
1

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیر تطور مسئولیت مدنی 

دولت و موسسات عمومی در 

حقوق ایران

مولف : 

 مهدی احمدی دستجردی »جرقویه ای«

انتشارات ارسطو
)چاپ و نشر ایران(

1399



2

فهرست مطالب

مقدمه / صفحه 5

بخش اول : تبيين مفاهيم و مباني مس�ئوليت مدني 
دولت / صفحه 20

فصل اول : مفاهیم / صفحه 21
مبحث اول : مفهوم و شاخه هاي مسئولیت / صفحه 22

مبحث دوم : مقایسه مسئولیت مدني با سایر مسئولیتها 
/ صفحه 30

مبحث سوم : دولت / صفحه 37
فصل دوم : تحول مباني مسؤولیت مدني دولت و تاثیر آن 

بر نظام حقوقي ایران / صفحه 51
مبحث اول : نظریه مصونیت / صفحه 53

مبحث دوم : نظریه هاي مس��ؤولیت مبتني بر تقصیر / 
صفحه 62



3

مبحث س��وم : نظریه ه��اي نوین در مس��ئولیت مدني 
دولت / صفحه 97

بخش دوم : اركان و قلمرو مس�ؤوليت مدني دولت / 
صفحه 115

فصل اول : اركان مسئولیت مدني دولت / صفحه 116
طرح بحث / صفحه 116

مبحث اول : وجود ضرر / صفحه 117
مبحث دوم : فعل زیانبار / صفحه 127

مبحث سوم : تقصیر / صفحه 136
مبحث چهارم: رابطه سببیت / صفحه 145

فصل دوم : قلمرو مسولیت مدني دولت / صفحه 152
مبحث اول: تفكیك اعمال دولت / صفحه 152

مبحث دوم، مس��ؤولیت مدني در اعم��ال قوه مقننه / 
صفحه 166

مبحث سوم: مسؤولیت مدني ناشي از اشتباهات قضائي 
/ صفحه 183

مبح��ث چهارم: مس��ؤولیت مدني ناش��ي از اعمال قوه 
مجریه / صفحه 202



4

بخش سوم:  آثار و مراجع صالح به رسيدگي دعاوي 
مسؤوليت مدني دولت / صفحه 223

فصل اول : آثار مسؤولیت مدني / صفحه 224
طرح بحث / صفحه 224

مبحث اول: جبران خسارت / صفحه 225
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدني / صفحه 242

فصل دوم : مراجع صالح رس��یدگي به دعاوي مس��ؤولیت 
مدني دولت / صفحه 253

مبحث اول: مراجع اختصاصي / صفحه 255
مبحث دوم: مراجع عمومي / صفحه 269

نتیجه گیری / صفحه 276

فهرست منابع / صفحه 295



5

مقدمه

نظ��م و امنی��ت، عناصر مقوم جوامع انس��اني 
اس��ت و این دودر هم نشیني با قدرت به ثمر مي 
نش��یند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت س��اماني 
ندارد و تضاد و منافع انس��انها رقابت و كشمكش 
می��ان صاحبان حق را به ارمغان میآورد كه در آن 
تع��ادل و توازني برقرار نیس��ت و هركس مترصد 
فرصتي اس��ت كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند 
و آنكه چیزي از دس��ت داده منتظر فرصتي است 
براي انتقام مي گردد و آنچه كه این هرج و مرج را 
پایان مي دهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها 
در جامعه اس��ت كه تمامي اعضا جامعه مطیع او 
و تمامي قدرتها در قدرتش مس��تحیل باشد، این 

اقتدار برتر و بالمنازع از آن حكومت است. 
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حكوم��ت در آغاز فعال مایش��ایي ب��ود كه به 
مناس��بت س��یطره و تفوقي كه بر س��ایر قدرتها 
در قلمروش داش��ت از ه��ر گونه تعرضي مصون و 
دور از دس��ترس اعضاء جامعه قرار داش��ت و بنام 
فرمانرواي مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزاني 
مي داشت و هرگاه كه مي خواست :آن را مي ستاند 
ب��ي آنكه امكان تظلمي نس��بت ب��ه عملكردهاي 
حكومت وجود داش��ته باشد زیرا این فرمانروا بود 
ك��ه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد میش��د و او 
صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود 
بنابراین در سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود 
داشت س��لطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا 
و ب��ه تعبیر دیگر حكوم��ت در انجام امور صورتي 

موجه و غیرقابل تردید داشت.1

درگ��ذار از تاریخ افول ش��ب هاي تاریك قرون 

1.  مجيد، غمائي، مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، 
نشر دادگستر، چاپ اول. پاييز 1376، ص 16.
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وس��طي اندیش��مندان روش��نگري ب��ا رجعتي بر 
اندیش��ه هاي حقوق طبیعي نس��بت ب��ه بازیابي 
آزادیهاي انساني در آثار خود كوشیدند و با آگاهي 
انس��انها نس��بت به حقوق ذاتیش��ان نهضت هاي 
بزرگي در مقابل خودرای��ي حكومتهاي مطلقه را 
سازماندهي نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به 
اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طي این مسیر 
بود كه حكومتهاي مطلقه به حكومتهاي مشروطه 
كه ناگزیر از احترام به حقوق طبیعي رعایاي خود 
بودند بدل شدند و نهایتاً این حكومتهاي مشروطه 
نیز با محور قرار گرفت��ن حق مردم بعنوان مبني 

