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چکیده
ــرای  ــات کشــوری )ب ــت خدم ــام مدیری ــون ع ــر حاکمیــت دو قان ــاوه ب ــران، ع در نظــام اســتخدامی ای
بخشــهمه نظام هــای حقوقــی در مــورد ایــن اصــل توافــق نظــر دارنــد کــه واردکننــده زیــان بایــد آن زیــان را 
جبــران کنــد. در ایــن میــان، پرســش آن اســت کــه آیــا می تــوان دولــت را به عنــوان مســئول تأمیــن امنیت و 
رفــاه شــهروندان، تابــع ایــن قاعــده شــمرد و در زمــان وقــوع بــای طبیعــی، دولت را مســئول جبران خســارت 

واردشــده دانســت؟ 
قانــون مدیریــت بحــران کشــور، دولــت را مســئول جبــران خســارت ناشــی از بایــای طبیعــی )بــه عنــوان 
ــن در  ــه بحــران( در حــق اشــخاص آســیب دیده دانســته اســت. ای یکــی از مصداق هــای مخاطــره منجــر ب
حالــی اســت کــه خســارت ناشــی از بایــای طبیعــی، قابــل انتســاب بــه عملکــرد دولــت نیســت. در نتیجــه، 

نمی تــوان مســئولیت را »مســئولیت مدنــی« بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت. 
فرضیــه پژوهــش آن  اســت کــه ماهیــت ایــن مســئولیت، تکلیفــی اســت کــه  در راســتای وظیفه بازســازی 
و بازتوانــی )یکــی از مراحــل مدیریــت بحــران( بــر عهــده دولــت قــرار گرفتــه و حاکمیــت را بــه عنــوان پاســدار 
حقــوق طبیعــی، ملــزم بــه تهیــه حداقل هــای الزم بــرای ادامــه حیــات افــراد آســیب دیده کــرده اســت. البتــه 
در فرضــی کــه دولــت در انجــام هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران هنگام بــروز بــای طبیعــی کوتاهی کند 

و از آن محــل، آســیبی متوجــه اشــخاص گــردد، مســئولیت جبــران خســارت بــر عهــده دولــت خواهــد بود. 
بــه عبارتــی دیگــر، بــا تصویــب قانــون مدیریــت بحــران بــر دامنــه مســئولیت دولــت در مــاده 11 قانــون 
مســئولیت مدنــی افــزوده شــده اســت؛ زیــرا بــه موجــب ایــن قانــون، دولــت در اعمــال حاکمیــت در دو فرض، 
مســئول خواهــد بــود: فــرض نخســت، مــواردی کــه بــه حکــم قانــون، مســئول شــناخته شــود )تکلیــف بــه 
جبــران در راســتای وظیفــه بازســازی و بازتوانــی(؛ فــرض دوم، مــوردی کــه در اعمال حاکمیــت مرتکب تقصیر 
گــردد )تقصیــر در انجــام هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران(. ایــن تحقیــق بــا روش کتاب خانه ای و بررســی 

مقــررات مرتبــط انجام شــده اســت.
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مقدمه
ــد  ــرری نبای ــچ ض ــه هی ــد ک ــر دارن ــق نظ ــل تواف ــن اص ــر ای ــر س ــی ب ــای حقوق ــه نظام ه هم
جبران ناشــده باقــی بمانــد. ایــن اصــل، مبنــا و شــاکله حقــوق مســئولیت مدنــی بــه شــمار مــی رود کــه 
بــه موجــب آن، هــر شــخص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی در صورتــی کــه موجــب ضــرر دیگــری گــردد، 
مســئولیت جبــران آن را نیــز بــر عهــده خواهــد داشــت. بــا ایــن بیــان، یکــی از مســائلی کــه بــه ذهــن 
می رســد، مســئولیت مدنــی دولــت بــه عنــوان مهم تریــن شــخص حقوقــی حقــوق عمومــی در جبــران 
خســارت واردشــده بــه اشــخاص اســت. در تعریــف مســئولیت مدنــی دولــت آمــده اســت: »الــزام دولــت 
نســبت بــه شــخص زیان دیــده در پرداخــت غرامــات زیــان وارده بــه او کــه ناشــی از عمــل غیــر قانونــی 
منتســب بــه دولــت یــا عمــل غیــر قانونــی او )دولــت( بــوده و یــا تکلیــف دولــت اســت بــه پرداخــت 

غرامــات زیان دیــده کــه بــه موجــب قانــون مقــرر گردیــده اســت«.1
ــد  ــناخته نمی ش ــه رســمیت ش ــادی ب ــرن 19 می ــه نخســت ق ــا نیم ــت ت ــی دول مســئولیت مدن
ــارت  ــران خس ــت و جب ــی دول ــا جواب گوی ــت ب ــق دول ــت مطل ــل حاکمی ــه اص ــود ک ــر آن ب ــاور ب و ب
ــده  ــکاب خطــا«، پادشــاه، نماین ــت پادشــاه از ارت ــه مصونی ــق »نظری ــات دارد. مطاب ــه دســت او مناف ب
ــتباه مصــون اســت،  ــا و اش ــد از خط ــده خداون ــن محســوب می شــد و چــون نماین ــدا در روی زمی خ
نمی توانســت مســئول باشــد. حتــی اگــر شــاه ســبب ضــرری هــم می شــد، مســئولیت نداشــت؛ زیــرا 

ــرد.2 ــرا می ک ــد را اج ــتورهای خداون ــًا دس صرف
ــود.  ــرف ب ــدرت ص ــال ق ــر از اعم ــه فرات ــی روی آورد ک ــه فعالیت های ــت ب ــرن 19،  دول ــه ق از نیم
ــه  ــت آزاد3 ب ــه رقاب ــر نظری ــت تأثی ــی و تح ــور اجتماع ــت در ام ــت دول ــترش دخال ــا گس ــن، ب بنابرای
وجــود چنیــن مســئولیتی نیــاز احســاس شــد و بــا تفکیــک بیــن اعمــال حاکمیتــی و اعمــال تصــّدی،4  

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(

1. زرگوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، تهران: میزان، چاپ اول، 1389، ج 1، ص 43.
ــت ناشــی از فعــل شــخصی، فعــل اشــیا و  ــی دول ــی در طــرح مســئولیت مدن 2. یزدانیــان، علی رضــا، »گام های
فعــل غیــر در حقــوق ایــران و فرانســه«، فصل نامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی، دوره چهــل و پنجــم، 1394، شــماره 3، 
ص 506؛ غمامــی، مجیــد، مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال کارکنــان خــود، تهــران: دادگســتر، چــاپ اول، 

1376، صــص 16-17؛ موســی زاده، ابراهیــم، حقــوق اداری، تهــران: دادگســتر، چــاپ دوم، 1393، ص 625؛  
  Laski, H., “The Responsibility of the state in England”, Harvard Law Review, 1919, Vol. 32, No. 5, p. 472 
ــت«، فصل نامــه علمــی و  ــی دول ــئولیت مدن ــئولیت در مس ــت و مس ــری مصونی ــی نظ 3. زرگــوش، مشــتاق، »مبان

تخصصــی حقــوق عمومــی، ســال ســوم،1388، شــماره 5، ص84. 
4. مــاده 8 قانــون خدمــات کشــوری )مصــوب 1386( در تعریــف اعمــال حاکمیتــی چنیــن آورده اســت: »امــور حاکمیتــی، آن 
دســته از امــوری اســت کــه تحقــق آن موجــب اقتــدار و حاکمیــت کشــور اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه 
اقشــار جامعــه گردیــده و بهره منــدی از ایــن نــوع خدمــات موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران نمی شــود...«. بــا ایــن 
حــال، دولــت در اعمــال تصــدی دولــت بــه کارهایــی می پــردازد کــه مــردم نیــز در روابــط خصوصــی خــود انجــام می دهنــد. 
در واقــع، دولــت در ایــن گونــه اعمــال هماننــد ســایر اشــخاص حقوقــی بــه داد و ســتد می پــردازد. )نــک: کاتوزیــان، ناصــر، 
حقــوق مدنــی )وقایــع حقوقــی(: دوره مقدماتــی، تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار، چــاپ چهاردهــم، 1387، ص 125(



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره دوازدهم / پاییز 1401

229

1.  صفایی، ســید حســین، »مســئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی الیحه جدید دولت در این زمینه«، مجله 

مؤسســه حقوق تطبیقی، 1385، شماره 1، ص 21.

2-Elmenyawi, H., “Public Tort Liability: Recommending an Alternative to Tort Lability and No- fault compensa-

 tion”, Global Jarist Advances, 2003, Vol. 3, Issue 1, Article 1, p .6

مســئولیت مدنــی دولــت در اعمــال تصــّدی پذیرفتــه شــد. ایــن تفکیــک چنیــن توجیــه می شــد کــه  
دولــت در خصــوص اعمــال حاکمیــت کــه در راســتای منافــع عمومــی اســت و بــا اســتفاده از اقتــدار 
ملــی صــورت می پذیــرد، مســئولیت نــدارد؛ زیــرا در ایــن اعمــال، قصــد انتفــاع وجــود نــدارد. تنهــا در 
خصــوص اعمــال تصــّدی کــه دولــت ماننــد اشــخاص خصوصــی بــه امــور تجــاری می پــردازد، مکلــف 

بــه جبــران ضــرر اســت. ایــن ضابطــه بعدهــا بــا چنیــن انتقادهایــی مواجــه شــد:
1. ضابطه دقیقی برای تمیز و تشخیص اعمال حاکمیت و تصّدی وجود ندارد.

2. ناعادالنــه اســت کــه زیان هــای ناشــی از اعمــال حاکمیــت بــه شــخص یــا اشــخاص معینــی تحمیل 
شــود و عمــوم مــردم کــه از ایــن گونــه اعمــال ســود می برنــد، در جبــران خســارت شــریک نباشــند.

3. این نظریه از لحاظ عملی، مبتنی بر دوگانگی دولت است که پذیرفتنی نیست.
4. این نظریه از لحاظ عملی، قلمرو حقوق اداری و مسئولیت دولت را به غایت محدود می کند.1

از منظــر منتقــدان، وقتــی در منافــع ناشــی از اعمــال حاکمیــت، همــه ســهیم هســتند، ناعادالنــه 
خواهــد بــود کــه گــروه خاصــی، ضــرر آن را تحمــل کنــد. پــس بایــد در ایــن زمینــه نیــز ماننــد اعمــال 

تصــّدی، بــرای دولــت، قائــل بــه مســئولیت مدنــی شــد.2
ــی و  ــور اجتماع ــت در ام ــزون دول ــت روزاف ــز دخال ــده و نی ــای مطرح ش ــه ایراده ــه ب ــا توج  ب
اقتصــادی، دیدگاه هــای نویــن بــه گســترش دامنــه مســئولیت مدنــی دولــت متمایــل گشــت و »اصــل 
مســئولیت« بــه تدریــج، جــای »اصــل مصونیــت« را گرفــت. در حقــوق ایــران نیــز مســئولیت مدنــی 
ــدان  ــه شــد: »کارمن ــی )مصــوب 1339(  پذیرفت ــون مســئولیت مدن ــاده 11 قان ــب م ــا تصوی ــت ب دول
ــا در  ــه مناســبت انجــام وظیفــه عمــداً ی ــه آن هــا کــه ب ــت و شــهرداری ها و مؤسســات وابســته ب دول
ــارات وارده  ــران خس ــد، شــخصًا مســئول جب ــه اشــخاص وارد نماین ــارتی ب ــی، خس ــه بی احتیاط نتیج
می باشــند، ولــی هــر گاه خســارت وارده، مســتند بــه عمــل آنــان نبــوده و مربــوط بــه نقــص وســایل 
ــه  ــا مؤسس ــده اداره ی ــر عه ــارات ب ــران خس ــورت، جب ــن ص ــد، در ای ــور باش ــات مزب ادارات و مؤسس
مربوطــه اســت، ولــی در مــورد اعمــال حاکمیــت دولــت، هــر گاه اقداماتــی کــه برحســب ضــرورت بــرای 
تأمیــن منافــع اجتماعــی طبــق قانــون بــه عمــل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود، دولــت مجبــور بــه 

