
 

670 

 

 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

 1401، تابستان  2، شماره  8دوره  

 670  -678صفحات  

Online ISSN: 2476-4469 

Print ISSN: 2538-2039 

www.irijournals.com 

 مسئولیت مدنی ناشی از قصور ضابطین دادگستری 

 3حامد گلیجانی مقدم ، 2، فخراهلل مالئی کندلوس1محمد حسن هادی پور 

 آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی شفق تنکابن  موسسه ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشجوي كارشناسی 1

 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسالمی چالوس  2

 ، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی شفق تنکابن مربی 3

 

 چکیده 

موجب  خسباراتی بببه   كهدرصورتیوظیفه خود كه همانا حفظ نظم و امنیت است،    ترینمهمضابطین دادگستري جهت اجراي  

وادث حبب درمجمبو مسئولیت مدنی خواهند بود.  دارعهدهدیگران اعم از متهم، مجرم، یا اشخاص دیگر شوند، با تحقق شرایطی 

تببر   و یبا تقصیرزیانباري كه ضابطین دادگستري در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توأم با تقصیر یا انجام فعل بدون 

مساعدت ببه  عدم ،مخاط  یبه نشان ییعدم ابالغ اوراق اجرا  لیز قبناشی از تر  فعل ا  بارزیانگاهی حادثه  .  یابدمیفعل تحقق  

متوقب  ننمبودن  ایب شبدگانبازداشتعدم كنترل  ای شوندمیواقع    تیدر معرض ارتکاب جرم و جنا  نگرایكه توسط د  یاشخاص

 دارعهبده  دیبدهزیانبا وجود شرایطی به موجب  قاعبده تسببی  در مقاببل    این موارد  در  است.  و رانندگان  وبیمع  هینقل  لیوسا

 ببه خسبارت ایبراد  و  ببارزیان  حبوادث  وقبو   موجباتمحوله،    وظای   انجام  است عدم  ممکن  گاهی  .جبران خسارت خواهند بود

 را ضابطین دادگسبتري سازمان یا و كاركنان  براي  مدنی  یا  كیفري  مسئولیت  تحقق  سب   درنتیجهحقوقی و    و  حقیقی  اشخاصی

 توجبه دمور  ضابطین دادگستري  مدنی  مسئولیت  خاص  و  عام  منابع  و  قواعد، مبانی  بر  اجمالی  گذري  با  آورد. در این مقاله  فراهم

اساسبی،  قبانون در مبرتبط مواد بررسی با ناشی از قصور ضابطین دادگستري  مدنی  مسئولیت  قانونی  مصادیق  و  است  گرفته  قرار

 و بررسبی و بحب  مبدنی، مبورد قبانون سبال  و كارگیريبه قانون، خسارت جبراني هاشیوه، مدنی اسالمی، مسئولیت  مجازات

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه

 

 .خسارت مدنی، جبران مسئولیت، تقصیر ضابطین دادگستري،های کلیدی:  ژهوا
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 مقدمه 

محاكم  هاي پروندهامروزه   در  دادگستري  ضابطین  مدنی  مسئولیت  خصوص  در  مسئولیت   متعددي  تعیین  براي  ولی  تشکیل 

ی و قواعد مسئولیت مدنی در  گاهی احکام دادگاه ها بدون توجه به مبان   رویة واحد و مشخصی حاكم نیست و حتی   ها آنمدنی  

وضع قوانین   می شود. بی گمان در چنین وضعیتی كه رسیدگی به این امور توأم با ابهام است، اهداف آرمانی  این موارد صادر

قواعد  باید  امر مهم  این  تحقق  براي  تواند محقق شود.  نمی  اختیارهاي    مسئولیت مدنی،  و  و وظای   حقوقی مسئولیت مدنی 

باري كهضابطین دادگست زیان  به عبارت دیگر در مقام مقایسه، خسارت   ري و حوادث  افتد بررسی گردد.  اتفاق می  در عمل 

اعتماد جامعه به   ضابطین دادگستري، شهروندان را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است كه اطمینان و  وارده از سوي

و شرایط    ها آنوثغور مسئولیت مدنی    است كه حدود   س ضروريتمامی ضابطین و حتی واژة مقدس عدالت دچار تزلزل گردد. پ

