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  دهیچک

بین دولت و دگرگونی ماهیت رابطه  موجبرشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطالعاتی، 
در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با  اداری هایشهروندان شده است. تصمیم و اعالم

دهند. هایی را از دست میفرصت کنند یامی هزینه ریزی، اقدام وها برنامهاعتماد و اتکای به آن
و هزینه ریزی، اقدام های خود، تمام یا بخشی از برنامهبا عدول دولت از تصمیم یا اعالم

د. در چنین مواردی با اثبات شوحاصل میرفته بیهوده و بیهای ازدستاشخاص یا فرصت
مسئولیت دولت در مقابل  د.کرتوان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر تقصیر می

های در زیان شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است.
ها و اما در خصوص از دست دادن موقعیت ،وجیه مسئولیت دولت دشوار نیستمستقیم، ت

ها ممکن و با عدول دولت از آن گیردمی انجام تصمیم یا اعالم دولت اقداماتی که با اتکا به
رسد. نظر میتوجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به شود،است به زیان شهروندان منجر 
آن است  اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع نقض زهدف مسئولیت مدنی ناشی ا

دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعالمی از که طرف زیان
 در آن موقعیت قرار داشت. ،سوی دولت نبود
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Abstract  
 
The simultaneous growth of the state of welfare and information society 

has led to a shift in the nature of the relationship between the government 
and citizens. The administrative decisions and announcements are effective 
in people’s lives, and people are planning and operating with trust and 
reliance on them or losing opportunities. With the government deviating 
from its decisions and announcements, all or part of planning, action and 
expense of people or missed opportunities will be wasted. In such cases, in 
case of proving fault, the government may be ordered to compensate. The 
government has coercive responsibility against citizens and by establishing a 
causal relationship, the government is obliged to compensate the damages. 
In direct damages, the government's responsibility is not difficult to justify 
but it is impossible to justify the government's responsibility, especially from 
the loss of opportunities and measures that have been made due to the 
government’s decisions or announcements that might harm citizens. The 
purpose of the civil liability for breach of reliance in order to protect the 
legitimate expectations is to put the harmed party in a situation that if such a 
decision was not taken, the party would still remain in the same situation. 
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 مقدمه
شود و اشخاص  های دولت ممکن است موجب انتظاراتی برای شهروندانتصمیم و اعالم

کنند که عدول دولت طراحی را هایی دهند یا برنامههایی را انجام براساس این انتظارات هزینه
خالف انصاف است. در جایی که شخص با اعتماد و اتکای به مجوز  ،از تصمیم یا اعالم

وساز مناطق مسکونی اقدام به انعقاد قرارداد با ای شهر یا شهرداری در جهت ساختشور
یا آن را تغییر کند مرجع مذکور از تصمیم خود عدول  اگر ،ندکمی پیمانکار و خرید مصالح

 وجودتعارضی میان اصل منافع عمومی که دولت نماینده آن است و رعایت عدالت به ،دهد
این امر مغایر با  ،وساز بدهدگر مرجع صادرکننده مجوز اجازه ساختشرح که اآید. بدینمی

است که فرض بر این است که این سیاست براساس منافع عمومی  شده سیاست جدید اتخاذ
که این اعالم برای شخص  را انتظاراتی ورزد،اما اگر از صدور مجوز امتناع ، شده است گرفته
منظور رعایت سازد. بهات مالی زیادی به وی وارد میبرآورده نکرده و خسارکند، میایجاد 

انصاف و حمایت از اعتماد و اطمینان عمومی به دولت، حمایت حقوقی از این انتظارات 
ها یا هرگونه راحتی از اعالمبه توانندضرورت دارد. ضمن اینکه مقامات دولتی و حکومتی نمی

 ه اشخاص قرار دهند.ویز خسارت باو آن را دست کننداظهار قبلی عدول 
کند در مواردی که مرجع اداری برخالف اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری ایجاب می

د به مرجع مستقل نکند، اشخاص بتوانقانون اقدام کرده یا به تکالیف قانونی خود عمل نمی
حق خود دست یابند و مراجعه و احقاق حق کنند و با ابطال تصمیمات خالف قانون به

 133(. اصل 22: 1332)صدرالحفاظی،  اند، جبران شودکه متحمل خسارت شدهتیدرصور
کننده به شکایات و اعتراضات عنوان مرجع رسیدگیقانون اساسی دیوان عدالت اداری را به

 ،قانون دیوان عدالت اداری 11ماده به موجب مردم از اقدامات مأموران دولت مشخص کرده و 
ها، مؤسسات و ها، سازمانمات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهرسیدگی به تصمیمات و اقدا

پس از  این ماده 1 تبصره وفق های دولتی و ... بر عهده دیوان عدالت اداری است.شرکت
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و  بر وقوع تخلف، صدور رأی در دیوان

 .های عمومی استبا دادگاهاشخاص مذکور 
تنها به اعاده وجوه و  خود هایتصمیم و اعالمعدول دولت از خسارات ناشی از جبران 

شود. اشخاص با اعتماد و اتکا به صحت و اصالت تصمیم یا های پرداختی ختم نمیهزینه
دهند. با رجوع، عدول و لغو هایی را از دست میکنند یا فرصتهایی را تقبل میها، هزینهاعالم

از  دور د که جبران نکردن آن بهشوها تحمیل میانی ناخواسته به آنتصمیم توسط دولت زی
یا  شود که بتوان دولت را مقصرلزوم جبران خسارت در فرضی مطرح می عدالت است.
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مفهوم و قلمرو اعتماد در حوزه  این خسارات را قابل انتساب به او دانست. گریعبارت دبه
ی مسئولیت مدنی سنجامکانی فرعی آن هاپرسشحقوق اداری پرسش اصلی این مقاله و 

دولت در فرض عدول از تصمیمات و نحوه جبران خسارت است که مقاله با روشی تحلیلی و 
بیشتر به بحث  پیشینهای پژوهش. هاستآنپاسخگویی به  درصددبا نگاهی به رویه قضایی 

انواع خسارات قابل تصور  و به نقش اعتماد، انداثبات انتظارات مشروع در حقوق ایران پرداخته
مفهوم  شده است. صورت گذرا و جزئی مطالبی بیانیا به اندهکردن یاها اشارهجبران آن و نحوه

خسارت ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری، قلمرو اعتماد در حقوق اداری، انتظارات 
حقوق اداری و  مشروع، مفهوم و شرایط آن، شرایط مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در

ترتیب در این مقاله بررسی و مطالبی هستند که به دهیدانیزهای حمایت از در نهایت شیوه
 خواهد شد.

 اعتماد در حقوق ادارینقض  مفهوم خسارات ناشی از. 1
ی هاخسارتمنفعت اعتماد در »ی با نام امقالهفولر و پردو در  1933و  1931های در سال

جا که از نام بردند. ازآن 4و منفعت استرداد3، منفعت انتظار2ع منفعت اعتماداز سه نو 1«قراردادی
رو اصطالح شود، ازایندست دادن هریک از این منافع به خسارتی متناظر با آن منجر می

اللهی، کار برده شده است )نعمتخسارت اعتماد، خسارت انتظار و خسارت استرداد نیز به
 سندگانینوی توسط بندمیتقست مدنی غیرقراردادی نیز این (. در مسئولی111-113: 1393

در حقوق اداری (. به پیروی از فولر و پردو James Hollyman,1999: 5رفته است ) کاربه
خسارات ناشی از عدول یا لغو تصمیمات به سه دسته کلی خسارات استردادی، خسارات 

. در صورت بطالن (Barak-Erez, 2005: 590شده است )انتظاری و خسارات اتکایی تقسیم 
 دهکر تواند وجوه و اموالی را که بر مبنای تصمیم یا اعالم دولت پرداختتصمیم، شخص می

رأی شماره برای مثال  شود.ای یا استردادی گفته می، مسترد کند که به آن خسارات اعادهاست
ر خصوص ت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه سوم دیوان دأهی 292-3/9/83

پرورش استثنایی به استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی  و محکومیت سازمان آموزش
ده است. کرحکم مقنن را مطابق با قانون و دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به 

شخص بر مبنای سیر طبیعی امور انتظار به منافعی است که  واردهخسارات انتظاری، خسارات 
را دارد. هدف خسارات انتظاری حمایت از ارزش انتظاری است که وعده خوانده تحصیل آن 

