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مقدمه
نظ��م و امني��ت ،عناصر مقوم جوامع انس��اني
اس��ت و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي
نش��يند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت س��اماني
ندارد و تضاد و منافع انس��انها رقابت و كشمكش
مي��ان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن
تع��ادل و توازني برقرار نيس��ت و هركس مترصد
فرصتي اس��ت كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند
و آنكه چيزي از دس��ت داده منتظر فرصتي است
براي انتقام مي گردد و آنچه كه اين هرج و مرج را
پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها
در جامعه اس��ت كه تمامي اعضا جامعه مطيع او
و تمامي قدرتها در قدرتش مس��تحيل باشد ،اين
اقتدار برتر و بالمنازع از آن حكومت است.
5

حكوم��ت در آغاز فعال مايش��ايي ب��ود كه به
مناس��بت س��يطره و تفوقي كه بر س��اير 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 امنيت را به جامعه ارزاني
ميداشت و هرگاه كه ميخواست :آن را ميستاند
ب��ي آنكه امكان تظلمي نس��بت ب��ه عملكردهاي
حكومت وجود داش��ته باشد زيرا اين فرمانروا بود
ك��ه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميش��د و او
صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود
بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود
داشت س��لطان بود و رعيت ،و مصونيت فرامانروا
و ب��ه تعبير ديگر حكوم��ت در انجام امور صورتي
1
موجه و غيرقابل ترديد داشت.
درگ��ذار از تاريخ افول ش��بهاي تاريك قرون
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 .1مجيد ،غمائي ،مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود،
نشر دادگستر ،چاپ اول .پاييز  ،1376ص .16

