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کلیدواژهها :قانون ،مطالبۀ خسار  ،مسئوليت مدني ،دولت ،تقصير ،مراجع.

 .1مقدمه
مسئوليت مدني کارکنان دولت میهومي است که در حقوق اداري مطكر مكيشكود و وضكعيتي
حقوقي و پيآمدي است که براثر تعهدي رخ ميدهد که کارمند دولت آن را نقض کكرده و او
بايد طبق قانون پاسخگوي عمل خود باشد و آن را با پرداخت خسار به زيانديده جبران کند.
درواقع ،مسئوليت مدني کارکنان دولت نتيجۀ منطقي حاکميت قكانون اسكت و عكدالت حاك
ميکند که هيچگونه قانونشاني و زياني بدون جبران باقي نماند .مسكئوليت مكدني از عناصكر
اصلي رژي اداري آزاديخواه و دموکراتيك است که آن را از رژي خودکامه و نظاير آن متمايز
ميکند .اي تیار آزاديخواهي و عدالتخواهانه با پيشرفت آزادي در جوامع پيشرفته مطكر
شده است .امروزه ،از اي ديدگاه که مسئوليت دولت منافي حاکميت و اقتدار دولت اسكت يكا
تقدس دولت ايجا ميکند که هيچ مسئوليتي نداشته باشكد ،بكه ايك ديكدگاه رسكيدهايك کكه
عدالت حا ميکند دولت و کارکنان آن نيز ،مانند هر فرد ديگري ،زيانهايي را که در اجكراي
وظايف خود به افراد ميزنند جبران کنند.
در نظام حقوق اسالمي ،مباني فقهي مانند قاعدۀ ضرر ،قاعدۀ تسبيب ،قاعدۀ يكد ،قاعكدۀ
تقصير ميتواند توجيهکنندۀ جبران خسار و مسئوليت مكدني دولكت باشكد .دربكارۀ مبنكاي
تقصير در مسئوليت مدني دولت بايد گیت طبق نظريكۀ تقصكير ،کكه اولكي بكار دادگكاه حكل
اختالف يا تعارضا کشور فرانسه آن را بيان کكرد ،دليلكي کكه مكيتوانكد مسكئوليت جبكران
خسار را توجيه کند ،احراز تقصير و رابطۀ عليت بي تقصير شخص و ضكرري اسكت کكه
به زيانديده وارد شده است .بر اي اساس ،شايد بتوان گیت که تقصير دولت تحقق وضكعي
زيانبار است که ازديد قانون ،خطاي دولكت عامكل موجكد آن اسكت و نكه خطكاي مقامكا
عمومي شاغل در آن (زرگوش .)37 :1389
درمقابل ،عدهاي برآناند که دولت مسئول خساراتي اسكت کكه بكدون تقصكير او رخ داده
است و در کشورهاي پيشرفته دادگاهها ،بهاستناد اصكل «حقكوق و آزادي فكردي» ،دولكت را
مسئول خسارتي دانستهاند که حتي بدون تقصير رخ دادهاند .اي نكو مسكئوليت «مسكئوليت
ناشي از خطر» است و درحقيقت ،دولت را بهعلت ايجاد خطر مسئول دانسكته اسكت .مك الا،
دولت بهمنظور حیظ منافع افراد سدي مكيسكازد و در ايك ميكان ،خسكارتي بكه افكراد وارد
ميشود ،در اي جا دولت مسئول پرداخت خسارا است (ژوردن .)160 :1382
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مسئوليت مدني دولت ،بهمعناي خاص ،به ضرر و زيانهايي اطالق ميشود که خكار از
قرارداد بي طرفي به کسي وارد شود .مسئوليت مدني نوعي ضمان قهكري اسكت .بكرخالف
گتشته که به مصونيت دولت درمورد ضررها و خسارا واردشكده ازطكرف او بكه ديگكران
معتقد بودند ،امروزه مسئوليت مدني دولت امري پتيرفته شكده اسكت .طبكق مكادۀ  11قكانون
مسئوليت مدني ،مصو  1339ش ،کارمندان دولت ،شهرداريهكا ،و مؤسسكا وابسكته بكه
آنها اگر درحي اداي وظيیه يا بهمناسبت آن ،بهعمد يا درنتيجۀ بكياحتيكاطي ،خسكارتي بكه
افراد وارد کنند ،شخصاا در جبران خسار مسئولاند .اي ماده درمكورد مسكئوليت شخصكي
مستخدمان است و آنها در جبران زيانهاي واردشده مسئولانكد .مكادۀ  11قكانون مسكئوليت
مدني دولت را بهطور مطلق خطا قرار داده کكه شكامل تمكامي مؤسسكا و سكازمانهكاي
دولتي و محلي يعني شهرداري و مؤسسا وابسته به آن ميشود .همانگونهکه در ادامۀ مكادۀ
 11قانون مسئوليت مدني آمده است« :هرگاه اقداماتي برحسب ضرور بكراي تكأمي منكافع
اجتماعي طبق قانون بهعمل آيد و موجب ضرر ديگري شكود ،دولكت مجبكور بكه پرداخكت
خسارا نخواهد بود» (موسيزاده .)258 :1381

 .2جایگاه مسئولیت مدنی دولت

1.2جایگاه مسئوليت مدنی دولت در قوانين ایران
در نظام حقوقي ايران ،درمقام يك نظام حقوقيِ نوشته ،قواني و مقررا مدونْ اساسيتكري و
اصليتري منبع حقوق محسو ميشوند .ازاي رو ،قانون ْحقوق و تااليف افراد را در روابك
با يكديگر و با دولت و نيز نهادهاي دولتي با يكديگكر مشكخص مكيکنكد .مطالعكه در نظكام
حقوقي ايران (برخالف انگلستان) بايد برپايۀ بررسي و تیسير قكواني و مقكررا ملكي انجكام
گيرد .بنابراي  ،بهمنظور رسيدن به نقش و جايگاه موضكو مسكئوليت مكدني دولكت در نظكام
حقوقي ايران ،از مراجعه به قواني و مقررا ايران و بررسي آنها ناگزيري .

 1.1.2قانون اساسي و نظام مسئوليت مدني دولت
درکل ،عبار «دولت» ،در میهوم مسئوليت مدني دولت ،به قوۀ مجريه منحصر نميشود و
شامل تمامي قواي حاومتي است .بنابراي در اي معنا ،دولت شامل قوۀ مجريه ،قوۀ مقننه،
و قوۀ قضائيۀ کشور ميشود و بكر ايك اسكاس ،قضكا و درکكلْ کارمنكدان قضكايي نيكز،
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درجايگاه کارمندان دولت ،مسئول خسارا واردشكده بكه افكراد خواهنكد بكود .در قكانون
اساسي ايران ،مصو  1358ش ،و بازنگري در  1368ش ،به اي میهوم گسكترده اشكاره
شده است.
پيشازاي  ،قوۀ قضائيه مسئوليتي نداشت و چنانچه کسي بهعلت تقصكير يكا اشكتباه قاضكي
محاوميتي پيدا ميکرد و بعدها اثبا ميشد که بيگناه بوده است ،هكيچگونكه حكق و ادعكايي
دربرابر دولت نداشت و اي وضع درعي اي که منطبق با حاکميت دولت بود ،براي آزاديهاي
فردي لطمهاي بكزر بكود .ازايك رو ،پكتيرش مسكئوليت دولكت ،بكهعلكت اَعمكال قضكايي،
عدالتخواهانه است .اي فار عدالتخواهانه بر اي اصل اسكتوار اسكت کكه چنكانچكه براثكر
تجديدنظر در پروندهاي کيیري اثبا شود که محاومٌعليه بيگناه بكوده اسكت ،بايكد خسكار
واردشده به آزادي او جبران شود و دولت مسئوليت پرداخت آن را بهعهده گيرد ،مگر ايك کكه
اثبا شود که حا صادرشده عليكه محاكومٌعليكه ناشكي از تقصكير قاضكي بكوده اسكت کكه
دراي صور قاضي ضام خواهد بود .درواقع ،اي خسكار بكراي کسكي کكه قربكاني ايك
بيعدالتي ميشود ،نوعي تضمي است و بايد متناسب با زيانهاي مادي و ضرر واردشده بكه او
اعادۀ حي يت کرد.
بر اي اساس ،در اصل  171قانون اساسي مقرر شده است:
هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضو يا در حا يا در تطبيق حا بر مورد خاص
ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد ،درصور تقصير مقصكر طبكق مكوازي اسكالمي
ضام است و درغيراي صور  ،خسار بهوسيلۀ دولت جبران ميشكود و درهرحكال ،از
مته اعادۀ حي يت ميگردد.