ــود«.  پرداخــت خســارات نخواهــد ب
ــی و  ــال حاکمیت ــان اعم ــک می ــه تفکی ــه نظری ــی ب ــود، ایرادهای ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــان  گون هم
تصــّدی مطــرح شــده اســت. فقــه نیــز از مســئولیت مدنــی دولــت در قالــب مســئولیت مدنــی بیت المــال 
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ــدون تفکیــک میــان اعمــال حاکمیتــی و اعمــال تصــّدی پشــتیبانی می کنــد، آن  ــه طــور مطلــق و ب ب
هــم بــا ایــن اســتدالل کــه میــان حاکــم و محکــوم هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد و همــه مــردم در مقابــل 
قوانیــن اســامی، در حــوزه مدنــی و جزایــی برابرنــد.1 مــواد پراکنــده ای نیــز پــس از قانــون مســئولیت 
مدنــی تصویــب گردیــده کــه در آن هــا بــه مســئولیت مدنــی دولــت در اعمــال حاکمیتــی اشــاره شــده 
اســت.2 بــا ایــن وصــف، قانــون مســئولیت مدنــی بــه عنــوان قانــون حاکــم در مــاده 11 خــود هم چنــان 
بــر مســئولیت دولــت در اعمــال تصــّدی تأکیــد دارد و در اعمــال حاکمیتــی، مســئولیتی را متوجــه دولــت 
نمی دانــد. مطابــق ایــن مقــرره، دولــت در صورتــی در برابــر اعمــال خــود مســئولیت دارد کــه ایــن اعمــال 
از اعمــال تصــّدی بــوده و خســارت واردشــده ناشــی از نقــص یــا کمبــود وســایل و امکانــات دولــت باشــد.3

ــاری  ــت در حــوادث زیان ب ــف دول ــه تکلی ــت، ب ــی دول ــان، در مباحــث مســئولیت مدن ــن می در ای
ماننــد ســیل و زلزلــه و مســئولیت مدنــی آن در قبــال ایــن حــوادث بــه عنــوان مســئول تأمیــن امنیــت 
ــا تصویــب  ــه خصــوص ب ــزوم بررســی ایــن موضــوع ب ــر توجــه شــده اســت. ل ــاه شــهروندان کم ت و رف
قانــون مدیریــت بحــران کشــور در ســال 1398 بیــش از پیــش احســاس می شــود کــه بــه موجــب آن، 
ارتقــای توان منــدی جامعــه در پیش گیــری از وقــوع بحــران و در صــورت بــروز پاســخ مؤثــر و مقابلــه 
بــا آن بــا هــدف تــاب آوری و کاهــش خســارات و نیــز بازســازی و بازتوانــی مناطــق آســیب دیده از مهــم 
ــا اســتفاده از  تریــن وظایــف و اهــداف ســازمان مدیریــت بحــران اســت. از ایــن رو، در ایــن مجــال، ب
ــا تکالیــف  ــه ای و تحقیــق در مبانــی و قواعــد مســئولیت مدنــی دولــت و تطبیــق آن ب روش کتاب خان
ــروز  ــان ب ــار آن در زم ــی و آث ــی، مبان ــوادث طبیع ــازی در ح ــخ و بازس ــی، پاس ــری، آمادگ پیش گی

ــود.  ــی بررســی می ش ــوادث طبیع ح
بــه عبــارت ســاده تر، بــا در نظــر گرفتــن قانــون مدیریــت بحــران در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش 
هســتیم کــه آیــا می تــوان دولــت را در قبــال حوادثــی کــه بــای طبیعــی نامیــده می شــود، مســئول 
دانســت؟ در صــورت مثبــت بــودن پاســخ، ماهیــت ایــن مســئولیت چیســت و دامنــه آن تــا کجــا ادامــه 
ــی، ماهیــت و حــدود مســئولیت دولــت در بایــای طبیعــی و  ــد؟ در ایــن راســتا، نخســت، مبان می یاب

ســپس شــرایط و شــیوه مطالبــه خســارت بررســی می شــود.

1. نجفــی، محمدحســن، جواهــر الــکام فــی شــرح شــرایع االســام، بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی، بــی تــا، ج 
40، ص 79؛ عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعه، قــم: مؤسســه آل البیــت، 1409، ج 27، ص 226؛ ســبحانی، 

جعفــر، االنصــاف فــی مســائل دام فیهــا الخــاف، قــم: مؤسســه امــام صــادق، چــاپ اول، 1423، ج 3،  ص 343.
2. مــاده واحــده قانــون جبــران خســارات وارده از انفجــار مهمــات نیروهــای مســلح )مصــوب 1356(: »بــه وزارت جنــگ، 
ژاندارمــری کشــور و شــهربانی کشــور اجــازه داده می شــود زیان هــای مالــی و خســارت ناشــی از صدمــات بدنــی و جانــی 
را کــه انفجــار مهمــات نیروهــای مســلح در خــارج از میدان هــای تیــر بــه اشــخاص وارد می شــود، حســب مــورد از محــل 
اعتبــار خــود جبــران نماینــد. ضوابــط و نحــوه جبــران خســارت برابــر آیین نامــه ای کــه وزارت جنــگ و کشــور تنظیــم و بــه 

تصویــب کمیســیون مربــوط مجلســین می رســد، تعییــن خواهــد شــد«. 
3. برای مطالعه مفهوم تقصیر دولت و تفکیک آن از خطای شخصی نک: غمامی، پیشین، صص 25 به بعد.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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1. زرگوش، مشتاق، »مسئولیت مدنی دولت در بایای طبیعی«، مجله رفاه اجتماعی، سال ششم، 1385، شماره 23، ص 306. 

ـ  مبانی و ماهیت مسئولیت دولت در بای طبیعی گفتار نخست 

بــرای درک بهتــر موضــوع الزم اســت مفهــوم بــای طبیعــی و رابطــه آن بــا مفهــوم حادثــه غیــر 
ــت و  ــب دول ــر از جان ــکاب تقصی ــرض ارت ــت در دو ف ــا، ماهیــت و حــدود مســئولیت دول ــه، مبن مترقب

تقصیــر نداشــتن دولــت بررســی شــود.

بند اول ـ مفهوم بای طبیعی
بــر اســاس بنــد الــف مــاده 3 قانــون مدیریــت بحــران کشــور، »مخاطــره، پدیــده طبیعــی یــا کنــش 
ــا  ــه جــز مــوارد نظامــی، امنیتــی و اجتماعــی( ]اســت[ کــه در صــورت وقــوع در محیــط ی انســانی )ب
ــا  ــن ب ــود.« هم چنی ــارت بار ش ــه خس ــران و حادث ــک بح ــه ی ــل ب ــد تبدی ــیب پذیر می توان ــه آس جامع
در نظــر گرفتــن مــاده 1 قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کــه در آن، بحــران اعــم از شــرایطی 
دانســته شــده اســت کــه »در اثــر حــوادث، رخدادهــا و عملکردهــای طبیعــی یــا انســانی )بــه جــز موارد 
ــود  ــه وج ــرل ب ــل کنت ــر قاب ــا غی ــی ی ــور ناگهان ــه ط ــی( ب ــی و اجتماع ــای امنیت ــه در حوزه ه موضوع
می آیــد...«، می تــوان بــای طبیعــی را بــه حوادثــی تعبیــر کــرد کــه منشــأ انســانی نداشــته و ایجــاد 

آن صرفــًا در نتیجــه عملکردهــای طبیعــی باشــد. 
ــه طــور  ــا منشــأ طبیعــی، عنــوان »بــای طبیعــی« داد کــه ب ــه حــوادث ب ــوان ب در صورتــی می ت
ــه صــورت  ــودن ب ــی ب ــل پیش بین ــا در صــورت قاب ــد ی ــده باش ــاد ش ــر ایج ــی و پیش بینی ناپذی ناگهان
ــیب  ــارت و آس ــقت، خس ــب مش ــوع آن موج ــر( و وق ــد )اجتناب ناپذی ــود آی ــه وج ــری ب کنترل ناپذی
ــه  ــی را ب ــای طبیع ــوان »ب ــه می ت ــور خاص ــه ط ــردد. ب ــانی گ ــه انس ــا جامع ــه ی ــک مجموع ــه ی ب
ــف کــرد کــه  ــر تعری ــر و در صــورت قابلیــت پیش بینــی، اجتناب ناپذی رخــداد طبیعــی پیش بینی ناپذی
موجــب صدمــه و خســارت بــه مجموعــه یــا جامعــه انســانی شــود«. بنابرایــن، در صورتــی کــه وقــوع 
ســیل بــر اثــر شکســته شــدن ســّدی باشــد کــه در آن، اصــول و قواعــد ایمنــی رعایــت نشــده یــا بــروز 
ــوان  ــرات اقلیمــی، موضــوع را نمی ت ــه تغیی ــی چــاه باشــد، ن ــر قانون ــر غی خشک ســالی در نتیجــه حف

ــای طبیعــی جــای داد.  در دســته بای
ــن  ــک بی ــر تفکی ــی ب ــان مبن ــی از حقوق دان ــده برخ ــاف عقی ــر خ ــه ب ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
بایــای طبیعــی و حــوادث غیــر مترقبــه بــر اســاس داشــتن یــا نداشــتن قابلیــت انتســاب حادثــه بــه 
دولــت، »حوادثــی کــه قابــل انتســاب بــه دولــت نباشــند، بــای طبیعــی و حوادثــی کــه قابــل انتســاب 
بــه دولــت باشــند، حــوادث غیــر مترقبــه هســتند.«1 بایــد دانســت حــوادث غیــر مترقبــه اعــم از بایــای 
طبیعــی و حــوادث زیان بــار بــا منشــأ انســانی اســت و عنــوان حادثــه غیــر مترقبــه، هــر دو نــوع از ایــن 
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حــوادث را شــامل می شــود. در تألیفــات حقوقــی نیــز حادثــه غیــر مترقبــه در حقــوق ایــران، معــادل 
بــا قــوه قاهــره یــا »فــورس مــاژور« دانســته شــده اســت کــه خارجــی بــودن، پیش بینی ناپذیــر بــودن 

ــودن از مشــخصات آن اســت.   ــر ب ــا دفع ناپذی ــر ی و احترازناپذی
ایــن مطلــب بــه وضــوح از روح مــواد قانــون مدیریــت بحــران کشــور )بندهــای الــف، چ، ح، د و ذ 
مــاده 3( و نیــز قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیب دیده در اثــر حــوادث غیــر مترقبــه، مصــوب 
1392 )کــه بــا عنــوان طــرح تســریع در رونــد بازســازی مناطــق زلزلــه زده بــه مجلــس شــورای اســامی 

تقدیــم شــده بــود( قابــل اســتنباط اســت.

