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صفحات  927ـ 999

درنگی در نقش قاعده اتالف در مسئولیت مدنی دولت


محمد دانش نهاد ،ابوالفضل علیشاهی قلعهجوقی
(تاریخ دریافت9317/02/25 :؛ تاریخ پذیرش)9317/06/05 :

چکیده
قاعده «اتالف» یکی از قواعد اساسی در باب مسئولیت مدنی دولت به شمار میرود که در این تحقیق اموری از قبیل اتالف اموال دولتی،
اتالف اموال مردم ،اتالف ناشی از عدم اعمال قانون ،اتالف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتالالف ناشالی از تسالبیر در نالمان دولالت
پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت ،موجر اتالف امالوال گالردد،
خود نامن جبران خسارت است و در صورتی که اتالف وی همراه با چنین حالتی نباشد ،دولت نالامن جبالران خسالارت مالیگالردد؛ اگالر
مأموران شهرداری ،با مجوز و رعایت نکات ایمنی ،موجر نرر گردند ،نامن نخواهند بود و در غیر این صالورت ،نالامن خسالارات وارده
میگردند؛ در اجرای قوانین نادرست اگر مجریان این سیاستها از مضرات آن آگاه باشند ،بایسالتی بخیالی از خسالارت را شخ الار جبالران
نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولت ،به عنوان یکی از عوامل ایجالاد خسالارت ،تالأمین گالردد و چنان اله مجریالان چنالین ارحالی از
مضرات آن بیااالع باشند ،نهاد دولت ،نامن جبران تمام خسارتها میگردد.

کلیدواژگان
اتالف ،تسبیر ،دولت ،نمان ،مسئولیت مدنی.

 نویسنده مسئول :دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
رایانامهm_borosdar@yahoo.com :

 دانشیار گروه الهیات -فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
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مقدمه
قاعده «اتالف» ،یکی از قواعد بسیار مهم در مسئولیت مدنی دولت است که در فقه شیعه ،از سویی
به اتالف ابدان و اموال و از سوی دیگر به مباشر و تسبیب ،تقسیم گردیده است(شهید ثانی4141 ،
ق ،ج  ،41ص .)181فقهای اهل سنت نیز اسباب ضمان را به صورت مطلق ،بر سه قسم دانستهاندد
که اتالف مباشری و تسبیبی ،یکی از اقسام آن است( 4زحیلی 4188 ،ق ،ص .)31مقاالتی در بداب
قاعده اتالف انجام شده است که برخی از آنها در باب امور فردی به کار رفته اسدت کده از لملده
آنها به این موارد می توان اشاره نمود :قاعده اتالف(رحمانی ،4133 ،ش ،41-44صص)184–112؛

«قاعدة اإلتالف عند اإلمام اخلیمنن » )رحمدانی4113 ،ق ،صدص« )431–414بررسدی قاعدده اتدالف بدا
رویکردی به دیدگاه امام خمینی» (سعادت ،4188 ،ش ،4صص)133-111؛ «نقش قواعدد اتدالف و
تسبیب در مسئولیت مدنی زیست محیطی» (انتظاری؛ محقق داماد ،4134 ،ش ، 83صص)31 – 14
و برخی دیگر در باب مسدئولیت مددنی دولدت در مدوارد خداص مطدرد گردیدده اسدت همانندد
«مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبندای قاعدده اتدالف ،الضدرر و احتدرام» (دالوندد،4133 ،
ش ،43صص 433تا  )121و تنها در یک مقاله با عنوان «مسئولیت مددنی دولدت بدر مبندای قاعدده
اتالف» این قاعده به صورت عمومی مورد توله قرار گرفته اسدت و نگارندده آن از حید
حاکمیتی و اعمال تصدی مسئله را مورد بح

اعمدال

قرار داده است و در پایان به این نتیجه دست یافتده

است که هر گونه فعلی که از لانب دولت مولب اتالف اموال گدردد ،مولبدات مسدئولیت مددنی
دولت را فراهم می آورد و تنها زمانی که به لهت مصالح التماعی زمینه اتدالف بده ولدود بیایدد
دولت ضامن نیست (محمدی ،4181 ،ش ،13صص .)13-13آنچه مقاله پدیش رو را از ایدن مقالده
متمایز می کند این است که در این تحقیق ،شقوقی که در باب مسئولیت مدنی دولت ذکر گردیدده
است به هیچ عنوان مورد بح

و بررسی قرار نگرفته است ،چرا که در پژوهش روبرو اقسام اتالف

از قبیل اتالف اموال دولتی و اتالف اموال مردم به تفکیک مورد بح

و بررسی قرار گرفته است و

میان مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت تفکیک شده است در حالی که در مقاله مذکور چندین
 .4ضمان عقدی و ضمان علی الید ،دو قسم دیگر آن هستند که ضمان علی الید خود به دو قسم ید عدوانی و غیدر عددوانی
تقسیم میگردد.
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تفکیکی صورت نپذیرفته است .تفاوت دیگر این پژوهش با مقالده مدذکور بیدان نمدودن فرعدی بدا
عنوان الرای قوانین نادرست توسط کارکنان دولت است .به طور کلی هیچکدام از مبداحیی کده در
این پژوهش بیان گردیده است در مقاله مذکور مطرد نشده است و نکته دیگر آن اسدت کده مقالده
مذکور بیشتر به ادله و مبانی قاعده اتالف پرداخته است و تنها در بخش کوتاهی از مقاله بده طدرد
مسئولیت مدنی دولت پرداخته است ،امدا در پدژوهش روبدرو بدا معرفدی مختصدر قاعدده اتدالف،
مسئولیت مدنی دولت در قبال اتالف اموال دولتی ،اتالف اموال مدردم و الدرای قدوانین نادرسدت
مورد بح

و بررسی قرار گرفته است.