(. 118: 1393اللهی، )نعمت )در بحث ما اعالم یا تصمیم دولت( برای خواهان ایجاد کرده است
با  خواهان، خساراتی دانسته شده است که مسئولیت مدنیاعتماد در نقض خسارات ناشی از 
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. در شودنتیجه تغییر وضع خود متحمل می و در و اظهار طرف مقابلتظاهر اعتماد و اتکای به 
 James)) کندیمواقع اعتماد تابعی است که رابطه علی بین خسارت مورد ادعا و تظاهر ایجاد 

Hollyman, 1999: 9خساراتی  تواناعتماد را می نقض . در حقوق اداری خسارات ناشی از
، تغییر در وضعیت حقوقی خود و از دست دادن گذاریسرمایه نتیجه دانست که شخص در

متحمل  2های دولتاعتماد و اتکای به صحت، ابقا و اجرای تصمیم و اعالم سبببه هافرصت
)طباطبایی  شودمی 1های دولت نسخ یا به دالیلی لغو یا باطلشود. گاه تصمیم و اعالممی

صحت آن اعتقاد داشته و با اعتماد بر که طرف مقابل به ابقا یا درحالی(، 281: 1383مؤتمنی، 
هایی را صرف این اعتقاد و به اعتبار تصمیم دولت و با حسن نیت، قراردادهایی منعقد، هزینه

شخص خساراتی را  دهد. با لغو یا ابطال تصمیماتمی را از دست ییهافرصت ای کندمی
وبه شورای عالی اداری در مص 1به موجب بند  بینی نکرده است.شود که آن را پیشمتحمل می

مردم حق دارند براساس اطالعاتی که  3خصوص منشور حقوق شهروندی در حقوق اداری
های خود را تنظیم کنند. برنامه، کننددهند یا منتشر میهای اجرایی در دسترس قرار میدستگاه

میمات و چنانچه دستگاهی برخالف اطالعاتی که قبالً اعالم کرده و آن اطالعات مبنای تص
 باید پاسخگو باشد. کند،، عمل است گرفته اقدامات مردم قرار

اعتماد آن  نقض های ناشی ازاتکایی یا همان زیان خساراتانتظاری با  خساراتتفاوت 
دیده در همان موقعیتی است که های اتکایی قرار دادن شخص زیاناست که هدف از زیان

اما هدف از  .کرد، در آن جایگاه قرار داشتمین اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا
های انتظاری قرار دادن شخص در موقعیت و جایگاهی است که در صورت عدم لغو زیان

های انتظاری از منافع که زیاندرحالی واقع یا بطالن تصمیم یا اعالم در آن موقعیت بود. در
شخص  اد از سرمایهاعتم نقض های ناشی ازکند، زیاندیده حمایت میشخص زیان
 ،(. این تمایز در حقوق اداری نیز حائز اهمیت استLeitzel, 2014: 90) کندحمایت می

های انتظاری در بحث انتظارات مشروع، در موارد بسیار چراکه حقوق اداری از زیان
 ,Barak-Erez) که تکیه اصلی بر خسارات اتکایی استدرحالی ،کندمحدود حمایت می

اعتماد یا  نقض خسارات ناشی از در خصوصبحث ما در این مقاله صرفاً  8(600 :2005
 های اتکایی است.همان زیان

 قلمرو اعتماد در حقوق اداری. 2
از دو نظر بررسی کرد؛ نخست از حیث نوع  توانیمقلمرو اعتماد در حقوق اداری را 

 صالحیت و دیگر از منظر حوزه فعالیت دولت.
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 ت. از حیث نوع صالحی2-1
شود. در حقوق عمومی اعمال دولت به اعمال یکجانبه و اعمال حقوقی دوجانبه تقسیم می

حقوق  هبرعکس حوز ،است ویژه در حقوق اداری، اعمال حقوقی دولت بیشتر یکجانبهبه
اعمال اداری یکجانبه دولت  .که بیشتر اعمال حقوقی دوجانبه و قراردادی است خصوصی
ناظر  یعنی برای همه افراد یا گروهی از افراد است و ،ی استصورت عام و غیرشخصگاهی به

وسیلۀ مقامات اداری وضع و بخشنامه اداری که به نامهنییمثل آ ،شخص خاصی نیست به
ها، احکام مثل گواهی، پروانه ،صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی استشود و گاهی بهمی

از جهتی صالحیت اداری  (.238-233: 1383ی،)طباطبایی مؤتمن و اخطارهای اداری استخدامی
شود. به دو دسته صالحیت تکلیفی یا غیرگزینشی و صالحیت اختیاری یا گزینشی تقسیم می

صالحیت زمانی تکلیفی است که قانونی قبالً نوع عمل و تصمیمی را که مأمور دولت در 
حل و اختیار تصمیم آزاد راه و او در انتخاب کندمیواحوال معینی باید اتخاذ کند، معین اوضاع

نیست. صالحیت گزینشی، صالحیت مأمور یا مقام دولتی در انتخاب یکی از چند گزینه پیش 
(. البته در این 4: 1393 روست که باید گزینه معقول و منطقی را برگزیند )بابازاده و یاوری،

 ،گیری کندتصمیم ایهشود تا بدون رعایت هیچ ضابطموارد اختیار مطلق به مرجع واگذار نمی
(. صالحیت Wade, 2004: 351) گذار باشدبلکه باید تصمیمات معقول و در راستای هدف قانون
شود که مبنای آن قانون یا قرارداد است؛ تکلیفی موجب ایجاد حق مکتسبه برای اشخاص می

انتظاراتی  اندتویمها اعالم چراکه، کندهای اختیاری، انتظارات مشروع ایجاد میاما صالحیت
آورد. حداقل این انتظارات لزوم  وجودبهی اختیارات گزینشی ریکارگبهدرباره اسلوب یا معیار 

های دولت ی از ثبات و استمرار در تصمیمات و اعالمادرجهرعایت برابری شکلی و وجود 
ت در دولاعمال اداری  ،قلمرو اعتماد در حقوق اداریرو ازاین (.38: 2118)شونبرگ،  است
در اعمال و تصمیمات اداری که جنبه عمومی دارند،  چراکه است، صالحیت گزینشی حوزه

و عدول دولت از تصمیمات ممکن است با انتظارات مشروع افراد  استآزادی دولت بیشتر 
، لغو یا ابطال کندیممنافات داشته باشد. اما در مورد تصمیماتی که برای اشخاص ایجاد حق 

نیست )طباطبایی  ریپذامکان -مگر در شرایط خاص-به حقوق مکتسبه اشخاصبا توجه  هاآن
 (.281: 1383مؤتمنی، 

 فعالیت دولت  حوزه. از حیث 2-2
تقسیم  تیحاکماعمال دولت از حیث حوزه فعالیت به دو دسته اعمال تصدی و اعمال 

اص حقوق در اعمال تصدی که اصوالً تجاری و اقتصادی است، دولت مانند اشخشود. می
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لذا نباید تفاوتی از حیث  ،کندها عمل میخصوصی از قبیل بازرگانان، صنعتگران و مانند آن
. با توجه به (248: 1381زاده، )موسی مسئولیت بین دولت و سایر اشخاص وجود داشته باشد

رو از شمول بحث ، ازاینستاینکه اعتماد در خصوص اعمال تصدی بیشتر مربوط به قراردادها
با عنایت به اینکه تصمیمات . اما در اعمال حاکمیت مسئله به این راحتی نیست. استخارج  ما

در خسارات  رو، ازاینهای مراجع اداری در راستای وظایف و اعمال حاکمیت استو اعالم
که در صورت  کنداعتماد، مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت نمود پیدا می نقض ناشی از

مسئولیت مدنی ناشی از نقض  توانیمبرای دولت در این حوزه از فعالیت، قبول مسئولیت 
 ها و تصمیمات دولت را بررسی کرد. اعتماد به اعالم

که بیان  11 با عنایت به عبارت ذیل ماده 9اینکه برخی معتقدند قانون مسئولیت مدنی با
برحسب ضرورت برای ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که »...دارد: می

عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به
مسئولیت مدنی دولت را صرفاً در اعمال تصدی پذیرفته و  ،«پرداخت خسارت نخواهد بود

