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تحلیل�ی بر تاثی�ر نوع رابطه ی اس�تخدامی کارکنان دولت بر ش�مول
قوانین و مقررات مسئولیت مدنی دولت

مهمترین قانون موضوعه در باب مس��ئولیت خارج از قرارداد بعد از احکام عمومی مندرج در
قانون مدنی که آن هم متاثر از فقه امامیه اس��ت ،قانون مس��ئولیت مدنی مصوب سال 1339
اس��ت .قانونگذا ِر وقت در زمان تصویب این قانون با دو قانون اس��تخدام کشوری مصوب سال
 1301ه.ش و قانون کار مصوب س��ال 1337ه.ش مواجه بوده است .در ق.ا.ک مصوب 1301
اصل بر رس��می بودن رابطهی استخدامی کارمند با دولت بود .نهادهای دولتی به معنای عام
آن و در مقام به کارگیری نیروی کار ،هنوز به این شدت از الگوهای حوزهی اشخاص حقوق
خصوص��ی اس��تفاده نمیکردند .از س��وی دیگر قانون کار نیز به روابط بی��ن کارگر و کارفرما
سامان میبخشید .از این روی مواد  11و  12قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339به ترتیب
به مس��ئولیت مدن��ی دولت و کارفرمای بخش خصوصی پرداخته ،آنان را تحت ش��رایطی در
قبال ورود خس��ارت به ش��خص ثالث مسئول شناخته اس��ت .اما به تدریج با تصویب و تغییر
انواع قوانین اس��تخدام کش��وری که خود ناش��ی از تغییر پارادایم در مدیریت سیستم دولتی
بود ،از میزان کارمندان رسمی در بدنهی دولت کاسته و انواع قراردادهای استخدامی خاص
و قراردادهایی که بر اساس قانون کار با کارمندان و کارگران شاغل در سیستم دولتی منعقد
میش��د ،جایگزین آن ش��د .در نتیجه مادهی  11ق.م.م در مقام تعیین عامل زیان در معرض
تفاسیر گوناگون قرار گرفته و در عمل از کارایی آن کاسته شد .رفع این نارساییهای حقوقی
به نظر میرسد نیازمند قانون مستقلی برای مسئولیت مدنی دولت باشد .اما تا نیل به چنین
وضعیت��ی رویهی قضایی با تس��ری دادن حکم مادهی  12ق.م.م در مواردی که مس��تخدم
دولتی برابر قانون کار در خدمت دس��تگاه اجرایی میباش��د ،میتواند فرآیند جبران خسارات
احتمالی وارده به ثالث را بهبود داده و تسریع بخشد.
واژگان کلیدی :مسئولیت مدنی دولت ،کارمند ،کارگر ،رابطه استخدام

