار
میدهد.
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اشتباه ناشی از تطبیق حکم بر مورد خاص :اشتباهی است که قاضی قانون مرباوط
به موضوع داوی را تشخیص نداده ،و به جای قانون حااکم قاانون دیااری را مساتند
تصمیم یا حکم خود قرار میدهد.
 -2-2تقصیر قاضی
تقصیر در لغت «کوتاه کردن ،کوتاهی کردن ،در کاری کوتاهی و خطا کردن
است( ».امید )404: 1376 ،در اصطالح « ترک املی که شخص ملزم به کردن آن است
یا ارتکا

املی که از انجام دادن آن منع شده است( ».جعفریلنارودی)175: 1367 ،

و « انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و
اجتماای اامل فعل زیانبار قرار گیرد چنین املی را انجام ندهد( ».باریکلو)49: 1387 ،
و « یک اشتباه در رفتار که به فاال آن قابل اسناد و انتسا

باشد( ».لورراسا)51: 1375 ،

ماده  953قانون مدنی تقصیر را اام از تفریط و تعدّی دانسته .ماده  951قانون مذکور
مقرر داشته :تعدّ ی ،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به ما یا حق
دیاری و ماده  952بیان داشته :تفریط ابارت است از ترک املی که به موجب قرارداد
یا متعارف برای حفظ ما غیر الزم است .مطابق تبصره ذیل ماده  145قانون مجازات
اسالمی :تقصیر اام از بیاحتیاطی و بیمباالتی است .مسامحه ،غفلت ،ادم مهارت و
ادم راایت نظامات دولتی و مانند آنها ،حسب مورد ،از مصادیق بیاحتیاطی یا
بیمباالتی محسو

میشود.

تقصیر قاضی ،زمانی است که در انجام وظیفة قضایی خود مرتکب بیاحتیاطی و
بیمباالتی شده و در نتیجة آن به دیاران زیان وارد شود .به این ترتیب که در صورت
تعدی یا تفریط قاضی ،نقض امدی قوانین و مقررات مربوط به نظام اداری و
بیاحتیاطی و بیمباالتی قاضی و ورود خسارت ،تقصیر وی محقق میشود .در تقصیر
نیز مانند اشتباه شرط ورود خسارت نهفتهاست ،هرچند قاضی در انجام موارد فوق
تقصیر داشته باشد ،تا زمانی که از این تقصیر خسارتی محقق نشود ،تقصیر قاضی
مصداق نخواهد داشت.
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 -3مبانی مسئولیت مدنی
در این قسمت به بررسی مبانی و منابع مسئولیت مدنی قاضی در فقه و قوانین
موضواه پرداخته میشود.
-3-1مبانی فقهی
در این بخش به منابع فقهی مسئولیت مدنی قاضی شامل قرآن کریم و سایر مناابع
و ادله میپردازیم.
 -3-1-1قاعدة الضرر
یکی از قوااد فقهی مشهور که مبنای جبران خسارت و دفع ضرر به اشخاص
میباشد و در بیشتر ابوا

فقه کاربرد دارد و میتواند مستند تحقق مسئولیت مدنی

قضات قرار گیرد ،قااده الضرر و الضرار فیاالسالم میباشد .بر اساس این قااده ،ضرر
در اسالم مشروایت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار نفی شدهاست« .قااده الضرر به
معنی نفی مشروایت هرگونه ضرر و ضرار در اسالم است( ».مشکینیاردبیلی: 1374 ،
 )203همچنین «روایت الضرر در حدّ تواتر است( ».حسینیروحانی)383 : 1413/5 ،
 -3-1-1-1ادله قاعده الضرر
یک -آیه  233سوره بقره« -ال تضار والده بولدها و ال مولود لاه بولاده» ایان آیاه
شریفه مادران و پدران را از ضرر رساندن به فرزندانشان نهی کردهاست .و بنا بار تفسایر
دیار ،هریک از والدین از ضرر زدن به دیاری به واسطة فرزندشان نهی شدهاست .و از
این آیه فهمیده میشود که ضرر رساندن هر کس به دیاری ممنوع و ناروا میباشد.
دو -آیة  231سوره بقره« -و ال تمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا» این آیه شریفه مردان را
از ناهداری زنان در قید زوجیت جهات آزار و اذیّات و تجااوز باه حقاوق آناان مناع
فرمودهاست و در مفهومی دیار «مردان را از رجوع به قصد اذیّت و ضرر همسران نهای
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کردهاست ( ».االمهطباطبایی )34 : 1386/2 ،در این آیه نیز ضرر رساندن باه دیااران از
جمله زنان به هر طریق منع شدهاست.
سه -آیه  282سوره بقره« -و ال یضارّ کاتب و الشهید» «مفهوم آیه ایان اسات کاه
نباید نویسنده و گواه را زیان برساانید( ».االماهطباطباایی )349: 1386/2 ،یاا «کاتاب و
گواهی دهندة دین نباید ضرر برساند و کاتب و تنظیم کنندة دین و معامله نباید اماری را
که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتااده گاواهی
دهد و چیزی از آن نکاهد ( ».محققداماد )173: 1397 ،آیاه شاریفه باه طاور کلای هار
اقدامی را که موجب ضرر رساندن به دیاران شود منع نمودهاست.
چهار -آیه  12سوره نساء« -من بعد وصیته یوصی بها او دین غیر مضارّ» یعنای پاس از
وصیّتی که نسبت به ما شده یا پس از قرضی که اقرار به آن ،در وصیّت به وارثان زیان
نزند .بر اساس این آیه «ترکه بعد از آن که مورد وصیّت یا دین از ترکاه خاار گردیاد
بین ورثه تقسیم میشود ،به شرط آنکه موصی زیان رساننده نباشد ،یعنی وصیّتی کاه در
آن ،موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و الزم االجراست ،چون چاه بساا
موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیّتی ظالمانه کناد و بادین وسایله
ورثه را از میراث محروم سازد( ».محققداماد)173 :1397 ،
االوه بر آیات مذکور آیات دیاری در قرآن کریم به منع ضرر رساندن به دیااران
و لزوم دفع و جبران آن اشاره نمودهاند ،مانند آیاات  6ساوره طاالق 92 ،ساوره نسااء،
194 ،173و 196سوره بقره و آیات متعدّد دیار.
 -3-1-1-2سنت
حدیث معروفی که در رابطه با قااده الضرر وارد شادهاسات داساتان سامره بان
جند

میباشد ،امام بااقر(ع) در اینخصاوص فرماودهاسات در زماان رساو اهلل «ص»

سمره بن جند

در جوار خانه مردی از انصار درخت خرمایی داشت کاه راه اباور آن

از داخل ملک آن مرد انصاری میگذشت .سمره برای سرکشی به آن درخت به کرّات و
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سر زده وارد ملک مرد انصاری مایشاد و بادین ترتیاب باااث مزاحمات خاانوادة او
میگردید تا اینکه ارصه بر صاحبخانه تنگ شد و به سمره گفت تو بدون اطّاالع وارد
منز من میشوی و  .....حضرت پیامبر(ص) به ثمره فرمود دست از درخت بردار و باه
جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد ،ثمره نپذیرفت تا اینکه پیامبر(ص)
فرمود«.انّک رجل مضارّ و الضارر و الضارار الای ماؤمن» و دساتور داد آن درخات را
کندند و نزد سمره انداختند( .صدوق 103: 1414/3 ،و نوری)147 : 1408/3 ،
بنابراین براساس نصوص قرآنی و روایات وارده به لحاظ مطلاق باودن مناع ورود
ضرر و لزوم جبران خسارت به اشخاص زیان دیده ،چنانچه در انجام وظاای

