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In Islamic law, the rule of "no harm" and in European law, the principle of equality of 

individuals with respect to public spending are important principles in the realization 

of the civil liability of the government on a large scale. According to the "no harm" 

rule, anyone who harms another must compensate, and the principle of equality of 

persons with respect to public expenditure also states that citizens are equally liable 

for the costs incurred by the government in the public interest and therefore In case of 

damage to people, the damages must be compensated because everyone benefits from 

these public services and it is not fair for some people to pay for it. Today, unlike in 

the past, government civil liability is accepted, but the immunities left over from the 

past and the exemptions that governments have set for themselves are so widespread 

that government civil liability cannot be taken for granted. Cases of compensation to 

individuals by the government is the principle of compensation? And do existing laws 

guarantee the rights of individuals? In this article, with a descriptive-analytical 

method, we deal with the fact that based on principles such as harmlessness and the 

principle of equality of individuals against public expenditures, the principle is the 

responsibility of the government, except in cases authorized by law and where the 

government is responsible. Slowly Fair or just compensation, as enshrined in the laws 

of many countries, cannot adequately guarantee the rights of individuals. 
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 مورد اعمال دولت اصل جبران خسارت در 

 *  1آسیه نقیب شهربابکی 

 2غفور خوئینی

 3محمدقاسم تنگستانی 

 هچکید

های عمومی از اصووو  هزینه  اصل برابری افراد در مقابل  ،  و در حقوق اروپایی  "الضرر"در حقوق اسالمی قاعده  

هر شخصووی  ووه بووه  "الضرر"به موجب قاعده   ، میباشند.مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده

 نوود  ووه بیووان مینیووز های عمووومی دیگری زیان بزند باید آن را جبران  ند و اصل برابری افراد در مقابوول هزینووه

شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند  ه دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام می دهد و بنابراین 

منوود همگووان بهره  ،خدمات عمومی  این  از   ه  گردد زیرا  ارت به افراد باید خسارت ها جبراندر صورت ایراد خس

امروزه برخالف گذشته مسووئولیت موودنی دولووت  .دنای پرداخت  نشوند و منصفانه نیست  ه هزینه آن را عدهمی

ها برای خود مقوورر   امری پذیرفته شده است لیکن مصونیت های به جا مانده از گذشته و معافیت هایی  ه دولت

اند به حدی گسترده است  ه نمی توان مسئولیت مدنی دولت ها را امری حتمی دانست حووا  پرسوون ایوون  رده

آیا قوووانین موجووود و  اصل بر جبران خسارت است؟است  ه آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت  

به این مطلب می پردازیم  ه با استناد به   یفی-تفسیری در این مقاله با روش ؟تامین  ننده حقوق اشخاص هستند

باشد مگوور در میاصل بر مسئولیت دولت   ،های عمومیاصولی همچون الضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینه

جبران منصفانه یا  .های افراد را جبران  ندموارد مصرح قانونی و هرجا  ه دولت مسئولیت دارد باید تمام خسارت

تواند حقوووق اشووخاص را بووه نحووو مطلووو  نه غرامت  ه در قوانین بسیاری از  شورها بیان شده است نمیعادال

 ی مسئولیتانمب ، دولت ، مسئولیت مدنی ، اصل جبران خسارت  :کلید واژگان .تامین  ند
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 و بیان مسئله  مقدمه

دارد. سررشووته ای دراز میووان حووق و حا میووت،   جوودا و  حقوق افراد  اقتدار دولت و  میان    قابلت

های دولتی برای رسیدن به اهداف خود وظایف و تکالیفی را برعهده دارند و برای تحقق دستگاه

ای های گستردهآن اهداف، با به خدمت گرفتن ابزار و نیروهای انسانی  ه در اختیار دارند فعالیت 

زیووادی باعووو ورود خسووارت بووه  موووارد رهووا دد. گسووترش ایوون فعالیت دهننجام میدر جامعه ا

الزم مووی نمایوود   و هزینه های عمومی   ه بر مبنای برابری همگان در مقابل قانون  شهروندان شده

 پرداخت گردد.  ایشان  تا ه خسار

وارده بووه در این میان بعضی فقهای اسالمی و حقوقدانان عقیده دارند  ه تمووامی خسووارت هووای 

ای دیگر برعکس آن نظر داده و  لیه اشخاص از طرف دولت قابل جبران نیست در حالی  ه عده

خسارات را قابل جبران می دانند. این تعارض عقاید منجر به ابهام در تکلیف دولووت بووه جبووران 

خسارت گشته است. در حقوق خصوصی لزوم جبران خسارتی  ه بر خالف حووق دیگووری وارد 

از قواعد مسلم حقوقی است  ه در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده و ایوون گووراین   آمده یکی

مورد استفاده اسووت هموواهنگی  اموول    ه در حقوق اسالمی بسیار  "رالضر"جدید با قاعده فقهی  

دارد. لیکن ابهام و بحو در مورد حقوق عمومی و دولووت همچنووان بوواقی اسووت لووذا بووه جهووت 

زمینه وجود دارد و خالهای قانونی موجود ضرورت دارد  ه با انجام نظریات متفاوتی  ه در این  

تحقیقی همه جانبه به ارائه طریقی پرداخت  ه حقوق شهروندان تامین و تضمین گردد زیوورا  ووه 

تالیفات موجود در این زمینه غالباً به بیان موارد مسووئولیت موودنی دولووت و رویووه هووای موجووود 

راهبردی هستند. لذا در این مقاله سعی شده  ه با روش توصیفی   پرداخته و خالی از ارائه طریقی

های نظری حا م بر مسئولیت مدنی دولت را بیان  رده و اثبات نماییوود  ووه  ووون تحلیلی بنیان_

اصل جبران خسارت می باشد دولت موظف به جبران تمامی خسارت هووای اشووخاص اسووت. از 

توووان آن را ان  ارآمد زیان، واقعیتووی اسووت  ووه نمیانجا  ه لزوم جبران زیان و مهمتر از آن جبر
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شود  ه آیووا در موووارد ایووراد خسووارت از جانووب دولووت بووه نادیده انگاشت این سوا  مطرح می

