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  توجيه مسووليت دولت
  

  )دانشجوي دكتري حقوق عمومي(اصفهاني كريمي خديجه: نويسنده 

  ترپايگاه نشر مقاالت حقوقي ، حق گس: ناشر 

ضمن ارايه ,اهميت وضرورت موضوع مسووليت مدني دولت ,گيدپژوهش حاضردر نظردارد باتوجه به پيچي

ودر نهايت ضرورت به تعريف دولت وشخصيت حقوقي آن پرداخته ,تعاريفي از مفهوم مسووليت ومسووليت مدني 

اصالحي وكيفري مسووليت ,وجود مسووليت براي دولت وگستره آن راتبيين نمايد واز منظر عدالت توزيعي 

مدني رامورد سنجش قرارداده و مبناي مناسب براي اين مسووليت رادر نظر بگيردوبدين ترتيب پاسخ دهد كه 

م از حقيقي وحقوقي  چيست ؟ وآيا اصوال تمام اصلي ترين دليل براي تحقق  مسووليت مدني براي  اشخاص اع

  قابل جبران هستندواگرنه كدام دسته را شامل مي شود؟اعمال دولت  

  

  مقدمه

آشكار تفاوت بين افراد حقوق خصوصي و حقوق عمومي را بيان مي كندچراكه زيانهاي ,پيچيدگي مفهوم دولت 

  .از شهروندانقطعاوسيعتر خواهدبود وارده توسط دولت به افرادبه لحاظ جنبه حاكميتي وحمايتي

مؤلفه هايي چون، حاكميت قانون، دخالت روزافزون دولت در تمام عرصه هاي زندگي خصوصي افراد كه الجرم 

اما از سوي ديگر اصل تساوي همگاني در برابر قانون دولت را نيز مانند .به ورود زيان هاي بيشتري مي انجامد

  .جبران خسارات خود قرار خواهددادسايرافرادموردبازخواست ومسوول 
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  مفهوم مسووليت- 1

در اخالق  –ي مذكور به معناي پاسخگويي نسبت به زندگي در برابر اعمال فردي  ميالدي واژه 12از اواخر قرن 

مذهبي رواج گرفت و اين مقارن با زماني بود كه حقوق تحت تأثير مذهب و اخالق در شرايطي كه در اروپا 

همه چيز و به خصوص حقوق سايه افكنده بود، در پايان قرن سيزدهم ميالدي، اصطالح  مذهب و اخالق بر

به معناي كسي كه در مقابل خداوند نسبت به زندگي و اعمالش پاسخگو است، در اخالق مذهبي رواج  "مسئول"

يد كه در گرد ي اخير مسئول به كسي اطالق مي ي اخالق عرفي گرديد، كه در عرصه يافته و سپس وارد عرصه

گرديد كه در مقابل دادگاه نسبت به نتايج  و سرانجام به كسي اطالق مي 1مقابل وجدانش ملزم به پاسخگويي بود

در . ي حقوق در اروپا شده است وارد عرصه, 18اعمال، رفتار و تقصيرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 

ه، ضمان و متعهد شدن بوده است كه معاني دقيق وجود داشت2حقوق روم يكي از معاني كه براي فعل مسووليت 

مسئوليت امروزي را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خويش مسووليت دارد واين مسووليت 

  3.فطري است وانسان آنرااحساس ميكند

مهاي نكر هم در حقوق كامن الوهم در حقوق نوشته براي نخستين بارواژه يادشده توسط دوسياستمدار به نا

  4.به كاررفت))مسووليت دولت((وهاميلتون درزمينه 

ي انجام كار و يا خودداري از  در زبان عربي، مسئوليت به معناي مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه

  .كه مترادف تكليف و اهليت مي باشد 5انجام كار است

ص به رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخ –در ترمينولوژي حقوقي 

  .است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او

                                                            
 ٢٣- ۴ص١٣٨۴چاپ اول .فلسفه مسوولیت مدنی نشر شرکت سهامی انتشار .حسن بادینی - ١

 
respondere-٢  

 ٣٩ص١٣٨۶حقوق مدنی قواعد مسوولیت مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول .علیرضایزدانیان - ٣
 ٢۶پیشین ص.حسن بادینی-- ۴
 ١٣٨- ١۴٠ص  – ١٣٨١بهار  -چاپ اول –الملل  شرآت چاپ و نشر بين -ي اخالق فلسفه – -محمدتقي مصباح يزدي- ۵
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  مفهوم مسئوليت مدني1- 1

يا كسيكه تحت (در ترمينولوژي حقوقي، مسئوليت مدني به معناي مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص و 

كند و همچنين مسئوليت شخص بر  به ديگري وارد مي)حراست وي مراقبت يا اداره شخص است يا اشياء تحت 

  .6شود اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت كيفري استعمال مي

مبنايي است كه به موجب آن هر كس كه موجب خسارت ديگري شده خود مسئول  مسئوليت مدني فردي

او ضامن خسارت است و اين افراد هستند كه ضامن خسارت يكديگر هستند و از  جبران خسارت است يا متبوع

  .7كنند و نه از وجوه عمومي درآمد خود خسارات را پرداخت مي

عبارت است از الزام به جبران ضرراعم از اينكه منشاضرروقايع حقوقي باشد , مسووليت در معناي عام ووسيع خود