به آنان  از سوي  كه  هایی  به    جبران خسارت  بنا  كه  كند  می  پیدا  موضو  ضرورت  این  بررسی  شود.  روشن  پیوندد  می  وقو  

ده توسط  در خسارت وار  ند تبیین شود كه قواعد عام مسئولیت مدنی دارعهدهشغلی و وظای  قانونی كه ضابطین بر    موقعیت

نیز در این مورد الزم و  هاآن  یا آنکه قواعد ویژه  ضروري است و اگر مقررات ویژه اي براي مسئولیت مدنی    حکومت می كند 

 ضابطین حاكم شود آیا این قواعد 

 بایستی در جهت تشدید مسئولیت او تنظیم شود یا تخفی  چنین مسئولیتی؟

مورد    ها آنامکان مسئولیت تضامنی    و باشد نه خود ضابط، در این مورد نیزگاهی مسئولیت ضابطین عرفاً منتس  به سازمان ا

قانون مجازات اسالمی و به مسئولیت مدنی ضابط در قبال سازمان    بررسی قرار گرفته است. در  نیروهاي مسلح عمدتاً  جرائم 

است. با توجه   ست، اشاره كاملی نشدهمهم ترین امر كه همانا مسئولیت مدنی ضابطین در قبال شهروندان ا  متبو  اشاره ولی به

شخص یا اشیاي تحت حراست وي به دیگري وارد    به تعریفی كه از مسئولیت مدنی شده است، مسئولیت در مقام خسارتی كه

 اثر تخل  از انجام تعهد هاي ناشی از قرارداد است. می كند و هم چنین مسئولیت شخص بر

 

 قیروش تحق

 شده است. انجام اي و با استفاده از قوانین جدید و منابع حقوقی معتبرتحقیق به صورت كتابخانه  این

 

 و اصطالحات  م یمفاه

 دادگستري نیضابط یمعناي لغوي و اصطالح

 . (را از طریق سلطان آورده شده است آن فراهم آورنده، نگاه دارندة چیزي، آنکه ضبط مدینه و سیاستمعناي ) در لغت به  ضابط

عدلیه  معناي  هب  دادگستري نیز در لغت بیان    وزارتخانه یا اداره اي كه به امور خصوصی رسیدگی می كنند، سابقاً  می گفتند 

 . شده است

 

 آيین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را اين طور تعريف کرده است:   قانون

دماتی و حفظ آثار  مق  جرم و بازجویی  كش ضابطین دادگستري مأمورینی هستند كه تحت نظارت و تعلیم هاي مقام قضائی در

و مخفی فرار  از  و جلوگیري  اقدام می    شدن  و دالیل جرم  قانون  به موج   تصمیم هاي قضائی  اجراي  و  اوراق  ابالغ  و  متهم 

 . نمایند
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 عام و خاص دادگستری   نیضابط  (الف

د به جرائمی معین یا  محدو  هاآن  اختیارهايعام: به كسانی كه در مورد كلیة جرائم، صالحیت اقدام دارند و وظای  و  نیضابط

موظ  به همکاري با قوة قضائیه و اجراي دستور هاي مقام قضایی در زمینة كه این نیرو را  شرایط خاصی نیست تعری  شده  

. مبارزه با مواد  1ذیل نموده است:    قضایی به شر   جرم، جلوگیري از فرار مجرم، دستگیري مجرم، ابالغ و اجراي احکام  كش 

. حفظ  7. بازرسی و تحقیق  6. كش  جرائم  5. پیشگیري از وقو  جرائم  4. مبارزه با منکرات و فساد3قاچاق    . مبارزه با 2مخدر  

 ابالغ احکام قضائی.  . اجرا و9 هاآن . دستگیري متهمین و مجرمین و جلوگیري از فرار و اختفاي 8جرم  آثار و دالیل

 

از آن    یا   به جرائم خاص   محدود   ها آنضابطینی هستند كه صالحیت دخالت    خاص:   نیضابط شرایطی معین است و در غیر 

ندارند. حال این سؤال در ذهن متبادر می گردد كه آیا ضابط شناخته    اقدام  جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و

پاسخ باید  كند؟ در    می   زمینة خاص، صالحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود  در  شدن این افراد 

ضابطین خاص، اقدام ضابطین عام را محدود و یا نفی نمی    ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستري محسوب و)گفت كه:  

 (. كنند

 

