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 چکیده
 صراحتاً مذکور قانون بیتصو با و شد، ینم یتلق تیمسئول یدارا دولت ۹۳۳۱ یمدن تیمسؤل قانون وضع از قبل رانیا یحقوق نظام در

 غرامت پرداخت از مصون را یتیحاکم یانهایز و داده قرار رشیپذ مورد را دولت یتصد اعمال از یناش یانهایز قبال در دولت تیمسؤل

 نیمأمور توسط سالح یریکارگ به قانون یاساس قانون ۹۷۹ اصل مانند ینیقوان استناد به رانیا یاسالم یجمهور استقرار با اما. دانست

 رفتهیپذ یطیشرا تحت یتیحاکم اعمال در آن از یناش یانهایز و دولت یمدن تیمسؤل ینیچن نیا پراکنده نیقوان و ۹۳۷۳ مصوب مسلح

.... (  و خطر هینظر ر،یتقص هینظر)  ینظر یمبان یسر کی بر یمبتن یدولت یدستگاها و دولت از خسارت مطالبه نیا بر عالوه است شده

 یم... (  و سالح یریگبکار قانون ، یاساس قانون ، یمدن تیمسئول قانون)  یقانون یمبان و( اتالف ، بیتسب ، الضرر قاعده) یفقه یمبان

 .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشدباشد

 کلید واژه: جبران خسارت، دستگاه دولتی

 مقدمه -1
کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی ی منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم میمسئولیت مدنی دولت، نتیجه

ی از عناصر اساسی یک رژیم اداری لیبرال و دموکراتیک، مسئولیت مدنی دولت است که آن را از یک رژیم بدون جبران باقی نماند. یک

، یمؤتمن ،ییطباطبا)کند. و این تفکر لیبرال و عدالت خواهانه با پیشرفت آزادی در جوامع پیشرفته مطرح شده استخودکانه متمایز می

7831) 

سبت به شخص زیان دیده در پرداخت غرامت زیان وارده به او که ناشی از عمل غیرقانونی الزام دولت است ن»مسئولیت مدنی دولت: 

منتسب به دولت یا عمل غیرقانونی او )دولت( بوده و یا تکلیف دولت است به پرداخت غرامت زیان دیده که به موجب قانون مقرر گردیده 

 یت ذهن ما به این سمت و سو باشد که:تواند دارای ظرفیت قابل قبولی برای هدااین تعریف می«. است

 ی زیان نیست.اوالً: دولت ملزم به پرداخت غرامت است اما الزاماً وارد کننده

 ثانیاً: قانون در مسئولیت مدنی دولت، نقش محوری دارد.

 (7831، زرگوش)ثالثاً: عمل منتسب به دولت از تنوع و گوناگونی برخوردار است

 المللی بین حقوق المعارف دایره در شده ارائه تعریف اساس بر» به خسارت ترمیم و جبران برای تکلیف و مالزا مفهوم به خسارت جبران

 باشد می تعهد یک نقض مقتضی نحو.«  اشخاص به مقتضی نحو به وارده های آسیب و صدمات ترمیم نوع هر مفهوم به را خسارت جبران

 نماییم. تعریف( حقیقی یا حقوقی)

 خسارت  تعریف-2
 7811عمید،)است شده ذکر زیان و زیانکاری دیدن، زیان بردن، زیان معنی به عمید فرهنگ در

 ضرر ایراد باعث که کسی طرف از باید که مالی: است کرده معنی چنین را خسارت لنگرودی جعفری دکتر حقوق، ترمینولوژی کتاب در 

  میگویند خسارت هم را شده وارد زیان. شود داده متضرر به شده دیگری به مادی

 زیانهای شامل و میرود بکار مادی زیانهای مالی جبران مورد در فقط خسارت اصطالح تعریفها این به بنا که است این توجه قابل نکته 

 (7838بوشهری،) باشد جرم شبیه از ناشی یا داشته جزایی یا مدنی منشأ است ممکن خسارت نمیگردد معنوی
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 میخسارت در فقه و متون اسال -3
. و در بعضی دیگر با اندیشه ایراد خسارت 1عالوه بر قرآن کریم که در بعضی آیات به منع ایراد خسارت )اعم از مادی و معنوی( اشاره دارد

روایت زراره از امام  -7معنوی به شدت مبارزه شده است. در متون روایتی نیز اشاره و تصریحات متعددی به این مقوله شده است از جمله: 

ر )ع( راجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت الضرر نیز معرف است. و عبارت اصلی حدیث چنین است؛.... اذهب فاقلها وارم بها باق

روایت ابن ابی عمیر از امام صادق )ع( راجع به رم دادن شتر و بر زمین خوردن راکب آن که حکم جبران  -2الیه فانه الضرر والضرار ... 

متن اصلی این روایت چنین است: ... کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه « 77»اند ادی و معنوی( صادر فرمودهخسارت )اعم از م

رواین ابی الصباح کتانی از امام صادق )ع( که در مورد مسئوولیت ناشی از اضرار به مسلمین صادر شده است. متن  -8ضامن لما یصیبه. 

