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چکیده
ــداری را  ــژه اقت ــازات وی ــی امتی ــت از برخ ــورداری دول ــی، برخ ــر عموم ــواری های اداره ام دش
ــا شــهروندان،  ــاط آن ب ــت و ارتب ــف نقــش دول ــه بازتعری ــه همــراه داشــته اســت. از آنجــا ک ب
تضمین کننــده حقــوق و آزادی هــای شــهروندان خواهــد بــود، حــدود پاســخ گویی ایــن 
ــت  ــزوم تبعی ــت. ل ــه اس ــترش یافت ــدار گس ــش اقت ــب افزای ــه تناس ــز ب ــی نی ــخصیت حقوق ش
ــراری  ــته بودن برق ــه شایس ــژه را ب ــد وی ــی از قواع ــای عموم ــت و نهاد ه ــی دول ــئولیت مدن مس
ــرای  ــت آن ب ــدار اداره و حرک ــت از اقت ــهروندان و حراس ــع ش ــت از مناف ــان حمای ــوازن می ت
ــا ایــن وجــود، دولــت در تمامــی  تحقــق و نیــل منفعــت عمومــی جامعــه نســبت می دهنــد. ب
ــوارِد  ــی، در برخــی م ــات خــاص حکمران ــر اقتضائ ــا ب ــات مســئول شــناخته نمی شــود و بن اوق
ورود ضــرر بــه شــهروندان، جبــران خســارات وارده از دولــت انتظــار نمــی رود. از طــرف دیگــر، 
اهمیــت تــداوم زندگــی اجتماعــی و حفــظ نظــم عمومــی جامعــه، پادرمیانــی دولــت را بــرای 
ــت  ــای مصونی ــه نمونه ه ــد. از آنجــا ک ــه حــال ســابق را ایجــاب می نمای ــدن اوضــاع ب بازگردان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوع، ب ــق در موض ــه تعم ــت، در نتیج ــوردی اس ــدود و م ــئولیت، مح از مس
ــره  ــوه قاه ــئولیت و ق ــت از مس ــت دول ــوزه مصونی ــی را ح ــای حکمران ــی حوزه ه ــوان برخ بت
ــت. ــت دانس ــبی دول ــئولیت نس ــای مس ــی را از نمونه ه ــتگی اجتماع ــظ هم بس ــرورت حف و ض
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مقدمه
ســابقه مســئولیت مدنــی اشــخاص حقوقــی و به طــور خــاص، مســئولیت مدنــی دولــت در 
ــِی پذیرفته شــده  ــا و جــوان اســت. ایــن ویژگــی، در کنــار تفــاوِت مبان نظام هــای حقوقــی، بحثــی نوپ
ــوق  ــت در حق ــع و یک دس ــن جام ــود قوانی ــی، نب ــوق مدن ــوق اداری و حق ــی در حق ــئولیت مدن مس
اداری، شــناخت ناکافــی برخــی حقوق دانــان و قضــات، موجبــات از هم گســیختگی و پراکندگــی قواعــد 
ــن وصــف  ــم آورده اســت. همی ــر آن را فراه ــم ب ــت و اصــول حاک ــی دول ــه مســئولیت مدن ــوط ب مرب
نوپایــی موجــب گردیــده کــه مفاهیــم حقــوق عمومــی در عیــن اســتقالل از مفاهیــم ســنتی و فقهــی، 
هم چنــان در ســایه ای از ابهــام بــه ســر بــرده و تبیین نشــدن آنهــا از ســوی اندیشــمندان، بســتر بــروز 
پیچیدگــی و گاه کاســتی در عرصــه عمــل و حکمرانــی را فراهــم آورد. بــا وجــود اشــتراک مســئولیت 
ــئولیت  ــد مس ــرش قواع ــرای پذی ــدی ب ــای واح ــی، مبن ــوق خصوص ــی و حق ــوق عموم ــی در حق مدن
مدنــی در ایــن دو حــوزه وجــود نــدارد؛ چراکــه مســئولیت مدنــی در حقــوق خصوصــی، ناشــی از فعــل 
زیان بــاری ا ســت کــه نظــم حاکــم بــر روابــط اشــخاص را از میــان برداشــته و حــال، عامــل ورود زیــان 
ــت،  ــی دول ــئولیت مدن ــه در مس ــت؛ درحالی ک ــان اس ــم زی ــابق و ترمی ــم س ــدن نظ ــئول باز گردان مس
اداره یــا کارمنــدان دولــت و مقام هــای عمومــی در حیــن انجــام وظیفــه قانونــی، ممکــن اســت باعــث 
ایــراد زیــان بــه شــهروندان شــوند. شــاید بتــوان مهم تریــن اثــر و اقتضــاء منفعــت عمومــی را توســعه 
و رشــد مفهــوم »پاســخ گویی«1 دانســت؛ اگرچــه به لحــاظ سلســله مراتب مفاهیــم، پاســخ گویی، 
مقــدم بــر مســئولیت مدنــی2 و شــرط آن تلقــی می گــردد. حاکمیــت قانــون، به عنــوان ضابطــه تمایــز 
ــق  ــوص مطل ــوم و خص ــن دو، عم ــه ای ــه رابط ــت ک ــه اس ــن نکت ــن ای ــئولیت، مبّی ــخ گویی و مس پاس
بــوده و هــر مســئولیتی، تــوأم بــا پاســخ گویی اســت، امــا هــر پاســخ گویی مســئولیت در پــی نخواهــد 
ــت دانســت، حــال  ــر برخــورداری و صالحی ــوان ناظــر ب ــر، پاســخ گویی را می ت ــان دیگ ــه بی داشــت. ب
آنکــه مســئولیت )مدنــی، کیفــری، اداری، سیاســی و ...( دربردارنــده الــزام بــه جبــران قلمــداد نمــود. 

ــای  ــت، از کلیدواژه ه ــودن« اس ــدن« و »مأمون ب ــای »محفوظ مان ــه معن ــت ب ــه در لغ ــت ک مصونی
ــه معنــای معافیــت از برخــی  حقــوق اساســی و اداری اســت؛ ایــن مفهــوم در اصطــالح حقوقــی گاه ب
پاســخ گویی های سیاســی برخــورداری از حمایت هــای حقوقــی در برابــر برخــی از قوانیــن بــه صــورت 
مطلــق یــا نسبی ســت و گاه مقابــل مســئولیت مدنــی و بــه معنــای اصطالحــی مستثناشــدن از الــزام بــه 
جبــران خســارت شــناخته می شــود؛ چراکــه مســئولیت، ماهیتــًا الزامی ســت کــه به دنبــال تضییــع یــا 
ــار می گــردد. در حقــوق  ــان، ب ــده زی ــر عهــده واردآورن ــکان بهره منــدی اشــخاص، ب ممتنع ســاختن ام
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عمومــی مــدرن، موقعیــت نابرابــر اداره بــا شــهروندان و برخــورداری از امتیــاز اقتــدار، زمینه ســاز ایجــاد 
نظــم حقوقــی ویــژه ای درخصــوص مســئولیت مدنــی اشــخاص حقــوق عمومــی شــده اســت. بــا ایــن 
ــر آن وارد اســت. در ســخن از  ــق نیســت و اســتثنائاتی ب ــی و مطل ــن مســئولیت کل حــال، گســتره ای
ــه  گســتره مســئولیت، بایــد گفــت »فراگیــری« وصــف مســئولیت مدنــی عمومــی در حقــوق ایــران ب
ــال  ــی از اعم ــی و ناش ــوق عموم ــر در حق ــی مدنظ ــئولیت مدن ــه مس ــا ک ــن معن ــی رود؛ بدی ــمار م ش
ــت  ــال دول ــاق َاعم ــرای قریب به اتف ــئولیت، ب ــرایط مس ــر ش ــق دیگ ــا تحق ــخصی را ب اداری و غیرش
ــی  ــای نف ــه معن ــری، ب ــن فراگی ــرش ای ــه، پذی ــود؛ اگرچ ــایی نم ــوان شناس ــی می ت ــای عموم و نهاده
ــد  ــا می توان ــای آنه ــوه و زیرمجموعه ه ــر ســه ق ــت نیســت، بلکــه عمــل ه ــت دول ــا معافی ــت ی مصونی
مشــمول مســئولیت مدنــی قــرار گیــرد. ایــن عمومیــت را می تــوان بــر حکــم مــاده 11 قانون مســئولیت 
مدنــی مســتند ســاخت کــه مقــرر داشــته اگــر خســارات وارده مســتند بــه عمــل کارمنــدان دولــت و 
شــهرداری ها و مؤسســات وابســته نباشــد، اداره مربــوط مســئول جبــران خســارت اســت. ســیاق مــاده و 
ــا اداره ای را از شــمول آن خــارج  ــوان نهــاد ی اطــالق لفــظ »اداره« به گونه ای ســت کــه مشــخصًا نمی ت
نمــود. عــالوه بــر ایــن مقــرره، مــواد قانونــی بســیاری، مســئولیت اداره را بــر مبنــای وجــود تقصیــر یــا 
ــی و  ــر مصونیــت اداره از مســئولیت مدن ــد ناظــر ب ــن، قواع ــه رســمیت شــناخته اند؛ بنابرای ــود آن ب نب

ــد.1 معافیــت از جبــران خســارت، قواعــدی حداقلــی و اســتثنایی قلمــداد می گردن

ــد؛  ــدان آســان نمی نمای ــن حــال، بررســی و مطالعــه نظــام مصونیــت اداره از مســئولیت چن ــا ای ب
ــال  ــی از اعم ــته بندی دقیق ــا، دس ــی آن ه ــتره معنای ــاف گس ــم و انعط ــش داری مفاهی ــر از ک صرف نظ
ــت،  ــام« اس ــوم »ابه ــن مفه ــخصه ای ــه مش ــا ک ــده و از آنج ــه نش ــی ارائ ــوزه حکمران ــون در ح گوناگ
ــون  ــران، تاکن ــوق ای ــت اداره را احصــا نمــود. در حق ــوارد معافی ــت، م ــا صراحــت و قاطعی ــوان ب نمی ت
ــه نشــده اســت. پژوهش هــای  ــی پرداخت ــه طــور جزی ــی ب ــت اداره از مســئولیت مدن ــورد معافی ــه م ب
صورت گرفتــه مرتبــط بــا موضــوع نیــز تنهــا بــه بررســی بنیان هــای فکــری نظریــه معافیــت دولــت از 
مســئولیت پرداختــه و بحــث از مصادیــق آن مشــخصًا موضــوع بحــث و پژوهــش نبــوده اســت.2 در ایــن 
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم »گســتره مصونیــت مدنــی تصمیمــات و فعالیت هــای 
ــه ابهــام موجــود  ــا التفــات ب ــا کجاســت؟« از همیــن روی، در ادامــه ب ــران ت اداره در نظــم حقوقــی ای
ــت اداره از  ــی معافی ــا، مبان ــی رویه ه ــی و پراکندگ ــًا دوگانگ ــت و بعض ــر مصونی ــم ب ــامان حاک در س

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــای موضــوع بررســی ق مســئولیت و نمونه ه

1. زر گوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، ج 2 )مبانی و اصول(، تهران: میزان، پاییز 1۳۸۹، ص ۵1۷.

