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Abstract
The "La Haraj" rule is one of the most important rules concerning the civil
liability of the government, which in some cases conflicts with the "La Zarar"
(no damage) rule. In such cases we must try to find a reason to prefer one
over another, otherwise the two reasons conflict and disapprove and another
reason must be sought. It seems easier to practice this rule than citing the rule
of "La Zarar" to deny civil liability regarding that the concept of hardship is
more general in many cases and there is no need to hardship outer happening
in terms of hardship conditions occurring;
If the government takes action to eject hardship from the majority of individuals which may cause hardship to a minority, it is obligatory to do so due
to the public hardship's ejection takes precedence over individuals hardship.
But in relation to situational effects, if individuals hardship occurs, the government must amends it wherefore any damage must be compensated. If individuals hardship occurs but not lead to any damage, there no liability for
the government to eject it.
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نقش قاعدة «الحرج» در اثبات و نفی مسئولیت مدنی دولت
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چکیده
قاعدة «الحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسئولیت مدنی دولت است که در
بعضی موارد با قاعدة «الضرر» تعارض میکند و باید درصدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل
دیگر برآمد و در غیر این صورت ،دو دلیل «تعارض» و «تساقط» کرده و دلیل دیگری را در
این باب به کار میگیریم .استناد به این قاعده از استناد به قاعدة «الضرر» در نفی مسئولیت
مدنی آسانتر به نظر میرسد؛ چراکه مفهوم «حرج» در بسیاری از موارد عامتر است و از نظر
تحقق «شرایط حرجی» ،نیازی به تحقق ضرر در خارج نیست .اگر دولت برای رفع حرج
از غالب افراد ،اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود ،انجام چنین اموری از
نیز ،اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای آن شخص شود ،مسئولیت جبران خسارتها
بر عهدة دولت قرار میگیرد؛ چراکه هیچگونه ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و در
صورتی که بهجهت دفع حرج جمعی ،حرج شخصی محقق شود ،ولی کسی ضرر نکند،
مسئولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی نیست.

کلیدواژهها :الحرج ،دولت ،مسئولیت مدنی ،ضرر ،شبهدولت.
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جهت تکلیفی جایز است؛ زیرا حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است و از جهت وضعی

مقدمه
110

قاعدة «الحرج» ،از جمله قواعد فقهی است که در راستای ایجاب و نفی مسئولیت مدنی
دولت طرح میشود .مفاد این قاعده ،در مواردی متفاوت با قاعدة «الضرر» است و حتی در
شرایطی در «تزاحم» با قاعدة «الضرر» قرار میگیرد؛ چراکه رابطة میان حرج و شخص را به
سه صورت میتوان در نظر گفت:
اول بهصورت «عموم و خصوص مطلق» ،بهگونهای که هرجا حرج است ،ضرر نیز وجود
دارد ،ولی هرجا ضرر است ،معلوم نیست حرجی وجود داشته باشد ،دوم بهصورت «تباین»
و اینکه هرکدام از حرج و ضرر مختص موارد خاصی بوده و هیچ وجه اشتراکی میان آن
دو وجود نداشته باشد و سوم بهصورت «عموم و خصوص من وجه» که حرج و ضرر در
ک بوده و در بعضی حوزهها ،فقط حرج و در بعضی دیگر ،فقط ضرر
بعضی حوزهها مشتر 
محقق میشود؛ مثل اینکه اگر شخصی خسارات اندکی به شخص ثروتمندی وارد کرد،
ضرر محسوب میشود و شاید حرج نباشد که این نسبت سوم صحیحتر به نظر میرسد .در
هر صورت حرج حوزههایی را شامل میشود که ضرر به آن حوزهها دست نخواهد یافت؛
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بنابراین در رابطه با قضایای حرجی بایستی به تبیین مسئولیت مدنی دولت در قبال شرایط
مختلف پرداخت.
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ضرورت اقتضا میکند که به نقش این قاعده در مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود
که در این تحقیق نقش این قاعده در دو حوزة ایجاب و نفی مسئولیت مدنی دولت ،نقد و
بررسی میشود .در پژوهش حاضر ،ابتدا مفهوم قاعدة «الحرج» و حوزههای داللی آن در
« .1ضــرر عبــارت اســت از نقص وارد به حالتی معتدل بــا نظر به علل و معلوالت مناســب ،اعم از طبیعی و
قــراردادی ،در صورتــی که حرج بهمعنای مشــقت و زحمت و ناراحتی معمولی اســت؛ لذا از جهتی ضرر،
عمومیتر از حرج است ،زیرا ممکن است ضرری از نظر ناچیزی بالنسبه به یک شخص ،با اینکه ضرر است
موجب مشــقت نبوده باشد و همچنین ممکن است حرج یعنی مشــقت در ضمن ضرر بوده باشد و از جهت
دیگر حرج عمومیتر از ضرر باشد ،چون ممکن است عملی موجب هیچگونه ضرری نباشد ،ولی مش ّقتبار
محسوب گردد( ».بهبهانی1424 ،ق)128/5 :

