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چکیده
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطالعاتی ،موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و
شهروندان شده است .تصمیم و اعالمهای اداری در زندگی اشخاص ،مؤثر بوده و مردم با
اعتماد و اتکای به آنها برنامهریزی ،اقدام و هزینه میکنند یا فرصتهایی را از دست می دهند.
با عدول دولت از تصمیم یا اعالمهای خود ،تمام یا بخشی از برنامهریزی ،اقدام و هزینه
اشخاص یا فرصتهای ازدسترفته بیهوده و بی حاصل میشو د .در چنین مواردی با اثبات
تقصیر میتوان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد .مسئولیت دولت در مقابل
شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت ،دولت ملزم به جبران زیان است .در زیانهای
مستقیم ،توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست  ،اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و
اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعالم دولت انجام میگیرد و با عدول دولت از آنها ممکن
است به زیان شهروندان منجر شود ،توجیه مسئولیت دولت دشوار ،ولی ممکن بهنظر میرسد.
هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است
که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعالمی از
سوی دولت نبود  ،در آن موقعیت قرار داشت.
واژگان کلیدی :انتظارات مشروع ،تصمیم دولت ،خسارات اتکایی ،عدول از تصمیم ،مسئولیت دولت.
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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
تصمیم و اعالم های دولت ممکن است موجب انتظاراتی برای شهروندان شود و اشخاص
براساس این انتظارات هزینههایی را انجام دهند یا برنامههایی را طراحی کنند که عدول دولت
از تصمیم یا اعالم  ،خالف انصاف است .در جایی که شخص با اعتماد و اتکای به مجوز
شور ای شهر یا شهرداری در جهت ساختوساز مناطق مسکونی اقدام به انعقاد قرارداد با
پیمانکار و خرید مصالح میکند  ،اگر مرجع مذکور از تصمیم خود عدول کند یا آن را تغییر
دهد  ،تعارضی میان اصل منافع عمومی که دولت نماینده آن است و رعایت عدالت بهوجود
میآید .بدینشرح که اگر مرجع صادرکننده مجوز اجازه ساختوساز بدهد  ،این امر مغایر با
سیاست جدید اتخاذ شده است که فرض بر این است که این سیاست براساس منافع عمومی
گرفته شده است  ،اما اگر از صدور مجوز امتناع ورزد ،انتظاراتی را که این اعالم برای شخص
ایجاد میکند ،برآورده نکرده و خسار ات مالی زیادی به وی وارد میسازد .بهمنظور رعایت
انصاف و حمایت از اعتماد و اطمینان عمومی به دولت ،حمایت حقوقی از این انتظارات
ضرورت دارد .ضمن اینکه مقامات دولتی و حکومتی نمیتوانند بهراحتی از اعالمها یا هرگونه
اظهار قبلی عدول کنند و آن را دستاویز خسارت به اشخاص قرار دهند.
اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری ایجاب میکند در مواردی که مرجع اداری برخالف
قانون اقدام کرده یا به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند ،اشخاص بتوانن د به مرجع مستقل
مراجعه و احقاق حق کنند و با ابطال تصمیمات خالف قانون به حق خود دست یابند و
درصورتیکه متحمل خسارت شده اند ،جبران شود (صدرالحفاظی .)22 :1332 ،اصل 133
قانون اساسی دیوان عدالت اداری را بهعنوان مرجع رسیدگیکننده به شکایات و اعتراضات
مردم از اقدامات مأموران دولت مشخص کرده و به موجب ماده  11قانون دیوان عدالت اداری ،
رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی و  ...بر عهده دیوان عدالت اداری است .وفق تبصره  1این ماده پس از
صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف ،تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و
اشخاص مذکور با دادگاههای عمومی است.
جبران خسارات ناشی از عدول دولت از تصمیم و اعالمهای خود تنها به اعاده وجوه و
هزینههای پرداختی ختم نمی شود .اشخاص با اعتماد و اتکا به صحت و اصالت تصمیم یا
اعالمها ،هزینههایی را تقبل میکنند یا فرصتهایی را از دست می دهند .با رجوع ،عدول و لغو
تصمیم توسط دولت زیانی ناخواسته به آنها تحمیل میشو د که جبران نکردن آن به دور از
عدالت است .لزوم جبران خسارت در فرضی مطرح میشود که بتوان دولت را مقصر یا
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بهعبارت دیگر این خسارات را قابل انتساب به او دانست .مفهوم و قلمرو اعتماد در حوزه
حقوق اداری پرسش اصلی این مقاله و پرسشهای فرعی آن امکانسنجی مسئولیت مدنی
دولت در فرض عدول از تصمیمات و نحوه جبران خسارت است که مقاله با روشی تحلیلی و
با نگاهی به رویه قضایی درصدد پاسخگویی به آنهاست .پژوهشهای پیشین بیشتر به بحث
اثبات انتظارات مشروع در حقوق ایران پرداخته اند و به نقش اعتماد ،انواع خسارات قابل تصور
و نحوه جبران آنها اشارهای نکردهاند یا بهصورت گذرا و جزئی مطالبی بیان شده است .مفهوم
خسارت ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری ،قلمرو اعتماد در حقوق اداری ،انتظارات
مشروع ،مفهوم و شرایط آن ،شرایط مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری و
در نهایت شیوههای حمایت از زیاندیده مطالبی هستند که بهترتیب در این مقاله بررسی و
خواهد شد.

 .1مفهوم خسارات ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری
در سالهای  1931و  1933فولر و پردو در مقالهای با نام «منفعت اعتماد در خسارتهای
قراردادی» 1از سه نوع منفعت اعتماد ، 2منفعت انتظار3و منفعت استرداد 4نام بردند .ازآن جا که از
دست دادن هریک از این منافع به خسارتی متناظر با آن منجر میشود ،ازاینرو اصطالح
خسارت اعتماد ،خسارت انتظار و خسارت استرداد نیز بهکار برده شده است (نعمت اللهی،
 .)113- 111 :1393در مسئولیت مدنی غیرقراردادی نیز این تقسیمبندی توسط نویسندگان
بهکار رفته است

(Hollyman,1999: 5

 .) Jamesبه پیروی از فولر و پردو در حقوق اداری

خسارات ناشی از عدول یا لغو تصمیمات به سه دسته کلی خسارات استردادی ،خسارات
انتظاری و خسارات اتکایی تقسیم شده است ( .)Barak-Erez, 2005: 590در صورت بطالن
تصمیم ،شخص میتواند وجوه و اموالی را که بر مبنای تصمیم یا اعالم دولت پرداخت کرده
است  ،مسترد کند که به آن خسارات اعاده ای یا استردادی گفته میشود .برای مثال رأی شماره
 83/9/3- 292هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،رأی شعبه سوم دیوان در خصوص
محکومیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی
را مطابق با قانون و دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به حکم مقنن کر ده است.
خسارات انتظاری ،خسارات وارده به منافعی است که شخص بر مبنای سیر طبیعی امور انتظار
تحصیل آن را دارد .هدف خسارات انتظاری حمایت از ارزش انتظاری است که وعده خوانده
(در بحث ما اعالم یا تصمیم دولت) برای خواهان ایجاد کرده است (نعمت اللهی.)118 :1393 ،
خسارات ناشی از نقض اعتماد در مسئولیت مدنی  ،خساراتی دانسته شده است که خواهان با
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اعتماد و اتکای به تظاهر و اظهار طرف مقابل و در نتیجه تغییر وضع خود متحمل میشود .در
واقع اعتماد تابعی است که رابطه علی بین خسارت مورد ادعا و تظاهر ایجاد میکند ( (James
1999: 9

