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چکیده

همۀ  مسلمات  از  کلی  به صورت  اشخاص،  به  خسارت  ایراد  از  ناشی  مدنی  مسئولیت 

نظام  های حقوقی است. در خصوص مسئولیت مدنی دولت، پرسش اصلی ناظر به قلمرو 

کمیتی  این مسئولیت است که آیا محدود به اعمال تصدی دولت است یا شامل اعمال حا

کی از آن است که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی  نیز می شود؟ یافته های پژوهش حا

« و با تفکیک »تقصیر شخصی« کارمندان دولت از »تقصیر  ایران و مبتنی بر قاعدۀ »تقصیر

بر حسب  اعمال  این  از جبران خسارت مبری است؛ چراکه  کمیتی  رفتارهای حا اداری«، 

ضرورت، برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل می آید و لذا دولت صرفًا در قبال 

یان های مرتبط با نقص وسایل اداری مسئول تلقی می گردد. چنانچه ماده 11  تقصیر اداری و ز

قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت دولت را از منظر قاعدۀ فقهی »احسان« مطمح 

اعمال  خصوص  در  و  دراین باره  تعریف شده  حقوق  که  یافت  خواهیم  در  دهیم،  قرار  نظر 

کمیتی،  کمیتی دولت، مبتنی بر اصول فقهی است؛ چراکه هدف دولت تنها در اعمال حا حا

تأمین منافع اجتماعی است و در اعمال تصدی، دولت چنین هدفی ندارد؛ البته با این باور 

که دولت در اعمال تصدی نیز به دنبال تأمین منافع اجتماعی است، آن گاه نقد بر ماده 11 

مسئولیت مدنی وارد و ابهام حقوقی دراین باره همچنان باقی است.   
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1. مقدمه

حقوقی  مسلم  قواعد  از  یکی  آمده،  وارد  دیگری  به  حق  برخالف  که  خسارتی  جبران  لزوم 

پذیرش  طوالنی  سابقۀ  به رغم  است.  شده  پذیرفته  حقوقی  نظام های  تمام  در  که  است 

اشخاص  برای  مسئولیت  این  پذیرش  و  پیدایش  خصوصی،  حقوق  در  مدنی  مسئولیت 

که سالیان متمادی به دلیل باور منشأ  حقوق عمومی به حدود دو قرن نیز نمی رسد؛ چرا

الهی داشتن دولت و ناشی از اقتدار عمومی بودن اعمال و افعال آن، نظریه عدم مسئولیت 

یان، 1365: 143(؛  کثریت حقوق دانان بود )کاتوز دولت در قبال شهروندان، مورد پذیرش ا

ی زمین پنداشته و درنتیجه او را مصون از اشتباه  ازآن رو که اساسًا پادشاه را سایۀ خدا بر رو

کمیت  گر در مسیر اعمال حا یابی نموده و لذا ا و تمام اعمالش را پسندیده و صواب ارز

کمیت دولت« و نیز  توسط دولت، بر شهروندان خسارتی وارد می شد، بر مبنای اصل »حا

به دلیل منافعی که از اعمال دولت متوجه عموم می گردید، آن را جبران پذیر ندانسته و قائل 

به مصونیت دولت بودند )سامانی و وحدتی شبیری، 1400: 87(.  

اما در جامعۀ کنونی که به دلیل حجم گسترده فعالیت های دولت در قالب قوای سه گانه و 

کمیتی، دولت در تمامی شئون اجتماعی به طور همه جانبه مداخله  نیز سایر نهادهای حا

گردد  یان رساندن به دیگران  ز که مسبب  از دیگر اشخاص محتمل است  می ورزد، بیش 

)هوشمند فیروزآبادی و همکاران، 1399: 142(؛ بر این مبنا، اعطای حق مصونیت و عدم 

مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا 

حقوقی می گردد؛ لذا، دولت -به مثابه یک شخصیت حقوقی- نیز واجد مسئولیت مدنی و 

یان بار می گردد. به تبع آن جبران خسارت ناشی از اعمال ز

 رشــد رونــد مســئولیت پذیری دولت هــا خصوصــًا در قــرن حاضــر تــا بدان جــا پیــش رفتــه 

کــه دولت هــا در شــرایط خاصــی کــه در ادامــه در ایــن نوشــتار مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 



131 تبیین فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان 

یان بــار خــود در قبــال شــهروندان مســئول و ملتــزم بــه  خواهــد گرفــت، دربــارۀ اعمــال و افعــال ز

جبــران خســارت هســتند؛ البتــه در ایــن میــان، نکتــۀ حائــز اهمیــت و شــایان ذکر آن اســت 

کمیــت دولــت«، بایــد میــان اعمــال  یــه »تفکیــک اعمــال تصــدی از حا کــه بــر اســاس نظر

دولــت تفکیــک قائــل شــد؛ ازآن رو کــه اساســًا دولــت دارای دو نــوع اعمــال اســت؛ »اعمــال 

کمیتــی، اشــاره بــه اعمالــی دارد کــه دولــت  کمیتــی« و نیــز »اعمــال تصــدی«. اعمــال حا حا

کــم و قــدرت مطلــق اســت و به وســیلۀ آن  هــا بــه مــردم فرمــان داده و تحکــم  در انجــام آن  هــا حا

ی مالیــات و  کــه از آن جملــه می تــوان بــه اعمــال دولــت در وضــع قوانیــن، برقــرار می کنــد 

... اشــاره نمــود؛ امــا اعمــال تصــدی، اعمالــی اســت کــه در آن  هــا نشــانی از قــدرت  عــوارض و

کــه  سیاســی دولــت دیــده نمی شــود، بلکــه دولــت بــا همــان اهــداف اشــخاص حقیقــی 

کســب منفعــت اســت، عمــل می کنــد و دلیــل ایــن اعمــال از نظــر حقوقــی شــبیه اعمــال افــراد 

ی ها و  عــادی اســت )غمامــی، 1376: 115( و مشــتمل بــر اعمــال کارمنــدان دولــت، شــهردار

مؤسســات وابســته بــه آن  هــا کــه بــه مناســبت انجام وظیفــه عمــدًا یــا در نتیجــۀ بی احتیاطــی 

کارمنــدان دولــت،  مــوارد،  ایــن  کــه در  وارد می نماینــد، می گــردد  اشــخاص  بــه  خســاراتی 

شــخصًا مســئول جبــران خســارات وارده هســتند.

، آن دســته از اعمال دولتی مبنای بررســی و احراز مســئولیت مدنی اســت  در نوشــتار حاضر

کــه مســئولیتی متوجــه کارکنــان دولــت نمی باشــد، بلکــه مربــوط بــه نقــص وســایل ادارات 

و یــا مؤسســات مزبــور اســت کــه مســئولیت مســتقیم آن متوجــه دولــت اســت. مقالــۀ پیــش 

ــا طــرح ایــن ســؤال اصلــی کــه قلمــرو مســئولیت مدنــی دولــت ناشــی از ایــراد خســارت  رو ب

کمیتــی نیــز  بــه اشــخاص، آیــا محــدود بــه اعمــال تصــدی دولــت اســت یــا شــامل اعمــال حا

می شــود؟ در تــالش به منظــور تبییــن فقهــی- حقوقــی مســئولیت مدنــی دولــت در قبــال 

ــه اســت. ــه مقال ــن جنبــۀ نوآوران یکــردی مبّی شــهروندان می باشــد و چنیــن رو
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2. ادبیات و پیشینۀ موضوع

اســت؛  »دولــت«  و  مدنــی«  »مســئولیت  واژۀ  دو  از  ترکیبــی  دولــت،  مدنــی  مســئولیت 

کــی از آن اســت کــه  مفهوم شناســی ایــن اصطــالح و تمرکــز بــر ارکان تشــکیل دهندۀ آن حا

بــه وجــود  برابــر ایجــاد خســارت  کــه در  اساســًا »مســئولیت مدنــی« مســئولیتی می باشــد 

)لنگــرودی،  می نمایــد  خســارت  جبــران  از  گزیــر  نا را  خســارت  به وجودآورنــدۀ  و  می آیــد 

1368: 645(؛ بنابرایــن هرجــا کــه شــخصی -چــه حقیقــی و چــه حقوقــی- در برابــر دیگــری 

مســئول جبــران خســارتی باشــد، در آنجــا مســئولیت مدنــی تحقــق می یابــد و مبتنــی بــر تعهــد 

ی کــه بــه دیگــری وارد شــده اســت؛ خــواه ایــن ضــرر ناشــی  قانونــی شــخص مبنــی بــر رفــع ضــرر

یــان، 1386: 46(؛ امــا آنچــه مســلم  از تقصیــر خــود و یــا ناشــی از فعالیــت او باشــد )کاتوز

اســت آن اســت کــه در مســئولیت مدنــی، شــخص مســئول، بایــد مرتکــب فعــل یــا تــرک فعلــی 

ــه دیگــری ضــرر رســاند و ایــن ضــرر متوجــه شــخص خصوصــی باشــد.  شــود کــه ب

امــا دومیــن رکــن از ارکان اصطــالح مرکــب »مســئولیت مدنــی دولــت«، اصطــالح »دولــت« 

کمیــت« را تداعــی و اشــاره به ســازمان سیاســی  اســت. »دولــت«، در معنــای عــام، مفهــوم »حا

کمیتــی و عمومــی اســت؛ بــا  وجــود  وســیعی دارد کــه مشــتمل بــر قــوای ســه گانه و نهادهــای حا

یــه  ایــن، چنانچــه دولــت را بــه معنــای خــاص مفهوم شناســی نماییــم، منظــور همــان قــوه مجر

، هیئــت دولــت و مدیــران  ، نخســت وزیر در رده هــای سیاســی فوقانــی، نظیــر رئیس جمهــور

ی، 1366: 164- 163(. اجرایــی کشــور اســت )آشــور

حــال چنانچــه کلیــت اصطــالح »مســئولیت مدنــی دولــت« را مــورد مداقــه قــرار دهیــم، در 

خواهیــم یافــت کــه در نظــام حقوقــی ایــران، مســئولیت مدنــی دولــت بــه مفهــوم عــام یعنــی 

کمیــت« پذیرفتــه شــده اســت )صالحــی مازندرانــی، 1391: 9( و مقصــود فعالیت هــا،  »حا

اعمــال و اقدامــات دولــت کــه به منظــور اجــرای سیاســت عمومــی آن، بــه دســت کارکنــان و 
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کارمنــدان ســازمان های دولتــی صــورت می پذیــرد، مطمــح نظــر اســت کــه بی شــک، بررســی 

چگونگــی جبــران خســارات ناشــی از اعمــال ایشــان، موضــوع بحــث مســئولیت مدنــی دولت 

اســت )غمامــی، 1376: 15(.

