
 

 
 

 تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب

 قانون دیوان عدالت اداری 01ماده  
  

 حسن لطفی                         آیت موالئی

 

 چکیده
، ارکانی برای خساار،، مچواو    «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»در چارچوب  

ماا در مقااا اااراز خساار،،     عچل زیانبار و خسار، متصور است. قضا، دادگاه
مساتند   صور، مستقل و جداگانهناگزیر از بررسی و ااراز مر یک از این ارکا  به

-ئولیت مادنی را موجام مای   نحوی که نقصا  در مر یک از آنها، امتناع در مسا به

گردد. نوشتار ااضر با درک چنین امچیتی، از منظر اقوق عچومی، در صدد تحلیل 
اقوقی نحوه اثبا، ارکا  مسئولیت مدنی اداره در نظاا اقاوقی ایارا  از دیادگاه    

تحلیلی موضوع را اشناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفیآسیم
گیری شده است: مر چند با اصالح تبصره یک ماده نین نتیجهبه بحث گذاشته و چ

قانو  تشکیال، و آیین دادرسی دیوا  عدالت اداری، ظامراً قانونگاذار در یای    01
مای دادگستری بوده است اما باید گفت کاه اوًً  ارجاع موضوعِ خسار، به دادگاه

، «بار تقصایر  نظریاه مسائولیت مبتنای    »دیوا  عدالت اداری مچونا  در چارچوب 
-است. ثانیااً اساتدً   « فعل زیانبار و تقصیر»واجد صالایت رسیدگی به دو رکن: 

دیوا  عادالت اداری محال   « غیر ترافعی بود »و « غیر اقوقی بود »مای ناظر بر 
دیاوا   »در صاالایت  « مسائولیت مادنی اداره  »ایراد جدی است. لذا شایسته است 

 باشد.« عدالت اداری

 ، خسار،، ارکا  مسئولیت مدنی.اداره مسئولیت مدنی واژگان کلیدی:

  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
  نویسنده مسئو (، دانشگاه بوعلی سینا، مچدا  اقوق عچومی،ستادیار ا(         a.mulaee@basu.ac.ir    

  تهرا و خدما، اداری دانشگاه علوا قضایی الچلل،عچومی و بین استادیار گروه اقوق ، 
 Hassan.lotfi3@Gmail.com 
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 مقدمه
و « تعارض منااف  »مای دور تا به امروز، امکا  اضور اجتچاعی اشخاص از گذشته

در نتیجه یایچا  شد  یا ادعای یایچا  شد  اقِ یکی در برابر دیگری یاا دیگارا  را در   

مای گوناگو  در مم به شیوهیی داشته است که بدین وسیله، اشخاص متخاصم در برابر 

« اقاوق »مایی، توسل به اند. از جچله چنین روشوفصل چنین اختالفاتی بودهصدد ال

وفصال اختالفاا، میاا     بوده است چرا که اقوق به یک اعتبار، باه معناای نظااا اال    

اشخاص است و مقوله یایچا  شد ِ اقاوق و منااف  اشاخاص، در اقاوق مادنی  یال       

شود. بنابراین تولدِ مسئولیت مدنی در ییِ اعتراض و شناخته می« دنیمسئولیت م»عنوا ِ 

اش باه  دیده نسبت به موردِ تجاوز قرار گارفتنِ اقاوق و منااف    خوامیِ طرفِ زیا تظلم

ییوندد. ناگفته ییداست طرحِ مسأله مسئولیت مادنی، ااصال تچاد  انساانی و     وقوع می

و مشاکال، اجتچااعی باوده اساتن اینکاه       میل بشر به رفتار متچدنانه در برابار مساا ل  

روی خاود را  مایی معضال، و اختالفاا، یای ِ  اشخاص چگونه و به چه شیوه یا شیوه

تاوا  گفات کاه مسائولیت مادنی، از      وفصل نچایند. بر این مبنا، از ایث عقلی مای ال

لی اند اختالفا، خود را به شاک کاًمای جامعه مدنی بوده چرا که انسانها در تالش بوده

 وفصل نچایند.متچدنانه ال

مسائولیت  »رغم قدمت دراز برای مسئولیت مدنی، اما بایاد گفات کاه مقولاه     علی

فاقد تاریخوه طوًنی بوده و عچری کچتر از دو قار  دارد و تاا نیچاه دوا    « مدنی دولت

)بنگریاد باه:   قر  نوزدمم، اساساً یذیرش مسئولیت مدنی دولت امری ناآشانا باوده اسات    

ساًری به سارعت در ااا  گساترش و    مردا« تمِ»مر چند که ( 110: 0901صدرالحفاظی، 

مای بعدی، شناسایی مسئولیت مادنی دولات   شد  بوده است که ییامد آ  در دمهنهادینه

 بوده است.    

مای اقوق عچاومی و اقاوق خصوصای در مقااا بیاا  مفهاواِ       اقوقدانا ِ اوزه

-اناد. در رایا   مسئولیت مدنی، ارکانی را برای آ  مطرح کارده  در چارچوبِ« خسار،»

زیا  »ترین برداشت، ارکا  و عناصرِ ثابتِ خسار،ِ موجمِ مسئولیت مدنی دربرگیرنده: 

نظریاه  »استن مر چناد کاه در چاارچوب    « رابطه سببیت»و « فعل زیانبار»، «یا خسار،



 
 ... تحلیل انتقادی نحوه اثبا، ارکا  مسئولیت مدنی اداره 090

)برای نچونه به رکن متغیر مطرح است. نیز به مثا« تقصیر»، رکنِ «مسئولیت مبتنی بر تقصیر

در زما  رسیدگی به یروناده   (09-003: 0930زاده، و قاسم 005-505: 0931بنگرید به: زرگوش، 

خسار،، قاضیِ یرونده مکلف است تچامی ارکا  و عناصر مذکور را مورد بررسی قارار  

با مستقر شد  تچاامی   داده و یاسخ اقناعی و وجدانی ًزا را برای مر کداا از آنها بیابد.

فیاه  کننده در خصوصِ موضوعِ متنازعٌاین ارکا  در یک یرونده است که قاضی رسیدگی

 کند.  به نتیجه رسیده و رأی صادر می

، «اشخاصِ اقیقای و اقاوقیِ اقاوق خصوصای    »مای مسئولیت مدنی در یرونده

گیارد  ی قرار میاساساً تچامی ارکا  مذکور توسط یک شعبهِ دادگاه اقوقی مورد رسیدگ

، باه اساتناد تبصاره    «اشخاص اقوقی اقوق عچومی»مایِ مسئولیتِ مدنیِ اما در یرونده

، 0931، مصاوب  «قانو  تشکیال، و آیین دادرسای دیاوا  عادالت اداری   » 01یک ماده 

صالایت دو مرج : دادگاه گیرد. شناسایی موضوع در دو دادگاه مورد رسیدگی قرار می

دالت اداری در رسیدگی به دعاوی خسار، از موضاوعاتی اسات   دادگستری و دیوا  ع

ماای  و مرزماا و ضارور،   0تنها، موضوع گفتگو و نظرا، اقوقدانا  باوده اسات  که نه

چنین صالایتی مچواره موردِ اختالف اقوقدانا  بوده است بلکه با نگامی به برخای از  

ود و بادین وسایله،   شا آرای قضایی، نوعی از تنوع تا تشتت رویه قضاایی مشاامده مای   

سازیِ وضعیت اقاوقی مسائولیت مادنی دولات در راساتای      ضرور، ایضاح و شفاف

 کند.ااقاق اقوق شهروندی و انضباط قضایی ضروری جلوه می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
مرج  صالح برای ». مقاله آقای دکتر جواد کاشانی با عنوا  0در این ارتباط، دو مقاله به رشته تحریر درآمده است.  - 0

منظر اقوق »نوشته شده است. در این اثر، نویسنده از  0935در سا  « رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت
 01ده مسئولیت مدنی دولت یرداخته است و از اصالاا، ماده به بررسی یدی« منطق اقوق خصوصی»و بر اساس « خصوصی

شناسیِ رو، ما در صدد آسیماستقبا  شده است. این دراالی است که در مقالۀ یی ِ 0931قانو  دیوا  عدالت اداری در سا  
. در 1ایم. هرا به نقد گذاشت 0931بوده و اصالاا، سا  « منطق اقوق عچومی»ارکا  مسئولیت مدنی دولت در چارچوب 

، «تفکیک صالایت دیوا  عدالت اداری و دادگاه عچومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت»مقاله دیگری تحت عنوا  
با  کر آرایی از محاکم و « نگرش اقوق عچومی»آقایا  دکتر محچد جاللی، محچد اسنوند و ایوب میری، ظامراً تحت تأثیر 

-ت فعلی چگونگی تفکیک میا  صالایت دادگاه عچومی با دیوا  عدالت اداری یرداختهدیوا  عدالت، صرفاً به بررسی وضعی

-شناسی کنیم. بنحوی که می، وض  موجود را آسیمرو در صددیم با نگامی منتقدانهاند. این در االی است که در مقالۀ یی ِ

، در صدد ییگیری منطق اقوق عچومی در توا  گفت مر دو اثر مزبور، بر منطق اقوق خصوصی استوار مستند اما اثر ااضر
 است. 01چارچوب ماده 



 
 091 0930 دوره دمم، شچاره چهارا، زمستا 

نظار  در این نوشتار، باا درک امچیات مساألۀ مسائولیت مادنی دولات و اخاتالف       

ا، ارکاا  مسائولیت   شناسی نحوه اثبا آسیماقوقدانا  و آرای متشتت صادره، در صدد 

مای مترتم بر آسیم»مدنی اداره در نظاا اقوقی ایرا  مستیم. لذا با طرح این سوا  که 

شاود  ، تالش می«نحوه اثبا، ارکا  مسئولیت مدنی اداره در نظاا اقوقی ایرا  چیست؟

، با استفاده از روش تحقیاق  «منطق اقوق عچومی»و با اتکا بر « منظر اقوق عچومی»از 

شناساانه گذاشاته   تحلیلی، این موضوع در دو قسچت به بحث و بررسی آسیمایتوصیف

شود. در شود. نخست با رویکردی توصیفی، وضعیت موجود در محاکم قضایی بیا  می

قسچت دوا، با رویکردی تحلیلای، دوگاانگیِ مراجا ِ صاالایتدارِ رسایدگی باه مقولاه        

 گیرد.ناسانه قرار میشمسئولیت مدنیِ دولت مورد بررسی و تحلیل آسیم

 

 دادگاه صالحیتدارِ رسیدگی کننده به ارکان مسئولیت مدنی اداره -0

اند کاه در  اقوقدانا  و آرای قضایی مختلف برای مسئولیت مدنی، ارکانی را  کر کرده  

باً به ارکا  و عناصر متشکله آ  اشاره شد. در ارتبااط باا مسائولیت مادنی دولات، در      

صاالایت دو مرجا :   «  نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصایر »نظر گرفتن اا  ااضر با در 