 .1استادیار دانشگاه تبریز ،ایمیلebrahimpooradel@gmail.com :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول)
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جه��ت تعیین ح��دود مقالهی پیش رو ،مراجعه ب��ه برخی مفاهیم بنیادین مس��ئولیت مدنی
ضروری س��ت :برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن الزامی ست( ،صفایی و رحیمی:1397،
 )90و (تقیزاده ،هاشمی)41 :1395،
1 .1ضرری میبایست به خواهان یا مدعی وارد شده باشد.
2 .2تقصیر وارد کنندهی ضرر یا عامل زیان اثبات شود.
3 .3بین ضرر وارده به خواهان و قصور عامل زیان ،رابطه سببیت وجود داشته باشد.
تاکید این مقاله بیشتر بر روی تحلیل “ عامل زیان “ که قسمتی از رکن دوم تحقق مسئولیت
مدنی است میباشد .همچنین با توجه به عنوان مقاله که معطوف به مسئولیت مدنی دولت است،
دایرهی بررس��ی هویت “ عامل زیان “ محدود به کارمندان دولت به عنوان عنصر اصلی تش��کیل
دهندهی این نهاد خواهد ش��د .از این روی ابتدا دولت و نهادهای تابع آن را تعریف و س��پس به
تحلیل تاثیر نوع رابطهی اس��تخدامی کارکنان دولت بر ش��مول قوانین و مقررات مسئولیت مدنی
دولت خواهیم پرداخت.
ماده  11ق.م.م مقرر میدارد“ :کارمندان دولت و ش��هرداریها و مؤسس��ات وابس��ته به آنها که
به مناس��بت انجام وظیفه عمدا ً یا در نتیجه بیاحتیاطی خس��اراتی به اشخاصوارد نمایند شخصاً
مس��ئول جبران خسارت وارده میباش��ند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و
مربوط به نقص وس��ایل ادارات و یا مؤسس��ات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده
اداره یا مؤسس��ه مربوطه اس��ت ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب
ض��رورت ب��رای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری ش��ود دولت
مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود”.
مادهی اخیر به عنوان نماد مس��ئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران مطرح بوده اس��ت.
(زرگوش )2 :1392 ،با این وجود ،قانونگذار به س��بب اهمیت برخی از مناصب مبادرت به تصویب
قوانی��ن خاص جهت مس��ئولیت پذیری ماموران و واحدهای دولتی نموده اس��ت .اصل  171ق .ا
ک��ه به لحاظ اهمیت خاص��ی که قانونگذار به منص��ب قضا قائل بوده ،مثال بارز این بیان اس��ت.
(رحیمی)166 :1397،
اما آنچه در این مقاله بیش��تر روی آن تاکید خواهد ش��د ،تحلیل صدر مادهی  11ق.م.م یعنی
“کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها "...خواهد بود .اینکه؛ آیا منظور از دولت
در ای��ن ماده صرفاً قوهی مجریه بوده یا معنای عام آن به مثابهی حاکمیت مورد نظر اس��ت؟ و یا
مراد از کارمندان دولت ،صرفاً کارمندان رس��می ش��اغل در ادارات و سازمانهای دولتی میباشد؟
پرسشهایی ست که تالش خواهد شد به آنها پاسخ داده شود.
تغییر رویکرد دولت بر خصوصی سازیهای افسار گسیخته بعد از دههی هفتاد شمسی که در
ذیل سیاستهای تعدیل اقتصادی اتفاق افتاد(،رئیس دانا )3 :1372 ،دولت را به کارفرمای بزرگ
ِ
خصلت نهاد دولت خود ماالً باعث تغییرات گس��ترده در قوانین اس��تخدامی
تبدیل کرد .این تغییر
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برای تعیین انواع کارمندان مشمول مادهی مزبور ،مشخص کردن سازمان ها ،ادارات و موسسات
مختلفی که مش��مول ماده  11ق.م.م میش��وند الزامیس��ت .صدر این ماده "دولت و شهرداریها و
مؤسس��ات وابس��ته به آنها " را بدین منظور مورد شناسایی قرار داده اس��ت .در بادی امر موضوع
روش��ن به نظر میرس��د؛ مراد قانونگذار از " دولت " قوهی مجریه و از "موسسات وابسته به آنها "
نیز شرکتها و سازمانهای دولتی بوده و تکلیف " شهرداریها " نیز با توجه به ایضاح نص مقرره
مشخص استّ .اما با کمی تدقیق در موضوع ،پیچیدگیهای نهفته در بطن آن آشکار خواهد شد!
آیا ماده  11ق.م.م مش��مول کارمندان شاغل در قوهی مجریه در معنای اخص آن یعنی دولت
بوده و کارکنان ش��اغل در قوه قضائیه و مقننه از دایرهی ش��مول آن خارج اس��ت؟ پاس��خ به این
سواالت منتج به تفاسیر مختلف گردیده که میتوان آنها را در دو گروه عمدهی ذیل دسته بندی
کرد:
 .1-1برخ��ی از حقوقدانان معتقدند موسس��ات مش��مول مس��ئولیت مدنی دول��ت محدود به
سازمانهای دولتی در معنای اخص آن (قوهی مجریه) و سازمانهای محلی میباشد؛ یعنی دولت،
شهرداریها و موسسات وابسته به آنها (طباطبائی موتمنی )425 :1393 ،تقلیل " دولت " به قوهی
مبرا بودن نمایندگان مجلس در قبال خس��ارتهای
مجری��ه ،همچنین در برخ��ی تحلیلها که از ّ
احتمالی ناش��ی از تصویب قانون در مجلس به استناد حاکمیتی بودن این عمل دفاع کرده اند نیز
انجام گرفته است( .صفار)2 :1380 ،
 .2-1در مقابل دیدگاه قبلی ،برخی نیز باور داشته اند که دولت نه صرفاً در مقام قوهی مجریه
که در معنای عام آن مطمح نظر قانونگذار بوده اس��ت .بر این پایه ،مراد از " کارمندان دولت " در
صدر ماده  11ق.م.م عالوه بر کارکنان وزارتخانه ها ،ش��امل تمامی مستخدمین موسسات عمومی
نیز میشود( .غمامی)67 :1376 ،
استدالالت مدافعین دیدگاه اخیر به دو روش عمده تقسیم میشود:
 .1-2-1دیدگاه نخست با فرا رفتن از متن مادهی  11ق.م.م و ملهم از تعاریف موجود در نظام
حقوق عمومی ایران در تالش اس��ت نش��ان دهد " دولت " در حص��ار وزاتخانهها محصور نبوده و
هر س��ازمانی را که برای رفع نیازهای جامعه و تامین منافع عمومی تاس��یس میشود را نیز در بر
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  .1شمول سازمانی – اداری ماده  11ق.م.م:
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گردید .در قوانین استخدامی متاخر ،به دولتها اجازه داده شده بر اساس صالحدید و نیاز سازمانی
راساً مبادرت به عقد قراردادهای موقت کار بر اساس قانون کار نمایند.
امتزاج قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری در ساختار دولت ،تحلیل احکام موجود در ماده
 11ق.م.م را دچار پیچیدگی کرده که واکاوی این موضوع نیز از دیگر اهداف پژوهش پیش روست.
در نهایت به این پرس��ش پاسخ داده خواهد ش��د که آیا ماده  11ق.م.م به تنهایی پاسخگوی
پیچی��ده گیهای به وجود آمده در نتیجهی تنوع رابطهی اس��تخدامی و ارتباط آن با مس��ئولیت
مدنی کارمندان دولت خواهد بود.