شهروندان می توان معتقد بود  ه اصل بر جبران خسارت است و اگر  نین اصلی پذیرفته نیست 

نست؟ برای تاسیس  نین اصلی به  ووه توان  نین اصلی را تاسیس  رد و دولت را مسئو  دامی

توان استناد  رد؟ و آیا ضوابط حا م بر مسئولیت مدنی دولت می تواند تضوومین  ننووده مبانی می

حقوق شهروندان باشد؟ به نظر می رسد  ه در موارد ایراد خسووارت از جانووب دولووت، همچووون 

ادعووای خووود  اشخاص حقوق خصوصی باید اصل را بر جبران خسارت دانست و جهووت اثبووات

استناد  رد. از طرف دیگر تئوری برابووری افووراد  "الضرر"و  "علی الید"توان به قواعد اسالمی می

در مقابل قانون و همینطور نظریه برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی می تواند بوور درسووتی 

توانند تضمین  ننده ای تدوین شده اند  ه نمیادعای ما صحه گذارد. لیکن قوانین  نونی به گونه

حقوق اشخاص به نحو  امل باشند. در ایوون مقالووه بوورای روشوون شوودن بیشووتر مطلووب بووه   وور 

هایی از قوانین  شور ایران به عنوان یک نظام اسالمی و بعضی  شورهای اروپایی خووواهیم نمونه

 پرداخت.

 مسئولیت مدنی دولت -1

حقوقدانان فرانسوی اعمالی را  ه دولت جهت پیشبرد اهداف و وظایف خووود در جامعووه انجووام 

دهد به دو دسته تقسیم  رده اند. اعما  تصدی  ه امور خدماتی و فرهنگی را در بر می گیرند می

و دولت آن اعما  را از نقطه نظر حقوقی مشابه اعما  اشووخاص خصوصووی انجووام میدهوود م وول 

و دیگری اعما  حا میت  ه دولت در آنها قدرت مطلق بوده و تحکم می  نوود.   خرید و فروش،

این حقوقدانان معتقد بودند  ه دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشووی از اعمووا  تصوودی مسووئو  

بوده و نسبت به خسارات ناشی از اعما  حا میت مسئولیتی نوودارد.امروزه ایوون نظریووه حتووی در 

ز با توجه به انتقادات فراوانی  ه بوور آن وارد آمووده مووورد پووذیرش خاستگاه خود یعنی فرانسه نی

نیست و نظریه مسئولیت مطلق دولت به جز موارد مصرح قانونی مقبولیت بیشتری دارد. بووا ایوون 
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رغم اینکه در بعضی قوانین مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشووی وجود در حقوق ایران علی

قانون مسئولیت مدنی همووان دیوودگاه مووردود سووابق   11ماده  در    ،از اعما  حا میت پذیرفته شده

مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده دولت مسئولیتی در جبووران خسووارت ناشووی از اعمووا  

حا میت ندارد و این خود نشانه ای اسووت بوور  وتوواهی و قصووور قانونگووذار در جهووت اصووالح 

 قوانین.  

ی شئون گاهاً موجب ورود خسارت هایی مووی به هر صورت دخالت های گسترده دولت در تمام

شود  ه دیگر نمی توان دولت را از جبران این خسارت ها مصون دانست و لذا سووخن گفووتن از 

شووود  ووه از بووا مسئولیت دولت و الزام به جبران آن ها باعو ورود به بحو مسئولیت موودنی می

 هویت ترین تأسیسات حقوقی است و قدمتی طوالنی دارد.

آید و لذا هر  س  ه بووه مسئولیتی است  ه به واسطه ایراد خسارت به وجود می  ،مدنیمسئولیت  

 -) اتوزیان، ناصوور، دوره مقوودماتی حقوووق موودنیدیگری ضرری بزند مکلف به جبران آن است 

هوودف اصوولی قواعوود آن و  (13، ص 13، تهران، شر ت سووهامی انتشووار،  1387وقایع حقوقی،  

ن را از نمیتوان دولووت و  ارمنوودان آ  ورد شده به اشخاص است  یم زیان واجبران خسارت و ترم

لذا برخالف گذشته  ه دولت نسووبت بووه خسووارت هووای وارد شووده از  .این قاعده مست نا دانست 

طرف او به اشخاص دیگر مصونیت داشت امروزه مسئولیت موودنی دولووت امووری پذیرفتووه شووده 

 است.

، در پاسخ به این پرسن  ه  را اشخاص اعووم حا  به هر روی و صرفه نظر از مطالب پین گفته

از حقیقی و حقوقی و اعم از خصوصی و عمومی، در برابر دیگری مسئو  به جبران خسارت می 

حقوقی مجزا را بررسی نمود زیرا  ه مبنای نظری مسئولیت مدنی در حقوووق باید دو نظام  ،باشند

 بر  سعی  قسمت   دراین   م است و لذااروپا متفاوت از مبانی نظری مسئولیت مدنی در حقوق اسال
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بررسووی دولت بر آنها استوار اسووت را   از  خسارت  مطالبه   ه  نظری  هایبنیان  و  مبانی   ه  است   آن

  . نیم

 ( مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت در اسالمالف

نظام حقوق اسالمی دارای قواعد و اصولی است  ه فقها در  تب خود به تشریح آنها پرداخته اند 

 به هنگام نیاز جهت حل مشکالت، به یاری حکومت اسالمی می آیند.و 

علووی   " ه فرموووده انوود:  : این قاعده برگرفته از حدی ی از پیامبر اسالم است "علی الید"قاعده    _1

، به این معنا  ه اگر شخصی بر ما  دیگری دست درازی  نوود ضووامن "ت حتی تودیهذخاالید ما  

، تهووران، انتشووارات 1380اصووو  فقووه،-ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسووالمی)محمدی،  ت اس

به موجب این قاعده  سی  ه ما  دیگری را تصرف می  ند در مقابوول .  (174دانشگاه تهران، ص

مالک ضامن است و تا زمانی  ه عین ما  وجود دارد ملزم به بازگردانوودن آن اسووت و اگوور مووا  

د. بنووابراین تعوورض بووه حقوووق مالکانووه نمایوو ت وارده را جبووران  ناقص یا تلف شود باید خسارا

اشخاص  ه از جانب اشخاص حقوق خصوصی باشد و  ه از جانب اشخاص حقوووق عمووومی 

 مجاز نبوده و موجب مسئولیت است.

