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چکیده
دشــواریهای اداره امــر عمومــی ،برخــورداری دولــت از برخــی امتیــازات ویــژه اقتــداری را
بــه همــراه داشــته اســت .از آنجــا کــه بازتعریــف نقــش دولــت و ارتبــاط آن بــا شــهروندان،
تضمینکننــده حقــوق و آزادیهــای شــهروندان خواهــد بــود ،حــدود پاســخگویی ایــن
شــخصیت حقوقــی نیــز بــه تناســب افزایــش اقتــدار گســترش یافتــه اســت .لــزوم تبعیــت
مســئولیت مدنــی دولــت و نهادهــای عمومــی از قواعــد ویــژه را بــه شایســتهبودن برقــراری
تــوازن میــان حمایــت از منافــع شــهروندان و حراســت از اقتــدار اداره و حرکــت آن بــرای
تحقــق و نیــل منفعــت عمومــی جامعــه نســبت میدهنــد .بــا ایــن وجــود ،دولــت در تمامــی
اوقــات مســئول شــناخته نمیشــود و بنــا بــر اقتضائــات خــاص حکمرانــی ،در برخــی مــوار ِد
ورود ضــرر بــه شــهروندان ،جبــران خســارات وارده از دولــت انتظــار نم ـیرود .از طــرف دیگــر،
اهمیــت تــداوم زندگــی اجتماعــی و حفــظ نظــم عمومــی جامعــه ،پادرمیانــی دولــت را بــرای
بازگردانــدن اوضــاع بــه حــال ســابق را ایجــاب مینمایــد .از آنجــا کــه نمونههــای مصونیــت
از مســئولیت ،محــدود و مــوردی اســت ،درنتیجــه تعمــق در موضــوع ،بــه نظــر میرســد
بتــوان برخــی حوزههــای حکمرانــی را حــوزه مصونیــت دولــت از مســئولیت و قــوه قاهــره
و ضــرورت حفــظ همبســتگی اجتماعــی را از نمونههــای مســئولیت نســبی دولــت دانســت.
کلیدواژهها :استثنائات مسئولیت اداره ،حکمرانی خوب ،مسئولیت مدنی دولت ،مصونیت دولت.
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تأملی بر اســتثنائات مسئولیت
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

مقدمه
ســابقه مســئولیت مدنــی اشــخاص حقوقــی و بهطــور خــاص ،مســئولیت مدنــی دولــت در
نظامهــای حقوقــی ،بحثــی نوپــا و جــوان اســت .ایــن ویژگــی ،در کنــار تفـ ِ
ـی پذیرفتهشــده
ـاوت مبانـ ِ
مســئولیت مدنــی در حقــوق اداری و حقــوق مدنــی ،نبــود قوانیــن جامــع و یکدســت در حقــوق
اداری ،شــناخت ناکافــی برخــی حقوقدانــان و قضــات ،موجبــات از همگســیختگی و پراکندگــی قواعــد
مربــوط بــه مســئولیت مدنــی دولــت و اصــول حاکــم بــر آن را فراهــم آورده اســت .همیــن وصــف
نوپایــی موجــب گردیــده کــه مفاهیــم حقــوق عمومــی در عیــن اســتقالل از مفاهیــم ســنتی و فقهــی،
همچنــان در ســایهای از ابهــام بــه ســر بــرده و تبییننشــدن آنهــا از ســوی اندیشــمندان ،بســتر بــروز
پیچیدگــی و گاه کاســتی در عرصــه عمــل و حکمرانــی را فراهــم آورد .بــا وجــود اشــتراک مســئولیت
مدنــی در حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی ،مبنــای واحــدی بــرای پذیــرش قواعــد مســئولیت
مدنــی در ایــن دو حــوزه وجــود نــدارد؛ چراکــه مســئولیت مدنــی در حقــوق خصوصــی ،ناشــی از فعــل
زیانبــاری اســت کــه نظــم حاکــم بــر روابــط اشــخاص را از میــان برداشــته و حــال ،عامــل ورود زیــان
مســئول بازگردانــدن نظــم ســابق و ترمیــم زیــان اســت؛ درحالیکــه در مســئولیت مدنــی دولــت،
اداره یــا کارمنــدان دولــت و مقامهــای عمومــی در حیــن انجــام وظیفــه قانونــی ،ممکــن اســت باعــث
ایــراد زیــان بــه شــهروندان شــوند .شــاید بتــوان مهمتریــن اثــر و اقتضــاء منفعــت عمومــی را توســعه
و رشــد مفهــوم «پاســخگویی» 1دانســت؛ اگرچــه بهلحــاظ سلســلهمراتب مفاهیــم ،پاســخگویی،
مقــدم بــر مســئولیت مدنــی 2و شــرط آن تلقــی میگــردد .حاکمیــت قانــون ،بهعنــوان ضابطــه تمایــز
مبیــن ایــن نکتــه اســت کــه رابطــه ایــن دو ،عمــوم و خصــوص مطلــق
پاســخگویی و مســئولیتّ ،
بــوده و هــر مســئولیتی ،تــوأم بــا پاس ـخگویی اســت ،امــا هــر پاس ـخگویی مســئولیت در پــی نخواهــد
داشــت .بــه بیــان دیگــر ،پاســخگویی را میتــوان ناظــر بــر برخــورداری و صالحیــت دانســت ،حــال
آنکــه مســئولیت (مدنــی ،کیفــری ،اداری ،سیاســی و  )...دربردارنــده الــزام بــه جبــران قلمــداد نمــود.
مصونیــت کــه در لغــت بــه معنــای «محفوظمانــدن» و «مأمونبــودن» اســت ،از کلیدواژههــای
حقــوق اساســی و اداری اســت؛ ایــن مفهــوم در اصطــاح حقوقــی گاه بــه معنــای معافیــت از برخــی
پاس ـخگوییهای سیاســی برخــورداری از حمایتهــای حقوقــی در برابــر برخــی از قوانیــن بــه صــورت
مطلــق یــا نسبیســت و گاه مقابــل مســئولیت مدنــی و بــه معنــای اصطالحــی مستثناشــدن از الــزام بــه
جبــران خســارت شــناخته میشــود؛ چراکــه مســئولیت ،ماهیت ـاً الزامیســت کــه بهدنبــال تضییــع یــا
ممتنعســاختن امــکان بهرهمنــدی اشــخاص ،بــر عهــده واردآورنــده زیــان ،بــار میگــردد .در حقــوق
1-Accountability
2-Liability
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عمومــی مــدرن ،موقعیــت نابرابــر اداره بــا شــهروندان و برخــورداری از امتیــاز اقتــدار ،زمینهســاز ایجــاد
نظــم حقوقــی ویــژهای درخصــوص مســئولیت مدنــی اشــخاص حقــوق عمومــی شــده اســت .بــا ایــن
حــال ،گســتره ایــن مســئولیت کلــی و مطلــق نیســت و اســتثنائاتی بــر آن وارد اســت .در ســخن از
گســتره مســئولیت ،بایــد گفــت «فراگیــری» وصــف مســئولیت مدنــی عمومــی در حقــوق ایــران بــه
شــمار مــیرود؛ بدیــن معنــا کــه مســئولیت مدنــی مدنظــر در حقــوق عمومــی و ناشــی از اعمــال
اداری و غیرشــخصی را بــا تحقــق دیگــر شــرایط مســئولیت ،بــرای قریببهاتفــاق اَعمــال دولــت
و نهادهــای عمومــی میتــوان شناســایی نمــود؛ اگرچــه ،پذیــرش ایــن فراگیــری ،بــه معنــای نفــی
مصونیــت یــا معافیــت دولــت نیســت ،بلکــه عمــل هــر ســه قــوه و زیرمجموعههــای آنهــا میتوانــد
مشــمول مســئولیت مدنــی قــرار گیــرد .ایــن عمومیــت را میتــوان بــر حکــم مــاده  ۱۱قانون مســئولیت
مدنــی مســتند ســاخت کــه مقــرر داشــته اگــر خســارات وارده مســتند بــه عمــل کارمنــدان دولــت و
شــهرداریها و مؤسســات وابســته نباشــد ،اداره مربــوط مســئول جبــران خســارت اســت .ســیاق مــاده و
اطــاق لفــظ «اداره» بهگونهایســت کــه مشــخصاً نمیتــوان نهــاد یــا ادارهای را از شــمول آن خــارج
نمــود .عــاوه بــر ایــن مقــرره ،مــواد قانونــی بســیاری ،مســئولیت اداره را بــر مبنــای وجــود تقصیــر یــا
نبــود آن بــه رســمیت شــناختهاند؛ بنابرایــن ،قواعــد ناظــر بــر مصونیــت اداره از مســئولیت مدنــی و
1
معافیــت از جبــران خســارت ،قواعــدی حداقلــی و اســتثنایی قلمــداد میگردنــد.