مفاد قاعده اتالف
«تلف» ،در لغت به معنای از بین رفتن هالکت و ندابودی (ابدن فدار  4121 ،ق ،ج  ،4ص )111و
«اتالف» نیز به معنای فانی نمودن و اتالف مال به معنای فدانی نمدودن مدال از روی اسدراف اسدت
(زبیدی واسطی 4141 ،ق ،ج  ،41صص .)424-422مراد از این قاعده ،4آن است که هر کس ،مدال
غیر را بدون الازه صاحب و یا شارع اتالف نمایدد ،ذمده شدخص متلدف ،بده عدوآ آن مشدغول
میگردد (طوسی ،4183 ،ج  ،3ص432؛ ابن براج 4123 ،ق ،ج  ،1ص .131شهید ثدانی 4141 ،ق،
ج  ،41ص ،181حکیم طباطبایی 4143 ،ق ،ج  ،41صص 131 -134؛ مکارم شیرازی 4144 ،ق ،ج
 ،1ص .)431فقها به این قاعده ،در موارد اتالف در ابواب مختلف فقهی ،استناد نمودهاندد و برخدی
نیز از قواعد مسلم میان تمام مسلمانان 1دانستهاند و آن را از ضروریات دین دانستهاندد (بجندوردی،
ال الغِ ِري فَهو لَه ِ
ضامن»
ف َم َ
َ « .4من اَتلَ َ
َُ ُ
 .1چنانکه در منابع اهل سنت ،در ماده  341کتاب شرد المجله آمده است :اگر کسی ،مال دیگری را که در دسدت او یدا در
دست امین ،از لانب او باشد ،تلف کند ،ضامن است و در این زمینه ،قصد و عدم آن ،بیتأثیر است و حتی اگدر گمدان
پیدا نماید که مال غیر ،مال خود اوست و تلف کند ،باز هم ضامن است ،چون لهل ،گناه تلف را منتفی مینماید ،ولدی
ضمان مال تلفشده را منتفی نمینماید (رستم باز 4121 ،ق ،ص .)128مباشر نیز به عنوان متلف ،ضدامن دانسدته شدده
است ،اگرچه هیچگونه تعمدی در کار نبوده است (زحیلی ، 4188 ،ص ،)433به گونهای که اگر شخصی ،پدایش بلغدزد
و مال دیگری را تلف نماید ،ضامن است (رستم باز 4121 ،ق ،ص .)123در رابطه با نقش سبب ،در ضمان نیدز بددین
صورت اشاره گردیده است که اگر مال دیگری را به صورت تسبیبی ،تلف نماید ،به گونهای کده فعدل او ،عامدل تلدف
مال گردد ،ضامن است .برخی ،در این رابطه قید تعمد و تعدی را نیز برای ضامن بودن سدبب ،قیدد نمدودهاندد (همدو،
ص.)141
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 4143ق ،ج  ،1ص43؛ هاشمی شداهرودی 4111 ،ق ،ج  ،1ص .)111بده طدور کلدی مسدتند ایدن
قاعده در ضمن چهار دلیل کتاب( 4بقره ،)432 ،سنت 1و( 1طوسی4183 ،ق ،ج ،1ص13؛ انصداری،
4141ق ،ج ،1ص113؛ محقددق دامدداد4123 ،ق ،ج ،4صددص423-421؛ نجفددی4121 ،ق ،ج،14
ص ،)34الماع(محقق داماد ،4181 ،ج ،1صص )34 -421و بنای عقال اثبات گردیده است(محقدق
دامدداد4123 ،ق ،ج ،4ص441؛ بجنددوردی4124 ،ق ،ج ،4صددص 41-44؛ نددووی ،4122 ،ج،41
صص114 -112؛ همو ،ج ،43صص48-41؛ مالک بن انس4123 ،ق ،ج ،3ص433؛ محقدق حلدی،
4128ق ،ج ،1ص112؛ عالمه حلی4112 ،ق ،ص131؛ شهید اول4144 ،ق ،ص114؛ شدهید ثدانی،
4142ق ،ج ،3ص12؛ ابن رلب حنبلى4122 ،ق ،ص413؛ بجنوردى4124 ،ق ،ج ،4صص14-43؛
صفایی ،4183 ،صص124-122؛ بجنوردی4124 ،ق ،ج ،1صص .)13-18
نقش قاعده «اتالف» در اثبات مسئولیت مدنی دولت
پیش از بررسی نقش قاعده «اتالف» در باب ضمان دولت ،بایستی بدین امر پرداخت که اصل اولیه
در باب اموال اشخاص چیست؟ به عنوان نمونه آیا اصل اولیه برای دولت ،اباحه تصرف در امدوال
عمومی یا اموال مردم است ،یا این که اصل اولیه در این باب ،اصاله الحظر اسدت و تدا زمدانی کده
مجوز شرعی برای چنین تصرفی ولود نداشته باشد ،نمیتدوان در امدوال مدردم تصدرف نمدود .از
اعتَ ُدوا َعلَْن ِه ِبِِثْ ِل َما ْاعتَدى َعلَْن ُك ْم »...
« .4فَ َیم ِن ْاعتَدى َعلَْن ُك ْم فَ ْ
ُ « .1ح َرمهُ َم ِال املسلِِم َك ُح َرم ِه َد ِم ِه» روایت از لحاظ سندی ،مورد اشکال ،واقع نشده است ،زیرا در سلسله سند ،ابوبصدیر از یداران
ُ
ِ ِ
َََ َد َْ ِن َُِ ةیم ِد َْ ِن
َح َحاَِنَا َع ْن ص ْ
خاص امام باقر ولود دارد ،چنانکه بدین صورت در مجامع روایی نقل شده است« :ع دةة م ْن ص ْ
ِ
ٍِ
ول ةِ ِ
ِ
اَّللِ َ ِن َ َك ٍري ع ن صَِي َ ِ
اْلُس ْ ِ
اب ال ُْیم ِْْم ِن
ال َُ ُس ُ
ال قَ َ
ِ ٍري َع ْن صَِي َْ ْع ٍَ ٍر ا قَ َ
ْي َْ ِن َسعند َع ْن فَ َ
اَّلل ب س بَ ُ
ضالَةَ َْ ِن صَيُّ َ
وب َع ْن َعْبد ة ْ ُ ْ َ ْ َ
نسى َع ِن ْ َ
ع َ
فُسوق و قِتَالُه ُك ٍْر و صكل َْل ِیم ِه مع ِ
ِنَة َو ُح ْرَمةُ َمالِِه َك ُح ْرَم ِة َد ِم ِه (کلینی 4123 ،ق ،ج  ،1صص .)132-113
ْ َْ
ُ َ ُ َ
ال الغِ ِري فَهو لَه ِ
ضامن» برخی از محققان بر این باورند که هر چند این عبارت در کتب حددییى دیدده نمدىشدود،
ف َم َ
َ « .1من اَتلَ َ
َُ ُ
ولى از چنان شهرتى برخوردار و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته است که در حددی