2. زرگــوش، مشــتاق )1۳۸۸( »مبانــی نظــری مصونیــت و مســئولیت در مســئولیت مدنــی دولــت«، حقــوق عمومی، 

ش ۵، صــص ۷1 تــا ۹۰.
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گفتار اول. بنیان های نظری

در ایــن مجــال، بــا درپیش گرفتــن خــط تحــوالت تاریخــی اندیشــه مصونیــت از مســئولیت، چرایــی  
پذیــرش ایــن مفهــوم در نظام هــای حقوقــی موضــوع مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

بند اول. اندیشه مصونیت پادشاه

تــا پیــش از دوران نضــج بنیــان و مؤلفه هــای مفهــوم دولــت، مبنــای رایــج مشــروعیت ســلطنت بــه 
ــن  ــود. بدی ــه مونوکراســی )یک تن ســاالری( منحصــر ب ــت ب ــاه1 و شــکل حکوم ــودن حــق پادش الهی ب
ــارض  ــد، در تع ــت از طــرف خداون ــت حــق حکوم ــا اندیشــه دریاف ــب، مسئول دانســتن پادشــاه ب ترتی
تلقــی می گشــت. 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 محاکمه شــدن بــود. مصونیــت حکومــت به عنــوان مفهومــی حقوقــی و دارای ضمانــت اجــرا 

ناشــی از اختیــار و رضایــت پادشــاه بــود.2

اندیشــه برتــری ســاحت حاکــم از ارتــکاب خطــا حتــی پــس از افــول قــدرت شــاه و چیرگــی قــدرت 
فئودال هــا بــر یگانگــی اقتــدار شــاه، از بیــن نرفــت، بلکــه بــه نحــو دیگــری بــه حیــات خویــش ادامــه 
داد: »هیــچ لــرد زمیــن داری نمی توانــد در دادگاه خــود محاکمــه شــود«.۳ بهره منــدی اربابــان مــالک از 
امتیــاز معافیــت شــاه از مســئولیت، درنهایــت مبنــای معافیــت شــاه را دیگرگــون ســاخت. بدین معناکــه 
شــراکت کاســتی پادشــاه بــا دیگــران در قــدرت، گســتره اختیــار عمــل او را محــدود نمــوده و در نتیجــه، 

زان پــس، معافیــت او ناشــی از بی اختیــاری او قلمــداد می گشــت، 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

ــد اندیشــه مصونیــت  ــکای جدی ــه ات ــر و مصلحــت جامع ــرون وســطی، خی پــس از سپری شــدن ق
دولــت شــد. می تــوان 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 
می نهنــد کــه تمامــی اعمــال دولــت مطلقــًا بــه صــالح جامعــه و در جهــت خیــر آن اســت. مطابــق بــا 
ایــن دیــدگاه، اساســًا دولــت مرتکــب خطایــی نمی گــردد 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 )ســابقًا( »عمــل حاکمیــت«، در آلمــان »عمــل حکومتــی« و در 
ــه تبعــات عمــل  ــه جهــت ملزم نبــودن ب ــه نفــع دولــت ب انگلســتان »عمــل سیاســی«، دســت آویزی ب

ــش شــمرده می شــود.1 ــار خوی ــاد زیان ب زی

بند سوم. اندیشه کارآمدی

ــالن  ــاد می شــود. قائ ــت از مســئولیت ی ــان دیگــر مصونیــت دول ــه کارآمــدی به عنــوان بنی از نظری
بــه ایــن تئــوری بــر ایــن باورنــد کــه ترجیــح مســئول نبودن دولــت، افزایــش کارآیــی و کفایــت دولــت 
را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ چراکــه پذیــرش بــار جبــران خطــا موجــب کاهــش بــازده رفتــار دولــت 
ــی پذیــرش مســئولیت و هــم  ــر ابعــاد مال ــت، هــم ب ــن اندیشــه در حمایــت از معافیــت دول اســت. ای
ــف  ــای مضاع ــل هزینه ه ــر تحمی ــارات وارده عالوه ب ــران خس ــد دارد؛ جب ــی آن تأکی ــه روان ــر جنب ب
ــدن، در  ــی از مسئول شمرده ش ــبب بیم ناک ــه س ــی ب ــات عموم ــردد مقام ــب می گ ــت، موج ــه دول ب

انجــام دادن تکالیــف خــود جّدوجهــد کافــی نورزنــد.2

ــدری استثنایی ســت؛ اگرچــه  ــران خســارت در حقــوق اســالم، ق ــرش اندیشــه معافیــت از جب پذی
ــه طــور جســته و گریخته  ــوان ب ــی اســالم، می ت ــوق خصوصــی در نظــام دانای ــت حق ــا وجــود محوری ب
ــه ســبب حضــور قاعــده الضــرر و اطــالق  ــن حــال ب ــا ای نمــود منفعــت عمومــی را مشــاهده کــرد، ب
آن»الضــرر و الضــرار فــی االســالم« نتــوان از مصونیت هــای مــوردی ســخن رانــد؛ مگــر هــر آنچــه اثــر 
ــن اســت در نتیجــه صــدور  ــال ممک ــرای مث ــود. ب ــه شــمرده ش ــت و اداره جامع ــر حکوم اجتناب ناپذی
ــن  ــد. در ای ــه مشــاغل برخــی از صنــوف وارد آی ــی ب ــًا زیان های فرمــان حکومتــی رهبــر جامعــه، موقت

1. همان، ص ۷۵.

2. همان، ص ۷۷.
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فــرض بــه ایــن ســبب کــه فرمــان حکومتــی، خــود راه کاری بــرای صیانــت از منافــع عمومــی اســت، 
ــد. ــی بمان ــران باق ــدون جب ــه ب ــای پیش گفت ــه گروه ه ــرر وارده ب ض

ــر  ــد تعدیل گ ــت )اداره(، وجــود قواع ــع شــهروندان و دول ــه مســتمر مناف ــت مواجه ــه عل ــروزه ب ام
اجتناب ناپذیــر می نمایــد؛ بنابرایــن شایســته اســت قانون گــذار بــه اقتضــای تحقــق منفعــت عمومــی و 
ترجیــح اهــم بــر مهــم، گاه بنــا را بــر مســئولیت و گاه بــر مصونیت نهــد. شهروندســاالری، برجسته شــدن 
مفهــوم شــهروند در ادبیــات سیاســی و حقوقــی جهــان معاصــر و محوریت یافتــن حقــوق او، معیارهــای 
ــه جهــت  ــا ب ــده اســت دولت ه ــر، ســبب گردی ــن ام ــر داده و همی خوب تلقی نمــودن حکومــت را تغیی
ــئولیت  ــون از مس ــتثنایی مص ــرایط اس ــی در ش ــی و بین الملل ــه داخل ــی در عرص ــکار عموم ــاع اف اقن

باشــند.

گفتار دوم.گستره مصونیت اداره

ــه  ــر دو نتیج ــرا، ه ــتند؛ زی ــش« هس ــاحت »ُکن ــای س ــت از آن، کلیدواژه ه ــا مصونی ــئولیت ی مس
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 َاعمــال سیاســی 
و حکومتــی و اصالــت عمــل اســت. بدیــن ترتیــب، روی ســخن بــر شــیوه های اجــرای قانــون و نقــش 

ــر ایجــاد مســئولیت/مصونیت اداره و چگونگــی آن اســت: ــن شــیوه ها ب هــر کــدام از ای

عمــل اجرایــی در دنیــای معاصــر، دارای مفهومــی اعــم از عمــل اداری و فراتــر از اجــرای مــوردی 
قانــون اســت. امــروزه عمــل اجرایــی را می تــوان بــه دو بخــش اصلــی عمــل حکومتــی  و عمــل اداری 

تقســیم نمــود.

ــای  ــا اعط ــه را ب ــوه مجری ــًا ق ــی، عمیق ــدرت حکومت ــدرن، ق ــت م ــدی در دول ــوزه کارآم 1. در ح
مهم تریــن بخــش از صالحیت هــای قــوه مقننــه بــه آن، یعنــی حــق ابتــکار قوانیــن، متحــول ســاخته 
ــوه  ــه ق ــا واگــذاری کارکــرد حکومتــی ب ــه اســت. ب ــه کار انداخت ــق ب ــن طری ــت را از ای و ماشــین دول
مجریــه، ایــن قــوه خــالف گذشــته، دیگــر به عنــوان یــک قــوه مجــری صــرف قانــون تلقــی نمی شــود 
و در حــوزه سیاســی نیــز ایــن قــوه تبدیــل بــه یــک قــدرت و یــک نیــروی متکفــل طراحــی و تحقــق 
ــه، دیگــر عبــارت از صــرف اجــرای  ــوه مجری ــه تعبیــر دیگــر، وظیفــه ق ــت شــده اســت. ب برنامــه دول
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ــوط  ــور اســتثنایی مرب ــارت از حکومت کــردن و »حل وفصــل ام ــر از آن، عب قوانیــن نیســت؛ بلکــه فرات
ــی« و باالخــره آینده نگــری اســت. ــع کالن مل ــر مناف ــه وحــدت سیاســی و نظــارت ب ب

2. دومیــن کارکــرد، اداری اســت کــه عبــارت اســت از اجــرای قوانیــن به صــورت مــوردی و روزمــره 
ــن کارکــرد فقــط یکــی از دو وجــه اجــرای قوانیــن اســت و  ــه ای ــی؛ البت و البتــه به شــیوه ای غیرقضای

وجــه دیگــر، اجــرای قوانیــن یعنــی کارکــرد قضایــی را نیــز بایــد مــد نظــر قــرار داد.1