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خواهد گرفت .بر این اس��اس مفهوم دولت عالوه بر وزارتخانه ها ،شامل موسسات عمومی نیز بوده
که این موسس��ات خود در برگیرندهی موسس��ات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها،
قوه مقننه ،قوه قضائیه ،و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و
س��ازمانهای محلی و ...که با عناوین مختلفی مانند س��ازمان ،موسسه ،بنیاد ،مرکز ،نهاد ،شرکت،
صندوق و ...تاسیس یافته اند نیز میشود( .طباطبائی موتمنی )1393:139 ،اما علیرغم تعدد این
دس��ت از سازمانها در پیکرهی س��اختار اداری ایران ،در مجموعه قوانین حقوق اداری تعریفی از
موسسه عمومی وجود نداشته (واعظی و البرزي ،)13 :1395 ،لیکن از موسسهی دولتی که جزئی
از موسس��ه عمومی اس��ت در مادهی  3قانون محاس��بات عمومی مصوب  1366و مادهی  2قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386تعاریفی ارائه شده است؛
مادهی  3قانون محاسبات عمومی مقرر میدارد:
“موسس��ه دولتی واحد س��ازمانی مشخصی اس��ت که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از
قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد”.
همچنین ماده  2قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف موسسه دولتی مقرر میدارد:
“واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقالل
حقوقی ،بخشی از وظایف و اموری را که بر عهدهی یکی از قوای سه گانه و یا سایر مراجع قانونی
میباشد انجام میدهد“.
چنانچه مشاهده میشود مخرج مشترک تعاریف فوق با کمی جرح و تعدیل عبارتند از:
الف :این موسسات شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانههای دولتی دارند.
ب :به موجب قانون ایجاد میشوند.
ج :موسس��ات مزبور الزاماً جزئی از قوهی مجریه نبوده و میتواند به فراخور نیاز ،ذیل س��اختار
سازمانی هر یک از سه قوا و یا سایر مراجع قانونی دیگر ایجاد و اداره شود.
همچنین میتوان از س��ه ضابطهی عمده زیر نیز برای تعیین موسس��ات عمومی و شاخت آنها
استفاده کرد:
 -1آنها را باید از هدف شان شناخت ،زیرا هدف این موسسات ارائه خدمات عمومی است
 -2باید از نحوهی عضویت افراد در این موسس��ات شناخت؛ چه عضویت در موسسات عمومی
اختیاری نبوده و استخدام در چنین نهادهایی مستلزم تشریفات اداری خاصی است.
 -3برخالف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که در اثر تصمیم اشخاص طبیعی و در پی اعالم
ارادهی طرفین شکل میگیرد ،این موسسات به موجب قانون تشکیل میگردد.
در کنار ضوابط فوق معیاری نیز بر رویهی قضایی جهت تعیین موسسات عمومی حاکم است،
بر این اساس موسسات عمومیای که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و خود دارای بودجهای
ویژه و متمایز از بودجهی عمومی کشور میباشند ،جز دولت به حساب نیامده و موسسات عمومی
را محدود به آن دس��ته از سازمانها میکند که به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت نموده و
از بودجه عمومی استفاده میکنند.
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معالوصف به نظر میرس��د هیچکدام از ضوابط بر ش��مرده شده و نیز رویه قضایی برای تعیین
ضابطهی موسس��ات عمومی به تنهایی کافی به مقصود نباش��د .علی الخصوص نقد جدیای که به
رویه قضایی وارد میباش��د اینکه ،دولتها معموالً برای تس��هیل انجام برخی از امورات مربوط به
خدمات عمومی و نیز بعضاً برای تامین بخش��ی از هزینههای خود مبادرت به تاس��یس موسسات
و ش��رکتهای مختلف میکند .از این روی اختصاص شخصیت حقوقی مستقل از دولت برای این
موسس��ات باعث نخواهد شد این قبیل اش��خاص از دایرهی شمول قواعد حاکم بر اشخاص حقوق
عمومی بیرون بمانند ،زیرا در نهایت موسس آنها دولت میباشد.
لذا با توجه به انتقادات ذکر ش��ده به نظر میرس��د ضابطهای که بتواند موسسات عمومی را به
درس��تی تعریف کند عبارت خواهد بود از اینکه ،این گونه اش��خاص برای انجام کارهای عمومی و
به موجب قانون تش��کیل ش��ده و بودجهی آنها را نیز دولت تامین کرده باشد ،و دولت ادارهی این
نهادها را عهده دار بوده ،بدون اینکه ضرورتی داش��ته باش��د این بودجه در قانون بودجهی عمومی
طی س��رفصلی جداگانه تعیین ش��ود .همچین کارکنان این موسسات تحت شمول قانون مدیریت
خدمات کشوری و یا قوانین استخدامی خاص باشد( .غمامی ،1376،ص )69
 .2-2-1دیدگاه دوم بر خالف دیدگاه نخس��ت نص محور بوده و بدون اس��تناد به قوانین دیگر
معتقد است واژهی دولت به کار رفته در ماده  11ق.م.م محدود به قوه مجریه نبوده و شامل تمام
دس��تگاههای اجرایی است؛ مطابق این دیدگاه ،مادهی مزبور ناظر به صالحیتهایی که در مقام "
عمل و اقدام " و در مقابل " تصمیم و تصمیمگیری " اس��ت میباشد .این نتیجه از متن مقرره که
اش��عار میدارد " ...ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده " ...مستفاد میشود .این
مهم همچنین در فراز پایانی ماده که به معافیتهای دولت از جبران خس��ارتهای احتمالی اشاره
میکند نیز نتیجهگیری میشود؛
" ...ول��ی در م��ورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حس��ب ضرورت ،" ...چنانچه
مشاهده میشود در این بخش نیز به صالحیتهایی که از جنس عمل و اقدام است اشاره میگردد.
(زرگوش)3 :1392 ،
ِ
مش��ترک دس��تگاههای اجرایی بوده و یکی از
پر واضح اس��ت که خصلت عمل و اقدام مخرج
اصلیترین شاخصههای ممیزهی این دستگاهها از دیگر نهادهایی است که کارویژهی اصلی آنها از
جنس اجرا نمیباشد.
مضاف��اً ب��ا توجه به اینکه قانونگذار در این ماده از "نقص وس��ایل اداره" به عنوان پارامتری که
اگر علت خس��ارت وارده باش��د دولت را مکلف به جبران آن میکند ،نیز میتوان استدالل کرد که
منظور از اداره ،نهادهای اجرایی میباشد .چه روشن است که برای نمایندگان مجلس برای تصویب
قان��ون و یا یک قاضی برای قضاوت در خصوص دعوایی نیاز به ابزار خاصی وجود ندارد! (زرگوش،
)4 :1392
با تحلیلهای مختلفی که در خصوص ش��مول سازمانی – اداری ماده  11ق.م.م ارائه گردید،
به نظر میرس��د استدالل آن طیف از حقوقدانانی که معتقدند دولت شامل تمام ادارت ،موسسات
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و س��ازمانهایی که خصلت اجرایی دارند میش��ود ،در خصوص تعیین دامنه شمول سازمانی ماده
 11ق.م.م با روح قانون همخوانی دارد.

