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چکیده

ــی  ــی، یک ــؤولیت حقوق ــی و...( مس ــن ال، رومی ژرمن ــی )کام ــای حقوق ــی نظام ه در متام

از مباحــث مهــم و اساســی حقــوق به شــار می آیــد؛ زیــرا هــر رضری چــه از نظــر مالــی 

بــه افــراد اجتــاع یــا بــرای مختل کــردن نظــم جامعــه وارد گــردد، الجــرم بایــد جــران شــود 

تــا از ایــن طریــق عدالــت کــه محوری تریــن مبنــای حقــوق به شــار مــی رود، رعایــت و 

مــورد احــرام قــرار گیــرد.

ــاش  ــواره ت ــان، هم ــای حقوق دان ــات و دیدگاه ه ــتفاده از نظری ــا اس ــا ب        حکومت ه

کرده انــد کــه خســارت های وارده را از طریــق مســؤولیت حقوقــی جــران کــرده و دوبــاره 

وضــع را بــه حالــت اولیــه درآورنــد. به عبــارت ســاده تر: قوانیــن دولت هــا بــا وضــع مــواد 

ــی و  ــه مســؤولیت حقوقــی( خواســتار مســؤولیت حقوقــی اعــم از مدن ــی )متکــی ب قانون

ــی  ــی و عقان ــی، حقوق ــل رشع ــک اص ــی ی ــؤولیت حقوق ــرا مس ــد؛ زی ــزای گردیده ان ج

به شــار می آیــد تــا هیــچ رضری بــدون جــران نباشــد. قــوۀ مقننــه به عنــوان قــوۀ 

ــا از  ــرده ت ــن ک ــی را وارد قوانی ــؤولیت حقوق ــور، مس ــن کش ــع قوانی ــت دار در وض صاحی

مسؤولیت مدنی ناشی از عملکرد مأموران 

دولتی
محمدمهدی باتور
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ایــن طریــق توانســته باشــد رضرهــای را کــه شــخص بــه دیگــری یــا بــه حکومــت می زنــد، 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــؤولیت مدن ــامل مس ــی، ش ــؤولیت حقوق ــد. مس ــران کن ــرول و ج کن

ــت در  ــش حکوم ــه واکن ــوط ب ــه مرب ــی ک ــؤولیت جزای ــر و مس ــا یکدیگ ــراد ب ــوق اف حق

مــورد مجرمیــن می باشــد، در قوانیــن مدنــی و جزایــی هــر کشــور گنجانیــده شــده اســت. 

دولــت افغانســتان هاننــد دیگــر کشــورها بــرای تطبیــق عدالــت و جــران خســارتی کــه 

بــرای شــخص وارد آمــده، اصــل مســؤولیت مدنــی و مســؤولیت جزایــی را در قوانیــن خود 

مطــرح منــوده اســت تــا بدیــن وســیله رضرهــای وارده بــه اتبــاع خویــش را جــران و تحت 

حایت هــای قانــون درآورده باشــد. مســؤولیت مدنــی ناشــی از عملکــرد مأمــوران دولــت، 

ــه  ــد ک ــی و اداری می باش ــوق خصوص ــی در حق ــؤولیت مدن ــم مس ــث مه ــی از مباح یک

مــورد توجــه ایــن مقالــه قــرار گرفتــه اســت. این کــه مأمــوران یــا کارمنــدان دولــت هاننــد 

ــاال و مؤثــری  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را مســؤول عملکردشــان پنداریــم، اهمیــت ب

خواهــد داشــت؛ زیــرا از ایــن طریــق حقــوق شــهروندان در مقابــل اعــال مأمــوران دولتــی 

ضانــت و تضمیــن می شــود، و یــک نــوع اصــل تســاوی ســاح به وجــود خواهــد آمــد. 

ــتگاه  ــوده و دس ــان نب ــورت یکس ــت به ص ــل دول ــخاص در مقاب ــت اش ــدرت و صاحی ق

حکومتــی بــا دراختیارداشــن صاحیت هــای مافــوق می توانــد از ایــن ابــزار )قــوۀ قاهــره( 

ــود  ــت خ ــت حاکمی ــخاص تح ــت و اش ــر مل ــرده و ب ــتفاده ک ــته، سوءاس ــت داش در دس

فشــار وارد منایــد. 

واژگان کلیــدی: مســؤولیت مدنــی، مســؤولیت جزایــی، نظریــۀ خطــر، نظریــۀ تقصیــر و 

حقــوق. 
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1- مفهوم شناسی 

الف( مسؤولیت در لغت و اصطالح

ــت.  ــی اس ــری و مدن ــم از کیف ــی رود و اع ــکار م ــان« ب ــؤولیت »ض ــای مس ــه به ج در فق

مســؤولیت عبــارت اســت از تعهــد قانونــی شــخص بــر رفــع رضری کــه بــه دیگــران وارد 

ــۀ  ــی از ریش ــک واژۀ عرب ــؤولیت، ی ــرودی، 1376: 643( مس ــری لنگ ــت. )جعف ــرده اس ک

ــت،  ــان، ضان ــای ض ــوده و به معن ــؤول ب ــی مس ــا جعل ــی ی ــدر صناعت ــأل مص ــأل یس س

تعهــد و مؤاخــذه اســت کــه در زبــان فارســی بــه پاســخ گویی برگــردان می شــود. مســؤول 

اســم مفعــول از مصــدر ســؤال به معنــای کســی اســت کــه مــورد ســؤال و مؤاخــذه قــرار 

می گیــرد. )قاســمی، 1391: 8( 

       مســؤولیت حالــت و وضعیتــی اســت کــه می تــوان در آن وضعیت شــخص را در قبال اعال 

خــاف و نابهنجــاری کــه عرفــاً بــه او نســبت داده می شــود، مســؤول دانســت. اگر هنجارشــکنی 

و اخال گــری در اثــر تعــرض بــه قاعــدۀ اخاقــی صــورت گرفتــه باشــد، مســؤولیت ناشــی از آن 

ــار  ــی، به ب ــی کــه هنجارشــکنی به ســبب نقــض مقــررات قانون ــی اســت. در صورت ــز، اخاق نی

آمــده باشــد، مســؤولیت حاصــل از آن، حقوقــی خواهــد بــود. )هــان: 9( 

ــورد  ــان در م ــه حقوق دان ــی ک ــر تعاریف ــوق و دیگ ــف ف ــاس تعری ــر اس ــن، ب        بنابرای

مســؤولیت ارائــه منوده انــد، مســؤولیت نوعــی حالــت و وضعیتــی اســت کــه معمــوالً در 

ــا  ــا ب ــد ی ــده باش ــی ش ــون پیش بین ــه در قان ــا به صــورت قهــری ک ــرارداد ی ــض ق ــل نق مقاب

ــن  ــود چنی ــؤول خ ــرا مس ــت؛ زی ــو اس ــت جواب گ ــخص در آن وضعی ــی، ش ــتناد عرف اس

ــخ گویی  ــه پاس ــف ب ــی، مکل ــن وضعیت ــل چنی ــت و در مقاب ــود آورده اس ــت را به وج حال

می باشــد.  

