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چکیده
ــراط و تفریط هــا در انجــام فعالیت هــا  ــه جهــت برخــی اف دولت هــا هماننــد دیگــر اشــخاص، گاه ب
و وظایــف خــود باعــث ورود خســارت بــه شــهروندان می شــوند. آیــا در چنیــن مــواردی دولــت موظــف 
بــه جبــران خســارت می باشــد؟ براســاس نظریــه »اعمــال تصــدی و حاکمیــت« مطــرح شــده توســط 
حقوقدانــان فرانســه، دولــت صرفــًا نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال تصــدِی خــود، مســئول اســت. 
مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی ایــران نیــز دولــت را ملــزم بــه جبــران خســارات ناشــی از اعمــال 
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تأمیــن و ارائــه خدمــات عمومــی اســت. از نظــر فقهــی نیــز براســاس روایــات متعــدد، مصونیــت دولــت 
ــت  ــر مســئولیت دول ــح ب ــات تصری ــه روای ــوده، بلک ــاع نب ــل دف ــن دســته خســارات قاب ــه ای نســبت ب
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مقدمه
ــت:  ــال حاکمی ــف. اعم ــال اســت: ال ــوع اعم ــت دارای دو ن ــوق اداری، دول ــای حق ــده علم ــه عقی ب
اعمــال مربــوط بــه حاکمیــت، اعمالــی هســتند کــه دولــت در انجــام آنهــا حاکــم و قــدرت مطلــق اســت 
ــی  ــن اعمــال از نظــر حقوق ــذا ای ــد؛ ل ــد و تحکــم می کن ــان می ده ــردم فرم ــه م ــا ب ــه وســیله آنه و ب
متفــاوت از اعمــال متــداول بیــن افــراد می باشــد. مثــل وضــع قانــون و آیین نامــه، برقــراری مالیــات و 
عــوارض، ســلب مالکیــت از افــراد و... . ب. اعمــال تصــدی: اعمالــی کــه در آنهــا نشــانی از قدرت سیاســی 
دولــت دیــده نمی شــود، بلکــه دولــت بــا همــان اهــداف اشــخاص حقیقــی کــه کســب منفعــت اســت، 
عمــل می کنــد و بــه همیــن دلیــل ایــن اعمــال از نظــر حقوقــی شــبیه اعمــال افــراد عــادی اســت. مثــل 

خریــد و فــروش، اجــاره و اســتجاره، رهــن، قــرض و... .1

براســاس »نظریــه تفکیــک اعمــال تصــدی از حاکمیــت دولــت«، کــه بیــش از یــک قــرن از طــرح 
ــت  ــته، دول ــی داش ــایان توجه ــداران ش ــذرد و در دوره ای، طرف ــه می گ ــان فرانس ــط حقوقدان آن توس
ــه  ــًا نســبت ب ــه مســئولیتی نداشــته و صرف ــه خســارات ناشــی از اعمــال حکومتــی، هیچگون نســبت ب
جبــران خســارات ناشــی از اعمــال تصــدی مســئول بــوده اســت. اگرچــه امــروزه ایــن نظریــه بــا توجــه 
بــه نقدهــای وارد بــر آن، حتــی در کشــور فرانســه کــه خاســتگاه ایــن نظریــه بــوده، بیــن حقوقدانــان 
ــن  ــی ای ــون مســئولیت مدن ــاده 11 قان ــراً در م ــران ظاه ــذار ای ــا قانونگ ــدارد ام ــی ن ــت چندان مقبولی
ــت  ــرای دول ــت را ب ــال حاکمی ــرار داده و پرداخــت خســارات ناشــی از اعم ــورد توجــه ق ــدگاه را م دی
ضــروری ندانســته اســت و علی رغــم اینکــه در برخــی مــوارد خــاص، مســئولیت مدنــی دولــت نســبت 
بــه اعمــال حاکمیــت پذیرفتــه شــده، گویــا هنــوز ایــن مــاده قانونــی بــر اعتبــار خــود باقــی اســت. آنچه 
در ایــن مقالــه در صــدد بیــان آن هســتیم، بررســی و نقــد فقهــی و حقوقــی دیــدگاه مصونیــت دولــت 
ــون مســئولیت مدنی  ــاده 11 قان ــه در م ــت می باشــد ک ــه خســارات ناشــی از اعمــال حاکمی نســبت ب

ایــران انعــکاس یافتــه اســت.

ــه مــواردی اســت کــه مســئولیت متوجــه کارمنــد  ــه ذکــر اســت پژوهــش حاضــر راجــع ب الزم ب
ــا تقصیــر، متوجــه کارمنــد اســت،  نیســت، زیــرا در مــواردی کــه مســئولیت بــه جهــت بی مباالتــی ی
ــاده 11  ــه در م ــت. همان طورک ــد نیس ــط کارمن ــارات وارده توس ــران خس ــئولیت جب ــدی در مس تردی
قانــون مســئولیت مدنــی نیــز قانونگــذار مقــرر مــی دارد: »کارمنــدان دولــت و شــهرداری ها و مؤسســات 
ــه  ــاراتی ب ــه بی احتیاطــی خس ــا درنتیج ــداً ی ــه عم ــام وظیف ــبت انج ــه مناس ــه ب ــا ک ــه آنه وابســته ب
اشــخاص وارد نماینــد شــخصًا مســئول جبــران خســارت وارده می باشــند.« و در ایــن مــورد قانونگــذار 

1. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، 1376، 115.
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تمایــزی بیــن اعمــال تصــدی و اعمــال حاکمیــت قائــل نشــده اســت. هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت 
اداری نیــز بــه اســتناد صــدر مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی و بــا تأکیــد بــر اینکــه جبــران خســارات 
ــه بطــان بنــد 3 مــاده  ــه عهــده خــود آنهاســت، رأی ب ناشــی از تقصیــر و قصــور مأمــوران دولتــی ب
ــر  ــارات ناشــی از تقصی ــران خس ــزوم جب ــر ل ــی ب ــام اداری مبن ــهروندی در نظ ــوق ش ــه حق 13 مصوب
ــا عنــوان  ــه ای ب ــده نیــز در مقال مســتخدمان دولتــی توســط دســتگاه های دولتــی، صــادر نمــود. نگارن

نگرشــی بــر نــوع مســئولیت دولــت در قبــال اعمــال کارکنــان خــود1، پرداختــه اســت.

بنابرایــن تحقیــق حاضــر راجــع بــه صورتــی اســت کــه خســارات وارده مســتند بــه عمــل کارکنــان 
ــن  ــه در ای ــور باشــد، ک ــا  مؤسســات مزب ــایل ادارات و ی ــص وس ــه نق ــوط ب ــه مرب ــوده و بلک ــت نب دول
صــورت طبــق مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، در اعمــال تصــدی، جبــران خســارت بــر عهــده اداره 
ــت کــه بر حســب  ــات دول ــورد اعمــال حاکمیــت، هــرگاه اقدام ــا در م ــا مؤسســه مربوطــه اســت؛ ام ی
ــری  ــرر دیگ ــب ض ــد، موج ــل می آی ــه عم ــون ب ــق قان ــی طب ــع اجتماع ــن مناف ــرای تأمی ــرورت ب ض
شــود دولــت را مجبــور بــه پرداخــت خســارات ندانســته اســت. بــه بیانــی دیگــر ایــن تبعیــض آشــکار 
قانونگــذار در تمایــز بیــن خســارات ناشــی از اعمــال تصــدی و خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت را 

مــورد تجزیــه و تحلیــل فقهــی حقوقــی قــرار خواهیــم داد. 

گفتار اول. پیشینه مسئولیت مدنی دولت 

به رغــِم ســابقه طوالنــی مســئولیت مدنــی در حقــوق خصوصــی، پیدایــش و پذیــرش ایــن 
ــه  ــز نمی رســد. طــی ســالیان متمــادی ب ــرن نی ــه دو ق ــی ب ــوق عموم ــرای اشــخاص حق مســئولیت ب
دلیــل بــاور منشــأ الهــی داشــتن دولــت و ناشــی از اقتــدار عمومــی بــودن آن، نظریــه مــورد پذیــرش 
اکثــر حقوقدانــان، عــدم مســئولیت دولــت در مقابــل اتبــاع خــود بــوده اســت.2 عمــوم مــردم، پادشــاه را 
ســایه خــدا بــر روی زمیــن پنداشــته و درنتیجــه او را مصــون از اشــتباه3 و تمــام اعمالــش را پســندیده و 
صــواب می شــمردند و اگــر در مســیر اعمــال حاکمیــت توســط دولــت، بــر فــردی یــا افــرادی، خســارت 
ــر  ــد آن را جبران پذی ــوم می گردی ــه عم ــت، متوج ــال دول ــه از اعم ــی ک ــل منافع ــه دلی ــد ب وارد می ش
نمی دانســتند و ایــن اصــل )مصونیــت دولــت(، از نتایــج منطقــی اصــل حاکمیــت دولــت بــود.4 در عمــل 
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ــش را ناممکــن  ــت و کارگزاران ــوای ســه گانه، مســئول قلمــداد کــردن دول ــر ق ــز ریاســت پادشــاه ب نی
ســاخته بــود، زیــرا اثبــات مســئولیت پادشــاه در دادگاه هــای تحــت نظــارت پادشــاه، نقــض حاکمیــت 
مقــام ســلطنت تلقــی می شــد و هیــچ دادگاهــی حــق نظــارت بــر اعمــال مقــام قضایــی مافــوق خــود 
ــه  ــدم مســئولیت نســبت ب ــن مصونیــت )و ع ــا، ای ــه دولت ه ــدرت پادشــاه ب ــال ق ــا انتق را نداشــت.1 ب
ــان  ــذر زم ــا گ ــا ب ــید؛ ام ــه ارث رس ــا ب ــه دولت ه ــاه ب ــت(، از پادش ــال حاکمی خســارات ناشــی از اعم
ــای  ــکیل حکومته ــتم و تش ــم و بیس ــرن نوزده ــی ق ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــوالت سیاس ــر تح در اث
دمکراتیــک، نظریــه مصونیــت دولــت مــورد تشــکیک واقــع شــد و بــه تدریــج، »اصــل مســئولیت مدنــی 
ــب  ــا تصوی ــال در انگلســتان ب ــوان مث ــه عن ــد.2 ب ــت« گردی ــه مصونیــت دول ــن »نظری ــت« جایگزی دول
»قانــون دعــاوی علیــه دولــت«، طــرح دعــوا علیــه دولــت مــورد پذیــرش واقــع شــد.3 در ایــاالت متحــده 
ــه  ــت را ب ــی دول ــون اساســی 1789، مســئولیت مدن ــق اصــل 3 قان ــد نخســت طب ــز هرچن ــکا نی امری
ــدرال« در  ــت ف ــی دول ــاوی مســئولیت مدن ــون دع ــب »قان ــا تصوی ــا ب ــه شــد، ام ــص پذیرفت طــور ناق
ســال 1946، مســئولیت دولــت بــه طــور کامــل پذیرفتــه شــد.4 در فرانســه نیــز کــه خاســتگاه نظریــه 
مصونیــت دولــت بــود، از اواخــر قــرن هجدهــم گام هایــی در خصــوص لغــو مصونیــت دولــت برداشــته 
ــا تشــکیل »شــورای دولتــی« در ســال 1870، مســئولیت دولــت نســبت بــه زیان هــای وارده  شــد و ب
ناشــی از اعمــال تصــدی آن پذیرفتــه5 و ســپس در قــرن بیســتم مســئولیت ناشــی از اعمــال حاکمیــت 
ــد  ــی بای ــازمان های دولت ــان، ادارات و س ــی آلم ــون مدن ــاس قان ــن براس ــد؛ همچنی ــه ش ــز پذیرفت نی