باب مسئولیت مدنی بررسی شده و در بخشهای بعدی و اساسی تحقیق نیز نقش قاعده در دو
حوزة ایجاب و نفی مسئولیت مدنی دولت ،نقد و بررسی میشود که حوزة ایجاب مسئولیت
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مدنی دولت از راه این قاعده ،خود به سه دسته تقسیم شده است :مسئولیت مدنی دولت در
روابط فردی؛ مسئولیت مدنی شبهدولتی؛ مسئولیت مدنی دولت در قبال اقدامات خود.
 -1کلیات
 -1-1مفهوم حرج
حرج در لغت ،بهمعنای ضیق و تنگی سینه است و بهمعنای شدیدترین تنگی نیز به کار
رفته است( .ابناثیر1414 ،ق )361/1 :یکی از اقسام حرج ،حرج خارجی است که هرگونه
انجام آن ،نفی شده و بهتبع آن نهی از ایجاد حرج نیز به دست میآید و نباید کسی بر دیگری،
عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد؛ حتی خود شارع و قانونگذار ،نباید احکامی
را وضع کند که دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد یا امری که موجب ضیق و حرج باشد
را تأیید کند .با توجه به این معنای وسیع و کلی برای نفی حرج ،هر حرجی ممنوع میشود
و روشن است که اگر کسی ،خسارت مالی یا بدنی بر دیگری وارد کند و از عهدة خسارت
واردشده برنیاید ،او را در معرض ضیق و تنگی ،قرار داده و این از نظر شارع ،ممنوع است.
(مرعشی شوشتری1427 ،ق)193 :
 -2-1دلیلهای قاعده

(صدوق1413 ،ق133/2 :؛ مغربی )42/2 :1385 ،بیان شده است .از جمله آیاتی که حرج را
ِّ
در دین اسالم نفی میکند ،این آیه استَ  :و ما َج َع َل َع َل ْ
یکم ِفی الدین ِم ْن َح َرج( .حج)78 ،
ِ
ٍ
مقرر بدارد ).چون نفی حرج« ،نکره در
(چنین نیست که خداوند ،در دین برای شما مش ّقتی را ّ
سیاق نفی» است ،داللت بر عموم میکند و هرگونه حرج و مشقتی را منتفی میسازد؛ بنابراین
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ادلة قاعدة نفی حرج ،مانند قاعدة «الضرر» ،هم در آیات قرآنی و هم در روایات معتبر