 (7831، یحر، عامل)رد چنین است: کل من اضر بشیی من طریق المسلمین فهو له ضامناصلی روایت که با حدیث باال شباهت دا

در بسیاری از کتب فقهی نیز به مسئله خسارات معنوی اشاره و بعضی از آنها مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع گردیده است. مثالً 

ست از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد. یا نویسد: ضرر عبارتخوانساری که از شاگردان میرزا مرحوم نائینی است می

نویسد: هتک عرض از مصادیق ضرر حقیقی است و امثال عرض یا مال یا عضوی از اعضاء بدن .... قبل از ایشان مرحوم عبدالفتاح مراغی می

شود، حرف بی جایی است بلکه هتک عرض نمیگردد. ادعای این که ضرر متصرف به مال یا بدن است و شامل امثال آن ضرر محسوب می

نویسد: ضرر از دست دادن هر چیزی حق این است که این گونه ضایعات مصداق ضرر است. آیت ا... مکارم شیرازی نیز در تعریف ضر می

 بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرضاست که ما واجد آنیم و از آن نفع می

 م حقوقی ایرانشیوه جبران خسارت در نظا -4
قانون مسئوولیت مدنی پس از ذکر  71نظام حقوق ایران در مواردی صریحاً و در مواردی تلویحاً بر این مطلب تأکید دارد. در ماده 

تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: ... .دادگاه می

قانون  1و  3، 2، 7در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد « یان از طریق دیگر .... نمایدز

 «.در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است»... قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد:  717مزبور و اصل 

توان استنباط نمود این است که اگر ضرر معنوی ناشی از فعل زیانبار، فقط به زیاندیده و اصول حقوقی می در حقوق ایران، آنچه از قواعد

وارد شود، ولی بستگان او تحت تأثیر قرار گیرند، مثل کارگری که در حین انجام وظیفه، به شخص ثالثی توهین کند، که در اینجا ضرر 

اند، در این موارد فقط کسیکه مخاطب توهین است، گان او نیز تحت تأثیر قرار گرفتهمستقیم به مخاطب توهین وارد شده، ولی بست

 توان خواهان جبران خسارت شود نه دیگران؛ زیرا خسارت وارد بر آنها به طور غیرمستقیم است.می

اهداف مسئولیت مدنی  های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در واقع طرق اجرای تعهد مسئول )فاعل زیان( و تابعشیوه

ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی عبارتست از: جلب رضایت زیاندیده، جبران باشند. عمدهمی

ی وضع پیشین زیاندیده و ممانعت از ارتکاب اعمال خالف نظم اجتماعی توسط سایرین. عامل اصلی در تعیین آثار خسارت و اعاده

 ، از میان اهداف مذکور تمامی نظامهای حقوقی است.«جبران خسارت»مدنی در،  مسئولیت

این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است، دیگر اهداف نوعی مسئولیت مدنی را به طور نسبی برآورد سازد. بدین بیان که الزام به 

داند که به او وارد شده است. ای میبخش صدمهاندیده آنرا التیامای اثر تأدیبی بر خطاکار دارد. در عین حال زیجبراین خسارت تا اندازه

کند، ممکن است خطارکار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در آینده عالوه بر این، حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت می

 بازدارد.

ی کنونی، افزایش عوامل خطرساز حاصل از ای متکثر و پیچیدهاهمیت و جایگاه این موضوع، به ویژه با توجه به وضعیت ناشی از دنی

ای یافته گردد. به همین جهت در این میان، بحث جبران خسارت، جایگاه ویژهزندگی ماشینی و صنعتی، روز به روز افزونتر و آشکارتر می

 و مورد توجه علما و حقوقدانان واقع شده است.

 مدنی های جبران خسارت در مسئولیتشیوه 4-1

اند. از مدنیهای مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول )فاعل زیان(، و تابع اهداف مسئولیت شیوه

ها و اجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این های تأمین آنهای حقوقی یکسان نیستند، شیوهآنجا که اهداف مزبور در کلیه نظام
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های حقوقی عبارتند از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت، و اعاده وضع هداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظامترین اعمده

 های حقوقی است.پیشین زیاندیده. از میان اهداف مذکور نیز جبران خسارت عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در تمام نظام

تواند جبران خسارت وارد آمده را مطالبه کند. این جبران خسارت وارد آمده را مطالبه کند. این شده می شخصی که ازفعل زیانبار متضرر

جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است دیگر اهداف فرعی مسئولیت مدنی را نیز به طور نسبی برآورده سازد؛ بدین بیان که الزام به 

داند که بر او وارد شده طاکار دارد و در عین حال، زیاندیده آن را التیام بخش صدمه ای میای اثر تأدیبی بر خجبران خسارت تا اندازه

کند، ممکن است خطا کار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در است. عالوه بر این، حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت می

شود که عامل زیان منفعتی را از طریق فعل زیانبار ارتکابی به عموماً مانع از آن می آینده بازدارد. سرانجام اینکه الزام به جبران خسارت

 دست آورد.

اند، بازداشتن خطاکار و دیگران از بنابراین تأدیب خطاکار، جلب رضایت تشفی خاطر زیاندیده، اعالم حقوقی که مورد تجاوز قرارگرفته

بالجهت، اهداف ثانوی مسئولیت مدنی هستند که با الزام به جبران خسارت تأمین  ارتکاب فعل زیانبار، و نیز جلوگیری از استفاده

 شوند.می

هایی را ارائه های مختلف حقوقی برای دستیابی به این اهداف و اجرای تعهد عامل ورود زیان در جبران خسارت از زیاندیده شیوهنظام

های مذکور در بدلی )جبران خسارت از راه دادن معادل(. اگر چه اصول کلی شیوه ها عبراتند از: جبران عینی، و جبراناند که اهم آنداده

های حقوقی شود در نظامهای مختلف کم و بیش یکسان است. اما کیفیت استفاده از آن ها و ترجیحاتی که به هر یک داده مینظام

 ( 7831، یزیعز یحاج)متفاوت است

طی دو مبحث معرفی و نقاط قوت و ضعف های جبران خسارت در مسئولیت مدنی روش نتریدر نوشته حاضر سعی خواهد شد که عمده

های پذیرفته شده در حقوق بعضی از دیگر هر یک به لحاظ حقوقی تحلیل شود. در بیان مطالب عالوه بر نظام حقوقی ایران به راه حل

 کشورهای نیز اشاره خواهد شد.

