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تحوالت مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی
با تصویب قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
حبیبالهرحیمی 1



دریافت-7951/9/22:پذیرش7951/2/9:


چکیده

باتصویباصلیک صدوهفتادویکمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،مقرراتمسئولیتمدنیدولتدرامر
قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزء اعمال
حاکمیتاستکهبرابرماده 77قانونمسئولیتمدنیبرایدولتمسئولیتیایجادنمیکند.باوجوداصلمزبور،
درعملچندانحمایتیصورتنگرفتوبهندرترایقطعیبرایجبرانزیانمتضررصادرگردید.درقانون
مجازاتاسالمیوقانونآییندادرسیکیفریمصوب 7952موادیبهمسئولیتمدنیناشیازصدورواجرای
آرای قضایی اختصاص یافت .با مقررات جدید ،مبانی ،شرایطوآثار مسئولیت مدنی دولتبه سببصدور و
اجرایتصمیماتقضاییتغییراتیکردهاستکههمگیدرجهتحمایتبیشتراززیاندیدهاست.هرچندبرخی
ازموادقوانینجدیدبافقهکامالسازگارینداردمانندماده 79قانونمجازاتاسالمیوبرخینیزمانندماده681
قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود .تغییرات قانون آیین دادرسی
کیفریرانمیتوانمنطبقبافقهامامیهدانستلیکنهدفحمایتبیشتراززیاندیدهوتسهیلجبرانخسارتو
مسئولیتبیشتردولتدراینزمینهاست.
واژگان کلیدی :مسئولیت مدنی دولت ،قاضی ،مجری قانون ،قانون مجازات اسالمی ،قانون آیین دادرسی
کیفری .

 .1مقدمه

پیشازتصویبقانوناساسیجمهوریاسالمی،فعالیتقضاتهمانندسایرکارکناندولت
.7دانشیارحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائی

rahimi@atu.ac.ir
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تحتشمولمادةیازدهقانونمسئولیتمدنیمصوب7995بودوچونکارقضاوتازمصادیقبارز
اعمالحاکمیتبهحسابمیآید،قسمتآخرمادهدربارةآنهااجرامیشد...«:ولیدرمورداعمال

حاکمیتدولتهرگاهاقداماتیکهبرحسبضرورت،برایتأمینمنافعاجتماعی،طبققانونبه
عملآیدوموجبضرردیگریشود،دولتمجبوربهپرداختخسارتنخواهدبود».بهدیگر
ریمیشدند،مسئولیتیمتوجهدولتوقضات

سخنچنانچهقضاتموجبورودخسارتبهدیگ
نبود و خسارت بدون جبران باقی میماند ،زیرا منظور از کارمندان دولت در مادة مزبور تنها
کارمندان قوة مجریه نیست و مفهوم اعم دولت مد نظر میباشد (غمامی 18 :7911 ،و بهرامی
پروندهدراثرکثرتکارکوتاهیمیکرد

احمدی.)972:7957،بدینترتیباگردادگاهدربررسی
دادویابرمبنایشهادتدوشاهدحکمیصادرمیکردکهبعدهاکذببودن

وحکمیناروامی
شهادتآشکارمیگردید،قانون،مسئولیترامتوجهدولتوقاضینمیدانستوظاهراًحتیدر

یکموردهمحکمبهمسئولیتمدنیدولتیاقاضیصادرنشد(سلطانینژاد .)7911،
باتصویبقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،نظریةتفکیکاعمالتصدیواعمالحاکمیت
دربارةقضاتکنارگذاشتهشدوعدممسئولیتمدنیدولتدراعمالحاکمیت،بااستثنامواجه
گردیدودراصلیکصدوهفتادویکمتصریحگردید«:هرگاهدراثرتقصیریااشتباهقاضیدر
موضوعیادرحکمیادرتطبیقحکمبرموردخاصضررمادییامعنویمتوجهکسیگردد،در
صورتتقصیر،مقصرطبقموازیناسالمیضامناستودرغیراینصورتخسارتبهوسیلة
دولتجبرانمیشودودرهرحالازمتهماعادةحیثیتمیگردد» .
اصلمزبوراختالفاتیرادربارةمفهومتقصیرواشتباهمیانحقوقدانانایجادکردبهنحویکه
برخیازاستادانحقوقدرعینحالکهابرازداشتند«:اگرتقصیربهمعنیمرسومخودگرفتهشود
هایاینشغلمهموپرخطرسازگاربهنظرنمیرسد،زیراقاضیضامن

مفاداصل 717باضرورت
زیانهایمادیومعنوی ناشیازتقصیر(عمدیو غیرعمدی)است» (کاتوزیان 972 :7916،و

.)979براینباوربودهاندکه«استقاللرأیقضاتزمانیتأمینمیشودکهآناندربرابردعاوی
ناشیازاینگونهاشتباههایاحترازناپذیرمصونیتداشتهباشند...ودولتبایدخسارتناشیاز
اشتباهدادرسراجبرانکند»(کاتوزیان.)976:7916،نظردیگرآناستکهمنظورازتقصیردر
اصلمزبور،تقصیرهایعمدیوسنگیناستومعنایاشتباه،تقصیرهاوخطاهایسبکوخیلی
سبکاست(صفاییورحیمی711:7952،و.)711معنایاخیردرمشروحمذاکراتمجلسبررسی
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نهاییقانوناساسیجمهوری اسالمیایرانتأییدمیشود.زیرادرمتناولیةاصلمزبوربهجای
تقصیر،کلمهخالفآمدهبودوچونبرداشتاکثراعضاازخالف،همانتقصیرعمدیبودومتن
پیشنهادیمبتنیبرروایت«مااخطأتالقضاتفیدمأوقطعفهوعلیبیتمالالمسلمین»(شیخ
طوسی:7919،ج)979،1بود.عبارترابهتقصیرتغییردادندتادربرابراشتباهیعنیتقصیرسبکو
خیلی سبک قاضی قرار گیرد (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی
جمهوریاسالمیایران،ج .)7197،9
بههرحالباتوجهبهاصل717قانوناساسی،برایآنکهروشنشودمسئولیتجبرانخسارت
برعهدةدولتاستیاخودقاضی،الزماستروشنشودآنچهرخدادهتقصیربودهیااشتباهقاضی
وعمالًاگردادگاهانتظامیقضاتچنینامریراروشنننمودهباشد،دعوایجبرانخسارتتوسط
محاکمردمیشود(آقمشهدیوقربانیاستیفانی.)61:7981،بههمینجهتدرمادة 93قانون
نظارتبررفتارقضاتمصوب7953/1/71تصریحشد«:رسیدگیبهدعوایجبرانخسارتناشی
ازاشتباهیاتقصیرقاضیموضوعاصلیکصدوهفتادویکم()717قانوناساسیجمهوریاسالمی
ایراندرصالحیتدادگاهعمومیتهراناست.رسیدگیبهدعوایمذکوردردادگاهعمومیمنوط
بهاحرازتقصیریااشتباهقاضیدردادگاهعالیاست .
تبصره:تعلیقتعقیبیاموقوفیتعقیبانتظامییاعدمتشکیلپروندهمانعازرسیدگیدادگاه
عالیبهاصلوقوعتقصیریااشتباهقاضینیست» .
همینشرط،یعنیاثباتواحرازتقصیرویااشتباهقاضیدردادگاهعالیانتظامیقضاتموجب
شدهتااغلبدعاویمطالبةخسارتعلیهقضاتیاعلیهدولت،ردگردد 7.
قانونگذارایراندرسال 7952باتصویبقانونمجازاتاسالمیوقانونآییندادرسیکیفری
موادیرابهمسئولیتدولتوقضاتاختصاصدادکهبهنظرمیرسدباهدفحمایتبیشتراز

زیاندیده،تغییراتیرادراینزمینهایجادکردهاست.ایننوشتاردرصددبررسیموادمربوطوتبیین
 .7مثالًپروندهکالسة 5335583228933899شعبة 97دادگاهتجدیدنظراستانتهرانیاپروندةکالسة 5735583228833363شعبة
  28دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضائیشهیدبهشتیتهران؛پروندةکالسة 53355867693625شعبةدادگاهعمومیبخشمهربان
سرابآذربایجانشرقی،پروندةکالسة 5735582719733261شعبة  231دادگاهعمومی(حقوقی)مجتمعقضاییشهیدمفتحتهران
و پروندة کالسة  5735581223233111شعبة اخیرالذکر .پرونده های عدیده دیگری هم از طریق پایگاه اطالعاتی پژوهشگاه قوه
قضاییهبهدستآمدهکهدرهیچکد امازآنهاقاضیبهطورقطعیمحکومبهتادیهغرامتوجبرانخسارتنشدهاست .
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تغییراتصورتگرفتهمیباشد.برایاینمنظوردرابتدابهمبناوماهیتمسئولیتدولتوقضات

درموادمربوطدرقانونمجازاتاسالمیوقانونآییندادرسیکیفریجدیدپرداخته،سپس
شرایطمسئولیتمدنیودرآخرآثارمسئولیتمدنیقضاتدرایندوقانونرابررسیمیشود .

