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 مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقه امامیه 

 و قوانین جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 علي بوژمهراني، دكتر محمد حسين جعفري

 

 

 

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يزد.

  دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد يزد.

 

 

 

 نيو قوان هيفقه امام دگاهيدولت از د يمدن تيمسئول يقيبا عنوان مطالعه تطب مقاله نيا :چکیده

 يبه عنوان ركن اساس يمدن تيمسئولشده است.  ميدر پنج فصل تنظ رانيا ياسالم يجمهور

 ينامه به بررس انيپا نيكه ا يشود. سوال اصل يم فيتعر ريتقص هيفرض يجبران خسارت بر مبنا

درباره  رانيا ياسالم يجمهور نيو قوان هيفقه امام دگاهيد نکهيعبارت است از ا دازدپر يآن م

در خصوص  اتيفرض يبرخ يبه دنبال بررس مقاله نيا نيهمچن ست؟يدولت چ يمدن تيمسئول

از  يقواعد فقه يعبارتند از منظر فقه دولت بر مبنا اتيفرض نيباشد ا يدولت م يمدن تيمسئول

 رهيو غ طينبودن شرا يتام و عاد اريباشد. عدم اخت يم يمدن تيمسئول يدارا ضررجمله قاعده ال

 يمدن تيهد كه مسئولد يمطالعه نشان م يها افتهيبشود.  يمدن تيتواند موجب رفع مسئول يم

دولت در  يحالت برا نيدر ا اريشده است و اخت فيضرر تعر يو قاعده نف ريتقص يبر مبنا رانيدر ا

وابسته به دولت به  يحقوق يها تيشخص ايكارمندان و  يبر افراد از سو واردهجبران خسارت 

 تيحاالت مسئول يخبر ريقاعده تقص ياست و بر مبنا رييقابل تغ طيصورت تام نبوده و تحت شرا

 باشد. يم يو بر عهده خود شخص در دستگاه دولت يدولت منتق يمدن

 خطر هينظر ت،يضرر، صالح ينف ر،يتقص ،يمدن تيمسئول کلید واژه:

 

 

 مقدمه -1-1

ايجابي،  رويکرد يک ديد از. ندارد مستخدمين شخصي تقصير تعريف با ناگسستني ايمالزمه دولت تقصير شناخت

، 1)شاک. است شناخت قابل عيني عناصري بر تکيه با كه اسـت مـستقل مفهومي نيست، بلکه ذهني مفهومي دولت تقصير

                                                      
1 Schuck 
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بنابراين، . ندارد عمومي مقامات شخصي تـقصير بـازشناسي بـا دولت، مالزمه تقصير رويکرد، شناخت اين ( در8: 1811

باشد. مي دولت به مربوط كه است بارزيان شرايطي تحقق از تدولت، عبار منظر، تقصير اين از. نيست نگاهي، وابسته چنين

 عدم»، «مباالتيبي»، «نيتحسن» ذهني، همچون مفاهيمي تبيين به شرايط، نيازي اين تـحقق (  براي8: 1811)شاک، 

 نقص از ناشي هوارد زيان كـه گرددمي اطالق هايحالت به دولت مشخص، تقصير طور به. نيست «انگاريسهل»و  «دقت

)زرگوش و  است. گرفته نظر در-مستخدمين نه و-او براي گذارقانون كه باشد هاييصالحيت نقض يـا و دولت وسـايل

 واقـع مسئوليت در. دانـست گفتمان اين ترجمان بايستترديد، ميبي را دولت مـدني ( مسئوليت121: 1811ارجمند، 

 و ودل)است دولت تشکيل مباني در محصول تأمل باشد قانونگذاران ارادۀ و قانون ليۀاو مخلوق كهآن از بيش دولت مـدني

 امروزه كه حـوادثي كـه، آيا ايـن تركجاست؟دقيق تا مسئوليت اين كه گسترۀ است آن اساسي پرسش ؛اما(12: 2001ولو، 

 قرار اين مسئوليت محدودۀ در دارند دنبال به را مالي هايزيـان از ايمـالحظه قابل وحجم شوندناميده مي طبيعي بالياي

، ... و سيل، خشکسالي، زلزله وقوع از پس هادانست؟دولت مسئول حوادث اين خصوص در را دولت توانمي گيرند؟آيامي

و  رهبهكم يا بالعوض هايوام مسکن، پرداخت ساخت قبيل از هاييمـساعدت و هاخـويش، كمک تـوانايي برحسب و عمال

 اين از فکري به پشتيباني قادر منطقي باشد، چه چنين اگر دارد؟و وجود الزامي اقدامات ايـن انجام در آيا. نمايندمي غيره

 قرار دفاع مورد چند جـوانبي از تواندمـدني مي مـسئوليت منظر از طبيعي بالياي به توجه است؟ضرورت الزام

 تصميمات اتخاذ در دولت احتمالي اهـمال بـراي تحديدكننده تواند عامليمي آن از ناشي الزام و مدني گيرد؛مسئوليت

 مـسئوليت دولت ساختن ديگر، مطرح سويي از و باشد حوادثي چنين مهار يا پيشگيري در اقدامات بايسته انجام و شايسته

 تـکلف درک بـه حقوقي دادن نظام قسو و شهروندان حقوق تضمين براي عاملي عنوان به تواندمي حـوادث ايـن در

. گردد معنا الزام اين سازيبايسته سوي به تحرک و اين حقوق از حمايت در و تضمين تأمين، در در دولت هـميشگي

 شهروندان آزاد هاياراده بـنياد بـر كه است سياسي نظام همان قرارداد اصـحاب نـظريه در ( دولت803: 1811)زرگوش، 

 اسـت آن مهم و اساسي بنياد سه قـدرت و آَزادي، قانون نظام اين در. شودمي تعبير جمهوري نظام به آن از و گرفته شکل

 و شود برداشته اصل سه ايـن از يـکي اگر كهطوري باشد، بهمي خود هايموقعيت در بنياديني هايويـژه كـار هـركدام كه

 و قانون اگر. گـرديد خواهد ماهيت در تغيير دچار و گرديده تـهي درونـ از جمهوري منظا شود كاري كم دچار احيانا يا

 نباشد هـمراه آزادي بـا قانون و قدرت بود، اگر خواهد"ومرجهرج و نابساماني"آن آمدپيـ نـباشد همراه قدرت با آزادي

 خواهد"گريوحشي و بربريت"آن آمدپي نباشد همراه ديآزا و قانون با قدرت است، اگر"خودكامگي و استبداد"آن آمدپي

 (262: 1813)محمودي، . بود

 حقوقی شخصیت مفهوم -1-2

. آنها اجـراي صالحيت نـيز و تکاليف و حقوقي شدن دارا صالحيت اختصار، يعني طور به شخصيت يا حقوقي شخصيت

 مگر است قائل افراد براي قانون كه شود تکاليفي و حقوق كليه داراي تواندمي حقوقي شخص»: ت. ق(111)مـاده مطابق

 «. آن امثال و بنوت و ابوت وظايف و حقوق مانند باشد آن داراي است ممکن انسان فـقط بالطبيعه كه وظايفي و حقوق

 را آن توانايي و صالحيت شخص كه است اين مـنظور اسـت حقوقي شخصيت داراي شخص فـالن گوييممي وقتي مثال

 (16: 1813)اكبري، . گيرد قرار تکليف طرف يا كند اجرا را آن بتواند و شود حقوقي داراي اجتماع در كه رددا
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 شخصیت حقوقی دولت -1-3

 از توجه قابل شخصيت، قسمتي اين بودن واقعي يا اعتباري از نظرصرفه است، و حقوقي شخصيت داراي دولت

 خود به است، مربوط شده گرفته نظر در عمومي مراجع تر، برايدقيق مفهوم و، در دولت براي قوانين در كه هاييصالحيت

 شده گرفته نظر در مراجع آن در شاغل عمومي مقامات براي كه است مواردي از متفاوت صالحيت اين و اسـت مرجع آن

 متن به كه است است ؛كافي ندارد عمومي مقام تقصير شناخت با مالزمه دولت تقصير حالتي، شناخت چنين در .است