 فعل زيان بار 

  مثبت و منفی است به عبارت دیگر، تر  فعل زیان بار نبرد روزمره افعال زیان بار است و  منظور از فعل زیان بار اعم از فعل 

می توان به این نتیجه دست یافت. اگر   ند به عنوان ركن دوم مسئولیت مدنی مورد ارزیابی قرار گیرد. از مفهوم تقصیر نیزمی توا

شود، می توان گفت كه تعدي فعل مثبت و تفریط فعل منفی است كه در   تقصیر شامل دو نو  تعدي و تفریط در نظر گرفته

مسئولیتی مبتنی بر تقصیر   لیت مدنیِ ضابطین باید گفت كه اصوالً چنین. در خصوص مسئویابدمیمصداق    مسئولیت مدنی

می توان معیار تقصیر را براي چنین افعالی در    است. پس در بررسی فعل زیان بار به عنوان ركن دوم مسئولیت مدنی ضابطین،

 . نظر گرفت

 

 يی ضابط قضا  فيوظا

 ي متهم برا  يریاز جمله دستگ  ،یمتفاوت     یتوانند وظا  یباشند، م   یم  كه دارا  ی خاص بودن و مقام  ا یبنا بر عام    ، ییقضا  نیضابط

  یبه وظا  1394مصوب    يفر یك  یدادرس  نییفرار متهم داشته باشند؛ قانون گذار در قانون آ  ایاز ارتکاب مجدد جرم    يریجلوگ

 . میپرداز ی آن م یاشاره كرده است كه در ادامه به بررس یبه طور كل نیضابط

در    ،ییدستورات مقام قضا  ياجرا   ایخود، اعم از ارائه گزارش     یملزم به انجام وظا  ن،یقانون مذكور، ضابط  35ماده    مطابق  .1

بنا به شرا  یباشند و در صورت  یاسر  وقت م انجام وظ  طیكه  نتوانند  پا  ند،ینما  فهیموجود  تا  تع  انیموظ  هستند    ن ییمدت 

 برسانند.  یی قضا اطال  مقام  هشده، گزارش كار را همراه با ذكرعلت، ب

 ي هستند؛ گزارش ها  ی زمان  تیبدون محدود   ،ی و شفاه  یكتب  يگزارش ها  افتیموظ  به در  ،یی قضا  نی، ضابط37ماده    طبق  .2

موظ  است، بدون فوت   ییبرسد. بعد از ثبت گزارش، ضابط قضا  یشاك   ي شود و به امضا  د یدر صورت مجلس ق  د یبا   زین  یشفاه

 هد.وقت، آن را به دادستان ارجا  د
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كنند   میتفه ی معنا كه به شاك نیكه دارد مطلع سازند، به ا یرا از حقوق ی دارند، شاك فهیوظ ییقضا نی، ضابط38ماده  مطابق .3

 بهره مند شود.  یحقوق يو سایر كمک ها  از خدمات مشاوره يمندمانند درخواست جبران خسارت و بهره  یتواند از حقوق یم

وارد شده را حتما در گزارش خود ذكر كنند و    ان یدر خصوص ضرر و ز  ی اظهارات شاك  د یبا  یی قضا  نی، ضابط39ماده    طبق  .4

 .ردیالزم در خصوص آن انجام گ يها ی دگیتا رس مربوطه برسانند  ییآن را به اطال  مقام قضا 

ا  ی، آمده است، در صورت43ماده    در  .5  فهیوظ  نیابطعدم وقو  جرم شود، ض  ای شک در وقو     جادی كه شواهد موجود، باع  

تا    دهند  لیبه دادستان تحو  یگزارش  یآن را ط  جهیانجام دهند و نت  تیمشخص شدن واقع  يرا در راستا   هیاول  قاتیدارند، تحق

 . ردیدر خصوص موضو  انجام گ یلیتکم قاتیدادستان، تحق دیدر صورت صالحد

اش  یدگیدر خصوص رس  ،یی ضابط قضا  فهی، به وظ44ماده    در  .6 ابه جرائم مشهود  اگر ضابط    نیاره شده است؛ مطابق  ماده 

پ   يبه وقو  جرم مشهود  ییقضا با   دایعلم  از جمله دستگ  یو بدون فوت وقت، تمام  عایسر  دیكند،  متهم و   ير یاقدامات الزم 

 ضبط وسائل جرم را انجام دهد. 