 .2مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی در قانون مجازات اسالمی و
قانون آیین دادرسی کیفری
 .2-1مبنا و ماهیت مسئولیت پیش از تغییرات جدید

پیش از تصویبقانونمجازات اسالمی وقانونآییندادرسی کیفری،اندیشمندان حقوق
معتقدبودندکهباتوجهبراصل717قانوناساسی«مسئولیتدادرسنیزتابعقواعدعمومیاستو
درصورتیکهبهعمدباعثضررشودیابتوانمسامحهوتفریطیرابهاونسبتدادبایدآنرا
جبرانکند»(کاتوزیان979:7916،؛ابهریونوروزی91:7953،؛صالحیمازندرانی.)717:7957،
در توجیه این نظر میتوان گفت که چون قضات در رسیدگیهای قضایی و فعالیتهای خود
چنانچهموجبخسارتشوند،عملآناناتالفبالمباشرهنیستوازبابتسبیبخواهدبودو
خسارت به طور غیرمستقیم و با واسطه به بار میآید ،وقوع رفتاری مغایر رفتار قاضی متعارف
(تقصیر)بایدشرطمحققمسئولیتمدنیباشد.لیکندربارةمعنایاشتباهکهموجبمسئولیتدولت
دراینزمینهمیشودمیانحقوقداناناختالفاست.بهدیگرسخنبحثبرسرآناستکهآیا
اشتباهنیزنوعیتقصیر(سبکوخیلیسبک)است(صفاییورحیمی711:7952،و711؛حسینی
نژاد)728:7913،یااینکهاشتباهاصالًتقصیرنیستوخطاییاستکههرقاضیمتعارفیممکن
استانجامدهد(کاتوزیان .)976:7916،
حقوقدانانیکهنظراولراپذیرفتهاندمعتقدندکهمسئولیتدولت،ازنظرماهوی،مسئولیتناشی

ازفعلغیراست،بهدیگرسخندولتازآنجهتمسئولاستکهاشخاصباانتخابدولتبه
شوندودولتاستکهمیتواندبرکارقضاتنظارتکندواگرناظر،

منصبقضاگماردهمی
مسئولخسارتناشیازرفتارفاعلزیانبهشمارآیدبهصورتطبیعیدرانجامدادنوظیفهاش

دقتبیشتریمیکندوازبروزخسارتتاحدامکانجلوگیریمیکند(صفاییورحیمی:7952،
 .)979
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حقوقدانانیکهنظردومراانتخابکردهاندعلیالقاعدهنبایدمسئولیتدولترامسئولیتی
ناشیازفعلغیربدانند؛زیرا،درمسئولیتناشیازفعلغیر،طبققاعده،درابتدابایدعناصروارکان
مسئولیتشخصیعاملزیانوجودداشتهباشدتابعدبتواندیگریرامسئولقلمدادکرد؛درحالی
کهبرطبقنظردوماشتباه،خطاییاحترازناپذیراستوتجاوزازرفتارقاضیمتعارفرخنداده
است،بنابراین ازباب تسبیبمسئولیتیبرای قاضیمحققنمیشود؛ولی به رغم استداللمزبور
برخیبراینباورندکهقاضیزمانیمسئولاستکهضررمستندبهتقصیراوباشدودولتدر
صورتیمسئولاستکهتقصیریرخندادهباشدچونبرعملکارمندحقنظارتداردو«دولت
بااعطایقدرتوپستسازمانیبهاشخاصبایدبررفتارآناننظارتکندتاازآنسوءاستفاده
نکنند ...بنابراینباتوجهبهعدمنظارتدولتبرکارمند،دولتمسئولجبرانخسارتواردهبه
دلیلاستنادعرفیفعلبهآنمیباشد»(باریکلو771:7953،و .)778

روشناستکهتوجیهمسئولیتدولتبامعناییکهازاشتباهارائهکردهاندناسازگاراست،


چگونهممکناستاشتباهبهمعنایخطایاحترازناپذیرباشدودرعینحالدولترابهدلیلعدم
نظارتمسئولدانست .
باتوجهبهاینکهاصل 717قانوناساسیباتوجهبهسابقةفقهی،تدوینشدهاست،بهنظر
میرسدکهمراجعهبهمتونفقهیدراینخصوصکارگشاباشد.برخیازفقهایامامیهگفتهاندکه

«اگرفسقیاکفردوشاهدبعدازقطعیاقتلبااستنادبهشهادتآندوشاهدآشکارشود،آندو
شاهدضامننیستندوحاکمدربیتالمالضامناستچونویوکیلمسلماناناستوخطایو

کیلدرحقموکلشبرعهدةموکلاست»(عالمهحلی:7675،ج976،9و.)922برخیدیگرنیز
تصریحکردهاندکه«اگرحاکمخطاکندوتلفنمایدمثالًبهپرداختمالبهکسیحکمکندیابه
قصاصکسیحکمدهدویاغیراینهاوسپسمعلومشودکهدرحکماشتباهکردهاستومقصردر
اجتهادشنباشدویضامننیستزیراویمحسناستوجبرانخسارتبربیتالمالاستودراین

ام.امیرالمؤمنینعلیهالسالمدرخبراصبغفرمودهاند

خصوصاختالفینهدرنصوصونهدرفتوادیده
که«هرخطایقضاتدربارةخونوقطع،برعهدةبیتالمالمسلمیناست(نجفی:7912،ج،63
اندوگفتهاندکهاگرقاضیچهدرحکموچهدر

.)15فقهایامامیهتقصیررادرمقابلخطاقرارداده
مقدمات صدور حکم؛ تقصیری نکرده باشد ،جبران خسارت برعهدة بیتالمال است و هرچند
روایتنقلشدهازامیرالمؤمنین(ع)دربارةدموقطعاعضااستلیکنعباراتفقهامطلقاستو
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اگر موضوع حکم مال هم باشد ،این حکم قابل اعمال است (گلپایگانی :7637 ،ج  765 ،7و
طباطبایی779:7622،و.)771منظورازتقصیردرحوزهحقوقعمومیآناستکهقاضییاعمدی
داشتهیاتقصیرفاحشوسنگینیرامرتکبشدهباشدوبرخیازفقهاتقصیروجورراکنارهمقرار
اندوخطارادرمقابلآنمیدانند(طباطبایییزدی:7629،ج692،1و .)699


داده
هسابقةفقهیروشنمیشودکهمنظورازتقصیردرمقابلخطاواشتباه،تقصیرعمدی

باتوجهب
ودرحکمعمداست،همینامردرکتابهایفقهیاهلسنتنیزتصریحشدهاستوگفتهشده
کهاگرقاضیعمداًرأینادرستیدادهباشدخودشمسئولاست(البورتو:2339،ج.7)661،72اما
هایفقهیآشکارمیگرددمقصودازاشتباه،تنهاتقصیرسبکوخیلیسبکنیستو

باتوجهبهمثال
اگرخطاهایغیرقابلاحترازقاضینیزآشکارشودبیتالمالمسئولاستمگرآنکهبتوانبا
مراجعهبهاشخاصدیگریمثلشهوددروغگو،خسارتراجبرانکرد(سبزواری:7629،ج،2
2118؛خویی:7622،ج789،67بهبعد)زیراروشناستکههرقاضیباوجوددوشاهدیکهبه
ظاهرعادلندحکمبهمحکومیتخواندهدعوامیدهدواگربعداًفسقآندوروشنشودنمیتوان

گفتکهقاضیمرتکبتقصیربهمعنایتجاوزازرفتارقاضیمتعارفشدهاستوچنینخطایی
اجتناب ناپذیر است ولی با وجود این ،در کتابهای فقهی ضمان و جبران خسارت بر عهدة
بیتالمالقراردادهشدهاست(گلپایگانی:7676،ج7سنگی .)995،

بدینترتیبروشنمیشودکهمبنایمسئولیتقاضیودولتمحدودبهتقصیرنیستیعنی
قاضیتنهادرصورتتقصیرعمدیوتقصیرسنگینخودشمسئولجبرانخسارتاستودولت
نیز بر اساس متون فقهی مسئول خطاهای قاضی است چه چنین خطاهایی از هر قاضی متعارفی
سربزندیاخیر.بنابراینمسئولیتدولتدرمتونفقهیمسئولیتیمشروطبهتقصیرغیرعمدیقاضی
نیست.بهدیگرسخنظهوروکشفخطایقاضیموجبمسئولیتبدونتقصیردولتمیشود.
اینمسئولیتدیگرنمیتواندمسئولیتناشیازفعلغیرتلقیشودچوندرصورتیکهتقصیری
 «.7یکونخطاالقاضیفیبیتالمالالعلیه....االاذاتبیینأنالقاضیقداخطاءفیحکمهمتعمدافإنالضمانعلیه» .
 «.2واذااخطاتالقاضیفیالحکمفیشییءمنالمسائلاالجتهادیهفتلفمالاونفسبسببحکمهبعدبذلالجهدفیاستکشاف
الحقفإنامکناالخذمنالمتلفلمیبعدإنیقال:لزمذلکواالکانعلیبیتمالالمسلمینالنهلمصالحالمسلمینوهومرویعن
االصبغبننباتهانهقال:قضیامیرالمومنینعلیهالسالمإنماأخطاتالقضاهفیدماوقطعفهوفیبیتمالالمسلمین» .
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(چهعمدیوچهغیرعمدی)نباشد،قاضیمسئولیتینخواهدداشتودولترانمیتوانمسئول
زیانناشیازفعلاودانستزیراگفتهشدکهمسئولیتناشیازفعلغیرمنوطبهاثباتارکان
مسئولیتغیر(یعنیقاضی)است .

