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Abstract 
The theory of civil liability of government is from the generators of democracy in 

the modern age which was raised in the nineteenth and twentieth century, many 

countries were accepted. In the paper, it has been analyzed the obstacles and 

challenges to the legal institution of government civil liability in the context of note 

1 of article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative 

Justice Court, by using descriptive-analytical method. Briefly, the conclusion is that 

the main challenge is at three levels: "theoretical belief in the system of the 

Judiciary", "legal acts" and "the weakness of the doctrine of public law in Iran about 

the government civil liability as a legal institution". As a result, citizens have to go 

to general courts to determine the amount of damages. This situation is a clear 

indication of the failure of the idea of civil liability of government. 
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 دهیچک
 نوزدهم قرن در که است مدرن عصر در یساالرمردم مولودات از دولت یمدن تیمسئول یةنظر

 با حاضر نوشتار در. گرفت قرار یادیز یکشورها رشیپذ مورد ستمیب قرن در وشد  مطرح
 س  یتأس هایچالش و موانع لیتحل و یواکاو به ،یلیتحل – یفیتوص قیتحق روش از استفاده
 یادرسد نییآ و التیتشک قانون 10 مادۀ کی ۀتبصر چارچوب در دولت یمدن تیمسئول ی حقوق

 یاصل لشچا که است نیا قیتحق ی ریگجهینت اجمال. است شده پرداخته یادار عدالت وانید
 نیکترد بودن فینح» و «یقانون مصوبات» ،«هییقضا ۀقو مةمنظو ی نظر باور » سطح سه در

 در .است «یحقوق سیتأس کی عنوانبه دولت یمدن تیمسئول به نسبت رانیا در یعموم حقوق
. کنند راجعهم یدادگستر یهادادگاه به خسارت زانیم نییتع یبرا رندیناگز شهروندان جه،ینت
 .ستا دولت یمدن تیمسئول ۀدیا شکست بر یبارز شاهد ت،یوضع نیا
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 مقدمه
 تحوالت و رنسانس وقوع با. زد وندیپ شامدرنیپ عصر به توانیدولت را نم یمدن تیآغاز مسئول

 بر. شودیم مطرح خود اعمال قبال در دولت یمدن تیمسئول ةمزمزکم کم یآت قرون در یبعد
 یةسا در که دیآیشمار مبه تیمسئول بحث در مدرن میمفاه از دولت یمدن تیمسئول مبنا، نیا

 نوزدهم، قرن ةمین تا شودی. گفته مگرفتمورد توجه قرار  یساالرمردم یهاارزش در یتحوالت
 همچون یلسوفانیف ۀدیا یةسا در اصل نیا و ودب دولت یمدن تیمسئول عدم بر اصل
 ،یاجتماع ،یاسیس ،یفلسف تحوالت اما. است بوده تیحاکم یتئور زمینة در ،روسوژاکژان

 نهاد تولد موجب که داد سوق یسمت به را یاشهیاند یفضا نوزدهم قرن یحقوق و یاقتصاد
 .دش دولت یمدن تیمسئول
 طرح ن،یقوان یبرخ در «مشروطه نظام» ییشناسا و مشروطه انقالب از بعد اما رانیا در
 مشروطه، از شیپ تا. شودیم مطرح نامنسجم، صورتبه هرچند دولت، یمدن تیمسئول مسئلة
 آن از ماندهبرجای آثار به ینگاه و بود روهروب امتناع با رانیا در یمدن تیمسئول یحقوق نهاد

 ،یکوفسک ر.ک: نمونه یبرا) است بوده ایرعا برابر در حکومت یخودسر تیوضع یایگو دوران
 تیمسئول خصوص در نو یطرح انداختن یپ در مشروطه انقالب .(1319 ،یکسرو ؛1355
 ةمقول یضمن طوربه که یقانون نینخست. است بوده یاسیس نیادیبن تحوالت تبعبه اداره یمدن

 بوده 1301 صوبم یکشور استخدام قانون 64 مادۀ ،کرد ییشناسا را دولت یمدن تیمسئول
 از یکی نقض موارد در وزراء از ادارات نیمستخدم تیشکا مرجع»: دش مقرر آن در که است
 یقانون نیاما نخست .«خواهد بود زیتم یعال وانیآن د ابیو در غ یدولت یشورا قانون، نیا مواد
که  بود 1307به سال  یقانون مدن ،دیرس بیبه تصو یمدن تیعام در خصوص مسئول طوربهکه 

مقوله اشاره داشته  نیبه ا استیفاو  بیغصب، اتالف، تسب نیعناو لیذ 337تا  307در مواد 
 هادادگاهمذکور مورد توجه  نیدولت در چارچوب عناو یمدن تیمسئول ةاست. اما در عمل مقول
 بعد یهاسال در. کردندیکامل برخورد م اطیاداره با احت یمدن تیمسئول ةنبود و محاکم با مقول

 یبرا، 8/3/1313 مصوب ،«تهران دانشگاه سیتأس ۀاجاز قانون» بیتصو باخصوص به
 در استدالل و استناد با کشور وانید مذکور، قانون 3 مادۀ 3 ۀتبصر چارچوب در بارنینخست
 ماده، نیهم در« ...رهیغ و حقوق اضافه ای رتبه صیتشخ دراختالف ...»: عبارت صخصو
: هیرو وحدت یرأ ر.ک: زی)ن «یمال حق مطالبه یبرا استحقاق قیدتص» بر دال را خود تیصالح
 در را یمال حق ةمطالب اماد، کرکشور( احراز  عالی دیوان یعموم أتیه 25/10/1335 -2253
 در، 1339 مصوب ،یدولت یشورا قانون ادامه در. دانست یدادگستر یعموم محاکم تیصالح
 التیتشک ای هاشهرداری ای یدولت ادارات از ارتخس یادعا به یدگیرس» مذکور، کردیرو یراستا
 درستکرد.  فیشورا تعر نیا یهاتیصالح چارچوب در را( 2 مادۀ «ج»)بند « ...آنها به وابسته
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 تیقانون مسئول»تحت عنوان  یقانون اختصاص نینخست( 1339 بهشتیارد 7روز ) نیدر هم
 11 مادۀکه در  گذشتسنا  و یمل نیمجلس یمشترک دادگستر ونیسیکم بیاز تصو «یمدن
 دولت یمدن تیمسئول گونهنیبد و شد ییشناسا مشخصاً «دولت یمدن تیمسئول» سند، نیا
 .شد رفتهیپذ رانیا یحقوق نظام در صراحتبه

 ییشناسا باخواهانه عدالت هایآرماندر چارچوب  1357در سال  یانقالب اسالم یروزیبا پ
 عدالت وانید(، 171 اصل در ژهیو)به یاساس قانون اصول از یبرخ در دولت یمدن تیمسئول
. در شد یگذارهیپا «دولت» از تیشکا یبرا یمرجع مثابةبه یاساس قانون 173 اصل در یادار
 یةته در حاضر یاعضا از یبرخ که آنچنان ،یادار عدالت وانید 1360سال در زمینه نیا
« 1339 بهشتیمصوب ارد یدولت ینون شورابا الهام از قا»اند: داشته اظهار سند نیا سینوشیپ
به  یدگی، رس11مادۀ  1 ۀ. در تبصردش میو تنظ هی( ته62: 1372 ،ی: صدرالحفاظر.ک)

در  تیوضع نیا ناًیع 1385شد که در قانون سال  نییتع وانید ۀدولت بر عهد یمدن تیمسئول
 سال در یادار لتعدا وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون بیتصو با. دشتکرار  13مادۀ 
 چند سنت که نحویبه ،میبود باال مستقر  ت یوضع یمحتوا و مضمون در یراتییتغ شاهد 1392
که موضوع نگاه  شدرو هروب یراتییدولت با تغ یمدن تیدر خصوص مسئول یقانونگذار یادهه