مای دادگستری مطرح است که در ادامه به بحث و بررسی دیوا  عدالت اداری و دادگاه

 شود.گذاشته می

 

 گستره صالحیت دیوان عدالت اداری  -0-0

شعم دیوا  عدالت اداری مرجا  صاالایتدار رسایدگیِ مااموی باه      ، 0931تا سا  

نحوی که مرج  ماذکور، مطلاقِ دعااویِ    مای مسئولیت مدنیِ دولت بوده است بهوندهیر

مربوط به مسئولیت مدنیِ ناشی از وظایف و اختیارا، قانونیِ کاارگزارا  اداره را، آنجاا   

که در مقاا انجاا وظیفه بوده است بر عهده داشت. در مچین راستا بوده است که میاأ،  

، در خصاوصِ  5/01/0931ماور    0010ر رأی شاچاره  عچومی دیاوا  عادالت اداری د  

ماای  تصدیق ورودِ خسار، از طرف شرکت ملای یخا  فارآورده   »شکایت به خواسته 

، به ضرور، اارازِ عناصرِ مسئولیتِ مدنی توسط شعم دیوا  جهات اصادار رأی   «نفتی
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تصدیق ورود خساار، از طارف   »... دارد: به تصدیق خسار، تصریح نچوده و مقرر می

قاانو  دیاوا  عادالت اداری،     09ماده  1سسا، و اشخاص مذکور در بندمای یک و مو

موضوع تبصره یک آ  ماده، مستلزا تحقق و اجتچاع ارکا  و عناصر اصولی مثبت توجه 

مسئولیت مدنی مشتچل بر ارتکاب فعل یا ترک فعال خاالف قاانو ، ورود خساار، و     

ر مذکور است و به بیا  دیگر مساتفاد  وجود رابطه سببیت بالواسطه و مستقیم بین عناص

قاانو  ماذکور، تصادیق ورود     03و قسچت دوا بند یک ماده  00از تلفیق عبارا، ماده 

الذکر، منوط بار آ  اسات   خسار، و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آ  به اشخاص فوق

که تصچیچا، یا اقداما، یا آراء قطعی یا مقررا، دولتی در قلچرو صالایت دیاوا  باه   

علت برخالف قانو  بود  آ  و یا عدا صاالایت مرجا  مرباوط یاا تجااوز یاا ساوء        

استفاده از اختیارا، یا تخلف در اجراء قوانین و مقررا، یا خودداری از انجااا وظاایف   

«. قانونی موجم تضیی  اقوق یا سبم ورود خسار، بالواسطه و مستقیم شده باشاد.... 

اناد در یایاا  اعاالا    مذکور را اااراز نکارده  از آنجایی که قضا، میأ، عچومی عناصر 

 بنابراین، دادنامه شعبه چهاارا تجدیادنظر مبنای بار رد شاکایت باه خواساته       »اند: داشته

شده است. یس مالاظه « تصدیق ورود خسار،... صحیح و موافق قانو  تشخیص داده

ای اااراز  شود که در نگاه قضا،ِ عضوِ میأ، عچومی دیوا  عادالت اداری، اوًًن بار  می

« ورود خسار،»، «خالف قانو »، «ارتکاب فعل یا ترک فعل»خسار، باید چهار عنصر: 

در یروناده ماوردِ توجاه قارار گیارد و در      « وجود رابطه سببیت بالواسطه و مساتقیم »و 

بناابراین اگار    رسد.می« تصدیق خسار،»صور، ااراز این عناصر چهارگانه، نوبت به 

در خصوص دعاوی مربوط به ورود و مطالباه خساار،   « یاقداا تصدیق»دیوا  در یک 

کاه  »...نچاود  کرد، اعالا میگذاری ناا« دعاوی استیفاء اق»توا  آنها را که اصطالااً می

مباًتی سازما  یا وزارتخانه یا عامل دولتی در اماور راجا    بر اثر تقصیر و مسامحه و بی

ه است تعیین میازا  و انادازه خساار،    به انجاا وظیفه خساراتی به دادخواه وارد گردید

-11: 0911و زرین قلم، 005: 0931خواه، )نجابتبود« یس از تصدیق دیوا  با دادگاه عچومی...

ثانیاًن مر نوع دعوایِ خسار،، قابلِ طرح در دیوا  نباوده بلکاه دعاوایی در دیاوا      (. 19

« برخالف قاانو  »عچلِ اداره باید ما باشد: از یک سو، طرح بود که واجد این ویژگیقابلِ
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یاا  « سوء اساتفاده از اختیاارا،  »یا « تجاوز»مرج  مربوط یا « عدا صالایت»یا ناشی از 

باود. از  مای « خودداری از انجاا وظایف قاانونی »یا « تخلف در اجراء قوانین و مقررا،»

سوی دیگر، چنین عدولی از صاالایت، بایاد موجاِم تضاییِ  اقاوق یاا سابم ورود        

شد در غیر ایان صاور،، شاکایت قابلیات اساتچاع را      ار، بالواسطه و مستقیم میخس

 نداشت.  

قانو  تشکیال، و آیین دادرسی دیوا  عدالت » 01تبصره یک ماده  ،0931در سا    

یاک مااده   بصره با اصالااتی مواجه شد. در ت قانو  سابق( 09، )تبصره یک ماده «اداری

، وارده از ناایاه مسسساا، و اشاخاص ماذکور در     تعیین میزا  خسارا» مقرر شد: 01

( این ماده یس از صدور رأی در دیاوا  بار وقاوع تخلاف باا دادگااه       1( و )0بندمای )

یاس  »قانو  سابق، عبار،:  09این در االی است که در تبصره یک ماده « عچومی است.

رأی در  یاس از صادور  »جای این مقوله، عباار،:  آمده بود و اینک به« از تصدیق دیوا 

جایگزین شده است. ظامراً این وضعیت باا دیادگاه اقوقادانا     « دیوا  بر وقوع تخلف

ای آماده اسات: اصاالایه    اقوق خصوصی، مچسویی داشته اسات چنانکاه در نوشاته   

 اسات « تر و سازگارتر با اصو  صالایتِ محاکمتر، فنیصریح»مزبور، از قوانین ییشین، 

تر است و ناه باا   تردید نه فنیتر باشد اما بیکن است صریحکه البته مچ( 1: 0935)کاشانی، 

 اصو  اقوق عچومی سازگاری دارد.  

قانو  تشکیال، و آیاین دادرسای دیاوا      01با تصویم و اصالح تبصره یک ماده   

رسد کاه صاالایتِ دیاوا     در نگاه نخست بنظر می، 0931عدالت اداری، مصوب سا  

صاالایت  »ماای مرباوط باه خساار،، از وضاعیتِ      دهعدالت اداری در ارتباط با یرونا 

تبدیل شده اسات. ایان برداشات    « صالایت سلبی»به االتِ عداِ صالایت یا « ایجابی

توا  گفت تر به این سند میالبته با منطوق تبصره سازگار است اما با نگاه دوباره و دقیق

مسائولیت مادنی   در باب « تقصیر»چنا  واجد صالایت رسیدگی به عنصر که دیوا  مم

در « مچنوعیات »یاا واهه  « عادا صاالایت  »توا  از عباار،ِ  دولت است. بر این مبنا نچی

توسط دیوا  عدالت اداری سخن باه میاا  آورد. باه    « خسار،»مای رسیدگی به یرونده

در  01این مرج  آنجا که در چاارچوب تبصاره یاک مااده     شود مالاظه میبیا  دیگر، 
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کناد.  ید در عچال بخشای از ارکاا ِ خساار، را اااراز مای      آصددِ تصدیقِ تخلف برمی

، دیاوا  عادالت اداری   93مچونین به استناد بعضی از مواد قانونی این سند، مثال مااده   

ماای خساار، اسات. در چاارچوبِ ماواردِ      واجدِ صالایتِ خاصِ رسیدگی به یرونده

اداری اسات. از   استثنایی، ااراز و تصدیقِ کلیه ارکا ِ خسار، با شاعمِ دیاوا  عادالت   

 باه شاچار   « صاالایت خااص و ماوردی   »آنجایی که نوعِ صالایتِ اخیرِ دیوا ، از نوع 

شاود بلکاه صارفاً در    آید لذا این نوع صاالایت در اینجاا باه بحاث گذاشاته نچای      می

صاالایتِ عااا و   »، گستره صالایتی دیاوا  کاه از ناوع    01چارچوب تبصره یک ماده 

 شود.   گذاشته میاست، به بحث و بررسی « معچو 

بااا در نظاار گاارفتن تبصااره مااذکور، گسااتره صااالایت دیااوا  عاادالت اداری در    

مای مسائولیت مادنیِ اداره   راج  به یرونده« نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»چارچوب 

 به قرار زیر است:  
 

   تقصیر -0-0-0

در کناار ساه    بنیا ، تقصیر، رکن چهارا مسئولیت مدنی راادر چارچوب نظاا تقصیر

 359 مااده دماد. در  تشاکیل مای  « فعل زیانبار، ضرر یا خسار، و رابطه ساببیت »رکن: 

شاود.  آمده است. لذا تقصیر شامل مر دو مای  صیر اعم از تفریط و تعدیقتقانو  مدنی، 

تجااوز نچاود  از   » چنین مقارر گردیاده اسات: تعادی     «تعدی» در تعریفِ 350مادهدر 

در  351 مااده در اداماه در   .«ما  یاا ااق دیگاری    هنسبت بادود ا   یا متعارف است 

موجام  هعبار، است از ترک عچلی که با » ، چنین آمده است: تفریط«تفریط»خصوص 

قانو  مجازا، اساالمی   991در ماده .« قرارداد یا متعارف برای افظ ما  غیر ًزا است

مبااًتی،  ااتیاطی، بای بیتقصیر اعم است از »نیز در مقاا تبیین تقصیر چنین آمده است: 

معیار تعدی آ  است کاه شاخص، کااری را    « عدا مهار،، عدا رعایت نظاما، دولتی.