 .2-2مبنا و ماهیت مسئولیت ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی در قانون مجازات اسالمی جدید

قانونمجازاتاسالمینشانمیدهدکهقانونگذاربهپیرویازفقها،

مطالعةمواد719،79و681
موادمزبورراتنظیمکردهاست.درمادة79تصریحشدهاستکه«حکمبهمجازاتیااقدامتأمینی
وتربیتیواجرایآنهاحسبموردنبایدازمیزانوکیفیتیکهدرقانونیاحکمدادگاهمشخص
شدهاستتجاوزکندوهرگونهصدمهوخسارتیکهازاینجهتحاصلشوددرصورتیکه
ازرویعمدیاتقصیرباشدحسبموردموجبمسئولیتکیفریومدنیاستودرغیراینصورت
اینمادهقلمرویوسیعترازاصل717قانوناساسیدارد،زیرا

خسارتازبیتالمالجبرانمیشود».

اوالًشاملاجرایحکمنیزشدهاستوثانیاًمسئولیتدولتمحدودبهاشتباهبهمعنایتقصیرسبک
وخیلیسبکنشدهاست.بهدیگرسخندرهرصورتیکهآشکارشودحکمبهمجازاتمغایر
قانونبودهاستوعمدوتقصیریمتوجهقاضییامأموراجرانبودهوازاینحیثخسارتیبهبار
آمدهاست،دولتمسئولخواهدبود.بنابراینمسئولیتدولتهمانندآنچهفقهاگفتهاند،درهر
حالتیاستکهخطایقاضیآشکارمیگردد .
البتهدرفقهمسئلهاشتباهمأموراجراکمیپیچیدهاستکهدرقسمتآثاربدانپرداختهمیشود
واجماالًمیتوانگفتکهزیانناشیازخطاواشتباهمأموراجراملحقبهخطایقاضینیستوبر
المالقرارنمیگیرد .


عهدةبیت
اشکالدیگریکهدرمادة79بهنظرمیرسد،بهکاربردنعمدوتقصیردرکنارهممیباشد.
احتیاطیوبیمباالتیاست.مسامحه،

زیرابرطبقتبصرةمادة769قانونمجازات«،تقصیراعمازبی
غفلت ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق
احتیاطییابیمباالتیمحسوبمیشود»(عالمهحلی:7676،ج 992،9و  999؛محققاردبیلی،


بی
:7671ج911،79و911؛فاضلهندی،بیتا:ج916،73و919؛گلپایگانی:7676،ج633،2و
 .)637
اگرتقصیردرمادة79نیزبهمعنایموردنظردرتبصرةمادة769باشد،دراینصورتقاضی
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درصورتتقصیرعمدیوغیرعمدیبهطورکلیخودشمسئولخواهدبود،درحالیکههمانطور
کهگفتهشدبرحسبمتونفقهیوباتوجهبهمقصودتدوینکنندگانقانوناساسی،تقصیرناظربه
عمدوتقصیرسنگینقاضیاست.برایایجادهماهنگیمیانمتنمادة79ومتونفقهی،بایدتقصیر
بهکاررفتهرابهمعنایتقصیرسنگینگرفتکهدرحکمعمداست،هرچندبهتربودعباراتو
رفتتاشکوتردیدیباقینمیماند .

کلماتدقیقبهکارمی
قانونمجازاتاسالمیبیانقاعدهایعمومیاست«:اگرپسازاجرایحکم،دلیل

مادة719
اثباتکنندةجرمباطلگردد،مانندآنکهدردادگاهمشخصشودکهمجرم،شخصدیگریبوده
یااینکهجرمرخندادهاستومتهمبهعلتاجرایحکم،دچارآسیببدنی،جانییاخسارت
مالیشدهباشد،کسانیکهایرادآسیبیاخسارتمذکور،مستندبهآناناست،اعمازاداکننده
سوگند،شاکییاشاهدحسبموردبرقصاصیاپرداختدیهیاتعزیرمقرردرقانونوجبران
خسارتمالیمحکوم میشوند».باتوجهبهاینکهاگراداکنندةسوگندوشاهدو شاکی،موجب
آسیب بدنی یا مالی شده باشند ،فعل آنان تحت شمول تسبیب خواهد بود ،تقصیر آنان شرط
مسئولیتمدنیاست .
بنابرایناگراداکنندةسوگندیاشاهدوشاکیمرتکبتقصیرنشدهباشندواشتباهیانجامداده
شندکهمکمناستهرانسانمتعارفیآنراانجامدهد،بهنظرمیرسدزیانمستندبهآناننخواهد

با
بودومسئولیتیبرایآنانایجادنمیشود.دراینمواردبهنظرمیرسد،الزماستتابرطبقروایت
برعهدهبیتالمال

منقولازامیرالمؤمنین(ع)واصل717قانوناساسیعملشودودیهوخسارترا
کردتاهیچگونهتردیدی


قراردادوبازهمبهتربودقانونگذاراینموردرادرقانونعادیتصریحمی
ایجادنشود .
مادة 681قانونمجازاتاسالمینیزبهمسئولیتناشیازصدورواجرایآرایقضاییاختصاصدارد.در
اینمادهمقررشده«:هرگاهپسازاجرایحکمقصاص،حدیاتعزیرکهموجبقتلیاصدمهبدنیشدهاست،
پروندهدردادگاهصالحطبقمقرراتآییندادرسی،رسیدگیمجددشدهوعدمصحتآنحکمثابتشود،
دادگاهرسیدگیکنندهمجدد،حکمپرداختدیهازبیتالمالراصادروپروندهراباذکرمستندات،جهت
ییمربوطارسالمینمایدتاطبقمقرراترسیدگیشود.درصورتثبوتعمدیا

رسیدگیبهمرجعقضا
تقصیرازطرفقاضیصادرکنندهحکمقطعی،ویضامناستوبهحکممرجعمذکور،حسبموردبه
قصاصیاتعزیرمقرردرکتابپنجم«تعزیرات»وبازگرداندندیهبهبیتالمالمحکوممیشود» .

تحوالتمسئولیتمدنیدولتبهسببصدورواجرایآرایقضایی111  ...

اینمادهچندتغییررادرحوزةمسئولیتناشیازصدورواجرایآرایقضاییایجادنمودهاستکهبرخی
ازآنهادرمباحثآتیذکرخواهدشدوآنچهبهمبنایمسئولیتمربوطاستناشیازبهکارگیریعبارت
«عدمصحت»میباشد.دراینمادهنیزمانندمادة 79قانونمزبورکلمةاشتباهبهکارنرفتهاستومسئولیت
قاضیرامنوطبهعمدوتقصیراوکردهاست.بنابراینهمانطورکهدربارةمادة79گفتهشداگرعمدیاتقصیر
سنگینقاضیدرصدورحکمغیرصحیحبهاثباتبرسد،ویشخصاًمسئولاست.اگرفروضدیگرعدم
صحتحکموجودداشتهباشداعمازاینکهقاضیتقصیرسبکوخیلیسبکمرتکبشدهباشدیااشتباهی

المالودولتمسئولیتنهاییرابرعهدهمیگیرند.بنابراینمسئولیت


غیرقابلاجتنابواحترازکردهباشد،بیت
المالمنوطبهاثباتتقصیرنیستومبنایمسئولیتنظریةخطرمیباشد .


بیت
شایان ذکر است که اطالق عبارات مادة  681با قیود مادة  719محدود و مقید میشود .به دیگر سخن
مسئولیتنهاییدولتوپرداختخسارتازبیتالمالمربوطبهفرضیغیرازفرضمذکوردرمادة719است

واالکسانیکهخسارتمستندبهآناناستومرتکبتقصیرشدهاندمسئولخواهندبود .


 .2-3مبنا و ماهیت مسئولیت ناشی از صدور واجرای آرای قضایی در قانون جدید آیین دادرسی
کیفری

درقانونجدیدآییندادرسیکیفریمصوب 7952چندمادهبهمسئولیتناشیازصدورواجرایآرای
قانونمزبورمقررمیدارد«:درصورتیکهمتصرفمنزلومکانویا

قضاییاختصاصیافتهاست.مادة 769
اشیایموردبازرسی،ازبازکردنمحلهاواشیایبستهخودداریکند،بازپرسمیتوانددستوربازگشاییآنها
رابدهداماتاحدامکانبایدازاقداماتیکهموجبورودخسارتمیگردد،خودداریشود .

تبصره:درصورتیکهدراجرایاینماده،خسارتمادیواردشودوبهموجبتصمیمقطعی،قرارمنعیا
موقوفیتعقیبویاحکمبرائتصادرشود.همچنینمواردیکهامتناعکنندهشخصمجرمنباشدحتیاگر
موضوعبهصدورقرارجلببهدادرسییامحکومیتمتهممنجرشود،دولتمسئولجبرانخسارتاست،
مگرآنکهتقصیربازپرسباسایرمأمورانمحرزشودکهدراینصورت،دولتجبرانخسارتمیکندوبه
بازپرسویامأمورانمقصرمراجعهمینماید» .