حكومت به دولتهاي قانونمند تبدیل شدند.1

قانونمن��دي دولت تأكیدي اس��ت ب��ر مفهوم 
حقوق��ي حكوم��ت، به ای��ن عنوان كه بر اس��اس 
به رس��میت شناخته ش��دن حق مردم در تعیین 
سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعي با تفكیك 

1.  پيشين، ص 11.
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در حوزه ه��اي كاركردي حكوم��ت از صورت بیان 
ارادة فردي خارج ش��ده و سازماني با صورتبندي 
حقوقي مي یابد كه بعنوان نمایندة منافع عمومي 
واجد ش��خصیتي متمایز از اف��راد جامعه گردیده 
و این ش��خصیت متمایز حقوق��ي منبع حقوق و 

تكالیف آن شناخته مي شود.

از طرف��ي در تفكی��ك حوزه ه��اي كاركردي 
حكومت دیگر این ش��هروندان هس��تند كه واجد 
صالحی��ت تصمیم گی��ري ب��راي اداره امورش��ان 
مي باش��ند كه بیان اراده جمعي آنان مفهوم قانون 
به خود گرفته و بر مدار آن اس��ت كه جامعه اداره 
مي گ��ردد، محوریت قانون در اجتم��اع نمادي از 
مقید گردیدن حكومت است و در این چیرگي نه 
تنها حكومت مقید به قانون است بلكه موجودیت 
حكومت به قانون وابس��ته اس��ت به تعبیري دیگر 
دولت واجد ش��خصیت حقوقي اس��ت از آنجا كه 

قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
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بهمی��ن جه��ت دور از انتظ��ار نیس��ت ك��ه 
حكوم��ت را در قب��ال وظایف��ش در مقابل قانون 
مسئول بشناس��یم وبهمین خاطر است كه دولت 
در عملكردهای��ش ناگزیر از كس��ب مجوز قانوني 
)كس��ب صالحیت( مي گ��ردد و وجود نداش��تن 
این صالحی��ت، بطالن عمل حكوم��ت و ضمانت 
اجراهای��ي قوي نظیر بركن��اري كارگزاران خاطي 

حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها 
به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز 
ش��أن اجل دولت بعنوان »نف��س كل«1 در مقابل 

افراد مردم مالحظه نشده است. 

اما رویكردي متحول تر نس��بت ب��ه دولت كه 
مي ت��وان آن را نتیج��ه برداش��تي نوی��ن از اصل 
حاكمیت قانون دانست شمول مفهوم »تساوي در 

زرين،  انتشارات  فرهيخته،  فرهنگ  فرهيخته،  الدين  شمس  دكتر    .1
چاپ اول، 1377، ص 421.
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برابر قانون« عالوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي 
حق��وق خصوصي بر ش��خصیتهاي حقوقي حقوق 
عموم��ي بطور اعم  و بر ش��خصیت حقوقي دولت 
بطور اخص اس��ت كه نتیجه ای��ن تلقي از مفهوم 
تس��اوي در برابر قان��ون در مواجهه با خس��ارات 
ناش��ي از عملكرد دول��ت در قبال ش��هروندان و 
س��ایر اش��خاص حقوق خصوصي گسترش دامنه 

مسئولیت مدني به دولت خواهد بود.

مقدمتاً الزم اس��ت كه روش��ن  گردد مراد از 
دول��ت در این كتاب با عنایت ب��ه ضرورت ایجاد 
بس��تر مناس��ب براي صیانت از حقوق شهروندان 
در براب��ر ق��درت عمومي و با توجه ب��ه ایرادات و 
نارس��ائیهاي قواذی��ن فعلي مربوط به مس��ئولیت 
مدن��ي دول��ت عبارت اس��ت از قواي س��ه گانه و 
س��ازمانهاي وابس��ته به آنها كه عالوه بر آن نهاد 
رهبري و مؤسس��ات عمومي تحت نظارت وي نیز 

داخل در مفهوم دولت مي گردد.
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از س��ویي دیگر مفهوم مسؤولیت مدني مفهوم 
كلیدي دیگر این كتاب اس��ت، مس��ؤولیت مدني 
لزوم جبران خس��ارتي اس��ت ك��ه از ناحیه فردي 
خ��ارج از الزامات قراردادي و یا اعمال مجرمانه به 
دیگ��ران وارد مي آید و با وجود این در تعبیر دیگر 
مسؤولیت مدني شاخه اي از مسؤولیت حقوقي است 
بدین معني كه تعهد و الزامي كه ش��خص نسبت 
ب��ه جبران زیان وارده به دیگري دارد، اعم از آنكه 
زیان مذكور در اثر عمل شخصي یا عمل اشخاص 
وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسؤولیت 
قراردادي و مسؤولیت خارج از قرارداد )مسؤولیت 
قهري( مي ش��ود فلواقع مسؤولیت قهري هنگامي 
وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه اي قانوني زیاني 
به كس��ي رسد و الزم نیست كه قرارداد یا تعهدي 

از قبل وجود داشته باشد.1

مدني.  مسؤوليت  و  قهري  ضمان  مدني،  حقوق  كاتوزيان،  ناصر،    .1
چاپ دوم، انتشارتت دانشگاه تهران، 1369، ص 55.
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مس��ؤولیت مدن��ي مطلق منص��رف به همین 
مس��ؤولیت غیرق��راردادي اس��ت چنانك��ه قانون 
مسؤولیت مدني مصوب سال 1339 این اصطالح 
را در معاني مذكور به كار برده اس��ت. بحث ما نیز 
ناظر به مس��ؤولیت مدني به معن��اي اخص كلمه 

یعني مسؤولیت خارج از قرارداد مي باشد.