حرفاه ای

قضات در اثر اشتباه یا تقصیر آنان به افراد خساارت وارد شاود خساارت وارده حساب
مورد توسط دولت یا شخص قاضی باید جبران شود.
 -3-1-2قاعده اتالف
از قوااد فقهی دیار که مبنای جبران خسارت نسبت به اشخاص بوده و میتواناد
مستند مسئولیت مدنی قضات قرار گیرد ،قااده اتالف است« .اتالف گاه بالمباشره اسات
و گاه بالتسبیب ،مراد از مباشرت ایجاد الت تل

است مثل قتل و خوردن و ساوزاندن.

تسبیب ایجاد چیزی است که چون ایجاد شود موجب تل

میگردد اما تلا

باه التای

غیر از آن چیز است ،به شرط اینکه قصد ایجاد سبب وجود داشتهباشد .مثل حفر کنناده
چاه و باز کننده سرظرف( ».حسینیمراغهای)433: 1417/2 ،
در اتالف شخص مستقیما و بدون واسطه ما دیاری را تلا
مفهوم ،قضات کمتر مرتکب تل

اموا اشخاص و اصحا

مایکناد« .در ایان

پرونده مایشاوند ،زیارا در

حین انجام وظیفة قضایی ،قاضی کمتر به طور مستقیم ما دیاری را تلا

ماینمایاد».

(افشار )53 : 1381 ،همچنین «در صدق اتالف انجام امل خاص معتبر نیست و ممکن
است اتالف از امل سلبی باه معنای اادم مراقبات و محافظات بوجاود آیاد( ».امیاد
زنجانی)114 : 1382 ،
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در تسبیب شخص مستقیما ما دیاری را تل
آن است که شخص بطور مستقیم در تل

نمیکند .به ابارت دیار« ،تسبیب

یا کسر شأن و یاا صادمات روحای و بادنی

دیاری نقش نداشته لکن برای تحقق آنها سبب سازی کاردهاسات .در ایان صاورت آن
شخص با راایت سایر جهات ،ضامن خسارتی است که به وجود آمدهاست .مانند آنکاه
حکم به بازداشت شخص یا اموا آن شخص صادر کند یا حکم به محکومیت ماالی او
به نفع دیاری بدهد( ».سلطانینژاد)161-160 : 1376 ،
 -3-1-2-1ادله قاعده اتالف
در این قسمت قااده اتالف در قرآن کریم و سنت مورد مطالعه قرار میگیرد.
-3-1-2-1-1کتاب
یک – آیه  194سورة بقره «فمن ااتدی الیکم فااتدوا الیه بمثل ماااتدی الیکم»
پس هر کس بر شما تعدّی کرد ،شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید« .تقریاب اساتدال
بر ضمان اتالف از آیه فوق به این صورت است که تل

کردن اموا و مناافع و حقاوق

دیاران بدون اجازه آنان یکی از مصادیق تعدّی است و بر اسااس مفااد آیاه باه هماان
مقدار جایز است از متجاوز مطالبه شود( ».لطفی )93 : 1382 ،براساس آیه شریفه اتالف
و تعدّی به اموا دیاران موجب ضمان است و صاحبما میتواند به همان میازان کاه
در اثر تعدّی از ما او تل

شده نسبت به ما تل کننده تعدّی نماید.

دو-آیه  40سوره شوری «و جزاؤا سیّئه سیّئه مثلها» پاداش بدی مانند هماان بادی
است .آیه شریفه اطالق اام داشته و شامل اتاالف اماوا هام مایشاود و براسااس آن
هرکس ما دیاری را تل
ما او تل

شده به ما تل

کند ضامن است و صاحبما میتواند به همان میزانای کاه
کننده زیان وارد نماید« .همچناین اتاالف اختصااص باه

اایان ندارد بلکه شامل منافع هم هست( ».شریعتباقری)78 : 1387 ،
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 -3-1-2-1-2سنت
روایات متعدّدی در خصوص حرمت اتالف اموا دیاران و لزوم جبران خسارت،
از معصومین و پیشوایان دین نقل شده است که به شرح ذیال باه برخای از آنهاا اشااره
میشود.
یک -از امام صادق «ع» نقل شده که هرکس چیزی در راه مسلمانها قارار دهاد و
موجب زیان راه و اابر شود ضامن است( .حرااملی)181 : 1409/27 ،
دو -امام صادق «ع» در بارة کسی که شهادت ناحق او سبب اتالف ماا دیااری
شدهاست فرموده :اگر ما باقی باشد به صاحبش برگردانده میشود ،در غیر این صورت
شاهد به اندازهای که از ما دیاری تل

کردهاست ضامن است( .حر ااملی: 1414/19 ،

)327
سه -حضرت امیر المؤمنین الی «ع» فرمودهاست کسی که چهارپاایی را بکشاد و
درختی را بیهوده ببرد یا کشتزاری را خرا

کند یا خانهای را ویران سازد یا چاه آ

یاا

نهری را از بین ببرد ،باید قیمت آنچه را که تباه و فساد کاردهاسات باه اناوان غرامات
بپردازد و اگر امدی بوده تعزیر و تأدیب هم بشود ،ولی اگر به خطا این کارها را انجاام
دادهباشد فقط بر او غرامت است و حبس و تأدیب بر او نیست و اگر حیوانی را نااقص
کند بر او الزم است تفاوت قیمت آنرا به صاحبش تأدیه نماید( .نوری)147 : 1408/3 ،
االوه بر روایات ،ابارت «من اتل
تل

ما الغیر فهو له ضامن» هرکس ما دیااری را

کند ضامن است ،قااده اتالف از آن گرفتاه شادهاسات و آنارا باه معصاومین «ع»

نسبت دادهاند.
براین اساس ،نصوص قرآنی و روایات وارده همانند قااده الضرر به مطلاق باودن
منع اتالف اموا دیاران و لزوم جبران خسارت به اشخاص زیان دیاده پرداختاهاناد ،در
نتیجه چنانچه در اثر اشتباه یا تقصایر قضاات در انجاام وظاای

حرفاه ای آناان اماوا
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دیاران تل