 نوشتار حاضر است.  ةشناسانبیآس و نقادانه
 ی حقوق س  یتأس یهاچالش و موانعاست:  یدیکل پرسش نیپاسخ به ا یدر پ قیتحق نیا
 وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 10 مادۀ 1 ۀتبصر چارچوب در دولت یمدن تیمسئول
 ۀدیا شکست یایگو یتیوضع نیچن که است نیا قیتحق نینخست فرض ست؟یچ یادار عدالت
 نجایا در که است بوده مشروطه انقالب از سال صد از شیب گذشت از بعد دولت یمدن تیمسئول

 وضع نخست روازاین. میهست پرسش به پاسخ درصدد یلیتحلـیفیتوص روش از استفاده با
نقادانه و  یکردیرو با سپس ،شده گذاشته یبررس و بحث به یفیتوص یمنظر از موجود

 .شودیم پرداخته موضوع لیتحل به شناسانهبیآس
 

 دولت یمدن تیمسئول مسئلۀ انیب
 یها، پرونده1392 سال به یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون بیتصو زمان تا

 اسناد صراحتبه موضوع نیا. شدمی یدگیرس یادار عدالت وانید در دولت یمدن تیمسئول
 :است بوده عمل مورد ریز قرار به حقوقدانان نظر و ییقضا یآرا ،یقانون

که  1360مصوب  یعدالت ادار وانیقانون د 11مادۀ  1 ۀبه صراحت تبصر ؛یـ اسناد قانون
 یدادگاه عموم ۀبه عهد وانید قی... پس از تصدوارده خسارات زانیم نییتع»مقرر داشته بود: 

 وانید شعب ۀعهد بر خسارت قیتصد و دولت یمدن تیمسئول یهاپرونده به یدگیرس ،«تاس
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 1385 مصوب یادار عدالت وانید قانون 13 مادۀ 1 ۀتبصر در ناًیع مذکور ۀتبصر. است بوده
 .بود گرفته قرار دوباره دییتأ مورد

بود که  نیا یایگو ییوحدت رویة قضا یو آرا ییرویة قضا ؛ییوحدت رویة قضا یـ آرا
 یهابه پرونده یدگیرس دارتیباال، مرجع صالح یبه استناد مواد قانون یعدالت ادار وانید

 مورخ 1427 ۀشمار یرأ به توانیمربوط م یراآ نیتر. از مهماست بودهدولت  یمدن تیمسئول
 احراز ضرورت به مذکور یرأ در. کرد اشاره یادار عدالت وانید یعموم أتیه 5/12/1386

... »: بود دهش مقرر و حیتصر ،یرأ اصدار جهت وانید شعب توسط یمدن ت  یمسئول عناصر
 قانون 13 مادۀ 2 و 1 یبندها در مذکور اشخاص و مؤسسات طرف از خسارت ورود قیتصد
 یاصول عناصر و ارکان اجتماع و تحقق مستلزم ماده، آن 1 ۀتبصر موضوع یادار عدالت وانید

 و خسارت ورود قانون، خالف فعل ترک ای فعل ارتکاب بر مشتمل یمدن تیمسئول توجه مثبت
 رودو قیتصد... گرید انیب به و است مذکور عناصر نیب میمستق و بالواسطه تیسبب ةرابط وجود

 که است آن بر منوطالذکر فوق اشخاص به آن از یناش یمدن تیمسئول توجه و خسارت
 برخالف علت به وانید تیصالح قلمرو در یدولت مقررات ای یقطع آراء ای اقدامات ای ماتیتصم
 تخلف ای اراتیاخت از استفاده سوء ای تجاوز ای مربوط مرجع تیصالح عدم ای و آن بودن قانون
 سبب ای حقوق عییتض موجب یقانون فیوظا انجام از یخوددار ای مقررات و نیقوان اجراء در

 عناصر ،یعموم أتیه یاعضا که آنجا از«. ....باشد شده میمستق و بالواسطه خسارت ورود
 دنظریتجد چهارمة شعب ةدادنام ن،یبنابرا»: داشتند اعالم انیپا در ،بودند نکرده احراز را مذکور

 داده صیتشخ قانون موافق و حیصح... خسارت ورود قیتصدخواسته  به تیشکا رد بر یمبن
 عنصر چهار دیبا خسارت احراز یبرا وان،ید قضات نگاه در که شودیم مالحظه پس .«شودیم
 تیسبب رابطه وجود» و «خسارت ورود» ،«قانون خالف عمل» ،«فعل ترک ای فعل ارتکاب»

 قیتصد» به نوبت مذکور، عناصر احراز صورت در و شدمی یدگیرس «میمستق و بالواسطه
ورود و مطالبه » یدر خصوص دعاو «یقیاقدام تصد» کیدر  وانید نیبنابرا. دیرسیم «خسارت

 و ریتقص اثر بر» کردیم یگواه ،دینام فایاست یدعاو را آنها توانیخسارت که اصطالحاً م
 یخسارات فهیوظ انجام به راجع امور در یدولت عامل ای وزارتخانه ای سازمان یمباالتیب و مسامحه

 دادگاه با وانید قیتصد از پس خسارت اندازه و زانیم نییتع است دهیگرد وارد دادخواه به
 .(62-63: 1366 قلم،نیزر ؛145: 1390 ،خواه)نجابت بود« ...یعموم

 دییبه سمت تأ رانیا یحقوق نیغالب در دکتر کردیرو 1392تا سال  ؛یحقوق نیـ دکتر
 بر که است بوده ییوسوخصوص به سمت نینظر مسلط در ا روازاینباال بوده است.  هاینظر
 بوده یادار عدالت وانید ۀعهد بر دولت یمدن تیمسئول یهاهپروند به یدگیرس آن، یمبنا
 عدالت وانید در که یموضوعات و قیمصاد از یکی»: است آمده یانوشته در نمونه یبرا. است
 سال یادار عدالت وانید ون... قانموجب به که بود خسارت قیموضوع تصد شدیم مطرح یادار
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عدالت...  وانیبدواً... به د دی... بایشده بود و... شاک ینیبشیپ 1360 سال... قانون... و 1385
 این در رفتیپذیم را خسارت قیتصد اصل یادار عدالت وانید چنانچه و کردیم تیشکا

 زیعدالت ن وانی. دکردیم مراجعه یدادگستر هایدادگاه به دیبا آن زانیم نییتع جهت صورت
. 1: کردیم احراز را رکن سه دیباخسارت  قیجهت احراز ورود خسارت و صدور حکم بر تصد

 ای تیسبب ةرابط. 3 خسارتورود . 2 تیشکا طرف ییاجرا دستگاه یةناح از انباریز فعل وقوع
 .(51: 1395 ،یگی)موالب« انباریز فعل و وارده ضرر نیب یمعلول و یعل ةرابط

نظر اختالف ث،یح نیحقوقدانان مختلف بوده و از ا تأیید موردمشابه  اتیباال با ادب تیوضع
 ؛144-146: 1390 ،خواه: نجابتر.کنمونه  ی)برا است نداشته وجود خصوص نیا در یجد

موجود بوده  تیبه وضع یانتقادات ،هانوشته یبرخ در هرچند .(192-197: 1372 ،یصدرالحفاظ
و  یواعظ ،ی: امامر.کمذکور نداشتند ) ۀمنطوق تبصر یبرا ی پاسخ  درخور اگرچه ،است
 10مادۀ  1 ۀتبصر بیبا تصو .(197-198: 1372 ،یصدرالحفاظ؛ 263-266: 1391 ،یمانیسل

. تعیین میزان خسارات وارده..»: دشکه در آن مقرر  1392در سال  یعدالت ادار وانیقانون د
ناظر بر  یحقوق یفضا ،«بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است وانیدر د یپس از صدور رأ