انجاا دمد که به موجم ا   یا از نظر عرف از انجاا آ  مچنوع شده اسات و باه طریاق    

اولی، انجاا داد  چنین کاری به موجم قانو  یا قرارداد نیز مچنوع است. معیاار تفاریط   

کاری است که به موجم ا   یا عارف یاا قاانو  یاا قارارداد تارک آ  مچناوع        نیز ترک 

 ( 559: 0950و صفا ی،  001-000: 0930زاده، قاسمبنگرید به: )است.
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با در نظر گرفتنِ نگاهِ قانونگذار نسبت به مفهوا تقصیر در باً، در مقاا تبیین مفهاوا  

تعادی و تفاریط از   »تاوا  باه   را میتقصیر در قلچرویِ مسئولیت مدنیِ اداره، این مفهوا 

تارن رکان تقصایر در مسائولیت مادنی اداره باه       تعبیر کرد به بیا  سااده « نظاما، دولتی

میاأ،  ( 00: 0931.)ماوً ی،  قابل تعبیر اسات « تجاوز از بایدما و نبایدمایِ نظاما،ِ دولتی»

 5/01/0931ماور    0010عچومی دیوا  عادالت اداری، در رأی وااد، رویاه شاچاره     

فعال  »استفاده کرده اسات و  « خالف قانو »برای این رکن از مسئولیت مدنی، از عبار، 

با در نظار   را از ارکا  مسئولیت مدنی دولت  کر کرده است.« یا ترک فعلِ خالف قانو 

یاس  »قانو  دیوا  عدالت اداری، آنجا که قانونگذار عباار،:   01گرفتن تبصره یک ماده 

کار بارده اسات، در واقا  باه صاالایت      را به« وقوع تخلف از صدور رأی در دیوا  بر

اشاره داشته اسات. دیاوا  عاالی کشاور از     « تقصیر»دیوا  دا  بر ااراز و تصدیق رکن 

البته میاأ،   0را برعهده دیوا  عدالت دانسته است.« تخلف دستگاه دولتی»گذشته، ااراز 

به نوع دیگاری،   10/9/0931 -39عچومی دیوا  عدالت اداری نیز در رأی واد، رویه 

 مچسو با دیوا  عالی کشور رأی داده است.
 

  عمل زیانبار غیرقانونی  -0-0-1

عچل زیانبار، رکنِ معنابخ ِ مسئولیت مدنی است. در اقوق عچومی، عچل زیانبار 

دارد چرا که مر عچل زیانباری در این سااات الزامااً   « صالایت»ارتباط وثیقی با مقولۀ 

آیاد بلکاه صارفاً آ  دساته از     شچار نچای از ارکا  مسئولیت مدنی دولت بهبه مثابه یکی 

آیند که متصاف باه قیاد    اساب میعنوا  رکن مسئولیت مدنی دولت بهاعچا  زیانبار به

افتاد باه   اتفاق می« عدو  از صالایت»باشند لذا عچل زیانباری که از طریق « غیرقانونی»

. به بیا  رساتر، در چارچوب نظریاه مسائولیت   اساب خوامد آمدعنوا  عچل زیانبار به

-شچار مای مبتنی بر تقصیر، آ  دسته از اعچا  و اقداما، دولت در دسته اعچا  زیانبار به

عچال  »آیند که ناشی از نقض یا سساستفاده از صالایت ر  داده باشاد کاه در عباار،:    

عچال  »ت مقولاه  قابل خالصه است. بر این اساس، بارای فهام درسا   « زیانبار غیرقانونی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 کشور. یعال وا ید یعچوم أ،می13/01/0930 – 000 و  91/00/0913 – 500شچاره  هیواد، رو یبه آرا دیبنگر - 0
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نقاض یاا ساس اساتفاده از     »در اقوق عچومی ناگزیر از یاری گرفتن از عباار،  « زیانبار

 مستیم. « صالایت

در چارچوب فهم اقوق خصوصی، اقوقدانا  عچوماً عچل زیانبار را به دو ایطه: 

ده، زابرای نچونه بنگرید به: قاسم) اند.فعل )عچل مثبت( و ترک فعل )عچل منفی( تقسیم کرده

-رسد با در نظر گرفتنِ گسترۀ وسی  صالایت دولت، مینظر میاما به (031 – 039: 0935

توا  مقوله صالایت را در شقوق مختلف به بحث و بررسی گذاشت که مهچترین آنهاا  

صالایت تکلیفی یا اختیار وابساته  »، «صالایت ایجابی در برابر صالایت سلبی»شامل: 

-صالایت عادی در برابار صاالایت اساتثنایی یاا فاوق     »، «در برابر صالایت گزینشی

صاالایت قاانونی در   »، «صالایت شخصی در برابر صالایت عااا یاا ناوعی   »، «العاده

گذاری یاا تنظیچای در برابار صاالایت     صالایت مقررا،»، «برابر صالایت غیرقانونی

و « مااای تقنیناای و قضاااییصااالایت اجرایاای در براباار صااالایت»، «گاازاریمقااررا،

برای ) است.« صالایت ناشی از عچل ااکچیت در برابر صالایت ناشی از عچل تصدی»

 زاده،و رضاایی  911-000: 0933مطالعه بیشتر در خصوص این نوع صالایت بنگریاد باه: زرگاوش،    

ناگفته ییداست عچل زیانبارِ دولات در   (013-001: 0903و طباطبا ی مستچنی،  115-119: 0935

در باً مچکن اسات ر  دماد. بناابراین خساار،ِ موجامِ       چارچوب شقوق گفته شده

مسئولیتِ مدنیِ دولت، زیا ِ متصف به عدو  از صالایت است کاه باا نقاض یکای از     

شده در باً، مچکن است ر  دمد. چنین صالایتی متصال باه   مای گفتهانواع صالایت

 دولاات اساات و از منظاار یوزیتویسااتی، خسااار،ِ ناشاای از نقااضِ صااالایت، زمااانی 

بود ، یا « برخالف قانو » مای:کم واجدِ یکی از ویژگیکه دست کندموضوعیت ییدا می

یاا  « ساوء اساتفاده از اختیاارا،   »یاا  « تجاوز از صاالایت »یا « عدا صالایت»ناشی از 

عادو   »یاا  « خودداری از انجاا وظایف قانونی»یا « تخلف در اجرایِ قوانین و مقررا،»

بوده باشد. ایان موضاوع در بناد    « عدو  از مر نوع من  قانو »یا « مر نوع دستور قانو 

مای تخصصی دیوا  عادالت  نامه اداره جلسا، میأ، عچومی و میأ،آیین» 05مادۀ « د»

تکرار شده است. ناگفته ییداسات تچاامی    3111/11331/0939011/00/5بشچارۀ  «اداری

گیرند که نقضِ صاالایت، از  قرار می« نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»این موارد،  یلِ 
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شده است. اگر بتوا  از نگرش یوزیتویساتی فراتار    موجبا،ِ مسئولیت مدنی اداره فرض

توا  ادعا کرد: ویژگیِ بنیانیِ مسئولیت مدنیِ دولات در ایارا  بایاد بار معیاار:      رفت می

( 100: 0930و واعظای،   030: 0931)برای دید  نظر موافق بنگرید باه: واعظای،   « خدمت عچومی»

نی دولات نایال گشات. در ایان     استوار باشد تا بتوا  به تأسیسِ جام  از مسائولیت ماد  

تواند از موجبا، مسائولیت مادنی اداره باشاد بلکاه آ      صور،، مر عچل زیانباری نچی

، مشاچو  نظریاۀ مسائولیت    «خادمت عچاومی  »نبارِ داخل در محدودۀ دسته از اعچا ِ زیا

مدنی اداره خوامند بود و سایر اعچا  زیانبار از موضوع بحث ما خارج خوامند باود. باا   

سیاسی نظریه خدمت عچاومی در ایارا  باا    ااا  باید یذیرفت که بسترمایِ فلسفی این 

 (33-050: 0939)بنگرید به: موً ی، چال  جدی روبروست. 

صالایت قاانونی در برابار   »در بین تقسیچا، مربوط به صالایت در باً، عبار،ِ 

یاوا  عادالت   بیشترین مناسبت را با موضوع بحاث ماا داشاته و د   « صالایت غیرقانونی

قاانو    01اداری آنجا که در مقاا رسیدگی به شکایتی در چاارچوب تبصاره یاک مااده     

موردِ نظار، قضایی قارار  « قانو »عچل اداره را با سنجه « قانونیت»دیوا  عدالت اداری، 

« غیر قانونی باود  »و « قانونی بود »دمد. در واق  امر، دیوا ، فعل زیانبار را از ایث می

وقاوع  »دمد. در صورتی کاه رأی شاعبه مربوطاه، دا  بار     یابی قضایی قرار میمورد ارز

و قواعد اقوق عچومی باشد در چناین صاورتی، عچاالً شاعبه دیاوا ،      « تخلف از قانو 

کند. لذا صالایت دیوا  عادالت اداری صارفاً   را ااراز و تصدیق می« فعل زیانبار»رکنِ 

ر ارتکاب فعل زیانبار بوده و شعبه دیاوا   در ادود ااراز تخلف از قوانین و مقررا، د

صرفاً با استناد به قوانین و مقررا،، ارتکاب تخطی از قوانین و مقررا، از جانم طارف  

تواند بر اسااس  له میٌسپس محکوا (51-59: 0935موًبیگی، ) .نچایدشکایت... را ااراز می

میأ، اق مراجعه نچاید.  و تکیه بر این رأی به دادگاه اقوقیِ صالایتدار جهت ااقاق

 5/01/0931ماور    0010عچومی دیوا  عادالت اداری، در رأی وااد، رویاه شاچاره     

 .اساتفاده کارده اسات   « فعل یا ترک فعال »برای این عنصر از مسئولیت مدنی، از عبار، 

 ( 005: 0931خواه،)بنگرید به: نجابت
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مچبساتگی و  « تقصایر »و رکان  « عچال زیانباار  »شود که بین رکان  لذا مشامده می

، عچاالً  «تقصایر »وابستگی تنگاتنگی وجود دارد و شعبه دیاوا  در ااین بررسایِ رکانِ     

ناگزیر از بررسی عنصر فعل زیانبار است. به بیا  دیگر، فهم از فعل زیانبار مقدا بر فهمِ 

توسط شعم دیاوا   « تخلف از قانو »مای عنصر تقصیر است که بدین وسیله در یرونده

 گیرد. رار میمورد بررسی ق

نظریه مسئولیت »کنیم که دیوا  عدالت اداری صرفاً در چارچوب یس مشامده می 

صالایت بررسی ارکا  دوگانه باً از مسئولیت مدنی را بر عهاده دارد  « مبتنی بر تقصیر

ادعاای  « نظریه مسئولیت مبتنی بر بدو  تقصیر»در غیر این صور،، اگر شاکی در قالم 

باشد از مچا  آغاز باید به دادگاه عچومی اقوقی مراجعاه و طارح    ورود خسار، داشته

 دعوا نچاید.
 