یخچۀ حقوقی مقوله »مسئولیت دولت« مبّین آن است که در آثار حقوق دانان  نگاهی به تار

کم از مسـئولیت مبراسـت و  غربی نظریه ای به چشـم می خورد که بر مبنای آن، سـلطان و حا

به تبـع آن از هرگونـه سـؤال مصـون اسـت؛ امـا بـا بروز تحـول فکری و فرهنگـی در ملل مختلف 

ی  و خصوصًا بعد از احصا شـدن حقوق فردی و اجتماعی افراد در حیطۀ بین المللی، تئور

»غیـر قابـل سـؤال و مؤاخـذه بـودن دولـت« منسـوخ و به مـرور در نظام هـای حقوقـی متـروک 

110(. پـس از وقـوع چنیـن تحـول حقوقـی ای، به مـرور در   :2000  ,Hogg & Monahan( گردیـد

و  افعـال  قبـال  در  مـدون، مسـئولیت مدنـی دولـت  قوانیـن  بـا تصویـب  نظام هـای حقوقـی، 

ی مصونیـت دولـت یـا پادشـاه بـا  ی کـه در انگلسـتان، تئـور یـح گردیـد؛ به طور اعمالـش، تصر

ی علیـه دولـت«، منسـوخ اعـالم شـد و طـرح دعـوا و به تبـع آن طـرح  تصویـب قانـون »دعـاو

مسـئولیت علیـه دولـت مـورد پذیـرش قـرار گرفـت )crown proceeding Act, 1944( و به تبـع 

ی مصونیـت دولـت« جـای خـود را بـه پاسـخگو بـودن پادشـاه و دولتمـردان نسـبت  آن، »تئـور

 .)114 :2000 ,Hogg & Monahan( یان بـار خـود داد بـه افعـال ز

ســوی  از  کــه  دولــت«  کمیــت  حا از  تصــدی  اعمــال  »تفکیــک  یــه  نظر اســاس  بــر  اّمــا، 

حقوق دانــان فرانســوی مطــرح گردیــد و در دوره ای، طــرف داران قابل توجهــی داشــته، دولــت 

کمیتــی، هیچ گونــه مســئولیتی نداشــته و صرفــًا دربــارۀ  در قبــال خســارات ناشــی از اعمــال حا

یــه بــا  جبــران خســارات ناشــی از اعمــال تصــدی مســئول بــوده اســت؛ البتــه، امــروزه ایــن نظر

یــه بــوده، بیــن  توجــه  بــه نقدهــای وارده بــر آن، حتــی در کشــور فرانســه کــه خاســتگاه ایــن نظر

یــه مصونیــت دولــت مــورد تشــکیک  ، نظر حقوق دانــان مقبولیــت چندانــی نــدارد و به مــرور
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ــد  ــت« گردی ــت دول ــه مصونی ی ــن »نظر ــت« جایگزی ــی دول ــئولیت مدن ــل مس ــد و »اص ــع ش واق

قــرن 19 مســئولیت  و به تبــع آن، نخســت در   )37 )وحدتــی شــبیری و همــکاران، 1395: 

یان هــای وارده ناشــی از اعمــال تصــدی آن پذیرفتــه شــد و ســپس در  دولــت نســبت بــه ز

کمیــت نیــز مــورد پذیــرش واقــع شــد )ســامانی و  قــرن بیســتم، مســئولیت ناشــی از اعمــال حا

وحدتــی شــبیری، 1400: 86(. بــه دنبــال ایــن تغییــر و تحــوالت حقوقــی در فرانســه، در ایــاالت 

ی مســئولیت مدنــی دولــت فــدرال«، ایــن مهــم  یــکا نیــز بــا تصویــب قانــون »دعــاو متحــده آمر

.)1946, Federal tort claims Act( کامــل پذیرفتــه شــد به صــورت 

بــرای   1339 ســال  در  مدنــی  مســئولیت  قانــون  تصویــب  بــا  نیــز  ایــران  حقوقــی  نظــام  در 

از  پــس  و  گرفــت  قــرار  قانون گــذار  پذیــرش  مــورد  دولــت  مدنــی  مســئولیت   ، نخســتین بار

کلــی در خصــوص مســئولیت مدنــی دولــت وضــع  یــح و  انقــالب، قانونــی به صــورت صر

143( و همچنــان در بحــث  نگردیــده اســت )هوشــمند فیروزآبــادی و همــکاران، 1399: 

در  قانــون-  ایــن   11 مــاده  -باالخــص  مدنــی  مســئولیت  قانــون  دولــت،  مدنــی  مســئولیت 

اســت.  االجــرا  الزم  شــهروندان،  بــر  واردشــده  یان هــای  ز بــه  مربــوط  ی  دعــاو

3. مبانی فقهی

3.1. مبانی فقهی دخالت دولت در امور شهروندان و ارتکاب اعمال زیان بار

به طورکلــی در خصــوص دخالــت در عرصــۀ خصوصــی زندگــی شــهروندان و گاهــی به تبــع آن 

یان بــار از منظــر فقهــی باالخــص فقــه شــیعه ضوابــط بنیادینــی قابل توجــه  ارتــکاب اعمــال ز

می باشــد؛ از جملــه ایــن ضوابــط بنیادیــن »قاعــده اهــم و مهــم« اســت کــه یکــی از ضوابــط 

گــون فقــه  کیــد شــده و در مســائل و ابــواب گونا مهــم عقالیــی اســت کــه در فقــه شــیعه بــر آن تأ

بــه آن اســتناد می شــود. قاعــدۀ عقلــی اهــم و مهــم، در جایــی اســت کــه بیــن دو حکــم )مهــم 
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( در مقــام عمــل، تزاحــم وجــود دارد؛ بنابرایــن هــرگاه بیــن دو واجــد تزاحــم باشــد، در  و مهم تــر

مقــام رفــع تزاحــم، درصورتی کــه یکــی اهمیــت بیشــتری داشــته باشــد، مقــدم می گــردد وجوبــًا 

و بایــد بــه اهــّم عمــل نمــود )ســید باقــری، 1398: 40(.

ایــن قاعــده، کلیدی تریــن و بنیادی تریــن امــر در بحــث حــدود دخالــت یــا عــدم دخالــت در 

عرصــۀ زندگــی شــهروندان اســت و همــۀ ضوابــط و قواعــد دیگــر دراین خصــوص از جملــه: 

... به نحــوی بــه ایــن قاعــده برمی گــردد و یــا  ، قاعــده یســر و مصلحــت، حفــظ نظــام، اضطــرار

ناظــر بــه آن اســت. در ایــن میــان، یکــی از پندارهایــی کــه می توانــد راهــزن ایــن بحــث باشــد، 

کــه بــر اســاس والیــت  کســانی می پندارنــد  نــوع برداشــت از والیــت مطلقــه فقیــه اســت و 

زندگــی شــهروندان  در عرصــۀ خصوصــی  ک،  بی مــال و  فقیــه می توانــد بی محابــا  مطلقــه، 

دخالــت کنــد؛ درحالی کــه اســاس آن دخالــت نیــز تنهــا بــا لحــاظ مصلحــت جامعــۀ اســالمی 

و بــر پایــه قاعــده اهــم و مهــم اســت. پــس هــرگاه بحــث از والیــت مطلقــه فقیــه می شــود، بایــد 

کــه »مطلقــه« در برابــر »مقیــده« اســت )جــوادی آملــی، 1378: 251(؛ بنابرایــن  کــرد  دقــت 

کــم و کارگــزار نظــام اســالمی حــق نــدارد در حــوزه ای کــه مرتبــط بــا حکومــت و نظــام  فقیــه حا

ــا  گــر هــم دخالتــی باشــد، ب ــم خصوصــی، دخالــت کنــد و ا ی ــه حر سیاســی نیســت، از جمل

لحــاظ اهــم بــودن و وجــوه عمومــی آن اســت کــه در واقــع خصوصــی نیســت؛ بنابرایــن ارتکاب 

ــرای شــهروندان  یــان و خســران ب ــار از ســوی دولــت کــه منتهــی بــه ز یان ب بــه هرگونــه اعمــال ز

گــر عرصــۀ عمومــی و نظــام سیاســی را تحت تأثیــر خــود قــرار داده باشــد، طبــق ایــن  گــردد، ا

یــه اولویــت و تقــدم بــا عرصــۀ عمومــی اســت و دولــت مجــاز بــه ارتــکاب اعمالــی اســت  نظر

یان بــار بــرای شــهروندان و زندگــی خصوصــی آن  هــا می باشــد، امــا واجــد اهمیــت  کــه هرچنــد ز

بــوده و در راســتای منافــع عمــوم و جامعــه می باشــد. 