مالحظــه می شــود احــکام متفــاوت »اجــرای قانــون« و روش هــای متمایــز در حوزه هــای مختلــف، 
مرزهــای ناهمســانی بــرای مســئولیت یــا مصونیــت متصدیــان اداره امــر عمومــی ترســیم می نمایــد. بــا 
ــت در حــوزه  ــه نظــر می رســد نظــام فکــری مســئولیت و مصونی ــه، ب ــه اســتدالل پیش گفت ــت ب عنای
»اعمــال سیاســی و حکومتــی« مســیری نســبتًا متفــاوت بــا بدیل خــود، در حــوزه اداره مــوردی و جزئی 
طــی می کنــد. بدیــن معنــا کــه غالبــًا مفهــوم منفعــت عمومــی، در خصــوص مدیریــت کالن جامعــه بــه 
پشــتوانه نظــری »مصونیــت« تبدیــل گشــته، حــال آنکــه مصلحــت جامعــه و اقتضائــات حکمرانــی در 
شــیوه های مــوردی، اصــواًل بنیــان مســئولیت اداره و حمایــت از شــهروند قلمــداد می گــردد؛ بنابرایــن، 
منفعــت عمومــی مفهومــی بــا کارکــرد دوگانــه اســت کــه بســته بــه حــوزه مدیریتــی و حکمرانــی، اثــر 

ــد. ــی می آفرین متفاوت

در همیــن مجــال، بیــان ایــن نکتــه الزامــی بــه نظــر می رســد کــه برخــی از حقوق دانــان بــا   
اســتناد بــه قســمت پایانــی مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی )1۳۳۹( 2، دولــت را در َاعمــال حاکمیتــی 
کــه جهــت تحقــق منافــع عمومــی ضروری ســت، مصــون از مســئولیت مدنــی می داننــد۳ ، درحالی کــه 
ایــده مصونیــت دولــت بــه ســبب انجــام دادن َاعمــال حاکمیتــی، در نظــام حقوقــی ایــران نیــز هم چــون 
نظــام حقوقــی فرانســه، بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــه لحــاظ وجــود قوانیــن ناســخ متعــدد، به طــور 

1. واعظــی، ســیدمجتبی، گســتره مفهومــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران، مجموعــه 

مقــاالت اولیــن همایــش ملــی قــوه مجریــه در حقــوق اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، تهــران: انتشــارات معاونــت تدویــن، 

تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، 1۳۹2.

2. مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی: »کارمنــدان دولــت و شــهرداری ها و مؤسســات وابســته بــه آن هــا کــه بــه مناســبت 

انجــام وظیفــه عمــداً یــا در نتیجــه بی احتیاطــی خســاراتی بــه اشــخاص  وارد نماینــد، شــخصًا مســئول جبــران خســارت وارده 

هســتند، ولــی هــر گاه خســارات وارده مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســایل ادارات یــا  مؤسســات مزبــور 

باشــد، در ایــن صــورت جبــران خســارت بــر عهــده اداره یــا مؤسســه مربوطــه اســت؛ ولــی در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت 

هــر گاه اقداماتــی کــه بر حســب 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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ــون  ــه اصــل ۴ و ۴۰ قان ــوان ب ضمنــی نســخ شــده اســت. از میــان ایــن دســته از جهــات نســخ، می ت
اساســی، نظریــه شــورای نگهبــان در خصــوص بنــد ۹ مــاده ۵۰ قانــون برنامــه و بودجــه اشــاره نمــود.1

بــا پیــروزی انقــالب اســالمی و تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، پذیــرش   
و رســمیت دوگانــه شــرع  ـ  دموکراســی، قانون گــذار اساســی را بــر آن داشــت تــا بــا پیش بینــی اصــل 
ــه  ــد. ازآنجاک ــی برآین ــای فقه ــا آموزه ه ــس ب ــات مجل ــویی مصوب ــت از هم س ــدد حمای ــارم، درص چه
تمامــی قوانیــن و مقــررات بایــد مطابــق بــا موازیــن اســالمی باشــد و نیــز هیچ کــس نمی توانــد اعمــال 
حــق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد، در اعتبــار حقوقــی 
قســمت انتهایــی مــاده 11 قانــون 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 ۷۴۷ دیــوان عالــی کشــور، مــورخ 2۹ دی 1۳۹۴ نیــز کــه در 

توضیــح مــاده 1۰ قانــون 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 
ــف و ورود  ــر و تخل ــد وجــود تقصی ــران خســارت، بای ــه جب ــوان مقدمــه صــدور حکــم ب ــه عن ــوارد ب م
ــران آن  ــه جب ــم ب ــد و حک ــزان خســارت را تشــخیص ده ــردد و ســپس دادگاه می خســارت احــراز گ

صــادر نمایــد...2

مضافــًا، اعمــال حاکمیتــی مذکــور در قســمت پایانــی مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی کــه بنــا 
بــر بیــان صریــح قانون گــذار بــا هــدف تأمیــن منافــع اجتماعــی بــه عمــل می آیــد، بــه ســبب اطــالق 
اصــل ۴۰ قانــون اساســی۳ راجع بــه ممنوعیــت تضــرر بــه دیگــران ]حّتــی در فرضــی کــه فعالیت هــای 
دولــت )اداره( بــا هــدف تحقــق منافــع عمومــی انجــام می گیــرد[ در نظــم حقوقــی کنونــی، به عنــوان 

مبنــای مصونیــت دولــت از مســئولیت، معتبــر و شایســته اســتناد بــه نظــر نمی رســد.

1. واعظــی، ســیدمجتبی، عمــل حاکمیــت در حقــوق اداری ایــران، مطالعــات حقوقــی، دوره ۷، 1۳۹۴، ش 2، صــص 

ــا 22۰، ص 2۰۵ و 2۰۶. 1۹۹ ت

2. رأی وحــدت رویــه ۷۴۷ دیــوان عالــی کشــور، 1۳۹۴/1۰/2۹ بــه نقــل از روزنامــه رســمی کشــور؛ گفتنی ســت 

ــه  ــد؛ چراک ــر نمی رس ــه نظ ــکال ب ــی از اش ــی خال ــئولیت مدن ــق مس ــای تحق ــا مبن ــوان تنه ــر به عن ــتن تقصی الزامی دانس

مســئولیت مدنــی مبتنی بــر تقصیــر یکــی از انــواع مســئولیت مدنــی دولــت اســت و  ایــن رأی وحــدت رویــه در خصــوص 

ــدارد. ــان صریحــی ن ــت، بی ــر دول ــدون تقصی مســئولیت  ب

۳. اصــل چهــل قانــون اساســی: »هیچ کــس نمی توانــد اعمــال حــق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع 

تأملی بر اســتثنائات مسئولیت 
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
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در ادامــه بحــث از مصونیت هــای دولــت، ســامان چینــش مباحــث آتــی بــه گونه ای ســت کــه بــه 
مطالعــه مهم تریــن انــواع مصونیــت و مصادیــق آن در حقــوق اداری پرداختــه اســت.

بند اول. مصونیت مطلق

ــزام  ــدان ال ــئولیت و فق ــق مس ــود ارکان تحق ــت، وج ــا دول ــت اداره ی ــودن مصونی ــراد از مطلق ب م
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 زیان هــای وارده شــناخته نشــود. بایــد بــه 
خاطــر داشــت ازآنجاکــه مصونیــت مطلــق، حالتــی اســتثنائی در ســامان حقوقــی شــناخته می شــود، 
ــه  ــه ب ــوزه سیاســت گذاری اســت ک ــه ح ــًا محــدود ب ــمارند و عمدت ــدک و انگشت ش ــای آن ان نمونه ه

ســبب وســعت قلمــرو، جبــران خســارات عمومــی منطقــًا ممکــن نیســت.

الف. قانون گذاری
تجربــه قانون گــذاری در ایــران بعــد از انقــالب، تجربــه ای همــراه بــا فــراز و نشــیب ها و چالش هــای 
ــود؛  ــی نم ــه معرف ــام و بی تجرب ــذاری خ ــوان قانون گ ــی را نمی ت ــن ایران ــت. مقن ــوده اس ــدد ب متع
ــرد  انقــالب، جنــگ و ســال های پــس از جنــگ هرکــدام دســت آوردی متفــاوت و بهــره ای منحصربه ف
ــاز  ــی نی ــدون ارزیاب ــن، ب ــه تقنی ــادرت ب ــال، مب ــن ح ــا ای ــد. ب ــان آورده ان ــه ارمغ ــذار ب ــرای قانون گ ب
ــون  ــون، از فن ــرای قان ــر اج ــنجش اث ــن، س ــی و هم چنی ــی و مکان ــرایط زمان ــه ش ــه ب ــه و توج جامع
ــِر وضــع قاعــده اســت. اعمــال تقنینــی به خاطــر سرشــت امــری خــود، موضــوع بازنگــری قضایــی  ام
قــرار نمی گیرنــد. قواعــد حقوقــی گزاره هــای بایدانــگار هســتند و فرمان هــای تنظیــم زندگــی 
ــوده  ــم نم ــت را تنظی ــازمان و روش کار دول ــادی، س ــی و ع ــن اساس ــه قوانی ــت: »ازآنجاک اجتماعی س
ــوان  ــت، می ت ــع و هزینه هاس ــع مناب ــم توزی ــزار مه ــا اب ــد و تنه ــت می نمای ــراد حمای ــوق اف و از حق
ادعــا نمــود قانون گــذاری خــوب، یکــی از فرآیندهــای حکمرانــی خــوب اســت.«1 همیــن گــزاره، لــزوم 
ــار  ــن انتظ ــد؛ بنابرای ــان می کن ــی عی ــع عموم ــراردادن نف ــن ق ــا نصب العی ــده ب ــع قاع ــی وض هم خوان
مــی رود حتی االمــکان فلســفه وضــع قانــون بــا منافــع عمــوم در تغایــر نباشــد یــا انتفــاع شــهروندان را 

ــد. ــل برس ــه حداق ــذاری ب ــی قاعده گ ــوی و فن ــص ماه ــدور نســازد و نقای نامق

ــوان گفــت در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی  ــی موجــود، شــاید بت ــع حقوق ــا مالحظــه مناب ب
ایــران، ورود خســارت بــه شــهروندان بــه ســبب تصویــب قانــون، اصــواًل زمینــه مســئولیت قــوه مقنــن را 

1. مرکــز مالمیــری، احمــد و وکیلیــان، حســن، مقدمــه ای بــر  فلســفه قانون گــذاری؛ در تکاپــوی ارتقــاء کیفیــت 

قانــون، پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال 1۸، تابســتان 1۳۹۵، ص ۳۴.
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فراهــم نمی ســازد، مگــر اینکــه جبــران خســارت و چگونگــی جبــران در خــود قانــون پیش بینــی شــده 
باشــد. بــرای مثــال مــاده ۸ آیین نامــه اجرایــی قانــون موســوم بــه منــع کشــت خشــخاش )1۳۳۴( کــه 
از تاریــخ تصویــب، کشــت خشــخاش را در انحصــار دولــت قــرار داده بــود و بــه ازبین بــردن محصــول 
خشــخاش کشــاورزان تصریــح کــرده بــود، مقــرر می داشــت خســارات ناشــی از معدوم نمــودن محصــول 

کشــاورزان خشــخاش جبــران شــود.