 قلمروی صالحیت دادگاه حقوقی -0-1

با توضیحاتی که در باً داده شد تا ادود زیادی قلچروی صالایت دادگاه اقوقی 

مای خسار، مشخص گردید. چرا که باا در نظار گارفتنِ ارکاا      در رسیدگی به یرونده

نظریاه  »مدنیِ دولت، معلوا گردید که دیوا  عدالت اداری فقط در چاارچوب  مسئولیت 

است. معناای  « تقصیر»و « فعل زیانبار»واجدِ صالایت ااراز « مسئولیت مبتنی بر تقصیر

نظریاه  »این عبار، آ  است کاه دیاوا  عادالت اداری در ااا  ااضار در چاارچوب       

وضعیتی که رأی واد، رویاه  ، فاقد صالایت رسیدگی استن «مسئولیت بدو  تقصیر

دیوا  عالی کشور به ایان امار اشااره کارده اسات. در ایان        13/01/0930 -000شچارۀ 

گاردد کاه در اداماه باه     صور،، ااراز بقیه ارکا  بر عهده دادگاه دادگستری مستقر مای 

 شود.تبیین آنها یرداخته می
 

 عمل زیانبار قانونی  -0-1-0

از عناصارِ مسائولیت مادنی    « مسئولیت بدو  تقصیرنظریه »این رکن در چارچوب 

نظریه مسائولیت مبتنای بار    »شود این نوع از مسئولیت که در برابر دولت است. گفته می

است، االت استثنایی مسئولیت مدنی است. در این چارچوب، یک عچل قانونی « تقصیر
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شچار آید. برای مچکن است در شرایطی به عنوا  عچل زیانبار منت  به مسئولیت مدنی به

کام در شارایطی،   مایِ اقوقی، تچلک اماالک، دسات  نچونه در ادبیا،ِ قانونیِ عچواِ نظاا

جا مبرمن است این است که این نوع چه در اینموجم مسئولیت مدنی دولت است. آ 

« صاالایت قاانونی  »یذیر است. بر ایان مبناا،   از مسئولیت با تجویز و اکم قانو  امکا 

م مسئولیت گردد و آ  زمانی اسات کاه باا ا   قاانو ، عچالِ مرجا  یاا        تواند موجمی

کارگزارِ قانونی، موجم خسار، به غیر گردد در ایان صاور، چناین عچال زیانبااری،      

: 0933بنگریاد باه: زرگاوش،    ) .یکی از ارکا  متشکله مسئولیت مدنی را تشکیل خواماد داد 

قاانو  مسائولیت مادنی، مسائولیت      00مرچند که به استناد فراز یایانی مااده   (930-931

 بدو  تقصیرِ دولت در اعچا  ااکچیتی یذیرفته نشده است.  

که چه مرجعی صالایت ااراز چنین عچل زیانباری را دارد؟ باید در خصوص این      

گفت که در چارچوب قوانین فعلی، این صالایت بر عهده دادگاه اقاوقی صاالایتدار   

بینای  قانونگذار در سند خاصای، جبارا  خساار، را یای      قرار دارد. لذا در مواردی که

تواناد بادواً دادخواسات خاود را تقادیم      کرده باشد در این صور،، طرفِ زیاندیده می

قاانو   »تاوا  باه   دادگاه صالایتدار اقوقی نچاید. از جچلۀ چناین قاوانین خااص، مای    

شااره  ، ا0909، مصاوب  «بکارگیری سالح توسط نیروماای مسالح در ماوارد ضاروری    

کار ، اگر مأمورین با رعایت مقررا، این قانو ، سالح به09داشت که در چارچوب ماده 

گنامی صدمه وارد شود، یرداخت دیه بر عهاده ساازما    گیرند و در نتیجه به شخص بی

اشاره شده است کاه باا   « محاکم صالحه»متبوع مأمور خوامد بود. در این ماده به عبار، 

م بار مااده، آرای نظاری اقوقادانا  و رویاه قضاایی، مفهاوا        در نظر گرفتن منطق ااک

 0متعین است.« دادگاه داگستری»محاکم صالحه در 

 ورود خسارت یا زیان -0-1-1

برای ااراز مسائولیت اسات. لاذا وقاوعِ     « شرط ًزا»این رکن از مسئولیت مدنی، 

 تواند موجم تصدیق مسئولیت گردد و بادو  خساار،، تصاور مسائولیت    خسار، می

معناست مر چند که مر خسارتی الزاماً موجم مسئولیت مدنی نیست. اا  در یاساخ  بی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .قابل  کر است 0913مصوب  ،یکشور ییچایقانو  موای 10ماده  گر،ید نیاز جچله قوان -0
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مای مختلفی وجاود دارد بارای نچوناه، هورد     به این سوا  که خسار، چیست؟ یاسخ

« لطچه وارده به مناف  مالی یا غیار ماالی وارده باه زیاا  دیاده     »فرانسوی، خسار، را به 

محاور در تعریاف زیاا     اقوقدانی از منظر مصاداق  (000: 0935 هورد ،)کند. تعریف می

مر جا نقصی در اموا  ایجاد شود یا منفعت مسلچی از دسات بارود یاا باه     »گفته است: 

گویند ضرری باه باار آماده    ای وارد آید، میسالمت و ایثیت و عواطف شخصی لطچه

ر گونه کاساتی  ییدای  م»معنای در تعریف دیگری، زیا  به (119: 0930)کاتوزیا ،  «است.

در ما  یا متعلقا، غیر مالی یا تچامیت جسچی و روانی یا اعتبار و ایثیات شاخص یاا    

ایان تعااریف    (90: 0931سالطانی،  ) تعریف شده است.« جلوگیری از افزای  و تکامل آ 

اناد. در  توسط اقوقدانا  اقوق خصوصی و در فضای اقوق خصوصی  کار گردیاده  

نقاض یاا نادیاده    »عچومی گفتاه شاده اسات، خساار،:     تعریف دیگری از نگاه اقوق 

مایی است کاه باا یرداخات غرامات مچاراه      انگاشته شد  و یا محرومیت از اق یا اق

رسد این تعریف با فضای اقوق عچومی سازگاری بنظر می( 011 :0933زرگاوش،  ) «.است

بیشتری داشته باشاد. در نتیجاه، مفهاوِا خساار، در اقاوق عچاومی مچانناد اقاوق         

صوصی، مچکن است یا نسبت به اقوقِ جانیِ انسا  یا اقوقِ غیرجانی مثال اقاوق   خ

مالی یا غیر مالی وی صور، گیرد. با این اا  باید توجه داشت از منظار یوزیتویساتی،   

تواند موضوع مسئولیت مدنی دولات قارار گیارد کاه     آ  خسارتی در اقوق عچومی می

 (3: 0931موً ی، ) .توسط قانو ، اچایت شده باشد

 0931در وضعیت کنونی، با توجه به وض  قانو  جدید دیوا  عدالت اداری در ساا      

و نظر اقوقدانا ، ااراز این رکن از مسئولیت مدنی بار عهاده    0و به تأیید آرای قضایی
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

کشاور اسات کاه    عاالی  عچومی دیوا   میأ، 13/01/0930ا000رویۀ شچارۀ  خصوص، رأی واد، نیدر ا یرأ نیمهچتر -0
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگوناه ماوارد باه عناوا      »مقرر داشته است: 

ر، اااراز گاردد و سپااس دادگااه میازا       و تخلف و ورود خسااا  صیرمقدمۀ صدور اکم به جبرا  خسار،، باید وجود تق
 1و  0خاسار، را تشخیص دمد و اکم به جبرا  آ  صادر نچاید که ااراز تخلف مسسسا، و اشخاص ماذکور در بنادمای   

اسات   دیهیقانو  تشکیال، و آیین دادرسی دیوا  عدالت اداری، بر اساس تبصرۀ مادۀ مرقوا بر عهدۀ دیوا  است. با  01مادۀ 
کنند بادو  اینکاه مادعی    مالکا  اراضی تصرف و تچلک شده از سوی شهرداری، بهای آ  اراضی را مطالبه میدر مواردی که 

و  1و  0تخلف و نقض قانو  از سوی شهرداری در اقداماتی که انجاا داده، باشند دعوی موضوعاً از شچو  مقاررا، بنادمای   
اید به دعوی رسیدگی و اکم مقتضی صادر نچاید. بر این اساس، خارج است و دادگاه ب دهقانو  یاد ش 01مادۀ  9بند  0تبصرۀ 

شاود.  رأی شعبۀ مجدمم دادگاه تجدیدنظر استا  تهرا  که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشاخیص داده مای  
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-55: 0935)برای نچونه بنگرید به: ماوًبیگی،   .دادگاه اقوقی صالایتدار مستقر گردیده است

ین در االی است که در گذشته بر ا.( 39-001: 0931و جاللی،  015-011: 0935 کاشانی،و  50

 عهده دیوا  عدالت اداری بوده است.
 

 رابطه سببیت -0-1-1 

 و 035:  0933بنگرید به: زرگاوش،  )ترین مفامیم شود مقوله سببیت از ییویدهگفته می

McInnes 1997: 1013 ) بنگریاد باه:   )مسائولیت مادنی اسات.   مای آشفته کنناده  و از مقوله

تواند به مفهوا علیات نیاز   سببیت در اقوق میProsser 1950: 369)  و 035: 0933زرگوش، 

بکار رود چرا که قاضی یرونده، با ایجاد رابطه علّی بین علت و معلو  به اقناع وجادانی  

داد  آنایم کاه   نچاید. در ساات اقوق نیز در صدد نشا  نایل گردیده و اصدار رأی می

گفته شود یک واقعه خاص، ااصل، برآیند، اثر، ییامد یا نتیجه یک یا چند عچلِ معین و 

مشخص بوده است. لذا سببیت، ییوند دمنده: فعل زیانبار )علت( و زیا  )معلو ( وارده 

که مویت گردد. اما اینبه خسار، دیده است که از این طریق، مسئولیت مدنی متولد می

)بارای دیاد     .ست؟ باید گفت یاسخ اجچاعی در این خصاوص وجاود نادارد   چی« علت»

بنیا ، سببیت  ابرای مثا  در نظاا تقصیر )035-033 :0933نظرا، مختلف بنگرید به: زرگوش، 

  ((Widmer, 2005: 337-338اشااره دارد. « تقصایر و زیاا   »به رابطه علت و معلاولی میاا    

ت را به رابطه علت و معلولی بین عچل منتسم باه  برخی نیز در نظاا بدو  تقصیر، سببی

-910: 0930بنگرید به: کاتوزیاا ،  )  نچایند.تعبیر می« زیا  وارده به خواما »و « عامل زیا »

ناگفته ییداست که ااراز رابطاه ساببیت در    ,Cane) 167 :1997و  0933:030و زرگوش،  911

 بنیا  است.   اتر از نظاا تقصیرنظاا بدو  تقصیر، راات

قانو  تشکیال،  01در چارچوب عچوما، قانونی و مفهوا مخالف تبصره یک ماده      

و آیین دادرسی دیوا  عدالت اداری، در خصوص مرج  صاالایتدار اااراز و تصادیق    

رابطه سببیت، باید گفت که دادگاه اقاوقی مربوطاه، مرجا  صاالایتدار انجااا چناین       

                                                                                                                   
ج ، اعام  از قضاایی و   ما و سایر مرادادگاه وقانو  آیین دادرسی کیفری برای شعم دیوا  عالی کشور  000این رأی طبق مادۀ 

 «اًتباع است.غیر آ  ًزا
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یان  ا( 00: 0935و کاشانی،  50:  0935افق بنگرید به: موًبیگی، برای دید  نظر مو) عنصری است.