ان ": این قاعده نیز از حدی ی از پیامبر استخراج شده  ه فرمودنوود:  "مسلمما     ت حرم"قاعده    _2

ثالثون قاعده الفقهیه عامه -)مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه" حرمه الدمه  حرمه ما  المسلم

. ایوون (22الجزء ال ووانی، ص  مدرسه علی بن ابی طالب،، قم،1427تجری فی مختلف ابوا  الفقه،

قاعده به این معنا است  ه همانطور  ه جان و جسم اشخاص باید مصون از تعرض باشد، اموووا  

ون از تعرض و تصرف باشد و لذا هرگونه تجوواوزی بووه حقوووق اشووخاص اشخاص هم باید مص

 مجاز نبوده و در صورت تجاوز، فرد متجاوز مسئو  است.

 فووی  الضرار  و  الضرر":  فرمودند   ه  شده  گرفته  پیامبر  از  حدی ی  از  قاعده  این:  "الضرر"قاعده    _3

رری، یعنی حکمی  ه به واسطه آن ضوورری بووه ض  حکم  اسالم  دین  در   ه  معنی  این  به   "االسالم
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، تهران، دانشگاه 1جلد ،  1388 سی وارد شود، وجود ندارد )بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه،  

از یک سو قانونگذار می تواند بووا توجووه بووه ایوون قاعووده بعضووی حقوووق (.  2۵۵امام صادق، ص  

قووانون   40 نانچووه در اصوول    اشخاص را جهت جلوگیری از ورود زیان به دیگران محدود  نوود.

 را  خووود  حق  اعما   نمیتواند   س  هیچ"   اساسی ایران و تحت تاثیر این قاعده بیان شده است  ه:

  نووین  قاعووده  ایوون  دیگوور  سوووی  از  و  "دهوود  قرار  عمومی  منافع  به  تجاوز  یا  غیر  به  اضرار  وسیله

بی تووا، مکاسب،    ،  مرتضی  شیخانصاری،  )  شود  جبران  باید  ضرری  هر   ه   ندمی  اثبات  را  حکمی

 از  نوواگزیر  خووود  هایبرنامووه  و  وظووایف  اجرای  در  دولت   اگر  لذا   (.373 اپ رحلی، ص  تبریز،  

 مطالبووه حق هم دیده زیان  ند، می استفاده خود نفع به قاعده این از و است   دیگران  به  زدن  ضرر

 .آید می طرف دو هر   مک به  واقع در  قاعده این و دارد  قاعده همین  اساس بر را  خسارت

 ند  ووه اگوور  سووی مووا  دیگووری را تلووف  نوود قاعده اتالف و تسبیب: قاعده اتالف بیان می  _4

مسئو  است و طبق قاعده تسبیب هم، هر  سی  ه سبب اتالف ما  دیگری شود مسووئو  اسووت 

ن داد ما  نیووز از بووییعنی زمینه تلف را فراهم  ند به صورتی  ه اگر شخص آن  ار را انجام نمی

 می رفت.ن

 الف( مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت در حقوق اروپا

این نظریه اولووین بووار در  شووور فرانسووه و بووا مبنووایی اخالقووی مطوورح شوود و   نظریه تقصیر:  _  1

بهرامی  یا تقصیری مرتکب شده باشند) موجب آن مسئولیت اشخاص در مواردی است  ه خطابه

در این نظریه، احراز تقصیر (.  4۵، ص 3،تهران، میزان،     13۹4احمدی، حمید، مسئولیت مدنی،

طبق این نظر زمانی   . ه جبران خسارت را توجیه می  ند صیر است و رابطه علیت بین زیان و تق

 ه دولت در انجام اعما  خود مرتکب تقصیر شود مسئو  بوده و زیاندیده با اثبات تقصیر دولت 

 .ودقادر به دریافت غرامت خواهد ب و رابطه سببیت میان زیان و تقصیر
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نظریه خطر) بدون تقصیر(: هر ند  ه حقوق نوین مسئولیت مدنی، در  لیت خوووین بوودون   _2

لیکن مسئولیت مبتنی بوور عوودم تقصوویر نتیجووه تحوووالت ،توجه به نظریه تقصیر قابل اعتنا نیست  

صورت گرفته در روح اجتماع بوده و دولت را ملزم بووه پووذیرش ایوون دگرگووونی در سوواماندهی 

شوود ان نموده است. نظریه بدون تقصیر همراه با انقال  صنعتی مطوورح  مناسبات خود با شهروند

یووا در   ،داد  ه در آنها  سی مقصوور نبووودگاها حوادثی رخ می، را  ه در پی صنعتی شدن جوامع

اثبات آن غیرممکن یا مشکل می نمود و اتکا به نظریه تقصیر موجب مووی   ،صورت وجود تقصیر

معتقدنوود  ووه انصوواف و  ربوودون تقصووید. طرفداران نظریه شد  ه این گونه خسارات، جبران نشو 

 ند  ه هر فرد مسئو  آثار زیانبار عمل خود باشوود و عادالنووه نیسووت  ووه افووراد عدالت اقتضا می

مجبور به تحمل زیان ها و خسارت های ناشی از عمل غیر باشند. در این نظریووه صوورف وجووود 

) حسووینی مسئولیت مووی گووردد  موجب تحقق  رابطه علیت بین فعل زیانبار و خسارت وارد شده،

ایوون .    (7۵-6۵، تهران، نشر جهاد دانشگاهی،صص1، جلد1370نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی،  

موجب گسترش قلمرو مسئولیت مدنی و تسووهیل   مدنی  نظریه با حذف تقصیر از ار ان مسئولیت 

به موجب ایوون نظریووه .  دعاوی جبران خسارت گشت و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمود

هر فردی  ه در اثر فعالیت های خود محیطی خطرناک برای اشخاص دیگر به وجووود آورد بایوود 

شخاص حقوووقی عمووومی  وواربرد خسارت های ناشی از آن را جبران نماید. این نظریه در مورد ا

دانند  ووه از اعمووا  دانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطری میوسیع تری دارد و ا  ر حقوق