در اي اصل قانون اساسي ،چند ناته حائز اهميت است:
 .1جبران زيان مادي و معنوي ناشي از کار دستگاه قضايي بهمنزلۀ قاعكدهاي کلكي پتيرفتكه
شده و بيانگر انديشهاي مترقيانه درمورد عدالتخواهي است؛
 .2زيان واردشده ميتواند براثر اشتباه يا تقصير قاضي يا هيچ تقصير و خطايي بوده باشد.
 .3زيان واردشده براثر تقصير قاضي بايد جبران شود و بنيان پتيرش چني جبرانكي قاعكدۀ
«ضمان» در موازي اسالمي است؛ چراکه طبق اي قاعده زيانرساننده بهتقصير (عمكد) ضكام
جبران زيانهاي واردشده است؛
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 .4از میهوم «درغيراي صور » در اي اصل مكيتكوان چنكي فهميكد کكه زيكان واردشكده
بهعلت تقصير قاضي نبوده است ،بلاه از اشتباه قاضي يكا علكتهكاي ديگكر اسكت؛ چنكانکكه
ميتواند از اقرار نادرست مته يا از شهاد دروغ گواهان يا عوامل ديگر باشد که قاضكي را بكه
اشتباه افانده است؛
 .5میهوم عبار «درهرحال ،از مته بايد اعادۀ حي يت گردد» اي اسكت کكه دسكتور ايك
اصل فق شامل دادرسيهاي کيیري نميشود و دادرسيها و درنتيجه ،زيانهاي حقوقي را نيكز
دربرميگيرد (ابوالحمد .)596 :1376
باوجوداي  ،چگونگي جبران زيان ناشي از تقصير و اشتباه قاضي در اي اصل مبه است و
اي موضو که چگونه بايد خسار زيانديده جبران شود بهروشني و بهدقت بررسي نشكده
است .ازطرفي ،ثبو تقصير يا اشتباه قاضي ازسوي دادگاه تجديدنظر بكراي مطالبكۀ خسكار
کافي نيست ،بلاه زم است که زيانديده دعواي ضرر و زيان را در دادگاههاي عمومي مطكر
کند؛ ازطرفديگر ،اي دادگاه مجبور است با صدور قرار اناطه موضو را براي اثبا تقصير يكا
اشتباه قاضي به دادگاه عالي انتظامي قضا بیرستد و تا اعالم نظكر دادگكاه مزبكور رسكيدگي را
متوقف کند که اي امر موجب طو نيشدن رسيدگي و نيز دلسردي زيكانديكده خواهكد بكود.
حمايت از آزادي و حقوق محاومٌعليه بيگناه ايجا ميکند که دراي باره مقكررا روشك و
صريحي وضع شود (همان .)599 :بنابراي  ،دراي باره بايد قواني عادي را بررسي کني .

 2.1.2قوانين عادی و نظام مسئوليت مدني دولت
بهمنظور رفع ايراد مطر شده ،مادۀ  255قانون «آيي دادرسي کيیري» ،مصو  1392ش ،بكه
کساني که در جريان تحقيقا مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشكوند و ازسكوي
مراجع قضايي حا برائت يا قرار منع تعقيب درمورد آنان صادر ميشود ،اجكازه داده اسكت
که خسار ايام بازداشت را از دولت مطالبه کنند .مكادۀ  259ايك قكانون در اقكدامي مترقكي
جبران خسار موضو مادۀ  255اي قانون را بهصراحت برعهدۀ دولت گتاشته اسكت ،امكا
درصورتيکه بازداشت براثر اعالم مغرضانۀ جرم و شهاد کت يا تقصكير مقامكا قضكايي
باشد ،دولت ميتواند پس از جبران خسار به مسئول اصلي مراجعه کند.
بنابراي  ،اي قانون اصل را بر جبران خسار ناشي از قوۀ قضائيه ازسوي دولت گتاشكته
است و ديگر زم نيست که زيانديده دعواي ضرر و زيان را در دادگكاههكاي عمكومي مطكر
کند .ازطرفديگر ،اي دادگاه مجبور نيست با صدور قرار اناطه موضو را براي اثبكا تقصكير
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يا اشتباه قاضي به دادگاه عالي انتظامي قضكا بیرسكتد ،بلاكه طبكق مكادۀ  257همكي قكانون
بازداشتشده بايد طي شش ماه از تاريخ رأي قطعي حاکي از بكيگنكاهي خكود درخواسكت
جبران خسار را به کميسيون استانيِ متشال از سه نیر از قضا دادگاه تجديكدنظر اسكتان
به انتخا رئيس قوۀ قضائيه تقدي کند .کميسيون درصكور احكراز شكراي مقكرر در ايك
قانون حا به جبران خسكار صكادر مكيکنكد .درصكور رد درخواسكت ،ايك شكخص
ميتواند طي بيست روز از تاريخ ابالغْ اعتراض خود را به کميسكيون ملكي جبكران خسكار
موضو مادۀ  258متشال از رئيس ديوان عكالي کشكور يكا ياكي از معاونكان او و دو نیكر از
قضا ديوان عالي کشور ،به انتخا رئيس قوۀ قضائيه ،اعالم کند.
ازسويديگر ،مطابق مادۀ  260قانون يادشده ،بهمنظكور سكهولت و سكرعت در پرداخكت
خسار موردبحث ،صندوقي در وزار دادگستري تأسيس ميشود که بودجۀ آن هكر سكال
از محل بودجۀ کل کشور تأمي ميشود .اي صندوق زيرنظر وزير دادگستري اداره مكيشكود
و اجراي آراي صادرشده از کميسيون را برعهده دارد.
اما مشابه اي سازوکار درمورد مسئوليت مدني و جبران خسار واردشده ازسوي ديگكر
کارمندان دولت در قواني ايران پيشبيني نشده است و ه چنكان مكادۀ  11قكانون مسكئوليت
مدني در اي خصوص حاک است که انتظار ميرود در اصالحا قانون مكديريت خكدما
کشوري لحاظ شود.

