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  مقدمه

دولت داراي مسئوليت  1339در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤليت مدنی       

تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤليت دولت در قبال زیانهاي ناشی از 

اعمال تصدي دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهاي حاکميتی را مصون از پرداخت 

قانون  171قرار جمهوري اسلمی ایران به استناد قوانينی مانند  اصل غرامت دانست.اما با است

و قوانين پراکنده این  1373اساسی قانون به کارگيري سلح توسط مأمورین مسلح مصوب 

چنينی مسؤليت مدنی دولت و زیانهاي ناشی از آن در اعمال حاکميتی تحت شرایطی پذیرفته 

 شده است  

ارت از دولت و دستگاهاي دولتی مبتنی بر یک سري مبانی نظري علوه بر این مطالبه خس   

) نظریه تقصير، نظریه خطر و .... ( مبانی فقهی ) قاعده لضرر ، تسبيب ، اتلف ( و مبانی قانونی 

) قانون مسئوليت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگيري سلح و ... ( می باشد و قانون 

نظریه تقصير را قبول کرده و در برخی فعاليت ها نظریه خطر ) موضوعه ما در بعضی زمينه ها 

 بدون تقصير ( را پذیرفته و از آن پيروي نموده است . 

مراجع رسيدگی کننده به دعوي مطالبه خسارت از دستگاههاي دولتی دیوان عدالت     

 تيو مقررات موضوعه صلح یحقوق یاصول کل براساساداري و محاکم عمومی بوده که 

 يعدالت ادار وانیقانون د 10است. ماده  گریکدیمستقل از  یعدالت و محاکم عموم وانید

 زانيم نييماده تع نیا کیرا مشخص کرده است اما طبق تبصره  وانید تيحدود صلح

صدور ماده پس از  نیا 2و  1 يمؤسسات و اشخاص مذکور در بندها هيخسارت وارده از ناح

 وانیو د یمحاکم عموم تياست. حوزه صلح یدادگاه عمومبا  راي در دیوان بر وقوع تخلف

طرف مورد اختلف محاکم  کیاست که از  يبه استناد تبصره مذکور از موارد يعدالت ادار

است و در  يعدالت ادار وانیو د یمحل اختلف محاکم عموم گریو از طرف د یعموم

هر کدام  تياست. حوزه صلح نفعیاشخاص ذ یو سرگردان یدادرس هاز موجبات اطال يموارد
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به طرح  ازين یدولت يدستگاهها هيخسارت عل يهر ادعا ایآ ست؟يچ نجایاز مراجع مذکور در ا

 دارد؟ وقوع تخلفعدالت و  وانیدر د يدعو

ناظر  يدر دعاو يعدالت ادار وانید تياستدلل کرده است که صلح کتاب نیدر ا مولف 

ناظر بر مطالبه خسارت از  يمحدود به موارد خاص است و همة دعاو 10بر تبصره ماده 

محاکم  تيدر صلح یو براساس قاعده کل ستين وانید نیا تيدر صلح یدولت يدستگاهها

 است. یعموم



 

 فصل اول 
 های دولتیمفهوم و مبانی مطالبه خسارت از دستگاه

 



 



 

 فهوم خسارت 

 تعریف لغوی خسارت یا ضرر 
 زیان و است زیان و نقصان معنی به لغت در شود می استعمال نفع مقابل در که "ضرر"لفظ

. بنابر این ضرر ،زیان و خسارت در لغت  است خسارت معنی به باشد می سود ضد که نيز

 مترادف یکدیگر استعمال می شوند . 

در قانون آئين دادرسی کيفري ، اصطلح ضرر و زیان تواما ً ودر معناي لغوي آن استعمال 

شده ، ولی در قانون آئين دادرسی مدنی ضرر به معنی ازبين رفتن مال یا به واسطه فوت شدن 

 هد حاصل می شود ، آمده است .منفعتی که از انجام تع

مجازات عمومی سابق و همينطور در قانون مجازات اسلمی ، لفظ ضرر به ندرت به  در قانون

درعرف .تکار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جاي ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده اس

هنگام بحث از مسووليت  قضایی نيزمفهوم ضررازمعنی لغوي آن مایه گرفته و حقوقدانان نيز به

)اعم از مسووليت جزایی ومدنی(اصطلح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل 

 زیانهاي، مادي و معنوي می شناسند .