یشــه در قاعــده اهــم و مهــم دارد. به واقــع، بحــث تزاحــم  قاعــده مصلحــت نیــز در اصــل ر
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میــان دو مصلحــت یــا مصلحــت و مفســده و یــا میــان دو واجــب اســت کــه عقــل، بــه تقدیــم 

مصلحــت و یــا مصلحــت اهــم حکــم می کنــد )غزالــی، 1390: 287(. بــرای تبییــن بحــث 

مصلحــت نظــام اســالمی ایــن مثــال را می تــوان طــرح کــرد کــه در تخریــب منــازل شــهروندان و 

گــر ده متــر  تصــرف در ملــک شــخصی آنــان بــرای تعریــض خیابــان، یــک فــرض آن اســت کــه ا

ی  از خانه هــای شــهروندان دو طــرف خیابــان تخریــب شــود، بــا توجــه  بــه ضــرورت و اضطــرار

کــه پیــش  آمــده اســت، بــرای پنــج ســال بعــد از آن، کافــی خواهــد بــود. فــرض دیگــر آن اســت 

بــرای  تــا  شــود  خــراب  طــرف  دو  خانه هــای  از  متــر  بیســت  مســئوالن،  آینده نگــری  بــا  کــه 

چندیــن ســال بعــد، جامعــه بــا مشــکل ترافیــک، ازدحــام و آلودگــی روبــه رو نشــود؛ هرچنــد ایــن 

ــه  ــت مطلق ــف والی ــدگاه مخال ــت. دی ــیده اس ــرار نرس ــد اضط ــه ح ــوز ب ــب، هن ــدار از تخری مق

ــر اســاس  فقیــه می گویــد کــه تخریــب خانه هــا فقــط در صــورت اضطــرار مجــاز اســت، امــا ب

کــم می توانــد بــا توجــه بــه فــرض دوم و مصلحــت جامعــه اســالمی  دیــدگاه والیــت مطلقــه، حا

ینــۀ بیشــتر در ســال های بعــد، بیســت متــر از خانه هــا را تصــرف کنــد و  و جلوگیــری از هز

کــم  کــه حا ینــه اش را بــه مالــکان آن خانه هــا برگردانــد. در اصــل بحــث آن اســت  البتــه هز

می توانــد بــر اســاس مصلحــت جامعــۀ اســالمی عمــل کنــد، حــال ممکــن اســت کــه بــه حــد 

ضــرورت رســیده باشــد یــا نــه )ســید باقــری، 1398: 47(. 

3.2. مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 

 ، یــه تقصیــر یاتــی چــون نظر در علــم حقوقــی مبانــی مســئولیت مدنــی را بایــد ناشــی از نظر

گرچــه بخشــی از  ... تلقــی نمــود. هــر یــک از ایــن نظریه هــا، ا یــه خطــر در برابــر انتفــاع و نظر

حقیقــت را بــا خــود بــه همــراه دارد، ولــی نتوانســته اســت به تنهایــی به عنــوان مبنــای منحصــر 

ــاع  ــن، اجم ــود ای ــا  وج ــی، 1388: 71(؛ ب ی جهرم ــتمی و بهادر ــود )رس ــه ش ــئولیت پذیرفت مس

کثــر  ی کــه در حقــوق ا ی هــا اســت؛ به طور ، بیــش از دیگــر تئور ی تقصیــر حقوقــی بــر تئــور
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« محــور اساســی مســئولیت مدنــی اســت.  ی »تقصیــر کشــورهای دارای حقــوق نوشــته، تئــور

یشــه در بنیان هــای نظــری و فلســفی دارد کــه به موجــب آن، هــدف قواعــد  ، ر ــر ــه تقصی ی نظر

حقــوق تأمیــن آزادی فــرد و احتــرام بــه شــخصیت و حقــوق طبیعــی اوســت. توجــه بــه آزادی، 

ــر قلمــداد شــود.  ــار موجــب شــد کــه ضمــان قهــری مســئولیت، ناشــی از تقصی اراده و اختی

بــر ایــن مبنــا، کســی را می تــوان مســئول خســارت دیگــری دانســت کــه تقصیــر او ســبب ورود 

ضــرر باشــد، زیــرا مســئولیت تنهــا در مــوردی ایجــاد می شــود کــه شــخص، کار نامشــروعی 

یانــی وارد آیــد )زرگــوش، 1388: 12(. اّمــا در  ، ز را به عمــد انجــام دهــد یــا در اثــر خطــای او

یــه، دولــت  خصــوص مبنــای تقصیــر در مســئولیت مدنــی دولــت بایــد گفــت مطابــق ایــن نظر

ــا  ــر شــده باشــد؛ بدیــن معن وقتــی مســئول اســت کــه در انجــام اعمــال خــود مرتکــب تقصی

یــان وارد بــه اشــخاصی کــه ناشــی از اقدامــات مقامــات عمومــی  کــه الــزام دولــت بــه جبــران ز

ــده  ــب ش ــارات مرتک ــال اختی ــا اعم ــف ی ــام وظای ــه در انج ــت ک ــر اس ــی از تقصی ــت، ناش اس

اســت و تکلیــف خویــش را بــه حفــظ افــراد خــود در دفــع ضــرر از آنــان ناقــص انجــام داده 

اســت. در ایــن بــاب دولــت بــا ســایر افــراد حقــوق خصوصــی تفاوتــی نخواهــد داشــت و احــراز 

یان دیــده  رابطــۀ علیــت بیــن تقصیــر و ضــرر حاصلــه عامــل جبــران خســارت خواهــد بــود و ز

یافــت  یــان وارده، قــادر بــه در بــا اثبــات تقصیــر دولــت و رابطــۀ ســببیت میــان ایــن تقصیــر و ز

غرامــت خــود خواهــد بــود. براین اســاس، شــاید بتــوان گفــت، تقصیــر دولــت، تحقــق شــرایطی 

یان بــار کــه از دیــد قانــون خطــای دولــت عامــل موجــد آن اســت و نــه خطــای مقامــات  اســت ز

ی، 1397: 3(.  ــار ــرتیپ زاده و غف ــاغل در آن )س ــی ش عموم

کــه در انجــام اعمــال  کلیــت و صرف نظــر از نــوع عمــل، دولــت وقتــی مســئول اســت  در 

یــان وارده بــه اشــخاص کــه از  خــود مرتکــب تقصیــر شــده باشــد؛ الــزام دولــت نســبت بــه ز

اقدامــات و تصمیمــات مقامــات عمومــی حاصــل می شــود، ناشــی از تقصیــری اســت کــه در 

انجــام وظایــف یــا اعمــال اختیــارات خویــش مرتکــب شــده اســت و ازاین حیــث تفاوتــی بــا 
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اشــخاص حقــوق خصوصــی نــدارد و لــذا وجــود رابطــۀ علیــت ایــن تقصیــر و ضــرر مهم تریــن 

یان دیــده در کل بــا  دلیــل بــرای جبــران خســارت اســت )طباطبایــی مؤتمنــی، 1387( و ز

یافت خســارت  یــان، قــادر بــه در اثبــات تقصیــر دولــت و رابطــۀ ســببیت میــان ایــن تقصیــر و ز

ــرر وارده  ــار و ض یان ب ــل ز ــن فع ــببیت بی ــۀ س ــت، رابط ــوان گف ــا می ت ــن مبن ــر ای ــود. ب ــد ب خواه

25(؛ بدیــن  از ارکان تحقــق مســئولیت مدنــی دولــت اســت )هاشمی شــاهرودی، 1423: 

ترتیــب، در خصــوص مســئولیت مدنــی دولــت در برابــر خســارات وارد بــه شــهروندان ناشــی از 

ی اســت.  ی بــا ایــن خســارات ضــرور کمیتــی، اثبــات رابطــۀ ســببیت بیــن رفتــار و اعمــال حا

نیــز مبنــای حقوقــی مســئولیت مدنــی دولــت   » یــه »خطــر «، نظر یــه »تقصیــر کنــار نظر در 

، از دامنــه و دایــره گســترده تری  یــه تقصیــر یــه مذکــور نســبت بــه نظر قلمــداد می گــردد. نظر

یــه گفتــه می شــود کــه هرکســی کــه بــه فعالیتــی بپــردازد، محیــط  برخــوردار اســت. در ایــن نظر

کــی را بــرای دیگــران بــه وجــود آورد و چنیــن کســی کــه از ایــن محیــط منتفــع می شــود،  خطرنا

یــان، 1377: 24(؛ لــذا مطابــق ایــن  یان هــای ناشــی از آن را نیــز جبــران کننــد )کاتوز بایــد ز

گــر هــم بــدون تقصیــر انجــام پذیــرد، می توانــد موجــد  یــه، فعالیت هــای دولــت حتــی ا نظر

کــی انجــام گیــرد و در ایــن میــان اشــخاص  خطــر باشــد، هــرگاه فعالیــت خطرســاز یــا خطرنا

متضــرر شــوند، مدیــران دولــت کــه بــه آن فعالیــت مبــادرت نمــوده، مســئول جبــران خســارت 

گــر نهایــت مراقبــت و دقــت را در انجــام عمــل خــود نمــوده  وارد بــه افــراد خواهنــد بــود، حتــی ا

ی بازمی گــردد. بدیــن ترتیــب حتــی کارگــزاران  کــه نفــع حاصــل از آن فعالیــت، بــه و باشــند؛ چرا

دولــت بــدون ارتــکاب هیچ گونــه تقصیــر بایــد از عهــدۀ خســارت برآینــد. 

، قانــون مســئولیت مدنــی  کنــار قائــل بــودن بــر مبانــی مذکــور در نظــام حقوقــی ایــران، در 

یابی هــای حقوقــی در خصــوص مســئولیت مدنــی  ارز مصــوب 1339 مبنــای عملکــرد و 

ــر مبنــای قانــون مســئولیت مدنــی ایــران،  -باالخــص مســئولیت مدنــی دولــت- قــرار دارد. ب
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کمیتــی مــورد  یان بــار حا تفکیــک در اعمــال دولتــی و به تبــع آن مصونیــت دولــت در اعمــال ز

ی  کیــد می باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه طبــق قواعــد عــام مســئولیت مدنــی، هیــچ ضــرر تأ

یــه و نگرشــی دوگانــه در خصــوص  نبایــد جبران نشــده باقــی بمانــد، امــا همچنــان شــاهد رو

ــک  ــدی منف ــال تص ــی از اعم کمیت ــال حا ــه اعم ی ک ــتیم، به طور ــت هس ــار دول یان ب ــال ز اعم

گردیــده و در یکــی، دولــت واجــد مســئولیت و دیگــری مبــری از مســئولیت اســت مگــر در 

ــا  مــوارد اســتثنا. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن تفکیــک و مصونیــت دولــت از مســئولیت، ب

مبانــی و قواعــد بنیادیــن مســئولیت مدنــی از جملــه مبنــای احتــرام و الضــرر ســازگار بــه نظــر 

، بــا توجــه بــه ایــن کــه هــدف اصلــی از قواعــد مســئولیت مدنــی،  نمی رســد؛ از ســویی دیگــر

کارمنــدان دولــت نیــز از ایــن قاعــده  جبــران خســارات مــادی و معنــوی اســت، دولــت و 

مســتثنی نمی باشــند و دولــت نیــز می توانــد به عنــوان مســئول جبــران خســارت شــناخته 

قانــون  مــاده 58  و  اساســی  قانــون  اصــل 171  از جملــه  قوانیــن  برخــی  بــا تصویــب  شــود. 