ــر  ــرض تقصی ــی در ف ــوادث طبیع ــت در ح ــئولیت دول ــد دوم ـ مس  بن
ــتن نداش

ــرای  ــی ب ــی و مدیریت ــازوکاری قانون ــود س ــردن خــأ حاصــل از نب ــر ک ــی پ در ســال 1387 در پ
ــت  ــازمان مدیری ــون تشــکیل س ــب قان ــا تصوی ــت بحــران کشــور ب ــازمان مدیری ــت بحــران، س مدیری

ــت: ــته اس ــه دانس ــار مرحل ــامل چه ــران را ش ــت بح ــون، مدیری ــن قان ــت. ای ــکل گرف ــران ش بح
الف( پیش گیری )جلوگیری از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار آن در صورت وقوع(؛ 

ــت  ــف مدیری ــل مختل ــام مراح ــه را در انج ــی جامع ــه توانای ــی ک ــه اقدامات ــی )مجموع ب( آمادگ
بحــران افزایــش می دهــد(؛ 

ــا  ــه ب ــوع بحــران ک ــوع وق ــال وق ــه دنب ــات اضطــراری ب ــه خدم ــات و ارائ ــه )انجــام اقدام ج( مقابل
هــدف نجــات جــان و مــال انســان ها و تأمیــن رفــاه نســبی آن هــا و جلوگیــری از گســترش خســارت 

ــود(؛ ــرا می ش اج
د( بازســازی و بازتوانــی )بازگردانــی وضعیــت عــادی بــه مناطــق آســیب دیده، مجموعــه اقدامــات 

ــت طبیعــی(. ــه حال ــدن شــرایط جســمی و روحــی و اجتماعــی آســیب دیدگان ب ــرای بازگردان الزم ب
بــا تصویــب قانــون مدیریــت بحــران کشــور در ســال 1398 هم چنــان بــر لــزوم رعایــت و تحقــق 
ــاده 1(.  ــد ) م ــد ش ــازمان تأکی ــف س ــداف و وظای ــن اه ــی از مهم تری ــوان  برخ ــه عن ــل ب ــن مراح ای
ماحظــه می شــود بازســازی و بازتوانــی بــه موجــب قانــون مدیریــت بحــران )مــاده 1 و 19(، یکــی از 
وظایــف ســازمان مدیریــت بحــران تعریــف شــده و دولــت مکلــف گردیــده اســت اعتبــارات مــورد نیــاز 
ــا  آســیب دیدگان را در قالــب کمک هــای باعــوض و مابه التفــاوت ســود و کارمــزد تســهیات بانکــی ب

1. کاتوزیــان، ناصــر، مســئولیت مدنــی ) الزام هــای خــارج از قــرارداد(، تهــران: دانشــگاه تهــران، چــاپ دوازدهــم، 1392، ص 

479؛ جعفــری لنگــرودی، محمدجعفــر، مبســوط در ترمینولــوژی حقــوق، تهــران: گنــج دانــش، چــاپ دوم، 1387، ج 3، ص 

296؛ امامــی، ســید حســن، حقــوق مدنــی، تهــران: اســامیه، چــاپ بیســت و ســوم، 1382، ج 1، ص 247؛ صفایــی، ســید 

حســین، دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی: قواعــد عمومــی قراردادهــا، تهــران: میــزان، چــاپ اول، 1382، ص 216؛ نظــری، 

ایران دخــت، »مســئولیت مدنــی خســارات ناشــی از تصادفــات«، نــدای صــادق، 1381، شــماره 26 و 27، ص 126.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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شــرایط مقــرر در اختیــار آنــان قــرار دهــد. هم چنیــن قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیب دیده 
بــر اثــر حــوادث غیــر مترقبــه در مــواد متعــدد بــه ایــن تکلیــف دولــت اشــاره کــرده اســت.1 ســؤالی کــه 
در ایــن بــاره ممکــن اســت بــه ذهــن برســد، آن اســت کــه ماهیــت ایــن الــزام چیســت؟ آیــا می تــوان 

آن را بــه معنــی وجــود مســئولیت مدنــی2 بــه معنــای خــاص کلمــه بــرای دولــت دانســت؟

الف( مسئولیت دولت
ــر  ــران مبتنــی ب ــی در حقــوق ای ــی، مســئولیت مدن ــون مســئولیت مدن ــاده 1 قان ــه م ــا توجــه ب  ب
ــل  ــر عام ــد تقصی ــات کن ــه اثب ــد ک ــد خســارت بخواه ــی می توان ــده در صورت ــر اســت و زیان دی تقصی
زیــان ســبب ورود خســارت بــه او شــده اســت. بنابرایــن، دولــت در فرضــی، مســئول جبــران خســارت 
ــود کــه مرتکــب تقصیــر شــده باشــد.3 عبــارت »... ضــرر در نتیجــه  ــه اشــخاص خواهــد ب واردشــده ب
نقــص وســایل ادارات و مؤسســات باشــد« در مــاده 11 ق.م.م نیــز بــر لــزوم وجــود شــرط تقصیــر بــرای 
توجــه مســئولیت بــه دولــت داللــت دارد. ایــن در حالــی اســت کــه در فــرض وقــوع بــای طبیعــی )در 
حالتــی کــه دولــت همــه تکالیــف خویــش را در مراحــل مختلــف پیش گیــری و مدیریــت بحــران انجــام 
داده باشــد(، ورود زیــان در نتیجــه عملکــرد پدیده هــای طبیعــی اســت. از ایــن رو، قابــل انتســاب بــه 

دولــت نیســت تــا بتــوان ارکان مســئولیت مدنــی را در آن محقــق شــمرد. 
بنابرایــن، ماهیــت الــزام دولــت بــه بازســازی و جبــران ایــن خســارات را نمی تــوان مســئولیت مدنــی 
بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت، بلکــه تکلیفــی قانونــی اســت کــه قانون گــذار آن را در راســتای مدیریت 
بحــران و وظیفــه اداره جامعــه بــر عهــده دولــت قــرار داده اســت. در توجیــه ایــن مســئولیت آمــده اســت: 
»رابطــه دولــت و افــراد از قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص تبعیــت نمی کنــد تــا وقــوع بایــا بــه اعتبــار 
فقــدان رابطــه علیــت بــه عنــوان رکــن بنیادیــن مســئولیت مدنــی، رافــع مطلــق مســئولیت دولت نســبت 
ــر  ــن مســئولیت، غی ــت، مســئول اســت و چــون ای ــز دول ــا نی ــن  ج ــه در ای ــدگان باشــد، بلک ــه بادی ب

قــراردادی و از ســوی دیگــر، متضمــن بــار مالــی اســت، چهــره ای مدنــی دارد«.4

1. مــاده واحــده قانــون تســریع در بازســازی مناطــق آســیب دیده در اثــر حــوادث غیــر مترقبــه )مصــوب 1392(، بندهــای 

1ـ 5، 7 و 8.

2. حقــوق و تکالیــف شــخص بــه جبــران زیانــی کــه بــر اثــر عمــل نامشــروع او به دیگــری وارد شــده تــا در نتیجــه این جبران شــخص 

زیان دیــده حتی االمــکان در وضعیــت پیــش از وقــوع ضــرر قــرار گیــرد. )صفایــی، ســید حســین و حبیب اللــه رحیمــی، مســئولیت 

مدنــی، تهــران: ســمت، چــاپ نهــم، 1395، ص 61؛ کاتوزیــان، حقــوق مدنــی )وقایع حقوقــی(: دوره مقدماتــی، ص 24( 

3. کاتوزیــان، مســئولیت مدنــی ) الزام هــای خــارج از قــرارداد(، ص 171؛ کاتوزیــان، حقــوق مدنــی )وقایــع حقوقــی(: دوره 

مقدماتــی، ص 24؛ غمامــی، پیشــین، ص 24؛ صفایــی، »مســئولیت مدنــی مؤسســات عمومــی و بررســی الیحه جدید 

دولــت در ایــن زمینــه«، ص 346. 

4. زرگوش، پیشین، ص 317.
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ب( مبنای مسئولیت
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مبنــای تکلیــف دولــت در جبــران خســارت چیســت، ســه نظــر را 

ــرد: ــرح ک ــوان مط می ت
1. بــر مبنــای نظــر نخســت، دولــت بــه عنــوان مســئول حفــظ نظــم عمومــی )بــه معنــای تأمیــن 
ــع اجتماعــی(1 و  ــا و مناف ــده نیازه ــان خاطــر و تأمین کنن ــوال، ســامت و اطمین امنیــت اشــخاص، ام
تأمین کننــده نیازهــا و منافــع اجتماعــی ملــزم بــه ارائــه خدماتــی اســت کــه اشــخاص در اجتمــاع بــه 
صــورت مســتمر و مطلــوب بــه آن نیــاز دارنــد )اصــول 3، 31، 43 ق.ا(. چنیــن خدماتــی، تأمین کننــده 
ــه  ــت ک ــی اس ــت مطلوب ــده وضعی ــال، ارتقادهن ــر ح ــده و در ه ــوارد، تضمین کنن ــیاری از م و در بس

ــرد. ــر می پذی ــع انســان در ابعــاد مــادی و معنــوی از آن اث مناف
وقــوع بــای طبیعــی منجــر بــه پیدایــش وضعیتــی خواهــد شــد کــه در نتیجــه آن، افــراد امــکان 
بهره منــدی مطلــوب از ایــن خدمــات را از دســت می دهنــد. بنابرایــن، دولــت بــه عنــوان تأمین کننــده 
ــات  ــه خدم ــراری امنیــت و ارائ ــا برق ــف اســت ب ــات و منفعــت عمومــی مکل ــده خدم نظــم و ارائه دهن

رفاهــی بــرای افــراد حادثه دیــده در راســتای انجــام ایــن تکلیــف تــاش کنــد.2
ــا افــراد منعقــد می کنــد، ملــزم  2. بــه عقیــده گروهــی دیگــر، دولــت بــر اســاس قــراردادی کــه ب
ــداران  ــان وارد می شــود.3 طرف ــه آن ــای طبیعــی ب ــر ب ــر اث می شــود زیان هایــی را جبــران کنــد کــه ب
ایــن عقیــده بــه دو دســته تقســیم می شــوند. عــده ای، مبنــای الــزام ناشــی از قــرارداد دولــت و افــراد را 
مالیاتــی می داننــد کــه دولــت از اشــخاص دریافــت می کنــد.4 بــه عبــارت دیگــر، مطابــق ایــن عقیــده، 
ــی،  ــای طبیع ــروز ب ــگام ب ــه هن ــود ک ــد می ش ــی متعه ــور ضمن ــه ط ــات ب ــت مالی ــا دریاف ــت ب دول
ــدگان  ــه مالیات دهن ــده ب ــای واردش ــم زیان ه ــرای ترمی ــی ب ــات پرداخت ــل مالی ــی را از مح اقدامات

ــد.5 ــام ده ــیب دیده انج آس
ــم  ــرای ترمی ــخاص ب ــت و اش ــن دول ــی بی ــرارداد ضمن ــود ق ــر وج ــد ب ــن تأکی ــر ضم ــروه دیگ گ
ــد  ــد درآم ــارت را  بای ــم خس ــار در ترمی ــن اعتب ــع تأمی ــد منب ــی معتقدن ــای طبیع ــارت های بای خس
ناشــی از ثروت هــای طبیعــی )خالصه جــات( دانســت نــه درآمدهــای مالیاتــی.6  در ایــن دیــدگاه، منابــع 

1. همــان، ص 307؛ انصــاری، ولی اللــه، کلیــات حقــوق اداری، تهــران: میــزان، چــاپ اول، 1377، ص 77؛ ودل، جــورج و پی یــر 

لــو، القانــون االداری، ترجمــه: منصــور قاضی، لبنــان: مؤسســه الجامعیه الدراســات، 2001، صــص 12ـ13.

2. زرگوش، پیشین، ص 308.

 .3-Lee, Jan, In search of a Theory of state Liability In The European union, Cambridge: Harvard law school, 1998, p. 16

4. زرگوش، پیشین، ص 309.

5-Horvitz, Jerom S., “Civil Liability in Tax practice”, American Business law Journal, USA, 1986, Vol. 24, No. 1, p. 123 .

6. طالب، مهدی، تأمین اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق، 1385، ص 56.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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طبیعــی ثــروت بــر اســاس اصــول وحــدت ملــت و وحــدت ســرزمین بــه منزلــه مــال مشــاعی اســت کــه 
مالکیــت آن، متعلــق بــه افــراد جامعــه اســت. دولــت نیــز بــر اســاس اصــل نمایندگــی، مدیریــت ایــن 
منابــع را بــر عهــده دارد1 و ضمــن اســتفاده از ایــن منبــع درآمــد، در زمــان بــروز حادثــه، از محــل ایــن 

ــد.2 ــدام می کن ــده اق ــارت های واردش ــم خس ــه ترمی ــع ب مناب
3. دیــدگاه ســوم، هــدف اصلــی از تشــکیل دولــت را حمایــت و پاســداری از حقــوق افــراد می دانــد؛ 
حقوقــی کــه انســان بــه حکــم انســان بــودن و طبیعــت خــود از آن هــا برخــوردار اســت، هیــچ کــس 
در خلــق آن هــا نقشــی نــدارد و هیــچ کــس هــم قــادر نیســت آن هــا را از انســان بگیــرد.3 از حقوقــی 
مثــل حــق حیــات، آزادی و حاکمیــت کــه الزمــه حیــات و شــرط ابتدایــی بــرای بهره منــدی از دیگــر 
حقــوق اســت، بــه عنــوان حقــوق طبیعــی یــاد می شــود. پاسداشــت و حفاظــت از ایــن حقــوق، تکلیــف 
دولــت اســت کــه در نتیجــه قــرارداد اجتماعــی ایجــاد شــده اســت. بــه موجــب ایــن قــرارداد، افــراد بــه 
عنــوان دارنــدگان اصلــی حاکمیــت، بــا انتقــال آن بــه دولــت، او را مکلــف بــه حفاظــت از حقــوق خــود 
ــه موجــب  ــه ب ــی اســت ک ــت داده شــده، ناشــی از تکالیف ــه دول ــه ب ــاری ک ــع، اختی ــد. در واق می  کنن