قانون  9اما در قوانين مدونه کشور ما ) اعم از قوانين جزایی و غيره ( بجز در بند دوم از ماده 

وزیان دیده نمی شود . دراین بند نيز قانونگذار تنها به  آیين دادرسی کيفري ، تعریفی از ضرر

ذکر تعریف ضرر و زیان معنوي بسنده کرده است ، یعنی تنها کسر حيثيت و اعتبار اشخاص یا 

 صدمات روحی به عنوان ضرر و زیان معنوي معرفی شده است . 

: در صدق  دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوق بيان می نماید

 ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد . 
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همچنين در ادامه بيان می دارد در تعریف مدنی ضرر ، ضرر ممکن است بواسطه از بين رفتن 

آ . د .  728مالی باشد یا بواسطه ي فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ) ماده 

 1دیگر ميتوان ضرر دانست . م ( بنا به این ماده عدم النفع را در جاي

خسارت دراصطلح در دومعنا به کارمی رود: یکی اصل ضرر و زیان وارده و دیگري    

 مالی که به عنوان تاوان و جبران خسارت گرفته می شود.

.تاوان یعنی 2.زیانی که کسی به مال دیگري برساند.1در ترمينولوژي آمده است: خسارت:

غير، باید بابت جبران به او بدهد. ایراد خسارت اگر با قصد باشد، مالی که فاعل زیان مالی به 

 . 2خسارت حقيقی است و گرنه خسارت حکمی است

 انواع خسارت 

در مقام بيان زیانها ، ضرر را به دو نوع ضرر مادي و معنوي تقسيم می کنند و برخی  معمولً   

. مانند ناشی از صدمات وارده به  از ضرر ها را واجد دو جنبه ضرر مادي و معنوي می شناسند

جسم و جان و سلمت و حيثيت اشخاص ، که وقوع این گونه صدمات بدنی و حيثيتی هر دو 

 ضرر را به بارمی آورد .

 خسارت مادی 
در حقوق ما اعم از قوانين مدنی و جزایی ، ضرر مادي تعریف نشده است . به نظر می رسد    

ی که به سادگی مال ضرر عرفی ومفهوم موضوع وضوح به توجه با بتوان راکه این خل قانونی 

براي همه مردم قابل تشخيص است ، جبران کرد و ضرر مادي ناشی از ارتکاب جرم را چنين 

                                                           
، تهران ، انتشارات  3جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد   1

 1812، ص  1378گنج دانش ، 
 دكترمحمدجعفرجعفری لنگرودی ، پیشین  - 2
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 منافع یا مال رفتن بين از یا دارایی یا ثروت کسر ازضرر مادي عبارت است  : ))تعریف نمود 

(( .جرم ارتکاب واسطه به(  حقوقی و حقيقی از اعم)  اشخاص
1 

اما در ترمينولوژي دکتر لنگرودي ضرر مادي از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است : ضرر 

مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوي استعمال می شود . ضرر مادي بصورت ضرر 

 .موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می شود 

 منافع رفتن بين از مورد در و ،  اتومبيل در اثر وقوع جرممانند تلف یا ورود خسارت به یک 

 شخص مجرمانه اقدام وسيله به که تاکسی راننده یک آمد در تحصيل عدم مانند جرم از ناشی

 .  باشد آورده عمل به ممانعت تاکسی راننده کردن کار از ، ثالثی

 خسارت معنوی 
ضرر معنوي ناشی از جرم ، عبارت از لطمه اي است که به یک حق غير مالی اشخاص در    

اثر وقوع جرم وارد می شود . مانند از بين رفتن حيثيت و اعتبار یا صدمات روحی وارده به 

 شخص . البته در وقوع جرم غالبا ً ضرر معنوي با ضرر مادي تواما ً ایجاد می شود . 