میتوان گفت که جملة «ال حرج فی الدین» قانونی است که از قرآن استفاده شده است.
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در روایات نیز دربارة همین قاعده سخنانی بهشکلهای مختلفی وارد شده است؛ خواه
مستقل و خواه بهعنوان تطبیق موردی بر آیات (جعفری1419 ،ق )88 :که از جمله آنها،
روایتی در ضمن مباحث مربوط به روزه ،است که امام باقر میفرمایند« :هیچگونه حرجی
بر پیرمرد و شخصی که تشنگی بر او غلبه میکند ،نیست و میتوانند در ماه رمضان ،افطار
نمایند و در ازای هر روز ،یک مد طعام بدهند و اگر تمکن اطعام نیز نداشتند ،چیزی بر عهدة
آنها قرار نمیگیرد( ».کلینی1407 ،ق)515/7 :

 -3-1داللت قاعده بر مسئولیت مدنی
یکی از نکات مهم در رابطه با این قاعده آن است که مقصود از حرج ،نبود قدرت

عقلی بر دفع حرج نیست ،بلکه مش ّقت و ناراحتی است ،اگرچه از نظر عقلی ،انجام آن کار
مشقتبار ،امکانپذیر باشد؛ زیرا اگر مقصود ،نبود قدرت عقلی بود ،در آیات 2،تذکر داده
میشد .از نظر عقلی نیز از بدیهیترین اصول تمام عقالی دنیا است؛ زیرا از نظر عقلی هیچ
تردیدی نیست که انجام تکلیفی که غیرمقدور است ،بههیچوجه ،مطالبه نمیشود؛ بنابراین
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در فقه اسالمی ،قدرت عقلی بر انجام تکلیف ،یکی از شرایط عمومی محسوب میشود و
احتیاجی به وضع قانون مستقلی ندارد( .جعفری1419 ،ق)90 :
 -2نقش قاعدة «الحرج» در نفی مسئولیت مدنی دولت
یکی از مباحث بسیار مهم ،در رابطه با نقش قاعدة «الحرج» در باب مسئولیت مدنی،
«تزاحم» حرج و ضرر است .در صورتی که شخصی با تصرف
شناخت قانون کلی در صورت
ِ
 .1از آیات دیگری که دراینباره توجه میشود ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
ما یر ُید ّالل ُه ل ْ
یکم م ْن َح َرج َو ْ
لکن یر ُید ل َیط ِّه َر ْ
یج َع َل َع َل ْ
کم( مائده( )6 ،خداوند نمیخواهد برای شــما حکم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مقرر نماید ،بلکه میخواهد شما را تطهیر کند).
مش ّقتباری
ّ
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ً ْ ُ ً
َ َ َ ّ ُ َ ُ ُ َّ َ ّ
َ َ
ــنة الل ِه ِفی ال ِذین خلوا ِمن قبل و کان أم
مــا کان َعلــی َّالن ِبی ِم ْن َح َرج ِفیما فرض الله له س
ــر الل ِه قدرا َمقدورا
ٍ
(احزاب( )38 ،بر پیامبر مش ّقتی نیست در آنچه خدا برای او فریضه قرار داده است ،این سن ّت خداوندی است،
پیش از این گذشتهاند و امر خداوندی قدری معین بوده است).
َ ِّ ُ ّ ْ ً ّ
 .2ال ُيكلف الل ُه َنفسا ِإل ُو ْس َعها( بقره)286 ،

در مال مشروع خود ،موجب ایجاد مشقت برای دیگری شود ،دو صورت آن ،اهمیت خاصی
پیدا میکند :صورت اول ،جایی است که تصرف در مال با اختیار صاحب مال ،انجام میگیرد
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و اگر آن تصرف بهخصوص را انجام ندهد ،ضرر نمیکند ،ولی موجب حرج او میشود؛
صورت دوم ،جایی است که اگر در مال خود ،تصرف کند ،دیگری ،دچار مشقت میشود
و در صورت عدم تصرف یادشده ،خود صاحب مال ،در حرج قرار میگیرد و در پی آن
متحمل ضرر میشود.
برای بیان حکم این دو مورد ،بلکه سایر موارد مشابه ،میتوان از قانونی کلی استفاده کرد
و آن اینکه چون در صورت تزاحم ،مالک و علت برای هر دو حکم ،موجود است ،بنابراین