مراجعه كند    ییبه مقام قضا   عایرس  دی ، ضابط با44با توجه به ماده    ز،یمشهود ن  ریبا جرام غ   ییخصوص مواجهه ضابط قضا  در  .7

 یو انجام بررس  يریگیدر صورت لزوم، حکم به پ   يتا و  دینما   یكس  تکل  ییآمده، از مقام قضا  شیو با ارائه گزارش از وضع پ 

 قانون مشخص شده اند.  نی هم 45مشهود در ماده  ریالزم را صادر كند. جرائم مشهود و غ  يها

 ي برا  ازیبرساند و در صورت ن  ییاقدامات خود را به اطال  مقام قضا  جهیدارد نت  فهیوظ  ییحکم شده، ضابط قضا  47ماده    در  .8

 كند.   یاقدامات انجام شده، از دادستان كس  تکل ای قاتیتحق لیتکم

  یی او را به مقام قضا  يری از اعترافات متهم، زمان و مکان دستگ  یدارد، گزارش  فهیوظ  یی، ضابط قضا53و    52مواد    مطابق  .9

 . ند ینما افت یدر دیو به صورت مکتوب، از او رس میتفه  ، يحقوق متهم را به و د یبا يریهنگام دستگ ن،یدهد. همچن لیوتح

باشد كه در قانون، تحت    یهر اقدام   رنده یتواند در برگ  ی م  ، ییقضا  نیضابط   یكرد، وظا   يریگ  جهیتوان نت  ی مواد ذكر شده م  از

مافوق ضابط،    ییكه مقام قضا  يتمام موارد  نیر، به آن حکم شده است؛ و همچنتوسط قانون گذا  ،یی ضابط قضا   یعنوان وظا

 را به او دستور دهد.  هاآنانجام 

 

 يی ضابط قضا  یها  تيمحدود

تع  قانون بر  عالوه  قضا  يبرا  فهیوظ  نییگذار،  اخت  ییضابط  گرفتن  نظر  در  موارد   يبرا   اراتیو  در  به صالحد  زین  ياو،    د، یبنا 

دانست.    گاهیجا   نیا  ادیز  تیتوان حساس  یها را م   تیمحدود  ن یكرده است. علت ا  ی نیب  شیپ   نیضابط  يرا برا  ییها  تیمحدود

و عمل نکردن به دستورات، ممکن است حقوق    نیاز قوان  یچیبا مردم، در صورت سرپ   میبه سب  ارتباط مستق  ،یی قضا  نیضابط

 . میپرداز ی م ها  تیمحدود  نیا یكنند. در ادامه به بررس عییافراد را تض يشهروند

شهود،    ده،یبزه د  یكه مربوط به مسائل شخص  ی اطالعات  ياجازه افشا   ن،یضابط  ،يفریك  یدادرس  نییقانون آ  40ماده    مطابق  .1

 كه قانون تصر  كرده است. يرا ندارند. مگر در مواردها آنو محل اقامت  تیشود، مانند هو یاشخاص م  ریمطلعان و سا

از متهم را    ن یاخذ تام  تیصالح   ییقضا  نیضابط  كهكند    یاشاره م  نیضابط  يها  تیاز محدود  یک یقانون مذكور، به    41  ماده   .2

ن  یندارند؛ و در صورت تام  ازیكه  اخذ  با  نیبه  ارجا  دال   دی باشد،  به مقام قضا  لیبا  تام  ،ییخود  اخذ   نیخواستار صدور دستور 

 شوند.  ییتوسط مقام قضا 
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ماده، قانون گذار حکم كرده    نیدر ا  رد؛یمرد انجام گ  نیتوسط ضابط  د یدكان نا بالغ نبااز زنان و كو  یی بازجو  42ماده    مطابق  .3

 است، انجام شود. دهی الزم را د يكه آموزش ها زن ییتوسط ضابط قضا دی از زنان و افراد نا بالغ با ییاست، بازجو

    یساعت، تحت تعق  24  ی به عبارت  ا یه روز  شبان  کیاز    شتریاجازه ندارد، متهم را ب  یی ، آمده است، ضابط قضا 46ماده    در  .4

 دهد.   شیمدت را افزا نیتواند ا یو دستور دادستان، م صیقرار دهد و تنها در صورت تشخ يفریك