 بوده تکليفي صالحيتي نقض از ناشي وارده زيان آيا كه سازيم مشخص و كرده مراجعه صالحيت تـعيين در حـاكم قانون

 دسـت به عيني مالكي تقصير شناخت براي رويکرد اين. عمومي مقام يا است شده واگذار عمومي مرجع برعهده كه

 به بايد نيز دولت تقصير شناخت يابد، برايمي نمود قانون در عمومي مراجع و مقامات صالحيت كه آنجا از. دهد؛قانونمـي

 بـيشتري سازگاري قـانون حاكميت منطق با كه است آن در رويکرد اين جذابيت (120: 1896، 1كرد.)هارلو مراجعه قانون

 قاضي نقش. يابندمي معنا شهروندان و دولت ميان رابطه در كه اسـت واژگـاني و مفاهيم در ابهام اصل، نبود اين الزام. دارد

زيان،  آيا اينکه ؛اعالم دارد اعالمي جنبه اصوال او عملکرد و گرددمي محدود قانون با وضعيت انطباق اي، بهنظريه چنين در

 خواهيم تکلفي هيچاشيم، بينب همراه نيز عقيده اين با اگر. خير يـا اسـت بوده عمومي مرجع صـالحيت نـقض از ناشي

 تقصير تشخيص در كارشناس كاربرد و شد خواهد محدود بسيار نيز قاضي مانور قدرت و تشخيصي صالحيت كه گفت

 (183-188: 1811)زرگوش و ارجمند، . شد خواهد محدود

 هادولت وظیفه نوع بر تکیه  -1-4

 كلى كنترل خالف عمل خود با رابطه در و باشد موثر رلكنت مجازات با جلوگيرى وظيفه با رابطه در انتساب آستانه

 شدت به را جهانى وجدان مجرمانه عمل خود كه آنجا از. است انـتساب آسـتانه بودن ممتافوت سخن اين دليل. باشد

 گفت توانمى مطلب اين توضيح در. است كافى مسئوليت تحقق براى كلى كنترل يعنى پائين آستانه وجود كندمى ناراحت

 با رابطه در دولت تعهد ولى است كافى موثر كنترل معيار ، لذانتيجه نه و اسـت فـعل به تعهد جلوگيرى به تعهد دولت كه

 ديوان. نپذيرفت را فوق احتماالت از يکهيچ عمال ديوان. است كلى كنترل معيار پس است نتيجه به تعهد عمل نفس

 موثرى كنترل اينکه يا و باشد شده صادر خاصى دستور اقدامى هر با رابطه در بايد عـمل انـتساب تحقق براى بود معتقد

: 1811. )راعي، بـاشد بوده سايد ژنو نيت با بايد شده داده دستور كه كرد تصريح نيز نکته اين به ديوان. باشد داشته وجود

161-162) 

 با ديوان. كرد اتخاذ دعوا اثبات ادله راستاى در كه بـود مـسيرى خاذات نتيجه رساند بندىجمع اين بـه را ديوان آنـچه

 يا دليل عنوانبه تواندنمى امرى هر و باشند برخوردار باالئى آستانه از بايد دعوا اثبات ادله كه ساخت همراه را خود مبنا اين

 عامل عنوانبه موثر كنترل وجود تـمام صـراحت با كنترل موضوع با رابطه در رو اين از. گيرد قرار حـکم صـدور امـاره

 بـيان زمينه اين در حقوقدانان از برخى آنچه به نتيجه در و پذيرفت را دولت به خصوصى هاىگروه و افراد عمل انتساب

 چندگانگى و تـعدد به اداعتق نتيجه در و بود المللىبين دادگاه متعارض آراء از ناشى كه موضوع اين. داد كردنـد؛پايانـ

                                                      
1 Harlow 
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باشد، مى نيز ديوان رويه وحدت بيانگر كه راى چنين صدور با و ناحيه اين از حداقل بود آورده بوجود را المللبين حقوق

 (162: 1811)راعي، . شد منتفى

 مفهوم خطای کارمند -1-1

ت و آن تمييز تقصير شخصي شناخت مسئوليت مدني كارمند نسبت به اشخاص منوط به حل مسأله مقدماتي مهم اس

از تقصير اداري )خطاي شغلي( است، تا تقصير شخصي بر عهدۀ كارمند و تقصير اداري بر عهدۀ دولت به معني اعم يا بيت 

در تعريف خطاي شغلي آمده است: خطايي كه در هنگام انجام حرفۀ معين به وجود مي آيد. مانند خطاي وكيل  المال باشد.

ر صدور حکم و پزشک در معالجه يا عمل جراحي و مهندس در ترسيم نقشه مهندسي خطاي شغلي از در دفاع و دادرسي د

نقض اصول و قواعد موضوعي و متعارف هر شغل به وجود مي آيد، مانند اين كه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. يعني 

 (90: 1811ادري جهرمي، از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نمايد. )رستمي و به

هر »برخي از حقوق دانان بر اين عقيده اند، كه خطاي اداري عبارت است، از تقصيرهاي متعارف يک سازمان دولتي: 

اداره و مؤسسۀ عمومي در انجام وظايف خود بايد در حدود متعارف مراقبت داشته باشد، كه از اعمال او زياني به كسي وارد 

ته اشتباهات و تقصيرات براي دستگاه غير قابل اجتناب است و مسئول آن بايد دولت باشد، ولي اگر نشود. در اين حدود الب

خارج شود، تقصيرات مزبور خطاي شخصي  –كه تشخيص آن بر عهده قاضي است  –اشتباهات و تقصيرات از اين حدود 

مهم »( نويسندگان تصريح كرده اند، كه: 301: 1898)مؤتمني طباطبايي، «. مستخدم بوده و او بايد از عهده خسارت برآيد

در مورد «  ترين ويژگي خطاي اداري اين است كه تقصير ايشان در حين انجام وظيفه يک تقصير حرفه اي به شمار مي رود

مسئوليت پيشه وران گفته شده است، كه اين مسئوليت در اكثر اوقات مسئوليت قراردادي است، نه مسئوليت قهري. زيرا 

براي ارائه و تقديم خدمات به مشتريان به وسيلۀ قرارداد با آن ها مرتبط مي باشند. حقوق دانان نيز در اين باره آن ها 

معتقدند: در جايي كه مسئوليت قراردادي باشد نمي توان به مسئوليت خارج از قرارداد استناد كرد. )بهرامي احمدي، 

 (18-12الف:  -1811

معيار وجود خطاي عادي است، بنابراين در خطاي فني رفتار شخص متعارف از آن همان طوري كه رفتار شخص عادي 

صنف كه از لحاظ آگاهي و صالحيت علمي در حد معمول باشد، مالک خطاي شغلي است. منظور از اصول ثابت و مستقر 

و در آن مجادله اي ندارند. اصولي است، كه در بين رجال فن، در آن ها مناقشه اي وجود ندارد و اكثريت به آن تسليم بوده 

البته بايد اوضاع و احوال خارجي كه او را احاطه كرده است، نيز در نظر گرفته شود. زيرا در مشاغل فني سطوح و درجاتي 

وجود دارد. به نحوي كه ممکن است يک شغل معين داراي چندين درجه و سطح باشد. لذا بايد براي هر يک از آن ها معيار 

پزشک عمومي در رفتار و انجام عمل فني خويش از يک پزشک متخصص تفاوت هايي  مثالًداشته باش.  فني خاصي وجود

دارد. بالتبع ارزيابي خطاي او با خطاي پزشک متخصص تفاوت دارد. لذا بايستي براي هر گروه از مشاغل معياري در نظر 

رفۀ وكالت معيار خطاي شغلي براي كارآموز گرفته شود، كه رفتار فني شخص متوسطي از همان گروه است. مثال در ح

 (91: 1811وكالت غير از معيار خطاي وكيل درجه يک مي باشد. )رستمي و بهادري جهرمي، 

بعضي از حقوق دانان فرانسه بين خطاي عادي و خطاي شغلي در هنگام انجام شغل تفاوت قائل شده اند. خطاي عادي 

كاري كه حرفۀ وي است، مرتکب مي شود. بدون اين كه خطا ارتباطي به  خطايي است، كه شخص در هنگام انجام دادن

اصول فني آن شغل داشته باشد. مثل اين كه پزشک در هنگام عمل جراحي مست باشد و معيار خطاي عادي معيار مشهور 
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رفه مرتکب خطا، يعني انحراف از رفتار معمولي شخص عادي. اما خطاي شغلي خطايي است، كه شخص در هنگام انجام ح

آن مي شود و با اصول فني آن حرفه مرتبط و متصل مي باشد. نظير آن كه پزشک در تشخيص بيماري دچار اشتباه شود. 