درمادةمزبوراوالً،تفاوتیمیانبازپرس(قاضی)ومأموروجودنداردوحکمهردویکساناست؛ثانیاً،
برخالفموادقانونمجازاتاسالمیکهبحثآنهامطرحشد،هردوکلمةعمدوتقصیربهکارنرفتهاستو
کلمهتقصیررامیتوانباتوجهبهاصل717قانوناساسیومبانیفقهیآنوبرایایجادهماهنگیمیانقوانین
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مختلف،ناظربرعمدوتقصیرسنگین7دانست.ثالثاً،همانندقانونمجازاتاسالمی،مسئولیتدولتشاملهمة
فروضغیرازعمدوتقصیرسنگینبازپرسومأموراجرامیشود.بهدیگرسخنمسئولیتخسارتناشیاز
خطاهایاجتنابناپذیرنیزبرعهدةدولتاستومسئولیتدولتمبتنیبرتقصیرنیستوصرفرابطةسببیت
میانضررواردهوعملبازپرسیامأمورانبرایمسئولیتدولتکافیاست .
مواد299تا217قانونآییندادرسیکیفریجدیدمربوطبهخسارتناشیازبازداشتوحبسنارواست.
مادة299مقررمیدارد«:اشخاصیکهدرجریانتحقیقاتمقدماتیودادرسیبههرعلتبازداشتمیشوندو
ازسویمراجعقضایی،حکمبرائتیاقرارمنعتعقیبدرموردآنانصادرشودمیتوانندبارعایتمادة76این

قانونمزبوربهروشنینشانمیدهدکهدرغیر

قانونخسارتایامبازداشتراازدولتمطالبهکنند».مادة295
ازعمدوتقصیرسنگیناشخاص،دولتمسئولنهاییجبرانخواهدبود«.جبرانخسارتموضوعمادة299
اینقانونبرعهدةدولتاستودرصورتیکهبازداشتبراثراعالممغرضانهجرم،شهادتکذبویاتقصیر
مقاماتقضاییباشد،دولتپسازجبرانخسارتمیتواندبهمسئولاصلیمراجعهکند».بنابراینهمانندمادة
مسئولیتدولتشاملاشتباهاتاجتنابناپذیرنیزمیشودوکافیاستحکمبرائتیاقرارمنعتعقیب

 769
صادرشود.بدینترتیب،اینمسئولیت،مبتنیبرتقصیرنخواهدبود.البتهاگرثابتشودخودزیاندیدهاقدامی
بهضررخودکردهوخساراتمستندبهخوداوست،دولتمسئولیتینخواهدداشت.مادة 291قانونمزبور
مقررکرده«:درمواردزیرشخصبازداشتشدهمستحقجبرانخسارتنیست :
الف-بازداشتشخصناشیازخودداریدرارائهاسناد،مدارکوادلهبیگناهیخودباشد؛ 
ب-بهمنظورفراریدادنمرتکبجرم،خودرادرمظاناتهاموبازداشتقراردادهباشد؛ 
پ-بههرجهتیبهناحقموجباتبازداشتخودرافراهمآوردهباشد .»...
بنابراینمعلوممیشودکهمبنایمسئولیتدولتنظریةخطراستنهتقصیروصرفرابطةسببیتمیانضررو
اقدامقاضیومأمورانبرایمسئولیتدولتکافیاست.چنینمسئولیتیناشیازفعلشخصیاستومسئولیت
ناشیازفعلغیربهشمانمیآید،زیراارکانمسئولیتقاضیومأموراجراوجودندارد .
مادة 978قانونآییندادرسیکیفریجدیدنیزناظربراجرایحکمحبساستآنچهکهتحتشمولاصل
717قانوناساسینبود«:قاضیاجرایاحکامکیفریمکلفاستدستورتعیینوقتپروندهمحکومبهحبس
. 7برایتعاریفمختلفتقصیرسنگینومعیارهایآنر.ک.صفایی،سیدحسین،)7981(،مجموعهمقاالتحقوقمدنیو
حقوقتطبیقی،چ،2ص628بهبعد.اجماالمی توانگفتکهتقصیرسنگینعبارتاستازبیمباالتیبیاندازهخطرناک
کهنشاندهندهناتوانیمتعهددراجرایماموریتیاستکهطبققراردادیاقانونبرعهدهداشتهاست.

تحوالتمسئولیتمدنیدولتبهسببصدورواجرایآرایقضایی111  ...

رابهگونهایصادرکنندکهحداقلدهروزپیشازاتماممدتحبس،پروندهتحتنظرقرارگیردتاتعیین
تاریخاتماممدتحبسمحکومعلیه،دستورآزادیویرادرتاریخیادشدهصادروبهزنداناعالمکند.
رئیسزنداننیزمکلفاستپسازاتماممدتحبسچنانچهمحکومعلیهبهاتهامدیگریدربازداشتنباشد،
فوریبرایآزادیزندانیاقدامنمایدونتیجهاقداماترابالفاصلهبهقاضیاجرایاحکامکیفریاعالمکند .
تبصره -درصورتیکهتخلفازاینمادهمنجربهحبسبیشازمدتمقرردررأیگردد،قاضیاجرای
احکامکیفریعالوهبرمحکومیتانتظامیتادرجهچهار،طبقمواد76و299اینقانونمسئولحبساضافی
محکومعلیهاست» .
،موجبمیشودتامقرراتبعدیآنمادهنیزلحاظگردد.بهدیگرسخن

بهنظرمیرسدارجاعبهمادة299
«تخلفازماده»کهدرتبصرهآمدهاست،مفهومیعاماستوبههرعلتحبساضافیمحکومعلیهتحمیل
شوددولتمسئولجبرانخسارتاستوتنهادرصورتعمدوتقصیرسنگینقاضیاجرایاحکام،دولت
ةچهارنیزدراینصورتاعمالمیگردد .

امکانمراجعهبهویراخواهدداشتومحکومیتانتظامیتادرج
بههرحالمسئولیتدولتمبتنیبرتقصیرنیستوچنانچهحبساضافیبهعلتاشتباهغیرقابلاجتنابو
خطایمتعارفرخدهد،بازهمدولتمسئولجبرانخسارتخواهدبود .

 .3شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی در قانون مجازات اسالمی و
قانون آیین دادرسی کیفری
 .1-3فعل زیانبار و تقصیر

باتوجهبهمطالبیکهدربارةمبنایمسئولیتمدنیناشیازصدورواجرایآرایقضاییگفتهشد،روشن
گردیدکهبرایآنکهخسارتواردشدهبهزیاندیدهجبرانگردد،درکل،نیازیبهاثباترفتارنامتعارف
قاضییامأموراناجرانیستوهمینکهثابتشوددرصدورویااجرایمجازاتیااقدامتأمینیوتربیتیاز
میزانوکیفیتیکهقانونیاحکمدادگاهمشخصکرده،تجاوزشده(مادة79ق.م.ا).یامحرزشوددلیلاثبات
کنندةجرمباطلبودهاست(مادة 719ق.م.ا).یاعدمصحتحکمآشکارگردد(مادة 681ق.م.ا).یاهنگام
ورودبهمنزل،مکانیااشیایموردبازرسی،خسارتیبهبارآیدوقرارمنعیاموقوفیتعقیبویاحکمبرائت
صادرشودیاامتناعکنندهشخصیغیرازمتهمباشد(مادة 769ق.آ.د.ک)یابههرعلتبازداشتوحبس
نارواییرخدهد(مادة299ق.آ.د.ک)ویاحبساضافیبهمحکومعلیهتحمیلشود(مادة 978ق.آ.د.ک)
صرفنظرازاینکهرفتارنامتعارفو تقصیریازسویقاضییامأموراناجرارخدادهیااینکهاشتباهاجتناب
ناپذیریمحققشدهباشد،خسارتواردهبایدجبرانگردد.بنابراین،تقصیر،جزءارکانمسئولیتمدنیناشی
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ازصدوریا اجرایآرایقضایینیست وفقطبرای اثباتمسئولیت شخصیقاضییامأموراجرایآرای
قضایی،اثباتعمدیاتقصیرسنگینآنهاالزماست .

