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  دولت تقصير بدون مسووليت

كريمي خديجه  :هدنسيون  

رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ :رشان  

 چكيده

وهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بيان مفهوم مسووليت بدون تقصيردولت به عنوان يكي ازمباحث مهم حقوق عمومي پژ

مسووليت مدني دولت مي تواند تنها با جايگاه ومبناي انرا در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران بيان نمايدوپاسخ دهد كه ايا ,

چه نظراتي براي جايگزيني مسووليت براساس ,وتامين اجتماعي رابرقرار سازد؟اگرچنين نيست تكيه بر عنصر تقصير عدالت 

تقصير وجود دارد؟علت اصلي پذيرش مسووليت بدون تقصيربراي دولت چيست؟حيطه اين مسووليت شامل كدام دسته اززيانها 

  ؟وايا شرايط خاصي براي وقوع اين مسووليت براي دولت وجوددارد؟مي باشد

دمهمق  

به گونه اي كه اين اصل را مي توان ,مسووليت بدون تقصير دولت بيگمان يكي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي است 

.يكي از اثار عمده حاكميت قانون بر همگان وتساوي در مقابل  قانون تلقي نمود  

مسئوليت همراه , بعد از گذر از دوران ستايش دولت و مصونيت مطلق وي در برابر خسارات , در ابتدايي ترين تفكرات  

كه يكي از اصلي , با تقصير دولت مورد پذيرش قرار گرفت و بنيان مسئوليت مدني دولت بر پايه ي نظريه ي تقصير 

تقصيري كه مي توانست بر اثر سوء , بنا نهاده شد ,  ترين و قديمي ترين نظريات درخصوص مسئوليت مدني است

انجام وظايف از سوي مستخدمين دولت و يا به علت نقص و كاستي هايي باشد كه دولت در تهيه و تداركات لوازم و 

  . ابزار آالت انجام كار پديد آورده است 

توجه به دخالتهاي روز افزون دولت در عرصه  انديشمندان با, بيش از دو قرن نمي گذرد , با آنكه از آغاز اين انديشه 

باعث مي گردد تا , به اين نتيجه رسيدند كه مبنا قرار گرفتن تقصير در تحقق مسئوليت مدني , زندگي خصوصي افراد 
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اثبات تقصير دولت يا مستخدم از سوي زيانديده و لزوم اثبات رابطه ي . بسياري از خسارات جبران نشده باقي بماند 

را در برابر ) زيانديده و دولت ( كاري دشوار بود كه همواره دو قدرت نابرابر , ن زيان وارده و عمل انجام گرفته سبب بي

لزوم برقراري عدالت در جامعه و اين عقيده كه . ناتوان از اثيات بود , هم قرار مي داد و در بسياري از موارد زيانديده 

برتر دولت و لزوم حمايت لز شهروندان راهي جديد به سوي مسئوليتي جديد  هيچ زياني نبايد بالجبران باقي بماند به

مسئوليت اخير مالك تقصير را به جهت مسئوليت مدني دولت حذف . را تحت عنوان مسئوليت بدون تقصير رقم زد 

ت و صرف نموده و عنوان نمايد كه در فرض ورود خسارت نيازي به اثبات تقصير فاعل در ارتكاب عمل زيانبار نيس

شده است و  اصل ضرر وارد, وجود رابطه ي عليت بين زيان وارده و فعل زيانبار براي تحقق مسئوليت كفايت مي كند 

  نه تقصير انجام شده 

.ديبه علت اهميت بحث حاضر به تبيين اين مسئوليت و جايگاه آن در مقاله ي حاضر مي پرداز  

  مفهوم مسووليت بدون تقصير- 1

وياجبران  ليمعناي اخص وظيفه حقوقي است كه شخص دربرابر ديگري به تسليم مال يا انجام عم مسووليت مدني در

 .يزدانيان .(ه حقوقيخسارت بعلت فعل ياترك فعل داردوبه طوركلي يعني مسووليت ناشي از يك واقع

49:1386:(  

وي معتقد است » هاي مختلف مربوط به سودمندي اجتماعي و اصول اخالقي است كيبي از ارزش مسئوليت مدني تر«

هاي زيانبار،  هاي خارجي فعاليت اهداف مسئوليت مدني متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن هزينه

باشند  در زمره اين اهداف ميهمگي –ايجاد صلح و امنيت در جامعه  -تسلي خاطر زيانديده –توزيع ضرر، مجازات 

بنابراين پذيرش اينكه مسئوليت مدني تنها براي برقراري عدالت صوري در رابطه طرفين با تحقق عدالت توزيعي است 
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باديني .(نيست منطبق با واقع ,و شرط تحقق آن تقصير است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگي است 

 .يت بدون تقصير نيز اعتقاد داردبه نوعي بر وقوع مسئول)1384:64.

:بايد گفت,اگربخواهيم تعايفي از مسووليت بدون تقصيردولت داشته باشيم     

ملزم به جبران خساراتي است كه يا به واسطه , كه طي ان دولت به حكم قانون,نوع خاصي از مسووليت ((

در , ,انجام وظايف خود ناگزير به تحميل ان به شهروندان است ويابدون انكه در وقوع ان نقشي داشته باشد 

.)) جهت برقراري عدالت وحمايت از حقوق زيانديدگان دست به جبران ميزند  

يكي خسارات ناشي از :اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد,انچه از تعريف فوق برمي ايد

.اقدامات دولت وديگري خساراتي كه خود دولت دروقوع ان نقشي ندارد  

وانرا ه نوعي مسووليت اجتماعي ياد كرد خساراتي كه دولت در تحقق ان نقشي نداشته است ميتوان از ان باز

                :ف نمودچنين تعري

به عنوان (مسئوليت مدني اجتماعي مبنايي است حقوقي كه به موجب آن از محل وجوهي كه از مردم توسط دولت «

كنند جبران  شود، خساراتي را كه اشخاص بهم وارد مي گرفته مي) بعنوان بيمه(و يا مؤسسات خصوصي ) ماليات

  )45:1378كاتوزيان (مترادف با مسئوليت بدون تقصير دولت قلمداد نمود شايد بتوان اين نوع مسئوليت را(نمايد  مي

  نظريه هاي رايج در خصوص مسئوليت بدون تقصير : مبحث اول 

تحقيق و بررسي پيرامون مبناي ايجاد مسئوليت بدون تقصير دولت و گسترش موضوعات آن اين حقيقت را آشكار 

ريشه ي انديشه ي . مي سازد كه مبناي واحدي را نمي توان به عنوان يگانه معيار پذيرش اين مسئوليت قلمداد كرد 

اما برخي براين باورند , حقوق خصوصي جستجو كرد  مسئوليت بدون تقصير دولت را مي توان در ابتدا در انديشه هاي

كه وجود نظرات گوناگون در خصوص دولت دليل تنوع انديشه ها در خصوص مسئوليت دولت بوده و ريشه ي 
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اندامهاي دولت تلقي شده و تصميم , كه مقامات عمومي . مسئوليت بدون تقصير متاثر از نظريه ي اندامي دولت است 

  . دام تصميم گيرنده اي كه تصميمات خود را توسط مقامات عمومي اجرا مي كنند گيرندگان مغز و ان

, نظريه ي تضمين , عبارتند از نظريه ي خطر , مهمترين نظريه هايي كه در خصوص تحقق اين مسئوليت وجود دارد 

  . رفت نظريه ي برابري در مقابل قانون و نظريه ي نفع دولت كه به ترتيب مورد بررسي قرار خواهد گ

 نظريه خطر1-1

شخصي ,هردر مهمترين فلسفه بايد گفت , فلسفه هاي گوناگوني در خصوص ايجاد نظريه ي مذبور مطرح گرديده است 

مستحق تمام منافع حاصل از ان و نيز مسئول تمامي ضررهاي ناشي از , در دنيا تصميم به انجام عملي مي گيرد كه  

وقتي فرد با علم و اختيار به انجام فعاليتي مبادرت مي ورزد كه .  .آورده است  آن عمل است كه به خود و ديگران وارد

قطعا بايد پذيراي خطرات ناشي از اين فعاليت نيز باشد و نمي تواند زيانهاي حاصل از منافع , از منافع آن منتفع گردد 

كه از سوي كارفرمايان و علي  ايجاد محيط خطرناك و اقدام به عمليات خطرناك. خود را به ديگران تحميل كند 

اي كه در حقوق كامن ال بر مبناي  مشهورترين نظريه ,الخصوص دولت به عنوان كارفرماي بزرگ صورت مي گرفت

ي مشهور وي به عنوان  ي خطر مطرح گرديده است، نظريه اپستين در مقاله و به عبارتي نظريه» اختيارگرايي«

.است» ي مسئوليت محض نظريه«  

وي، در صورتي كه فرد تصميم بگيرد و در دنيا عملي انجام دهد، مستحق تمام منافع حاصل آن و نيز مسئول به نظر 

به عبارت ديگر منافع و ضررهاي اعمال هر فرد . آيد تمام ضررهايي است كه از آن عمل به خود وي و ديگران وارد مي

به تحمل آن نماييمگردد و منصفانه نيست تا كس ديگري را مجبور  به خود وي بازمي  (Perry Stephen 321-346). 