. (44، تهووران، دادگسووتر، ص1376) غمامی، مجید، مسئولیت موودنی دولووت،  او ایجاد شده است  

ن و تجدید آدیل  به تع  انتقادات بسیاری  ه به این نظریه وارد شد، طرفداران نظریه خطر را وادار

نظریووه خطوور  از جملووه ه گونه ای  ه  ندین نظریووه جدیوودنظر در ضوابط و معیارهای آن  رد ب

 ووه شوورح ایوون نظریووات مطرح نمودند  را  نامتعارف، نظریه تضمین حق و نظریه قابلیت انتسا   

 مربوط به بحو حاضر نمی باشد.
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دولت را به طور  امل بوور تئوووری هووای   در هر صورت به نظر میرسد  ه نمیتوان مسئولیت مدنی

هووایی  ووه دارد حقوق خصوصی مبتنی نمود زیرا  ه حقوق عمومی به دلیل ویژگی هووا و  ار رد

از  رایی مسئولیت بوودون تقصوویر  مستقل تبیینی تواند می می باشد و مستقل از حقوق خصوصی

  ارائه دهد.ت دول

بووه نظریووه برابووری افووراد در توان  توجیه مسئولیت بدون تقصیر دولت میبه نظر میرسد  ه برای  

شود  ه با افراد در حالووت هووای برابری در مقابل قانون زمانی حاصل میمقابل قانون استناد  رد.  

 .عادی و شرایط مشابه یکسان برخورد شود

ر دارنوود بووه صووورت و لذا مفاد یک قانون باید برای  لیه افرادی  ه در موقعیت مورد نظوور قوورا 

)زراعی، محمدحسین، حا میت قانون در اندیشه های سیاسووی و یکسان حق و تکلیف ایجاد  ند

 برابوور در همووه"خود بیان داشووته  ووه   7اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده      (.۵1حقوقی، ص

 قووانون حمایووت  از تبعووی  بوودون و یکسووان صووورت بووه  ووه دارند  حق  و  هستند  مساوی  قانون

 بوور  تبعی   بدون  باید  قانون،  مفاد  عبارتی  به  و  تکلیف  و  حق  فوق  نظریه  برابر   ."باشند  برخوردار

میل تکلیف و الزامی بیشووتر از آنچووه تح باعو  خسارت، ماندن جبران بال و گردد  اعما   اشخاص

گوییم بایوود  شند می باشد. زمانی  ه از برابری افراددرمقابل قانون سخن میدیگران بر دوش می

قائل به این مطلب باشیم  ه زیان وارد بر افراد حتی در صورت عوودم ارتکووا  تقصوویر از سوووی 

زیاندیووده در مقابوول ایوون تحمیوول، دولت هم نباید بدون جبران باشد زیرا اگر برخالف این باشد  

 نابرابر پنداشته شده است لذا برابری افراددرمقابل قانون مبنای مسئولیت بدون تقصیر است. 

برای توجیه مسئولیت بدون تقصیر دولت می توان به نظریه برابری در مقابل هزینه های عمووومی 

برابووری در مقابوول قووانون اسووت. در نیز استناد  رد. در واقع این نظریه، قرائتی متفاوت از نظریووه  

حقوق فرانسه علی رغم اهمیت نظریه خطر در مسئولیت بدون تقصیر تمایل بسیاری وجووود دارد 
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های عمووومی مبتنووی ه ه مسئولیت بدون تقصیر دولت را بر نظریه برابووری افووراد در مقابوول هزینوو 

  .نمایند 

، عوودم پرداخووت 178۹شووهروند  اعالمیه حقوووق بشوور و    13به موجب اصل    رویه قضایی فرانسه

خسارت به شهروندان را تحمیل هزینه زاید بر خسارت دیده می دانوود و معتقوود اسووت  ووه اگوور 

شهروند در مقابل زیان وارده در نتیجه عمل دولت غرامت دریافت نکند عالوه بر مالیات متحمل 

   .شودهزینه بیشتری می

در آلمان نیز دولت در موارد تصرف و تملک امالک اشخاص مسئولیت مدنی دارد و برای توجیه 

آن دالیلی آوردند  ه نشان دهنده پذیرش تئوری برابری در مقابوول هزینووه هووای عمووومی اسووت. 

اندیشمندان آلمانی معتقدند  ه اگر از تصرف و تملک اموا  و امالک عموم جامعه منتفع شوووند، 

 های آن نیز بین عموم سرشکن شود.  هباید هزین

توان نظریه برابری در مقابل هزینووه هووای عمووومی را توووجیهی بوورای حا  در حقوق ایران آیا می

مسئولیت بدون تقصیر به حسا  آورد و آیا قانونی وجود دارد  ه ایوون نظریووه مبنووای آن باشوود؟ 

نظریووه مووی توانوود بوورای توجیووه ای از اساتید برجسته حقوق اداری ایران معتقدنوود  ووه ایوون عده

) عبوود الحمیدابوالحموود، حقوووق مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در حقوق ایران به  ار آیوود  

ر خووود مطوورح اما مستند قووانونی بوورای ایوون بوواو(  767، ص، تهران، نشرتوس137۹اداری ایران،  

یکی   شده اند  گذاریپایه  مبنای این نظریه   ه  بری  ترین قوانینبرجسته  نظر میرسد  ه  اند. بهنکرده

قووانون  ۵7الیحه قانونی نحوه خرید و تملک امالک و اراضووی اشووخاص اسووت و دیگووری موواده  

اجرای مقررات شهری  ه جنبه عمومی دارد و به تصووویب انجموون "شهرداری  ه مقرر می دارد:  

قوانین و   رسیده پس از اعالم برای  لیه سا نین شهر الزم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود

وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به اشخاص و موسسات معینی اتخا  شده باشد پس از ابالغ 

و همین اندازه  ووافی   "توانند شکایت  نند...درصورتی  ه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می
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ئولیت )مشووتاق زرگوووش، مسوو  است تا بتوان قائل به پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران بود

نشان دهنووده   ،قانون اساسی  1۹و    ۵1. همینطور اصل  (334، تهران، میزان، ص138۹مدنی دولت،  

 پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران است.