كرده    نییآنان تع  يبرا  ییها  تیو محدود    یوظا  ،یی قضا  نیبر ضابط  شترینظارت ب  يطور كه گفته شد قانون گذار برا  همان

سرپ  صورت  در  ضابط  اا  یچیاست.  محدود   یوظا  نیز  الزم،   تیو  موارد  در  و  گرفته  قرار  مواخذه  مورد  قانون،  موج   به  ها 

 شود.  یمجازات م

 

 قضايی   نیاز ترك فعل ضابط یناش  یمدن  تیمسئول

از كت     یبرخ  در  .است  یبر عهده شخص  یشغل  فهیوظ  ا یقرارداد    ا یاست كه به موج  قانون    ي افهیتر  وظ  یفعل به معن  تر 

از تر     ی ناش  تیمسئول  يمبنا   . است  ده یامتنا  ذكر گرد  ای   ي در خوددار  ریعنوان تقص  ریشده فوق تر  فعل ز  اد ی   مورد  یحقوق

ا حقوق  در  ت  رانیفعل  وظا   نیبنابرا؛  است   سبیقاعده  انجام  سازمان  ی شغل   یعدم  ز  ی و  سازمان  طرف  از  عهده    ربط یكه  بر 

 ت ی موج  مسئول   یاگر منجر به خسارت گردد بر اساس قاعده تسب  د ینما  یمحول شده و نامبرده از انجام آن امتنا  م   یمعمول

مکل  و موظ  به   یخصاگر ش  گریبه عبارت د؛  در تر  فعل موظ  بودن شخص نسبت به آن است  ریتقص  یركن اصل  .گرددیم

عل مذكور منجر به  كه تر  ف  یگردد و در صورت  ی محسوب م  ریباشد و آن را تر  كند به عنوان تقص  يا  فهیوظ  ای انجام فعل  

 . دیاو خواهد گرد تی گردد موج  مسئول يگریخسارت به د

 

 رانياز ترك فعل در حقوق ا یناش  تیمسئول یقانون  ی مبنا

  فه یوظ دارعهده یشود كه شخص ی محقق م  ی مورد وقت ن یدر ا ریتقص . است ریاز تر  فعل تقص ی ناش  تیمسئول يالزم برا شرط

 :قبانونی ببه شبر  ذیل است مقررات تقصیر در مسئولیت مدنی لزوم مبناي .دی ا باشد و از انجام آن امتنا  نم يا

هركس سب  تل  مالی بشود بباید مبثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سب  نقص یا عی  آن شده باشد  :  قانون مدنی  331ماده  

 . عهده نقص قیمت برآید از باید

گرد مصطلح  تسبی   به  حقوقی  نبظر  از  مباده  تبکرار یایبن  جبانی  صبدمات  مورد  در  اسالمی  مجازات  قانون  در  عینا  كه  ده 

است. این،  عالوه   گردیده  مدنی  قانون  1  ماده  بر  می  مسئولیت  بیان  مورد  این  عمدا  »  دارد:در  قانونی  مبجوز  ببدون  هبركس 

موج  قانون براي افراد ایجاد    به  كه  سالمتی یا حیثیت یا شهرت تبجارتی یبا به ره حق دیگر  احتیاطی به جان یابی  درنتیجهیا

لطمه دیگري شود  گردیده  معنوي  یا  مادي  مبوج  ضرر  كبه  نبماید  وارد  می   مسئول اي  خود  عمل  از  ناشی  جبران خسارت 

در    ی ول  عباراتی را به كار برده كه مبین تبقصیر اسبت،  صراحتا  ،قانونگذار  ، مدنی  قانون مسئولیت  1در ماده    « هبرچندبباشد.

به   است  در مبفهوم تبسبی  نهفته   باتوجه به اینکه تقصیر   اما  كار نرفته است؛یا عبارات مشابه به  ریتقص  مدنی،  قانون  331مباده  

نبمی نباشد  و خطاكار  تا وقتی كسی مقصر  را سبب  شبمرد.عبارت دیگر  او  بنابرا1386:51عباسلو،)  توان  نیز    ماده  ،نی(  فوق 

است. تقصیر  بر  ماده    صارحتا   قانونگذار،  نیهمچن  مبتنی  برده    11در  نام  كارمندان دولت  تبقصیر  از  قانون مبسئولیت مبدنی 

 درنتیجهكارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات واببسته ببه آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا    موج  این ماده  به  است.