معنوي اینگونه سخن می گوید : ضرري است که به عرض و شرف دکتر لنگرودي از ضرر 

متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود مثل بر اثر افشاء راز مریض به حيثيت او لطمه وارد می 

قابل مطالبه است مانند ضرر ناشی  1339شود این خسارت طبق قانون مسووليت مدنی مصوب 

که از یک طرف به حيثيت معنوي شخص لطمه وارد می از ارتکاب جرم ، افترا یا نشر اکاذیب 

آید و از طرف دیگر باعث ضرر و زیان مالی طرف افترا یا شخص طبيعی یا حقوقی در نشر 

در ماده  1332ون آیين دادرسی کيفري اصلحی مصوب قان در قانونگذاراکاذیب می شود . 

ست که از دادگاه تقاضاي جبران ي ، به هر متضرر از جرمی اجازه داده ا0این قانون اصلح 40

ضرر و زیان معنوي کند و در صورت تقاضاي متضرر از جرم براي جبران ضرر معنوي دادگاه 

با توجه به نوع جرم و ميزان لطمه وارده به حيثيت منجی عليه ، مرتکب را به پرداخت مبلغی که 

 متناسب می داند ، محکوم می کند . 
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قانون آیين دادرسی کيفري ،  9نونگذار به موجب بند دوم از ماده نيز قا 1339متعاقبا ً در سال 

با ارایه تعریفی از ضرر و زیان معنوي در این قانون به بحثهاي نظري سابق درباره مفهوم ضرر 

معنوي ناشی از جرم خاتمه داد و صریحا ً کسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی را 

 اعلم کرده است .  به عنوان ضرر معنوي قابل جبران

 مصوب ، مدنی مسوليت قانون 2 و یک مواد در معنوي خسارت اصطلح ، دیگر طرف از

ي را در کنار ضرر و زیان مادي به صورت یک معنو زیان و ضرر جبران قانونگذار ، 1339 سال

قاعده کلی پيش بينی کرده است . زیرا به موجب ماده یک قانون مسووليت مدنی ، هر کس 

 افراد براي موجب قانون به که حقی هر به احتياطی بی نتيجه در یا ً عمدا  مجوز قانونی بدون

شود ، مسوول جبران خسارت  عليه منجی معنوي ضرر موجب و کند وارد اي لطمه شده ایجاد

این قانون ، مصادیق  10و  8ناشی از عمل مجرمانه خود می باشد . به علوه قانونگذار در مواد 

ضررهاي معنوي را بدین شرح متذکر شده است . این لطمات غير مالی عبارتند از لطمه به 

 آزادي ، حيثيت شهرت ، اعتبار خانوادگی و صدمات روحی است 

ی توان گفت که ماهيت حقوقی خسارت یا ضرر معنوي قابل مطالبه در سيستم در مجموع م

حقی است براي متضرر از جرم که نوعی مجازات تکميلی به حساب می آید )) حقوقی کشور ما

(( و دادگاه بر حسب مورد درباره آن رسيدگی و مبادرت به صدور حکم می کند .
1 

 مسئولیت مدنی دولت 

شود که خارج از  هایی اطلق می معنی اخص آن، به ضرر و زیانمسئوليت مدنی به     

قراردادي که بين طرفين است، به کسی وارد شود. مسئوليت مدنی نوعی ضمان قهري است. 