ترجیح یکی بر دیگری ،احتیاج به اثبات اهمیت دارد؛ مث ً
ال اگر فرض شود ،در صورت
تصرفنکردن در مال ،حرجی تحملناپذیر به صاحب مال ،وارد خواهد شد ،بدون شک در
این صورت میتوان گفت که برای جلوگیری از حرج مفروض ،کسی حق ندارد صاحب
مال را از تصرف در مال خود ،منع کند( .جعفری1419 ،ق)90 :
بهعبارت دیگر ،فرض دوم ،در جایی است که تصرف مالک ،برای رفع حرج و ضرر از
ملک خود ،محتاج به عملیاتی در آن ملک باشد؛ بهعنوان مثال ،مزرعهای ،موردهجوم ملخ،
یا گلة گوسفندی قرار گرفته که متعلق به شخص دیگری است .مالک مزرعه ،میتواند برای
جلوگیری از زیان بیشتر ،آنها را از مزرعة خود براند و ممکن است آنها به مزرعة همسایگان
نیست .همچنین است ،دفع و جلوگیری از ضرری مثل این :شخصی جلوی زمین خود را
میبندد تا سیل وارد زمین او نشود و بهصورت غیراختیاری ،جریان سیل بهطرف زمین همسایه
میرود .البته این در صورتی است که جلوگیری از سیل ،از راه دیگری میسر نباشد ،وگرنه
باید مالک طوری سدبندی کند که به همسایگان ضرر وارد نشود.
فلسفة دو نمونه باال برای رفع و دفع ضرر ،این است که مالک اگر در ملک خود تصرف
نکند ،ضرر میکند و اگر تصرف کند ،همسایه متضرر میشود .در این صورت تعارض
بین دو قاعدة «الضرر» و تساقط ایجاد میشود و مرجع ،قاعدة «تسلیط» است که به مالک
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بروند و خسارت وارد کنند؛ در این صورت این شخص ،مسئول خسارت مزرعة همسایگان

اجازه داده میشود تا در مال خود تصرف نماید؛ هرچند موجب ضرر همسایه شود؛ البته باید
114

تصرف در حد متعارف باشد.

1

بعضی از فقها در این مورد ،قاعدة نفی حرج را استفاده کردهاند که اگر مالک از تصرف
در ملک و انتفاع از ملکش ،منع شود ،برای او حرج است و قاعدة نفی حرج بر الضرر ،مقدم
است .البته باید ضررها را با هم سنجید و اگر همسان بوده و یا ضرر مالک بیش از ضرر
همسایه باشد ،میتواند چنین کند؛ اما اگر ضرر مالک ،ناچیز باشد و با تصرف او ضرر عظیمی
به همسایه برسد یا مالک در تصرف خود ،قصد ضرررساندن به همسایه را داشته باشد ،نه قصد

نفع و دفع ضرر از خود ،در این صورت ،یقیناً حق تصرف نداشته و جای قاعدة «الضرر» است
و قاعدة تسلیط« ،محکوم» است( .طاهری1418 ،ق)199/1 :
بهطور کلی ،نظر به اینکه هر دو قاعده ،برای آسایش زندگی انسانی و عدم مزاحمت
در حقوق انسانها با همدیگر وضع شده و دو قاعده« ،تعبّدی» خالص نیستند تا علل و نتایج