نمایند،   یخسارت  ،احتیاطیبی وارد  اشخاص  وارده میئمبس  شخصا   به  جببران خسارات  وارده    هر  یول   باشند؛ول  گاه خسارات 
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خبسارت ببرعهده    جببران  ،صورت   این  در  مستند به عمل آنان نبوده و مربوط ببه نبقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد؛

اقبداماتی كه برحس  ضرو  در  یول   اداره و مؤسسات مربوطه است؛ اعمال حاكمیت دولت هبرگاه  تامین منافع  رمورد  براي  ت 

 .شود دولت مجبور به پرداخبت خبسارت نخواهد ببود دیگري اجتماعی طبق قانون به عمل آید و مبوج  ضبرر

  گردد. مأمورین پلیس نیز می  شامل  كار رفته است؛ بنابراین،بباتوجه ببه اینکه كارمندان دولت در این ماده به صبورت عبام به

اعم است    ری تقص  ببدون تقصیر مورد توجه قبرار نبگرفته است.  و مسئولیت   است   باده مبتنی بر تقصیر مایبن    در  مدنی  ت یمسئول

را كه از    خبساراتی  تقصیر شخصی كارمند است نه خطاي اداري و بباید  ماده  این  از تقصیر در  مقصود  . احتیاطیاز عبمد و ببی

از ضررهاي   آمبده  ببار  ببه  كارمندان  كردن خطاهاي شخصی  تفکیک  آنبان  اداري  از خبطاي  را    . اشی  تفکیکی  چبنین  مبعیار 

دولتیمی دستگاه  یا  اداره  تکلی   دانست؛  توان  مراقبت  خود   یعنی  در  كارمند  اعمال  ببر  بباید  دولتی  سازمان  كه  موردي  در 

  خسارتی  به دیگري گردد چنین  ایبن وظبیفه موج  تقصیر كارمند و ایبراد خسارت  انبجام  عدم  اگبر  مراقبت بیشتري نبماید، 

تلقی می اداره  از خطاي  تکلیفی  یول  گردد.ناشی  این مورد كه سبازمان دولتبی چنین  غیر  ببه    قابل  ،خطا  ندارد  در  انبتساب 

ن وانتظامی در انجام وظای  محوله بد  نیروي   مأمورین  اگر  نیبنابرا ؛باشد و نبامبرده شخصا مسئول خبواهد ببودكبارمند مبی

 .توان براي آنها مسئولیت قائل شدنمی مبذكور  مباده تقصیر، موج  ورود خسارت به دیگري گردند ببراساس

 

 : است  ليبه شرح ذ  ی مقررات قانون  یمدن  تی در مسئول  ر یلزوم تقص  ی مبنا

دارد كه   ینوان مع و    دانندیگردد مسئول م  یم   ی شدن مال  ع یرا كه مسب  ضا  يهر فرد  یقانون مدن   331در ماده    قانونگذار

ماده را به    ن یا  حقوقدانان  . كه در مال به وجود آمده باشد  ینقص   ا یدار تل   عهده  متیق  ا یدادن مثل    ق یاز طر  ستیبا  یشخص م

قانون    1ماده    گریمورد د   . است  ده ی تکرار گرد  ی در مورد صدمات جان  ی در قانون مجازات اسالم  ن یاند كه امصطلح كرده  سبی ت

و   دی نمان تیرا رعا اطیجان  احت نکهیا ا یسهواً  ای عمداً  رمجازیكه به صورت غ  يدارد هر فرد یكه عنوان م تاس یمدن تیمسئول

به     یگردد تکل  يگریهر حق د  ای و    یارتتج  تشهریا  و  تیث یبه خود شخص ح  يو ماد  ياعم از معنو  انی موج  ورود ضرر و ز

در    یاست ول  ریتقص  نیكه مب  ه را به كار برد  ین گذار صراحتاً عباراتوقان  یمدن  تیقانون مسئول  1  ماده   در  چند  هر  .جبران دارد

است به   ترمست  سبی در مفهوم ت  ری تقص  نکهیاما با توجه به ا؛  عبارات مشابه به كار نرفته است  ای  ریتقص  ی قانون مدن  331ماده  