پس هرگونه تعهدي كه قانون بر  8.مل مسووليت قراردادي وقهري خواهد بوديااعمال حقوقي كه در اين معنا شا

عهده شخص قرار داده باشد تا زيان وارده به ديگري را جبران كند اعم از آنكه ريشه قراردادي داشته يا نداشته 

  .باشد

ني بسيار مشهور ي مسئوليت مد استاد دانشگاه كمبريج كه كتب وي در زمينه, وينفيلد حقوقدان مكتب كامن ال

مسئوليت مدني ناشي از نقض تكليفي است كه ابتدائاً «: نويسد در كتاب راهنماي حقوق آكسفورد مي,است 

ي دعوا  چنين تكليفي در مقابل اشخاص بطور كلي است و نقض آن از طريق اقامه: توسط قانون مقرر شده است

  »9ي خسارات تقديم نشده قابل جبران است براي مطالبه

ي ناشي از  گيرد تا خسارت وارد شده وليت مدني عبارت است از مسئوليتي كه بر عهده شخص قرار ميمسئ«

  »ي وي را جبران كند عمل خود به ديگري يا عمل اشخاص يا اشياي تحت سلطه

                                                            
 ۶۴۵ص  –پيشين . محمدجعفر جعفري لنگرودي- -۶
 ۶۴۵فری لنگرودی پیشین، ص محمدجعفر جع –-٧
 ۴٩همان ص.علیرضایزدانیان- ٨
 1987كتاب راهنماي حقوقي آكسفورد- -9
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بطور كلي «. ، مسئوليت مدني به اين صورت تعريف شده است10ي هنري كاپيتان ي حقوقي مؤسسه نامه در واژه

آيد تا ضرر وارد  بوجود مي) يا اشخاص تعيين شده توسط قانون(تعهدي است كه براي عامل فعل زيانبار هر نوع 

غالباً به ) اعم از اينكه داراي جنبه كيفري باشد يا نه(شده به زيانديده را كه ناشي از عمل نامشروع مدني است 

ي مسئوليت  نان نيز در كتاب فلسفهيكي از حقوقدا. شكل پرداخت مبلغي پول به عنوان خسارت جبران كند

هاي مختلف مربوط به سودمندي اجتماعي و اصول اخالقي  مسئوليت مدني تركيبي از ارزش«: گويد مدني مي

وي معتقد است اهداف مسئوليت مدني متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن » است

ايجاد صلح و امنيت در  -تسلي خاطر زيانديده –مجازات هاي زيانبار، توزيع ضرر،  هاي خارجي فعاليت هزينه

باشند بنابراين پذيرش اينكه مسئوليت مدني تنها براي برقراري عدالت  همگي در زمره اين اهداف مي–جامعه 

صوري در رابطه طرفين با تحقق عدالت توزيعي است و شرط تحقق آن تقصير است و تنها هدف آن جبران 

  .به نوعي بر وقوع مسئوليت بدون تقصير نيز اعتقاد دارد 11ست منطبق با واقع نيستخسارت و بازدارندگي ا

الخصوص مسئوليت مدني وجود  ي مسئوليت و علي هاي مختلف رويكردهاي متفاوتي نسبت به مسئله در نظام

امها دراين نظ(شد  گرا مسئوليت مدني حوزه خاص و اصل كلي تلقي نمي به عنوان مثال در نظام كثرت. دارد

مسووليت مدني جزيي از حقوق جزا تلقي مي گرددكه )حوزه اختصاصي تحت عنوان مسوليت مدني وجودندارد

برعكس در  12.باشد با احراز شرايطي مجبور به جبران خسارت نيز مي,شود  در صورتي كه شخص مرتكب جرمي 

يرش قرار گرفت و جبران هر نوع اي مستقل مورد پذ به عنوان قاعده» مسئوليت مدني«گرا اصل كلي  نظام وحدت

توان به قانون مدني كشور فرانسه اشاره نمود كه  كه از آن جمله مي 13خسارتي مستقالً در آن در نظر گرفته شد

اما در . ي كلي و عقالني براي مسئوليت مدني وضع كرد و تقصير را موجد آن دانست خود قاعده 1382در ماده 

                                                            
 به نقل از حسن بادینی ٧٧١ص١٩٨٩فرهنگ حقوقی کاپیتان - -١٠
 . 46، ص حسن باديني فلسفه مسووليت مدني-11

١٢http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management/c12c1187175332p1.php/ 
١٣http://www.drkatouzian.blogfa.com/post‐33.aspx 
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يي محدود روي آورده و اصولي خاص را براي مسئوليت مدني شخص عنوان گرا نظام بينابيني به نوعي كثرت

  . نمودند

اي  اي مستقل و كلي تحت عنوان مسئوليت مدني و يا قاعده در حقوق اسالم و ايران، با توجه به عدم وجود قاعده

ب و غرور و عمومي براي جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهري كه عناصر موجود آن عبارت از اتالف و تسبي

هاي بدني از جمله ديه و قصاص كه داراي شرايط خاص  عضب و تعدي و تفريط است، و قواعد خاص در زيان