  .گرفتتمايالتي به پذيرش مسئوليت بدون تقصير دولت شكل , در اوايل قرن بيستم 
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 ر گاهمي تواند موجد خطر باشده, حتي اگر هم بدون تقصير انجام پذيرد , فعاليت هاي دولت , مطابق نظر مذبور . 

دولت كه به آن فعاليت مبادرت نموده , در اين ميان اشخاص متضرر شوند  فعاليت خطرساز يا خطرناكي انجام گيرد و

, حتي اگر نهايت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد , مسئول جبران خسارت وارد به افراد خواهد بود 

نه تقصيري بايد از بدين ترتيب حتي دولت بدون ارتكاب هيچگو. نفع حاصل از آن فعاليت به وي باز مي گردد چرا كه 

هاي مختلف، بويژه در صنعت موجب افزايش تعداد و شدت حوادث  استفاده از ماشين در فعاليت .عهده خسارت برآيد 

استناد به مسئوليت مدني بر اثر تقصير و اثبات تقصير سازنده و مالك با . هاي بدني گرديد ها بويژه خسارت و خسارت

اي كه حوادث بيشماري بر اثر استفاده از اين ابزارها  هاي بسياري همراه بود به گونه آالت با دشوراي متصدي اين ماشين

افزايش روزافزون . ماند ي دشواري اثبات تقصير، بدون جبران باقي مي ها به واسطه آيد كه بسياري از آن بوجود مي

ي سببيت بين  جز تقصير و رابطهها و حوادث ناشي از كار، انديشمندان را بر آن داشت كه آيا امر ديگري ب خسارت

توان مبناي مسئوليت مدني دانست؟ بيشتر حوادث از اين قبيل، حوادث حين انجام كاري  تقصير و خسارت را مي

هاي مالي بود،  ي خاصي بود كه بيشتر نيازمند حمايت داد و چون قشر كارگزار طبقه بودند كه براي كارگران رخ مي

ي  ي خطر وارد عرصه پس كم كم نظريه. شد هاي اجتماعي و برانگيختن كارگران مي ياينحوادث موجب ايجاد نابرابر

حقوق شد و حقوقدانان اعالم نمودند، كسي كه محيط خطرناكي مثل كارخانه، ايجاد كند در صورت تحقق خطر، بدون 

.اينكه نيازي به اثبات تقصيرش باشد، بايد خسارت ناشي از آن را جبران كند  

در جنبه نفي كننده براي تحقق مسووليت مدني وجود تقصير .راي دو بعد نفي كننده واثبات كننده استنظريه خطر دا

مالك ,,نشده باشد  بايد پاسخگويي شخص را اعم از اينكه مرتكب تقصير شده يا,در جنبه اثباتي .الزم نيست 

)45-35-1385 :باريكلو(دادقرار  

. ي مسئوليت كارفرمايان نسبت به كارگران خود و حوادث رانندگي بيان شد زمينهدر » ي خطر نظريه«ي  ابتداعاً انديشه

ي خطر، وجدان اجتماعي بود مبناي نظريه  

حقتضمين نظريه 1- 2  
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ي عمومي مسئوليت مدني از  نظريه«ي وي به عنوان  در رساله 1ي استارك ي تضمين حق نخستين بار بوسيله نظريه

ي زيانديده به  وي معتقد بود كه بايستي ازجنبه. مطرح گرديد» ي كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي جنبه

ي آنكه شرايط تحقق مسئوليت مدني را تنها  هاي خطر و تقصير را به واسطه ي مسئوليت مدني پرداخت و نظريه مسئله

هر كس در جامعه حقوقي . دانست دادند و تا حدي آن را شخصي مي ي وارد كننده زيان مورد توجه قرار مي زجنبها

نسبت به زندگي و تماميت جسماني و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنيت مادي و معنويش كه اين حقوق 

مرگ و اتالف كه ناشي از فعل غير است تجاوز پس آيا خساراتي مانند جراحات، . ي دولت تضمين گردد بايستي بوسيله

شود؟ لطمه به حق دليل كافي براي وضع ضمانت اجرا است و چنين ضمانت اجرايي چيزي جز  به حقوق محسوب نمي

اي كه هر فرد در جامعه حق سالم زيستن و ايمن بودن و  به گونه ,) |298:1384,باديني(تعهد به جبران خسارت نيست

ي قانون مورد حمايت قرار گيرد و ضمانت اجراي  كه اين حق بايد بوسيله. هاي خود را دارد و دارايي استفاده از اموال

ي احترام به حقوق ديگران را دارند و اينكه ايمني سايرين را به خطر  همه وظيفه. اين حمايت مسئوليت متجاوز است

دهد كه شخص  اما گاهي رخ مي –ه آن جبران شود ي تلف كنند نيندازند، و همين كه حقي از بين برود بايد به وسيله

هاي ناشي از فعل غير است و در مقام حق تقدم هميشه حق تقدم با زيانديده است و چون كسي  مسئول جبران زيان

تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار ديگران قرار دهد و دادن حق انجام كار به شخص به معناي مباح  نمي

گيرد و خسارات بايد قطع  پس بايستي حق زيانديده مورد حمايت قانوني قرار مي –ديگري نيست  شناختن اضرار به

و اين حق زيانديده بايد تضمين گردد. نظر از تقصير عامل ورود زيان جبران شود  

ه، هاي وارده و حمايت از حقوق زيانديد ي مذكور، علم دولت به ناتواني كاركنان خود در جبران خسارت در نظريه

بعضي از انديشمندان پذيرش مسئوليت .دهد ي وي قرار مي جبران خسارت وارده از سوي مأمورين دولتي به عهده

اي است كه باعث  رابطه» ضمانت«دانند و معتقدند كه  توسط دولت از جانب مأمورين خود را در حكم كفالت قانوني مي

.شود انتقال مسئوليت از مقام عمومي به دولت مي  

                                                            
1-Boris starck 
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دولت داراي شخصيتي معنوي است و امكان ارتكاب خطا براي وي ممكن : گويد طرفداران نظر مذكور مي واين از

گردد خطاي مستخدمين دولت پس مسئوليت مدني دولت بر اين اساس،  خطايي كه منجر به زيان مي. نيست

)310,1389زرگوش(مسئوليتي غيرمستقيم  

ي امنيت براي مأمورين دولتي دانست تا با آسودگي  تضمين كننده ي تضمين را به نوعي توان نظريه از سوي ديگر مي

ي حمايتي اين نظريه در اين ديدگاه عالوه بر زيانديده، شامل  خاطر بتوانند به انجام خدمات خود بپردازند يعني جنبه

بدون ) رامتتعيين كردن دولت به عنوان مقام پرداخت غ(مأمورين دولتي نيز خواهد شد يعني مبناي تعيين مسئول 

ي كسي  ي مستخدم بوجود آيد بايد بر عهده توجه به تقصير اين است كه جبران خسارتي كه ممكن است به وسيله

برده و هم اين توانايي را دارد كه از خسارت جلوگيري  ها بهره مي گذاشته شود كه به دليل وضعيتش هم از فعاليت آن

شود كه تضمين توانايي پرداخت  مند مي د يك پاسخگوي اضافه بهرهكند همچنين عالوه بر مستخدم زيانديده از وجو

.)142:1385ژوردن (او از مأمور بيشتر است  

هاي بدون تقصير مقرر شده است، اما به نوعي قلمرو  در عين حال كه اين نظريه در خصوص بعضي از مسئوليت .