برخلف گذشته که معتقد به مصونيت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به 

 پذیرفته شده است.دیگران بودند، امروزه مسئوليت مدنی دولت امري 
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ها و مؤسسات وابسته به  قانون مسئوليت مدنی:کارمندان دولت و شهرداري 11طبق ماده 

احتياطی، خساراتی به  بی  مناسبت آن، بعمد یا در نتيجة ها، اگر در حين انجام وظيفه یا به آن

اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئوليت شخصی 

 باشند. هاي وارده می ها مسئول جبران زیان مستخدمين است و خود آن

 موسسات مشمول مسئولیت مدنی ) جبران خسارت ( 

مسئول قرار داده که شامل تمام طور مطلق  قانون مسئوليت مدنی دولت را به 11ماده  

 شود. ها و مؤسسات وابسته به آن می هایی دولتی و محلی؛ یعنی شهرداري مؤسسات و سازمان

 حدود مسئولیت مدنی دولت
گري است که شامل امور  در حقوق اداري اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدي   

تواند حتی از طریق اشخاص  که می شود باشد و دولت متصدي امور می خدماتی و فرهنگی می

لحاظ حاکميتی است که دولت در آن حاکم و قدرت  حقوق خصوصی نيز اعمال شود، و یا به

تواند توسط اشخاص اعمال شود.مسئوليت مدنی دولت به طور  مطلق است و این اعمال نمی

گري  ديباشد، بلکه این مسئوليت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تص مطلق نمی

شود؛ مثل خرید و فروش و ....  دولت است که در آن نشانی از قدرت سياسی دولت دیده نمی

که داراي شخصيت حقوقی و مسئول حفظ دارائی و منافع و  ها را به عنوان این که دولت آن

دهد. در مورد اعمال تصدي گري، دولت مسئول خساراتی است  اموال عمومی است، انجام می

کند و در این قبيل اعمال، دليلی بر سلب مسئوليت دولت وجود ندارد.  وارد می که به افراد

جز مواردي  باشد و نظریه مسئوليت مطلق دولت به اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می

گذار تصریح کرده است، مقبوليت بيشتري دراد؛ ولی، در مورد اعمال حاکميتی،  که قانون

قانون مسئوليت مدنی  11طور که در ماده  باشد. همان ارده نمیدولت مسئول خسارات و

عمل آید و  آمده:هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعی طبق قانون به
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گذار ما  قانون 1موجب ضرر دیگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. 

را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث نظریه عدم مسئوليت دولت در اقدامات حاکميتی 

موارد، منافع خصوصی افراد، به   تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بيشتر

شود، طبق قانون لیحه مدیریت خدمات کشوري،  علت اهميت منافع عمومی نادیده گرفته می

باشد. اصولً  و زیربنائی می امور کشوري منحصر در اعمال حاکميتی و خدماتی و فرهنگی

گري که  مسئوليت مدنی، مبتنی بر تقصير است و تقصير دولت نيز در مورد اعمال تصدي

 موجب خسارات شده باید اثبات شود.

 اركان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت 

 تقصیر یا خطای اداری 

ست که عمدتاً بر محورهایی همچون تقصير اداري عبارت از نقض قوانين و مقرّرات اداري ا

اعمال حقوقی غيرقانونی، تخطّی از صلحيت ها و خودداري از انجام وظایف قانونی استوار 

است. پس هرگاه سازمان و نهاد دولتی یا کارمند دولت به این موارد مبادرت ورزد، می توان 

در این رابطه آن است که گفت تقصير اداري به وقوع پيوسته است. اما نکته مهم و قابل توجه 

در صورت تقصير سازمان یا نهاد دولتی، مسئوليت آن به طور آشکار بر عهده دولت است، اما 

اگر حادثه زیانبار به طور کامل یا به طور نسبی معلول دخالت کارمندان دولت باشد، مسئله 

ملک  قدري پيچيده و مبهم می شود؛ زیرا حدود تقصير اداري و شخصی نامعين است و

روشنی براي تمييز آن دو از یکدیگر وجود ندارد. به بيان دیگر، داوري در مورد اینکه حادثه 

زیان آور، ناشی از تقصير اداري و نقص فنی و تشکيلتی اداره یا برخاسته از تقصير شخصی 

کارمند و سوءاستفاده وي از قدرت اداري بوده است، بسيار دشوار می باشد. بدین لحاظ، 

از صاحب نظران دو گونه مسئوليت مستقيم و غيرمستقيم را براي دولت مطرح نموده اند.  برخی