و به افراد خسارت وارد شود خسارت وارده حسب مورد توسط دولت یاا

شخص قاضی باید جبران شود.
 -3-2مبانی قانونی
در این بخش به مبانی قانونی مسئولیت مادنی قاضای از جملاه قاانون اساسای و
قوانین اادی پرداختهمیشود.
 -3-2-1قانون اساسی
برابر اصل  171چنانچه در اثر تقصیر قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بار
مورد خاص ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود برابر موازین اسالمی نامبرده ضامن
جبران خسارات وارده میباشد و در صورتیکه اشتباه یا قصور وی در موضوع یاا حکام
یا تطبیق حکم بر مورد خاص موجب خسارت به دیاری شود مسئولیتی بار اهاده وی
نبوده و دولت مسئو جبران خسارت وارده میباشد«.در این اصل قانوناذار برای اولین
بار در حقوق ایران صراحتاً برای قضات در مواردی که مرتکب تقصایر شادهباشاند ،در
برابر اشخاص زیاندیده ،مسؤلیت مدنی پیشبینای نماوده ریشاة ایان اصال را بایاد در
نظرات فقهاء و قااده الضرر یافت( ».تقیزاده« )142 : 1393 ،درصورت اشاتباه قاضای،
نظر به اینکه وی قصد و نیّت ایراد خسارت به غیر را نداشته ،ادم مسائولیت وی اماری
منطقی به نظر میرسد .امّا به هرحا  ،چون در اقادام قضاائی راه خطاا پیماوده شاده و
دیاری خسارت دیدهباشد ،حق این است که جبران خسارت به هر نحو باه امال آیاد.
فلذا چون دستااه حاکمیت (قوّه قضائیّه) مسئولیّت نهاایی امار قضاا را بار اهاده دارد،
ضمان متوجّه آن دستااه میشاود( ».هاشامی« )401-400 : 1383/2 ،شناساایی تقصایر
قضایی حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانوناذار دارد و ساایر قاوانین در پرتاو ایان
اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیر شود ،هرچند که این اصل نیز به نحاو کامال گویاا
نیست(».سلطانی نژاد)150 : 1376 ،
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 -3-2-2قوانین عادی
در این قسمت قوانین اادی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند.
 -3-2-2-1قانون مسئولیت مدنی
ماااده  11قااانون مساائولیت ماادنی بااه خسااارت وارده توسااط کارمناادان دولاات و
شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها باه اشاخاص و مسائو جباران خساارت وارده
پرداخته و مقرر داشته« :کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که باه
مناسبت انجام وظیفه امداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسااراتی باه اشاخاص وارد نمایناد
شخصاً مسئو جبران خسارت وارده میباشند ولای هرگااه خساارات وارده مساتند باه
امل آنان نبوده و مربوط باه نقاص وساائل ادارات و مؤسساات مزباور باشاد در ایان
صورت جبران خسارت بر اهده اداره یا مؤسسه مربوطاه اسات ولای در ماورد ااماا
حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین مناافع اجتمااای طباق
قانون به املآید و موجب ضرر دیاری شاود دولات مجباور باه پرداخات خساارات
نخواهد بود ».این مااده باه مسائولیت کارمنادان دولات در جباران خساارت وارده باه
اشخاص بهطور امد یا در اثر بیاحتیاطی در انجام وظیفه درصورتی که خسارت مربوط
به نقص وسایل اداری باشد اشاره نمودهاست .باتوجه به اینکاه در معناای ااام قضاات
جزء کارمندان و مستخدمین دولت محسو

میشوند ماده مذکور شامل آنها نیز میشود

و این ماده برای اولین بار در حقوق ایران به مسئولیت مدنی دولت و کارمندان پرداختاه
و تنها نص قانونی است که قبل از انقال

به مسائولیت مادنی کارمنادان دولات اشااره

نمودهاست ،هر چند براساس آن تاکنون به هیچ گونه داوایی مبنی بار مطالباة خساارت
الیه قضات رسیدگی نشدهاست.
 -3-2-2-2قانون مجازات اسالمی
ال  -ماده  -13ماده مذکور مقرر داشته« :حکم باه مجاازات یاا اقادام تاأمینی و
تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یاا حکام دادگااه
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مشخص شدهاست تجاوز کند و هرگونه صدمه و خساارتی کاه از ایان جهات حاصال
شود ،درصورتی که از روی امد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفاری
و مدنی است و در غیر اینصورت ،خسارت از بیتالما جبران میشاود ».باه موجاب
این ماده:
 -1حکم دادگاه به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان مجازات مقرر
در قانون تجاوز کند.
 -2اجرای حکم دادگاه باید به همان کیفیتی باشد که در قانون و حکم صادره
مقررشده و از آنها تجاوز نکند.
 -3هرگونه صدمه و خسارتی اام از مادی یا معنوی که در اثر صدور حکم دادگاه
به امد و به لحاظ تجاوز از میزان مقرر در قانون به افراد وارد شود موجب
مسئولیت کیفری و مجازات قاضی صادرکننده حکم خواهدشد.
 -4هرگونه صدمه و خسارتی که در اثر اجرای حکم دادگاه و تجاوز از کیفیتی که
در حکم مقرر شدهاست به امد به افراد وارد شود موجب مسئولیت کیفری و
مجازات قاضی مجری حکم خواهدشد.
 -5چنانچه در اثر تقصیر قاضی ،حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و
اجرای آنها از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شدهاست
تجاوز کند و موجب ایراد صدمه یا خسارت به افراد شود برابر این ماده و
اصل  171نامبرده ضامن و موجب مسئولیت مدنی وی خواهدشد.
 -6چنانچه در اثر اشتباه قاضی حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای
آنها از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم مشخص شدهاست تجاوز کند و
موجب صدمه و خسارت به افراد شود برابر ماده مذکور و اصل  171خسارت
به وسیله دولت جبران میشود.
پرسشی که در رابطه با این ماده مطرح میباشد این است که احراز اماد ،تقصایر یاا
اشتباه قاضی موضوع ماده فوقالذکر با کدام مرجع میباشد.؟ در پاسخ باید گفت ،احاراز
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امدی بودن تصمیم قاضی موضوع ماده مذکور باا توجّاه باه اینکاه موجاب مسائولیت
کیفری وی میشود با مرجع کیفری صالح رسیدگیکننده به اتهام قاضی و احراز تقصایر
یا اشتباه قاضی موضوع این ماده برابر اصل  171قانون اساسی و ماده  30قاانون نظاارت
بر رفتار قضات با دادگاه االی انتظامی قضات میباشد.
 ماده  – 486ماده مذکور مقرر داشته« :هرگاه پس از اجرای حکم قصاص ،حد یااتعزیر که موجب قتل ،یا صدمه بدنی شدهاست پرونده در دادگااه صاالح طباق مقاررات
آیین دادرسای ،رسایدگی مجادد شاده و اادم صاحت آن حکام ثابات شاود ،دادگااه
رسیدگیکننده مجدد ،حکم پرداخت دیاه از بیاتالماا را صاادر و پروناده را باا ذکار
مستندات ،جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارساا مای نمایاد تاا طباق مقاررات
رسیدگی شود .درصورت ثبوت امد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعای،
وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور ،حسب مورد به قصااص یاا تعزیار مقارر در
کتا

پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالما محکوم می شود ».بار اسااس ایان

ماده:
 -1دادگاه صالح رسیدگی کننده مجدد ،دادگاه هم اار

دادگااهی اسات کاه حکام

غیرصحیح مبنی بر قصاص ،حد یا تعزیر صادر نمودهاست.
 -2مرجع قضایی مربوط مقرر در ماده مذکور جهت رسایدگی باه اماد یاا تقصایر
قاضی دادگاه کیفری تهران میباشد که حسب مورد حکم باه قصااص یاا تعزیار
قاضی صادرکننده حکم قطعی و بازگرداندن دیه به بیتالما که از ساوی دادگااه
همار

حکم به پرداخت آن صادر شدهاست صادر مینماید.