بدودن آن ،تردیددى بداقى

نمىماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى از مضمون این لمله ،ولود دارد (محقق داماد 4123 ،ق ،ج ،4
صص  .)442-423این باور اخیر ،صحیح به نظر نمیرسد ،چرا که عبارت مذکور ،عبارتی فقهدی اسدت و اگدر روایتدی
همسو با این عبارت یافت شود ،بایستی به صورت لداگانه ،داللت آن مورد بح

و بررسی قرار گیرد.
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حقایق قطعی در اسالم که مشترک میان شیعه و اهل سنت است ،ستم نکردن مسلمانان بر یکددیگر
و احترام گذاشتن به اموال یکدیگراست( 4احمد البکری 1221 ،م ،ص138؛ ر.ک .قمدی 4141 ،ق،
ج  ،1ص118؛ محمد حمدان 4111 ،ق ،ص ،)411مگر زمانی که قطع به عدم احترام مال برخی از
افراد ،همچون کفار حربی با توله به دلیل خارلی ،پدید میآید ،بیشک قاعدده «احتدرام» ،لداری
نمیگردد (لنتی 4121 ،ق ،ص41؛ محقق داماد 4148 ،ق ،صص 411-411؛ مجلسی 4142 ،ق ،ج
 ،38صص 134-111؛ مصطفوی ،4132 ،صص .)13 -11
اقسام اتالف و مسئولیت دولت در قبال آن

بر اسا

قاعده «اتالف» ،چنانچه شخص به نحو مستقیم ،مال دیگری را تلف کندد و مباشدر تلدف

باشد ،مسؤول لبران خسارت وارده خواهد بود ،1تحقق اتدالف توسدط دولدت را بده دو صدورت،
میتوان لحاظ نمود .صورت اول ،آن است که اتالف مذکور به نهاد دولت برمدیگدردد ،ولدو آنکده
توسط فرد خاصی ،تصمیمات مولب اتالف صورت پذیرد که در این صورت نهاد دولدت ،ضدامن
لبران خسارات خواهد بود و شخص مباشر دولتی تنها به عنوان اطاعت از امر قدانونی ،دسدت بده
چنین اقدامی زده است .صورت دوم ،لایی است که اقددامات منتهدی بده اتدالف بده نهداد دولدت
برنمیگردد ،بلکه به شخص مأمور دولتی برمیگردد ،بدون آن که مأموریتی از سوی نهاد دولت بده
وی در این رابطه داده شده باشد .بیشک در این صورت ،نهداد دولدت ،ضدامن لبدران خسدارات
نخواهد بود و مأمور متخاطی بایستی به لبران خسارات بپردازد .البته در این فرآ نیدز مسدئولیت
تضامنی را مطرد نموده تا فرد آسیبدیده با مرالعه به نهاد دولت ،لبران خسارت خدود را طلدب
کند تا در لهت لبران خسارت تسریع شود و دولت بعد از لبران خسدارت بده مدأمور متخداطی،
لهت دریافت هزینههای خسارت رلوع کند.
ُ« .4س ول ه(ب) ق ال :املس لم صا و املس لم وياللیم ه و ورهل ه وو ها ر التا وى رارن ا و ي ري لش ح دُ أس

ام رى م ن ال ر ص ها ر صا ا

املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه و عرضه و ماله ل ه و ينالر لش صْسادكم وو لش حوُكم و صعیمالكم ،ولكن ينالر لش قلوَكم».
 .1در ماده  118قانون مدنی بدین صورت تصریح شده است« :هرکس مال غیر را تلف کند ،ضامن آن است و باید میل یا
قیمت آن را بدهد ،اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و
اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
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به عنوان نمونه پلیس ،یکی از اعضای منتسب به دولت محسوب میگردد که در رابطه با نقدش
قاعده «اتالف» ،در ماده  411قانون مجازات لرائم نیروهای مسلح آمده است« :هدر نظدامی کده بدا
سوءاستفاده از لبا  ،موقعیت یا شغل خود به لبر و قهر ،دیگری را اکراه به معاملده مدال یدا حدق
خود نماید ،یا بدون حق ،بر مال یا حق دیگری ،مسلط شود ،عالوه بر رد عین ،میل یا قیمت مال یا
حق ،حسب مورد ،به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود» .بر این اسا

در صورتی

که پلیس اشیاء و اسباب نظامی را که حسب قانونی به او تحویل داده شده است ،تلف نمایدد؛ اعدم
از این که به صورت عمدی یا غیر عمدی مرتکب تلف شده باشد ،مسؤول تلقدی خواهدد شدد .از
طرف دیگر ،به مولب قانون به کارگیری نیروهای مسلح در موارد ضروری ،ضوابط مشخصی برای
نحوه استفاده از سالد توسط پلیس ،تعیین شده است؛ چنانکه ماده  41این قانون مقرر داشته است:
«مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سالد نمایند ،از این لهدت هدیچ
گونه مسئولیت لزائی یا مدنی نخواهند

داشت».