النفع  شود و شامل عدم هاي قابل جبران محدود شده است و تنها جبران ضررهاي موجود و بالفعل را شامل مي خسارت

.و ضرر معنوي نيست  

دون تقصير دولت نيست و مسئوليت مبتني بر تقصير را كه در آن ي مطروحه، فقط خاص مسئوليت ب همچنين نظريه

.گيرد تقصير مقام عمومي بر تقصير دولت تقدم دارد را نيز دربر مي  

نظريه برابري در مقابل قانون1-3  

ي افراد  گذار حقوق بشر، اصل برابري است كه براساس آن همه ترين اصول پايه از ديدگاه حقوق بشري، يكي از اصلي. 

اي، نژادي، اجتماعي با هم برابرند و داراي حقوق و تكاليف يكسان هستند،  بدون داشتن هيچگونه برتري قومي، قبيله

توان يكي از معيارهاي  شود همچنين اصل برابري را مي مساوات بين افراد به معناي ايجاد عدالت اجتماعي قلمداد ي

)78:1384هاشمي.(انون استسنجش دموكراسي دانست كه خود ناشي از اصل حاكميت ق  
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با همگان در   بايستي براساس اصل برابري،  دولت كه نقش اساسي در تبيين حقوق بنيادين افراد و تحقق آن دارد،

اي يكسان برخورد نمايد زيرا عموميت قانون، بر اين امر اطالق دارد كه قانون بايد براي همگان  شرايط مساوي، به گونه

2:گويد ي جهاني حقوق بشر چنين مي اعالميه 7نانكه ماده به يك صورت اجرا شود چ  

همه در برابر قانون مساوي هستند، بدون تبعيض و به صورت يكسان از حمايت قانون برخورداند، همه حق دارند، در «

تي ي حاضر باشد و برعليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به صور مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعالميه

.»مند شوند برابر از حمايت قانون بهره  

هايي هستند كه دولت به منظور  دار يكسان هزينه تساوي در برابر قانون، به اين معناست كه تمامي شهروندان عهده

در واقع دغدغه اصلي دراين جايگاه برقراري عدالت اجتماعي .كند تأمين منافع عمومي و يا استقرار نظم، صرف مي

قاري .(يت برابري شهروندان در هر دوحوزه ي ازادي وباز توزيع امكانات اقتصادي اجتماعي برقرار ميگردداستكه با رعا

پس بالجبران ماندن زيان  ي وارده به شخص خاص، اعمال تكليفي خاص بر زيانديده است كه برابري ) 1388-61-62

جام وظايف يا به صورت خطاي اداري يا به صورت يعني وقتي دولت در مقام ان. در مقابل قانون را زير پا گذاشته است

خطاي كارمند، خسارتي به شخص وارد نمود، هرگاه خود شخص زيانديده بخواهد به تنهايي بار جبران اين خسارت را 

به دوش بكشد، نابرابري در اجراي قانون رخ خواهد داد و چنين فردي با موقعيت يكسان با ديگران، بايد تكليف فراتر 

پس الزم است كه زيان وارده بر افراد حتي در حالت عدم ارتكاب تقصير هم بدون اصالح باقي . ران را انجام دهداز ديگ

به معناي تحميل تكليفي بيشتر بر زيانديده  –نماند زيرا كه بالجبران ماندن باشد به دليل ناتواني در اثبات تقصير 

ي مذكور را  نظريه. كند هاي عمومي را طلب مي ابل هزينهپس حمايت يكسان قوانين از افراد برابري در مق. است

اي كه دولت  به گونه. دانست كه ناشي از افكار دولت رفاه است) منفعت محور –هزينه (اي اقتصادگرا  توان نظريه مي

هاي عمومي بر تمام افرد جامعه به صورت  يكي از وظايف خود را در تأمين رفاه شهروندان سرشكن كردن هزينه

ي  حقوق اداري فرانسه به خصوص تأكيد بر مبنا قرار دادن نظريه –داند  هاي وارده به افراد مي سان و جبران خسارتيك

 مذكور در مسئوليت بدون تقصير دولت دارد

                                                            
 universal declaration ofhuman rights(1948)اعالميه حقوق بشر 2
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متكي است بدين معنا كه اصل برابري در مقابل » بر ايده پرداخت ماليات«هاي عمومي،  ي برابري در مقابل هزينه نظريه

پس اگر فردي . دانسته شود» برابري افراد در پرداخت ماليات«تواند از حيث مفهومي، معادل با  هاي عمومي، مي هزينه

ي آن است كه او به ميزان  ماليات خود را به صورت برابر با ساير افراد پرداخت كند و خسارت وي جبران نشود به مثابه

اما  –ه اين امر با روح برابري در مقابل قانون ناسازگار است ك. خسارت وارده، ماليات ديگري را پرداخت نموده است

ايده پرداخت ماليات مبناي جالب و هميشگي براي حمايت از افراد در مقابل خسارات نيست زيرا كه حمايت تابع 

 ,رگوشز. (هاي عمومي است تواند باشد و ماليات هم تنها يكي از مظاهر مشاركت در هزينه ميزان ماليات پرداختي نمي

157:1389 

  

ي نفع دولت  نظريه 4-1  

نفع دولت مبنايي است كه در نظريات پيشين ناديده گرفته شده , كه نوعي تئوري اقتصادگرااست,در تئوري مذبور . 

380:1389) ,زرگوش(شود نفع دولت در پرداخت غرامت به زيانديده تأمين مي«است   

ي حمايت از حقوق زيانديده و برقراري عدالت توزيعي دست به  واسطهتوان گفت كه دولت تنها به  يعني در اينجا نمي

زند، بلكه پرداخت غرامت از سوي دولت به زيانديده، عاملي براي رسيدن وي به منافع  پرداخت غرامت به افراد مي

.ها در كوتاه مدت يا درازمدت مثل كاهش هزينه. واالتر است  

زند، قصدش نفع عمومي و دولتي است زيرا افراد با  سرپناه دست مي راد بيي مسكن براي اف مثالً وقتي دولت به تهيه

شوند پس دولت مبالغ كمتري صرف نيروي پليس  زنند و يا حتي بيمار مي داشتن خانه كمتر به ارتكاب جرم دست مي

.نمايد يا درمان مي  

اين عدم پرداخت منجر به وقوع  جويي كوتاه مدت است در حاليكه، در درازمدت پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه

. كند هاي هنگفتي را به دولت تحميل مي نتايج زيانباري خواهد شد كه هزينه  
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ي مطروحه بين تأمالت اجتماعي گوناگون، ارتباط مستقيم وجود دارد به صورتي كه عدم حمايت دولت از  در نظريه

ماعي خواهد شد كه رفع فساد اجتماعي خود مستلزم قشر زيانديده باعث جرم زايي، رشوه خواري و نهايتاً فساد اجت

ي  سازد حال آنكه هرگاه دولت گستره صرف هزينه هاي هنگفتي است كه در دراز مدت دولت را با مشكل مواجه مي

ي بهبود اجتماع و  نظام حمايتي خود را گسترش داده و به ياري زيانديده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزينه

. بودنخواهدرفع فساد   

دولت از پرداخت غرامت به , حال آنكه در نظريه ي حاضر , نظريه هاي ماقبل درواقع نظريه هاي عدالت محور هستند 

  .عنوان ابزاري استفاده مي كند كه اين ابزار مي تواند براي وي داراي عوايد اقتصادي و يا سياسي باشد 

تحكيم پايه هاي قدرت خويش و كسب مشروعيت بيشتر در ميان  همواره در پي, اصوال هر دولتي كه تشكيل مي شود 

در چنين ديدگاهي دولت با ارائه ي . شهروندان است و به هر اقدامي جهت حفظ نظام سياسي خود دست مي يابد 

سعي در كسب مشروعيت و بقاي خود مي نمايد و به , خدمات بيشر به شهروندان و از جمله غرامت به زيانديدگان 

در چنين ديدگاهي ممكن است . حمايتها ياجتماعي عرضه مي دارد , فراد صرفه نظر از ميزان استحقاق آنها تمام ا

  الت اقتصادي فراواني روبرو شود دولت با مشك

  اركان مسووليت بدون تقصير دولت- 2

1-2وقوع ضرر ايجاد ضرر ,بدان معناكه بايستي به واسطه ي عمل كارمند يا اداره، ضرري متوجه ي شخص ناشي شده 

هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرري است كه رخ داده است يعني بايد  باشد تا اين ضرر قابل جبران باشد

. ضرري باشد تا جبران خسارت از آن ناشي شود  

رر به عنوان يكي از اركان مسئوليت مدني دولت ما را به سوي هدف اين مسئوليت در خصوص توجيه ضرورت وجود ض