پرسشی که در خصوص ماده فوقالذکر مطرح میباشد ایان اسات کاه آیاا احاراز
ثبوت امد یا تقصیر قاضی صادرکننده حکم قطعی مانند احراز اشتباه یاا تقصایر قاضای
موضوع ماده  30قانون نظارت بر رفتار قضات با دادگاه االی بوده یاا باا مرجاع کیفاری
است.؟ برخی معتقدند احراز امد یا تقصیر موضاوع ایان مااده همانناد احاراز تقصایر
موضوع ماده  30ق .ن.

 .ر .ق با دادگاه االی است ،لکن با توجاه باه اینکاه موضاوع
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مقرر در ماده  30ق .ن.

 .ر .ق مربوط باه دااوی جباران خساارت و اماری حقاوقی

است ،با احراز امد یا تقصیر موضوع ماده  486قانون مجازات اسالمی که امری کیفاری
است متفاوت بوده ،بنابراین احراز امد یا تقصیر موضاوع مااده  486قاانون ماذکور باا
دادگاه کیفری صالح میباشد.
 -3-2-2-3قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)
ماده  534قانون مذکور مقرر داشته « :هر یاک از کارکناان ادارات دولتای و مراجاع
قضایی و مأمورین به خدمات امومی که در تحریر نوشاته هاا و قراردادهاای راجاع باه
وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اام از این که موضاوع یاا مضامون آن را تغییار
دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ،مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحری
کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بادان اقارار نشادهاسات
اقرار شده جلوه دهند ،االوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از
یک تا پن سا یا شش تا سی میلیون ریا جزای نقدی محکوم خواهند شد».
برابر این ماده چنانچه قضات دادگستری در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به
وظای

خود مرتکب جعل مفادی (معنوی) شوند االوه بر مجازاتهای انتظامی و کیفری

به جبران خسارت وارده به اشخاص نیز محکوم میشوند.
ماده  597قانون فوق الذکر نیز بیان داشته« :هر یک از مقامات قضایی که شکایت و
تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها بردهشود و با وجود اینکاه رسایدگی باه آن هاا از
وظای

آنان بوده به هر اذر و بهانه اگر چه به اذر سکوت یا اجما یا تنااقض قاانون

از قبو شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخالف قانون به تاأخیر
اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند ،دفعاه او از شاش مااه تاا یاک ساا و در
صورت تکرار به انفصا دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هرصورت باه تأدیاه
خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».
به موجب این ماده چنانچه هریک از دارندگان پایة قضائی از قبو یا رسیدگی باه
شکایات امتناع نموده یا صدور حکم را بر خالف قانون به تأخیر انداختاه یاا بارخالف
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صریح قانون رفتار نمایند االوه بار مجاازات حابس و انفصاا دائام از شاغل قضاائی
درصورت ایراد خسارت به جبران خسارت وارده به افراد نیز محکوم میشوند.
همچنین ماده  604این قانون ااالم داشته « :هر یک از مستخدمین دولتی اام از قضاایی
و اداری ،نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپردهشده یا بارای انجاام
وظایفشان به آن ها داده شدهاست را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحااظ
قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد االوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ساه
ماه تا یک سا محکوم خواهدشد».
مطابق این ماده معدوم کردن ،مخفی نمودن یا دادن نوشته ها ،اوراق و اسانادی کاه
حسب وظیفه به قضات سپرده شدهاست به اشخاصی که از دادن به آنها ممنوع می باشند
االوه بر مجازات حبس موجب محکومیت قاضی مذکور به جبران خساارت وارده نیاز
میشود.
نکتهای که در رابطه با مواد فوق قابل ذکر می باشد این است که با توجّه باه اینکاه
خسارت موضوع مواد مذکور در اثر ارتکا
ماده  30ق .ن.

جرائم وارد میشود ،باا خساارت موضاوع

 .ر .ق که ناشی از اشتباه یا تقصیر میباشد متفاوت بوده و ضرورتی به

احراز امدی بودن خسارت موضوع این مواد توسط دادگاه انتظامی قضاات نمایباشاد.
زیرا احراز اشتباه یا تقصیر موضوع ماده  30قانون مذکور صرفا راجع به جبران خساارت
توسط قضات در انجام وظای

حرفه ای اسات و خساارت موضاوع ماواد  597 ،534و

 604قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) در رابطه با امر کیفاری و پاس از احاراز وقاوع
جرم امدی در مرجع کیفری صالح قابل مطالبه میباشد.
 -3-2-2-4قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق مواد  255لغایت  261قانون آیین دادرسی کیفری ،اشخاصی کاه در جریاان
تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر الت بازداشت شاده و حکام برائات یاا قارار مناع
تعقیب آنان صادر شود میتوانند ظرف شش مااه از تااریخ اباال رأی قطعای حااکی از
بیگناهی خود ،درخواست جبران خسارت ناشای از ایاام بازداشات را الیاه دولات باه
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کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگااه تجدیادنظر اساتان تقادیم نمایناد.
رسیدگی به ااترا

شخص بازداشت شده ،در کمیسیون ملی جبران خساارت متشاکل

از رئیس دیواناالیکشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیاوانااالیکشاور
بهامل می آید .مطالبه خسارت موضاوع ماواد ماذکور شاامل قارار موقاوفی تعقیاب و
بازداشت شاهد و مطّلع نمیشود« .از آنجا که در مورد شاهد یا مطلاع حکام برائات یاا
قرار منع تعقیب صادر نمیشود ،این افراد به دلیل جلب خود در اجارای تبصاره  1مااده
 204نمیتوانند براساس ماده  255مطالبه خسارت کنند و اگار پروناده ماتهم منتهای باه
صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شدهباشاد ،باه دلیال اادم اظهاارنظر مااهوی در ماورد
ارتکا

یا ادم ارتکا

امل مجرمانه توسط متهم ،وی سزاوار جبران خساارت دانساته

نشدهاست( ».خالقی )12: 1397/1 ،در صورتی که بازداشات باه الات تقصایر مقاماات
قضایی باشد ،پس از جبران خسارت از طریق صاندوقی کاه باه ایان منظاور در وزارت
دادگستری تأسیس میشود دولت میتواند به اشخاص مذکور مراجعه نماید.
پرسشی که در این خصوص مطرح میباشد این است که پس از محکومیت دولت
به پرداخت خسارت و مراجعه به قضاتی که در اثر تقصیر آنهاا باه اشاخاص خساارت
وارد شدهاست کدام مرجع صالحیت رسیدگی باه دااوای جباران خساارت را دارد .در
پاسخ باید گفت با توجه به اینکه برابر ماده  255قانون آیین دادرسای کیفاری خساارت
ایام بازداشت موضوع این ماده با راایت ماده 14قانون مذکور شاامل خساارات ماادی،
معنوی و ممکنالحصو میباشد و ماده  30ق .ن.