ب( مفهوم مسؤولیت مدنی

به چشــم  یکســانی  تعریــف  مدنــی  مســؤولیت  عبــارت  از  حقوقــی،  نبشــته های  در 

ــی در  ــؤولیت حقوق ــوم مس ــه مفه ــی و ب ــای کل ــارت در معن ــن عب ــی ای ــورد؛ گاه منی خ

ــوم  ــن مفه ــت. در ای ــده اس ــتعال ش ــی اس ــؤولیت اخاق ــری و مس ــؤولیت کیف ــر مس براب

ــتیفا،  ــبیب، اس ــاف، تس ــب، ات ــامل: غص ــرارداد ش ــارج از ق ــات خ ــن الزام ــۀ عناوی هم

ــد  ــرای تعه ــدم اج ــه از ع ــارات حاصل ــر و خس ــال غی ــی م ــت و ادارۀ کل ــتفادۀ باجه اس

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــؤولیت مدن ــی مس ــوان کل ــر عن ــر چ ــرم زی ــی از ج ــای ناش و زیان ه
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ــرای  ــد و ب ــن می بینن ــر از ای ــی را محدودت ــؤولیت مدن ــوم مس ــرۀ مفه ــی، دای ــی عده ی ول

ــت و  ــتفادۀ باجه ــتیفا    و اس ــب، اس ــل: غص ــرارداد مث ــی از ق ــای خارج ــی از الزام ه برخ

اداره کــردن مــال غیــر بحــث مســتقلی را مطــرح منوده انــد. )نبــی زاده، 1392: 154( دکــر 

قاســمی هاننــد حقوق دانــان دســتۀ اول، مســؤولیت مدنــی را به معنــای کلــی ترجیــح داده 

و این گونــه تعریــف کــرده اســت: »مســؤولیت مدنــی عبــارت از التــزام بــه جــران رضر و 

زیانــی اســت کــه در نتیجــۀ عمــل مســتند بــه شــخص بــه دیگــری وارد می شــود. ممکــن 

اســت تعهــد مذکــور ناشــی از قــرارداد و ارادۀ متعهــد باشــد، در ایــن صــورت مســؤولیت 

ناشــی از آن مســؤولیت مدنــی قــراردادی نامیــده می شــود؛ ممکــن اســت منشــأی التــزام و 

تعهــد رصفــاً مقــررات قانونــی باشــد کــه مســؤولیت ناشــی از آن را مســؤولیت مدنــی قهری 

ــین: 13( ــمی، پیش ــد.« )قاس می نامن

       الــزام قانونــی جــران رضر نــاروا در حقــوق، بــا عنــوان مســؤولیت مدنــی مــورد بحــث 

ــرک فعــل او به وجــود  ــا ت ــر فعــل ی ــاروا در اث ــوده و به موجــب آن شــخصی کــه رضر ن ب

ــه جــران خســارت وارده شــناخته می شــود، چــه  ــزم ب ــه او باشــد، مل ــا منتســب ب ــده ی آم

ــف  ــض تکلی ــر نق ــا در اث ــد ی ــود آی ــد به وج ــا عه ــرارداد ی ــض ق ــۀ نق ــن رضر در نتیج ای

عمومــی احتیــاط و عــدم ارضار به غیــر. بنابرایــن، از نظــر مدنــی، شــخص زمانــی مســؤول 

ــد.  ــران کن ــران را ج ــج رضر وارده به دیگ ــار و نتای ــد آث ــزم باش ــه مل ــود ک ــی می ش تلق

)بشــارت، 1392: 54( »مســؤولیت مدنــی نوعــی مســؤولیت حقوقــی اســت و بــا مســؤولیت 

ــی، فقــط یکــی  ــد توجــه داشــته باشــیم کــه مســؤولیت مدن ــی بای اخاقــی فــرق دارد؛ ول

ــؤولیت  ــل مس ــر در مقاب ــن نظ ــی رود و از ای ــار م ــی به ش ــؤولیت حقوق ــته های مس از رش

ــرار دارد.« )میشــل، 1376: 29( ــی ق جزای

2- مبانی مسؤولیت مدنی 

در رابطــه بــه مســؤولیت مدنــی و مبانــی آن، حقوق دانــان و صاحب نظــران نظریاتــی 

ــی  ــات از زاویه ی ــا و نظری ــن دیدگاه ه ــدام از ای ــه هرک ــد ک ــرح منوده ان ــددی را مط متع

مســؤولیت مدنــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت. در ذیــل بــه مهم تریــن ایــن نظریــات 

ــم: می پردازی

الف( نظریۀ تقصیر

ــاً در  ــت و ســایر اشــخاص رصف ــوران دول ــی مأم ــه، مســؤولیت مدن ــن نظری ــر اســاس ای ب
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صورتــی قابــل طــرح می باشــد کــه آنــان در انجــام عمــل خســارت بار و زیــان آور، 

مرتکــب تقصیــری گردیــده باشــند. مــاک در ایــن مســؤولیت، ســنجش اخاقــی رفتــار 

مبــارش خســارت اســت کــه اگــر ایــن رفتــار اخاقــاً ناشــی از تقصیــر مرتکــب باشــد، وی 

ملــزم بــه ترمیــم خســارت بــوده و اگــر از نظــر اخاقــی رفتــار وی عــاری از رسزنــش باشــد، 

ــد مســؤولیت  ــی کــه می توان ــر، تنهــا دلیل ــۀ تقصی ــق نظری ــی برعهــدۀ او نیســت. طب ضان

ــه جــران خســارتی توجیــه کنــد، وجــود رابطــۀ علیــت بیــن تقصیــر او  کســی را نســبت ب

ــؤولیت  ــادی مس ــرن ۱۸ می ــا ق ــا ت ــج در اورپ ــی رای ــؤولیت مدن ــت. مس و رضر وارده اس

مبتنــی بــر تقصیــر بــود و اصــوالً مســؤولیت بــر اســاس تقصیــر شــخص، شــکل می گرفــت. 

ــی، 1389: 441( ــی مومتن )طباطبای

       نظریــۀ مبتنــی بــر تقصیــر، بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه خواهــان بایــد ثابــت کنــد 

خوانــده بــا ارتــکاب خطــا، زیانــی بــه وی وارد کــرده اســت. به عبارتــی، زیان دیــده بتوانــد 

ــا  ــد، اثبــات کنــد. ب ــان اداره را کــه باعــث رضر بوده ان خســارت ناشــی از عملکــرد کارکن

ایــن فــرض کــه دولــت بــر اثــر نواقــص سیســتم اداری یــا خطــای کارکنــان، دچــار تقصیــر 

بــوده و بــا اثبــات خطــای کارمنــد، تقصیــر دولــت احــراز می شــود. در نتیجــه دولــت بایــد 

ــت.  ــد داش ــؤولیتی نخواه ــچ مس ــورت هی ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــران کن ــادث را ج رضر ح

)حســنی، 1387: 56(  دلیــل مســؤولیت عامــل زیــان ایــن اســت کــه او مرتکــب تقصیــر 

ــده  ــری ش ــه دیگ ــارت ب ــبب ورود خس ــدی وی س ــل عم ــرک فع ــا ت ــل ی ــده و فع گردی

ــت و  ــر اســاس قواعــد مســلم اخاقــی، زیان رســاننده  از روی عمــد، مــورد مذَم اســت. ب

نکوهــش بــوده و در برابــر زیان دیــده مســؤول اســت و بایــد زیــان وارده بــر او را جــران 

منایــد. )قاســمی، پیشــین: 59( قانــون مدنــی فرانســه در مــادۀ ۱۳۸۲ مقــرر منــوده اســت: 