رعایت حدود »در مسئوليت غيرمستقيم، ميان تقصير اداري و شخصی بر اساس معيارهاي 

                                                           
 .258، ص 1381 چاپ سوم ،  تهران، میزان،  زاده، رضا؛ حقوق اداری، مؤمن - 1



۱۹ /هایدولتیفصلاول:مفهومومبانیمطالبهخسارتازدستگاه  

 

 

تفکيک صورت می « عمل غيرمرتبط با وظایف»و انجام یا خودداري از « متعارف وظایف

امور مانع از آن است که به عنوان معيار تشخيص، ميان تقصير گيرد. لکن ابهام و اجمال این 

اداري و شخصی پذیرفته شوند. اما در مسئوليت مستقيم، خطاي اداري و شخصی تفاوتی ندارد 

و در هر حال، دولت نسبت به حادثه زیانبار مسئول شناخته می شود. بر این اساس، کارمندان 

قوقی )دولت( ایفا می نمایند. هرچند این نظر نقش اعضاي شخص حقيقی را نسبت به شخص ح

بنابراین، به  1هم با انتقادهاي متعددي مواجه است و از این رو، نمی تواند قناعت بخش باشد.

نظر می رسد تبيين مسئله در گرو آن است که اول، ماهيت سلطه کارمند دولت روشن شود و 

ست یا خطایی. برخی از صاحب نظران ثانياً، معلوم گردد که ایجاد ضرر از سوي وي عمدي ا

معتقدند که حق سلطه و تصرف در اشيا و اشخاص به دو طریق ثابت می شود: یا از باب ولیت 

)ذاتی یا جعلی( و یا از باب توليت. صورت دوم، یعنی توليت، از سوي دارندگان ولیت ذاتی 

ولیت ذاتی یا جعلی است، یا مجعول به دیگران واگذار می شود و از این رو، ولی که داراي 

داراي استقلل راي و اطلق در تصرف می باشد، اما متولی که از باب توليت یا ولیت 

تفویضی تصرف می کند، نه استقلل راي دارد و نه اطلق ید. از این تفاوت روشن می شود 

ولی و بر  که سلطه مسئول اداري از باب توليت است نه ولیت، و کارمند اداري متولی است نه

این اساس، باید تمام دستورات حکومت را بدون کم و کاست اجرا نماید. از سوي دیگر، 

امکان تمرّد نسبت به قوانين و سوء استفاده از قدرت اداري در مورد کارمند کامل متصور و 

منطقی است. اگر این مسئله را در کنار احتمال منطقی نقص سازمانی اداره قرار دهيم، حاصل 

ع آن دو پيدایش تقصير اداري است که معلول دو عامل جداگانه، با نامشخص بودن ميزان جم

تاثير هر کدام در خلق حادثه، می باشد. در این حالت است که مرز ميان تقصير اداري و 

شخصی به طور درست و دقيق قابل تعيين نمی باشد. یک راه حل این است که در تمام حالت 

و قصور، اداره و به طور غيرمستقيم، دولت، مدیون و موظّف به جبران عمد و خطا یا تقصير 

زیان باشد؛ زیرا معامله زیان دیده با کارمند اداري، شخصی نبوده، بلکه به عنوان شخصيت 
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حقوقی و نمایندگی حکومت در رسيدگی به کارهاي عامه صورت گرفته است. راه حل دیگر 

آن است که اجراي این قاعده ایجاب می کند « هکل نفس بما کسبت رهين»بر اساس قاعده 

هرگاه خسارتی در نتيجه تقصير کارمند و نقص وسایل اداري به بار آید، کارمند و دولت هر 

مطابق راه حل نخست، تمام مسئوليت به دوش دولت  1دو، در برابر زیان دیده مسئول باشند.