 .1اتالف اموال دولتی

بیشک تلف اموال دولتی توسط مأموران دولتی ،بایستی لبران گردد ،چنانکه این امر به طور کلدی
تصریح گردیده است« :هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به لان یا سدالمتی
یا مال یا آزادی یا حیییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به مولب قانون برای افراد ایجاد
گردیده ،لطمهای وارد نماید که مولب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسؤول لبران خسدارت
ناشی از عمل خود میباشد» .به صورت خاص نیز مدیتدوان بده مداده  81قدانون مجدازات لدرائم
نیروهای مسلح اشاره نمود که مقرر داشته است« :هر نظامی که سایر وسائل و اموال و ولوه متعلق
به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده ،به مصرف غیرمجاز برسداند یدا
مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون الازه و برخالف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن
را بهمصارفی برساند که در قانون ،برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مدورد معدین یدا
زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال ،محکوم میشود» و در ماده بعدی ایدن
چنین آمده است« :هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط مولب نقص یا تضدییع امدوال مدذکور در
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ماده  81این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد به حبس از سه مداه تدا
دو سال محکوم میشود .در صورتی که خسارت وارده کمتر ازاین مبلدغ باشدد ،عدالوه بدر لبدران
خسارت وارده ،با وی مطابق آئیننامه انضباطی رفتارمیشود» .تنها اشکالی که بر این دو مداده ،وارد
میگردد ،آن است که به نحو مطلق ،از لبران خسارت نام نبرده است ،بلکه تکیه اصلی ،بیشدتر بدر
مجازات نظامی متخطی است ،اما لبران خسارت نیز امری است که بیشک ،بایسدتی لحداظ گدردد
که این امر ،از مواد دیگر این قانون و قوانین مسئولیت مدنی به دست میآید.
بر این اسا  ،مأمور پلیس و نماینده دولت ،مسؤول خسارتی اسدت کده حتدی بددون عمدد و
سوءنیت ،مرتکب آن شده است .در این حالت اشکالی مطرد میگدردد بدا ایدن عندوان کده چندین
مسئولیتی در موارد غیرعمدی مولب میگردد ،انگیزه کار و فعالیت شغلی از چنین اشخاصی سلب
گردد .به عنوان نمونه پلیسی که بدون تقصیر و در الرای مأموریتی سدنگین کده حتدی مخداطرات
لانی ،برای وی به همراه دارد و برای دفاع از یک شهروند مضطر شود تا اسلحه خود را به سدمت
لانی پرتاب نماید و در این حین ،اسلحه مذکور تلف شود ،آیا شایسته است که خسارات ناشی از
اتالف اسلحه را بپردازد؟ واقعیت این است که مسئولیت مدنی پلیس یا نماینده دولدت ،عدالوه بدر
این که از اصول و قواعد عمومی و متعارف در لامعه ،تبعیت میکند ،تابع قواعد ویدژه شدغلی نیدز
هست و میان این قواعد ،بایستی هماهنگی ایجاد نمود .اصل اولیده ،آن اسدت کده نمایندده دولدت،
بتواند بدون تر

از این که ممکن است ،اعمال او سبب خسارت مالی به سازمان متبوع شدود ،بده

الرای وظایف محوله بپردازد .البته این عادالنه است ،نماینده دولت ،مسؤول تلف عمدی که همراه
با سوءنیت اموال سازمان دولتی قلمداد شود ،اما چنانچه عمداً و بددون سدوءنیت ،مدیالً پلدیس ،بده
منظور للوگیری از فرار متهم ،اموال سازمان پلیس را تلف نماید ،اصوالً نبایستی ،مسئولیتی متولده
وی باشد ،با این توضیح که شرط رفع مسئولیت در چنین مواردی ،متناسب بودن اقددامات وی ،بدا
تلف اموال سازمان دولتی باشد .درحالیکه که در قانون لدیدد مجدازات لدرائم نیروهدای مسدلح،
عنصر سوءنیت حذف گردیده است و مسدئولیت پلدیس دایدر مددار تلدف عمددی گردیدده اسدت
(شعاریان ،4188 ،صص .)13-11
بر این اسا  ،مناسب تر آن است که در مواردی که نماینده دولت عالوه بر اتالف عمدی ،عمل
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او همراه با سوءنیت صورت پذیرد ،ضامن لبران خسدارات مدیگدردد و هدیچ تدولیهی بدرای آن
امکانپذیر نیست ،اما اگر سوءنیتی توسط مأمور دولتی ،صدورت نپدذیرد ،از مسدئولیت مددنی مبدرا
میگردد و لبران خسارات سازمان دولتی خاص ،بر عهده دولت قرار میگیرد .چنانکه در مداده 41
قانون به کارگیری سالد آمده است« :در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قدانون ،سدالد
بکار گیرند و در نتیجه ،طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهیمقتدول و یدا مجدرود
شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد ،پرداخت دیه و لبران خسارت بر عهدده سدازمان
مربوط خواهد بود و دولت مکلف است ،همه ساله بودلهای را بده ایدن منظدور اختصداص داده و
حسب مورد ،در اختیار نیروهای مسلح قرار

دهد».