 .Hollyman,در حقوق اداری خسارات ناشی از نقض اعتماد را میتوان خساراتی

دانست که شخص در نتیجه سرمایهگذاری  ،تغییر در وضعیت حقوقی خود و از دست دادن
فرصتها بهسبب اعتماد و اتکای به صحت ،ابقا و اجرای تصمیم و اعالمهای دولت 2متحمل
میشود .گاه تصمیم و اعالمهای دولت نسخ یا به دالیلی لغو یا باطل 1میشود (طباطبایی
مؤتمنی ،)281 :1383 ،درحالیکه طرف مقابل به ابقا یا صحت آن اعتقاد داشته و با اعتماد بر
این اعتقاد و به اعتبار تصمیم دولت و با حسن نیت ،قراردادهایی منعقد ،هزینههایی را صرف
میکند یا فرصتهایی را از دست می دهد .با لغو یا ابطال تصمیمات شخص خساراتی را
متحمل میشود که آن را پیش بینی نکرده است .به موجب بند  1مصوبه شورای عالی اداری در
خصوص منشور حقوق شهروندی در حقوق اداری 3مردم حق دارند براساس اطالعاتی که
دستگاههای اجرایی در دسترس قرار می دهند یا منتشر میکنند  ،برنامههای خود را تنظیم کنند.
چنانچه دستگاهی برخالف اطالعاتی که قبالً اعالم کرده و آن اطالعات مبنای تصمیمات و
اقدامات مردم قرار گرفته است  ،عمل کند ،باید پاسخگو باشد.
تفاوت خسارات انتظاری با خسارات اتکایی یا همان زیانهای ناشی از نقض اعتماد آن
است که هدف از زیانهای اتکایی قرار دادن شخص زیان دیده در همان موقعیتی است که
اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا نمیکرد ،در آن جایگاه قرار داشت .اما هدف از
زیان های انتظاری قرار دادن شخص در موقعیت و جایگاهی است که در صورت عدم لغو
یا بطالن تصمیم یا اعالم در آن موقعیت بود .در واقع درحالیکه زیانهای انتظاری از منافع
شخص زیان دیده حمایت میکند ،زیانهای ناشی از نقض اعتماد از سرمایه شخص
حمایت میکند ( .) Leitzel, 2014: 90این تمایز در حقوق اداری نیز حائز اهمیت است ،
چراکه حقوق اداری از زیان های انتظاری در بحث انتظارات مشروع ،در موارد بسیار
Barak-Erez,

محدود حمایت میکند  ،درحالیکه تکیه اصلی بر خسارات اتکایی است (
 8)2005: 600بحث ما در این مقاله صرفاً در خصوص خسارات ناشی از نقض اعتماد یا
همان زیانهای اتکایی است.

 .2قلمرو اعتماد در حقوق اداری
قلمرو اعتماد در حقوق اداری را میتوان از دو نظر بررسی کرد؛ نخست از حیث نوع
صالحیت و دیگر از منظر حوزه فعالیت دولت.
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 . 1- 2از حیث نوع صالحیت
اعمال دولت به اعمال یکجانبه و اعمال حقوقی دوجانبه تقسیم میشود .در حقوق عمومی
بهویژه در حقوق اداری ،اعمال حقوقی دولت بیشتر یکجانبه است  ،برعکس حوزه حقوق
خصوصی که بیشتر اعمال حقوقی دوجانبه و قراردادی است .اعمال اداری یکجانبه دولت
گاهی بهصورت عام و غیرشخصی است  ،یعنی برای همه افراد یا گروهی از افراد است و ناظر
به شخص خاصی نیست  ،مثل آییننامه و بخشنامه اداری که بهوسیلۀ مقامات اداری وضع
میشود و گاهی بهصورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است  ،مثل گواهی ،پروانهها ،احکام
استخدامی و اخطارهای اداری (طباطبایی مؤتمنی .)238- 233 :1383،از جهتی صالحیت اداری
به دو دسته صالحیت تکلیفی یا غیرگزینشی و صالحیت اختیاری یا گزینشی تقسیم میشود.
صالحیت زمانی تکلیفی است که قانونی قبالً نوع عمل و تصمیمی را که مأمور دولت در
اوضاعواحوال معینی باید اتخاذ کند ،معین میکند و او در انتخاب راه حل و اختیار تصمیم آزاد
نیست .صالحیت گزینشی ،صالحیت مأمور یا مقام دولتی در انتخاب یکی از چند گزینه پیش
روست که باید گزینه معقول و منطقی را برگزیند (بابازاده و یاوری .)4 :1393 ،البته در این
موارد اختیار مطلق به مرجع واگذار نمیشود تا بدون رعایت هیچ ضابطهای تصمیمگیری کند ،
بلکه باید تصمیمات معقول و در راستای هدف قانونگذار باشد ( .)Wade, 2004: 351صالحیت
تکلیفی موجب ایجاد حق مکتسبه برای اشخاص می شود که مبنای آن قانون یا قرارداد است؛
اما صالحیتهای اختیاری ،انتظارات مشروع ایجاد میکند  ،چراکه اعالمها میتواند انتظاراتی
درباره اسلوب یا معیار بهکارگیری اختیارات گزینشی بهوجود آورد .حداقل این انتظارات لزوم
رعایت برابری شکلی و وجود درجهای از ثبات و استمرار در تصمیمات و اعالمهای دولت
است (شونبرگ .)38 :2118 ،ازاینرو قلمرو اعتماد در حقوق اداری  ،اعمال اداری دولت در
حوزه صالحیت گزینشی است ،چراکه در اعمال و تصمیمات اداری که جنبه عمومی دارند،
آزادی دولت بیشتر است و عدول دولت از تصمیمات ممکن است با انتظارات مشروع افراد
منافات داشته باشد .اما در مورد تصمیماتی که برای اشخاص ایجاد حق میکند  ،لغو یا ابطال
آنها با توجه به حقوق مکتسبه اشخاص -مگر در شرایط خاص  -امکانپذیر نیست (طباطبایی
مؤتمنی.)281 :1383 ،

 .2- 2از حیث حوزه فعالیت دولت
اعمال دولت از حیث حوزه فعالیت به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم
میشود .در اعمال تصدی که اصوالً تجاری و اقتصادی است ،دولت مانند اشخاص حقوق
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خصوصی از قبیل بازرگانان ،صنعتگران و مانند آنها عمل میکند  ،لذا نباید تفاوتی از حیث
مسئولیت بین دولت و سایر اشخاص وجود داشته باشد (موسیزاده .)248 :1381 ،با توجه به
اینکه اعتماد در خصوص اعمال تصدی بیشتر مربوط به قراردادهاست  ،ازاینرو از شمول بحث
ما خارج است  .اما در اعمال حاکمیت مسئله به این راحتی نیست .با عنایت به اینکه تصمیمات
و اعالمهای مراجع اداری در راستای وظایف و اعمال حاکمیت است  ،ازاینرو در خسارات
ناشی از نقض اعتماد ،مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت نمود پیدا میکند که در صورت
قبول مسئولیت برای دولت در این حوزه از فعالیت ،میتوان مسئولیت مدنی ناشی از نقض
اعتماد به اعالمها و تصمیمات دولت را بررسی کرد.
با اینکه برخی معتقدند قانون مسئولیت مدنی 9با عنایت به عبارت ذیل ماده  11که بیان
می دارد...« :ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای
تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به
پرداخت خسارت نخواهد بود»  ،مسئولیت مدنی دولت را صرفاً در اعمال تصدی پذیرفته و
زیانهای وارده بهواسطه اعمال حاکمیت مورد قبول قرار نگرفته (امامی و استوار سنگری،
 ، 1393ج 313 :1؛ طباطبایی مؤتمنی  ، )391 :1383 ،لیکن با توجه دقیقتر به عبارات ماده
مذکور و ماده  1قانون موصوف خالف این عقیده به ذهن متبادر میشود .ماده  1با عبارات
زیانهای ناشی از اعمال فاقد مجوز قانونی و یا در نتیجه عمد یا بیاحتیاطی ،مسئولیت مبتنی
بر تقصیر را تأسیس کرده است .ماده  11قانون مسئولیت مدنی نیز مسئولیت دولت در فرض
نقص وسایل را پذیرفته که نوعی تقصیر محسوب می شود .همچنین از مفهوم مخالف ذیل
ماده  11چنین برداشت می شود که چنانچه عمل دولت برخالف قانون صورت گیرد ،موجب
مسئولیت است (واعظی .)214 :1394 ،ازاینرو دولت نیز باید نسبت به اعمال زیانبار خود،
هرچند در خصوص اعمال حاکمیت باشد ،مسئول تلقی شو د .اگر تأمین منافع عمومی
توجیه کننده این عدم مسئولیت باشد ،در مقابل تساوی همگان در برابر هزینههای عمومی
اقتضا میکند که هرگاه از عملی که دولت بهمنظور برآوردن منافع جمعی انجام می دهد ،عده
خاصی متضرر شو ند ،این ضرر نیز باید در برابر نفعی که عاید عمومی میشود  ،بین همگان
تقسیم شود و طریق آن هم جبران خسارت زیان دیدگان از سوی دولت -البته با وضع قانون و
مراجعه به محاکم  -است