 2.2جایگاهمسئوليت مدنی دولت در حقوق انگلستان 
حقوق انگلستان را بايد حقوقي عرفكي و غيرمكدون دانسكت .منكابع اصكلي در نظكام حقكوقي
انگلستان است .1 :کام (عرف)؛  .2انصاف؛  .3رويۀ قضايي؛  .4قانون.
کام يا حقوق عرفي اولي و مه تري منبكع بكهشكمار مكيرود .درميكان منكابع حقكوق
انگلستان قانون جايگاهي مانند نظامهاي حقوقي رومي كك ژرمني (نظام حقوق نوشته) نكدارد و
بيشتر نقش و جايگاه ثانوي دارد و فق در مواردي بهمنظور توضيح يا رفكع ابهكام يكا تاميكل
رويۀ قضايي (کام و انصاف) توس پارلمان اي کشور موردتنقيح قكرار مكيگيكرد؛ هرچنكد
باتوجهبه مقتضيا زندگي امروز و مسئوليتهاي جديد تعريكفشكده توسك دولكت ،بكراي
دخالت در زمينههاي توسعۀ اقتصكادي و اجتمكاعي ،شكمار ايك قكواني افكزايش يافتكه اسكت
(طباطبايي مؤتمني .)114 -110 :1385

 1.2.2سابقۀ شناسايي مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي انگلستان
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همانطورکه در مقدمه گیتي  ،مسئوليت مدني دولت موضو و ايدهاي جديكد و مكدرن اسكت،
چراکه در گتشته به د يل مختلف (ازجمله تقدسبخشيدن به دولت) اصو ا مسئوليت دولكت
درقبال خسار هايي که از اعمال مأموران دولتي براي افراد حاصل ميشد ،پتيرفتكه نبكود؛ امكا
بهتدريج و از قرن نوزده ميالدي به بعد ،ايدۀ مسكئوليتنداشكت دولكت درقبكال زيكانهكاي
واردشده ک رنگ شد.
بنابراي  ،بهصور ابتدايي در کشورهايي مانند ايا متحدۀ آمرياا ،انگلسكتان ،فرانسكه ،و
آلمان ايدۀ مسئوليتپتيري براي دولت مطر شد؛ م الا ،در فرانسه اولكي اظهكارا بكهمنظكور
مصونيتزدايي از دولت در سالهاي  1789و  1790م بهميان آمد ،بهطوريکه در ايك سكالهكا
اماان طر دعاوي عليه دولت و مقاما رسمي عمومي مطر شد (غمامي .)18 :1376
در انگلستان اولي بار در  1947م «قانون دعكاوي عليكه دولكت» ()Crown Proceeding Act
تصويب شد که طر دعوي عليه دولت پادشاهي را مما ساخت .تكا قبكل از تصكويب ايك
قانون ،کارگزاران دولت درقبال زيانهايي که در ارتباط با اداي وظيیه ايجاد ميکردنكد ،شخصكاا
مسئول بودند ،اما براسكاس ايك قكانون ملاكه (پادشكاه) ضكام تقصكير و خطاهكاي خكود و
کارگزارانش شد (.)Walker 1980: 110
بنابراي  ،تصويب اي قانون نقطۀ عطیي در رويۀ مصونيتزدايي از دولت در انگلستان
بود .عالوهبراي قانون ،قواني ديگري نيز در نظام حقوقي انگلستان بهتصويب رسيدهانكد
که به مسئوليت دولت و نهادهاي دولتي درقبال زيانهاي واردشده اشاره دارند که ازجملۀ
آنهكا مكيتكوان بكه «قكانون پلكيس» ( )Police Act 1964و نيكز «قكانون حقكوق بشكر»
( )Human Rights Act 1998اشاره کرد .ه چني  ،در اي زمينه بايد به قواني و مقرراتي توجكه
کرد که شوراي اروپا يا اتحاديۀ اروپايي درحدود اختياراتشان وضع کردهاند و براي دولتهايي
مانند انگلستان الزامآور شده است .اي قواني و مقررا بهه راه رويكۀ قضكايي در انگلسكتان،
که بهراحتي باتوجهبه مقتضيا تغييرپتيرند ،ميتوانند راهکارهاي مناسكبي را بكراي حمايكت از
افراد زيانديده درقبال اعمال دولت و کارگزاران آن ارائه کنند.
از سال  1669م ،که جبران خسار منصیانه عليه مقام سكلطنت بريتانيكا ( )Crownدر
شال اعالميه ارائه شد ،دادگاههاي انگلستان نتوانستند تأثير عمدهاي داشته باشكند ،امكا در
دهۀ  1830م موضو نياز به حضور دادستان کل ( (Attorney- Generalدر دادگاه انصكاف
(  ،)Court of Chanceryبهمنظور پاسخ به مطالبا  ،بهطور گسترده مطكر شكد .بكا ايك رونكد
قانون دعاوي عليه دولت مصو  1947م به دادگكاههكا ايك اختيكار و قكدر را بخشكيد تكا
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همانگونهکه به جبران خسار عليه شهروند عادي حا ميکنند ،درمورد سلطنت و مكأموران
سلطنت نيز به همان صور عمل کنند (.)Street 1953: 141
ه چني  ،بند  1بخش  8قانون بشر  1998م به دادگاه اجازه داده است که حا بكه جبكران
خسار عليه دولت صادر کند يا دستوري را ارائه کند که درحكدود اختيكاراتش اسكت .البتكه
جبران خسار را فق دادگاههايي ميتوانند اِعمال کنند که چني اختياراتي را داشته باشند.
در بند  3اي بخش ،اي اختيار با الزام به مدنظرقراردادن تمكامي اوضكا واحكوال پرونكده و
اقنا دادگاه درمورد رضايتخواهان ه راه شده است (.)Birkinshow 2000: 473
بنابراي  ،در قواني نظام حقوقي انگلستان بهصراحت بكه مسكئوليت مكدني دولكت درقبكال
زيانها و خسار هاي ناشي از اعمال دولتي اشاره شده اسكت ،امكا همكانطورکكه پكيشازايك
گیته شد ،در نظام حقوقي انگلستان قانون نقش ثانوي و فرعكي دارد .ازايك رو ،رويكۀ قضكايي
شامل کام و انصاف نقش عمدهاي را در تشكايل نظكام حقكوقي ايك کشكور برعهكده دارد.
باتوجهبه اي موضو  ،بهمنظور بررسي مسئوليت مكدني دولكت ازديكدگاه ايك نظكام حقكوقي
بهصور موضوعي به بحث دربارۀ آن ميپردازي .

 2.2.2مفهوم وسيع شبهجرم در مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي انگلستان
با مطالعه و بررسي نظام حقوقيِ مسئوليت مدني انگلستان ،بهويكهه رويكۀ قضكايي ،بكه میهكوم
وسيعي از اصطال شبهجرم ( )tortدست مييابي  ،بهطوريکه بسياري از موارد و تخلیكا و
نقضهاي مربوط به بحث مسئوليت مدني دولت را شامل ميشود .ازجمله ميتوان به مكواردي
مانند سوءاستیاده از اختيارا ( ،)misfeasanceحبس اشكتباهي ( ،)false imprisonmentتقصكير
( ،)negligenceتوقيف غيرقانوني يا خودسرانه اشاره کرد.
عالوهبر اي شبهجرمهايي که بهصور تخلف و جرم مشخص شدهاند ،تخلیا ديگكري
نيز در قالب میهوم شبهجرم قرار ميگيرند .اي شبهجرمها بيشتر در حقوق انگلستان شايعانكد
و در زمينۀ مسئوليت مدني دولت کاربرد دارنكد؛ ازجملكه تحكري بكه نقكض قكرارداد ازطكرف
مقاما عمومي ،زيانهاي ناشي از تبعيض نهادي يا جنسي (.)Clive 2004: 535
بههرحال ،مقاما عمومي و ازجمله وزراي سلطنتي از قواني عمومي مربوط به شكبهجكرم
و قرارداد معاف نيستند ،مگر در مواردي که قانون اي معافيت را بكه آنهكا اعطكا کكرده باشكد.
بنابراي  ،در مواردي که در حيطۀ اختيارا خود عمل ميکنند ،همانند ديگر افراد ازنظر تجكاوز،
آزار و اذيت ،مسامحه ،و ...مسئولاند و اي بُعدي اساسي از حاکميت قانون اسكت .بكه همكي

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگیکننده به آن 67 ...