 .1اتالف اموال مردم

اموالی که از مردم تلف میگردد ،به دو صورت ،قابل لحاظ است .صدورت اول ،لدایی اسدت کده
افراد در پدید آمدن چنین اتالف ،توسط دولدت نقدش داشدتهاندد ،اگرچده در رابطده بدا خسدارات
پدیدآمده ،علت اصلی نباشند .صورت دوم ،در لایی است که افراد هیچ تقصیری نداشدتهاندد و در
پدید آمدن وضعیت اتالف اموال خود ،هیچ نقشی نداشتهاندد .بده عندوان نمونده ،صدورت اول ،در
روابط اقدامات پلیس ،با متهم بدین صورت ،قابل تصور است که اموال مظنون یا متهمی که پلدیس
در تعقیب او است ،تلف میشود و صورت دوم ،بدین شکل است کده در حدین مأموریدت پلدیس،
اموال رهگذران و نه اموال متهم تلف گردد .در این شرایط در صورتی که پلیس ،با رعایت ضدوابط
الزم ،مبادرت به استفاده از سالد نماید ،خارج از وظایف شغلی عمل ننماید و با تلف مال دیگری،
خسارتی را به بار آورد ،هیچگونه مسئولیت مدنی ،در قبال هر دو صورت نخواهدد داشدت؛ امدا در
رابطه با خسارات پدید آمده در صدورت اول و دوم ،بایسدتی بددین صدورت حکدم نمدود کده در
صورت اول ،به هر میزان که متهم ،در وارد آمدن خسارت نقش داشته باشد ،هیچگونه مسئولیتی در
قبال آن خسارات ،بر عهده کسی قرار نمیگیرد ،اما اگر متهم ،هیچگونه تقصدیری ،در قبدال تحقدق
اتالف نداشته باشد ،دولت و یا سازمان پلیس ،به نمایندگی از دولت ،به لبران خسارات میپردازد.
حکم صورت دوم نیز مشابه صورت اول میگردد ،با این تفاوت که اتدالف امدوال افدراد رهگدذر،
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بایستی لبران گردد که در صورتی که متهم به هر اندازه در اتالف این اموال ،منشأ اثر بدوده اسدت،
بایستی به لبران خسارات بپردازد و میزان باقیمانده توسط دولت ،باید به خسارتدیدده پرداخدت
گردد (همو ،صص .)18-13
نمونه دیگری که در رابطه با اتالف اموال مردم ،قابل طرد است ،اقداماتی است که اشخاص در
محدوده مجاز خود ،صورت میدهند ،درحالیکه از ناحیه این امور ،خسداراتی بدر امدوال دیگدران،
پدید میآید .چنانکه در باب مسئولیت مدنی اشخاص ،مسئله ضمان شخص ،در برابر وضع ناودان،
بر روی خانهها ،مطرد میگردد که در صورت وارد آمدن خسارت بر افراد ،مورد اخدتالف علمدای
شیعه و اهل سنت ،گردیده است که برخی قائل به ضدمان گردیددهاندد و برخدی ضدمان را منتفدی
دانستهاند ،زیرا در صورتی حق استفاده از ناودان ولود دارد که از طریق مباد و بده شدرط اسدتفاده
صحیح ،صورت پذیرفته باشد (بحرانی 4121 ،ق ،ج  ،14ص411؛ نووی 4122 ،ق ،ج  ،43صدص
 .)11-11به نظر میرسد که نظریه صحیحتر ،عدم ضمان شخص مذکور باشد ،در صدورتی کده در
محدوده مجاز خود ،اقدام به چنین عملی نموده باشد و از سوی دیگر از آنلا که ضرر مذکور ،نیز
بایستی لبران گردد ،دولت بایستی متحمل لبران خسارت گردد .در این راستا میتدوان ،اقددامات
شهرداری را نسبت به اماکن عمومی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که اگر مأموران شدهرداری ،بدا
مجوز و رعایت نکات ایمنی ،مولب ضرر گردند ،ضدامن نخواهندد بدود و در غیدر ایدن صدورت،
ضامن خسارات وارده میگردند .اگر چه در صورت اثبات عدم تقصیر ،شهرداری ،ضدامن نیسدت،
اما از آنلا که هیچگونه ضرری ،نبایستی بدون لبران ،باقی بماند ،دولدت ،خسدارت مدذکور را از
طریق بیتالمال ،بایستی لبران نماید.
 .5اتالف ناشی از عدم اعمال قانون

در صورتی که دولت به لهت عدم اعمال قدانون ،مولبدات اتدالف امدوالی را پدیدد آورد ،ضدامن
میگردد .به عنوان نمونه یکی از مصادیق ضمان دولت ،در قبال عدم اعمال قانون ،موردی است که
مأمور بهداشت ،بر اسا

قانون ،بایستی از ارگانی مسدتقل کده متعلدق بده دولدت اسدت و بخدش

خصوصی نیست ،مقرری دریافت نماید ،اما در عمل ،مقرری این مأمور بر عهده سدازمانی گذاشدته
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میشود که مأمور بهداشت ،موظف است از لحاظ بهداشتی بر ایدن سدازمان نظدارت کندد ،بددیهی
است که در این شرایط ،اگر مأمور ،تخلفی در اعمال سازمان مذکور مشاهده نماید ،گدزارش آن بده
مرالع ذیربط ،مشکالت فراوانی را برای مأمور ،پدید میآورد که از لمله آنها ،میتوان به محدروم
گشتن مقرری خود از لانب سازمان مذکور اشاره نمود .ضمان دولت در اینگونه موارد ،بدیشدک
لحاظ میگردد ،اما آیا مأمور را در قبال عدم گزارش تخلف ،بده صدرف تدر