»هرگونــه عمــل انســان کــه ســبب ورود خســارت بــه دیگــری شــود، موجــب التــزام کســی 

کــه خســارت از تقصیــر او ناشــی شــده بــه جــران خســارت خواهــد شــد.« همچنیــن در 

مــادۀ ۱۳۸۳ قانــون مذکــور اضافــه شــده کــه »هرکــس نه تنهــا ضامــن خســارتی اســت کــه 

ــی  ــا بی احتیاط ــال ی ــی از اه ــارت ناش ــن خس ــه ضام ــد؛ بلک ــود وارد می کن ــل خ ــا عم ب

ــی دارد،  ــی کــه شــخص مســؤولیت مدن ــود.« در وجــود رضر و زیان ــز خواهــد ب خــود نی

شــامل متــام قلمــرو )مســؤولیت مدنــی ناشــی از فعــل شــخص، فعــل غیــر، امــوال، اشــیا 

و حیــوان مربــوط بــه شــخص( خواهــد گردیــد کــه قانون گــذار افغانســتان در مــواد ۷۹۳، 
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۷۹۴ و ۷۹۵ در قانــون مدنــی بــه آن پرداختــه اســت. 

ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــرد ای ــت ک ــر برداش ــۀ تقصی ــوان از نظری ــه می ت ــری ک ــل دیگ        اص

نظریــۀ تقصیــر را بــر مســؤولیت مدنــی حاکــم گردانیــم، اصــل بــر عــدم تقصیــر شــخص 

ــارت را  ــان در ورود خس ــل زی ــر عام ــارت تقصی ــی خس ــده و مدع ــد زیان دی ــت و بای اس

اثبــات کنــد. هــرگاه زیان دیــده نتوانــد تقصیــر عامــل زیــان را اثبــات کنــد، از مســؤولیت 

ــی  ــی کنون ــه در دنیای ــری ک ــد. ام ــی می مان ــده باق ــارت جران ناش ــده و خس ــاف گردی مع

ــا تــرک  ــان حاصــل از فعــل ی ــه و زی ــان از مســؤولیت رهایــی یافت بســیاری از عامــان زی

ــین: 60(  ــمی، پیش ــود. )قاس ــل ش ــده تحمی ــر زیان دی ــل وی ب فع

       تقصیــر دولــت مفهومــی ذهنــی نیســت؛ بلكــه مفهــوم مســتقل بــا تكیــه بر عنــارص عینی 

اســت. یعنــی مازمه یــی بــا بازشناســی تقصیــر مقــام عمومــی نــدارد. در این فــرض، تقصیر 

ــه دولــت اســت. ایــن تقصیــر  ــار دانســت كــه مربــوط ب را می تــوان تحقــق رشایــط زیان ب

ــهل انگاری  ــی و س ــی، بی دقت ــت، بی مباالت ــن نی ــد: حس ــی مانن ــم ذهن ــه مفاهی ــازی ب نی

نــدارد. زیــان وارده ناشــی از نقــص وســایل دولــت یــا نقــض صاحیت هایــی اســت كــه 

قانون گــذار بــرای مســتخدمین در نظــر گرفتــه اســت.

 اگــر خطــای كارمنــد عمــدی یــا در نتیجــۀ بی احتیاطــی وی نباشــد و به هرحــال موجــب 

ــان  ــه بی ــد. ب ــدا می كن ــت پی ــت موضوعی ــؤولیت دول ــردد، مس ــری گ ــان به دیگ ورود زی

دیگــر، مســؤولیت مدنــی دولــت در نظریــۀ تقصیــر، از رویكــرد ســلبی نســبت بــر 

ــل  ــی از عم ــان وارده ناش ــر زی ــن، اگ ــود. بنابرای ــی می ش ــد ناش ــی كارمن ــؤولیت مدن مس

ــه  ــود ك ــرح می ش ــور اداره مط ــا قص ــا ی ــد، خط ــد نباش ــر كارمن ــاظ تقصی ــه لح ــدی ب عم

در مــادۀ 11 قانــون مســؤولیت مدنــی ایــران از آن بــه  نقــض تشــكیات اداری یــاد شــده 

اســت. در ایــن حالــت نقــض تشــكیات خطــای كارمنــد را نیــز پوشــش می دهــد و گرنــه 

ــل تصــور نیســت.  ــد قاب ــه ســازمان و تشــكیات خــارج از فعــل كارمن اســتناد خســارت ب

ــل  ــی از فع ــؤولیت ناش ــۀ مس ــت، به منزل ــر دول ــر تقصی ــی ب ــؤولیت مبتن ــاظ مس ــن لح از ای

ــه  ــت ك ــی اس ــۀ خدمات ــض در ارائ ــۀ نق ــای اداره به منزل ــوم خط ــن مفه ــت. در ای ــر اس غی

ادارۀ موظــف بــه ارائــۀ آن مکلــف اســت. )جعفــری، 1387: 24( هــرگاه کارمنــد دولــت، 

مرتکــب فعــل زیان بــار شــود، دولــت نــه بــه ســبب خطــا یــا مســؤولیت کارمنــد، بلکــه بــه 

دلیــل خطــای خــود، مســتقیم عهــده دار مســؤولیت خواهــد بــود؛ یعنــی عمــل بــه دولــت 
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ــناخته  ــا ش ــؤول خط ــد مس ــه کارمن ــدون آن ک ــد، ب ــدا می کن ــاب پی ــتقیم انتس ــور مس به ط

ــال  ــت، اع ــی اس ــاری و التزام ــوم اعتب ــت، مفه ــوم دول ــه مفه ــه این ک ــه ب ــا توج ــود. ب ش

ــارۀ نحــوۀ  ــن، درب ــرای همی ــرد؛ ب ــراد و اشــخاص حقیقــی انجــام می گی ــت توســط اف دول

ــه  دولــت نیــز نظــرات مختلفــی مطــرح اســت.  ــا خطــا ب انتســاب عمــل تــوأم ب

آن چــه ماحصــل تضــارب آراء و عقایــد مختلــف بــوده و بــه نظــر ســازگاری بیشــری بــا 

واقعیــات و پدیده هــای اجتاعــی داشــته و موافــق عدالــت نیــز اســت، این کــه مســؤولیت 

دولــت را مســتقیم غــرض و فــارغ از تقصیــر اداری کارمنــد کــه به عنــوان عامــل اجرایــی 

ــاع از  ــرد. در دف ــردن بگی ــه گ ــتقیاً ب ــت مس ــود دول ــد، خ ــه می کن ــام وظیف ــت انج دول

ــودات  ــراد و موج ــت از اف ــکل اس ــت، متش ــه دول ــت ک ــن گف ــوان چنی ــه، می ت ــن نظری ای

ــط  ــال توس ــام اع ــوالً انج ــد. اص ــل می کنن ــای آن عم ــوان اندام ه ــه به عن ــمندی ک هوش

دولــت، المحالــه توســط افــراد و کارمنــدان انجــام می شــود. چــون دولــت حــق انتخــاب 

کارمنــد و تکلیــف نظــارت بــر اعــال آن هــا را دارد، لــذا خطــای عوامــل اجرایــی دولــت 

ــر دولــت  ــوده و در نتیجــه، تقصی ــر دولــت ب ــر گزینــش نادرســت و نظــارت غیرمؤث در اث

مفــروض اســت. البتــه اســتثنایی هــم بــر ایــن نظریــه وارد اســت: تقصیــر اداری و تقصیــر 

شــخص کارمنــد دولــت قابــل تفکیــک بــوده و بایــد بیــن آن هــا تفــاوت قایل شــد، هرچند 

متایــز ایــن دو مقولــه، امــری ســهل و روشــن نبــوده و غالبــاً بــه نظــر دادگاه و مــاک عــرف 

می باشــد. لیکــن بــه نظــر می رســد تنهــا معیــار مؤثــر کاربــردی در ایــن قضیــه، ایــن اســت 

کــه هــر خطایــی کــه از کارمنــد دولــت در رابطــه بــا غیروظیفــۀ اداری صــادر شــود، خطــای 

شــخصی تلقــی شــده و نامــرده، شــخصاً مســؤول عمــل خویــش اســت. 