(2005: 592

.)Barak-Erez,

اثر دیگر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال حاکمیت ،لجامگسیختگی و سودجویی از قدرت
است .حربه خطرناکی که به دست مأمور دولت بهمنظور مصونیت در مقابل بخش عمدهای از
اعمال زیانبار حرفه ای است و نتیجه این موضوع اباحه اضرار به دیگران است که با مبانی
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مسئولیت مدنی و قواعد الضرر منافات دارد .ازاینرو قسمت اخیر ماده  11قانون مسئولیت
مدنی باید از چند نظر تعدیل شود .بدین شکل که اوالً اعمال حاکمیت نمیتواند خطای اداری
را توجیه کند و هرگاه کارمند دولت در اجرای اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر اداری شد ،
جبران خسارت توسط دولت الزامی است .در مواردی که کارمند دولت به قصد انتقام جویی یا
تعقیب هدفهای شخصی به دیگری ضرر میزند  ،بیتردید تقصیر شخصی است و دولت
مسئول نخواهد بود .اما در موردی که خطا غیرعمد و به مناسبت انجام وظیفه باشد ،اگر نقصی
که سبب ورود زیان شده ،نتیجه نادرستی بافتهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و
اقتصادی سازمان دولتی است ،بهگونهای که کارمند در آن محیط نمیتواند نقش سازنده و فعال
داشته باشد ،تقصیر اداری و دولت مسئول شناخته میشود (کاتوزیان .)281 :1381 ،دوم اینکه
در بیشت ر موارد ،قوانینی که اعمال حاکمیت زیانبار براساس آنها به اجرا درمیآید ،ضرورت
ج بران زیان پیشبینی شده است  ،مانند الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مورد
نیاز برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت 11که به موجب آن دولت ملزم شده است
در مقابل تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی میشود  ،بهای آن را به
زیان دیده بپر دازد و ماده  3قانون ملی شدن جنگلهای کشور ، 11به اشخاصی که دارای سند
مالکیت جنگل هستند یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت صادر شده باشد ،با ملی
اعالم شدن جنگلها ،وجوهی به عنوان خسارت با رعایت ترتیب مقرر در همان قانون پرداخت
میشو د .سوم اینکه ماده  11قانون مسئولیت مدنی تمامی اعمال حاکمیت را موجب معافیت از
پرداخت خسارت ندانسته است  ،بلکه تنها آن دسته از این اعمال که برحسب ضرورت برای
تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون بهعمل آمده باشند ،میتوانند دولت را از مسئولیت معاف
کنند .بنابراین باید قانون از قبل آن ع مل را در زمره اعمال حاکمیت قرار داده باشد و عمل
حاکمیت از سر ضرورت انجام شده باشد .دیگر اینکه آن عمل بهمنظور برآوردن نیازها و تأمین
منافع اجتماعی و عمومی باشد (غمامی.)111 :1331 ،
12

 .3انتظارات مشروع

در حقوق عمومی اقدامات دولت در دو فرض ممکن است با حقوق و منافع افراد در تعارض
باشد و سبب مسئولیت مدنی دولت شود .گاه اعالمها و تصمیمات جدید دولت با انتظارات
مشروع افراد منافات دا رد ،از این لحاظ که تصمیمات جدید اتخاذشده با اعالمها و تصمیمات
سابق در تضاد و تعارض است .گاه اقدامات و افعال دولت در تعارض با انتظارات مشروع
اشخاص حقوق خصوصی است  ،چراکه دولت با اتخاذ خطمشی و رویهای خاص نشان داده که
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در یک حوزه مشخص چگونه رفتار خواهد کرد (.)Thomas, 2012: 5; Barak-Erez, 2005: 594
انتظارات ایجادشده در حقوق اداری تحت عنوان انتظارات مشروع بحث و بررسی شده است که
درک مفهوم و شرایط آن ضرورت دارد.

 .1- 3مفهوم انتظارات مشروع
« انتظارات مشروع ،خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با
مقامات دولتی بهویژه در چارچوب اعمال صالحیتهای اختیاری ایجاد میشود  ،بهنحوی که
بیتوجهی به آنها یا صرف نظر کردن از آنها موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از
شهروندان مخاطب میشود» ( .)Paul Craig, 1992: 81مهمترین نتیجه احترام به انتظار مشروع
شهروندان ،پیشبینیپذیر ساختن اوضاع و احوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است .قابلیت
پیش بینی تصمیمها و اعالمهای اداری به مردم امکان می دهد تا با اطالع از این تصمیمات و
برخورداری از آگاهی کلی از عواقب کار خود ،ضمن برنامه ریزی برای آینده ،اهداف و
ایدههای خود را دنبال کنند (زارعی.)41 :1382 ،
در تمایز انتظارات از حقوق مکتسبه میتوان گفت که قانون جدید نمیتواند حقوقی را
که اشخاص در خصوص وضعیت حقوق ی خود کسب کردهاند  ،از بین ببرد  ،لیکن
انتظارها و حقوق احتمالی مانع اجرای قانون جدید نیست (کاتوزیان .)232 :1381 ،منشأ
حق مکتسب تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است و از تکیه و تأکید مردم بر قوانین
موضوعه و بر مبنای توافق اراده در روابط حقوق خصوصی بهوجود میآید ،درحالیکه
انتظار مشروع نشأت گرفته از اختیار و اراده کارگزاران عمومی در حوزه مدیریت امور و
خدمات عمومی است و محصول اعتماد مردم به دولت و اتکای وی به تصمیم و
اعالمهای اداری ناشی از اعمال صالحیتهای اختیاری در حوزه روابط حقوق عمومی
است .بنابراین درحالیکه میتوان همواره اجرای حق مکتسب را از دادگاه تقاضا کرد،
تشخیص ،احراز و اعمال انتظار مشروع صرفاً در شرایط و وضعیتهای خاصی
امکانپذیر است (زارعی و بهنیا.)141 :1391 ،