 )امامی و استوار سنگری، واسطه اعمال حاکمیت مورد قبول قرار نگرفتههای وارده بهزیان
تر به عبارات ماده لیکن با توجه دقیق ،(391: 1383 ،مؤتمنی طباطبایی ؛313: 1، ج1393

با عبارات  1. ماده شودقانون موصوف خالف این عقیده به ذهن متبادر می 1مذکور و ماده 
ی، مسئولیت مبتنی اطیاحتیبی ناشی از اعمال فاقد مجوز قانونی و یا در نتیجه عمد یا هاانیز

قانون مسئولیت مدنی نیز مسئولیت دولت در فرض  11کرده است. ماده  سیتأسبر تقصیر را 
شود. همچنین از مفهوم مخالف ذیل نقص وسایل را پذیرفته که نوعی تقصیر محسوب می

شود که چنانچه عمل دولت برخالف قانون صورت گیرد، موجب چنین برداشت می 11ماده 
دولت نیز باید نسبت به اعمال زیانبار خود، و رازاین .(214: 1394 )واعظی،مسئولیت است 

د. اگر تأمین منافع عمومی شواعمال حاکمیت باشد، مسئول تلقی  در خصوصهرچند 
های عمومی کننده این عدم مسئولیت باشد، در مقابل تساوی همگان در برابر هزینهتوجیه

دهد، عده معی انجام میمنظور برآوردن منافع جکند که هرگاه از عملی که دولت بهاقتضا می
بین همگان  ،شودند، این ضرر نیز باید در برابر نفعی که عاید عمومی میشوخاصی متضرر 

البته با وضع قانون و -دیدگان از سوی دولتتقسیم شود و طریق آن هم جبران خسارت زیان
 (.Barak-Erez, 2005: 592) است -مراجعه به محاکم

گسیختگی و سودجویی از قدرت قبال اعمال حاکمیت، لجام اثر دیگر عدم مسئولیت دولت در
ای از مصونیت در مقابل بخش عمده منظوربهاست. حربه خطرناکی که به دست مأمور دولت 

ای است و نتیجه این موضوع اباحه اضرار به دیگران است که با مبانی اعمال زیانبار حرفه



 
 
 

 ها و تصمیمات دولتاعتماد به اعالمنقض ناشی از  مدنی مسئولیت 
 

 

00 

قانون مسئولیت  11قسمت اخیر ماده  رونازایمسئولیت مدنی و قواعد الضرر منافات دارد. 
تواند خطای اداری شکل که اوالً اعمال حاکمیت نمیتعدیل شود. بدین نظرمدنی باید از چند 

 ،را توجیه کند و هرگاه کارمند دولت در اجرای اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر اداری شد
یی یا جوانتقامبه قصد  در مواردی که کارمند دولت جبران خسارت توسط دولت الزامی است.

تقصیر شخصی است و دولت  دیتردیب، زندیمی شخصی به دیگری ضرر هاهدفتعقیب 
مسئول نخواهد بود. اما در موردی که خطا غیرعمد و به مناسبت انجام وظیفه باشد، اگر نقصی 

ی اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و هابافتکه سبب ورود زیان شده، نتیجه نادرستی 
نقش سازنده و فعال  تواندینمی که کارمند در آن محیط اگونهبهاقتصادی سازمان دولتی است، 

دوم اینکه  (.281: 1381شود )کاتوزیان، داشته باشد، تقصیر اداری و دولت مسئول شناخته می
آید، ضرورت ها به اجرا درمیر موارد، قوانینی که اعمال حاکمیت زیانبار براساس آنبیشتدر 
 مانند الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مورد ،شده است بینیبران زیان پیشج

که به موجب آن دولت ملزم شده است  11های عمومی و عمرانی دولتنیاز برای اجرای برنامه
بهای آن را به  ،شوددر مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی می

، به اشخاصی که دارای سند 11های کشورقانون ملی شدن جنگل 3و ماده دازد بپردیده زیان
شده باشد، با ملی  مالکیت جنگل هستند یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت صادر

عنوان خسارت با رعایت ترتیب مقرر در همان قانون پرداخت ها، وجوهی بهاعالم شدن جنگل
قانون مسئولیت مدنی تمامی اعمال حاکمیت را موجب معافیت از  11د. سوم اینکه ماده شومی

بلکه تنها آن دسته از این اعمال که برحسب ضرورت برای  ،پرداخت خسارت ندانسته است
توانند دولت را از مسئولیت معاف آمده باشند، می عملتأمین منافع اجتماعی و طبق قانون به
مل را در زمره اعمال حاکمیت قرار داده باشد و عمل کنند. بنابراین باید قانون از قبل آن ع

منظور برآوردن نیازها و تأمین شده باشد. دیگر اینکه آن عمل به حاکمیت از سر ضرورت انجام
 (.111: 1331 )غمامی، باشد منافع اجتماعی و عمومی

 12انتظارات مشروع. 3
و منافع افراد در تعارض در حقوق عمومی اقدامات دولت در دو فرض ممکن است با حقوق 

ها و تصمیمات جدید دولت با انتظارات مسئولیت مدنی دولت شود. گاه اعالم سبب باشد و
ها و تصمیمات با اعالم اتخاذشدهرد، از این لحاظ که تصمیمات جدید مشروع افراد منافات دا

ت مشروع دولت در تعارض با انتظارا و افعال گاه اقدامات .استسابق در تضاد و تعارض 
ی خاص نشان داده که اهیروی و مشخطدولت با اتخاذ  چراکه، اشخاص حقوق خصوصی است
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(. Thomas, 2012: 5; Barak-Erez, 2005: 594در یک حوزه مشخص چگونه رفتار خواهد کرد )
در حقوق اداری تحت عنوان انتظارات مشروع بحث و بررسی شده است که  جادشدهیاانتظارات 

 شرایط آن ضرورت دارد.درک مفهوم و 

 مفهوم انتظارات مشروع .3-1
ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با انتظارات مشروع، خواسته»

که  ینحوبه ،شودهای اختیاری ایجاد میویژه در چارچوب اعمال صالحیتمقامات دولتی به
ب ورود خسارت یا سلب منفعت از ها موجنظر کردن از آنها یا صرفبه آن یتوجهبی

ترین نتیجه احترام به انتظار مشروع (. مهمPaul Craig, 1992: 81) «دشوشهروندان مخاطب می
احوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است. قابلیت  و پذیر ساختن اوضاعبینیشهروندان، پیش

ا با اطالع از این تصمیمات و دهد تهای اداری به مردم امکان میها و اعالمبینی تصمیمپیش
ریزی برای آینده، اهداف و عواقب کار خود، ضمن برنامهاز برخورداری از آگاهی کلی 

 (.41: 1382 )زارعی، های خود را دنبال کنندایده
تواند حقوقی را قانون جدید نمی که توان گفتدر تمایز انتظارات از حقوق مکتسبه می

لیکن  ،از بین ببرد ،اندی خود کسب کردهکه اشخاص در خصوص وضعیت حقوق
(. منشأ 232: 1381)کاتوزیان،  انتظارها و حقوق احتمالی مانع اجرای قانون جدید نیست

حق مکتسب تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است و از تکیه و تأکید مردم بر قوانین 
که د، درحالیآیمی وجودمبنای توافق اراده در روابط حقوق خصوصی به موضوعه و بر

گرفته از اختیار و اراده کارگزاران عمومی در حوزه مدیریت امور و تأانتظار مشروع نش
خدمات عمومی است و محصول اعتماد مردم به دولت و اتکای وی به تصمیم و 

های اختیاری در حوزه روابط حقوق عمومی های اداری ناشی از اعمال صالحیتاعالم
همواره اجرای حق مکتسب را از دادگاه تقاضا کرد،  توانمی کهاست. بنابراین درحالی

های خاصی شرایط و وضعیت درتشخیص، احراز و اعمال انتظار مشروع صرفاً 
 (.141 :1391 )زارعی و بهنیا، است پذیرامکان

 شرایط. 3-2
ها و تصمیمات دولت در حوزه انتظارات مشروع قرار هرگونه اعتماد و اتکای به اعالم