 نیشیپ نیبود که در قوان یدر حال نیا ،مواجه شد یهرچند شکل یبا تحوالت یمدن تیمسئول
 آمده بود.  «وانید قیپس از تصد»عبارت 

تا  نکهیاست و آن ا اتفاق افتاده یاتفاق شکل کیدر ظاهر امر،  د،یجد تیبا حدوث وضع
 چه و انیبنرـیتقص نظام چارچوب در چه یمدن تیو احراز ارکان مسئول یدگیرس 1392سال 
رو ازاینبود.  یعدالت ادار وانید ۀبر عهد( «یسنتور» ۀپروند ری)نظ ریتقص بدون نظام قالب در

 ای ریرت، تقصورود خسا انبار،یفعل ز» ریبر تقص یمبتن یمدن تیمسئول ةاحراز ارکان چهارگان
 ،یقانون انباریفعل ز» شامل ر،یبدون تقص تیو ارکان مسئول «تیسبب ةتخلف از قانون و رابط
 احراز، 1392 سال از اما. داشت قرار یعدالت ادار وانید ۀبر عهد «تیسبب ةورود خسارت و رابط

. شد میتقس یدادگستر یهادادگاه و یادار عدالت وانید مرجع دو نیب مذکور ارکان
بر  یمبتن تیمسئول یةنظر»و در چارچوب  قانون 10 مادۀ 1 ۀتبصر استناد به که صورتنیبد

 قیتصد و  گرفت قرار یادارعدالت  وانید ۀبر عهد «ریو تقص انباریفعل ز»احراز ارکان  ،«ریتقص
 نظر دنید یبرا) شد نییتع یحقوق یعموم یهادادگاه تیصالح یستگیشا به ارکان ریسا

 وحدت رویة یرأ در زین کشور یعال وانید یعموم أتیه .(52: 1395 ،یگیوالبم: ر.ک موافق
 تیمسئول یةنظر»چارچوب  در وداشته  حیتصرموضوع  نیبه ا 29/10/1394 – 747 ۀشمار

 به و انتزاع ،یادار عدالت وانید تیصالح از را یمدن تیارکان مسئول یةاحراز کل «ریبدون تقص
 .کرد نییتع یوقحق یعموم یهادادگاه یستگیشا

 تیمسئول یهاپرونده به یدگیرس دارتیصالح مراجع تیصالح در یشکل رییتغ با وجود
 نیادیبن رییتغ یایصرف نبوده و گو یتحوالت باال تحوالت شکل رسدیم نظربه دولت، یمدن
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نقد  و ینظر یمبان یدولت بوده است که در ادامه درصدد واکاو یمدن تیدر امر مسئول یماهو
 .میهست یکردیرو در رییتغ نیچن

 

 دولت یمدن تیمسئول معضالت ییچرا
 است:  یبنددسته قابل ریز قرار بهها چالش و موانع نیترمهم خصوص، نیا در
 

 دولت یمدن تیمسئول نهاد در چالش. 1
 رانیا در «دولت یمدن تیمسئول یتئور» که گفت توانیم جرأتبه 1392 سال اصالحات با
 رانیا یحقوق نظام در «یحقوق سیتأس» کیعنوان به نتوانست ،یادهه نیندچ قدمت رغمیعل

. است یمدن تیمسئول عام هینظر بهگرد عقب یایگو مذکور یةاصالح و دشو تیتثب و نهینهاد
 حقوق قواعد و اصول عناصر، ةچیدر از دولت یمدن تیمسئول به ستنینگر ،یتیوضع نیچن امدیپ

 حقوق یهاسرفصل لیذ اداره، یمدن تیمسئول ،کمدست رت،صو نیا در. بود خواهد یخصوص
 ینبوده است )برا یامر البته مورد موافقت حقوقدانان حقوق عموم نی. اردیگیم قرار یخصوص
حقوقدانان و اندام  یبرخ دیینظر مورد تأ نیهرچند ا ،(33: 1389، [الف] : زرگوشر.کنمونه 

 یواعظ ،یامام ؛197-200: 1372 ،ی: صدرالحفاظکر.نمونه  یبوده است )برا هییقضا ۀغالب قو
 .(264-265: 1391 ،یمانیو سل
 

 یحقوق ییگرااثبات .2
 که ینحو به ،است بوده رانیا در مدرن یدادگستر آفات از ،یحقوق ییگرااثبات ۀانگار ۀطریس

 تا را خود وستهیپها دادگاه قضات د،یجد لیشما و شکل به یدادگستر یریگشکل با همزمان
 قضات اغلب قضات ران،یا در ییقضا میقد نظام دراند. داده لیتقل «ییاجرا یعاد کارگزار» حد
 اجتهاد تیصالح واجد سو، کی از روازاین ،بودند دهیرس «اجتهاد» ةدرج به که بودند یشرع
 و دهیسنج «ینوع تیوضع» با را مصداق منظم، مقررات و نیقوان ابیغ در گر،ید یسو از و بوده
 آرمان نیچننیا و کردندیم یرأ اصدار به اقدام «عرف و انصاف عدل،: شرع، منابع» یقتضام به
بوده است؛ هرچند  یینظام قضا یو سرزندگ ییایپو آن، حاصل که زدندیم وندیپ تیواقع با را

مدرن  یمواجه بوده است. با ظهور دادگستر یاز دولت نزد قضات با چالش اساس تیامکان شکا
 ۀبر اندام قو ییقضا ةشیرکود  اند یمختلف دست به دست هم داد تا فضا لیدال ران،یدر ا
 همچون یگوناگون لیدال تواندیم البته یتیوضع نیچن. شود گسترهیسا دالوالدهیجد هییقضا

 داشته باشد.  یو عدم تخصص و آموزش کاف یعدم استقالل قاض ،یقاض یشغل یثباتیب
بودن « قوه» تیرا از خاص هییقضا ۀط قضات محاکم، قوتوس یکردیرو نیچن داستیناگفته پ
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 5اشاره در مادۀ  مورد ییاجرا یهادستگاه ریهمانند سا «ییدستگاه اجرا»داده و تا حد  لیتقل
 کردیروکه  است نیا نجایا در بحث موضوع اما. دهدیم کاهش یکشور خدمات تیریمدقانون 
 قضات گاهچیه جهیداده است و در نت لیقلت« قانون»را تا حد « حقوق» قضات، ییگرااثبات
 خصوص در ینوآور حاملاند نتوانسته دولت، یمدن تیمسئول یهاپرونده به کنندهیدگیرس

سؤال  نیا یدرستبه که است بوده نیا یدرجازدن نیچن حاصل که باشند اداره یمدن تیمسئول
انتزاع و  یادار عدالت وانید از تخسار یهاپرونده ستین بهتر که ردیگ قرار قانونگذار توجه مورد
 ریتأخ خسارت» ةخواست به یانمونه در پرونده یبرا رد؟یقرار گ یمحاکم دادگستر یستگیبه شا
 به 1391 سال 901925/1 ۀپروند ةکالس به یادار عدالت وانید کمی ةشعب از صادره «هیتأد
 پرداخت بر یمبن نامبرده یتقاضا خصوص در»... : بود دهش مقرر ،یپزشک علوم دانشگاه تیطرف

 ریتأخ خسارت پرداخت به الزام بر یمبن یقانون مقررات وجود عدم لیدلبه هیتاد ریتأخ خسارت
 مجموعه: ر.ک) «گرددیم اعالم و صادر تیشکا رد به حکم قسمت نیا در یدولت ونید از هیتاد
 مورخ 156 شمارۀ به زین یاهیرو وحدت یرأ .(9: 1391 ،یادار عدالت وانید شعب ییقضا یآرا
 موضوع به نسبت»: است دهش مقرر و صادر کشور عالی دیوان یعموم أتیه از 20/1/1348