 .3-2ضرر

ورودضرربرایتحققمسئولیتمدنیناشیازآرایقضاییالزماستودراینامرتردیدینیست.بندت
قانونآییندادرسیکیفرینیزدرهمینجهتمقررمیداردکهدرموردیکهشخصبازداشتشده

مادة291
«همزمانبهعلتقانونیدیگربازداشتباشد»مستحقجبرانخسارتنخواهدبود.زیراضرریازصدور
دستوربازداشتموقتیاحبسبهویواردنگردیدهاست .
آنچهبهعنوانتغییر ،شایانذکراستایناستکهاوالًدرمادة 79قانونمجازاتاسالمیجدیدبرخالف
قانونمجازاتاسالمیسابق(مادة)98تفکیکیبینضررمادیومعنویصورتنگرفتهاستوعبارتعام
«هرگونهصدمهوخسارتیکهازاینجهتحاصلشود»،بهکاررفتهاستوقواعدمسئولیتمدنیدراینماده
دربارةهمةاقسامخسارتبهطوریکساناعمالمیشود.ثانیاًطبقمواد299و978قانونآییندادرسیکیفری

خسارتایامبازداشتوحبسناروایاحبساضافیبهطوراطالقجزءخسارتقابلجبراناست،درحالی
النفعمحسوبمیشودکهدربارةقابلجبرانبودنآنمیانحقوقداناناختالفنظر


کهایننوعخسارت،عدم
وجوددارد(صفاییورحیمی723:7952،بهبعد).باتصویبدومادةمزبورحداقلدراینموارد،عدمالنفع
قابلجبرانخواهدبود،هرچندنظردرستآناستکهاینگونهخساراتبهطورکلیقابلمطالبهوجبران
میباشدودادنامة مورخ 7985/8/79درپروندهکالسة 8135583225733659دادگاهعمومیحقوقیمجتمع

قضاییشهیدبهشتیتهرانقبلازتصویبقانونآییندادرسیکیفریجدیدنیزداللتبرقابلجبرانبودن
خسارتناشیازحبسنارواوخالفقانونخواهانداشتهوخسارتناشیازششسالحبسناروارابالحاظ
حداقلحقوقومزایایکارگرساده(باتوجهبهویژگیهایخواهان)معیننمودهاست 7.
البتهبرخی ازموادموردمطالعه درایننوشتار،ناظربر همة خسارات واردهنیست؛مثالًمادة 681قانون
مجازات اسالمی جدید تنها مربوط به قتل و صدمه بدنی است .هرچند میتوان گفت اصوالً تفاوتی میان
خساراتبدنیوسایرخساراتوجودنداردهمانطورکهفقهادربارةروایتمنقولازامیرالمومنینعلی(ع)

.7دادنامهشماره8535513225733916مورخ 7985/8/79
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همینطورگفتهاند(نجفی:7912،ج715،63؛فاضلهندی،بیتا:ج63،73؛طباطبایی:7622،ج771،76؛

طباطبایییزدی:7629،ج .)2699،6
بایدتوجهداشتکهطبقتبصرة2مادة76قانونآییندادرسیکیفری،خسارتمعنویوعدمالنفعبههمراه
دیه قابل مطالبه نیست و این حکم عمومی ،هرچند مستند به دلیل خاص و قابل قبولی نیست ،ولی دربارة
خساراتناشیازصدورواجرایآرایقضایینیزاعمالمیگردد .


 .3-3رابطة سببیت

مطابققاعده،بایدمیانضرروصدورواجرایآرایقضاییرابطةسببیتوجودداشتهباشدتامسئولیتمدنی
برایقاضی،ماموراجرایابیتالمالایجادشود.همینامرازمادة 79قانونمجازاتاسالمیبهروشنیقابل

استنباطاست؛دراینمادهآمده«هرگونهصدمهیاخسارتیکهازاینجهتحاصلشود».درمادة719قانون
مجازاتنیزتصریحشدهکه«متهمبهعلتاجرایحکم،دچارآسیببدنی،جانییاخسارتمالیشدهباشد،
یادرمادة681قانونمزبورآمدهکه«هرگاهپسازاجرایحکمقصاص،حدیاتعزیرکهموجبقتلیاصدمه
بدنیشدهباشد .»...
مطالعةموادمربوطبهآییندادرسیکیفریجدیدنیزهمینقاعدهراتأییدمیکند،مثالًدرتبصرةمادة769
تصریحشدهکه«درصورتیکهدراجرایاینمادهخسارتمادیواردشود»...چنانچهضررناشیازبازداشت
وحبسمربوطبهخودزیاندیدهیااشخاصیغیرازقاضیومأموراجراباشدطبیعیاستکهمسئولیتیمتوجه
دولت،مأموراجراوقاضینخواهدبود.بندالفتاپمادة291قاونآییندادرسیکیفریمربوطبهمواردی
استکهخسارتواردهناشیازکوتاهییافعلمثبتخودزیاندیدهاستوبههمینجهتشخصبازداشت
شدهمستحقجبرانخسارتنیست.همچنیندرمادة719قانونمجازاتاسالمیمقررشدهاستکه«...کسانی
 «.7وکیفکانفلواخطافأتلفبأنحکمالحدبمالاوعلیاحدبقصاصاونحوذلکثمظهرانالخطاءفیالحکمولمیکنمقصراً
فیاالجتهادلمیضمنالنهمحسنو کانعلیبیتالمالبالخالفاجدهفیهنصاًوفتویقالامیرالمومنینعلیهالسالمفیخبراالصبغ:
ماأخطأالقضاهفیدماوقطعفهوعلیبیتمالالمسلمین».
هرچندبرخیازفقهاگفتهانداینتوسعةروایتخالیازاشکالنیست«:لکنهالیخلوعناشکالالختصاصالخبربالدموالقطع».

.2
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کهایرادآسیبیاخسارتمذکورمستندبهآناناست،اعمازاداکنندهسوگند،شاکییاشاهدحسبموردبه
قصاص،یاپرداختدیهتاتعزیرمقررازقانونوجبرانخسارتمالیمحکوممیشوند» .
آنچهدربارةرابطةسببیتقابلبحثاستمربوطبهمادة681قانونمجازاتاسالمیاست:دراینمادهتنها
دوحالتعمدیاتقصیرازطرفقاضیصادرکنندةحکمقطعیوعدمآنمطرحشدهاست،درحالیکهاگر
فرضکنیمدستکمدومرحلهبرایرسیدگیوجودداشته(کهغالباًهمینگونهاست)وقاضیدادگاهبدوی
همانراییرادادهکهدادگاهتجدیدنظرتأییدکردهاست،دراینصورتضرربهبارآمدهناشیازدوسبب
خواهدبودومابامسئلهتعدداسبابمواجهخواهیمبود.دراینصورتتحمیلمسئولیت،تنهابهقاضیصادر
کنندةحکمقطعیدرهمةفروضقابلتأملاست.بهدیگرسخنممکناسترأیدادگاهبدویورأیدادگاه
تجدیدنظر(صادرکنندةحکمقطعی)یکسانباشدوممکناسترأیدادگاهتجدیدنظرمتفاوتازرأی
دادگاهبدویباشد.درصورتاخیرحکممادة681قانونمجازاتاسالمیبااشکالیمواجهنیست.لیکناگر
رسدمیتواناعمالظاهرمادةمزبورراناموجهوقابل

صورتاولرخدهدکهمعموالًچنیناست،بهنظرمی
ایراددانست .
درفرضیکههمقاضیدادگاهبدویوهمقاضیدادگاهتجدیدنظرکهصادرکنندةحکمقطعیاست،
عمدداشتهیامرتکبتقصیرسنگینشدهباشند،دلیلیوجودنداردکهفقطقاضیصادرکنندةحکمقطعیرا
مسئولبدانیم.درواقعچونمسئلهتحتشمولاجتماعچندسببخواهدبودواسباب(قضاتدادگاهبدویو
وطولیمیباشنددرفرضیکههردوعمدداشتهاندبایدقائلبه

دادگاهتجدیدنظر)دریکزماناثرنکرده 

اعمالانتهایمادة 999قانونمجازاتاسالمیبود«:هرگاهدویاچندنفرباانجامعملغیرمجازدروقوع
جنایتیبهنحوسبببهصورتطولیدخالتداشتهباشند،کسیکهتأثیرکاراودروقوعجنایتقبلازتأثیر
سببیااسبابدیگرباشد،ضامناستمانندآنکهیکیازآنانگودالیحفرکندودیگریسنگیدرکنار
آنقراردهدوعابریبهسبببرخوردباسنگبهگودالبیفتدکهدراینصورت،کسیکهسنگراگذاشته
ضامناست،مگرآنکههمهقصدارتکابجنایتراداشتهباشندکهدراینصورتشرکتدرجرممحسوب
میشود».بهعبارتدیگر،بایدقاضیدادگاهبدویوقاضیدادگاهتجدیدنظرراکهدرصدوررأینادرست
عمدداشتهیاتقصیریسنگینمرتکبشدهاند،شریکدرجرممحسوبکردوهردورامسئولشمرد .
درفرضیکهفقطقاضیدادگاهتجدیدنظرعمدداشتهاستویامرتکبتقصیرسنگینشدهباشدبازهم
اشکالیدراعمالظاهرمادة681ق.م.ا.نیست.زیرادراجتماعاسبابهرگاهیکیازدوسببعمدیباشدو
دیگریتنهاتقصیرسبکویاخیلیسبکمرتکبشدهباشد،عرفاًضررمنتسببهشخصیاستکهعمد
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داشتهودرنتیجهقاضیصادرکنندهحکمقطعیمسئولخواهدبود(کاتوزیان:7916،ج 7)631،7وظاهراً
انتهایمادة991قانونمجازاتاسالمی،برهمینحکمداللتدارد 2.
اگرصورتمسئلهرابدینشکلتصویرکنیمکهفقطقاضیدادگاهبدویمرتکبتقصیرعمدییاسنگین
شدهباشدیادرهیچیکازدومرحله،قاضیعمدیاتقصیرسنگیننداشتهباشد،بازهماجرایظاهرمادة681
قابلایرادخواهدبود.زیرادرصورتیکهقاضیدادگاهبدویعمدداشتهیامرتکبتقصیرسنگینشدهباشدو
قاضیدادگاهتجدیدنظرمرتکباشتباهوخطایاجتنابناپذیرشدهباشدویاتقصیریسبککردهباشد،

