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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 اسالمی ایران به استناد قوانينی مانند  اصل غرامت دانست.اما با است

و قوانين پراکنده این  1373اساسی قانون به کارگيري سالح 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 عالوه بر این مطالبه خس   

) نظریه تقصير، نظریه خطر و .... ( مبانی فقهی ) قاعده الضرر ، تسبيب ، اتالف ( و مبانی قانونی 

) قانون مسئوليت مدنی ، قانون اساسی ، قانون بکارگيري سالح 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 صالح 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 صالح

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

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

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

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

هر کدام  تياست. حوزه صالح 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 تياستدالل کرده است که صالح کتاب نیدر ا مولف 

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

محاکم  تيدر صالح یو براساس قاعده کل ستين وانید نیا تيدر صالح 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 ، اصطالح 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 اسالمی ، 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(اصطالح 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 دراصطالح 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  معموالً   

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

جسم و جان و سالمت 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 خال 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 مثال 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 اصالحی مصوب قان در قانونگذاراکاذیب می شود . 

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

                                                           
 256، ص  ، چاپ دوم 1374كاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، تهران ، نشر میزان ،  -1