ــث وارد می ســازند، جبــران نماینــد.6 ــه اشــخاص ثال ــان ب خســاراتی را کــه مأمــوران و کارکنــان آن

در ایــران نیــز تــا پیــش از انقــاب مشــروطه، دولــت از مصونیــت کامــل برخــوردار بــود و بــه عبــارت 
دیگــر جــان و مــال مــردم در تصاحــب پادشــاهان بــود و زیان دیده هــا حــق مطالبــه جبــران خســارت 
نداشــتند. حتــی در قانــون اساســی مشــروطه و نیــز ســایر قوانیــن بــه صراحــت ســخنی از مســئولیت 
مدنــی دولــت بــه میــان نیامــده اســت.7 بلــه عمــوم برخــی مــواد قانونــی از جملــه مــاده 332 قانــون 
ــاده،  ــن م ــص ای ــز برخــی نقای ــا عــدم صراحــت و نی ــت می باشــد، ام ــی، متضمــن مســئولیت دول مدن

1. غمامــی، مجیــد، مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال کارکنــان خــود، تهــران، نشــر دادگســتر، 1376، 
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ــال  ــال اعم ــت در قب ــئولیت دول ــوع مس ــر ن ــی ب ــان، نگرش ــامانی، احس ــن، س ــید حس ــبیری، س ــی ش 2. وحدت
ــماره 14، ص 37. ــتان 95، ش ــون، زمس ــن و قان ــه دی ــود، جل ــان خ کارکن

3-crown proceeding Act, 1944  
4-Federal tort claims Act ,1946  

5. موسی زاده، رضا، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1388، 258.
6. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، 1376، 18

7.  ابوالحمد، عبد الحمید، حقوق اداری، تهران، انتشارات دانشگاه، 1354، 2، 412

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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3. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البالغة، صبحی، صالح، قم، هجرت، 1414، 1، 443.

4. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی )ط - اإلسالمیة(، تهران، دار الکتب اإلسامیة، 1407، 7، 354.

5. ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین 

حــوزه علمیــه قــم، 1413، 2، 562.

موجــب تفســیر مضیــق ایــن مــاده و اختصــاص آن بــه روابــط افــراد، نــه روابــط بیــن دولــت و افــراد، 
ــخ 7  ــه در تاری ــا آنک ــه داشــت ت ــت ادام ــرای دول ــت ب ــن مصونی ــد. ای توســط قضــات دادگســتری ش
ــا تصویــب قانــون مســئولیت مدنــی بــرای نخســتین بار بــه صراحــت، مســئولیت  اردیبهشــت 1339، ب
ــت،  ــال حاکمی ــه اعم ــدی و ن ــال تص ــت در اعم ــی دول ــئولیت مدن ــًا مس ــم صرف ــت آن ه ــی دول مدن
مــورد پذیــرش قانونگــذار واقــع شــد.1 پــس از آن بــه تدریــج در دیگــر قوانیــن نیــز مــواد پراکنــده ای 
ــس از  ــید. پ ــب رس ــه تصوی ــان آن ب ــت و کارکن ــط دول ــخاص توس ــه اش ــای وارده ب ــه زیان ه در زمین
انقــاب اســامی نیــز بــا تصویــب برخــی قوانیــن همچــون اصــل 171 قانــون اساســی و مــاده 58 قانــون 
مجــازات اســامی و قانــون به کارگیــری ســاح توســط مأموریــن نیروهــای مســلح در مــوارد ضــروری، 
ــق اعمــال حاکمیــت  ــه اشــخاص در برخــی مصادی ــان وارده ب ــت در جبــران زی ــی دول مســئولیت مدن
تحــت شــرایطی پذیرفتــه شــد،2 امــا هنــوز مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی در خصــوص مصونیــت 
دولــت در اعمــال حاکمیــت بــر اعتبــار خــود باقــی بــوده و بــه اســتثناء مــوارد مصــرح قانونــی، دولــت 

ــی کنــد. ــد از پرداخــت خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت، شــانه خال می توان

الزم بــه ذکــر اســت دولت هــا بــا سوءاســتفاده از اعتقــادات مــردم و نیــز قدرتــی کــه در دستشــان 
ــد  ــی کنن ــانه خال ــان ش ــال زیان بارش ــه اعم ــبت ب ــئولیت نس ــوی از مس ــه نح ــتند ب ــعی داش ــود، س ب
وگرنــه هیــچ تفاوتــی در مســئولیت جبــران خســارت بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و بلکه اشــخاص 
حقوقــی خصوصــی و اشــخاص حقوقــی عمومــی نبــوده و عمــوم و اطــاق ادلــه ضمــان همــه را شــامل 
ــه  ــبت ب ــت نس ــار دول ــال زیان ب ــترده تری در اعم ــرو گس ــه، قلم ــل موجه ــا عل ــه چه بس ــود. بل می ش
اعمــال دیگــر اشــخاص داشــته باشــد کــه البتــه ایــن موجــب تغییــر قاعــده و اصــل مســئولیت و جبــران 
ــام،  ــب اس ــی مکت ــای دین ــق آموزه ه ــه طب ــت ک ــل اس ــا و اص ــن مبن ــر همی ــود. ب ــارت نمی ش خس
حکومــت اســامی نســبت بــه خســارات ناشــی از کارکنــان و مأمــوران خــود، مســئول شــناخته شــده 
اســت. از مســتندات روایــی کــه در آن بــه مســئولیت دولــت پرداختــه شــده، نامــه امــام علــی )ع( بــه 
مالــک اشــتر3 و نیــز »روایــت اصبــغ بــن نباتــه«4 اســت کــه حکومــت اســامی را در قبــال خســارات 
ناشــی از برخــی خطاهــای قضــات و کارکنــان، مســئول دانســته اند. تأکیــد و اهتمــام حضــرت رســول 
ــز  ــه بنــی جذیمــه5 و نی ــد و قبیل ــن ولی ــد ب ــران خســارات زیان دیده هــا در ماجــرای خال ــر جب )ص( ب
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ــدان  ــتار ب ــن نوش ــل در ای ــه تفصی ــه ب ــارات ک ــه خس ــت این گون ــن )ع( در پرداخ ــیره امیرالمؤمنی س
خواهیــم پرداخــت1 از دیگــر مؤیداتــی اســت کــه بیان گــر ســابقه طوالنــی مســئولیت مدنــی دولــت در 

شــریعت اســام هســتند.

گفتار دوم. تحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران

ــت  ــراد و دول ــن اف ــاوی بی ــن مرجــع دع ــون تعیی ــاده واحــده قان ــار در م ــران اولین ب ــن ای در قوانی
ــه اعمــال حاکمیــت و تصــدی اســتناد شده اســت کــه بیــان  ــه نظری مصــوب 24 اردیبهشــت 1307 ب
می داشــت:»دعاوی افــراد و دولــت کــه ناشــی از اعمــال تصدی انــد بــه محاکــم عدلیــه رجــوع 
خواهدشــد«. البتــه ایــن مــاده واحــده بــه وســیله مــاده 10 قانــون راجــع بــه دعــاوی بیــن اشــخاص و 
دولــت مصــوب 13 آبــان 1309 لغــو شــد ولــی تبصــره مــاده 4 ایــن قانــون همــان تعریــف مــاده واحــده 

منســوخ از اعمــال تصــدی را پذیرفــت.2

علی رغــم اینکــه امــروزه ایــن نظریــه، بــه جهــت ایــرادات وارد بــر آن به ویــژه بدیــن جهــت کــه بــه 
میــزان درخــور توجهــی حــدود مســئولیت دولــت را محــدود می کنــد و درنتیجــه موجــب نفــی حقــوق 
ــی مســئولیت  ــروک شده اســت و حت ــوده، مت ــه خاســتگاه آن ب ــی در کشــور فرانســه ک می شــود؛ حت
دولــت را در مــواردی کــه زیــان از اعمــال حاکمیــت ناشــی شــده، پذیرفتــه اســت3، قانونگــذار ایــران در 
یــک عملکــرد قابــل انتقــاد4 ذیــل مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی بــه نظریــه مزبــور اســتناد نمــوده 
و مقــرر مــی دارد: »... در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت هــرگاه اقداماتــی کــه بر حســب ضــرورت بــرای 
ــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود دولــت مجبــور  تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون ب
ــل  ــکاب فع ــت در ارت ــه مســئولیت دول ــم اینک ــی علی رغ ــود«. یعن ــد ب ــارات نخواه ــه پرداخــت خس ب
ــت برداشــته شده اســت.  ــه پرداخــت خســارت از دوش دول ــزام ب ــا ال ــار پذیرفتــه شــده اســت ام زیان ب
ــه پرداخــت خســارت اســت وقتــی کــه ایــن  ــزام ب البتــه ازآنجاکــه اثــر مســتقیم مســئولیت مدنــی ال

الــزام برداشــته شــود ماننــد ایــن اســت کــه دولــت در  اینجــا مســئولیتی نــدارد.5

ــت از پرداخــت خســارت  ــی دول ــاده، در خســارات ناشــی از خطــای اداری وقت ــن م ــر اســاس ای ب

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، 1390، 441.

2. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369، 246.

3. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369، 246.

4. موسی زاده، رضا، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1388، 283.

5. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369، 246.