وس��طي انديش��مندان روش��نگري ب��ا رجعتي بر
انديش��ههاي حقوق طبيعي نس��بت ب��ه بازيابي
آزاديهاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي
انس��انها نس��بت به حقوق ذاتيش��ان نهضتهاي
بزرگي در مقابل خودراي��ي حكومتهاي مطلقه را
سازماندهي نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به
اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طي اين مسير
بود كه حكومتهاي مطلقه به حكومتهاي مشروطه
كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود
بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومتهاي مشروطه
نيز با محور قرار گرفت��ن حق مردم بعنوان مبني
1
حكومت به دولتهاي قانونمند تبديل شدند.
قانونمن��دي دولت تأكيدي اس��ت ب��ر مفهوم
حقوق��ي حكوم��ت ،به اي��ن عنوان كه بر اس��اس
به رس��ميت شناخته ش��دن حق مردم در تعيين
سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك
 .1پيشين ،ص .11
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در حوزهه��اي كاركردي حكوم��ت از صورت بيان
ارادة فردي خارج ش��ده و سازماني با صورتبندي
حقوقي مييابد كه بعنوان نمايندة منافع عمومي
واجد ش��خصيتي متمايز از اف��راد جامعه گرديده
و اين ش��خصيت متمايز حقوق��ي منبع حقوق و
تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرف��ي در تفكي��ك حوزهه��اي كاركردي
حكومت ديگر اين ش��هروندان هس��تند كه واجد
صالحي��ت تصميمگي��ري ب��راي اداره امورش��ان
ميباش��ند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون
به خود گرفته و بر مدار آن اس��ت كه جامعه اداره
ميگ��ردد ،محوريت قانون در اجتم��اع نمادي از
مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه
تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت
حكومت به قانون وابس��ته اس��ت به تعبيري ديگر
دولت واجد ش��خصيت حقوقي اس��ت از آنجا كه
قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
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بهمي��ن جه��ت دور از انتظ��ار نيس��ت ك��ه
حكوم��ت را در قب��ال وظايف��ش در مقابل قانون
مسئول بشناس��يم وبهمين خاطر است كه دولت
در عملكردهاي��ش ناگزير از كس��ب مجوز قانوني
(كس��ب صالحيت) ميگ��ردد و وجود نداش��تن
اين صالحي��ت ،بطالن عمل حكوم��ت و ضمانت
اجراهاي��ي قوي نظير بركن��اري كارگزاران خاطي
حكومت را بهمراه دارد.
آنچه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها
به مسوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز
ش��أن اجل دولت بعنوان «نف��س كل» 1در مقابل
افراد مردم مالحظه نشده است.
اما رويكردي متحولتر نس��بت ب��ه دولت كه
ميت��وان آن را نتيج��ه برداش��تي نوي��ن از اصل
حاكميت قانون دانست شمول مفهوم «تساوي در
 .1دكتر شمس الدين فرهيخته ،فرهنگ فرهيخته ،انتشارات زرين،
چاپ اول ،1377 ،ص .421
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برابر قانون» عالوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي
حق��وق خصوصي بر ش��خصيتهاي حقوقي حقوق
عموم��ي بطور اعم و بر ش��خصيت حقوقي دولت
بطور اخص اس��ت كه نتيجه اي��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��اير اش��خاص حقوق خصوصي گسترش دامنه
مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً الزم اس��ت كه روش��ن گردد مراد از
دول��ت در اين کتاب با عنايت ب��ه ضرورت ايجاد
بس��تر مناس��ب براي صيانت از حقوق شهروندان
در براب��ر ق��درت عمومي و با توجه ب��ه ايرادات و
نارس��ائيهاي قواذي��ن فعلي مربوط به مس��ئوليت
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 نيز
داخل در مفهوم دولت ميگردد.
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از س��ويي ديگر مفهوم مسؤوليت مدني مفهوم
كليدي ديگر اين کتاب اس��ت ،مس��ؤوليت مدني
لزوم جبران خس��ارتي اس��ت ك��ه از ناحيه فردي
خ��ارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به
ديگ��ران وارد ميآيد و با وجود اين در تعبير ديگر
مسؤوليت مدني شاخهاي از مسؤوليت حقوقي است
بدين معني كه تعهد و الزامي كه ش��خص نسبت
ب��ه جبران زيان وارده به ديگري دارد ،اعم از آنكه
زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص
وابسته به او ناشي شده باشد .كه شامل مسؤوليت
قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد (مسؤوليت
قهري) ميش��ود فلواقع مسؤوليت قهري هنگامي
وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفهاي قانوني زياني
به كس��ي رسد و الزم نيست كه قرارداد يا تعهدي
1
از قبل وجود داشته باشد.
 .1ناصر ،كاتوزيان ،حقوق مدني ،ضمان قهري و مسؤوليت مدني.
چاپ دوم ،انتشارتت دانشگاه تهران ،1369 ،ص .55
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مس��ؤوليت مدن��ي مطلق منص��رف به همين
مس��ؤوليت غيرق��راردادي اس��ت چنانك��ه قانون
مسؤوليت مدني مصوب سال  1339اين اصطالح
را در معاني مذكور به كار برده اس��ت .بحث ما نيز
ناظر به مس��ؤوليت مدني به معن��اي اخص كلمه
يعني مسؤوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسؤوليت مدني بايد اذعان
داشت ك در ابتدا مبناي مسؤوليت مدني اشخاص
بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسؤوليت مبتني
بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي
مسؤوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه
عامل ورود زي��ان با ارتكاب خط��ا زياني را به بار
آورده 1يعني بايد بي��ن تقصير وي و ضرر حاصله
رابطه س��ببيت وجود داش��ته باش��د .با گسترش
جوام��ع مس��ؤوليت مبتن��ي بر تقصير ب��ه خوبي
 .1ناصر كاتوزيان ،دوره مقدماتي حقوق مدني ،چاپ اول ،نشر يلدا،
 ،1374ش .9
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نميتوانست بس��ياري از خسارات را تحت شمول
خود قرار دهد ،در نتيجه گروهي مبناي مسؤوليت
را مبتني بر نظريههاي ف��ارغ از تقصير بنا نهادند
و چني��ن عن��وان كردند كه ه��رگاه در اثر اعمال
اش��خاص به افراد زيان وارد آيد ش��خص مسؤول
جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن  19پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو
لت ،اصل عدم مسؤوليت دولت كه ملهم از عقيده
حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي
و ب��ا پيدايش اف��كار جديد و ظه��ور حقوق مردم
در صحنه سياس��ي و همينطور گس��ترش جبران
خس��ارت و مس��ؤوليت در روابط خصوصي در اثر
توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش
مس��ؤوليت مدني دولت داد .اينكه اشخاص اعم از
حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از
جانب سازمانها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند
انديش��هاي درس��ت و عادالنه ميباشد و پذيرش
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جبران خس��ارت زيان ديده از س��وي قانونگذار از
پايههاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما س��ؤالي كه باقي ميماند اين اس��ت كه آيا
مبناي مس��ؤوليت مدني دولت همان مبناي عام
مسؤوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟
و ي��ا آنكه قواعد خاص خ��ود را طلب ميكند؟ در
اين خصوص عقايد متفاوت��ي وجود دارد گروهي
حفوقدانان مبناي مس��ؤوليت مدن��ي دولت را بر
پاي��ه تقصير بنا نهادند و اينگون��ه بيان كردند كه
دولت تنها در مواردي نس��بت به اعمال كاركنان
خود مسؤوليت دارد كه اعمال آنها در حين انجام
وظيفه و مربوط به خطاي اداري آنها باش��د .يعني
دولت دامنه مسؤوليت مدني خود را بسيار محدود
ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند
كه به ط��ور غيرعمدي صورت ميگيرد مس��ؤول
ش��ناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در
حي��ن انجام وظيفه همراه با س��وء نيت و خطاي
14