ما رسيدگی به عمد و خطاي است و زیان دیده از آغاز می داند که طرف دعوا کيست. ا

کارمند مربوط به روابط درونی سازمان با کارمند است و هيچ ربطی به زیان دیده ندارد. روابط 

کارمند و اداره همانند روابط اجير و موجر یا وکيل و موکل است که فقط در حالت تعدّي و 

ز می شود که تعمّد و افراط، ضامن شناخته می شوند. پس تقصير کارمند نزد اداره زمانی محر

افراط وي اثبات شود. در این صورت، دولت مطابق مقرّرات به آن رسيدگی خواهد نمود و در 

غير آن، کارمند هيچ گونه ضمانی ندارد. طبق این نظر، کارمند در واقع، به دولت زیان می 

ی می گردد. اما رساند و از این رو، نوع عمل او مطابق با موازین داخلی سازمان تعيين و ارزیاب

بر اساس راه حل دوم، با توجه به تعدد اسباب، مسئوليت تضامنی شکل می گيرد. در این 

صورت، طرف دعوا متعدد است و تعيين اینکه چه کسی باید زیان را بپردازد در اختيار زیان 

دیده است. از نظر فقهی، در صورت اجتماع اسباب ، یا یکی از آنها به طور مستقل در تلف 

موثر است یا نيست. در حالت دوم، اشتراک در ضمان و در حالت اول چند وجه متصور است: 

جمعی سبب متقدم را ضامن می دانند، بعضی قول به اشتراک را پذیرفته و گروهی هم ضمان 

را بر عهده سبب قوي تر می گذارند. لکن باید دانست که اگر اسباب تلف همگی عدوانی اند 

ه آنها صحيح است، در این صورت، حکم به اشتراک ضمان می شود و تمام و یا استناد به هم

اسباب، موظّف به جبران خسارت می باشند. در غير آن، بعيد نيست که ضمان بر عهده کسی 

باشد که تعمّد داشته است. بنابراین، اگر تقصير کارمند و نقص اداري ـ هر دو ـ سبب زیان 

بق بوده است و ثانياً، کدام یک اقواست. در مرحله بعد، با باشد، باید دید اول، کدام یک اس
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توجه به صدق اسناد عرفی تلف به هر دو، می توان گفت: اشتراک در ضمان و مسئوليت 

تضامنی موجه تر است. لکن نکته مهم و قابل توجه در این مورد آن است که امور جمعی 

رکيب ساده اي از تصميمات شخصی به داراي آثار و ضرورت هاي ویژه است و نباید آنها را ت

حساب آورد. چه بسا نقص اداري که موجب زیان شده است، برایند نادرستی بافت هاي 

اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی سازمان دولتی است و فرد در این ميان هيچ نقشی 

باشد.  ندارد. پس می توان نتيجه گرفت که مسئول دانستن دولت از قوت بيشتري برخوردار می

صورت سوم مسئله آن است که ثابت شود صرفاً تقصير شخصی کارمند، عامل زیان بوده است. 

در این حالت، نه مسئوليت مطلق دولت و نه مسئوليت تضامنی، بلکه مسئوليت مطلق کارمند 

قابل طرح و بررسی است. چنان که به اجماع فقها، اگر قاضی خطا کند و در اثر آن تلفی پدید 

گر در اجتهاد و بررسی خویش کوتاهی نکرده باشد، ضامن نيست؛ زیرا قاضی داراي آید، ا

حسن نيت دانسته می شود و از این حيث، جبران خسارت بر عهده بيت المال خواهد بود. 