-111: 1391)زارعی، بلکه برای تحقق انتظارات مشروع شرایط ذیل ضروری است ،گیردنمی
 .(Knight, 2004: 34؛ 118-111: 2118؛ شونبرگ، 111
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 محتوای تصمیم یا اعالم باید واضح و بدون قید و شرط باشد. 2-3-1
داشته  تتصمیم یا اعالم دولن باید یک برداشت از اتمام مخاطب مفهوم این شرط این است که

صراحت به اتخاذ اقدامی خاص توسط بهباشند و ابهام وجود نداشته باشد. تصمیمی که 
از شمول انتظارات مشروع  ،مخاطب یا تحقق رویدادی مشروط باشد تا حصول آن شرایط

شرط مجوز ساخت صادر مرجع محلی بدین Pearce Homesمثال در دعوای  رایخارج است. ب
سال اختصاص دهد. تا  11کننده ساختمان را به اشخاص باالی وسازکرده بود که ساخت

بدون  ،وسازکننده موافقت خود را اعالم نکرده بود، مجوز قابل لغو باقی ماندکه ساختزمانی
آنکه استحقاق دریافت خسارت را به موجب قانون داشته باشد. در حقوق انگلیس چنین 

که  ییهاقید و شرطشک بی(. 118: 2118 )شونبرگ، شودخوانده می« موقت»تصمیمی 
شود که تصمیم و باعث نمی تأثیری در موضوع ندارد ،شودبرخالف قوانین و مقررات وضع می

. مثالً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی یا اعالن از شمول انتظارات مشروع خارج شود
قانون  23ماده  2تبصره  به استناد 211/92/1329813بخشنامه شماره  3ریاست جمهوری در بند 

شرط تبدیل وضعیت  ،قانون مدیریت خدمات کشوری 41ماده  2برنامه پنجم توسعه و تبصره 
آزمایشی را قبولی در آزمون ذکر کرده که با شکایت شاکی به -مستخدمان از پیمانی به رسمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط اخذ  28/2/1394مورخ  113موجب رأی شماره 
بنابراین برای مستخدمان  د.شو ابطال داده شده مون و قبولی در آن خالف قانون تشخیص آز

 تیریمد توسعه یشورا از یرسم استخدام مجوز افتیدرشود که با پیمانی این انتظار ایجاد می
 هاآن، وضعیت جمهورسیرئ یراهبرد نظارت و یزیربرنامه معاونت دییتأ و یانسان هیسرما و

 انتظار مشروعآزمایشی تغییر یابد و شرط قبولی در آزمون مانع تحقق این -رسمی به استخدام
 نخواهد بود. 

 تصمیم یا اعالم مطلوب و مورد درخواست مخاطب باشد. 3-2-2
د. کراز رفتار مخاطب تمایل وی به تداوم تصمیم یا اعالم را احراز  به موجب این شرط باید

کرده از می تأمین ساًأهای مصرف انرژی خانوارها را رنهاگر دولت که بخشی از هزیبرای مثال 
(. این امر 111: 1391 ،زارعی) گیردمورد اعتراضات عمومی قرار می ،این اقدام خودداری کند

که مالک تشخیص مطلوب بودن یک تصمیم چیست، اهمیت فراوانی دارد. دو نکته را باید در 
ار یک تصمیم را باید نسبت به اقدامی که اداره اول اینکه آث ؛راستای این هدف در نظر گرفت

گیرنده سه ت تصمیمأهی Gould V Bacup Local Boardسنجید. در قضیه  کند،متعاقباً اتخاذ می
ها و تحمیل کل درصد کل هزینه 32ها، پرداخت هزینهنکردن تحمیل  ،در نظر داشتندرا گزینه 
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و درصدد تحمیل  کرد اما متعاقباً از آن عدول د،کر ت ابتدا گزینه دوم را انتخابأها. هیهزینه
 ؛نظر کندت حق نداشته از نفع پیشنهادی اولیه صرفأها برآمد. دادگاه رأی داد که هیکل هزینه

برای  یمخاطب سنجید. ممکن است تصمیم دگاهیدوم اینکه مطلوبیت یک تصمیم را باید از د
 Fengی اعکس. در فرانسه در دعوریا ب ولی برای ثالث مطلوب باشد ،نامطلوب باشد یمخاطب

متر  221فاصله بیش از  نکردن علت رعایتکننده ابتدا مجوز تأسیس داروخانه بهدرخواست به
توانست درخواست دهد. می و وی مجدداًشد اما با تصمیم صادره این فاصله کمتر  ،داده نشد

هرچند  ،متر قانونی بود 133له آن برای گشودن داروخانه به فاص از بنابراین مجوز صادره پس
 (.111 :2118 )شونبرگ، این تصمیم مطلوب ثالث نبود

 تصمیم اعالم یا امضا شده باشد .3-2-3
زیرا در حالت عادی  ،شودقابل لغو شناخته می ،که تصمیم به مخاطب اعالم نشده باشدتا زمانی

لغو تصمیمی که شخص از آن این خطر وجود ندارد که انتظارهای مشروع و اعتماد به دولت با 
انتشار در  ماننددر قوانین شکل خاصی برای اعالم  مواردی کهاز بین برود.  ،اطالع ندارد

تصمیم قابل  ،که روند قانونی طی نشده استتا زمانی، شده باشد گرفته روزنامه رسمی، در نظر
تن ساده کفایت اما اگر شکل خاصی در نظر گرفته نشده باشد، اعالم با یک م ،عدول است

 دارتیمقام صالح توسطکند که ای ایجاد حقوق میکند. در حقوق فرانسه تصمیم از لحظهمی
مرجع رسمی  ،(. در حقوق ایران نیز روزنامه رسمی119: 2118 )شونبرگ، امضا شده باشد

 2مطابق ماده شود. محسوب می قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی تمامیچاپ و نشر 
مدنی، قوانین و مقررات، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور قانون 

در مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.  ،االجراستالزم
هرچند نص خاصی وجود ندارد، اما دولت  هانامهها و تصویببخشنامه، نامهآیینخصوص 

قتضی از طریق روزنامه رسمی یا اعالن توسط سخنگوی دولت، درج در نحو مبه تواندیم
جراید، انتشار از طریق رادیو و تلویزیون یا حتی در موارد فوری از طریق الصاق در معابر 

اتکای ( و 281: 1383هستند )طباطبایی مؤتمنی،  االجراالزممنتشر کند که از تاریخ اعالن 
 نیست.عقول و قابل جبران االجرا شدن ماشخاص قبل از الزم

 اعتماد و اتکای متعارف مخاطب به تصمیم یا اعالم .3-2-4
شده لغو نخواهند شد. های مطلوب، نامشروط و اعالماعتماد کنند که تصمیم طور متعارفافراد به

 ،صورت غیرمتعارف انجام گرفته باشداگر اقدام شخص بدون اتکای به اعالن یا تصمیم دولت یا به
مول انتظارات مشروع خارج است. رویه قضایی انگلیس برخالف نظر کالسیک، لغو ناپذیری از ش
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شرط  (.111 :2118 به تصمیم اتکای مالی کرده باشد )شونبرگ، نفعداند که ذیرا منوط به آن می
 د.شوسببیت بیشتر بررسی می ۀاعتماد و معقول و متعارف بودن آن در بحث رابط

 اعتماد در حقوق اداری نقض نی ناشی ازشرایط مسئولیت مد. 4
اعتماد نیز شرایط عمومی الزم برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری  نقض در مسئولیت ناشی از

است. مسئولیت و تکلیف دولت به جبران خسارت وارده به دیگری منوط به تحقق و اثبات 
ی تنوع ضرر در بررس نظرضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. بررسی این موارد از 

 اعتماد و احراز شرایط تحقق اعتماد، مفید خواهد بود. نقض مسئولیت ناشی از
 اعتماد نقض زیان ناشی از .4-9

 .داردنیز اقسام مختلفی  که خودنخستین رکن یا شرط تحقق مسئولیت مدنی ضرر است 

 اعتماد نقض مفهوم ضرر در مسئولیت مدنی ناشی از .4-1-1
ف یا نقص اموال یا فوت منفعت یا لطمه به سالمت و حیثیت و عواطف تل توانیمرا  ضرر

دیگر کاستن از دارایی شخص یا  عبارت(. به18: 1، ج1381 )یزدانیان،دانست اشخاص 
و میزان آن تفاوت  گرددیممحسوب جلوگیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد ضرر 