آنها فقط در این جمله منحصر باشد که «خداوند این حرکت را از شما میخواهد» ،بنابراین
در صورت قرارگرفتن در شرایط حرجی ،شخص میتواند به جهت دفع حرج ،بهصورت
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متعارف در ملک تصرف کند و در صورت پدیدآمدن اختالف ،رهبر اسالمی میتواند با
تشخیص اهم و مهم شئون انسانی و تشخیص موضوع ،حکم به ترجیح نموده و دو قاعدة
یادشده را طبق منطق اجتماعی ،مورد بهرهبرداری قرار دهد( .جعفری1419 ،ق)90 :
نکتة دیگری که باید توجه کرد ،این است که در هر صورت ،هرگونه ضرری که پدید
آید ،باید جبران شود ،اگرچه دولت ،در تحقق آن بیتقصیر باشد؛ مگر آنکه مقصری در این
رابطه پیدا شود که بیتردید چنین شخصی ضامن جبران خسارات خواهد بود؛ زیرا بر مبنای
قاعدة الضرر و پذیرفتن داللت آن بر نفی ضر ِر «غیرمتدارک» ،هیچ ضرری نباید بدون جبران

باقی بماند( .صدوق1413 ،ق570/3 :؛ اردبیلی1403 ،ق353/12 :؛ سیستانی1414 ،ق)194 :
 .1مادة  132ق.م میگوید« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ،مگر
تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد ».این ماده تصرف مالکانهای را که در حد
متعارف و برای رفع حاجت و یا ضرر از خود باشــد ،حتی در صورتی که بهضرر دیگری باشــد ،مجاز اعالم
کرده است.

اگرچه قاعدة نفی حرج ،بیشتر در امور عبادی و احکام تکلیفی ،استفاده میشود ،اما با
توجه به اطالقی که این قاعده دارد ،میتوان در نفی مسئولیت مدنی نیز از آن بهره برد؛ حتی
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استناد به این قاعده بهمراتب از استناد به قاعدة «الضرر» در نفی مسئولیت مدنی آسانتر به نظر
میرسد؛ چراکه مفهوم حرج ،نسبت به مفهوم ضرر در بسیاری از موارد عامتر است و از نظر
تحقق «شرایط حرجی» ،نیازی به تحقق ضرر در خارج نیست.
قاعدة «الحرج» از سویی ممکن است موجب ایجاد ضمان شود و از سوی دیگر موجب
اسقاط ضمان .یکی از نکات بسیار مهم در این باب ،نحوة رویارویی این قاعده با قاعدة
«الضرر» است؛ بهگونهای که در بعضی موارد ،قاعدة «الحرج» در مقابل قاعدة «الضرر» قرار
میگیرد که باید بهدنبال «مرجح» برای یکی از آن دو بوده و در صورت نبود مرجح ،هر دو
قاعده تساقط مییابند .مواردی نیز پیدا میشود که قاعدة نفی حرج با قاعدة «الضرر» تعارضی
ندارد ،بلکه هر دو همسو و تأییدکننده یکدیگرند و حتی قاعدة «احسان» نیز بهکمک این
دو قاعده میآید؛ اما همچنان این قاعده نمیتواند رجحان عمل یادشده را بهصورت مطلق،
اثبات کند؛ چنانکه در باب پذیرش والیت از جانب «حاکم جائر» ،یکی از والیتهای
غیرحرام ،اما مرجوح ،موردی دانسته شده که متولی امری ،بهجهت گذران زندگی خود و
بهحرجنیفتادن و نیز با این نیت که با پذیرش این سمت ،به مؤمنان احسان کند و ضررهایی را
از آنها دفع کند ،والیت حاکم جائر را قبول میکند.
ندارد ،مگر آنکه همراه او مؤمنی است که خداوند بهوسیلة او از مؤمنان ،دفاع میکند و چنین
مؤمنی در میان مؤمنان ،بهدلیل همنشینی با ستمگران ،کمترین بهره را در آخرت میبرد».