در خصوص مباني مسؤولیت مدني باید اذعان 
داشت ك در ابتدا مبناي مسؤولیت مدني اشخاص 
بر پایه تقصیر بنا شده بود یعني مسؤولیت مبتني 
بر تقصیر بر این اصل استوار است كه در هر دعوي 
مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت كند كه 
عامل ورود زی��ان با ارتكاب خط��ا زیاني را به بار 
آورده1 یعني باید بی��ن تقصیر وي و ضرر حاصله 
رابطه س��ببیت وجود داش��ته باش��د. با گسترش 
جوام��ع مس��ؤولیت مبتن��ي بر تقصیر ب��ه خوبي 

1.  ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، چاپ اول، نشر يلدا، 
1374، ش 9.
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نمي توانست بس��یاري از خسارات را تحت شمول 
خود قرار دهد، در نتیجه گروهي مبناي مسؤولیت 
را مبتني بر نظریه هاي ف��ارغ از تقصیر بنا نهادند 
و چنی��ن عن��وان كردند كه ه��رگاه در اثر اعمال 
اش��خاص به افراد زیان وارد آید ش��خص مسؤول 

جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو 
لت، اصل عدم مسؤولیت دولت كه ملهم از عقیده 
حاكمیت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي 
و ب��ا پیدایش اف��كار جدید و ظه��ور حقوق مردم 
در صحنه سیاس��ي و همینطور گس��ترش جبران 
خس��ارت و مس��ؤولیت در روابط خصوصي در اثر 
توسعه تكنیك بیمه جاي خود را به اصل پذیرش 
مس��ؤولیت مدني دولت داد. اینكه اشخاص اعم از 
حقیقي یا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از 
جانب سازمانها و نهادهاي دولتي را ترمیم نمایند 
اندیش��ه اي درس��ت و عادالنه مي باشد و پذیرش 
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جبران خس��ارت زیان دیده از س��وي قانونگذار از 
پایه هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.

اما س��ؤالي كه باقي مي ماند این اس��ت كه آیا 
مبناي مس��ؤولیت مدني دولت همان مبناي عام 
مسؤولیت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ 
و ی��ا آنكه قواعد خاص خ��ود را طلب مي كند؟ در 
این خصوص عقاید متفاوت��ي وجود دارد گروهي 
حفوقدانان مبناي مس��ؤولیت مدن��ي دولت را بر 
پای��ه تقصیر بنا نهادند و اینگون��ه بیان كردند كه 
دولت تنها در مواردي نس��بت به اعمال كاركنان 
خود مسؤولیت دارد كه اعمال آنها در حین انجام 
وظیفه و مربوط به خطاي اداري آنها باش��د. یعني 
دولت دامنه مسؤولیت مدني خود را بسیار محدود 
مي كند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند 
كه به ط��ور غیرعمدي صورت مي گیرد مس��ؤول 
ش��ناخته مي شود و در صورتي كه فعل كارمند در 
حی��ن انجام وظیفه همراه با س��وء  نیت و خطاي 
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سنگین باشد آنرا از مس��ؤولیت مدني دولت جدا 
دانس��ته و مس��ؤولیت ش��خصي كارمند را مطرح 
مي سازند. با رویكردي به دولت ناكارآمدي نظریه 
تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان اس��ت بر 
همین اس��اس گروهي در جهت جبران خس��ارت 
زیاندی��ده و ایجاد مس��ؤول مس��تطیع در جبران 
خس��ارت خطاي اداري را توس��عه دادند و اظهار 
نمودند كه دول��ت در تمامي اعمال كارمندان كه 
در حین انجام وظیفه س��بب خسارت به اشخاص 
مي شود مسؤولیت تضامني دارد خواه این اعمال 
عمدي باش��د یا غیرعمدي و در مرحله بعد یعني 
پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در 
مراجعه دولت ب��ه كارمند خاطي از نظریه تقصیر 
پی��روي كردند یعني به نوعي قائل به مس��ؤولیت 

مستقیم دولت شدند.

پیروي از نظریه هاي فوق در حقوق كشورهاي 
مختلف تح��والت عمده اي را در باب مس��ؤولیت 
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دولت به ارمغان آورده اس��ت كه در بخشهاي آتي 
به آن اشاره مي شود.