به   اشخاص  بر  وارده  زیان   ه  است   آن  مدنی  مسئولیت    ار ردهای  ترینعمده  از  یکیبه هر روی  

 ایوون بووه را مووا  ووه باشد  ایگونه  به  دولت   مسئولیت   مبنای  باید  نتیجه  در  و  شود  جبران  نحو  امل

بدون تقصیر با حذف عنصر تقصیر از فرایند دادرسی خووود را   مسئولیت   نظام.   ند  نزدیکتر  هدف

 بیشتر از آنکه جانبدار دولت نشان دهد ادعای حمایت از شهروندان را دارد.

در مسئولیت مدنی دولت، حق زیان دیدگان در دریافت غرامت و تکلیف دولت برای هر ند  ه   

 ) اصل قانونی بودن(،گیردجبران زیان های وارده به افراد همه از قانون سر شمه می

 امنیووت  و استقال  از مندی بهره استحقاق افراد تمامیداشت  ه  مد نظر را نیز  باید این نکتهلیکن  

ی را دارند و این حق اشخاص نباید به جهت خیر و منافع جامعه نفی شده یا نادیووده گرفتووه فرد

 .  شود

تیجه زیووان افووراد مسئولیت مدنی شده ودر ننق  این حقوق به هر صورت  ه باشد منجر به  لذا  

 نانچه بووه واسووطه  و در مسئولیت مدنی حق و تکلیف در برابر هم قرار گرفته  د.باید جبران گرد

بووه نحووو عملی از جانب دولت حق افراد، نق  یا ندیده گرفته شود باید دولت ایوون غرامووت را  

و زیان از  ه عملی به وجووود آمووده  پرداخت  ند و در این راستا اهمیتی ندارد  ه خسارت امل  

 است  

 

Fred L. Morrison, The Liability of Government for Legislative Acts in 

the United States of America, The American Journal of Comparative 

Law, Vol46, p۵31,1۹۹8          
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قانون هم موجب میشود  ه به این مطلب قائل باشیم  ه همین  ه حقوق نقوو  شووده   حا میت  

ثبات نق  تکلیف از ا  به  نیازیگرفته باشد دیگر  قرار  قانونگذار  اعالم  و  شناسایی  مورد  شهروندان

 باشد.جانب دولت ن

Boris Starck, The foundation of Delictual Liability in Contemporary 

French Law: An Evaluation and a Proposal, Tulane Law Review, vol.48, 

1۹73 ,pp1061-74 

 بووه  حووق  این  نق   و   همینکه حق مورد تجاوز توسط قانونگذار مورد شناسایی قرار گرفتهلذا  و  

 نانچووه در الیحووه قووانونی .  شووودمی  الزامی  خسارت  پرداخت   شود  اثبات  عمومی  مقامات  وسیله

نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظووامی دولووت، 

از سوی مقامات دولتی نگردیده و با تحقق نقوو   خت خسارت مالک منوط به نق  تکلیفپردا

 ناپذیر است.دنی نسبت به خسارت وارده اجتنا حق مالکیت، ایجاد مسئولیت م

 مسئولیت   گستره   ه  است   این  دولت   مدنی  مسئولیت   حوزه  در  ها  پرسن  ترین  مهم  از  یکی  حا  

 حد است؟    ه تا دولت  مدنی

، بر عهده دولت قرار انمندی از یا ناممکن شدن بهرهحق  مسئولیت الزامی است  ه در پی تضییع  

 .میگیرد

لووذا مسووئولیت نشووان .یت است نایی است بوور الووزام  برابر مصونیت قرار دارد و مصونمسئولیت در  

باشد و اصوالً ایجاد زیان و انتسا  آن بووه دولووت دهنده نبود معافیت و مصونیت برای دولت می

شود. مدنی بودن هم بر وجه غیر اداری، غیر سیاسی باعو تکلیف دولت به پرداخت خسارت می

) بیووژن حوواجی عزیووزی، روش هووای جبووران ین تکلیف دولووت داللووت داردو غیر  یفری بودن ا

. بووا ( 1380، 36خسارت در مسئولیت مدنی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شوواهد، شووماره 

های مختلف حقوقی به این نتیجه خووواهیم رسووید مطالعه قوانین حا م بر حقوق عمومی در نظام
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یت  اموول دولووت جبران خسارت افراد است بنابراین مصون  ،قانونگذاران ه تمایل اصلی و غالب  

 همووان بووه باید .…متحده ایاالت"م الً قانون دعاوی فدرا  آمریکا بیان می دارد  ه   اصالت ندارد

یووا قووانون  "ئو  باشووندمس مشابهی احوا  و اوضاع تحت  و خصوصی  شخص  یک  اندازه  و  شکل

پادشاه ماننوود شووخص بووالر و دارای   "ننده این مطلب است  ه  دعاوی پادشاه در انگلستان بیان   

و این موارد نشووان دهنووده اصووالت مسووئولیت موودنی دولووت و غیوور   هلیت، مسئولیت مدنی داردا

 گستردگی مسئولیت مدنی دولت است لوویکن دولووت  ،است نایی بودن آن است. هر ند انتظار اولیه

هسووتند، موووقعیتی زمند مصووونیت هووا و معافیووت هووا جهت مدیریت جامعه نیا  ها به این بهانه  ه

و لذا مسئولیت مدنی دولت هر ند یک اصل بوجود اورده اند  حکومت و شهروندان    نابرابر میان

 11در موواده موو ال  .دارای است نائات فراوانی می تواند باشددر نظام های مختلف حقوقی است اما  

در موووارد اعمووا  حا میووت دولووت مصووون از   "ن بیان شده است  ووه  قانون مسئولیت مدنی ایرا

رسد  ووه مسووئولیت موودنی به نظر مینگاه ابتدایی به قوانین ایران .در  "سارت می باشدپرداخت خ

دولت به صورت گسترده و فراگیر مورد پذیرش قرار گرفته و عالوه بر مراجع اجرایووی، دسووتگاه 

 11شود اما با مطالعه دقیق تر باید متذ ر شد  ه در موواده   قضایی و قانون گذاری را نیز شامل می

 ند نقص وسایل است و تنها قانون مسئولیت مدنی، عاملی  ه مسئولیت مدنی دولت را ایجاد می