1

(کلینی1407 ،ق )111/5 :در این مسئله ،شخص بهدنبال نفی حرج ،هم از خود و هم از سایر
مؤمنان است و چنین عملی جایز است ،اگرچه بهلحاظ معاشرت با حاکمان جور و نفی حرج
شخصی ،رجحان ندارد؛ در حالی که اگر متولی امر ،بهجهت نفی حرج از خود ،اقدام به

َ
َّ
ْ
ُ ُ
َ َ
ّ ً
َ َ ُّ
ْ َ َّ
َّ
«َ .1ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه قالَ :س ِم ْع ُت ُه َيقولَ :ما ِم ْن َج َّب ٍار ِإل َو َم َع ُه ُم ْؤ ِم ٌن َيدف ُع الل ُه ِب ِه َعن ال ُم ْؤ ِم ِن َين َو ُه َو أقل ُه ْم َحظا
ِ
ْ
َ َ َّ ْ
ّ ً
اآلخ َر ِة َي ْع ِني أقل ال ُم ْؤ ِم ِن َين َحظا ِل ُص ْح َب ِة ال َج َّب ِار».
ِفي ِ
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در همین راستا در روایت ابوبصیر از امام صادق آمده است« :حاکم جباری وجود

پذیرش این مقام نکند ،بلکه مقصود او ،صرف احسان به مؤمنان باشد و در واقع بهدنبال نفی
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حرج نوعی است ،نه شخصی ،چنین عملی از حالت مرجوحیت ،به حالت استحباب ،تبدیل
شده و دارای رجحان میشود .همان طور که در روایتی از امام رضا آمده است« :خداوند
متعال در پیش حاکمان ظالم ،نوری از برهان دارد که به آنها تمکن داده است تا از اولیای
خود دفاع نماید و خداوند بهوسیلة آنها امور مسلمانان نیازمند را اصالح مینماید .این افراد،
مؤمنان حقیقیاند ،اشخاص مورداطمینان خداوند بر روی زمین و در روز قیامت بهصورت
نوری در میان رعیت خود هستند( 1».مجلسی1406 ،ق)236/14 :
بر این اساس ،بحث مسئولیت مدنی شخص متولی ،به این صورت مطرح میشود :اگر
بعضی اقدامات او ،موجب حرج شخصی بر برخی افراد شود ،آیا شخص متولی ،در مقابل
خساراتی که بر این اشخاص وارد میشود ،مسئول است؟ یا به جهت نفی حرج عمومی و
نوعی ،از بیشتر افراد ،چنین خسارات و حرجهای شخصی ،نادیده گرفته میشود؟ بیتردید
اگر امر دایر شود ،بین اینکه حرج عمومی نفی شود ،یا حرج شخصی ،از باب تقدیم اهم بر
حرج نوعی لحاظ میشود؛ اما این امر مالزم با این نکته نیست که اعمال شخص متولی
مهمِ ،
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که موجب حرج و خساراتی بر برخی اشخاص میشود ،بدون پاسخ باقی بماند؛ بنابراین نفی

حرج در باب حرج شخصی ،بهدلیل تقابل آن با حرج نوعی ،کنار گذاشته میشود؛ به این
معنا که نمیتواند مانع شخص متولی ،از پذیرش سمت خاص از جانب حاکم جور شود .از
جهت جبران خسارت نیز نفی حرج شخصی ،جریان میپذیرد و باید شخص متولی خسارات
واردشده بر وی را جبران کند .تفصیل این مطالب ،در بخش مسئولیت مدنی شبهدولتی
میآید.
ّ
« .1قال أبو الحســن الرضا :إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور له البرهان و مكن له في البالد ليدفع بهم عن
ّ
أوليائه و يصلح الله به أمور المسلمين .إليهم يلجأ المؤمن من الضر ،و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا و بهم يؤمن
ّ
ّ
الله روعة المؤمن في دار الظلمة ،أولئك المؤمنون حقا ،أولئك أمناء الله في أرضه ،أولئك نور في رعيتهم يوم القيمة،
و يزهر نورهم ألهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية ألهل األرض ،أولئك من نورهم يوم القيمة يضيء منهم
ّ
القيمة خلقوا و الله للجنة ،و خلقت الجنة لهم فهنيئا لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله .قال :قلت :بما ذا
ّ
جعلني الله فداك؟ قال :يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا».