ترتيب ،آنها موضو قواني عادي رئيس و مرئوس بهشمار ميروند که در آن کارفرما مسكئول
اعمالي است که مستخدمان در زمينۀ استخدام انجام دادهاند (.)Wade 2000: 737
امروزه میهوم شبهجرم سبب شده است که در بسياري از مواردِ مربوط به مسكئوليت مكدني
دولت ،حتي زمانيکه عنوان خاصي براي مسئوليت قائل نشده ،براي مطالبكۀ ضكرر و زيكان از
دولت به اي میهوم استناد شود؛ م الا ،استناد به مسكئوليت مطلكق ( )strict liabilityدر مكواردي
که عنوان خاصي براي مسئوليت کارکنان دولت نيست ،اي مسئوليت مربوط به مواردي اسكت
که حتي مأمور هيچگونه تقصيري در اجراي وظايف خويش مرتاكب نشكده و فقك درنتيجكۀ
نقض وظايف «مرتاب» تلقي ميشود .بنابراي  ،ذيل ايك عنكوان در حقكوق انگلسكتان حكوزۀ
مسئوليت مدني و ازجمله مسئوليت مدني دولت گستردهتر شده است.
براساس اي میهوم ،برخي از مه تري شبهجرمهاي مطر را ،در حكوزۀ مسكئوليت مكدني
دولت ،در حقوق انگلستان بررسي ميکني .

 3.2.2عنصر تقصير در مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي انگلستان
تقصير از ارکان مه مسئوليت مدني است ،چنانکه بسياري از قواني مربوط به مسئوليت مدني
وجود عنصر«تقصير» را عامل اصلي در تحقق مسئوليت مدني مطر کردهاند .بنابراي  ،تقصكير
ميتواند عاملي مه و تأثيرگتار در اي زمينه دانسته شود و نميتوان انتظكار داشكت کكه قكانون
کاري را مجاز بداند که از روي مسامحه و تقصكير انجكام شكده اسكت .در بسكياري از مكوارد،
گرايشي صال ديدي در صِرف بهکارگيري قواني عادي مربوط به تقصير در تصميما اداري
ديده ميشود و در تصميما مختلف ،فق بهعلت وجود يكك تقصكير بكه ايك امكر متوسكل
شدهاند (.)ibid.: 745
بههرحال ،نهادهاي عمومي ،مانند افراد خصوصي (غيردولتي) ،مما است درقبال تقصكير
مسئول قلمداد شوند .دراي صور  ،شاکي بايد اثبا کند کكه خوانكده يكك تعهكد حمكايتي را
درمورد او نقض کرده است و اي نقض باعث آسيب و ضررهاي جبكرانشكدني شكده اسكت.
تقصير درمقابل تعهد حمايتي /مراقبتكي ( ،)duty of careبكهمنزلكۀ پكيشفرضكي در زمينكۀ اداي
وظايف اداري و دولتي ،در بسياري از موارد رسيدگي باعث توسعۀ ردههكايي از تقصكير شكده
است (.)Clive 2004: 496
البته اي امري جديد محسو ميشود ،چراکه در گتشته دادگاهها دربارۀ توسعۀ مسئوليت
در حوزههاي جديد و درنتيجه ،اِعمال تعهدا حمايتي حقوق عرفكي در زمينكۀ فعاليكتهكاي
اجرايي ،در زمانيکه هيچ تاليف و تعهدي مشخص نشده بود ،تمايل نداشتند (.)ibid.: 497
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بنابراي  ،تقصير و اقامۀ دعواي حقوقي براي آن زماني است که آسيب و ضرري بكهواسكطۀ
فعل يا ترك فعل گروه يا فرد يا نهادي رخ مكيدهكد و ايك کكه آسكيب واردشكده ضكرر بكدني
(جسمي و رواني) ،مالي يا اقتصادي ،و ...است ،چندان اهميتي ندارد .بر ايك اسكاس ،دعكواي
تقصير براي اي که موردتأييد قرار گيرد بايد سه رک داشته باشد .1 :خوانكده درمكورد مكدعي
يك تعهد عرفي مربوط به مراقبت داشته باشكد؛  .2خوانكده ايك تعهكد را نقكض کكرده باشكد؛
 .3نقض تعهد مربوط به مراقبت (حمايت) باعث ضرر و زيان و خسار مكدعي شكده باشكد.
پروندههاي فراواني در دست است که افراد خصوصكي تقصكير مقامكا عمكومي را بكهاثبكا
رساندهاند (.)Leyland and Anthony 2005: 504
ناتۀ قابلتوجه در زمينۀ اثبا تقصير ،بهمنظكور جبكران خسكار توسك دولكت ،ايك کكه
جلوگيري از ورود زيانهاي اقتصادي درکل در محدودۀ تقصير جبرانشدني نيست و دادگاهها
معمو ا بهندر به تقصيري رسكيدگي مكيکننكد کكه موجكب جلكوگيري از ورود زيكانهكاي
اقتصادي به جامعه شده است و تعهد و مسئوليتي بكراي مكأمور يكا نهكاد دولتكي قائكل نيسكتند.
چنانکه مجلس لردهكا در پرونكدهاي ( )Murphy v. Brentwood, District Council, 1990بكر
اي نظر بود که برمبنكاي تقصكير در وظكايیي کكه سكبب حصكول اطمينكان از رعايكت اصكول
ساختمانسازي و جلوگيري از ضررهاي اقتصادي شده است ،نميتواند بكه مسكئوليت نهكادي
دولتي قائل باشد (.)Clive 2004: 535
در زمينۀ معيار و مالك تقصير ،در رويۀ قضكايي انگلسكتان از روشهكا و مكالكهكاي
مختلیي استیاده شده اسكت ،ازجملكه معيكار رفتكار يكك فكرد متعكارف؛ بكدي معنكا کكه
غيرمعقولبودن يك عمل ازمنظر اجتماعي براي سنجش تقصير و ميزان آن مالك محسو
ميشود (.)Leyland and Anthony 2005: 505