بــا ایــن حــال ،بررســی و مطالعــه نظــام مصونیــت اداره از مســئولیت چنــدان آســان نمینمایــد؛
صرفنظــر از کــشداری مفاهیــم و انعطــاف گســتره معنایــی آنهــا ،دســتهبندی دقیقــی از اعمــال
گوناگــون در حــوزه حکمرانــی ارائــه نشــده و از آنجــا کــه مشــخصه ایــن مفهــوم «ابهــام» اســت،
نمیتــوان بــا صراحــت و قاطعیــت ،مــوارد معافیــت اداره را احصــا نمــود .در حقــوق ایــران ،تاکنــون
بــه مــورد معافیــت اداره از مســئولیت مدنــی بــه طــور جزیــی پرداختــه نشــده اســت .پژوهشهــای
صورتگرفتــه مرتبــط بــا موضــوع نیــز تنهــا بــه بررســی بنیانهــای فکــری نظریــه معافیــت دولــت از
مســئولیت پرداختــه و بحــث از مصادیــق آن مشــخصاً موضــوع بحــث و پژوهــش نبــوده اســت 2.در ایــن
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم «گســتره مصونیــت مدنــی تصمیمــات و فعالیتهــای
اداره در نظــم حقوقــی ایــران تــا کجاســت؟» از همیــن روی ،در ادامــه بــا التفــات بــه ابهــام موجــود
در ســامان حاکــم بــر مصونیــت و بعضــاً دوگانگــی و پراکندگــی رویههــا ،مبانــی معافیــت اداره از
مســئولیت و نمونههــای موضــوع بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

 .1زرگوش ،مشتاق ،مسئولیت مدنی دولت ،ج ( ۲مبانی و اصول) ،تهران :میزان ،پاییز  ،۱۳۸۹ص .۵۱۷

 .2زرگــوش ،مشــتاق (« )۱۳۸۸مبانــی نظــری مصونیــت و مســئولیت در مســئولیت مدنــی دولــت» ،حقــوق عمومی،
ش  ،۵صــص  ۷۱تــا .۹۰
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گفتار اول .بنیانهای نظری
در ایــن مجــال ،بــا درپیشگرفتــن خــط تحــوالت تاریخــی اندیشــه مصونیــت از مســئولیت ،چرایـی
پذیــرش ایــن مفهــوم در نظامهــای حقوقــی موضــوع مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

بند اول .اندیشه مصونیت پادشاه
تــا پیــش از دوران نضــج بنیــان و مؤلفههــای مفهــوم دولــت ،مبنــای رایــج مشــروعیت ســلطنت بــه
الهیبــودن حــق پادشــاه 1و شــکل حکومــت بــه مونوکراســی (یکتنســاالری) منحصــر بــود .بدیــن
ترتیــب ،مسئولدانســتن پادشــاه بــا اندیشــه دریافــت حــق حکومــت از طــرف خداونــد ،در تعــارض
تلقــی میگشــت .ایــن امــر زمینــه مصونیــت همیشــگی حاکــم (پادشــاه) را از خطــا فراهــم ســاخته و
تصــور مســئولیت بــه ســالبه بــه انتفــای موضــوع ممکــن نبــود .حــق الهــی پادشــاه موجــب شــده بــود
کــه حتــی در صــورت خطــا ،در دادگاهــی کــه بــه نــام خــود او تأســیس شــده بــود ،تحــت رســیدگی
قــرار نگیــرد ،نــه اینکــه امــکان محاکمــه وجــود نداشــته باشــد ،چراکــه رســیدگی منــوط بــه رضایــت
شــاه بــرای محاکمهشــدن بــود .مصونیــت حکومــت بهعنــوان مفهومــی حقوقــی و دارای ضمانــت اجــرا
2
ناشــی از اختیــار و رضایــت پادشــاه بــود.
اندیشــه برتــری ســاحت حاکــم از ارتــکاب خطــا حتــی پــس از افــول قــدرت شــاه و چیرگــی قــدرت
فئودالهــا بــر یگانگــی اقتــدار شــاه ،از بیــن نرفــت ،بلکــه بــه نحــو دیگــری بــه حیــات خویــش ادامــه
داد« :هیــچ لــرد زمیـنداری نمیتوانــد در دادگاه خــود محاکمــه شــود» 3.بهرهمنــدی اربابــان مــاک از
امتیــاز معافیــت شــاه از مســئولیت ،درنهایــت مبنــای معافیــت شــاه را دیگرگــون ســاخت .بدینمعناکــه
شــراکت کاســتی پادشــاه بــا دیگــران در قــدرت ،گســتره اختیــار عمــل او را محــدود نمــوده و درنتیجــه،
زان پــس ،معافیــت او ناشــی از بیاختیــاری او قلمــداد میگشــت ،نــه حــق الهــی حاکمیــت.

1-Rex gratia dei: king by the grace of God: divine right of king
2-Shortell, C. (2008). Rights, remedies, and the impact of state sovereign immunity. Albany, NY: State
.University of New York Press. p 13
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بند دوم .اندیشه حاکمیت
پــس از سپریشــدن قــرون وســطی ،خیــر و مصلحــت جامعــه اتــکای جدیــد اندیشــه مصونیــت
دولــت شــد .میتــوان ایــن بِنــای جدیــد را مولــود اندیشــه غالــب دوران ،بــا عنــوان قــرارداد اجتماعــی
دانســت کــه شــهروندان بــا واگــذاری ارادی و اختیــاری حقــوق خویــش بــه دولــت بــر ایــن انــگاره صحه
مینهنــد کــه تمامــی اعمــال دولــت مطلقـاً بــه صــاح جامعــه و در جهــت خیــر آن اســت .مطابــق بــا
ایــن دیــدگاه ،اساسـاً دولــت مرتکــب خطایــی نمیگــردد و تحقــق مســئولیت یــا معافیــت از مســئولیت
محلــی از اِعــراب نــدارد .ردپــای پذیــرش معافیــت دولــت از مســئولیت را در قوانیــن کشــورهای مختلــف
مشــاهده نمــود؛ بــرای مثــال ،در فرانســه (ســابقاً) «عمــل حاکمیــت» ،در آلمــان «عمــل حکومتــی» و در
انگلســتان «عمــل سیاســی» ،دس ـتآویزی بــه نفــع دولــت بــه جهــت ملزمنبــودن بــه تبعــات عمــل
1
زیــاد زیانبــار خویــش شــمرده میشــود.

بند سوم .اندیشه کارآمدی
از نظریــه کارآمــدی بهعنــوان بنیــان دیگــر مصونیــت دولــت از مســئولیت یــاد میشــود .قائــان
بــه ایــن تئــوری بــر ایــن باورنــد کــه ترجیــح مســئولنبودن دولــت ،افزایــش کارآیــی و کفایــت دولــت
را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ چراکــه پذیــرش بــار جبــران خطــا موجــب کاهــش بــازده رفتــار دولــت
اســت .ایــن اندیشــه در حمایــت از معافیــت دولــت ،هــم بــر ابعــاد مالــی پذیــرش مســئولیت و هــم
بــر جنبــه روانــی آن تأکیــد دارد؛ جبــران خســارات وارده عالوهبــر تحمیــل هزینههــای مضاعــف
بــه دولــت ،موجــب میگــردد مقامــات عمومــی بــه ســبب بیمناکــی از مسئولشمردهشــدن ،در
2
جدوجهــد کافــی نورزنــد.
انجــامدادن تکالیــف خــود ّ
پذیــرش اندیشــه معافیــت از جبــران خســارت در حقــوق اســام ،قــدری استثناییســت؛ اگرچــه
بــا وجــود محوریــت حقــوق خصوصــی در نظــام دانایــی اســام ،میتــوان بــه طــور جســتهوگریخته
نمــود منفعــت عمومــی را مشــاهده کــرد ،بــا ایــن حــال بــه ســبب حضــور قاعــده الضــرر و اطــاق
آن«الضــرر و الضــرار فــی االســام» نتــوان از مصونیتهــای مــوردی ســخن رانــد؛ مگــر هــر آنچــه اثــر
اجتنابناپذیــر حکومــت و اداره جامعــه شــمرده شــود .بــرای مثــال ممکــن اســت درنتیجــه صــدور
فرمــان حکومتــی رهبــر جامعــه ،موقت ـاً زیانهایــی بــه مشــاغل برخــی از صنــوف وارد آیــد .در ایــن
 .1همان ،ص .۷۵
 .2همان ،ص .۷۷
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تأملی بر اســتثنائات مسئولیت
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

فــرض بــه ایــن ســبب کــه فرمــان حکومتــی ،خــود راهکاری بــرای صیانــت از منافــع عمومــی اســت،
ضــرر وارده بــه گروههــای پیشگفتــه بــدون جبــران باقــی بمانــد.
امــروزه بــه علــت مواجهــه مســتمر منافــع شــهروندان و دولــت (اداره) ،وجــود قواعــد تعدیلگــر
اجتنابناپذیــر مینمایــد؛ بنابرایــن شایســته اســت قانونگــذار بــه اقتضــای تحقــق منفعــت عمومــی و
ترجیــح اهــم بــر مهــم ،گاه بنــا را بــر مســئولیت و گاه بــر مصونیت نهــد .شهروندســاالری ،برجستهشــدن
مفهــوم شــهروند در ادبیــات سیاســی و حقوقــی جهــان معاصــر و محوریتیافتــن حقــوق او ،معیارهــای
خوبتلقینمــودن حکومــت را تغییــر داده و همیــن امــر ،ســبب گردیــده اســت دولتهــا بــه جهــت
اقنــاع افــکار عمومــی در عرصــه داخلــی و بینالمللــی در شــرایط اســتثنایی مصــون از مســئولیت
باشــند.

گفتار دوم.گستره مصونیت اداره
مســئولیت یــا مصونیــت از آن ،کلیدواژههــای ســاحت « ُکنــش» هســتند؛ زیــرا ،هــر دو نتیجــه
اجــرای یــا عــدم اجــرای قانــون اســت؛ بنابرایــن ،حــوزه ایــن دو مفهــوم ،انتزاعــی باقــی نمانــده و بــه
عرصــه پراگماتیســم راه یافتــه و بحــث از مســئولیت یــا مصونیــت ،حاکــی از اســتمرار اَعمــال سیاســی
و حکومتــی و اصالــت عمــل اســت .بدیــن ترتیــب ،روی ســخن بــر شــیوههای اجــرای قانــون و نقــش
هــر کــدام از ایــن شــیوهها بــر ایجــاد مســئولیت/مصونیت اداره و چگونگــی آن اســت:
عمــل اجرایــی در دنیــای معاصــر ،دارای مفهومــی اعــم از عمــل اداری و فراتــر از اجــرای مــوردی
قانــون اســت .امــروزه عمــل اجرایــی را میتــوان بــه دو بخــش اصلــی عمــل حکومتــی و عمــل اداری
تقســیم نمــود.
 .۱در حــوزه کارآمــدی در دولــت مــدرن ،قــدرت حکومتــی ،عمیقــاً قــوه مجریــه را بــا اعطــای
مهمتریــن بخــش از صالحیتهــای قــوه مقننــه بــه آن ،یعنــی حــق ابتــکار قوانیــن ،متحــول ســاخته
و ماشــین دولــت را از ایــن طریــق بــه کار انداختــه اســت .بــا واگــذاری کارکــرد حکومتــی بــه قــوه
مجریــه ،ایــن قــوه خــاف گذشــته ،دیگــر بهعنــوان یــک قــوه مجــری صــرف قانــون تلقــی نمیشــود
و در حــوزه سیاســی نیــز ایــن قــوه تبدیــل بــه یــک قــدرت و یــک نیــروی متکفــل طراحــی و تحقــق
برنامــه دولــت شــده اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،وظیفــه قــوه مجریــه ،دیگــر عبــارت از صــرف اجــرای
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قوانیــن نیســت؛ بلکــه فراتــر از آن ،عبــارت از حکومتکــردن و «حلوفصــل امــور اســتثنایی مربــوط
بــه وحــدت سیاســی و نظــارت بــر منافــع کالن ملــی» و باالخــره آیندهنگــری اســت.