در االی است که در زما  ااکچیت قانو  ساابق، اااراز ایان عنصار بار عهاده دیاوا         

عدالت اداری بوده استن مر چناد کاه در زماا  ااکچیات قاانو  ساابق نیاز برخای از         

اردِ مسائولیت مادنی   نویسندگا  بر این نظر بودند که تشخیص رابطه علیت در مچه ماو 

مسیادِ چناین    (05: 0930بنگریاد باه: استوارسانگری،    )دولت، بر عهده دیوا  عدالت نیسات.  

 کر شده و تشخیص رابطۀ  0935قانو  دیوا  عدالت اداری مصوب  03ادعایی در ماده 

علیت، صرفاً در محدودۀ مواردِ  کر شده در مچا  ماده، بر عهادۀ دیاوا  عادالت اداری    

     آمده بود.

 

 نقد دوگانگی مراجع صالحیتدار -1

شود که در اا  ااضر دو مرج  قضایی تحات  با توضیحاتی که در باً آمد مالاظه می

عناااوین: دیااوا  عاادالت اداری و دادگاااه دادگسااتری واجااد صااالایت رساایدگی بااه  

موضوعا، مسئولیت مدنی اداره مستند. وجود دو مرج  برای رسیدگی باه موضاوعاتی   

مچدیگر وابستگی و مچبستگی دارند مچکن است در نگاه نخست این ییغاا را باه  که به 

 من متبادر سازد که امچیت مساأله مسائولیت مادنی، موجامِ شناسااییِ صاالایتِ دو       

مرج ِ جداگانه، برای رسیدگی به موضوع مچبسته شاده اسات. البتاه مقولاه مسائولیت      

رساد دوگاانگی در   اما بنظر مای مدنی از موضوعا، امم در مبااث اقوق اداری است 

صالایت مم از ایث عچلی و مم از ایاث نظاری، ایراداتای جادی در مبحاث آیاین       

-آیند که در ادامه به فراخور چارچوب مقاله به امم آنهاا اشااره مای   دادرسی به اساب 

 گردد.

 

 انتقاد از استدالل ناصواب -1-0
در یاساخ باه آ  دساته از     توا  مطرح کرداز ایث نظری، مهچترین ایراداتی که می

استدًً، آرای قضایی و مشورتی نهفته است که از گذشاته در ایان خصاوص مطارح     

 بندی کرد:توا  در موارد زیر دستهما را میشده است. کلیدواهه این استدً 
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 ترافعی بودن در برابر غیرترافعی بودن دیوان -1-0-0
« غیرترافعی بود  دیاوا  عادالت اداری  »دیوا  عدالت اداری در آرای گوناگونی بر 

نظر اقوقی، دعاوی باه  ما تأکید کرده است. از نقطهخوامیما و تظلمدر منظومه دادرسی

 شود.یک اعتبار به دعاوی ترافعی و غیر ترافعی تقسیم می

ا دعاوی غیرترافعی دعاوی مستند که با درخواست یک طرف بدا  رسیدگی شده 

ای بدو  این که رسیدگی موقوف به وقاوع اخاتالف و مناقشاه    گرددو تعیین تکلیف می

شاود. در ااوزه دعااوی    باشد. در اینجا با اعالا یک شخص، رسیدگی قاضی شروع می

غیرترافعی اداری، قاضی به مثابه یک مدیر ارشد، قواعد را از جهت نقاض قاانو  ماورد    

 (13: 0933واعظی، .)دمدبررسی قرار می

نظار  گیرناد.  ترافا  از نقطاه   ترافعی، دعاوی ترافعی قرار مای ا در برابر دعاوی غیر

ادبی به معنای اختالف نزد داور برد  اسات و در اصاطالح اقاوق، منظاور از دعاوای      

ترافعی، دعوایی است که دو طرف داشته باشد. به ایان معناا کاه در آ  دعاوا، یکای از      

علیاه یاا   »عهاده دیگاری،   به ادعای داشتن اقی بار  « شاکی یا خواما »طرفین به عنوا  

عناه یاا   اقامه دعوا نچوده و اجبار مشاتکی « متشاکی یا خوانده»دیگری به عنوا  « طرفیت

نچاید. لذا اختالف دو طارف دعاوا در اثباا، و    خوانده را از دادگاه دا  بر ادای اق می

: 0901صادرالحفاظی،  )آیاد.  انکار اق، صفت مشخصه یک دعوای ترافعی به اسااب مای  

طارف را داشاته و   ه بیا  دیگر، در دعوای ترافعی قاضی دادگاه نق  یک داور بیب (015

به دنبا  تحصیل ادله نیست و طرفین اق دسترسی به اسناد و مدارک یروناده را دارناد.   

: 0930اماامی و دیگارا :   )گردد. در اینجا اگر خواما  از دعوا دست بکشد دعوا مختومه می

51-03) 
مای ترافعی این بوده است کاه رسایدگی   ر خصوص یروندهاز گذشته نگاه غالم د

مای عچومی اقوقی است. این نگاه در مجچوعاه  مای دادگاهبه دعاوی ترافعی از ویژگی

قوه قضا یه وجود داشته است. این وضعیت، موردِ اجچاع دیاوا  عاالی کشاور و دیاوا      

-در رأی وااد،  عدالت اداری بوده است. آنونا  که میأ، عچومی دیوا  عالی کشاور 

به این موضوع تصریح کرده و چنین مقرر کارده اسات:    00/01/0919 -00رویه شچاره 
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راج  به مرجعیت عااا دادگساتری در اصال یکصادو وینجااه و نهام قاانو  اساسای         »

جچهوری اسالمی ایرا  مقرر شده که مرجا  رساچی تظلچاا، و شاکایا، دادگساتری      

قاانو  آیاین    0مااده   ،دگی به دعاوی مدنیاست و در مورد صالایت دادگاه ما در رسی

که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راج  به دادگاه مای دادرسی مدنی مصرح است به این

اما موضوع  دادگستری است مگر در مواردی که قانو  مرج  دیگری معین کرده است و

مای مطرواه تشخیص مرج  رسیدگی نسبت به اعتراض و شاکایت از  بحث در یرونده

به عنوا  نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از  ...تصچیم کچیسیو  اداری ین  نفری

شود تا نیاز باه رسایدگی و قطا  و فصال در     انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نچی

مراج  قضا ی دادگستری داشته باشاد بلکاه از جچلاه ماواردی اسات کاه رسایدگی و        

نو  دیوا  عادالت اداری در اادود صاالایت    قا 00اظهارنظر نسبت به آ  بر طبق ماده 

 0..«.آ  دیوا  تعیین شده است فلذا این گونه شکایا، باید باه آ  مرجا  تسالیم گاردد.    

بنادی، باه منشاأ رابطاه باین      اند، معیاار ایان دساته   آنونا  که برخی از اقوقدانا  گفته

ا اشخاص عچومی و خصوصی مربوط بوده و آنجاا کاه موضاوع اخاتالف در ارتبااط با      

)بنگریاد باه:   دستگاه دولتی باشد دعوا غیرترافعای تلقای شاده اسات.     « صالایت قانونی»

رویااه مااذکور، مرجاا  لااذا دیااوا  عاادالت اداری مطااابق رأی واااد،( 3: 0935کاشاانی،  

غیرترافعی است. در آرای دیوا  عدالت اداری مم این نگرش مورد تأیید و تأکید  قارار  

تا به امروز در آرای میأ، عچومی دیوا  عدالت اداری نحوی که این نگاه گرفته است به

  1وجود داشته است.

ای باید گفت که مر چند که مچه شکایا، و تظلچا، در مقاا نقد چنین آرا و رویه

باشد اما این گفته بادا   و اعتراضا، اشخاص در دیوا  عدالت اداری از نوع ترافعی نچی

رافعی دارد بلکه باید گفت برخالف اساتنباط  معنا نیست که دیوا  عدالت فقط شأ  غیرت

قضا، دیوا  عالی کشور و دیوا  عدالت اداری، اتفاقاً  اغلم دعاوی مطرواه در دیوا  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
باه   یدگرسای ...»: اسات  شاده  مقارر  آ ، در که داشت اشاره 0/9/0901 – 533شچاره  یبه رأ توا یم گر،ید مایاز نچونه - 0

 .«باشد یدادگستر یدر محاکم عچوم یدگیندارد تا مستلزا رس ی.... جنبه ترافعیدرخواست صدور یروانه کچک دندانپزشک

 .یعدالت ادار وا ید یعچوم أ،ی، م13/1/0905 -99شچاره  هیواد، رو یبه: رأ دینچونه، بنگر یبرا - 1
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شاکایا، و تظلچاا، و اعتراضاا، اشاخاص     »به شاکل:   01آنجا که در چارچوب ماده 

و  ماا تصچیچا، و اقاداما، وااادمای دولتای اعام از وزارتخاناه      اقیقی یا اقوقی از:

ماا و ساازما  تاأمین اجتچااعی و     سازمانها و مسسسا، و شرکتهای دولتی و شاهرداری 

تصاچیچا، و اقاداما،   یاا از   تشکیال، و نهادمای انقالبی و مسسسا، وابسته باه آنهاا  

گردد و شااکی در  مطرح می« مأمورا  واادمای مذکور در در امور راج  به وظایف آنها

ورزی طرف شکایت قرار گرفته اسات در  ر یا غرضمقاا اثبا، اقی است که مورد انکا

گردد. چرا عیار ظامر میواق  امر، دیوا  در این جایگاه در قامت یک مرج  ترافعی تچاا

، نااظر بار وضاعیتی اسات     «ترافعای »که در سنت اقوقی ما، برداشت رای  از اصطالح 

در  است که اختالف دو طرف دعوا در خصوص موضوعی خاص وجود داشته و قاضی

ماای اقاوق عچاومی،    شود و ناگفته ییداست که در یروناده ، ظامر می«تچییز اق»مقاا 

و « صاالایت »مربوط به اختالف در مقاا اِعچاا ِ  « شهروند»و « اداره»اختالف دو طرف: 

ای به ال مرافعه یرداخته و به تچییز ااق  است که قاضی در چنین یرونده« دفاع از اق»

گفت که در ساات اقوق عچاومی مچانناد اقاوق خصوصای،     توا  یردازد. لذا میمی

مچکن است اختالفی بین طرفین اادث شود که رسیدگی ترافعی به آ  ضرور، داشاته  

، مرج  صالایتدارِ عااِ قضایی 009باشد و از این ایث که دیوا  عدالت به استناد اصل 

گوناه دعااوی،   مای این برای رسیدگی به دعاوی اقوق عچومی است در نتیجه، یرونده

مای یاک  متوقف بر وقوع اختالف و مرافعه در اثبا، و انکار اق است که تچاا ویژگی

تاوا  گفات: بارخالف رأی وااد،     بندی، میدعوای ترافعی را داراست. در مقاا جچ 

توا  مطلق دعااوی را در صاالایت   رویه دیوا  عالی کشور و دیوا  عدالت اداری، نچی

ی نچوده و دعوای ترافعی را مرادف با دعوی مدنی تعبیرکرد و مای دادگستری تلقدادگاه

)بارای دیاد  نظار موافاق، بنگریاد باه:        دیوا  عدالت را مرجعای غیرترافعای تعریاف کارد.    