 4.2.2ديگر ويژگيهای نظام مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي انگلستان
عالوهبر مواردي که تقصير عنصر اصكلي مسكئوليت مكدني دولكت محسكو مكيشكود ،نظكام
مسئوليت مدني دولت در انگلستان در موارد مختلف ديگري نيز قائل به مسئوليت مدني دولكت
و کارکنان دولتي است و دادگاههاي انگلستان به جبران خسار ازطرف دولكت حاك صكادر
ميکنند؛ در مواردي مانند تجاوز از اختيارا قانوني ،مسكئوليت درقبكال اعمكال افكراد مكادون،
مصونيت قانوني .در زمينۀ سوءاستیاده از اختيارا ( )ultra viresحتي زمانيکه شبهجكرمهكايي
مانند تقصير ارتاا نيافته است ،اگر مقاما عمومي بهعلت عناد و دشكمني يكا اشكتباه محكرز
مرتاب زياني شوند ،مسئول جبران خسارا واردشده خواهند بود .اي شبهجرمي است که به
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آن سوءاستیاده از اختيارا اطالق ميشود .در رويۀ قضايي نيز ايك امكر پتيرفتكه شكده اسكت
(.)Wade 2000: 768
از موارد مه در اي زمينه بازداشت و توقيف افراد خار از حدود اختيارا قانوني اسكت
يا سوءاستیادۀ مسئو ن يك زندان از اختيارا قانوني که کينهجويانكه عمكل کننكد يكا بكهعمكد
برخي از مقررا را درمورد افراد ناديده بگيرند .مجلس اعيان اي گونه سوءاستیادههكا را مبنكاي
مسئوليت قرار داده است (.)Clive 2004: 531
بنابراي  ،سوءاستیاده از اختيارا قانوني در ادارا عمومي شبهجرمي منحصر بكه مقامكا
عمومي است که حاکي از سوءاستیادههاي عمومي و نادرست کكارگزاران دولتكي يكا مقامكا
عمومي از قدر است .چني سوءاستیادهاي مما است در جايي انجام گيرد کكه عملكي بكا
حالت کينهجويانه ،يعني با هدف آسيبزدن به فرد ،انجكام گرفتكه اسكت .منشكأ ايك اصكل در
پروندهاي ( )Case of Ashby v. whiteاست که در  1703م قضاو و دادرسكي شكد .در ايك
پرونده ،خواهان متحمل زيانهايي براثكر سوءاسكتیاده از اختيكار مقامكا عمكومي در جريكان
ممانعت از يك رأيگيري شده بود که مجلس لردها با اک ريكت آرا بكه مسكئولبكودن مقامكا
عمومي رأي دادند (.)ibid.: 512
دربارۀ مصونيت قضاييِ قضا دادگاههكا بايكد گیكت کكه قضكا مصكونيت خاصكي
درمورد اعمال مربوط به شبهجرم دارنكد؛ چراکكه موضكو مربكوط بكه تقويكت اسكتقالل
آنهاست و باعث ميشود که تصميماتشان را با ترس از مسئوليت شخصي بهخوبي اتخاذ
نانند .بنابراي  ،حتي اگر دليلي اقامه شود که آنها ازروي سوءنيت عمكل کكردهانكد ،بايكد
اثبا شود ،اما چنانچه قضكا ازروي دشكمني يكا سكوءنيت و بكدون دليكلِ معقكول از
اختيارا قضايي خود پا فراتر بنهند و مرتاب شبهجرم شوند ،مسئول خواهند بكود .البتكه
اگر قضا دادگاههاي پايي تر مرتاب شبهجرم شوند ،بيشتر کنترل و نظار ميشكود و
درصكور هرگونكه ارتاكا شكبهجرمكي مسكئول خسكارا واردشكده خواهنكد بكود
(.)Wade 2000: 780
درمورد مسئوليت دربرابر اقداما شخص ثالث بايد گیت که خوانده دربرابر خساراتي که
براثر اقداما اشخاص ثالث رخ داده است ،مسكئول نيسكت ،هرچنكد درايك بكاره هك بكراي
شخص و ه نهادهاي عمومي است نائاتي در نظر گرفته شده است؛ از وضعيتهايي که چنكي
تعهدي را بهميان ميآورد ،زماني است که صاحبمقامي بر فعاليتها و اقداما شخص ثالكث
اِعمال کنترل ميکند؛ در اي مورد ميتوان از اعمال کنتكرل فيزياكي ازطكرف پلكيس بكر افكراد
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تحتحیاظت نكام بكرد .در يكك پرونكده ( ،)Dorset Yacht co. v. Home Office, 1970جكوان
متخلیي که از کانون اصال و تربيت گريخته بود ،باعث واردشدن خساراتي بكه امكوال مجكاور
شد ،ولي مجلس لردان هيچ تعهدي براي مأمور محافظ او ،کكه مسكئول جلكوگيري از گريكز او
بود ،قائل نشد (.)Clive 2004: 512
دربارۀ مسئوليت درقبال افراد مادون در« قانون پليس» ،مصكو  1964م ،مقكرر شكده
است که يك افسر پليسْ درقبال هرگونه شبهجرمي که اعمال کند ،خودش مسئول اسكت.
رئيس پليس بهنيابت از پليسهايي که تحتامر او عمل ميکنند ،مسئول شناخته مكيشكود،
اما چنانچه آن پليسها عملي انجام دهند که با وظيیۀ پليسي آنها مرتب نباشد و ناصحيح
باشد ،مسئوليت زيانهاي حاصلشده از آن برعهدۀ مباشر خواهد بود؛ حتي درصورتيکكه
مأموران دولت شبهجرمي را مرتاب شوند کكه عملكي ظالمانكه يكا غيرقكانوني باشكد ،بكه
خسار هاي تنبيهي ( )exemplary damagesنيز محاوم خواهند شد (.)ibid.: 534
عالوهبراي ها ،مسئوليت مدني مقاما عمومي يا اداري دربرابر شاست طر هاي عمكومي
و بهعبارتي اعمال حاکميت در رويههاي قضايي و حقوقي انگلستان بهرسميت شكناخته نشكده
است ،چراکه به افراد معيّني در اي مورد زيان وارد نشده است و هدف از اي اعمال نيز توسعه
در زمينههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و ...است ( .)ibid.: 510ه چني  ،در رويۀ قضكايي
اي کشور رابطۀ سببيت و اثبا آن براي تحقق مسئوليت مدني و نيز اضطرار ،درمكورد اعمكال
ناشي از اضطرار ،که باعث وقو زياني ميشود ،از عوامل رافكع مسكئوليت مكدني بكهرسكميت
شناخته شده است (غمامي  .)118 :1376بههرحال ،نظام مسكئوليت مكدني دولكت انگلسكتان،
باتوجهبه عرفيبودن و رويهايبكودن نظكام حقكوقي ايك کشكور ،درحكال گسكترش اسكت و
جهتگيري نظريههاي جديد بهسمت پاسخگوبودن دولت در هر وضعيتي است .در دهههكاي
گتشته ،مرجع تشخيص منیعت عمومي در حقوق انگلستان قضكا ِ شكناختهشكده بودنكد کكه
مرجعي بيطرفاند و بنابراي ادعاي فق دولت مبتنيبر اسكتناد بكه اعمكال حاکميكت کیايكت
نميکند تا دولت از پاسخگويي و مسئوليت شانه خالي کند و بايد در هر صور پاسخگو باشكد
(زارعي .)85 -72 :1384

 .3مراجع صالح رسیدگیکننده به دعوای مسئولیت مدنی دولت

رسيدگیکننده به دعوایمسـئوليت مـدنی دولـت در

صالحيتدار

1.3مراجع
نظامحقوقیایران
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درکل ،در سازمان قضايي ايران مراجع به دو مرجع عمومي و مرجكع اختصاصكي تقسكي
ميشوند .مراجع عمومي همان مراجع يا دادگاههايي هستند کكه صكالحيت رسكيدگي بكه
تمامي دعاوي ،اع از حقوقي و کيیري ،را دارند؛ بهجز مواردي کكه قكانونگكتار آنهكا را
بهصراحت در صالحيت مراجع اختصاصي قرار داده است .رسيدگي به موضو مسئوليت
مدني در ايران را ميتوان ،بهتبع اي تقسي بندي ،در دو گونۀ مراجع عمومي و اختصاصي
پيگيري کرد.

 1.1.3مراجع اختصاصي رسيدگيکننده
در اي قسمت ،دو نو از مراجكع اختصاصكي مكرتب بكا دعكاوي مسكئوليت مكدني دولكت را
بررسي ميکني  :
الف)دیوانعدالتاداری 
در اصل  173قانون اساسي آمده است:
بهمنظور رسيدگي به شاايا  ،تظلما  ،و اعتراضا مردم نسبتبه مأموري يا واحكدها
يا آيي نامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بهنام ديكوان عكدالت اداري ،زيرنظكر
رئيس قوۀ قضائيه ،تأسيس ميگردد .حدود اختيارا و نحوۀ عملِ ايك ديكوان را قكانون
تعيي ميکند.