 نیمستخدم حقوق پرداخت و یبرقرار نکهیا به نظر بحث، موردالتفاوت مابه هیتأد ریتأخ خسارت
 نیهمچن و دولت معامالت با است آن انجام به مکلف یاستخدام نیقوان یاجرا مقام در دولت که

 باب از سوم فصل مشمول آن انجام در ریتأخ است متفاوت و زیمتما اشخاص تعهدات و معامالت
 .«ستین ریتأخ خسارت هیتأد مستلزم و باشدینم یمدن یدادرس نییآ قانون دهم
 

 رانیا در یعموم حقوق تیمحجور .3
 نکهیا آن و است بوده حقوق ةطیح در یناگوار ثیحد یایگو مشروطه انقالب از بعد تحوالت
 در ،یدرستبه یخصوص حقوق حقوقدانان و بوده یدر حقوق خصوص نیاساساً متع حقوق، رشته
 تیمسئول رامونیپ هاهینظر دولت، تیخصوص به توجه بدون ،یمدن تیمسئول یمبان با ارتباط
: 1397 ،یمیو رح ییصفا ؛48ـ66: 1393 کلو،یبار: ر.کنمونه  ی)برا اندگذاشته بحث به را یمدن
 یبرا فضا ،یبودن حقوق عموم هیدر حاش سبببه مقابل، در(. 25ـ59: 1387 ،زادهقاسم؛ 59ـ84
 . است شده محدودشدت به دولت یمدن تیمسئولراجع به  یعموم حقوق قواعد و اصول رشد

 لیدل نیهم به اتفاقاً ،بردیسر مبه یشانیپر تیخود در وضع یکه حقوق عموم یتیدر وضع
 .دشو لیتبد رانیا در یحقوق سیتأس به دولت یمدن تیمسئول یةنظر بود دواریام توانینم

 حقوق اندام بر هیامام فقه یباورها ۀطریس به توانیم ،یتیوضع نیچن لیدال نیتراز مهم
 خ،یعملکردش در طول تار یفضا ی چراکه فقه بنا به امکان و اقتضا ،کرد اشاره رانیا در مدرن

 نیا. است بوده یفینح اریبس تیوضع در «الحکومهفقه»بوده و  «یحقوق خصوص»محدود به 
 به ینگاه. است بوده زینها حکومت اقبال مورد مشروطه انقالب از بعد البته یخیتار سنت
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 سال به یدولت یشورا هیافتتاح ةجلس در یدادگستر کاخ در یدفتر نیمت مرحوم یسخنران
 ،ی: صدرالحفاظر.ک) سازدیم روشن یسنت موانع ارکن در را مدرن موانع نیا از یاگوشه 1339
عنوان به ،یاساس قانون 40 اصل در که است بوده یفقه نگرش ۀطریس اثر در .(40-37: 1372
 است یحال در نیا ،است شده استفاده یخصوص حقوق گفتمان از ،یعموم حقوق سند نیترمهم
. است شده ستهینگر گرید سنخ زا دولت یمدن تیمسئول ةمقول کشورها یاساس نیقوان در که
 از و «خاص» نگاه دولت، یمدن تیمسئول به آلمان نیادیبن قانون 15 و 14 اصول در نمونه یبرا

 .است شده یعموم حقوق منظر
 

 اداره در قانون حکومت اصل شدن نهینهاد عدم .4
 نهینهاد رهادا در قانون حکومت اصل دیبا دولت، یمدن تیمسئول نهاد تیتثب و یریگشکل یبرا

 اعتبار، نیا به. بود خواهد معنایدولت ب یمدن تیصحبت از مسئول صورت، نیا ریغ در شود،
 تیتثب رهگذر از و دهدیم لیتشک را اداره یمدن تیمسئول یةنظر انیبن قانون، حکومت اصل

 مالحظه که یتیوضع در. پرداخت یمدن تیمسئول موضوع به توانیم که است اداره در اصل نیا
 ییقضا کنترل و اداره عمل یابیارز برای اریمع نیترمهم قانون، حکومت اصل ةسنج ،میکنیم

 ییشناسا درموجب امتناع  تواندیم مذکور، اصل شدن نهینهاد در بحران د؛یآیشمار مبه آن
 .دشو رانیا در دولت یمدن تیمسئول یةنظر

و مقررات  نیوجود قوان یایگوو مقررات در ادارات مختلف،  نیقوان یبه آمار کمّ ینگاه
اما  ،ستین یآمار یبه بررس یچندان ازین ث،یح نینهادهاست و از ا نیدر هر کدام از ا گوناگون
اوالً خوانش از قانون در سطح ادارات و  است که نیمحل بحث و تأمل است ا نجایآنچه در ا

نمونه،  یبرا. ستیشن نمراتب هنجارها روسلسله اًیثان؛ ستیناظر بر اداره مشخص ن ینهادها
 یکجادر « نظام یکل یهااستیس»و  «یمقام رهبر نیمواضع و فرام» که ستین مشخص
ده کرقلمداد « شرع» لیرا ذ« قانون» ،یثالثاً قانونگذار اساس؛ قرار دارد هنجارهامراتب سلسله
قانون، در کرده است. در خصوص  یعمل کارگزاران نظام تلق اری( و هر دو را منبع و مع96)اصل 

 ،یشکل ثیح از اصوالً و کرد مطرح یجد ابهام توانینم منطقاً رسدینظر منگاه نخست به
 به دوباره نگاه با اما. شودیم لیتبد قانون به ،کرد یخود را ط یقانون ندایفر یامصوبه کهیزمان

بلکه  ،نشده مستقل فرض ریعنوان متغبه نجایا در «قانون» که شودیم مشاهده ،«قانون» مفهوم
 به زتریبرانگچالش ةشده است. نکت دهیکش زین« شرع»مفهوم به قلمرو  نیبرداشت از ا یمرزها
فهم و برداشت شش  ۀریاست که فقط در دا یکل یعبارت واژه، نیا. است مربوط «شرع» منبع
نان همچ ،ال واقع نشودؤس که موردینگهبان قرار دارد و تا زمان یوقت و حاضر در شورا ه یفق
است که  نی. مفروض ااست متأخر دانش فقهچراکه  ؛خواهد ماند یباق یانتزاع ةعنوان مقولبه

کارگزار  یچگونه ممکن است بتوان برا ،صورت نیدر ا ،ستندین هیمجتهد و فق ،کارگزاران اداره
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را با  یقرار داد و اعمال و یرا جست و در دسترس و یاریمع« شرع»اداره در ارتباط با منبع 
 یسازوکار نیچن بخشتیرضا و مطلوب اعمال به توانینم دیتردیب د؟یسنج یاریمع نیچن
 و ریپذانعطاف تیوضع نیچن در اداره یمدن تیمسئول ةمقول صورت، نیا در. بود دواریام
 .باشد داشته یبخشنانیاطم یاستوار قانون، حکومت اصل انیبن بر تواندینم یثباتیب

 

 یادار عدالت وانید شأن به بتنس گرالیتقل نگاه .5
 :دارد وجود بیرق نگاه دو یکلطور به ،یادار عدالت وانید شأن خصوص در
 

 گرالیتقل نگاه: نخست .1. 5
 هیمردم عل یبه دعاو یدگیرس یمرجع اختصاص ،یعدالت ادار وانیفرض، د نیدر چارچوب ا

 20/3/1387 مورخ 168 ۀرشما ةدادنام در هکچنان. شودیم یتلق 173دولت در چارچوب اصل 
 یاساس قانون 173 اصل صراحت به»: است آمده نیچن یادار عدالت وانید یعموم أتیه

 مرجع وانید ،1385 مصوب یادار عدالت وانید قانون 13 مادۀ و رانیا یاسالم یجمهور
 یحقوق و یقیحق اشخاص از اعم) مردم اعتراضات و تظلمات و اتیشکا به یدگیرس یاختصاص
 یعموم مؤسسات و یدولت یواحدها مقررات و اقدامات و ماتیتصم به نسبت( یصوصخ حقوق