به نظر اين حقوق دانان، پيشه ور در خطاي شغلي مسئول نيست. مگر اين كه خطاي او سنگين باشد. زيرا هراس از 

اد در شغل مي گردد و باعث انسداد باب علم و دانش خواهد شد. مسئوليت موجب سلب آزادي عمل و اطمينان و اعتم

 (92-91: 1811)رستمي و بهادري جهرمي، 

  دولت مدنی مسئولیت یپیشینه  -1-6

 هر از و نداشت كسي برابر در ضماني هيچ دولت گذشته در. است جديدي نسبتا يانديشه دولت مـدني مسئوليت

 الهي حاكميت در انديشه اين رمز و the king can do no wrongگفتندمي ليسانگ در كهچنان بود بري مسئوليتي

 بـدست تـغلب و زور يا خدا از كه مردم از نـه را خود مـشروعيت و بـود زمين روي در خدا سايه او چراكه. بود نهفته پادشاه

 انديشه اين و. مجري هم و قاضي بود، هم ذارقانونگ بود، هم مايريد وحاكم مايشاء فعال پادشاه هم عملي لحاظ از. آوردمـي

 ديـگري يا. است بري كيفر از شود جرمي مرتکب خليفه اگـر گويدمـي جـايي در حنيفه ابو حتي. بود هم اسالم در

 يضتـفو به او كه خداست اين ندارد، زيرا كيفري دنيا اين در بدهد كسي به زنا نسبت يا بنوشد باده اعظم اگراما گويدمـي

 شامل زمان مرور در انديشه اين كمكم. نيست سـازگار قدرت با مسئوليت گفتمي كه است نقل هم هيتلر از. اسـت شـده

 (12: 1811)مرادخاني و اسفندياري، . شد هم پادشاه كارگذاران همه

 وظيفه است، ثانيا مردم ثريتاكـ اراده بـر مـبتني دولتي اقدامات اوال گفتندمي و داشتند هم داليلي خود براي هاآن

 افراد منافع خاطر به نبايد اسـت، كه عمومي مـنافع متضمن دولت اقدامات ثالثا. است عمومي حاكميت اعمال دولت اصلي

 crownدولت) عليه دعاوي قانون تصويب با انـگليس در ايـنرو ( از209-206: 1892)صدرالحفاظي، . شود متوقف و محدود

proceeding Act 1944) بعد به تاريخ اين ( از19: 1896)غمامي، . شد پذيرامکان دولت دعاوي طرح باراولين براي 

 در انـگليس حـقوق از الهام با و فراوان ماجراهاي از بعد نيز امريکا در. بود وكاركنانش خود خطاهاي ضامن پادشاه ديگر

 دولت مسئوليت (Federal tortclarms act 1946) فدرال ولتد مدني مسئوليت دعاوي قانون تصويب با 1861 سال

 انـديشه اين 1918 انقالب با نيز فرانسه ( در88: 1831)آندره، . شد پذيرفته كامل طوربه خود كاركنان خطاي به نسبت

 ديد آسيب دولتي واگني توسط شخص اين شد پذيرفته بالنکو رأي از بـعد و 1190 سـال از قانوني صورت امابه آمد پديـد

 از پس رسمي طوربه دولت مدني مسئوليت و داد رخ زمينه اين در اختالفاتي كرد رجوع دادگاه به خسارت جبران براي و

. دارد طوالني بسيار ايسابقه دولت مسئوليت اروپايي كـشورهاي ديـگر مانند فرانسه در البته. شد پذيـرفته رأي ايـن

 منافع تأمين بايد دولت اوال: زير داليل به شدند معتقد دولت مطلق مسئوليت به برخي ميان اين ( در1813)رضايي زاده، 

 در همه تساوي ثالثا. باشد الگو بايد خود و است ملت جان حفظ مسئول دولت ثانيا. دهد قرار خود همت وجه را عمومي

 ضرر وجود كند، صرفمي ايـجاد مـسئوليت دولت اعـمال همه نظريه طبقاين فلذا. كندمي ايجاب را امر اين قانون برابر

 (212-208: 1892)صدرالحفاظي، . كارمند نـه است مسئول دولت فقط و است كافي
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 مدنی دولت : مـسئولیت هاىنظريه -1-7

 تقصیر  -1-8

 فراوان هاييزنگمانه درگير را است، ما خويش چهره از اوليه تصويري ترسيم مقام در كه تقصير، آنگاه نظريه

( 819: 1899)طباطبايي موتمني، . باشد شده تقصير مرتکب خود اعمال انجام در كـه اسـت مسئول وقتي سازد؛دولتنمي

 اشخاص به وارد زيان به دولت، نسبت ديگر، الزام عبارت به. شود؛تقصيرمي ناشي ساده دليل همين از نيز مسئوليت مبناي

 اختيارات اعمال يا وظـايف انـجام در كـه است تقصيري از شود، ناشيمي حاصل عمومي مقامات تتصميما و اقدامات از كه

 حقوق-حقوقي- اشخاص و خصوصي حقوق اشخاص بين چنداني نظر، تفاوتنقطه ايـن از. است شـده مـرتکب خويش

 حقوقي، حقوق اشخاص جمله شخصي، از ئوليتمس تواندمي كه دليلي ساخت، تنها عنوان توانمي و. ندارد عمومي، وجود

: 1893)كاتوزيان، . است وارده ضـرر و تقصير بين عليت رابطه كند، وجود توجيه خسارتي جـبران بـه نـسبت را عمومي

 در شوند، و متضرر اشخاصي يا شخص، شخص يک عمل نتيجه در جامعه، هرگاه در اشخاص ميان روابط ( در191

 »اطالق با و رفته او سوي به گرفته، بالدرنگ نشأت زيـان عـامل تـقصير از وارده زيان كه شود مشخص يهاول هايارزيابي

 به دولت، نسبت براي ايويژه گيري، خصوصيتجهت اين اصل در. سازد جبران را وارده زيـان كه خواهيماو، مي به«مقصر

است،  دولت تـقصير از ناشي كـه زمـاني خصوص در توانمي را ارانتظ همين و نيست ترسيم خصوصي، قابل حقوق اشخاص

 دانسته آن، ملزم به نـسبت بـايد كه اوست باشد، هم زيان ورود دولت، عامل تقصير كه مواردي در يعني. دانست حاكم

 به او، قادر به وارد زيان و تقصير اين ميان سبب رابطه اثبات دولت، و تقصير اثبات با ديدهتقصير، زيان نظريه در. شود

 دارد، به عمومي مرجع تقصير اثبات در دولت مدني مسئوليت دعـواي خواهان كـه اما الزامي. بـود خواهد غرامت دريافت

 ديگري، از عامل از زيان، ناشي اين است مـمکن نـباشد، بلکه دولت تـقصير از ناشي تواندمي وارده زيان كه است معنا اين

 نخستين گـردد؟در تـقصير مرتکب تواندمي اعتباري، چگونه شخصيت يک عنوان به دولت اما. عمومي، باشد مقام لهجم

 آن بـاعث و دولتـ، باني قانون، خطاي ديد از كه است زيانبار شرايطي دولت، تحقق تقصير كه نمود عنوان توانگام، مي

 تـعريف، تبيين ايـن با تواندنمي دولت تقصير كه است آن واقعيت اما. آن در شاغل عمومي مقامات نه شودمي دانـسته

 (19-16: 1811)زرگوش و ارجمند، . گردد

اين نظريه كه خاستگاه غربي نيز به همراه دارد، مبتني بر اين باور است، كه مسئوليت انسان در جايي است، كه خطايي 

ين و عقالني ترين مبناي مسئوليت خطاي عامل ورود زيان است. مرتکب شده است. حتي ادعا شده است، كه بديهي تر