. …..باشوود  وسایل  نقص  به  مربوط  و  نبوده  آنها  عمل  به  مستند  وارد  خسارت..  …"در موردی  ه

ت دولووت مسووئولی پووذیرش  ه رسد می نظر به  و  "بود  خواهد  خسارت  پرداخت   به  مکلف  دولت 

همراه با ا راه است. در  یل ماده هم دولووت را در موووارد اعمووا  حا میووت از پرداخووت غرامووت 

شوورط اقتضووای ضوورورت، تووامین منووافع  3معاف دانسته است هر ند  ه این معافیت همووراه بووا  

وجود این سه شرط دولووت از پرداخووت اجتماعی و مطابق قانون بودن است لیکن در هر حا  با  

غرامت در موارد اعما  حا میت معاف می باشد. نتیجه اینکه هر  ند مسئولیت موودنی در ایووران 
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متوجه هر سه ر ن حکومت می شود لیکن است نائات وارد شده بر این مسئولیت انوودک نبوووده و 

   ناپذیر بسیار است.های جبرانگستره زیان

 توجیه مسئولیت دولت نظریاتی ارائه شده  ه   ر انها خالی از فایده نمیباشد. یعلی ایحا  برا

های فردگرا: در این نظریه ها مبنای تشکیل دولت و اعطای حا میت، حفووح حقوووقی تئوری  _  1

) جووان داری از این حقوق می باشداست  ه افراد به طور طبیعی دارند و دولت نیز مکلف به پاس

، 1382،  1ئوری حقوقی در غر ، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشوور نووی،   لی، تاریخ مختصر ت

در .  لت دارای اهمیت برابر است و لذا تضمین حقوق افراد در مقابل یکدیگر و خود دو(  306ص

نظریه های فردگرا مبنای مسئولیت دولت همانی است  ه در گذشته مبنای مصونیت او شده بووود 

لت ابزاری جهت حمایت از دولت در مقابل شهروندان بود بدین معنی  ه در گذشته مصونیت دو

لیکن به دلیل تهاجمات دولت به حقوق شهروندان، این شهروندان هستند  ووه نیوواز بووه حمایووت 

 .سئولیت مدنی دولت می باشندداشته و خواستار م

این نظریه در تضعیف مصونیت دولت تاثیر گذار بود و باعو ایجاد فضووایی شوود  ووه دولووت بووه 

 .مسئولیت مدنی شناخته شود ت حداقلی دارایصور

ای نظریه غالب این بود  ه علی رغم اینکه دولت به واسووطه یووک تئوری رقابت آزاد: در دوره  _2

از علووت وجووودی خووود  ووه   اش،  قرارداد اجتماعی شکل گرفته، با مداخالت اقتصادی گسووترده

و لذا دولت باید امکان رقابت آزاد را فراهم  وورده و   لکیت است فاصله گرفته است  حمایت از ما

های اقتصادی دوری  ند. این نظریه در نظم حقوقی  شورهایی  ه مداخلووه از مداخله در فعالیت 

های اقتصادی را برای نظم سیاسی، حقوووقی و اقتصووادی ضووروری مووی دانسووتند دولت در حوزه

تاثیر گذار بوده و باعو ایجاد مسئولیت مدنی دولت گردید. بدین ترتیب   همچون آلمان و فرانسه

سعی بر آن شد  ه برخی اعما  دولت م ل انعقاد قرارداد ها را تووا حوود ممکوون مشوومو  قوووانین 

 نین تالشی باعو پیداین مفهوم عمل حووا میتی .حا م بر روابط اشخاص خصوصی قرار دهند
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یجه آن شد  ه مسووئولیت موودنی دولووت نسووبت بووه اعمووا  در مقابل عمل غیر حا میتی شد و نت

 .گردید واقع پذیرش مورد  غیرحا میتی )عمل تصدی(

تئوری حا میت قانون: با وجود تاثیر نظریه های پووین گفتووه در ایجوواد و توسووعه مسووئولیت   _3

لووت نظریه برای مسووئولیت موودنی دو  مدنی دولت، باید تئوری حا میت قانون را تاثیر گذار ترین

) منووو هر   اسووت   دولت   مقابل  در  خصوصاً  اشخاص  حقوق  تضمین  و  تامین  آن  هدف   ه  دانست 

، 2تهووران، دانشووگاه تهووران،  ، 137۵، طباطبووایی موووتمنی، آزادی هووای عمووومی و حقوووق بشوور

حا  با توجه به این اصل و در جهت توجیه اصل بودن مسووئولیت دولووت در مقابوول   ( .  228ص

 ه حا میت قانون به عنوان یک قاعده حقوقی در نظوور گرفتووه شووود، اشخاص باید بگوییم وقتی  

تواند بدون ضمانت اجرا باشد زیرا  ه بین حا میت قانون و ضمانت اجوورای آن نق  قانون نمی

ی مستقیم است بنابراین هنگامی  ه حا میت قانون بوور قوورار اسووت نقوو  رابطه  ،یعنی مسئولیت 

ایجاد مسئولیت مدنی می گردد و نتیجتوواً اینکووه بووا اصوول قانون، نق  حقوق افراد بوده و باعو  

بودن حا میت قانون، مسئولیت مدنی نیز یک اصل میباشد. هر  ند  ه حا میت قانون عالوه بوور 

توانوود بووه حمایت از شهروندان، از دولت و الزامات و اختیارات آن نیز حمایت مووی  نوود  ووه می

 ب نبوده و  هره است نایی دارند. ت ها غالصورت پذیرش مصونیت او باشد لیکن این مصونی

 .اشت مگر در موارد است نایی مصرحنابراین باید اصل را بر الزام دولت به جبران خسارت ها گذب

  نین اصلی نتایجی دارد ازجمله:

است نایی بودن مصونیت: وقتیکه سخن از اصالت داشووتن مسووئولیت باشوود مفهوووم مقابوول آن   _1 

 ه خروج دولت از الزام ناشی از ورود زیان به اشخاص  ووه بووه صووورت بدین صورت می شود 

صورت است نایی است و باید مووورد بیووان و اعتووراف قانونگووذار قوورار به    ، لی باشد و  ه جزئی

  گیرد.
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گسترش مسئولیت: یکی دیگر از آثار اصل مسئولیت دولت، گسترش دایره مسئولیت است  ووه _2

باشد. این اصل ایجا  می  ند  ه در صورت مردد بووودن میجهت حمایت از حقوق شهروندان  

در مورد مسئولیت دولت در موارد ایراد خسارت به اشخاص و همینطووور در موووارد تردیوود بووین 

   مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت  ارمندان، دولت را مسئو  بدانیم.