معــاف خواهــد بــود کــه اواًل دولــت در مقــام اجــرای اعمــال حاکمیــت باشــد. ثانیــًا آن عمــل بــر حســب 
ضــرورت بــرای تأمیــن منافــع اجتماعــی انجــام گیــرد1 و ثالثــًا طبــق قانــون بــه عمــل آیــد. بــه قســمت 
اخیــر ایــن مــاده کــه گویــا مقتبــس از نظریــه اعمــال حاکمیــت و تصــدی اســت چنــد اشــکال وارد اســت:

ــودن دولــت از پرداخــت خســارت،  ــی فــوق، یکــی از علــل مهــم معاف ب ــر اســاس مــاده قانون 1- ب
ایــن اســت کــه هــدف از انجــام فعالیت هــای دولــت، تأمیــن منافــع اجتماعــی و بــه تعبیــری »محســن 
بــودن« دولــت اســت و بــر اســاس آیــه شــریفه »مــا علــی المحســنین مــن ســبیل«، محســن مســئول 
نیســت. حــال آنکــه محســن بــودِن دولــت و بــه دنبــال منافــع اجتماعــی بــودِن او، اختصــاص بــه اعمــال 
حاکمیــت نــدارد بلکــه دولــت در تمــام اعمالــش )اعــم از اعمــال حاکمیــت و تصــدی( بــه دنبــال تأمیــن 
منافــع اجتماعــی اســت؛2 بنابرایــن طبــق اســتدالل شــما دولــت در تمــام اعمالــش، نــه فقــط اعمــال 

حاکمیــت ،بایــد مصونیــت داشــته باشــد.

ــئولیت  ــون از مس ــی مص ــال حاکمیت ــته اعم ــه آن دس ــبت ب ــت را نس ــر دول ــون فوق الذک 2- قان
دانســته کــه طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و حــال آنکــه همــه اعمــال حاکمیــت را مشــخص نکــرده و 
عمــًا در بســیاری مــوارد تشــخیص اعمــال حاکمیــت بــه تصمیــم مقامــات قــوه مجریــه ســپرده شــده 
اســت، کــه ایــن خــود دســت قــوه مجریــه را بــرای تفســیر ایــن مــاده بــر اســاس ســایق و امیــال او 

ــذارد.3 ــاز می گ ب

ــت  ــه دول ــارت را ب ــران خس ــار جب ــور«، اختی ــردن واژه »مجب ــه کار ب ــا ب ــر ب ــون فوق الذک 3- قان
ــران  ــه جب ــدام ب ــا عــدم اق ــدام ی ــر، امــکان ســلیقه ای عمــل کــردن در اق ــن ام واگــذار کرده اســت. ای

ــد.4 ــت می ده ــه دول ــارت را ب خس

4- مصونیــت دولــت در اعمــال حاکمیــت، حداقــل از لحــاظ مدنــی موجــِب مبــاح جلــوه داده شــدِن 
ــاه در  ــی بی گن ــوق جمع ــد حق ــد ش ــب خواه ــود و موج ــت می ش ــروع دول ــال نامش ــیاری از اعم بس

ــرد.5 ــرار گی ــیختگی ها ق ــا و لجام گس ــود خواهی ه ــرض خ مع



92

1. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، 1376، 116.

2. امامی، محمد؛ استوارسنگی، کورش، حقوق اداری، تهران، انتشارات میزان، 1390،1 ، 367.

ــر هزینه هــای عمومــی، هــرگاه از از اعمــال دولتــی  ــه موجــب اصــل تســاوی همــگان در براب 5- ب
درراســتای تأمیــن منافــع اجتماعــی، عــده ای خــاص متضــرر گردنــد، ایــن ضــرر نیــز در برابــر نفعــی 

ــان همــه تقســیم شــود.1 ــا پرداخــت از بیت المــال( می ــد )ب ــه متوجــه عمــوم شده اســت، بای ک

البتــه برخــی تاش هــای تقنینــی در ســطوح اساســی و عــادی همچــون اصــل 171 قانــون  اساســی 
و مــاده 13 قانــون  به کارگیــری ســاح توســط مأموریــن نیــروی مســلح کــه پــس از قانــون مســئولیت  
ــی را نســخ ضمنــی  ــون مســئولیت مدن ــاده 11 قان ــه نوعــی قســمت آخــر م ــی تصویب شــده اند ب مدن
ــر حقــوق  ــون مســئولیت مدنــی ب ــا ایــن وجــود، هنــوز ســایه قســمت اخیــر مــاده11 قان ــد. ب نموده ان
ــعبه  ــه 83/4/24 ش ــه دادنام ــد، همان گونه ک ــی کن ــنگینی م ــی س ــم قضای ــژه آراء محاک ــران و به وی ای
ــب دارد،  ــن مطل ــر ای ــت ب ــز دالل ــا نی ــه هموفیلی ه ــده موســوم ب ــران در پرون ــی ته 106 دادگاه عموم
ــت در فعــل واقــع شــده و ایــن نکتــه کــه اعمــال  ــودن دول ــه متصدی ب ــد: »باتوجه ب آنجــا کــه می گوی

ــد...«.2 ــت نمی باش ــال حاکمی ــوارد اعم ــه م ــده ازجمل انجام ش

البتــه مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی صــرف عمــل حاکمیتــی بــودن را ســبب مصونیــت دولــت 
ــن  ــی، آن عمــل ضــرورت داشــته باشــد و همچنی ــع اجتماع ــن مناف ــرای تأمی ــد ب ــد بلکــه بای نمی دان
طبــق قانــون بــه عمــل آیــد. پــس بــا نبــود شــرایط فــوق، دولــت در برابــر خســارات ناشــی از اعمــال 
ــن شــروط، خطــا  ــد از ای ــف کارمن ــا تخل ــر ب ــه اگ ــی خواهــد داشــت. البت ــی، مســئولیت مدن حاکمیت

جنبــه شــخصی پیــدا کــرده باشــد، در ایــن صــورت کارمنــد خاطــی، مســئول شــناخته می شــود. 

شــرط دیگــری کــه بــرای رفــع مســئولیت دولــت در اعمــال حاکمیتــی الزم دانســته شــده، ضــرورت 
ــا  و اضطــرار اســت. بــدون شــک ضــرورت و اضطــرار در صورتــی کــه فعــل انجــام گرفتــه متناســب ب
ــوص  ــا در خص ــد؛ ام ــع می نمای ــرد را رف ــری ف ــئولیت کیف ــد، مس ــر از آن باش ــه فرات ــرار، ن آن اضط
مســئولیت مدنــی اختاف نظــر اســت؛ چراکــه تأثیــر اضطــرار بــر اجــرای احــکام جزائــی از بــاب لطــف 
و امتنــان اســت. حــال آنکــه برداشــتن مســئولیت مدنــی در ایــن مــورد بــر خــاف لطــف و امتنــان در 
حــق زیان دیــده اســت. بااین وجــود اگــر فــرد در حالــت اضطــرار، بــه قصــد نیکــی و بــرای جلوگیــری 
ــار شــود بــر اســاس قاعــده احســان می تــوان او را از مســئولیت  از ضــرر بزرگتــر، مرتکــب فعــل زیان ب
مبــرا دانســت، چراکــه قاعــده احســان برخــاف اضطــرار، مســقط مســئولیت مدنــی اســت؛ مثــل اینکــه 
مأموریــن دولتــی بــه قصــد تأمیــن امنیــت شــهروندان، حیــن انجــام عملیــات نظامــی خســاراتی را بــه 
ــده  ــز قاع ــه جهــت اضطــرار و نی ــت را ب ــوان دول ــه دراینجــا می ت برخــی از شــهروندان وارد ســازند ک

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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احســان )چــون اقــدام او درراســتای تأمیــن منافــع عمومــی بــوده( مشــروط بــه اینکــه عمــل واقع شــده 
متناســب بــا اضطــرار باشــد نــه فراتــر از آن، از مســئولیت معــاف دانســت.1

ــودن عمــل نیســت، بلکــه  ــه حاکمیتــی ب ــا وجــود اضطــرار، دیگــر نیــازی ب اینکــه تصــور شــود ب
اعمــال تصــدی نیــز در حالــت اضطــرار، موجــب مســئولیت نمی شــود، صحیــح نیســت؛ زیــرا اضطــرار 
ــی می شــود  ــع مســئولیت مدن ــی موجــب رف ــا در صورت ــری اســت و تنه ــع مســئولیت کیف ــط راف فق
کــه مصــداق قاعــده احســان باشــد و عمــل دولــت در صورتــی مصــداق قاعــده احســان اســت کــه در 
راســتای تأمیــن منافــع اجتماعــی باشــد. همان گونه کــه قبــًا بیــان شــد هــدف دولــت تنهــا در اعمــال 
حکومتــی، تأمیــن منافــع اجتماعــی اســت امــا در اعمــال تصــدی، دولــت چنیــن هدفــی نــدارد. پــس 
بــا ایــن توضیــح نســبت بــه مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی هیــچ اشــکالی وارد نخواهــد بــود و ایــن 
دیــدگاه یــک دیــدگاه مبتنــی بــر فقــه و متفــاوت از دیــدگاه اعمــال حاکمیــت و تصــدی اســت. البتــه 
اگــر بگوییــم دولــت در اعمــال تصــدی نیــز، بــه دنبــال تأمیــن منافــع اجتماعــی اســت، ایــن اشــکال 

بــه مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی وارد خواهــد بــود.2

ــت در  ــل دول ــی عم ــه وقت ــت و آن اینک ــی اس ــکال باق ــک اش ــور ی ــاده مذک ــه م ــبت ب ــه نس البت
ایــن مــوارد بــه نفــع عمــوم جامعــه اســت، چــرا یــک نفــر بایــد متحمــل همــه خســارات شــود! عــدل 
ــع  ــل، ذی نف ــن عم ــل از ای ــع حاص ــه در نف ــه همان گونه ک ــراد جامع ــه اف ــاء دارد هم ــاف اقتض و انص
هســتند، در تحمــل خســارات ناشــی از آن ســهیم باشــند و خســارات وارده از طریــق بیت المــال کــه 
متعلــق بــه همــه اســت، جبــران شــود؛ چراکــه اصــل، تســاوی شــهروندان در برابــر تکالیــف عمومــی 

اســت. 