       بنابرایــن اگــر نظریــۀ تقصیــر مبانــی مســؤولیت مدنــی شــناخته شــود، بــا توجــه بــه اصــل 

متذکــره )اصــل عــدم تقصیــر کارمنــدان دولــت( می تــوان خاطرنشــان کــرد کــه بســیاری 

ــم  ــا تصامی ــدان ی ــال کارمن ــر از اع ــه متأث ــهروندان ک ــه ش ــای وارده ب از رضر و زیان ه

ــر  ــوران از نظ ــت و مأم ــرا دول ــد؛ زی ــد مان ــی خواه ــران باق ــدون ج ــد، ب ــت می باش دول

مقــام و جایــگاه متفاوت تــر از شــهروندان انــد. یعنــی، حکومــت از قــوۀ قاهــره برخــوردار 

ــای  ــا در حکومت ه ــکل ی ــس مش ــت کاری ب ــدان و دول ــر کارمن ــات تقصی ــوده و اثب ب

هاننــد افغانســتان غیرممکــن خواهــد بــود. عدالــت و قاعــدۀ مشــهور »الرضر والرضار فی 

االســام« حکــم می کنــد کــه در جامعــه هیــچ رضر و زیانــی بــدون جــران و بی خســارت 
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ــادی و  ــر م ــه از نظ ــی( چ ــی و حقیق ــخاص )حقوق ــه اش ــارتی ک ــر خس ــد و ه ــی منان باق

معنــوی بــه دیگــران وارد می کننــد، بایــد به نحــوی از انحــا جــران گــردد. در مقــام اثبــات 

اگــر مدعــی و مدعی علیــه در یــک ردیــف )عــدم اصــل تســاوی حقــوق( قــرار نداشــته 

ــا  ــت ی ــه )دول ــاالی مدعی علی ــارت وارده ب ــت خس ــد توانس ــز نخواه ــی هرگ ــند، مدع باش

مســتخدمین آن( را اثبــات کنــد. 

       قانــون اساســی و قانــون مدنــی افغانســتان از نظریــۀ تقصیــر یــا خطــا به صــورت 

ــح کــرده اســت:  ــادۀ ۵۱ ترصی ــروی کــرده اســت. قانون گــذار در فقــرۀ اول م عمومــی پی

»هرشــخصی کــه از اداره بــدون موجــب متــرر شــود، مســتحق جــران خســاره می باشــد 

ــون مدنــی در مــوادی  ــرای حصــول آن در محکمــه دعــوا اقامــه کنــد.«  قان ــد ب و می توان

بــه نظریــۀ خطــا توجــه کــرده اســت. مــادۀ ۷۷۶ مقــرر منــوده اســت: »هــرگاه بــر اثــر خطــا 

یــا تقصیــر رضری بــه غیــر عایــد گــردد، مرتکــب بــه جــران خســاره مکلــف می باشــد.« 

مــادۀ ۷۷۷: »هرنــوع تعــدی  کــه از آن رضری بــه غیــر... بــه شــخص دیگــر عایــد گــردد، 

ــورد  ــوی م ــا رضر معن ــادۀ ۷۷۸ حت ــد.« در م ــف می باش ــاره مکل ــران خس ــه ج ــب ب مرتک

عنایــت و توجــه قانون گــذار بــوده و ترصیــح کــرده اســت کــه »۱ـ جــران خســاره شــامل 

ــد.. .« ــز می باش ــوی نی ــنجش رضر معن س

ــی  ــؤولیت مدن ــورد مس ــر در م ــۀ تقصی ــتان از نظری ــن افغانس ــد قوانی ــر می رس ــه نظ        ب

ناشــی از عملکــرد کارمنــدان دولــت در مقابــل شــهروندان ســکوت را اختیــار کرده اســت. 

البتــه نظریــۀ فــوق را در مــورد عملکــرد کارکــن در مقابــل اداره پذیرفتــه و از آن پیــروی 

کــرده اســت. فقــرۀ 1 مــادۀ ۱۰۴ قانــون کار  ترصیــح کــرده اســت: »۱- کارکــن، در رابطــه 

ــؤول  ــی مس ــود، در صورت ــه اداره وارد می ش ــه ب ــرای وظیف ــن اج ــه حی ــاره یی ک ــه خس ب

اســت کــه خســارۀ وارده ناشــی از تقصیــر وی باشــد.« حتــا قانون گــذار در فقــرۀ دوم مــادۀ 

ــد  ــا تأکی ــت ت ــته اس ــرده و خواس ــن رد ک ــال کارک ــارۀ اع ــر را درب ــۀ خط ــره، نظری متذک

مؤکــد بــر نظریــه تقصیــر کــرده باشــد: »۲- کارکــن از خســارۀ احتالــی ناشــی از جریــان 

عــادی کار مســؤول شــمرده منی شــود.« یــا مــادۀ ۱۰۵ مقــرر شــده: »هــرگاه خســارۀ وارده 

بــه اداره، ناشــی از تقصیــر چنــد نفــر.. .« 

      عمده تریــن مشــکل نظریــۀ تقصیــر، بــار اثبــات اســت؛ زیــرا هان طــوری کــه مطــرح 

ــردن رضر و  ــم، اثبات ک ــی بدانی ــؤولیت مدن ــری مس ــی نظ ــه را مبان ــن نظری ــر ای ــد، اگ ش
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زیــان وارده ناشــی از اعــال دولــت یــا مســتخدمین آن، کاری بس مشــکل و دشــوار 

ــدول  ــه ع ــن نظری ــراد از ای ــن ای ــت ای ــا درنظرداش ــان ب ــن، حقوق دان ــود. بنابرای ــد ب خواه

ــد. ــان باشــد، مطــرح کردن ــه دوش عامــل زی ــات ب ــار اثب ــۀ دیگــری را کــه ب کــرده و نظری

ب( نظریۀ مسؤولیت محض )خطر(

بــر اســاس نظریــۀ خطــر، بــرای تحقــق مســؤولیت مدنــی وجــود تقصیــر الزم نیســت؛ بلکــه 

ــؤول  ــود، مس ــارت وارد ش ــری خس ــه دیگ ــر آن ب ــه در اث ــد ک ــام ده ــی کاری انج هرکس

جــران خســارت وارده خواهــد بــود، ولــو تقصیــری نداشــته باشــد. طرفــداران نظریــۀ خطــر 

معتقدنــد بــرای مســؤول تلقی شــدن عامــل زیــان، اثبــات تقصیــر الزم نیســت؛ رصف وجود 

رابطــۀ علیــت بیــن عمــل زیان بــار و خســارت وارده بــرای تحقــق مســؤولیت کافــی اســت. 