 (98: 1811( پيدايش نظريه تقصير تحت تأثير دو جريان بوده است. )رستمي و بهادري جهرمي، 8: 1898)كاتوزيان، 

 ايخـوانده هيچ كه اندازه آن تا است نامشخص و كننده پيچيده، سردرگم تقصير، بسيار بر مبتني مدني مسئوليت

 آنـ دولتـ، در مدني مسئوليت به ناظر قضايي تصميمات و قوانين تمام انعکاس به قادر كه بيابد اختالفي يا و دعـوا تواندنـمي

 كاملي صورت به كه است ايتکه چهل پتوي خويش، همانند كليت در مدني مسئوليت ( نظام1883، 1)كنت و ريچارد. باشد

 دليل دو ويژه، بهديگر، به داليل كنار دولت، در حال، تقصير هر در( 889: 1881، 2لتر و كالرک)وا. اسـت نـشده سـاخته

                                                      
1 Kenneth and Richard 

2 Walter and Clark 
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 اما. نـيست تـعريف قابل سادگي دولت، به هايصالحيت تنوع و تعدد همچنين و دولت شخصيت بودن(اعتباري)حقوقي

 تأمل. سازدنمي موضوع، قانع اين زواياي و ابعاد تبيين و نآ نمودن رها به نسبت را حقوقي نظم موانع، هيچ قـاعدتا، اين

 يکديگر از را رويکرد دو تواندولت، مي تقصير مفهوم تحليل در آموزد، كهمي ما حقوقي، به هاينـظام در بـيشتر

 بينش دو اين تـحليل و نبيا آيد، بهمـي پي در آنچه در(. مثبت)ايجايي نگاه ديگري و(منفي)سلبي رويکرد بازشناخت؛يکي

 در بيستم قرن اوائل در فرانسه كشور نبود، ديوان مناسب يا ميسر"قراردادى تقصير"قالب از گيرىبهره. پرداخت خواهيم

 دارد وجـود تـقصير اماره اشياء اين محافظ عليه شود وارد ديگرى به خسارتى منقول اشياء از اگـر كه كرد اعالم خود حکم

 حيوانات محافظان و منقول اشياء محافظان كه داد راى كشور ديوان بعدا و. كند ثابت را خود تقصيرىبى بايد كه اوسـت لذا

 نظر اين نتيجه(. 1806 مه 1 و 1803 ژوئن 8 فرانسه كشور ديوان)شوندنمى مبرا مـسئوليت از قـاهره قوه اثبات با جز

 (62: 1880هرامي احمدي، )ب. نـدارد چندان تفاوت"عينى مسئوليت"با

 خـطر ايجـاد نظريه -1-8-1

مطرح شد و توسعه يافت. طرفداران اين نظريه « سالي»و « ژوسران»هاي اين نظريه توسط دو حقوقدان فرانسوي به نام

كند بايد مسئوليت ناشي از ايجاد پردازد و پيرامون خود محيطي خطرناک ايجاد ميگويند: هر كس كه به فعاليتي ميمي

(. بين طرفداران اين نظريه اختالف نظرهايي وجود دارد، گروهي اعتقاد 63: 1880را تحمل نمايد )بهرامي احمدي، خطر 

برد و خطر ايجاد شده ي خطر ايجاد شده شخصي است كه از استفاده از چيزي نفع ميشخص مسئول در نظريه»دارند كه 

(. عمده دستاورد اين نظريه اثبات مسئوليت كارفرما در 18م: 2011-2010)بريک، « همان خطر ناشي از انتفاع اوست

برد، مسئوليت مدني ناشي از كار را نيز ي مادي ميحوادث ناشي از كار است كه چون كارفرما از نيروي كار كارگر استفاده

است كه ناشي از (. اين نظريه تنها قادر به توجيه آن دسته از الزامات دولت 31و  39: 1819بايد متحمل شود )باريکلو، 

دهد، چرا كه هيچ توجيهي براي مسئوليت هاي انتفاعي او باشد. همين بيان به خوبي نارسايي اين نظريه را نشان ميفعاليت

(. ايراد ديگر وارد به اين 282: 2، ج 1818دهد )زرگوش، هاي غيرانتفاعي است، ارائه نميبدون تقصيري كه ناشي از فعاليت

برد، پس بايد زيان ناشي از آن را توان گفت دولت از فعاليت مستخدم سود ميه همان نسبت كه مينظريه اين است كه ب

برد و ريسک ناشي از فعاليت توان گفت اين مستخدم است كه از استخدام شدن در دستگاه دولتي سود ميهم بپذيرد، مي

ي خطر اشخاصي هستند دوم از معتقدان به نظريه (. گروه809: 2، ج 1818خود را از بدو استخدام بايد بپذيرد )زرگوش، 

كه معتقدند هر فعاليتي كه ذاتا خطرناک باشد، اگر به زياني منجر شود، به طور خودكار مسئوليت دولت را به دنبال خواهد 

اليت و ايجاد داشت، اعم از اينکه اين فعاليت براي او سود مادي به دنبال داشته باشد يا خير يا اينکه وي در انجام اين فع

ي دعوا از نظر (. بنابراين هر گاه فعاليت خوانده281: 2، ج 1818خطر تقصيري مرتکب شده باشد يا نشده باشد )زرگوش، 

جامعه غير عادي و نامتعارف باشد و براي ديگران خطري ايجاد كند، شخص مسئول پرداخت خسارت خواهد بود )حکمت 

 دارد اهميت آنچه بلکه نيست مطرح شده ضرر ورود باعث كه فعلى نادرستى يا ىنـظريه، درست اين در (.96: 1816نيا، 

 خطرناک محيطى خود پيرامون پردازدمى فعاليتى به هركس: گويندمى نظر اين طرفداران. است خـوانده بـه ضرر انتساب

. كند تحمل نيز را آن زيان بايد ردبمى را چيزى سود هركس و بردمى سود خطرناک مـحيط اين از او. آوردمـى بـوجود

 از اعم شودمى سودى هرگونه شامل است موردنظر كه ، سودىگونه يک در: است شده مطرح گـونه دو بـه خطر نظريه

 ورزش و گردش مشغول خود چرخه دو بر سوار كه كسى ترتيب اين به. معنوى سود يا باشد مادى سـود، سـود آن اينـکه
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 مـرتکب يا و شـده مرتکب تقصيرى خواه-برسد زيانى ديگرى به او عمل از برد؛بنابراين، اگرمى سـود خـود كار از است

 دانندمـى جايى به منحصر را مزبور ، نظريهخطر نظريه پيروان از بعضى. است ضرر جبران مسئوول هرحال در-باشد نـشده

 برابر در خطر"نـظريه را فـرض اين بعضى علت همين هب و شداب داشته درنظر مادى نفع خود فـعاليت در شـخصى كه

 را ديگـر انـتفاعى مؤسسه يا كارخانه يا كارگاه شخصى كه شودمى جايى به محدود مزبور بنابراين، نظريه انددانسته"انتفاع

 به آمده وارد هـاى يانز مـسئول باشد شده مرتکب تقصيرى آنکه بدون را فردى چنين. كندمى مديريت يا اندازدمى راه

( اين نظريه كه جزء نظريه مسئوليت هاي بدون تقصير به حساب مي آيد و از 63: 1880)بهرامي احمدي،  دانند.مى ديگران

لحاظ تاريخي بر نظريه تقصير تقدم زماني نيز دارد، بيان مي دارد، كه هر كس به فعاليتي بپردازد و محيط خطرناكي براي 

هر »ي آورد، بايد زيان هاي ناشي از آن را نيز جبران نمايد. شعار طرف داران نظريه خطر اين بود، كه: ديگران به وجود م

در اين ديدگاه آن چه اهميت دارد، درست يا نادرست بودن «. ي را مي برد، زيان هاي آن را نيز تحمل كندسود كاركس 

 (91: 1811ستمي و بهادري جهرمي، فعل باعث ضرر نيست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است. )ر

مهم ترين فايده اين نظريه اين است، كه با حذف تقصير از زمره اركان مسئوليت مدني دعاوي جبران خسارت آسان تر، 

 (8: 1898به مقصود مي رسد و زيان ديده از اثبات تقصير خوانده معاف مي شود. )كاتوزيان، 

ز نظريه تقصير تمايل به نظريه خطر گرديد، تأثير مکتب تحققي ايتاليا درباره يکي از مهمترين عواملي كه باعث انتقاد ا

استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پايه گذاري شد، « آنريکوفري»مسئوليت كيفري بود. اين مکتب در زمينه حقوق جزا توسط 

وارده بايد اساس تعيين مجازات قرار  كه مدعي بود مسئوليت اخالقي مجرم نبايد معيار معيين مجازات باشد. بله ميزان زيان

 گيرد، زيرا هدف از مجازات حمايت از اجتماع و عبرت ديگران است. 