سنگين باشد آنرا از مس��ؤوليت مدني دولت جدا
دانس��ته و مس��ؤوليت ش��خصي كارمند را مطرح
ميسازند .با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه
تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان اس��ت بر
همين اس��اس گروهي در جهت جبران خس��ارت
زياندي��ده و ايجاد مس��ؤول مس��تطيع در جبران
خس��ارت خطاي اداري را توس��عه دادند و اظهار
نمودند كه دول��ت در تمامي اعمال كارمندان كه
در حين انجام وظيفه س��بب خسارت به اشخاص
مي شود مسؤوليت تضامني دارد خواه اين اعمال
عمدي باش��د يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني
پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در
مراجعه دولت ب��ه كارمند خاطي از نظريه تقصير
پي��روي كردند يعني به نوعي قائل به مس��ؤوليت
مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريههاي فوق در حقوق كشورهاي
مختلف تح��والت عمدهاي را در باب مس��ؤوليت
15

دولت به ارمغان آورده اس��ت كه در بخشهاي آتي
به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تش��كيل مسؤوليت
مدن��ي دولت ميگردد مبتني بر تس��اوي در برابر
هزينهه��اي عموم��ي و تضمين حق اس��ت كه از
خالل قواعد ويژهاي جداي از قواعد عام مسؤوليت
مدني استنباط ميشود .مقايسه دولت با شركتهاي
بيمه مبناي نظريه ديگري اس��ت يعني دولت به
مثابه يك ش��ركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران
خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كش��ورهاي پيشرفت با
پذيرش مس��ؤوليت مدني دولت در جهت حمايت
از حقوق زيانديده دامنه مس��ؤوليت مدني دولت
را بر اس��اس نظريههاي فوق گس��ترش دادهاندو
به نوعي ب��ر اي دولت مس��ؤوليتي فراتر از قواعد
مسؤوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند
در حالي كه چنانچه بعدا ً بررس��ي خواهد شد در
16

حقوق ايران با توجه به ماده  11قانون مس��ؤوليت
مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل ش��ده و
كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين
انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميش��وند ش��خصاً
مسؤولت ميشناس��د ،بدون در نظر گرفتن اينكه
آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با
سوءنيت انجام ش��ده و فقط دولت را در خصوص
نقص وسايل و تش��كيالت مسؤول ميشناسد كه
اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن
در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مس��ؤوليت مدن��ي در ايران علي رغم
تحول مس��ؤوليت مدني دولت در س��اير كشورها
همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به
تصدي و حاكميت پي��روي ميكند و تحول دولت
حاكم صرف ب��ه دولت خدمتگزار در مس��ؤوليت
مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گس��ترة اش��خاص و اعمالي كه دولت در قبال
17

انها مسؤول ش��ناخته ميشود ،س��والي است كه
نظريات مختلفي در مورد آنها ارائه ش��ده اس��ت.
گروه��ي قائل به اين هس��تند كه دول��ت تنها در
قبال اعمال كاركنان رس��مي مسؤول ميباشند و
گروهي قلمرو مسؤوليت دولت را نسبت به تمامي
مس��تخدمان عمومي تس��ري دادهاند يعني تمام
كاركنان رس��مي و قراردادي و داوطلبان اختياري
و اجب��اري و همچنين اعم��ال تقنيني و قضائي و
حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري دادهاند.
پ��س از پذي��رش مس��ؤوليت مدن��ي دولت و
بررسي اركان و مباني مسؤوليت ،سؤالي كه مطرح
ميش��ود اين اس��ت كه زيانديده براي اثبات حق
خ��ود ،بايد دعوي را در برابر ك��دام مرجع مطرح
كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رس��يدگي
به دعاوي مسؤوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح
مس��أله ديگري است كه در بررسي آثار مسؤوليت
18