  .گرا دانست هاي كثرت توان نظام اسالم را جزو نظام است، مي

  مفهوم عام دولت - 2

  .در لغت به معناي نيكبختي، سعادت، ثروت و مال است 14دولت

كنند، مملكت  ناي گذشتن از حالي به حالي، گروهي كه بر مملكت حكومت ميچنانكه در فرهنگ معين به مع

  .باشد مي 15قوه مجريه,

باشد و داراي آنچنان  هاي مختلف مي اما اين واژه به دليل كليت مفهوم آن داراي معاني متعددي در حوزه

توان تقدم و تأخري بين حقوق و دولت در  اختالطي با مفاهيمي چون حقوق است كه كه برخي معتقدند كه نمي

حاكميت در معاني و مفاهيم متفاوتي  نظر گرفت و در قوانين به اعتبار جامعيت و وسعت و يا محدوديت اقتدارات

  . بكار رفته است

توان يك نظام كلي و انتزاعي دانست كه معرف تماميت سياسي، اجتماعي يك كشور و تجلي انتزاعي  دولت را مي

  .واقعي اقتدار است و يا به تعبيري نظام كلي سياسي اجتماعي

  .كلي سياسي اجتماعي

                                                            
-state١۴-١ 

 . 553ص  - 1378بهار  -چاپ سوم -نشر اشجع -فرهنگ فارسي معين يك جلدي - محمد معين-15
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جمعيتي از افراد كه در خاك معيني : اوالً) مومي و حقوق عام مللحقوق ع(در اصطالح ترمينولوژي حقوقي 

كه در اين معنا دولت داراي شخصيت حقوقي در حقوق . كنند و تابع يك قدرت عمومي هستند زندگي مي

  .16باشند عمومي مي

ه هاي فوقاني رود كه منظور اليه سياسي كشور يا رد گاهي نيزواژه دولت به معناي هيأت وزرا نيز بكار مي: ثانياً

  . 17سياسي نظير نخست وزيرويا در نظامهاي رياستي رييس جمهور است

ي عمال دولت هم در استعماالت ديده در حقوق اساسي مراد از دولت مجموع قواي عاليه  بعضي مجموعه: ثالثاً

ميت ارضي حاكم بر كشور است كه با اداره ملت زمام امور اساسي مملكت را بدست گرفته خط مشي نظام و تما

  .18كشور و استقرار امنيت داخلي و خارجي را بر عهده گرفته و داراي وظايف خاص است

گسترده ترين كليتي است كه هم ميدانگاه حقوق اساسي وهم موضوع ,دولت به مفهوم نهادنهادها,در اين رسته

ز از عنهصر جامعه سياسي سازمان يافته ونهادبندي شده وداراي شخصيت مشخص ومتماي.بررسي ان است

  19تركيبي خود

دولت را با مشخصات زير  1933همچنين ماده پ كنوانسيون مونتوويدئو راجع به حقوق و تكاليف دولت مورخ 

  :كند تعريف مي

  :الملل بايد داراي شرايط زير باشد دولت به عنوان تابع حقوق بين

  )اري روابط با ساير كشورهاتوانايي برقر(حاكميت  -4حكومت   -3سرزمين معين   - 2جمعيت دايمي  - 1

                                                            
  . 314ص  جعفرجعفري لنگرودي، پيشين،محمد-١۶
  53- 4ص.1382چاپ سوم بهار.نشردادگستر.بايسته هاي حقوق اساسي.ابوالفضل قاضي-17
  .314ص  پيشين  جعفرجعفري لنگروديمحمد- -18
 
 

 123- 4ص  -1382سيدنصراهللا صدرالحفاظي، نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري نشر شهريار - -19
 ۵۴پیشین ص.ابوالفضل قاضی- -٢٠
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  20شود مي.توان مترادف يك نظام سياسي، مملكت و يا هيأت وزيران دانست  دولت را مي

  ماهيت دولت2- 1

دولت از ديد ماكياولي، سازماني . هاي مهم سياسي در مورد ماهيت آن وجود دارد عالوه بر تعريف دولت، انديشه

ريزي كرده از نيروي الزام و اقتدار در درون سرزمين خود بهره  است داراي سرزمين كه به كمك قدرتي كه پايه

  .        21باشد ي حيات مي ي آن قادر به ادامه گيرد و به واسطه مي

ماهيت دولت در برخي از متون حقوقي به معناي قدرت موجود نيز داراي كاربرد است تا جايي كه دولت را 

قواعد و نظامات مخصوصي است كه امتياز انحصاري آن تحميل اراده دانند كه داراي  مترادف با گروه اجتماعي مي

  22.باشد خود بر ديگران از طريق اجبار مادي است يعني داراي قدرت سياسي مي

توان به قدرت سازمان يافته حقوقي به منظور اجراي عالمت و انجام  دولت از ديدگاه حقوقي را مي: ماهيت دولت

ي تشكيل آن اجتماع مردمي با هدف مشترك در يك سرزمين و  زمهخدمات عمومي تعبير نمود كه ال

يافته  باشد وصف بارز آن قدرت سازمان گيري سياسي يك دولت است كه به معناي ايجاد يك كشور مي شكل

  .23باشد حقوقي است و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سياسي آن جامعه مي

اند تا جايي كه  نظريه وجود يا عدم وجود آن سخنان بسياري گفتهانديشمندان مختلف در باب ماهيت دولت 