 .۲دومیــن کارکــرد ،اداری اســت کــه عبــارت اســت از اجــرای قوانیــن بهصــورت مــوردی و روزمــره
و البتــه بهشــیوهای غیرقضایــی؛ البتــه ایــن کارکــرد فقــط یکــی از دو وجــه اجــرای قوانیــن اســت و
وجــه دیگــر ،اجــرای قوانیــن یعنــی کارکــرد قضایــی را نیــز بایــد مــد نظــر قــرار داد1.
مالحظــه میشــود احــکام متفــاوت «اجــرای قانــون» و روشهــای متمایــز در حوزههــای مختلــف،
مرزهــای ناهمســانی بــرای مســئولیت یــا مصونیــت متصدیــان اداره امــر عمومــی ترســیم مینمایــد .بــا
عنایــت بــه اســتدالل پیشگفتــه ،بــه نظــر میرســد نظــام فکــری مســئولیت و مصونیــت در حــوزه
«اعمــال سیاســی و حکومتــی» مســیری نســبتاً متفــاوت بــا بدیل خــود ،در حــوزه اداره مــوردی و جزئی
طــی میکنــد .بدیــن معنــا کــه غالبـاً مفهــوم منفعــت عمومــی ،در خصــوص مدیریــت کالن جامعــه بــه
پشــتوانه نظــری «مصونیــت» تبدیــل گشــته ،حــال آنکــه مصلحــت جامعــه و اقتضائــات حکمرانــی در
شــیوههای مــوردی ،اصــوالً بنیــان مســئولیت اداره و حمایــت از شــهروند قلمــداد میگــردد؛ بنابرایــن،
منفعــت عمومــی مفهومــی بــا کارکــرد دوگانــه اســت کــه بســته بــه حــوزه مدیریتــی و حکمرانــی ،اثــر
متفاوتــی میآفرینــد.
در همیــن مجــال ،بیــان ایــن نکتــه الزامــی بــه نظــر میرســد کــه برخــی از حقوقدانــان بــا
اســتناد بــه قســمت پایانــی مــاده  ۱۱قانــون مســئولیت مدنــی ( ،2 )۱۳۳۹دولــت را در اَعمــال حاکمیتــی
کــه جهــت تحقــق منافــع عمومــی ضروریســت ،مصــون از مســئولیت مدنــی میداننــد ، 3درحالیکــه
ایــده مصونیــت دولــت بــه ســبب انجــامدادن اَعمــال حاکمیتــی ،در نظــام حقوقــی ایــران نیــز همچــون
نظــام حقوقــی فرانســه ،بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــه لحــاظ وجــود قوانیــن ناســخ متعــدد ،بهطــور
 .1واعظــی ،ســیدمجتبی ،گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،مجموعــه
مقــاالت اولیــن همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،تهــران :انتشــارات معاونــت تدویــن،
تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری.۱۳۹۲ ،
 .2مــاده  11قانــون مســئولیت مدنــی« :کارمنــدان دولــت و شــهرداریها و مؤسســات وابســته بــه آنهــا کــه بــه مناســبت
انجــام وظیفــه عمــداً یــا درنتیجــه بیاحتیاطــی خســاراتی بــه اشــخاصوارد نماینــد ،شــخصاً مســئول جبــران خســارت وارده
هســتند ،ولــی هــر گاه خســارات وارده مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســایل ادارات یــامؤسســات مزبــور
باشــد ،در ایــن صــورت جبــران خســارت بــر عهــده اداره یــا مؤسســه مربوطــه اســت؛ ولــی در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت
هــر گاه اقداماتــی کــه برحســب ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری
شــود ،دولــت مجبــور بــه پرداخــت خســارات نخواهــد بــود».
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ضمنــی نســخ شــده اســت .از میــان ایــن دســته از جهــات نســخ ،میتــوان بــه اصــل  ۴و  ۴۰قانــون
1
اساســی ،نظریــه شــورای نگهبــان در خصــوص بنــد  ۹مــاده  ۵۰قانــون برنامــه و بودجــه اشــاره نمــود.
بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،پذیــرش
و رســمیت دوگانــه شــر ع ـدموکراســی ،قانونگــذار اساســی را بــر آن داشــت تــا بــا پیشبینــی اصــل
چهــارم ،درصــدد حمایــت از همســویی مصوبــات مجلــس بــا آموزههــای فقهــی برآینــد .ازآنجاکــه
تمامــی قوانیــن و مقــررات بایــد مطابــق بــا موازیــن اســامی باشــد و نیــز هیچکــس نمیتوانــد اعمــال
حــق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد ،در اعتبــار حقوقــی
قســمت انتهایــی مــاده  ۱۱قانــون مســئولیت مدنــی تردیــد شــد و در زمــان مباشــرت اداره در ایــراد
زیــان بــه شــهروندان ،مســئولیت مدنــی دولــت ناشــی از تقصیــر بــه صــورت یــک اصــل کلــی درآمــد.
ایــن مهــم در رأی وحــدت رویــه شــماره  ۷۴۷دیــوان عالــی کشــور ،مــورخ  ۲۹دی  ۱۳۹۴نیــز کــه در
توضیــح مــاده  ۱۰قانــون دیــوان عدالــت اداری و تبصــره آن صــادر شــده ،مشــهود اســت:
نظــر بــه اینکــه یکــی از شــرایط برقــراری مســئولیت مدنــی ،وجــود تقصیــر اســت ،لــذا در اینگونــه
مــوارد بــه عنــوان مقدمــه صــدور حکــم بــه جبــران خســارت ،بایــد وجــود تقصیــر و تخلــف و ورود
خســارت احــراز گــردد و ســپس دادگاه میــزان خســارت را تشــخیص دهــد و حکــم بــه جبــران آن
2
صــادر نمایــد...
مضاف ـاً ،اعمــال حاکمیتــی مذکــور در قســمت پایانــی مــاده  ۱۱قانــون مســئولیت مدنــی کــه بنــا
بــر بیــان صریــح قانونگــذار بــا هــدف تأمیــن منافــع اجتماعــی بــه عمــل میآیــد ،بــه ســبب اطــاق
اصــل  40قانــون اساســی 3راجعبــه ممنوعیــت تضــرر بــه دیگــران [ح ّتــی در فرضــی کــه فعالیتهــای
دولــت (اداره) بــا هــدف تحقــق منافــع عمومــی انجــام میگیــرد] در نظــم حقوقــی کنونــی ،بهعنــوان
مبنــای مصونیــت دولــت از مســئولیت ،معتبــر و شایســته اســتناد بــه نظــر نمیرســد.
 .1واعظــی ،ســیدمجتبی ،عمــل حاکمیــت در حقــوق اداری ایــران ،مطالعــات حقوقــی ،دوره  ،۱۳۹۴ ،۷ش  ،۲صــص
 ۱۹۹تــا  ،۲۲۰ص  ۲۰۵و .۲۰۶
 .2رأی وحــدت رویــه  ۷۴۷دیــوان عالــی کشــور ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ،بــه نقــل از روزنامــه رســمی کشــور؛ گفتنیســت
الزامیدانســتن تقصیــر بهعنــوان تنهــا مبنــای تحقــق مســئولیت مدنــی خالــی از اشــکال بــه نظــر نمیرســد؛ چراکــه
مســئولیت مدنــی مبتنیبــر تقصیــر یکــی از انــواع مســئولیت مدنــی دولــت اســت و ایــن رأی وحــدت رویــه در خصــوص
ت بــدون تقصیــر دولــت ،بیــان صریحــی نــدارد.
مســئولی 
 .3اصــل چهــل قانــون اساســی« :هیچکــس نمیتوانــد اعمــال حــق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع
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در ادامــه بحــث از مصونیتهــای دولــت ،ســامان چینــش مباحــث آتــی بــه گونهایســت کــه بــه
مطالعــه مهمتریــن انــواع مصونیــت و مصادیــق آن در حقــوق اداری پرداختــه اســت.

بند اول .مصونیت مطلق
مــراد از مطلقبــودن مصونیــت اداره یــا دولــت ،وجــود ارکان تحقــق مســئولیت و فقــدان الــزام
بــه جبــران خســارت اســت؛ بدیــن معنــا کــه شــاید تمامــی شــرایط مســئولیت مدنــی دولــت جمــع
باشــد امــا بنــا بــه دلیلــی دولــت یــا اداره مکلــف بــه جبــران زیانهــای وارده شــناخته نشــود .بایــد بــه
خاطــر داشــت ازآنجاکــه مصونیــت مطلــق ،حالتــی اســتثنائی در ســامان حقوقــی شــناخته میشــود،
نمونههــای آن انــدک و انگشتشــمارند و عمدتــاً محــدود بــه حــوزه سیاســتگذاری اســت کــه بــه
ســبب وســعت قلمــرو ،جبــران خســارات عمومــی منطق ـاً ممکــن نیســت.
الف .قانونگذاری
تجربــه قانونگــذاری در ایــران بعــد از انقــاب ،تجربـهای همــراه بــا فــراز و نشــیبها و چالشهــای
متعــدد بــوده اســت .مقنــن ایرانــی را نمیتــوان قانونگــذاری خــام و بیتجربــه معرفــی نمــود؛
انقــاب ،جنــگ و ســالهای پــس از جنــگ هرکــدام دس ـتآوردی متفــاوت و بهــرهای منحصربهفــرد
بــرای قانونگــذار بــه ارمغــان آوردهانــد .بــا ایــن حــال ،مبــادرت بــه تقنیــن ،بــدون ارزیابــی نیــاز
جامعــه و توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی و همچنیــن ،ســنجش اثــر اجــرای قانــون ،از فنــون
ام ـ ِر وضــع قاعــده اســت .اعمــال تقنینــی بهخاطــر سرشــت امــری خــود ،موضــوع بازنگــری قضایــی
قــرار نمیگیرنــد .قواعــد حقوقــی گزارههــای بایدانــگار هســتند و فرمانهــای تنظیــم زندگــی
اجتماعیســت« :ازآنجاکــه قوانیــن اساســی و عــادی ،ســازمان و روش کار دولــت را تنظیــم نمــوده
و از حقــوق افــراد حمایــت مینمایــد و تنهــا ابــزار مهــم توزیــع منابــع و هزینههاســت ،میتــوان
ادعــا نمــود قانونگــذاری خــوب ،یکــی از فرآیندهــای حکمرانــی خــوب اســت 1».همیــن گــزاره ،لــزوم
همخوانــی وضــع قاعــده بــا نصبالعیــن قــراردادن نفــع عمومــی عیــان میکنــد؛ بنابرایــن انتظــار
مـیرود حتیاالمــکان فلســفه وضــع قانــون بــا منافــع عمــوم در تغایــر نباشــد یــا انتفــاع شــهروندان را
نامقــدور نســازد و نقایــص ماهــوی و فنــی قاعدهگــذاری بــه حداقــل برســد.