ــین:  ــمی، پیش ــری دارد. )قاس ــۀ ف ــا و نظری ــی ایتالی ــب تحقق ــه در مکت ــر ریش ــۀ خط نظری

198( در ایــن فرضیــه گفتــه می شــود کــه هرکســی بــه فعالیتــی بپــردازد، محیــط خطرناکــی 

را بــرای دیگــران به وجــود آورد و چنیــن کســی کــه از ایــن محیــط منتفــع می شــود، بایــد 

ــرح  ــه مط ــن نظری ــر، در ای ــارت دیگ ــد. به عب ــران کن ــز ج ــی از آن را نی ــای ناش زیان ه

می شــود کــه بــرای مسؤول دانســن شــخص، حتــاً نیــازی نیســت کــه شــخص در انجــام 

ــن او  ــل خطرآفری ــه از عم ــن ک ــد. همی ــده باش ــری ش ــب تقصی ــارت بار مرتک ــل خس عم

خســارتی بــار آیــد، شــخص خــواه در انجــام آن عمــل مرتکــب تقصیــری شــده یــا نشــده 

باشــد، مســؤل بــوده و بایــد خســارت وارده را جــران منایــد. فرضیــۀ خطــر در انتهــای قــرن 

ــۀ مذکــور، توســعۀ صنعــت و  ــه نظری ــال و توجــه ب ــی اقب ۱۹ شــکل گرفــت و عامــل اصل

خســارات واردۀ ناشــی از آن بــوده اســت. )ژوردن پاتریــس، 1382: 137( 

        مســؤولیت مدنــی در نظریــۀ مســؤولیت محــض، به صــورت قهــری بــاالی عامــل زیــان 

ــه  ــان ب ــان در اعــال عمــل و ایجــاد رضر و زی ــو شــخص عامــل زی ــق می شــود، ول تطبی

ــت  ــۀ علی ــخص رابط ــارت وارده و ش ــن خس ــه بی ــن ک ــه. همی ــا ن ــد ی ــرص باش ــری مق دیگ

ــد. اصــل »جــران خســارت عامــل  ــد جــران خســارت منای موجــود باشــد، مرتکــب بای

ــی  ــود. در حال ــناخته می ش ــی ش ــام داده، مدع ــل را انج ــه فع ــخصی ک ــت و ش ــان« اس زی

کــه در نظریــۀ تقصیــر مدعــی عامــل زیــان نبــوده؛ بلکــه زیان دیــده بایــد خســارت وارده 

ــۀ  ــس نظری ــت برعک ــر درس ــۀ خط ــاند. نظری ــات برس ــه اثب ــان را ب ــل زی ــور عام را و قص

تقصیــر اســت. در ایــن نظریــه مرتکــب و شــخصی کــه خســارت را وارد منــوده، مســؤول 
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و پاســخ گو خواهــد بــود. در ایــن مــورد قاعده یــی در فقــه اهــل تســنن و مذهــب حنفــی 

وجــود دارد کــه بسیارشــبیه نظریــۀ خطــر اســت: »مــن لــه الغنــم فعلیــه الغــوم«. از مفهــوم 

ــد  ــرد، بای ــت می ب ــزی منفع ــه از چی ــی ک ــه کس ــود ک ــت می ش ــن برداش ــده چنی ــن قاع ای

رضرهایــش را متقبــل شــود.  

       در حقــوق افغانســتان بــه مــواد متعــددی برمی خوریــم کــه بــا نظریــۀ خطــر همخوانــی 

ــران  ــه ج ــر را ب ــال غی ــف م ــی متل ــون مدن ــواد ۷۵۸ و ۷۵۹ قان ــال: م ــوان مث دارد؛ به عن

ــا  ــته ی ــر داش ــب تقصی ــه مرتک ــم از این ک ــد، اع ــف می کن ــی از آن مکل ــارات ناش خس

نداشــته باشــد. همچنیــن مــادۀ ۷۶۲ هــان قانــون، صغیــر و غیرممیـَـز و مجانیــن را در قبــال 

ــر و قصــد ارضار،  ــی کــه تقصی اعــال زیان بارشــان مســؤول تلقــی کــرده اســت؛ در حال

ــور  ــر مذک ــق نظ ــین: 65( مطاب ــمی، پیش ــد. )قاس ــدور منی باش ــل ص ــور قاب ــراد مذک از اف

ــر  ــد خط ــد موج ــرد، می توان ــام پذی ــر انج ــدون تقصی ــر ب ــا اگ ــت، حت ــای دول فعالیت ه

باشــد. هــرگاه فعالیــت خطرســاز یــا خطرناکــی صــورت گیــرد و در ایــن میــان اشــخاص 

ــارت  ــران خس ــؤول ج ــوده، مس ــادرت من ــت مب ــه آن فعالی ــه ب ــی ک ــوند، دولت ــرر ش مت

وارده بــه افــراد خواهــد بــود، حتــا اگــر نهایــت مراقبــت و دقــت را در انجــام عمــل خــود 

منــوده باشــد؛ چراکــه نفــع حاصــل از آن فعالیــت بــه وی بازمی گــردد. بدیــن ترتیــب حتــا 

ــد. ــارت برآی ــدۀ خس ــد از عه ــری بای ــه تقصی ــکاب هیچ گون ــدون ارت ــت ب دول

ــه ورود  ــور ب ــون مجب ــان قان ــح ه ــز رصی ــا تجوی ــی ی ــرای قانون ــت در اج ــی دول        وقت

خســارت بــه افــراد می باشــد، قطعــاً و یقینــاً بایــد دارای مســؤولیت جهــت جــران خســارت 

مســتحق  را  زیان دیــده  بارصاحــت،  قانون گــذار  مــوارد  ایــن  در  باشــد.  زیان دیــدگان 

دریافــت غرامــت بــدون نیــاز بــه اثبــات و تقصیــر دولــت دانســته اســت. یعنــی جایــی كــه 

دولــت مجبــور بــه نادیده گرفــن مالكیــت اشــخاص از طریــق تــرصف و متلــك، تخریــب 

یــا ملی كــردن امــوال آنــان می باشــد یــا جهــت اجــرای نظــم و امنیــت در جامعــه بــه جنــگ 

پرداختــه و جــان و مــال مــردم را در معــرض خطــر قــرار می دهــد یــا بــه اعــال محدودیــت 

یــا ممنوعیــت در انجــام برخــی از امــور ماننــد: صــادرات و واردات می پــردازد، و مــواردی 

از ایــن قبیــل، بــا وجــودی كــه زیــان بــا تجویــز قانــون انجــام گرفتــه و دولــت عمــل خــاف 

قانونــی انجــام نــداده اســت، بازهــم دارای مســؤولیت بــدون تقصیــر یــا مســؤولیت محــض 

ــوش، 1390:  ۲۶۶( ــد. )رزک ــارت می باش ــران خس ــرای ج ب
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ــوق  ــور، در حق ــی هرکش ــوق داخل ــر حق ــاوه ب ــی، ع ــؤولیت مدن ــر در مس ــۀ خط نظری

ــر  ــدۀ اك ــه عقی ــرا ب ــت؛ زی ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــد حقوق دان ــورد تأکی ــم م ــی ه بین امللل