مجــازات اســالمی و قانــون به کارگیــری ســالح توســط مأموریــن نیروهــای مســلح در مــوارد 

یــان وارده بــه اشــخاص در برخــی مصادیــق  ی، مســئولیت مدنــی دولــت در جبــران ز ضــرور

کمیــت، تحــت شــرایطی پذیرفتــه شــد؛ امــا قانون گــذار ایرانــی ظاهــرًا بــر طبــق مــاده  اعمــال حا

کمیــت را بــرای دولــت  11 قانــون مســئولیت مدنــی، پرداخــت خســارات ناشــی از اعمــال حا

مــوارد خــاص، مســئولیت مدنــی دولــت  برخــی  اینکــه در  و علی رغــم  ندانســته  ی  ضــرور

کمیــت پذیرفتــه شــده، امــا همچنــان احــراز مســئولیت در خصــوص  نســبت بــه اعمــال حا

اعمــال تصــدی را تمام وکمــال بــه رســمیت می شناســد.

در این میان اما چنانچه تمرکزی بر نظام حقوق اسالمی صورت پذیرد، در خواهیم یافت که 

ی که مبانی  اسباب متعددی برای مسئولیت مدنی دولت در نظر گرفته شده است؛ به طور

، تسبیب، اتالف، غرور و امثالهم می تواند توجیه کنندۀ جبران  فقهی ای مانند قاعده الضرر

خسارت و مسئولیت مدنی باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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الــف( قاعــده اتــاف: بــر اســاس قاعــده اتــالف، هرگونــه تلــف نســبت به مــال دیگــران، موجب 

ــی  ــرای آن مبان ــه ب ــت ک ــت اس ــق مالکی ــض ح ــت نق ــه جه ــر ب ــن ام ــود و ای ــد ب ــان خواه ضم

، مفــاد قاعــده اتــالف اطــالق  متعــددی ذکــر شــده اســت )نجفــی، 1409: 60(؛ بــه بیــان دیگــر

کــه بــه ســایرین وارد می آیــد و ایــن امــر را می تــوان از  یانــی می گــردد  دارد و شــامل هرگونــه ز

یافــت نمــود. عنــوان اتــالف در فقــه  اطــالق قاعــده »مــن اتلــف مــال الغیــر فهــو لــه ضامــن« در

امامیــه، از عناویــن مســئولیت بــدون تقصیــر اســت؛ در تحقــق اتــالف ایــن امــر مهــم اســت 

کــه بتــوان انتســاب فعــل موجب ضــرر را بــه شــخص متلــف به صــورت مســتقیم و بالمباشــره 

ثابــت نمــود )عاملــی جبــع، 1411: 162(.

ب( قاعــده تســبیب: برخــی فقهــا قاعــده تســبیب را شــاخه ای از قاعــده اتــالف دانســته ، 

معتقدنــد اتــالف ممکــن اســت بالمباشــره باشــد یــا بالســبب )موســوی بجنــوردی، 1396: 

ــا غیرمســتقیم بــودن  211(. تنهــا تفاوتــی کــه اتــالف را از تســبیب متمایــز می کنــد، مســتقیم ی

، مســتقیم و در تســبیب  یــان و ضــرر رابطــۀ ســببیت اســت. در اتــالف رابطــه بیــن عامــل ز

ی از حقوق دانــان عقیــده دارنــد، در اتــالف، بــرای  ایــن رابطــه غیرمســتقیم اســت. بســیار

را  مســبب  فــرد  صورتــی  در  تســبیب  در  ولــی  نیســت،  شــرط  تقصیــر  مســئولیت،  تحقــق 

ــت  ــر می بایس ــن تقصی ــد و ای ــرده باش ــر ک ــود تقصی ــل خ ــه در فع ــت ک ــئول دانس ــوان مس می ت

توســط متضــرر بــه اثبــات برســد )امامــی، 1385: 858(؛ لــذا در تســبیب، در صــورت عــدم 

، انتســاب خســارت بــه مســبب احــراز نمی گــردد؛ بنابرایــن آنچــه اهمیــت دارد،  احــراز تقصیــر

. ــر ــات تقصی ــه اثب ــت، ن ــبب اس ــه مس ــارت ب ــاب خس ــات انتس اثب

یادی در فقه دارد،  آثار مهم و ز که بنا بر بعضی مسالک،  از قواعد  : یکی  ج( قاعده اّلضرر

قاعده  که  گردد  خاطرنشان  باید  قاعده  این  تشریح  در  است.   » ضرار ال  و  ضرر  »ال  قاعده 

الضرر که مستفاد از حکم عقل و آیات و روایات فراوان است و به معنای نفی هرگونه ضرر 
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ورود  موجب  که  است  مدنی  مسئولیت  اثبات  مستلزم  می باشد،  دیگران  به  خسارت  و 

بر  مبتنی  دولت  کارگزاران  تصمیم های  که  مواردی  در  لذا  می شود؛  یان دیده  ز به  خسارت 

ی  ضرر برابر  در  شوند،  اشخاص  برای  ضرر  هرگونه  به  منجر  و  باشند  مسئولیت  یا  تقصیر 

که  مواردی  در  و  دارند  مدنی  مسئولیت  یان دیده،  ز اشخاص  قبال  در  نموده اند  ایراد  که 

خسارات وارده به اشخاص، ناشی از خطا و اشتباه کارگزاران باشد، دولت مسئول پرداخت 

خسارت یا اعادۀ حیثیت اشخاص است )میرخلیلی و حلیمی، 1397: 70-71(. 

، هــرگاه از شــخصی عملــی صــادر گــردد کــه باعــث  : بنــا بــر مفــاد قاعــده غــرور  د( قاعــده غــرور

ی وارد  ــا خــود ضــرر ــه دیگــری و ی ، او ب فریــب خــوردن شــخص دیگــر شــود و از ایــن رهگــذر

نمایــد، شــخص نخســت به موجــب ایــن قاعــده ضامــن اســت و بایــد از عهــده خســارت 

وارد برآیــد )کریمــی، 1390: 101(. ایــن قاعــده از روایــت مشــهور نبــوی تحــت ایــن عنــوان کــه 

»المغــرور یرجــع الــی مــن غــّره« اتخــاذ شــده اســت.

می شــود؛  دانســته  ضمــان  مســقطات  جملــه  از  »احســان«  قاعــده  احســان:  قاعــده  ل( 

ی  ــه و ــان ب ی ــه دیگــری، موجــب ز ــزۀ احســان و نیکــی ب ــا انگی گــر شــخص ب ــا کــه ا بدیــن معن

دو  اســاس،  ایــن  بــر  می شــود.  دولــت  متوجــه  ضمــان  ایــن  مســئولیت  شــود،  خــودش  یــا 

صــورت قابــل فــرض اســت کــه بایــد نقــش آن را در اثبــات مســئولیت مدنــی دولــت لحــاظ 

نمــود: صــورت اول، مســئولیت جبــران خســارات واردآمــده بــر محســن الیه اســت و اشــاره 

بــه وضعیتــی دارد کــه محســن نســبت بــه محســن الیه، عملــی را انجــام می دهــد و در پــی 

آن خســاراتی بــر محســن الیه بــار می گــردد. درصورتی کــه عمــل محســن، واجــد تمــام شــرایط 

عمــل احســانی باشــد و عرفــًا بــر شــخص اطــالق »محســن« شــود، ضامــن دانســتن محســن 

در قبــال خســارت هایی کــه بــر محســن الیه پدیــد آمــده اســت، عادالنــه و مطابــق بــا قاعــده 

»احســان« بــه نظــر نمی رســد و در واقــع، قاعــده »احســان« بــه نفــی ضمــان محســن می پــردازد 
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کــه خســارات پدیدآمــده در پــی عمــل  )مصطفــوی، 1384: 75(؛ در ایــن صــورت، ازآنجا

احســانی بــوده اســت و هرگونــه مشــقت و ســبیلی بــر محســن نفــی گردیــده، دولــت از بــاب 

ــد، بایســتی خســارات ناشــی از  ی نبایســتی غیرقابل جبــران باقــی بمان ــه ضــرر آن کــه هیچ گون

ــد.  ــت نمای ــن پرداخ ــه محس ــور را ب ــل مذک عم

ــا  ــاوت آن ب ــت و تف ــن اس ــر محس ــده ب ــارات واردآم ــران خس ــئولیت جب ــورت دوم، مس ــا ص ام

 صــورت پیشــین ایــن اســت کــه در پــی اقــدام محســن، مصالحــی بــرای محســن الیه پدیدآمده 

اســت امــا در مقابــل، خســاراتی بــر محســن بــار شــده اســت. بــر ایــن  اســاس، کســی کــه بــرای 

دفــع ضــرر و یــا جلــب منفعــت بــرای دیگــری عملــی انجــام می دهــد کــه مصــداق شــخص 

محســن، محســوب و اقدامــش عملــی محســنانه قلمــداد می شــود، ولــی در نتیجــه عملــش، 

متحمــل خســارات مالــی شــده کــه بــرای تحقــق آن، اقــدام محســنانه اجتناب ناپذیــر بــوده، 

نبایــد در اثــر اقــدام محســنانه اش دچــار زحمــت شــود؛ در ایــن صــورت بــه دو طریــق می تــوان 

کــه بــه عقیــدۀ برخــی، تنهــا راه  خســارات واردآمــده بــر محســن را جبــران نمــود: روش اول 