قــرارداد اجتماعــی بــر عهــده او گذاشــته شــده اســت.4
ــراد آســیب دیده امــکان بهره منــدی از حقــوق طبیعــی  ــای طبیعــی ســبب می شــود اف ــوع بای وق
ــوق و  ــن حق ــظ ای ــوان حاف ــه عن ــت ب ــد. دول ــرای حیاتن ــای الزم ب ــه حداقل ه ــد ک ــت بدهن را از دس
مســئول تأمیــن نیازهــای اساســی همــه افــراد جامعــه بــه طــور برابــر وظیفــه دارد بــا فراهــم کــردن 
ــم  ــوق فراه ــن حق ــیب دیده را از ای ــراد آس ــدی اف ــکان بهره من ــران، ام ــت بح ــرایط الزم در وضعی ش

کنــد.5  
در مقام بررسی هر یک از نظرهای یادشده باید به این نکته ها توجه کرد:

1. در دیــدگاه نخســت، دولــت در معنــای قــوه مجریــه دانســته شــده اســت کــه وظیفــه 
خدمت رســانی بــه افــراد جامعــه را بــر عهــده دارد. ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق مــاده 2 ق.م.ب.ک، 
اعمــال مدیریــت بحــران در یــک کلمــه بــر عهــده حکومــت قــرار گرفتــه اســت نــه صرفــًا قــوه مجریــه، 
ــت و هماهنگــی در  ــه مدیری ــت بحــران وظیف ــازمان مدیری ــه طــور خــاص، س ــه و ب ــوه مجری ــه ق بلک

1-Nederneen, Ton & Hendrik Cornelis, Civil Liability for prospectus Misstatement under Duth law, London: Eng-

.land  International Financial law, 1995, p. 51

2. موحــد، محمدعلــی، در هــوای حــق و عدالــت، تهــران: کارنامــه، 1384، ص 63؛ قــاری ســیدفاطمی، ســید محمــد، 

حقــوق بشــر در جهــان معاصــر، تهــران: شــهر دانــش، 1382، ص 96؛ زرگــوش، »مســئولیت مدنــی دولــت در بایــای 

طبیعــی«، ص 80. 

3. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه: محمد راسخ، تهران: نی، چاپ اول، 1382.

 Rounder, ــو، چــاپ اول، 1381، ص 59؛ ــران: گام ن ــور، ته ــز همایون پ ــه: هرم ــاه، ترجم ــه رف ــی، نظری ــک، تون ــز پتری 4. فیت

.Charles E., You Have No Legal Right to social security, USA: Consumers Research Magazin, 2000, p. 23
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ــت  ــون مدیری ــا قان ــدگاه ب ــن دی ــر، ای ــن منظ ــاده 8 ق.م.ب.ک( از ای ــده دارد. )م ــر عه ــال آن را ب اعم
ــم  ــران اع ــامی ای ــوری اس ــه گانه جمه ــوای س ــد: »ق ــه می گوی ــدارد ک ــی ن ــی چندان ــران هماهنگ بح
ــه  ــته ب ــی وابس ــات انتفاع ــی، مؤسس ــرکت های دولت ــات و ش ــازمان ها، مؤسس ــا، س ــه ه از وزارت خان
ــات و  ــن مؤسس ــی و هم چنی ــه دولت ــرکت های بیم ــی، ش ــاری دولت ــا و مؤسســات اعتب ــت، بانک ه دول
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی، مؤسســات عمومــی، بنیادهــا و نهادهــای انقــاب اســامی، نیروهــای 
نظامــی، امنیتــی، انتظامــی، کلیــه نهادهــا و واحدهــای زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری بــا اذن معظــٌم 
لــه و دســتگاه ها و واحدهایــی کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام اســت، اعــم 
ــا از قوانیــن و مقــررات عــام تبعیــت کننــد و مؤسســات و  ــون خــاص خــود را داشــته ی از این کــه قان

ــند«.  ــون می باش ــن قان ــمول ای ــا مش ــه آن ه ــا تابع ــته ی ــرکت های وابس ش
ــر،  ــک نظ ــق ی ــارت، طب ــم خس ــرای ترمی ــارات الزم ب ــن اعتب ــل تأمی ــدگاه دوم، مح 2. در دی
ــی  ــای طبیع ــای ناشــی از ثروت ه ــر، از محــل درآمده ــده ای دیگ ــق عقی ــی و طب ــای پرداخت مالیات ه
)آب هــا، معــادن، اجــاره زمین هــا و نظیــر آن( اســت. از ایــن رو، اگــر میــزان خســارت واردشــده بیــش از 
میــزان مالیــات پرداختــی یــا درآمــد حاصــل از ثروت هــای طبیعــی باشــد، بخشــی از خســارت جبــران 
نمی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق مــواد 16، 17 و 18 ق.م.ب.ک، ســازمان برنامــه و بودجــه 
بــه تعییــن ردیــف بودجــه مجــزا بــا عنــوان »مدیریــت بحــران کشــور« در بودجــه ســاالنه کشــور بــرای 
تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز دســتگاه ها و نهادهــای مشــمول ق.م.ب.ک )مــاده 2( مکلــف شــده اســت. 
بنابرایــن، منبــع تأمیــن خســارت از یــک محــل معیــن نیســت کــه بــا احتمــال کمبــود منابــع معیــن 
در صــورت گســترده بــودن حادثــه مواجــه شــویم. مشــاهده می شــود ایــن نظــر نیــز از ایــن جنبــه بــا 

قانــون مدیریــت بحــران ســازگار نیســت. 
ایــراد دیگــری کــه در مــورد ایــن نظــر بــه ذهــن می رســد، آن اســت کــه در فــرض نظریــه ترمیــم 
خســارت از محــل منابــع ثــروت، ایــن ایــده بــا تمرکــز بــر وضعیــت بادیــدگان، ســهم نســل های بعــد را 
در اســتفاده از منابــع ثــروت نادیــده گرفتــه اســت. ایــن وضعیــت بــا اصــل برابــری نســل ها بــه عنــوان 
یکــی از وجــوه توســعه پایــدار ناســازگار اســت. افــزون بــر آن، چــون مالکیــت منابــع ثــروت در یــک 
کشــور بــه مردمــان آن ســرزمین اختصــاص دارد، ایــن نظــر، تنهــا بادیدگانــی را دربــر می گیــرد کــه 
ــون تســریع در بازســازی  ــت بحــران کشــور و قان ــون مدیری ــده باشــند.2 در قان ــت حادثه دی ــه دول تبع
مناطــق آســیب دیده بــر اثــر حــوادث غیــر مترقبــه، از لفــظ» آســیب دیده« بــه طــور مطلــق اســتفاده 

شــده و تفاوتــی میــان اتبــاع ایرانــی و غیــر ایرانــی در ترمیــم خســارت قائــل نشــده اســت.
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه آمــد، بــه نظــر می رســد از بیــن نظرهــای مطرح شــده، نظــر ســوم بــه 
واســطه محــدود نکــردن وظیفــه ترمیــم خســارت بــه بــازوی اجرایــی جامعــه )قــوه مجریــه( و واگــذاری 

1. زرگوش، پیشین، ص 311.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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1-Rounder, op.cit., p. 23.

2. غمامی، پیشین، ص 47.

3-Bell, John, Sophie Boyrom & Simon Whittaker, Principles of French law, NewYork: Oxford, 1998, p. 179.

آن بــه عهــده حکومــت بــه معنــی عــام کلمــه و نیــز محــدود نکــردن محــل تأمیــن منابــع بــه محلــی 
ــون دارد.  ــا قان ــری ب ــی بیش ت ــر، همراه ــن نظ ــدارد و از ای ــای اول و دوم را ن ــای نظره ــاص، ایراده خ
ــه محدودیــت  ــا حــد تأمیــن حقــوق طبیعــی، ب ــا تعریــف دایــره مســئولیت دولــت ت ــر آن، ب افــزون ب

منابــع مالــی دولــت نیــز توجــه داشــته اســت.

ج( ماهیت و حدود مسئولیت
ماهیــت مســئولیت دولــت در زمــان وقــوع بــای طبیعــی را به دلیــل نبــود ارکان مســئولیت نمی توان 
مســئولیت مدنــی و جبــران بــه معنــای خــاص کلمــه دانســت، بلکــه تکلیفــی اســت کــه قانون گــذار در 
زمــان وقــوع حــوادث غیــر مترقبــه بــر عهــده دولــت گــذارده اســت. بــه عبارتــی، مســئولیت دولــت در 
ــه  ــت در هــر حــال، موظــف ب ــر کــرد کــه دول ــه مســئولیتی محــض تعبی ــوان ب ــای طبیعــی را می ت ب
انجــام دادن آن اســت. بــا ایــن حــال، بایــد دانســت ایــن تکلیــف دولــت در حــدود ترمیــم خســارت های 
واردشــده اســت، نــه جبــران تمــام زیان هــا؛ چــون دولــت، مســئول تأمیــن شــرایطی اســت کــه حیــات را 
تأمیــن و اســتمرار آن را تضمیــن یــا تقویــت کنــد. بــه عبارتــی دیگــر، دولــت موظــف اســت بــرای همــه 
افــراد، نقطــه شــروعی برابــر در زندگــی ایجــاد کنــد و ایــن به آن معناســت کــه تأمیــن امکانــات الزم برای 

حیــات، وظیفــه دایمــی و بــی قیــد و شــرط دولــت اســت1 و نــه بیش تــر از آن.2

بند سوم ـ مسئولیت دولت در فرض تقصیر
آن چــه تا کنــون در خصــوص مســئولیت دولــت در حــوادث طبیعــی گفتــه شــد، مربــوط بــه فرضــی 
اســت کــه دولــت تمامــی وظایــف خــود را در زمــان بــروز حــوادث طبیعــی در مراحــل مختلــف مدیریت 
بحــران انجــام داده باشــد. بــا ایــن حــال، فــرض کنیــد دولــت در هــر یــک از مراحــل مدیریــت بحــران 
مرتکــب تقصیــر شــود و نتوانــد وظایــف خــود را بــه طــور کامــل انجــام دهــد و از ایــن محــل، خســارتی 
ــود، خســارت وارد نمی شــد  ــع نشــده ب ــر واق ــر تقصی ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــدگان گــردد، ب متوجــه بادی
ــه میــزان قابــل ماحظــه ای کاهــش می یافــت. در ایــن صــورت، آیــا دولــت را می تــوان مســئول  ــا ب ی

دانســت و قائــل بــه مســئولیت مدنــی بــرای دولــت شــد؟
مبنــای شــک در مســئولیت جبــران زیــان توســط دولــت در صــورت تخلــف از انجــام وظیفــه بــه 
اصــل قانونــی بــودن مســئولیت دولــت بازمی گــردد بــه ایــن معنــا کــه همــه مناســبات میــان دولــت 
ــرر  ــت دار مق ــع صاحی ــا مراج ــع ی ــط مرج ــل توس ــه از قب ــد ک ــی باش ــع نظم ــد تاب ــهروندان بای و ش
شــده اســت.3 بــا توجــه بــه ایــن تعریــف، »اصــل قانونــی بــودن مســئولیت مدنــی دولــت را بایــد بــه 
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1. امامی، محمد و مشتاق زرگوش، »اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت«، پژوهش نامه حقوق و علوم سیاسی، سال 

دوم، 1386، شماره 7، ص 2.  

 2-Fariigrieve, Duncan, Mads Andenas & John Bell, Tort Liability of public Authorities in comparative prospective,

London: British Institute of International and comparative law, 2002, p. 18

3. امامی و زرگوش، پیشین، صص 17 و 18.

معنــی تبعیــت عناصــر و ارکان ســازنده ایــن تأســیس از حکــم قانــون دانســت.«1 بــه عبارتــی دیگــر، 
مســئولیت مدنــی دولــت، رابطــه ای حقوقــی اســت کــه در یــک طــرف آن، حــق شــهروند بــه جبــران 
شــدن زیــان و در ســوی دیگــر آن، تکلیــف دولــت بــه پرداخــت زیــان وجــود دارد. پرســش دیگــر آن 
اســت کــه دولــت چــه زمانــی مکلــف بــه جبــران زیــان خواهــد بــود؟ علــت طــرح ایــن پرســش را بایــد 
در نظرهایــی دانســت کــه در بــاب تکلیف محــور بــودن یــا حق محــور بــودن مســئولیت مدنــی دولــت 

ارائــه شــده اســت. 