مدني دولت به آن اش��اره شده در پايان آنچه كه
در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي
از مسؤوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود
به طور مبسوط توضيح داده خواهد شد.
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بخش اول :
تبيين مفاهيم و
مباني مسئوليت
مدني دولت

20

فصل اول

مفاهيم

رس��م معم��ول آن اس��ت كه بح��ث پيرامون
يك موضوع نيازمند آش��نايي و روشن گردانيدن
مفاهيم آن موضوع ميباشد .تا خواننده را آگاهي
نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را
پيدا نمايد اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان
ميسازد كه اصطالحات فني باشد و علم به آن در
اي��ن حالت از اصول اوليه اس��ت ،در موضوع مورد
بحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه
21

برخوردار ميباش��د و بدون اطالعات اوليه مقصود
مطلوب را نخواهيم يافت ،نكته ديگر آنكه س��عي
بر اين بوده اس��ت كه بي��ان اين مفاهيم به نحوي
س��اده و مختصر انجام گي��رد و آنقدر كه به كارما
ميآيد بحث ش��ود و از توضيحات اضافي و بدون
ارتباط خودداري ش��ود ،در هر مورد كه الزم شود
عالقهمندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد.
مبحث اول  :مفهوم و شاخههاي مسئوليت
بند  : 1تعريف مسئوليت
واژه مس��ئوليت در زبان عرب��ي مصدر جعلي
از «مس��ؤول» اس��ت .در قوانين موج��ود تعريفي
از مس��ئوليت به عمل نيام��ده تعاريف حقوقدانان
ني��ز در اين م��ورد گوناگون ميباش��د در ذيل به
گونههايي از اين تعاريف اشاره ميشود :
22

مس��ئوليت تعهد قانوني شخصي است به رفع
ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده اس��ت ،خواه
اين ضرر ناشي از تقصير خود باشد يا از فعاليت او
ايجاد شده باش��د .1همچنين مسؤوليت را :فرضي
كه به موجب آن هر فردي نتايج ش��ناخته ش��ده
اعمال خود را خواس��تار اس��ت تعريف كردهاند.2
در فق��ه به جاي كلمه مس��ئوليت از كلمه ضمان
استفاده شده اين كلمه بسيار عام ميباشد و انواع
مسئوليت اعم از مدني و كيفري را در بر ميگيرد.
بند  : 2اقسام مسئوليت
مسئوليت را از زواياي مختلفي ميتوان تقسيم
بندي كرد معمولترين تقس��يمبندي كه در كتب
 .1محمدجعفر ،جعفري لنگرودي ،ترمنولوژي حقوق ،انتشارات گنج
دانش ،زمستان  ،68صفحه  ،642شماره .5114
 .2حسينقلي ،حسيني نژاد ،مسئوليت مدني ،بخش فرهنگي جهاد
دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي ،چاپ اول ،بهار  70صفحه .1
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حقوقي صورت پذيرفته است به شرح زير ميباشد:
الف) مسئوليت اخالقي

مس��ئوليت اخالقي عبارت است از مسئوليتي
ك��ه قانونگذار متعرض آن نش��ده باش��د 1همانند
مس��ئوليت انس��ان نس��بت به خود يا خداوند يا
ديگري ،ضمان��ت اجراي چنين مس��ئوليتي تنها
تاثي��ر وجدان و دروني اس��ت ولي ضمانت اجراي
حقوق��ي ندارد به بعارت ديگر مس��ئوليت اخالقي
مواخذه وجدان از خطاس��ت ،نيتي پليد در درون
انس��ان ميتواند از نظر اخالقي شخص را مسئول
قرار دهد ،ارتباط مسئوليت اخالقي با درون آدمي
2
است.