داد. که فعل زیانبار رخ نمیست، درصورتیدیده و دارایی سابق اومیان دارایی فعلی زیان
ضرر دارای معنای عرفی است و برای درک مفهوم آن باید به عرف مراجعه کرد. عرف 

 داند که فراتر از ضررهای متعارف الزمه زندگی در اجتماع باشدضررهایی را قابل جبران می
 .(93: 1392صفایی و رحیمی، )

های تمایز آن از سایر خسارات نمودار ساختن زیاناعتماد و  نقض فایده خسارات ناشی از
گوناگون اقتصادی است که ممکن است در دو قالب سنتی تلف مال و فوت منفعت قرار 

در مواردی که شخص به امید دستیابی برای مثال نگیرد و جبران آن را با تردید مواجه سازد. 
اش فروش خودروی شخصی به شرایط تصمیم یا اعالم دولت، برخالف میل خود اقدام به

 توان تغییر در وضعیت معامالتی وی را نادیده گرفتبا عدول از تصمیم نمی ،کندمی
 .(233: 2، ج1383کاتوزیان، )

 اقسام ضرر. 4-1-2
پرداخت با زیرا  ،اعتماد، دشوار است نقض تعیین میزان دقیق خسارت در مسئولیت ناشی از

 که اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا گیردر دیده در وضعیتی قراخسارت، باید زیان
ها، فرصت، کار تواند شامل هزینهاین خسارات می کرد، در آن جایگاه قرار داشت.نمی
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تواند بیش از منفعت مورد انتظار شده باشد. میزان این خسارت، نمیه یا مبالغ هزینهگرفتانجام
اعتماد نقض . خسارات ناشی از (Jaffey, 1997: 4) باشد در فرض اجرای کامل تصمیم یا اعالم

 د:کربه پنج گروه تقسیم  توانیمها یا تصمیمات دولت را در فرض عدول از اعالم
در فرض عدول از  ودیده وجود دارد هایی که عوض آن در دارایی زیانهزینه :اول

دیگر  تعباربه .ها را نداشته باشدتصمیمات، ممکن است شخص امکان استفاده از آن
اما در  ،دیده مطلوبیت داشته استهای مذکور با فرض اجرای تصمیم برای طرف زیانهزینه

اگر شخص به هر نحوی دیگری امکان استفاده را داشته  ندارد.حال حاضر چنین خاصیتی 
ها، کالً یا . اما در فرضی که این قبیل هزینه(Craswell, 1996: 490) باشد، ضرر منتفی است

ها را جزء توان آنشود، عرفاً میماند یا با افت قیمت مواجه میدتی بالاستفاده میبرای م
یک دارنده پروانه  pernaud اعتماد در نظر گرفت. برای مثال در قضیه نقض خسارات ناشی از

شده بود و مدتی کوتاهی پس از  تأسیس داروخانه که توسط مقام فاقد صالحیت صادر
برای هزینه خرید دارو خسارت دریافت کرد، اما خسارت  ،بودشروع فعالیت، لغو شده 

دلیل اینکه چند روز از شروع به کار داروخانه نگذشته بود و سود آینده قطعیت النفع بهعدم
 .(242: 2118شونبرگ، ) رد شد ،نداشت

 دیده وجود ندارد و با عدول از تصمیم نیز هدفهایی که عوض آن در دارایی زیانهزینه :دوم
 و الزحمه داللهای کارشناسی، تهیه طرح، حقمثل هزینه ،شودها منتفی میاز این هزینه

 الوکاله وکیل.حق
شخص به اتکای اعالم و تصمیم دولت و  نکهیتغییر در وضعیت معامالتی شخص. مثل ا :سوم

ن دست آوردشود یا به امید بهدست آوردن شرایط آن، مجبور به فروش ملک خود میبرای به
از بانک اخذ  را دهد یا تسهیالتیشغل موضوع تصمیم دولت از شغل قبلی خود استعفا می

رسد قرار گرفتن چنین مواردی در زمره خسارات اتکایی وابسته نظر میکند. در حقوق ما بهمی
به قضاوت عرف در خصوص مستقیم بودن ضرر و انتساب آن به دولت است. برای مثال، در 

کند، این اعتماد تصمیم استخدام جدید، رابطۀ سابق خود را قطع میفرضی که شخص به 
 رسد، چراکه الزمۀ پذیرش شغل جدید، قطع رابطۀ سابق است.نظر میسببیت عرفی محرز به

 ها: شخص با اعتماد به تصمیم یا اعالم و به امید اجرایی شدن آناز دست دادن فرصت :چهارم
هایی است که گاه از ی انسان همواره آمیخته با فرصتدهد. زندگهایی را از دست میفرصت

دست آوردن یک موقعیت یا دفع مفسده از بین برود. شود شانس بهمی سببها دست دادن آن
 رو، ازاینمسلم است که خود آن موقعیت یا دفع ضرر، احتمالی و مبتنی بر شانس است

رفته را نباید نادیده گرفت فرصت ازدستمطالبه کرد. اما خود را خسارتی  نظر این توان ازنمی
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و از دست دادن آن ضرر بالفعل و مسلم است. فوت فرصت تا حدودی بر احتمال استوار است 
رفته شود. اما اگر شانس ازدستو اگر این احتمال ضعیف باشد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی

و باید جبران شود. بنابراین فوت فرصت خسارتی  شودفوت آن، ضرر شمرده می ،جدی باشد
 .(211: 1، ج1381یزدانیان، ) بین خسارت قطعی و خسارت احتمالی است

خسارت معنوی ناشی از عدول از تصمیم یا اعالم دولت. عدول دولت از تصمیم یا  :پنجم
ساس آن اقدام د که به آن اعتماد و براشوناخواه موجب تألم و ناراحتی اشخاصی میخواه اعالن
باید علت  روازاینتوان با خسارت معنوی یکسان دانست. اند. صرف ناراحتی را نمیکرده

مستقیم ورود خسارت، عدم اجرای تصمیم یا اعالم دولت باشد و خسارت وارده خیلی بعید و 
افتد و دور می شود، از خطای خواندهبینی نمیزیرا ضرری که پیش ،دور از ذهن نباشد

برای یک  Ordouxی ادر دعوبرای مثال . (382: 1391شعاریان، ) شودتلقی میناپذیر جبران
دلیل آشفتگی روحی و روانی ناشی از دریافت اطالعات نادرست درباره مکانی کارمند دولت به

د، شکه وی باید در فرانسه بعد از دوره مأموریتی در خارج خدمت کند، خسارت تعیین 
. در رویه قضایی (219: 2118شونبرگ، ) تکای مالی نکرده بودهرچند وی به اطالعات ا

دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که در  29صادره از شعبه  یبه رأ توانیکشورمان نیز م
در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه »...آن آمده است: 

ره دستیاری براساس دادنامه صادره از سوی شعبه قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دو
سوم دیوان عدالت اداری محرز و مسلم بوده که این عدم پذیرش خواهان در طول مدت نه 
سال یقیناً موجبات ورود تألمات روحی را برای نامبرده فراهم نموده لذا این دادگاه با احراز 

قانون مسئولیت مدنی  3و  2و  1مواد  ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به
حکم بر الزام خوانده به عذرخواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیراالنتشار صادر و 

 14.«دینمایاعالم م

 فعل زیانبار .4-2
تواند مثبت یا یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است. این عمل زیانبار می

 :تصور است ا مادی باشد. بنابراین چهار حالت در خصوص فعل زیانبار قابلمنفی و حقوقی ی
فعل منفی مادی مثل عدم نصب عالئم راهنمایی و رانندگی، فعل منفی حقوقی مثل امتناع از 

به خرابی توسط وکیل، فعل مثبت مادی مانند شکستن و تخریب مال غیر و  فروش مال مشرف
 ل غیر که با رد معامله توسط مالک عقد باطل خواهد بودفعل مثبت حقوقی مانند فروش ما

ترین تصمیمات گزینشی مراجع اداری، تصمیمات منفی است مهم .(121: 1، ج1381)یزدانیان، 
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اجرای قانون  قانون نحوه 1به موجب ماده  برای مثالکند. که در قالب ترک فعل نمود پیدا می
وقت بانوان سسه متبوع، خدمت نیمهؤاالترین مقام موقت بانوان، چنانچه وزیر یا بخدمت نیمه