 .او را سب  شمرد توانیمقصر و خطاكار نباشد نم یكس  یتا وقت گریعبارت د

 

 فعل ضابطین دادگستری   ركمصاديق ت

اشخاص  عدم - به  د  یمساعدت  توسط  جنا  گرانیكه  و  جرم  ارتکاب  معرض  كنترل    ای  شوند میواقع    تیدر  عدم 

 تیو رانندگان فاقد صالح وبیمع هینقل  لیمتوق  ننمودن وسا ای  شدگانبازداشت

شخص است. به   ي ل بر عهدهشغ  ای قرارداد    ایاست كه به موج  قانون    یتر  فعل   ، ی: مقصود از فعل منفی منف  فعل -

قانون مجازات خوددار به    یمبن  ی قانون   یتکل  نیاز كمک به مصدوم  يعنوان مثال به موج  ماده واحده  بر كمک 

 اشخاص مقرر شده است.  هیكل يبرا نیمصدوم

 مخاط  یبه نشان  ییعدم ابالغ اوراق اجرا -

 عدم انجام وظای  قانونی  -
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 دادگستری:   نیضابطل  از ترك فع  یناش  یمدن  تیموارد مسئول

 مسئولیت مدنی ناشی از كوتاهی در حمایت افراد توسط ضابطین دادگستري؛ .1

 مسئولیت مدنی ناشی از كوتاهی در مالکیت اشیاي اموال و تجهیزات؛  .2

 مسئولیت ناشی از عدم مواظبت و نگه داري از اشخاص كه تحت نظر یا بازداشت شده اند؛  .3

 حقوق شهروندي و نقض حریم خصوصی. (تر  فعل) یت عامسئولیت ناشی از عدم ر .4

 

 قاعده تسبیب( )  فعلواسطه بودن ترك  

  ی به مراكز درمان  ی. به عنوان مثال اگر مسئول بازداشتگاه از اعزام بازداشتگرددی فعل همواره با واسطه موج  خسارت م  تر 

  ق یبلکه فعل او از مصاد  شودیبه مأمور منتس  نم  میتقبه طور مس  یفوت بازداشت  د؛ یفوت نما  يماریورزد و در اثر ب  يخوددار

 است.   یتسب

 شود.  يگریسب  تل  مال د جادیمنجر به ا تواندیبلکه صرفاً م  شودینم يگری گاه منجر به اتالف مال د چیتر  فعل ه

 

 عنصر مادی ترك فعل 

و در اصطال  آن را تر  فعل   شودیم  دهیدان یاست كه منجر به ورود خسارت به ز  يندادن كار  انجام  ي،از عنصر ماد  منظور

 نجراست اما تر  فعل چنانچه م  آورت یخسارت شود مسئول  رادی( منجر به ا ی)تسب  میرمستقی. هرگاه فعل به صورت غ نامندیم

 بداند.  يكه عرف انجام دادن آن فعل را ضرر د یآیبه حساب م  ریتقص یبه خسارت شود در صورت

 

 تقصیر 

 . شودیمحقق م يو ادار ی قانون فهیرت از تر  فعل است كه عمدتاً به شکل تر  وظباع  یسلب ریتقص

مأمور است و   یمدن  تیكه در هر دو صورت موج  مسئول  شودی( حادث میفعل منف  ای)تر  فعل و    يادار   ریدر اثر تقص  یگاه 

 . دیجبران خسارت برآ ياز عهده دیمأمور با 

  حیصحنا    یدر اتر توق  یوارده به اموال فاسد شدن  انیمثل ز  شودیم   ی ل( كاركنان ناشفع)تر     یمنف  راتیكه از تقص  یخسارات

 . یو رانندگ ییخودرو از جان  مأمور راهنما

 

 از قانون  یناش  فه یترك وظ

  ي ر ی جلوگ  لیكه به دل  یسیآن مأمور پل  یكه ط  ، مطر  شد1979در سال    ثام«،یاز قانون در پرونده »د  یناش  فهیوظ  ياجرا  عدم

مأمور دولت محکوم    يشده بود به ارتکاب جرم سوءرفتار از سو  يموج  مرگ و  يگریتوسط د  ینکردن از كتک خوردن كس

كه حداكثر مجازات آن حبس ابد است، با    جرم  ن یكه »سوءرفتار« به فعل مثبت اشاره دارد، ا  ن یرغم ا  یشد. به نظر دادگاه، عل 