 -3نقش قاعدة «الحرج» در اثبات مسئولیت مدنی دولت
نقش قاعدة «الحرج» در ایجاد مسئولیت مدنی ،به دو صورت است :اول آنکه از راه
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این قاعده ،تمام مواردی که موجب عسروحرج میشود ،منتفی شود؛ یعنی همان گونه که
جبراننکردن خسارت ،موجب تحقق ضرر میشود و بر پایة قاعدة «الضرر» منتفی است ،عدم
جبران اموری که در جامعه ،موجب تحقق حرج میشود نیز باید بر مبنای این قاعده ،منتفی
شود؛ دوم نیز آنکه عسر و حرج در جامعه محقق شود.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا بر مبنای قاعدة «الحرج» میتوان لزوم
جبران موارد یادشده را ثابت کرد؛ بهعبارت دیگر ،آیا قاعدة «الحرج» فقط به نفی حکم
میپردازد ،یا شامل اثبات حکم نیز میشود؟ برخی از فقهای معاصر بر این باورند که این
قاعده تنها به نفی حکم میپردازد و از امکان اثبات حکم ضمان برخوردار نیست .بر این
اساس در احکام سیاسی و نظام حکومت اسالمی نیز بهمقتضای قاعده ،بعضی از الزامات با
عنوان ثانوی ،ترخیص میشود؛ ولی به استناد این قاعده ،نمیتوان قانون ثانوی الزامی وضع
کرد( .عمید زنجانی)85/1 :1386 ،
این مسئله در رابطه با قاعدة «الضرر» نیز مطرح شده و اثبات حکم از راه این قواعد ،امر
بعیدی به نظر نمیرسد؛ زیرا همان گونه که این قواعد ،بر ضرورت نفی ضمان داللت دارد،
چنین ضرورتی برای اثبات حکم نیز وجود دارد؛ همان طور که در سیر مباحث پیش رو،
شده است.
نقش قاعدة «الحرج» در رابطه با ایجاد مسئولیت مدنی دولت را به سه صورت ،میتوان
در نظر گرفت :صورت اول در حوزة روابط افراد جامعه با یکدیگر است؛ صورت دوم در
حوزة اقدامات شبهدولتی که در باب پذیرش بااکراه والیت از جانب حاکم جور ،بحث
میشود و در واقع حالتی میانی است که نه شامل رابطة افراد جامعه با یکدیگر است و نه شامل
رابطة افراد جامعه با دولت اسالمی (اگرچه از راه «تنقیح مناط» ،شاید بتواند در جهت روابط
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بدیهیبودن نقش اثباتی قاعدة «الحرج» ،مشاهده خواهد شد و در واقع بهعنوان اصل ،پذیرفته

اشخاص با دولت مطرح شود) و صورت سوم نیز در حوزة اقدامات دولت و تأثیر آن بر سطح
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جامعه و افراد است.

 -1-3مسئولیت مدنی دولت در روابط فردی
در امور فردی ،ممکن است تصرف مالک در ملک خود ،موجب ایجاد حرج بر غیر