 وانید تیصالح فرض، نیا چارچوب در .«آنهاست ةتابع و وابسته التیتشک و یانقالب ینهادها و
 نیا در. است یاختصاص یمرجع نهاد نیا روازاین. خاص جنس از است صالحیتی ،یادار عدالت

 حدود و است یاختصاص ییقضا مرجع کی ،یادار عدالت وانید»: است شده گفته خصوص
 با آن، از تجاوز و است نموده نییتع مقنن که است یامور به محدود آن، اراتیاخت و تیصالح
 به یدگیرس در وانید تیصالح قبول و دارد منافات یاختصاص مراجع بر حاکم قواعد و اصول
 نص ریمغا و وانید جادیا از ارذقانونگ غرض و هدف مخالف گریکدی هیعل یدولت یواحدها یدعاو
 حقوق حقوقدانان یبرخ نزد ینگرش نیچن .(112: 1372 ،یصدرالحفاظ)« باشدیم قانون حیصر

 یبرا) یخصوص حقوق و( 83-110: 1396 ،یریم و حسنوند ،یجالل: ر.ک نمونه یبرا) یعموم
 با همسو شودیم مشاهده نیبنابرا. دارد وجود زین( 125-162: 1395 ،یکاشان: ر.ک نمونه

 است یاختصاص ی دادرس مرجع وانید که نظرند نیا بر وان،ید قضات قاطع تیاکثر حقوقدانان،
به  یدگیدر تمام موارد شامل رس ،یعدالت ادار وانیقانون د 10آن به استناد مادۀ  تیکه صالح

فرض بر  نیاستدالل اآنها است. عمده  نیو مأمور یدولت یو اعتراضات مردم از واحدها اتیشکا
 صورت که:  نیاستوار است. به ا« بودن یحقوق»و « بودن یترافع»دو عبارت 
در  یترافع یبه دعاو یدگیاست و رس «یرترافعیغ» یمرجع یعدالت ادار وانیاوالً؛ د

 گرفته قرار اشاره مورد یمختلف یآرا در موضوع نیا. دارد قرار یدادگستر یهادادگاه تیصالح
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 وانید یعموم أتیه از صادره 17/10/1363 -47 ۀشمار رویة وحدت یرأ در نمونه یبرا. است
 ونهمکصدوپنجاهی اصل در یدادگستر عام تیراجع به مرجع»: است آمده نیچن کشور یعال

 یدادگستر اتیشکا و تظلمات یرسم مرجع که شده مقرر رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس
 یدادرس نییآ قانون 1 مادۀ یمدن یدعاو به یدگیدر رس هادادگاه تیصالح مورد در و است
است  یدادگستر یهادادگاه به راجع یمدن یدعاو یةکل به یدگیرس نکهیا به است مصرح یمدن

 هایپروندهاما موضوع بحث در  و است کرده نیمع یگریکه قانون مرجع د یمگر در موارد
 یادار ونیسیکم میتصم از تینسبت به اعتراض و شکا یدگیمرجع رس صیمطروحه تشخ

 یو امور ترافع یاز انواع دعاو تیشکا ۀنحو نیبوده که ا نیعنوان نقض قوان... بهنفریپنج
 باشد داشته یدادگستر قضایی مراجع در فصل و قطع و یدگیرس به ازیتا ن شودیمحسوب نم

 وانید قانون 11 مادۀ طبق بر آن به نسبت اظهارنظر و یدگیرس که است یموارد جمله از بلکه
 آن به دیبا اتیشکا گونهاین فلذا است شده نییتع وانید آن تیصالح حدود در یادار عدالت
 یمرجع مذکور، رویة وحدت یرأ مطابق یادار عدالت وانید روازاین«. ... گردد میتسل مرجع

 یدارعدالت ا وانید ،یهنجار حقوق مراتبسلسلهدر چارچوب منطق  جه،ینت در. است یرترافعیغ
 33 ۀبه شمار یاهیوحدت رو یدر رأ اینکه کما. باشد داشته مذکور یرأ با ریمغا ینظر تواندینم

: است شده مقرر نیچن یادار عدالت وانید یعموم أتیه از صادره 29/2/1375 مورخ
 ییقضا محاکم در یترافعصورت به دیبا و باشدیم یحقوق مسائل که... یدعاو به یدگیرس»

در چارچوب  نیهمچن .«باشدینم مذکور وانید در طرح قابل.... رندیبگ قرار یدگیسر مورد صالح
 به یدگیرس( 39، 38، 37 ۀشمار یرأ)مثل  متعدد رویة وحدت یآرا استناد بهفرض،  نیا

 نامهنییآ» و 134 اصل استناد به و شده ینف وانید در گریکدی هیعل ییاجرا یواحدها اتیشکا
 مصوب «هیمجر ۀقو یداخل سازوکارهای قیطر از ییاجرا هایدستگاه نیب اختالف رفع یچگونگ

 و یامام: ر.ک) است شده احاله هیمجر قوه درون به آنها به یدگیرس امکان 26/12/1386
 .(39: 1390 ،یآبادنجف ردامادیم ؛162: 1388 ،یاستوارسنگر

 گفت توانیرض مف نیاست. در چارچوب ا «یرحقوقیغ» یمرجع یعدالت ادار وانید اً؛یثان
 ،یاساس قانون 173 و 170 اصول در «دادگاه» یجاهب «وانید» عنوان از قانونگذار ۀاستفاد

 تیصالح واجد تا ستین «دادگاه» کلمه، ی حقوق یمعنا به مرجع نیا که است آن یایگو
 اتیاست که در ادب یدر دسته مراجع یریجاگ تیبلکه قابل ،باشد یحقوق یدعاو به یدگیرس

اداره ـشبه دسته در تواندیکه م یاست؛ نهاد 1«ونلیبیترا»معادلش  نیترکیغرب نزد یحقوق
به  هییقضا ۀقو نیقوان نیتدو و یحقوق کل ۀادار یمشورت یةنظر در. ردیگ قراردادگاه ـشبه و

 آثار به یدگیرس که رسدینظر مبه نیچن»: است آمده نیچن 6/8/1365 مورخ 7/4313 ۀشمار
 حدود از خارج است یاجداگانه و مستقل یدعو خود که یدولت یواحدها ماتیصمت تبعات و

                                                           
1. Tribunal  
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 تیصالح در االصولیعل یحقوق یدعاو به یدگیرس رایز باشد، یادار عدالت وانید تیصالح
آن استثنا بر اصل است و در  تیبوده و صالح یمرجع اختصاص وانیاست و د یعموم یهادادگاه

 در که شودیم مالحظه« .شود عمل اصل مطابق دیبا دیآ شیپ تیدر صالح دیهر مورد که ترد
 شده مستثنا یادار عدالت وانید تیاز صالح یحقوق یبه دعاو یدگیرس صراحت، به نظر، نیا

 به یعدالت ادار وانید یعموم أتیوحدت رویة ه یرأ که است یگفتن خصوص نیا در. است
 یبه دعاو یدگیکرده و رس یتلق یرترافعیغ یمرجع را ارگان نیا، 29/2/1375 مورخ 33 ۀشمار
 عدالت وانید قضات از یکیاعالم کرده است. « صالح ییمحاکم قضا» تیرا در صالح یترافع
 ورود احراز که آنجا از»: است آورده نیچن شیخو کتاب در ینگرش نیچن یراستا در یادار

 وقوع احراز جهت رشناسکا نظر جلب مستلزم موارد از یاپاره در و بوده یحقوق یامر خسارت
 یادار عدالت وانید شأن و تیصالح حدود از خارج موضوع نیا به یدگیرس است بوده خسارت

 مقررات و نیقوان از تخلف و یادار امور از تیشکا به یدگیرس مرجع وانید رایز. است بوده
 با یزگارسا یادار عدالت وانید خاص تیصالح به توجه با یحقوق موضوعات به ورود و باشدیم