خسارتبهبارآمدهعرفاًمستندبهقاضیدادگاهبدویخواهدبودوشایدبتوانگفتمادة681قانونمجازات
اسالمیاینصورترالحاظنکردهاستودراینموردبایدقواعدعمومیمسئولیتمدنیرااعمالکرد .
درصورتیکهدرهیچیکازدومرحلهرسیدگی،عمدوتقصیرسنگینرخندادهباشد،همانطورکهگفته
شدبایدراهحلاجتماعچندسببطولیرااعمالکنیم.هرچنددرفرضمزبورراهحلهایمختلفیبیانشده
است(صفاییورحیمی751:7952،بهبعد)امامادة999ق.م.انظرمشهورفقها(شیخطوسی،بیتا:ج286،1؛
شهیدثانی :7679،ج 716،72ونجفی :7912ج)761،69راانتخابکردهوسببمقدمدرتأثیررامسئول
میشمارد.بدینترتیبدرواقعبایدقاضیصادرکنندةرأیبدویمسئولدانستهشود نهقاضی صادرکنندة
حکمقطعی،مگرآنکهگفتهشودچوندادگاهتجدیدنظرعلیالقاعدهدارایقضاتیباعلموتجربةبیشترو
حتیتعدادقضاتبیشتراست،میتوانستهبابررسیدقیقترجلویبروزخسارترابگیردودرواقعخسارتبه
بارآمدهعرفاًبهقاضیصادرکنندةحکمقطعیمنتسباست.اینهماننظریهایاستکهدرحقوقغربیبه
بههرحالچهنظریةسببنزدیکوبیواسطهرا

نظریهآخرینفرصتجلوگیریازخسارت9معروفاست6.
اعمالنماییموچهنظریةآخرینفرصترا(کهشبیهنظریةسببنزدیکوبیواسطهاست)انتخابکنیم،چون

اند،خسارتازبیتالمالپرداخت


دوقاضیمرتکبعمدوتقصیرسنگیننشده
دراینفرضکههیچکداماز
میشود،درعملاشکالخاصیایجادنمیشود،هرچندایرادنظریمزبورقابلطرحاست .
بهطورکلی،هرجاکهعمددراضرارپایهمیداننهد،رابطةعلیتبینخطا(سبب)وضررراقطعمیکندوزیانتنهابهعامد

«.7
تحمیلخواهدشد .»...
.2مادة ...«:991اگرعملشخصیپسازعملنفراولوباتوجهبهاینکهایجادآنسببدرکنارسبباولموجبصدمهزدنبه
دیگرانمیشودانجامگرفتهباشد.نفردومضامناست» .

3. Last Clear Chance.
4. james, 704 et s.
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 .4اثر مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی

اثرمسئولیتمدنیبایدجبرانکاملخسارتباشد،لیکنپیشازتصویبقانونمجازاتاسالمیجدیدو
قانونآییندادرسیکیفریجدید،معموالًدادگاههابهاستنادمادة 93قانوننظارتبررفتارقضاتوپیشاز
تصویبقانوناخیربهاستناداصل717قانوناساسی،معتقدبودندکهبایداشتباهیاتقصیرقاضیدردادگاهعالی
تابتوانبهجبرانخسارترأیدادوبههمینجهتچوندادگاهعالیچنیننمیکرد،

انتظامیقضاتتعیینشد
بهندرترأیقطعیمیتوانیافتکهدرآنبهجبرانخسارتزیاندیدةصدوریااجرایحکمنادرست
حکمدادهشدهباشد.بدینترتیبعمالًاصلیکصدوهفتادویکمقانوناساسیبالاجراباقیماندهبود .
اولینتغییریکهباتصویبقانونمجازاتاسالمیجدیدوقانونآییندادرسیکیفریجدیددرحوزةآثار
مسئولیتمدنیناشیازصدورواجرایآرایقضاییرخداده،آناستکهبرایمطالبةخسارتنیازیبهاثبات
تقصیریااشتباهبهمعناییکهدراصل717قانوناساسیکهمدنظربودهوشاملانواعتقصیراستنخواهدبود.
بهدیگرسخندولتجبرانخسارتراتضمینکردهاستودرابتداغرامتراپرداختمیکندوبعددر
صورتاثباتعمدوتقصیرسنگینقاضییامأموراجرابهآنهامراجعهمیکند.اینحکمکهدرماده681

قانونمجازاتاسالمیومواد  295،299،769و 978قانونآییندادرسیکیفریتصریحشدهاست،تحول
مهمیدرجهتحمایتبیشتراززیاندیدهمحسوبمیشودودرواقعموجبعملیشدناصلمهم717
قانوناساسیمیگردد.بهعالوهشخصعادیالزمنیستباقاضیمواجهگرددکهازقدرتباالییبرخوردار
استوبدینترتیباحتمالتوفیقزیاندیدهدراخذحکمجبرانخسارتبیشترگردیدهاست.بدینترتیببه
نظرمیرسدعمالماده93قانوننظارتبررفتارقضاتدرمواردموردنظرنسخشدهاست 
در آیین دادرسی کیفری اقدام مهم دیگری رخ داده که تحول فوق را تکمیل کرده و آن هم تاسیس
صندوقیخاصبرایجبرانخسارتاست.درمادة213قانونمزبورآمدهاست«:بهمنظورپرداختخسارت
موضوعمادة 299اینقانون،صندوقیدروزارتدادگستریتأسیسمیشودکهبودجهآنهرسالازمحل
بودجهکلکشورتأمینمیگردد.اینصندوقزیرنظروزیردادگستریادارهمیشودواجرایآرایصادرهاز

کمیسیونبرعهدةویاست» .
ایرادیکهبرموادفوقمیتوانگرفتآناستکهموادمزبورقلمرومحدودیدارندوعامالشمولنیستندو


ظاهراًالفاظداللتمیکنندبراینکهدولتتنهاجبرانخساراتبدنیناشیازاجرایحکمقصاص،حدیا
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تعزیر (مادة  681ق.م.ا)  ،خسارت وارده به اماکن و اشیاء (مادة  769ق.آ.د.ک) خسارت وارده ناشی از
بازداشتوحبسنارواواضافی(مواد 299و 978ق.آ.د.ک)راتضمینکردهاستوسایرمواردازشمول
قانونخارجاست،مگرآنکهدستازظاهرموادبرداریموباتوجهبهروحقانونومقصودقانونگذاردر
حمایتبیشتراززیاندیدهقاعدهکلیبهدستآوریموبگوئیمدرکلیةمواردیکهدراثرصدوریااجرای
آرایقضایینادرست،خسارتیبهاشخاصواردآید،دولتجبرانخسارتمیکندودرصورتاثباتعمد

یاتقصیرسنگینقاضیویامأموراجرابهآنانمراجعهمیکند.ایناستداللهرچندبهنفعزیاندیدهخواهدبود
وبامصلحتعمومیجامعهسازگاراست،لیکنممکناستباظاهرمادة 93قانوننظارتبررفتارقضات
ناسازگارباشد .
بههرحالصندوقموضوعمادة213قانونآییندادرسیکیفریتنهابرایجبرانخساراتمقرردرمادة299
ستوخساراتناشیازبازداشتوحبسنارواواضافیرادربرمیگیردوحتیشامل

ومادة978آنقانونا
خسارات وارد بر اماکن و اشیاء موضوع مادة  769قانون مزبور نمیشود ،هرچند در مادة اخیر نیز جبران
خسارتتوسطدولتتضمینشدهاست .
دومسئلهدیگرهمدربارةاثرمسئولیتناشیازصدورواجرایآرایقضایینادرستباتوجهبهقانون
مجازاتاسالمیمصوب7952قابلطرحندکهیکیمربوطبهمادة79قانونمزبورودومیمربوطبهمادة681
میباشد .

درمادة 79قانونمجازاتاسالمیتفاوتیمیانمرحلةصدورحکمواجرایآنوجودنداردوقانونگذار
تصریحکردهاستکهاگرحکمبهمجازاتیااقدامتأمینیوتربیتییااجرایآنهاازمیزانوکیفیتیکهدر
قانونیادرحکمدادگاهمشخصشدهتجاوزکندوعمدوتقصیریرخندادهباشدخسارتازبیتالمال
دنظردیگریدادهاند.