 .ر .ق بطاور مطلاق رسایدگی باه

داوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را پس از احراز تقصیر یاا اشاتباه
در دادگاه االی در صالحیت دادگاه امومی تهران دانستهاسات ،بناابراین مرجاع صاالح
رسیدگی به داوای جبران خسارت موضوع ماده  259قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه
امومی تهران بوده و احراز تقصیر یاا اشاتباه قاضای در دادگااه ااالی انتظاامی قضاات
ضروری میباشد.
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 -3-2-2-5قانون ثبت اسناد و امالک
مادة  73قانون ثبت اسناد و امالک مقرر داشته« :قضات و مأمورین دیار دولتی کاه
از ااتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکماه انتظاامی یاا اداری تعقیاب
می شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قاانونی باشاد و باه
همین جهت ،ضرر مسلّم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجّه شود محکمه انتظامی یاا
اداری اااالوه باار مجااازات اداری ،آنهااا را بااه جبااران خسااارات وارده نیااز محکااوم
خواهدنمود ».پرسشی که در اینخصوص مطرح میشود این است که رسیدگی به داوی
مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قضات موضوع این ماده با دادگاه االی است یا با دادگاه
حقوقی .در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه دادگاه حقوقی مرجع صالح در رسیدگی به
دااوی جبران خسارت مایباشاد و متقاضای بایاد جهات مطالباه خساارت باا تقادیم
دادخواست به این دادگاه مراجعه نماید و دادگاه انتظامی قضات نیز یک مرجع انتظاامی
و ذاتاً صالحیت رسیدگی به دااوی حقوقی و جبران خسارت را ندارد ،بنابراین دااوی
مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قضات ،موضوع این ماده پس از احراز تقصیر در دادگاه
االی با دادگاه حقوقی تهران میباشد.
 -3-2-2-6قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده  30ق .ن.

 .ر .ق مقررداشته« :رسیدگی به داوای جبران خسارت ناشی از

اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسای در صاالحیت
دادگاه امومی تهران است .رسیدگی به داوای مذکور در دادگاه امومی منوط به احاراز
تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه االی است ».به موجب ماده  25آیین نامه اجرایی قاانون
مذکور دادگستری تهران مکل

است یکی از شعب دادگاه های اماومی حقاوقی را کاه

قاضی آن از تجربه و تخصص الزم برخوردار باشد جهت رسیدگی به داااوی موضاوع
این ماده اختصاص دهد .لکن رسیدگی به این داوا منوط به این است که ابتدا تقصیر یاا
اشتباه قاضی در دادگاه االی احراز شود .

بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران333..........

 -4نحوه رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی
در این قسمت به مراحل رسیدگی به داوی مطالباه خساارت ناشای از اشاتباه یاا
تقصیر قاضی در دادگاه االی انتظامی قضات و دادگاه امومی تهران پرداخته میشود.
 -4-1دعوی احراز اشتباه یا تقصیر در دادگاه عالی انتظامی قضات
مطابق ماده  30ق .ن.

 .ر .ق رسیدگی به داوای جبران خسارت ناشی از اشاتباه

یا تقصیر قاضی موضوع  171قانون اساسی در صالحیت دادگااه اماومی تهاران اسات.
رسیدگی به داوای مذکور در دادگاه امومی منوط به احراز تقصیر یا اشاتباه در دادگااه
االی است .داوی مطالبه خسارت الیه قضات در صورتی که خسارت ناشای از اشاتباه
یا تقصیر حرفهای آنان و در نتیجة انجام وظای

قضایی یا به مناسبت آن باشاد ،پاس از

احراز اشتباه یا تقصیر در دادگاه االی ،قابل رسیدگی در دادگاه امومی میباشاد ،بادین
شرح که ابتدا باید اشتباه یا تقصیر در دادگاه ااالی احاراز و پاس از آن دادگااه اماومی
مجاز به رسیدگی به این داوی میشود« .بنابراین ،زیان دیده باید ابتادا باه ایان دادگااه
برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند ،سپس بر مبناای آن بارای جباران خساارت باه
دادگاههای امومی برود(.کاتوزیان)372 : 1366 ،
در صااورتیکه ماادای ،مبااادرت بااه تقاادیم دادخواساات مطالبااه خسااارت بااه
دادگاااه امااومی تهااران کنااد دادگاااه مااذکور مراتااب را بااه دادگاااه اااالی ااااالم
مینماید .دادگاه ااالی پاس از بررسای موضاوع درصاورت احاراز اشاتباه یاا تقصایر،
نتیجااه را بااه دادگاااه امااومی تهااران ااااالم تااا براباار مقااررات مبااادرت بااه رساایدگی
نماید .چنانچه دادگاه ااالی اشاتباه یاا تقصایر قاضای را احاراز نکناد دادگااه اماومی
تهران دادخواسات مطالباه خساارت را بایااانی مایکناد ،تصامیم دادگااه انتظاامی در
هرصااورت قطعاای اساات .قانوناااذار جهاات رساایدگی بااه تخلفااات قاضاای در ماااده
 27و در خصااوص اظهااارنظر راجااع بااه تعلیااق قاضاای در تبصااره  2ماااده  39ق .ن.
 .ر .ق بااه اخااذ توضاایح و داااوت از وی پرداختاه ،لکاان بااه لاازوم داااوت جهاات
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احراز اشتباه یا تقصیر در دادگاه ااالی اشاارهای نکاردهاسات .بار ایان اسااس دااوت
از قاضی برای دادگااه ااالی اماری اختیااری اسات و مایتواناد از قاضای ماورد نظار
داااوت و پااس از اخااذ دفاایااات وی یااا باادون داااوت از او مبااادرت بااه اتّخاااذ
تصمیم کناد .بار اسااس اصاو کلّای حقاوقی چاون احاراز تقصایر یاا اشاتباه قاضای
مجااوز ورود بااه داااوای جبااران خسااارت ماایباشااد ،داااوت از نااامبرده و اخااذ
دفاایااات وی بااا اصااو حقااوقی سااازگارتر اساات .همچنااین رساایدگی بااه داااوی
مطالبه خسارت ناشای از غیار وظاای

حرفاهای قضاات مانناد ساایر اشاخاص برابار

قانون آییندادرسیمدنی در دادگاه امومی صالح به امل میآید.
شاااعبه او دادگااااه ااااالی انتظاااامی قضاااات برابااار دادناماااه شاااماره -804
 97/10/8با این اساتدال کاه وکیال محکاومالیهاا ،ناامبرده را از نقاض دادناماه مبنای
بر محکومیت وی به شاالق حادی مطلاع نکارده و باا مراجعاه مشاارالیها باه اجارای
احکام و اصرار بر اجارای حکام موجاب ساهو و اشاتباه قاضای ماوردنظر در اجارای
حکم شالق شدهاست به احراز اشتباه قاضی اظهارنظر نمودهاست.
همچنین شعبه مذکور به موجب دادنامههای شماره  664و  97/8/29- 665با ایان
استدال که الیرغم اقرار احدی از متهمان ،صدور قرار تأمین نامتناسب موجب متاواری
شدن آنان و ادم اجرای رأی دادگاه و تضییع حق شاکی شدهاسات باه تقصایر قضاات
مذکور اظهارنظر نمودهاست.
 -4-2دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی«حقوقی»
برابر ماده  30ق .ن.