ــوران  ــارات مأم ــت و اختی ــدود صاحی ــه ح ــر این ك ــاوه ب ــل، ع ــوق بین املل ــای حق عل

دولــت به موجــب قوانیــن داخلــی تعییــن می گــردد و ربطــی بــه حقــوق بین امللــل نــدارد، 

مأموریــن دولــت به نــام دولــت انجــام وظیفــه می مناینــد و بایــد دولــت در هرحــال 

ــتناد دو  ــه اس ــددی ب ــای متع ــی، در قضای ــی بین امللل ــۀ قضای ــد. روی ــا باش ــؤول آن ه مس

نظریــۀ »عمــل خــاف حقــوق« و »ریســك« كشــور را مســؤول عملیــات خــاف مأمــوران 

خــود دانســته و اســتناد بــه نظریــۀ مســؤولیت بــر اســاس خطــا )تقصیــر( را مــردود دانســته 

اســت. در نظــام کامــن ال، نظریــۀ خطــر را نظریــۀ »اختیارگرایــی« هــم نامیده انــد؛ زیــرا فــرد 

ــا به عبــارت  ــا کــرده کــه بایــد جــران خســارت منایــد. ی ــه را طــوری محی ــار زمین ــا اختی ب

ــام  ــل را انج ــن عم ــر او ای ــه اگ ــود ک ــب می ش ــی را مرتک ــا اراده عمل ــخص ب ــاده تر، ش س

منــی داد، اصــاً زمینه هــای ایجــاد رضر و زیــان بــه دیگــران به وجــود منی آمــد. بنابرایــن، 

ــود.  ــه جــران خســارت خواهــد ب ــزم ب ــان به صــورت قهــری مل شــخص عامــل زی

3- ارکان مسؤولیت مدنی مأموران دولت 

مســؤولیت مدنــی مأمــوران دولــت باوجــود ســه ركــن اساســی قابــل تحقــق اســت: تقصیر، 

رضر و رابطــۀ ســببیت.

الف( تقصیر یا خطای اداری 

تقصیــر اداری عبــارت از نقــض قوانیــن و مقــررات اداری اســت كــه عمدتــاً بــر محورهایی 

ــام  ــودداری از انج ــا و خ ــی از صاحیت ه ــی، تخط ــی غیرقانون ــال حقوق ــون: اع همچ

ــد دولــت  ــا كارمن ــی اســتوار اســت. پــس هــرگاه ســازمان و نهــاد دولتــی ی وظایــف قانون

ــت.  ــته اس ــوع پیوس ــر اداری به وق ــت تقصی ــوان گف ــادرت ورزد، می ت ــوارد مب ــن م ــه ای ب

ــا  ــر ســازمان ی ــن رابطــه آن اســت كــه در صــورت تقصی ــل توجــه در ای ــۀ مهــم و قاب نكت

نهــاد دولتــی، مســؤولیت آن به طــور آشــكار برعهــدۀ دولــت اســت. اگــر حادثــۀ زیان بــار 

به طــور كامــل یــا نســبی معلــول دخالــت كارمنــدان دولــت باشــد، مســأله قــدری پیچیــده 

و مبهــم می شــود؛ زیــرا حــدود تقصیــر اداری و شــخصی نامعیــن اســت و مــاك روشــنی 

ــران  ــی از صاحب نظ ــاظ، برخ ــن لح ــدارد. بدی ــود ن ــر وج ــز آن دو از یك دیگ ــرای متیی ب

دوگونــه مســؤولیت مســتقیم و غیرمســتقیم را بــرای دولــت مطــرح منوده انــد. در مســؤولیت 
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غیرمســتقیم، میــان تقصیــر اداری و شــخصی بــر اســاس معیارهــای »رعایــت حــدود متعارف 

ــورت  ــك ص ــف« تفكی ــا وظای ــط ب ــل غیرمرتب ــودداری از »عم ــا خ ــام ی ــف« و انج وظای

می گیــرد. لیكــن ابهــام و اجــال ایــن امــور مانــع از آن اســت كــه به عنــوان معیــار تشــخیص، 

ــه شــوند. در مســؤولیت مســتقیم، خطــای اداری و  ــر اداری و شــخصی پذیرفت ــان تقصی می

شــخصی تفاوتــی نــدارد و در هرحــال، دولــت نســبت بــه حادثــۀ زیان بــار مســؤول شــناخته 

می شــود. در ایــن مــورد قانــون کار افغانســتان رکــن تقصیــر را درنظــر گرفتــه و در مــادۀ ۱۱۴ 

مقــرر منــوده اســت: »۱- کارکــن، در رابطــه بــه خســاره یی کــه حیــن اجــرای وظیفــه بــه اداره 

ــد  ــر وی باش ــی از تقصی ــارۀ وارده ناش ــه خس ــت ک ــؤول اس ــی مس ــود، در صورت وارد می ش

۲- کارکــن از خســارۀ احتالــی ناشــی از جریــان عــادی کار، مســؤول شــمرده منی شــود.«

ب( ایجاد رضر

رکــن دوم کــه ایجــاد مســؤولیت مدنــی بــرای دولــت و مأمورانــش می شــود، واردکــردن رضر 

و زیــان بــه اشــخاص اســت؛ زیــرا اگــر اعــال مأمــوران رضر بــه کســی یــا نهــادی وارد نکند، 

اصطــاح مســؤولیت مدنــی معنــای نخواهــد داشــت. اعــال کارکنــان دولــت زمانــی زیــر 

چــر مســؤولیت مدنــی درمی آیــد و بــار حقوقــی می گیــرد کــه ســبب ایجــاد خســارت بــه 

دیگــران باشــد. 

ــار  ــی به ش ــای قطع ــت، از رضورت ه ــی دول ــؤولیت مدن ــق مس ــود رضر در تحق        وج

مــی رود و هرگونــه تجــاوز عمــدی یــا خطاکارانــه در امــوال یــا منفعــت مالــی کــه از دســت 

ــه  ســامت و حیثیــت و عواطــف شــخص لطمه یــی وارد آورد، عنــرص رضر -از  ــا ب ــرود ی ب

ــادی و  ــای م ــامل زیان ه ــن رضر ش ــه ای ــت. البت ــه اس ــق یافت ــی- تحق ــؤولیت مدن ارکان مس

معنــوی خواهــد بــود و محکمــه )مطابــق قانــون مدنــی افغانســتان( رضرهــا را اعم از مــادی و 

معنــوی ســنجش کــرده و از عامــل زیــان مطالبــه می شــود. جــران خســارت بــه زیان دیــده 

از ســوی عامــل زیــان در ایجــاد رضر مبتنــی بــر رشایطــی خواهــد بــود کــه در ذیــل بــه آن 

اشــاره می شــود: 

ــد.  ــلم باش ــی و مس ــه قطع ــت ک ــن اس ــۀ رضر، ای ــت مطالب ــودن رضر: رشط قابلی 1. قطعی ب

بــه تعبیــری، مدعــی خســارت بایــد ثابــت کنــد کــه رضر بــه او وارد شــده اســت و بــه رصف 

احتــال ورود زیــان، منی تــوان دولــت را بــه جــران آن خســارت محکــوم کــرد. زیــان بایــد 