ــوص  ــذار در خص ــدگاه قانونگ ــی دی ــی فقه ــوم. بررس ــار س گفت
ــت ــال حاکمی ــت در اعم ــت دول مصونی

ــوان  ــن )ع( می ت ــر المؤمنی ــز ســیره حکومتــی حضــرت رســول )ص( و امی ــات و نی ــه روای با توجه ب
گفــت از دیــدگاه اســام تفکیــک میــان اعمــال حاکمیــت و اعمــال تصــدی و مسئول دانســتِن دولــت 
تنهــا نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال تصــدی، منطبــق بــا شــرع نبــوده، بلکــه روایــات مربــوط 
بــه مســئولیت مدنــی دولــت، بــه طــور صریــح داللــت بــر مســئولیت مدنــی دولــت در اعمــال حاکمیــت 

دارنــد. در ذیــل بــه بررســی برخــی از ایــن روایــات می پردازیــم.

1. صفایی، حسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(، تهران، انتشارات سمت، 1389، 180.

2. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369، 246.
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بند اول. روایت اصبغ بن نباته 

ایــن روایــت بــه دو ســند نقــل شــده اســت. شــیخ کلینــی در کتــاب »کافــی« ایــن حدیــث را بــه 
صــورت مســند از ابــی مریــم1 و شــیخ طوســی و صــدوق )ره( در کتــاب »تهذیــب االحــکام« و »مــن 

الیحضــره الفقیــه« آن را بــه صــورت مرســل از اصبــغ بــن نباتــه نقــل نمودنــد.2

راوی روایــت مذکــور در یــک ســند، اصبــغ بــن نباتــه، از یــاران خــاص امیرالمومنیــن )ع( اســت3 
و عامــه مجلســی، طریقــه صــدوق بــه اصبــغ بــن نباتــه را موثــق و طریقــه شــیخ طوســی در کتــاب 
تهذیــب را قــوی دانســته و می گویــد: »روی  عــن  األصبــغ « فــی  الموثــق  و الشــیخ عنــه فــی القــوی«.4  
ــف دانســته اند،5  ــت، آن را ضعی ــند روای ــودن س ــل مرســل ب ــه دلی ــاء ب ــود برخــی از فقه ــن وج ــا ای ب
امــا بــه نظــر ایــن ضعــف ســند و ارســال، خللــی در اســتناد بــه ایــن روایــت ایجــاد نخواهــد کــرد بــه 
ایــن دلیــل کــه اواًل ایــن روایــت عینــًا همــان موثقــه ابــی مریــم در کتــاب کافــی اســت6 و آن روایــت 
موثــق و دارای ســندی معتبــر اســت7 ، ثانیــًا فقهــاء در مــوارد متعــدد بــا اســتناد بــه خبــر اصبــغ، فتــوا 
داده انــد و بنابــر نظــر مشــهور، عمــل فقهــاء بــه مضمــون خبــر ضعیــف، ضعــف ســندی آن را جبــران 
ــه قضــات را بیــان می کنــد9 ، در  ــی )ع( نســبت ب می کنــد.8 روایــت مذکــور کــه رویکــرد حضــرت عل

1. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط - اإلسامیة(، تهران، دارالکتب اإلسامیة، 1407، 7، 354.
2. طوســی، محمــد بــن الحســن، تهذیــب األحــکام )تحقیــق خرســان(، تهــران، دارالکتــب اإلســامیه، 1407، 6، 315؛ ابــن 
بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه 

قــم، 1413، 3، 7.
ــر انتشــارات  ــم، دفت ــی الشــیعة، ق ــی، رجــال النجاشــی  فهرســت أســماء مصنف ــن عل ــد ب ــو الحســن، احم 3. نجاشــی، اب
اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 1407، 8؛ طوســی، ابــو جعفــر، محمــد بــن حســن، الفهرســت 
)للشــیخ الطوســی(، نجــف، المکتبــة الرضویــة، بــی تــا، 88؛ حّلــی، عامــه، حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســدى، رجــال 

ــة، 1381، 24. ــة الحیدری ــوال، نجــف، منشــورات المطبع ــة - خاصــة األق العام
4. مجلســی، محمدتقــی بــن مقصودعلــی، روضــة المتقیــن فــی شــرح مــن ال یحضــره الفقیــه )ط - القدیمــة(، قــم، مؤسســه 

فرهنگــی اســامی کوشــانبور، 1406،6، 25.
5. ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه 

علمیــه قــم، 1413، 3، 7.
6. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط - اإلسامیة(، تهران، دار الکتب اإلسامیة، 1407، 7، 354.

7. وحدتــی شــبیری، ســامانی، مســئولیت مدنــی دولــت در دســتور العمــل حکومتــی امیرالمؤمنیــن، مجلــه دیــن و قانــون، 
شــماره 9 ، پاییــز 1394، 3.

8. صالحــی مازندرانــی، محمــد، بررســی فقهــی حقوقــی مســئولیت مدنــی ناشــی از تصمیمــات قضایــی بــا نگاهــی بــه برخــی 
نظام هــای حقوقــی، قــم، پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی، 1391، 331. 

ــب اإلســامیه، 1407، 6، 315؛  ــران، دار الکت ــان(، ته ــق خرس ــکام )تحقی ــب األح ــن الحســن، تهذی ــد ب 9. طوســی، محم

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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1. محقق داماد یزدى، سید محمد، کتاب الحج )للمحقق الداماد(، قم، چاپخانه مهر، 1401، 3، 801
2. ســبحانی تبریــزى، جعفــر، نظــام القضــاء و الشــهادة فــی الشــریعة اإلســالمیة الغــراء، قــم، مؤسســه امــام صــادق 

علیــه الســام، 1418، 2، 461.

مقــام بیــان مســئولیت دولــت در قبــال خســارات ناشــی از خطــای قضــات )یکــی از مناصــب حکومتــی( 
بــوده و می فرمایــد چنانچــه قاضــی در خــون و یــا قطــع عضــو، مرتکــب خطــا شــود، جبــران خســارت 
از بیت المــال اســت. اســتناد بــه روایــت فــوق بــرای اثبــات مســئولیت مدنــی دولــت، منــوط بــه بررســی 
دو امــر اســت. نخســت اینکــه آیــا ایــن روایــت فقــط دلیــل بــر جبــران خســارات جانــی اســت یــا اینکــه 
جبــران خســارات مالــی نیــز در بــر می گیــرد. دوم اینکــه آیــا دولــت فقــط در برابــر خســارات ناشــی از 
خطــای قضــات، مســئولیت دارد یــا اینکــه مســئول خطــای دیگــر کارکنــان دولتــی نیــز می باشــد. در 

ــه بررســی ایــن دو مســئله می پردازیــم. ذیــل ب

1. شمول روایت  نسبت به خسارات مالی

در ایــن روایــت اگرچــه فقــط از قتــل و قطــع عضــو ســخن گفتــه شــده اســت امــا بــه دو دلیــل، 
ایــن حکــم مختــص بــه خســارات جانــی نبــوده و شــامل خســارات مالــی ناشــی از اشــتباه قاضــی نیــز 

ــود: ــران می ش جب

الــف. نظــم و نســق ایــن روایــت در راســتای حمایــت و حفاظــت از تضییــع حقــوق مســلمانان اعــم 
از جانــی و مالــی می باشــد، ولــو اینکــه ایــن تضییــع از ســوی شــخصی صــورت بگیــرد کــه در مقــام 
اجــرای عدالــت اســت و ذکــر صــرف قتــل و قطــع عضــو، از بــاب تمثیــل و بیــان مصــداق بّیــن و روشــن 

اســت1 لــذا حکــم مذکــور در روایــت شــامل مــال نیــز می شــود.

ــس از صــدور حکــم«، در  ــر جــرح شــاهد پ ــه ب ــام بین ــل مبحــث »قی ــاء ذی ــن برخــی فقه همچنی
بیــان حکــم کشــف خطــای قاضــی بعــد از صــدور رأی، موضــوع حکــم را بــه حــّد و مــال تفکیــک کــرده 
ــال  ــد: اگــر خطــای قاضــی در مــورد م ــی می گوی ــا خطــای قاضــی در خصــوص دعــاوی مال و دررابطه ب
باشــد، چنانچــه مــال باقــی باشــد بــه دلیــل بطــان و فســاد حکــم صــادره، مــال بــه ذی حــق برگردانــده 
می شــود؛ امــا اگــر مــال تلــف شــده باشــد، در ایــن صــورت ســه قــول وجــود دارد: الف. ضمــان مشــهودله؛ 
ب. ضمــان امــام در صــورت اعســار مشــهودله؛ ج. ضمــان دولــت. ایشــان در ادامــه می فرمایــد ایــن مطلــب 
ــه در  ــه را ک ــه آنچ ــود. بدین گونه ک ــتظهار نم ــه اس ــن نبات ــغ ب ــه اصب ــوان از موثق ــوم( را می ت ــول س )ق
موثقــه از قتــل و قطــع آمــده، از بــاب مثــال دانســته و بگوییــم میــزان و مــاک، خطــای بــدون تقصیــر  
قاضــی اســت و ازآنجاکــه عمــل قضــات عمــل غیــر معصــوم اســت و چنیــن عملــی نیــز از خطــا و اشــتباه 
جــدا نیســت، شــارع مقــدس دیــه و غرامــت آن را مطلقــًا )چــه در دمــاء و چــه امــوال( در بیت المــال قــرار 

داده تــا قاضــی خســارت نبینــد و اشــتغال بــه شــغل قضــاوت نیــز متــروک نمانــد.2
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1. موسوى اردبیلی، سید عبد الکریم ، فقه القضاء، قم، بی نا، 1423، 1، 274
2. .نجفــی، صاحــب الجواهــر، محمــد حســن، جواهــر الــکام فی شــرح شــرائع اإلســام، بیــروت، دار إحیاء التــراث العربــی، 1404، 
40، 79؛ ســبحانی تبریــزى، جعفــر، نظــام القضــاء و الشــهادة فــی الشــریعة اإلســامیة الغــراء، قــم، مؤسســه امــام صــادق علیــه 

الســام، 1418، 2، 461.
3. مجلســی، محمــد باقــر بــن محمــد تقــی، مــرآة العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرســول، تهــران، دار الکتــب اإلســامیة، 