تواند با این می ،مدی اداره بداندارا به علت عدم تأمین نیروی انسانی موجب نقص کار
 .(9: 1393بابازاده، ) درخواست موافقت نکند

که عدم  کندمنشور حقوق شهروندی در نظام حقوق اداری وظایف و حقوقی را بیان می
ها و عملکردهای تواند در خصوص تصمیمات، اعالممی وارد ذکرشدهرعایت هریک از م

ها، تصمیمات نامهعدم تبعیض در ابالغ و اجرای شیوه جمله . ازشود فعل زیانبار تلقی اداری
انجام وظایف قانونی در مدت مقرر در قانون یا مقررات  ،اداری نسبت به مردم هایو دستور

ها و اذ تصمیمات براساس ادله معتبر و ذکر استداللاتخ ،و عدم تأخیر در انجام وظایف
انجام تصمیمات و اقدامات وفق مقررات و شرایط و تشریفات  ،استنادات در تصمیمات

یند و رویه امنع از دریافت هزینه مازاد بر تصریح قوانین و مقررات و داشتن فر ،قانونی
 شده برای ارائه خدمات.مشخص و اعالم

ض عدول از تصمیم یا اعالن، ناشی از تسبیب است. تسبیب به مواردی خسارت اتکایی در فر
سازی و فراهم کردن مقدمات طور غیرمستقیم و با زمینهشود که شخص باواسطه و بهمی گفته

در فرض عدول یا لغو تصمیمات رو ازاینشود. تلف مال یا ورود خسارت به دیگری می سبب
تسبیب نیاز به احراز تقصیر است. مبنای اصلی مسئولیت باید شرایط تسبیب را بررسی کرد. در 

فعل زیانبار باید تقصیر محسوب شود  رو، ازاینمدنی در نظام حقوقی ایران، نظریه تقصیر است
 .(149: 1392صفایی و رحیمی، ) تا شخص مسئول خسارت شمرده شود

 اجرا غیرقابل سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا علم مرجع اداری به
تصمیم برای احراز تقصیر الزم است؟ در پاسخ باید گفت: مبنای دیگر  بودن یا اجرایی نشدن
غیر از تسبیب، قاعده  اعتماد در فرض عدول از تصمیم یا اعالن، نقض مسئولیت مدنی ناشی از

فریب خوردن  موجبغرور است. بر مبنای این قاعده هرگاه از شخص عملی صادر شود که 
گری گردد و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه وی شود، شخص نخست ضامن جبران دی

خسارت است. در فقه در خصوص این امر که آیا علم و اطالع غار از واقع شرط است یا نه 
که به درصورتی و نظر وجود دارد اتفاق ،اختالف وجود دارد. در اینکه مغرور باید جاهل باشد

در اعتماد و اتکای به آن فاقد وصف معقولیت است.  ،علم داشته باشدغیرقانونی بودن تصمیم 
غرور به  چراکه، داننددهنده را شرط میبرخی فقها علم و اطالع فریب خصوص علم غار

در مقابل به غرور استناد کرد.  توانینمواقع معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به
دهنده را جایگزین علم و اطالع شرط ندانسته و تقصیر فریبدهنده را فریب ای از فقها علمعده
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مسئلۀ بااهمیت این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده  هاآنو از نظر  اندقرار داده
در جمع این دو نظر گفته شده است هرگاه تقصیری  .زندینماست و جهل رابطه علیت را بر هم 

، هرچند قصد فریب نداشته و از حقیقت نیز یابدتحقق می دهنده نسبت داده شود، غروربه فریب
 خورده کافی استزیرا برای احراز رابطه سببیت بین فعل مغرورکننده و اغوای فریب آگاه نباشد،

رسد برای صدق انتساب تقصیر به مرجع اداری، نظر میبنابراین به .(131: 1، ج1381کاتوزیان، )
اعم از اینکه آگاه باشد یا خیر.  عمل او باشد، هاو و در حیطکافی است که آن موضوع مربوط به 

تصمیم، تقصیر وی محرز است و اگر جاهل یا در  اجرایی نشدندر صورت علم مرجع اداری به 
 دقتی یا عدم بررسی، مسئول است.بی سبببه ،اشتباه باشد

 رابطه سببیت میان اعتماد زیانبار و زیان. 4-3
لیت مدنی، وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است. شرط سوم برای تحقق مسئو

بلکه عاملی است که ضرر مستند به رفتار اوست  ،منظور از سبب، سبب تام یا علت تامه نیست
. بنابراین اگر دادگاه (192: 1392صفایی و رحیمی، ) دهدو عرف خسارت را به وی نسبت می

گرفت، باز مدعی در و تصمیم هم صورت نمیبه این نتیجه برسد که حتی اگر عدول یا لغ
 رابطه سببیت بین عملکرد مرجع اداری و ضرر منتفی است ،همان وضعیت قرار داشت

(Caldwell,1986: 253).  اعتماد با سبب نقض تفاوت اساسی رابطه سببت در مسئولیت ناشی از
د و عدم کربررسی  این است که برای احراز آن باید دو رابطه را ،در سایر موارد مسئولیت

توان ناشی از این امر احراز هریک به معنای فقدان رابطه سببیت است و این موضوع را می
باید اول رابطه  روازاینکنند. های اتکایی از باب تسبیب قابلیت مطالبه پیدا میدانست که زیان

و  نهیشده و هزبین فعل زیانبار و اعتماد معقول و در مرحله دوم رابطه بین اعتماد ایجاد
گرفته از گرفته احراز شود. بین اعتماد از یک جهت و هزینه و اقدامات صورتاقدامات صورت

جهت دیگر باید رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اگر اعتماد ناشی از فعل زیانبار ایجاد 
کور نداشته گرفته ربطی به اعتماد مذولی اقدامات صورت ،شود و شخص نیز به آن اتکا کند

مانند اینکه شخص با اعتماد به تصمیم دولت، برای تهیه وجه نقد خودروی خود را  ،باشد
تسریع  سببکه قصد فروش خودرو را از قبل نیز داشته و اعالن دولت صرفاً درحالی بفروشد،

 نخواهد بود. شدنیهای وارده جبراندر این امر شده باشد، زیان

 معقول بودن اعتماد. 4-3-1
 های اتکایی ضرری است که ناشی از اعتماد به رفتار یا اظهار دولتضرر قابل جبران در زیان

وجه تحت تأثیر هیچشده باشد. اگر این رابطه سببیت احراز نشود و رفتار طرف مقابل به حادث
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 باشد، دیده بر مبنای اظهار عامل زیان اقدام نکردهفعل وی قرار نگرفته باشد و شخص زیان
ه با تکیه بر مهارت یا سنجش شخصی یا بر مبنای تحقیقات و بررسی خود اقدام به انعقاد بلک

بلکه اعتماد  ،کندمعامله کرده باشد، خسارت قابل مطالبه نخواهد بود. صرف اعتماد کفایت نمی
 ،قطعی نیست سازوکارها بر مبنای ریزی اشخاص و انتظارات آننیز باید معقول باشد. برنامه

 ؛کندراساس متغیرهاست، برخالف مواردی که قانون حقی را برای اشخاص ایجاد میبلکه ب
های را در نظر داشت که در صالحیتمسئله یعنی در بررسی معقول بودن اعتماد باید این 

کلی  یهااستیگزینشی، دولت اختیار دارد که از تصمیمات خود عدول کند و ممکن است س
گذاری و با انجام فعل سرمایه صورت. اگرچه اعتماد به(Knight, 2004: 85) دولت تغییر یابد

. علم (Craswell, 1996: 491) صورت ترک فعل نیز محقق شودتواند بهاعتماد می ،تر استرایج
ها و اظهارات مثل کتبی یا های خالف واقع، نحوه بیان اعالمو آگاهی شخص مخاطب از اعالم

های جمعی یا ی از طریق روزنامه، تلویزیون و رسانهصورت رسمبه شفاهی بودن یا اعالم
تواند در بررسی وصف معقول بودن اعتماد می هاغیررسمی از طریق تلفن یا نشست صورتبه