 .2- 3شرایط
هرگونه اعتماد و اتکای به اعالمها و تصمیمات دولت در حوزه انتظارات مشروع قرار
نمیگیرد  ،بلکه برای تحقق انتظارات مشروع شرایط ذیل ضروری است (زارعی- 111 :1391،
 111؛ شونبرگ118- 111 :2118 ،؛ .)Knight, 2004: 34
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 .1- 3- 2محتوای تصمیم یا اعالم باید واضح و بدون قید و شرط باشد
مفهوم این شرط این است که تمام مخاطبا ن باید یک برداشت از تصمیم یا اعالم دولت داشته
باشند و ابهام وجود نداشته باشد .تصمیمی که بهصراحت به اتخاذ اقدامی خاص توسط
مخاطب یا تحقق رویدادی مشروط باشد تا حصول آن شرایط  ،از شمول انتظارات مشروع
خارج است .برای مثال در دعوای  Pearce Homesمرجع محلی بدینشرط مجوز ساخت صادر
کرده بود که ساختوسازکننده ساختمان را به اشخاص باالی  11سال اختصاص دهد .تا
زمانیکه ساخت وسازکننده موافقت خود را اعالم نکرده بود ،مجوز قابل لغو باقی ماند  ،بدون
آنکه استحقاق دریافت خسارت را به موجب قانون داشته باشد .در حقوق انگلیس چنین
تصمیمی «موقت» خوانده میشود (شونبرگ .)118: 2118 ،بیشک قید و شرطهایی که
برخالف قوانین و مقررات وضع میشود  ،تأثیری در موضوع ندارد و باعث نمیشود که تصمیم
یا اعالن از شمول انتظارات مشروع خارج شود .مثالً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ریاست جمهوری در بند  3بخشنامه شماره  1313298/92/211به استناد تبصره  2ماده  23قانون
برنامه پنجم توسعه و تبصره  2ماده  41قانون مدیریت خدمات کشوری  ،شرط تبدیل وضعیت
مستخدمان از پیمانی به رسمی -آزمایشی را قبولی در آزمون ذکر کرده که با شکایت شاکی به
موجب رأی شماره  113مورخ  1394/2/28هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط اخذ
آزمون و قبولی در آن خالف قانون تشخیص داده شده و ابطال شد .بنابراین برای مستخدمان
پیمانی این انتظار ایجاد میشود که با دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  ،وضعیت آنها
به استخدام رسمی -آزمایشی تغییر یابد و شرط قبولی در آزمون مانع تحقق این انتظار مشروع
نخواهد بود.

 .2- 2- 3تصمیم یا اعالم مطلوب و مورد درخواست مخاطب باشد
به موجب این شرط باید از رفتار مخاطب تمایل وی به تداوم تصمیم یا اعالم را احراز کرد.
برای مثال اگر دولت که بخشی از هزینههای مصرف انرژی خانوارها را رأساً تأمین میکرده از
این اقدام خودداری کند  ،مورد اعتراضات عمومی قرار میگیرد (زارعی  .)111: 1391 ،این امر
که مالک تشخیص مطلوب بودن یک تصمیم چیست ،اهمیت فراوانی دارد .دو نکته را باید در
راستای این هدف در نظر گرفت ؛ اول اینکه آث ار یک تصمیم را باید نسبت به اقدامی که اداره
متعاقباً اتخاذ میکند ،سنجید .در قضیه  Gould V Bacup Local Boardهیأت تصمیمگیرنده سه
گزینه را در نظر داشتند  ،تحمیل نکردن هزینهها ،پرداخت  32درصد کل هزینهها و تحمیل کل
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هزینهها .هیأت ابتدا گزینه دوم را انتخاب کرد ،اما متعاقباً از آن عدول کرد و درصدد تحمیل
کل هزینهها برآمد .دادگاه رأی داد که هیأت حق نداشته از نفع پیشنهادی اولیه صرفنظر کند ؛
دوم اینکه مطلوبیت یک تصمیم را باید از دیدگاه مخاطب سنجید .ممکن است تصمیمی برای
دعو ای Feng

مخاطبی نامطلوب باشد  ،ولی برای ثالث مطلوب باشد یا برعکس .در فرانسه در
به درخواستکننده ابتدا مجوز تأسیس داروخانه بهعلت رعایت نکردن فاصله بیش از  221متر
داده نشد  ،اما با تصمیم صادره این فاصله کمتر شد و وی مجدداً میتوانست درخواست دهد.
بنابراین مجوز صادره پس از آن برای گشودن داروخانه به فاصله  133متر قانونی بود  ،هرچند
این تصمیم مطلوب ثالث نبود (شونبرگ.)111 :2118 ،

 .3- 2- 3تصمیم اعالم یا امضا شده باشد
تا زمانیکه تصمیم به مخاطب اعالم نشده باشد  ،قابل لغو شناخته میشود  ،زیرا در حالت عادی
این خطر وجود ندارد که انتظارهای مشروع و اعتماد به دولت با لغو تصمیمی که شخص از آن
اطالع ندارد  ،از بین برود .مواردی که در قوانین شکل خاصی برای اعالم مانند انتشار در
روزنامه رسمی ،در نظر گرفته شده باشد  ،تا زمانیکه روند قانونی طی نشده است  ،تصمیم قابل
عدول است  ،اما اگر شکل خاصی در نظر گرفته نشده باشد ،اعالم با یک م تن ساده کفایت
میکند .در حقوق فرانسه تصمیم از لحظه ای ایجاد حقوق میکند که توسط مقام صالحیت دار
امضا شده باشد (شونبرگ .) 119: 2118 ،در حقوق ایران نیز روزنامه رسمی  ،مرجع رسمی
چاپ و نشر تمامی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی محسوب میشود .مطابق ماده 2
قانون مدنی ،قوانین و مقررات ،پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور
الزم االجراست  ،مگر آنکه در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد .در
خصوص آییننامه  ،بخشنامهها و تصویبنامهها هرچند نص خاصی وجود ندارد ،اما دولت
میتواند بهنحو م قتضی از طریق روزنامه رسمی یا اعالن توسط سخنگوی دولت ،درج در
جراید ،انتشار از طریق رادیو و تلویزیون یا حتی در موارد فوری از طریق الصاق در معابر
منتشر کند که از تاریخ اعالن الزم االجرا هستند (طباطبایی مؤتمنی )281 :1383 ،و اتکای
اشخاص قبل از الزم االجرا شدن معقول و قابل جبران نیست.

 .4- 2- 3اعتماد و اتکای متعارف مخاطب به تصمیم یا اعالم
افراد بهطور متعارف اعتماد کنند که تصمیمهای مطلوب ،نامشروط و اعالمشده لغو نخواهند شد.
اگر اقدام شخص بدون اتکای به اعالن یا تصمیم دولت یا بهصورت غیرمتعارف انجام گرفته باشد ،
از ش مول انتظارات مشروع خارج است .رویه قضایی انگلیس برخالف نظر کالسیک ،لغو ناپذیری
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را منوط به آن می داند که ذینفع به تصمیم اتکای مالی کرده باشد (شونبرگ .)111 :2118 ،شرط
اعتماد و معقول و متعارف بودن آن در بحث رابطۀ سببیت بیشتر بررسی میشود.

 .4شرایط مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در حقوق اداری
در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد نیز شرایط عمومی الزم برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری
است .مسئولیت و تکلیف دولت به جبران خسارت وارده به دیگری منوط به تحقق و اثبات
ضرر ،فعل زیانبار و رابطه سببیت است .بررسی این موارد از نظر بررس ی تنوع ضرر در
مسئولیت ناشی از نقض اعتماد و احراز شرایط تحقق اعتماد ،مفید خواهد بود.
 .9- 4زیان ناشی از نقض اعتماد
نخستین رکن یا شرط تحقق مسئولیت مدنی ضرر است که خود نیز اقسام مختلفی دارد.