. دهد سوق مي  
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هاي جسماني و رواني، محدوديتهاي وارد بر آزادي، حمايت از منافع و مالكيتهاي  حمايت از اشخاص در برابر آسيب -

ل شخصي، مهمترين اهداف مسئوليت را عيني و مادي و به ويژه تأمين و تضمين عدم دخالت و تصرف ديگران در اموا

هرگونه تجاوز به اينگونه حقوق، موجد ضرري خواهد بود كه قواعد مسئوليت، جبران آن را تجويز . دهد تشكيل مي

.شود ضرر داراي مفهومي عرفي است و بسته به گستره زماني و مكاني موارد گوناگوني را شامل مي. خواهد كرد  

تواند در گسترده  لطمه به سالمت جسماني، حيثيت و شرافت افراد و ضررهاي معنوي مي صدمه به اموال، عدم النفع،

3)54,1376غمامي.( بگنجد مفهومي ضرر   

در كل هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سالمت و حيثيت و عواطف شخص 

4)244,1374:كاتوزيان.(استاي وارد آيد گويند ضرري به بار آمده  لطمه  

هركس بدون مجوز قانوني لطمه «نمايد  ماده يك قانون مسئوليت مدني ضروريت وجود ضرر را با اين عبارت توضيح مي

.» اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد  

: مي افزايدنيز در صد تصديق ماده يك  2و ماده   

در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگر شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او «

» نمايد را به جبران خسارت مزبور محكوم مي  

اتفاق نظر درپذيرش وقلبليت جبران خسارات مادي توسط دولت ,اما در دسته بندي زيان به دو نوع مادي ومعنوي

:اما در مورد زيانهاي معنوي بايستي به موادد ذيل توجه نمود.د داردوجو  

انديشمندان در ابتداي تفكرات مسئوليت مدني، اعتقادي به وقوع مسئوليت در خصوص زيانهاي معنوي نداشتند، اما 

دن آن در ي مسئوليت مدني گرديد و حتي به صراحت قابل جبران بو به تدريج اين دسته از زيانها نيز وارد عرصه

ضررهاي معنوي ضررهايي هستند كه بر . عنوان شده است. بسياري از قوانين و از جمله قانون مسئوليت مدني ايران
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ي از دست  آيند و يا از تألمات جسمي و دردهاي بدني يا لطمات روحي كه به واسطه شرافت يا شهرت اشخاص وارد مي

5)61,1374:غمامي(.شود ناشي ميآيد  رفتن خويشان و نزديكان شخص به او وارد مي  

دانست اما بعد از انتقادهاي  در فرانسه، تا مدتها دولت را در جبران زيانهاي معنوي ناشي از اعمال دولتي معاف مي

و تنها خسارات ناشي از مرگ . شديد انديشمندان حقوق شوراي دولتي زيانهاي معنوي را به دو گروه تقسيم نمود

. ا و خسارات ناشي از تحمل درد و رنج حاصل از لطمات جسمي را مورد پذيرش قرار نداردنزديكان در جنگ را پذير  

. در واقع هدف اصلي از پذيرش مسئوليت در خصوص زيانهاي معنوي را تسلي خاطر زيانديده است تا جبران خسارت  

كردن شخص  را بدون عنوان قانون مسئوليت مدني به صراحت امكان جبران چنين زيانهايي  10در قانون ايران ماده 

. خاصي مانند دولت بيان نموده است  

اي وارد آورده است،  تواند از كسي كه لطمه كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي، خانوادگي او لطمه وارد شود، مي«

. »جبران زيان مادي و معنوي  خود را بخواهد  

در آن تنها به لطمه وارده به حيثيت و اعتبارات توان در خصوص خسارات معنوي دانست كه  ي حاضر را مي ماده

قانون آئين دادرسي  9ماده  1توان به مفاد بند  ي فوق مي خانوادگي اشخاص اشاره شده است اما در مقام تكميل ماده

: نمايد كيفري اشاره نمود كه عنوان مي  

. »ضرر و زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي«  

با وجود اين صراحت ها برخي هنوز . توان هر دو ماده را قابل اعمال دانست كه در تعريفي دقيق از ضررهاي معنوي مي

فقط اشخاص  10ي  هم قايل به مصونيت دولت در مقابل زيانهاي معنوي هستند و در مقام دفاع عنوان مي كنند ماده

وليت مدني، كه در خصوص مسئوليت مدني دولت عنوان شده قانون مسئ 12و  11شود و مواد  حقيقي را مشمول مي

. است، تصريح خاصي به جبران زيانهاي معنوي توسط دولت ندارد  
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ي بهترين مالك براي وقوع مسئوليت بدون تقصير براي دولت در خصوص زيانهاي معنوي،  در مقام پاسخگويي و ارائه

. حتاً ضرر معنوي را قابل جبران توسط دولت دانسته استقانون اساسي اشاره نمود كه صرا 171توان به اصل  مي  

در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده ...... «

» .حيثيت او اقدام شود  

كه مالك . به پول استتنها دشواري كه در خصوص زيانهاي معنوي وجود دارد چگونگي ارزيابي اين دسته از زيانها 

دقيقي به جهت ارزيابي آن در دست نيست و بايد بسته به اوضاع و احوال خاص و مورد و ميزان ضرر وارده مبلغ پولي 

تواند جبران كننده بخشي از زيان باشد آن تعيين شود حال آنكه پرداخت پول به زيانديده تنها مي  

 .2-2 : انواع زيان هاي قابل جبران بوسيله ي دولت

.ورزد، بپردازيم بندي زيانهايي كه دولت بدون تقصير به جبران آنها مبادرت مي در سطور اتي برآنيم تا به دسته  

انتساب به دولتزيانهاي قابل : 2-2-1  

يعني زيانهايي كه در . ن نقش دارددر اين بند به تعريف و بازبيني زيانهايي خواهيم پرداخت كه خود دولت در ايجاد آ
گونه زيانها در واقع دولت عامل  در اين. شود كه خود دولت به انجام آنها مبادرت ورزيده است واقع از اعمالي ناشي مي

بندي جزو اعمالي هستند كه به طور سنتي و  اين قبيل اعمال، در دسته. شود اصلي ورود زيان به اشخاص محسوب مي
گيرند يعني با حذف عنصر تقصير و قرار دادن مسئوليتي  ي مسئوليت بدون تقصير دولت قرار مي رهنه واقعي در زم

. دانيم مطلق براي دولت، وي را ملزم به جبران خسارت مي  

زيانهاي با مجوز قانوني) الف  

گفته شد كه دولت به عنوان شخصيتي حقوقي متفاوت با ساير اشخاص الجرم از وارد آوردن زيانهايي بيشتر و 
بدان معنا كه انجام تكاليف قانوني مستلزم وارد . باشد ي انجام تكاليف قانوني خود مي تر از ديگران به واسطه سنگين

. آوردن خسارت به افراد است  

ي  ي فكري باعث اشاعه باشد و امروزه نيز اين هدف و حوزه از مالكيت خصوصي افراد ميهدف اصلي ليبراليسم حمايت 
. ليبراليسم در سراسر جهان شده است  
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در برآيند حاصل از انجام تكاليف قانوني و انجام خدمات اجتماعي و احترام به مالكيت خصوصي افراد، منافع عمومي، 
بيني نموده و تدارك الزم را  بر آن شدند تا چنين وضعيت خاصي را پيش برقراري امنيت و آرامش در اجتماع، دولتها

. مهيا سازند  

باشد قطعاً و يقيناً  پس وقتي دولت در اجراي قانوني و يا تجويز صريح همان قانون مجبور به ورود خسارت به افراد مي
قانونگذار با صراحت زيانديده را مستحق در اين موارد . بايد داراي مسئوليت به جهت جبران خسارت زيانديدگان باشد
يعني جايي كه دولت مجبور به ناديده گرفتن مالكيت  دريافت غرامت بدون نياز به اثبات و تقصير دولت دانسته اس

و يا به جهت اجراي نظم و امنيت در جامعه . باشد اشخاص از طريق تصرف و تملك، تخريب يا ملي كردن اموال آنان مي
دهد و يا به اعمال محدوديت و يا ممنوعيت در انجام  ه و جان و مال مردم را در معرض تفويت قرار ميبه جنگ پرداخت