 مادۀ 1 ۀتبصر در قانونگذار.د.د.ع.ا. آ و ت قانون 1392 سال در لذا. نداشت مرجع نیا تیصالح
« کرد اصالح را خسارت قیتصد به یدگیرس در یادار عدالت وانید تیصالح مذکور قانون 10
 .(52-53: 1395 ،یگیموالب)
 

 گراتوسعه دگاهید: دوم .2. 5
 ،گراتوسعه هنگا چارچوب در. دکر فرض باال نگاه برابر در یاهدگید توانیم را نگرش نوع نیا
 که: گفت دیبا

« دادگاه»بوده و  «ییقضا»کلمه، واجد شأن  ی حقوق ی به معنا یعدالت ادار وانیاوالً؛ د
در  «وانید» یی  معادل معنا «یعدالت ادار وانید»در عبارت:  «وانید» ۀواژ روازایناست. 
 وانید»در عبارت  «وانید» یکه از معنا یهمان برداشت یعنیاست؛ « کشور یعال وانید»عبارت:

 وانید»در عبارت  «وانید» ةاز کلم زیهمان معنا ن میدادگاه دار کیبه عنوان « کشور یعال
نهاد در  نیخالف  منطق جاگرفتن ا ن،یاز ا ریغ یو استنباط شودبرداشت  دیبا «یعدالت ادار

است.  1 یینها یمجلس بررس یاز اعضا یآن و نظرات برخ یوجود ةو فلسف هییقضا ۀقو ةمجموع
 زین یدادگاه عال یبه معنا وانید ،یحقوق، به درست ینولوژیتوجه داشت در ترم دیبا نیهمچن

 (.1982: 1378 ،یلنگرود ی: جعفرر.ک) بکار گرفته شده است

                                                           
که  یف کردهمربوط به دادگستری تعر« دادگاه اختصاصی». رئیس جلسه در جهت رفع ابهام نمایندگان آن را 1

ی مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساس مشروح صورتاست )ر.ک: « شعب دادگستری»ی از اهشعب
 دیوان را مرجعی غیرقضایی تلقی کرد. توانینم(. در این صورت 283-284: 1364جمهوری اسالمی ایران، 
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 «یعموم قوقح محاکم» ةمجموع در ییقضا شأن نیتریواجد عال یعدالت ادار وانید اً؛یثان
 یخصوص حقوق محاکم و یعموم حقوق محاکم به محاکم اعتبار، کی به که معنا نیا به. است
 وجود یدادگاه دیبا ،هادادگاه نیا از کدام هر رأس در منطقاً صورت، نیا در. اندمیتقس قابل

 نیا منطق چارچوب در. است ریتعب قابل منظومه آن مرجع نیتریعال به که باشد داشته
 «وانید» ییمعادل معنا «یعدالت ادار وانید»در عبارت  «وانید» ۀواژ گفت دیبا ،یبندمیقست

 در کشور یعال وانید شأن از که یبرداشت همان یعنی است؛ «کشور یعال وانید»در عبارت 
 ،«یادار یهادادگاه» ةمنظوم در زین معنا همان د؛شویم «یدادگستر یعموم محاکم» ةمنظوم
 ثیح از» 173 اصل اعتبار، نیا به. دارد وجود یادار عدالت وانید از ،یمومع حقوق موضوع
 هم دوشادوش که اندیمراجع دو نیا و است یاساس قانون 159 اصل همعرض ،«ییقضا دکارکر

 .دهندیم لیتشک را «هییقضا ۀقو ةمنظوم»
 است  بهتر ایاست  «یترافع» یمرجع ،یعدالت ادار وانید گرا،لیتقل نگاهبرخالف  ثالثاً؛

 ینهاد در برخ نیصورت که ا نیاست؛ به ا یرترافعیو غ یواجد هر دو شأن ترافع که شود گفته
 درنظر با که یامر دارد؛ یترافع گاهیجا زین گرید یبرخ در و است یرترافعیغ شأن واجدها پرونده
 فربه بخش که صورت نیا به. است ناپذیرانکار ،یادار عدالت وانید قانون 12 و 10 مواد گرفتن

 دیکل واقع در و هستند یادار عدالت وانید یبرا «یترافع» شأن موجد، 10 مادۀ موضوعات
 رفع که است حق انکار و اثبات در مرافعه و اختالف وقوع بر متوقف یدعاو گونهاین خوردن

 ،یصدرالحفاظ: ر.ک موافق نظر دنید ی)برا است یترافع مرجع کی شأن در یاختالف نیچن
 موضوعات مقابل در(. 52-53: 1395 ،یگیموالب: ر.ک مخالف نظر دنید یبرا ؛165 :1372
دو شأن  نیا عیاشاره داشته است و تجم وانید «یرترافعیغ» شأن به قانون نیهم 12 مادۀ
 یحقوق یهانظام ریسا در که یتیوضع ؛یستنادرست ن یاز نظر منطق حقوق همزمان،صورت به
 است یشأن نیچن واجد توأمان یدولت یشورا فرانسه در نمونه یبرا. است مشاهده قابل زین
 ای یترافع» اریمع اساساً  که گفت دیبا تینها در .(126-127: 1387 ورنون، و وتیال: ر.ک)
 با است بهتر و دیآیشمار نمبه وانید تیصالح صیتشخ یبرا یمناسب ةسنج بودن، «یرترافعیغ

 در یعموم حقوق یدعاو» ةنانیبواقع اریاز مع ،یادار عدالت وانید یوجود ةفلسف گرفتن درنظر
 .شود استفاده «یخصوص حقوق یدعاو برابر

 «یحقوق» یمرجع ،یادار عدالت وانید که گفت دیبا ان،یگرالیتقل دگاهیرابعاً؛ برخالف د
البته حاصل شأن  گاهیجا نیاست و ا یها واجد شأن حقوقپرونده یبرخ درکم دست ای است
 وانید «ی ذات»بلکه  یست،ن «یعرض» ةصیخص یشأن حقوقرو ازایناست.  دادگاهنوع  نیا ییقضا

 زین وانید ،داشته باشد یدادگاه حقوق کی دیکه با یتمام لوازم چراکهاست؛  یعدالت ادار
 به دنیرسو آن را در  استسازگارتر  وانید یوجود ةنگاه با فلسف نیا نیداراست. همچن

مرجع »عنوان را به یعدالت ادار وانیجا، د چیدر ه قانونگذار زی. نبخشدیم لیتسه اهدافش
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 یبه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررس یبلکه اتفاقاً نگاه ،ذکر نکرده است «یرحقوقیغ
 ابهام رفع جهت در وقت ةجلس سیرئآن است که  یایگو یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها
 مشروح)صورت  کندیم یمعرف «یدادگستر شعب» از یشعب را یادار عدالت وانید ندگان،ینما

 .(283-284: 1364 ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون یینها یبررس مجلس مذاکرات
 عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون» در قانونگذار که یندایفر گفت دیباعالوه به
 گونههیچ ،است آورده بعد به 16 مواد از «یدگیرس بیترت» عنوان با دوم فصل در «یادار

 و 62 مواد همچون مواد یبرخ در یحت. ندارد یمدن یدادرس نییآ به نسبت یخاص ت یخصوص
 نیاست. همچن دهشارجاع  یمدن یدادرس نییشده در قانون آینیبشیپ یدادرس فاتیتشر، 97
 و یدگیرس یچگونگ خصوص در یادار عدالت وانید قانون 41مادۀ در نظر داشت که  دیبا
تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم کننده میرسیدگی ةشعب»: است کرده مقرر یرأ داراص

 مراجع سایر به یا و بخواهد اداری مراجع و هییقضا ۀبداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قو
و  یادار عدالت وانید ی موضوع از مشترکات کارکرد نیا داستیپ ناگفته«. ...دهد نیابت ییقضا