حال که با ضابطهی تعیین سازمانهای مشمول مادهی  11ق.م.م آشنا شدیم ،اکنون میبایست
به این موضوع پرداخته شود که این مقرره در سازمانهای مزبور شامل کدام مستخدمین میشود.
آیا این ماده شامل کارکنان قراردادی که بر اساس قانون کار در استخدام دستگاه اجرایی هستند
نیز میباشد؟ تکلیف جبران خسارتهای احتمالی وارده به کسانی که در نتیجهی قصور کارمندان
شاغل در سازمانهایی که از طریق قوانین استخدامی خاص به خدمت اداره درآمده اند چیست؟
همانطور که نظرهای مختلفی در خصوص ش��مول س��ازمانی ماده  11ق.م.م وجود دارد ،این
تش��تت آرا در تفسیر شمول این ماده بر تنوع اس��تخدامی کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی
نیز به چشم میخورد.
اما قبل از پرداختن به تفاس��یر مختلف پیرامون موضوع فوق ،بررس��ی اجمالی قوانین مختلف
استخدامی در سازمانها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده  11ق.م.م ،برای فهم موضوع ضروری
است.
 .1-2تا تاریخ تصویب ق.م.م در س��ال  1339قوانین اس��تخدامی محدود به دو قانون استخدام
کش��وری مصوب  1301و قانون کار مصوب  1337بوده اس��ت .افراد یا به موجب قانون استخدام
کش��وری در استخدام بخش عمومی به کار گرفته میش��دند و یا بر اساس قانون کار در استخدام
بخش خصوصی درمی آمدند .قانون اس��تخدام کش��وری مصوب  1301بر پایهی استخدام رسمی
پایه گذاری ش��ده بود( .توس��لی نائین��ی )2 :1387 ،بنابراین قانونگذار مس��ئولیت مدنی دولت و
کارکنان آن را ذیل ماده  11و مس��ئولیت مدنی مربوط به کارگران و کارمندان ش��اغل در بخش
خصوصی را ذیل ماده  12قانون ق.م.م پیشبینی کرده است .اما تغییرات متعدد در قانون استخدام
کشوری تفاسیر مختلف از ماده  11ق.م.م را به همراه داشته است.
قانون استخدام کشوری در سال  1345ه.ش اصالح گردید که در آن به دولت اجازه داده شد
براب��ر قانون کار نیز نیروهایی را به اس��تخدام خود در آورد( .رنجبری )5 :1390،قانون اس��تخدام
کش��وری مصوب سال  1345جای خود را در س��ال 1370ه.ش به قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت میدهد .این قانون نیز به نوبهی خود تحت تاثیر مصوبات شماره  29981و 29982
هی��ات وزیران مورخ  1381ه.ش که در آن اس��تخدام رس��می در دولت ممن��وع گردیده بود قرار
گرفت .متعاقباً این مصوبات از طریق دیوان عدالت اداری ابطال و در نهایت قانون مدیریت خدمات
کشوری در سال  1386ه.ش تصویب میشود.
ب��ا هر تغییر در قوانین اس��تخدامی در بخش عمومی اما قانونگ��ذار فراموش میکرد که قانون
دیگری ش��دیدا ً وابس��ته به این تغییرات است .با وجود فریز قانون مسئولیت مدنی در سال 1339
اما قوانین استخدامی شاهد چهار بار تغییرات گسترده بوده است.
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تغییر در قوانین اس��تخدامی محصول تغییر خصلت دولتها بوده اس��ت .از سال  1339به این
س��و حاکمیتها به س��مت نظام س��رمایه داری حرکت کرده اند .این س��وگیری به سمت سرمایه
داری منهای اینکه س��رمایه داری صنعتی وابس��ته به مونتاژ و یا سرمایه داری مالی وابسته به بازار
و مس��تغالت سرلوحه عمل قرار گیرد ،مخرج مش��ترک هر دو نظام سیاسی بوده که سیاستهای
استخدامی نیز به شدت متاثر از این امر بوده است .این جهتگیری با کوچک سازی دولت همراه
بود که نتیجهی آن کاستن از شاغلین رسمی در بدنهی دولت و افزایش کارکنانی با انواع و اقسام
قراردادهای کار موقت ش��د( .رنجبری )8 :1390،علیرغم این تغییرات ق.م.م که میبایس��ت پا به
پای آن اصالح میش��د به باد فراموش��ی سپرده شده و این خود زمینه ساز تفاسیر مختلف از ماده
 11ق.م.م شده است.
علت اصلی عدم توجه به اصالح ق.م.م از رویکرد حاکمیتها نس��بت به مسئولیت مدنی دولت
ناشی شده است .از زمان تصویب اولین قانون مسئولیت مدنی در ایران که بر اساس نظریه تقصیر
(تقی زاده ،هاش��می )90 :1395،وضع شده اس��ت در بر همان پاشنه چرخیده است .در نیم قرن
اخیر حتی دولتهای س��رمایه داری نیز مصونیت خود را در این زمینه تعدیل کرده و با پذیرفتن
نظریههای مسئولیت مطلق و نظریه خطر ،1خود را موظف به جبران خسارات واردهی احتمالی به
ثالث کرده اند؛ منهای اینکه این خسارت در نتیجهی خطای عمدی و یا غیر عمدی کارمند دولت
وارد شده باشد و یا در نتیجهی نقص وسایل اداره بوده باشد.
با این توضیح به طرح نظرات مختلفی که پیرامون ش��مول ماده  11ق.م.م بر تنوع استخدامی
کارکنان دولت مطرح ش��ده است میپردازیم .این نظرات را میتوان در دو گروه عمده زیر تقسیم
بندی کرد:
 .2-2برخ��ی از حقوق دانان واژه ی"کارمندانِ " قید ش��ده در م��اده  11ق.م.م را کلمهای عام
پنداش��ته و آن را ش��امل تمامی کارکنانی میدانند که به صور مختلف در خدمت اداره میباشند.
بر این اس��اس از نقطه نظر مس��ئولیت مدنی و جبران خسارت احتمالی وارده به ثالث تفاوتی بین
رسمی ،غیر رسمی و کارگری بودن قرارداد استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی وجود ندارد .این
نتیجهگیری به استناد حکم کلی مستتر در ماده یک ق.م.م به دست میآید:
"ه��ر کس بدون مج��وز قانونی عمدا ً یا در نتیج��ه بیاحتیاطی به جان یا س�لامتی یا مال یا
آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده
لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از
عمل خودمیباشد”.
از این روی با توجه به اینکه مادهی  1ق.م.م حکمی کلی بوده و ش��امل تمام افراد صرف نظر
از اینکه کارمند باش��د و یا غیر کارمند میش��ود ،به طریق اولی کارمندی را که در سیستم اداره و
به مناسبت انجام وظیفه خسارتی را به ثالث وارد میکند را نیز مسئول جبران قلمداد میکند .بر
اساس این تحلیل آوردن کلمهی کارمند در متن ماده  11ق.م.م صرفاً جهت تاکید و تصریح بیشتر
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بوده است(.طباطبائی موتمنی)417 :1393 ،
ای��ن تحلی��ل در بادی امر از این روی که مس��تقل از نوع رابطهی اس��تخدامی کارمند با اداره
در پی جبران خس��ارت احتمالی وارده به ثالث اس��ت و فرد خس��ارت دیده را س��ریع به مقصود
خود میرس��اند ،مفید به نظر میرس��د .اما در عمل با توجه به پیچیدگیهایی که در سازماندهی
دستگاههای اجرایی به وقوع پیوسته بال اثر کرده است.
امروزه برخالف س��الهای اولیه تصویب ق.م.م امر برون س��پاری تبدی��ل به رویهی رایجی در
دستگاههای اجرایی شده و دامنهی آن حتی به تامین نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی
نیز کش��یده ش��ده و شاهد دهها نوع رابطهی اس��تخدامی در درون یک دستگاه اجرایی میباشیم.
بنابراین بس��ته به مفاد قرارداد دس��تگاه اجرایی با شرکت پیمانکاری مس��ئولیت جبران خسارت
وارده به ثالث از طریق کارمندی که به لحاظ حقوقی کارمند ش��رکت پیمانکار بوده ولی در عمل
کار دستگاه اجرایی را انجام میدهد ،میتواند متوجه دستگاه اجرایی و یا شرکت پیمانکار باشد.
از این روی به نظر میرس��د که در جهت مس��ئولیت پذیری هر چه بیشتر دولت تفاسیری که
دستگاه اجرایی را در قبال ِ
ثالث خسارت دیده مسئول بشناسد ،میبایست دست باال داشته باشند.
برای نیل به این مقصود میبایست سوگیری تحلیلها در جهتی باشد که جبران خسارت وارده به
ثالث هر چه بیشتر مستقل از تنوع کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی باشد.
 .2-3مادهی  12ق.م.م که ناظر به مسئولیت مدنی کارفرمایان بخش خصوصی میباشد مقرر
میدارد:
" کارفرمایانی که مش��مول قانون کار هستند مس��ئول جبران خساراتی میباشند که از طرف
کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است مگر این که
محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده و یا این که
اگراحتیاطه��ای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگی��ری از ورود زیان مقدور نمیبود کارفرما
میتواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانونمسئول شناخته شود مراجعه نماید”.
چنانچه مش��اهده میش��ود مادهی مزبور در مسئول شناختن کارفرما در قبال جبران خسارت
زیان دیده ،تفکیکی بین اینکه این خسارت در نتیجهی خطا و یا بیاحتیاطی کارگر و یا کارمندی
که بر اس��اس قانون کار به اس��تخدام شرکت و یا سازمانی درآمده و یا نقص وسایل آن شرکت و یا
سازمان ،قائل نشده است .این عدم تفکیک به نوبهی خود باعث میشود ثالث زیان دیده مستقیماً
به کارفرما رجوع کرده و طلب خسارت بکند.
این تفاوت در مس��ئول ش��ناختن کارفرما (ماده  12ق.م.م) و دولت (ماده  11ق.م.م) ،نشانگر
گرایش قانونگذار وقت به مصون ماندن هر چه بیش��تر دولت از جبران خسارتهای وارده به ثالث
میباشد .امری که امروزه در نظامهای حقوقی به رویهای منسوخ تبدیل شده است.
از ای��ن روی برخ��ی از حقوق دانان با این رویکرد که دول��ت نیز به مثابه یک کارفرمای بزرگ
مس��ئولیت اداره و رهبری س��ازمانها و نهادهای دولتی را بر عهده دارد ،معتقدند که دولت نیز به
حکم منطق و عدالت میبایس��ت مس��ئول جبران خسارتهای کارکنان خود که به مناسبت انجام
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علیرغ��م اینکه به نظر میرس��د هدف قانونگذار از وضع م��ادهی  11ق.م.م ایجاد قاعدهای عام
از مس��ئولیت مدنی دولت بوده ،اما با مرور زمان به دالیلی از جمله تخصصیتر ش��دن حوزههای
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وظیفه به ثالث وارد میشود ،باشد.
اما ماده  11ق.م.م این مهم را نپذیرفته و در نتیجه کارمندی که در اثر بیاحتیاطی یا به عمد
خسارتی را به ثالث وارد نموده و توان مالی کافی برای جبران این ضرر را نداشته باشد زیان وارده
عم ً
ال بدون جبران خواهد ماند .بنابراین بهتر است جهت کاستن از بسط چنین رویهای و گسترش
هر چه بیش��تر دامنهی مسئولیت مدنی دولت ،کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی که رابطهی
حقوقی آنها با دولت تابع قانون اس��تخدام کش��وری و یا سایر قوانین استخدامی خاص میباشد را
مش��مول ماده  11ق.م.م قلمداد کرده و آنان را مس��تقیماً مسئول جبران خسارتهای وارده شان
دانسته و کارکنانی که رابطهی حقوقی آنها با دولت پیرو قانون کار میباشد را ذیل ماده  12ق.م.م
دستهبندی کرده و دولت را در قبال اعمال زیانبار آنان مسئول شناخت.
این رویکرد دو فایدهی عمده دارد:
اوالً؛ به س��بب اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری در سه دههی اخیر تعداد کارمندان رسمی
دولت کاهش و آمار کارمندانی که بر اس��اس قانون کار در اس��تخدام دس��تگاه اجرایی درآمده اند
افزایش یافته است .در نتیجه با قبول رویکرد فوق دامنهی مسئولیت پذیری دولت در قبال اعمال
زیانبار کارکنان اش نیز توسعه مییابد.
دوماً؛ در صورت شمول ماده  12ق.م.م در قبال اعمال زیانبار کارمندانی که در دستگاه اجرایی
با قرارداد کار مش��غول به کار هستند ،دوگانگی مسئولیت مدنی دولت در قبال منشا آسیب وارده
حذف میگردد .اینکه خس��ارت وارده به ثالث در نتیجهی تقصیر ش��خصی کارمند میباشد یا در
نتیجهی نقص وس��ایل اداره ،تاثیری بر تکلیف جبران خس��ارت از زیان دیده را نخواهد داش��ت.
(کاتوزیان(570-563 :1386و(صفایی و رحیمی)1397:352،
با توجه به مطلبی که پیشتر در خصوص ارتباط ماده  1و ماده  11ق.م.م مطرح گردید ،اکنون
بیمناس��بت نخواه��د بود با تحلیلی ک��ه از ارتباط ماده  11با ماده  12ق.م.م بیان ش��د به ارتباط
منطقی ماده  1و ماده  12نیز اشاره شود؛
برابر حکم کلی ماده  1ق.م.م همهی انسانها در جامعه مسئول اعمال زیانبار خود هستند ،از
سویی با تحلیل ماده  11ق.م.م نیز مشخص شد که دولت صرفاً در قبال خساراتی که در نتیجهی
نقص وس��ایل اداره حادث ش��ود مسئول اس��ت ،همچنین با پذیرش این تحلیل که وفق ماده 12
ق.م.م ،دولت در مقام کارفرما مس��ئول جبران اعمال زیانبار کارکنان خود میباشد میتوان نتیجه
گرفت ،دولت مس��ئول خطاهای کارکنان خود نیست مگر آن که رابطهی استخدامی میان کارمند
و دولت تابع قانون کار بوده باش��د ،که در این حالت مس��ئولیت دولت مطلق است .به بیان دیگر "
اطالق مادهی  12ق.م.م عموم ماده  11آن را دچار تخصیص کرده است( ".غمامی)71 :1376،
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 .3-1مسئولیت مدنی دولت در قبال اشتباه و تقصیر قاضی