و مواردي از اين قبيل، با وجودي كه زيان با ) 266,1389:زرگوش.(پردازد برخي از امور مانند صادرات و واردات مي
است، داراي مسئوليت بدون تقصير براي جبران تجويز قانون انجام گرفته و دولت عمل خالف قانوني  انجام نداده 

. باشد خسارت مي  

 

. كند موارد بسياري وجود دارد كه طي آن دولت وقتي در مقام اعمال صالحيتهاي خويش است زياني به افراد وارد مي
ا ناشي از اي كه بتوان ورود آنر بيني شده باشد، به گونه در فرض مطروحه، اين زيان، زياني نيست كه در قانون پيش

بلكه عملكرد دولت به ناگاه و با وجود احراز كليه شرايط و احتياطهاي الزم، زيانهايي را به افراد . مجوز قانوني دانست
ي خطر دارد كه طي آن دليل مسئوليت دولت،  در بهترين تعريف، اين فرض مشابهت زيادي با نظريه. آورد وارد مي

زيرا در كليه موارد، اين فرض در بردارنده فعاليتهايي . بادرت ورزيده استفعاليت خطرناكي است كه به انجام آن م
. شود است كه ريسك انجام آنها با دولت بوده و مسئوليت جبران دولت از همين امر ناشي مي  

موارد آن اي است كه از قبل در قانون  اما خطر آن بگونه. توانند داراي ماهيت زيانبار بوده و يا نباشند اين فعاليتها مي
يعني عمل قانوني است نه اينكه مانند فرض اول خود . احصا شده و مسئوليت آن به عهده دولت گذاشته شده باشد

عمل غير قانوني بوده ولي مجوز انجام آن توسط قانون صادر شده باشد، در اينجا اعمال صالحيت و انجام عمل باعث 
. بيني شده است پيشورود زيان به افراد شده است و در قوانين بعضاً   

. ها و يا هواپيماهاي دولتي اي، مانورهاي نظامي، توليد كاال يا مواد غذايي بهداشتي غرق شدن كشتي انفجارات هسته
انجام طرحهاي واكسيناسيون انجام تمرينات تيراندازي توسط نيروهاي مسلح، اجراي طرحهايي مانند ساخت بزرگراها 

در ايران نيز براساس فرض عنوان شده مواردي وجود دارد كه . گيرند فرض جاي مي و غيره مواردي هستند كه در اين
: شامل  
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  6، هيأت وزيران را نام برد1380مصوبه  6ماده  -1

شود كه سياست دولت در ورود ضرر قرار نگرفته ولي پيش بيني شده كه اگر ضرري حاصل  در اين ماده مشاهده مي
. يت مدني خواهد بودشده دولت در قبال آن داراي مسئول  

مصوبه » ي«و » ط» «ح» «ب«هاي مربوط به حوادث امنيتي و انتظامي انتخابات چنانكه در بندهاي  پرداخت هزينه -2
  7وزارت كشور 5/7/85ش مورخ /الف/15814/27/4ي  ي شماره

ي آفات و  از اشاعه قانون حفظ نباتات كه به دولت اجازه ي معدوم كردن كشاورزي را براي جلوگيري 10ماده  --3
.8دهد هاي نباتي با پرداخت غرامت به كشاورزان مي بيماري  

9گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت سرمايه 21و  9و يا مواد  -2  

                                                            

6  
. »گردد هاي موضوع قانون به صنايع جنبي و تجارت مربوط به چوب خساراتي وارد شود از سوي دولت جبران مي اگر در اثر اجراي سياست... «  

 
7  ...) چنانكه عامل خسارات، شناخته نشود(هاي مربوط به خسارات ناشي از حوادث امنيتي و انتظامي انتخابات به اشخاص حقيقي  پرداخت هزينه«

جبران خسارت . بينند هاي امنيتي و انتظامي و اقدامات نيروهاي خودي خسارت مي پرداخت خسارت به اشخاص حقيقي آه در اثر اجراي طرح
قانون برقراري حقوق وظيفه و  ٢شوند، پرداخت خسارات مالي ذآر شده در تبصره  دي آه در اثر اقدامات اشرار دچار خسارت مينيروهاي خو

. »شوند مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجرين و آساني آه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره دچار خسارت مي  

 
8 8 هاي نباتي معدوم آردن محصوالت آشاورزي و يا نباتات و اشجار يا بقاياي آنها  ي آفات و بيماري آه به منظور جلوگيري از اشاعهدر مواردي . 

. شود شود به ترتيب زير عمل مي به پيشنهاد شوراي حفظ نباتات و تصويب وزارت آشاورزي ضروري تشخيص داده مي  
و بذر و هزينه نگهداري بر حسب نوع آفت و نبات مورد آشت و دوران رشد آن طبق نظر اداره  برابر قسمت شخم ٤در مورد زراعات تا ) الف

. آشاورزي حمل خسارت تعيين و پرداخت خواهد شد  
در مورد اشجار با نظر آميسيون سه نفري مرآب از نماينده وزارت آشاورزي، يك نفر آارشناس آه بر طبق مقررات دادگستري انتخاب ) ب

آند و خسارت  مالك اشجار باشند يك نفر به نمايندگي آنان خسارت را تعيين مي ا حب اشجار يا نماينده او و در صورتيكه چند نفر مشاعًاشود و ص مي
. به ميزان تعيين شده پرداخت خواهد شد  

 
9  ب فرايند قانوني به روش غير گذاري خارجي باعث سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي و به موج سرمايه«

»...ميز آ تبعيض  
 

  :بيان شده آه ٢١و در ماده 

سرمايه . ها به تصويب هيئت وزيران رسيده است مورد تضمين و حمايت است گذاران خارجي آه پذيرش سرمايه آن حقوق قانوني سرمايه«
گذاران سلب مالكيت شود جبران خسارت عادالنه به  شده و يا از سرمايه ي قانون به نفع عموم مي گذاري مذبور چنانچه در مواردي به وسيله سرمايه
» ...لت استعهده دو  

. 
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زيانهاي غير قابل انتساب به دولت: 2-2-2  

زيانهايي . توان در واقع ناشي از اين دسته از زيانها دانست بحث واقعي در خصوص مسئوليت بدون تقصير دولت را مي
اي كه ضرر وارد شده به افراد به هيچوجه ناشي از عملكرد دولت و يا  بگونه. كه دولت در وقوع آنها هيچ نقشي ندارد
تواند بسته به نوع جامعه، عدالت  تن مصالح اجتماعي كه ميي در نظر گرف عوامل آن نيست، بلكه دولت به واسطه

زند كه  طلبانه باشد، دست به جبران اين قبيل خسارات مي توزيعي، ايجاد نظم و امنيت و يا سياستگزاريهاي مشروعيت
حال باتوجه به افزايش نقش دولت در ارتقاي سطح زندگي شهروندان و انجام خدمات اجتماعي اين مسئوليت دولت در 

. افزايش است  

. گردد ي دولت اعم از جاني و يا مالي با توجه به قوانين موجود جبران مي در اين دسته هر نوع خسارتي به وسيله  

هاي خياباني و اغتشاشات، بر عهده گرفتن پرداخت خسارت بر اثر  پرداخت غرامت توسط دولت ناشي از شورش
طرحهاي واكسيناسيوني كه بخش خصوصي اجراي آنرا بر عهده صدمات وارد شده حاصل از بيماريهاي مسري و 

.باشد اي مي گيرد و تقريباً در اكثر نظامهاي حقوقي دنيا داراي جايگاه ويژه بندي جاي مي گيرد در اين دسته مي  

ه در اين خصوص كشور ما نيز يكي از كشورهايي است كه قوانين ويژه اي را براساس اين ديدگاه حمايتي تدوين نمود

. است  

از مهمترين اين موارد پراخت ديه هايي است كه از بيت المال به آسيب ديدگان يا بازماندگان آنها پرداخت مي شود، 
دستور پرداخت ديه را ازبيت المال  332، 313، 312، 260، 255، 244، تبصره ماده 236قانون مجازات اسالمي در مواد 

  . صادر نموده است

يونان وقانون ,ازقبيل قوم بابل واشور ,به نوعي تمام اقوام,تاريخي نشان ميدهدكه ديه زمان گذشتههرچندبررسي هاي 

وجود داشته ,رم قديم وكشورهاي انگلوساكسون ونيز در كتب اديان گذشته مانند تورات وانجيل 

)107:1383,احمدادريس(است  

در مواردي كه ديه از  -يا خصوصي متفاوت است ماهيت و جايگاه ديه بسته به اينكه داراي ديدگاهي عمومي باشيم