 .1امير تيمور ،تاجميري ،حقوق مدني  ،4مؤسسه فرهنگي آفرينه ،چاپ
اول ،پاييز ،1375صفحه .24
 .2ناصر ،كاتوزيان ،فلسفه حقوق ،چ 2انتشارات بهنشر ،1377 ،ص.451
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ب) مسئوليت حقوقي

مس��ئوليت حقوق��ي آن اس��ت ك��ه در قانون
پيش بيني شده و ضمانت اجرايي قانوني (مدني،
كيفري و انتظامي) دارد و ش��خص در مقابل افراد
ديگر مسئول است 1شاخههاي مسئوليت حقوقي
يا قانوني عبارتند از  :مس��ئوليت مدني ،مسئوليت
كيف��ري و مس��ئوليت اداري ك��ه از جهاتي با هم
تفاوت دارند ولي قدر مش��ترك هر سه نقض الزام
تعهدي است كه قرار داد يا قانون قرار داده است.
-1مسئوليت مدني

آنچه ك��ه در تعرف مس��ئوليت مدن��ي گفته
اند اين اس��ت ك��ه در هر مورد ش��خص ناگريز از
جبران خسارت ديگري باش��د ميگويند در برابر

 .1محمدجعفر ،جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،شماره .5120
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او مس��ئوليت مدني دارد .1به عبارت ديگر انس��ان
وقتي از نظر مدني مسئول تلقي ميشود كه ملزم
باش��د آثار و نتايج ض��رر وارد به ديگري را جبران
نمايد .2در تعريف كاملتر ميتوان بيان داش��ت كه
«مسئوليت مدني عبارت اس��ت از تعهد و الزامي
كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري
دارد ،اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص
مسئول يا عمل اش��خاص وابسته به او يا ناشي از
3
اش��ياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد»
مس��ئوليت مدني به  2ش��عبه عمده تقسيم شده
اس��ت  :مس��ئوليت قراردادي كه به آن مسئوليت
عهدي يا ضمان ناش��ي از عقد نيز گفته مي شود
كه عبارت است از مس��ئوليتي كه در نتيجه اجرا
 .1كاتوزيان ،ناصر ،ضمان قهري ،مسئوليت مدني ،انتشارات دانشگاه
تهران ،چاپ اول ،زمستا ن ،74صفحه .1
 .2ميشل لوراسا ،مسئوليت مدني ،ترجمه محمد اشتري ،تهران نشر
حقوقدانان  ،1375صفحه .29
 .3حسينقلي ،حسين نژاد ،مسئوليت مدني ،صفحه .13
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نكردن تعهديكه از عقد ناش��ي ش��ده است بوجود
ميآيد ،مسئوليت قراردادي ،ريشه قراردادي دارد
و متخلف از قرار داد مكلف اس��ت خس��ارت وارده
به متعهد له را جبران كند 2 ،1مسئوليت خارج از
قرارداد 2كه به آن مسئوليت قهري يا ضمان قهري
گفت��ه ميش��ود از او امر و نواه��ي قانوني حاصل
ميشود به عبارت ديگر مسئوليت قهري هنگامي
وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفهاي قانوني زياني
به كس��ي رسد 3بنابراين الزم نيست كه قرارداد يا
تعهدي از قبل وجود داش��ته باش��د تا مسئوليت
ب��ه جبران خس��ارت محقق گردد بلك��ه هر گونه
مس��ئوليت قانوني كه فاقد مش��خصات مسئوليت
قراردادي باش��د مسئوليت خارج از قرارداد ناميده

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

 .3حسينقلي ،حسين نژاد ،مسئوليت مدني ،صفحه .15
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ميشود.1.
نتيجه اين س��خن آنكه همانگونه كه گفته شد
مس��ئوليت مدن��ي در معناي اعم خودش ش��امل
مس��ئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد
ميگردد لذا براي بازشناس��ي اي��ن دو بايد گفت
كه واقع مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين
مس��ئوليت غير ق��راردادي اس��ت .چنانكه قانون
مسئوليت مدني مصوب سال  1339اين اصطالح
را در معناي مذكور به كار برده است .بحث ما نيز
ناظر به مس��ئوليت مدني به معن��اي اخص كلمه
يعني مس��ئوليت خارج از قرارداد ميباشد و مراد
از مس��ئوليت مدن��ي دولت اين گونه مس��ئوليت
ميباشد.