 جبران عینی-4-1-1
شود، یکی از طرق مهم و رایج جبران خسارت در عنوان اعاده وضع پیشین زیاندیده یا ترمیم جنسی از آن یاد میجبران عینی که گاه به 

آید. منظور از جبران عینی یا اعاده وضع سابق این است که ضرر به حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت مدنی به شمار می

ترین روش و در عین این روش جبران خسارت، کامل( 7811.) کاتوزیان، ارده نیامده استنحوی جبران شود که گویی از اصل، زیان و

اند که جبران شود. بعضی از مولفان حقوقی متذکر شدهحال از اهداف عمده مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت قراردادی محسوب می

ر داشت که روش مزبور در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نیز شود، لکن نباید ازنظر دوعینی اساساً در مسئولیت قراردادی مطرح می

کنند؛ نظیر تخریب بنایی که بر خالف مقررات های متعددی ذکر میجایگاهی رفیع دارد و نویسندگان حقوقی برای آن مصادیق و مثال

 عضوب.ساخته شده، ابطال سند مجعول، انتشار رأی صادر شده در مورد محکومیت مفتری، و اعاده شی م

شناسند و معتقدند که جبران نوادری از حقوقدانان جبران عینی را به عنوان یک روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی به رسمیت نمی

خسارت جز از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته ممکن نیست؛ لکن اکثریت با این فکر مخالفند و جبران 

 پذیرند.ترین روش برای جبران خسارت میای از موارد، کاملوشی مهم و در پارهعینی را به عنوان ر

 جبران بدلی-4-1-2

ترین روش جبران خسارت زیاندیده در مسئولیت مدنی است. تقریباً در همه نظامهای جبران از طریق دادن)پول و مثل( رایج ترین و مهم

اصل زیربنایی مسئولیت مدنی است. مطابق این اصل، عامل زیان متعهد است معادلی حقوقی، جبران زیان از طریق دادن معادل، مهمترین 

 برابر خسارت ناشی از فعل زیانبار را به زیاندیده تسلیم کند. 

در اتالف و تسبیب، در غالب موارد، امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها راه تدارک ضرر، دادن معادل به زیاندیده است. 

اش اضافه گردد و وضع او تا حد مبنای این فکر این است که برابر ارزش آنچه بر اثر فعل زیانبار از دارایی زیاندیده کاسته شده به دارایی

امکان به وضع سابقش نزدیک شود. هدف از دادن معادل این است که شخص زیاندیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار به وقوع 

 ) حاجی عزیزی، پیشین(توانست چنان وضعیتی داشته باشدمی پیوستنمی

گیرد معموالً مبلغی پول است، لکن در هر نظام مواردی نیز وجود دارد که جبران در اغلب نظامهای حقوقی، معادلی که مورد حکم قرار می

 واع معادل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. گیرد. لذا شایسته است انهای غیرنقدی دیگر صورت میخسارت از طرق دادن مثل یا معادل
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 انواع معادل4-1-2-1
به طور کلی پرداخت معادل به دو شکل امکان پذیر است، نخست دادن مثل در مواردی که فعل زیانبار، سبب تلف یا نقص مالی شده است 

رری که در اثر فعل زیانبار به قربانی وارد شده که در عالم خارج دارای شبیه و نظیر است و دیگری، پرداخت مبلغی پول به عنوان عوض ض

 یا از دارایی او کاسته شده است. 

 دادن مثل-الف 

مثلی مالی است که « هو ما یتساوی قیمت اجزائه»در خصوص مفهوم مثل و مال مثلی در یک تعریف مشهور فقهی گفته شده است: 

در  151دیق آن فقها متفق القول نیستند. قانون مدنی ایراندر ماده قیمت اجزای آن مساوی باشد در اجرای این قاعده و تشخیص مصا

مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حیوانات »گوید: تعریف المثلی می

 «.و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنا با عرف است

شود که قانون مدنی مالک تشخیص مثل و مثلی را عرف قرار داده و این حکمی معقول و منطقی است؛ چه همان گونه که مالحظه می

بعضی از محققان اشاره کرده اند مفهوم مثلی اساساً یک مفهوم عرفی است. به تعبیر دیگر، مالی مثل مال دیگر است که از حیث اوصاف و 

 گیرد، در دید عرف همانند باشد.کند و مبنای تعیین قیمت قرار میرا به آن جلب می خصوصیاتی که رغبت مردم

با این مالحظه، دادن مثل یکی از طرق جبران خسارت در مسئولیت مدنی است. منتهی این شیوه فقط در مواردی قابل اجرا است که اوالً 

ده از اموال مثلی باشد. بنابراین، پرداخت مثل در خصوص خسارت و صدمات زیان بر اموال وارد شده باشد و ثانیاً مال تلف شده یا ناقص ش

جسمی و نیزخسارت وارد شده به اموال قیمی میسر نیست. به علت همین محدودیتها در خصوص دادن مثل و نیز دشواری اجرای احکام 

ها به جز  در حقوق اسالم و ایران که به مطالعه آنهای حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، راجع به آن، این شیوه در اغلب سیستم

 خواهیم پرداخت.