 است.  یدادگستر یهادادگاه
 اندام در گذشته از دولت یمدن تیمسئول به راجع «ییگرایخصوص» ۀطریخامساً؛ هرچند س

 یحقوق نظام تیکل در غالب دگاهید نگاه، نیا داشت اذعان دیبا ،است داشته وجود هییقضا ۀقو
 گفت دیبا م،یدید باال رد را آنها از یبرخ هاینظر که حقوقدانان یبرخبر . عالوهاست نبوده رانیا

 که گفت توانیم آن، یمبنا بر که است بوده ییوسوسمت به گذشته از ما یقانونگذار نظام که
 داشته دولت یمدن تیمسئول ةمقول به یمتفاوت نگاه ،یخاص مقررات و نیقوان در قانونگذار

 یحقوق سیتأس کی ةبمثارا به یمدن تیمسئول ران،یاسناد، قانونگذار ا یواقع در برخ در 1.است
قلمداد کرده است. مثال بارز و  یمصطلح در حقوق مدن یمدن تیمستقل از مفهوم مسئول

 یخطا»، «خدمت یخطا»است که در آن، به  یمدن تیقانون مسئول 11آن، مادۀ  نیترمهم
 نیا. است داشته اشاره یطیشرا تحت «تشیدولت نسبت به اعمال حاکم تیمصون»و  «یشخص
 و مستقل» دولت یمدن تیمسئول ةّمقول به قانونگذار متفاوت نگاه یایگو ماده، ارشنگ از نحوه
 ریتفس با البته یتیوضع نیچن. است بوده یخصوص حقوق یمدن تیمسئول از «جدا

                                                           
 15دۀ در خصوص ما ة پاسدار اساسیمثاببهبا وجود نگاه متفاوت مذکور، نگاهی به مواضع شورای نگهبان،  .1

دالت اداری را گویای آن است که مرجع مزبور، دیوان ع 1385مصوبة اولیة قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
خالف  وی کرده ن ماده را مصداق توسعة اختیارات دیوان عدالت اداری تلقتلقی کرده و ای« اختصاصی»مرجع 
رت رود خساوکه شاکی مدعی درصورتی»قانون اساسی اعالم کرد. در مادۀ مذکور چنین آمده بود:  173اصل 

ا داشته باشد رگردد و دیوان صالحیت رسیدگی به اصل شکایت  13از ناحیة اشخاص یا مراجع مذکور در مادۀ 
ان ه جبرببة دیوان پس از بررسی دالیل طرفین و احراز ورود خسارت، میزان خسارت را مشخص و حکم شع

 «.دینمایمآن صادر 
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 یهاسوژه نجایا در «گادامر» انیب به. ماند یباق یخصوص حقوق اتیادب در قضات ی گرایخصوص
 عبارت کیاند که کرده لیتحم متن بر را خود و بوده شاءیما فعال آنچنان)قضات(  ییقضا

و  ریو تفس یبازخوان یحقوق خصوص رتیدولت( به صورت و س یمدن تی)مسئول یحقوق عموم
 1.است شدهاجرا 
 

 تیصالح نییتع در کشور یعال وانید عام تیمرجع .6
 ران،یا در حقوق فمختل یهارشته اندام بر یخصوص حقوق تیآمر تأثیر تحت حال، تا گذشته از

 گاهیجا نیتریعال در ت،یصالح خصوص در مراجع اختالفوفصل حل مقام در کشور عالی دیوان
 و یعموم قوقح دادگاه نوع دو یدارا که ییهانظام در که است یحال در نیا. است داشته قرار

 را تیصالح در اختالفاتوفصل حل تیمرجع «ثالث مرجع» کیاند بوده یخصوص حقوق دادگاه
 زا بوده، هیدوپا یدادگستر گذارهیپا و یاصل نماد که فرانسه، در نمونه یبرا. است داشته عهده بر

 نییتع رد تیصالح واجد اختالف،وفصل حل مقام در «تعارضات حل دادگاه» نوزدهم، قرن
 دولت یمدن تیمسئول اینکه جالب. است بوده یدولت یشورا و یدادگستر محاکم تیصالح

 حل دادگاه هک آنجا است؛ بوده دادگاه نیا یآرا از یکی حاصل ،یحقوق سیتأس کی مثابةبه
 به «بالنکو» ۀروندپ در یدولت یشورا و یدادگستر یهادادگاه اختالف وفصلحل مقام در تعارضات

 النکوب به وارده خسارت به یدگیرس جهت یدولت یشورا یتصالح ی ستگیشا به یرأ 1873 سال
 به دولت یمدن تیمسئول یهاپرونده فرانسه در اساس، نیا بر. داد یدولت هیلنق ةلیوس جانب از

 کارگزار «ی شخص یخطا» و «خدمت یخطا» نیب بلکه ،دشوینم ارجاع یدادگستر یهادادگاه
 ی  ذات دار  الحیتص مرجع  ،یدولت یشورا آنها رأس در و یادار یهادادگاه اساس و شده قائل زیتما
 .(823-827: 1389 هداوند،: ر.ک) هستند خدمت یخطا به مربوط یهاپرونده به یدگیرس

 و نیقوان وستهیپ امروز، به تا گذشته از که شودیم مالحظه فرانسه، تیوضع برخالف
 مرجع ترینعالی عنوانبه را کشور یعال وانید ت،یصالح در اختالفاتوفصل حل بر ناظر مقررات

 یهادادگاه یدادرس نییآ قانون 30 تا 27 مواد در ونهنم یبرااند. کرده فیتعر خصوص نیا در
 مراجع اختالفاتوفصل حل خصوص در عالی دیوان تیآمر به یمدن امور در انقالب و یعموم
وفصل حل یچگونگ خصوص در 2یمتعدد ییقضا رویة وحدت یآرا و شده حیتصر ییقضا

                                                           
ت و فضای ادبیا اسناد دیگری نیز در این خصوص قابل ذکرند که در آنها، مقولة مسئولیت مدنی دولت فقط با. 1

موارد  لح درری سالح توسط مأموران نیروهای مسحقوق عمومی قابل تأویل و تفسیرند، نظیر قانون بکارگی
ی مسلح ، قانون جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات یا مهمات نیروها18/10/1373ضروری، مصوب 

 (.181-184]ب[: 1389. )برای مطالعة بیشتر ر.ک: زرگوش، 7/3/1356شاهنشاهی، مصوب 
ی کشور در خصوص حدوث اختالف عال یواند 3/10/1364مورخ  388. برای نمونه ر.ک: رأی وحدت رویة شمارۀ 2

ی عال یواند 19/1/1382مورخ  660شماره  رویةوحدتمیان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری و رأی 
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 وانید به مربوط نیوانق در .(442: 1384 شمس،: ر.ک) است دهش صادر تیصالح در اختالف
 نیا در. است شده فیتعر کشور عالی دیوان تیصالح در موضوع نیا وستهیپ ز،ین یادار عدالت

 یادار عدالت وانید سابق قانون 46 مادۀ و یادار عدالت وانید اسبق قانون 22 مادۀ خصوص،
 در تالفاخوفصل حل خصوص در سند نیآخراند. کرده حیتصر موضوع نیا به که ذکرند قابل
 صراحتبهکه  است یارعدالت اد وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 14مادۀ  ت،یصالح
 ،ییقضا مراجع ریسا و وانید شعب نیب تیمرجع حل اختالف در صالح»است:  دهکرمقرر 
 .«است کشور یعال وانید شعب
 کردگانلیتحص کشور، یعال وانید محترم قضات نیب درتنها نه ،ستیآمار ن ةبه ارائ یازین
 در «یعموم حقوق یهاپرونده به نسبت یعموم حقوق نگرش» آن ازتر مهم و یعموم حقوق
 نیچن در. ندارد وجود یفیتعر قابل تیوضع ز،ین یادار عدالت وانید در بلکه ،است عدم حکم
. بود دواریام کشور یعال وانید یآرا دل از دولت یمدن تیمسئول سیتأس به توانینم یتیوضع