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

زماني كه شخص مرتكب يكي از جرايم مذكور
در قانون ميگردد براي اين ش��خص مس��ئوليت
كيفري به وج��ود ميآيد .با پيدايش مس��ئوليت
كيفري ش��خص تح��ت تعقيب ق��رار ميگيرد و
مجازات خواهد شد و در صورتيكه عمل مجرمانه
وي باعث خس��ارت گردد بايد از عهده خس��ارات
وارده نيز برآيد .آنچه در مس��ئوليت كيفري حائز
اهميت اس��ت اينكه هر جرمي تعريف ،ش��رايط و
مجازات خاصي دارد يعني اصل قانوني بودن جرم
و مجازات فيالواقع يعني اينطور نيس��ت كه يك
1
اصل كلي براي مسئوليت وجود داشته باشد.
-3مسئوليت اداري

مس��ئوليت اداري زمان��ي مطرح ميش��ود كه
 .1محمد صالح وليدي حقوق جزاي عمومي چ اول ،1373 ،نشر داد،
ص28
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مستخدم دولت مرتكب خطا يا تخلف اداري شده
باش��د قانونگذار مجازات خاص��ي را براي تخلفات
اداري پيشبين��ي كرده و دادگاههايي را نيز براي
رس��يدگي به اين گونه امور در نظر گرفته اس��ت.
ماده  1قانون رس��يدگي به تخلفات اداري مصوب
1
 72/9/24تخلفات اداري را احصاء كرده است.
مبحث دوم  :مقايس�ه مسئوليت مدني با
ساير مسئوليتها
بن�د  : 1مقايس�ه مس�ئوليت مدن�ي ب�ا
مسئوليت اخالقي
همانطور كه پيش تر ذكر آن رفت مس��ئوليت
مدني يكي از ش��عب مس��ئوليت حقوقي ميباشد
 .1رضا ،موسي زاده ،حقوق اداري ،چاپ اول ،نشر ميزان ،تهران ،پاييز
،1377صفحه .240-242
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از آنجاي��ي ك��ه هرگاه كلم��ه مس��ئوليت به كار
م��يرود رنگ و بوي اخالقي نيز ب��ه ذهن متباور
ميس��ازد شايس��ته اس��ت كه تفاوته��اي اين دو
نوع مس��ئوليت بيان گردد ،مس��ئوليت اخالقي به
معني شرمس��اري وجدان و احساس گناه است و
بيش��تر جنبه ش��خصي دارد 1ميبينيم كه حيطه
عمل مس��ئوليت اخالقي در درون انس��ان اس��ت
و ب��ا عالم درون انس��ان پيوند ميخ��ورد ،تفكري
ناشايست و خطا آميز ميتواند مسئوليت اخالقي
را به همراه داش��ته باشد حال آنكه حيطه عمل و
اقتدار مسئوليت مدني جهان بيرون است و تجلي
گاه آن دنياي خارجي اس��ت ،بنابراين بنياديترين
تفاوت را ميتوان معيار ش��خصي بودن مسئوليت
اخالقي و نوعي ،اجتماعي بودن مس��ئوليت مدني
دي��د ،دنياي حق��وق مي��دان مس��ئوليت مدني
ميباش��د و در اين جاس��ت كه مس��ئوليت مدني
 .1ناصر ،كاتوزيان ،ضمان قهري ،صفحه .11
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به منصه ظهور ميرس��د ،مس��ئوليت اخالقي را با
دنياي حقوق رابطه چنداني نيست ،اگرچه عدهاي
را عقي��ده بر اين اس��ت كه ميت��وان مبناي تمام
مس��ئوليتها را قواعد اخالق��ي و مذهبي قرار داد.
ريپر اس��تاد فرانسوي س��رآمد اين گروه است به
نظر وي حقوق در فنيترين بخشهاي خود يعني
تعهدات نيز مرهون قواعد اخالقي اس��ت ،آنچه را
حقوق ميناميم در واقع قواعد اخالقي اس��ت كه
ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته اس��ت .1حق
آن است كه مفهوم اخالقي را در مسئوليت مدني
تماماً به دور نياندازيم زيرا كه هنوز هم در بيشتر
موارد مبناي مس��ئوليت مدني طنين اخالقي را با
خود به همراه دارد ،بنابراين س��نجيدن مسئوليت
مدني تنها براساس مالكهاي خارجي ميتواند راه