 پرداخت مبلغی پول-ب

ترین آن ها است. امروزه روش پرداخت پرداخت پول یاقیمت یا وجه نقد یکی از طرق مهم جبران خسارت در مسئولیت مدنی و شاید رایج

های غیرمالی را نیز با پرداخت ها قرار گرفته است، به نحوی که اغلب زیاناش به شدت مورد توجه دادگاهپول به دلیل سهولت فوق العاده

 کنند.پول جبران می

تر موارد، جبران عینی با دادن مثل مال تلف شده ممکن نیست و بنابراین تنها راه جبران خسارت، همان پرداخت عالوه بر این، در بیش

کند و چنانچه مصداق پیدا می –نه مطلق اعیان  –های وارد و به اعیان مورد زیانپول است. در واقع، جبران عینی و دادن مثل فقط در 

زیان به جسم، آبرو و حیثت یا منفعت اقتصادی و حقوق قانونی اشخاص وارد شده باشد، اغلب بهترین راه جبران خسارت، مبلغی پول 

هی، انتشار حکم محکومیت، و رفع مزاحمت نیز الزم باشد. است. البته در کنار پرداخت پول ممکن است اقدامات دیگری مانند عذرخوا

گذار عالوه بر پرداخت )الزم به ذکر است که در خصوص صدمه به بعض از حقوق اشخاص نظیر اشتغال )انفصال و اخراج غیرقانونی( قانون

منتهی این اعاده،  بران عینی است. خسارت نقدی، اعاده به کار را نیز پیش بینی کرده است که این میکانیسم فی الواقع یک نوع ج

 قانون کار پیش بینی شده است. 21حقوقی است، نه مادی؛ نظیر آنچه در ماده 

های خاصی )اصناف دیه( در نظر های وارد به جسم انسان، معادلدر انتهای این بحث باید گفت که در حقوق اسالم و ایران در باب زیان

آید نه قیمت؛ اگر چه آنچه در این موارد موضوع حکم قرار گیرد در اکثر قریب به به حساب می گرفته شده که در معنای دقیق نه مثل

 اتفاق موارد مبلغی پول یا وجه نقد است، نه صنفی از اصناف دیه مثل شتر و ... .

 های مطالبه جبران خسارتخسارت معنوی و شیوه -4-2
ی علم حقوق است. در تعاریفی که فقها از جبران آن از موضوعات نسبتاً پیچیده یموضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه

اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده و تقریباً اغلب فقها ورود هر گونه نقض به آبرو، جان و هر مفهوم مطلق ضرر ارائه داده

 اند.بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را ضرر محسوب کرده

دانستند و به این دلیل دادگاهها از صدور حکم به جبران آن خودداری لب کشورها، در گذشته، ضرر و زیان معنوی را غیرقابل جبران میاغ

نمودند. کشورهای تابع حقوق سوسیالیست مانند: اتحاد جماهیر شوروی سابق، و دانمارک از جمله این گروه کشورها محسوب می

 شوند.می
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های زیادی بین علمای حقوق گردیده است چرا که در شرایط ضرورت و امکان جبران ضرر معنوی، موجب بروز بحث از این رو موضوع

های روانی و دهد؛ بلکه لطمه روحی، آسیبزندگی امروز، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می

ای که انسان در برابر لطمات معنوی نیز آسیب پذیر شده است. لطماتی که گاه هخسارت معنوی هم اهمیت زیادی یافته است. به گون

رساند. به همین دلیل در شرایط زندگی صنعتی، ارجح بودن جبران ضررهای مادی نسبت به آشکار نیست و از درون به انسان آزار می

 باشد.ضررهای معنوی مورد تردید و بحث می

شود، قابل جبران است و این که چگونه و با بوده که آیا لطماتی که به حیثیت و اعتبار شخص وارد می بنابراین همواره این پرسش مطرح

 ها را با پرداخت پول جبران کرد؟توان آنچه توجیهی می

 در فقه، جبران خسارت معنوی، با استناد به دالیلی قابل پذیرش و توجیه است.

و منشا بسیاری از احکام عبادی و معاملی واقع شده، قلمروی وسیعی دارد و برای اثبات باشد که از مسلمات فقهی می« الضرر»قاعده 

های جبران آن مورد استناد واقع شده است. در آیات و روایات نیز به بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش

 ضررهای معنوی اشاره شده است.

قانون مسئولیت  71، 3، 2، 7قانون آیین دادرسی کیفری و مواد  1ی معنوی قابل جبران است. در مادهدر نظام حقوقی ایران نیز خسارت 

قانون اساسی نیز، جواز جبران خسارت معنوی  717ی ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس اصل مدنی، امکان مطالبه

عنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را ثابت است؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت م

 (7812، فرجام کین)آیدمنحصر به این مورد خاص سازد، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می

 ضرورت جبران خسارت معنوی4-2-1
رمت و شأن اجتماعی و  بسیاری از امور غیرمالی وصف تندرستی بدن انسان، شادابی، حیثیت و آبروی شخص، سالمت روح و روان، ح

گردد، نه تنها از لحاظ شرعی محترم است بلکه از لحاظ بنای عقال و حکم عقل نیز تجاوز به این امور دیگر که به شخصیت انسان برمی

 جایز نیست. از اینرو شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد باید از سوی دیگران محترم شمرده شود.

حقوق ایران نیز گذشته از اینکه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند، تعدادی از صاحب نظران در این زمینه  در

شدیداً با صدق عنوان ضرر بر خسارتهای معنوی و یا قابلیت و امکان جبران آن مخالف بوده و معتقدند که طبیعت خسارتهای معنوی به 

ای از دانشمندان علم حقوق نیز بر این نظر بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران یچ وجه قابل جبران نیست عدهای است که به هگونه

ای دیگر گویند: حتی تقویم رنج و الم احساس شده و یا حیثیت برباد رفته وجود ندارد؛ چون اینگونه امور قابل تقویم به پول نیست. عده

 ت به شخصیت کسی که آنرا تحمل کرده تلقی گردد.آن به پول، ممکن است نوعی اهان

از دیدگاه عملی نیز برآورد خسارت معنوی با مشکالتی همراه است. چون در عمل، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب 

اقعی به زیاندیده تقویم، شده گردد که صرفاً بر مبنای خسارت وکند، در حالیکه مسئولیت مدنی فقط هنگامی عادالنه تلقی میتعیین می

باشد اما با گذشت زمان، تحوالتی در این زمینه ایجاد شده است، به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی 

ت مبلغی پول، یگانه دارند: اول، پرداخامروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زیان معنوی معتقدند و در مقام رد دالیل مخالفان اظهار می