مصونیت موقعیتی   ،ولت   ر این نکته ضروری است  ه در مسئولیت مدنی دمتاسفانه  با این همه  

در فرانسه فقط قوه   م الهای حقوقی متفاوت است  بین نظامت بیت شده دارد و فقط گستره آن در  

 شود و در ایاالت متحده گستره سازمانی و موضوعی وسیع تری دارد.مقننه را شامل می

 انواع غرامت -2

اصالت مسووئولیت دولووت حا   ه مشخص شد  ه قواعد حقوقی حا م بر مسئولیت نشان دهنده  

است باید روشن گردد  ه غرامت پرداختی دارای  ه ماهیتی است و میزان آن باید تا  ه انوودازه 

 :باشد؟ خسارت پرداختی به زیان دیده ها از دو حالت خارج نیست 

غرامت جبرانی: زمانی غرامت قابل پرداخت، ماهیت جبرانی دارد  ه شخص زیان دیده را در _1 

 .موقعیت قبل از ایجاد زیان قرار دهدهمان 

1۹۹6 ,p77 .  این اصطالح بدین معناست  ه باید به زیان دیده غرامت  امل پرداخت شود و این

 .های او را دربرگیردزیان غرامت از لحاظ حقوقی و عملی همه

گر به دیده توجه نمی شود بلکه عوامل دیغرامت ترمیمی: در نظام غرامت ترمیمی تنها به زیان_2

های پرداختووی ویژه عامل زیان در تعیین میزان غرامت موثر است و باعو محدود شدن خسووارت

ع زیان نیست و تنها زیان دیده در وضعیت پین از وقو میشود. در این نظام هدف، قرار دادن زیان

  د.شو ضعیت زیان دیدگی  امل خارج می از و، دیده

باید بیان داشت  ه نظام جبرانی بودن غرامت با مصووونیت و معافیووت ارتبوواطی نوودارد وهوور  ووه 

ها و معافیت ها بیشتر باشد از جبرانی بودن غرامت بیشتر فاصله گرفته می شووود. گستره مصونیت 
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وجود مصونیت و معافیت برای دولت نشانه واضحی از تمایل یک نظام حقوقی در حا م  ووردن 

به جای جبران است. یکی دیگر از نشانه های عدم تمایل قانونگذار به برقراری نظووام اصل ترمیم  

جبرانی در یک نظام حقوقی، محدود ساختن گستره مفهومی زیان و قرار دادن شرایط برای قابوول 

پرداخت شدن خسارت است به عنوان نمونه اگوور مقوونن بیووان دارد  ووه ضوورر معنوووی یووا زیووان 

ی شود یا تنها زیان های ویژه ای قابل جبران هستند  نین رویکردی اقتصادی، ضرر محسو  نم

 حا ی از ترمیمی بودن غرامت ها دارد. 

با توجه به موارد فوق باید بیان داشت  ه متاسفانه ساز و  ارهای موجود در نظام هووای حقوووقی 

متهایشووان جهت جبران خسارات افراد، تامین  ننده تمامی حقوق آنها و جبووران  ننووده  اموول غرا

نیست. ماهیت غرامت در مسئولیت مدنی دولت و حقوق عمومی هویتی جبرانی ندارد زیرا  ه از 

دارای محوودودیت اسووت و   ،یکسو دولت دارای مصونیت است و از سوی دیگرهم گستره زیووان

اینکه گروهی بیان داشتند  ه در مسئولیت مدنی دولت، پرداخت خسارت ها ماهیتی جبرانی دارد 

توان گفت  ه در باور درستی نمی باشد و تنها می.  ه نحو  امل پرداخت می شود  ت ها بو خسار

 .و خسارت ها تالش شده است بعضی نظامهای حقوقی برای پرداخت  امل غرامت ها 

با این همه برای روشن شدن ماهیت غرامووت در مسووئولیت موودنی دولووت الزم اسووت  ووه بووین  

بدون تقصیر تفکیک  نیم. در اغلووب نظووام هووای حقوووقی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت  

گستره ی ضرر و زیان در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مشووابه اشووخاص حقوووق خصوصووی و تووابع 

با توجه به سوواز و  ارهووایی   ،ولیت مبتنی بر تقصیر دولت مسئ  در  دیگر  سوی  از   قوانین آنهاست.

 ه از قبل وجود دارد م ل بحو مصونیت ها یا الزام زیاندیده در اثبات رابطه سببیت، حمایووت از 

دولت لحاظ شده است و دیگر توجیهی برای محدود  ردن مسئولیت دولت وجود نوودارد و لووذا 

در مسووئولیت مبتنووی در این نوع مسئولیت سعی شده  ه خسارت تا حدی جنبه جبرانی پیدا  ند. 

های قابل ادعا توسووط خواهووان بر عدم تقصیر پرداخت خسارت جنبه ترمیمی دارد و گستره زیان
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محدود شده و برخی زیان ها م ل زیان معنوی یا زیان هایی  ه از متفرعات زیان اصوولی هسووتند 

ملووک شووده قابل مطالبه نمی باشند. به همین دلیل فردی  ه ملک او در نتیجه یک طرح دولتووی ت

عادالنووه و "از طرف دیگوور اصووطالحاتی نظیوور    .  ن معنوی یا اقتصادی نمایدنمی تواند ادعای زیا

 ه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت دیده می شود نشان دهنووده جنبووه  اموول   "منصفانه

قانون بلژیک  ه در مورد مسئولیت مدنی ناشووی از سوولب مالکیووت   11نبودن غرامت است. اصل  

در مورد غرامت و خسارتی  ه باید به مالک پرداختووه شووود از اصووطالح منصووفانه اسووتفاده   است 