مســتقیم باشــد. دادگاه در صورتــی مبــادرت بــه صــدور حکــم خســارت می کنــد کــه عمــل 
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ــد  ــز بای ــان باشــد و مدعــی خســارت نی ــر در به وجودآمــدن زی ــت، علــت مؤث ــد دول کارمن

ــی از  ــطه، ناش ــن رضر باواس ــده و ای ــه او وارد ش ــد رضر ب ــل کارمن ــه از عم ــد ک ــت کن ثاب

ــوده اســت.  ــه ب ــا عــدم تســلیم محکوم ب ــا تأخیــر آن ی ــدادن تعهــد ی انجام ن

2. مســتقیم بودن رضر: دومیــن رشط ایــن اســت که رضر مســتقیم و باواســطه ناشــی از عمل 

قابــل انتســاب بــه اداره باشــد. بــر ایــن اســاس، خســارت احتالــی، خســارت اثبات نشــده و 

خســارات غیرمســتقیم قابــل جــران و ترمیم نیســت. )حســینی، 1392: 324(

ج( سببیت و رابطه بین تقصیر و رضر 

ركــن ســوم مســؤولیت مدنــی دولــت، وجــود رابطــۀ ســببی و مســبّبی میــان تقصیــر و رضر 

اســت؛ یعنــی رضر وارده بایــد معلــول تقصیــر دولــت یــا كارمنــد باشــد. از ایــن رو، آن چــه 

اهمیــت دارد تعییــن رفتــار تقصیرآمیــز دولــت یــا مأمــور آن به گونه یــی اســت كــه عملكــرد 

زیان بــار آن هــا علــت مؤثــر ورود زیــان باشــد. به عبارتــی، بیــن خســارت و عمــل یــا تــرک 

فعلــی کــه ســبب وقــوع آن شــده، رابطــۀ علیــت و ســببیت وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن، 

ــدارد  در مــواردی کــه مثــاً: خســارت ناشــی از فــورس مــاژور باشــد، ایــن رابطــه وجــود ن

ــل از  ــد قب ــن فعــل و مرتکــب و رضر بای ــد. وجــود رابطــه بی و مســؤولیت به وجــود منی آی

هرچیــز اثبــات شــود. در ایــن مــورد مــادۀ ۷۶۴ قانــون مدنــی مقــرر می کنــد: »متســبب رضر 

وقتــی مکلــف بــه تأدیــه ضــان پنداشــته می شــود کــه فعــل او منجــر بــه وقــوع رضر شــده 

ــخص  ــه ش ــارت وارده ب ــت خس ــن اس ــه ممک ــت ک ــر داش ــد به خاط ــا بای ــد.« در این ج باش

مســتقیاً بــه عمــل واحــد دولتــی یــا کارمنــد شــاغل مربــوط نشــود؛ بلکــه بــه علــت عوامــل 

خارجــی مثــل قــوۀ قاهــره )ســیل یــا ریــزش کــوه( تقصیــر زیان دیــده )زیــان وارده بــر اثــر 

ــن  ــد. در چنی ــث باش ــخص ثال ــل ش ــا فع ــد( ی ــده باش ــاد ش ــده ایج ــل زیان دی ــار و عم رفت

ــی نخواهــد داشــت. )حســینی، پیشــین:  ــی مســؤولیت مدن ــت و مأمــور دولت ــی، دول حاالت

323-324( در ایــن مــورد قانــون مدنــی در مــادۀ ۷۸۳ بیــان منــوده اســت: »هــرگاه شــخصی 

ــۀ  ــا از حادث ــۀ وی ی ــدون مداخل ــده ناشــی از ســبب خارجــی ب ــد کــه رضر عای ــت منای ثاب

غیرمرقبــه یــا ناشــی از اســباب مجــره باشــد یــا بــه ســبب خطــای شــخص متــرر یــا از غیر 

نشــأت گردیــده اســت، بــه ضــان مکلــف منی گــردد؛ مگــر این کــه قانــون یــا موافقــۀ طرفین 

خــاف آن حکــم منایــد.« البتــه بایــد خاطرنشــان گــردد که در مــواردی، حتــا باوجــود رابطۀ 

ســببیت و علییــت بیــن خســاره و فعــل مأمــور، کارمنــد مســؤول شــناخته نشــده و هیچ گونــه 
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زیانــی را نبایــد جــران منایــد؛ زیــرا اعــال مأمــوران دولــت قابــل تفکیــک اســت و عملــی 

ــون  ــود. قان ــد ب ــور نخواه ــه مأم ــران از ناحی ــل ج ــد، قاب ــه می باش ــم عام ــه نظ ــر ب ــه منج ک

مدنــی در تأییــد همیــن مطلــب در مــادۀ ۷۸۶ مقــرر کــرده اســت: »رضر خــاص، جهــت دفــع 

رضر عــام تحمــل می گــردد.« در  مــادۀ بعــدی می گویــد: »فعــل بــه فاعــل آن نســبت داده 

می شــود، نــه بــه آمــر؛ مگــر این کــه فاعــل مجبــور گردیــده باشــد. در ترصفــات فعلــی تنهــا 

ــر قانــون مدنــی، قانــون محیــط  اکــراه تــام، مجبوریــت معتــر پنداشــته می شــود.« افــزون ب

زیســت در مــادۀ ۷۳ ایــن مــورد را عطــف توجــه قــرار داده و ترصیــح کــرده اســت: »هــرگاه 

عمــل مأمــور مؤظــف مطابــق احــکام قانــون بــا داشــن حســن نیــت در اثنــای اجــرای وظیفه 

باعــث رضر بــه شــخص دیگــر گــردد، علیــه مأمــور مذکــور اقامــۀ دعــوای مدنــی و تعقیــب 

عدلــی صــورت نگرفتــه، جــران خســارۀ وارده بــه شــخص متــرر از طــرف ادارۀ مربــوط 

ــران(  ــن نیروهــای مســلح )ای ــری ســاح توســط مأموری ــون بکارگی ــرد.« قان صــورت می  گی

مــادۀ ۱۲ در مــوارد رضوری مقــرر منــوده اســت: »مأمورینــی کــه بــا رعایــت مقــررات ایــن 

قانــون مبــادرت بــه بکارگیــری ســاح مناینــد، از ایــن جهــت هیچ گونــه مســؤولیت جزایــی 

و مدنــی نخواهنــد داشــت.« 

ــی  ــوران دولت ــط مأم ــت توس ــرای حاکمی ــه ب ــی ک ــوالً اعال ــوق، معم ــوارد ف ــر م ــاوه ب ع

ــت  ــدار معافیــت دول ــود. حقــوق افغانســتان طرف ــل جــران نخواهــد ب اتخــاذ می شــود، قاب

ــال  ــی از اع ــارت ناش ــوالً در خس ــت. معم ــت اس ــال حاکمی ــی از اع ــارت ناش در خس

ــل  ــه آن عم ــد ک ــارت می دانن ــت خس ــاف از پرداخ ــی مع ــه رشط ــت را ب ــت، دول حاکمی

ــون به عمــل آمــده باشــد. مثــل  ــرای تأمیــن منافــع اجتاعــی طبــق قان برحســب رضورت ب

این کــه بــه علــت اعــال حاکمیــت دولــت، زیانــی بــه کســی وارد شــود یــا دولــت در اثــر 

اضطــرار مجبــور بــه اعالــی شــود کــه آن اعــال موجــب ورود زیــان بــه دیگــران شــود. در 