ب. بــر فــرض اختصــاص روایــت بــه قتــل و قطــع عضــو، فقهــاء بیــن ایــن دو و غیــر ایــن دو تفاوتــی 
ــه  ــدارد و همان گونه ک ــازی ن ــی ممت ــت و ویژگ ــو، خصوصی ــع عض ــل و قط ــه قت ــتند1 چراک ــل نیس قائ
ورود خســارت جانــی بــه دیگــران ممنــوع اســت ورود خســارت مالــی نیــز ممنــوع اســت و هماننــد لــزوم 
ــت دارد  ــر جــان مســلمان حرم ــز الزم اســت و اگ ــی نی ــران خســارت مال ــی، جب ــران خســارت جان جب
مــال او نیــز حرمــت دارد؛ بنابرایــن وقتــی در قتــل و قطــع عضــو، جبــران خســارات برعهــده بیت المــال 
اســت در خســارات مالــی نیــز جبــران آن بــر عهــده بیت المــال خواهــد بــود، بلکــه در خســارات مالــی 
بــه طریــق اولــی این گونــه اســت، بدیــن اســتدالل کــه وقتــی در جــان کــه اهمیــت فوق العــاده ای دارد و 
بایــد نهایــت ســخت گیری نســبت بــه قاضــی صــورت گیــرد تــا خونــی بــه ناحــق ریختــه نشــود، خطــای 
آن بــه عهــده بیت المــال اســت در خســارات مالــی ناشــی از خطــای قاضــی کــه چنیــن معــذوری نیســت 
بــه طریــق اولــی خســارت بایــد از بیت المــال پرداخــت می شــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری 

از فقهــاء حکــم ایــن روایــت را، در خصــوص خســارات مالــی نیــز جــاری دانســته اند.2

ــد3  ــاع نمودن ــای اجم ــی ادع ــه برخ ــت، اگرچ ــن روای ــه ای ــا ب ــتنادات فقه ــات و اس ــه بیان باتوجه ب
امــا طبــق دیــدگاه اکثــر فقهــاء، روایــت مذکــور هــم شــامل خطــای قاضــی در بــاب قصــاص و دیــات 
ــادش  ــم و اجته ــدور حک ــه در ص ــورد چنانچ ــر دو م ــی و در ه ــاوی مال ــامل دع ــم ش ــود و ه می ش

ــت. ــال اس ــده بیت الم ــر عه ــارت ب ــران خس ــد، جب ــده باش ــب نش ــری مرتک تقصی

2. سرایت حكم قاضی به تمام مناصب حكومتی

در روایــت موضــوع بحــث، اگرچــه تصریــح بــه قضــات شــده امــا بــه چنــد دلیــل حکــم آن اختصاص 
بــه قضــات نداشــته و دیگــر مقامــات دولتــی را نیــز شــامل می شــود. 

الــف. همان گونه کــه در خســارات جانــی گفتــه شــد ایــن دســته از خســارات، خصوصیــت منحصــر 
بــه فــردی نــدارد کــه روایــت فقــط شــامل آن شــود، اینجــا نیــز می گوییــم قضــات در بیــن کارمنــدان 
دولــت، ویژگــی منحصربه فــردی ندارنــد کــه فقــط خســارات ناشــی از خطــای آنهــا توســط بیت المــال 
ــز محســن  ــت نی ــدان دول ــر کارمن ــه قاضــی محســن اســت دیگ ــه همان طورک ــود، چراک پرداخــت ش
هســتند و همان طورکــه قاضــی اقداماتــش در جهــت مصالــح عمــوم جامعــه و نفــع رســاندن به آنهاســت 
دیگــر مقامــات اجرایــی نیــز هریــک در صددنــد بــه طریقــی بــه جامعــه و عمــوم مــردم نفــع برســانند و 

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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ــكالم فــی شــرح شــرائع اإلســالم، بیــروت، دار إحیــاء التــراث  1. نجفــی، صاحــب الجواهــر، محمــد حســن، جواهــر ال
العربــی، 1404، 15، 329.

ــار  ــاء اآلث ــة إلحی ــة، تهــران، المکتبــة المرتضوی ــه اإلمامی ــی فق ــوط ف ــن حســن، المبس ــو جعفــر، محمــد ب 2. طوســی، اب
الجعفریــة، 1387، 8، 65.

ــة )ط -  ــب اإلمامی ــی مذه ــرعیة عل ــكام الش ــر األح ــن مطهــر اســدى، تحری ــن یوســف ب ــه، حســن ب ــی، عام 3. حّل
ــام، 1420، 5، 642. ــه الس ــادق علی ــام ص ــه ام ــم،  مؤسس ــة(، ق الحدیث

ــار  ــاء اآلث ــة إلحی ــة، تهــران، المکتبــة المرتضوی ــه اإلمامی ــی فق ــوط ف ــن حســن، المبس ــو جعفــر، محمــد ب 4. طوســی، اب
الجعفریــة، 1387، 8، 62.

5. موسوى گلپایگانی، سید محمد رضا، کتاب القضاء )للگلبایگانی(، قم، دار القرآن الکریم، 1413،2، 402

همان طورکــه قاضــی در معــرض خطــا و اشــتباه اســت صاحبــان مشــاغل دیگــر نیــز در معــرض خطــا 
و اشــتباه هســتند؛ بنابرایــن وقتــی یکــی از مصادیــق و اصنــاف کارکنــان دولــت چنیــن حکمــی در حــق 

او جعــل و وضــع می شــود، ایــن حکــم، دیگــر کارمنــدان دولــت را نیــز شــامل خواهــد شــد.

ــتباهی  ــت اش ــه پرداخ ــبت ب ــب او نس ــا نائ ــم ی ــان حاک ــدم ضم ــات ع ــرای اثب ــی ب ــتناد نجف اس
زکات بــه فــرد غیــر مســتحق بــه قاعــده )خطــأ الحاکــم علــی بیت المــال( و ســرایت دادن حکــم ایــن 
روایــت بــه دیگــر مناصــب دولتــی1، مؤیــد همیــن نظــر اســت. شــیخ طوســی نیــز آنجا کــه فــردی بــه 
دســتور از درختــی بــاال بــرود و یــا داخــل چاهــی شــود و در ایــن مســیر دچــار ســانحه شــده و بمیــرد، 
ــه ایــن کار کــرده باشــد، آن را از مصادیــق خطــای  ــه خاطــر مســلمانان امــر ب در فرضــی کــه امــام ب
ــه  ــن عام ــد.2 همچنی ــال می دان ــده بیت الم ــه برعه ــب امامی ــر مذه ــه آن را بناب ــته و دی ــام دانس ام
حلــی جبــران خســارات ناشــی از خطــای امــام و حاکــم در حکــم و اجتهــادش و غیــر آن را بــر عهــده 
بیت المــال دانســته اســت.3 تفکیــک ایشــان بیــن خطــای در حکــم و اجتهــاد و غیــر آن بــرای تمایــز 
بیــن شــخصیت حقیقــی و حقوقــی آنــان می باشــد. نیــز باتوجه بــه اینکــه طبــق اعتقــاد شــیعه، امــام 
مصــون از خطاســت، مقصــود از لفــظ امــام در کام عامــه حلــی، مطلــق حاکــم )حــق( و رهبــر جامعــه 
ــز  ــاء نی ــه فقه ــز می شــود، همان گونه ک ــب ایشــان نی ــات و دولتمــردان( منصــوب از جان ــراد )مقام و اف
ــدم  ــد در صــورت ع ــی را انجــام می دهن ــا قاضــی فعل ــام )ع( ی ــه دســتور ام ــه ب ــرادی را ک خطــای اف
ــی از آن  ــارات ناش ــران خس ــی جب ــته اند یعن ــام )ع( دانس ــی و ام ــای قاض ــم خط ــان در حک تقصیرش
ــًا  ــا )مث ــاد از روی خط ــه ج ــا ک ــی آنج ــیخ طوس ــن ش ــته اند. همچنی ــال دانس ــده بیت الم ــر عه را ب
اشــتباه در شــمارش( بیــش از 80 ضربــه بــه مجــرم بزنــد و او در اثــر ایــن ضربــات بمیــرد، بــه اســتناد 
حدیــث »أن مــا أخطــأت القضــاة ففــی بیــت المــال« دیــه مقتــول را بــا اینکــه جــاد غیــر از قاضــی 
ــدم  ــز ع ــه اســت. نی ــر از قضــات گرفت ــت را فرات ــه شــمول روای ــر بیت المــال دانســته4 و دامن اســت ب
اختصــاص ادلــه ابــرازی فقهــاء بــرای برائــت قاضــی، بــه قضــات مثــل محســن بــودن و در مقــام اصــاح 
ــی  ــات اجرای ــه همــه حــکام و مقام ــودن و... و قابلیــت تســری آن ب ــور مســلمانان و حفــظ نظــام ب ام
مؤیــدی دیگــر بــر ســخن ماســت؛5 لــذا طبــق ایــن اســتدالل، در حکومــت اســامی کــه تمــام مقامــات 
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1. .کلینــی، محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق، الكافــی )ط - اإلســالمیة(، تهــران، دار الکتــب اإلســامیة، 1407، 7، 354 و 

295؛ ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین 

حــوزه علمیــه قــم، 1413، 4، 100. 

2. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی )ط - اإلسالمیة(، تهران، دار الکتب اإلسامیة، 1407، 7، 359.

اجرایــی و دولتــی حســب تکلیــف شــرعی خــود، در همیــن راســتا )اصــاح امــور مســلمانان، خدمــت 
بــه دیــن، اجــرای احــکام اســام و ....( انجــام وظیفــه می کننــد، بهتریــن راه بــرای جمــع بیــن الحقیــن 
)زیان دیــده و مقــام اجرایــی(، پرداخــت خســارات ناشــی از خطــای آنــان بــه وســیله بیت المــال اســت.  