از حدذف مقدرری،

می توان مبرای از ضمان دانست؟ در پاسخ به این سؤال ،بایستی به میدزان تخلدف صدورت گرفتده
بایستی توله نمود ،به گونهای که اگر تخلف صدورت گرفتده ،مولدب اتدالف نفدس و یدا شدیوع
بیماریهای مسری گردد ،در اینگونه موارد ،مأمور مذکور نیدز مسدؤول اسدت ،چدرا کده از لملده
ادلهای که برای لواز تخلف مأمور ،مورد استناد قرار میگیرد ،قاعده «اضطرار» یا تقیه به معنای اعم
آن است که این قواعد ،در رابطه با مدواردی کده بدا لدان مدردم مدرتبط اسدت ،از قابلیدت اسدتناد
برخوردار نیست .لذا مسئولیت تضامنی در این رابطه میان مأمور بهداشت ،دولت و سازمان مذکور،
عادالنهتر به نظر میرسد که هر یک به میزان تقصیری که در این زمینه مرتکب شدهاند ،مسؤولاندد
(کاشف الغطا 4113 ،ق ،ج  ،4ص.)12
 .1اتالف ناشی از اجرای قوانین نادرست

گاهی اوقات ،قوانینی تصویب میگردد و به منصه الرا گذاشته میَشود که با رود شریعت اسدالم،
سازگار نیست و در این راستا ،خسارتهای عدیدهای به دنبال آن مطرد میگردد کده شداید نتدوان
هیچگاه به لبران کامل این خسارتها پرداخت .چنانکه این موضوع ،نه تنها در کتب فقهای شیعه،
بلکه در میان اهل سنت نیز مشابه آن با عنوان «اکراه امام» مورد بح

و اختالف واقدع شدده اسدت

(محمد حمدان 4111 ،ق ،ص.)1
یکی از قوانین نادرستی که مشکالت سهمگینی بر لامعه مترتب مینماید ،سیاستهای مربدوط
به تنظیم لمعیت خانواده در ایدران اسدت(حسدینی تهراندی 4111 ،ق ،صدص  .)33-33خسدارت
دیگری که از قبال چنین سیاستی بر لامعه ،تحمیل میگردد ،خسارتی است که از لانب داروهدای
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ضد باروری صورت میپذیرد ،9لذا اگر دولت چنین سیاستهایی را در لامعه پیاده نماید ،یکدی از
مصادیق قاعده «اتالف» ،بروز مینماید که به دنبال آن مسئله ضمان مطرد میگردد .در ایدن رابطده،
بیشک دولت ،ضامن خسارت هایی است که بر لامعه مترتب نموده است ،اما دو نکتده دیگدر ،در
این لا از اهمیت بسزایی برخوردار است ،نکته اول ،آن است که اشخاصی که چنین سیاستهدایی
را الرا مینمایند ،لدای از نهاد دولت ،به صورت مستقل ،ضامن هستند و نمیتوان صرف قدانونی
بودن چنین عملی ،این اشخاص را از مسئولیت ،بری نمود ،چرا که وارد نمودن ضرر بر دیگدران و
اتالف منافع آنها ،با رود شریعت اسالم سازگار نیست و از آنلا که وارد نمودن ضدرر بدر بددن،
لایز نیست ،نمی توان با عذر ولود قانون ،شخص را ضامن لبران خسدارت ندانسدت ،زیدرا اگدر
حتی حاکم اسالمی ،امر به آن کند ،نمیتواند به آن عمل کند ،به لهت آن که حکم او لنبه أماریّت
دارد ،نه موضوعیت و خداوند متعال امر به ظلم ،قبح ،اثم و عدوان نمیکند و اگر حاکمى حکم بده
ظلم کند ،والب اإلطاعه نیست ،چنانکه در روایات نیز آمدده اسدت کده هدیچگونده طداعتی بدرای
مخلددوق ،در صددورت معصددیت خددالق نیسددت( 1مجلسددی 4142 ،ق ،ج  ،83ص .)433ایددن مددوارد
بهوضود ،نشان میدهد که حاکم شرع اگرچه به حکومت شرعى ،هدم منصدوب و حکدومتش هدم
صحیح باشد و تمام شرایط حکومت ،در او باشد ،اگر أحیاناً انسان را امر به معصدیت کدرد ،انسدان
نمىتواند اطاعت کند .حکم حاکم و والى تا آنلایى نافذ است که در معروف باشدد نده در منکدر.
اگر امر به منکر و معصیت کرد ،انسان ،باید رد کند و عمل نکند (حسدینی تهراندی 4113 ،ق ،ج ،1
صص 431-431؛ مودودى 4124 ،ق ،ص.)13
 .4خوردن دارو براى للوگیرى رحم ،از پذیرش نطفه و آبسدتن نشددن زندان ضدررهاى مزالدى شددید دارد و
مولب کسالت اعصاب و در بعض از احیان منجر به لنون و دیوانگى است و عالوه مولب کسالت قلب و
سرطان رحم و اختالل لریان خون و به هم خوردن سیر طبیعى و عمل طبیعى غُدددد و ترشحدحات زائدده و
امراآ فراوان دیگر است(همو ،ص.)12
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البته اگر شخصی که مجری قانون نادرست است ،نسبت به مضرات این اعمال ،آگداهی نداشدته
باشد ،ممکن است که از لبران خسارت ،بری گردد و تنها لبران خسارت ،بر عهدده نهداد دولدت
قرار گیرد ،چنانکه این موضوع را میتوان از مفاد ماده  413قانون مجازات ،استنباط نمود کده مقدرر
میدارد« :هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی ،لرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات
مقرر در قانون محکوم می شوند ،لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و بده تصدور
اینکه قانونی است ،الراء کرده باشد ،مجازات نمی شود و در دیه و ضمان ،تابع مقدررات مربوطده
است»؛ اما اگر نسبت به مضرات این سیاستها ،آگاهی داشته باشد ،قطعداً در قبدال خسدارتهدای
پدیدآمده ،ضامن است .نکته دیگر ،مسئولیت شخص استفادهکننده ،از داروهای ضد باروری اسدت.
اگر چنین شخصی ،با علم به مضرات این اعمال ،اقدام کند ،نمیتواند لبدران تمدام خسدارتهدای
واردآمده بر خود را مطالبه نماید ،چرا که اقدام شخص بر چنین اموری ،مدیتواندد مسدقط ضدمان
دولت ،به طور کلی یا حداقل لزئی گردد .اگرچه در این رابطه ،قائل به ضمان مأموران دولتی ،امدر
مشکلی به نظر میرسد ،به دلیل آن که اشخاص مذکور بر طبق قانون ،عمل نمودهاندد؛ ولدو آن کده
مفاد قانون ،مغایر با اصول اسالمی باشد .در همین راستا میتوان برای عدم ضمان مأمور دولدت بده
عموم ماده  131قانون مجازات ،استناد نمود که مقرر میدارد« :هرگاه مدأموری در الدرای وظدایف
قانونی ،عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل ،مولب فوت یا صدمه بدنی کسدی شدود،
دیه برعهده بیت المال است» .با این ولود ،قول به ضمان لزئی مأمور دولت ،صدحیحتدر بده نظدر
میرسد ،زیرا شخص با علم به ضرر داشتن ،اقدام به چندین عملدی نمدوده اسدت و ولدود قدانون
نمیتواند ،مجوز چنین اقدامی گردد ،چنانکه حتی از طریق تقیه نیز که در بسیاری از موارد ،مجدوز
عمل میگردد ،نمیتوان استفاده نمود ،زیرا زمانی که بح