بــا مالحظــه منابــع حقوقــی موجــود ،شــاید بتــوان گفــت در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی
ایــران ،ورود خســارت بــه شــهروندان بــه ســبب تصویــب قانــون ،اصــوالً زمینــه مســئولیت قــوه مقنــن را
 .1مرکــز مالمیــری ،احمــد و وکیلیــان ،حســن ،مقدم ـهای بــر فلســفه قانونگــذاری؛ در تکاپــوی ارتقــاء کیفیــت
قانــون ،پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال  ،۱۸تابســتان  ،۱۳۹۵ص .۳۴
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فراهــم نمیســازد ،مگــر اینکــه جبــران خســارت و چگونگــی جبــران در خــود قانــون پیشبینــی شــده
باشــد .بــرای مثــال مــاده  ۸آییننامــه اجرایــی قانــون موســوم بــه منــع کشــت خشــخاش ( )۱۳۳۴کــه
از تاریــخ تصویــب ،کشــت خشــخاش را در انحصــار دولــت قــرار داده بــود و بــه ازبینبــردن محصــول
خشــخاش کشــاورزان تصریــح کــرده بــود ،مقــرر میداشــت خســارات ناشــی از معدومنمــودن محصــول
کشــاورزان خشــخاش جبــران شــود.
در فرضــی کــه قانونگــذار دربــاره جبــران خســارت ناشــی از تقنیــن ســاکت اســت ،بایــد بــه
اصــول تحقــق مســئولیت و قواعــد کلــی مراجعــه نمــود .اگــر ضــرر محــدود و مــوردی باشــد ،دولــت
معــاف از مســئولیت نیســت؛ چراکــه بهواســطه قانونگــذاری ،انجــامدادن عملــی ،ممنــوع شــده و تنهــا
بــه معــدودی از شــهروندان آســیب میرســد کــه در فــرض اثبــات «جزئیبــودن ضــرر» میتــوان
دولــت را بــه جبــران خســارات ملــزم نمــود.
فــرض دیگــر ،ورود ضــرر بــه عــدهای بســیار بــه ســبب قانونگذاریســت؛ بــه نظــر میرســد
عمومیــت خســارات ناشــی از تقنیــن ،دولــت را مســئول جبــران خســارت وارده نمینمایــد؛ زیــرا یکــی
از ارکان تحقــق مســئولیت خاصبــودن ضــرر وارد آمــده اســت .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد،
تــداوم اجــرای قانونــی کــه منجــر بــه ورود خســارت بــه بســیاری از شــهروندان میگــردد ،فاقــد
صورتــی منطقــی باشــد .اگرچــه فــرض جبــران خســارات مــادی و مســئولیت مدنــی دولــت در اینجــا
منتفیســت امــا بــاب تــاش بــرای تغییــر قانــون اشــتباه در قالــب «نافرمانیهــای مدنــی» مفتــوح
بــوده و از اوصــاف حکمرانــی مطلــوب ،حرکــت روبهجلوســت؛ بــر همیــن اســاس ،احتــرام بــه اعتــراض و
انتقــاد شــهروندان در چهارچوبهــای قانونــی از لــوازم ارتقــای حکمرانــی بــه شــمار م ـیرود.
همــه چیــز حــول محــور عامبــودن میچرخــد؛ بــرای آنکــه مقنــن همــواره بــرای خیــر عمومــی
قانونگــذاری کنــد ،بایــد بــه نحــوی عمــل کــرد کــه مقنــن فقــط نماینــده منافــع عمومــی و توجهــش
1
معطــوف بــه موضوعاتــی از همیــن نــوع باشــد...
از همیــن روی ،دقــت در وضــع قواعــد منطبــق بــا نیــاز جامعــه و افــکار عمومــی ،از مــوارد
بایســتههای کاربــردی و اجرایــی امــر تقنیــن شــناخته میشــود ،زمینــه احتــرام بــه قانــون و اجــرای
حداکثــری آن را نیــز مهیــا میســازد.

 .1زولر ،الیزابت ،درآمدی بر حقوق عمومی ،برگردان :سید مجتبی واعظی ،تهران :جاودانه (جنگل) ،۱۳۹۱ ،ص .۲۰۷
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ب .نظم عمومی
نظــم عمومــی بــه ســبب پیونــد گسس ـتناپذیر بــا حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و...
از مفاهیــم چندوجهــی حقــوق عمومیســت .نظــم را میتــوان موجــد اســتقرار صلــح و ثبــات جامعــه
سیاســی و شــرط الزم تشــکیل ایــن جامعــه دانســت .تعاریــف گوناگونــی هــم از مفهــوم نظــم و هــم
از جلوههــای آن ارائــه شــده اســت؛ امــا فصــل مشــترک تمامــی ایــن تعاریــف ،نســبیبودن مفهــوم و
تبعیــت از شــرایط جامعــه اســت .اگرچــه آزادی اراده اصــل بنیادینــی در نظــام حقوقیســت ،گاه بــه
ســبب اجــرای قواعــد مقطعــی نظــم عمومــی تحتالشــعاع قــرار میگیــرد:
نظــم عمومــی ،هرچنــد دارای تنــوع مفهومیســت ،امــا بهطــور عمــوم ،سامانهایســت کــه
قانونگــذار بــا الهــام از هنجارهــای جمعــی و توســل بــه منافــع عمومــی و مصالــح اجتماعــی و بــر
پایــه عــرف جامعــه نســبت بــه وضــع قواعــد الــزمآور ایجابــی یــا محدودکننــده بــر حقــوق ،آزادیهــا
و حاکمیــت اراده اشــخاص مبــادرت مینمایــد و بــه منظــور صیانــت از تأسیســات حقوقــی ،اخــاق
حســنه ،کیــان اخالقــی افــراد و جامعــه مقــرر داشــته تــا بــا تضمینهــای حقــوق بــر اجــرای آنهــا
1
نظــارت نمایــد.
نظــم عمومــی و آزادیهــای فــردی ،دو مفهــوم کلیــدی در حقــوق عمومیســت کــه تــداوم صــورت
دموکراتیــک حکمرانــی بــه حرکــت دوشــادوش ایــن دو بســتگی دارد .بــا ایــن حــال ،اختیــارات مربــوط
بــه دفــاع از کشــور کــه بــر اســاس مالحظــات ملــی بــه نهادهــای ذیصــاح محــول شــده ،قابلیــت
بازنگــری قضایــی ندارنــد .در فــرض ورود خســارت بــه ســبب اجــرای تدابیــر حفاظتــی ،اصوالً مســئولیت
مدنــی دولــت محقــق نیســت؛ زیــرا مالحظــات نظــم عمومــی و تصمیمســازی در ایــن حــوزه ،یــا بــر
تشــخص منفعــت عمومــی اســتوار گردیــده یــا ســپری محافــظ بــرای نظــام سیاســی قلمــداد میگــردد.
ج .سیاست خارجی
سیاســتگذاری الزمــه اداره جامعــه در دو بعــد داخلــی و بینالمللیســت .امــروزه لــزوم ارتبــاط
بــا همســایگان دور و نزدیــک سیاســی ،موجــب گســترش قواعــد حقــوق بینالملــل و بــه تبــع آن،
درپیشگرفتــن رویکردهــای گوناگــون در مواجهــه بــا کشورهاســت.

 .1مدنیــان ،غالمرضــا ،امــکان یــا امتنــاع تبییــن نظــم عمومــی در حقــوق ،پژوهشهــای حقــوق تطبیقــی،۱۳۹۰ ،
ش  ،۳صــص  ۱۴۸و .۱۴۹
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تأملی بر اســتثنائات مسئولیت
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

البتــه بایــد میــان سیاســت خارجــی و تصمیــم بــه انعقــاد معاهــدات بینالمللــی قائــل بــه تفکیــک
1
شــد .در حقــوق فرانســه ایــن جداســازی ،در آراء شــورای دولتــی در قالــب «عمــل تفکیکپذیــر»
انعــکاس یافتــه اســت؛ بنابرایــن اندیشــه ،دادگاههــای اداری در صورتــی کــه یــک عمــل مســتقیماً
دربردارنــده روابــط بینالمللــی باشــد ،فاقــد صالحیــت بــرای رســیدگی بــوده و در غیــر ایــن صــورت،
بــه دلیــل قابلیــت تفکیــک از اصــل معاهــده آن عمــل را میتــوان اداری پنداشــت و قابلیــت بازنگــری
قضایــی پیــدا میکنــد 2.الــزام دولــت بــر در پیــش گرفتــن سیاســتی خــاص یــا خــودداری از آن از
مــوارد دعــاوی قابلطــرح در دیــوان عدالــت اداری نبــوده و ایــن فعــل یــا تــرک فعلهــا قابلیــت
بازنگــری قضایــی را ندارنــد .امــا تصمیمــات قــوه مجریــه در ایــن زمینــه تمامــاً مصــون از نظــارت
نیســت .از همیــن رو بــه نظــر میرســد بتــوان مــرز باریکــی میــان مســئولیت ناشــی از اعمــال اداری
ِ
مســئولیت درنتیجــه اعمــال سیاســی ترســیم نمــود و درصورتیکــه عمــل سیاســی ،دارای وجــه
و
اداری نیــز باشــد بــه وجــه مذکــور میتــوان مطابــق بــا قواعــد حقــوق اداری و در قالــب دعــوای اداری
رســیدگی نمــود.

بند دوم .مصونیت نسبی
مصونیــت نســبی اداره از مســئولیت ،حالتــی بینابیــن و تلفیقیســت؛ اداره و مقامــات اداری مرتکــب
فعــل زیانبــار و موجــب ورود ضــرر بــه شــهروندان نبودهانــد ،امــا بــدون جبرانمانــدن ضــرر نیــز
مطابــق بــا اصــول حقوقــی و دموکراتیــک نبــوده و فقــدان رابطــه علیــت و انتســاب ضــرر بــه اداره
موجــب معافیــت مطلــق اداره از جبــران نیســت:
ایــن اعتقــاد کــه دولــت بایــد نقــش بیشتــری در ارتقــاء حقــوق شــهروندان ایفــا نمایــد ،منجــر
بــه آن شــد دولتهــا در خصــوص حقوقــی کــه بایــد بــه نمایندگــی از افــراد مدعــی آن گردنــد،
بســیار بخشــندهتر از گذشــته عمــل کننــد .امــروزه ،مســئولیت مدنــی دولــت ،تنهــا دربــاره زیانهــای
منتســب بــه او مطــرح نیســت ،بلکــه دامنــه ایــن الــزام وســیعتر گردیــده و نســبت بــه زیانهــای
حاصــل از عمــل اشــخاصی کــه در خدمــت یــا اســتخدام دولــت نیســتند و همچنیــن ،زیــان ناشــی از
3
حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه نیــز تســری یافتــه اســت.