بنابراي  ،ديوان عدالت اداري براي رسكيدگي بكه اعمكال و تصكميما مكأموران نهادهكا و
سازمانهاي دولتي صالحيت و اختيكارا گسكتردهاي دارد .در مكادۀ « 10قكانون تشكايال و
آيي دادرسي ديوان عدالت اداري» ،مصو  1392ش ،ازجمله موارد صالحيت ديوان عدالت
اداري «رسيدگي به شاايا و تظلمكا و اعتراضكا اشكخاص ،حقيقكي يكا حقكوقي ،عليكه
تصميما و اقداما واحدهاي دولتي و نيز مأموري آنها در حدود وظايیشكان» آمكده و در
مادۀ  12همي قانون به »رسيدگي به شاايت و تظلمكا و اعتراضكا اشكخاص حقيقكي يكا
حقوقي از آيي نامهها و ساير نظاما و مقررا دولتي و شكهرداريهكا و مؤسسكا عمكومي
غيردولتي در مواردي که مقررا متکور بهعلت مغاير با شر يا قانون و يا عدمصكالحيت
مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستیاده از اختيارا يا خودداري از انجام وظكايیي کكه موجكب
تضييع حقوق اشخاص ميشود» تصريح شده است.
در نگاه اول ،چنان بهنظر ميرسد کكه تمكامي دعكاوي مسكئوليت مكدني دولكت در حيطكۀ
اختيارا ديوان است ،اما با آوردن قيود نقض قواني يا صكالحيتنداشكت مرجكع مربكوط يكا
سوءاستیاده از اختيارا قانوني قلمرو عام اختيارا ديوان را محكدود کكرده اسكت ،چنكانکكه
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رسيدگي ديوان فق به اعمال تقصيرآميز دولت يا بهطكور عكام خطكاي اداري دولكت محكدود
ميشود (غمامي .)135 :1376
بنابراي  ،صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي بكه دعكاوي مسكئوليت مكدني دولكت
مطلق نيست؛ م الا ،هرگاه بهموجب قانون تقصير سازمان دولتي در انجامگرفت عمل زيكانبكار
ازسوي کارمندان میروض باشد ،به طر دعوي در ديوان نيازي نيست ،زيرا قانون نتيجكۀ ايك
دعوا را ازپيش مشخص کرده است يا در مواردي که مبناي مسكئوليت دولكت تقصكير نباشكد،
ديوان صالحيتي براي رسيدگي نخواهد داشت .ه چني  ،در زمينۀ مسئوليت قراردادي دولكت
براثر نقض قرارداد يا پيمانشاني ،ديوان صالحيت رسيدگي ندارد و ايك امكور در صكالحيت
دادگاههاي عمومي است .ازاي رو ،بهنظر ميرسد که شمول مواد  10و  12قانون ديوان عدالت
اداري به ضمان قهري يا مسئوليت مدني دولت بهمعناي خاص مقيد است .البتكه ،طبكق تبصكرۀ
يك مادۀ  10اي قانون رسيدگي به آن و تعيي ميزان خسارا واردشده از ناحيكۀ مؤسسكا
و اشخاص يادشده در اي ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقكو تخلكف در صكالحيت
دادگاه عمومي است.
گیتني آنکه فق اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي ميتوانند در شعب ديكوان
درجايگاه خواهان قرار گيرند ،چراکه رأي وحد رويۀ  39 – 38 -37هيئت عمكومي ديكوان
عدالت مصو  1368/07/10بدي قرار است:
نظربه اي که در اصل  173قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران منظور از تأسيس ديوان
عدالت اداري رسيدگي به شاايا  ،تظلما  ،و اعتراضا مردم نسكبتبكه مكأموري يكا
واحدهاي دولتي تصريح گرديده است و باتوجهبه معناي لغكوي و عرفكي کلمكۀ مكردم،
واحدهاي دولتي از شكمول مكردم خكار و بكه اشكخاص حقيقكي يكا حقكوقي حقكوق
خصوصي اطكالق مكيگكردد و مسكتیاد از بنكد يكك مكادۀ  11ديكوان (قكانون مصكو
 1360ش) و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقكوق خصوصكي مكيباشكند .علكيهكتا،
شاايا و اعتراضا واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابكلطكر و رسكيدگي در شكعب
ديوان عدالت اداري نميباشد (منصور .)12 :1392

دربارۀ اعتراض به مقكررا و نظكامهكاي دولتكي و شكهرداريهكا و مؤسسكا عمكومي
غيردولتي در هيئت عمومي ديكوان طبكق ذيكل اصكل  170قكانون اساسكي «هكرکس» اعك از
اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي ميتواند ابطكال مقكررا مخكالف بكا
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قواني و مقررا اسالمي يا خار از حدود اختيارا قوۀ مجريه را درخواسكت کنكد .رويكۀ
قضايي ديوان نيز چني است.
طبق مادۀ  11اي قكانون ،در مكواردي کكه تصكميما و اقكداما موضكو شكاايت در
صالحيت شعب ديوان باشند ،چنانچه شعبۀ رسيدگيکننده تشخيص دهكد کكه ايك اعمكال
موجب تضييع حقوق اشخاص شدهاند ،حا مقتضي مبنيبر نقض رأي يا لغو اثر از تصكمي
و اقدام موردشاايت يا الزام طرف شاايت به اعادۀ حقوق تضييعشكده صكادر مكيکنكد .ايك
حا با مسئوليت مدني تیاو دارد.
برخي بر اي نظرند که ديكوان عكدالت اداري صكالحيت رسكيدگي بكه دعكاوي تخلكف
دستگاههاي دولتي را از قواعد حقوق عمومي دارد (صدرالحافظي .)173 :1372
ونهای استانیوملیجبرانخسارتقضایی
ب)کميسي 
از ديگر مراجع اختصاصي در زمينۀ رسيدگي بكه مسكئوليت مكدني دولكتْ کميسكيونهكاي
استاني و ملي جبكران خسكار قضكايي موضكو مكواد  257و  258قكانون «آيكي دادرسكي
کيیري» است که قبالا بررسي شد.