 – 747 ۀشماره کشور ب عالی دیوان یعموم أتیه از یاصدار رویة وحدت یرأ نیخرآ
 کیتکن ۀطریکه سمبل سیتا زمان روازایناست.  یامتناع نیبر چن یشاهد بارز 29/10/1394

 مثابةبه دولت یمدن تیمسئول تولد به توانینم ،کنار نرود یبر حقوق عموم یحقوق خصوص
 .بود دواریام مستقل یحقوق سیتأس کی
 

 یمدن تیمسئول اصول ریسا برابر در ریتقص بر یمبتن تیمسئول اصل غلبه .7
ما در ارتباط با  یگفت که نظام حقوق دیبا ،یعدالت ادار وانیقانون د 10مادۀ  ۀاصالح تبصر با

 کی مثابةبه «ریبر تقص یمبتن تیاصل مسئول» ییدولت، به سمت شناسا یمدن تیمسئول ةمقول
مبنا، اصل  نیداد. بر ا ریمس رییمرتبط با دولت، تغ یمدن تیمسئول ةدر منظوم یکلاصل عام و 

 زین یکه در حقوق خصوص یاست؛ امر ریتقص یةبر نظر یدولت مبتن تیاست که مسئول نیبر ا
از  شیب یدولت و اشخاص خصوص یمدن تیمسئول انیبن ن،یبوده است. بنابرا جیاز گذشته را

، 1395در مرداد  راًیاخ نکهی. جالب اشداستوار  انیبن کیو بر  شده کینزد گریبه همد شیپ
 دولت یمدن تیمسئول احراز یبرا ،«زیرستاخ لمیف» ۀپرونددر  ،یعدالت ادار وانیاول د ةشعب

 یدعوا ورود ،«مکتسبه حق» بر هیتک با(، ارشاد وزارت به وابسته ،یینمایس امور)سازمان 
 انیطغ از یناش توانیم اعتبار، کی به را ینادر یآرا نیچن اصدار. است رفتهیپذ را خسارت
 کوتاه «اجتهاد» برابر در «نص» له،یوسنیبد که کرد یتلق یحقوق ییگرااثبات هیعل یطلبعدالت

 ،یحقوق یکل اصول به ر،یتقص بر یمبتن تیمسئول اصل نقصان جبران یبرا که یصورتبه د؛یآیم
 . شودیم استناد «مکتسب حق اصل» مثل

                                                                                                                                        
 یی.قضاشبهکشور در خصوص چگونگی رسیدگی به اختالف میان محاکم دادگستری و مراجع 
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 گیرینتیجه
 یمدن تیمسئول ۀدیا شکست یمبان و لیدال موانع،شد  تالش ،که از نظر گذشت ینوشتار در

 در دولت ینمد تیمسئول ی حقوق س یتأس یهاچالش و موانع نیبنابرا .شود داده حیتوض دولت
 گذاشته انهنقاد لیتحل و یبررس بحث، به یادار عدالت وانید قانون 10 مادۀ 1 ۀتبصر چارچوب

 یحقوق س یتأس مثابةبه دولت یمدن تیمسئول یریگشکل در امتناع ییچرا دش یسع و هشد
 تحایتوض که است شده یتیوضع نیچن موجب یمختلف لیدال که شد گفته. شود ذکر مستقل

 در ولتد یمدن تیمسئول یرو شیپ یهاچالش و موانع. آمد نیشیپ مطالب در بند شش در آن
 : است یبندعجم قابل هیال سه در واقع
 یدادگستر یریگشکل یهادهه طول در ه؛ییقضا ۀقو ةمنظوم ی نظر باور : نخست یةال ـ
 سیتأس کی مثابةبه یمدن تیمسئول مقوله به هییقضا ۀقو ةمنظوم اعتقاد ران،یا در مدرن
 و نیانقو وجود با دهه چند طول در ما هییقضا ۀقو اساساً. است بوده عدم حکم در یحقوق

 تیمسئول انیم یقیدق مرز کی نتوانست ،تنهانه دولت، یمدن تیمسئول به مربوط خاص مقررات
 لیذ اساساً را ریاخ ةمقول بلکه ،کند جادیا دولت یمدن تیمسئول و یخصوص حقوق ی  مدن

گرد عقب آن، حاصل که دیگذران ریتفس و ریتعب به یخصوص اشخاص یمدن تیمسئول موضوع
 .است بوده دهه چند از بعد دولت، یدنم تیمسئول بحث در قانونگذار

 دولت یمدن تیمسئول به نسبت رانیا در یعموم حقوق نیدکتر بودن فینح: دوم یةال ـ
 خصوص در رانیا در یعموم حقوق حقوقدانان هاینظر و آرا اساساً ؛یحقوق سیتأس کی عنوانبه

 بوده لیدخ خصوص نیا در یمختلف لیدال. است بوده هیحاش در دولت یمدن تیمسئول موضوع 
 یعموم حقوق استادان و نامتخصص رانیا در شیپ سال چند تا اساساً سو، کی از چراکه است؛
 خصوص نیا در که ی راحقوقدانان معدود گر،ید یسو از. است بوده دست انگشتان از کمتر

 نیچناغلب  بلکه ،کرد یتلق یپردازهینظر کلمه یواقع یمعنا به توانینم، اندکرده اظهارنظر
 «یفرانسو عموماً  حقوقدانان اتینظر و یآرا خوب   مترجمان» بینانهخوش تیوضع در تادانیاس

 1.است نداشته رانیا یحقوق و یاسیس ،یاجتماع اتیواقع با یتیسنخبسا چه کهاند بوده
 در خصوص قانونگذار موضع به یاصل موضوع سطح، نیا در ؛یقانونگذار عمل: سوم یةال ـ
 قابل نیقوان قانونگذار گذشته، ةده چند طول در هرچند ،است مربوط یمدن تیمسئول ةمقول
 رسانده بیتصو به مستقل، یحقوق سیتأس مثابةبه دولت یمدن تیمسئول خصوص در یقبول
 قانون 10 مادۀ 1 ۀتبصر بیتصو که داشت توجه دیبا اما سالح؛ حمل قانون مانند ،است
 تیمسئول تولد ةنیزم و فضا ،1392 سال در یدارا عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

                                                           
 1389ش، : زرگودر این خصوص نوشته شده است. برای نمونه ر.کهای اخیر، آثار در خوری با این حال در سال .1

 .1392]ب[؛ زرگوش، زرگوش، 1389]الف[؛ زرگوش، 
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 اوالً  چراکه ساخت؛ روهروب یجد اریبس مشکالت با ،یحقوق سیتأس کی عنوانبه را دولت یمدن
 به «یخصوص حقوق» و «هیامام فقه» یاشهیاند یفضا در اساساً ،یدادگستر یهادادگاه قضات
 همانند دولت ی هاپرونده به اً یثان ؛کنندیم صادر یرأ و شندیاندیم دولت یمدن تیمسئول ةمقول

 نگاه در و کنندیم یدگیرس یمدن عام تیمسئول یمبان گفتمان  چارچوب در ،یخصوص اشخاص
 حکم قانونگذار آنکه مگر ،ندارد وجود یخصوص اشخاص با دولت یمدن تیمسئول نیب یفرق آنها،
 .باشد کرده زیتجو را یخاص

 از رسدیم نظربه بلکه ،نبوده یاتفاق باال، در شدهگفته ضالتمع بیترت نکه،یا یانیپا ةنکت
 .  است مطرح باال ةگانسه یهاهیال در معضالت ت،یاهم بیترتبه ت،یاهم ثیح
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