1-Acte Detachable
 .2زارعــی ،محمدحســین و محمــودی ،جــواد ،تحــوالت مربــوط بــه قلمــرو بازنگــری قضایــی در پرتــو رویههــای
قضایــی انگلســتان و فرانســه ،تحقیقــات حقوقــی ،۱۳۹۰،ش  ،۵۵صــص  ۸۸تــا  ،۱۱۳ص .۱۰۰
 .3زرگوش ،همان ( ،)۱ص.۲۷۳
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درواقــع ،بحــث از نســبیبودن مصونیــت اداره از جبــران ضــرر ،تــاش بــرای بازگشــت بــه مســئولیت
و محــدود و مشــروطنمودن مصونیــت و بــه بیــان دیگــر ،تمایــل بــه مصونیتزدایــی اســت .از ســوی
دیگــر ،جبــران خســارات ،بســته بــه شــرایط جامعــه و اوضــاع و احــوال دارد .از همیــن رو ،روی دیگــر
ســکه مصونیــت نســبی ،مســئولیت اداره اســت .مصونیــت نســبی ،متضمــن ایــده جبــران ضــرر از ســوی
خــود اداره (و نــه مقامــات عمومــی و کارمنــدان آن) اســت .بــه نظــر میرســد از میــان اندیش ـههای
پیشگفتــه بهعنــوان مبنــای مصونیــت اداره« ،اندیشــه کارآمــدی» را بتــوان بنیــان نظــری مصونیــت
نســبی دانســت .مضافــاً ،اندیشــه حاکمیــت قانــون نیــز میتوانــد اهــرم الــزام اداره بــرای جبــران
خســارت باشــد .تأکیــد بــر نقــش عدالــت توزیعــی مبنیبــر خــودداری اداره از مانــدن در حاشــیه امــن
مصونیــت و اجتنــاب از حمایــت و دسـتگیری از شــهروندان هــم شــاید خالــی از فایــده نباشــد .پــس،
مــراد از «نســبیبودن» مصونیــت ،درواقــع مســئولیت اداره بــا هــدف پشــتیبانی از آسیبدیدههاســت؛
امــا در ایــن مســئولیت ،اداره ملــزم بــه حمایــت حداکثــری و جبــران تمامــی آســیبها نیســت.
گفتنــی اســت برخــاف ماهیــت جبــران در اندیشــه مســئولیت کــه جبرانــی و جهــت اعــاده اوضــاع
دقیقـاً بــه همــان موقعیــت ســابق اســت ،سرشــت جبــران در ایــن اندیشــه ،عمدتـاً ترمیمیســت؛ یعنــی
میــزان غرامــت پرداختــی محــدود اســت و لزومــاً همســنگ و معــادل ضــرر وارده نیســت .بهعــاوه،
جنبــه تش ـ ّفیگرایانه و تســکیندهنده داشــته و صرفــا بــا هــدف مســاعدت بــه زیاندیــدگان پرداخــت
میگــردد نــه جبــران بــه معنــای خــاص کلمــه .بدیــن ترتیــب ،آنچــه در مســئولیتهای نســبی اداره
بــه شــهروندان پرداخــت میگــردد ،بــه لحــاظ ارزش مــادی ،جایگزیــن ارزش واقعــی خســارت اســت.
در خصــوص شــکل غرامــت نیــز ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه هــر دو گونــه پرداختهــای
پولــی و مثلــی متصــور اســت .اگــر مبنــای پرداخــت غرامــت ،تأمیــن عیــن آنچــه از دســت رفتــه،
تلقیگــردد و تــاش بــرای حمایــت از شــهروندان آســیبدیده جهــت رســاندن آنهــا بــه وضعیــت
پیــش از وقــوع زیــان باشــد ،پرداختهــای نقــدی و پولــی اســتثنایی قلمــداد میشــود امــا اگــر
اصــل بــر پرداخــت وجــه نقــد باشــد ،پــول جنبــه جایگزیــن مییابــد .بــه هــر روی ،پرداخــت غرامــت،
همیشــه لزومــاً بــه صــورت پرداختهــای پولــی نیســت؛ بلکــه بســته بــه زیــان وارده ،ســیمای آن
1
تغییــر مییابــد.
الف .قوه قاهره
قــوه قاهــره کــه در معنــای عــام بــر وقایــع پیشبینیناپذیــر ،غیرمنتظــره و اجتنابناپذیــر داللــت
دارد ،در مدیریــت کشــور بهعنــوان بحــران شــناخته میگــردد .البتــه بحــران ،یکــی از مصادیــق
 .1همان ( ،)۱صص  ۵۷۷تا .۵۸۲
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فورسمــاژور اســت امــا معمــوالً اولیــن مصادیقــی کــه بــا اســتعمال عبــارت قــوه قاهــره بــه ذهــن
متبــادر میشــود ،از نمونههــای حــوادث طبیعــی ،همچــون ســیل و زلزلــه هســتند .ایــن رخدادهــا،
بنــا بــه تعریــف قــوه قهریــه ،پیشبینیناپذیــر و اصــوالً فاقــد منشــأ انســانی هســتند؛ بنابرایــن ،در نــگاه
نخســتین رابطــه علیــت میــان فعــل و ورود ضــرر منتفیســت؛ لــذا ســخنگفتن از تقصیــر در ایــن
بالیــا دشــوار بــه نظــر میرســد .البتــه ،برخــی رویدادهــای طبیعــی همچــون ســیل ممکــن اســت
نتیجــه سیاس ـتهای نادرســت بشــری و اشــتباه در تعامــل بــا طبیعــت شــناخته شــود کــه بعض ـاً در
1
پوشــش نابــودی اکوسیســتم و آســیب بــه کشــاورزی جلوهگــر میگــردد.
بــا ایــن حــال ،در فــرض نبــود تقصیــر ،اداره یــا دولــت مکلّــف بــه جبــران نســبی ضــرر بــرای
شــهروندان شــده اســت .بــا کاوش پیشــینه مدیریــت بحرانهــا در کشــور ،میتــوان گفــت اگرچــه
در نظــام حقوقــی ایــران ،قانــون دائمــی بــرای تعییــن تکلیــف دولــت و ادارههــا و الــزام آنهــا جهــت
حمایــت از آســیبدیدهها وجــود نــدارد امــا ،دولــت جهــت سامانبخشــی بــه اوضــاع وارد عمــل شــده
و کوشــا بــوده اســت 2.بــر همیــن اســاس بــا تصویــب قوانیــن مقطعــی یــا پیشبینــی ردیفــی در قانــون
بودجــه جهــت اختصــاص اعتبــار و ارائــه کمکهــای نقــدی و غیرنقــدی بــه آســیبدیدگان ایــن
حــوادث مبــادرت نمــوده اســت .بــرای مثــال ،میتــوان بــه اصــاح قانــون بودجــه  ۱۳۹۶بــرای کمــک
بــه زلزلهزدههــای اســتان کرمانشــاه و مصوبــه دولــت بــرای کمــک بــه حادثهدیــدگان آتشســوزی
3
ســاختمان پالســکو اشــاره نمــود.
 .1صنعــت ســد ســازی اثــرات منفــی خــود را در تمــام دنیــا نمایــان کــرده و کشــورهای بــزرگ دنیــا کــه رشــد ایــن صنعــت را در اختیــار
داشــتهاند بــا روآوری و توجــه بــه محیــط زیســت و کنتــرل ســدهای ســاخته شــده بــه دنبــال اســتفاده بهینــه و اصولــی از محیــط زیســت
هســتند .بــرای مطالعــه تفصیلــی ،نــک :محمدرضــا پیرســتانی و مهــدی شــفقتی ،بررســی اثــرات زیســت محیطــی احــداث ســد ،نگرشهــای
نــو در جغرافیــای انســانی (جعرافیــای انســانی) ،تابســتان  ،۱۳۸۸ش  ،۳صــص  ۳۹تــا .۵۰
 .2مــاده  ۷۸قانــون محاســبات عمومــی ( )۱۳۶۶بــا عنایــت بــه ضروربــودن شــرایط پیشآمدهــای قهــری ،وضعیتــی اســتثنایی را در صــرف
هزینههــای دولتــی در زمانهــا اینچنینــی مقــرر داشــته اســت« :در مــورد مخــارج مربــوط بــه حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی از قبیــل
جنــگ ،آتشســوزی ،زلزلــه ،ســیل ،بیماریهــای همهگیــر و بیماریهــای مربــوط بــه حــوادث فــوق ،حصــر اقتصــادی و همچنیــن مــوارد
مشــابه کــه بــه فرمــان رهبــر یــا شــورای رهبــری بهعنــوان ضرورتهــای اســامی یــا مملکتــی اعالمگــردد ،رعایــت مقــررات ایــن قانــون
الزامــی نیســت و تابــع (قانــون نحــوه هزینهکــردن اعتباراتــی کــه بــه موجــب قانــون از شــمول قانــون محاســبات عمومــی و ســایر مقــررات
عمومــی دولــت مســتثنی هســتند) اســت .گــزارش امــر بایــد در اولیــن جلســه مجلــس شــورای اســامی توســط نخســت وزیــر تقدیــم گــردد».
بــا مراجعــه بــه ســایت پژوهشهــای مجلــس و جســتوجوی عنــوان قانــون فــوق (قانــون نحــوه هزینهکــرد اعتبــارات) ،مقــررهای کــه
مشــخصاً بــه تکلیــف دولــت در زمــان حــوادث طبیعــی وضــع شــده باشــد ،مشــاهده نشــد.
 .3هیئــت وزیــران در جلســه  ۶بهمــن مــاه  ۱۳۹۵بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و معاونــت اجرایــی رییــس جمهــوری و بــه
اســتناد اصــل  ۱۳۸قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران تصویــب کــرد:
 .۱هیئــت ویــژه گــزارش ملــی بررســی حادثــه پالســکو کــه توســط رییــس جمهــور انتخــاب میشــود ،نســبت بــه بررســی موضــوع از
قبیــل علــل و عوامــل وقــوع آتشســوزی و فروریختــن ســاختمان ،نحــوه مدیریــت محیطــی ،کیفیــت هماهنگــی دســتگاههای مســئول در
مدیریــت بحــران ،راههــای پیشــگیری از تکــرار حــوادث مشــابه و ســایر مســائل مربــوط اقــدام میکنــد.