 ارتکاب است. قابل  زیو تر  فعل ن فهیاز انجام وظ يخوددار
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 )ترك فعل(  عدم انجام دستورات مقام قضايی

دستورهاي مقام قضایی به ضابطان دادگستري به صورت كتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوري كه صدور  

درج مرات    دستور كتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستري باید ضمن انجام دستورها و

 .و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسر  وقت و حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائی برساند

در نظر گرفته خواهد   تر  فعلمتفاوت است و مجازات آنها بر اساس نحوه و شرایط    تر  فعل()  قانونیوظیفه  جرم عدم اجراي  

 .و بر اساس دفاعیات و محتویات پرونده براي وي مجازات در نظر گرفته خواهد شد ی شد. در این موارد متهم دادگاه

 

 نتیجه گیری بحث و  

  با   توأم   یا   مجاز   غیر  اقدام   پلیس   كه   مورد  هر   در :  گفت  توان  می   كلی   اي  قاعده   عنوان  به   پلیس  مدنی  مسئولیت  خصوص  در

  شبود،   انبد،  نداشبته  مؤثري  دخالت  حادثه  ایجاد  در  خود  كه   اشخاصی  به  خسارت  موج   مذكور  اقدام  و  دهد   انجام  خطایی

  با   و   گردیده  مطر   مدنی  مسئولیت   كننده  زائل  عوامبل  عنبوان  با  كه  مواردي  این،   بر  عالوه .  بود  خواهد  خسارت  جبران  دارعهده

 مسئولیت   فبعار  كشورها  سایر  حقوق   در  كه  مهمی  موارد  از  یکی .  است  شده  بررسی  پلیسی  هباي  فعالیبت  ببه  كاربردي  نگرشی

  مطر   مدنی  مسئولیت  رافع  قواعد  از  یکی  عنوان  به  ال  كبامن  حقبوق   در  كه  است  دیدهزیان  توسط  خطر  پذیرش  است،  مدنی 

  در   را  خود  دیگبر  تعبیبر  ببه   یا  باشد  پذیرا  را  صدمه  یا  خسارت  یا  زیان  خطر  خود،  فردي  اگر   آن  موجب   ببه.  است  گردیده

.  نمایبد   مطر   موفقیت  با  توأم  دعوي  یک  شده  او  به  وارده  خسبارات  موج   كه  كسی  علیه  دتوان  نمی  دهد،  قرار  خسارت  معرض

 فرار  پلیس  دستور  مقابل  در   فردي  كه  موردي  در  مخصوصاً  اند،  برده   كار  به  نیز  پلیس  مدنی  مسئولیت  رفبع  در  را  اصبل  ایبن

  تحمل   خود  را  صدمه  و  خسارت  گونه  هر  باید  و  د شو  می تعبیر  نبامبرده  توسبط  خطبر  پذیرش  به   او  فرار  صورت  این  در   نماید؛ 

 . نماید

  وارد   تقصیر  عدم   به  منوط  مذكور  قاعده   اعمال   زیبرا  اسبت؛  ایبران  حقبوق   در   اقدام  قاعده   از  تر  عام   اصل  این   رسد   می   نظر   به 

  تقصیر  انببار،یز  حادثبه  عامبل  كبه  مبوردي  شبامل  دیده زیان  توسط  خطر  پذیرش  اصل  كه  حبالی  در  باشد؛  می  خسارت  كننده

  پلیس  تقاضاي مقابل  در كه همین  ولی نباشد، مجاز تعقیب  ببه نسببت پلیس  كه موردي در جمله از گردد، می نیز باشد داشته

  شود،   دیگر  حبوادث  دچبار  یبا   كبرده  تیرانبدازي  او  سوي  به  اخطار  از  بعد   پلیس  و  نماید  فرار  دسبتگیري،  یا   بازرسی  بر  مبنی

  كه   پلیسی  چند  هر.  است  فردي  حقوق   به  نسبت  امنیت  و  نظم  حفظ  ترجیح  اي  قاعده  چنین  فلسفه .  است  مسئولیت  فاقد  پلیس

  برخورد   او  با  گرفته  صبورت  تخلب   ببا  متناس   و  موقع  به  و  باشد   می  مسئول  اداري،  نظر  از  كند  می  مجازي  غیر  اقدامات  چنین
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