 .1- 1- 4مفهوم ضرر در مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد
ضرر را میتوان تلف یا نقص اموال یا فوت منفعت یا لطمه به سالمت و حیثیت و عواطف
اشخاص دانست (یزدانیان ، 1381 ،ج .)18 :1بهعبارت دیگر کاستن از دارایی شخص یا
جلوگیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد ضرر محسوب میگردد و میزان آن تفاوت
میان دارایی فعلی زیان دیده و دارایی سابق اوست ،درصورتیکه فعل زیانبار رخ نمی داد.
ضرر دارای معنای عرفی است و برای درک مفهوم آن باید به عرف مراجعه کرد .عرف
ضررهایی را قابل جبران می داند که فراتر از ضررهای متعارف الزمه زندگی در اجتماع باشد
(صفایی و رحیمی.)93 :1392 ،
فایده خسارات ناشی از نقض اعتماد و تمایز آن از سایر خسارات نمودار ساختن زیانهای
گوناگون اقتصادی است که ممکن است در دو قالب سنتی تلف مال و فوت منفعت قرار
نگیرد و جبران آن را با تردید مواجه سازد .برای مثال در مواردی که شخص به امید دستیابی
به شرایط تصمیم یا اعالم دولت ،برخالف میل خود اقدام به فروش خودروی شخصیاش
میکند  ،با عدول از تصمیم نمیتوان تغییر در وضعیت معامالتی وی را نادیده گرفت
(کاتوزیان ، 1383 ،ج.)233 :2

 .2- 1- 4اقسام ضرر
تعیین میزان دقیق خسارت در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد ،دشوار است  ،زیرا با پرداخت
خسارت ،باید زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر هرگز به اعالم یا تصمیم دولت اتکا
نمیکرد ،در آن جایگاه قرار داشت .این خسارات میتواند شامل هزینهها ،فرصت ،کار
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انجامگرفته یا مبالغ هزینه شده باشد .میزان این خسارت ،نمیتواند بیش از منفعت مورد انتظار
در فرض اجرای کامل تصمیم یا اعالم باشد ( .)Jaffey, 1997: 4خسارات ناشی از نقض اعتماد
در فرض عدول از اعالمها یا تصمیمات دولت را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد:
اول :هزینههایی که عوض آن در دارایی زیان دیده وجود دارد و در فرض عدول از
تصمیمات ،ممکن است شخص امکان استفاده از آنها را نداشته باشد .بهعبارت دیگر
هزینههای مذکور با فرض اجرای تصمیم برای طرف زیان دیده مطلوبیت داشته است  ،اما در
حال حاضر چنین خاصیتی ندارد .اگر شخص به هر نحوی دیگری امکان استفاده را داشته
باشد ،ضرر منتفی است

(Craswell,

 . )1996: 490اما در فرضی که این قبیل هزینهها ،کالً یا

برای م دتی بالاستفاده میماند یا با افت قیمت مواجه میشود ،عرفاً میتوان آنها را جزء
خسارات ناشی از نقض اعتماد در نظر گرفت .برای مثال در قضیه  pernaudیک دارنده پروانه
تأسیس داروخانه که توسط مقام فاقد صالحیت صادر شده بود و مدتی کوتاهی پس از
شروع فعالیت ،لغو شده بود  ،برای هزینه خرید دارو خسارت دریافت کرد ،اما خسارت
عدم النفع به دلیل اینکه چند روز از شروع به کار داروخانه نگذشته بود و سود آینده قطعیت
نداشت  ،رد شد (شونبرگ.)242 :2118 ،
دوم :هزینههایی که عوض آن در دارایی زیان دیده وجود ندارد و با عدول از تصمیم نیز هدف
از این هزینهها منتفی میشود  ،مثل هزینههای کارشناسی ،تهیه طرح ،حق الزحمه دالل و
حق الوکاله وکیل.
سوم :تغییر در وضعیت معامالتی شخص .مثل ای نکه شخص به اتکای اعالم و تصمیم دولت و
برای به دست آوردن شرایط آن ،مجبور به فروش ملک خود میشود یا به امید به دست آوردن
شغل موضوع تصمیم دولت از شغل قبلی خود استعفا می دهد یا تسهیالتی را از بانک اخذ
میکند .در حقوق ما بهنظر می رسد قرار گرفتن چنین مواردی در زمره خسارات اتکایی وابسته
به قضاوت عرف در خصوص مستقیم بودن ضرر و انتساب آن به دولت است .برای مثال ،در
فرضی که شخص به اعتماد تصمیم استخدام جدید ،رابطۀ سابق خود را قطع میکند ،این
سببیت عرفی محرز بهنظر می رسد ،چراکه الزمۀ پذیرش شغل جدید ،قطع رابطۀ سابق است.
چهارم :از دست دادن فرصت ها :شخص با اعتماد به تصمیم یا اعالم و به امید اجرایی شدن آن
فرصتهایی را از دست می دهد .زندگ ی انسان همواره آمیخته با فرصتهایی است که گاه از
دست دادن آنها سبب میشود شانس به دست آوردن یک موقعیت یا دفع مفسده از بین برود.
مسلم است که خود آن موقعیت یا دفع ضرر ،احتمالی و مبتنی بر شانس است  ،ازاینرو
نمیتوان از این نظر خسارتی را مطالبه کرد .اما خود فرصت ازدست رفته را نباید نادیده گرفت
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و از دست دادن آن ضرر بالفعل و مسلم است .فوت فرصت تا حدودی بر احتمال استوار است
و اگر این احتمال ضعیف باشد ،مسئولیت مدنی ایجاد نمیشود .اما اگر شانس ازدسترفته
جدی باشد  ،فوت آن ،ضرر شمرده میشود و باید جبران شود .بنابراین فوت فرصت خسارتی
بین خسارت قطعی و خسارت احتمالی است (یزدانیان ، 1381 ،ج.)211 :1
پنجم :خسارت معنوی ناشی از عدول از تصمیم یا اعالم دولت .عدول دولت از تصمیم یا
اعالن خواه ناخواه موجب تألم و ناراحتی اشخاصی میشو د که به آن اعتماد و براساس آن اقدام
کرده اند .صرف ناراحتی را نمیتوان با خسارت معنوی یکسان دانست .ازاینرو باید علت
مستقیم ورود خسارت ،عدم اجرای تصمیم یا اعالم دولت باشد و خسارت وارده خیلی بعید و
دور از ذهن نباشد  ،زیرا ضرری که پیش بینی نمیشود ،از خطای خوانده دور می افتد و
جبرانناپذیر تلقی میشود (شعاریان .)382 :1391 ،برای مثال در دعوای  Ordouxبرای یک
کارمند دولت به دلیل آشفتگی روحی و روانی ناشی از دریافت اطالعات نادرست درباره مکانی
که وی باید در فرانسه بعد از دوره مأموریتی در خارج خدمت کند ،خسارت تعیین شد،
هرچند وی به اطالعات اتکای مالی نکرده بود (شونبرگ .)219 :2118 ،در رویه قضایی
کشورمان نیز میتوان به رأی صادره از شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که در
آن آمده است ...« :در خصوص خسارت معنوی مورد مطالبه خواهان دادگاه توجهاً به اینکه
قصور خوانده در عدم پذیرش خواهان در دو ره دستیاری براساس دادنامه صادره از سوی شعبه
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
ورود خسارت معنوی به خواهان از این حیث مستنداً به مواد  1و  2و  3قانون مسئولیت مدنی
حکم بر الزام خوانده به عذرخواهی از نامبرده با درج در یکی از جراید کثیراالنتشار صادر و
اعالم می نماید»14.