باه بیاا    ( 000و000: 0931و واعظای،   13-01: 0939و استوارسانگری،   015: 0901صدرالحفاظی، 

دانست تا بدین وسیله، باا نفای   « قرارداد» را صرفاً متعین در« اختالف»توا  تر، نچیساده

اختالفا، قراردادی، این مرج  را باه نهاادی    صالایت دیوا  در خصوص رسیدگی به

عادا صاالایت   »غیرترافعی تقلیل داد. ضچن این که مچین رویکرد تفسیری راجا  باه   
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، خاود محال اشاکا  جادی اسات و      «دیوا  عدالت جهت رسیدگی به اعچا  قراردادی

-ای، شاکایتی باه  برای نچونه در یرونده 0آ ، خود موضوع تحقیق دیگری است.تفصیل 

خواسته ابطا  سند انتقا  و مالکیت، علیه اداره ثبت اسناد شهرستا  مراغه تقادیم دیاوا    

عدالت اداری شده است که در یایا ، میأ، عچومی، چناین دعاوایی را باه اساتناد رأی     

از ناوع دعااوی مادنی داخال در قلچارو      »ر، دیوا  عالی کشاو  500رویه شچاره واد،

اعالا داشته است. ایان در ااالی اسات کاه      1«مای عچومی دادگستریصالایت دادگاه

قاانو  تشاکیال، و آیاین    » 01مااده  « الاف »گونه شکایا،، از جچلاه مصاادیق بناد    این

بودهن چرا که در اینجا، شاکی مدعی نقض قاانو ِ مربوطاه   « دادرسی دیوا  عدالت اداری

« عچالِ خاالفِ قاانو ِ اداره ثبات    »توسط اداره ثبت اسناد بوده است. بنابراین، شااکی از  

شکایت کرده بود و گویای این نکته اسات کاه برداشاِت شااکی از قاانو  باا برداشاتِ        

متشاکی از قانو ، محل اختالف بوده و شاکی، مدعیِ تخلف از قانو  توساط اداره ثبات   

-در دیوا  عدالت اداری است. یس باه ایان اعتباار، آ    بوده که نیازمند رسیدگی قضایی 

مقارر   13/3/0903 -103چنا  که دیوا  عادالت اداری در رأی وااد، رویاه شاچاره     

رسایدگی باه شاکایا، و تظلچاا، ماردا از      »...داشته است: این مرج  واجد صالایت 

 اسات. وجاودِ  « تصچیچا، و اقداما، واادمای دولتی از ایث نقض قوانین و مقاررا، 

گونه آرای گوناگو ، گویای تشتت در انشای آرای واد، رویه دیوا  عدالت اداری این

 است.  
 

 حقوقی بودن در برابر غیر حقوقی بودن دیوان -1-0-1

در راستای نگاه مسلط در منظومه قوه قضاییه نسبت به مقولاه مسائولیت مادنی و    

وعی در چاارچوب  نگرش برخی از اقوقدانا ، از این ایث که مسئولیت مادنی موضا  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. دکتار  39-001صاص   ن،یشا یی ،یریا اسانوند و م  ،یو جالل 01ص  شن،یی ،یبه: کاشان دینظر مخالف، بنگر د ید یبرا - 0

 یقاانون  ارا،یبا ادود اخت یامر عچوم یترک فعل متصد ایفعل  قیتطب وا ،یکار د: »داردیاظهار م نیدر مقاله خود چن ،یکاشان
باه آ  در   یدگیداشاته و رسا   یو جبارا  خساار،، جنباه ترافعا     تیمسائول  یعواد رسدیآ  است... بنظر م جهیاو و اعالا نت

 ۀریا و دا یبرداشت با روح و فلسفه وجود نیگفت که ا دیبا ینظر نی. در یاسخ به چن01ص « است. یدادگاه عچوم تیصالا
از  یخصوصا بار مکتام اقاوق     یاساتنباط مبتنا   کیا برداشات   نیگفت ا توا یکه م یدارد بنحو ر،یمغا 009شچو  اصل 

  ت.اس تیمسئول
 .یعدالت ادار وا ید یعچوم أ،می 01/0/0903 – 093شچاره  هیروواد، یرأ - 1
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مای دادگستری استن لذا فرض بر این اسات  آیین دادرسی مدنی و در صالایت دادگاه

)برای نچونه بنگریاد  مای عچومی است. که رسیدگی به دعاوی اقوقی در صالایت دادگاه

این نگاه البته به یاک  . (39-001: 0931و جاللی، اسنوند و میری،  015-011  :0935به: کاشانی، 

صحیح استن چرا که اگر طرفین دعاوای مسائولیت مادنی و موضاوع مسائولیت       اعتبار

تاوا  فارض   مدنی در گستره اقوق خصوصی و اشخاص خصوصای قارار گیارد نچای    

گاردد در واقا    دیگری را یذیرفت. اما زمانی که مقوله مسئولیت مدنی اداره مطارح مای  

طرفین در اینجا با روابط  گردد چرا که بنیا  روابطامر، وضعیت به طور کلی متفاو، می

شاخص  »اشخاص خصوصی متفاو، استن به بیا  دیگر، آنجا که برای دولت در مقااا  

مسائولیت  « شخص خصوصی»، مسئولیتی متوجه است با وضعیتی که در اکم «عچومی

قهری متوجه است بطور کلی تفاو، وجود دارد. مر چند که برخی در چارچوب منطق 

مطلقااً در دعاوای مسائولیت قهاری، باین دولات و        اقوق خصوصی، بار ایان نظرناد   

 غیردولت، تفاوتی وجود ندارد و مرج  صالح برای چنین دعوایی، دادگاه عچومی اسات. 
 (011: 0931و جاللی، اسنوند و میری،  3: 0931بنگرید به: کاشانی، )

رسد نوعی از خلاط مفهاومی در باین برخای اقوقادانا  و منظوماه قاوه        بنظر می 

اادث شده اساتن  « دعوای اقوقی»و « دعوای ترافعی»ج  به نسبت مفهومیِ قضاییه را

رسیدگی شاودن  « اقوقی»باید در محاکم « ترافعی»بنحوی که برداشت آ  است: دعاوی 

در نتیجه، به محض رسید  به نقطۀ عدا صالایتِ ترافعیِ دیوا ، آ  را دلیلای بار عادا    

م مفهوماً و مم مصداقاً این برداشت رسد مکنند. بنظر میصالایت اقوقی آ  فرض می

ایراد داشته باشد. چرا که از نظر مفهومی، قرار نیست مچاه دعااوی ترافعای باه دعااوی      

کم این برداشت در اقوق عچومی صادق نیستن مار چناد در   اقوقی ختم شودن دست

توا  گفت کاه دیاوا    اقوق خصوصی صدق آ  قابل رد نیست. از نظر مصداقی نیز می

داری، به اکایت مواد قانونی مربوطه در قاانو  دیاوا  عادالت اداری مصاوب     عدالت ا

، در مواردی به مثابه مرجعی فرض شاده اسات کاه واجاد صاالایت رسایدگی       0931

ای بارای  کنناده ماا، معیارماای گچاراه   اقوقی است. نکته این است در برخای از نوشاته  

دعااوی  »وا ، محادود باه   بندی صالایت ارا ه شده و بدین وسیله، صالایت دیا تقسیم
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« اداری»و « ترافعی»ای، دعوا به دو بخ : فرض شده است. برای نچونه، در مقاله« اداری

-تقسیم شده و صالایت دیوا  متعین در دعاوی اداری فرض شده است کاه بنظار مای   

« دعااوی غیرترافعای  »در برابار  « دعاوی ترافعی»بندی غلط است چرا که رسد این دسته

موضاوعیت ییادا   « دعاوی مدنی و کیفاری »در برابر « دعوای اداری»ته و موضوعیت داش

گیاری  کند و بدین اعتبار، تقسیم دعوا باه ترافعای و اداری، ناصاحیح باوده و نتیجاه     می

 (010: 0931بنگرید به: جاللی، اسنوند و میری، )کننده است. ااصل از آ  نیز گچراه

منظومه قوه قضاییه اعم از دیوا  عاالی   مچسو با دیدگاه اقوقدانا ، نگاه غالم در  

کشور و دیوا  عدالت اداری به ساچت و ساویی اسات کاه بار مبناای آ ، موضاوعا،        

اقوقی مچوو  مسئولیت مدنی در صالایت محاکم دادگستری باشد. بارای نچوناه در   

ماور    0/0909نظریه مشورتی اداره کل اقوقی و تدوین قوانین قاوه قضااییه بشاچاره    

رساد کاه رسایدگی باه آثاار و تبعاا،       چناین بنظار مای   »چنین آمده است:  1/3/0915

ای است خاارج از اادود   تصچیچا، واادمای دولتی که خود دعوی مستقل و جداگانه

اًصاو  در  صالایت دیوا  عدالت اداری باشد، زیرا رسیدگی به دعاوی اقاوقی علای  

صاالایت آ    مای عچومی است و دیاوا  مرجا  اختصاصای باوده و    صالایت دادگاه

استثناء بر اصل است و در مر مورد که تردید در صالایت یی  آید بایاد مطاابق اصال    

میأ، عچاومی   13/1/0905مور   99شچاره  مچونین در رأی واد، رویه« عچل شود.

باشاد  رسیدگی به دعاوی... که مسا ل اقوقی می»دیوا  عدالت اداری چنین آمده است: 

اکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند.... قابل طرح و باید بصور، ترافعی در مح

دیوا  عادالت اداری، اماور اقاوقی     91یا در رأیی از شعبه « باشد.در دیوا  مذکور نچی

)بنگریااد بااه دادنامااه  خااارج از صااالایت دیااوا  عاادالت اداری فاارض شااده اساات.    

3113301319110130 – 3/5/0931) 
از آنجا که »کتاب خوی  چنین آورده است:  یکی از قضا، دیوا  عدالت اداری در

ای از ماوارد مساتلزا جلام نظار     ااراز ورود خسار، اماری اقاوقی باوده و در یااره    

کارشناس جهت ااراز وقوع خسار، بوده است رسایدگی باه ایان موضاوع خاارج از      

ادود صالایت و شأ  دیوا  عدالت اداری بوده است. زیرا دیوا  مرج  رسایدگی باه   
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باشاد و ورود باه موضاوعا،    امور اداری و تخلف از قوانین و مقاررا، مای  شکایت از 

اقوقی با توجه به صالایت خاص دیوا  عدالت اداری ساازگاری باا صاالایت ایان     

 01قانو  ، و آ.د.د.ع.ا. قانونگذار در تبصره یک ماده  0931مرج  نداشت. لذا در سا  

به تصدیق خسار، را اصاالح   قانو  مذکور صالایت دیوا  عدالت اداری در رسیدگی

 ( 51-59: 0935)موًبیگی،  «کرد.