منطقــی رفــع آن اســت، ضامــن شــمردن محســن الیه در قبــال او و حــق مراجعــه محســن بــرای 

ــه اوســت )مصطفــوی، 1384: 76-75(. روش دوم آن  یافــت خســارات و مخــارج خــود ب در

اســت کــه گرچــه خســارات وارد بــر محســن بایســتی جبــران گــردد، امــا محســن الیه نیــز در 

ایــن  رابطــه مرتکــب تقصیــری نشــده اســت تــا ضامــن خســارات به بارآمــده باشــد و از ســوی 

، عمــل محســن در واقــع موجــب شــده اســت کــه خســارتی بــر محســن الیه وارد نگــردد  دیگــر

گــردد، محســن الیه  و محســن الیه  دائــر میــان محســن  کــه درصورتی کــه جبــران خســارت 

ضامــن جبــران خســارات می گــردد، مگــر آن کــه گفتــه شــود محســن بــه اختیــار خــود و بــدون 

اخــذ اجــازه -درصورتی کــه اخــذ اجــازه ممکــن بــوده- اقــدام بــه چنیــن عملــی نمــوده اســت 

ــرا از ضمــان گــردد؛ امــا  کــه در ایــن صــورت بعیــد نیســت محســن الیه در قبــال محســن، مب

درهرصــورت، چــه اخــذ اجــازه ممکــن باشــد و چــه ممکــن نباشــد، می تــوان دولــت را در قبــال 
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کــه از محســن  خســارات پدیدآمــده به جــای محســن و محســن الیه ضامــن دانســت؛ چرا

کــه خســارات مذکــور نیــز  ی صــورت نپذیرفتــه و ازآنجا و محســن الیه دراین رابطــه، قصــور

بایســتی جبــران گــردد، تنهــا فــردی را کــه بــرای جبــران خســارات بــه بــار آمــده می تــوان لحــاظ 

ــی، 1409: 303(. 
ّ
نمــود، دولــت اســت )ابن فهــد حل

قاعــده احســان کــه ضمــان و مســئولیت مدنــی را متوجــه دولــت می کنــد، مبتنــی بــر دالیــل 

کــه عقــل مؤاخــذۀ  گفتــه شــده اســت  عقلــی و نقلــی متعــددی اســت. بــه لحــاظ عقلــی 

یــان دیگــری شــده اســت، قبیــح  ی منجــر بــه ز شــخصی را کــه عمــل او بــا قصــد نیکــوکار

می دانــد. در همیــن رابطــه در ســوره الرحمــن آیــه 60 آمــده اســت: »َهــل َجــزاءُ  اإِلْحســانِ اال 

االحســان؛ آیــا جــزای نیکــی جــز نیکــی چیــز دیگــری اســت؟«. آنچــه در ایــن آیــه آمــده اســت 

ی اســت و گویــی پاســخ آن از ســوی تمــام خردمنــدان منفــی اســت.  نوعــی اســتفهام انــکار

بنابرایــن خردمنــدان بــرای کســی کــه اقــدام نیکوکارانــه کــرده اســت احتــرام قائل انــد، هرچنــد 

یــان منجــر شــده باشــد )لطفــی، 1398: 15(. افــزون بــر آیــۀ فــوق، احادیــث  عمــل او بــه ز

متعــددی نیــز می تواننــد بــر نفــی مســئولیت مدنــی شــخص محســن و نیــز جبــران خســارت و 

ی داللــت داشــته باشــند. بــه عنــوان نمونــه امیرمؤمنــان در نامــه بــه مالــک اشــتر  یــان وارده بــر و ز

 ِفــي َذِلــَك َتْزِهیــدًا 
َ

ــٍة َســَواٍء َفــِإّن
َ
ُمِســي ُء ِعْنــَدَك ِبَمْنزِل

ْ
ُمْحِســُن َو ال

ْ
 َیُکوَنــّنَ ال

َ
می نویســد: »َو ال

َســاَءِة )نهــج البالغــه، نامــه  ِ
ْ

ــی اإل
َ
َســاَءِة َعل ِ

ْ
ْهــِل اإل

َ
یبــًا أِل ْحَســاِن َو َتْدرِ ِ

ْ
ْحَســاِن ِفــي اإل ِ

ْ
ْهــِل اإل

َ
أِل

53(؛ نبایــد نیکــوکار و بدکــردار در چشــم تــو یکســان باشــند، کــه ایــن امــر رغبــت نیکــوکار را 

در نیکــی کــم مــی کنــد و بدکــردار را بــه بــدى وا مــی دارد«. بــا تأمــل در بیــان حضــرت به خوبــی 

ــوان در خصــوص موضــوع موردبحــث ایــن نتیجــه را گرفــت کــه توجــه دادن مســئولیت  می ت

از  به ســوی احســان کننده نوعــی ناسپاســی و عملــی ناپســند اســت. در حدیــث دیگــری 

ــَراٌن )لیثــی  ُکْف َســاَءِة  ِ
ْ

ْحَســاِن ِباإل ِ
ْ

ــی َاإل
َ
َجــَزاُء َعل

ْ
امیرمؤمنــان گــزارش شــده اســت کــه فرمــود: »َال

واعظــی، 1376، جلــد1: 46(: پــادش نیکــی را بــه بــدی دادن، نادیــده گرفتــن نعمــت اســت«.
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4. تحلیل فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی دولت

4.1. تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی دولت

کمیــت دولــت«، بــه جهــت ایــرادات وارد بــر  یــه »تفکیــک اعمــال تصــدی از حا امــروزه نظر

ــدود  ــت را مح ــئولیت دول ــدود مس ــی ح ــور توجه ــزان درخ ــه می ــه ب ــت ک ــژه از آن  جه آن، به وی

کشــورهای  حقــوق  نظام هــای  در  می گــردد،  حقــوق  نفــی  موجــب  آن  به تبــع  و  می نمایــد 

ــه  ــواردی ک ــت را در م ــئولیت دول ــی، مس ــای حقوق ــن نظام ه ــذا ای ــده و ل ــروک ش ــی، مت پای ارو

کمیــت ناشــی شــود، مــورد پذیــرش قــرار داده انــد )غمامــی، 1376: 115(.  یــان از اعمــال حا ز

باوجودایــن، در نظــام حقوقــی ایــران، علی رغــم آنکــه قوانیــن و مقــررات مختلفــی در خصــوص 

قوانیــن  ایــن  از  برخــی  امــا  اســت،  قابل مشــاهده  خســارت  جبــران  در  دولــت  مســئولیت 

به گونــه ای وضــع شــده اســت کــه اصــل مســئولیت دولــت را بــا تردیدهایــی مواجــه می ســازد 

کــه دراین بــاره می تــوان بــه مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی اشــاره نمــود )مظفــری و میرزایــی 

ی ها و مؤسســات  مقــدم، 1399: 397(. به موجــب ایــن مــاده، »کارمنــدان دولــت، شــهردار

ــا در نتیجــه بی احتیاطــی خســاراتی  ــه مناســبت انجام وظیفــه عمــدًا ی ــه آنهــا کــه ب وابســته ب

بــه اشــخاص وارد نماینــد، شــخصًا مســئول جبــران خســارت وارده هســتند؛ ولــی هــرگاه 

خســارات وارده مســتند بــه عمــل آنــان نباشــد و مربــوط بــه نقــص وســائل ادارات و مؤسســات 

مزبــور باشــد، جبــران خســارت بــر عهــده اداره یــا مؤسســه مربوطــه اســت. ولــی در مــورد اعمــال 

ــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی  ــر حســب ضــرورت ب کمیــت دولــت، هــرگاه اقداماتــی کــه ب حا

طبــق قانــون بــه عمــل آیــد، موجــب ضــرر دیگــری شــود، دولــت مجبــور بــه پرداخــت خســارات 

کــی از آن اســت کــه ایــن عــدم مســئولیت  نخواهــد بــود«. البتــه تدقیــق بــر متــن ایــن قانــون حا

مبتنــی بــر شــروطی اســت و آن دســته از اعمــال دولــت را شــامل می شــود کــه: الــف( باهــدف 

مصالــح و منافــع عمومــی صــورت پذیــرد و ب( طبــق قانــون باشــد. بــر ایــن مبنــا، تنهــا آن 
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دســته از اعمــال دولــت کــه مبتنــی بــر شــروط مذکــور باشــد، از شــمول مــواردی کــه مســئولیت 

مدنــی بــر آن بــار می گــردد، خــارج اســت. البتــه صرفــًا در شــرایطی کــه عامــل »ضــرورت« و 

، نــه فراتــر از  « نیــز در آن دخیــل باشــد و فعــل انجام گرفتــه، متناســب بــا آن اضطــرار »اضطــرار

آن بــه وقــوع پیوســته باشــد، رافــع مســئولیت خواهــد بــود. پــس چنانچــه شــرایط فــوق وجــود 

ــز به ماننــد اعمــال  کمیتــی نی ــر خســارات ناشــی از اعمــال حا نداشــته باشــد، دولــت در براب

تصــدی، مســئولیت مدنــی خواهــد داشــت.