 .2- 4فعل زیانبار
یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است .این عمل زیانبار میتواند مثبت یا
منفی و حقوقی ی ا مادی باشد .بنابراین چهار حالت در خصوص فعل زیانبار قابل تصور است:
فعل منفی مادی مثل عدم نصب عالئم راهنمایی و رانندگی ،فعل منفی حقوقی مثل امتناع از
فروش مال مشرف به خرابی توسط وکیل ،فعل مثبت مادی مانند شکستن و تخریب مال غیر و
فعل مثبت حقوقی مانند فروش ما ل غیر که با رد معامله توسط مالک عقد باطل خواهد بود
(یزدانیان ، 1381 ،ج .)121 :1مهمترین تصمیمات گزینشی مراجع اداری ،تصمیمات منفی است
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که در قالب ترک فعل نمود پیدا میکند .برای مثال به موجب ماده  1قانون نحوه اجرای قانون
خدمت نیمهوقت بانوان ،چنانچه وزیر یا باالترین مقام مؤسسه متبوع ،خدمت نیمهوقت بانوان
را به علت عدم تأمین نیروی انسانی موجب نقص کارامدی اداره بداند  ،میتواند با این
درخواست موافقت نکند ( بابازاده.)9 :1393 ،
منشور حقوق شهروندی در نظام حقوق اداری وظایف و حقوقی را بیان میکند که عدم
رعایت هریک از موارد ذکرشده میتواند در خصوص تصمیمات ،اعالمها و عملکردهای
اداری فعل زیانبار تلقی شود .از جمله عدم تبعیض در ابالغ و اجرای شیوهنامهها ،تصمیمات
و دستورهای اداری نسبت به مردم  ،انجام وظایف قانونی در مدت مقرر در قانون یا مقررات
و عدم تأخیر در انجام وظایف  ،اتخ اذ تصمیمات براساس ادله معتبر و ذکر استداللها و
استنادات در تصمیمات  ،انجام تصمیمات و اقدامات وفق مقررات و شرایط و تشریفات
قانونی  ،منع از دریافت هزینه مازاد بر تصریح قوانین و مقررات و داشتن فرایند و رویه
مشخص و اعالمشده برای ارائه خدمات.
خسارت اتکایی در فر ض عدول از تصمیم یا اعالن ،ناشی از تسبیب است .تسبیب به مواردی
گفته میشود که شخص باواسطه و بهطور غیرمستقیم و با زمینهسازی و فراهم کردن مقدمات
سبب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری میشود .ازاینرو در فرض عدول یا لغو تصمیمات
باید شرایط تسبیب را بررسی کرد .در تسبیب نیاز به احراز تقصیر است .مبنای اصلی مسئولیت
مدنی در نظام حقوقی ایران ،نظریه تقصیر است  ،ازاینرو فعل زیانبار باید تقصیر محسوب شود
تا شخص مسئول خسارت شمرده شود (صفایی و رحیمی.)149 :1392 ،
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا علم مرجع اداری به غیرقابل اجرا
بودن یا اجرایی نشدن تصمیم برای احراز تقصیر الزم است؟ در پاسخ باید گفت :مبنای دیگر
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در فرض عدول از تصمیم یا اعالن ،غیر از تسبیب ،قاعده
غرور است .بر مبنای این قاعده هرگاه از شخص عملی صادر شود که موجب فریب خوردن
دی گری گردد و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه وی شود ،شخص نخست ضامن جبران
خسارت است .در فقه در خصوص این امر که آیا علم و اطالع غار از واقع شرط است یا نه
اختالف وجود دارد .در اینکه مغرور باید جاهل باشد  ،اتفاق نظر وجود دارد و درصورتیکه به
غیرقانونی بودن تصمیم علم داشته باشد  ،اعتماد و اتکای به آن فاقد وصف معقولیت است .در
خصوص علم غار برخی فقها علم و اطالع فریب دهنده را شرط میدانند  ،چراکه غرور به
معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل بهواقع نمیتوان به غرور استناد کرد .در مقابل
عده ای از فقها علم فریب دهنده را شرط ندانسته و تقصیر فریب دهنده را جایگزین علم و اطالع
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قرار دادهاند و از نظر آنها مسئلۀ بااهمیت این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده
است و جهل رابطه علیت را بر هم نمیزند .در جمع این دو نظر گفته شده است هرگاه تقصیری
به فریب دهنده نسبت داده شود ،غرور تحقق مییابد  ،هرچند قصد فریب نداشته و از حقیقت نیز
آگاه نباشد ،زیرا برای احراز رابطه سببیت بین فعل مغرورکننده و اغوای فریب خورده کافی است
(کاتوزیان ، 1381 ،ج .)131 :1بنابراین بهنظر می رسد برای صدق انتساب تقصیر به مرجع اداری،
کافی است که آن موضوع مربوط به او و در حیطه عمل او باشد ،اعم از اینکه آگاه باشد یا خیر.
در صورت علم مرجع اداری به اجرایی نشدن تصمیم ،تقصیر وی محرز است و اگر جاهل یا در
اشتباه باشد  ،بهسبب بی دقتی یا عدم بررسی ،مسئول است.

 .3- 4رابطه سببیت میان اعتماد زیانبار و زیان
شرط سوم برای تحقق مسئو لیت مدنی ،وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است.
منظور از سبب ،سبب تام یا علت تامه نیست  ،بلکه عاملی است که ضرر مستند به رفتار اوست
و عرف خسارت را به وی نسبت میدهد (صفایی و رحیمی .)192 :1392 ،بنابراین اگر دادگاه
به این نتیجه برسد که حتی اگر عدول یا لغو تصمیم هم صورت نمیگرفت ،باز مدعی در
همان وضعیت قرار داشت  ،رابطه سببیت بین عملکرد مرجع اداری و ضرر منتفی است
( .)Caldwell,1986: 253تفاوت اساسی رابطه سببت در مسئولیت ناشی از نقض اعتماد با سبب
در سایر موارد مسئولیت  ،این است که برای احراز آن باید دو رابطه را بررسی کر د و عدم
احراز هریک به معنای فقدان رابطه سببیت است و این موضوع را میتوان ناشی از این امر
دانست که زیانهای اتکایی از باب تسبیب قابلیت مطالبه پیدا میکنند .ازاینرو باید اول رابطه
بین فعل زیانبار و اعتماد معقول و در مرحله دوم رابطه بین اعتماد ایجادشده و هزینه و
اقدامات صورت گرفته احراز شود .بین اعتماد از یک جهت و هزینه و اقدامات صورتگرفته از
جهت دیگر باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .بنابراین اگر اعتماد ناشی از فعل زیانبار ایجاد
شود و شخص نیز به آن اتکا کند  ،ولی اقدامات صورتگرفته ربطی به اعتماد مذکور نداشته
باشد  ،مانند اینکه شخص با اعتماد به تصمیم دولت ،برای تهیه وجه نقد خودروی خود را
بفروشد ،درحالیکه قصد فروش خودرو را از قبل نیز داشته و اعالن دولت صرفاً سبب تسریع
در این امر شده باشد ،زیانهای وارده جبرانشدنی نخواهد بود.

 .1- 3- 4معقول بودن اعتماد
ضرر قابل جبران در زیان های اتکایی ضرری است که ناشی از اعتماد به رفتار یا اظهار دولت
حادث شده باشد .اگر این رابطه سببیت احراز نشود و رفتار طرف مقابل بههیچوجه تحت تأثیر
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فعل وی قرار نگرفته باشد و شخص زیان دیده بر مبنای اظهار عامل زیان اقدام نکرده باشد،
بلک ه با تکیه بر مهارت یا سنجش شخصی یا بر مبنای تحقیقات و بررسی خود اقدام به انعقاد
معامله کرده باشد ،خسارت قابل مطالبه نخواهد بود .صرف اعتماد کفایت نمیکند  ،بلکه اعتماد
نیز باید معقول باشد .برنامهریزی اشخاص و انتظارات آنها بر مبنای سازوکار قطعی نیست ،
بلکه ب راساس متغیرهاست ،برخالف مواردی که قانون حقی را برای اشخاص ایجاد میکند ؛
یعنی در بررسی معقول بودن اعتماد باید این مسئله را در نظر داشت که در صالحیتهای
گزینشی ،دولت اختیار دارد که از تصمیمات خود عدول کند و ممکن است سیاستهای کلی
دولت تغییر یابد