برابر فراز پایانی مادهی  11ق.م.م ،دولت در قبال خسارات وارده به ثالث که در نتیجهی اعمال
حاکمیتی ممکن اس��ت حادث ش��ود مسئولیتی ندارد .امری که "اش��تباه قاضی" تا زمان تصویب
قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب  1358به صورت مطلق مشمول چنین اعمالی دسته بندی
میش��ده است 1.لذا تا آن زمان چنانچه خسارتی در نتیجهی اشتباه قاضی به یکی از طرفین دعوا
وارد میشد با توجیه پیش گفته بدون جبران باقی میماند .امری که با تصویب اصل  2 171قانون
3
اساسی ،مسئولیت مدنی دولت در حوزهی امر "قضا" وارد حیات نوین خود شد.
اصل مذکور توامان خس��ارات ناش��ی از قصور و اشتباه قاضی را مستحق جبران میداند .با این
تفاوت که اگر خس��ارت وارده در نتیجهی اشتباه قاضی بوده باشد مسئول جبران خسارت دولت و
چنانچه خس��ارت در نتیجهی تقصیر او بوده باش��د خود ضامن خواهد بود .اما مصادیق و ضوابطی
که خطاهای ناشی از اشتباه را از خطاهای ناشی از تقصیر تمیز دهد در قوانین عادی معین نشده
اس��ت(.کاتوزیان )369 :1386،با این وجود منابع حقوقی این نقص را جبران و تعاریفی از اش��تباه
و ان��واع تقصیر را ارائه میدهد که در ایضاح موضوع کمک میکند .بر این اس��اس میتوان تقصیر
را در س��ه دستهی مهم تقصیر س��بک ،تقصیر عمدی و تقصیر سنگین دسته بندی کرد(.خویینی
و دیگران )64 :1397،لذا میتوان اش��تباه قاضی را معادل تقصیر س��بک و قصورهای غیر عمدی
س��نگین و عمدی او را در دس��تهای دیگر قرار داد(.کاتوزیان )371 :1386،به بیانی دیگر مسئول
 .1البته گزاره فوق مطلق نبوده و برابر قانون محاکمه انتظامی قضات مصوب  1304شمسی قاضی میبایست در قبال
قصور خود پاس��خگو بوده باش��د .برای مطالعهی بیشتر در این خصوص مراجعه شود به - :طهماسبی ،جواد،)1390( ،
“فرآیند نظارت انتظامی بر رفتار قضات“ ،مجله حقوقی دادگستری ،سال  ،75شماره 76
 .2اصل  171ق .ا “ :هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر
مادی یا معنوی متوجه کس��ی گردد ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اس�لامی ضامن است و در غیر این صورت
خسارت به وسیله دولت جبران میشود ،و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد”.
 .3برای مطالعهی بیش��تر ر.ک :صورت مش��روح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
جلسه پنجاه و یکم تا شصت و هفتم (آخر) ،ج ( 3تهران ،انتشارات مجلس شورای اسالمی ،چ  )1364 ،1صص 1751
الی 1760
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مربوط به مس��ئولیت دولت ،حساس��یت برخی از امور مربوط به اَعمال دول��ت ،قوانین خاصی در
زمینه مس��ئولیت مدنی دولت به تصویب رسیده اس��ت که ماده  11ق.م.م را تخصیص زده است.
با اینکه عموم مادهی  11ق.م.م در نظام حقوق اداری ایران به قوت خود باقی س��ت اما ش��مارهی
این تخصیصها اکنون چنان گس��ترده ش��ده که مادهی  11ق.م.م را در معرض نسخ ضمنی قرار
داده است .این تخصیصها همچنین در پارهای از امور متوجه تمام مسئولیتهای مدنی مستخدم
دولتی نبوده و صرفاً نسبت به برخی از صالحیتها ی او قانون ویژهای حاکم بوده و در باقی موارد
شمول مادهی  11ق.م.م به قوت خود باقیست.
در این بخش با توجه به تعدد تخصیصهای زده شده به مادهی  11ق.م.م از شمارش یکایک
آنها صرف نظر کرده و مختصرا ً از باب مثال اقوی به مسئولیت مدنی قضات و مستخدمین نیروی
انتظامی اکتفا میگردد.
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 .1ماده  13ق.م.ا :حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حس��ب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه
در قانون يا حكم دادگاه مش��خص ش��ده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خس��ارتي كه از اين جهت حاصل شود،
درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باش��د حس��ب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت،
ت المال جبران میشود.
خسارت از بي 
 .2ماده486ق.م.ا :هرگاه پس از اجراي حكم قصاص ،حد يا تعزير كه موجب قتل ،يا صدمه بدني ش��ده اس��ت پرونده
در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي ،رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود ،دادگاه رسيدگي
كننده مجدد ،حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات ،جهت رسيدگي به مرجع قضايي
مربوط ارسال مینمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود .در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم
قطعي ،وي ضامن اس��ت و به حكم مرجع مذكور ،حس��ب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و
بازگرداندن ديه به بيتالمال محكوم میشود.
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جبران خسارات دسته اول دولت و دستهی دوم خود قاضی میباشد.
موض��وع مه��م دیگری که در خصوص مس��ئولیت مدنی قضات مطرح اس��ت اینک��ه؛ آیا این
مسئولیت صرفاً متوجه قضات دادگاهها بوده یا شامل قضات دادسراها نیز خواهد بود؟ در پاسخ به
این سوال باید گفت ،با توجه به اینکه منبع اصلی تفسیر هر قانونی کشف مالحظات ،آرا و نظرات
واضع همان قانون میباش��د ،با مراجعه به صورت مش��روح مذاکرات مجلس بررس��ی نهایی قانون
اساسی به صورت کام ً
ال واضحی آشکار میشود که مراد از قاضی در اصل  171ق.ا معنای عام آن
است(.مازندرانی)138 :1384 ،
حکم
سوال فوق در خصوص احکام و قرارها نیز مطرح است؛ اینکه آیا صرفاً خسارات ناشی از
ِ
اش��تباه مشمول مس��ئولیت مدنی قضات بوده یا مشمول خسارتهای احتمالی ناشی از قرارها نیز
میشود؟ پاسخ این سوال نیز به تاسی از سوال قبلی مثبت است ،بدین معنا که اصطالح " حکم "
به کار رفته در اصل  171ق.ا اعم از احکام قضایی قاطع دعوا و قرارهای قضایی است( .مازندرانی،
)140 :1384
عالوه بر قانون اساس��ی ،قوانین عادی نیز در خصوص مس��ئولیت مدنی قضات ساکت نمانده و
موادی از قانون مجازات اس�لامی مصوب  ،1392قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 1375
و همچنین قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب  1392به این موضوع اختصاص داده شده است.
برخی از مواد این قوانین عادی به شرح ذیل میباشد:
ماده  13ق.م.ا  1مصوب :1392
با دقت در این ماده محرز میش��ود که قانونگذار هم به مس��ئولیت مدنی قاضی دادگاه و هم
قاضی اجرای احکام در صورت تقصیر و عمد آنان امعان نظر دارد .بدین معنا که اگر قاضی دادگاه
از روی عمد یا تقصیر نس��بت به جرم معین ،حکم به مجازاتی بیش��تر از آنچه در قانون برای آن
متصور اس��ت صادر نماید و یا اگر قاضی اجرای احکام از روی عمد یا تقصیر نس��بت به حکم صادر
شده در رای دادگاه بیتوجه بوده و این عمل او منجر به تحمیل مجازاتی بیشتر از آنچه در حکم
قید شده به مجرم گردد ،شخصاً و در صورت عدم عمد و تقصیر این دست از قضات دولت مسئول
جبران خسارات خواهد بود.
ماده  486ق.م.ا:2
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 .1تبصرهی ماده  145ق.آ.د.ک (اصالحی  - )1394در صورتي كه در اجراي اين ماده ،خس��ارت مادي وارد ش��ود و
به موجب تصميم قطعي ،قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر ش��ود ،همچنين مواردي كه امتناع كننده
ش��خص مجرم نباش��د حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود ،دولت مسؤول
جبران خس��ارت اس��ت ،مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين صورت ،دولت جبران خسارت
میكند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مینمايد.
 .2ماده  255ق .آ.د.ک :اش��خاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرس��ي به هر علت بازداش��ت میش��وند و
از س��وي مراج��ع قضائي ،حكم برائت يا ق��رار منع تعقيب در مورد آنان صادر ش��ود ،میتوانند ب��ا رعايت ماده ()14
اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
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ای��ن ماده را میتوان تخصیصی بر ماده  13ق.م.ا اس�لامی نی��ز در نظر گرفت .چرا که در این
ماده شرط تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال اشتباه قاضی " ...قتل ،یا صدمهی بدنی "...عنوان
شده ،در حالیکه در مادهی  13ق.م.ا شرط تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال اشتباه قاضی "...
هر گونه صدمه و خسارتی " ...فرض شده است .علیهذا ماده  486ق.م.ا در مواردی موضوعیت دارد
که خسارت به تمامیت جسمانی اشخاص وارد شده باشد.
اگر مواد  13و  486ق.م.ا به مسئولیت مدنی دولت در قبال اشتباه قاضی دادگاه معطوف است،
موادی از قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب  1392نیز به این مس��ئولیت در قبال اشتباه قضات
دادسراها معطوف است:
1
تبصرهی ماده  145ق.آ.د.ک :
از ای��ن تبصره میتوان به مس��ئولیت مدن��ی دولت در مرحله تحقیق��ات مقدماتی تعبیر کرد.
تبص��رهی اخیر دو ویژگی مهم دارد؛ اوالً جبران خس��ارت دولت از زیاندیده مطلق بوده و چنانچه
تقصیر عمدی و غیر عمدی سنگین بازپرس و یا سایر ماموران نیز کشف شود دولت ضمن جبران
خس��ارت وارده حق رجوع به آنان را خواهد داش��ت .دوماً عالوه بر خطاهای بازپرس ،اش��تباهات
ضابطان قضایی را نیز پوش��ش میدهد ،چنانچه میش��ود ادعا کرد که این ش��ق از تبصرهی اخیر
قلمرو اصل  171قانون اساس��ی را که صرفاً درصدد تعیین ضابطهای برای مس��ئولیت مدنی دولت
در قبال اشتباهات قضات است را توسعه داده است.
ماده  255ق.آ.د.ک:2
این ماده معطوف به جبران خسارتهای ناشی از بازدداشت و حبس نارواست(.رحیمی:1397 ،
 )174مادهی مزبور حاوی سه نکتهی مهم است؛ اوالً جبران خسارات ناشی از حبس ناروا اعم از
خسارتهای مادی و معنوی بوده و زیان دیده میتواند جبران هر دو را از دولت مطالبه کند ،دوماً
مادهی مزبور نش��ان میدهد که نیت قانونگذار توس��عهی قلمرو مسئولیت مدنی دولت از نظریهی
تقصیر به نظریهی خطر میباش��د ،س��وماً با تصویب این ماده جبران خسارت عدم النفع نیز مورد
شناسایی قانونگذار قرار گرفته است.
چنانچه مالحظه گردید مسئولیت مدنی دولت در قبال اشتباه و قصور قاضی به مثابه جزئی از
کارمندان دولت ،با تصویب اصل  171ق.ا ،موادی از ق.م.ا و ق.آ.د.ک مصوب  1392هم به الگوی
تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیتی که در فراز پایانی ماده  11ق.م.م به رس��میت ش��ناخته
ش��ده خاتمه داده و آن را تخصیص زده و هم فراز ابتدایی آن را که کارمند رأس��اً مس��ئول جبران
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خس��ارات وارده به ثالث ش��ناخته شده است را دستخوش تغییر قرار داده و دولت را در هر صورت
مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده کرده است.