الف( نظریه قانونی بودن تکلیف
مطابــق ایــن نظریــه، حاکمیــت قانــون تنهــا اعــام حــق نیســت، بلکــه تکلیــف دولــت نیــز هســت 
و دولــت در صورتــی مســئول پرداخــت خســارت خواهــد بــود کــه صاحیــت دولــت بــه جبــران توســط 
ــرای  ــا تکلیفــی ب ــرای اشــخاص اعــام گــردد، ام ــوردی، حقــی ب ــس اگــر در م ــان شــود. پ ــون بی قان
دولــت نســبت بــه جبــران آن اعــام نشــود، بــه ایــن معناســت کــه دولــت، تکلیفــی بــه جبــران زیــان 
واردشــده نســبت بــه حــق یــا حقــوق نقض شــده نــدارد. اگــر بپذیریــم کــه دولــت در مــورد نقــض هــر 
یــک از حقــوق افــراد دارای تکلیــف بــه جبــران اســت، آن گاه بایــد انتظــار داشــت کــه قســمت اعظــم 
درآمدهــای دولــت صــرف پرداخــت خســارت بــه افــراد شــود؛ زیــرا دولت هــا در بهتریــن حالــت نیــز در 

ــد.  ــراد را نقــض می کنن ــوق اف ــف، حق ــای مختل ــه صورت ه عمــل، ب
ــدار  ــظ اقت ــهروند و حف ــوق ش ــان حق ــارض می ــام تع ــد در مق ــاب می کن ــت ایج ــن، مصلح بنابرای
ــه کشــور، محــل  ــن صــورت، بودج ــر ای ــون در غی ــود؛ چ ــته ش ــده انگاش ــهروند نادی ــت، حــق ش دول
پرداخــت دیــون دولــت خواهــد بــود و در نتیجــه، توســعه اقتصــادی کشــور متوقــف می مانــد.2 از ایــن 
رو، بــرای حفــظ اقتــدار دولــت تنهــا در مــواردی کــه نقــض برخــی از حقــوق بــه موجــب نــّص صریــح 
قانــون موجــب مســئولیت باشــد، بایــد تکلیــف بــه جبــران خســارت را بــرای دولــت متصــور بدانیــم.3

مطابــق ایــن دیــدگاه، هــر گاه در مســئولیت داشــتن یــا نداشــتن دولــت تردیــد شــود، بایــد اصــل 
را بــر مســئولیت نداشــتن دولــت گذاشــت. البتــه ایــن امــر بــه معنــای بــدون جبــران مانــدن خســارت 
نیســت. در ایــن صــورت، مســئولیت بــر عهــده مقــام عمومــی مســتقر خواهــد شــد؛ زیــرا دلیلــی کــه 
بــرای مصون ســازی دولــت از پرداخــت زیــان آمــده اســت، در مــورد مقام هــای عمومــی کاربــرد نــدارد 

و بــا اجتمــاع ارکان، مســئولیت بــر مقــام عمومــی قابــل تحمیــل اســت.  

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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ب( نظریه قانونی بودن حق
ــه  ــذار ب ــح قانون گ ــه تصری ــازی ب ــت، نی ــی دول ــئولیت مدن ــق مس ــرای تحق ــر، ب ــن نظ ــق ای مطاب
تکلیــف جبــران خســارت بــرای دولــت نیســت، بلکــه پذیــرش حــق و اثبــات تعــّدی بــه آن بــرای الــزام 
ــه جبــران خســارت کافــی اســت.1 ایــن دیــدگاه کــه منطــق مســئولیت مدنــی را صیانــت از  دولــت ب
حقــوق پذیرفته شــده قانونــی زیان دیــده می دانــد، بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه بیــن پذیــرش حــق 
و تکلیــف دولــت بــه جبــران زیــان ناشــی از تعــّدی بــه آن حــق مازمــه وجــود دارد و تکلیــف دولــت، 

ضمانــت اجــرای اعــام و پذیــرش حــق اســت.2
پذیــرش هــر یــک از دو دیــدگاه مطرح شــده منجــر بــه دو پاســخ متفــاوت در خصــوص مســئولیت 
مدنــی دولــت در موضــوع بحــث خواهــد شــد؛ چــون در قانــون مدیریــت بحــران، ضمانــت اجرایــی بــرای 
ــون  تقصیــر ســازمان از انجــام وظایــف قانونــی معیــن نشــده اســت. آن چــه در برخــی از مــواد ایــن قان
)مــواد 18 و 19( دربــاره وظیفــه دولــت بــه حمایــت و پرداخــت تســهیات بــه آســیب دیدگان پیش بینــی 
شــده اســت، ضمانــت اجــرای تخلــف از انجــام وظایــف قانونــی نیســت، بلکــه در راســتای وظیفه بازســازی 

و بازتوانــی قــرار دارد کــه بایــد پــس از گذرانــدن مراحــل مدیریــت بحــران انجــام گیــرد.3
ــه  ــت ب ــی دول ــئولیت مدن ــوص مس ــف در خص ــودن تکلی ــی ب ــدگاه قانون ــرش دی ــن، پذی بنابرای
ــوادث  ــود در ح ــی خ ــف قانون ــام دادن وظای ــف از انج ــورت تخل ــت در ص ــه دول ــت ک ــن معناس ای
ــون،  ــرا در قان ــدارد؛ زی ــه اشــخاص ن ــان واردشــده ب پیش بینی ناشــده، مســئولیتی در قبــال جبــران زی
تکلیفــی بــه جبــران زیــان بــرای آن مقــرر نشــده اســت. پذیــرش دیــدگاه قانونــی بــودن حــق منجــر بــه 
تثبیــت مســئولیت مدنــی دولــت در قبــال اشــخاص آســیب دیده از حــوادث زیان بــار در نتیجــه حقــوق 

ــد شــد. ــن اشــخاص خواه ــرای ای ــت بحــران ب ــون مدیری شناسایی شــده در قان
ــت  ــی دول ــودن مســئولیت مدن ــه حق محــور ب ــه نظــر می رســد از بیــن دو نظــر ارائه شــده، نظری ب

وجاهــت بیش تــری دارد و بــا منطــق حقوقــی ســازگارتر اســت؛ زیــرا:
ــل  ــدان قاب ــی چن ــی کنون ــام حقوق ــرای آن در نظ ــت اج ــه ضمان ــاد ب ــدون اعتق ــق ب 1. تصــور ح
پذیــرش نیســت. اگــر شــخص حقــی دارد، الجــرم بایــد وســیله ای بــرای حفــظ و دفــاع از آن داشــته 
باشــد. در واقــع، در نظــام حقوقــی کنونــی، تصــور حــق بــدون وســیله جبــران، پــوچ و بی معناســت و 

1-Wade, H.W.R. & C.f.  Forsyth, Administrative law, NewYork: Oxford, 2004, p. 781.

2. امامی و زرگوش، پیشین، صص 20 و 21.

3. آن چــه در مــاده 23 ق.م.ب.ک بــه آن اشــاره شــده، وقــوع خســارت در نتیجــه تقصیــر مأمــور یــا کارمنــد اداره )خطــای 

شــخصی کارمنــد( اســت، در حالــی کــه موضــوع مقالــه حاضــر، مســئولیت خــود اداره یــا ســازمان اداری در زمــان تقصیــر 

در انجــام وظیفــه محولــه اســت نــه کارکنــان آن: »چنان چــه فــرد یــا افــرادی در راســتای اجــرای ایــن قانــون، وظیفــه و 

مأموریتــی کــه بــه آن هــا محــول شــده باشــد و در انجــام وظیفــه مرتکــب تقصیــر شــود و از ایــن حیــث، صدمــه و خســارتی 

حاصــل شــود، حســب مــورد موجــب مجــازات مدنــی و کیفــری خواهــد بــود«.
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ــر همیــن مبنــا بایــد گفــت در جایــی کــه قانون گــذار،  ــد.1 ب ــا یکدیگــر رابطــه متقابــل دارن ایــن دو ب
حقــی را بــرای شــهروندان بــدون تصریــح بــه تکلیــف دولــت در جبــران زیــان بــه رســمیت شــناخته 
باشــد، الــزام دولــت بــه جبــران زیــان ناشــی از نقــض حــق بــه طــور ضمنــی بــا اعــام و پذیــرش حــق 
ــه  ــوان ب ــان را نمی ت ــران زی ــت در جب ــه تکلیــف دول ــح نشــدن ب ــد. تصری مــورد تعــّدی تحقــق می یاب

معنــای انصــراف دولــت از جبــران زیــان دانســت.
ــه  ــت و معــاف دانســتن آن از مســئولیت ب ــودن مســئولیت دول ــه تکلیف محــور ب 2. پذیــرش نظری
معنــای امکان ناپذیــر بــودن طــرح دعــوای جبــران خســارت توســط زیان دیــده و بــه عبارتــی، تجویــز 
امــکان تعــدی بــه حقــوق پذیرفته شــده اشــخاص اســت2 کــه بــه واســطه تعــارض بــا منطــق حمایــت 
از حقــوق افــراد جنبــه اســتثنایی دارد. بنابرایــن، دولــت از جبــران زیــان معــاف نخواهــد بــود، مگــر در 

فرضــی کــه قانون گــذار بــه چنیــن معافیتــی تصریــح کــرده باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده می تــوان بــه مســئولیت مدنــی دولــت در فرضــی قائــل شــد کــه 
زیــان بــر اثــر تقصیــر او ایجــاد شــده باشــد. ممکــن اســت گفتــه شــود قانون گــذار در مــاده 11 قانــون 
ــی،  ــال حاکمیت ــه و در اعم ــّدی پذیرفت ــال تص ــًا در اعم ــت را صرف ــئولیت دول ــی، مس ــئولیت مدن مس
قائــل بــه مصونیــت دولــت شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه تعریــف مــاده 8 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری از امــور حاکمیتــی و مصادیقــی کــه بــرای آن برشــمرده شــده، بــه ویــژه 
ــه آن اشــاره شــده، »امــور حاکمیتــی، آن دســته از امــوری اســت  ــن مــاده ب آن چــه در بنــد »ک« ای
کــه تحقــق آن موجــب اقتــدار و حاکمیــت کشــور اســت و منافــع آن بــدون محدودیــت شــامل همــه 
اقشــار جامعــه گردیــده و بهره منــدی از ایــن نــوع خدمــات موجــب محدودیــت بــرای اســتفاده دیگــران 
نمی شــود. از قبیــل: ... ک( ارتقــای بهداشــت و آمــوزش عمومــی، کنتــرل و پیش گیــری از بیماری هــا 
ــت  ــی...«. مدیری ــای عموم ــی و بحران ه ــوادث طبیع ــرات ح ــش اث ــه و کاه ــر، مقابل ــای واگی و آفت ه
ــال،  ــن اعم ــه در صــورت ایجــاد خســارت در نتیجــه ای ــی دانســت ک ــی حاکمیت ــد عمل بحــران را بای
دولــت، مکلــف بــه جبــران خســارت نیســت و طــرح مســئولیت مدنــی دولــت در ایــن بــاره از اســاس 

ــت. ــده اس بی فای
در پاســخ بایــد گفــت ایــن گفتــه در حالتــی صحیــح اســت کــه دولــت در مقــام اعمــال حاکمیــت 
ــوان  ــرض را نمی ت ــن ف ــال، ای ــن ح ــا ای ــود. ب ــخاص ش ــا اش ــخص ی ــه ش ــرر ب ــدن ض ــب وارد ش موج
بــه مــواردی تعمیــم داد کــه بــر اثــر تقصیــر و بی مباالتــی دولــت، ضــرری متوجــه افــراد گــردد، هــر 
چنــد عمــل یادشــده از امــور حاکمیتــی باشــد؛ زیــرا طبــق مــاده 11 ق.م.م.، شــرط معافیــت دولــت 
ــون اســت کــه بی شــک،  ــا قان از پرداخــت خســارت در امــور حاکمیتــی، مطابقــت عمــل انجام شــده ب

ــت را شــامل نمی شــود.  ــه دلیــل تقصیــر دول ــان ب وضعیــت ایجــاد زی

 1-Wade & Forsyth, op.cit., p. 781. 