 اند.راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مدنظر قرار داده

و دوم، هدف از جبران زیان الزاماً اعاده به وضع سابق نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آالم 

توان دیده و بدون تردید، پرداخت مبلغی پول به همان گونه که با پول در امور مادی میهای معنوی و ترضیهی خاطر زیانرسندیتأمین خ

 گوید برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد. معادلی کاتوزیان در این خصوص می

فی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آالم روحی را تسکین دهد کافی است تخصیص مقداری این خرسندیها قادر نیست اندوه و تأثر عاط

دهد که مثالً به ی زیبای او زشت شده، به او اجازه میکند مانند: شاید بتوان گفت کسیکه چهرهپول برای کسیکه دردهایی را تحمل می

ی ترمیم یک زیان، همیشه آن نیست آنچه را کان در رفع نقص بکوشد. الزمهپزشک ماهری مراجعه کند تا او را تسکین دهد و در حد ام

که منهدم شده از نو بنا کنند، بلکه اغلب آن است که به زیاندیده امکان داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده به دست آورد و از 

ای تکامل یافته و مقرراتی در رت معنوی به طور گستردهاین طریق رضایت خاطرش فراهم شود، به هر حال امروزه تئوری جبران خسا

 بینی شده است. خصوص آن پیش
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قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن، به طور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و  2ی با وضع ماده

 دارد:قانون مذکور مقرر می 2ی ری یافت، به عنوان مثال در مادهی بیشتپس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعه

احتیاطی به جان و ... یا به هر حق دیگر ... لطمه وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی ی بیهرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه

ثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد باشد کسی که به حیو معنوی شود، مسئول جبران خسارت، ناشی از عمل خود می

تواند از کسی که لطمه وارد آورده، جبران ضرر و زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب میشود، می

زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به  تواند در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفعنماید، دادگاه می

 «.عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید

ترین آنها جبران رود به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمدهروشهای مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کار می

شود مثل قذف یا ب خدشه و لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص میمالی و غیر مالی است. گاه در فقه اسالمی، بعضی اعمال که موج

 تواند داللت بر توجه دین اسالم بر ضرر معنوی نماید.تهمت،  دارای عواقب کیفری یا اخروی است. بدیهی است که این ضمانت اجراها، می

رسد که روشهای متداول در د، اما به نظر میای برای جبران ضررهای معنوی وجود نداربا این وجود در فقه اسالمی روش شناخته شده

تواند در فقه قابل پذیرش باشد. زیرا روشهای جبران خسارت اموری نسبی و حقوق عرفی و موضوعه، اعم از جبرانهای مالی و غیرمالی می

روند، قطعاً نوی به کار میهای حقوقی و اجتماعی در هر عصر هستند و روشهایی که اکنون به منظور جبران ضرر معبرآیندی از اندیشه

کنند. پس روشهای موجود مخالف با غیرعقالیی نیستند و در مواردی که سکوت شرعی وجود دارد، فقها به سیره و بنای عقال استناد می

ه اسالمی قابل باشند. بنابراین پذیرش جبران مالی و انواع جبرانهای غیرمالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقاحکام و مبانی شرعی نمی

 توجیه و دفاع است

 های جبران خسارت معنویشیوه-4-3

ای پیش بینی شده است که در اجرای های متداول و شایع و در عین حال نسبتاً سادهبرای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه

است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا اصل اعاده و ضعیت زیاد دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر 

شود ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش بینی نشده است. قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می

 شمرد:توان به عنوان علل اصلی برهای جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را میدالیل نارسایی شیوه

 های جبران خسارت معنویدالیل نارسایی شیوه-4-3-1
 دانند. اینان معتقدند:دانان فرانسوی خسارات معنوی را قابل جبران نمیبعضی حقوق -7

باشند و با روحیات و عواطف انسانها ارتباط تنگاتنگ دارند. در نتیجه امکان ترمیم صدمات خسارات معنوی دارای ماهیت خاص می -الف

توان عضو از دست رفته انسانی را به حالت نخست برگرداند و عاطفی و حتی ضایعات جسم به سادگی مقدور نیست. چگونه می روحی و

چشمی را که در اثر صدمه وارده از ناحیه دیگری نابینا شده یا گوشی که ناشنوا گردیده است ترمیم کرد و به طریق اولی ترمیم عواطفی 

 ه آزرده گردیده و رنجی که بر شخص تحمیل شده است، نیست.که جریحه دار شده، روانی ک

توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابا ازاء هیچ وسیله اطمینان بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی -ب

 این گونه خسارات مقدور نیست.

های ورود خسارات معنوی به افراد در جامعه ایران، بیش از حد زمینهبه لحاظ اشکاالت عملی فوق الذکر از طرفی و احیانات شیوع  -2

ها در امور حقوقی و نمایند. به ویژه این که تعداد پروندهمحاکم قضایی کمتر خود را درگیر این گونه مسائل پیچیده و پردردسر می

ر بوده و اظهارنظر در مورد آن به حذاقت کیفری بهحدی است که مجالی جهت پرداختن به این امور که از ظرافت خاصی برخوردا

 ماند.فراوان نیاز دارد نمی

 روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود-4-3-2
 روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:

 موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر-4-3-2-1
قانون مسئوولیت مدنی به این شیوه توجه  3های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده هاز میان شیو

گردد که قانونگذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می

 باشد.ای مییا حرفه
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شود. به شرط این که: اول، در دری از خسارات معنوی را شامل میگنجد و تنها موارد نامقوله بیشتر در چارچوب خسارات معنوی میاین 

اثر تصدیقات یا صدور گواهیهای غیرقانونی یا نشر مطالب خالف واقع حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از 

ما در واقعه سمره که شرح رفع خسارت نمود. ااین بابت شخص متضرر گردیده باشد و سوم: از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان 