مفهوم این سخن آن است که اگر قاضی در اجتهادش کوتاهی نموده باشد، ضامن است. پس 

قصير وي تنها عامل زیان تشخيص داده شود، مسئول می توان کارمند را در صورتی که ت

دانست و محکوم به جبران خسارت نمود. لکن برخورد حضرت رسول اکرم)صلی ال عليه 

وآله( با آنچه که خالدبن وليد با قبيله بنی جذیمه انجام داد، مبيّن این امر است که حتی در 

ید خسارات وارده را جبران صورت تقصير شخصی کارمند، باز هم این دولت است که با

نماید. در آن حادثه، رسول اکرم)صلی ال عليه وآله(خالد را با نهی از برخورد و نبرد به سوي 

آن قبيله فرستاد، اما وي طبق ميل خود آنان را بست و تعدادي از آنها را کشت و اموالشان را 

ر، از عمل خالد برائت جست و به غارت نمود. پيامبر اکرم)صلی ال عليه وآله(با شنيدن این خب

دنبال آن علی)عليه السلم( را با مقداري پول و اموال به عنوان خون بها و تاوان خسارات نزد 

آنان فرستاد. حضرت علی)عليه السلم(خون بهاي کشتگان را از همان پول پرداخت و خسارات 

اوان آن را داد و مازاد مالی آنان، حتی ظرف آبخوري سگ هایشان را هم به حساب آورد و ت

بر آن را به مردم آن قبيله بخشيد. رسول اکرم)صلی ال عليه وآله(با تایيد این کار، از علی)عليه 
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نکته مهم در این واقعه آن است که حضرت رسول اکرم)صلی  1السلم(اظهار خشنودي نمود.

اما وي به ميل خود و برخلف ال عليه وآله(خالد را از جنگ با قبيله بنی جذیمه بازداشته بود، 

دستور آن حضرت دست به جنایت زد. رسول اکرم)صلی ال عليه وآله(علی رغم خودسري و 

تمرّد خالد، خون بهاي کشتگان و خسارات مالی آن قبيله را پرداخت. از این مسئله می توان 

و اصل می نتيجه گرفت که در صورت عدم تمرّد و تقصير، به طریق اولی دولت مسئول است 

توان گفت: مفاد و مدلول این سنّت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئوليت مدنی دولت، 

نظریه ایجاد خطر و در باب تقصير اداري، مسئوليت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل 

 پذیرفته شده به شمار می آید. 

 وجود ضرر 

ود زیان است، به گونه اي که با روشن است که قوام مسئوليت مدنی به وجود ضرر و ور

انتفاي ضرر و زیان، ضمان ذمّه و مسئوليت مدنی سالبه به انتفاي موضوع است. پس به حکم 

اینکه وجود ضرر در اصل، موضوع مسئوليت مدنی را تشکيل می دهد، بحث از مسئوليت 

 مدنی بدون وجود ضرر اصل موضوعيت ندارد. 

 سببیت بین تقصیر و ضرر 

رکن سوم مسئوليت مدنی دولت، وجود رابطه سببی و مسبّبی ميان تقصير و ضرر است؛ یعنی 

ضرر وارده باید معلول تقصير دولت یا کارمند باشد. از این رو، آنچه اهميت دارد تعيين رفتار 

تقصيرآميز دولت یا مامور آن به گونه اي است که عملکرد زیانبار آنها علت موثر ورود زیان 

پس در یک جمع بندي کوتاه می توان گفت: ارکان مسئوليت مدنی دولت عبارتند از: باشد. 
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تقصير اداري، وجود ضرر و وجود رابطه سببيت ميان تقصير و ضرر، به گونه اي که با انتفاي 

 1.یکی از آنها مسئوليت مدنی دولت منتفی خواهد بود

 خسارت در قانون و فقه اسلمی 

 ور خسارت در قوانین جاری كش
 طرح جهت جا مناسبترین که( 1339) مدنی مسؤوليت قانون جمله از مدنی قوانين در

 گرفته قرار توجه مورد و مطرح معنوي خسارت کامل شرح با نيز است معنوي و مادي خسارات

 یا آزادي یا مال یا سلمتی یا جان به... کس هر: »است آمده قانون این یک ماده در. است

 وارد لطمه گردیده ایجاد افراد براي قانون موجب به که دیگر حق یا تجارتی شرف یا حيثيت