2. کاتوزیان، پیشین، ص 46.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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گفتار دوم ـ مطالبه خسارت

ــای طبیعــی، مطالبــه  ــروز ب ــن پرســش پاســخ می دهیــم کــه در صــورت ب ــه ای ــار ب در ایــن گفت
ــر اســت؟ ــا چــه شــرایطی و از چــه شــخصی امکان پذی خســارت ب

 
بند اول ـ شرایط مطالبه خسارت

بــا توجــه بــه مبتنــی بــودن مســئولیت بــه تقصیــر و مســتثنی نشــدن مســئولیت مدنــی دولــت از 
ایــن قاعــده )بــا وجــود ایراداهایــی کــه برخــی بــه دلیــل ناکارآمــدی ایــن نظریــه در حمایــت از حقــوق 
زیان دیــده مطــرح کرده انــد(،1 زیان دیــده بــرای مطالبــه خســارت از دولــت بایــد وقــوع ضــرر، تقصیــر 

و رابطــه ســببیت میــان تقصیــر و ضــرر ایجادشــده را بــه اثبــات برســاند. 

بند دوم ـ مطالبه خسارت از چه کسی باید انجام شود؟
مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، دو فــرض را جــدا کــرده اســت. فرضــی کــه خســارت بــر اثــر 
ــده  ــارت ش ــاد خس ــب ایج ــد موج ــر کارمن ــه تقصی ــی ک ــود و فرض ــاد می ش ــایل اداره ایج ــص وس نق
اســت. مــاده در فــرض نخســت، دولــت و در فــرض دوم، کارمنــد مقصــر را مســئول جبــران خســارت 

ــد.2 ــده می دان واردش
ــده  ــه زیان دی ــایل، اداره، مســئول پاســخ گویی ب ــص وس ــرض نق ــه در ف ــی نیســت ک ــن بحث در ای
ــان در جایــی اســت کــه خطــای شــخصی  ــزاع اســت، مســئولیت پرداخــت زی اســت. آن چــه محــل ن
موجــب ایجــاد ضــرر شــده باشــد. در کنــار عــده ای کــه بــه مســئولیت کارمنــدان بــرای جبــران زیــان 
اعتقــاد دارنــد، برخــی نیــز بــه مســئولیت مســتقیم دولــت در جبــران زیــان واردشــده ناشــی از خطــای 
شــخصی کارمنــد معتقدنــد. بــر اســاس ایــن نظــر، زیان دیــده می توانــد بــه هــر یــک از دولــت )ســازمان( 
یــا کارمنــد بــرای جبــران زیــان خویــش مراجعــه کنــد. بــا ایــن اســتدالل کــه کارمنــد اداری در واقــع، 
ــد پاســخ گوی  ــن شــخص بای ــا، ای ــن مبن ــر همی ــی اســت. ب ــی عموم ــدام شــخص حقوق ــه ان ــه مثاب ب

1. اگــر قائــل بــه تفکیــک میــان خطــای اداری و خطــای شــخصی شــویم، دولــت فقــط در فرضــی، مســئول خواهــد بــود 

کــه خطایــی از جانــب کارمنــد در انجــام وظیفــه اش واقــع نشــده و نقــص وســایل اداره و ســازمان منجــر بــه خســارت شــده 

اســت. در چنیــن فرضــی و در صــورت وقــوع خطــا از جانــب کارمنــد صــرف نظــر از کلــی بــودن و نامشــخص بــودن مفهــوم 

خطــای کارمنــد و اختافاتــی کــه در ایــن بــاره بیــن حقوق دانــان وجــود دارد و مشــکاتی کــه در اثبــات خطــا بــا توجــه بــه 

ایــن امــر بــه وجــود می آیــد، زیان دیــده ولــو بــا اثبــات خطــای کارمنــد و در نتیجــه، مســئولیت او بــه جبــران زیــان ممکــن 

اســت بــا خطــر جدی تــری مواجــه شــود و آن، اعســار و عــدم توانایــی مأمــور در پرداخــت خســارت و در نهایــت، باجبــران 

مانــدن ضــرر اســت. )نــک: طباطبایــی مؤتمنــی، منوچهــر، حقــوق اداری، تهــران: ســمت، چــاپ ســوم، 1373، ص 401( 

2. برای مطالعه در مورد روش های تشخیص خطای اداری از خطای شخصی نک: غمامی، پیشین، صص 23 ـ 46.
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تمامــی اعمــال اندام هــای خــود باشــد؛ زیــرا ایــن اعمــال، رفتــار شــخص حقوقــی را شــکل می دهــد. 
پــس اگــر کارمنــدی، تقصیــری از هــر نــوع و بــا هــر درجــه مرتکــب گــردد، تقصیــر او، تقصیــر شــخص 
ــت،  ــتقیم دول ــئولیت مس ــون مس ــردد. چ ــه اداره بازمی گ ــئولیت ب ــود و مس ــوب می ش ــی محس حقوق
ــه خطــای شــخصی او نیســت، زیان دیــده حــق رجــوع  منافــی مســئولیت شــخصی کارمنــد نســبت ب
بــه هــر یــک از دولــت یــا کارمنــد را بــرای جبــران خســارت خــود خواهــد داشــت.1 اکنــون پرســش 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران، در فــرض بــروز زیــان بــر اثــر 
خطــای شــخصی کارمنــد، مســئولیت جبــران زیــان بــر عهــده چــه کســی خواهــد بــود و مطالبــه ضــرر 

از چــه شــخصی بایــد انجــام گیــرد؟
در قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران )مصــوب 1387(، در مــورد خطــای کارکنــان دولــت 
ــا ســازمان ایجــاد شــود، ســخنی  ــان ی ــرای آن ــر ایــن تقصیــر ب ــر اث و مســئولیتی کــه ممکــن اســت ب
بــه میــان نیامــده بــود. صرفــًا در بنــد 14 مــاده 8 ایــن قانــون بــه تکلیــف ســازمان مبنــی بــر تدویــن 
مقــررات و ضوابــط مربــوط بــرای رســیدگی بــه تخلفــات و تخطــی و اعمــال کارکنــان )مقامــات دولتــی 
ــه  ــی و هم ــی و انتظام ــای نظام ــی، نیروه ــر دولت ــی غی ــات عموم ــط و مؤسس ــتگاه های ذی رب در دس
ــات شــورای  ــری( در اجــرای دســتورها و مصوب ــام معظــم رهب ــا و دســتگاه های تحــت نظــر مق نهاده
ــات اداری و  ــه تخلف ــوط ب ــم مرب ــود. آن ه ــده ب ــاره ش ــران اش ــروز بح ــع ب ــازمان در مواق ــی و س عال
ســازمانی کارمنــدان در روابــط ســازمانی بــود، نــه جبــران خســارتی کــه ممکــن بــود بــر اثــر تقصیــر در 

انجــام وظیفــه نســبت بــه اشــخاص ایجــاد شــود. 
ــاده  ــود. در تبصــره م ــن موضــوع اشــاراتی شــده ب ــه ای ــون ب ــن قان ــی ای البتــه در آیین نامــه اجرای
ــت و اشــخاص بخــش خصوصــی کــه در هــر یــک از  21 ایــن آیین نامــه آمــده اســت: »کارکنــان دول
ــط  ــالیانه توس ــه س ــار در بودج ــی اعتب ــا پیش بین ــد، ب ــکاری می کنن ــه هم ــی و مقابل ــل آمادگ مراح
ســازمان، بیمــه مســئولیت می شــوند و حــق بیمــه نیروهــای دولتــی و خصوصــی از محــل اعتبــارات 
ــط  ــئولیت توس ــن مس ــه ای ــزوم بیم ــدان و ل ــئولیت کارمن ــاده از مس ــن م ــردد«. در ای ــت می گ پرداخ
ــی  ــئولیت نهای ــرره، مس ــن مق ــق ای ــد مطاب ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــت س دول
جبــران خســارت بــر عهــده کارمنــد مقصــر قــرار داده شــده، نــه دولــت و بــرای حــل معضــل احتمالــی 
ناتوانــی کارمنــد در پرداخــت کامــل خســارات واردشــده بــه زیان دیــده، دولــت، مکلــف بــه بیمــه ایــن 

ــود.  مســئولیت از محــل اعتبــارات دولتــی شــده ب

ــی اشــخاص حقوقــی ناشــی از  ــه مســئولیت مدن 1. غمامــی، پیشــین، ص 36؛ یزدانیــان، علی رضــا، »طــرح نظری

افعــال ارگان اداره کننــده )مطالعــه تطبیقــی در حقــوق فرانســه(«، فصل نامــه مطالعــات حقــوق خصوصــی، دوره 

چهــل و چهــارم، 1393، شــماره 4، ص 639.

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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بنابرایــن، در فــرض وقــوع خســارت در نتیجــه تقصیــر کارمنــد، کارمنــد مقصــر، مســئول جبــران 
خســارت وارد شــده اســت و اگــر بــه هــر دلیلــی، شــرکت بیمــه، قــادر بــه پرداخــت خســارت نبــود، 
ــه  ــر بیم ــی ب ــود مبن ــف خ ــه تکلی ــت ب ــر دول ــت. اگ ــت را نداش ــه دول ــه ب ــکان مراجع ــده ام زیان دی
ــر اثــر خطــای کارمنــد، خســارتی متوجــه اشــخاص  کــردن مســئولیت کارمنــدان عمــل نمی کــرد و ب
می شــد، زیان دیــده بــا اســتناد بــه کوتاهــی دولــت در انجــام وظایــف مقــرر )بیمــه کــردن مســئولیت 
کارمنــد(، عــاوه بــر مراجعــه بــه کارمنــد بــه عنــوان مســئول اصلــی جبــران خســارت، امــکان رجــوع 
بــه دولــت را نیــز بــه واســطه تقصیــر او می داشــت. البتــه در ایــن فــرض، دولــت می توانســت پــس از 
پرداخــت خســارت بــه زیان دیــده، بــه میــزان خســارت پرداختــی، بــه عامــل زیــان رجــوع کنــد؛ چــون 

مســئولیت نهایــی بــر عهــده کارمنــد بــود. 
ــب توجــه اســت، آن  ــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران جال آن چــه در مــاده 21 آیین نامــه قان
ــر  ــاوه ب ــه مســئولیت اشــخاص بخــش خصوصــی ع ــه بیم ــف ب ــازمان را مکل ــاده، س ــن م ــه ای ــود ک ب
ــی  ــه، در صورت ــه مقابل ــن آیین نامــه آمــده اســت: »در مرحل ــاده 8 ای ــود. در م ــت کــرده ب ــان دول کارکن
ــه مراجــع ذی صــاح و دســتگاه های ذی ربــط،  ــداران یــا ســایر مقامــات مافــوق ب کــه اســتانداران، فرمان
اســتفاده از خدمــات مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی، شــرکت ها و واحدهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی 
ــان تکلیــف  ــه آن ــه صــورت کتبــی می تواننــد خدمــت مــورد نظــر را ب و اشــخاص را ضــروری بداننــد، ب
کننــد. در صــورت عــدم انجــام مأموریــت توســط ایــن مؤسســات و شــرکت ها، موضــوع بــرای رســیدگی 
ــه مراجــع ذی صــاح ارجــاع می گــردد«. ماحظــه می شــود کــه مطابــق ایــن مــواد، هــر گاه مقامــات  ب
ســازمان در مرحلــه مقابلــه، کمــک اشــخاص، مؤسســات و ســازمان های خصوصــی و غیــر دولتــی را الزم 
می دانســتند، ایــن حــق را داشــتند کــه خدمــت مــورد نظــر را بــه ایــن اشــخاص تکلیــف کننــد و انجــام 
نشــدن تکالیــف محولــه از جانــب ســازمان بــه ایــن اشــخاص موجــب مســئولیت بــرای آنــان می شــد.1

در مــاده 21 آیین نامــه مشــخص نشــده بــود کــه در صــورت اســتنکاف اشــخاص خصوصــی از انجــام 
تکلیــف محولــه، کــدام مراجــع ذی صــاح بــه موضــوع رســیدگی خواهنــد کــرد. بــا ایــن حــال، تکلیــف 
ســازمان بــه بیمــه کــردن مســئولیت اشــخاص خصوصــی در کنــار بیمــه مســئولیت کارکنــان دولــت ایــن 
مطلــب را بــه ذهــن متبــادر می کــرد کــه اگــر در نتیجــه عملکــرد شــخص خصوصــی، خســارتی متوجــه 
دیگــران می شــد، ایــن اشــخاص، مســئول جبــران خســارت واردشــده بودنــد وگرنــه بیمــه مســئولیت ایــن 

اشــخاص موجبــی پیــدا نمی کــرد. البتــه پذیــرش ایــن مطلــب بــا انصــاف چنــدان ســازگار نبــود.