است، كه مبناي مسئوليت مدني در حقوق « نفي ضرر»نکتۀ جالب در مورد اين نظريه شباهت اين نظريه به نظريه 

فقهي با  قواعدطرف داران نظريه را مترادف يکي از اسالم است. حتي بعضي از اساتيد حقوق ايران، شعار ذكر شده از سوي 

 (101: 1898مي دانند. )كاتوزيان، « من له الغنم فعليه الغرم»عنوان 

البته بايد به اين نکته توجه شود، كه علي رغم شباهت ظاهري اين دو جمله كه مي توانند ترجمه يکديگر به زبان هاي 

است و منظور از آن « الخرج بالضمان»حقوق اسالم اين ضابطه مدلول روايت  مختلف باشند، تفاوت هايي يافت مي شود، در

و نماآت و منافع است.آن چه كه بايد در اين گفتار بيان شود و به موضوع تحقيق كه مسئوليت مدني نمايندگان تالزم ملک 

است، مرتبط مي باشد اين است، كه نظريه فوق دربارۀ اشخاص عمومي كاربرد بيشتري دارد. مثالً درباره دولت و سازمان 

نويسندگان مبناي مسئوليت مدني دولتي را خطر ايجاد شده از هاي دولتي كه قبول نظريه تقصير مشکل است، بسياري از 

( بر اين اساس در دعواي مسئوليت كافي است، كه زيان ديده ارتباط 33: 1896اعمال او معرفي مي نمايند )غمامي، 

وقف شده يا خسارت وارده را با عمل ارادي اثبات نمايد، به طور مثال اگر كسي در اثر تفتيش بي نتيجۀ مأمورين گمرک، مت

مجبور به تغيير مسير گردد، مي تواند تقاضاي جبران خسارت وارد به خود را از اين بابت بنمايد. يا هرگاه در اثر مجاورت با 

يک ميدان تيراندازي شخصي آسيب ببيند، يا عبور لوله هاي نفت يک پااليشگاه موجب ورد خسارت به زمين هاي زراعي 

 ته اي خسارتي وارد آيد، دولت به خاطر ايجاد خطر نامتعارف مسئول است. گردد، يا در اثر آزمايشات هس
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 ی نفی ضررنظريه -1-8-2

. است نشده وضع بر اساس اين نظريه كه مبين مفاد حديث الضرر است: در اسالم از طرف شارع هيچ حکم ضرري

 منابع و طبيعت كردن نابود و ريبتخ و زيست ساختن محيط آلوده رواز اين. نيست جايز نيز ديگران به زدن ضرر بنابراين

 امور مشمول الضرر يقاعده. است كرده نفي را آن اسالم كه است ديگران زيان زدن به هاينمونه ترينروشن از طبيعي

هاي اصالحي و سازنده هم به اضرار در (. بنابراين چنانچه ترک اقدام132-181: 1880)بهرامي احمدي،  .شودنيز مي عدمي

بينجامد، اين قاعده با آن مقابله خواهد كرد. از جمله نتايج مترتب بر شمول قاعده بر امور عدمي، اثبات محيط زيست 

-هاي آلودههاي ناشي از فعاليتشود، بلکه ضمان خسارتضمان است. اين قاعده نه تنها مانع از اضرار به محيط زيست مي

 (.13: 1813دهد )تاريمرادي و فخلعي، ده قرار ميزنني خسارتكننده يا ترک اقدام اصالحي را هم بر عهده

 ی احترام اموالنظريه -1-8-3

ي ديگري قرار گيرد )بهرامي احمدي، منظور از اين نظريه اين است كه مال يا عمل انسان نبايد مجاني مورد استفاده

تاله كفر و اكل لحمه من ساب المومن فسوق و ق»اند: گيرد كه فرموده(. اين قاعده از حديث نبوي سرچشمه مي31: 1811

ناسزا گفتن به مومن گناه، قتل او كفر، غيبت او از معاصي و احترام مال او مثل « معصيه اهلل و حرمه ماله كحرمه دمه.

 (139، باب 1ق، ج 1313احترام خون اوست )حر عاملي، 

ان ضمانت اجرا، متناسب با گويند كه هدر نبودن خون مومن كه به عنوموسوي خميني در مورد احترام مال مومن مي

رساند كه همين ضمانت اجرا در مال مومن نيز وجود دارد. بنابراين اگر كسي شرايط براي آن قصاص يا ديه تعيين شده، مي

 (103: 1888مال مومن را تلف كند، ضامن خواهد بود. )بهرامي احمدي، 

رو تعريفي از مال شوند. از اينن مال محسوب ميبراي تمسک به اين نظريه بايد ثابت كرد كه محيط زيست و عناصر آ

 ضروري است:

؛ مال چيزي است كه در مقابل آن مال داده «المال ما يبدل بازائه المال»اند: از نظر لغوي مال را چنين تعريف كرده

به طور از نظر اصطالحي نيز مال چيزي است كه نزد مردم مطلوب است و  (.20: 2ق، ج 1318شود )موسوي بجنوردي، 

(. طبق اين تعريف 80: 2ق، ج 1318كند. )موسوي بجنوردي، مستقيم يا غير مستقيم نيازهاي معيشتي آنان را بر طرف مي

ي را تامين مي كند. همچنين از آنجا كه بسياري از عناصر محيط زيست جزء انفال مال نيازهاي معيشتي افراد به وسيله

گذاري هستند نفال، مويدي بر ماليت عناصري از محيط زيست كه قابل قيمتهستند، روشن شدن حکم ماليت و مالکيت ا

 نيز خواهد بود. 

 مفهوم ارکان خسارت در مسئولیت مدنی دولت -1-9

 اينکه يا و باشد داشته فعليت حال زمان در خسارت كه است اين بودن مسلم از منظور: باشد مسلم بـايد الف( خسارت

 كارگري بر جراحتي هرگاه مثال. نيست جبران قابل باشد حدسي و احتمالي خسارت اگر و باشد قـطعي آيـنده در آن ظهور

است،  معالجه مدت مداواي هزينه به مربوط فقط مورد اين در خسارت يابد بهبودي مداوا نتيجه در بـالفاصله كـه آيـد وارد

 دو كه است مسلم بشود معيني مدت در استراحت به مجبور در كارگر كه باشد قسمي بـه شـده وارد جـراحت اگر ولي
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 ماه چند خسارت آينده؛ يعني به مربوط خسارت ديگري و معالجه هزينه خسارت است، يکي آمده وارد او به خـسارت جـور

 يـک خطاي واسطه به مزبور اسب باشد، و برنده دوانياسب مسابقات در معموال كه باشد داشته اسـبي كـسي اگر يا. بيکاري

 در اسب شركت عدم باب از تواندنمي اسب كـند، صاحب شـركت مـسابقه در نتواند جراحت آن اثر در و شود مجروح نـفر

 پيروز مسابقه در دفـعه هـر بحث مورد به اسب كه نيست مسلم وجه هيچ به چون. كند خسارت مطالبه تـقاضاي مـسابقه

 (19: 1813)اكبري، . باشدنمي جـبران قـابل و است احتمالي خـسارت ايـن عبارت، ديگر شود؛ به

 جبران قابل باشد عام خسارت اگر و باشند شده متضرر مـعيني افـراد يا فرد اينکه يعني: باشد خاص بـايد ب( خسارت

 قـابل شده وارد خسارت باشند شـده متضرر تدول اقدامات از ناحيه يک يا و شـهر يـک مردم اكثريت اگر نيست؛ مثال