ضرر لانی ،مطرد گدردد ،ایدن راهکدار

نیز مجوز شرعی ،برای عمل مذکور نمیگردد .همچنین در میان مواد قانونی ،میتوان مؤیدی بدرای
ضمان اشخاص که مجری این سیاستها میباشند ،به دست آورد ،9اما اگر شدخص اسدتفادهکنندده
 .4چنانکه در ماده  133مقرر شده است« :پزشک ،در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانندد آن صدادر
می نماید ،درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده  131این قانون عمدل نمایدد ».و در تبصدره
این ماده ،آمده است « :در موارد مزبور ،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور ،اشتباه است و مولدب صددمه و تلدف
میشود و باولود این به دستور عمل کند ،پزشک ،ضامن نیست؛ بلکه صدمه و خسدارت مسدتند بده خدود مدریض یدا
پرستار است».

درنگی در نقش قاعده اتالف در مسئولیت مدنی دولت115 ......................................................................................... .

نسبت به خسارتهای ناشی از آن ،بیاطالع باشد که در غالب مدوارد ایدنگونده اسدت ،مدیتواندد
خسارت های وارده را مطالبه نماید که در این راستا اگر مجریان این سیاستها از مضرات آن آگداه
باشند ،بایستی بخشی از خسارت را شخصاً لبران نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولدت ،بده
عنوان یکی از عوامل ایجاد خسارت ،بایسدتی تدأمین گدردد و چنانچده مجریدان چندین طرحدی از
مضرات آن بیاطالع باشند ،نهاد دولت ،ضامن لبران تمام خسارتها میگدردد (حسدینی تهراندی،
 4111ق ،صص .)33-33
 .3اتالف ناشی از قاعده تسبیب در ضمان دولت

یکی از وظایف وزارت راه و شهرداریها ،توسعه ،بهرهبرداری و نگهداری راهها اسدت ،اگدر وزارت
راه یا شهرداریها در وظیفه حفظ و نگهداری معابر ،مراقبت الزم را به عمل نیاورند و به علت عددم
انجام این وظایف ،مولب حادثه و تصادف گردندد ،بدر اسدا

قاعدده «تسدبیب» ،مسدؤول لبدران

خسارات وارده خواهند بود .عدم نصب عالئم هشدار یا ناهمواری سطح راه ،به طوری کده مولدب
انحراف وسایل نقلیه شود ،از این لملهاند .در این موارد ،فعل رانندگی به انضدمام تقصدیر نهادهدای
مسؤول ایمنی راهها ،مولب حادثه گردیده است .البته در صورتی تقصیر نهادهای مرتبط بدا حفدظ و
نگهداری راهها ،به عنوان تسبیب ثابت میشود که اقوی از مباشر باشد .مسئولیت متصدیان مربوط به
حفظ و نگهداری راهها ،به صراحت در مواد قانونی نیز آمده است .بر این اسدا
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،در صورتی که بر اسا