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در یکــی از دادنامههــای شــعب دیــوان عدالــت اداری ،مستشــار تجدیدنظــر شــعبه ،ذیــل احصــاء
صورتهــای گوناگــون مســئولیت بــدون تقصیــر دولــت ،بــه حــوادث طبیعــی اشــاره نمــوده و آن را
از موجبــات مســئولیت مدنــی اداره ناشــی از تخلــف ندانســته و بــا ایــن اســتدالل کــه دیــوان مرجــع
رســیدگی بــه خطــای اداریســت ،طــرح دعــاوی ناشــی از ایــن نــوع مســئولیت را داخــل در صالحیــت
دیــوان عدالــت و مســموع نشــمرده اســت:
 . .2مطالبــات بانکهــا از واحدهــای اقتصــادی ســاختمان پالســکو بــا معرفــی اتــاق اصنــاف ایــران بــه مــدت دو ســال اســتمهال و عــاوه
بــر بخشــش تمــام جرائــم و هزینــه دیرکــرد ۵۰ ،درصــد ،ســود تســهیالت مذکــور توســط بانکهــا و۵۰درصــد باقــی مانــده نیــز توســط
دولــت (ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور) از محــل تبصرههــا یــا ردیفهــای مربــوط تأمیــن و پرداخــت میشــود.
 .۳وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (ســازمان تأمیــن اجتماعــی) موظــف اســت بــا همآهنگــی و هـمکاری اتــاق اصنــاف ایــران (اتحادیــه
مربــوط) همــه افــراد بیــکار بیمهشــده را کــه قب ـ ً
ا در ســاختمان پالســکو اشــتغال بــه کار داشــتهاند ،اعــم از اینکــه بیمــه خویشفرمــا،
بیمهشــده یــا در وضعیــت بیمــه منقطــع قــرار داشــته باشــند ،بــه مــدت چهــار مــاه طبــق مقــررات و بهفوریــت تحــت پوشــش بیمــه
بیــکاری قــرار دهــد و حقــوق دی مــاه آنــان را در اســرع وقــت پرداخــت کنــد.
 .۴شــاغالنی کــه دارای بیمــه نیســتند (اعــم از کارگــر یــا کارفرمــا) بــا شناســایی از طریــق اتــاق اصنــاف ایــران (اتحادیــه صنفــی مربــوط)
توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (ســازمان تأمیــن اجتماعــی) هماننــد بیمهشــدهها بــه مــدت چهــار مــاه از دی مــاه
ســالجاری تــا فروردیــن مــاه ســال بعــد ،از حداقــل دس ـتمزد قانونــی و ســایر مزایــای مربــوط بــه آن برخــوردار خواهنــد شــد .منابــع
الزم جهــت اجــرای ایــن بنــد از محــل ردیفهــا و تبصرههــای مربــوط از ســوی دولــت (ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور) تأمیــن و
پرداخــت میشــود.
 .۵بدهــی بیمــه کارفرمایــان ســاختمان پالســکو پــس از بخشــیدن کامــل جرایــم طبــق مقــررات قانونــی توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بــه مــدت پنــج ســال تقســیط میشــود.
 .۶بــا توجــه بــه اعــام آمادگــی بانکهــا ،از طریــق دبیرخانــه مســتقر در بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و بــا معرفــی اتــاق
اصنــاف ایــران ،بــه همــه کارفرمایــان واحدهــای آســیبدیده ســاختمان پالســکو تــا مبلــغ ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی بــا ســود
حداکثــر  ۱۸درصــد پرداخــت میشــود .بازپرداخــت تســهیالت مذکــور  ۴۸ماهــه (یکســال دوره تنفــس و  ۳۶مــاه دوره بازپرداخــت)
خواهــد بــود.
 .۷تمــام بدهیهــای مالیاتــی مربــوط بــه واحدهــای کســبی کــه در اثــر ســانحه آتشســوزی ســاختمان پالســکو بیــش از ۵۰درصــد
امــوال آنهــا از بیــن رفتــه اســت ،بــا معرفــی اتــاق اصنــاف ایــران و بــا رعایــت مــاده  ۸اصالحــی آییننامــه اجرایــی مــاده  ۱۶۵قانــون
مالیاتهــای مســتقیم ،تــا پایــان عملکــرد ســال  ۱۳۹۴بخشــوده میشــود.
 .۸اعطــای تســهیالت بــه کارفرمایــان ســاختمان پالســکو مطابــق مقــررات ویــژه تســهیالت اعطایــی بــه واحدهــای کوچــک و متوســط
صنعتــی مصــوب هیئتوزیــران ،ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و شــورای پــول و اعتبــار و آییننامههــای مربــوط و بــدون توجــه
بــه بدهیهــای بانکــی و مالیاتــی معــوق ،حــق بیمــه معــوق یــا چــک برگشــتی صــورت میگیــرد.
 .۹شــرکتهای بیمــه مکلفنــد تــا پایــان بهمــن مــاه ســالجــاری نســبت بــه بررســی خســارت واحدهــای بیمهشــده ســاختمان پالســکو
اقــدام و تمــام خســارتهای تعهدشــده را وفــق مقــررات پرداخــت کننــد.
 .۱۰بیمــه مرکــزی موظــف اســت پیگیــری الزم بــرای پرداخــت دیــه مســئولیت و دیــه عمــر آتشنشــانان قهرمــان و جانفشــان در
حادثــه آتشســوزی ســاختمان پالســکو را تــا حصــول نتیجــه قطعــی انجــام دهــد.
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گاهــی زیــان غیرمنتســب بــه فعــل دولــت اســت ،امــا عدالــت توزیعــی و توجــه بــه رفــاه شــهروندان
و سرشــکنکردن برخــی از زیانهــا ســبب جبــران زیــان و وارده از ســوی دولــت میگــردد؛ ماننــد
جبــران خســارت ناشــی از وقــوع زلزلــه یــا خشکســالی و نظــر بــه اینکــه قانونگــذار بــا بهکارگیــری
لفــظ احــراز وقــوع تخلــف درتبصــره ( )۱مــاده  ۱۰قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری مصــوب  ،۱۳۹۲در دعــاوی مســئولیت مدنــی ،مطلــق دعــاوی مســئولیت بــدون تقصیــر
و همچنیــن مســئولیت مبتنیبــر تقصیــر در فرضــی کــه مقــام عمومــی بــه علــت انجــام عمــل
غیرعمومــی (عمــداً مرتکــب فعــل زیانبــار میشــود یــا خــارج از صالحیــت ذاتــی اقــدام مینمایــد)
1
از حــوزه بررســی دیــوان خــارج نمــوده [اســت].
مالحظــه میشــود دعــاوی مطالبــه خســارات ناشــی از عــدم تقصیــر اصــوالً در دیــوان عدالــت اداری
قابلیــت طــرح ندارنــد .ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه آیــا وعــده دولــت بــرای کمــک
بــه آســیبدیدههای حــوادث طبیعــی ،موجــد حقــوق مکتســبه بــرای شــهروندان بــوده و آیــا آنهــا
میتواننــد از طــرق شــکایت قضایــی دولــت را ملــزم بــه ایفــای وعدههــای خــود نماینــد؟
در پاســخ بایــد گفــت شــاید نتــوان از بــاب اصــل «الــزام دولــت بــه پرداخــت غرامــت حــوادث» طرح
دعــوا نمــود ،امــا بــاب شــکایت بهســبب اخــذ تصمیمــات خــارج از حــدود صالحیــت و نقــض قانــون بــه
موجــب مــاده  ۱۰قانــون دیــوان عدالــت اداری مفتــوح اســت .بهعنــوان شــاهد ایــن فرضیــه ،میتــوان
بــه دادنامــه دیگــری از هیــأت عمومــی اشــاره کــرد کــه در آن مطابــق بــا مــواد قانونــی مربــوط بــه
صالحیــت خــود ،شــکایت رئیــس دیــوان محاســبات از مصوبــه هیئتوزیــران را در خصــوص پرداخــت
بــه ذینفعــان ،بــرای تأمیــن جانپنــاه و پناهگاههــا بــرای زمینهســازی مقاومــت و ایســتادگی در برابــر
حمــات جنــگ را رد نمــوده و اقــدام هیئتوزیــران راجعبــه هزینــه اعتبــارات عمرانــی را مغایــر بــا
قانــون محاســبات عمومــی تشــخیص نــداده اســت:
بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه مســتنبط از تبصــره  ۲مــاده  ۶۸قانــون محاســبات عمومــی کــه
ملهــم از قانــون محاســبات مصــوب ســال  ۱۳۴۹اســت کــه مخــارج حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی
مثــل جنــگ و آتشســوزی و زلزلــه و ســیل و بیماریهــای همهگیــر بهصراحــت تبصــره مذکــور
از شــمول عمومــات قانــون محاســبات عمومــی مصــوب ســال  ۴۹خــارج اســت و مــوارد دیگــر جــزء
ضــرورات ملــی اعــام و ســپس از شــمول عمومــات قانــون خــارج خواهــد شــد ،یعنــی اینکــه منشــأ
خــروج حــوادث مهــم و ناگهانــی یــا حکــم قانــون اســت ،نظیــر جنــگ ،زلزلــه ،آتشســوزی ،ســیل،
بیماریهــای همهگیــر ...اســت ،مثــل ســایر مــواردی کــه طبــق فرمــان بــه عنــوان ضــرورات ملــی،
 .1دادنامه شماره  ۴۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،مورخ  ۲۹فروردین .۱۳۹۶
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ملحــق میشــوند؛ بنابرایــن اســتنباط هیئــت دولــت نیــز بــا تدویــن تصویبنامــه شــماره۱۱۰۲۲۸ ،
مورخــه  ۶۵/۱۲/۱۲مقــررات خــاص جهــت مخــارج مربــوط بــه ایجــاد جانپناههــا و پناهگاههــا را کــه
یقین ـاً و مســلماً جزیــی در امــور جنــگ هســتند تنظیــم نمــوده اســت .نظــر بــه اینکــه تصویبنامــه
شــماره  ۱۱۰۲۸۸مورخــه 1365/۱۲/۱۲ ،هیئتوزیــران منابــع تأمیــن اعتبــار و ایجــاد جانپناههــا
و پناهگاههــای الزم بــه منظــور حفاظــت از جــان مــردم بهطــور اعــم و بــا اولویــت اول و امــوال
و تأسیســات را الــف) اســتفاده در مشــارکتهای وســیع مــردم و همیــاری امــت شــهیدپرور .ب)
صرفهجوییهــای حاصلــه در اعتبــارات جــاری مــورد عمــل .ج) مــوارد عــدم تحقیــق مصــرف اعتبــارات
عمرانــی ،اعــام نمــوده و مقــرر داشــته اســت کــه بــا اســتفاده از مکانیــزم تســهیالت ،جابهجایــی
منــدرج در تبصرههــای ذیربــط قانــون بودجــه ســال  ۱۳۶۵بــا قوانیــن و مقــررات مــورد عمــل
ذیربــط رفتــار گــردد .هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،بــه اتفــاق آراء معتقــد اســت کــه مغایرتــی
بیــن تصویبنامــه شــماره  ۱۱۰۲۸۸مــورخ  ۶۵/۱۲/۱۲هیئتوزیــران بــا قوانیــن مــورد اشــاره دیــوان
1
محاســبات کشــور ،موجــود نیســت.