برخي مانند فاشيسم  –دانند  ي اجراي عدالت مي برخي وجود دولت را ضرورتي انكارناپذير دانسته و آن را الزمه

توان در مقابل دولت يافت و  نامند و معتقدند وجود مستقل را نمي هاي ملي تلقي مي دولت را مظهر آرمان

  .پذير نيست ي بدون دولت ميدان مبارزه خصوصي افراد است كه تصور هيچ حقي در آن امكان امعهج

                                                            
  

 11شماره  88سال ششم، تابستان  - ي حقوق اساسي نشريه -مقاله ماهيت دولت - بيژن عباسي-21
 نظریه دولت .حسین بشیریه -٢٢
 223نشر ميزان ص.1383چاپ اول پاييز –مباني حقوق عمومي  –ناصر كاتوزيان -23
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در وجود شخصيت حقوقي براي دولت ترديدي وجود ندارد چرا كه دولت نيز مانند ساير اشخاص حقوقي ديگر، 

منفعتي از منافع  چنانكه شخصيت حقوقي به گروهي از افراد انسان يا –داراي اموال، حقوق و تكاليف است 

شركت  عمومي كه قوانين موضوعه آن را در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده است مانند

شخص حقوقي موضوع هر حق و تكليفي است جز آن چه كه اختصاص به طبيعت انسان كه .... وقف و دولت 

  .24دارد

  . گردد دولت بزرگترين شخصيت حقوق عمومي تلقي مي

ترين مبناي مسئوليت مدني دولت است در صورتي  شود كه خطا يا تقصير كه اصلي از جايي ناشي ميمشكل 

گردد،قصد مجرمانه وجود داشته  قابل تحقق است كه ذهن در خطا باشد يا همانگونه كه در حقوق جزا بيان مي

مراه باشد حال آنكه چنين صفات بي مباالتي و اشتباه ه انگاري، و رفتار تقصيرآميز رفتاري است كه با سهل. باشد

  .و تعاريفي فقط قابل انتساب به اشخاص حقيقي است

ي ذهن كه به  يعني داراي ابعاد خارجي نيست مفهومي است ساخته و پرداخته. دولت نيز مفهومي انتزاعي است

گونه حكم قانون داراي شخصيت گرديده است پس انتساب عمل خطايي كه قصد مجرمانه در آن وجود دارد چ

  ممكن است؟

توان تعريف كرد؟  حال اگر اين معيار را در نظر داشته باشيم، براي دولت مالك متعارف بودن رفتار را چگونه مي

اگر بخواهيم مالك را عرف بدانيم و متعارف بودن را با توجه به عرف تعريف كنيم، بايد گفت در حقوق عمومي 

ريفي از متعارف بودن وجود ندارد و عرف نهايتاً داراي نقشي فرعي مالك قانون است و نه عرف و در قانون نيز تع

  .است

                                                            
 378ص  –همان  –جعفرجعفري لنگرودي محمد-  24
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مباالتي و يا قصد انجام خطا را به دولت كه شخصيتي  توان خروج از رفتار متعارف و فرض بي پس چگونه مي

 انتزاعي است نسبت داد و به همين جهت به طور فيزيكي، امكان ارتكاب يك عمل و در نتيجه يك خطا در معنا

  .25و به شكلي كه براي اشخاص حقيقي متصور است، ندارد

بريم كه شخصيت حقوقي دولت، متشكل  ي تحليل دقيق و موشكافانه به اين امر پي مي به همين واسطه، در ارائه

معني شخصيت حقيقي كارگزاران در شخصيت حقوقي دولت . از شخصيت عوامل انساني شاغل در آن است

توان منجر به  ي عوامل را در مجموع مي ه خطاي ارتكابي و اشتباه و قصد خطاكارانهاي ك منحل شده است بگونه

زيرا كه شخصيت حقوقي از خود داراي اراده نيست و تنها اراده . ارتكاب تقصير دولت و نهايتاً مسئوليت او دانست

ر موارد ارتكاب عمدي كارگزاران منجر به وقوع تقصير وي خواهد بود و از سوي ديگر خطاي كارمند نيز بجز د

فعل زيانبار در واقع ناشي از نقايصي است كه در عملكرد دولت وجود داشته است وهرگاه از اين رهگذر زياني به 

  .بايد ازعهده جبران آن برآيد,افراد واردآورد 

ولت توان براي دولت تصور نمود كه از مهمترين عملكرد دولت، عمل حاكميتي د بطور كلي دو نوع عمل را مي

باشد كه به دولت اختيار  است كه شامل صالحيت انحصاري و غير قابل تفويض و غيرقابل اعراض دولت اطالق مي

دهد و از اختيار اعمال حاكميت خود در اين خصوص  انجام امور خاصي را كه در توان افراد عادي نيست مي

ك عملكرد دولت و ساير اشخاص حقوق گري دولت است كه فصل مشتر كند و در مقابل اعمال تصدي استفاده مي

پردازد و برتري نسبت به ساير  مي... خصوصي است كه در اين مقام دولت به انجام اموري مانند معامله، و 

  . اشخاص ندارد

توان مسئوليت مدني براي دولت تصور  در اين بحث آنچه داراي اهميت است آنكه در كدام دسته از اعمال مي