نظریه دیگري كه موجب تش��كیل مسؤولیت 
مدن��ي دولت مي گردد مبتني بر تس��اوي در برابر 
هزینه ه��اي عموم��ي و تضمین حق اس��ت كه از 
خالل قواعد ویژه اي جداي از قواعد عام مسؤولیت 
مدني استنباط مي شود. مقایسه دولت با شركتهاي 
بیمه مبناي نظریه دیگري اس��ت  یعني دولت به 
مثابه یك ش��ركت بیمه بزرگي مستلزم به جبران 

خسارت وارده به افراد جامعه مي باشد.

در حال حاضر در اكثر كش��ورهاي پیشرفت با 
پذیرش مس��ؤولیت مدني دولت در جهت حمایت 
از حقوق زیاندیده دامنه مس��ؤولیت مدني دولت 
را بر اس��اس نظریه هاي فوق گس��ترش داده اندو 
به نوعي ب��ر اي دولت مس��ؤولیتي فراتر از قواعد 
مسؤولیت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند 
در حالي كه چنانچه بعداً بررس��ي خواهد شد در 
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حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مس��ؤولیت 
مدني براي دولت به نوعي مصونیت قائل ش��ده و 
كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حین 
انجام وظیفه باعث ایراد زیان مي ش��وند ش��خصاً 
مسؤولت مي شناس��د، بدون در نظر گرفتن اینكه 
آیا عمل زیانبار غیرعمدي بوده است و یا همراه با 
سوءنیت انجام ش��ده و فقط دولت را در خصوص 
نقص وسایل و تش��كیالت مسؤول مي شناسد كه 
این مفهوم نیز كلي و مبهم مي باشد كه اثبات آن 

در مقابل دولت به دشواري صورت مي گیرد.

دكترین مس��ؤولیت مدن��ي در ایران علي رغم 
تحول مس��ؤولیت مدني دولت در س��ایر كشورها 
همچنان از مفهوم سنتي تفكیك اعمال دولت به 
تصدي و حاكمیت پی��روي میكند و تحول دولت 
حاكم صرف ب��ه دولت خدمتگزار در مس��ؤولیت 

مدني دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گس��ترة اش��خاص و اعمالي كه دولت در قبال 
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انها مسؤول ش��ناخته مي شود، س��والي است كه 
نظریات مختلفي در مورد آنها ارائه ش��ده اس��ت. 
گروه��ي قائل به این هس��تند كه دول��ت تنها در 
قبال اعمال كاركنان رس��مي مسؤول مي باشند و 
گروهي قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامي 
مس��تخدمان عمومي تس��ري داده اند یعني تمام 
كاركنان رس��مي و قراردادي و داوطلبان اختیاري 
و اجب��اري و همچنین اعم��ال تقنیني و قضائي و 
حتي اعمال حاكمیتي قوه مجریه تسري داده اند.

پ��س از پذی��رش مس��ؤولیت مدن��ي دولت و 
بررسي اركان و مباني مسؤولیت، سؤالي كه مطرح 
مي ش��ود این اس��ت كه زیاندیده براي اثبات حق 
خ��ود، باید دعوي را در برابر ك��دام مرجع مطرح 
كند به عبارت دیگر دادگاه صالح براي رس��یدگي 

به دعاوي مسؤولیت مدني دولت كدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح 
مس��أله دیگري است كه در بررسي آثار مسؤولیت 
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مدني دولت به آن اش��اره شده در پایان آنچه كه 
در خصوص ضمانت اجرایي جبران خسارت ناشي 
از مسؤولیت مدني دولت بایستي بدان توجه شود 

به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
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بخش اول :

تبيين مفاهيم و 
مباني مسئوليت 

مدني دولت
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فصل اول

مفاهیم

رس��م معم��ول آن اس��ت كه بح��ث پیرامون 
یك موضوع نیازمند آش��نایي و روشن گردانیدن 
مفاهیم آن موضوع مي باشد. تا خواننده را آگاهي 
نسبي حاصل آید و آمادگي ورود به بحث اصلي را 
پیدا نماید  این موضوع زماني خود را بیشتر نمایان 
مي سازد كه اصطالحات فني باشد و علم به آن در 
ای��ن حالت از اصول اولیه اس��ت، در موضوع مورد 
بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسي و شایان توجه 
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برخوردار مي باش��د و بدون اطالعات اولیه مقصود 
مطلوب را نخواهیم یافت، نكته دیگر آنكه س��عي 
بر این بوده اس��ت كه بی��ان این مفاهیم به نحوي 
س��اده و مختصر انجام گی��رد و آنقدر كه به كارما 
مي آید بحث ش��ود و از توضیحات اضافي و بدون 
ارتباط خودداري ش��ود، در هر مورد كه الزم شود 
عالقه مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

مبحث اول : مفهوم و شاخه هاي مسئولیت

بند 1 : تعریف مسئوليت

واژه مس��ئولیت در زبان عرب��ي مصدر جعلي 
از »مس��ؤول« اس��ت .در قوانین موج��ود تعریفي 
از مس��ئولیت به عمل نیام��ده تعاریف حقوقدانان 
نی��ز در این م��ورد گوناگون مي باش��د در ذیل به 

گونه هایي از این تعاریف اشاره مي شود :
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مس��ئولیت تعهد قانوني شخصي است به رفع 
ضرر دیگري كه وي به او وارد آورده اس��ت، خواه 
این ضرر ناشي از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او 
ایجاد شده باش��د1. همچنین مسؤولیت را: فرضي 
كه به موجب آن هر فردي نتایج ش��ناخته ش��ده 
اعمال خود را خواس��تار  اس��ت تعریف كرده اند2. 
در فق��ه به جاي كلمه مس��ئولیت از كلمه ضمان 
استفاده شده این كلمه بسیار عام مي باشد و انواع 
مسئولیت اعم از مدني و كیفري را در بر مي گیرد.