ــه  ــد ب ــت، بای ــاکت اس ــن س ــی از تقنی ــارت ناش ــران خس ــاره جب ــذار درب ــه قانون گ ــی ک در فرض
اصــول تحقــق مســئولیت و قواعــد کلــی مراجعــه نمــود. اگــر ضــرر محــدود و مــوردی باشــد، دولــت 
معــاف از مســئولیت نیســت؛ چراکــه به واســطه قانون گــذاری، انجــام دادن عملــی، ممنــوع شــده و تنهــا 
ــوان  ــرر« می ت ــودن ض ــات »جزئی ب ــرض اثب ــه در ف ــد ک ــیب می رس ــهروندان آس ــدودی از ش ــه مع ب

دولــت را بــه جبــران خســارات ملــزم نمــود.

ــد  ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب ــبب قانون گذاری س ــه س ــیار ب ــده ای بس ــه ع ــرر ب ــر، ورود ض ــرض دیگ ف
عمومیــت خســارات ناشــی از تقنیــن، دولــت را مســئول جبــران خســارت وارده نمی نمایــد؛ زیــرا یکــی 
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــرر وارد آم ــودن ض ــئولیت خاص ب ــق مس از ارکان تحق
ــد  ــردد،  فاق ــهروندان می گ ــیاری از ش ــه بس ــارت ب ــه ورود خس ــر ب ــه منج ــی ک ــرای قانون ــداوم اج ت
صورتــی منطقــی باشــد. اگرچــه فــرض جبــران خســارات مــادی و مســئولیت مدنــی دولــت در این جــا 
ــوح  ــی« مفت ــای مدن ــب »نافرمانی ه ــون اشــتباه در قال ــر قان ــرای تغیی ــالش ب ــاب ت ــا ب منتفی ســت ام
بــوده و از اوصــاف حکمرانــی مطلــوب، حرکــت روبه جلوســت؛ بــر همیــن اســاس، احتــرام بــه اعتــراض و 

ــه شــمار مــی رود. ــی ب ــوازم ارتقــای حکمران ــی از ل ــاد شــهروندان در چهارچوب هــای قانون انتق

ــرای خیــر عمومــی  ــرای آنکــه مقنــن همــواره ب ــودن می چرخــد؛ ب همــه چیــز حــول محــور عام ب
قانون گــذاری کنــد، بایــد بــه نحــوی عمــل کــرد کــه مقنــن فقــط نماینــده منافــع عمومــی و توجهــش 

معطــوف بــه موضوعاتــی از همیــن نــوع باشــد...1

ــوارد  ــی، از م ــکار عموم ــه و اف ــاز جامع ــا نی ــق ب ــد منطب ــع قواع ــت در وض ــن روی، دق از همی
بایســته های کاربــردی و اجرایــی امــر تقنیــن شــناخته می شــود، زمینــه احتــرام بــه قانــون و اجــرای 

ــازد. ــا می س ــز مهی ــری آن را نی حداکث

1.  زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، برگردان: سید مجتبی واعظی، تهران: جاودانه )جنگل(، 1۳۹1، ص 2۰۷.
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ب. نظم عمومی
نظــم عمومــی بــه ســبب پیونــد گسســت ناپذیر بــا حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و... 
از مفاهیــم چندوجهــی حقــوق عمومی ســت. نظــم را می تــوان موجــد اســتقرار صلــح و ثبــات جامعــه 
سیاســی و شــرط الزم تشــکیل ایــن جامعــه دانســت. تعاریــف گوناگونــی هــم از مفهــوم نظــم و هــم 
از جلوه هــای آن ارائــه شــده اســت؛ امــا فصــل مشــترک تمامــی ایــن تعاریــف، نســبی بودن مفهــوم و 
ــه  تبعیــت از شــرایط جامعــه اســت. اگرچــه آزادی اراده اصــل بنیادینــی در نظــام حقوقی ســت، گاه ب

ــرد: ــرار می گی ســبب اجــرای قواعــد مقطعــی نظــم عمومــی تحت الشــعاع ق

نظــم عمومــی، هرچنــد دارای تنــوع مفهومی ســت، امــا به طــور عمــوم، سامانه ای ســت کــه 
ــر  ــی و ب ــح اجتماع ــی و مصال ــع عموم ــه مناف ــی و توســل ب ــای جمع ــام از هنجاره ــا اله ــذار ب قانون گ
پایــه عــرف جامعــه نســبت بــه وضــع قواعــد الــزم آور ایجابــی یــا محدودکننــده بــر حقــوق، آزادی هــا 
ــی، اخــالق  ــت از تأسیســات حقوق ــه منظــور صیان ــد و ب ــادرت می نمای ــت اراده اشــخاص مب و حاکمی
ــر اجــرای آن هــا  ــا تضمین هــای حقــوق ب ــا ب ــراد و جامعــه مقــرر داشــته ت حســنه، کیــان اخالقــی اف

ــد.1 نظــارت نمای

نظــم عمومــی و آزادی هــای فــردی، دو مفهــوم کلیــدی در حقــوق عمومی ســت کــه تــداوم صــورت 
دموکراتیــک حکمرانــی بــه حرکــت دوشــادوش ایــن دو بســتگی دارد. بــا ایــن حــال، اختیــارات مربــوط 
ــه نهادهــای ذی صــالح محــول شــده، قابلیــت  ــر اســاس مالحظــات ملــی ب ــاع از کشــور کــه ب ــه دف ب
بازنگــری قضایــی ندارنــد. در فــرض ورود خســارت بــه ســبب اجــرای تدابیــر حفاظتــی، اصواًل مســئولیت 
مدنــی دولــت محقــق نیســت؛ زیــرا مالحظــات نظــم عمومــی و تصمیم ســازی در ایــن حــوزه، یــا بــر 
تشــخص منفعــت عمومــی اســتوار گردیــده یــا ســپری محافــظ بــرای نظــام سیاســی قلمــداد می گــردد.

ج. سیاست خارجی

ــاط  ــزوم ارتب ــروزه ل ــی و بین المللی ســت. ام ــد داخل ــه در دو بع ــه اداره جامع سیاســت گذاری الزم
ــع آن،  ــه تب ــل و ب ــوق بین المل ــد حق ــترش قواع ــی، موجــب گس ــک سیاس ــایگان دور و نزدی ــا همس ب

ــا کشورهاســت. ــه ب ــون در مواجه ــای گوناگ ــن رویکرده درپیش گرفت

1. مدنیــان، غالمرضــا، امــکان یــا امتنــاع تبییــن نظــم عمومــی در حقــوق، پژوهش هــای حقــوق تطبیقــی، 1۳۹۰، 

ش ۳، صــص 1۴۸ و 1۴۹.
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البتــه بایــد میــان سیاســت خارجــی و تصمیــم بــه انعقــاد معاهــدات بین المللــی قائــل بــه تفکیــک 
ــر«1  ــل تفکیک پذی ــب »عم ــی در قال ــورای دولت ــازی، در آراء ش ــن جداس ــه ای ــوق فرانس ــد. در حق ش
ــتقیمًا  ــل مس ــک عم ــه ی ــی ک ــای اداری در صورت ــه، دادگاه ه ــن اندیش ــت؛ بنابرای ــه اس ــکاس یافت انع
دربردارنــده روابــط بین المللــی باشــد، فاقــد صالحیــت بــرای رســیدگی بــوده و در غیــر ایــن صــورت، 
بــه دلیــل قابلیــت تفکیــک از اصــل معاهــده آن عمــل را می تــوان اداری پنداشــت و قابلیــت بازنگــری 
ــا خــودداری از آن از  ــن سیاســتی خــاص ی ــر در پیــش گرفت ــت ب ــزام دول ــد.2 ال ــدا می کن ــی پی قضای
ــت  ــا قابلی ــرک فعل ه ــا ت ــل ی ــن فع ــوده و ای ــت اداری نب ــوان عدال ــرح در دی ــاوی قابل ط ــوارد دع م
ــارت  ــون از نظ ــًا مص ــه تمام ــن زمین ــه در ای ــوه مجری ــات ق ــا تصمیم ــد. ام ــی را ندارن ــری قضای بازنگ
نیســت. از همیــن رو بــه نظــر می رســد بتــوان مــرز باریکــی میــان مســئولیت ناشــی از اعمــال اداری 
ــه  ــی، دارای وج ــل سیاس ــه عم ــود و درصورتی ک ــیم نم ــی ترس ــال سیاس ــه اعم ــئولیِت درنتیج و مس
اداری نیــز باشــد بــه وجــه مذکــور می تــوان مطابــق بــا قواعــد حقــوق اداری و در قالــب دعــوای اداری 

رســیدگی نمــود.

بند دوم. مصونیت نسبی

مصونیــت نســبی اداره از مســئولیت، حالتــی بینابیــن و تلفیقی ســت؛ اداره و مقامــات اداری مرتکــب 
ــز  ــرر نی ــدن ض ــدون جبران مان ــا ب ــد، ام ــهروندان نبوده ان ــه ش ــرر ب ــب ورود ض ــار و موج ــل زیان ب فع
ــه اداره  ــت و انتســاب ضــرر ب ــه علی ــدان رابط ــوده و فق ــک نب ــی و دموکراتی ــا اصــول حقوق ــق ب مطاب

موجــب معافیــت مطلــق اداره از جبــران نیســت:

ایــن اعتقــاد کــه دولــت بایــد نقــش بیش تــری در ارتقــاء حقــوق شــهروندان ایفــا نمایــد، منجــر 
ــد،  ــی آن گردن ــراد مدع ــی از اف ــه نمایندگ ــد ب ــه بای ــی ک ــوص حقوق ــا در خص ــد دولت ه ــه آن ش ب
بســیار بخشــنده تر از گذشــته عمــل کننــد. امــروزه، مســئولیت مدنــی دولــت، تنهــا دربــاره زیان هــای 
ــای  ــه زیان ه ــبت ب ــده و نس ــیع تر گردی ــزام وس ــن ال ــه ای ــه دامن ــت، بلک ــرح نیس ــه او مط ــب ب منتس
حاصــل از عمــل اشــخاصی کــه در خدمــت یــا اســتخدام دولــت نیســتند و هم چنیــن، زیــان ناشــی از 

حــوادث طبیعــی و غیرمترقبــه نیــز تســری یافتــه اســت.۳

1-Acte Detachable

ــه قلمــرو بازنگــری قضایــی در پرتــو رویه هــای  2. زارعــی، محمدحســین و محمــودی، جــواد، تحــوالت مربــوط ب

قضایــی انگلســتان و فرانســه، تحقیقــات حقوقــی،1۳۹۰، ش ۵۵، صــص ۸۸ تــا 11۳، ص 1۰۰.