گري دولت  ق تقصير در اعمال حاكميتي هم وجود دارد و يا تقصير دولت خاص تصدينمود؟ آيا امكان تحق

  است؟

                                                            
 39-40ص  1389پاييز  –چاپ اول  - نشر ميزان - مباني و اصول –جلد دوم  –ي ومقواعد عم –ت ولمسئوليت مدني د –مشتاق زرگوش -  25
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كند، به يقين قرار دادن  ي آن مانند ساير افراد عمل مي در خصوص اعمال تصدي گري، چون دولت در حوزه

ت ناشي برخي دليل وقوع اين مسئوليت را براي دول. مسئوليت در مقابل عملكردش، امري حتمي و قطعي است

يعني دولت در اعمال تصدي خود مانند ساير اشخاص به دنبال كسب . از نفع دولت در اين خصوص مي دانند

  . پس بايستي خسارتهايي را كه در رده كسب اين منافع به افراد وارد مي كند پذيرا باشد. منافع خود مي باشد

يعني حاكميت و . شد ها تلقي مي ونيت براي دولتهاي قبلي حاكميت و اقتدار دولت تنها راه ايجاد مص در انديشه

نمود اما رفته رفته اين نظريه  ها ايجاد مصونيت در قبال هرگونه خطايي مي بويژه در دوران مونوكراسي براي دولت

قوت گرفت كه ميان مسئوليت دولت و حاكميت آن تعارضي وجود ندارد، زيرا كه اقتدار دولت براي پايداري و 

ز حق است و در مواردي پاسداري از حق مستلزم، الزام دولت به جبران خسارت عوامل خود حمايت دولت ا

  .26است

هاي  در يك نگاه منطقي بايد براي اعمال حاكميتي دولت قايل به تفكيك شد چرا كه اين اعمال داراي ماهيت

مسئوليتي نسبت به عمل قانونگذاري هاي مختلف دنيا، اصل بر آن است كه دولت فاقد هرگونه  در نظام. متفاوتند

ها طرفدار  شود در بيشتر نظام هاي مختلف ديده مي هايي در نظام در اعمالي مانند قضاوت و يا اجرا، تفاوت –است 

مسئوليت دولت در امر قضاوت را  171مسئوليت دولت در اين خصوصند كه چنانكه قانون اساسي ايران در اصل 

اينكه قضاوت جزو اعمال حاكميتي است، باز هم دولت داراي مسئوليت است و نه  يعني علي رغم. پذيرفته است

  .مصونيت

  ضرورت و علل افزايش مداخله دولت در زندگي كنوني : 2- 2

شدند و به اصطالح  شدند و مصون از هرگونه خطايي تلقي مي از زماني كه پادشاهان مظهر اراده الهي دانسته مي

هاي رفاه و  هاي ناظم به دولت ها از شكل دولت تا امروز كه نقش دولت 27»خطا شودتواند مرتكب  پادشاه نمي«

                                                            
 202همان ص  –مشتاق زرگوش -  26

27-The king can not do wrong 
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هاي ناظم تنها نظم دهندگان  دولت. خدمتگزار تغيير يافته است، از تفكر مصونيت دولت نيز كاسته شده است

خراج از رعايا گرفتن  ي خود را ايجاد نظم داخلي، خارجي، كشور گشايي، شدند كه تنها وظيفه جامعه قلمداد مي

  .هاي رفاه، خدمتگزار و غيره تغيير يافت ها به دولت دانستند اما به تدريج نقش و جايگاه دولت مي

دولت رفاه ساز و كار تأميني است كه شرايط زندگي را آسان ساخته، جريان فزاينده خطرات احتمالي پيرامون 

 . دهد زندگي و آثار زيانبار رواني را كاهش مي

حفاظت از  –مجازات مجرمين  –برقراري امنيت داخلي  –ظم حفاظت از تماميت ارضي و استقالل در دولت نا

  . دولت ناظم دولت حداقلي بود كه اين وظايف را برعهده داشت . مالكيت خصوصي 

  

 تمام امكانات و ابزارها ازجمله. در جهان پديدار گرديدند  20دولت رفاه براي گسترش خدمات عمومي اوايل قرن 

  :اموال عمومي زياد شد دولتهاي رفاه سه كار اصلي بر عهده گرفتند . را برعهده گرفت ... بهداشت و 

  

  بزرگترين كارفرما       - 1

  

  بزرگترين مالك      - 2

  

  بزرگترين توليدكننده كاال و خدمات       - 3
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زينه هاي عمومي استفاده مي دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد و حتي براي كوچكترين مورد از ه

  28.كند

داند و  ي خدمات عمومي به شهروندان مي دولت خدمتگزار دولتي است كه مقام مشروعيت خود را ناشي از ارائه

شود كه خدمات عمومي،  تر و داراي محبوبيت و مشروعيت بيشتر تلقي مي ها دولتي موفق در رقابت بين دولت

  . رفاهي بيشتري ارائه دهد

ها  ي خدمات هر چه بيشتر، شهروندان مجبور به واگذاري قسمت اعظم حقوق خود به دولت اي ارائهدر راست

هاي مختلف امنيت، نظم و آرامش بيشتري را براي اتباع  گويند با وضع قوانين در زمينه ها مي و دولت –باشند  مي

قابل انتظار شهروندان نيز از دولتها رو خود فراهم آورده و خدمات بيشتري به شهروندان ارائه خواهند داد، و در م