بند 2 : اقسام مسئوليت

مسئولیت را از زوایاي مختلفي مي توان تقسیم 
بندي كرد معمولترین تقس��یم بندي كه در كتب 

1.  محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمنولوژي حقوق، انتشارات گنج 
دانش، زمستان 68، صفحه 642 ، شماره 5114.

جهاد  فرهنگي  بخش  مدني،  مسئوليت  نژاد،  حسيني  حسينقلي،   .2
دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، بهار 70  صفحه 1.
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حقوقي صورت پذیرفته است به شرح زیر مي باشد:

الف( مسئوليت اخالقي

مس��ئولیت اخالقي عبارت است از مسئولیتي 
ك��ه قانونگذار متعرض آن نش��ده باش��د1 همانند 
مس��ئولیت انس��ان نس��بت به خود یا خداوند یا 
دیگري، ضمان��ت اجراي چنین مس��ئولیتي تنها 
تاثی��ر وجدان و دروني اس��ت ولي ضمانت اجراي 
حقوق��ي ندارد به بعارت دیگر مس��ئولیت اخالقي 
مواخذه وجدان از خطاس��ت، نیتي پلید در درون 
انس��ان مي تواند از نظر اخالقي شخص را مسئول 
قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخالقي با درون آدمي 

است. 2

1. امير تيمور، تاجميري، حقوق مدني 4، مؤسسه فرهنگي آفرينه، چاپ 
اول، پاييز 1375، صفحه 24.

2.  ناصر، كاتوزيان، فلسفه حقوق، چ2 انتشارات بهنشر، 1377، ص451.



25

ب( مسئوليت حقوقي

مس��ئولیت حقوق��ي آن اس��ت ك��ه در قانون 
پیش بیني شده و ضمانت اجرایي قانوني )مدني، 
كیفري و انتظامي( دارد و ش��خص در مقابل افراد 
دیگر مسئول است1 شاخه هاي مسئولیت حقوقي 
یا قانوني عبارتند از : مس��ئولیت مدني، مسئولیت 
كیف��ري و مس��ئولیت اداري ك��ه از جهاتي با هم 
تفاوت دارند ولي قدر مش��ترك هر سه نقض الزام 
تعهدي است كه قرار داد یا قانون قرار داده است.

1-مسئوليت مدني

آنچه ك��ه در تعرف مس��ئولیت مدن��ي گفته 
اند این اس��ت ك��ه در هر مورد ش��خص ناگریز از 
جبران خسارت دیگري  باش��د مي گویند در برابر 

1. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، شماره 5120.
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او مس��ئولیت مدني دارد1. به عبارت دیگر انس��ان 
وقتي از نظر مدني مسئول تلقي مي شود كه ملزم 
باش��د آثار و نتایج ض��رر وارد به دیگري را جبران 
نماید2. در تعریف كاملتر مي توان بیان داش��ت كه 
»مسئولیت مدني عبارت اس��ت از تعهد و الزامي 
كه شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگري 
دارد، اعم از آنكه زیان مذكور در اثر عمل شخص 
مسئول یا عمل اش��خاص وابسته به او یا ناشي از 
اش��یاء و اموال تحت مالكیت یا تصرف او باشد«3 
مس��ئولیت مدني به 2 ش��عبه عمده تقسیم شده 
اس��ت : مس��ئولیت قراردادي كه به آن مسئولیت 
عهدي یا ضمان ناش��ي از عقد نیز گفته مي شود 
كه عبارت است از مس��ئولیتي كه در نتیجه اجرا 

دانشگاه  انتشارات  مدني،  مسئوليت  قهري،  ناصر، ضمان  1. كاتوزيان، 
تهران، چاپ اول، زمستا ن74، صفحه 1.

نشر  تهران  اشتري،  محمد  ترجمه  مدني،  مسئوليت  لوراسا،  ميشل   .2
حقوقدانان 1375، صفحه 29.

3. حسينقلي، حسين نژاد، مسئوليت مدني، صفحه 13.
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نكردن تعهدیكه از عقد ناش��ي ش��ده است بوجود 
مي آید، مسئولیت قراردادي، ریشه قراردادي دارد 
و متخلف از قرار داد مكلف اس��ت خس��ارت وارده 
به متعهد له را جبران كند1، 2 مسئولیت خارج از 
قرارداد2 كه به آن مسئولیت قهري یا ضمان قهري 
گفت��ه مي ش��ود از او امر و نواه��ي قانوني حاصل 
مي شود به عبارت دیگر مسئولیت قهري هنگامي 
وجود دارد كه بر اثر نقض وظیفه اي قانوني زیاني 
به كس��ي رسد3 بنابراین الزم نیست كه قرارداد یا 
تعهدي از قبل وجود داش��ته باش��د تا مسئولیت 
ب��ه جبران خس��ارت محقق گردد بلك��ه هر گونه 
مس��ئولیت قانوني كه فاقد مش��خصات مسئولیت 
قراردادي باش��د مسئولیت خارج از قرارداد نامیده 

1. براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به ناصر، كاتوزيان، ضمان قصري، 
مسئوليت مدني، صفحات 14-18

2. delictual liability

3. حسينقلي، حسين نژاد، مسئوليت مدني، صفحه 15.
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مي شود.1.