ی  در کل، آنچــه تشــریح شــد، در خصــوص مســئولیت مدنــی دولــت راجــع بــه قانون گــذار

اعضــای خــاص آن و توســط قــوه مقننــه اســت و شــامل قواعــد و مقــررات دولتــی ماننــد 

کــه  دولتــی  نظامــات  ســایر  و  دســتورالعمل ها  آئین نامه هــا،  و  بخشــنامه  تصویب نامــه، 

یــه و بــه جهــت انجــام امــور خــود صــادر می شــوند،  از ســوی قــوای دیگــر ماننــد قــوه مجر

بــا  ی، مقــررات مزبــور  کــه به صراحــت مــاده 12 قانــون دیــوان عدالــت ادار نمی باشــد؛ چرا

بایــد  بــود؛ درنتیجــه  ابطــال در دیــوان عدالــت خواهــد  قابــل  مــاده  ایــن  شــرایط مقــرر در 

اذعــان نمــود کــه شــکایت علیــه قانــون )عــادی و اساســی( و طلــب خســارت ناشــی از وضــع 

کــه در حکــم قانــون هســتند  قانــون قابل پذیــرش نیســت و حتــی شــکایت علیــه مقرراتــی 

نیــز پذیرفتــه نخواهــد شــد، مگــر مــواردی کــه صراحتــًا پرداخــت خســارت در خــود قانــون 

تجویــز شــده باشــد؛ امــا در مقــررات دولتــی، ادعــای جبــران خســارت ناشــی از وضــع آن قابــل 

یــان وارده از ســوی کارگــزاران دولــت ناشــی از  مطالبــه اســت. بــر ایــن مبنــا، هنگامــی  کــه ز

ضعــف قانــون، مصوبــات و آیین نامه هــای دولتــی باشــد، در چنیــن صورتــی، بــر طبــق قانــون، 

مدیــران و کارگــزاران دولــت در قبــال ضــرر وارده مســئول نخواهنــد بــود، بلکــه دولــت مســئول 

ــوه  ــس ق ــر رئی ــر نظ ــور زی ــن منظ ــرای همی ــران، ب ی« در ای ــت ادار ــوان عدال ــًا »دی ــت. اساس اس

گــر شــخص بــه جهــت مصوبــات دولتــی و یــا  قضائیــه تأســیس گردیــده اســت؛ بنابرایــن ا

یــان  دیــده باشــد، می توانــد بــه آن دیــوان شــکایت نمایــد و تقاضــای جبــران  ضعــف قوانیــن، ز
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یان دیــده  یــه، در مقابــل ز کنــد. پــس عمومــًا هیئــت وزیــران و مقامــات قــوه مجر خســارت 

گــر اشــخاصی  مســئولیت مدنــی دارنــد و ملــزم بــه جبــران خســارت وارده بــه آنهــا هســتند و ا

مدعــی هســتند کــه آیین نامــه، تصویب نامــه یــا بخشــنامه ای برخــالف قانــون یــا شــرع اســت، 

بایــد نخســت، تقاضــای ابطــال آن را از دیــوان بنماینــد و چنانچــه دیــوان حکــم بــه ابطــال آن 

داد، اشــخاص حــق مطالبــۀ خســارت از نهــاد ذی ربــط و در صــورت اســتنکاف از دادگاه را 

خواهنــد داشــت )امامــی و اســتوار ســنگری، 1390(. 

 در کلیــت قضیــه، قانون گــذار بــر مبنــای مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، مســئولیت جبــران 

بــر  بــه تعبیــری،  کــرده اســت؛  از عهــدۀ دولــت خــارج  را  کمیتــی  خســارات در اعمــال حا

یــۀ مســئولیت مطلــق دولــت در برابــر اشــخاص  ، قانون گــذار نظر مبنــای مــاده قانونــی مذکــور

یان دیــده را مــورد پذیــرش قــرار نــداده و پذیــرش مســئولیت مدنــی دولــت را در صورتــی  ز

کــه بــرای مثــال در  کــه دولــت مقصــر باشــد و تقصیــر دولــت از آن بــاب باشــد  می پذیــرد 

ی مرتکــب تقصیــر شــده باشــد و به واقــع خســارت  تهیــه و تــدارک وســایل انجــام عمــل ادار

، نتیجــۀ ضعف هــا،  ناشــی از عمــل مأمــور عمومــی و مســتخدم نباشــد. امــا چنانچــه تقصیــر

هوس هــا، بی احتیاطــی، ســوءنیت، بی مباالتــی، غفلــت، بی قیــدی، مســامحه در انجــام  

وظیفــه، خــروج مأمــور از حیطــۀ صالحیتــی چــه از جهــت موضوعــی، چه زمانی و چــه مکانی، 

ی ناشــی از نقــض عمــدی قوانیــن و مقــررات یــا دســتورات  وجــود عنــوان محرمانــۀ تخلــف ادار

ی از اخــذ تصمیماتــی کــه در حیطــۀ  مافــوق عــدم انجــام وظایــف محولــۀ قانونــی بــا خــوددار

مســئولیت مأمــور بــود و یــا انجــام فعلــی کــه مقــام عمومــی بایــد در مقــام تــرک آن بــر می آمــده 

اســت، اعمــال نادرســت صالحیــت تشــخیص، اعمــال خــارج از موعــد صالحیــن انجــام 

... مقــام عمومــی مســتخدم دولتــی باشــد، خــود  یان بــار و غیراصولــی، ارتــکاب عمــدی فعــل ز

ی واجــد مســئولیت مدنــی خواهــد  کــه و مقــام عمومــی بایســتی از عهــدۀ خســارت برآیــد؛ چرا

گردیــد، نــه دولــت. 
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هرچنــد قانــون مســئولیت مدنــی، حــدود مســئولیت مدنــی دولــت را محــدود می نمایــد، امــا 

برخــی تالش هــای تقنینــی در ســطوح اساســی و عــادی همچــون اصــل 171 قانــون اساســی، 

ک بــرای ایجــاد برنامه هــای عمومــی،  یــد و تملــک اراضــی و امــال الیحــه قانونــی نحــوۀ خر

عمرانــی و نظامــی دولــت مصــوب 1358 و نیــز مــاده 3 قانــون به کارگیــری ســالح توســط 

کــه پــس از قانــون مســئولیت مدنــی تصویــب شــده اند، به نوعــی  ی مســلح  مأموریــن نیــرو

قســمت آخــر مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی را نســخ ضمنــی نموده انــد )ســامانی و وحدتــی 

شــبیری، 1400: 92(. بــا وجــود ایــن ، همچنــان ســایه قســمت اخیــر مــاده 11 قانــون مســئولیت 

کــم قضایــی در خصــوص موضــوع مســئولیت مدنــی  آراء محا و  ایــران  بــر حقــوق  مدنــی 

ــه  ــت ارائ ــی دول کمیت ــال حا ــی از اعم ، تعریف ــور ــاده مذک ــه م ک ــد؛ چرا ــنگینی می کن ــت س دول

یــف مختلفــی از ســوی  نــداده و عــدم تعییــن چهارچــوب مفهومــی ایــن واژه باعــث ارائــۀ تعار

یــه شــده اســت.  حقوق دانــان و به تبــع آن عــدم وحــدت رو

4.2. تحلیل فقهی مسئولیت مدنی دولت

حضــرت  و  )ص(  پیامبــر حکومتــی  ســیرۀ  روایــات،  اســالمی،  فقــه  منظــر  از  به طورکلــی 

ــر خســارات ناشــی از اعمــال و افعالــش، پابرجــا  ع(، مســئولیت مدنــی دولــت در براب علــی)

ــوده و برقــرار اســت و به تبــع آن دولــت موظــف بــه جبــران خســارات از بیت المــال اســت و  ب

ایــن امــری مســلم و معّیــن اســت و فقــه هرگــز دولــت را در جبــران خســارات، مختــار ندانســته، 

بلکــه ملــزم تلقــی نمــوده اســت و به تبــع چنیــن تلقــی ای، دولــت نیــز بــدون تبعیــض هماننــد 

دیگــر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال خــود، مســئول 

شــناخته می شــود. هرچنــد دربــارۀ اصــل مســئولیت دولــت، نصــوص متعــددی وارد شــده 

اســت و در جهــت آن نصــوص، مباحــث مفصلــی در فقــه مطــرح اســت -هماننــد پرداخــت 

دیــه مقتــول کــه قاتلــش نامشــخص اســت و یــا مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال 
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 ، یان بــار خطایــی قاضــی- ولــی دربــارۀ مســئولیت مدنــی دولــت در غیــر از مــوارد مذکــور ز

هیــچ نصــی در متــون روایــی و فقهــی مالحظــه نمی شــود؛ اّمــا بــا توجــه  بــه اینکــه وفــق اصــل 44 

ی کشــور بایــد در چهارچــوب موازیــن اســالمی بــه تصویــب  قانــون اساســی، کلیــه مقــررات جــار

کمیتــی و تصــدی انجــام نگرفتــه اســت، لــذا عــدم  برســد و در اســالم تفکیکــی بیــن عمــل حا

تفکیــک بیــن ایــن اعمــال مدنظــر قــرار می گیــرد )واعظــی، 1394: 206(. 1 بااین حــال بــا تدقیــق 

یخــی دسترســی پیــدا نماییــم کــه بــه  بســیار توانســتیم بــه برخــی متــون روایــی و یــا قضایــای تار

نظــر می رســد بتوانــد توجیه کننــدۀ مســئولیت مدنــی دولــت در تمامــی اعمــال -از جملــه 

نیســت،  تمام وکمــال  برخــی مســتندات  کــه داللــت  باشــد. هرچنــد  کمیتــی-  اعمــال حا

امــا در صــورت تلفیــق و مالحظــۀ یــک جــای آنهــا، ایــن امــکان برایمــان فراهــم می شــود کــه 

ــر اســاس  یــه مســئولیت مدنــی دولــت ب برخــی مؤیــد برخــی دیگــر قــرار گرفتــه، درنهایــت نظر

آموزه هــای فقهــی بــه اثبــات خواهــد رســید.