  . به افزايش است

ي اركان زندگي افراد  ي حقوق عمومي در حال افزايش است و دولت يا حقوق عمومي در همه امروزه محدوده

ي تولد، تا زمان مرگ افراد ناگزير به رعايت قوانين موضوعه خواهند  داخل شده و وضع قانون نموده است از لحظه

ها  بر تمام وجوه زندگي سايه گسترانيده كه در مقابل دولت.... وانين كار، استخدامي، ثبتي، امالك، اداري ق –بود 

ي برابرگرايانه قوانين وضع كنند تا  با ايجاد انديشه. كوشند هاي خود را از افراد افزايش داده و همواره مي حمايت

  اي ايجاد كنند  ين اجتماعي گستردههمگان در برابر قانون يكسان بوده و نهايتاً نظام تأم

گذاري آزادو سپردن آن به دست بخش خصوصي  ها معتقد به وجود اقتصادو سرمايه در اين روند برخي از دولت

هستند و برخي ديگر برعكس اعتقاد دارند كه اقتصاد بايستي ابزاري در دست دولت براي ايجاد نظم و رفاه 

  .اجتماعي باشد

                                                            
٢٨http://ghamarihosen.blogfa.com/post‐15.aspx 
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هاي دولت امكان تحقق و ورود ضرر به افراد بيشتر خواهد بود زيرا كه  يش روزافزون دخالتي افزا حال به واسطه

تر باشند، امكان ورود زيان و تحقق مسئوليت براي دولت  هاي شخصي گسترده ي عملكرد فعاليت هر قدر محدوده

  . بيشتر خواهد بود

ها  د و همين عدم دخالت خود به نوعي آنشدن ي خصوصي افراد مي ها كمتر وارد محدوده هاي ناظم دولت دولت

پرهيز از ورود ضرر و ايجاد مسئوليت بود، اما در دولت خدمتگزاري كه مرتباً در زندگي خصوصي افراد وارد 

هاي بسياري را بدون جبراني باقي خواهد  شود، عدم جبران خسارت و مسئول ندانستن دولت، خسارت مي

رتي كه دولت مسئول حفظ جان و مال و حيثيت ساير حقوق طبيعي و وظايف و تعهدات دولت در صو –گذاشت 

هاي عمومي از قبيل مسكن،  باشد و از حاكميت خود در جهت تأمين نيازمندي هاي افراد جامعه مي آزادي

كند و در بسط و گسترش عدالت  غيره استفاده مي... بهداشت، آموزش و پرورش، ايجاد بازار كار و اشتغال و 

  .بنابراين نبايد اقدامات خود را محل و مضيق كننده اين حقوق نمايد. كوشد مي

  تئوريهاي مسووليت مدني -3

در خصوص تئوريهاي حاكم بر مسئوليت دولت و اينكه چه دليل براي پذيرش مسئوليت توسط دولت وجود دارد، 

ترين  بنيان به عنوان اصليكه در اين گفتارها به نگرش هاي اقتصادي و عدالت . تئوريهاي مختلفي وجود دارد

ي خود عدالت اصالحي،  كنيم كه در زيرمجموعه ي مباني مسئوليت مدني دولت اشاره مي ها در زمينه نگرش

  .را دربر دارند) در نگرش اقتصادي(هاي اقتصادي  عدالت كيفري  و تئوري)در نگرش عدالت بنيان(عدالت توزيعي 

 )ترميمي(29تئوري عدالت اصالحي:3- 1

                                                            
-Commutative justice-٢٩ 
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افالطون در كتاب . عدالت در تاريج اجتماعات بشري به عنوان يك ارزش ياد مي شده است مفهوم 

عدالت را آرماني مي داند كه تنها تربيت يافتگان دامان فلسفه به ان دسترسي دارند وبه ))جمهوريت ((

  .30ياري تجربه وحس نمي توان به آن رسيد

مبناي مسئوليت مدني دولت، بازگرداندن زيانديده به وضعيت فرضي پيش از وقوع : در تئوري عدالت اصالحي

اكنون در آن جايگاه قرار  او هم يعني بازگرداندن وضعيت زيانديده به حالتي كه اگر زيان نبود، . زيان است

از بين مي رود والزام وارد )برابري ( ينبعد از ورود زيان وانتقال منابع حد وسط نخست,به عبارت ديگر .نداشت

كننده زيان به جبران خسارت زيانديده باعث برقراري عدالت ميگردد وحد وسط دوباره به حالت اول بر 

تنهابر مبناي ,ارزش خاص وموقعيت اجتماعي افراد درصدد,اين عدالت بدون توجه به تناسب استحقاق .ميگردد

  31.برابري درصددبرقراري عدالت است 

گيري جامعه در جهت اصالح هر نوع عدم توازن و اعاده به وضعيت مطلوب كه نهايتاً به  جهت –عدالت اصالحي 

  . انجامد عدالت توزيعي مي

  .شوند محسوب مي  ترين طرفداران اين نظريه ارسطو و پس كانت از عمده

كند كه در روابط افراد با  ن ميعدالت اصالحي بيا –ارسطو عدالت اصالحي را حد وسط اين نفع و ضرر مي داند 