نتیجه این س��خن آنكه همانگونه كه گفته شد 
مس��ئولیت مدن��ي در معناي اعم خودش ش��امل 
مس��ئولیت قراردادي و مسئولیت خارج از قرارداد 
مي گردد لذا براي بازشناس��ي ای��ن دو باید گفت 
كه واقع مسئولیت مدني مطلق منصرف به همین 
مس��ئولیت غیر ق��راردادي اس��ت. چنانكه قانون 
مسئولیت مدني مصوب سال 1339 این اصطالح 
را در معناي مذكور به كار برده است. بحث ما نیز 
ناظر به مس��ئولیت مدني به معن��اي اخص كلمه 
یعني مس��ئولیت خارج از قرارداد مي باشد و مراد 
از مس��ئولیت مدن��ي دولت این گونه مس��ئولیت 

مي باشد.

1. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، شماره 5123، 
صفحه 643.
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2-مسئوليت كيفري

زماني كه شخص مرتكب یكي از جرایم مذكور 
در قانون مي گردد براي این ش��خص مس��ئولیت 
كیفري به وج��ود مي آید. با پیدایش مس��ئولیت 
كیفري ش��خص تح��ت تعقیب ق��رار مي گیرد و 
مجازات خواهد شد و در صورتیكه عمل مجرمانه 
وي باعث خس��ارت گردد باید از عهده خس��ارات 
وارده نیز برآید. آنچه در مس��ئولیت كیفري حائز 
اهمیت اس��ت اینكه هر جرمي تعریف، ش��رایط و 
مجازات خاصي دارد یعني اصل قانوني بودن جرم 
و مجازات في الواقع یعني اینطور نیس��ت كه یك 

اصل كلي براي مسئولیت وجود داشته باشد. 1

3-مسئوليت اداري 

مس��ئولیت اداري زمان��ي مطرح مي ش��ود كه 

1.  محمد صالح وليدي  حقوق جزاي عمومي چ اول، 1373، نشر داد، 
ص28
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مستخدم دولت مرتكب خطا یا تخلف اداري شده 
باش��د قانونگذار مجازات خاص��ي را براي تخلفات 
اداري پیش بین��ي كرده و دادگاههایي را نیز براي 
رس��یدگي به این گونه امور در نظر گرفته اس��ت. 
ماده 1 قانون رس��یدگي به تخلفات اداري مصوب 

72/9/24 تخلفات اداري را احصاء كرده است.1 

مبحث دوم : مقایس�ه مسئولیت مدني با 
سایر مسئولیتها

بن�د 1 : مقایس�ه مس�ئوليت مدن�ي ب�ا 
مسئوليت اخالقي

همانطور كه پیش تر ذكر آن رفت مس��ئولیت 
مدني یكي از ش��عب مس��ئولیت حقوقي مي باشد 

1. رضا، موسي زاده، حقوق اداري، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، پاييز 
1377، صفحه 240-242.
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از آنجای��ي ك��ه هرگاه كلم��ه مس��ئولیت به كار 
م��ي رود رنگ و بوي اخالقي نیز ب��ه ذهن متباور 
مي س��ازد شایس��ته اس��ت كه تفاوته��اي این دو 
نوع مس��ئولیت بیان گردد، مس��ئولیت اخالقي به 
معني شرمس��اري وجدان و احساس گناه است و 
بیش��تر جنبه ش��خصي دارد1 مي بینیم كه حیطه 
عمل مس��ئولیت اخالقي در درون انس��ان اس��ت 
و ب��ا عالم درون انس��ان پیوند مي خ��ورد، تفكري 
ناشایست و خطا آمیز مي تواند مسئولیت اخالقي 
را به همراه داش��ته باشد حال آنكه حیطه عمل و 
اقتدار مسئولیت مدني جهان بیرون است و تجلي 
گاه آن دنیاي خارجي اس��ت، بنابراین بنیادیترین 
تفاوت را مي توان معیار ش��خصي بودن مسئولیت 
اخالقي و نوعي، اجتماعي بودن مس��ئولیت مدني 
دی��د، دنیاي حق��وق می��دان مس��ئولیت مدني 
مي باش��د و در این جاس��ت كه مس��ئولیت مدني 