۳. زرگوش، همان )1(، ص2۷۳.
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درواقــع، بحــث از نســبی بودن مصونیــت اداره از جبــران ضــرر، تــالش بــرای بازگشــت بــه مســئولیت 
ــه مصونیت زدایــی اســت. از ســوی  ــه بیــان دیگــر، تمایــل ب و محــدود و مشــروط نمودن مصونیــت و ب
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 
ــان اندیشــه های  ــه نظــر می رســد از می ــدان آن( اســت. ب ــات عمومــی و کارمن ــه مقام خــود اداره )و ن
پیش گفتــه به عنــوان مبنــای مصونیــت اداره، »اندیشــه کارآمــدی« را بتــوان بنیــان نظــری مصونیــت 
ــران  ــرای جب ــزام اداره ب ــرم ال ــد اه ــز می توان ــون نی ــت قان ــه حاکمی ــًا، اندیش ــت. مضاف ــبی دانس نس
خســارت باشــد. تأکیــد بــر نقــش عدالــت توزیعــی مبنی بــر خــودداری اداره از مانــدن در حاشــیه امــن 
مصونیــت و اجتنــاب از حمایــت و دســت گیری از شــهروندان هــم شــاید خالــی از فایــده نباشــد. پــس، 
ــا هــدف پشــتیبانی از آسیب دیده هاســت؛  مــراد از »نســبی بودن« مصونیــت، درواقــع مســئولیت اداره ب

امــا در ایــن مســئولیت، اداره ملــزم بــه حمایــت حداکثــری و جبــران تمامــی آســیب ها نیســت. 

گفتنــی اســت برخــالف ماهیــت جبــران در اندیشــه مســئولیت کــه جبرانــی و جهــت اعــاده اوضــاع 
دقیقــًا بــه همــان موقعیــت ســابق اســت، سرشــت جبــران در ایــن اندیشــه، عمدتــًا ترمیمی ســت؛ یعنــی 
ــالوه،  ــادل ضــرر وارده نیســت. به ع ــًا هم ســنگ و مع ــی محــدود اســت و لزوم ــت پرداخت ــزان غرام می
جنبــه تشــّفی گرایانه و تســکین دهنده داشــته و صرفــا بــا هــدف مســاعدت بــه زیان دیــدگان پرداخــت 
می گــردد نــه جبــران بــه معنــای خــاص کلمــه. بدیــن ترتیــب، آنچــه در مســئولیت های نســبی اداره 
بــه شــهروندان پرداخــت می گــردد، بــه لحــاظ ارزش مــادی، جایگزیــن ارزش واقعــی خســارت اســت. 
در خصــوص شــکل غرامــت نیــز ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه هــر دو گونــه پرداخت هــای 
ــه،  ــن آنچــه از دســت رفت ــن عی ــت، تأمی ــای پرداخــت غرام ــر مبن ــی متصــور اســت. اگ ــی و مثل پول
ــت  ــه وضعی ــا ب ــاندن آن ه ــت رس ــیب دیده جه ــهروندان آس ــت از ش ــرای حمای ــالش ب ــردد و ت تلقی گ
ــر  ــا اگ ــود ام ــداد می ش ــتثنایی قلم ــی اس ــدی و پول ــای نق ــد، پرداخت ه ــان باش ــوع زی ــش از وق پی
اصــل بــر پرداخــت وجــه نقــد باشــد، پــول جنبــه جایگزیــن می یابــد. بــه هــر روی، پرداخــت غرامــت، 
ــیمای آن  ــان وارده، س ــه زی ــته ب ــه بس ــت؛ بلک ــی نیس ــای پول ــورت پرداخت ه ــه ص ــًا ب ــه لزوم همیش

ــد.1 ــر می یاب تغیی

الف. قوه قاهره
قــوه قاهــره کــه در معنــای عــام بــر وقایــع پیش بینی ناپذیــر، غیرمنتظــره و اجتناب ناپذیــر داللــت 
ــق  ــی از مصادی ــران، یک ــه بح ــردد. البت ــناخته می گ ــران ش ــوان بح ــور به عن ــت کش دارد، در مدیری

1. همان )1(، صص ۵۷۷ تا ۵۸2.
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ــن  ــه ذه ــره ب ــوه قاه ــارت ق ــا اســتعمال عب ــه ب ــی ک ــن مصادیق ــواًل اولی ــا معم ــاژور اســت ام فورس م
ــا،  ــن رخ داده ــه هســتند. ای ــی، هم چــون ســیل و زلزل ــای حــوادث طبیع ــادر می شــود، از نمونه ه متب
بنــا بــه تعریــف قــوه قهریــه، پیش بینی ناپذیــر و اصــواًل فاقــد منشــأ انســانی هســتند؛ بنابرایــن، در نــگاه 
ــن  ــر در ای ــذا ســخن گفتن از تقصی ــل و ورود ضــرر منتفی ســت؛ ل ــان فع ــت می ــه علی نخســتین رابط
ــه، برخــی روی دادهــای طبیعــی هم چــون ســیل ممکــن اســت  ــه نظــر می رســد. البت ــا دشــوار ب بالی
ــا طبیعــت شــناخته شــود کــه بعضــًا در  نتیجــه سیاســت های نادرســت بشــری و اشــتباه در تعامــل ب

ــردد.1 ــر می گ ــاورزی جلوه گ ــه کش ــیب ب ــتم و آس ــودی اکوسیس ــش ناب پوش

ــرای  ــران نســبی ضــرر ب ــه جب ــف ب ــت مکّل ــا دول ــر، اداره ی ــود تقصی ــرض نب ــن حــال، در ف ــا ای ب
ــه  ــت اگرچ ــوان گف ــور، می ت ــا در کش ــت بحران ه ــینه مدیری ــا کاوش پیش ــت. ب ــده اس ــهروندان ش ش
در نظــام حقوقــی ایــران، قانــون دائمــی بــرای تعییــن تکلیــف دولــت و اداره هــا و الــزام آن هــا جهــت 
حمایــت از آســیب دیده ها وجــود نــدارد امــا، دولــت جهــت سامان بخشــی بــه اوضــاع وارد عمــل شــده 
و کوشــا بــوده اســت.2 بــر همیــن اســاس بــا تصویــب قوانیــن مقطعــی یــا پیش بینــی ردیفــی در قانــون 
ــن  ــیب دیدگان ای ــه آس ــدی ب ــدی و غیرنق ــای نق ــه کمک ه ــار و ارائ ــاص اعتب ــت اختص ــه جه بودج
حــوادث مبــادرت نمــوده اســت. بــرای مثــال، می تــوان بــه اصــالح قانــون بودجــه 1۳۹۶ بــرای کمــک 
ــوزی  ــدگان آتش س ــه حادثه دی ــک ب ــرای کم ــت ب ــه دول ــاه و مصوب ــتان کرمانش ــای اس ــه زلزله زده ه ب

ســاختمان پالســکو اشــاره نمــود.۳

1. صنعــت ســد ســازی اثــرات منفــی خــود را در تمــام دنیــا نمایــان کــرده و کشــورهای بــزرگ دنیــا کــه رشــد ایــن صنعــت را در اختیــار 

داشــته اند 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، نگرش هــای 

نــو در جغرافیــای انســانی )جعرافیــای انســانی(، تابســتان 1۳۸۸، ش ۳، صــص ۳۹ تــا ۵۰.

2. مــاده ۷۸ قانــون محاســبات عمومــی )1۳۶۶( بــا عنایــت بــه ضروربــودن شــرایط پیش آمدهــای قهــری، وضعیتــی اســتثنایی را در صــرف 

هزینه هــای دولتــی در زمان هــا این چنینــی مقــرر داشــته اســت: »در مــورد مخــارج مربــوط بــه حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی از قبیــل 

ــوارد  ــن م ــوق، حصــر اقتصــادی و هم چنی ــه حــوادث ف ــوط ب ــر و بیماری هــای مرب ــه، ســیل، بیماری هــای همه گی جنــگ، آتش ســوزی، زلزل

ــون  ــن قان ــا مملکتــی اعالم گــردد، رعایــت مقــررات ای ــا شــورای رهبــری به عنــوان ضرورت هــای اســالمی ی ــه فرمــان رهبــر ی مشــابه کــه ب

الزامــی نیســت و تابــع )قانــون نحــوه هزینه کــردن 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 اســالمی توســط نخســت وزیــر تقدیــم گــردد«.

ــه  ــرره ای ک ــارات(، مق ــرد اعتب ــوه هزینه ک ــون نح ــوق )قان ــون ف ــوان قان ــت وجوی عن ــس و جس ــای مجل ــایت پژوهش ه ــه س ــه ب ــا مراجع ب

مشــخصًا بــه تکلیــف دولــت در زمــان حــوادث طبیعــی وضــع شــده باشــد، مشــاهده نشــد.