  .32پذير نيست يكديگر چه چيزي عادالنه است اما اين قسم از عدالت بدون شناخت عدالت توزيعي امكان

ي سبيت وجود دارد كه انسان در انجام كاري  ي ارسطو هنگامي كه بين فعل زيانبار و ضرر رابطه در نظريه –

  .اختيار است= رابطه سبيت » مختار باشد

                                                            
 ۵۴ص١٣۶٣,انتشارات معرفت تهران کانون ,ترجمه مشایخی رضا .جمهوریت ,افالطون -٣٠
 ٩١همان ص.حسن بادینی -٣١
 92ص  –همان–حسن باديني -32
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توان در زمره انديشمنداني دانست كه سهمي در ايجاد مسئوليت مدني براي اشخاص در  اينرو ارسطو را مي از

دارد وي اعتقاد راسخ دارد كه عدالت تنها از طريق الزام وارد كننده زيان  كنند، برابر زياني كه به ديگران وارد مي

  .33داند غورثيان با عدالت اصالحي سازگار نميبه جبران خسارت ممكن است و مقابله به مثل را برخالف فيثا

هم تقصير عمدي و هم غيرعمدي از موجبات  برخي معتقدند در نظريات ارسطو در خصوص عدالت اصالحي،

شود و برخي نظريات وي را  تكليف وارد كننده زيان به جبران خسارت است كه از آن به مسئوليت محض ياد مي

همچنين در طرحي كه كلمن ارائه داد عنوان  –دانند  ي سبيت مي س رابطهمغاير مسئوليت محض و تنها براسا

ي زياد جبران  ي فردي غير از وارد كننده نمود كه اين طرح در فرضي كه خسارت زيانديده بوسيله

  34.شود وارد عمل مي) هاي جبران خسارت بدون تقصير طرح( گردد،

  35عدالت توزيعي:3- 2

كه بايد در برآورده كردن نيازهاي شهروندان در پي خير عموم باشد و منفعت ازوظايف اصلي هر دولت آن است 

به نظر . نفع عمومي در نظر است  ,در طرح عدالت توزيعي36.عمومي را گام نخست وقانون اول خود قرار دهد

و چه چيزي عادالنه؟ . ارسطو مهمترين كاركرد دولت اين است كه مشخص نمايد چه چيزي به نفع عموم است

كه عبارتست . ي سياسي مستحق چه چيزي است ر عدالت توزيعي بايد ببينيم انسان به عنوان جزيي از جامعهد

و بي عدالتي در . شود ها و عدل، در اين قسم در عدالت تناسب استحقاقي افراد در نظر گرفته مي از برابري نسبت

در اين . يا بيشتر از سهم خود را داشته باشددهد كه فردي از معيارها تخطي نموده، كمتر  دارايي هنگامي رخ مي

ديگران اين حق را خواهند داشت تا   خواه به اشتباه يا عمد، حالت هرگاه كسي بيشتر از سهم خود را داشته باشد،

                                                            
 . 1381تابستان  - مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم - ترجمه ابوالقاسم پورحسيني - جلد اول -»اخالق نيكو ماخيس -)ارسطو(ارسطا . 33

‐٣۴‐James.Gordely.tort law inthe Aristotelian Tradition.IN philosophical Foundations of tort lawUEdition 
by David G.Owen.Clarendeon press.oxford.first published1995. 
35‐Distributive Justic 

 ٩ص١٣٨٨,تهران طرح نو ,ترجمه محمد راسخ)درامدی برفلسفه حقوق کیفری عمومی (ازادی اخالق قانون ,هارت هربرت -37
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پس عدالت توزيعي تابعي است از مسئوليت مطلق و كامل كه در . به استناد عدالت توزيعي آن را مطالبه نمايند

  . ي سبيت لزومي ندارد گونه فعلي يا حتي رابطهآن اثبات هيچ

ي  از اين منظر نگاهي ابزارگرايانه به مسئله–در مقابل نظريات فوق، برخي معتقد به تئوري ابزارگرا هستند 

مسئوليت مدني به مثابه ابزاري ) مديريت صحيح منابع عمومي –كارآمدي (مسئوليت مدني انجام گرفته است 

اي است كه  به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي انديشه) اقتصادي –نگرش سياسي (هاست  زشبراي نيل به برخي ار

اي كه برحسب نتايج آن براي بهبود زندگي بشر  در اين انديشه قاعده. گيرد بيش از هر چيز مدنظر قرار مي

لي محسوب ي اص شود كه در آن كارآمدي اقتصادي و بازدارندگي شاخصه تلقي مي) حق(سودمند است، درست 

و به دليل همين اين دو عامل از مباني . 37باشند گردد كه اين دو از عوامل موجود در عدالت اصالحي نيز مي مي

تواند  ي كليت خود نمي باشند در عوض برخي نيز معتقدند كه مسئوليت مدني به واسطه مسئوليت مدني مي

  .38باشد بناها، بهترين توجيه براي اين مقوله ميمبناي واحدي داشته باشد ولي عدالت اصالحي، در ميان ساير م

پردازد و چهار  ي مسئوليت مدني مي در كتاب خود به تبيين نظريه» تام كانفرد«يكي از حقوقدانان انگليسي بنام 

هاي عمومي را به عنوان مباني  عدالت اصالحي، حاكميت قانون، استحقاق و برابري در مقابل هزينه: ي نظريه