 .1ريپر ،قاعده اخالقي در تعهدات مدني ،شماره  ،112به بعد به نقل از
كاتوزيان ،پيشين ،صفحه .11
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عدالت را مس��دود نمايد ،1توجه به عناصر اخالقي
در ارزيابيها جايگاه ويژهاي دارد.
بن�د  : 2مقايس�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
پيشرفت تمدن اين وضع تغيير يافت .رشد جوامع
و تح��والت عظيم حقوقي در كش��ورها تفاوتهايي
را در ميان مس��ئوليت كيفري و مسئوليت مدني
رقم زد.
اگرچه مقصود از مس��ئوليت جزايي نيز جبران
خسارت وارده است اما فلسفه اين جبران خسارت
با آنچه كه در مس��ئوليت مدني شاهديم اختالف
 .1حسن ،باديني ،فلسفه مسؤوليت مدني ،نشر سهامي انتشار ،چاپ اول،
 ،1384صفحه .110-112
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فاحش��ي دارد اولين و ش��ايد مهمترين تفاوت از
لحاظ طرف زيانديده ميباش��د كه در مس��ئوليت
جزائي جامعه طرف اصيل ميباش��د و زيان اصلي
به او وارد شده اس��ت ،مسئوليت جزائي به خاطر
حمايت از جامعه لحاظ ش��ده است مجرم با عمل
خود جامعه را متضرر ساخته است و بايد در مقابل
جامعه پاسخگو باش��د ،الزام مجرم به تامين ضرر
و زي��ان ناش��ي از جرم كه به اش��خاص خصوصي
وارد ميش��ود ،جنبه تبعي و ثانوي دارد .برعكس
در مس��ئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت
ش��خص زيانديده ميباش��د ،در واق��ع در دعواي
كيف��ري پس از اثب��ات جرم اين پرس��ش مطرح
ميش��ود كه با مجرم چه باي��د كرد؟ در حالي كه
در مس��ئوليت مدني بعد از اثبات مسؤوليت وارد
كننده زيان اين پرس��ش مطرح ميشود كه براي
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زيانديده چه كار بايد كرد1؟گذش��ته از اين تفاوت
كه ناظر به هدف ايجاد دو مس��ؤوليت ميباشد در
حوزههاي گوناگون ديگري مانند :ش��رايط ،منبع
مس��ؤوليت قلمرو،آئين دادرس��ي ،آثار و نتايج با
همديگر تف��اوت دارند .ذكر وج��وه اختالف مانع
از اين مس��اله نيس��ت كه در م��وردي هر دو نوع
مس��ؤوليت وجود داش��ته باش��د مانند خيانت در
امانت يا كالهبرداري كه هر دو نوع مسؤوليت را به
همراه دارند،ديگر آنكه رها شدن از قيد مسؤوليت
جزائي در م��واردي مانند قرار من��ع تعقيب نافي
مس��ئوليت مدني نميباشد و مسؤوليت مدني راه
2
خود را ميپيمايد.
 .1علي رضا يزدانيان ،قلمرو مسؤوليت مدني ،انتشارات ادبستان ،چ
اول ،سال  ،1379ص26
 .2براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به ناصر ،كاتوزيان ،ضمان قهري،
مسئوليت مدني ،صفحات  13-16حسينقلي ،حسين نژاد ،مسؤوليت
مدني ،صفحات  .14-15عبدالمجيد ،اميري قائم مقامي ،حقوق
تعهدات ،صفحات 134-135
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بن�د  : 3مقايس�ه مس�ؤوليت مدن�ي ب�ا
مسؤوليت اداري
مسؤوليت اداري همانطور كه پيشتر اشاره شد
در مورد مستخدمين دولت اعمال ميشود و طرف
اصلي آن اداره متبوع مستخدم است .در مسؤوليت
اداري همانند مسؤوليت كيفري اصل قانوني بدون
جرم (تخل��ف) و مجازات بعنوان اصلي ترين ركن
مس��ؤوليت وجود دارد در حالي كه در مسؤوليت
مدن��ي اصلي كلي وجود دارد ك��ه جبران هر نوع
زيان��ي را در ب��ر ميگيرد .1هر چن��د اين دو نوع
مس��ؤوليت در مواردي از جمله شرايط و هدف و
شيوه دادرسي با همديگر تفاوت دارند با اين حال
با وجود اين اختالفات در مواردي بين مس��ؤوليت
اداري و مس��ؤوليت مدني باالخص در مواردي كه
مس��ؤوليت مدني كاركنان دول��ت و دولت مطرح
ميش��ود بين اين دو ارتب��اط زيادي وجود دارد و