بــر  فقهــی  کتــب  در  دلیــل  مهم تریــن  به مثابــه  کــه  فقهــی  مســتندات  مهم تریــن  جملــه  از 

ع(  ــی) ــام عل ــول از ام ــت منق ــت، روای ــه اس ــرار گرفت ــتناد ق ــورد اس ــت م ــی دول ــئولیت مدن مس

اســت کــه بــا دو ســند مختلــف در کتــب روایــی شــیعه و آن هــم دربــارۀ تصمیمــات نادرســت 

کــه فرموده انــد: »اّن مــا اخطــأت القضــاه فــی دّم أو قطــع فعلــی  قضایــی نقــل شــده اســت 

بیت المــال المســلمین«. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن روایــت در اثبــات مســئولیت مدنــی دولــت، 

گیــرد. بررســی های صورت گرفتــه  یابــی قــرار  الزم اســت ابتــدا از جهــت ســندیت مــورد ارز

ع(، بــه دو صــورت مســند و  کــی از آن اســت حدیــث منقــول از مولــی علــی) دراین بــاره حا

کــه در جوامــع حدیثــی شــیعه، مرحــوم کلینــی در  مرســل نقــل شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب 

کتــاب »کافــی« آن را به صــورت مســند نقــل کــرده اســت. ســند روایــت منقــول در کافــی، از 

نظــر علــم رجــال، معتبــر محســوب می شــود کــه برخــی فقهــا از آن بــه معتبــره )خویــی، بی تــا: 

یکرد در برخی نظرات فقهای شورای نگهبان نیز قابل مشاهده است. 1. این رو
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66(. در جوامــع حدیثــی  کرده انــد )تبریــزی، 1415:  بــه موثــق تعبیــر  و برخــی دیگــر   )164

دیگــر شــیعه، شــیخ طوســی در کتــاب »تهذیــب األحــکام« و شــیخ صــدوق در کتــاب »مــن 

الیحضــره الفقیــه« آن را به صــورت مرســل و بــه نقــل از اصبــغ بــن نباتــه نقــل نموده انــد. اســتناد 

یــان آن -حســین علــوان کلبــی و عمــرو  بــه روایــت اصبــغ بــن نباتــه نیــز هرچنــد به واســطۀ راو

بــن ثابــت- تضعیــف شــده اســت، امــا قابلیــت اســتناد در اثبــات مســئولیت مدنــی دولــت 

ــه اســتناد  را دارد؛ ازآن رو کــه روایــت مذکــور در مــوارد متعــدد مــورد عمــل فقهــا قــرار گرفتــه، ب

، عمــل فقیهــان بــه مضمــون خبــر ضعیف الســند  آن فتــوا صــادر شــده و بنــا بــر نظــر مشــهور

باعــث جبــران ضعــف ســندی آن می شــود )صالحــی مازندرانــی، 1391: 11- 10(.

کـه فقیهـان  گفـت  گردیـد، در تبییـن داللـت حدیـث بایـد  کـه سـندیت روایـت تأییـد  حـال 

در مقـام اسـتفاده و اسـتناد بـه ایـن روایـت، مفـاد روایـت را منصـرف از تقصیـر دانسـته اند؛ 

ی کـه مولـی محمدتقـی مجلسـی در شـرح عبـارت »اّن مـا أخطـأت القضـاه« بـا بیـان:  به طور

«، تصریـح می نمایـد کـه در صورتـی مسـئولیت ناشـی از تصمیـم 
ً
 أو نسـیانا

ً
 أو غلطـا

ً
»اجتهـادا

کـه در نتیجـه اجتهـاد، غلـط و نسـیان حکـم  نادرسـت قاضـی بـر عهـده بیت المـال اسـت 

نادرسـت صـادر شـده باشـد )مجلسـی، 1399: 25(. صاحـب جواهـر دراین بـاره قائـل بـر آن 

اسـت که عدم مسـئولیت قاضی بر عدم تقصیر او مترتب شـده اسـت )نجفی، 1409: 79(. 

اّمـا، اطـالق »دم« اقتضـا می کنـد کـه در همـۀ صورت هـای اشـتباه قاضـی کـه خـون بی گناهی 

یخته شـود، خواه به موجب اجرای حد -مثل حکم رجم- یا به جهت قصاص، مسـئولیت  ر

بـر عهـدۀ دولـت و بیت المـال اسـت )طباطبائـی، 1404: 517(. به تعبیری، قلمرو مسـئولیت 

مدنـی دولـت را محـدود و منحصـر بـه مـوارد خـاص ننمـوده اسـت؛ مضافـًا اینکه نظر مشـهور 

ی مالـی نیز  بـر آن اسـت کـه حتـی مسـئولیت مدنـی ناشـی از اشـتباه قاضـی در حکـم و دعـاو

بـر عهـدۀ بیت المـال اسـت )مکـی عاملـی، 1368: 375(. ظاهـرًا دراین بـاره بـه فحـوای خبـر 

اصبـغ بـن نباتـه اسـتناد شـده اسـت. داللـت خبـر اصبـغ بـر مسـئولیت مدنی دولـت در قبال 
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یـح بـوده، بـا اسـتناد بـه مبنـای مذکـور دربارۀ مسـئولیت دولت نسـبت  برخـی از کارگـزاران صر

بـه اعمـال خطایـی آنـان یعنـی اختـالل نظـام و لـزوم حـرج می تـوان ایـن مبنـای فقهـی را بـه 

یان بـار کارگـزاران دیگـر نیـز تسـری دارد.  اعمـال ز

مســئولیت  بــه  مربــوط  کــه  عبــارات  قدیمی تریــن  و  رســاترین  واضح تریــن،  بی تردیــد،  اّمــا 

بــه  ع(  علــی) امــام  می خــورد.  چشــم  بــه  نهج البالغــه  متــن  در  اســت،  دولــت  کارگــزاران 

ــه رعیــت ضــرر نرســانند، کارمنــدان  ــا ب ــداران، کارگــزاران و مدیرانــش توصیــه می کنــد ت فرمان

گــر خســارت بــه مــردم وارد شــد، آن را بایــد جبــران کننــد و  خــوب را بــر کارهــا بگمارنــد و ا

ی کــه امــام  یان زننــده بــاز پــس گیرنــد و حتــی دیــه خطایــی را نیــز بپردازنــد؛ به طور امــوال را از ز

یانــه  یختــی یــا تاز گــر بــه خطــا خــون کســی را ر ع( خطــاب بــه مالک اشــتر می فرمایــد: »ا علــی)

ی شــد، نبایــد غــرور قــدرت تــو را از پرداخــت خون بهــا بــه  یــا شمشــیر یــا دســتت دچــار تنــدرو

بازمانــدگان بــازدارد« )نهج البالغــه، 1386: 418(. همان گونــه کــه از فحــوای ایــن توصیه نامــه 

ع( یکــی از مدیــران ارشــد حکومتــش را از ضــرر زدن بــه مــردم منــع و  بــر می آیــد، امــام علــی)

ــد. ــران نمای ــارت وارده را جب ــخاص، خس ــه اش ــان ب ی ــورت ز ــه در ص ــازد ک ــزم می س ی را مل و

ــر مســئولیت مدنــی دولــت در  ــات و اســناد فقهــی مذکــور در تأییــد و اذعــان ب ــا وجــود روای ب

کمیتــی، امــا همچنــان در تحلیــل مســئولیت مدنی دولت، »قاعده احســان«  قبــال اعمــال حا

کــه اساســًا  نقــش پررنگــی داشــته و به نوعــی، ایــن مهــم را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. ازآنجا

کمیتــی از ســوی دولــت، باهــدف تأمیــن منافــع اجتماعــی صــورت می پذیــرد و  اعمــال حا

به تبــع آن از منظــر فقهــی، دولــت در جایــگاه »محســن« قــرار می گیــرد، محســن بــودن دولــت، 

یــح می نمایــد، »محســن  کــه تصر بــر اســاس آیــه شــریفه »مــا علــی المحســنین مــن ســبیل« 

یــان، 1369: 246(.  مســئول نیســت«، دولــت را مبــری از مســئولیت مدنــی می نمایــد )کاتوز

اســت  عام المنفعــه  اقدامــات  قبــال  در  و  ی  غیراضطــرار و  عــادی  شــرایط  در  ایــن  البتــه 
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کــه قابل توجــه بــوده و  کــه در زمــره ضررهایــی باشــد  ی  ی و ضــرر و لــذا در شــرایط اضطــرار

آن کــه  بــدون  می گــردد،  خســارات  جبــران  ضامــن  گردیــده،  وارد  خســارت دیده  اقشــار  بــر 

کــه قاعــده احســان در شــرایط عــادی بــه  منافاتــی بــا محســن بــودن دولــت داشــته باشــد؛ چرا

نفــی ضمــان دولــت می پــردازد و ضــرورت و اضطــرار در شــرایط خــاص مســئولیت دولــت 

ــر مبنــای قاعــده احســان، درصورتی کــه برخــی  را اثبــات می نمایــد؛ لــذا بایــد اذعــان نمــود، ب

اقدامــات دولــت، محســنانه تلقــی شــود و در پــی چنیــن اقداماتــی خســاراتی بــه بــار آیــد، تنهــا 

در صورتــی می تــوان پذیرفــت کــه دولــت نســبت بــه جبــران خســارت معــاف می گــردد کــه 

، خســارات مذکــور بــر تمــام اقشــار جامعــه به نحــو یکســان بــار گــردد؛ و از ســوی  از یــک ســو

، مصالحــی کــه دولــت بــه جهــت آنهــا اقــدام بــه اعمــال مذکــور نمــوده اســت، نســبت  دیگــر

گــر اقدامــات عام المنفعــه  بــه خســارات پدیدآمــده از ارزش افزون تــری برخــوردار باشــد؛ امــا ا

ــر طبــق  ــر از منافــع اقدامــات باشــد، دولــت ب ــار آمــد کــه به مراتــب کمت ــه ب ــود و خســاراتی ب ب

بــرّی می گــردد، مگــر آن کــه شــرایطی خــاص  از مســئولیت مدنــی دولــت  قاعــده احســان 

صــورت پذیــرد کــه در ایــن حالــت، دولــت از عمــوم قاعــده »احســان« بــه طریــق حالتــی ثانــوی 

خــارج می گــردد و دولــت ضامــن می شــود )دانــش نهــاد و علیشــاهی قلعــه جوقــی، 1398: 

« رافــع مســئولیت مدنــی دولــت نمی باشــد،  162- 161(. بــه تعبیــری دیگــری، صــرف »اضطــرار

زیــرا اضطــرار فقــط رافــع مســئولیت کیفــری اســت و تنهــا در صورتــی موجــب رفــع مســئولیت 

مدنــی می شــود کــه مصــداق »قاعــده احســان« باشــد؛ بــر ایــن مبنــا، در خصــوص اعمــال 

دولــت، تنهــا در صورتــی رافــع مســئولیت می باشــد کــه مصــداق قاعــده احســان و در راســتای 

تأمیــن منافــع اجتماعــی باشــد. 