ب. بــا توجــه بــه اینکــه در صــدر اســام بیــن منصــب قضــاء و نظــام سیاســی به روشــنی تفکیــک 
ــت  ــوان گف ــب دارد می ت ــن مطل ــر ای ــت ب ــدودی دالل ــا ح ــز ت ــی نی ــواهد تاریخ ــته و ش ــود نداش وج
ــه عبــارت دیگــر ازآنجاکــه  چه بســا در ایــن روایــت قضــات شــامل تمــام مقامــات دولتــی می شــود. ب
نوعــًا حــکام بــه قضــاوت نیــز اشــتغال داشــتند تســری ایــن حکــم )جبــران خســارات خطاهــای ایشــان 
ــه چشــم می خــورد همان طورکــه در ســیره  ــز ب ــی ایشــان نی ــه دیگــر شــئون حکومت از بیت المــال( ب
حکومتــی پیامبــر )ص( در ماجــرای خطــای خالــد بــن ولیــد و امــام علــی )ع( در ماجــرای قتــل یــک زن 
و فرزنــدش در اثــر وحشــت از حملــه ســپاهیان اســام دیــده می شــود. شــاید بیانــات برخــی از فقهــاء 
همچــون عامــه حلــی کــه بــه اســتناد همیــن روایــت فرمودنــد: »و خطــأ اإلمــام و الحاکــم فــی الحکــم 
و االجتهــاد علــی بیــت المــال، و فــی غیــره علــی عاقلتــه« ، بیانگــر همیــن تحلیــل مــا باشــد، چراکــه 
ــتداللی،  ــی و اس ــچ تفصیل ــدون هی ــات دارد، ب ــه قض ــح ب ــه تصری ــت ک ــن روای ــتناد ای ــه اس ــان ب ایش
ــا توجــه بــه شــواهد  گفته انــد خطــای امــام و حاکــم برعهــده بیت المــال اســت و گویــا ایــن داللــت ب
تاریخــی بــرای آنهــا بدیهــی و روشــن بــوده اســت؛ لــذا خــود را بی نیــاز از ارائــه دلیــل بــرای توســعه 

ــت دانســته اند. ــن روای ــوم ای مفه

نتیجــه اینکــه واژه قاضــی در ایــن روایــت خصوصیتــی نداشــته و تمــام مقامــات اجرایــی چنانچــه 
بــدون تقصیــر مرتکــب خطایــی شــوند، جبــران خســارت آنهــا برعهــده بیت المــال اســت؛ زیــرا همــان 
ــح مســلمانان و... کــه در قاضــی موجــب  ــاش در جهــت تأمیــن مصال ــودن، ت ــات محســن ب خصوصی
ــه پرداخــت خســارات از بیت المــال شــده، عینــًا در دیگــر مقامــات اجرایــی نیــز وجــود دارد.  حکــم ب

بند دوم. روایت طل و حرمت مال مسلمان

از انضمــام روایــت طــل1 و روایــت حرمــت مــال مســلمان2 می تــوان اســتفاده نمــود همان گونه کــه 
جــان مســلمان محتــرم اســت مــال مســلمان نیــز محتــرم اســت. بــه عبــارت دیگــر روایــت مذکــور، 

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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1. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی )ط - اإلسالمیة(، تهران، دار الکتب اإلسامیة، 1407، 7، 359.

2. مصطفــوى، ســید محمــد کاظــم، مائــة قاعــدة فقهیــة، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین 

حــوزه علمیــه قــم، 1421، 25.

3. اصفهانــی کمپانــی، محمــد حســین، حاشــیة کتــاب المكاســب )لألصفهانــی، ط - الحدیثــة( ، قــم ، أنــوار الهــدى، 

ــه  ــر انتشــارات اســامی وابســته ب ــم، دفت ــة، ق ــدة فقهی ــة قاع ــد کاظــم، مائ ــوى، ســید محم 1418، 2، 290.؛ مصطف

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 1421، 25.

مــال مســلمان را هماننــد جــان او دارای حرمــت و مصــون از تعــرض و دارای همــان احکامــی می دانــد 
ــت  ــر اســاس روای ــواردی کــه صریحــًا اســتثناء شــده اســت و ب ــان شــده مگــر م ــرای جــان بی کــه ب
ــن  ــی رود؛ بنابرای ــدر نم ــچ گاه خــون او ه ــه هی ــن اســت ک ــکام خــون مســلمان، ای ــی از اح طــل، یک
ــود. اطــاق  ــران ش ــی بایســت جب ــی م ــارات مال ــی رود و خس ــدر نم ــگاه ه ــز هیچ ــال مســلمان نی م
ایــن روایــات شــامل اعمــال تصــدی و حاکمیــت نیــز می شــود، زیــرا بــر اســاس ایــن روایــات هرگونــه 

خســاراتی کــه بــه جــان و مــال مســلمان وارد آیــد بایــد جبــران شــود. 

در ایــن روایــت ابوبصیــر از امــام باقــر )ع( نقــل می کنــد کــه ایشــان بــه نقــل از حضــرت رســول 
ــِة  ــهِ  کُحْرَم ــُة َماِل ــِه َمْعِصیــٌة َو ُحْرَم ــٌر َو َأکُل َلْحِم ــُه کْف ــِن ُفُســوقٌ  َو ِقَتاُل ــَباُب اْلُمْؤِم ــد: »ِس )ص( فرمودن
َدِمــِه؛ دشــنام بــه مؤمــن فســق اســت و قتــال او کفــر و خــوردن گوشــتش گنــاه و حرمــت مالــش چــون 
حرمــت خونــش« .1 جملــه »حرمــه مالــه کحرمــه دمــه« مذکــور در قســمت پایانــی ایــن روایــت مربــوط 
ــرام  ــر احت ــت ب ــه دالل ــن جمل ــه روشــن اســت ای ــی می باشــد. همان گونه ک ــه بحــث مســئولیت مدن ب
مــال مســلمان دارد و بــا تشــبیه آن بــه خــون و جــان مســلمان، نهایــت اهتمامــش را بــه آن، بــه مــا 

ــه می باشــد.2 ــور بســیار مهــم در فق ــاء از ام ــد؛ چراکــه دم می فهمان

ــد گفــت: چنانچــه  ــال مســلمان بای ــر حرمــت م ــت ب ــن روای ــت ای ــا در خصــوص کیفیــت دالل ام
ــر صــرف حرمــت  ــت ب ــه، دالل ــه ســیاق جمل ــا توجــه ب ــت ب ــن روای ــن شــویم کــه ای ــه ای ــل ب ــا قائ م
تکلیفــی دارد و حکــم وضعــی از آن فهمیــده نمی شــود؛ در ایــن صــورت از دو طریــق می تــوان از ایــن 
روایــت مســئولیت مدنــی و ضمــان را اثبــات کــرد. اواًل اینکــه بگوییــم احتــرام مــال مســلمان بــه عــدم 
ــف  ــد از تل ــال بع ــدارک آن م ــدم ت ــاًء می باشــد و ع ــًا و چــه بق ــال چــه حدوث ــک آن م مزاحمــت مال
ــرای مــال دو نــوع حیثیــت اســت؛ یکــی  کــردن آن، مزاحمــت در بقــاء اســت. ثانیــًا اینکــه بگوییــم ب
ــا عــدم تصــرف در  ــه مالــک مســلمان آن کــه ایــن حیثیتــش اقتضــا دارد کــه ب حیثیــت اضافــه آن ب
مــال مســلمان بــدون اذنــش، مراعــات مالــک آن بشــود و دیگــری حیثیــت نفــس مــال اســت کــه ایــن 
ــدم پنداشــتن آن،  ــال و کالع ــدارک م ــدم ت ــذا ع ــرود و ل ــال هــدر ن ــه م ــال اقتضــا دارد ک ــت م حیثی

ــا احتــرام آن مــال دارد.3 منافــات ب
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بــدون تردیــد اســتدالل بــه روایــت مذکــور بــراى اثبــات قاعــده احتــرام، متوقــف بــر آن اســت کــه 
از آن، حکــم وضعــی اســتنباط گــردد، نــه صرفــًا حکــم تکلیفــی. برخــی فقهــا روایــت فــوق را فقــط در 
مقــام بیــان حکــم تکلیفــی دانســته اند، بدیــن معنــا کــه روایــت صرفــًا تصــرف در مــال مــردم را حــرام 
ــث  ــاى حدی ــاء، ســاختار و ســیاق جمله ه ــروه از فقه ــن گ ــدارد. ای ــی ن ــن داللت ــش از ای دانســته و بی
ــار  ــره نخســت از چه ــه فق ــوق، در س ــث ف ــه حدی ــح  ک ــن  توضی ــل سخنشــان دانســته اند.1 بدی را دلی
حکمــی کــه در کنــار یکدیگــر بیــان نمــوده -یعنــی ناســزاگویی، جنگیــدن و غیبــت کــردن از مؤمنــان 
صرفــًا در مقــام بیــان احــکام تکلیفــی و نــه ضمــان مدنــی اســت؛ بنابرایــن مــورد چهــارم، یعنــی تصــرف 

در مــال نیــز بــه قرینــه »ســیاق« )ردیــف جمــات( بایــد همین گونــه تفســیر شــود.2

ــم از  ــی اع ــوان مفهوم ــوق می ت ــت ف ــد از روای ــان معتقدن ــر از حقوق دان ــته ای دیگ ــل، دس در مقاب
ــرا: وضعــی و تکلیفــی اســتنباط کــرد زی

1- چهــار حکــم منــدرج در حدیــث یکســان بیــان نشــده، زیــرا ســه حکــم نخســت )ناســزاگویی، 
جنگیــدن و غیبــت کــردن(، ســه عمــل از اعمــال مکلفــان اســت؛ امــا در خصــوص حکــم چهــارم کــه 
ــف ســه حکــم  ــف و در ردی ــره اعمــال مکل ــا درزم ــال او، ت ــه تصــرف در م ــورد بحــث ماســت، نگفت م
نخســت قــرار گیــرد، بلکــه لســان تغییــر کــرده و بیــان داشــته حرمــت مــال او هماننــد حرمــت خــون 
او اســت؛ بنابرایــن بایــد مفهــوم حرمــت، یعنــی احتــرام مــال و احتــرام خــون کــه بــه یکدیگــر  تشــبیه 

شــده، تبییــن و تحلیــل شــود. 

2- احتــرام مــال بــه منزلــه احتــرام خــون )جــان( قــرار داده شــده و چــون مفــاد ایــن جملــه عــام 
اســت، تمامــی احــکام جــان افــراد، بــر مــال آنــان نیــز مترتــب اســت، یعنــی هــر آنچــه از بــاب احتــرام 
بــراى جــان ثابــت اســت بــراى مــال نیــز ثابــت اســت. احتــرام جــان و خــون یعنــی هیچ کــس مجــاز 
بــه ریختــن خــون دیگــرى نیســت و در صــورت ارتــکاب، خــون او نبایــد هــدر بــرود؛ بنابرایــن حرمــت 
مــال نیــز بدین معناســت کــه تصــرف غیرمــأذون در مــال دیگــری، ممنــوع و حــرام اســت و در صــورت 

تصــرف و تعــدى غیرمجــاز نبایــد بــدون جبــران بمانــد. 