حرمتی به حریم منزل شخصی شاکی نماید، زیرا علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بیتمسک به این شیوه بارزتر می آن گذشت

ص( تنها با صدور وارد گردیده در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین ترتیب جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسالم )

 اند. دستور قطع درخت رفع خسارت نموده

 عذرخواهی شفاهی از خسارت دیده-4-3-2-2
این مورد تنها در صدمات معنوی کم اهمیت و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آنها مؤثر است واال خسارات عظیم حیثیتی یا آبرویی یا 

اده، جریحه دار کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید چگونه از ناموسی و عاطفی از قبیل بدنام کردن یک فرد یا خانو

 گردد.ای در روزنامه و امثال آن جبران یا حتی تعدیل میطریق معذرت خواهی یا درج اطالعیه

 عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید-4-3-2-3
و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آنها مؤثر است واال خسارات عظیم حیثیتی یا آبرویی یا این مورد نیز تنها در صدمات معنوی کم اهمیت 

ناموسی و عاطفی از قبیل بدنام کردن یک فرد یا خانواده، جریحه دار کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید چگونه از 

 گردد.یزی یا حتی تعدیل میای در روزنامه و امثال آن چطریق معذرت خواهی یا درج اطالعیه

 اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر-4-3-2-4
 ق.اساسی به کار رفته مصداقی جز موارد ه گانه فوق یا مورد پنجم ندارد. 717این مورد نیز با این که ذیل اصل 

 پرداخت مال یا مابه ازای مادی به خسارت دیده-4-3-2-5
گرفت که مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابازاء توان چنین نتیجه بنابراین می

توان با مادی به خسارت دیده است. زیرا همان طور که اشاره شد در بسیاری از موارد که صدمات روحی و عاطفی شدید است کمتر می

دیده را التیام بخشید و چه بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونیش نگذارد. اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آالم و صدمات روحی خسارت 

مجازاتها و ضمانتهای اجرایی کیفری نیز صرفاً برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی که خسارات شخصی زیان 

 باشد. دیده می

از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و  ای مؤثر تر و کاراتربنابراین باید اذعان نمود که هیچ وسیله

 توان به دست داد لذا:مابازاء مالی آن نمی

تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طوالنی

 اند.تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشتهاین نظامها قوای مقننه با 

اند. عالوه بر محاکم قضایی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده

اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره در این مورد انجام دادهاینها محققین غربی تحقیقات جامع االطرافی 

به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب « کانیله»شود می

در دادگاههای استیناف  7113تا  7112رأی صادره بین سالهای  511در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب  7183جرایم در سال 

 شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است: ...

 71فرانک فرانسه )میانگین حاصل از حداقل  21332محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ 

 71فرانک )میانگین حاصل از حداقل  81313هزار فرانک( و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ  31هزار و حداکثر 

 اند.فرانک تعیین کرده 111هزار و  75هزار فرانک( و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ فرزند مبلغ  51هزار و حداکثر 

قانون مسئوولیت مدنی پس از ذکر  71دی صریحاً و در مواردی تلویحاً بر این مطلب تأکید دارد. در ماده دوم: نظام حقوق ایران در موار

 مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: ....

ده به در این ما« تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر ... نمایددادگاه می

قانون اساسی به طور ضمنی  717قانون مزبور و اصل  1و  3، 2، 7روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد 

 «در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است.»... آمده است:  717اشاره دارد مثالً در اصل 
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یا بر مؤثر بودن این طریقه )پرداخت وجه یا انتقال مال( صحه گذاشته و آن را به عنوان سوم: بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان قو

 رود:اند. در زیر به چند مورد آن اشارت میای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفتهوسیله

یکی از سرداران اسالمی از  ای باشد که طی آنترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی )ع( در واقعهشاید پرسابقه -7

ای از افراد روا داشت، حضرت علی )ع( مأمور جبران خسارات وارده بر این چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده

شود و طبق سواق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده قوم می

کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی )معنوی( از من فکر نمی»نویسد: احمد ادریس می« 81»پردازد. دند میبو

 «حضرت علی )ع( پیشی گرفته باشد.

 «.پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است»گوید: عاملی به نقل از کاپیتان می -2

تواند کامالً جبران صدمات معنوی خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی گوید: به نظر ما هر چندعاملی در این زمینه می -8

و روحی وارده به زیان دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان دیده 

 «.تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گرددمی

ی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در رویه قضای»نویسد: حسینی نژاد، می -1

 شود معموالً کمتر از میزان خسارت مادی است.دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می

ن صدور حکم به قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز بحث درباره امکا 717رسد که مفاد اصل به نظر می»نویسد: کاتوزیان نیز می -5

 «کند.سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعالم میجبران خسارت معنوی با بیهوده می

جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند ... و در کشور مصر قوانین و رویه »نویسد: احمد سنهوری می -3

  اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است.عنوی شدهقضایی قائل به جواز جبران خسارت م

 مراجع صالح و رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی-5

 دیوان عدالت اداری-5-1
 8ماده و  22بر  مشتمل« قانون راجع به شورای دولتی»قانونی تحت عنوان  7881پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در هفتم اردیبهشت 

ایجاد نظام اداری »تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلس وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقالب، با رویکرد 

گذاری شد که با قانون اساسی پایه 718و  711، نهادی نوین در اصول «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»و « صحیح

، از مهرماه 7831یب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسالمی در چهارم بهمن ماه تصو

سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسالمی مورد تفسیر و 

قانون دیوان توسط مجلس شورای اسالمی تغییر یافت که البته با توجه به »، 7835جام در نهم خرداد سال اصالح قرار گرفت تا سران

 ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلح نظام شد.

(. قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین 71ده )( ما7( و بند )78با جایگزینی ماده ) 25/1/7835مجمع در تاریخ 

 ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش ماه الیحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت »این قانون  13به موجب در ماده 

تقدیم الیحه مزبور و اصالحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی  تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید. اما

شد که با  22/1/7811در مجلس شورای اسالمی در تاریخ « الیحه تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»منتهی به تصویب 

د، نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصالح توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خو

 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. 25/8/7812( در تاریخ 11( )11( )31( )72( )71مواد )

 مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری5-2
ی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا به منظور رسیدگ»در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: 

گردد. حدود های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میواحدها یا آئین نامه

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار بر این اساس، در قانون «. کنداختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می

 مقرر داشته است: 
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های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا الف( رسیدگی به شکایت تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه

قام تصویب کننده باشند، در قلمرو صالحیت دیوان عدالت مقررات یا قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارجاز حدود اختیارات م

تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خالف قانون بودن آن و یا عدم »اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که 

ت یا خودداری از انجام وظایفی که موجب صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررا

 شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صالحیت دیوان خواهند بود.تضییع حقوق اشخاص می

توانند در شعب دیوان، درجایگاه خواهان قرار گیرند، چرا که طبق رأی وحدت ب( تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می

نظر به این که دراصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی »، 71/1/7833ی دیوان عدالت مصوب هیأت عموم 81و  83، 81رویه شماره 

جمهوری اسالمی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا 

مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی  واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه

( نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق 7831دیوان )قانون مصوب  77شود و مستفاد از بند یک ماده یا حقوقی حقوق خصوصی اطالق می

شعب دیوان عدالت اداری  باشند. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی درخصوصی می

  باشد.نمی

ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهایدولتی و شهرداریها و سازمان تأمین تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه»پ( 

مذکور ... در امور  تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای»و همچنین « اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

 توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند.می« راجع به وظایف آنها

ها( که در زمره نهادهای  (NGOهای غیردولتی مردم نهاد بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان

ولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صالحیت شعب حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با د

اند، حکم مقتضی مبنی بر دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده

 نماید.اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و  71( ماده 8( و )2عالوه بر این، به موجب بندهای )

کایات قضات و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به ش

و مستخدمان مؤسساتی که  71( ماده 7مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )

شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صالحیت شعب 

 ری است.دیوان عدالت ادا

تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای »ماده مذکور،  2البته الزم بذکر است طبق تبصره 

 «باشد.انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

ها و سایر نظامات و مقررات تراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامهرسیدگی به شکایات و تظلمات و اع»، 72ت( به موجب ماده 

صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد »دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی 

گیرد. البته الزم به ذکر ر هیأت عمومی دیوان صورت میرویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعد صادر شده باشد، د

ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه شورای ها، بخشنامهرسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و صرفاً آئین نامه»است که 

در مواردی که مقررات و «. تنگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی ازشمول این ماده خارج اس

اثر »تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، مینظامات مورد اعتراض قرار می

ی از تضییع ابطال مصوبات اززمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیر

 («.78حقوق اشخاص، هیأت مذکوراثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید )ماده 

 مهلت قانونی جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری-5-3
برخالف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید 

این قانون، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت  73ماده  8با توجه به تبصره  12/8/25وان عدالت ادای مصوب دی

های هایی نظیر کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات اداری در کمیسیوناداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت

حل اختالف کارگر و بر خالف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان  هایمالیاتی، هیأت
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این قانون، مهلت تقدیم  73ماده  2باتوجه به تبصره  12/8/25در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 

های رسیدگی به لت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتدادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدا

شهرداری از حیث  711های حل اختالف کارگر و کارفرمایی، ماده های مالیاتی، هیأتهایی نظیر کمیسیونتخلفاتاداری در کمیسیون

ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی  3برای اشخاص مقیم خارج از کشور ماه و  8قانون( برای اشخاص مقیم ایران  71ماده  2نقص قوانین )بند 

 (7812) منصور، مرجع مزبور خواهد بود

 الت اداری )صدور رأی بر وقوع تخلف(صالحیت دیوان عد-5-4
 قانون دیوان عدالت اداری صالحیت دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است: 71ماده 

راضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مأمورین آنها در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعت -7

 -8های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت -2امور راجع به وظایف آنها. 

قانون دیوان تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه  71ماده  7صره رسیدگی به شکایات استخدامی. اما نکته همه این است اینجا که تب

( و یا 7مؤسسات مذکور در بندهای یک و دو قانون یعنی خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها )بند 

عمومی منوط به صدور رأی بر وقوع  ( را توسط دادگاه2های رسیدگی به تخلفات اداری )بند خسارت ناشی از تصمیمات قطعی هیأت

 تخلف توسط دیوان عدالت اداری اعالم کرده است. 

 خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی 5-5

قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی  71از ماده  7بند 

گیرد و مأمور به عنوان ر صالحیت دیوان اعالم کرده است محل تأمل است چون اصوالً در این موارد نیز دستگاه طرف شکایت قرارمیرا د

شود در مورد صدور به بند یک ماده اشاره شده که شامل بند ب آن هم می 71یک شخص طرف دعوی نیست اما چون درتبصره یک ماده 

 احدها توسط دیوان همان مطالبی که در مورد تصمیم مؤسسات گفته شده نیز موضوعیت دارد.رأی بر وقوع تخلف مأمورین و

 های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهای مالیاتیخسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیأت5-6
به آراء تصمیمات قطعی  71ه ماد 2در صورت صدوررأی بر وقوع تخلف توسط دیوان عدالت اداری فرد ذینفع نخست بایستی طبق بند 

این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و درفرض ابطال و یا نقض رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت در این صورت 

ته رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشکند. به نظر میوقوع تخل توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می

باشد مانند آراء مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی 

 دستگاه دولتی به استناد رای مراجع مذور از ذینفع مالیاتی اضافی گرفته باشند.

بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی ناظر 

تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی )در ورود خسارت در دیوان عدالت نیست و ذینفع می

 این فرض سازمان مالیاتی( مطالبه نماید.

 محاکم عمومی )دادگاههای عمومی(-6

 حیت عام محاکم عمومیصال6-1

 751صالحیت محاکم عمومی عام و صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اشخاص خاص است زیرا از یک سو طبق اصل 

قانون اساسی دادگستری )محاکم عمومی( مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مستفاد از ماده یک قانون آئین 

ه دعاوی مدنی در صالحیت دادگاههای عمومی است. بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت دادرسی مدنی کلی

شود مگر موارد خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و با خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می

 و لذا نباید با قوانین و تفاسیر مبهم اصل و صالحیتها تغییر پیدا کنند.خاصی که در صالحیت دیوان عدالت اداری است 

 قانون دیوان عدالت اداری 11صالحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 6-2
قانون دیوان عدالت اداری حوزه صالحیت محاکم عمومی را در این زمینه، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه  71تبصره یک ماده 

ؤسسات دولتی و عمومی و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف اعالم کرده است یعنی در م

اینگونه موارد محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذینفع به دریافت خسارت و یا احراز ورود خسارت به وی را ندارند و شبیه یک 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

قانون دیوان عدالت  71ماده  2و  7ی در دیوان عدالت بر وقوع تخلف از ناحیه موسسات مندرج در بند کارشناس فقط پس از صدور رأ

 باشد.اداری می

و جلوگیری از  71برای جلوگیری از اختالط و اختالل در حوزه صالحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده 

 ص توسط محاکم عمومی به دیوان عدالت اداری باید در این زمینه به نکات ذیل توجه کرد.سرگردانی اشخاص و ارجاع مکرر اشخا

صالحیت محاکم عمومی عام و صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اشخاص خاص است زیرا از یک سو طبق اصل  -

ات اشخاص است و مستفاد از ماده یک قانون قانون اساسی دادگستری )محاکم عمومی( مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکای 751

آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صالحیت دادگاههای عمومی است. بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر 

 احرازو دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی

شود مگر موارد خاصی که در صالحیت دیوان عدالت اداری است و لذا نباید با قوانین و تفاسیر مبهم اصل و صالحیتها تغییر پیدا می

 کنند.

صالحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در زمینه اقدامات یکجانبه دستگاههای دولتی یا اعمال  -

از اعمال و تصمیمات موردی و انفرادی و یا تصمیمات عام الشمول است. بنابراین احراز تخلف دستگاههای دولتی و اداری آنها اعم 

شهرداریها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صالحیت دیوان در نظر گرفت بدین معنی که اگر فعل و یا ترک فعل و یا 

باشد که اداره مدعی آن است که عملش قانونی است در این صورت الزمه پذیرش تصمیم اداری موجب ورد خسارت به اشخاص شده 

ادعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم 

ت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدال

 کند.پیدا می

شود برای اما زمانی که اساساً فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداره موضوع بحث نیست و ذینفع مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی

باشد ولی ذینفع صرفاً خسارت ناشی از  شود اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونیمثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می

کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صالحیت آن را مطالبه می

 رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد را دارند. 

ای را به اشخاص وارد مالی بوده که به طور طبیعی خسارت قابل مطالبهدر موارد که ورود خسارت ناشی از تقصیر اداره و یا ناشی از اع

 های عمومی مرجع رسیدگی به اساس استحقاق اشخاص و میزان آن هستند.کند باز هم دادگاهمی

 نتیجه

دعاوی مدنی در همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. از آنجا اصل بر این است که کلیه 

صالحیت محاکم عمومی است لذا مواردی که دیوان عدالت اداری صالح بر رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت مبنی بر جبران خسارت 

است را باید با توجه به صالحیت دیوان در رسیدگی به نوع دعاوی علیه دولت تفسیر نمود. دعاوی ناظر بر اعمال قرارداد دستگاههای 

بل طرح در دیوان عدالت نیست. دعاوی علیه دولت ناظر بر تصمیمات و اقدامات اداری یکجانبه آن است بنابراین اگر در دولتی قا

کند که در قوانین مسئول بودن دستگاه دولتی و لزوم جبران خسارت مواردی دولت با اعمال یکجانبه خود خسارتی به افراد وارد می

ات در صالحیت دیوان عدالت نیست چون اساس استحقاق اشخاص را قانونگذار مشخص کرده وارده پیش بینی شده است این موضوع

است اما در مواردی که مورد قانونی بودن و یا نبودن تصمیم یا اقدام دستگاه دولتی دیوان عدالت باید نظر دهد دعاوی مربوط بر 

لبته تا مرحله صدور رأی بر وقوع تخلف ولی تعیین میزان مسئولیت مدنی ناظر بر آنها نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری است ا

 خسارت بر عهده دادگاه عمومی است.

اند دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده و بیشتر قضات عنایت چندانی به این گونه دعاوی نگرده

اند و یا حداکثر موضوع را از طریق صلح پوشی از دعاوی خود دعوت نموده و اگر هم مدعیان را جدی ببینند آنان را به اغماض و چشم

 اند.و سازش فیصله داده

امروزه یکی از وظایف بسیار مهم و جدی دستگاههای قضایی و اجرایی و قانونگذاری کشور پر کردن خألهای ناشی از نارسایی قوانین و یا 

های اجرایی محکم در موارد مخدوش شدن حیثیات و اعتبارات شخصی و اجتماعی انتهای قضایی روشن و باالخره نبودن ضمفقدان رویه

 افراد و لگدمال شدن عواطف و احساسات انسانها است.
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