 ۳. هیئــت وزیــران در جلســه ۶ بهمــن مــاه 1۳۹۵ بــه پیشــنهاد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و معاونــت اجرایــی رییــس جمهــوری و بــه 

اســتناد اصــل 1۳۸ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران تصویــب کــرد:

ــه بررســی موضــوع از  ــور انتخــاب می شــود، نســبت ب ــس جمه ــه توســط ریی ــه پالســکو ک ــی بررســی حادث ــزارش مل ــژه گ ــت وی 1. هیئ

قبیــل علــل و عوامــل وقــوع آتش ســوزی و فروریختــن ســاختمان، نحــوه مدیریــت محیطــی، کیفیــت هماهنگــی دســتگاه های مســئول در 

ــوط اقــدام می کنــد. مدیریــت بحــران، راه هــای پیشــگیری از تکــرار حــوادث مشــابه و ســایر مســائل مرب

تأملی بر اســتثنائات مسئولیت 
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال ســوم / شمـــــاره ششم / بهار 1400

25

ــت اداری، مستشــار تجدیدنظــر شــعبه، ذیــل احصــاء  ــوان عدال در یکــی از دادنامه هــای شــعب دی
ــی اشــاره نمــوده و آن را  ــه حــوادث طبیع ــت، ب ــر دول ــدون تقصی ــون مســئولیت ب ــای گوناگ صورت ه
از موجبــات مســئولیت مدنــی اداره ناشــی از تخلــف ندانســته و بــا ایــن اســتدالل کــه دیــوان مرجــع 
رســیدگی بــه خطــای اداری ســت، طــرح دعــاوی ناشــی از ایــن نــوع مســئولیت را داخــل در صالحیــت 

دیــوان عدالــت و مســموع نشــمرده اســت:

2. . مطالبــات بانک هــا از واحدهــای اقتصــادی ســاختمان پالســکو بــا معرفــی اتــاق اصنــاف ایــران بــه مــدت دو ســال اســتمهال و عــالوه 

بــر بخشــش تمــام جرائــم و هزینــه دیرکــرد، ۵۰ درصــد، ســود تســهیالت مذکــور توســط بانک هــا و۵۰درصــد باقــی مانــده نیــز توســط 

ــوط تأمیــن و پرداخــت می شــود. ــا ردیف هــای مرب ــت )ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور( از محــل تبصره هــا ی دول

۳. وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )ســازمان تأمیــن اجتماعــی( موظــف اســت بــا هم آهنگــی و هــم کاری اتــاق اصنــاف ایــران )اتحادیــه 

مربــوط( همــه افــراد بیــکار بیمه شــده را کــه قبــاًل در ســاختمان پالســکو اشــتغال بــه کار داشــته اند، اعــم از اینکــه بیمــه خویش فرمــا، 

ــه مــدت چهــار مــاه طبــق مقــررات و به فوریــت تحــت پوشــش بیمــه  ــرار داشــته باشــند، ب ــا در وضعیــت بیمــه منقطــع ق بیمه شــده ی

بیــکاری قــرار دهــد و حقــوق دی مــاه آنــان را در اســرع وقــت پرداخــت کنــد.

۴. شــاغالنی کــه دارای بیمــه نیســتند )اعــم از کارگــر یــا کارفرمــا( بــا شناســایی از طریــق اتــاق اصنــاف ایــران )اتحادیــه صنفــی مربــوط( 

ــاه  ــاه از دی م ــار م ــدت چه ــه م ــده ها ب ــد بیمه ش ــی( همانن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی )س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط وزارت تع توس

ســال جاری تــا فروردیــن مــاه ســال بعــد، از حداقــل دســت مزد قانونــی و ســایر مزایــای مربــوط بــه آن برخــوردار خواهنــد شــد. منابــع 

ــن و  ــور( تأمی ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــت )س ــوی دول ــوط از س ــای مرب ــا و تبصره ه ــل ردیف ه ــد از مح ــن بن ــرای ای ــت اج الزم جه

ــود. ــت می ش پرداخ

۵. بدهــی بیمــه کارفرمایــان ســاختمان پالســکو پــس از بخشــیدن کامــل جرایــم طبــق مقــررات قانونــی توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

بــه مــدت پنــج ســال تقســیط می شــود.

ــاق  ــا معرفــی ات ــران و ب ــه مســتقر در بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ای ــه اعــالم آمادگــی بانک هــا، از طریــق دبیرخان ــا توجــه ب ۶. ب

اصنــاف ایــران، بــه همــه کارفرمایــان واحدهــای آســیب دیده ســاختمان پالســکو تــا مبلــغ ســه میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی بــا ســود 

ــت(  ــاه دوره بازپرداخ ــس و ۳۶ م ــال دوره تنف ــه )یکس ــور ۴۸ ماه ــهیالت مذک ــت تس ــود. بازپرداخ ــت می ش ــد پرداخ ــر 1۸ درص حداکث

خواهــد بــود.

ــش از ۵۰درصــد  ــکو بی ــاختمان پالس ــوزی س ــانحه آتش س ــر س ــه در اث ــای کســبی ک ــه واحده ــوط ب ــی مرب ــای مالیات ــام بدهی ه ۷. تم

امــوال آن هــا از بیــن رفتــه اســت، بــا معرفــی اتــاق اصنــاف ایــران و بــا رعایــت مــاده ۸ اصالحــی آیین نامــه اجرایــی مــاده 1۶۵ قانــون 

ــود. ــوده می ش ــال 1۳۹۴ بخش ــرد س ــان عمل ک ــا پای ــتقیم، ت ــای مس مالیات ه

۸. اعطــای تســهیالت بــه کارفرمایــان ســاختمان پالســکو مطابــق مقــررات ویــژه تســهیالت اعطایــی بــه واحدهــای کوچــک و متوســط 

ــدون توجــه  ــوط و ب ــای مرب ــار و آیین نامه ه ــول و اعتب ــی و شــورای پ ــران، ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومت ــی مصــوب هیئت وزی صنعت

ــرد. ــا چــک برگشــتی صــورت می گی ــوق ی ــوق، حــق بیمــه مع ــی مع ــه بدهی هــای بانکــی و مالیات ب

۹. شــرکت های بیمــه مکلفنــد تــا پایــان بهمــن مــاه ســال  جــاری نســبت بــه بررســی خســارت واحدهــای بیمه شــده ســاختمان پالســکو 

اقــدام و تمــام خســارت های تعهدشــده را وفــق مقــررات پرداخــت کننــد.

ــان در  ــان و جان فش ــانان قهرم ــر آتش نش ــه عم ــئولیت و دی ــه مس ــت دی ــرای پرداخ ــری الزم ب ــت پیگی ــف اس ــزی موظ ــه مرک 1۰. بیم

ــد. ــی انجــام ده ــا حصــول نتیجــه قطع ــه آتش ســوزی ســاختمان پالســکو را ت حادث
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گاهــی زیــان غیرمنتســب بــه فعــل دولــت اســت، امــا عدالــت توزیعــی و توجــه بــه رفــاه شــهروندان 
ــد  ــردد؛ مانن ــت می گ ــوی دول ــان و وارده از س ــران زی ــبب جب ــا س ــی از زیان ه ــکن کردن برخ و سرش
ــا به کارگیــری  ــه اینکــه قانون گــذار ب ــه یــا خشکســالی و نظــر ب جبــران خســارت ناشــی از وقــوع زلزل
ــوان  ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 1۰ قان ــره )1( م ــف درتبص ــوع تخل ــراز وق ــظ اح لف
عدالــت اداری مصــوب 1۳۹2، در دعــاوی مســئولیت مدنــی، مطلــق دعــاوی مســئولیت بــدون تقصیــر 
ــل  ــام عم ــت انج ــه عل ــی ب ــام عموم ــه مق ــی ک ــر در فرض ــر تقصی ــئولیت مبتنی ب ــن مس و هم چنی
ــد(  ــدام می نمای ــی اق ــا خــارج از صالحیــت ذات ــار می شــود ی غیرعمومــی )عمــداً مرتکــب فعــل زیان ب

از حــوزه بررســی دیــوان خــارج نمــوده ]اســت[.1

مالحظــه می شــود دعــاوی مطالبــه خســارات ناشــی از عــدم تقصیــر اصــواًل در دیــوان عدالــت اداری 
قابلیــت طــرح ندارنــد. ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه آیــا وعــده دولــت بــرای کمــک 
ــا آن هــا  ــوده و آی ــرای شــهروندان ب ــه آســیب دیده های حــوادث طبیعــی، موجــد حقــوق مکتســبه ب ب

ــه ایفــای وعده هــای خــود نماینــد؟ ــزم ب ــت را مل می تواننــد از طــرق شــکایت قضایــی دول

در پاســخ بایــد گفــت شــاید نتــوان از بــاب اصــل »الــزام دولــت بــه پرداخــت غرامــت حــوادث« طرح 
دعــوا نمــود، امــا بــاب شــکایت به ســبب اخــذ تصمیمــات خــارج از حــدود صالحیــت و نقــض قانــون بــه 
موجــب مــاده 1۰ قانــون دیــوان عدالــت اداری مفتــوح اســت. به عنــوان شــاهد ایــن فرضیــه، می تــوان 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــا مــواد قانون ــق ب ــه دادنامــه دیگــری از هیــأت عمومــی اشــاره کــرد کــه در آن مطاب ب
صالحیــت خــود، شــکایت رئیــس دیــوان محاســبات از مصوبــه هیئت وزیــران را در خصــوص پرداخــت 
بــه ذی نفعــان، بــرای تأمیــن جان پنــاه و پناه گاه هــا بــرای زمینه ســازی مقاومــت و ایســتادگی در برابــر 
ــا  ــر ب ــی را مغای ــارات عمران ــه اعتب ــه هزین ــران راجع ب ــدام هیئت وزی ــگ را رد نمــوده و اق حمــالت جن

قانــون محاســبات عمومــی تشــخیص نــداده اســت:

ــه  ــی ک ــبات عموم ــون محاس ــاده ۶۸ قان ــره 2 م ــتنبط از تبص ــه مس ــر ک ــن ام ــه ای ــت ب ــا عنای ب
ملهــم از قانــون محاســبات مصــوب ســال 1۳۴۹ اســت کــه مخــارج حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی 
ــور  ــره مذک ــت تبص ــر به صراح ــای همه گی ــیل و بیماری ه ــه و س ــوزی و زلزل ــگ و آتش س ــل جن مث
ــون محاســبات عمومــی مصــوب ســال ۴۹ خــارج اســت و مــوارد دیگــر جــزء  از شــمول عمومــات قان
ضــرورات ملــی اعــالم و ســپس از شــمول عمومــات قانــون خــارج خواهــد شــد، یعنــی اینکــه منشــأ 
ــه، آتش ســوزی، ســیل،  ــون اســت، نظیــر جنــگ، زلزل ــا حکــم قان ــی ی خــروج حــوادث مهــم و ناگهان
ــی،  ــوان ضــرورات مل ــه عن ــان ب ــق فرم ــه طب ــواردی ک ــل ســایر م ــر... اســت، مث ــای همه گی بیماری ه

1. دادنامه شماره ۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 2۹ فروردین 1۳۹۶.