ایمشابهکهناظربراجرایاشتباهحکممیباش


شود.درحالیکهفقهادرمسئله
جبرانمی
بسیاریازفقهاگفتهاندکه«اگرحدزنندهبیشازآنچهواجباستحدبزندواینامربهاذنحاکمباشدو

حاکماشتباهکردهباشد و حدزننده نیز نمیدانستهومحکومبه حدبمیرد،نصف دیهاو باید از بیتالمال
پرداختشودواگرحاکمعلمداشته،اومسئولنصفدیهاست،اگرحدزنندهعمداًبیشازواجبحدبزند،
نصفدیهبرعهدةحدزنندهخواهدبودواگراولیایدمقصاصرابخواهندمیتوانندباپرداختنصفدیه،او
راقصاصکنندواگرحدزنندهسهواً،بیشازمیزانمجاززدهباشد،نصفدیهبرعهدةعاقلةحدزنندهاستو
البتهممکناستدیهبهنسبتشالقهاییکهموجبفوتشدهتقسیطشودوهرتعدادواجببودهبههمان

نسبتازکلدیةمحکوم،ساقطشودوممکناستگفتهشودکههمةدیهبایدپرداختشودچونقتلناشی
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ازدوسبباستیکیحدیکهخداوندمقررفرمودهوزیادتیکهحدزنندهانجامدادهومسئولیتبرعهدة
سببعدوانییعنیحدزنندهقرارمیگیردهمانطورکهاگرکسیمریضمشرفبهموتیرابزندوبمیردو
همانطورکهاگرکسیسنگیبهکشتیرویآبیبزندوکشتیغرقشود»(عالمهحلی :7676،ج 992،9و
999؛محققاردبیلی:7671،ج911،79و911؛فاضلهندی،بیتا:ج919،916،73؛گلپایگانی:7676،ج،2
633و .)637
مادة  79قانون مجازات اسالمی ،با عباراتی کلی مسئله را مطرح کرده است ،به نحوی که ظاهراً حکم
مسئولیتناشیازصدورباحکممسئولیتناشیازاجراینادرستیکساناستدرحالیکهاینامربامتون
فقهیناسازگاراست.زیرااگرمأموراجرااشتباهکردهباشد،عاقلةاوبایدمسئولباشندنهبیتالمالوروایت
(ع)مربوطبهقاضیاستنهمأموراجرا.هرچندکهاینشیوةجبرانازبیتالمالبه

منقولازامیرالمؤمنینعلی
نفعزیاندیدهاستوجبرانخسارتسادهترصورتمیگیرد .

قانونمجازاتاسالمیبهنظرمیرسدایراداساسیوجوددارد.درصدرمادة681آمدهاست

درمادة681
کهاگرعدمصحتحکمثابتشود،دادگاهرسیدگیکنندهمجدد،حکمپرداختدیهازبیتالمالراصادر

کندوپروندهراباذکرمستنداتجهترسیدگیبهمرجعقضائیمربوطارسالمیکند.بهدیگرسخن

می
همانطورکهگفتهشدجبرانخسارتتوسطدولتتضمینمیشودوقبلازآنکهروشنشود،آیاعمدو
تقصیرسنگینیدرکاربودهاستیاخیر،دیهازبیتالمالپرداختمیشودوبعددرمرجعقضاییمربوطکه

بایددادگاهعالیانتظامیقضاتباشدراجعبهوجودعمدوتقصیرسنگینیاتقصیرسبکواشتباهغیرقابل
اجتنابتصمیمگیریمیشود.ایرادیکهدراینبخشوجودداردآناستکهاگرعمدقاضیبهاثباتبرسد

توانندقصاصرادرخواستکنندوپرداختدیهازبیتالمالموجهنیست .

اولیایدممی
درانتهایمادهنیزآمدهاستکه«درصورتثبوتعمدیاتقصیرازطرفقاضیصادرکنندهحکمقطعی،
ویضامناستوبهحکممرجعمذکور،حسبموردبهقصاصیاتعزیرمقرردرکتابپنجم«تعزیرات»و
بازگرداندندیهبهبیتالمالمحکوممیشود».اولینایرادآناستکهچگونهممکناستپسازپرداختدیه

ازبیتالمالقاضیصادرکنندهحکمقطعیرابهقصاصمحکومکرد؟آیامیتوانبهاولیایدمدیهپرداخت

حقوقایرانامکانپذیرنیستو

نمودوهمجانیرابهقصاصمحکومکرد؟جمعبیندیهوقصاصدرفقهو
صورتدرخواستقصاصقاضی،بایددیهپرداختشدهازبیتالمالبهخزانهدولتبازگردد .

در
ایراددیگراینمادهابهامدرمعنایانتهایآناست.درواقعمعلومنیستدقیقاًمنظورقانونگذارازاینکهقاضی
صادر کنندة حکم قطعی حسب مورد به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم میشود
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چیست.بعیداستکهقاضیصادرکنندةحکمقطعیبهقصاصوبازگرداندندیهبهبیتالمالمحکومشودو
حتماًمقصودقانونگذارآناستکهاگرقاضیصادرکنندةحکمقطعیعمدیاتقصیرسنگینداشتهاستباید
المالبازمیگرداند.لیکنسؤالایناستکهدرچه

یاقصاصشودیااینکهتعزیرمیشودودیهرابهبیت
مهبدنیشدهبهتعزیروپرداختدیهمحکومگردد.البتهروشن

موردیممکناستکسیکهعمداًموجبصد
استکهدرمواردیکهامکاناعمالقصاصوجودندارد،حکمبهپرداختدیهدادهخواهدشد .
برابرآنچهدرمادة957قانونمجازاتاسالمیآمده«:هرگاهکسیجنایتعمدیبراعضایمتعددیکنفر
واردکندوامکانقصاصهمةآنهانباشد،ماننداینکههردودستیکنفرراقطعکندوخودیکدست
بیشترنداشتهباشد.مرتکبدرمقابلجنایتهاییکهقصاصآنامکانداردقصاصمیشودوبرایدیگر
جنایات،بهپرداختدیهوتعزیرمقرردرکتابپنجم«تعزیراتمحکوممیشود»اماتعزیرتنهاهمراهپرداخت
دیهنخواهدبودوممکناستهمراهقصاصباشد.همانطورکهدرمواردمختلف(مانندمواد، 915، 918
)981کتابپنجمقانونمجازاتاسالمیمصوب7919آمدهاست،مثلمادة122قانونمزبورکهمقررمیکند
«هرکسعالماًعامداًبهواسطةضربیااذیتوآزارزنحامله،موجبسقطجنینویشودعالوهبرپرداخت
دیهیاقصاصحسبموردبهحبسازیکتاسهسالمحکومخواهدشد.»7بنابراینمقصودازانتهایمادة681
قانونمجازاتاسالمیمصوب7952آناستکهدرصورتعمدویاتقصیرسنگینقاضیصادرکنندةحکم
قطعی،ممکناستبهقصاصوتعزیریابهپرداختدیهوتعزیراورأیدادهشود.بهتربودقانونگذارعبارت
روشنتریانتخابمینمود .


 .5نتیجه

ازمطالعةدقیقموادمربوطبهمسئولیتمدنیناشیازصدورواجرایآرایقضاییدرقوانینجدیدمجازات
اسالمیوآییندادرسیکیفریمعلومشدکهاوالً،ازحیثمبانی،اینتغییررخدادهاستکهمسئولیتدولت
. 7درفقهاینمسئلهمطرحشدهاستکهاگرقاضیحکمقصاصیکزنراصادرکندوپسازآنمعلومشودکهزنحاملهبوده
،چنانچهمباشرقصاصجاهلبهحاملهبودنزنباشدوحاکماینامررامیدانسته،حاکم

است.چهکسیضامناستدراینمسئله
دانسته،دیهبرعهدةبیتالمالاست:محققحلی،شرایعاالسالم،ج،6ص73،9؛عالمهحلی،


ضامناستواگرحاکمهمنمی
؛شهیدثانیالبتهحالتهایمختلفیراذکر

تحریراالحکام،چاپاول 7623،ه.ق،.قم،مسسهاالمامالصادق(ع) ،ج،9ص937
کردهواحتماالتمتفاوتیرابیاننمودهاست.شهیدثانی،مسالکاالفهام،ج،79ص 299و، 291همچنین،فاضلهندی،کشف
اللثام،ج،77ص .713

111

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،95تابستان 59



وپرداختخسارتازبیتالمالتنهاشاملخساراتناشیازتقصیرسبکوخیلیسبکقاضینمیشودو
اشتباهاتاجتنابناپذیرنیزموجبمسئولیتدولتمیگردد.بنابراینمسئولیتدولتدراینحوزهمسئولیتی

مبتنیبرنظریهتقصیرنیست.بهعالوهچونقضاتازبابتسبیتموجبخسارتمیشوندومعموالًمباشرتی
درورودضررندارند،درنتیجهمسئولیتآنهانیازمندتقصیراست.درمواردیکهاشتباهغیرقابلاجتنابیرخ
دادهاست،مسئولیتدولترانمیتوانمسئولتناشیازفعلغیرنامیدودرواقعمسئولیتشخصیاستبه
همین جهتامکانمراجعةبهقضاتدرصورتاشتباهقابلاجتنابوجودنداردهرچنددرصورتیکهاشتباه
درزمرةتقصیرسبکوخیلیسبکباشدهم،دولتبرحسبسابقةفقهیمسئولاستوحقمراجعهبه
قضاتراندارد،زیراقضاتبرایمصلحتعامه،رأیصادرمیکنندوهزینههایاینکاربرعهدةدولتاست .