1. ناصر، كاتوزيان، ضمان قهري، صفحه 11.
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به منصه ظهور مي رس��د، مس��ئولیت اخالقي را با 
دنیاي حقوق رابطه چنداني نیست، اگرچه عده اي 
را عقی��ده بر این اس��ت كه مي ت��وان مبناي تمام 
مس��ئولیتها را قواعد اخالق��ي و مذهبي قرار داد. 
ریپر اس��تاد فرانسوي س��رآمد این گروه است به 
نظر وي حقوق در فني ترین بخش هاي خود یعني 
تعهدات نیز مرهون قواعد اخالقي اس��ت، آنچه را 
حقوق مي نامیم در واقع قواعد اخالقي اس��ت كه 
ضمانت اجراي مادي و دولتي یافته اس��ت1. حق 
آن است كه مفهوم اخالقي را در مسئولیت مدني 
تماماً به دور نیاندازیم زیرا كه هنوز هم در بیشتر 
موارد مبناي مس��ئولیت مدني طنین اخالقي را با 
خود به همراه دارد، بنابراین س��نجیدن مسئولیت 
مدني تنها براساس مالكهاي خارجي مي تواند راه 

1. ريپر، قاعده اخالقي در تعهدات مدني، شماره 112، به بعد به نقل از 
كاتوزيان، پيشين، صفحه 11.



33

عدالت را مس��دود نماید1، توجه به عناصر اخالقي 
در ارزیابیها جایگاه ویژه اي دارد.

بن�د 2 : مقایس�ه مس�ئوليت مدن�ي ب�ا 
مسئوليت كيفري

در جوامع بدوي جبران خس��ارت جنبه انتقام 
و مجازات داش��ت مجازات فرد مسئول هم هدف 
بازدارندگي داش��ت و هم هدف جبران خسارت با 
پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت. رشد جوامع 
و تح��والت عظیم حقوقي در كش��ورها تفاوتهایي 
را در میان مس��ئولیت كیفري و مسئولیت مدني 

رقم زد.

اگرچه مقصود از مس��ئولیت جزایي نیز جبران 
خسارت وارده است اما فلسفه این جبران خسارت 
با آنچه كه در مس��ئولیت مدني شاهدیم اختالف 

1. حسن، باديني، فلسفه مسؤوليت مدني، نشر سهامي انتشار، چاپ اول، 
1384، صفحه 110-112.
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فاحش��ي دارد اولین و ش��اید مهمترین تفاوت از 
لحاظ طرف زیاندیده مي باش��د كه در مس��ئولیت 
جزائي جامعه طرف اصیل مي باش��د و زیان اصلي 
به او وارد شده اس��ت، مسئولیت جزائي به خاطر 
حمایت از جامعه لحاظ ش��ده است مجرم با عمل 
خود جامعه را متضرر ساخته است و باید در مقابل 
جامعه پاسخگو باش��د، الزام مجرم به تامین ضرر 
و زی��ان ناش��ي از جرم كه به اش��خاص خصوصي 
وارد مي ش��ود، جنبه تبعي و ثانوي دارد. برعكس 
در مس��ئولیت مدني هدف اصلي جبران خسارت 
ش��خص زیاندیده مي باش��د، در واق��ع در دعواي 
كیف��ري پس از اثب��ات جرم این پرس��ش مطرح 
مي ش��ود كه با مجرم چه بای��د كرد؟ در حالي كه 
در مس��ئولیت مدني بعد از اثبات مسؤولیت وارد 
كننده زیان این پرس��ش مطرح مي شود كه براي 
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زیاندیده چه كار باید كرد1؟ گذش��ته از این تفاوت 
كه ناظر به هدف ایجاد دو مس��ؤولیت مي باشد در 
حوزه هاي گوناگون دیگري مانند: ش��رایط، منبع 
مس��ؤولیت قلمرو،  آئین دادرس��ي، آثار و نتایج با 
همدیگر تف��اوت دارند. ذكر وج��وه اختالف مانع 
از این مس��اله نیس��ت كه در م��وردي هر دو نوع 
مس��ؤولیت وجود داش��ته باش��د مانند خیانت در 
امانت یا كالهبرداري كه هر دو نوع مسؤولیت را به 
همراه دارند،  دیگر آنكه رها شدن از قید مسؤولیت 
جزائي در م��واردي مانند قرار من��ع تعقیب نافي 
مس��ئولیت مدني نمي باشد و مسؤولیت مدني راه 

خود را مي پیماید.2

چ  ادبستان،  انتشارات  مدني،  مسؤوليت  قلمرو  يزدانيان،  رضا  علي    .1
اول، سال 1379، ص26

2. براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به ناصر، كاتوزيان، ضمان قهري، 
مسؤوليت  نژاد،  حسين  حسينقلي،   13-16 صفحات  مدني،  مسئوليت 
حقوق  مقامي،  قائم  اميري  عبدالمجيد،   .14-15 صفحات  مدني، 

تعهدات، صفحات 134-135
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بن�د 3 : مقایس�ه مس�ؤوليت مدن�ي ب�ا 
مسؤوليت اداري

مسؤولیت اداري همانطور كه پیشتر اشاره شد 
در مورد مستخدمین دولت اعمال مي شود و طرف 
اصلي آن اداره متبوع مستخدم است. در مسؤولیت 
اداري همانند مسؤولیت كیفري اصل قانوني بدون 
جرم )تخل��ف( و مجازات بعنوان اصلي ترین ركن 
مس��ؤولیت وجود دارد در حالي كه در مسؤولیت 
مدن��ي اصلي كلي وجود دارد ك��ه جبران هر نوع 
زیان��ي را در ب��ر مي گیرد1. هر چن��د این دو نوع 
مس��ؤولیت در مواردي از جمله شرایط و هدف و 
شیوه دادرسي با همدیگر تفاوت دارند با این حال 
با وجود این اختالفات در مواردي بین مس��ؤولیت 
اداري و مس��ؤولیت مدني باالخص در مواردي كه 
مس��ؤولیت مدني كاركنان دول��ت و دولت مطرح 
مي ش��ود بین این دو ارتب��اط زیادي وجود دارد و 