ایــن صــورت دولــت و مأمــور دولتــی، مســؤولیتی در قبــال زیــان وارده بــه اشــخاص نــدارد، 

)حســینی، هــان: 316( و خســاراتی کــه از ایــن نــوع عملکردهــای مأمــوران و دولت نســبت 

ــد.  ــی خواهــد مان ــدون جــران باق ــت وارد می گــردد، ب ــه شــهروندان و مل ب
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ــی  ــؤولیت مدن ــورد مس ــتان در م ــن افغانس ــۀ قوانی ــذار در بدن ــه قانون گ ــت ک ــوان گف می ت

ــه و مــواد  ــر و خطــر( را پذیرفت ــه )تقصی ــی، هــردو نظری ناشــی از عملکــرد مأمــوران دولت

ــی از  ــذار تلفیق ــر، قانون گ ــارت دیگ ــت. به عب ــرده اس ــرر ک ــر آن مق ــی ب ــن را مبتن قوانی

ــر بیشــر پیــروی کــرده اســت؛  ــه از نظریــۀ تقصی ــه به عمــل آورده اســت. البت هــردو فرضی

ــه  ــه و از فرضی ــر گرفت ــا را درنظ ــۀ خط ــر نظری ــم، بیش ــه کردی ــه مطالع ــور ک ــرا هان ط زی

ــورد. ــم می خ ــر به چش ــون، کم ت ــواد قان ــر( در م ــض ـ خط ــؤولیت مح ــی )مس اختیارگرای

مطابــق رأی اکــر حقوق دانــان و بــر اســاس مــواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانــون کار افغانســتان، 

اگــر مأمــور هنــگام اجــرای وظیفــه قصــور نداشــته باشــد، مســؤول نخواهــد بــود. مأمــور 

زمانــی پاســخ گو می باشــد کــه بــر اثــر فعــل یــا تــرک فعــل وی، خســارتی وارد شــده باشــد. 

ــی  ــی انجــام داد، مســؤولیت مدن ــد خطای ــی کــه کارمن ــه کــه مطالعــه شــد، زمان هان گون

بــه دوش شــخص مأمــور اســت؛ امــا زمانــی کــه ایــن رضر و زیــان وارده از ســوی کارکــن 

نباشــد و بــه علــت مشــکات فنــی، تصامیــم اداره و... بــوده باشــد، دولــت به عنــوان عامــل 

زیــان الجــرم خســارت وارده را پرداخــت منایــد. مطابــق فرمــودۀ پیامــر بــزرگ اســام)ص( 

ــی  ــؤولیت مدن ــی مس ــی فقه ــدۀ مبان ــوان قاع ــه به عن ــام( ک ــی االس )الرضر و الرضار ف

ــد. بدیــن ملحــوظ، رضر و  ــدون جــران باقــی مبان ــد هیــچ رضری ب به وجــود آمــده، نبای

زیــان وارده بــه اشــخاص و شــهروندان، از جانــب دولــت یــا مأمــوران دولــت اســت. اگــر 

ــود.  ــد ب ــده خواه ــع به وجودآم ــؤول وض ــود وی مس ــد، خ ــدان اداره باش ــرف کارمن از ط

اگــر از ســوی دولــت باشــد، دولــت به عنــوان یــک شــخص حقوقــی عامــل زیــان شــمرده 

شــده و مکلــف بــه جــران خســاره می باشــد. بایــد خاطرنشــان منــود کــه متامــی خســارات 

وارده از ســوی دولــت قابــل جــران نبــوده و بعضــی از اعــال حکومــت کــه بــرای حفــظ 

حاکمیــت خــود درنظــر می گیــرد، بــدون جــران باقــی خواهــد مانــد. 

ــد،  ــام می دهن ــاط الزم انج ــت و احتی ــن نی ــا حس ــن ب ــه مأموری ــی ک ــاً اعال         عاوت

ــوند.  ــوب می ش ــرم محس ــۀ ج ــل موج ــۀ عوام ــته و زیرمجموع ــی نداش ــؤولیت جزای مس

حقوق دانــان مســؤولیت را اعــم از جزایــی و مدنــی از شــخص مرتکــب برداشــته اند؛ امــا 

رضر وارده کــه از ارتــکاب ایفــای وظیفــه به عمــل می آیــد، بایــد توســط دولــت جــران 

ــن،  ــی مقــرر منــود اســت. بنابرای ــون مدن ــادۀ ۷۹۱ فقــرۀ دوم، قان ــورد م ــن م گــردد. در ای
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متامــی خســارات وارده از جانــب دولــت )کــه مأموریــن آن در چارچــوب دولــت 

ــن  ــته و همی ــی نداش ــای حقیق ــش معن ــدون کارمندان ــت ب ــرا دول ــود؛ زی ــوب می ش محس

اشــخاص حقیقــی انــد کــه دولــت را تشــکیل می دهنــد(، قابــل ترمیــم و جــران خواهــد 

ــد  ــد. گرچن ــت باش ــت دول ــال حاکمی ــت اع ــه عل ــارات ب ــن خس ــه ای ــر این ک ــود، مگ ب

ــد. ــری شــهروندان خواهــد گردی ــوق ب ــض حق ــبب نق ــوع س ــن موض ــود ای خ
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ــورد  ــه در م ــی ک ــده و خا های ــری ش ــور بازنگ ــی كش ــن فعل ــه قوانی ــردد ك ــنهاد می گ پیش

ــواد  ــاد م ــط ایج ــد، توس ــر می رس ــه نظ ــوران ب ــال مأم ــی از اع ــی ناش ــؤولیت مدن مس

ــون  ــد قان ــک بای ــد دیگــر مال ــذۀ کشــور، هانن ــن ناف ــرا قوانی ــوع گــردد؛ زی ــی مرف قانون

جــدا و جدیــدی در مــورد مســؤولیت مدنــی داشــته باشــد تــا در مواقــع لــزوم نیــازی بــه 

ــر آن بهــر اســت از  ــزون ب ــم. اف ــرور منای ــه و م ــن را مطالع ــن نباشــد کــه متامــی قوانی ای

ــون  ــواد قان ــت در م ــوران و دول ــال مأم ــورد اع ــض در م ــؤولیت مح ــر و مس ــۀ خط نظری

بیشــر گنجانیــده شــود؛ زیــرا باوجــود قــوۀ قاهــره، اختیــارات و صاحیت هایــی کــه دولــت 

ــر  ــود. اگ ــن من ــت را تضمی ــهروندان و مل ــوق ش ــوان حق ــر می ت ــه خوب ت دارد، این گون

ــم و از  ــرار دهی ــی دولــت و مأموریــن ق ــی مســؤولیت مدن ــوان مبان ــر را به عن ــۀ تقصی نظری

ــا ایــن  ــۀ اختیارگرایــی کم تــر اســتفاده کنیــم، واقعــاً شــخص متــرر و زیان دیــده ب فرضی

رشایــط فعلــی کشــور نخواهــد توانســت تقصیــر عامــل زیــان )دولــت و مأمــوران( را اثبات 

ــه و بســیاری  ــا احقــاق حــق شــهروندان صــورت نگرفت ــن امــر ســبب می شــود ت ــد. ای کن

از رضر و زیان هــای ناشــی از اعــال مأمــوران یــا دولــت، بــدون جــران و خســاره باقــی 

مبانــد. 
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