 ناشي خسارات ديگر، اين عبارت به يا. است شده تـقسيم افـراد تمام بين عادالنه طوربه عدالتيبي باشد؛ چوننمي جـبران

 يک متوجه اتكـرّ بـه زيـاني و ضرر اگر ولي. است گرفته صورت عـمومي رفـاه منظور به كه بوده دولت حاكميت اعمال از

 جبران بايد خسارت دفعه هر و شودنمي عام به تبديل و دهدنمي دسـت از را خـود بودن خاص شود، جنبه نفر چـند يـا

 (1811)ابوالحمد، . شود

 فـعاليت فعاليت، بويژه هرگونه الزمه كه مختصر خسارتهاي بـعضي كه مـعنا اين به: باشد غيرعادي بايد پ( خسارت

 قانون(3)ماده كه طوري به. است تخفيف قابل حداقل يـا اغماض قابل نمايدمي تـلقي عـادي را هـمان عرف و اسـت اداري

 : دهد تخفيف زير موارد در را خسارت ميزان تواندمي دادگاه»: داردمي مقرر مدني مسئوليت

 . باشد كرده مـساعدت و كـمک ديـده زيـان به مؤثري نحو به زيان كنندهء خـسارت، وارد وقـوع از پس هرگاه-1

 تنگدستي و عسرت موجب نيز آن جبران و باشد اغماض قابل عرفا كه بـوده غـفلتي از ناشي خسارت وقـوع هرگاه-2

 . شود زيان كننده وارد

 و كـمک آن نشد اضافه به يا نموده فراهم را زيان ايـجاد تـحصيل موجبات انـحاء از نحوي به ديده زيان كه وقتي-8

  (19: 1813)اكبري، «. باشد كرده تـشديد را زيـان كـننده وارد وضـعيت يـا

 

 مسئولیت مدنی دولت با رويکرد فقهی -2

 نظريات فقهی بر مسئولیت مدنی دولت

 قاعدة الضرر -2-1-1

اسالم است.  يت مدني در حقوقمسئولقاعدۀ نفي ضرر يا قاعده الضرر از مهم ترين قواعد فقه اسالمي و از مباني مهم 

البته فقها عالوه بر بحث ضمان، از اين قاعده در زمينه هاي ديگري از جمله عبادات نيز بهره جسته اند. مبناي بسياري از 

خيارات مثل خيار غبن و عيب و همچنين حقوقي از جمله شفعه را قاعدۀ الضرر دانسته اند. )رستمي و بهادري جهرمي، 

1811 :10) 

( 23: 1812؛ مکارم شيرازي، 196: 1891فقهاء دليل عمدۀ قاعدۀ الضرر روايت است. )بجنوردي،  به عقيده بسياري از

«. الضرر و الضرار»فرمودند: « سمره ابن جندب»اين قاعده از روايت معروف پيامبر )ص( گرفته شده، كه آن حضرت به 
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از امام « عقبه بن خالد»ست، از جمله روايت ( البته در احاديث ديگري نيز اين مطلب آمده ا283 – 282:  1866)كليني، 

صادق )ع( كه در آن امام )ع(، قضاوت پيامبر در خصوص حق شفعه را بيان مي نمايد، كه پيامبر )ص( بين شركا حکم به 

از امام صادق )ع( قضاوت پيامبر « عقبه بن خالد»و همين طور باز در روايت ديگري « الضرر و الضرار»شفعه كرد و فرمود: 

در خصوص آبياري نخلستان هاي بيان مي كند و دستور مي دهد كساني كه باغ خود را آبياري مي كردند، آب را حبس 

 (231: 1811)شکاري، «. الضرر و الضرار»نکند و آن گاه فرمودند: 

، مثل اين عالوه بر احاديث ياد شده به موجب آياتي از قرآن كريم نيز مي توان گفت: كه در اسالم ضرر نفي شده است

يعني زنها را براي ضرر رساندن نگه نداريد. همچنين خداوند در آيۀ « وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا »آيه شريفه كه فرمود: 

واليضار كاتب وال »نيز معروف است، از ضرر نهي نموده و مي فرمايد: « دين»از سورۀ مباركۀ بقره كه به آيه  216شريفۀ 

مجهول باشد، يعني نبايد صاحب دين به كاتب و نويسنده دين ضرر برساند و اگر اليضار معلوم « ال يضار»اگر كه « شهيد

 باشد، معناي آيه چنين خواهد بود،ک ه كاتب هنگام نوشتن خيانت نکند. 

كند و مي  در آيه ديگري نيز خداوند والدين را از رساندن ضرر به يکديگر يا طبق يک نظر به فرزندان خود نهي مي

برخي از نويسندگان نيز نفي ضرر به خود يا ديگري را از مستقالت عقليه دانسته و مبناي «. الَ تُضَارَّ وَالِدَۀٌ بِوَلَدِهَا»فرمايد: 

عقلي براي اين قاعده قائل شده اند. به هر حال قدر مسلم اين است، كه شارع مقدس از ارتکاب فعل ضروري نهي نموده 

بين فقها بحث هاي مبسوط و طوالني وجود داشته است. )الموسوي الخميني، « الضرر»رد مفاد قاعده است. اما در مو

( درباره مفهوم ضرر برخي آن را ضد نفع و برخي ديگر عدم نفع و گروهي نقض در حق 280ق: 1301؛ نراقي، 138: 1893

به سوءحال معنا مي كند، مي نويسد: سوء حال و ديگران سوءحال تفسير نموده اند. راغب اصفهاني پس از آن كه ضرر را 

ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد يا به خاطر فقدان عضو يا نقص آن در بدن است يا ناشي از 

نداشتن مال و آبرو است. به هر حال ضرر عبارت است، از دست دادن آن چه را كه انسان دارا است، اهم از نفس يا عرض يا 

ل يا اعضاء بدن و هر چيز مفيد ديگر. الزم به ذكر است كه نظريات مختلفي در مورد نحوه داللت اين قاعده ارائه شده ما

 (11: 1811است، كه به علت ارتباط كم آن با موضوع اين تحقيق به آن ها اشاره نمي شود. )رستمي و بهادري جهرمي، 

 قاعدة اتالف -2-1-2

ي قاعده اتالف است و منظور از آن به طور اجمال اين است، كه هرگاه كسي مال يکي از قواعد اساسي در مسئوليت مدن

 ديگري يا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نمايد، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود. 

قابل آن عوضي مال نيز در اصطالح چيزي است، كه به علت منافع واقعي يا اعتباري آن مورد رغبت عقال بوده و در م

 (3: 2، ج 1893پرداخت كند )الموسوي الخوئي، 

قاعدۀ اتالف از ديرباز در كانون توجه فقها و حقوق دانان بوده است و در موارد عديده اي اتالف را موجب ضامن بودن 

بيب، حجام، شخص دانسته اند. به طول مثال از اين قاعده براي اثبات مسئوليت در تلفات جاني و جراحات و مسئوليت ط

 (109: 2ق، ج 1319ختان، بيطار و مانند آن استفاده كرده اند )يزدي، 

( گرفته شده است. البته عين اين 60: 1869)نجفي، « من اتلف مال الغير فهو له ضامن»اين قاعده از جمله معروف 

صوص كلماتي كه حاكي از عبارت در كتب احاديث وجود ندارد، لکن از شهرت زيادي برخوردار است و در بسياري از ن

 «.علي اليد ما اخذت حتي تودي»مضمون اين جمله باشد، وجود دارد، كه مهم ترين و معروف ترين آن عبارتست از: 
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فَمَنِ اعْتَدَى  »البته براي استفاده از اين قاعده، فقها به آياتي از قرآن كريم نيز استفاده كرده اند، از جمله آيۀ شريفۀ 

شيخ طوسي «. يعني هر كس به شما تجاوز كرد، همانند او بر او تعدي كنيد« »تَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْعَلَيْکُمْ فَاعْ

از سورۀ  30( و ديگران اين آيه را به عنوان يکي از مستندات قاعده اتالف بر شمرده اند. و آيۀ شريفۀ 60)الطوسي، بي تا: 