تأملی بر اســتثنائات مسئولیت 
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
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ــه شــماره، 11۰22۸  ــن تصویب نام ــا تدوی ــز ب ــت نی ــت دول ــن اســتنباط هیئ ملحــق می شــوند؛ بنابرای
مورخــه ۶۵/12/12 مقــررات خــاص جهــت مخــارج مربــوط بــه ایجــاد جان پناه هــا و پناهگاه هــا را کــه 
ــه اینکــه تصویب نامــه  ــًا و مســلمًا جزیــی در امــور جنــگ هســتند تنظیــم نمــوده اســت. نظــر ب یقین
ــا  ــاد جان پناه ه ــار و ایج ــن اعتب ــع تأمی ــران مناب ــه، 1۳۶۵/12/12 هیئت وزی ــماره 11۰2۸۸ مورخ ش
ــوال  ــت اول و ام ــا اولوی ــم و ب ــور اع ــردم به ط ــان م ــت از ج ــور حفاظ ــه منظ ــای الزم ب و پناه گاه ه
ــهیدپرور. ب(  ــت ش ــاری ام ــردم و هم ی ــیع م ــارکت های وس ــتفاده در مش ــف( اس ــات را ال و تأسیس
صرفه جویی هــای حاصلــه در اعتبــارات جــاری مــورد عمــل. ج( مــوارد عــدم تحقیــق مصــرف اعتبــارات 
ــی  ــهیالت، جابه جای ــزم تس ــتفاده از مکانی ــا اس ــه ب ــت ک ــته اس ــرر داش ــوده و مق ــالم نم ــی، اع عمران
ــل  ــورد عم ــررات م ــن و مق ــا قوانی ــال 1۳۶۵ ب ــه س ــون بودج ــط قان ــای ذی رب ــدرج در تبصره ه من
ذی ربــط رفتــار گــردد. هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، بــه اتفــاق آراء معتقــد اســت کــه مغایرتــی 
ــوان  ــا قوانیــن مــورد اشــاره دی ــران ب بیــن تصویب نامــه شــماره 11۰2۸۸ مــورخ ۶۵/12/12 هیئت وزی

محاســبات کشــور، موجــود نیســت.1

گفتنــی  اســت در زمــان نــگارش ایــن نوشــتار، الیحــه »مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه کشــور«، در ۶ 
فصــل و 2۳ مــاده بــه کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس ارائــه گردیــد کــه بــا برخــی اصالحات، 
ُبعــد شــورایی مدیریــت ســوانح، محــدود و به جــای آن، نقــش و اختیــارات ســازمان مدیریــت بحــران 
ــن ســازمان  ــًا ای ــس، متعاقب ــای مجل ــز پژوهش ه ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــر گ ــا ب ــت شــد. بن تقوی
ــام داده و جایــگاه آن بــه معاونــت ریاســت جمهــوری ارتقــا  بــه »ســازمان مدیریــت ســوانح« تغییــر ن
ــت ســوانح و برنامه هــای پیشــگیری و کاهــش  ــی مدیری ــرد مل ــن راه ب ــه تدوی ــن ســازمان، ب ــت. ای یاف
خطــر، آمادگــی و پاســخ و بازیابــی براســاس آن موظــف شــده اســت. بــرای تقویــت مســئولیت پذیری 
ــا در  ــی آن ه ــئولیت های اساس ــی مس ــوب کل ــتگاه ها و چهارچ ــی دس ــف عموم ــالن، وظای ذی مدخ
ــری و  ــک پیش گی ــوانح به تفکی ــت س ــازمان مدیری ــاز س ــارات موردنی ــن و اعتب ــوانح تبیی ــت س مدیری
کاهــش خطــر، آمادگــی و پاســخ و بازیابــی مشــخص شــد؛ به گونــه ای کــه بــا مالحظــه نقــش ســازمان 

برنامــه و بودجــه، ســازمان مدیریــت ســوانح، مدیریــت منابــع مالــی را برعهــده داشــته باشــد.2

ب. الزامات حقوق بشری )ضرورات ملی(

ــار و وجــود  ــوع فعــل زیان ب ــی وق ــار اداره اســت؛ یعن از شــرایط تحقــق مســئولیت، خطــای زیان ب
ــار آن  ــوان از کن ــه نمی ت ــت ک ــیع اس ــدری وس ــه ق ــرر ب ــه ض ــا گاه دامن ــت؛ ام ــروری اس ــر ض تقصی

1. دادنامه ۷۵ مورخ 1 آذر 1۳۶۸.

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1۰۳۹۹۹2 :2. دسترسی به گزارش در لینک روبه رو
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ــوم  ــاخه های عل ــر ش ــد دیگ ــز مانن ــوق نی ــروزه حق ــه ام ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــت گذش بی اهمی
ــزوم توجــه  ــر موجــب ل ــن ام ــوده و همی ــم نب ــاز از دســت آوردهای ســایر رشــته های عل انســانی بی نی
بــه کلیدواژه هــای نظام هــای دانایــی مرتبــط می گــردد. بــرای مثــال، در پیونــد میــان حقــوق عمومــی 
ــس از  ــود. پ ــاره نم ــر اش ــوق بش ــف حق ــل های مختل ــه نس ــوان ب ــری می ت ــوق بش ــای حق و آموزه ه
پشــت ســر نهــادن نســل اول )حقــوق مدنــی سیاســی( و دوم )حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی( 
ایــن حقــوق، هــم اکنــون نســل ســوم )حقــوق هم بســتگی( حقــوق بشــر، درون مایــه اصلــی دکتریــن 
ــت  حقوقــی، سیاســی و جامعه شناســی اســت. هســته هویــت حقــوق هم بســتگی، مشــارکت و محوری
ــی و  ــا تــالش تمــام عوامــل اجتماعــی اعــم از افــراد، دولت هــا، جوامــع مدن ــوده و ب حقــوق جمعــی ب
ــر توســعه در شــرح حقــوق  جوامــع بین المللــی محقــق خواهــد شــد. بنــد 1 مــاده 1 اعالمیــه حــق ب

ــی دارد: ــرر م ــتگی مق هم بس

نمی تــوان 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 آن هــا کمــک کننــد و از 

آن هــا برخــوردار شــوند.

در ادامه بند 2 همین اعالمیه بیان داشته است:

1. شــخص انســان  موضــوع مرکــزی و اصلــی توســعه اســت و بایــد شــریک و ســود برنــده فعــال 
حــق توســعه باشــد.

2. تمامــی انســان ها، بــه گونــه انفــرادی و دســته جمعی، بــا درنظــر گرفتــن نیــاز بــه احتــرام کامــل 
بــرای آزادی هــای بنیــادی و حقــوق بشــر آنــان، همچنیــن وظایــف آنــان نســبت بــه جامعــه، کــه تنهــا 
ــد و  ــئولیت دارن ــعه مس ــرای توس ــد، ب ــن کن ــان را تضمی ــل انس ــه و کام ــت آزادان ــد رضای آن می توان
بنابرایــن بایــد نظمــی سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی مناســب را بــرای توســعه ترویــج و از آن حمایــت 

کننــد.
۳. کشــورها حــق و وظیفــه دارنــد سیاســت های توســعه ملــی مناســب کــه هــدف آن بهبــود مــداوم 
رفــاه کل جمعیــت و تمامــی افــراد، برمبنــای مشــارکت آزادانــه، فعــال و معنــی دار آنــان در توســعه و 

در توزیــع عادالنــه مزایــای ناشــی از آن باشــد، تدویــن کننــد.

ــر تعهــد عامــالن اجتماعــی اســت. اگرچــه  مالحظــه می شــود کــه تحقــق ایــن حقــوق مبتنــی ب
اجــرای ایــن حقــوق و مشــاهده نمــود آن هــا در جامعــه مســتلزم همــکاری تمامــی کنش گــران عرصــه 

تأملی بر اســتثنائات مسئولیت 
مدنی دولت در نظام حقوقی ایران
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اجتماعــی اســت، امــا هماننــد دیگــر حقــوق، حق هــای جمعــی نیــز از دولــت تقاضــا می شــود. از آنجــا 
کــه جوهــره حقــوق جمعــی، منفعــت عمومــی اســت ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه آیــا دولــت در 
ــت  ــی دول ــرآوردن ایــن حقــوق مســئولیتی دارد و در صــورت پاســخ مثبــت گســتره مســئولیت مدن ب
ــا  ــق آن( ت ــکان تحق ــا ممتنع شــدن ام ــی ی ــوق جمع ــق حق ــل )خــودداری از تحق ــرک فع ناشــی از ت
کجاســت. انتخــاب عبــارت »ضــرورات ملــی« بــرای ایــن عنــوان از مباحــث، ملهــم از رأیــی از هیــأت 
ــر اختصــاص  ــن، شــرح آن درج شــده و ناظــر ب ــت اداری اســت کــه پیــش از ای ــوان عدال عمومــی دی

بودجــه جهــت پرداخــت مخــارج حــوادث مهــم و ناگهانــی مملکتــی اســت.

ایــن دیــدگاه کــه یکــی از توجیهــات مســئولیت مدنــی دولــت هم بســتگی ملــی و اجتماعــی اســت 
در حقــوق کشــورهای دیگــر چــون فرانســه نیــز پذیرفتــه شــده و دولــت بــدون وقــوع خطــای شــخصی 
ــه  ــوده اســت. ب ــران خســارات وارده نم ــه جب ــادرت ب ــت، مب ــه دول ــان ب ــد و منتســب نبودن زی کارمن
ــم  ــک اندیشــه باشــد. ه ــت بیــش از ی ــوع از مســئولیت دول ــن ن ــای نظــری ای نظــر می رســد بنیان ه
ــری  ــن از براب ــی و هم چنی ــتگی اجتماع ــم از هم بس ــت و ه ــخن گف ــن س ــه تضمی ــوان از اندیش می ت
شــهروندان.1 هرچنــد، پذیــرش هم بســتگی اجتماعــی بــه عنــوان مبنایــی بــرای جبــران زیــان در ابتــدا 
ــوده، تدریجــًا دامنــه  محــدود بــه جبــران خســارات قربانیــان جرائــم و بالیــای طبیعــی و اســتثنایی ب

شــمول آن گســترش یافتــه اســت:

لــزوم جبــران خســارات زندانیــان بی گنــاه و قربانیــان بالیــا اعــم از بالیــای طبیعــی یــا مصنوعــی 
ــه  ــا توســل ب ــری اســت کــه در برخــی کشــورها ب ــز ام ــل انســانی نی ــی ناشــی از صنعــت و عوام یعن

ــرد.2 ــورت می گی ــی ص ــتگی اجتماع هم بس

ــر  ــق ب ــروزه ح ــت. ام ــری اس ــوق بش ــای حق ــناخت مؤلفه ه ــتلزم ش ــوال مس ــن س ــه ای ــخ ب پاس
توســعه، حــق بــر محیــط زیســت ســالم، حــق بــر صلــح، حــق بــر ارتباطــات، حــق مشــترک مــردم در 
ــای بشردوســتانه از  ــر کمک ه ــراث مشــترک بشــریت و حــق ب ــر می ــن سرنوشــت خــود، حــق ب تعیی

ــوند.۳ ــمرده می ش ــی ش ــوق جمع ــن حق ــن مضامی مهم تری

1. زرگوش، همان )1(، ص ۳۰۹.