 .1ماده  :4مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:
 -12 ...اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور...
 .2تبصره ماده  :5قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی :در صورتی که ثابت ش��ود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در
ماده ( )2حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطالع گزارش خالف واقع در مورد امور مربوط به
این قانون داده اند ،ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خالف واقع محکوم میشوند.
 .3ماده  :2به افسران پایور و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که برای
تش��خیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین ش��ده و آموزش الزم را دیده اند اجازه داده میش��ود،
تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند... .تبصره  -3راهنمایی و رانندگی مجاز است
از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی الزم
را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
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پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که به اختصار پلیس راهور ناجا نامیده میشود و یکی از شعب
تخصصی نیروی انتظامی محسوب میشود( .محمدی و دیگران )232 :1396،این پلیس به استناد
بند  12مادهی  1 4قانون ناجا مصوب س��ال  1369از ادغام س��ازمان راهنمایی و رانندگی ،پلیس
راه و ژاندارمری که معاونت راهنمایی رانندگی و حمل و نقل ناجا را ش��کل میداد در سال 1370
تشکیل یافت(،پیر هادی و دیگران )121 :1395 ،و با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  1389به پلیس راهور تغییر نام یافت.
ب��ا توجه ب��ه کار ویژهها و اقدامات متعددی که متوجه این پلیس میباش��د ممکن اس��ت در
اَثنای اِعمال قانون خس��اراتی هم به ناروا به اشخاص ثالث وارد آید .از این روی قانونگذار در موارد
متعددی علیرغم اینکه عمل پلیس یک عمل حاکمیتی است ،مامور خاطی ،دولت و حتی همکاران
بخش خصوصی پلیس راهور را مس��ئول جبران خس��ارتهایی که به ناروا به ثالثی وارد میشود را
مس��تحق جبران قلمداد کرده اس��ت .از این روی در این بخش اختصارا ً به قوانینی که به نوبهی
خود تخصیصی بر مفاد ماده  11ق.م.م مدنی هم است اشاره میشود:
یک��ی از مهمتری��ن وظایف پلیس راه��ور صدور قبضهای جریمه برای خودروهایی س��ت که
قوانی��ن و مق��ررات راهنمایی و رانندگی را نقض کرده اند .لذا مقنن از بیم اینکه این اختیار قانونی
به ابزاری برای اجحاف به ش��هروندان قرار نگیرد در تبصرهی 2ماده  5قانون رس��یدگی به تخلفات
رانندگ��ی مصوب  ،1389ماموران ذی صالحی را که از این اختیار قانونی خود سواس��تفاده کرده
باشند را مسئول شناخته است.
چنانچه از مفاد این تبصره مس��تفاد میش��ود قانونگذار برای جبران خس��ارت ناشی از صدور
قبض جریمهی ناروا ،ماموران و داوطلبان موضوع ماده  2قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی 3را
مس��ئول شناخته است .با دقت در این مقرره دو نتیجه حاصل میشود :اوالً مامور خاطی که عمل
او ذاتاً یک عمل حاکمیتی است ،در صورت عدول از مقررات مسئول جبران خسارت عمل زیانبار
خ��ود خواه��د بود که با حکم ماده یک ق.م.م نیز همخوان��ی دارد ،دوماً با توجه به اینکه قانونگذار