 2.1.3محاکم عمومي رسيدگيکننده (دادگاههای عمومي)
الف)صالحيتعاممحاکمعمومی 
صالحيت محاک عمومي عام و صكالحيت ديكوان عكدالت اداري در رسكيدگي بكه دعكاوي
اشخاص خاص است ،زيرا ازيكسو ،طبكق اصكل  159قكانون اساسكي دادگسكتري (محكاک
عمومي) مرجع عام رسيدگي به تظلما و شاايا اشخاص اسكت و مسكتیاد از مكادۀ يكك
قانون «آيي دادرسي مدني» تمامي دعاوي مدني در صكالحيت دادگكاههكاي عمكومي اسكت.
بنابراي  ،اصل بر اي است کكه همكۀ دعكاوي نكاظر بكر احكراز و دريافكت خسكار  ،اعك از
خسار موضو مسئوليت قراردادي يا خسار موضو مسكئوليت قكراردادي يكا خسكار
موضو مسئوليت مدني ،در محاک عمومي رسيدگي ميشكود ،مگكر مكوارد خاصكي کكه در
صالحيت «ديوان عدالت اداري» است .بنكابراي نبايكد ،بكا قكواني و تیاسكير مكبه  ،اصكل و
صالحيتها تغيير پيدا کند.
درمورد مسئوليت مكدني دولكت ،ديكوان عكدالت اداري اختيكارا وسكيعي نكدارد و فقك در
رسيدگي به دعاوي عليه دولت ،که مبناي خطا يا تقصير دارند ،نقش مميز يا مشخص «خطكا يكا
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تقصير» را برعهده دارد .بر اي اساس ،در بسياري از موارد حتي پس از اعالم نظر ديوان عدالت
اداري ،دادگاههاي عمومي وظيیۀ مه احراز ديگر ارکان مسئوليت مانند وجود ضكرر يكا رابطكۀ
سببيت را برعهده دارند و بر اي مبنا ،بايد به عدم مسئوليت يا مسئوليت ه راه با جبران ضكرر و
زيان حا صادر کنند (غمامي .)135 :1376
عالوهبراي  ،دادگاهها طبق صالحيت عام خكود در مكواردي ماننكد ورود ضكرر و زيكان بكه
حقوق عيني افراد ازسوي نهادها و مأموران دولت شخصاا مسئولاند و رسكيدگي در صكالحيت
دادگاههاي عمومي است .بنابراي  ،دادگاههاي عمومي نيز نقش عمدهاي در رسيدگي و صكدور
حا عليه دولت ،بهمنظور جبران خسارا تقصيرآميز يا ناروا ،ايیا ميکنند.
ب)صالحيتمحـاکمعمـومیبـهموجـ تبصـرةیـ مـادة10قـانون«دیـوان
عدالت اداری» 
تبصرۀ يك مادۀ  10قانون «ديوان عدالت اداري» حوزۀ صكالحيت محكاک عمكومي را در
اي زمينه تعيي ميزان خسار واردشكده از ناحيكۀ مؤسسكا دولتكي و عمكومي و مراجكع
رسيدگي به تخلیا اداري ،پس از صدور رأي در ديوان بر وقو تخلف ،اعالم کرده اسكت؛
يعني در اي گونه موارد محاک عمومي حق ورود به اساس استحقاق ذينیكع را بكه دريافكت
خسار يا احراز ورود خسار به او ندارند و ماننكد يكك کارشكناس پكس از صكدور رأي
ديوان عدالت بر وقو تخلف به خواهان ميزان آن را اعالم ميکنند و رسيدگي دادگكاه منكوط
به صدور رأي در ديوان عدالت بر وقو تخلكف از ناحيكۀ مؤسسكا منكدر در بنكد  1و 2
مادۀ  10قانون «ديوان عدالت اداري» است.
براي جلوگيري از اختالل و اختالط در حوزۀ صالحيت ديوان عكدالت اداري و محكاک
عمومي در زمينۀ تبصرۀ يك مادۀ  10و جلكوگيري از سكرگرداني اشكخاص و ارجكا ماكرر
اشخاص توس محاک عمومي به ديوان عدالت اداري بايكد در ايك زمينكه بكه ناكا ذيكل
توجه شود:
ـ

صالحيت محاک عمومي ،عام ،و صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي بكه ايك
موضو ْ خاص است؛

ـ

صالحيت ديوان عدالت اداري ناظر بر رسيدگي به دعاوي اشكخاص عليكه دولكت در
زمينۀ اقداما يكجانبۀ دستگاههكاي دولتكي يكا اعمكال اداري آنهكا اعك از اعمكال و
تصميما موردي و انیرادي يا تصميما عامالشمول است .بنكابراي  ،احكراز تخلكف
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دستگاههاي دولتي و شكهرداريهكا توسك ديكوان عكدالت اداري را بايكد باتوجكهبكه
صالحيت ديوان در نظر گرفت .بدي معنا که اگر فعل يا ترك فعل يكا تصكمي اداري
موجب ورود خسار به اشخاص شده باشد کكه اداره مكدعي آن اسكت کكه عملكش
قانوني است ،دراي صور  ،زمۀ پتيرش ادعاي اشخاص در ورود خسار بهلحكاظ
فعل يا ترك فعل يا تصمي يادشده اي است که نخست فعل يا ترك فعل يكا تصكمي
موردبحث در ديوان عدالت اداري موردشاايت قرار گيرد و پكيآمكد تصكمي ديكوان
عدالت اداري رسيدگي محاک عمومي موضوعيت پيدا ميکنكد .امكا زمكانيکكه اساسكاا
فعككل يككا تككرك فعككل يككا تصككمي اداره موضككو ِ بحككث نيسككت و ذينیككع مككدعي
غيرقانونيبودن اقدام اداره نميشود ،م الا زمكانيکكه اداره اراضكي اشكخاص را تملكك
ميکند ،اع از اي که تملك قانوني يا غيرقكانوني باشكد ،ولكي ذينیكع فقك خسكار
ناشي از آن را مطالبه ميکند موضو قابلارجا به ديوان براي احراز اساس اسكتحقاق
فرد به دريافت خسار نيست و محاک عمكومي صكالحيت رسكيدگي بكه تقاضكاي
اشخاص را در اي موارد دارند .در مواردي که ورود خسكار ناشكي از تقصكير اداره
يا ناشي از اعمالي است که بهطور طبيعي خسار قابلمطالبهاي را بكه اشكخاص وارد
ميکند ،باز ه دادگاههاي عمومي مرجع رسيدگي بكه اسكاس اسكتحقاق اشكخاص و
ميزان آن هستند (امامي .)178 :1388

داررسيدگیکنندهبهدعوایمسئوليتمـدنیدولـت در


صالحيت
2.3مراجع
نظام حقوقی انگلستان
قوۀ قضائيه و بهطور خاص مراجع و دادگاههاي رسيدگي به دعاوي در نظام حقكوقي انگلسكتان
اهميت و شأن با يي دارند ،چراکه در تاريخ اي کشور حقوق عرفي مشترك و حقوق مربكوط
به انصاف را دادگاهها و مراجع قضايي بنا نهاده و آنها را توسعه دادهاند .بنكابراي  ،دادگكاههكا و
مراجع قضايي عالي در انگلستان از شأن و جايگاهي بهاندازۀ قوۀ مقننكه و مجريكه برخوردارنكد.
ازسويديگر ،بهعلت حمايت گستردۀ دادگاهها از حقوق و آزاديهاي فردي افاار عمكومي در
انگلستان همواره به نقش م بت قوۀ قضائيۀ حقيقي ،مستقل ،و بيطرف دربرابكر قكوۀ مجريكه و
مقننه اعتقاد داشتهاند (طباطبايي مكؤتمني  .)115 :1385ازايك رو ،ويهگكيهكا و سكاختار قكوۀ
قضائيه را در انگلستان بررسي ميکني .
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 1.2.3ساختار قوۀ قضائيه در انگلستان
قوۀ قضائيه در انگلستان ويهگيهاي خاصي دارد:
 .1طبق اصلي کلي ،باعنوان «تجديدنظر قضايي» ،در انگلستان قكوۀ قضكائيه مرجكع اصكلي
رسيدگي به تمامي دعاوي و شاايتها اع از مدني ،کيیري ،و اداري در اي کشور است؛
 .2درکنار دادگاهها ،نهادي بهنام دادسرا نيست که نمايندۀ قانون و قوۀ مجريه باشد ،چراکكه
در اي نظامِ حقوقيْ وجود دادسرا با اصل تساوي طرفي دعوي در پيشگاه عدالت مغاير اسكت.
تشايال قضايي ،بهعلت نبود وزير دادگستري ،در اختيار مهردار سلطنتي يا قاضكيالقضكا ،
درمقام رئيس قوۀ قضائيه ،اداره ميشود و او قضا را از ميان وکكالي دادگسكتري انتخكا و
منصو ميکند؛
 .3دادگاههاي عالي سكازمان قضكايي نيكز در انگلسكتان شكامل دو دسكته دادگكاه بكاعنكوان
دادگاههاي عالي و دادگاههاي تالي است .در رأس سازمان قضايي ،دادگاه عكالي قضكايي قكرار
دارد که شامل دادگاههاي عالي عدالت ،دادگاه استيناف ،کميتۀ قضايي مجلكس اعيكان ،و کميتكۀ
قضايي شوراي خصوصي سلطنت است .درکنار ايك دادگكاههكا ،تعكدادي از کميسكيونهكا و
دادگاههاي شبهقضايي نيز فعاليت ميکننكد کكه رسكيدگي بكه شكاايا و اختالفكا اداري را
برعهده دارند .احاام و تصميما اي دادگاههكاي عكالي در برخكي شكراي رويكۀ قضكايي و
سوابقي را تشايل ميدهند که براي دادگاههاي پايي تر زما تبا است.
دادگاههاي تالي در اي نظام قضايي ازلحاظ صالحيت ،در مقايسه با دادگاههاي عكالي
که صالحيت عام دارند ،در درجۀ دوم اهميت قرار دارند و دادگاههاي کانتي و دادگاههاي
ماجستريت را شامل ميشوند .دادگاههاي نو اول صالحيت رسيدگي به امكور حقكوقي و
دادگاههاي نو دوم صالحيت رسيدگي به امور کيیري را دارند .باوجوداي  ،طي تحو تي
در اي سازمان قضايي و بهعلت افزايش اختالفا و شاايا اداري ،تعداد کميسيونها و
مراجع شبهقضايي در انگلستان افزايش قابلتوجهي يافكت کكه در آنهكا حقكوقدانكان بكا
غيرحقككوقدانككان بككه قضككاو و حككلوفصككل دعككاوي خككاص اداري اشككتغال دارنككد
(طباطبايي مؤتمني .)116 -115 :1385