پرداخت مي شود، جبران خسارت هدف اصلي محسوب مي شود، در اين مواردديه را نه مي ) دولت(طريق بيت المال 
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كه در  10)326:1384,باديني.(توان جزو حقوق مدني و نه حقوق كيفري دانست، نوعي ابتدايي از تأمين اجتماعي است

11.، بر مبناي عدالت توزيعي و به عنوان گونه اي از حقوق شهروندي محسوب مي شودقلمرو حقوق عمومي  

عالوه بر پرداخت ديه از جانب دولت به عنوان نمونه اي از جبران خسارت در زيانهاي غير قابل انتساب به  

فعل دولت مي توان از پرداختهايي نام برد كه دولت به اشخاص حقيقي زيانديده در اثر نزاعهاي جمعي، در اثر بمب 

تهاي مسلحانه، غارت و راه بندي ها، اغتشاشات و گذاري ها و اقدامات آتش سوزي عمدي ضد انقالبها و اشرار، سرق

بحران ها، گروگانگيري هاي غير تسويه حسابي اشرار و ضد انقالب ها انجام مي د هد، پرداخت ديه هايي كه به 

خانواده هايي كه وابستگان آنها در اثر اقدامات اشرار و ضد انقالبها مجروح شده و يا به قتل مي رسند و جبران 

الف ش /15814/27/4روهاي خودي كه در اثر اقدامات و اشرار دچار خسارت مي شوند براساس مصوبه ي خسارات ني

وزارت كشور اشاره نمود كه بندهاي الف، ج، هـ، د، و، ه، ط اين مصوبه به موارد عنوان شده اشاره  5/7/85مورخه 

. دارد  

وسايل نقليه موتوري ياد كرد كه براساس آن، دولت با  قانون بيمه اجباري 10عالوه بر اين پرداختها مي توان از ماده 

تأسيس صندوقي بنام تأمين خسارت هاي بدني اقدام به پرداخت خسارتهاي بدني وارد به اشخاص مي نمايد كه در آن 

12.حادثه يا مقصر فاقد بيمه نامه بوده و يا به طور كلي مسئولي براي حادثه ي رخ داده وجود نداشته باشد  

: امده است13ر خصوص اسيبهاي ناشي ازورزشهمچنين د  

كه در حين انجام تمرينات، مسابقات و سفرهاي ورزشي مربوط دچار آسيب ديدگي ) 1(به قهرمانان مشمول ما ده «

» اعضاي بدن مي شوند و پس از معالجات الزم به نقض عضو مبتال يا فوت شونده غرامت يا مستمري پرداخت مي گردد  

                                                            
 
11 توضيحًا اينکه هرگاه خود شخص مسئول پرداخت ديه باشد، ديه دارای جنبه ی کيفری و به عنوان مجازات وارد کننده زيان و بازداشتن وی و .  
. ساير افراد جامعه از تکرار جرم در آينده و نيز دارای جنبه جبران خسارت زيانديده از ديدگاه حقوق خصوصی است  

12 ت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاء بيمه، بطالن قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته خسار.  
نشدن مسئول حادثه و يا ورشکستگی بيمه گر قابل پرداخت نباشد، يا به طور کلی، خسارتهای بدنی خارج از شرايط بيمه نامه و توسط صندوق 

. بنام صندوق تأمين خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شدمستقلی   
13 آئين نامه اجرايي معالجه و از كار افتادگي ورزشي 3ماده   



 

 
18 

رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ رد هدش رشتنم   1390 

يم در ايران بعد از وقوع جنگ تحميلي، خانواده هاي زيادي فرزندان و يا سرپرست خود را از دست همانطور كه مي دان

دادند و تعداد زيادي از رزمندگان نيز بر اثر آسيبهاي ناشي از جنگ صدمه هايي ديدند كه به واسطه ي آن در تمام 

المي ايران اقدام به تأمين بنياد شهيد و به همين خاطر دولت جمهوري اس. عمر خود از مزيت سالمتي محروم ماندند

هرچند . كه اين دو بنياد خدماتي مانند پرداخت مقرري به خانواده شهدا و جانبازان نمودند. بنياد امور جانبازان نمود

كه از انديشمنداني وجود دارند كه وقوع جنگ را منتسب به دولت دانسته و يا نهايتاً مسئوليت دولت در خصوص آنرا 

از نظريه ي خطر عنوان مي كنند، اما به نظر مي رسد، مهمترين دليل تشكيل اين بنيادها و خدماتي كه حتي با  ناشي

وجود گذشت چندين سال از اتمام جنگ تحميلي ادامه يافته، همان مسئوليت بدون تقصير دولت در راستاي اعمالي 

مي توان ناشي از فعل دولت دانست و با وجود حمله است كه قابل انتساب به فعل دولت نيست زيرا كه وقوع جنگ را ن

. ي عراق به ايران، كشور ما در مقام دفاع ا زخود و به اجبار وارد جنگ شد  

در اين را ستا نيز رعايت انصاف، برقراري عدالت توزيعي و حمايت از حقوق آسيب ديدگان و خانواده هاي آنان اساسي 
 ترين مبناي حمايتي دولت است

 
. 

 3- 2: احراز رابطه سببيت

رابطه )دولت(يعني عرف بايدبين ضرروفعلخوانده دعوي.منظورازرابطه سببيت مفهومي است كه عرف ان رادرمي يابد 

260:1386يزدانيان(اي تصور نمايد  

وباتوجهبه ان اين متضرر است كه بايداين رابطه را اثبات .درخصوص رابطه سببيت اصل عدم جاري است

اثبات اين ,به همين سبب در قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب درامورمدني)83:1386يزدانيان(كند

.ضروري دانسته شده است رابطه  
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ي سببيت بين ضرر و عامل وقوع آن امري معقول است پس براي اينكه مسئوليت دولت تحقق پيدا  الزم دانستن رابطه

ي عملي  يعني زيان نتيجه. ي عليت احراز گردد كند، الزم است بين زيان و امري كه سبب وقوع آن شده است رابطه

. ي عمومي دانست كه داراي استثناآتي است توان يك قاعده اما اين امر را مي. فعل زيانبار تلقي شود  

ي  و در اين مورد نيازي به اثبات وجود رابطه. اولين مورد وقتي است كه قانونگذار فرض را بر تقصير دولت گذاشته است

قانون مسئوليت مدني نيز از جمله اين موارد است كه هنگامي كه  12ماده . سببيت ميان زيان عمل دولت وجود ندارد

آورد، كارفرما مسئول جبران خسارات است كه تنها خواهان نيازمند اثبات وقوع زيان  دولتي زياني به بار ميكارگر 

ي عليت دومين مورد وقتي است كه قانونگذار صرف وقوع زيان را براي اثبات مسئوليت بدون تقصير  است و نه رابطه

نقشي در وقوع زيان عمالً و يا از سوي كاركنان خود در اين موارد دولت بدون اينكه هيچگونه . داند دولت كافي مي

دولت مسئول جبران آن است، دولت . يعني صرف اينكه خسارتي به بار آيد. شود داشته باشد، مسئول شناخته مي

. بين ضرر دولت جاري دانست ي سببيتي  عمالً دخالتي در وقوع زيان نداشته است تا بتوان رابطه  

اي براي اينگونه حوادث نظر  قوه قاهره، اكثر كشورها به وقوع مسئوليت و قرار دادن بودجههمچنين در مواردي مانند 

. دارند  

 

مسووليت ناشي از اعمال قضايي به عنوان مهمترين مبنا درتحقق مسووليت مدني دولت در ايران-3  

. ابتدا بايد مشخص كرد كه منظور تنها عمل قضايي قوه قضائيه است  

قانون اساسي در مقام رسيدگي و صدور حكم در مورد  156اعمالي است كه با توجه به نص اصل : يمنظور از عمل قضاي

تظلمات، شكايات، حل و فصل دعوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه 

ام پس منظور اعمالي است كه توسط قضات دادگاهها انج. باشد كند، مي قانون تعيين مي

14.)372:1387استوارسنگري,امامي(گيرد مي  
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. پذيرش اصل مسئوليت دولت به سبب اعمال قضايي فكري عدالتخواهانه است  

 در خصوص مسئوليت دولت و وقوع تقصير در حوزه ي قضايي بايد گفت: 