 .ر .ق رسیدگی به داوای جبران خسارت ناشای از اشاتباه

یا تقصیر قاضی در صالحیت دادگاه امومی تهران است و به موجب ماده  25آیاینناماه
اجرایی این قانون ،دادگستری تهران مکل

است یکای از شاعب دادگااههاای اماومی

حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص الزم برخوردار باشاد جهات رسایدگی باه
دااوی موضوع این ماده اختصاص دهد .با توجه به مااده  30قاانون ماذکور کاه مقارر

بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران335..........

داشته رسیدگی به داوی جبران خسارت در دادگاه امومی منوط باه احاراز تقصایر یاا
اشتباه در دادگاه االی است به لحاظ اهمیت شغل قضا و حرفهای باودن آن ،ابتادا بایاد
تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه االی انتظامی قضات که یاک مرجاع تخصصای جهات
رسیدگی به تخلفات قضات میباشد ،احراز و پس از آن ،دادگاه امومی تهران مجاز باه
رسیدگی به داوی مطالبه خسارت میباشد.
احراز تقصیر یا اشتباه قاضی توسط دادگاه االی تنها مجوز رسیدگی به این دااوی
در دادگاه امومی است و پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه االی ،دادگااه اماومی
مکل

به رسیدگی به داوی مذکور میباشد ،لکن ملزم به محکومیت قاضی باه جباران

خسارت نبوده بلکه برابر قوانین و مقررات مربوطه باهطاور مساتقل و ورود در ماهیات
داوی مبادرت به رسیدگی نموده و داوای مذکور را پذیرفته یا رد میکند ،زیارا دادگااه
االی تنها اشتباه یا تقصیر قاضی را از این جهت که قوانین و مقررات مربوطاه در انجاام
وظای

حرفه ای را راایت نموده ،بررسی مینماید و احراز رابطه الیّت بین فعل قاضی

و ورود خسارت با دادگاه حقوقی است« .وجود رابطه سببیت بین فعل قاضی (اشتباه یاا
تقصیر او) و ضرری که وارد شدهاست ،ضروری اسات .یعنای بایاد بار حساب اارف
قضائی این رابطه احراز گردد و اثبات آن با مدای است .زیرا اصل برائت و لزوم حفاظ
نظم قضائی اقتضای آن را دارد کسی که مدای است از فعل قاضی خسارت به وی وارد
شدهاست باید وقوع خسارت و ارتکا

آن توسط قاضی را ثابت کند» (پاروین: 1382 ،

)15
در مورد رسیدگی به داوی جبران خسارت وارده از ساوی قاضای ،ایان پرساش
مطرح میباشد که مدای ابتدا باید به دادگاه االی مراجعاه و پاس از احاراز تقصایر یاا
اشتباه در دادگاه االی برای مطالبه خسارت در دادگاه امومی طرح داوی نماید یا ابتادا
باید به دادگاه امومی مراجعه و دادگاه مذکور رسیدگی باه دااوی را مناوط باه احاراز
تقصیر یا اشتباه در دادگاه االی کند .در اینخصوص قسمت اخیار مااده  30ق .ن.

 .ر.

ق رسیدگی به داوای مذکور در دادگاه امومی را منوط به احاراز تقصایر یاا اشاتباه در
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دادگاه االی دانسته و مادة  24آییننامه اجرایی مقرر داشته مدای باید بدواً حسب ماورد
به دادسرا یا دادگاه االی مراجعه نماید .جهت مراجعاه ابتادایی باه دادگاههاای ماذکور
قانون و آییننامه با یکدیار مطابقت نداشته و بین آنهاا تعاار

وجاود دارد .در پاساخ

باید گفت باتوجّه به اینکه اصوالً آییننامه نباید با قانون مغایر بوده یا آن را توسعه دهاد
الزم است آییننامه در اینخصوص اصالح شود و قبل از اصالح آییننامه برابار مااده 30
قانون ،مدای باید داوی خود را ابتدا در دادگاه امومی اقامه نماوده و دادگااه ماذکور،
رسیدگی به داوی را منوط به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگااه ااالی نماوده و پاس از
احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه االی با ورود به ماهیات دااوی مباادرت باه رسایدگی
مینماید.
برابر تبصره ذیل ماده  342قانون آییندادرسیکیفری چنانچه به الت اشاتباه قاضای
خسارت موضوع ماده  30ق .ن.

 .ر .ق از بیتالما مطالباه شاود ،دادگااه رسایدگی

کننده از دستااه پرداخت کننده دیه یا خسارت که وزارت دادگستری اسات باه منظاور
دفاع از حقوق بیتالما برای جلسه رسیدگی داوت میکناد .دساتااه پرداخات کنناده
خسارت حق تجدیادنظرخواهی از رأی دادگااه حقاوقی را دارد .همچناین باه موجاب
تبصره ذیل ماده  30ق .ن.

 .ر .ق تصمیم مراجع انتظامی مبنای بار تعلیاق تعقیاب یاا

موقوفی تعقیب انتظامی یا ادم شکایت شاکی در خصوص جنبه انتظامی و ادم تشاکیل
پرونده انتظامی درخصوص قاضی مانع رسیدگی دادگاه االی به اصال وقاوع تقصایر یاا
اشتباه قاضی نمیباشد.
شاااعبه  208دادگااااه اماااومی (حقاااوقی) تهاااران برابااار دادناماااه شاااماره
 98/11/6-9809972163301426پس از احاراز اشاتباه قاضای از ساوی دادگااه ااالی
انتظامی قضات در خصوص داوی مطالبه خسارت ناشی از اشتباه به شارح ذیال اتّخااذ
تصمیم نمودهاست:
در خصوص داوی  .....به طرفیت  .....قاضی دادگستری شهرستان  .....و وزارت
دادگستری به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات

بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران337..........

به الت اشتباه قاضی در اجرای رأی موضوع پرونده کالسه  .....با جلب نظر کارشناس،
خالصه اداای خواهان این است که بهموجب دادنامه شماره  .....مورخ  .....شعبه 41
دیواناالیکشور از اتهام وارده برائت حاصل نموده لکن در مرحله اجرای حکم خانم
 .....به انوان قاضی مجری حکم بدون توجه به حکم نهایی دیواناالیکشور اقدام به
اجرای مجازات شالق نمودهاست که در اثر اجرای حکم دچار صدمات روحی و
جسمی فراوان شدهاند لذا تقاضای محکومیت خواندگان به جبران خسارت وارده را
دارد ،با استماع توضیحات در جلسه دادرسی و مالحظه دادنامه صادره از سوی شعبه
او دادگاه االی انتظامی قضات که به موجب آن اقدام قاضی مجری حکم از حیث
انتظامی تخل