 .1رضا ،موسي زاده ،حقوق اداري ،صفحه .240-243
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يك خطاي اداري ممكن است عالوه بر مسؤوليت
اداري مس��تخدم باع��ث ضرر و زيان به ش��خص
خصوصي گردد و مس��ؤوليت مدني مس��تخدم را
نيز در پي داش��ته باش��د .لذا اصطالحات فني كه
در مورد تخلفات اداري اس��تعمال ميشود كاربرد
مهمي در مس��ؤوليت مدني دول��ت و كاركنان آن
ايفاء ميكند.
مبحث سوم  :دولت
چنانچه بخواهيم مس��ئوليت مدن��ي دولت را
تش��ريح كنيم نخس��ت بايد دولت را تعريف كنيم
به عبارت ديگر بايد مرز ميان بنيادهاي عمومي و
دولتي را از يكسو و نهادها و مؤسسات خصوصي را
از سوي ديگر مشخص كنيم براي تضمين حقوق
م��ردم و جلوگيري از ف��رار نهاده��اي عمومي از
مسؤوليت مدني بايد مصاديق اين گونه مؤسسات
و نهادها مش��خص شود ،لذا در اين مبحث ما اوالً
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مفهوم دولت و ثانياً ضابطه تش��خيص اش��خاص
حقوقي عموم��ي و مصاديق آن و س��پس مفهوم
دولت در قانون مسؤوليت مدني را بررسي و مورد
استفاده قرار ميدهيم.
بند  : 1مفهوم دولت
انديشيدن در خصوص مفهوم دولت به داليلي
چند واجد اهميت است:
اول آن اس��ت كه  :صرف نظ��ر از تعداد اندك
تئوريه��اي كه مداف��ع جامعه بيدولت هس��تند
اعتقاد غالب اين است كه زندگي بدون دولت قابل
تصور نيس��ت .در عمل نيز دولت در تمام سطوح
1
زندگي افراد از تولد تا مرگ رخنه نموده اس��ت.
ثانياً مفاهيمي مشابه و هم خانواده با دولت وجود
دارد كه گاهي با آن خلط ميشوند واژههاي مانند
 .1اندرو و نينت ،نظريههاي دولت ،ترجمه حسين بشيريه ،نشر ني ،چاپ
اول ،1371 ،صفحه .17
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حكومت ،حاكميت ،كش��ور و جامعه كه به جهت
عدم توجه به معناي دقيق و كاربردي آنان گاهي
مواق��ع به ج��اي يكديگر به كار برده ميش��وند.1
حتي در قانون اساس��ي ني��ز واژه دولت به معناي
مختل��ف به كار رفته اس��ت گاهي ب��ه معناي قوه
مجريه كه جزئي از پيكره دولت اس��ت و گاهي به
مفهوم كشور در رويه قضايي هم تفاسير مختلفي
از معناي دولت شده اس��ت چنانكه برخي قضات
در تفسير ماده  690ق آدم كه دولت را از پرداخت
هزينههاي دادرسي معاف نموده حكم اين ماده را
ناظر به وزارتخانهها دانس��ته و شركتهاي دولتي و
مؤسسات مس��تقل دولتي را از مصاديق دولت به
شمار نياوردهاند .سومين دليل لزوم بررسي مفهوم
دولت ،بحث كنترل دولت است اقتدار دولت الزمه
اج��راي وظايف و خدماتي اس��ت كه عهدهدار آن
ميباش��د تا در جهت اهداف اساس��ي خود يعني
 .1همان منبع ،صفحه .18
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ايج��اد امنيت ،نظم و عدال��ت از آن بهره جويد از
اين رو براي كنترل موثر بر دولت الزم اس��ت كه
مصاديق و حدود آن شناخته شود و به عنوان يك
پيكره واحد كه شامل كليه نهادهاي اعمال كننده
قدرت عمومي اس��ت مورد شناسايي قرار گيرد .از
لحاظ لغوي در زبان فارسي دولت به معناي مال،
ثروت ،بخت و اقبال ،حكومت ،قدرت ،فرمانروايي
به كار رفته است 1.در زبان انگليسي واژه  stateاز
ريشه التيني  statreبه معني ايستادن و به صورت
دقيقتر از واژه  statusبه 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
يك ش��خصيت حقوقي بصورت جامعه متشكل و
متمركز سياسي كه در قلمرو معيني مستقر بوده
و از قدرت عالي و حيثي��ت بين المللي برخوردار
 .1دهخدا ،لغت نامه ،جلد .25
 .2اندرو ونينت ،پيشين ،صفحه 36-40
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