از اطالق اين آيه استفاده مي شود، كه جزاي تعدي و اتالف ...«  مِثْلُهَا يئَۀٌسَ يئَۀٍجَزاءُ سَوَ : »مباركۀ شوري كه مي فرمايد

مواخذه و ضمان است. البته مرحوم شيخ در مکاسب بيان مي دارد، كه اين آيه اخص از مدعا است، زيرا سياق آن دربارۀ 

 (161: 1، ج 1812اعمال عمدي است و شامل خطا و نسيان نمي شود. )انصاري، 

اتالف »فقها قاعده اتالف را در مورد اتالف ابدان و اموال هر دو به كار برده اند. همچنين فقها اتالف را در دو بخش 

يعني تلف كردن با واسطه و سبب مطرح نموده اند. « اتالف بالتسبيب»يعني تلف كردن مستقيم و بي واسطه و « بالمباشره

 قانون مدني اشعار مي دارد: 809ان به صورت مستقل مطرح شده است. ماده در قانون مدني اين دو عنو

 (18: 1811)رستمي و بهادري جهرمي، ...« امور ذيل موجب ضمان قهري است: .... اتالف، تسبيب »

 قاعدة علی الید )ضمان قهری( -2-1-3

معناي دست است، انسان بيشتر  از ديگر قواعد فقهي در باب ضمان قهري قاعده علي اليد يا ضمان يد، مي باشد. يد به

چيزها را وسيله دست مورد استفاده قرار داده، اختصاص و بعد مالک مي شود. غالباً در معناي مجازي به معني استيال و 

تسلط به كار مي رود. به موجب اين قاعده هر كس بدون اجازه بر مال ديگري تسلط پيدا كند، ضامن آن مال محسوب مي 

ال تلف نشود. به عنوان مثال اگر كسي اتومبيل متعلق به ديگري را برداشته و سوار شود، ضامن است كه شود. هر چند آن م

آن را در همان وضعيت به صاحبش برگرداند. بر مبناي اين قاعده هركس بر مال ديگري استيال يابد، ضامن نقص و تلف آن 

وضعي است. پس اگر كسي بر مال ديگري يد پيدا  است و اين مسئوليت هم شامل حکم تکليفي و هم دربرگيرندۀ حکم

كند، بايد زماني كه عين مال موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور بايد مثل يا قيمت 

علماي شيعه «.علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»آن را بدهد. مهم ترين مدرک اين قاعده روايت نبوي شريف است كه فرمود: 

سمرۀ بن »و او از « حسن بصري»ين حديث را در كتب روايي خود مطرح نکرده اند و فقط اهل سنت آن را از طريق ا

 (13و  18: 1811و او از پيامبر )ص( روايت كرده است. )رستمي و بهادري جهرمي، « جندب

 استیفاء -2-1-4

معني گرفتن و اخذ كامل چيزي است.  به« وفي»يکي ديگر از اسباب و موجبات قهري، استيفاء است. استيفاء از ريشۀ 

در اصطالح گاهي واژۀ استيفاء به معني به كار بردن و اجرا كردن استعمال مي شود. به عنوان مثال اهليت استيفاء در برابر 

به همين معنا به كار رفته است. اما معناي اصطالحي متداول آن عبارتست، از بهره مند شدن كسي از عمل « اهليت تمتع»

 (303: 1، ج 1891منفعت مال ديگري بر حسب اذني كه قبالً داده شده است. )امامي، يا 

استيفاء در دو مورد اجرا مي شود. يکي استيفاء از عمل غير و يکي هم استيفاء از مال غير. در قانون مدني نيز به اين دو 

 پرداخت شده كه ذيالً به آن اشاره خواهد شد:

 است: قانون مدني آمده 886در مادۀ 
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هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد، كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص به طور عادت »

رستمي و «.)مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است

 (13: 1811بهادري جهرمي، 

ه مي شود كه براي ايجاد الزام به پرداخت اجرت المثل در صورت استفادۀ شخص از عمل غير وجود از اين ماده استفاد

 اين شرايط ضروري است:

اجرت داشتن عمل در عرف: ضمان ناشي از استيفاء مشروط بر اين است، كه عمل انجام شده از نظر عرف اجرت  -1

ن يا رعايت احترام انجام مي شود، اجرت نداشته، هر چند به داشته باشد. لذا كارهايي كه به طور معمول به قصد احسا

دستور ديگري انجام شود. زيرا در چنين حالتي عالوه بر اين كه عرفاً اجرتي تعلق نمي گيرد، ظاهراً به قصد تبرع صورت 

 گرفته است.

ت آن نمي تواند اجرت نداشتن قصد تبرع: در صورتي كه عامل به قصد تبرع كاري را براي ديگري انجام دهد باب -2

بخواهد هرچند براي آن كار در عرف اجرت باشد. البته قصد تبرع امري خالف اصل مي باشد بنابراين در صورتي كه در 

 (11-13: 1811انجام عملي ادعاي قصد تبرع شود بايستي اثبات گردد. )رستمي و بهادري جهرمي، 

 (811 :2، ج1810ند، شخصاً مسئول خواهد بود. )كاتوزيان، 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

ايران   اسالمي جمهوري قوانين و اماميه فقه ديدگاه از دولت مدني مسئوليت در پنج فصل به دنبال بررسي  مقالهاين 

 اصلي و مشروع منبع بوده است. براي نتيجه گيري از اين موضوع مي توان بيان داشت كه مسئوليت مدني عنوان

 و دانسته شان اكتسابي اختيارات قلمرو و حـيطه در تـنها را شهروند و ملت حقوق از پاسداري و اگذاري، اعمال، اجرقانون

 مدنى مسئوليت .دهدمـي بـازتاب سرزميني انساني هايگروه جـمعي زيـست هايحـوزه تـمامي در را شانسـياسي اقتدار

 اين گـفت توانمـى و شدمى گرفته نظر در تواما كيفرى و نىمد مسئوليت دوران اين در. نداشت اىجداگانه وجود آغاز در

 تقصير بـر مـبتني در بررسي مسئوليت مدني دولت مسئوليت. داشت مذهبى حتى يا و كيفرى جنبه مسئوليت، بيشتر

 از و ـودش مرتکب خود عمل در تقصيري هركس نظريه اين موجب به و دارد زيادي طرفداران و است محکم اينظريه

 مسئول شخص آن برابر در بـاشد داشـته وجود عليت ي رابطه تقصير و ضرر اين بين و برسد ديگري به ضرري او تـقصير

در ايران مسئوليت مدني دولت بر گرفته از مباني فقهي مي باشد و با . شود ثابت بايد حـتما عـليت يرابـطه يعني است

 از دولت مدني مسؤوليت انديشه ده تقصير شروع به تفسير و استفاده از آن شده است. اساستوجه به قاعده نفي ضرر و قاع

 است كرده ديگري كه كاري و خطا براي شخص شناختن مسؤؤل آنکه چه ;است استفاده قابل مدني قانون 882 ماده اطالق

 براي مسؤوليت پذيرش فلسفه .اردند صراحت دولت مدني مسؤوليت بر تنها ولي است گرديده بيني پيش مذكور ماده در

 زيان يا اتالف ديگري مباشرت وجود با كه است قوي قدري به مسبب وجودي اثر مواردي در كه آنست مباشر بجاي مسبب

 قوي اي اندازه به مسبب يعني اداره وجود اداري، خطاي موارد در و دانست مستند و مربوط او عمل به بايد "منطقا را وارده

 به بايد را تقصير وقوع "منطقا كه دهد مي قرار خود تاثير تحت را مباشر يعني كارمند و مستخدم وجود ريطو به و است

 است. از طرف ديگر دولت عظيم دستگاه از كوچکي چرخ حکم در حقيقت در كه كارمند عمل به نه دانست، مرتبط او عمل

 تقصير اثر در گاه هر» :دارد مي مقرر و داده قرار يرشپذ مورد را دولت مدني مسؤوليت صراحت به اساسي قانون 191 اصل

 صورت در گردد، كسي متوجه معنوي يا مادي ضرر خاص مورد بر حکم تطبيق در يا حکم در يا موضوع در قاضي اشتباه يا
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 لحا هر در و گردد مي جبران دولت وسيله به خسارت صورت اين غير در و است ضامن اسالمي موازين طبق مقصر تقصير،