تواند مفید باشد. از و اتکا مؤثر باشد. توانایی و قدرت مخاطب نیز در ارزیابی معقول بودن می
رود از شرایط و ضوابط تصمیمات و تظار میای و کارکنان دولت انفعاالن اقتصادی حرفه

 های اداری بیشتر از یک فرد عادی مطلع باشند.اعالم
موضوعاتی که خارج از  در خصوص نظرهاها و اظهارآیا اعتماد و اتکا به تصمیمات، اعالم

ست یا خیر؟ تصمیمات خارج از صالحیت امعقول  ،کننده قرار دارداختیار مرجع یا مأمور اعالم
 ابطال در دیوان عدالت اداری است. و قابلبوده فاقد اعتبار  شکبی کنندهع تصویبمرج

بالوجه و غیرمنطقی است  ،اعتماد و اتکا به یک امر غیرقانونی و فاقد اعتبار یک نظراز رو ازاین
صالحیت و  در خصوصتوان انتظار داشت که افراد علم و اطالع کافی نمی ،و از سوی دیگر

اتکای به آن را معقول  توانیرات مراجع اداری و مأموران آن داشته باشند و محدود اختیا
توان گفت در مواردی که شخص از غیرقانونی بودن تصمیم یا دانست. در جمع بین این دو می

داشت و آگاهی می داحوال بای و اعالم، علم و اطالع داشته یا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع
توان اعتماد را معقول و مرجع اداری را مینقانونی است، غیری که ظاهر امر همچنین در موارد

یا  دولتمنتسب به را توان تقصیر صورت می نیمسئول جبران خسارات دانست و در غیر ا
 دانست.مأمور اظهارکننده  حتی

 معقول بودن هزینه و اقدامات .4-3-2
در  ،به وصف معقول بودن باشد. برای نمونهگرفته نیز باید موصوف ها و اقدامات صورتهزینه
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شکایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت سینمایی آن  پی
وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعیت اکران فیلم مذکور و تصدیق خسارات وارده، 

ر حدود اختیارات ناشی از شعبه سوم دیوان عدالت اداری جلوگیری از اکران فیلم سنتوری را د
دانست و شکایت  12نمایش نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسالید، ویدئو و صدور پروانهآیین

اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت . شکات در این مورد را رد کرد
لم مورد نظر به اینکه...برای تهیه فی: »است شعبه سوم دیوان عدالت اداری قید شده یدر رأ

بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه 
اند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نمایش شده

درآمد و کسب سود شکات بوده است  ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله
ورود خسارت به آنان شده است، بنابراین شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به موجب 

هایی قابل هزینهشک بی«. آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص شده...
تبلیغات خارج از عرف  مانندهای غیرمتعارف و غیرمعقول مطالبه است که معقول باشد و هزینه

ی سنگین پرداختی به بازیگران صرفاً تا سقف معقول قابل مطالبه خواهد هاسینمایی یا هزینه
اینکه جلوگیری از اکران فیلم را در  باتوجه دیگر در این پرونده این است که  شایانبود. نکته 

اما خسارات وارده به  ،حدود اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانسته است
های قانونی مسئولیت ندرت لغو تصمیمبه کهیاست. درحال سازندگان فیلم تصدیق شده

چراکه اگر اشخاص بتوانند بابت تصمیمات قانونی  ،آوردوجود میپرداخت خسارت را به
در مواردی که لغو یک تصمیم در راه بنابراین د. شومختل می یریگمیکنند، تصم غرامت مطالبه

نظر به ،تعارف به اشخاص محدودی منجر شودتحقق منافع عمومی به خسارت نامتناسب و نام
 رسد الزام دولت به جبران خسارت منطقی باشد.می

 دهیدانیزهای حمایت از . شیوه5
دیده، واردکننده زیان و های حقوقی مسئولیت مدنی کارکردهای مختلفی در ارتباط با زیاننظام

دیده و تسلی خاطر وی، مجازات های زیانتوان به جبران خسارات و زیانجامعه دارند که می
واردکننده زیان و ارعاب وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار، جنبه بازدارندگی نسبت به سایر 

ها از طریق های اجتماعی حوادث و کاهش این هزینهاشخاص و درونی کردن هزینه
ران های جبشیوه (.113: 1383بادینی، ) کرد بازدارندگی اقتصادی و توزیع ضرر، اشاره

شود. در حقوق اداری سه خسارت در مسئولیت مدنی نیز براساس این کارکردها تعیین می
شده است. حمایت شکلی  بینیدیده در خصوص انتظارات مشروع پیششیوه حمایت از زیان
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 مانندمعنا که با الزام مرجع اداری به اقداماتی بدین ؛که بیشتر جنبه پیشگیری دارد تا جبران
توان شفاف می یرسانو اطالع هانفع، استماع اظهارات آن، مشورت با اشخاص ذیهشدار قبلی

ها و تصمیمات جلوگیری کرد. دوم حمایت ماهوی، مورد به اعالماز ایجاد انتظار و اتکای بی
 شکل که با ابطال یا لغو تصمیم یا اقدام مرجع اداری از انتظارات مشروع حمایت کردبدین

(Thomas, 2012: 6). دلیل مغایرت با قوانین، مقررات و شرع یا خروج از ابطال تصمیمات یا به
است. تصمیماتی که با خروج از صالحیت یا قانون تصویب  کنندهصالحیت مرجع تصویب

و اعتماد عمومی  کردههرم هنجارهای حقوقی را نقض و حاکمیت قانون را مخدوش  ،شوندمی
اعمال، اقدامات و تصمیماتی که بر  تمامیابطال مصوبات . با کندمیبه نظام حقوقی را تهدید 

در این شیوه حمایتی  شده اتخاذ و اجرا شده است نیز باطل خواهد شد.مبنای مصوبه باطل
. در این (29: 2118شونبرگ، ) ترمیمی است ،حمایت سومین شیوه وقوع ضرر الزامی نیست.

های اقتصادی به یزیکی و زیانشیوه که مستلزم ورود خسارت مادی و معنوی، لطمات ف
شود که با اتکا و شخص مخاطب است، مرجع اداری ملزم به جبران خسارت اشخاصی می

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اند. در اعتماد به اقدامات مرجع اداری متحمل ضرر و زیان شده
 شود.در خصوص نحوه جبران خسارت به شرح ذیل اقدام میاعتماد 

 هادل هزینهپرداخت معا .5-1
های داللی، تنظیم سند رسمی، هزینه مانندنیت پرداخت کرده، هایی که طرف با حسنهزینه
ها از دارایی او چراکه این هزینه ،ونقل و نگهداری کاال در حکم تلف هستندهای حملهزینه
 های مذکورده است. از طرفی، هزینهششده و متناسب با آن عوضی هم وارد دارایی ن خارج

ها را منتسب به وی ه و عرف آنگرفت انجام ها و تصمیمات مرجع اداریدر راستای اعالم
ن بعد از اخذ سند ادیوان عدالت اداری، مالک 231/92در پرونده کالسه  برای مثالداند. می

د و شوقطعه تفکیک سند صادر می 431ها برای قانون شهرداری 111مالکیت با اعمال ماده 
و برخی کند میهرسازی نیز طرح احداث دو شهرک مسکونی را تصویب شورای عالی ش

نند. با ابطال پروانه صادره کمی وسازاشخاص بر مبنای پروانه شهرداری اقدام به ساخت
کشی و های کارشناسی، نقشهمخارج صدور پروانه، هزینهمانند ن اخسارات زیادی به مالک

اخذ  با وجودست. در فرضی که شخص معماری و مصالح وارد شد که در حکم تلف ا
گرفته در وسازهای صورتمثل ساخت ،مجوز، از غیرقانونی بودن مجوز اخذشده مطلع باشد

غیرمعقول بودن اتکا و  سببحریم رودخانه در صورت ابطال مجوز و حکم بر تخریب، به
 قاعده اقدام مطالبه خسارت منتفی است.
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 جبران خسارت از دست دادن فرصت. 5-2
محسوب  یتواند دارایی ارزشمنددست آوردن منفعت یا اجتناب از ضرر میرف فرصت بهص

کند و عامل زیان باید از شود که از بین بردن آن با جمع سایر شرایط، مسئولیت مدنی ایجاد می
عهده جبران خسارت برآید. در خصوص نحوه ارزیابی خسارات از دست دادن فرصت سه نظر 