3- تصــرف و مزاحمــت غیرمجــاز در امــوال دیگــران، مادامی کــه جبــران و تــدارک نشــده، پیوســته 
ــع  ــداوم دارد و رف ــرا مزاحمــت ت ــکاب محســوب می شــود و »جــرم مســتمر« اســت،3 زی در حــال ارت

1. خراســانی، آخونــد محمــد کاظــم بــن حســین، حاشــیة المكاســب )لآلخونــد(، تهــران،  وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
.32 ،1406

2. محقق داماد یزدى، سید مصطفی، قواعد فقه )محقق داماد(، تهران، مرکز نشر علوم اسامی، 1406، 1، 214.
3. فاضــل موحــدى  لنکرانــی، محمــد، تفصیــل الشــریعة فــی شــرح تحریــر الوســیلة، اإلجــارة ، قــم، مرکــز فقهــی 

ائمــه اطهــار علیهــم الســام ، 1424، 332 و 336.
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ــاد  ــر مف ــی اگ ــن، حت ــق می شــود؛ بنابرای ــال تصــرف شــده محق ــدارک م ــق ت ــا از طری مزاحمــت تنه
روایــت حکــم تکلیفــی باشــد الزمــه آن، ضمــان خواهــد بــود.1

ــدون حرمــت  ــه ب ــرام مــال مســلمان یعنــی اینکــه مــال مســلمان همچــون مباحــات اولی 4- احت
نیســت کــه هــر کــس حــق اســتیاء و اســتفاده از آن را داشــته باشــد2، بلکــه متصــرف ملــزم بــه جبــران 

ــده اســت.3 ــال زیان دی ــدارک م و ت

ــک آن  ــدا مال ــه در ابت ــر )ک ــال غی ــه م ــورد صدق ــران در م ــزوم جب ــر ل ــز ب ــی )ره( نی ــام خمین ام
مجهــول بــوده و بعــداً مشــخص شــده( بــدون رضایــت او بــه ایــن روایــات اســتناد می کنــد و می فرمایــد 
دلیــل لــزوم جبــران مــال صدقــه داده شــده، موثقــه ابــی بصیــر از امــام باقــر )ع( اســت و جملــه »حرمــه 
مالــه کحرمــه دمــه« در ایــن روایــت از حیــث داللــت برابــر بــا قاعــده »مــن اتلــف مــال الغیــر فهــو لــو 
ضامــن« می باشــد؛ چراکــه معنــای حرمــت مــال مؤمــن ایــن اســت کــه مــال مؤمــن هــدر نمــی رود 

بلکــه محتــرم اســت و می بایســت جبــران شــود هماننــد خــون مؤمــن کــه هــدر نمــی رود.4

همان گونه کــه از ظاهــر کام امــام )ره( پیداســت، ایشــان حرمــت مــال را بــه معنــای صــرف حکــم 
تکلیفــی ندانســته بلکــه اعــم از معنــای تکلیفــی و وضعــی می دانــد و همچنیــن تشــبیه آن بــه خــون 
ــال  ــی رود، م ــدر نم ــن ه ــون مؤم ــه خ ــد همان گونه ک ــرار داده و می فرمای ــه ق ــورد توج ــن را م مؤم
مؤمــن نیــز هــدر نمــی رود و بایــد جبــران خســارت شــود؛ پــس باتوجه بــه اطــاق ایــن روایــت چنانچــه 
خســارتی اعــم از جانــی یــا مالــی بــه دلیــل انجــام اعمــال حاکمیتــی بــه شــخص یــا اشــخاصی وارد آیــد 

دولــت موظــف بــه جبــران آن خســارات می باشــد.

بنــد ســوم. ماجــرای خالــد بــن ولیــد و قبیله بنــی جذیمــه و دســتور پیامبــر )ص( 
ــارت ــران خس به جب

ــه  ــج دیــن مبیــن اســام، ن ــرای تروی ــراد را ب حضــرت رســول )ص( پــس از فتــح مکــه برخــی اف
بــرای نبــرد، بــه اطــراف مکــه فرســتاد. از جملــه ایــن افــراد، خالــد بــن ولیــد بــود کــه ظاهــراً در اثــر 

1.  اصفهانــی کمپانــی، محمــد حســین، حاشــیة کتــاب المكاســب )لألصفهانــی، ط - الحدیثة(، قــم، أنــوار الهــدى، 1418، 
2، 290.؛ مصطفــوى، ســید محمــد کاظــم، مائــة قاعــدة فقهیــة، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعه مدرســین حوزه 

ــم، 1421، 25. علمیه ق
2. موسوى خویی، سید ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقی، بی جا، بی نا، بی تا، 391.

3 محقق داماد یزدى، سید مصطفی، قواعد فقه )محقق داماد(، تهران، مرکز نشر علوم اسامی، 1406، 1، 214.
4. موســوى خمینــی، ســید روح الّلــه، المكاســب المحرمــة )لإلمــام الخمینــی(، قــم، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 

خمینــی قــدس ســره، 1415، 2، 414.
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ــزرگ اســالم و ایــران، خلیلــی، عبــاس، حالــت ، ابــو القاســم، تهــران، مؤسســه  1. ابــن اثیــر جــزرى، تاریــخ کامــل ب

ــی ، ، 1371، 7، 303. ــات علم مطبوع

2. طبرى، محمد بن جریر ، تاریخ طبری، پاینده ، ابو القاسم ، تهران ، اساطیر ، 1375، 3، 1195.

3. واقدى،   محمد بن عمر، المغازی ، دامغانی، محمود مهدوى، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369، 674.

4. میرشــریفی، ســید علــی، درســنامه آشــنایی بــا تاریــخ اســالم، پیــام آور رحمــت، تهــران، نشــر مشــعر، 1389، 2، 

کینــه ای کــه در ســینه داشــت پــس از تسلیم شــدن قبیلــه بنــی جذیمــه و بــر زمیــن گذاشــتن ادوات 
ــان داد.1 پیامبــر )ص( بــه محــض اطــاع از ایــن واقعــه دردنــاک، ضمــن  ــه قتــل آن جنگــی، فرمــان ب
ابــراز ناراحتــی و بیــزاری از ایــن عمــل خالــد، حضــرت علــی )ع( را بــرای جبــران خســارات جانــی و 

مالــی بــه ایــن ســرزمین فرســتاد.2

ــد، رســول  ــر )ص( آم ــش پیامب ــی )ع( پی ــد: »چــون عل ــن ماجــرا می گوی ــدی در خصــوص ای واق
خــدا )ص( پرســید: چــه کــردى؟ گفــت: اى رســول خــدا، پیــش قومــی رفتیــم کــه مســلمان بودنــد و 
در ســرزمین خــود مســاجدى ســاخته بودنــد، خون بهــا و تــاوان آنچــه را کــه خالــد از میــان بــرده بــود 
پرداختــم، حتــی تــاوان ظرف هــاى خــوراک ســگ ها را هــم دادم و مقــدارى از مــال کــه باقــی مانــده 
بــود بــه آنهــا بخشــیدم و گفتــم: ایــن از جانــب رســول خداســت در قبــال برخــی از خرابی هــا کــه آن 
حضــرت ممکــن اســت از آن اطــاع نداشــته باشــد و شــما هــم از آن مطلــع نشــده باشــید. پیامبــر )ص( 
ــه او فرمــان داده  ــودم، بلکــه ب ــداده ب ــد دســتور کشــتن ن ــه خال فرمــود: بســیار خــوب کــردى، مــن ب
ــد اعتنایــی  ــه خال ــد: پیامبــر )ص( ب ــد. همچنیــن ایشــان می گوی ــه اســام فراخوان ــا آنهــا را ب ــودم ت ب
ــدا  ــه خ ــه ب ــرد ک ــرض می ک ــدا ع ــول خ ــه رس ــرر ب ــد مک ــد و خال ــود و از او روى برمی گردان نمی فرم

ســوگند مــن آنهــا را از روى کینــه و دشــمنی نکشــتم«.3

طبــق نظــر اهــل ســنت و نیــز ادعــای خــود خالــد ایــن اتفــاق ناشــی از برداشــت غلــط او ، نــه از 
ــه جبــران خســارات  ــوده اســت و چه بســا بتــوان گفــت دســتور حضــرت رســول )ص( ب روی تعمــد ب
ــدگاه مشــهور  ــق دی ــه طب ــد اســت. البت ــودن عمــل خال ــی ب ــر خطئ ــل ب ــز دلی ــال نی وارده از بیت الم
ــه  ــا ب ــوده اســت ام ــت شــده و مســتحق قصــاص ب ــن ماجــرا مرتکــب خیان ــد در ای اهــل تشــیع، خال
ــن وجــود برخــی از  ــا ای ــم در حــق او اجــرا نشــده اســت. ب ــن حک ــر ای ــح مهمت خاطــر برخــی مصال
ــد  انکارشــدنی نیســت  ــت خال ــد: گرچــه جنای ــد گفته ان ــه عــدم قصــاص خال ــه در توجی علمــای امامی
ولــی همیــن کــه او مدعــی کفــر بنــی جذیمــه شــد شــبهه ایجــاد شــد و بــا وجــود شــبهه، حــد ســاقط 
ــرده  ــم می ک ــی حک ــادى و عرف ــن ع ــدا )ص( از روى موازی ــول خ ــه رس ــت ک ــی اس ــردد و بدیه می گ

اســت نــه از روى علــم غیــب.4

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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ــورد  ــه م ــم اینک ــر )ص( علی رغ ــورد پیامب ــوه برخ ــرا و نح ــن ماج ــه ای ــورت باتوجه ب ــر ص در ه
از مصادیــق اعمــال حاکمیــت اســت، می تــوان گفــت همان گونه کــه در ایــن اتفــاق دردنــاک و 
ــه  ــی ب ــط و اشــتباه، ســبب ورود خســارات نپذیرفتنــی می شــود، ول ــا برداشــت غل ــد ب تأســف بار، خال
ــوند، در  ــران می ش ــال جب ــوی بیت الم ــت از س ــا پرداخ ــارات وارده ب ــول، خس ــرت رس ــتور حض دس
تمامــی خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت، مســئولیت جبــران بــه عهــده دولــت و حکومــت اســامی 
می باشــد؛ چراکــه در ایــن ماجــرا کــه یــک عمــل حاکمیتــی اســت، حضــرت )ص( دســتور بــه جبــران 
ــه وســیله بیت المــال را می دهــد. روشــن اســت ســنت معصــوم )ع( یعنــی قــول و فعــل و  خســارات ب

تقریــر او حجــت و معتبــر اســت.