و در حد اهما احراز شدهاست و از حیث احراز تقصیر و اشتباه به

جهت فقدان سوءنیت و امدی نبودن اقدام قاضی اجرای احکام و لحاظ الل و اواملی
که موجب وقوع سهو و اشتباه در اقدام وی گردیدهاست نتیجتا به وقوع اشتباه در زدن
 100ضربه شالق به خانم .....اظهارنظر نمودهاست ،همچنین مالحظه نظریه کارشناس
رسمی دادگستری که با اوضاع و احوا محقق و معلوم مورد کارشناسی نیز مطابقت
دارد داوی خواهان را محمو بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص و با استناد به ماده
 30قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده  24آئیننامه اجرایی قانون مذکور و اصل 171
قانون اساسی حکم بر محکومیت وزارت دادگستری به پرداخت سیزده درصد دیه کامل
در حق خواهان صادر و ااالم مینماید و نسبت به خوانده ردی

او به جهت ادم

توجّه داوی با استناد به بند  4ماده  84قانون آئین دادرسی دادگاههای امومی و انقال
در امور مدنی قرار رد داوی صادر مینماید .رأی صادره حضوری و ظرف  20روز از
تاریخ ابال قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
رأی صادره از جهات ذیل قابل نقد میباشد:
 -1خواهان خواسته خود را بطور مطلق اام از خسارت مادی و معنوی مطالبه نماوده و
در متن رأی نیز ااالم شده که نامبرده مدای است در اثر اجرای حکام دچاار صادمات
روحی و جسمی فراوان شدهام و برابار قاوانین مربوطاه خساارت معناوی نیاز همانناد
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خسارت مادی قابل مطالبه می باشد ،لکن دادگاه بدون توجه باه خساارت معناوی تنهاا
خسارت مادی را مورد حکم قرار دادهاست.
 -2براساس نظر کارشناس ،موضوع حکم جراحات یا صدمات ناشی از اجرای شالق بر
بدن خواهان به انوان دیه میباشد لکان ناوع جراحاات یاا صادمات و مبناا و ماالک
محاسبه آن مشخص نشدهاست.
-3دادگاه در صدور رأی به قوانین اساسی و نظارت بر رفتار قضات که به جنباه شاکلی
و نحوة رسیدگی پرداختهاند استناد نموده در صورتیکه اساتناد باه قاوانین مااهوی نیاز
ضروری بودهاست.
شعبه  206دادگاه امومی (حقوقی) تهران نیز باه موجاب دادناماه شاماره  0470ماورخ
 91/6/12درخصوص مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قاضی به لحاظ اینکه رسیدگی باه
داوی منوط به احراز تقصیر در دادگاه االی می باشد و دلیلی بر احراز تقصایر از ساوی
دادگاه االی ارائه نشده حکم بر بیحقی خواهان صادر نمودهاست .با تجدیادنظرخواهی
خواهان از دادنامه مذکور شعبه  43دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابار دادناماه شاماره
 92/1/31 - 9209970224300046دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نمودهاست.
نقدی که به آراء صادره از سوی شعب بادوی و تجدیادنظر وارد مایباشاد ایان
است که برابر ماده  30ق .ن.
بدوی مکل

 .ر .ق پاس از اقاماه دااوی از ساوی خواهاان دادگااه

بوده جهت اظهارنظر در خصوص تقصیر قاضی مراتب را به دادگااه ااالی

ااالم و پس از ااالمنظر این دادگاه مبادرت باه رسایدگی و اتّخااذ تصامیم کناد ،لکان
دادگاه بدوی در اینخصوص به تکلی
به آن توجّه نداشتهاست.

قانونی خود امل نکرده و دادگاه تجدیدنظر نیاز
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 -5حقوق تطبیقی
درخصوص مسئولیت مدنی قضات و امکان مطالباة خساارت ناشای از اشاتباه یاا
تقصیر آنها ،االوه بر سیستم حقوقی ایران که به شرح فوق ماورد مطالعاه قارار گرفات
بهطور مختصر به این موضوع در برخی از سیستمهای حقوقی دیار اشاره میکنیم.
 -5-1آمریکا
در حقوق آمریکا چنانچه قضات به هرطریق حتی با سوءنیّت و بهاماد در انجاام
وظای

حرفه ای خود به اصاحا

دااوی خساارت وارد نمایناد تحات هایچ اناوانی

نمی توان الیه آنها اقامه داوی نماود و در انجاام وظاای

قضاائی از مصاونیت مطلاق

برخوردار می باشند« .مصونیت قضات از مسئولیت مدنی صرفا محدود باه تصامیمات و
ااما قضائی آنها می باشد و بنابراین شامل ااما غیرقضائی یا اقدامات اداری آنهاا کاه
مربوط به جریان و شغل و وظیفة قضائی قضات نباشد نمی گردد .برای تشخیص اینکاه
کدام تصمیم قاضی قضائی و کدام اقدام غیرقضائی است گفته شده باید ماهیات امال و
تصمیم را بررسی نمود ولی اصل بر این است که امال قضاائی مای باشاد ماار اینکاه
غیرقضائی بودن آن ثابت شود( .جللیلوند)16 : 1373 ،
 -5-2انگلستان
از آنجا که سیستم حقوقی انالستان به انوان منشا و مادر حقوق آمریکاسات ،در
خصوص مسئولیت مدنی قضات تفاوت چشامایری باه چشام نمای خاورد .در هاردو
سیستم قضات از مصونیت قضائی بسیار بااالیی برخوردارناد و اثباات مسائولیت بارای
ایشان در امل امکانپذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیارد.
در انالستان تنها جایی که قاضی خار از صالحیت قضائی خویش امال کارده باشاد،
حسب ماده  45قانون قضات صلح مصاو

 ،1979مسائو جباران خساارت ناشای از

دادرسی است و االّ هرچناد تصامیم او ناشای از تقصایر یاا ساوءنیّت باشاد مسائولیتی
نخواهد داشت( .محمدی مطلق)3 : 1391 ،

........340تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

 -5-3فرانسه
ماده  505قانون دادرسی مدنی فرانسه موارد امکان مطالباه خساارت از قضاات را
محدود به  5مورد نموده و مقرر داشته در موارد ذیل مای تاوان الیاه قضاات باه الات
تقصیر در انجام وظیفه شکایت کرد:
ا  -اگر قاضی در انجام وظیفه خود تدلیس یا تقلب یا اختالس یاا تقصایر اماده
شغلی مرتکب و سبب خسارت گردد.
 -2در مواردی که قوانین خاص شکایت از قاضی را تجویز میکنند.
 -3اگر قانون قاضی را مسئو جبران خسارت وارده بداند.
 -4اگر استنکاف از احقاق حق صورت بایرد.
دولت نسبت به ورود خسارت از ااما مذکور مسئولیت دارد و پس از جبران آن
باید به قاضی مراجعه کند و این امکان مطالبه خسارت الیاه قضاات نشساته و ایساتاده
وجود دارد.
به طوری که مالحظه میشود در حقوق فرانسه مطالبه خسارت از قاضای باه پان
مورد محدود شدهاست و در سایر موارد امکان مطالبه خسارت وجود نداشته و قاضی از
مصونیت برخوردار می باشد که با ادالت منطبق نمیباشد« .در فرانسه مسائولیت مادنی
قاضی در صورتی محقق میشود که مرتکب تقصیر شخصی شدهباشد .اما در اینصاورت
نیز متضرر باید الیه دولت اقامه داوای مسئولیت نماید .دولت ،درصاورت محکومیات،
خسارت متضرر را جبران مینماید اما میتواند الیاه قاضای مقصار ،باه منظاور مطالباة
وجوه پرداخت شده اقامه دااوا نمایاد .دااوای دولات الیاه قاضای در اینخصاوص در
صالحیت انحصاری شعبه مدنی دیواناالیکشور است( ».شمس)192 : 1388/1 ،
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 -5-4ایتالیا
در ایتالیا با تصویب قانون مسئولیت مادنی در 1988باا کاد  117/1988نظاارت و
کنتر وزارت دادگستری بر دادخواستهای مطروحه الیه قضات از بین رفات و پاذیرش
و ادم پذیرش اداای مطروحه تنهاا بار نظار هیاأتی از خاود قضاات موکاو گردیاد.
دادخواست الیه دولت مطرح مای شاود البتاه دولات مای تواناد پاس از صادور حکام
محکومیت و پرداخت محکوم به ،به موجب مقررات مواد  7و  8قانون یااد شاده رأساا
الیه قاضی متخل