حــال چنانچــه از منظــر قاعــده »انصــاف« اعمــال دولــت و به تبــع آن مســئولیت هایی را 

ی قــرار دهیــم، در خواهیــم یافــت کــه نســبت بــه  کاو کــه متوجــه اعمــال دولــت اســت مــورد وا

مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، یــک اشــکال باقــی اســت و آن ایــن اســت کــه وقتــی اعمــال 
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کمیتــی دولــت بــه نفــع عمــوم جامعــه اســت، چــرا متأثــر از آن اعمــال، یــک فــرد و یــا افــرادی  حا

بایــد متحمــل همــۀ خســارت گردنــد؟ عــدل و انصــاف حکــم می کنــد کــه همان گونــه کــه 

همــگان منفعــت عمومــی بــرده و در نفــع حاصــل از ایــن عمــل ذی نفــع بوده انــد، در جبــران 

از محــل درآمدهــای  را  بایــد ســهیم باشــند و خســارات وارده  نیــز  از آن  خســارات ناشــی 

عمومــی -باالخــص بیت المــال- کــه متعلــق بــه همــۀ آحــاد جامعــه اســت، جبــران نماینــد.

، می تــوان بــه روایاتــی اســالمی دراین بــاره اشــاره نمــود؛ باالخــص  در تأییــد تحلیل هــای مذکــور

روایتــی کــه مؤلــف کتــاب عوالــی اللئالــی نقــل نمــوده، پیامبــر اســالم)ص( پــس از اقــرار ماعــز 

بــه ارکاب جــرم زنــا، طبــق دســتور شــرع حکــم بــه رجــم ایشــان داد. در حیــن اجــرای مجــازات 

ی  رجــم توســط مســلمانان، ماعــز از گــودال فــرار نمــود؛ بالفاصلــه زبیــر بــا پرتــاب اســتخوان، و

را مصــدوم و مانــع از فــرارش شــد. مــردم نیــز بالفاصلــه خــود را بــه ماعــز رســانده و او را بــه 

قتــل رســاندند. حضــرت رســول)ص( پــس از اطــالع از واقعــه، دســتور بــه پرداخــت دیــه ماعــز 

ــه مــردم ایــراد داشــتند: »چــرا رهایــش نســاختند؟!  از بیت المــال را صــادر نمــوده، خطــاب ب

کــه او خــودش اقــرار بــه گنــاه کــرده  وقتــی فــرار کــرد دیگــر نمی بایســت تعقیبــش می کردیــد؛ چرا

)ص(  کــه پیامبــر ، 1405: 557(. از ایــن روایــت مســتفاد می گــردد  بــود« )ابــن أبــی جمهــور

کمیتــی  یــان اجــرای حکــم حــد کــه یــک عمــل حا خون بهــای ماعــز را کــه در اثــر قصــور مجر

ی  اســت به ناحــق کشــته می شــود، از بیت المــال پرداخــت می کنــد. ایــن روایــت گــواه آشــکار

کمیتــی بــوده و دلیلــی مبرهــن بــر مســئولیت  بــر نقــض تلقــی مصونیــت دولــت در اعمــال حا

کمیتــی اســت.  دولــت نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال حا

از دیگـر ادلـه ای کـه می تـوان در تحلیـل فقهـی مسـئولیت مدنـی دولـت بـه آن اسـتناد نمـود، 

قاعـده معـروف »الخـراج بالضمـان« اسـت کـه مسـتند آن در کتـب روایـی معروف اهل سـنت 

گـون از عایشـه نقـل و تعبیـر شـده اسـت؛ ماننـد  گونا به صـورت روایـت نبـوی به صورت هـای 
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»قاعـده التـازم بیـن النمـاء و الـدرک«، »مـن لـه الغنـم فعلیه الغـرم.. النقمه بقدر النعمـه« و »الغرم 

گـون اسـت، ولـی معنـا واحـد بـوده و آن »التـازم بیـن اّلغرامـه و  گونا بالغنـم«. هرچنـد تعابیـر 

خاطرنشـان  بایـد  قاعـده  ایـن  تحلیـل  در   .)21  :1390 مازندرانـی،  )صالحـی  اسـت  الفائـده« 

آثـار  و  می کننـد  عمـل  مسـلمانان  جامعـۀ  مصلحـت  بـه  کارگـزاران  کـه  ازآنجا سـاخت، 

تصمیمـات آنهـا خـواه در بخـش حـق اهلل و یـا حق النـاس در تنظیـم روابـط اجتماعـی ظاهـر 

به حکـم  و  در مقابـل  بنابرایـن  نیسـت،  نفـع شـخصی ملحـوظ  آن هیچ گونـه  در  و  می گـردد 

قاعـده تـالزم، جامعـۀ مسـلمانان نیـز بایـد بخشـی از ضررهـای مترتـب بـر اعمـال کارگـزاران را 

تحمـل کنـد. در تشـریح ایـن قاعـده، برخـی از فقهـا نسـبت بـه عمـل یـک صنـف از کارگـزاران 

یـح نموده انـد کـه قاضـی در عملـش محسـن بـوده و در مقـام اصـالح امـور و  -قضـات- تصر

حفـظ نظـام و خدمـت دیـن و اقامـۀ شـعائر و اجـرای احـکام الهـی برآمـده اسـت و منفعـت 

عمـل او یعنـی »زجـر و منـع« بـه جامعـۀ مسـلمین بـر می گـردد و از طرفـی بیت المـال نیـز برای 

از  ناشـی  خسـارت های  و  غرامـت  بنابرایـن  اسـت؛  شـده  فراهـم  مسـلمین  مصالـح  پیشـبرد 

ی، 1409: 115(. کـم بـر عهـدۀ بیت المـال اسـت )حسـینی شـیراز خطـای حا

5. نتیجه گیری

کـی از آن بـود کـه در نظـام حقوق مسـئولیت مدنـی ایران،  ماحصـل مطالعـات انجام شـده حا

کنـده ای مسـئولیت برخـی از کارکنـان و افـراد نظیـر قضـات،  دولـت در قوانیـن و مقـررات پرا

... را بـر عهـده گرفتـه  ی سـهام شـرکت ها و گـذار کارکنـان نیروهـای مسـلح، اعضـاء هیئـت وا

کارمنـدان و مسـتخدمان دولـت، صرفـًا طبـق شـرایط مـاده 11 قانـون  و در خصـوص سـایر 

وسـایل  نقـص  از  ناشـی  کارمنـدان  توسـط  خسـارت  ورود  صـورت  در  مدنـی،  مسـئولیت 

کـه بـه  ی، اقـدام بـه پذیـرش مسـئولیت نمـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت  سـازمانی و ادار

جهـت گسـترده بـودن دامنـۀ فعالیت هـای دولـت و نقـش اصلـی آن در تأمیـن منافـع عمومی 
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و احسـانی بـودن بخـش مهمـی از اقدامـات دولـت در حـوزۀ تأمیـن منافع و مصالـح عمومی، 

، دولـت را نسـبت بـه  کمیتـی دولـت بسـیار وسـیع اسـت. هرچنـد قانون گـذار دایـرۀ اعمـال حا

کمیتـی کـه طبـق قانـون بـه عمـل آیـد، معـاف از مسـئولیت دانسـته، امـا  آن دسـته اعمـال حا

ی مـوارد تشـخیص اعمـال  کمیـت را مشـخص نکـرده و در عمـل، در بسـیار همـۀ اعمـال حا

یـه سـپرده شـده اسـت کـه ایـن امـر خـود دسـت قـوه  کمیـت بـه تصمیـم مقامـات قـوه مجر حا

مجریه را برای تفسـیر قانون موجود بر اسـاس سـالیق باز گذاشـته؛ این خأل قانونی زمینه سـاز 

یـه حقوقـی مشـاهده گـردد. آن شـده اسـت کـه در ایـن خصـوص، عـدم وحـدت رو

آنچــه مســلم اســت آن اســت کــه روال حقوقــی کنونــی قائــل بــر آن اســت کــه بــر مبنــای مــاده 

11 قانــون مســئولیت مدنــی، مســئولیت دولــت محــدود گــردد؛ مصونیــت دولــت در اعمــال 

ی از اعمــال  کمیتــی، حداقــل از لحــاظ مدنــی موجــب مبــاح جلــوه داده شــدن بســیار حا

یان دیــدگان ناشــی از  کــه حقــوق ز نامشــروع دولــت می شــود و در عمــل موجــب می گــردد 

ی همــگان در  کمیتــی دولــت، تضییــع گــردد؛ امــا چنانچــه اصــل »تســاو برخــی اعمــال حا

از  هــرگاه  اصــل،  ایــن  به موجــب  کــه  ازآنجا گیــرد،  قــرار  مدنظــر  عمومــی«  هزینه هــای  برابــر 

ــرر  ــن ض ــد، ای ــرر گردن ــخاصی متض ــی، اش ــع اجتماع ــن مناف ــتای تأمی ــی در راس ــال دولت اعم

گردیــده، می بایــد میــان همــگان تقســیم شــود و بــا  کــه متوجــه عمــوم  نیــز در برابــر نفعــی 

کامــًال  تعریف شــده دراین بــاره،  گــردد. حقــوق  از بیت المــال، جبــران خســارت  پرداخــت 

کمیتــی، تأمیــن  کــه هــدف دولــت تنهــا در اعمــال حا مبتنــی بــر اصــول فقهــی اســت؛ چرا

منافــع اجتماعــی اســت و در اعمــال تصــدی، دولــت چنیــن هدفــی نــدارد؛ لــذا بــه مــاده 11 

قانــون مســئولیت مدنــی هیــچ اشــکالی وارد نخواهــد بــود و ایــن دیــدگاه مبتنــی بــر فقــه و نیــز 

گــر این گونــه تلقــی گــردد کــه  کمیــت و تصــدی اســت. البتــه ا متفــاوت از دیــدگاه اعمــال حا

دولــت در اعمــال تصــدی نیــز بــه دنبــال تأمیــن منافــع اجتماعــی اســت، آن گاه همچنــان 

ــد.      ــد آم ــم خواه ــه چش ــاره ب ــی دراین ب ــام حقوق ــی وارد و ابه ــئولیت مدن ــاده 11 مس ــر م ــراد ب ای
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