 رسيدگي مرجع و شده پذيرفته دولت از مردم شکايت امکان اساسي، قانون 198 اصل در .«گردد مي حيثيت اعاده متهم از

 دولت مالي و مدني مسؤوليت اصل پذيرش معناي به اين كه است بديهي و است شده تعيين روشني به نيز شکايات به

 يا واحدها يا مامورين به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شکايات، به رسيدگي منظور به» :دارد مي مقرر مذكور اصل. است

 ...«گردد مي تاسيس قضائيه قوه رئيس زيرنظر اداري عدالت ديوان نام به ديواني آنها، حقوق احقاق و دولتي هاي نامه آيين

 اعمال آنکه چه ;ساخته محدود را دولت مدني مسؤوليت دامنه مدني مسؤوليت قانون 11 ماده پاياني همچنين قسمت

 اقداماتي هرگاه دولت، حاكميت اعمال مورد در: »...است نموده مقرر چنين دانسته متمايز هم از را دولت تصدي و حاكميت

 به مجبور دولت شود، ديگري ضرر موجب و آيد عمل به قانون طبق اجتماعي منافع تامين براي ضرورت حسب بر كه

  .«بود نخواهد خسارت رداخت

 منابع

 نابع فارسیم

مجله مطالعات  ،یقیتطب کرديبا رو یمدن تیدر مسئول یعنصر معنو گاهيجا یبررس(. 1818) .مهرزاد ،يابدال .1

 .66-29(، ص يپژوهش-ي)علم2شماره  ،يحقوق

، مجله (رانيدر ا یمدن تیمسئول - یمدن تی)ضرورت مسئول یمدن تیمسئول(. 1832) .حقوق امروز مجله .2

 .11-18، ص 3و  8حقوق امروز، شماره 

 .2دار احـياء التراث العـربى، جلد  :روتيب، نهاية فى غريب الحديثق(. 1319) .اثير، مبارک بـن ابـى كرم ابن .8

 . 1مکتبۀ الجمهوريۀ العربيۀ المصر، جلد  :مصر، المحلى باآلثارم(. 1869) .حزم اندلسى، على بن احمد ابـن .3

 ر الفکر، چاپ اول. دا :روتيب، المسندق(. 1311) .حـنبل، احمد ابـن .1

، جلد مطبعۀ مصطفى البابى الحلبى :قاهره؛تـصحيح محمد فؤاد باقى، السننم(. 1811) .يزيد مـاجه، محمد بن ابـن .6

2. 

 . 1نشر ادب حوزه، جلد  :قم، لسان العـرب(. 1868) .منظور، محمد بن مکرم ابن .9

 گاه تهران، چاپ چهارم.، انتشارات دانشمجموعه مقاالت(.  1811) .ديعبدالمج ابوالحمد، .1

 چاپ ششم. ،يآستان قدس رضو :مشهد ،یاجتماع نیتام(. 1811) .يمهد ابوطالب، .8

 ، چاپ اول.1مطبعۀ سيد الشـهداء، جلد  :قم، عـوالى اللئالىق(. 1308) .ابـراهيم بـنمحمد بن عـلى  احسايى، .10

 ل. اسماعيليان، چاپ او مؤسسه :قم، البیعق(. 1311) .محمد على اراكى، .11

، دانـشگاه قـم، شماره هاى فقه و مبانى حقوق اسـالمى، فصلنامه پژوهشالخـراج بالضمان(. 1812) .رضـا اسـتادى، .12

1  ، 

شماره  ،يمطالعات حقوق ،یعدالت ادار وانيد هيمفهوم دولت در آراء وحدت رو(. 1880) .كورش ،ياستوارسنگر .18

 .88-1، ص 1

 كتابخانه گنج دانش، چاپ اول. :هرانت ،یفریعدالت ک(. 1896) .محمد ،يآشور .13
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، مجله ي تخصصي تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی گاهيمفهوم و جا(. 1813) .درضايحم ،ياصالن .11

 .83-11، ص 16و  11الهيات و حقوق، دانشگاه رضوي، شماره 

 .19-16، ص 11 شماره ،يمجله دادرس ،یاشخاص حقوق یمدن تیمفهوم مسئول(. 1813) .الرضا يموس ،ياكبر .16

 .1جلد  ،يانتشارات اسالم :تهران ،یحقوق مدن(. 1891) .دحسنيس ،يامام .19

، مجله پژوهشنامه حقوق و دولت یمدن تیبودن مسئول یاصل قانون(. 1816) .زرگوش، مشتاق .محمد ،يامام .11

 .83-18، ص 9شماره  ،ياسيعلوم س

 چاپ اول. ،يشناس رانيدائرالمعارف ا انتشارات :تهران ،رانيحقوق ا خيتار(. 1812) .دحسنيس ن،يام .18

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. ،ييصفا نيترجمه حس ،کايمتحده آمر االتيحقوق ا(. 1831) .تنگ آندره، .20

  انيلياسماع :قم، مکاسب(. 1812) .يمرتض ،يانصار .21

 ، چاپ اول.طرح نو :تهران ،نيالنهر نیحقوق ب خيتار ،یآغاز قانون گذار(. 1812) .نيحس ،يبادامچ .22

 انتشار، چاپ اول. يشركت سهام :تهران ،یمدن تیفلسفه مسئول(. 1813) .حسن ،ينيباد .28

 چاپ دوم. زان،يم :تهران ،یمدن تیمسئول(. 1819) .رضايعل کلو،يبار .23

 .1جلد  ان،يليموسسه اسماع :قم ،هیالقواعد الفقه(. 1891) .رزاحسنيم ،يبجنورد .21

ولیة اإلدارية دون خطأ و أهم تطبیقاتها فی القضاء اإلداری مذکرة مسؤ(. 2010-2011) .عبدالرحمان ک،يبر .26

 جامعه الحاج لخضر باتنه. ه،ياسي، كليۀ الحقوق و العلوم السمکملة لنیل شهادة الماجستیر فی العلوم القانونیة

  ق)ع(ارشد، دانشگاه امام صاد يدوره كارشناس ،یمدن تیجزوه درس مسئولالف(، -1811) .ديحم ،ياحمد يبهرام .29

 ینظامها گريدر حقوق اسالم و د یقیسوء استفاده از حق مطالعه تطبب(، -1811) .ديحم ،ياحمد يبهرام .21

  ارشد، دانشگاه امام صادق)ع( ي، دوره كارشناستهران یحقوق

  زانينشر م :تهران ،یمدن تیمسئول(. 1811) .ديحم ،ياحمد يبهرام .28

 ي، مجله مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر تحول جهانی مبنای(. 1880) .ديحم ،ياحمد يبهرام .80

 .93-18، ص 2، شماره 31 يدوره  ،ياسيحقوق و علوم س يدانشکده 

 دانشگاه امام صادق)ع(، چاپ اول. :تهران ،یضمان قهر(. 1881) .ديحم ،ياحمد يبهرام .81

 ستيز های¬یودگدولت در قبال آل یمدن تیمسئول یمبان(. 1888) .اعظم ،يعلم خان .ديحم ،ياحمد يبهرام .82

 .113-81، ص 9سال سوم، شماره  ،يمجله دانش حقوق عموم ،یطیمح

  انتشارات منشاه المعارف :هياسکندر ،یالواقع الکوئ یو المجرم ف مهيالجر(. 1186-1881) .سيرمس بهنام، .88

ماره ش ،يمطالعات اسالم ،ستيز طیمح یو احکام فقه یمبان(. 1813) .يمحمدتق ،يفخلع .احسان ،يمراديتار .83

 .66-81، ص 91

 مؤسسه امام صادق عليه السّالم، چاپ اول.  :قم، اساس القضاء و الشهادةق(. 1311) .ميرزا جواد تبريزى، .81

  گنج دانش :تهران، مبسوطالف(. 1891) .محمدجعفر ،يلنگرود يجعفر .86

 .1جلد  ه،يالکتب العرب اءيداراح :قاهره، صحاح اللغهق(. 1890) .بن حماد لياسماع ،يجوهر .89
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