1. ایــن تکلیــف در مــاده 15 قانــون مدیریــت بحــران کشــور نیــز شناســایی شــده اســت: »در شــرایط اضطــراری و در پاســخ بــه 
بحــران، چنان چــه خدمــات و امکانــات دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی بــه تنهایــی کافــی نبــوده و یــا ارائــه آن هــا زمان بــر بــوده، 
بــه نحــوی کــه احتمــال وقــوع خســارت جانــی و مــادی وجــود داشــته باشــد، بخش هــای خصوصــی و تعاونــی موظفنــد خدمــات 
و امکانــات موجودشــان را بــه درخواســت رییــس ســتاد ارائــه دهنــد. در ایــن مــوارد، هزینــه خدمــات و امکانــات ارائه شــده طبــق 

تعرفه هــای قانونــی و در صــورت عــدم وجــود، بــر اســاس عــرف، از ســوی دســتگاه ســفارش دهنده پرداخــت می شــود«. 
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1. زرگــوش، مشــتاق، مســئولیت مدنــی دولــت و کارکنــان آن )قواعــد اختصاصــی(، تهــران: جنــگل، چــاپ اول، 

1392، ص 36. 

در قانــون مدیریــت بحــران کشــور )1398( بــه صراحــت از نســخ قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت 
ــه  ــال، توج ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــان نیام ــه می ــخنی ب ــون س ــن قان ــی ای ــه اجرای ــران و آیین نام بح
ــون،  ــن قان ــدن ای ــی ش ــان اجرای ــه از زم ــد ک ــت می کن ــر را تقوی ــن نظ ــاده 26 ق.م.ب.ک ای ــه م ب
مقــررات قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران قابلیــت اجــرا ندارنــد: »تصمیمــات ســازمان و ســایر 
ــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران کشــور مصــوب  ــر احــکام قان دســتگاه های ذی ربــط مبتنــی ب

ــود«. ــذ می ش ــون تنفی ــن قان ــدن ای ــرا ش ــان الزم االج ــا زم ــال های 94 ت ــول س 1387/2/31 در ط
ــت  ــازمان مدیری ــکیل س ــون تش ــد قان ــور همانن ــران کش ــت بح ــون مدیری ــواد 21 و 22 قان در م
ــون  ــن قان ــدان دســتگاه ها و نهادهــای مشــمول ای ــات، مســئوالن و کارمن ــه مســئولیت مقام بحــران ب
در صــورت تخلــف از وظایــف مقــرر و ارجــاع امــر بــه هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــرای 
ــوب  ــات اداری مص ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده 9 قان ــرر در م ــای مق ــال مجازات ه ــیدگی و اعم رس
ــران خســارتی کــه ممکــن اســت در  ــن حــال، در خصــوص جب ــا ای 1372/7/9 اشــاره شــده اســت. ب
ــه بیــان یــک قاعــده کلــی در مــاده  صــورت تقصیــر کارمنــدان اداره متوجــه اشــخاص شــود، تنهــا ب
23 بســنده شــده اســت: »چنان چــه فــرد یــا افــرادی کــه در راســتای اجــرای ایــن قانــون، وظیفــه و 
مأموریتــی بــه آن هــا محــول شــده باشــد و در انجــام وظیفــه مرتکــب تقصیــر شــود و از ایــن حیــث، 
صدمــه و خســارتی حاصــل شــود، حســب مــورد موجــب مســئولیت مدنــی و کیفــری خواهــد بــود«. 
در ایــن مــاده بــه ایجــاد مســئولیت مدنــی در صــورت تقصیــر افــراد در انجــام وظایــف و 
ــی  ــه کس ــرای چ ــئولیت ب ــه مس ــت ک ــرده اس ــح نک ــی تصری ــده، ول ــم ش ــه حک ــای محول مأموریت ه
ایجــاد خواهــد شــد: »... حســب مــورد موجــب مســئولیت مدنــی و کیفــری خواهــد بــود.« بــا توجــه بــه 
ســابقه موضــوع در قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران و آیین نامــه اجرایــی آن قانــون و شــیوه 
تنظیــم مــاده، مقصــود قانون گــذار، ایجــاد مســئولیت بــرای افــراد مجــری وظیفــه و مأموریــت قانونــی 
در صــورت تقصیــر آنــان اســت. واژه »افــراد« استفاده شــده در مــاده هــم شــامل کارکنــان دولــت و هــم 

ــت می شــود.  ــا دول ــی همــکار ب شــامل اشــخاص خصوصــی و تعاون
ــرادی کــه  ــاری )اف ــوان در دو بخــش همــکاران اجب ــت را می ت ــا دول رابطــه اشــخاص خصوصــی ب
بــه موجــب قانــون موظــف بــه ارائــه خدمــت عمومــی یــا انجــام صاحیت هــای عمومــی می شــوند( و 
همــکاران داوطلــب بررســی کــرد )افــرادی کــه بــه طــور داوطلبانــه، یــک صاحیــت عمومــی را بــدون 
وجــود ممنوعیــت قانونــی )بــدون آن کــه قانــون بــه صراحــت، آنــان را از انجــام صاحیــت منــع کنــد( 
ــک از  ــچ ی ــرد، در هی ــرار گی ــل ق ــاک عم ــاده 11 ق.م.م م ــه م ــی ک ــد(.1 در صورت ــام می دهن انج
بخش هــای یادشــده نمی تــوان شــخص خصوصــی را مســئول خســارت واردشــده دانســت؛ چــون مــاده 
11 قانــون مســئولیت مدنــی، مســئولیت جبــران خســارت را بــر عهــده کارمندانــی قــرار داده اســت کــه 

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(
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بــه مناســبت انجــام وظیفــه، خســارتی را بــه صــورت عمــدی یــا در نتیجــه بی احتیاطــی بــه اشــخاص 
ــه«،  ــن انجــام وظیف ــودن« و »ایجــاد خســارت در حی ــد ب ــن، دو شــرط »کارمن ــد. بنابرای وارد می کنن
ــان دانســته شــده اســت کــه شــرط نخســت در مــورد  ــرای واردکننــده زی الزمــه ایجــاد مســئولیت ب

همــکاران اجبــاری و هــر دو شــرط در خصــوص همــکاران داوطلــب وجــود نــدارد. 
ــا  ــه ی ــام وظیف ــر در انج ــورت تقصی ــز در ص ــاری نی ــکاران اجب ــاده 23 ق.م.ب.ک، هم ــق م مطاب
ــکاران  ــال، هم ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب ــران آن خواهن ــئول جب ــارت، مس ــاد خس ــه و ایج ــت محول مأموری
ــران خســارت واردشــده دانســت؛ چــون شــرط توجــه مســئولیت  ــوان مســئول جب ــب را نمی ت داوطل
در ایــن مــاده، تقصیــر در انجــام وظایــف یــا مأموریت هــای محولــه قانونــی اســت. همــکاران داوطلــب 

ــد. ــام می دهن ــی را انج ــت عموم ــه، صاحی ــورت داوطلبان ــه ص ــون و ب ــف قان ــدون تکلی ب
بــه عــاوه، فــرض مســئولیت اشــخاص خصوصــی بــا قاعــده احســان مغایــر اســت و راه را بر احســان 
در جامعــه نســبت بــه یکدیگــر می بنــدد. احســان یعنــی انجــام دادن کار نیــک و محســن، کســی اســت 
ــع  ــا دف ــق جلــب منفعــت ی ــد از طری ــار نیکــو می توان ــن رفت ــار نیکــو انجــام می دهــد کــه ای کــه رفت
ضــرر صــورت گیــرد. بــر اســاس ایــن قاعــده، هــر گونــه مســئولیت و ضمانــی از شــخص محســن ســلب 
شــده اســت.1 شــخص خصوصــی کــه بــه صــورت داوطلبانــه یــا بــا درخواســت ســازمان در مواقــع بــروز 
ــت  ــد او را در وضعی ــن، نبای ــت. بنابرای ــن2 اس ــداق محس ــد، مص ــکاری می کن ــازمان هم ــا س ــران ب بح

حقوقــی مشــابه کارکنــان دولــت قــرار داد و  مســئول جبــران خســارت واردشــده دانســت.

1. ابــن ادریــس حلــی، محمــد بــن منصــور بــن احمــد، الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی، قــم: دفتــر نشــر اســامی، 

1410، ص 507.

2. در فرضــی نیــز کــه همــکاری شــخص خصوصــی در نتیجــه تکلیــف ســازمان بــه او باشــد، عنــوان محســن بــر او صــادق 

اســت، چنان کــه فقهــا انجــام عمــل واجــب را مصــداق احســان دانســته اند. )طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن، خــاف، 

ــه مــرگ  ــا قصــاص منجــر ب ــال، در فرضــی کــه اجــرای حــد ی ــرای مث ــر نشــر اســامی، 1407، ج 5، ص 59( ب ــم: دفت ق

ــا ایــن توجیــه کــه مجــری حکــم بــه خاطــر اجــرای حکــم الهــی، محســن تلقــی می شــود، وی را از هــر  مجــرم گــردد، ب

ــنه،  ــران و الس ــوء الق ــی ض ــاص عل ــی، ســید شــهاب الدین، قص ــاف دانســته اند. )مرعشــی نجف ــه مســئولیتی مع گون

تقریــرات درس قصــاص، تقریــر: ســید عــادل علــوی، قــم: کتاب خانــه آیت اللــه مرعشــی نجفــی، بــی تــا، ج 2، ص 393؛ 

موســوی گلپایگانــی، ســید محمدرضــا، الــدر المنضــود فــی احــکام الحــدود، تقریــر: علــی جهرمــی، قــم: دارالقــرآن 

الکریــم، 1412، ج 2، ص 398(. نــک: حســینی مراغــی، میــر عبدالفتــاح، عناویــن االصــول، تبریــز، چــاپ ســنگی، 1297؛ 

محقــق دامــاد، ســید مصطفــی، قواعــد فقــه، تهــران: مرکــز نشــر علــوم اســامی، 1406، صــص 297 ـ 300؛ ایزدی فــرد، 

علی اکبــر، قواعــد فقــه، بابــل: مبعــث، چــاپ اول، 1386، ص 238.
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نتیجه گیری
در قانــون مدیریــت بحــران کشــور، دولــت، مســئول جبــران خســارت ناشــی از بــای طبیعــی در 
ــه  ــی ب ــای طبیع ــه خســارت ناشــی از ب ــی اســت ک ــن در حال حــق اشــخاص آســیب دیده اســت. ای
عملکــرد دولــت قابــل انتســاب نیســت. در نتیجــه، نمی-تــوان مســئولیت را مســئولیت مدنــی بــه معنای 
خــاص کلمــه دانســت، بلکــه ماهیــت آن تکلیفــی اســت کــه قانون گــذار در راســتای وظیفــه بازســازی و 
بازتوانــی )یکــی از مراحــل مدیریــت بحــران( بــر عهــده دولــت قــرار داده و دولــت را بــه عنــوان پاســدار 
ــرده  ــیب دیده ک ــراد آس ــات اف ــه حی ــرای ادام ــای الزم ب ــن حداقل ه ــه تأمی ــزم ب ــی، مل ــوق طبیع حق
اســت. بــا ایــن حــال، در صــورت کوتاهــی دولــت در انجــام دادن هــر یــک از مراحــل مختلــف مدیریــت 
ــر  ــروز بــای طبیعــی و ایجــاد آســیب در نتیجــه آن، مســئولیت جبــران خســارت ب بحــران هنــگام ب
عهــده دولــت خواهــد بــود، مشــروط بــر آن کــه خســارت در نتیجــه نقــص وســایل و امکانــات ایجــاد 