بند چهارم. دستور پرداخت دیه به جهت خطای در اجرای حد 

بــر اســاس روایتــی کــه مؤلــف کتــاب عوالــی اللئالــی نقــل نمــوده، پیامبــر اســام )ص( پــس از اقرار 
ماعــز بــه ارتــکاب جــرم زنــا، طبــق دســتور شــرع حکــم بــه رجــم ایشــان نمودنــد. در حیــن اجــرای 
مجــازاِت رجــم توســط مســلمانان، ماعــز از گــودال فــرار نمــود. بافاصلــه زبیــر بــا پرتــاب اســتخوان بــه 
ســمت ماعــز و مصــدوم نمــودن ایشــان، مانــع فــرار او شــد. مــردم بــا ســرعت خــود را بــه ماعــز رســانده 
ــه پرداخــت دیــه  ــه قتــل رســاندند. حضــرت رســول )ص( پــس از اطــاع از واقعــه، دســتور ب و او را ب
ــت  ــر نمی بایس ــرد دیگ ــرار ک ــی ف ــاختید وقت ــش نس ــرا رهای ــد: چ ــال داده و فرمودن ــز از بیت الم ماع
ــد: حضــرت )ص(  ــود. راوی می گوی ــرده ب ــاه ک ــه گن ــرار ب ــه او خــودش اق ــد؛ چراک ــش می کردی تعقیب

فرمودنــد: »چنانچــه علــی )ع( در جمــع شــما حاضــر بــود هیــچ گاه گمــراه نمی شــدید«.1

ــر  ــه در اث ــز را ک ــای ماع ــام )ص( خون به ــر اس ــه، پیامب ــن حادث ــد در ای ــان ش ــه بی همان گونه ک
ــود،  ــه ناحــق کشــته می ش ــی اســت ب ــل حاکمیت ــک عم ــه ی ــد ک ــم ح ــرای حک ــان اج قصــور مجری
ــال  ــت در اعم ــت دول ــدگاه مصونی ــز دی ــور نی ــت مذک ــن روای ــد؛ بنابرای ــت می کن ــال پرداخ از بیت الم
حاکمیــت را نقــض کــرده و دلیــل بــر مســئولیت دولــت نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت 

می باشــد.
پنــد پنجــم.  فــوت در اثــر تــرس از هجــوم ســپاه در حــال حملــه و دســتور 

بــه پرداخــت خســارت

ــت  ــر را شکس ــه و زبی ــون طلح ــام چ ــّی علیه الّس ــد: »عل ــی می فرمای ــی در روایت ــوم کلین مرح

1. ابــن أبــی جمهــور، محمــد بــن زیــن الدیــن، عوالــی اللئالــی العزیزیــة فــی األحادیــث الدینیــة، قــم، دار ســید 

الشــهداء للنشــر ، 1405، 3، 557.
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داد، ســپاه جمــل رو بــه فــرار نهادنــد، و در وســط راه بــه زنــی آبســتن برخوردنــد، آن زن از مشــاهده 
فراریــان، وحشــت زده و سراســیمه شــد و ســقط جنیــن نمــود، و جنیــن ُمــرد و پــس از آن مــادر نیــز 
ــا کودکــش در راه افتــاده  ــا آن زن کــه ب درگذشــت. علــّی بــن ابــی طالــب علیــه الّســام و یارانــش ب
ــد:  ــردم گفتن ــید، م ــرای آن زن پرس ــام از ماج ــه الّس ــی علی ــد: عل ــدند. راوى می گوی ــه ش ــود مواج ب
او آبســتن بــود، و چــون جنــگ و هزیمــت را دیــد، ترســید. امــام علیــه الّســام از ایشــان پرســید کــه 
کــدام یــک زودتــر مــرد؟ گفتنــد: پســرش پیــش از خــودش جــان داد. امــام علیــه الّســام شــوهر آن زن 
)پــدر پســر مــرده( را فــرا خوانــد، و دو ثلــث دیــه پســرش را بــه عنــوان ارث بــه او داد و ثلــث دیــه را 
بــراى مــادر درگذشــته کــودک گذاشــت، و پــس از آن نصــف دیــه را کــه بــه عنــوان ارث پســر مــرده 
ــه مــادرش رســیده بــود بابــت ارث بــه شــوهر آن زن داد و بقیــه را بــه خویشــاوندان آن زن ســپرد.  ب
ســپس نصــف دیــه آن زن درگذشــته را کــه 2500 درهــم بــود بابــت ارث بــه شــوهر داد. ایــن بــدان 
جهــت بــود کــه آن زن بــه هنــگام ســقط کــودک در اثــر بیــم و هــراس فرزنــد دیگــرى نداشــت و بقیــه 
دیــه زن را بــه خویشــاوندان او داد. امــام )ع( تمــام مبلــغ دیــه را از بیت المــال بصــره پرداخــت نمــود«.1

 
ــد  ــدون تردی ــا دشــمن کــه ب ــارزه لشــکر اســام ب ــر مب ــز چــون در اث ــت نی ــن روای ــر اســاس ای ب
یــک عمــل حاکمیتــی اســت خســارتی بــه دیگــری ولــو ناخواســته وارد شــد، امــام )ع( خســارات وارده 
را از بیت المــال جبــران نمــود؛ بنابرایــن ایــن حدیــث نیــز ناقــض نظریــه مصونیــت دولــت در اعمــال 

ــد. ــه خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت مســئول می دان ــت را نســبت ب ــوده و دول حاکمیــت ب

ــت و  ــر دول ــیله غی ــو به وس ــارتی ول ــامی خس ــه اس ــه در جامع ــات، آنجاک ــی روای ــی در برخ حت
ــر ازدحــام  ــر اث ــه ب ــا مراســم حــج و عرف ــه ی ــًا در نمــاز جمع ــه شــخص وارد شــود مث ــان او ب کارکن
جمعیــت، شــخصی کشــته شــود و قاتــل او مشــخص نباشــد، دولــت مســئول جبــران خســارت دانســته 
شــده اســت کــه دیــه او از بیت المــال بایــد پرداخــت شــود.2 ایــن مســئولیت دولــت بــدون تردیــد ناشــی 
ــت اســامی موظــف اســت از جــان و خــون آحــاد  ــه برعهــده او می باشــد. دول ــه ای اســت ک از وظیف

1.کلینــی، محمــد بــن یعقــوب بــن اســحاق، الكافــی )ط - اإلســالمیة(، تهــران، دار الکتــب اإلســامیة، 1407، 7، 138؛ 

ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه 

علمیــه قــم، 1413، 4، 308.

ــب اإلســامیه، 1407، 10،  ــران، دار الکت ــان(، ته ــق خرس ــكام )تحقی ــب األح ــن الحســن، تهذی 2. طوســی، محمــد ب

202؛ أبــو محمــد موفــق الدیــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعیلــی المقدســی ثــم الدمشــقی الحنبلــی، 

الشــهیر بابــن قدامــة المقدســی، المغنــی البــن قدامــة، قاهــره، مکتبــة القاهــرة، 1388هـــ - 1968م، 8، 493؛ کلینــی، محمــد 

بــن یعقــوب بــن اســحاق، الکافــی )ط - اإلســامیة(، تهــران، دار الکتــب اإلســامیة، 1407، 7، 355؛ ابــن بابویــه، محمــد بــن 

علــی، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 1413، 4، 165.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت
 به اعمال زیان بار حاکمیتی در قبال شــهروندان
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ــران خســارت  ــه جب ــد موظــف ب ــی نمای ــن خصــوص کوتاه ــد و چنانچــه در ای ــه محافظــت کن جامع
خواهــد بــود. خاصــه اینکــه براســاس روایاتــی کــه ذکــر شــد و نیــز روایــات متعــدد دیگــری از ایــن 
دســت، نظریــه مصونیــت دولــت در اعمــال حاکمیــت از نظــر اســام پذیرفتــه نیســت بلکــه بــر اســاس 
صریــح روایــات متعــدد، دولــت در برابــر خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت، مســئول بــوده و بایــد 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــذار جمه ــدگاه قانونگ ــت دی ــروری اس ــن ض ــد؛ بنابرای ــارت نمای ــران خس جب
مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، در خصــوص مصونیــت دولــت نســبت بــه خســارات ناشــی از اعمــال 

حاکمیــت اصــاح شــود. 

نتیجه

امــروزه دیــدگاه اعمــال حاکمیــت و تصــدی، حتــی در کشــور فرانســه کــه خاســتگاه ایــن نظریــه 
بــوده و روزگاری نیــز بــه عنــوان دیــدگاه غالــب مطــرح بــوده، میــان حقوقدانــان مــورد پذیــرش نیســت 
و بــا توجــه بــه نقدهــای جــدی کــه بــه آن وارد اســت تقریبــًا متــروک شــده اســت؛ بنابرایــن تبعیــت 
قانونگــذار ایــران در مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی از ایــن دیــدگاه، غیرمنطقــی بــه نظــر می رســد، 
ــه اینکــه از نظــر فقهــی نیــز اطــاق ادلــه ضمــان و نیــز روایــات متعــددی ازجملــه  خصوصــًا باتوجه ب
ــر )ص( و  ــی پیامب ــیره حکومت ــلمان، س ــال مس ــت م ــل و حرم ــت ط ــه، روای ــن نبات ــغ ب ــت اصب روای
حضــرت علــی )ع( داللــت بــر مســئولیت دولــت در برابــر خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت دارنــد و 
دولــت موظــف اســت خســارات ناشــی از اینگونــه اعمــال را از بیت المــال جبــران کنــد. عاوه براینکــه 
ــد منشــأ ســلیقه ای  ــران خســارات ناشــی از اعمــال حاکمیــت، می توان ــت در جب ــار دانســتن دول مخت
و خودســرانه عمــل کــردن دولــت و مســئولین دولتــی شــود کــه ایــن خــود مفســده و نقصانــی دیگــر 
در مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود مــاده فــوق اصــاح شــده و 
دولــت نیــز بــدون تبعیــض هماننــد دیگــر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، نســبت بــه خســارات ناشــی از 

تمامــی اعمــال خــود، اعــم از تصدی گــری و حاکمیتــی، مســئول شــناخته شــود.
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Jurisprudential legal analysis of government civil lia-
bility for harmful acts of government against citizens
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Abstract: Governments, like other individuals, sometimes cause harm to citizens 
due to some excesses in their activities. In such cases, is the government obliged to 
compensate? According to the theory of “acts of tenure and sovereignty” proposed 
by French jurists, the government is solely liable for damages resulting from the ex-
ercise of its tenure. Article 11 of the Iranian Civil Liability act also does not require 
the government to compensate damages resulting from the exercise of sovereignty. 
In my opinion, this separation is not legally based on reality and is not commensurate 
with the truth of administrative actions; Because all the actions of the government 
- unlike private individuals - are in the direction of providing and providing public 
services. Of course, in some cases, due to Mohsen or other justified reasons, the gov-
ernment may be exempted from paying damages, which in these cases is not contrary 
to the previous statement (the principle of government responsibility). 
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