فارغ از این که چنین ادعایی از نظر اقوق عچومی چندا  موجه نبوده و باا فلسافه   

وجودی دیوا  عدالت اداری سازگاری ندارد باید گفت که این نگااه از طارف یکای از    

کامال ایان دیادگاه باا     قضا، دیوا  عدالت اداری گفته شده است و گویای مچساویی  

است که بدین وسیله تصدیق خسار، بر عهاده دادگااه    0931دیدگاه قانونگذار در سا  

 دادگستری قرار گرفت. نکته جالم در این دیدگاه، استناداتی است که نویسنده محترا به

 آنها متوسل شده است. استدًلی که در اینجا آمده است دو مقوله است:  

راز ورود خسار، امری اقوقی بوده و.... رسایدگی باه ایان    اا»نخست این که    

اسات. در یاساخ بایاد    « موضوع خارج از ادود صالایت و شأ  دیوا  عادالت اداری 

 کر « مرج  غیراقوقی»گفت که قانونگذار در میچ جا، دیوا  عدالت اداری را به عنوا  

رسی نهایی قاانو   نکرده است بلکه اتفاقاً نگامی به صور، مشروح مذاکرا، مجلس بر

ر ایس جلساه در جهات رفا  ابهااا      اساسی جچهوری اساالمی گویاای آ  اسات کاه     

-)صاور، کناد. معرفی می« شعم دادگستری»نچایندگا ، دیوا  عدالت اداری را شعبی از 

( 139-130: 0910مشروح مذاکرا، مجلس بررسی نهاایی قاانو  اساسای جچهاوری اساالمی ایارا ،       

از ماواد  « ترتیم رسیدگی»ونگذار در فصل دوا تحت عنوا : مچونین فرآیندی را که قان

به بعد آورده است شبامت بسیار زیادی به ترتیبا، رسیدگی در قانو  آیین دادرسی  01

مدنی دارد. اتی در برخی مواد موضوع به صراات باه قاانو  ماذکور ارجااع گردیاده      

ق دیاوا  عادالت   در خصوص چگاونگی اباالغ اورا   30و  11است برای نچونه در مواد 

 بینی شده در قانو  آیین دادرسی مدنی اااله شده است.  اداری، به سازوکار یی 

ای از ماوارد، مساتلزا جلام    در یاره»دوا این که چنین ادعا شده است از آنجا که: 

نظر کارشناس جهت ااراز وقوع خسار، بوده است رسیدگی به این موضوع خاارج از  



 
 ... تحلیل انتقادی نحوه اثبا، ارکا  مسئولیت مدنی اداره 100

این اساتدً  نیاز محال تأمال     « دالت اداری بوده است.ادود صالایت و شأ  دیوا  ع

ماای دادگساتری در مقااا    جدی است. به این خاطر که اوًًن به مچا  دلیلی کاه دادگااه  

اصدار رأی، نیازمند ارجاع امر به کارشناس مستند به مچا  دلیل نیز نباید دیوا  عادالت  

واقعااً چاه ایارادی دارد کاه دیاوا       نیاز از ارجاع به کارشناس دانست. ثانیاًن اداری را بی

ویاژه  را صاادر نچایاد باه   « قرار ارجاع به کارشناس»عدالت اداری در جهت ااقاق اق، 

تر اسات  مای مطرواه در دیوا  محتچلاین که وقوع چنین وضعیتی در ارتباط با یرونده

راات ثالثاًن به ص چرا که در دیوا  تنوع موضوعا، به نسبت دادگاه اقوقی بیشتر است.

شعم دیوا  از صاالایتِ اساتفاده    قانو  دیوا  عدالت اداری، 19و تبصرۀ ماده  0مواد: 

، قانونگاذار  00ماده از نظر کارشناسا  و متخصصین امر برخوردارند. رابعاً در چارچوب 

ا   کلی به شعم دیوا  جهت برخورداری از خدما، کارشناسا  را داده است آنجا کاه  

تواند مرگوناه تحقیاق یاا اقادامی را کاه ًزا      کننده میرسیدگی شعبه»مقرر کرده است: 

مرگوناه تحقیاق یاا    »ناگفته ییداست از جچله مصادیق بارز عباار،   ..«.دمد. بداند انجاا

 (00: 0931)موً ی،  .است« قرار ارجاع به کارشناسی»، «اقداا
 

 چالش در حقوق شهروندان -1-1

توا  گفت: ایان مفهاوا باه    شهروندی میترین برداشت اقوقی از اقوق در ساده

شود که دارندگا  تابعیت از آ  برخوردارناد. چناین   ما و تکالیفی گفته میمجچوعه اق

اسات. بناابراین واهۀ محاوری ایان     « ماا آزادیاا اق»و « مطالبا،ااق»مایی اعم از اق

لااذا  (11: 0931کامیااار، و  55-51: 0931زاده، )بنگریااد بااه: فااالح  اساات.« تابعیاات»تعریااف، 

مای ماذکور از طریاق   شود که در آ  طرفشهروندی به رابطه بین فرد و دولت گفته می

در تعریاف   (HyWood, 2004: 172) .شاوند اقوق و تکالیف متقابل به مچدیگر وابسته می

دیگری، اصطالح اقوق شهروندی در بردارنده اقوقی برای اتبااع کشاور در رابطاه باا     

اقوق سیاسی، اق استخداا عچومی، ااق انتخااب کارد  و     موسسا، عچومی مچانند

: 0930لنگارودی،  جعفاری ) انتخاب شد ، اق گوامی داد  در مراج  رسچی و غیره است.

مطااابق برداشاات اخیاار از مفهااوا اقااوق شااهروندی، از جچلااه مصااادیق اقااوق  (090
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ی و مزینه، سری  و بدو  اطالاه وقات باه محااکم قضاای     شهروندا ، دسترسی آسا ، کم

 خوامی است.تظلم

ماای  شود کاه شاهروندا  در یروناده   با در نظر گرفتن توضیحا، باً، مالاظه می

مربوط به مسئولیت مدنی اداره، که اتفاقاً امروزه در سایه ماداخال، روزافازو  اداره در   

-اداره امور عچومی رو به فزونی نهاده است، آنجا که خسارتی از طرف اداره متحچل می

ماً ناگزیرند به دو مرج  دیوا  عدالت اداری و دادگاه عچومی اقوقی مراجعه شوند عچو

 کنند. مچین دوگانگی در دادرسی واجد آثار سو ی بر اقوق شهروندا  است. چرا که:

ما توسط دو دادگااه جادا، باا دو آیاین دادرسای      گونه یروندهاوًًن رسیدگی به این

تر گیرد. نکته مهمو شهر جداگانه صور، میجداگانه، دو قاضی جداگانه و چه بسا در د

این که ترتیم رسیدگی در این دو دادگاه از ایاث زماانی، طاولی اسات. لاذا نخسات       

شود و در صور، اثبا، تخلف از قاانو ، نوبات   موضوع در دیوا  عدالت رسیدگی می

 رسد. ناگفته ییداست که دادرسای در به طرح تقدیم دادخواست در دادگاه دادگستری می

این دو دادگاه چقدر زما  نیاز دارد. این امر با توجه به امکا  تجدیادنظرخوامی عاادی   

( در دیوا  عدالت اداری و 03العاده )در چارچوب ماده به بعد( و فوق 15)موضوع ماده 

امکا  تجدیدنظرخوامی در دادگاه تجدیادنظر اساتا ، فرجااا خاوامی در دیاوا  عاالی       

 و  آیین دادرسی کیفری، بیشتر قابل تأمل است.قان 000کشور و اعچا  ماده 

ثانیاًن از ایث مزینه، دادخواه مجبور است در دو دادگاه مزیناه دادرسای و ابطاا     

تچبر بابت اخذ وکیل و غیره مزینه نچاید. این وضعیت در ارتباط با شاهروندانی کاه باه    

دادخواست دیگاری تحات   لحاظ تچت  مالی، ناتوا  مستند ناگزیراً آنها را وادار به تقدیم 

کند و یرونده اخیر نیز به انبوه مشکال، می« دادخواست اعسار از مزینه دادرسی»عنوا  

 شود.شهروندا  اضافه می

ثالثاًن از ایث دسترسی آسا  به محاکم قضایی، وجاود دو دادگااه در دو ساازما     

وص این جدا، مشکالتی برای دسترسی شهروندا  به محاکم را موجم شده است. بخص

وضعیت در ارتباط با شهروندانی که ساکن مناطق دورافتاده کشورند اقیقتاً شاق و گااه  

رغام اینکاه در   غیرمچکن است که بتوانند خود را به دیوا  عدالت اداری برساانند. علای  
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قانو  تشکیال، و آیین دادرسای دیاوا  عادالت اداری، دفااتر اداری      1چارچوب ماده 

اندازی این دفااتر نتوانساته   رسد راها دایر گردیده است اما بنظر میدیوا  در مراکز استانه

را یار کناد و   « اق دسترسی آسا  به دادگاه»در مورد « عدالت جغرافیایی»است شکاف 

 در این خصوص  فاصلۀ معناداری وجود دارد.

 

 گیرینتیجه

 در نوشتاری کاه از نظار گذشات در صادد یاساخ باه ایان ساوا  اصالی باودیم:                 

مای مترتم بر نحوه اثبا، ارکاا  مسائولیت مادنی اداره در نظااا اقاوقی ایارا        آسیم

چیست؟ در یاسخ بدا ، نخست تالش گردید تا وضعیت موجاود در خصاوص مراجا     

بحاث و بررسای گذاشاته     صالایتدارِ رسیدگی کننده به ارکا  مسئولیت مدنی دولت به

مای دادگستری، محاکم شود. مالاظه گردید که دو مرج : دیوا  عدالت اداری و دادگاه

صالایتدار رسیدگی کننده به موضوع چنین مسئولیتی مستند. توضایح داده شاد کاه در    

، ارکاا   «مسائولیت مبتنای بار تقصایر    »و « مسئولیت بدو  تقصایر »چارچوب دو نظریه: 

داره، باین ساه و چهاار رکان در نوساا  اسات. مشاامده شاد کاه در          مسئولیت مدنی ا

، اساساً دیاوا  عادالت اداری فاقاد صاالایت     «نظریه مسئولیت بدو  تقصیر»چارچوب 

نظریاه مسائولیت   »مای مسئولیت مدنی اداره است اماا در ارتبااط باا    رسیدگی به یرونده

ماایِ  ت اداری و دادگااه ، صالایت دادرسی بین دو مرج : دیوا  عادال «مبتنی بر تقصیر

دادگستری تقسیم گردیده است و ترتیم رسیدگی از این قرار است که نخساتن دیاوا    

عدالت اداری در راستای ااراز تخلف از قانو ، دو رکن: تقصیر و فعل زیانبار را اااراز  

تواند به استناد اکم دیوا ، دادخواساتی باه خواساته جبارا      له میکند سپس محکواٌمی

علیه، تقدیم دادگاه عچومیِ اقوقیِ صالایتدار نچایاد تاا در   به طرفیت محکواٌ خسار،

صور، ااراز دو رکن دیگرِ مسئولیت مادنی، یعنای: ورود خساار، و رابطاه ساببیت،      

 اکم محکومیت خوانده صادر گردد.