 رده است و نویسندگان حقوقی این  شور هم در جهت تفسیر آن بیان داشتند  ه از منظر قووانون 

و دولووت توووازن شود  ه بین منووافع مالووک  گذار غرامت جنبه  امل نداشته و به میزانی تعیین می

در حقوق ایران نیز ماهیت غرامت در مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر ترمیمی اسووت     .دایجاد نمای

و این مطلب با مطالعه قوانین روشن می شود لیکن در مسئولیت موودنی ناشووی از تملووک امووالک 

توسط دولت، قانونگذار اند ی سخاوت بیشتری به خوورج داده و گشوواده دسووتانه بووا زیووان دیووده 

این قانون، مالک تعیین قیمت، بهووای عادلووه روز در نظوور گرفتووه   ۵ماده  برخورد نموده است. در  

شده و در تبصره های آن شرایطی مقرر شده است  ه حالت باالرونده پرداخت غرامت را نشووان 

میدهد. لیکن به نظر میرسد  ه ماهیت غرامت در مسئولیت مبتنی بر تقصوویر ایووران هووم، ترمیمووی 

جبرانی نیز دارد زیرا  ه در مورد مطالبه برخی خسووارت   است هر ند  ه  مابین سمت و سوی

 . دارد  وجود  هاییمحدودیت   ها م ل عدم النفع و از دست دادن فرصت،

 یسوووی  از   ووه  انوود  نموووده  بیووان  دولووت،  مدنی  مسئولیت   در  غرامت   ترمیمی  ماهیت   توجیه  جهت 

زیان ها و دادن ماهیت جبرانی به غرامت ها باعو افزاین هزینووه هووای دولووت   فهرست   گسترش

و لذا پرداخت  امل غرامت های ها می شود  و افزاین مالیاتمی شود و تأمین این هزینه ها باع

دیگر اگر در مسووئولیت   سوی  ازو  .  شودشتر بر دیگر افراد میزیان دیدگان باعو تحمیل هزینه بی

ز پرداخت  امل خسووارت و بازگردانوودن زیووان دیووده بووه حالووت سووابق مدنی حقوق خصوصی ا
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شود به دلیل برابری میان افراد است و حفح این برابری مبنای مسئولیت مدنی حقوووق صحبت می

خصوصی است لیکن در حقوق عمومی، دولت و شهروندان نابرابر هستند و این نووابرابری بوورای 

ها را بر متوازن سوواختن توان تالش. حدا  ر میتحقق وظایف دولت و حقوق عمومی الزم است 

های زیاندیوودگان توان به علووت پرداخووت  اموول خسووارتها معطوف ساخت و نمیاین نابرابری

دولت را ناتوان  رده و اعضای جامعه را از بهره مندی  امل و مناسب از خدمات دولت محووروم 

قابل طوورح اسووت و در مسووئولیت سازیم و لذا پرداخت  امل خسارتها تنها در حقوق خصوصی  

مدنی دولت به دلیل وجود معافیت ها مسئولیت ها و شرایط خاص امکان تحقق ندارد هر ند  ه 

در حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، غرامت ها جنبه حدا  ری داشووته و در مسووئولیت مبتنووی بوور 

 عدم تقصیر جنبه حداقلی.

اما  نین دالیلی  نمیتوانند عدم جبران  اموول خسووارت شووهروندان را توجیووه  ننوود زیوورا  ووه در 

اصوول جبووران عقل حکم به جبووران  اموول ان میدهوود و صورت تضییع هر حق مشروعی، شرع و 

از طرفی هم اجرای عدالت وجبووران   .خسارت از مهم ترین اصو  حا م بر مسئولیت مدنی است 

 ار ردهووای حقوووق بووویژه حقوووق مسووئولیت موودنی اسووت و  نووین   خسارت ها از عمده ترین

استدالالتی اگر هم صحت داشته باشد نمیتواند تحمیل خسارت به عده ای را توجیووه نمایوود لووذا 

 همت قانونگذار را می طلبد تا با اصالح قوانین سعی در تامین بیشتر حقوق شهروندان  ،این زمینه

  نماید.
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در حقوق عمومی  ه در طی قرن ها بر گلوی اشخاص پا می فشرد و عرصووه را مصونیت دولت  

اندک اندک زمینه را برای پذیرش مسئولیت   ،بر آنها تنگ  رده بود نهایتاً تحو  یافته و این تحو 

 مصووونیت   وجووود  با  نلیکاین مسئولیت در طی سا  ها گسترش یافت  .  مدنی دولت فراهم نمود  

در هر صورت در بووا  مسووئولیت موودنی   .آن را مطلق و حتمی خواند  تواننمی  ،جامانده  به  های

اتووالف و ،  الضوورر  "دولت باید قائل به اصل بودن آن باشیم زیرا  ه در حقوق اسالم طبق قواعد  

 و بوووده جبران به مکلف زند  زیان  دیگری  به   ه  شخصی    "و علی الید  مسلمما     حرمت   ،تسبیب 

تئوری   ،اصل حا میت قانون  ،های فردگراتئوری  هم  اروپایی   شورهای  حقوق  در  و  است   مسئو 

توجیه  ننده اصل   ،برابری افراد در مقابل قانون و نظریه برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی

بودن مسئولیت مدنی دولت و اصل جبران خسارت از جانب او می باشد هر نوود  ووه اسووت نائات 

وارد غیر است نایی باید بنا را بر جبران  امل خسارت هووای اشووخاص این اصل بسیارند لیکن در م

از جانب دولت دانست زیرا  ه منطقی و منصفانه نیست  ه زیان حاصل از اقووداماتی  ووه عموووم 

جامعه از آن منتفع می شوند بر گروه اند ی تحمیل شود حتی اگر جبران  امل این زیان ها باعو 

حقوووق افووراد مصووون از هرگونووه بایوود  شود و از طرف دیگر  تحمیل هزینه های گزاف به دولت  

ایوون اصوول  ،تعرض و تجاوز باشد و لذا هرگونه تعرضی باید موجب مسئولیت گووردد و بنووابراین

اقتضا می نماید  ه در موارد تردید در مورد مسئولیت مدنی دولت اصل را بر مسئولیت گذاشته و 

 م.حکم به جبران خسارت اشخاص نمایی
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