)2004: 85

 .(Knight,اگرچه اعتماد بهصورت سرمایهگذاری و با انجام فعل

رایجتر است  ،اعتماد میتواند بهصورت ترک فعل نیز محقق شود ( .)Craswell, 1996: 491علم
و آگاهی شخص مخاطب از اعالمهای خالف واقع ،نحوه بیان اعالمها و اظهارات مثل کتبی یا
شفاهی بودن یا اعالم بهصورت رسم ی از طریق روزنامه ،تلویزیون و رسانههای جمعی یا
بهصورت غیررسمی از طریق تلفن یا نشستها میتواند در بررسی وصف معقول بودن اعتماد
و اتکا مؤثر باشد .توانایی و قدرت مخاطب نیز در ارزیابی معقول بودن میتواند مفید باشد .از
فعاالن اقتصادی حرفه ای و کارکنان دولت ان تظار می رود از شرایط و ضوابط تصمیمات و
اعالمهای اداری بیشتر از یک فرد عادی مطلع باشند.
آیا اعتماد و اتکا به تصمیمات ،اعالمها و اظهارنظرها در خصوص موضوعاتی که خارج از
اختیار مرجع یا مأمور اعالمکننده قرار دارد  ،معقول ا ست یا خیر؟ تصمیمات خارج از صالحیت
مرجع تصویبکننده بیشک فاقد اعتبار بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
ازاینرو از یک نظر اعتماد و اتکا به یک امر غیرقانونی و فاقد اعتبار  ،بالوجه و غیرمنطقی است
و از سوی دیگر  ،نمیتوان انتظار داشت که افراد علم و اطالع کافی در خصوص صالحیت و
حدود اختیا رات مراجع اداری و مأموران آن داشته باشند و میتوان اتکای به آن را معقول
دانست .در جمع بین این دو میتوان گفت در مواردی که شخص از غیرقانونی بودن تصمیم یا
اعالم ،علم و اطالع داشته یا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال باید آگاهی می داشت و
همچنین در مواردی که ظاهر امر غیرقانونی است ،نمیتوان اعتماد را معقول و مرجع اداری را
مسئول جبران خسارات دانست و در غیر این صورت میتوان تقصیر را منتسب به دولت یا
حتی مأمور اظهارکننده دانست.

 .2- 3- 4معقول بودن هزینه و اقدامات
هزینهها و اقدامات صورتگرفته نیز باید موصوف به وصف معقول بودن باشد .برای نمونه  ،در
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پی شکایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت سینمایی آن
وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعیت اکران فیلم مذکور و تصدیق خسارات وارده،
شعبه سوم دیوان عدالت اداری جلوگیری از اکران فیلم سنتوری را در حدود اختیارات ناشی از
آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم ،اسالید ،ویدئو و صدور پروانه نمایش 12دانست و شکایت
شکات در این مورد را رد کرد .اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت
در رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری قید شده است « :نظر به اینکه...برای تهیه فیلم مورد
بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه
نمایش شده اند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است
موجب ورود خسارت به آنان شده است ،بنابراین شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به
آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص شده .»...بیشک هزینههایی قابل
مطالبه است که معقول باشد و هزینههای غیرمتعارف و غیرمعقول مانند تبلیغات خارج از عرف
سینمایی یا هزینهها ی سنگین پرداختی به بازیگران صرفاً تا سقف معقول قابل مطالبه خواهد
بود .نکته شایان توجه دیگر در این پرونده این است که با اینکه جلوگیری از اکران فیلم را در
حدود اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانسته است  ،اما خسارات وارده به
سازندگان فیلم تصدیق شده است .درحالیکه به ندرت لغو تصمیمهای قانونی مسئولیت
پرداخت خسارت را بهوجود میآورد  ،چراکه اگر اشخاص بتوانند بابت تصمیمات قانونی
غرامت مطالبه کنند ،تصمیمگیری مختل میشود .بنابراین در مواردی که لغو یک تصمیم در راه
تحقق منافع عمومی به خسارت نامتناسب و نام تعارف به اشخاص محدودی منجر شود  ،بهنظر
می رسد الزام دولت به جبران خسارت منطقی باشد.

 .5شیوههای حمایت از زیاندیده
نظام های حقوقی مسئولیت مدنی کارکردهای مختلفی در ارتباط با زیان دیده ،واردکننده زیان و
جامعه دارند که میتوان به جبران خسارات و زیانهای زیان دیده و تسلی خاطر وی ،مجازات
واردکننده زیان و ارعاب وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار ،جنبه بازدارندگی نسبت به سایر
اشخاص و درونی کردن هزینههای اجتماعی حوادث و کاهش این هزینهها از طریق
بازدارندگی اقتصادی و توزیع ضرر ،اشاره کرد (بادینی .)113 :1383 ،شیوههای جب ران
خسارت در مسئولیت مدنی نیز براساس این کارکردها تعیین میشود .در حقوق اداری سه
شیوه حمایت از زیان دیده در خصوص انتظارات مشروع پیش بینی شده است .حمایت شکلی
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که بیشتر جنبه پیشگیری دارد تا جبران ؛ بدینمعنا که با الزام مرجع اداری به اقداماتی مانند
هشدار قبلی  ،مشورت با اشخاص ذی نفع ،استماع اظهارات آنها و اطالعرسانی شفاف میتوان
از ایجاد انتظار و اتکای بیمورد به اعالمها و تصمیمات جلوگیری کرد .دوم حمایت ماهوی،
بدین شکل که با ابطال یا لغو تصمیم یا اقدام مرجع اداری از انتظارات مشروع حمایت کرد
) .(Thomas, 2012: 6ابطال تصمیمات یا به دلیل مغایرت با قوانین ،مقررات و شرع یا خروج از
صالحیت مرجع تصویبکننده است .تصمیماتی که با خروج از صالحیت یا قانون تصویب
میشوند  ،هرم هنجارهای حقوقی را نقض و حاکمیت قانون را مخدوش کرده و اعتماد عمومی
به نظام حقوقی را تهدید میکند .با ابطال مصوبات تمامی اعمال ،اقدامات و تصمیماتی که بر
مبنای مصوبه باطل شده اتخاذ و اجرا شده است نیز باطل خواهد شد .در این شیوه حمایتی
وقوع ضرر الزامی نیست .سومین شیوه حمایت  ،ترمیمی است (شونبرگ .)29 :2118 ،در این
شیوه که مستلزم ورود خسارت مادی و معنوی ،لطمات ف یزیکی و زیانهای اقتصادی به
شخص مخاطب است ،مرجع اداری ملزم به جبران خسارت اشخاصی میشود که با اتکا و
اعتماد به اقدامات مرجع اداری متحمل ضرر و زیان شده اند .در مسئولیت مدنی ناشی از نقض
اعتماد در خصوص نحوه جبران خسارت به شرح ذیل اقدام میشود.