گفتنـی اســت در زمــان نــگارش ایــن نوشــتار ،الیحــه «مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه کشــور» ،در ۶
فصــل و  ۲۳مــاده بــه کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس ارائــه گردیــد کــه بــا برخــی اصالحات،
بُعــد شــورایی مدیریــت ســوانح ،محــدود و بهجــای آن ،نقــش و اختیــارات ســازمان مدیریــت بحــران
تقویــت شــد .بنــا بــر گــزارش روابــط عمومــی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،متعاقبــاً ایــن ســازمان
بــه «ســازمان مدیریــت ســوانح» تغییــر نــام داده و جایــگاه آن بــه معاونــت ریاســت جمهــوری ارتقــا
یافــت .ایــن ســازمان ،بــه تدویــن راهبــرد ملــی مدیریــت ســوانح و برنامههــای پیشــگیری و کاهــش
خطــر ،آمادگــی و پاســخ و بازیابــی براســاس آن موظــف شــده اســت .بــرای تقویــت مســئولیتپذیری
ذیمدخــان ،وظایــف عمومــی دســتگاهها و چهارچــوب کلــی مســئولیتهای اساســی آنهــا در
مدیریــت ســوانح تبییــن و اعتبــارات موردنیــاز ســازمان مدیریــت ســوانح بهتفکیــک پیشگیــری و
کاهــش خطــر ،آمادگــی و پاســخ و بازیابــی مشــخص شــد؛ بهگونـهای کــه بــا مالحظــه نقــش ســازمان
2
برنامــه و بودجــه ،ســازمان مدیریــت ســوانح ،مدیریــت منابــع مالــی را برعهــده داشــته باشــد.
ب .الزامات حقوق بشری (ضرورات ملی)
از شــرایط تحقــق مســئولیت ،خطــای زیانبــار اداره اســت؛ یعنــی وقــوع فعــل زیانبــار و وجــود
تقصیــر ضــروری اســت؛ امــا گاه دامنــه ضــرر بــه قــدری وســیع اســت کــه نمیتــوان از کنــار آن
 .1دادنامه  ۷۵مورخ  ۱آذر .۱۳۶۸
 .2دسترسی به گزارش در لینک روبهروhttp://rc.majlis.ir/fa/news/show/۱۰۳۹۹۹۲ :
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بیاهمیــت گذشــت .شــایان ذکــر اســت کــه امــروزه حقــوق نیــز ماننــد دیگــر شــاخههای علــوم
انســانی بینیــاز از دس ـتآوردهای ســایر رشــتههای علــم نبــوده و همیــن امــر موجــب لــزوم توجــه
بــه کلیدواژههــای نظامهــای دانایــی مرتبــط میگــردد .بــرای مثــال ،در پیونــد میــان حقــوق عمومــی
و آموزههــای حقــوق بشــری میتــوان بــه نســلهای مختلــف حقــوق بشــر اشــاره نمــود .پــس از
پشــت ســر نهــادن نســل اول (حقــوق مدنــی سیاســی) و دوم (حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی)
ایــن حقــوق ،هــم اکنــون نســل ســوم (حقــوق همبســتگی) حقــوق بشــر ،درونمایــه اصلــی دکتریــن
حقوقــی ،سیاســی و جامعهشناســی اســت .هســته هویــت حقــوق همبســتگی ،مشــارکت و محوریــت
حقــوق جمعــی بــوده و بــا تــاش تمــام عوامــل اجتماعــی اعــم از افــراد ،دولتهــا ،جوامــع مدنــی و
جوامــع بینالمللــی محقــق خواهــد شــد .بنــد  ۱مــاده  ۱اعالمیــه حــق بــر توســعه در شــرح حقــوق
همبســتگی مقــرر مــیدارد:
نمیتــوان آن را از انســان گرفــت و درنتیجــه بــر اســاس آن هــر انســان و همــه مردمــان حــق دارنــد
در توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی و ...شــرکت کننــد ،بــه آنهــا کمــک کننــد و از
آنهــا برخــوردار شــوند.
در ادامه بند  ۲همین اعالمیه بیان داشته است:
 .۱شــخص انســان موضــوع مرکــزی و اصلــی توســعه اســت و بایــد شــریک و ســود برنــده فعــال
حــق توســعه باشــد.
 .۲تمامــی انســانها ،بــه گونــه انفــرادی و دســتهجمعی ،بــا درنظــر گرفتــن نیــاز بــه احتــرام کامــل
بــرای آزادیهــای بنیــادی و حقــوق بشــر آنــان ،همچنیــن وظایــف آنــان نســبت بــه جامعــه ،کــه تنهــا
آن میتوانــد رضایــت آزادانــه و کامــل انســان را تضمیــن کنــد ،بــرای توســعه مســئولیت دارنــد و
بنابرایــن بایــد نظمــی سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی مناســب را بــرای توســعه ترویــج و از آن حمایــت
کننــد.
 .۳کشــورها حــق و وظیفــه دارنــد سیاسـتهای توســعه ملــی مناســب کــه هــدف آن بهبــود مــداوم
رفــاه کل جمعیــت و تمامــی افــراد ،برمبنــای مشــارکت آزادانــه ،فعــال و معن ـیدار آنــان در توســعه و
در توزیــع عادالنــه مزایــای ناشــی از آن باشــد ،تدویــن کننــد.
مالحظــه میشــود کــه تحقــق ایــن حقــوق مبتنــی بــر تعهــد عامــان اجتماعــی اســت .اگرچــه
اجــرای ایــن حقــوق و مشــاهده نمــود آنهــا در جامعــه مســتلزم همــکاری تمامــی کنشگــران عرصــه
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اجتماعــی اســت ،امــا هماننــد دیگــر حقــوق ،حقهــای جمعــی نیــز از دولــت تقاضــا میشــود .از آنجــا
کــه جوهــره حقــوق جمعــی ،منفعــت عمومــی اســت ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه آیــا دولــت در
بــرآوردن ایــن حقــوق مســئولیتی دارد و در صــورت پاســخ مثبــت گســتره مســئولیت مدنــی دولــت
ناشــی از تــرک فعــل (خــودداری از تحقــق حقــوق جمعــی یــا ممتنعشــدن امــکان تحقــق آن) تــا
کجاســت .انتخــاب عبــارت «ضــرورات ملــی» بــرای ایــن عنــوان از مباحــث ،ملهــم از رأیــی از هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری اســت کــه پیــش از ایــن ،شــرح آن درج شــده و ناظــر بــر اختصــاص
بودجــه جهــت پرداخــت مخــارج حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی اســت.
ایــن دیــدگاه کــه یکــی از توجیهــات مســئولیت مدنــی دولــت همبســتگی ملــی و اجتماعــی اســت
در حقــوق کشــورهای دیگــر چــون فرانســه نیــز پذیرفتــه شــده و دولــت بــدون وقــوع خطــای شــخصی
کارمنــد و منتســبنبودن زیــان بــه دولــت ،مبــادرت بــه جبــران خســارات وارده نمــوده اســت .بــه
نظــر میرســد بنیانهــای نظــری ایــن نــوع از مســئولیت دولــت بیــش از یــک اندیشــه باشــد .هــم
میتــوان از اندیشــه تضمیــن ســخن گفــت و هــم از همبســتگی اجتماعــی و همچنیــن از برابــری
شــهروندان 1.هرچنــد ،پذیــرش همبســتگی اجتماعــی بــه عنــوان مبنایــی بــرای جبــران زیــان در ابتــدا
محــدود بــه جبــران خســارات قربانیــان جرائــم و بالیــای طبیعــی و اســتثنایی بــوده ،تدریج ـاً دامنــه
شــمول آن گســترش یافتــه اســت:
لــزوم جبــران خســارات زندانیــان بیگنــاه و قربانیــان بالیــا اعــم از بالیــای طبیعــی یــا مصنوعــی
یعنــی ناشــی از صنعــت و عوامــل انســانی نیــز امــری اســت کــه در برخــی کشــورها بــا توســل بــه
2
همبســتگی اجتماعــی صــورت میگیــرد.
پاســخ بــه ایــن ســوال مســتلزم شــناخت مؤلفههــای حقــوق بشــری اســت .امــروزه حــق بــر
توســعه ،حــق بــر محیــط زیســت ســالم ،حــق بــر صلــح ،حــق بــر ارتباطــات ،حــق مشــترک مــردم در
تعییــن سرنوشــت خــود ،حــق بــر میــراث مشــترک بشــریت و حــق بــر کمکهــای بشردوســتانه از
3
مهمتریــن مضامیــن حقــوق جمعــی شــمرده میشــوند.