تلود یندم تیلوئسم تاررقم و نیناوق لومش رب تلود نانکراک یمادختسا ی هطبار عون ریثات رب یلیلحت

 .3-2مسئولیت مدنی ناشی از مستخدمین نیروی انتظامی

115

سال چهارم

116

شماره 14

زمستـان 99

تلود یندم تیلوئسم تاررقم و نیناوق لومش رب تلود نانکراک یمادختسا ی هطبار عون ریثات رب یلیلحت

نتیجهگیری

مادهی  11ق.م.م که در نظام حقوقی ایران به عنوان مهمترین مستند قانونی مسئولیت مدنی
دولت مورد شناس��ایی قرار گرفته اس��ت در معرض تفاس��یر مختلف بوده و در عمل از کارایی آن
کاسته ش��ده است .دلیل اصلی این اختالل حقوقی در فرآیند دادگستری عادالنه عدم بروزرسانی
قانون مسئولیت مدنی به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی دولت است.
با توجه به مطالبی که پیش��تر توضیح داده ش��د ،از زمان تصویب قانون مس��ئولیت مدنی در
سال  1339به این سو هم ساختار دولت و هم رابطهی قراردادی مستخدمین آن در مقام مجری
سیاستهای او دستخوش تغییرات بنیادینی شده است.
سوگیری دولتها در جهت سیاستهای تعدیل ساختاری و اتخاذ روشهایی مبتنی بر کوچک
سازی دولت  -دستکم در سه دههی اخیر  -پای قانون کار را هر چه بیشتر به روابط استخدامی
موج��ود در پیکرهی دولت ب��از کرده و نقش دولت را در مواردی به کارفرما تغییر داده اس��ت .در
نتیجهی این تحوالت مسئولیت مدنی دولت گاهی اوقات در ذیل ماده  12ق.م.م که ناظر بر تکلیف
مس��ئولیت مدنی کارفرمایان در قبال اعمال زیانبار کارگران وکارمندانش است قرار گرفته و راه بر
برداشتهای متفاوت از قانون را در باز کرده است.
 .1ماده“ :17نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است .چنانچه
به نظر قاضی رس��یدگی کننده ،نظر کارشناس��ی مبهم و یا ناقص باش��د موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس
و یا کارش��ناس دیگر ارجاع میگردد و در صورت مغایرت نظر کارش��ناس با اوضاع و احوال مس��لم قضیه و یا اعتراض
موجه و مدلل اصحاب دعوی ،موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
ارجاع خواهد شد“.
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دواطلبان موضوع تبصرهی سه ماده  2ق.ر.ب.ت.ر که به لحاظ اداری در استخدام دولت نیستند را
نیز مسئول جبران خسارات وارده دانسته و حکم ماده  11ق.م.م که در آن صرفا کارمندان دولت
مسئول جبران خسارات وارده قلمداد شده را توسعه داده و مشمول داوطلبان نیز کرده است.
ش��ق دوم تبصرهی ماده  5ق.ر.ب.ت.ر در خصوص مس��ئولیت ماموران و داوطلبان مذکور در
مادهی  2همان قانون در قبال گزارش��ات خالف واقع آنان میباش��د .این بخش از تبصره عالوه بر
مس��ئول ش��ناختن ماموران و داوطلبانی که در نتیجهی گزارش خالف واقع آنان قبض جریمهای
به ناحق صادر شده ،شامل گزارشات خالف واقع افسرانی که در تصادفات رانندگی اقدام به صدور
کروکی ناروا کرده اند نیز میش��ود .کم��ا اینکه قانوگذار در م��اده  17ق.ر.ب.ت.ر 1نظریهی اولیه
افس��ران کارش��ناس تصادفات را همسنگ نظریه کارشناسان رسمی دادگس��تری که قابل استناد
در محاکم میباش��د مورد شناسایی قرار داده است(.هاشمی )72 :1395 ،نکتهی حایز اهمیت در
ارتباط با گزارش خالف واقع در تبصرهی مذکور ،ش��مول مجازاتهای کیفری بر چنین گزارشات
خالفی میباش��د .از طرف دیگر به دلیل اینکه پلیس راهور به لحاظ س��ازمانی جز نیروهای مسلح
دس��ته بندی میش��ود احکام ماده  78قانون مجازات جرایم نیروهای مس��لح مصوب 1382نیز بر
چنین بزههایی حاکم خواهد بود(.ترحمی)91 :1394،
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