1. رضا، موسي زاده، حقوق اداري، صفحه 240-243.
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یك خطاي اداري ممكن است عالوه بر مسؤولیت 
اداري مس��تخدم باع��ث ضرر و زیان به ش��خص 
خصوصي گردد و مس��ؤولیت مدني مس��تخدم را 
نیز در پي داش��ته باش��د. لذا اصطالحات فني كه 
در مورد تخلفات اداري اس��تعمال مي شود كاربرد 
مهمي در مس��ؤولیت مدني دول��ت و كاركنان آن 

ایفاء مي كند.

مبحث سوم : دولت

چنانچه بخواهیم مس��ئولیت مدن��ي دولت را 
تش��ریح كنیم نخس��ت باید دولت را تعریف كنیم 
به عبارت دیگر باید مرز میان بنیادهاي عمومي و 
دولتي را از یكسو و نهادها و مؤسسات خصوصي را 
از سوي دیگر مشخص كنیم براي تضمین حقوق 
م��ردم و جلوگیري از ف��رار نهاده��اي عمومي از 
مسؤولیت مدني باید مصادیق این گونه مؤسسات 
و نهادها مش��خص شود، لذا در این مبحث ما اوالً 
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مفهوم دولت و ثانیاً ضابطه تش��خیص اش��خاص 
حقوقي عموم��ي و مصادیق آن و س��پس مفهوم 
دولت در قانون مسؤولیت مدني را بررسي و مورد 

استفاده قرار مي دهیم.

بند 1 : مفهوم دولت

اندیشیدن در خصوص مفهوم دولت به دالیلي 
چند واجد اهمیت است:

اول آن اس��ت كه : صرف نظ��ر از تعداد اندك 
تئوریه��اي كه مداف��ع جامعه بي دولت هس��تند 
اعتقاد غالب این است كه زندگي بدون دولت قابل 
تصور نیس��ت. در عمل نیز دولت در تمام سطوح 
زندگي افراد از تولد تا مرگ رخنه نموده اس��ت. 1 
ثانیاً مفاهیمي مشابه و هم خانواده با دولت وجود 
دارد كه گاهي با آن خلط مي شوند واژه هاي مانند 

1. اندرو و نينت، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، چاپ 
اول، 1371، صفحه 17.
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حكومت، حاكمیت، كش��ور و جامعه كه به جهت 
عدم توجه به معناي دقیق و كاربردي آنان گاهي 
مواق��ع به ج��اي یكدیگر به كار برده مي ش��وند1. 
حتي در قانون اساس��ي نی��ز واژه دولت به معناي 
مختل��ف به كار رفته اس��ت گاهي ب��ه معناي قوه 
مجریه كه جزئي از پیكره دولت اس��ت و گاهي به 
مفهوم كشور در رویه قضایي هم تفاسیر مختلفي 
از معناي دولت شده اس��ت چنانكه برخي قضات 
در تفسیر ماده 690 ق آدم كه دولت را از پرداخت 
هزینه هاي دادرسي معاف نموده حكم این ماده را 
ناظر به وزارتخانه ها دانس��ته و شركتهاي دولتي و 
مؤسسات مس��تقل دولتي را از مصادیق دولت به 
شمار نیاورده اند. سومین دلیل لزوم بررسي مفهوم 
دولت، بحث كنترل دولت است اقتدار دولت الزمه 
اج��راي وظایف و خدماتي اس��ت كه عهده دار آن 
مي باش��د تا در جهت اهداف اساس��ي خود یعني 

1. همان منبع، صفحه 18.
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ایج��اد امنیت، نظم و عدال��ت از آن بهره جوید از 
این رو براي كنترل موثر بر دولت الزم اس��ت كه 
مصادیق و حدود آن شناخته شود و به عنوان یك 
پیكره واحد كه شامل كلیه نهادهاي اعمال كننده 
قدرت عمومي اس��ت مورد شناسایي قرار گیرد. از 
لحاظ لغوي در زبان فارسي دولت به معناي مال، 
ثروت، بخت و اقبال، حكومت، قدرت، فرمانروایي 
به كار رفته است.1 در زبان انگلیسي واژه state از 
ریشه التیني statre به معني ایستادن و به صورت 
دقیق تر از واژه status به معني وضع مس��تقر و پا 
بر جا به كار گرفته شده است.2 از لحاظ كاربردي 
در سه مفهوم استفاده شده است. دولت به عنوان 
یك ش��خصیت حقوقي بصورت جامعه متشكل و 
متمركز سیاسي كه در قلمرو معیني مستقر بوده 
و از قدرت عالي و حیثی��ت بین المللي برخوردار 

1. دهخدا، لغت نامه، جلد 25.
2. اندرو ونينت، پيشين، صفحه 36-40