ثانیاً،هرچنددرموادمربوطبهمسئولیتناشیازصدورواجرایآرایقضایی،عمدوتقصیرباهمبهکار
رفتهاستلیکنباتوجهبهسابقةفقهیومذاکراتتصویبنهاییقانوناساسی،منظورعمدوتقصیرسنگین
استونمیتوانتقصیرهایسبکوخیلیسبکرابرعهدة خودقضاتگذاشت.بدینترتیب،مسئولیت

قاضیهرچندمبتنیبرتقصیراستامادرغیرعمدوتقصیرسنگین،خسارتازبیتالمالپرداختمیشود .

ثالثاً،ازحیثشرایط،تغییریکهدوقانونایجادکردهاندآناستکهفعلمأموراناجراییدرکنارفعل
قضاتقرارگرفتهاستواحکامقضاتنسبتبهمأموراناجرانیزاعمالمیشود.وانگهیهمانطورکهگفته
شدمطابققوانینجدیدتقصیربرایمطالبةجبرانخسارتضرورینیستودرمواردموردنظرصرفورود
ضررورابطةسببیتباصدوریااجرایحکمورأیناروا،موجبپرداختغرامتخواهدشد .
رابعاً،درمواد دوقانون جدیدمجازات اسالمیو آییندادرسیکیفری تفکیکیمیان خسارات مادی و
غیرمادیصورتنگرفتهاستوظاهراًشکیدرقابلجبرانبودنخسارتمعنویبهصورتنقدیوجود
ندارد.بهعالوه،عدمالنفعدرمواد 299و 978قانونآییندادرسیکیفریقابلجبراناعالمشدهاستو
صراحتقانونموجبمیشودتادربارةقابلجبرانبودنعدمالنفعمسلم،دستکمدراینموارد،اختالفات
ازبینبرود.دربرخیازموادموردمطالعهنیزگرچهبرصدماتبدنیتصریحشدهاست(مادة 681ق.م.ا)،
لیکنباتفسیریکهارائهشد،اینمادهتنهاناظربرایننوعخسارتنبودهوشاملخساراتمادینیزمیشود.
بدینترتیبتفکیکیمیانخساراتوجودنداردوتنهاایرادبهحکمکلیتبصرة2مادة76ق.آ.د.ک.مبنیبر
غیرقابلمطالبهبودنخساراتمعنویوعدمالنفعدرصورتوجوبدیهمربوطاستکهمنطقیبرایآن
وجودندارد .
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خامساً،مواددوقانونجدیدبراحرازرابطةسببیتمیانصدورواجرایآرایقضاییوضررتأکیدمیکندو
ازاینحیثتغییریرخندادهاست.لیکندرمادة 681قانونمجازاتاسالمیکهممکناستبحثتعدد
اسباب(قضاتبدویوتجدیدنظر)مطرحگردد،راهحلیکهانتخابشدهاستباراهحلمذکوردرقواعد
عمومی(مادة999ق.م.ا).ناسازگاراست .
سادساً،ازحیثآثارتغییرمهمیباتوجهبهدوقانونجدیدرخدادهاستوآنهمتضمینجبرانخسارت
توسطدولتاست.بهدیگرسخنبرایحمایتاززیاندیده،چهعمدوتقصیرسنگینیازسویقاضییا
مأموراجرارخدادهباشدیاخیر،دولتخسارتزیاندیدهراجبرانمیکندودرصورتاحرازعمدیاتقصیر
سنگینقاضییامأموراجرا،غرامتپرداختشدهازآنهامستردمیگردد.بهعالوهقانونگذاراقدامبهتأسیس

صندوقینمودهتابرخیخساراتکهمربوطبهتوقیفوحبسنارواواضافیهستند،بسیارسادهتر جبران
گردند .
درزمینةآثارمسئولیتمدنیبرخیایراداتناشیازعدمسازگاریبافقهویاابهامدربعضیازموادقانون
مجازاتاسالمیوجوددارد(مادة79ومادَة)681کهشایانتوجهندوامیداستکهدراصالحاتآتیقانون
مدنظرقرارگیرند .
آنچهازمجموعمطالبارائهشدهمیتوانگفتآناستکهتغییراتصورتگرفتهدرجهتحمایتبیشتراز
زیاندیدهومسئولیتپذیریبیشتردولتدرقبالافرادجامعهاست.بههمینجهتبایدتغییراتمزبوررادر
کلمثبتارزیابیکردهرچندایراداتیهمچنانوجوددارد .
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 بهرامیاحمدی،حمید،ضمانقهری،)7957(،مسئولیتمدنی،جاپاول،تهران:دانشگاه
امامصادق(ع).
 حسینینژاد،حسینقلی،)7913(،مسئولیتمدنی،چاپدوم،تهران:جهاددانشگاهیشهید
بهشتی.

 صالحی مازندرانی ،محمد ،)7957( ،بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از
تصمیماتقضاییبانگاهیبهبرخینظامهایحقوقی،چاپاول،قم :پژوهشگاهعلومو
فرهنگاسالمی.
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 صالحی مازندرانی ،محمد ،)7953( ،بررسی فقهی قاضی در حقوق ایران ،چاپ اول،
تهران:انتشاراتجنگل.

 صفایی ،سید حسین و رحیمی ،حبیب اهلل ،)7952( ،مسئولیت مدنی (الزامات خارج از
قرارداد)،چاپپنجم،تهران:انتشاراتسمت.
 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسالمی ایران،
ج  .9
 غمامی،مجید،)7911( ،مسئولیتمدنیدولتنسبتبهاعمالکارکنانخود،چاپاول،
تهران:نشردادگستر.
حقوقمدنی،الزامهایخارجازقرارداد،ضمانقهری ،چاپ

 کاتوزیان ،ناصر،)7916(،
الول،ج،7تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.،


مقالهها 
 اصغریآقمشهدی،فخرالدینوقربانیاستیفانی،جواد«،)7981(،مسئولیتمدنیقاضیدر
پژوهشنامهحقوقوعلومسیاسی،سالدوم،شمارة.1

حقوقایران»،
 سلطانینژاد،هدایتاهلل«،)7911(،بررسیتطبیقیمسئولیتمدنیقاضی»،نامهمفید،پاییز،
شمارة.77

ب-منابععربی
 البورتو ،محمدصدقی بن احمد و العزی ،ابوالحارث ،)2339( ،موسوعه القواعد الفقیهه،
چاپاول،جزء،72بیروت:مؤسسهالرساله.
 خویی،سیدابوالقاسم،)7622(،مبانیتکلمهالمنهاج،چاپاول،قم :مؤسسهاحیاءآثار
االمامالخویی(ره)،ج67موسوعه.
 سبزواری،محمدباقر،)7629( ،کفایهاالحکام ،ج،2چاپاول،قم :مؤسسهالنسراالسالمی
التابعهلجماعهالمدرسین.
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شهیدثانی،زینالدینبنعلیالعاملی،)7679(،مسالکاالفهام،ج72و،79چاپاول،قم:


موسسهالمعارفاالسالمیه.،
 شیخ طوسی ،ابو جعفر محمد بن الحسن( ،بی تا)  ،المبسوط ،ج  ،1چاپ سوم ،تهران:
المکتبهالمرتضویه.
 شیخ طوسی ،ابو جعفر محمد بن الحسن ،)7919( ،تهذیب االحکام ،محقق سید حسن
موسوی،تهران:دارالکتباالسالمیه،ج.1
 طباطبائی ،سید علی ،)7622( ،ریاض المسائل ،ج  ،76چاپ اول ،تهران :دارالکتب
االسالمیه.
 طباطبائی یزدی ،سید محمد کاظم ،)7629( ،العروه الوثقی ،ج  6و  ،1چاپ اول ،قم:
مؤسسهالنشراالسالمیالتابعهلجماعهالمدرسین.
 عالمهحلی،یوسفبنالمطهر،)7623(،تحریراالحکام،ج،9چاپاول،قم:مسسهاالمام
الصادق(ع).،
 عالمه حلی ،یوسف بن المطهر ،)7675( ،قواعد االحکام ،ج  ،9چاپ اول ،قم :مؤسسه
النشراالسالمیالتابعهلجماعهالمدرسین.
 فاضلهندی،بهاءالدینمحمدبنالحسناالصفهانی(،بیتا)،کشفاللثام،ج73و،77
قم:مؤسسهالنشراالسالمی.
 گلپایگانی،سیدمحمدرضا،)7676(،درالمنضود،ج،2جاپاول،قم:دارالقرآنالحکیم.
 گلپایگانی،سیدمحمدرضا،)7637(،کتابالقضاء،ج،7قم:مطبعالخیام.
 گلپایگانی،سیدمحمدرضا،)7676(،تقریراتالحدودوالتعزیرات،ج،7نسخهخطی
جا،بینام.

چاپسنگی،بی
 محققاردبیلی،احمد،)7671(،مجمعالفائدهوالبرهان،ج،79چاپاول،قم:مؤسسه
النشراالسالمی.
 نجفی ،شیخ محمد حسن ،)7912( ،جواهرالکالم ،ج  63و ،69چاپ سوم ،تهران:
دارالکتباالسالمیه.
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