2. انصــاری، باقــر، مبانــی مســئولیت مدنــی دولــت از قــرن 19 تــا عصــر حاضــر، در تکاپــوی حقــوق عمومــی، تهــران: 

جنــگل، 1۳۹۴، چ2، صــص ۳۸۹ تــا ۴2۰، ص ۴1۵.

۳. صلح چــی، محمدعلــی و درگاهــی، رامیــن، بررســی ماهیــت حقــوق همبســتگی، حــق جمعــی یــا فــردی، پژوهــش 

حقــوق عمومــی، 1۳۹2، ش ۴1، صــص 1۴۳ تــا 1۶۸، ص 1۶۵.



30

اگرچــه رهیافت هــای حق محــور، هنــوز در حــال تکویــن بــوده و ادبیــات حقوقــی آن هنــوز ناپختــه 
ــوان گفــت پاســخ گویی سیاســی مقدمــه اعتــال و اســتقرار ایــن حقــوق در  ــا ایــن حــال می ت اســت، ب
ســطح جامعــه اســت. تعهــد حکومــت در ایــن خصــوص، تعهــدی بــا دو وجــه مروجانــه و پیش گیرانــه 
ــات از یک ســو و پیش گیــری از نقــض حقــوق بشــر دو  ــت و فراهم ســاختن امکان ــج، حمای اســت. تروی
روی ایــن تعهــد بــه شــمار می رونــد؛ بنابرایــن در وجــود مســئولیت سیاســی دولــت تردیــدی نیســت 
ــوق همبســتگی  ــرد حق ــا در پیش ب ــرد حکومت ه ــن محــک ســنجش عملک ــن و اصلی تری و ابتدایی تری
ــا مطالبــه  یــا پیشــگیری از نقــض آن هــا، قضــاوت افــکار عمومــی اســت. بدیــن ترتیــب، شــهروندان ب

ــد. ــی می نمای ــز ارزیاب ــت را نی ــای دول ــا و تالش ه ــود، کنش ه ــوق خ حق

ــه  ــی ک ــای ارتباط ــترش فن آوری ه ــدن و گس ــا جهانی ش ــوازی ب ــوری، م ــان حق مح ــه گفتم غلب
زمینــه دسترســی بــه اطالعــات و نظــارت بــر عملکــرد دیگــر شــهروندان و دیگــر حکومت هــا را مهّیــا 
ــت.  ــده اس ــدی ش ــی جدی ــذرگاه تاریخی سیاس ــدن گ ــب گشوده ش ــز موج ــران نی ــت، در ای ــوده اس نم
ــالمی  ــوری اس ــان در جمه ــن گفتم ــو ای ــش و نم ــوِج روی ــه م ــت ک ــوان گف ــع نمی ت ــور قاط ــه ط ب
ــا تعالیــم مــدرن حقــوق  ابتــدا از کجــا آغــاز شــده اســت؛ اگرچــه آموزه هــای فقهــی کــه در قیــاس ب
ــت  ــات دول ــات شــهروندی و الزام ــن شــکل از مطالب ــا ای ــد ام ــری برخوردارن عمومــی از قدمــت بیش ت
ــی  ــد برخ ــت. هرچن ــر اس ــدرن و معاص ــه دوران م ــص ب ــده ای مخت ــی، پدی ــع عموم ــق مناف در تحق
ــه  ــد رو به رشــِد مطالب ــا رون ــی شــده ام ــز پیش بین ــون اساســی نی ــوق هم بســتگی در قان ــق حق مصادی
اجــرای آن، محصــول دهــه اخیــر اســت. بــرای مثــال، آلودگــی هــوای پایتخــت یــا آلودگــی ناشــی از 
ریزگردهــا در اســتان خوزســتان و همچنیــن دیگــر بحران هــای زیســت محیطــی، امــروزه دولــت را بــر 
ــای  ــا چالش ه ــردن ب ــت و پنجه نرم ک ــدد دس ــی درص ــدات مختلف ــیدن تمهی ــا اندیش ــا ب ــته ت آن داش
ــی  ــی جمع ــط زیســت را تکلیف ــت از محی ــی حفاظ ــون اساس ــل ۵۰ قان ــد. اص ــی برآی ــد حکمران جدی
دانســته اســت: »در جمهــوری اســالمی، حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســل های بعــد 
ــن  ــی می شــود؛ از ای ــی تلق ــه عموم ــته باشــند، وظیف ــی روبه رشــدی داش ــات اجتماع ــد در آن حی بای
ــا تخریــب غیرقابل جبــران آن  ــا آلودگــی محیــط زیســت ی رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن کــه ب
مالزمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت. ســیاق ایــن اصــل، ســلبی و ناظــر بــر بازدارندگــی اســت و راجــع بــه 
ــه فعالیت هــای اقتصــادی محــدود باقــی مانــده  ــدارد و گســتره آن ب تکالیــف عمــوم و دولــت بیانــی ن
ــت  ــوان گف ــدار می ت ــد توســعه پای ــوق بشــری همانن ــم حق ــر مفاهی ــکا ب ــا ات ــن حــال، ب ــا ای اســت. ب
تکلیــف حداقلــی دولــت در ایــن زمینــه اتخــاذ تدابیــر و سیاســت های ضدآلودگــی اســت. در این بــاره 
ــرد.  ــاره ک ــای آن اش ــوا )1۳۷۴( و آیین نامه ه ــی ه ــری از آلودگ ــوه جلوگی ــون نح ــه قان ــوان ب می ت
ایــن قانــون و مقــررات مرتبــط بــا آن بیــش از آنکــه بــا هــدف جبــران خســارت شــهروندان وضــع شــده 
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ــه اســت. جبرهــای جغرافیایــی و زیان هــای ناشــی از  ــه راه کارهــای پیش گیران ــر ارائ باشــد، مشــتمل ب
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 آمیــزه ای از نســل دوم 
و ســوم حقــوق بشــر اســت، تعامــل دولــت بــرای آماده ســازی زمینــه بهــره وری از حقــوق بنیادیــن را 
ــه  ــد. اشــاره شــد کــه در نظــام حقوقــی داخلــی تاکنــون گام هــای نخســتین راجــع ب ایجــاب می نمای
اســتقرار فرهنــگ مشــارکت برداشــته شــده و مقــرره ویــژه ای دربــاره لــزوم اداره بــه جبــران خســارات 

مــادی شــهروندان مشــاهده نشــد.
 

نتیجه 

مســئولیت و مصونیــت از جبــران خســارت، هــر دو اثــر اجــرای قانــون بــه شــمار می رونــد. 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 به جاســت، بــا ایــن حــال، برخــی 
اقتضائــات حکمرانــی مــدرن، بــاب معافیــت دولــت یــا اداره را از جبــران خســارات شــهروندن به طــور 
اســتثنایی مفتــوح نهــاده اســت. مهم تریــن 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 
ــه  ــوردی پذیرفت ــور م ــای کالن و سیاســت گذاری ها، به ط ــهروندان، در فعالیت ه ــه ش ــارات وارده ب خس
شــده اســت. البتــه در نظــام حقوقــی ایــران، مبنــای قانونــی صریــح و مشــخصی متضمــن بــر معرفــی و 
احصــاء مــوارد معافیــت اداره از مســئولیت بــه چشــم نمی خــورد و تنهــا از ره گــذر اصــول کلــی حقــوق 
عمومــی و آراء اندیشــمندان ایــن عرصــه، می تــوان بــه برداشــتی کلــی دســت یافــت. در تفکیــک انــواع 
مصونیــت، هــر دو شــکل مطلــق و نســبی آن در ســامان حقوقــی ایــران دارای جایــگاه معتنابــه  اســت؛ 
بــا ایــن تفــاوت کــه در شــکل مطلــق مصونیــت، تمامــی شــرایط مســئولیت جمــع بــوده امــا جبــران 
ــه اداره  ــان ب ــل انتســاب بودن زی ــز نتیجــه غیرقاب ــت نســبی نی خســارات وارده میســر نیســت. مصونی
اســت، ولــی اقتضائــات حکمرانــی مــدرن پشــتی بانی دولــت از شــهروندان را ضــروری می دانــد. مضافــًا، 
ــکار  ــدی اف ــر رضایت من ــب تأثی ــه تناس ــده و ب ــه نش ــروط پذیرفت ــور  غیرمش ــا به ط ــن معافیت ه ای
ــا هــدف جبــران  خســارات غیرمنتســب  عمومــی کــه از حمایــت دولــت از شــهروندان و یــاری آنــان ب
بــه دولــت حاصــل می شــود، انتظــار از دولــت و نهاد هــای عمومــی بــرای تــالش جهــت اعــاده اوضــاع 
بــه حــال ســابق متغیــر اســت. امــروزه، مــوارد مطلق بــودن مصونیــت دولــت انگشت شــمار و مشــخص 
بــوده و تنهــا محــدود بــه حوزه هایــی باقــی مانــده کــه امــکان عملــی جبــران خســارت مقــدور نیســت 
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ــود.  ــاد می ش ــت ی ــبی دول ــای نس ــرای مصونیت ه ــی ب ــوان مبنای ــی، به عن ــتگی اجتماع و از هم بس
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 ماهیتــًا فعالیت هایــی حمایتــی اســت. ایــن 
ــداد  ــت نســبی، ترمیمــی قلم ــگام مصونی ــدی در هن ــای نق ــردد سرشــت پرداخت ه ــر، ســبب می گ ام
ــدازه  ــه ان ــًا ب ــت، الزام ــن حال ــت در ای ــی دول ــای حمایت ــن روی، کمک ه ــی؛ از همی ــه جبران شــود و ن
ــغ خســارت وارده باشــد.  ــر از مبال ــا بیش ت ــر ی ــه شــهروندان نبــوده و ممکــن اســت کم ت ضــرر وارده ب
هم چنیــن، 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 govern-
ment 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 responsi-
ble 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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