قضائيه تا  ي قضايي از حيث انتساب مسئوليت مدني به دولت نسبت به خسارات ناشي از اعمال قضايي قوه در حوزه

قبل از انقالب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي نصي كه داللت بر وقوع اين مسئوليت نمايد وجود نداشت و 

نمود و  اين خود قاضي متخلف بود كه بايستي پس از اثبات تخلف قضائيش در دادگاه عالي قضات، جبران خسارت مي

. نصي در مورد مسئول بودن دولت موجود نبود  

به مسئوليت مدني دولت در خصوص اعمال مزبور اشاره كرده و  171در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل اما 

: دارد چنين مقرر مي  

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي «

ي  موازين اسالمي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيلهمتوجه كسي شود، در صورت تقصير مقصر طبق 

» .... شود و در هر حال  دولت جبران مي  

اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، : ي اصلي را در بر دارد صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته

مسئوليت مبتني بر (ه ديوان عدالت اداري مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و ن

دوم پذيرش اصل مسئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت ) تقصير

. گردد ي دولت جبران مي عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله  

. دانند را يكي از مالكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي 171برخي قسمت اخير اصل   

. در اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود  

: شود آنكه ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي نكته  
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توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون  پس هميشه نمي. عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است«

» .مسئوليت فرض كرد  

كه تفسير و » قانون مجازات اسالمي نيز در مقام تفسير و بيان جزئيات اصل حاضر بر آمده است 58همچنين ماده 

جبران خسارت معنوي و اينكه هرگاه ضرر معنوي ناشي از تقصير و اشتباه ي  بياني ناقص است و مواردي مانند طريقه

15.قاضي نباشد آيا بايد جبران شود يا نه حكمي ندارد  

. ابتدا بايد مشخص كرد كه منظور تنها عمل قضايي قوه قضائيه است  

ي و صدور حكم در مورد قانون اساسي در مقام رسيدگ 156اعمالي است كه با توجه به نص اصل : منظور از عمل قضايي

تظلمات، شكايات، حل و فصل دعوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه 

استوار .امامي (دگير پس منظور اعمالي است كه توسط قضات دادگاهها انجام مي. باشد كند، مي قانون تعيين مي

16.)372:1387:سنگري  

. ت به سبب اعمال قضايي فكري عدالتخواهانه استپذيرش اصل مسئوليت دول  

 در خصوص مسئوليت دولت و وقوع تقصير در حوزه ي قضايي بايد گفت: 

ي قضايي از حيث انتساب مسئوليت مدني به دولت نسبت به خسارات ناشي از اعمال قضايي قوه قضائيه تا  در حوزه

ي كه داللت بر وقوع اين مسئوليت نمايد وجود نداشت و قبل از انقالب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي نص

نمود و  اين خود قاضي متخلف بود كه بايستي پس از اثبات تخلف قضائيش در دادگاه عالي قضات، جبران خسارت مي

. نصي در مورد مسئول بودن دولت موجود نبود  

ولت در خصوص اعمال مزبور اشاره كرده و به مسئوليت مدني د 171اما در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصل 

: دارد چنين مقرر مي  
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هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي «

ي  متوجه كسي شود، در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسالمي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله

» .... شود و در هر حال  جبران ميدولت   

اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، : ي اصلي را در بر دارد صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته

مسئوليت مبتني بر (مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و نه ديوان عدالت اداري 

ئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت دوم پذيرش اصل مس) تقصير

. گردد ي دولت جبران مي عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله  

. دانند را يكي از مالكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي 171برخي قسمت اخير اصل   

. قصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بوددر اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب ت  

: شود آنكه ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي نكته  

توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون  پس هميشه نمي. عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است«

» .مسئوليت فرض كرد  

كه تفسير و » مي نيز در مقام تفسير و بيان جزئيات اصل حاضر بر آمده استقانون مجازات اسال 58همچنين ماده 

ي جبران خسارت معنوي و اينكه هرگاه ضرر معنوي ناشي از تقصير و اشتباه  بياني ناقص است و مواردي مانند طريقه

17)372:1387,استوار سنگري,امامي(.قاضي نباشد آيا بايد جبران شود يا نه حكمي ندارد  

ا صول حاكم بر مسئوليت بدون تقصير دولت : 4  

. در فصل حاضر ما برآنيم تا اصول و معيارهايي را كه بر مسئوليت بدون تقصير دولت حكومت مي كنند مشخص كنيم 

يعني چهارچوبي را بيان نماييم تا معلوم شود كه قاعده اصلي در اين گونه مسئوليت چه قواعدي هستند، رعايت به 

.خصوص آن وجود دارد تا بتوان مسئوليت بدون تقصير دولت را مورد شناسايي قرار داد الزاماتي در  
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 1-4اصل قانوني بودن

ديديم كه در تمامي مواردي كه طي آن دولت ملزم به جبران خسارتهاي وارده به افراد و مخصوصاً بدون ارتكاب تقصير 

زيان را به همراه نحوه ي جبران آن معلوم مي كرد يا جايي كه  الزام دولت ناشي از قانوني بودن كه يا اجازه ي ورود. بود

اعمال صالحيتها موجبات ورود خسارت را فراهم مي آورد، حكم به جبران آن مي نمود و يا دامنه ي زيانهاي غير قابل 

. انتساب به دولت را مشخص مي نمود و جبران خسارت را بر عهده ي دولت قرار مي داد  

: تعريف قانوني بودن به جهت مسئوليت بدون تقصير دولت بايد گفتدر اين راستا در   

در حوزه ي مسئوليت بدون تقصير دولت، قرار دادن مسئوليت بر عهده ي دولت به جبران خسارت، تنها ناشي از «

».قانون خواهد بود  

نايي به جهت حمايت از حاكميت قانون در معناي حصاري براي فعاليتهاي حقوقي و اجتماعي شهروندان و در واقع مب

18)122:1362,منتسكيو(.مردم در مقابل تعدي حكمرانان است  

يعني نظام حقوقي و قوانين و مقررات حاكم بر مسئوليت بدون تقصير بايستي داراي ويژگيهاي ذاتي و شرايط معيني 

. باشد كه قانون آنها را تعيين مي كند  

و اين امر به . مسئوليت بدون تقصير، نظارت و اجراي آن را تضمين مي كنديعني قانون بر اجراي مقرره هاي مربوط به 

معناي حاكميت قواعد عام، الزام آور، روشن و قطعي داراي ضمانت اجراي بر مسئوليت بدون تقصير بدون دخالت 

19)1389,ضرابي(.مالكهاي شخصي  

مسئوليت مدني دولت نمي توان از مبناي عرفي براي مسئول قلمداد كردن دولت سخن گفت بلكه اين قانون است كه 

و به عبارتي  -عناصر و اركان سازنده اين مسئوليت و همچنين محدوده ي مسئوليت دولت را مشخص مي سازد

دولت به جبران خسارت را محرز ساخته  قانون است كه الزام. مسئوليت حاضر به طور همه جانبه تابع قانون است

. است  
                                                            
 . 
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.قانون در كليت خود هر نوع قانوني از جمله قانون اساسي، عادي و قوانين خاص را دربر مي گيرد  

 2-4: اصل مسئوليت 

دولت، مهمترين مسئله اي كه وجود دارد، تعيين و تشخيص محدوده ي مسئوليت دولت  20در خصوص اصل مسئوليت

بل مسئوليت، مصونيت است، مسئوليت در معناي الزامي است كه دولت در خصوص جبران زيانهاي نقطه ي مقا. است

وارده به افراد دارد، تكليفي است كه بر عهده ي دولت براي حمايت از حقوق زيانديده گذاشته شده، و در واقع آن 

حمايتي در مواقعي كه مرتكب  اجباري است كه قانونگذار براي دولت در جبران خسارت وارده به افراد به لحاظ

مسئوليت را مي توان به عنوان قاعده اي دانست كه با تكيه بر قواعد حاكم، به . تقصيري نشده در نظر گرفته است

. عنوان مبناي الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود  

ره ي مسئوليت بدون تقصير اين قانون است كه حيطه و گست. در اصل مسئوليت خود ناشي از اصل قانوني بودن است

. دولت را مشخص مي نمايد  

مصونيت در معناي داشتن پوششي است كه در لواي آن دولت، معاف از . نقطه ي مقابل مسئوليت، مصونيت است

. جبران خواهد بود  

ساير  مسئوليت دولت از آن جهت كه جايگاه دولت با. بايستي در مقام شناخت اين مسئوليت، ضوابطي را عنوان نمود