نظر از درجه احتمال و جبران کل خسارت، در این روش خسارات صرفکلی بیان شده است: 
دوم تعیین خسارت براساس درجه احتمال، در این روش خسارت  ؛شودکلی جبران می طوربه

دیده شانس اجتناب از آن را شده و درصد احتمال که زیان نهایی ایجادشده در نظر گرفته
کاتوزیان، ) شوددیده خسارت پرداخت میزیانداشت نیز معین و به همان میزان درصد به 

رفته نفس فرصت ازدستکه  سوم تعیین خسارت به طریق مستقل و مبلغ مقطوع .(281: 1381
شود. اگرچه قاضی برای تعیین میزان خسارت به درجه عنوان زیان مستقل درنظر گرفته میبه

ان یک زیان خاص و مستقل عنوطور مستقل و بهارزیابی خسارت به ،کنداحتمال توجه می
. برای مثال در قضیه فیلم (211: 1381کاظمی، ) است تریشود. این روش منطقدرنظر گرفته می

زیان عوامل و سازندگان فیلم در از دست دادن فرصت تهیه و ساخت یک  توانیسنتوری نم
افع این خسارت غیر از زیان وارده ناشی از منشک بیفیلم دیگر را نادیده گرفت و 

 فروش فیلم سنتوری خواهد بود.الحصول ناشی از ممکن

 جبران خسارت تغییر در وضعیت. 5-3
چون چنین معامالتی ناشی از  ،رسد این نوع خسارات قابل مطالبه نیستندنظر میدر نگاه اول به

وضعیت مالی شخص بوده و رابطۀ سببیت میان تقصیر مرجع اداری با ضررهای ناشی از این 
کلی نادیده گرفت و  طورتوان این خسارات را بهحال نمی این عرفا محرز نیست. با معامالت

طور مطلق حکم به عدم قابلیت جبران داد. در فرضی که شخص به اعتماد تصمیم استخدامی به
رسد. بنابراین نظر میدهد، رابطه سببیت عرفی محرز بهجدید، از شغل سابق خود استعفا می

نام انتخابات در خصوص ثبتبرای مثال مطالبه، قابلیت انتساب عرفی است. مالک در قابلیت 
های ریزیبا توجه به برنامه»که  کردوزیر کشور طی دستورالعملی مقرر  ،1394اسفند 
منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه گرفته برای برگزاری انتخابات و بهصورت

ضروری است به کلیه مدیران ابالغ شود که مدیران که دخالت مدیران اجرایی در انتخابات 
بایست حداکثر تا اوایل اسفندماه سال جاری قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می

( نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای 1393)
 «الف»بند  کهدرحالی .«پذیرفته نخواهد شد ادشدهیهای انتخاباتی بعد از تاریخ انجام فعالیت



 

 
ناهم    شفصل ق دان  21/ شماره  یعموم  حقو

 

 

33 

اشخاص زیر )مدیران اجرایی( »: داردقانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر می 29ماده 
اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل های انتخابی سراسر کشور محروماز داوطلب شدن در حوزه

دیوان عدالت  .«آن پست شاغل نباشند...در  وجهچیهنام از سمت خود استعفا نموده و بهاز ثبت
با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای  8/4/1394مورخ  411شماره  یاداری وفق رأ

قانون انتخابات مدیران اجرایی  29ماده  «الف»است و مطابق بند  1394اسالمی در اسفندماه 
دستورالعمل  روازاین کنند،نام نسبت به استعفا از سمت خود اقدام باید شش ماه قبل از ثبتمی

د. حال اشخاصی که کرو ابطال نداد  صادرشده از سوی وزیر کشور را مغایر با قانون تشخیص
تغییر در منظور توانند بهمی، انددهکربا اعتماد و اتکای به این مصوبه از سمت خود استعفا 

عمل صادره و نند و عرف نیز رابطه سببیت بین دستورالکوضعیت خود خسارت مطالبه 
 داند.استعفای شخص را محرز می

 گیرینتیجه
های دولت، اقداماتی را انجام دهند ، عملکرد یا اعالمممکن است اشخاص با اعتماد به تصمیم

ها سبب ورود یا اجرای ناقص آن های مغایر، عدم اجراها، اتخاذ تصمیمو عدول از تصمیم
که براساس آن ورود ضرر شرط نیست، در  خسارت شود. برخالف نظریه انتظارات مشروع

مانند سایر مصادیق مسئولیت مدنی، شرط اول، ورود  اعتماد به نقض مسئولیت مدنی ناشی از
گرفته، از دست های صورتشامل هزینه مکن استخسارت به خواهان است. این خسارات م

ت قانون این دادن فرصت، تغییر در وضعیت و خسارات معنوی باشد. اقتضای اصل حاکمی
اجرا  است که تصمیمات اتخاذشده توسط دولت در چارچوب صالحیت، مطابق قانون و قابل

باشد، بنابراین اتخاذ تصمیم غیرقانونی، خارج از صالحیت، عدول غیرموجه از تصمیمات یا 
برای احراز رابطه سببیت، معقول  تواند تقصیر محسوب شود.های متعارض میگیریتصمیم

که عرفاً خسارات قابل  نحویبه ها شرط است،ماد خواهان و نیز معقول بودن هزینهبودن اعت
 دولت ملزم به جبران خسارت اشخاصی استرو ازاینانتساب و استناد به تقصیر دولت باشد. 
هرچند رویه قضایی در اند. متحمل ضرر و زیان شده که با اتکا و اعتماد به اقدامات دولت

داللت  دشدهیق، اما مصادیق کندیمناشی از نقض اعتماد با احتیاط عمل برخورد با خسارات 
شناخت مسئولیت مدنی بر این دارد که جامعه حقوقی ظرفیت پذیرش چنین امری را دارد و 

اقتدار و اعمال حاکمیت دولت ندارد  تنها منافاتی بااعتماد برای دولت، نه نقض ناشی از
دیده از اعتماد، جبران خسارت شهروندان زیاننقض  )چراکه هدف مسئولیت مدنی ناشی از

بلکه کارکرد بازدارندگی مسئولیت  ،تصمیمات دولت است و نه محدود کردن اقتدار حاکمیت(
 یهایمشدرپی خطو از تغییر پی هدهای دولت را ارتقا دگیریتواند کیفیت تصمیممدنی می
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طمینان شهروندان به مراجع عمومی افزایش اعتماد و ا سببجاری جلوگیری کند. همچنین 
 دهد.د که این نیز خود انگیزه افراد برای مشارکت، همیاری و پیروی را افزایش میشودولتی می

ی قانونی کشور با فرض تقصیر در موارد هاتیقابلقضات با توجه به  دشویمبنابراین پیشنهاد 
با احراز تقصیر  هاآنقانونی بودن  های دولت و حتی در مواردغیرقانونی بودن تصمیم یا اعالم

و در صورت اثبات رابطه سببیت بین خسارات و قصور دولت یا حداقل قصور کارمند مربوط، 
حکم به الزام به پرداخت ضرر و زیان صادر کند و در این زمینه عواملی مثل معقول بودن، 

ختیارات توسط مرجع از ا سوءاستفادهدر بروز خسارات،  دهیدانیزی، نقش نیبشیپقابلیت 
عنوان ابزاری در تعدیل این نوع به تواندیمبودن خسارات  میرمستقیغعمومی و مستقیم یا 

کار رود. شود، بهخصوص در جایی که منافع شخص فدای مصلحت جامعه میخسارات به
در مواردی که خسارت وارده به منافع عمومی از ضرر وارده به اعتماد و اتکای  توانیمحتی 

ی دولت نداشته باشد، دولت را هایمشخطکه منافاتی با اشخاص بیشتر نیست و درصورتی
ی خود کرد؛ در واقع حمایت ماهوی را جایگزین حمایت ترمیمی هامیتصمملزم به اعالم یا 

پرداخت غرامت همیشه وسیلۀ مناسبی برای جبران خسارت نیست و همچنین  چراکهکرد، 
شیوة  تواندیمد بود و الزام دولت به اجرای تصمیم یا اعالم خود خواه المالتیبسبب اتالف 

 مناسبی برای جبران خسارت باشد.
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