 .1- 5پرداخت معادل هزینهها
هزینههایی که طرف با حسن نیت پرداخت کرده ،مانند هزینههای داللی ،تنظیم سند رسمی،
هزینههای حملونقل و نگهداری کاال در حکم تلف هستند  ،چراکه این هزینهها از دارایی او
خارج شده و متناسب با آن عوضی هم وارد دارایی نش ده است .از طرفی ،هزینههای مذکور
در راستای اعالمها و تصمیمات مرجع اداری انجام گرفته و عرف آنها را منتسب به وی
می داند .برای مثال در پرونده کالسه  92/231دیوان عدالت اداری ،مالکا ن بعد از اخذ سند
مالکیت با اعمال ماده  111قانون شهرداریها برای  431قطعه تفکیک سند صادر میشود و
شورای عالی ش هرسازی نیز طرح احداث دو شهرک مسکونی را تصویب میکند و برخی
اشخاص بر مبنای پروانه شهرداری اقدام به ساختوساز میک نند .با ابطال پروانه صادره
خسارات زیادی به مالکان مانند مخارج صدور پروانه ،هزینههای کارشناسی ،نقشهکشی و
معماری و مصالح وارد شد که در حکم تلف است .در فرضی که شخص با وجود اخذ
مجوز ،از غیرقانونی بودن مجوز اخذشده مطلع باشد  ،مثل ساختوسازهای صورتگرفته در
حریم رودخانه در صورت ابطال مجوز و حکم بر تخریب ،بهسبب غیرمعقول بودن اتکا و
قاعده اقدام مطالبه خسارت منتفی است.
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 .2- 5جبران خسارت از دست دادن فرصت
ص رف فرصت به دست آوردن منفعت یا اجتناب از ضرر میتواند دارایی ارزشمندی محسوب
شود که از بین بردن آن با جمع سایر شرایط ،مسئولیت مدنی ایجاد میکند و عامل زیان باید از
عهده جبران خسارت برآید .در خصوص نحوه ارزیابی خسارات از دست دادن فرصت سه نظر
کلی بیان شده است :جبران کل خسارت ،در این روش خسارات صرف نظر از درجه احتمال و
بهطور کلی جبران میشود ؛ دوم تعیین خسارت براساس درجه احتمال ،در این روش خسارت
نهایی ایجادشده در نظر گرفته شده و درصد احتمال که زیان دیده شانس اجتناب از آن را
داشت نیز معین و به همان میزان درصد به زیان دیده خسارت پرداخت میشود (کاتوزیان،
 .)281 :1381سوم تعیین خسارت به طریق مستقل و مبلغ مقطوع که نفس فرصت ازدسترفته
بهعنوان زیان مستقل درنظر گرفته می شود .اگرچه قاضی برای تعیین میزان خسارت به درجه
احتمال توجه میکند  ،ارزیابی خسارت بهطور مستقل و بهعنو ان یک زیان خاص و مستقل
درنظر گرفته میشود .این روش منطقیتر است (کاظمی .)211 :1381 ،برای مثال در قضیه فیلم
سنتوری نمیتوان زیان عوامل و سازندگان فیلم در از دست دادن فرصت تهیه و ساخت یک
فیلم دیگر را نادیده گرفت و بیشک این خسارت غیر از زیان وارده ناشی از منافع
ممکن الحصول ناشی از فروش فیلم سنتوری خواهد بود.

 .3- 5جبران خسارت تغییر در وضعیت
در نگاه اول بهنظر می رسد این نوع خسارات قابل مطالبه نیستند  ،چون چنین معامالتی ناشی از
وضعیت مالی شخص بوده و رابطۀ سببیت میان تقصیر مرجع اداری با ضررهای ناشی از این
معامالت عرفا محرز نیست .با این حال نمیتوان این خسارات را بهطور کلی نادیده گرفت و
به طور مطلق حکم به عدم قابلیت جبران داد .در فرضی که شخص به اعتماد تصمیم استخدامی
جدید ،از شغل سابق خود استعفا می دهد ،رابطه سببیت عرفی محرز بهنظر میرسد .بنابراین
مالک در قابلیت مطالبه ،قابلیت انتساب عرفی است .برای مثال در خصوص ثبتنام انتخابات
اسفند  ، 1394وزیر کشور طی دستورالعملی مقرر کرد که « با توجه به برنامهریزیهای
صورتگرفته برای برگزاری انتخابات و بهمنظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه
دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابالغ شود که مدیران که
قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می بایست حداکثر تا اوایل اسفندماه سال جاری
( ) 1393نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند .بدیهی است استعفای افراد مذکور برای
انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یادشده پذیرفته نخواهد شد» .درحالیکه بند «الف»
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ماده  29قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مقرر می دارد « :اشخاص زیر (مدیران اجرایی)
از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی سراسر کشور محروم اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل
از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند .»...دیوان عدالت
اداری وفق رأی شماره  411مورخ  1394/4/8با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای
اسالمی در اسفندماه  1394است و مطابق بند «الف» ماده  29قانون انتخابات مدیران اجرایی
می باید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفا از سمت خود اقدام کنند ،ازاینرو دستورالعمل
صادرشده از سوی وزیر کشور را مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال نکر د .حال اشخاصی که
با اعتماد و اتکای به این مصوبه از سمت خود استعفا کردهاند  ،میتوانند بهمنظور تغییر در
وضعیت خود خسارت مطالبه ک نند و عرف نیز رابطه سببیت بین دستورالعمل صادره و
استعفای شخص را محرز می داند.

نتیجهگیری
ممکن است اشخاص با اعتماد به تصمیم  ،عملکرد یا اعالمهای دولت ،اقداماتی را انجام دهند
و عدول از تصمیمها ،اتخاذ تصمیمهای مغایر ،عدم اجرا یا اجرای ناقص آنها سبب ورود
خسارت شود .برخالف نظریه انتظارات مشروع که براساس آن ورود ضرر شرط نیست ،در
مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به مانند سایر مصادیق مسئولیت مدنی ،شرط اول ،ورود
خسارت به خواهان است .این خسارات ممکن است شامل هزینههای صورتگرفته ،از دست
دادن فرصت ،تغییر در وضعیت و خسارات معنوی باشد .اقتضای اصل حاکمیت قانون این
است که تصمیمات اتخاذشده توسط دولت در چارچوب صالحیت ،مطابق قانون و قابل اجرا
باشد ،بنابراین اتخاذ تصمیم غیرقانونی ،خارج از صالحیت ،عدول غیرموجه از تصمیمات یا
تصمیمگیریهای متعارض میتواند تقصیر محسوب شود .برای احراز رابطه سببیت ،معقول
بودن اعت ماد خواهان و نیز معقول بودن هزینهها شرط است ،بهنحوی که عرفاً خسارات قابل
انتساب و استناد به تقصیر دولت باشد .ازاینرو دولت ملزم به جبران خسارت اشخاصی است
که با اتکا و اعتماد به اقدامات دولت متحمل ضرر و زیان شدهاند .هرچند رویه قضایی در
برخورد با خسارات ناشی از نقض اعتماد با احتیاط عمل میکند  ،اما مصادیق قیدشده داللت
بر این دارد که جامعه حقوقی ظرفیت پذیرش چنین امری را دارد و شناخت مسئولیت مدنی
ناشی از نقض اعتماد برای دولت ،نهتنها منافاتی با اقتدار و اعمال حاکمیت دولت ندارد
(چراکه هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد ،جبران خسارت شهروندان زیان دیده از
تصمیمات دولت است و نه محدود کردن اقتدار حاکمیت)  ،بلکه کارکرد بازدارندگی مسئولیت
مدنی میتواند کیفیت تصمیمگیریهای دولت را ارتقا دهد و از تغییر پی درپی خطمشیهای
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جاری جلوگیری کند .همچنین سبب افزایش اعتماد و ا طمینان شهروندان به مراجع عمومی
دولتی میشو د که این نیز خود انگیزه افراد برای مشارکت ،همیاری و پیروی را افزایش میدهد.
بنابراین پیشنهاد میشود قضات با توجه به قابلیتهای قانونی کشور با فرض تقصیر در موارد
غیرقانونی بودن تصمیم یا اعالمهای دولت و حتی در موارد قانونی بودن آنها با احراز تقصیر
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،
قابلیت پیشبینی ،نقش زیاندیده در بروز خسارات ،سوءاستفاده از ا ختیارات توسط مرجع
عمومی و مستقیم یا غیرمستقیم بودن خسارات میتواند بهعنوان ابزاری در تعدیل این نوع
خسارات به خصوص در جایی که منافع شخص فدای مصلحت جامعه میشود ،بهکار رود.
حتی میتوان در مواردی که خسارت وارده به منافع عمومی از ضرر وارده به اعتماد و اتکای
اشخاص بیشتر نیست و درصورتیکه منافاتی با خطمشیهای دولت نداشته باشد ،دولت را
ملزم به اعالم یا تصمیمها ی خود کرد؛ در واقع حمایت ماهوی را جایگزین حمایت ترمیمی
کرد ،چراکه پرداخت غرامت همیشه وسیلۀ مناسبی برای جبران خسارت نیست و همچنین
سبب اتالف بیت المال خواه د بود و الزام دولت به اجرای تصمیم یا اعالم خود میتواند شیوة
مناسبی برای جبران خسارت باشد.
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