در عدالت توزيعي هركس بايد سهم مناسب خودرادريافت نمايدو در .دولت مطرح كرده است مسئوليت مدني

بازگوكننده وموجه كننده دخالت دولت دربازپخش ثروتها و منابع و توجيه كننده حقوق ,گستره حقوق بشري 

 39.بنيادين واساسي سياسي شهروندان است

  40عدالت كيفري:3-3

                                                            
37-Richard A.epstein.Defencees and subsequent Pleas in a system o fstrict liability.Oxford  jornal of legalstudies 
.vol3.1974p187-207 

38Carol Harlow .;Discrationary power and governmental liability .Oxford(UK)council of Europe publishing1995 30 - 
 . 11ص

٣٩ 
٤٠Retibutive Justice 
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اين عدالت در پي تديل وضعيت .عدالت ازطريق مجازات مجرمين بوده است تمدن بشرازديربازدرانديشهاجراي 

  .پيش امده براثر ارتكاب جرم است

ومعتقدندكسيكهبهديگرانضر))عدالتمكافاتي((انديشمندانيچوناستاركوبرگسوندرصددتوجيهمسووليتمدنيازديدگاه

نندهزيانبهجبرانخسارتيكنوعمجازاتوجزومقتريواردمياوردوحقوقومنافعانانرازيرپاميگذاردمستحقمجازاتاستوالزامواردك

 ضياتعدالتكيفرياست

 درواقععدالتاقتضاميداردكهواردكنندهزيانازبهترميماثارفعلزيانبارخودبپردازدواينخودمجازاتمرتكباست.

.  برايالزاممرتكباست.

 داينانديشهتنهاازجنبهواردكنندهزيانبهمسووليتمدنينگاهميكندوتنهامجازاتوجريمهويراتوجيهمينماي

 ارايهنميدهد, امادليالينامرراكهچراواردكنندهزيانبايدخساراتزيانديدهراجبرانكند,

حوزه مسووليت مدني پرداخته ميشودو اين در حالي  دراينحوزهازعدالتتاحدزياديبهاختالطوورودمباحثكيفريدر.

به همين دليل در .بايد به حقوق زيانديده نيز توجه نمود ,برخالف مسووليت كيفري,است كه در مسووليت مدني 

درحاليكه در مسووليت مدني شروع به خطا ,در بسياري از موارد جرم محسوب ميشود ,حقوق جزا شروع به جرم 

يعني درحاليكه حقوق جزا با خددرفتار درارتباط .داراي ضمانت اجرا نيست ,بدون انكه به كسي زياني واردشود ,

  .ارتباط مسووليت مدني بااثار رفتار است ,است 

الزم است مبلغي كه خوانده در دعواي مسووليت مدني به ,اگرمسووليت مدني برپايه عدالت كيفري استوار باشد 

پرداخت ان محكوم مي شود تنها جزاي نتدي باشد كه به صندوق دولت واريزميگرددولزومي ندارد به زيانديده 

اقي ماند كه مسلما با ساختار برقراري عدالت پرداختي انجام گيرد كه در لين صورت نيز زيان زيانديده بالجبران ب

  .در جامعه منافات خواهد داشت و به همين دليل مسووليت مدني ازطريق عدالت كيفري قابل توجيه نمي نمايد
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  ماحصل بحث

آنچه ماحصل مطالب گفته شده در باب مباني مسئوليت دولت است اينكه مسئوليت مدني دولت داراي مبناي 

تواند بهترين  ي موارد را توجيه نمود، عدالت اصالحي وقتي مي ي صرف بر آن همه بتوان با تكيهواحدي نيست تا 

مبنا براي مسئوليت مدني دولت تلقي گردد كه هدف از مسئوليت مدني دولت تنها جبران خسارت زيانديده و 

لت است زيرا اگر چنين حال آنكه، نه جبران خسارت تنها هدف مسئوليت مدني دو. ركن پايدار آن تقصير باشد

نمود و همچنين تحقق  بايست از وظايف زيانديده تلقي مي بين فعل زيانبار و دولت را نمي» اثبات سبييت«بود 

مسئوليت مدني در همه موارد، نياز به اثبات تقصير ندارد و بخش قابل توجه از مسئوليت دولت شامل مسئوليت 

  .بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت بدون تقصير وي است كه در نوشتار حاضر به

ي حاصله از مسئوليت دولت و قواعد حاكم بر آن تنها  آنچه داراي اهميت است اينكه هرچند در نگاه اول، نتيجه

به سود زيانديده است اما در واقع اين مقوله امري است دو سويه كه قانونگذار در وضع قوانين حاكم بر مسئوليت 

ينديشيده بلكه از صرف هزينه براي اين امر منافع بلندمدت يا كوتاه مدت دولت دولت تنها به زيانديده ن

  .كارگزارانش را مدنظر قرار داده است

ي اهميت و ضرورت مبحث مسئوليت مدني دولت و تقدم آن بر مسئوليت بدون تقصير ابتدائاً به  به واسطه

گيري و ضرورت ايجاد مسئوليت بدون  توضيح مباني مسئوليت مدني دولت خواهيم پرداخت تا فرآيند شكل

  تقصير بهتر در ذهن تداعي گردد
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