شناساانه باه تحلیال ییراماو  وضاعیت بااً       در ادامه با رویکردی نقادانه و آسایم       

شد. گفته شد که آ  استدًلی که منت  به ظهاور وضاعیت فعلای در خصاوص      یرداخته
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مقوله خسار، گردیده است اساساً از ایث نظری و عچلی جای تأمال جادی داشاته و    

، ییراماو   «گارا خصوصی»نحوی که عچده استدً ِ طرفدارا ِ محل نقد اقوقی استن به

، ااو  دو عباار،:   عدا صالایت دیوا  عدالت اداری در خصوص موضاوع خساار،  

باوده و بار   « اقوقی بود  موضوع خساار، »و « غیر ترافعی بود  دیوا  عدالت اداری»

این نظرند: از آنجایی که دیوا  مرج  غیرترافعی است و دعاوی اقوقی به اساتناد مااده   

مای اقاوقی قارار داردن لاذا دیاوا      یک قانو  آیین دادرسی مدنی، در صالایت دادگاه

ماای مسائولیت مادنی اسات. ایان در      ایت و شأ  رسیدگی به یروندهعدالت فاقدِ صال

مغاایر،   009ست که ادعایِ باً، با منطقِ اقوق عچومی و فلسفۀ وجودیِ اصل االی ا

مطرح باوده و مار موضاوعِ    « سیستم»داشتهن چرا که اقوق عچومی، امروزه به مثابه یک 

لت، ًجرا در چارچوب چناین  داخل در سامانۀ اقوق عچومی، نظیر مسئولیت مدنیِ دو

گیرد. امچیت این رویکارد و  منطقی نگریسته و مورد تحلیل و ارزیابی و داوری قرار می

به این مقوله توجاه خااص    009قدری بوده است که قانونگذار اساسی در اصل منطق به

ماای  یدیده»داشته و به چنین رویکرد و منطقی، شأ  اساسی بخشیده است. بنابراین اگر 

« اقاوق خصوصای  »، نظیر مسائولیت مادنی اداره، باا منطاق و شااقو       «قوق عچومیا

ای برجاای خواماد گذاشات. در نهایات     تردید آثار ناعادًنهارزیابی و قضاو، شود بی

تردید شود که چنین وضعیتی، اگر نگوییم ناقض اقوق شهروندی است، بیمالاظه می

ده اسات و در عچال ایان وضاعیت     ای را موجم گردیبرای شهروندا  مشکال، عدیده

فلسافه وجاودیِ قاوه     051ناقض فلسفه وجودی قوه قضاییه اسات چارا کاه در اصال     

 آمده است. عدالت به بخشی و تحقق و اجتچاعی فردی اقوق ی ازیشتیبانقضاییه، 

رسد که قانونگذار با اصاالح تبصاره یاک    نظر میتوا  گفت مر چند بهدر یایا  می     

ویاژه در  قانو  دیوا  عدالت اداری تالش کرده است مشکال، و ایراداتی که به 01ماده 

شاود  ارتباط با اقوق شهروندی مطرح مستند را برطرف سازد اما در عچل مشامده مای 

اند بلکه آ  نگامی که در مجچوعه قوه قضاییه و قاوه  نه تنها این مشکال، برطرف نشده

صاور، مطلاوب باه    ده است نتوانسته اسات باه  مقننه در مورد مسئولیت مدنی دولت بو

ماای مسائولیت مادنی از دیاوا  عادالت اداری و      امداف خود که مچانا انتازاع یروناده  
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مای دادگستری بوده است نایال آیناد. بار ایان اسااس،      استقرار آ  در صالایت دادگاه

ته ماایِ گذشا  ، به سنتِ دمه«مسئولیت مدنی اداره»شایسته است قانونگذار در خصوصِ 

دیاوا  عادالت   »مای مربوط به مسئولیت مادنی اداره را در صاالایت   برگشته و یرونده

تعریف کندن باشد که از رمگذرِ چنین بازگشتی، امکا ِ تولدِ نهادِ مسئولیت مدنیِ « اداری

 اداره در نظاا اقوق اداریِ ایرا  محقق گردد. 
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. چااپ ساوا.   لیت مدنی بدون قررارداد ها و مسئوالزام(. 0930زاده سید مرتضی)قاسم

 تهرا : بنیاد اقوقی میزا .

 چاپ سوا. تهرا : نشر میزا .مبانی مسئولیت مدنی، (. 0935زاده سید مرتضی)قاسم

، ترجچه و تحقیق: مجیاد ادیام. چااپ    اصول مسئولیت مدنی(. 0935هورد ، یاتریس)

 دوا. تهرا : نشر میزا .  

. چااپ  های خارج از قرارداد: ضمان قهریمدنی: الزامحقوق (. 0930کاتوزیا ، ناصر)

 او . تهرا : چاپ دانشگاه تهرا .
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 .. تهرا : انتشارا، مجدحقوق شهری (.0931کامیار، غالمرضا)

نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عردالت  (. 0901صدرالحفاظی، سید نصراهلل)

 . چاپ او . تهرا : نشر شهریار.اداری

. جلاد  دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادهرا (. 0950)صفا ی، سید اسین

 دوا، تهرا : نشریه موسسه عالی اسابداری.

مشرو  مذاکرات مجلس بررسی نهایی قرانون اساسری جمهروری اسرالمی     صورت

 (. جلسه شصتم، چایخانه مجلس شورای اسالمی.0910)ایران

 تهرا : سچت.، حقوق اداری(. 0903طباطبا ی مستچنی، منوچهر)

. چااپ  صالحیت و آیین دادرسی دیروان عردالت اداری  (. 0935موًبیگی، غالمرضا)

 سوا. تهرا : انتشارا، جنگل.

 تهرا : بنیاد اقوقی میزا . قراردادهای اداری،(. 0939موً ی، آیت)

، قانون دیوان عردالت اداری در نظرح حقروقی کنرونی    (. 0931خواه، مرتضای) نجابت

 جنگل.تهرا : انتشارا، 

چااپ او ، تهارا : مجچا      گفتارهایی در حقروق اداری، (، 0931واعظی، سایدمجتبی) 

 علچی و فرمنگی مجد.  

 

 ب( مقاالت

قااانو  دیااوا  عاادالت  09ماااده  0ییرامااو  تبصااره "(. 0930استوارساانگری، کااوروش)

، شچاره آموزش کانون وکالی دادگستری منطقه فارس گاهنامه کمیسیون. "اداری

1.  

شکایت علیه شهرداری به دلیل تصارف زماین: عادا    "(. 0939استوارسنگری، کوروش)

فصرلنامه ریی:  . "صالایت دیوا  به لحاظ ترافعی باود  دعاوی یاا مامیات امار؟     

 .10-01، 1، شچاره 9، دوره مطالعات آرای قضایی



 
 ... تحلیل انتقادی نحوه اثبا، ارکا  مسئولیت مدنی اداره 101

تفکیک صالایت دیوا  عادالت  "(. 0931جاللی، محچد، محچد اسنوند و ایوب میری)

مجلره حقروقی   . "و دادگاه عچومی در دعاوی مسئولیت مادنی علیاه دولات   اداری 

 .39-001، سا  مشتادویکم، شچاره نودونهم، دادگستری

فصرلنامه مطالعرات   . "بحثای در بااب دیاوا  عادالت اداری    "(. 0911زرین قلم، اکبر)

 .09-01، 00. شچاره حقوقی و قضایی دادگستری

مجله حقروقی  . "ق شهروندی و اقوق بشار نسبت اقو"(. 0931محچد)زاده، علیفالح

 .00-10، 53. شچاره دادگستری

مرج  صالح برای رسیدگی باه دعاوای مسائولیت باه طرفیات      "(. 0935کاشانی، جواد)

 .015-011، 00و  09. شچاره های حقوق قضاییدوفصلنامه دیدگاه "دولت

. "جزوه مسئولیت دولات، دوره دکتاری اقاوق عچاومی    "(. 0931-0935موً ی، آیت)

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان

-نامه با تأکید بار نظااا  مطالعه تطبیقی صالایت وض  آیین"(. 0933واعظی، سیدمجتبی)

 .093-011، 03. شچاره فصلنامه حقوق تطبیقی. "مای اقوقی فرانسه و ایرا 

مجلره   "معیاار عچال ااکچیات در اقاوق اداری ایارا ،     "(. 0930تبی)واعظی، سایدمج 

 .033-111دوره مفتم، شچاره دوا،  مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،

 

 آرای قضایی  ج(

 دیوا  عدالت اداری.  91شعبه  3/5/0931 – 3113301319110130دادنامه 

 کشور.میأ، عچومی دیوا  عالی  00/01/0919 -00رأی واد، رویه شچاره 

 .کشورعالی عچومی دیوا   میأ، 13/01/0930 ا000 رویۀ شچارۀ رأی واد،

 میأ، عچومی دیوا  عدالت ادری. 5/01/0931مور   0010رأی واد، رویه  شچاره 

 دیوا  عدالت ادری.میأ، عچومی  13/1/0905مور   99شچاره  رأی واد، رویه

 دیوا  عدالت ادری.میأ، عچومی  13/3/0903 -103رأی واد، رویه شچاره 

 دیوا  عدالت ادری.میأ، عچومی  01/0/0903 -093رأی واد، رویه شچاره 



 
 101 0930 دوره دمم، شچاره چهارا، زمستا 

 دیوا  عدالت ادری.میأ، عچومی  10/9/0931 -39رأی واد، رویه شچاره 

 دیوا  عدالت ادری.میأ، عچومی  11/9/0930 -033رأی واد، رویه شچاره 

 میأ، عچومی دیوا  عالی کشور. 91/00/0913 – 500رأی واد، رویه شچاره 

مور   0/0909نظریه مشورتی اداره کل اقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بشچاره 

1/3/0915. 
 

 قوانین و مقررات د(

 مای تخصصی دیوا  عدالت اداری،نامه اداره جلسا، میأ، عچومی و میأ،آیین

      قوه قضاییه.ریاست 5/00/0939، مصوب 3111/11331/0939011/00/5بشچارۀ 
 . 0931قانو  تشکیال، و آیین دادرسی دیوا  عدالت اداری، مصوب 

 . 0935قانو  دیوا  عدالت اداری، مصوب 

 قانو  مدنی. 

 .0931قانو  مجازا، اسالمی، مصوب 

 .0931قانو  آیین دادرسی کیفری، مصوب 
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