 2.2.3نظارت قضايي بر اعمال و تصميمات اداری و مسئوليت مدني دولت
اصو ا طبق قاعدۀ تجديدنظر قضايي ،که در انگلستان بهمنزلۀ اصلي مه پتيرفته شكده ،تمكامي
احاام و آراي صادره از کميسيونهكا و دادگكاههكاي اداري اختصاصكي در آخكري مرحلكه در
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دادگاههاي قضايي با تر ،يعني در دادگاه عدالت ،قابكلتجديكدنظر اسكت و ازسكويديگكر ،در
کميسيونهاي اداري اختصاصي ،تعدادي از قضا قوۀ قضائيه مشارکت ميکنند و رسكيدگي و
دادرسي اداري طبق آيي دادرسي اداري انجام ميگيرد که ک وبيش تحتتكأثير آيكي دادرسكي
قضايي است (طباطبايي مؤتمني  .)125 :1385بهموجب قانونِ اجازۀ اقامۀ دعوي عليه دولكت،
مصو  1947م ،به دادگاههاي اداري حق داده شد به شاايا مردم عليه سكازمانهكاي اداراي
دولت رسيدگي کنند و نيز بهموجكب قكانون دادگكاههكا و تحقيقكا اداري ،مصكو  1958م،
شورايي بهنام «شوراي دادگاههاي اداري» زيرنظر رياست قوۀ قضائيه وظيیۀ نظار بكر اجكرا و
هماهنگساخت وظايف اي دادگاهها را برعهده دارد.
طبق قانون  1947م ،درمورد اجازۀ اقامۀ دعوي عليه دولت ،شخص زيانديده ميتوانكد بكه
اي کميسيونهاي اداري مراجعه کند و عليه حاومت مرکزي يا دولت محلي و مكأموران آنهكا
مستقي طر دعوي کند و طبق مسئوليت دولت مطابق اي قانون ،جبران ضرر و زيان ناشكي از
اعمال و تصميما اداري را تقاضا کند .بنابر قواني انگلسكتان ،اعمكال و تصكميما اداري در
موارد مختلف ميتوانند نقض شوند؛ ازجمله در موارد سوءاسكتیاده از اختيكارا (،)ultra vires
خواه ازلحاظ ماهوي يا صوري و شالي ،توس مقاما عمومي که موجكب بطكالن يكا نقكض
عمل يا تصمي اداري در دادگاه شده است و مقاما مسئول بايد از عهدۀ زيانهكاي واردشكده
برآيند .ه چني  ،بايد عمل يا تصمي اداري ،عالوهبر عدم تجاوز از اختيارا ازسوي مقامكا
مربوطه ،معقول باشد .نامعقولبودن تصميما نوعي سوءاسكتیاده از قكدر اسكت و موجكب
ميشود دادگاه حا به نقض و بطالن عمل يا تصمي اداري دهد.
حق نظار قضايي و تطبيق آن بكا قكواني تبعكي و حقكوق عرفكي از اختيكارا ويكهۀ
دادگاههاي قضايي است تا هيچ مقام دولتي نتواند از اختيارا خود تجاوز کند يا از آنهكا
سوءاستیاده کند .عالوهبراي  ،دادگاهها و مراجع ميتوانند ،چه در دعكواي بكي دو طكرف و
بهصور غيرمستقي و چه بهصور مسكتقي و طبكق ادعكاي يكك فكرد ،تمكامي اعمكال و
تصميما اداري را بررسي کنند و درصور اشاا قانوني ،به نقكض يكا لغكو آن حاك
صادر کنند (طباطبايي مؤتمني .)133 -132 :1385

 .4نتیجهگیری
باآنکه اصل مسئوليت مدني دولت در اک ر کشورها اصلي پتيرفتهشده است ،اي اصكل شكامل
همۀ اعمال دولت نميشود و اي تحول ،که در زمينۀ مسئوليت مدني دولكت مطكر شكده ،در
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همۀ زمينهها به يك اندازه پيشرفت نارده ،بلاه ايك تحكول و پيشكرفت در زمينكۀ اعمكال قكوۀ
قضائيه زودتر از ديگر زمينهها بهوقو پيوسته است ،امكا در مكوارد ديگكر ازجملكه اعمكال قكوۀ
مجريه و قوۀ مقننه و اعمال امنيتي و پليسي کشور چندان پيشرفتي نداشته است.
ازميان نظرهاي ارائهشده در نظام حقكوقي ايكران ،مبنكاي مسكئوليت دولكت در امكور اداري
مبتنيبر نظريۀ خطاست و اي که دولت و مؤسسا عمومي فقك درصكورتي درقبكال جبكران
خسارا ناشي از اعمال کارکنان خود مسئولاند که بتوان تقصيري را به ايشان نسبت داد .ايك
نظريه برگرفته از مادۀ  11قانون مسئوليت مدني است که اصل را بر مسئوليت مكدني کارکنكان
دولت و عدم مسئوليت دولت در اعمال حاکميتي قرار داده است .بكاايك همكه ،اخيكراا قكانون
«آيي دادرسي کيیري ايران» ،مصو  1392ش ،که درمورد مسئوليت قكوۀ قضكائيه اصكل را
بر مسئوليت مدني دولت گتاشته ،نقطۀ عطیي در نظام حقكوقي ايكران بكهشكمار مكيرود کكه
اميدواري با اصال قانون شاهد توسعۀ آن به مسئوليت مكدني دولكت در ديگكر بخكشهكاي
حاومت باشي  .درمجمو  ،حقوق انگلستان در اي زمينه پيشرفتهتر از ايران است.
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