 می خود عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگر معنوي یا مادي ضرر موجب که نماید

 عامل شده، تلقی مادي خسارت عرض در معنوي خسارت اساسی.ق همانند ماده این در.« باشد

 هم باز قانون همين 10 و 9 و 8 و 2 مواد در و دانسته وارده خسارت جبران مسئول صریحا را

 با معنوي زیان 10 و 9و 2 مواد در.است گرفته قرار حکم و توجه مورد معنوي خسارت

 و حيثيت بر وارد زیان به معنوي خسارت از مزبور قانون 8 ماده در ولی مطرح صراحت

 2.است شده تعبير( خانوادگی یا شخصی) موقعيت و اعتبارات

 مستلزم درنتيجه و مسؤوليت موجب معنوي خسارت مذکور چهارگانه موارد در حال هر به

 و مادي خسارات مسئله نيز 1364 سال مطبوعات قانون 30 ماده در.است شده شناخته جبران

 مثبت نظر بر دللت مزبور ماده تصویب روند البته که است شده مطرح تلویحی طور به معنوي

 قوانين در مدنی، قوانين از پيش. دارد معنوي خسارات به خاص توجه ضرورت بر مقننه قوه

 .است گرفته قرار حکم موضوع و مطرح معنوي خسارات نيز کيفري
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 ماده در کيفري قانونی متون سایر از صریحتر ـ1: باشد می زیر شرح به موارد این از اي جمله

 و ضرر ـ2... است مطالبه قابل که زیانی و ضرر:« گردیده مقرر کيفري دادرسی آئين قانون 9

 141 ماده در ـ2.« روحی صدمات یا اشخاص اعتبار یا حيثيت کسر از عبارتست که معنوي زیان

 است شده واقع توجه مورد مادي خسارات کنار در معنوي خسارت نيز 1362 تعزیرات قانون

 خسارت در فقه و متون اسلمی 
 اشاره( معنوي و مادي از اعم) خسارت ایراد منع به آیات بعضی در که کریم قرآن بر علوه

 متون در .است شده مبارزه شدت به معنوي خسارت ایراد اندیشه با دیگر بعضی در و1.  دارد

 امام از زراره روایت ـ1:  جمله از است شده مقوله این به متعددي تصریحات و اشاره نيز روایتی

 اصلی عبارت و. است معروف نيز ضرر ل روایت به که جندب بن سمره قضيه به راجع( ع) باقر

 عمير ابی ابن روایت ـ2... لضرار و لضرر فانه اليه بها وارم فاقلها اذهب:... است چنين حدیث

 خسارات جبران حکم که آن راکب خوردن زمين بر و شتر دادن رم به راجع( ع) صادق امام از

 شیء کل: ...است چنين روایت این اصلی متن« 11»اند فرموده صادر( معنوي و مادي از اعم)

( ع) صادق امام از کنانی الصباح ابی روایت ـ3. یصيبه لما ضامن فصاحبه المسلمين بطریق یضر

 با که روایت اصلی متن. است شده صادر مسلمين به اضرار از ناشی مسؤوليت مورد در که

 2.ضامن له فهو المسلمين طریق من بشيی اضر من کل:است چنين دارد شباهت بال حدیث

 و بحث مورد آنها از بعضی و اشاره معنوي خسارات مسئله به نيز فقهی کتب از بسياري در

 می است نائينی مرحوم مبرز شاگردان از که خوانساري مثل. است گردیده واقع تحليل و تجزیه

 یا عرض یا باشد نفس خواه است، واجد را آن انسان که چيزي فوت از عبارتست ضرر: نویسد

 از عرض هتک: مراغی می نویسد عبدالفتاح مرحوم ایشان از قبل... بدن اعضاء از عضوي یا مال

 متصرف ضرر که این ادعاي. گردد می محسوب ضرر آن امثال و است حقيقی ضرر مصادیق

 این حق بلکه است جائی بی حرف شود، نمی عرض هتک امثال شامل و است بدن یا مال به
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