1زرگوش ،مش��تاق ،حقوق اداری ،مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی) ،ج ( ،2تهران ،جنگل،
چ )1392 ،1
2صفایی ،س��ید حس��ین ،رحیمی ،حبیب ا ،...مس��ئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)( ،تهران ،سمت ،چ ،14
)1397
3طباطبایی موتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری( ،تهران ،سمت ،چ )1393 ،19
4غمامی ،مجید ،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود( ،تهران ،دادگستر ،چ )1376 ،1
5کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ،ج ( ،1تهران ،دانشگاه تهران ،چ )1386 ،8
6ترحمی،محم��د ،مس��ائل حقوقی و م��وادی ازقانون مجازات اس�لامی مصوب ( ،1392ته��ران ،مرکز تحقیقات
کاربردی پلیس راهور ناجا،چ )1394 ،1
7تقیزاده ،ابراهیم ،هاش��می ،سید احمد علی ،مسئولیت مدنی (ضمان قهری)( ،تهران ،دانشگاه پیام نور ،چ اول،
)1395
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همچنین مادهی  11ق.م.م مبتنی بر نظریهی تقصیر  -که امروزه در مقام مس��ئولیت مدنی
دولت نظریهای س��ت منسوخ  -تنظیم شده اس��ت ،کارکرد چندانی نداشته و قادر به ایفای نقش
فعال در زمینهی مسئول قرار دادن دولت در قبال اعمال زیانبارش نیست.
وف��ق مطالبی که در بخش س��وم مقاله حاضر تحت عنوان "دس��تگاهها و کارمندان خارج از
ش��مول ماده  11ق.م.م" ارائه گردید ،مش��اهده میگردد که استثنائات قانون بر خود قانون چنان
پیش��ی گرفته اس��ت که به نظر میرس��د مادهی مزبور کارایی خود را ازدست داده و قانونگذار در
ج��ای ج��ای قوانین موضوعه به دنبال تصویب موادی س��ت تا دولت را در قب��ال اعمال زیانبارش
مسئول قرار دهد.
بنابرای��ن به نظر میرس��د با توجه به مطالب مطروحه دو راه��کار جهت اصالح رویهی موجود
کارساز باشد:
الف) با توجه به گسترش دامنهی فعالیتهای دولت و تخصصی شدن موضوعات وابسته به آن،
میبایس��ت مفهوم مس��ئولیت مدنی دولت از عنوان عام مسئولیت مدنی منفک و قانون مشخصی
در این خصوص به تصویب برسد .در این زمینه تالشهایی هم در ادوار گذشته ( )1383در قالب
"الیحهی مس��ئولیت مدنی موسس��ات عمومی" در دولت و مجلس وق��ت نیز صورت گرفته که به
س��رانجام نرسیده است .با مبنا قرار دادن همین الیحه ّاما با بروزرسانی مجدد آن این مهم محقق
خواهد شد.
ب) تا زمان تصویب قانونی مس��تقل در حوزه مسئولیت مدنی ،محاکم دادگستری میتوانند با
اتخاذ رویکردی به نفع جبران سریع خسارتهای وارده به ثالث از سوی دستگاه اجرایی و کارکنان
آن ،به تقویت رویهای که در آن دولت هر چه بیشتر در قبال اَعمال زیانبارش مسئول باشد کمک
کند .این مهم از طریق س��رایت هر چه بیش��تر حکم مادهی  12ق.م.م ب��ه مادهی  11آن محقق
خواهد شد.
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ب -مقاالت:
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1 .1پیرهادی و دیگران "،مسئولیت مدنی پلیس راهور ناشی از نقض حقوق شهروندی " ،فصلنامه مطالعات حقوقی
و انتظامی،دورهی  ،1شماره )1395(1
2 .2توس��لی نائینی ،منوچهر“ ،نگاهی بر تحول قوانین اس��تخدام دولتی در ایران” ،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهرکرد،سال سوم ،شماره  10و )1387( 11
3 .3خویین��ی و دیگران ”،مس��ئولیت مدنی و اخالقی دولت در اعمال سیاس��تهای مالی ب��ر مبنای ضابطه تقصیر
سنگین” ،پژوهش اخالقی ،سال نهم ،شماره یک)1397( ،
4 .4رحیمی ،حبیب اله “ ،تحوالت مس��ئولیت مدنی دولت به س��بب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون
مجازات اس�لامی و قانون آیین دادرس��ی کیفری جدید ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،س��ال بیستم ،شماره
)1397(59
5 .5رنجبری ،ابوالفضل “ ،بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی ،نشریه علمی -پژوهشی فقه
و حقوق اسالمی ،سال سوم ،شماره )1390(5
6 .6رئیس دانا ،فریبرز “ ،ارزیابی سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران “ ،فرهنگ توسعه ،شماره  6و )1372(7
7 .7صالحی مازندرانی ،محمد  “ ،تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل  171قانون اساسی “ ،فقه و حقوق ،سال
دوم()1384
8 .8صفار ،محمد جواد  “ ،قوهی قضائیه و مسئولیت دولت  ،“ stateنشریه دادرسی ،سال پنجم ،شماره )1380(27
9 .9محمدی و دیگران “ ،ویژگیهای عملکردی پلیس راهور از دیدگاه ش��هروندان تهران “ ،فصلنامه علمی پژوهشی
مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره )1396( ،50
1010واعظ��ی ،س��یدمجتبی و البرزي ،زهرا ”،جایگاه مفهوم خدمات عموم��ی در حقوق اداري ایران “ ،حقوق اداري
(علمی – پژوهشی) ،سال چهارم ،شماره )1395(1
1111هاشمی ،سید محمد “ ،،مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت
پلیس راهور) ،فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی،سال )1396(19