نقش دولت در اعمال قدرت سياسي خود به . اشخاص در جامعه، با ساير اشخاص در جامعه، برابر نيست، متفاوت است

منظور اداره جامعه، برخورداري دولت از موقعيت استثنايي و اقتداري فراي ساير اشخاص در اعمال صالحيتهاي خود، 

يعني هرگاه در . ئوليتهاي ويژه اي را براي دولت پديد مي آوردمصونيتها و مس. نابرابري جايگاه دولت با شهروندان

حوزه ي حقوق عمومي، اصل را بر مسئوليت دولت در زيانهاي وارده به افراد تلقي كنيم، به معناي پذيرش استثنايي در 

جود نداشته بدان معنا كه حوزه ي مسئوليت تا جايي ادامه دارد كه قانوني در خصوص مصونيت و. مورد آن خواهد بود

. باشد  

                                                            
20. The principle of liability 



 

 
25 

رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ رد هدش رشتنم   1390 

پس روشن است كه بايد اعمالي كه براي دولت مسئوليت زا مي باشد، مشخص شود چون به اين اصل رسيديم كه 

.مسئوليت دولت نيز مطلق نيست  

مشروط بودن مسئوليت دولت را در خصوص موارد  نگاهي به مواد قانون مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران تدريجاً

حاكميت . در واقع حاكميت قانون اين اقتضا را دارد كه بر مسئلويت نيز سايه بگستراند. محرز مي نمايدهمراه با تقصير 

قانون اقتضاي زير پوشش قرار دادن تمام نظام حقوقي مانند مالكيت، آزادي قرار داد، احترام به كرامت انساني، منبع 

دارد به عبارتي حاكميت قانون عنوان مي كند كه هرگاه  برقراري رفاه اجتماعي براي شهروندان را... تبعيض ناروا، و

.دولت تنها داراي مصونيت باشد  

امروزه با مطرح شدن تئوري حكمراني خوب، اصلي ترين محور را حاكميت قانون در جمكران تشكيل مي دهد و 

.نددولت، نبايد از زير بار مسئوليت شانه خالي ك. مصونيت بايد تنها در شرايط خاص محقق شود  

از سوي ديگر، قانون، عالوه بر بيان حقوق شهروندي، بر ضروريت وجود دولت نيز صحه مي گذارد، يعني حاكميت 

حاكميت دولت در . قانون به معناي حمايت از حق شهروندي از سويي و حمايت از حاكميت دولت از سوي ديگر است

و اين نيست كه نقض حقوق افراد، الزاماً  )570:1289,زرگوش(.ذات خود مبتني بر پذيرش مصونيت ها و معافيت هاست

ي موارد به مسئوليت ختم شود  و در همه  

و . پذيرش اصل مسئوليت نهايتاً به معناي اختصاصي قسمتي از بودجه ي كشور به پرداخت غرامت زيانديدگان است

يعني مصونيت بايستي در منابع . دولت براي استفاده از مصونيت خود بايستي به نظام حقوقي خاص استناد كند

. نيت را به ساير موارد تسري دادحقوقي كشور ذكر شود و جز در خصوص موارد مذكور نمي توان اين مصو  

مانند مصونيت دولت در حيطه ي قانونگذاري، يا مصونيت نمايندگان مجلس در ايفاي وظيفه ي نمايندگي خود و يا 

در مورد مسئوليت بدون تقصير . مصونيتهايي كه دولت در حيطه ي انجام وظايف حاكميتي خود از آن برخوردار است

اما . جهت عينيت بخشيدن به اصل مسئوليت دولت و كاهش مصونيتهاي وي قلمداد نمودبايد آنرا تالشي نوين در 

آنچه گفتني است اينكه اصل مسئوليت مختص مسئوليت مبتني بر تقصير دولت است و مسئوليت بدون تقصير، خالف 

ن حاكميت هرچند حاكميت قانون پذيراي اصل مسئوليت است، اما همي. قاعده اي است كه نيازمند تصريح است



 

 
26 

رتسگ قح،يقوقح تالاقم رشن هاگياپ رد هدش رشتنم   1390 

زيرا كه اصل بر اين است كه وقتي دولت مرتكب خطا و . اقتضاي محدود كردن موارد مسئلويت بدون تقصير را دارد

اشتباهي نشده باشد داراي مصونيت و معاف از جبران خسارت است، پس هرجا بخواهيم مسئوليت ديگران يا عوامل 

ورود خسارت را بر دوش دولت بگذاريم، بايد موارد آنرا  طبيعي و حوادث و يا اجراي قانوني صالحيتهاي منجر به

در مسئوليت بدون تقصير دولت، اصالت يا مصونيت و معافيت دولت از جبران «يعني . بوسيله ي قانون مشخص نماييم

. »خسارات است و مسئول بودن دولت در حيطه ي بدون تقصير نوعي استثنا تلقي مي شود  

 

 

:نتيجه گيري   

ئوليت مبتني  بر عدم تقصير نظام جديدي است كه وارد عرصه ي حقوقي كشورها شده و روز به روز در ديديم كه مس

با حذف عنصر تقصير از مسئوليت مدني دولت، نظرياتي چون، نظر خطر، برابري در مقابل قانون و . حال گسترش است

حاضر دولت بدون آنكه مرتكب تقصيري  در نظريات. نظريه تفتيش حق و نظريه موازنه وارد عرصه ي مسئوليت گرديد

يا به واسطه ايجاد موازنه و تقسيم ) نظريه خطر(شده باشد، يا به علت فعاليت خطرناكي كه منجر به ورود زيان شده 

ضرر وارد به همگان، يا به دليل برقراري عدالت و اينكه همگان بايد به طور مساوي متحمل ضررها باشند، اين 

بيش از هر چيز بايستي حاكميت قانون را محور اصلي در مبحث مسئوليت حاضر . مي گيرد مسئوليت را بر عهده

يعني وقوع مسئوليت بدون تقصير براي دولت خالف قاعده اي است كه نيازمند تصريح قانون است و نمي . دانست

.توان آنرا به ساير موارد تعميم داد  

بر تقصير دولت در آن است كه، در نظام بدون تقصير، زيانديده مزيت نظام مسئولت بدون تقصير بر مسئوليت مبتني  

براي مطالبه ي خسارات خود نه نيازي به اثبات تقصير دارد و نه در دسته ي زيانهاي غير قابل انتساب به دولت حتي 

ا را در مسئوليت براين اساس شايد بتوان مهمترين مبن. اثبات رابطه ي بينيت بين فعل زيانبار و وقوع ضرر را الزم دارد

.بدون تقصير، برقراري عدالت توزيعي و حمايت از زيانديده دانست  
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 . اصلي ترين مالك به جهت برقراري اين مسئوليت همانا برقراري تأمين اجتماعي، اجراي عدالت و رعايت انصاف است

اگر در جامعه اي ضرري به فردي تحميل مي شود كه مصالح همگاني باعث ورود اين ضرر خاص، به فرد خاصي شده و 

يا وقايع طبيعي موجبات وقوع ضرر را به عده ي خاصي فراهم آورده و يا عامل ورود زيان نامعلوم است، اين دولت 

دم، بايد باتوجه به اينكه در دست دارنده حاكميت است كه به عنوان يك خدمتگزار و تأمين گرامنيت و آسايش مر

. جامعه و در واقع نماينده ملت است، به جبران اين زيانها بپردازد  

-. كه با توجه به اين هدف واال همواره شاهد افزايش مسئوليت بدون تقصير دولت در جوامع هستيم    

  

Abstract  :  

In spite that, the theory of liability of public authority, start in 2 century ago, philosophers 

concluded that, in consider of more interference of states in private life of citizens, if fault is 

the clines base for liability of states, a lot of damages will be left irredentist.  

Affirmation of states' fault of public authorities by lots and necessity of affirmation causali8ty 

between loss and the act of states was very difficult, the necessity of establishment of justice 

in societies and this idea that all losses must be compensated, superiority of states and finally 

requisiteness support of citizens were created a new view for liability of states which is called 

"The liability of states with out negligence".  

In this liability fault elements is omitted. In some cases, state must compensate. Losses even 

if, it had no role in creating loss. 

It means, in this group, there is no need to prove the causality by lost.  

Compensation of losses can be base on, distributive justice, commutative justice or political 

reasons. This kind of liability develop more and more in most country spatially in our country.  
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