شــده باشــد. در غیــر ایــن صــورت، کارمنــد خاطــی، مســئول نهایــی جبــران خســارت اســت. 
در ایــن میــان، ایــن احتمــال کــه زیان دیــده بــا اعســار عامــل زیــان روبــه رو شــود، خطــری جــّدی 
بــرای احقــاق حــق اوســت کــه قانون گــذار چــاره ای بــرای آن نیاندیشــیده اســت. در آیین نامــه اجرایــی 
ــه بیمــه مســئولیت  ــن ســازمان، موظــف ب ــت بحــران، ای ــون تشــکیل ســازمان مدیری ــه قان ــوط ب مرب
کارمنــدان و اشــخاص خصوصــی شــده بــود کــه هنــگام بــروز بحــران بــا دولــت همــکاری می کردنــد. 
ایــن کار، روشــی مؤثــر بــرای جلوگیــری از مواجــه شــدن زیان دیــده بــا اعســار عامــل زیــان بــود، ولــی 

آن آیین نامــه بــا توجــه بــه تصویــب قانــون مدیریــت بحــران کشــور اکنــون قابلیــت اجــرا نــدارد. 
ــه  ــب(، ب ــاری و داوطل ــکاران اجب ــد )هم ــکاری می کنن ــت هم ــا دول ــه ب ــی را ک ــخاص خصوص اش
اعتبــار مــاده 11 ق.م.م نمی-تــوان مســئول پرداخــت خســارات دانســت؛ چــون مطابــق ایــن مــاده، دو 
شــرط »کارمنــد بــودن« و »ایجــاد خســارت در حیــن انجــام وظیفــه«، الزمــه تعییــن مســئولیت بــرای 
واردکننــده زیــان اســت کــه شــرط نخســت در مــورد همــکاران اجبــاری و هــر دو شــرط در خصــوص 
ــورت  ــز در ص ــاری نی ــکاران اجب ــاده 23 ق.م.ب.ک، هم ــق م ــدارد. مطاب ــود ن ــب وج ــکاران داوطل هم
تقصیــر در انجــام وظیفــه یــا مأموریــت محولــه و ایجــاد خســارت، مســئول جبــران آن خواهنــد بــود، 
ــرط  ــون ش ــت؛ چ ــده دانس ــارت واردش ــران خس ــئول جب ــوان مس ــب را نمی ت ــکاران داوطل ــی هم ول
مســئول بــودن در ایــن مــاده، تقصیــر در انجــام دادن وظایــف یــا مأموریت هــای محولــه قانونــی اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه همــکاران داوطلــب بــدون تکلیــف قانــون و بــه صــورت داوطلبانــه، صاحیــت 

ــد.  ــام می دهن ــی را انج عموم
ــران،  ــت بح ــازمان مدیری ــکیل س ــون تش ــب قان ــا تصوی ــه ب ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن، می ت بنابرای
ــر آن  ــت( دســت خوش تغییــر گشــته و ب دامنــه مســئولیت مقــرر در مــاده 11 ق.م.م )مســئولیت دول
ــرض، مســئول  ــز در دو ف ــت در اعمــال حاکمیــت نی ــه موجــب آن، دول ــزوده شــده اســت؛ چــون ب اف

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها
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خواهــد بــود. نخســت، مــواردی کــه بــه حکــم قانــون، مســئول شــناخته شــده اســت و دیگــری، مــوردی 
کــه در اعمــال حاکمیــت مرتکــب تقصیــر شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در مــورد اعمــال تصــّدی، 

وضعیــت بــه شــکل ســابق اســت. 
 



248

فهرست منابع

1. فارسی
الف( کتاب

1. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس، چاپ چهارم، 1370.
ــران: اســامیه، چــاپ بیســت و ســوم،  ــد 1(، ته ــی )جل ــوق مدن ــی، ســید حســن، حق 2. امام

.1382
3. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ اول، 1377. 

4. ایزدی فرد، علی اکبر، قواعد فقه، بابل: مبعث، چاپ اول، 1386.
ــران:  ــد 3(، ته ــوق )جل ــوژی حق ــوط در ترمینول ــر، مبس ــرودی، محمدجعف ــری لنگ 5. جعف

ــاپ دوم، 1387. ــش، چ ــج دان گن
6. زرگوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت )جلد 1(، تهران: میزان، چاپ اول، 1389.

ــی(،  ــد اختصاص ــان آن )قواع ــت و کارکن ــی دول ــئولیت مدن ــتاق، مس ــوش، مش 7. زرگ
ــاپ اول، 1392. ــگل، چ ــران: جن ته

8. صفایــی، ســید حســین و حبیب اللــه رحیمــی، مســئولیت مدنــی، تهــران: ســمت، چــاپ نهــم، 
 .1395

ــا،  ــی قرارداده ــد عموم ــی: قواع ــوق مدن ــی حق ــی، ســید حســین، دوره مقدمات 9. صفای
ــاپ اول، 1382.  ــزان، چ ــران: می ته

10. طالب، مهدی، تأمین اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق، 1385.
11. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ سوم، 1373. 

12. غمامــی، مجیــد، مســئولیت مدنــی دولــت نســبت بــه اعمــال کارکنــان خــود، تهــران: 
دادگســتر، چــاپ اول، 1376.

13. فیتز پتریک، تونی، نظریه رفاه، ترجمه: هرمز همایون پور، تهران: گام نو، چاپ اول، 1381. 
14. قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: شهر دانش، 1382.

ــران: شــرکت  ــی، ته ــی(: دوره مقدمات ــع حقوق ــی )وقای ــوق مدن ــان، ناصــر، حق 15. کاتوزی
ــم، 1387. ــاپ چهارده ــار، چ ــهامی انتش س

ــرارداد(، تهــران: دانشــگاه  ــارج از ق ــای خ ــی ) الزام ه ــئولیت مدن ــان، ناصــر، مس 16. کاتوزی
تهــران، چــاپ دوازدهــم، 1392.

17. کلــی، جــان، تاریــخ مختصــر تئــوری حقوقــی در غــرب، ترجمــه: محمــد راســخ، تهــران: 
نــی، چــاپ اول، 1382. 

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره دوازدهم / پاییز 1401

249

18. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسامی، 1406.
19. موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، تهران: کارنامه، 1384.

20. موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1393. 

ب( مقاله
ــت«،  ــی دول ــودن مســئولیت مدن ــی ب 1. امامــی، محمــد و مشــتاق زرگــوش، »اصــل قانون

ــماره 7. ــال دوم، 1386، ش ــی، س ــوم سیاس ــوق و عل ــه حق پژوهش نام
ــی  ــئولیت مدن ــئولیت در مس ــت و مس ــری مصونی ــی نظ ــتاق، »مبان ــوش، مش 2. زرگ

دولــت«، فصل نامــه علمــی و تخصصــی حقــوق عمومــی، ســال ســوم، 1388، شــماره 5.
3. زرگــوش، مشــتاق، »مســئولیت مدنــی دولــت در بایــای طبیعــی«، مجلــه رفــاه اجتماعــی، 

ســال ششــم، 1385، شــماره 23.
ــه  ــی الیح ــی و بررس ــات عموم ــی مؤسس ــئولیت مدن ــین، »مس ــید حس ــی، س 4. صفای

ــماره 1. ــی، 1385، ش ــوق تطبیق ــه حق ــه مؤسس ــه«، مجل ــن زمین ــت در ای ــد دول جدی
5. نظــری، ایران دخــت، »مســئولیت مدنــی خســارات ناشــی از تصادفــات«، نــدای صــادق، 

1381، شــماره 26 و 27. 
ــی از  ــی ناش ــخاص حقوق ــی اش ــئولیت مدن ــه مس ــرح نظری ــا، »ط ــان، علی رض 6. یزدانی
ــات  ــه مطالع ــه(«، فصل نام ــوق فرانس ــی در حق ــه تطبیق ــده )مطالع ــال ارگان اداره کنن افع

ــماره 4.  ــارم، 1393، ش ــل و چه ــی، دوره چه ــوق خصوص حق
ــل  ــی از فع ــت ناش ــی دول ــئولیت مدن ــرح مس ــی در ط ــا، »گام های ــان، علی رض 7. یزدانی
شــخصی، فعــل اشــیا و فعــل غیــر در حقــوق ایــران و فرانســه«، فصل نامــه مطالعــات حقــوق 

خصوصــی، دوره چهــل و پنجــم، 1394، شــماره 3.

2. عربی
1. ابــن ادریــس حلــی، محمــد بــن منصــور بــن احمــد، الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاوی، 

قــم: دفتــر نشــر اســامی، 1410.
2. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، عناوین االصول، تبریز، چاپ سنگی، 1297.

3. ســبحانی، جعفــر، االنصــاف فــی مســائل دام فیهــا الخــاف )جلــد 3(، قــم: مؤسســه امــام 
صــادق، چــاپ اول، 1423. 

4. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، خاف )جلد 5(، قم: دفتر نشر اسامی، 1407. 
5. عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعه )جلدهــای 12، 19، 27 و 29(، قــم: مؤسســه 

آل البیــت، 1409.



250

ــرات  ــنه، تقری ــران و الس ــوء الق ــی ض ــاص عل 6. مرعشــی نجفــی، ســید شــهاب الدین، قص
ــی،  ــه مرعشــی نجف ــه آیت الل ــم: کتاب خان ــوی، ق ــادل عل ــر: ســید ع ــد 2(، تقری ــاص )جل درس قص

بــی تــا.
ــدر المنضــود فــی احــکام الحــدود )جلــد 2(،  7. موســوی گلپایگانــی، ســید محمدرضــا، ال

تقریــر: علــی جهرمــی، قــم: دارالقــرآن الکریــم، 1412. 
8. نجفــی، محمدحســن، جواهــر الــکام فــی شــرح شــرایع االســام )جلدهــای 37، 40 و 

43(، بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی، بــی تــا.
9. ودل، جــورج و پی یــر لــو، القانــون االداری، ترجمــه: منصــور قاضــی، لبنــان: مؤسســه الجامعیــه 

 .2001 الدراسات، 
3-Latin Source
A( Book
 1-Bell, John, Sophie Boyrom & Simon Whittaker, Principles of French law, NewYork:
 Oxford, 1998
  2-e law, 2002.
 3-Lee, Jan, In search of a Theory of state Liability In The European union, Cambridge:
  Harvard law school, 1998
 4-Nederneen, Ton & Hendrik Cornelis, Civil Liability for prospectus Misstatement under
  Duth law, London: England  International Financial law, 1995
 5-Rounder, Charles E., You Have No Legal Right to social security, USA: Consumers
 Research Magazin, 2000
  6-Wade, H.W.R. & C.f.  Forsyth, Administrative law, NewYork: Oxford, 2004.

B( Article
 1-Elmenyawi, H., “Public Tort Liability: Recommending an Alternative to Tort Lability
 and No- fault compensation”, Global Jarist Advances, 2003, Vol. 3, Issue 1, Article 1
 2-Horvitz, Jerom S., “Civil Liability in Tax practice”, American Business law Journal,
  USA, 1986, Vol.24 No. 1
 3-Laski, H., “The Responsibility of the state in England”, Harvard Law Review, 1919,
 Vol. 32, No. 5

مســئولیت مدنــی دولــت پــس از وقــوع حــوادث طبیعــی بــا 
نگاهــی بــه قانــون مدیریــت بحــران کشــور )مصــوب 1398(



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره دوازدهم / پاییز 1401

329

Government civil liabi lity in natural disaster;Looking 
at the Formation of Iran’s National Disaster Manegment 

organization
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Abstract:
The principle that loss must be compensated by the one who imposed it, is agreed upon 
in almost every legal system. The crisis management organization (CMO) establish-
ment act forces the government to compensate the losses due to the natural disasters (as 
an instance for crisis) against the people affected. However, all damages due to natural 
disasters are not caused by government performance and thus it could not be assumed 
as civil liability in the exact sense of the word. It is rather a legal enforcement in order 
to perform its role in the response and recovery stages of the crisis management pro-
cess, based on which the government is responsible to prepare the minimum require-
ments needed for improving the quality of lives of the affected community. In case that 
the government fails in performing its role in any of the four-staged crisis management 
process, which results in any damages or loss for the people in the affected community, 
and if this is due to any shortage in the facilities or equipment provided, it is the gov-
ernment that is responsible for compensating the loss.

Keywords: Civil liability; government;, natural disaster; employee; loss compensa-
tion.
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