طرح داوی نماید( .داورنیا)141 : 1385 ،

نتیجه گیری:
مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع این پژوهش ،زمانی اسات
که خسارت به واسطة انجام وظای

حرفهای قاضی باشاد .در قاانون اساسای مشاروطه

سا  1285هیچاونه اشارهای به نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یاا تقصایر قاضای
نشده است .در قوانین قبل از انقال

نیز تنها در ماده  11قانون مسئولیت مدنی به امد یا

بیاحتیاطی کارمندان دولت که قضات نیز جزء آنان میباشاند پرداختاهشاده و براسااس
این قانون به هیچ داوایی دائر بر مطالبه خسارت الیه قضات رسیدگی نشدهاست .پاس
از انقال  ،اصل  171قانون اساسی به امکان مطالبه ضرر مادی یا معنوی ناشی از اشاتباه
یا تقصیر قاضی اشاره نموده لکن نص صریحی مبنی بر لزوم احراز اشاتباه یاا تقصایر از
سوی دادگاه انتظامی قضات وجود نداشت ،هرچند نظر حقوقدانان بر ایان باود کاه باه
لحاظ تخصصی بودن امر قضا ،احراز وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه االی قبل از
رسیدگی به داوی مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی ضروری است .با تصاویب قاانون
نظارت بر رفتار قضات سا  1390قانوناذار صراحتاً در ماده  30این قاانون و مااده 24
آییننامه اجرایی آن رسیدگی به داوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصایر قاضای،
موضوع اصل  171قانون اساسی را منوط به احاراز تقصایر یاا اشاتباه در دادگااه ااالی
دانستهاست .برابر قوانین فعلی درصورتی که قاضی در انجام وظای

حرفهای خاود ،در

اثر اشتباه یا تقصیر ،خسارتی به دیاران وارد کناد خساارت وارده بایاد جباران شاود و
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رسیدگی به این داوی در صالحیت دادگاه امومی تهران میباشاد و قبال از رسایدگی
توسط این دادگاه ،احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه االی ضروری است.
جهت مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مدای باید ابتدا باه دادگااه
امومی تهران مراجعه و دادگاه مذکور رسیدگی به داوی را منوط به احاراز تقصایر یاا
اشتباه در دادگاه االی دانسته و مراتب را به این دادگاه ااالم مینماید .درصورت احاراز
اشتباه یا تقصیر در دادگاه االی و تجویز رسیدگی توساط ایان دادگااه ،دادگااه اماومی
برابر مقررات آیاین دادرسای و بطاور مساتقل و ورود در ماهیات ،باه دااوی ماذکور
رسیدگی و الیرغم احراز اشتباه یا تقصیر از سوی دادگاه االی ،داوی مطالبه خساارت
را پذیرفته یا آن را رد میکند .به ابارت دیار با وجود احراز اشتباه یا تقصایر از ساوی
دادگاه االی ،دادگاه امومی الزامی به محکومیت قاضای ماوردنظر باه جباران خساارت
ندارد.
در منابع فقهی هرچند صراحتا به اشتباه یا تقصیر قاضی که منجر به ایراد خساارت
به دیاران شود اشاره نشده ،لکن قرآن کریم و سایر منابع مذکور هرگوناه خساارت باه
افراد را ممنوع و جبران آن را الزم دانستهاند .بر اساس قوانین موضواه نیز احراز امدی
بودن تصمیم قاضی موضوع ماده  13قانون مجازات اساالمی و احاراز اماد یاا تقصایر
موضوع ماده  486قانون مذکور و نیاز احاراز امادی باودن خساارت ناشای از جارائم
موضوع مواد  597 ،534و  604قانون مجازات اسالمی(تعزیرات) با مرجع صالح کیفاری
است .احراز تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع مواد  13قانون مجازات اسالمی 259 ،قاانون
آیین دادرسی کیفری و  73قانون ثبت اسناد و امالک و سایر مواردی که در اثر اشتباه یاا
تقصیر قاضی به افراد خسارت وارد میشود برابر اصال  171قاانون اساسای و مااده 30
قانون نظارت بر رفتار قضات با دادگاه االی انتظامی قضات میباشاد .در پایاان نظار باه
اینکه قسمت اخیر مااده  30ق .ن.

 .ر .ق رسایدگی باه دااوای مطالباه خساارت در

دادگاه امومی را منوط به احراز تقصیر یاا اشاتباه در دادگااه ااالی دانساته و ماادة 24
آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته مدای باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگااه
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االی مراجعه نماید .جهت مراجعه اولیاه مادای باه دادگاههاای ماذکور باین قاانون و
آیین نامه تعار

وجود دارد .در نتیجه باتوجّه به اینکه آیین ناماه نبایاد باا قاانون مغاایر

بوده ،پیشنهاد می شود نسبت به اصالح آییننامه اقدام و قبل از اصالح آن برابر مااده 30
قانون ،مدای ابتدا در دادگاه امومی اقامه نموده و دادگاه مذکور رسیدگی باه دااوی را
منوط به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه االی کند و پس از احراز تقصایر یاا اشاتباه در
دادگاه االی مبادرت به رسیدگی به داوی مذکور نماید.
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لورراسا ،میشل( ،)1375مسئولیت مدنی ،مترجم ،محمد اشتری ،چاپ او  ،تهران ،نشر
حقوقدان.
محمدی مطلق ،الیرضا( ،)1391مسئولیت مدنی قضات در نظام حقوق کامنال ،وبالگ
حقوق بینالملل امومی دانشااه قم.
محقق داماد ،سید مصطفی( ،)1397قواعد فقه ،بخش مدنی ،چاپ پنجاهم ،تهران ،مرکز
نشر الوم اسالمی.
مشکینی اردبیلی ،الی( ،)1374االصول اصطالحات و معظم ابحاثها ،چاپ ششم ،قم،
دفتر نشر الهادی.
هاشمی ،محمد( ،)1383حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،جلد دوم ،چاپ نهم،
تهران ،نشر میزان.
نجفی ،محمدحسن( ،)1393جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،جلد چهلم ،چاپ
دوم ،مؤسسه نشر اسالمی.
نوری ،میرزاحسین( ،)1408مستدرک الوسائل ،جلد سوم ،با
قم ،ناشر آ البیت.
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