 .1زرگوش ،همان ( ،)۱ص .۳۰۹
 .2انصــاری ،باقــر ،مبانــی مســئولیت مدنــی دولــت از قــرن  ۱۹تــا عصــر حاضــر ،در تکاپــوی حقــوق عمومــی ،تهــران:
جنــگل ،۱۳۹۴ ،چ ،۲صــص  ۳۸۹تــا  ،۴۲۰ص .۴۱۵
 .3صلحچــی ،محمدعلــی و درگاهــی ،رامیــن ،بررســی ماهیــت حقــوق همبســتگی ،حــق جمعــی یــا فــردی ،پژوهــش
حقــوق عمومــی ،۱۳۹۲ ،ش  ،۴۱صــص  ۱۴۳تــا  ،۱۶۸ص .۱۶۵
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اگرچــه رهیافتهــای حقمحــور ،هنــوز در حــال تکویــن بــوده و ادبیــات حقوقــی آن هنــوز ناپختــه
اســت ،بــا ایــن حــال میتــوان گفــت پاس ـخگویی سیاســی مقدمــه اعتــا و اســتقرار ایــن حقــوق در
ســطح جامعــه اســت .تعهــد حکومــت در ایــن خصــوص ،تعهــدی بــا دو وجــه مروجانــه و پیشگیرانــه
اســت .ترویــج ،حمایــت و فراهمســاختن امکانــات از یکســو و پیشگیــری از نقــض حقــوق بشــر دو
روی ایــن تعهــد بــه شــمار میرونــد؛ بنابرایــن در وجــود مســئولیت سیاســی دولــت تردیــدی نیســت
و ابتداییتریــن و اصلیتریــن محــک ســنجش عملکــرد حکومتهــا در پیشبــرد حقــوق همبســتگی
یــا پیشــگیری از نقــض آنهــا ،قضــاوت افــکار عمومــی اســت .بدیــن ترتیــب ،شــهروندان بــا مطالبــه
حقــوق خــود ،کنشهــا و تالشهــای دولــت را نیــز ارزیابــی مینمایــد.
غلبــه گفتمــان حقمحــوری ،مــوازی بــا جهانیشــدن و گســترش فنآوریهــای ارتباطــی کــه
مهیــا
زمینــه دسترســی بــه اطالعــات و نظــارت بــر عملکــرد دیگــر شــهروندان و دیگــر حکومتهــا را ّ
نمــوده اســت ،در ایــران نیــز موجــب گشودهشــدن گــذرگاه تاریخیسیاســی جدیــدی شــده اســت.
مــوج رویــش و نمــو ایــن گفتمــان در جمهــوری اســامی
بــه طــور قاطــع نمیتــوان گفــت کــه
ِ
ابتــدا از کجــا آغــاز شــده اســت؛ اگرچــه آموزههــای فقهــی کــه در قیــاس بــا تعالیــم مــدرن حقــوق
عمومــی از قدمــت بیشتــری برخوردارنــد امــا ایــن شــکل از مطالبــات شــهروندی و الزامــات دولــت
در تحقــق منافــع عمومــی ،پدیــدهای مختــص بــه دوران مــدرن و معاصــر اســت .هرچنــد برخــی
مصادیــق حقــوق همبســتگی در قانــون اساســی نیــز پیشبینــی شــده امــا رونــد روبهرشــ ِد مطالبــه
اجــرای آن ،محصــول دهــه اخیــر اســت .بــرای مثــال ،آلودگــی هــوای پایتخــت یــا آلودگــی ناشــی از
ریزگردهــا در اســتان خوزســتان و همچنیــن دیگــر بحرانهــای زیســت محیطــی ،امــروزه دولــت را بــر
آن داشــته تــا بــا اندیشــیدن تمهیــدات مختلفــی درصــدد دســتوپنجه نرمکــردن بــا چالشهــای
جدیــد حکمرانــی برآیــد .اصــل  ۵۰قانــون اساســی حفاظــت از محیــط زیســت را تکلیفــی جمعــی
دانســته اســت« :در جمهــوری اســامی ،حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نس ـلهای بعــد
بایــد در آن حیــات اجتماعــی روبهرشــدی داشــته باشــند ،وظیفــه عمومــی تلقــی میشــود؛ از ایــن
رو فعالیتهــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب غیرقابلجبــران آن
مالزمــه پیــدا کنــد ،ممنــوع اســت .ســیاق ایــن اصــل ،ســلبی و ناظــر بــر بازدارندگــی اســت و راجــع بــه
تکالیــف عمــوم و دولــت بیانــی نــدارد و گســتره آن بــه فعالیتهــای اقتصــادی محــدود باقــی مانــده
اســت .بــا ایــن حــال ،بــا اتــکا بــر مفاهیــم حقــوق بشــری هماننــد توســعه پایــدار میتــوان گفــت
تکلیــف حداقلــی دولــت در ایــن زمینــه اتخــاذ تدابیــر و سیاس ـتهای ضدآلودگــی اســت .در اینبــاره
میتــوان بــه قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا ( )۱۳۷۴و آییننامههــای آن اشــاره کــرد.
ایــن قانــون و مقــررات مرتبــط بــا آن بیــش از آنکــه بــا هــدف جبــران خســارت شــهروندان وضــع شــده
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باشــد ،مشــتمل بــر ارائــه راهکارهــای پیشگیرانــه اســت .جبرهــای جغرافیایــی و زیانهــای ناشــی از
زندگــی در نواحــی خــاص ،نبایــد مانــع از برخــورداری برخــی از شــهروندان از حقــوق خــود یــا تقلیــل
برخــورداری آنــان از منافــع عمومــی گــردد .همیــن حــق کــه از نظــر ماهــوی آمیــزهای از نســل دوم
و ســوم حقــوق بشــر اســت ،تعامــل دولــت بــرای آمادهســازی زمینــه بهــرهوری از حقــوق بنیادیــن را
ایجــاب مینمایــد .اشــاره شــد کــه در نظــام حقوقــی داخلــی تاکنــون گامهــای نخســتین راجــع بــه
اســتقرار فرهنــگ مشــارکت برداشــته شــده و مقــرره ویــژهای دربــاره لــزوم اداره بــه جبــران خســارات
مــادی شــهروندان مشــاهده نشــد.
نتیجه
مســئولیت و مصونیــت از جبــران خســارت ،هــر دو اثــر اجــرای قانــون بــه شــمار میرونــد .اگرچــه
در حکمرانــی امــروز و بــا مالحظــه ابزارهــای ویــژه دولــت و نهادهــای عمومــی در اداره امــر عمومــی،
در قالــب مفهــوم اقتــدار ،پذیــرش مســئولیت اداره امــری منطقــی و بهجاســت ،بــا ایــن حــال ،برخــی
اقتضائــات حکمرانــی مــدرن ،بــاب معافیــت دولــت یــا اداره را از جبــران خســارات شــهروندن بهطــور
اســتثنایی مفتــوح نهــاده اســت .مهمتریــن ســبب پذیــرش ایــن اســتثنا در نظــام حقوقــی مســئولیت
دولــت ،تضمیــن کارآمــدی دولــت و تأمیــن نفــع عمومــی جامعــه اســت؛ چراکــه حکمرانــی مســتلزم
برخــورداری از هــر دو شــیوه ایجابــی و ســلبی اســت .بــر همیــن اســاس ،مصونیــت دولــت از جبــران
خســارات وارده بــه شــهروندان ،در فعالیتهــای کالن و سیاســتگذاریها ،بهطــور مــوردی پذیرفتــه
شــده اســت .البتــه در نظــام حقوقــی ایــران ،مبنــای قانونــی صریــح و مشــخصی متضمــن بــر معرفــی و
احصــاء مــوارد معافیــت اداره از مســئولیت بــه چشــم نمیخــورد و تنهــا از رهگــذر اصــول کلــی حقــوق
عمومــی و آراء اندیشــمندان ایــن عرصــه ،میتــوان بــه برداشــتی کلــی دســت یافــت .در تفکیــک انــواع
مصونیــت ،هــر دو شــکل مطلــق و نســبی آن در ســامان حقوقــی ایــران دارای جایــگاه معتنابـه اســت؛
بــا ایــن تفــاوت کــه در شــکل مطلــق مصونیــت ،تمامــی شــرایط مســئولیت جمــع بــوده امــا جبــران
خســارات وارده میســر نیســت .مصونیــت نســبی نیــز نتیجــه غیرقابــل انتســاببودن زیــان بــه اداره
اســت ،ولــی اقتضائــات حکمرانــی مــدرن پشــتیبانی دولــت از شــهروندان را ضــروری میدانــد .مضافـاً،
ایــن معافیتهــا بهطــور غیرمشــروط پذیرفتــه نشــده و بــه تناســب تأثیــر رضایتمنــدی افــکار
عمومــی کــه از حمایــت دولــت از شــهروندان و یــاری آنــان بــا هــدف جبــران خســارات غیرمنتســب
بــه دولــت حاصــل میشــود ،انتظــار از دولــت و نهادهــای عمومــی بــرای تــاش جهــت اعــاده اوضــاع
بــه حــال ســابق متغیــر اســت .امــروزه ،مــوارد مطلقبــودن مصونیــت دولــت انگشتشــمار و مشــخص
بــوده و تنهــا محــدود بــه حوزههایــی باقــی مانــده کــه امــکان عملــی جبــران خســارت مقــدور نیســت
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و از همبســتگی اجتماعــی ،بهعنــوان مبنایــی بــرای مصونیتهــای نســبی دولــت یــاد میشــود.
شــایان ذکــر اســت کــه اقدامــات دولــت در ایــن خصــوص ،ناشــی از الــزام بــه معنــای واقعــی کلمــه و
مســئولیت مدنــی در معنــای اصطالحــی آن نیســت بلکــه ماهیت ـاً فعالیتهایــی حمایتــی اســت .ایــن
امــر ،ســبب میگــردد سرشــت پرداختهــای نقــدی در هنــگام مصونیــت نســبی ،ترمیمــی قلمــداد
شــود و نــه جبرانــی؛ از همیــن روی ،کمکهــای حمایتــی دولــت در ایــن حالــت ،الزامــاً بــه انــدازه
ضــرر وارده بــه شــهروندان نبــوده و ممکــن اســت کمتــر یــا بیشتــر از مبالــغ خســارت وارده باشــد.
همچنیــن ،شــکل ترمیــم خســارت نیــز منعطــف و بســته بــه نــوع ضــرر متغیــر بــوده و ممکــن اســت
بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی و مثلــی ارائــه شــود.
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Abstract:
The requisite of public administration and complexities of governance result in ad
hoc privileges for governments in some particular conditions. Depiction of government place in a legal system and deliberation of its liability borders eventuate in
responsibility extent recognizing proportional to administration power enhancement.
Based on a bilateral relation among administration and civilians the more responsible government is, the more freedom will be guaranteed. Jurists ascribe adherence of
government’s civil liability rules from a specific system to balance making efforts for
supporting public interest and protecting administration authorities simultaneously.
However, in some cases which incurring a loss governments will not be known liable
according to peculiar governance expediency. On the other hand, continuation of
social life and importance of public order retaining need to government intercede on
restitution. Whereas exemption zones are not numerous, we can talk about absolute
exemption in some scopes of governance and limited ones in others.
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