تبصدره  3مداده 14

نظر کارشناسان تصادفات ،نقص راه یدا

وسیله نقلیه ،علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط ،مسدؤول لبدران خسدارات وارده
بوده و با آنان ،برابر قانون رفتار خواهد شد (رحیمی ،4131 ،ص.)411
لذا اگر تخلفات رانندگی ،در پدید آمدن خسارت مؤثر باشند ،به همان میدزان مسدئولیت مددنی
بر عهده راننده قرار میگیرد و باقی مانده لبران خسارت بدر عهدده شدرکت راهسدازی بده عندوان
نماینده دولت که در این باب تقصیر داشته است ،قرار میگیرد ،اما اگر تخلفات ناشدی از راننددگی،
نقشی در تحقق خسارت نداشته باشد ،تمامی لبران خسارت بر عهده دولت قدرار مدیگیدرد و در
صورتی که تنها تخلفات رانندگی عامل مؤثر در پدید آمدن خسارت باشد ،مسئولیت رانندده ثابدت
میگردد و مسئولیتی برای دولت لحاظ نمیگردد.
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نتیجهگیری
قاعده «اتالف» نقشی بسزا در مسئولیت مدنی دولت ایفا مینماید که برخی اوقدات مولدب ایجداد
مسئولیت مدنی برای دولت میگردد و در برخی دیگر به سدلب مسدئولیت مددنی دولدت و ایجداد
مسئولیت مدنی شخص متلف میپردازد .از لمله نتایجی که در این پژوهش به دست آمد ،میتوان
به این موارد اشاره نمود:
 .4مأمور دولت که اموالی را اتالف نموده است ،در صورتی که چنین اقدامی قابل التناب و
همرا با سوء نیت بوده است ،شخص متلف ضامن لبران خسارات است و دولت هیچ
مسئولیتی ندارد.
 .1اگر مأموران شهرداری ،با مجوز و رعایت نکات ایمنی ،مولب ضرر گردند ،ضامن
نخواهند بود و در غیر این صورت ،ضامن خسارات وارده میگردند .اگر چه در صورت
اثبات عدم تقصیر ،شهرداری ،ضامن نیست ،اما از آنلا که هیچگونه ضرری ،نبایستی بدون
لبران ،باقی بماند ،دولت ،خسارت مذکور را از طریق بیتالمال ،بایستی لبران نماید.
 .1در رابطه با اتالف ناشی از قوانین نادرست ،اگر مجریان آن از مضرات آن آگاه باشند،
بایستی بخشی از خسارت را شخصاً لبران نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولت ،به
عنوان یکی از عوامل ایجاد خسارت ،بایستی تأمین گردد و چنانچه مجریان چنین طرحی از
مضرات آن بیاطالع باشند ،نهاد دولت ،ضامن لبران تمام خسارتها میگردد (حسینی
تهرانی 4111 ،ق ،صص .)33-33
 .1در حوادث رانندگی که خسارات مالی به بار میآورد ،اگر تخلفات رانندگی ،در پدید آمدن
خسارت مؤثر باشند ،به همان میزان مسئولیت مدنی بر عهده راننده قرار میگیرد و
باقی مانده لبران خسارت بر عهده شرکت راهسازی به عنوان نماینده دولت که در این باب
تقصیر داشته است ،قرار میگیرد ،اما اگر تخلفات ناشی از رانندگی ،نقشی در تحقق
خسارت نداشته باشد ،تمامی لبران خسارت بر عهده دولت قرار میگیرد و در صورتی که
تنها تخلفات رانندگی عامل مؤثر در پدید آمدن خسارت باشد ،مسئولیت راننده ثابت
میگردد و مسئولیتی برای دولت لحاظ نمیگردد.
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 .11شهید اول ،محمّد ( 4144ق) .اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه .قم :انتشارات دارالفکر.
 .11شهید ثانی ،زینالدین ( 4142ق) .الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،قم :کتابفروشی
داوری.
 4141( ،_______ .11ق) .مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم .قم :مؤسسه المعارف االسالمیه.
 .13صفایی ،حسین ( .)4183حقوق مدنی .تهران :انتشارات میزان.
 .13طوسى ،محمد بن حسن ( 4183ق) .المبسوط فی فقه االمامیه .تهران :المکتبه المرتضویه.
 .18عالمه حلى ،حسن ( 4112ق) .تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه .قم :مؤسسه امام
صادق.
 .13کاشف الغطا ،محمدحسین ( .)4113تحریرالمجله .نجف :انتشارات المکتبه المرتضویه.
 .12کلینی ،محمد بن یعقوب ( 4123ق) .الکافی .تهران :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
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 .14قمی ،ابوالقاسم ( 4141ق) .جامع الشتات فی اجوبه السواالت .تهران :انتشارات مؤسسه کیهان.
 .11مالک بن انس ( 4123ق) .الموطا .لبنان :دار احیاء التراث العربی.
 .11مجلسی ،محمدباقر ( 4142ق) .بحاراالنوارالجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار .بیروت :انتشارات
مؤسسه الطبع و النشر.
 .11محقق حلی ،لعفر بن حسن ( 4128ق) .شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام .قم :انتشارات
اسماعیلیان.
 .11محقق داماد ،محمد ( 4148ق) .كتاب الخمس .قم :دار االسراء للنشر.
 .13محقق داماد ،مصطفی ( 4123ق) .قواعد فقه .تهران :مرکز نشر علوم اسالمى.
 4181( _________________ .13ق) .مباحیی از اصول فقه .تهران انتشارات علوم اسالمی.
 .18محمد حمدان ،غسان عبدالحفیظ ( 4111ق) .مسؤولیه الرئیس الدوله االسالمیه عن تصرفاته.
فلسطین :الدراسات العلیا فی جامعه النجاح الوطنیه.
 .13مصطفوی ،حسن ( 4121ق) .التحقیق فی كلمات القرآن الکریم .تهران :مركز الکتاب للترجمه و
النشر.
 .12مکارم شیرازی ،ناصر ( 4111ق) .أنوار الفقاهه-كتاب البیع .قم :انتشارات مدرسه امام علی بن
ابیطالب.
 4144( _________________ .14ق) .قواعد فقهیه .قم :انتشارات مدرسه امام امیرالمؤمنین.
 .11مودودی ،ابواالعلی ( 4124ق) .تدوین الدستور االسالمی .بیروت :مؤسسه الرساله.
 .11نجفی ،محمدحسن ( 4121ق) .جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم .لبنان :دار احیاء التراث العربی.
 .11نووی ،یحیی بن شرف ( 4122ق) .المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .بیروت :دار احیاء التراث
العربي.
 .11هاشمی شاهرودی ،محمود ( 4111ق) .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت .قم :انتشارات
مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی.