شود و اگر مالک ،چنین تصرفی نکند نیز ممکن است خودش ضرر کند؛ چنانکه این مسئله،
در بحث سلطنت مالک بر تصرف در مال خود ،در صورتی که با این عمل ،همسایه در
عسروحرج قرار میگیرد نیز مطرح میشود که در این صورت تعارض بین دو قاعدة «الضرر»
و «الحرج» است .برخی بر این باورند که این دو قاعده «تساقط» میکنند و قاعدة «تسلیط»
بهعنوان مرجع قرار میگیرد و به مالک اجازه داده میشود که در مال خود تصرف نماید،
هرچند موجب ضرر همسایه شود .بعضی دیگر نیز در این مورد ،به قاعدة «نفی حرج» تمسک
کردهاند که اگر مالک از تصرف در ملک و انتفاع از ملکش منع شود ،برای او حرج است
و قاعدة «نفی حرج» بر «الضرر» مقدم است .فقها و علمای اصول این مسئله را در ضمن این
عنوان نیز مطرح نمودهاند که گاهی دو ضرر با یکدیگر تعارض پیدا میکند که در صورت
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نبود «مرجح» برای یکی از آن دو ،باید به اصول و قواعد دیگری استناد کرد.
در هر صورت مسئلة یادشده با مسئولیت دولت ،بدین صورت پیوند میخورد که چه
قاعدة «الحرج» بر قاعدة «الضرر» ،مقدم شود و چه برعکس ،با توجه به عموم قواعد «الحرج»
و «الضرر» ،باید ضررها و حرجهای طرفی که حقوقش نادیده گرفته شده ،جبران شود که
اگر طرف مقابل مقصر باشد ،ضامن خسارات میشود ،ولی اگر هیچگونه تقصیری در
پدیدآمدن خسارات نداشته ،تنها راهحل ،مسئولیت دولت در قبال شخصی است که حقوقش
ی مانده ،تدارک کند.
نادیده گرفته شده که باید ضررها و مشقتهایی را که بدون جبران باق 
نکتة دیگری که در این باب باید توجه کرد ،درجة اهمیت حرج و ضرر است که اگر
حرج «یسیر» در مقابل ضرر «کثیر» قرار گیرد و یا ضرر یسیر در باب حرج شدید قرار گیرد،
چنین احتمالی پدید میآید که امر اهم بر مهم مقدم شود؛ اما در هر صورت خساراتی که
به بار میآید ،باید جبران شود که مناسبترین نظریه در این رابطه ،ضمان دولت در برابر

خسارتدیده است .در صورتی که درجة اهمیت ضرر و حرج یکسان باشد ،دو قاعده با
یکدیگر تعارض و تساقط پیدا میکند و باید به قواعد دیگری همچون «قرعه» تمسک نمود؛
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اما همانند موارد قبل در هر صورت خسارات پدیدآمده بایستی جبران شود که در این فرض
نیز دولت ضامن جبران خسارات است.

 -2-3مسئولیت مدنی شبهدولتی
یکی از فروعاتی که در ضمن قاعدة «نفی حرج» به آن اشاره شده و از سویی با مبحث

اکراه ،گره میخورد ،موردی است که شخصی بر والیت از جانب حاکم ظالم ،اکراه میشود
و پذیرفتن این مسئولیت ،موجب واردنمودن ضرر بر مردم میشود که تفصیل این مسئله در
این بخش مطرح میشود.
از آنجا که چنین مسئولیتی در نهاد دولت اسالمی قرار نگرفته ،نمیتوان مسئولیتهایی را
که در این باب از جهت قاعدة «الحرج» ،نفی و ایجاب میشود ،جزء مسئولیت مدنی دولت
تلقی کرد .از سوی دیگر جزء موارد مسئولیت مدنی اشخاص ،در برابر یکدیگر نیز محسوب
نمیشود؛ زیرا تفاوت آن ،در برخورداری یکی از دو طرف از مقامهای حاکمیتی دولتی
است ،اگرچه چنین مقامی از جانب دولت اسالمی نباشد؛ بنابراین باید آن را بهعنوان حالتی
دیگر ،بهصورت مستقل در نظر گرفت.
برخی فقها معتقدند که این مسئله به قاعدة «نفی حرج» برمیگردد؛ زیرا الزام شخص
 )538/2در این حالت در واقع دو حرج در مقابل یکدیگر قرار میگیرد؛ از سویی اگر چنین
والیتی را نپذیرد ،بر خود حرج وارد مینماید و اگر این امر را بپذیرد بر دیگری حرج وارد
کرده و زمینة واردشدن خسارت بر اشخاص را فراهم مینماید .اقدام به پذیرش چنین والیتی،

با اشکال مواجه میشود؛ مخصوصاً زمانی که حرج ناشی از اکراه بهمراتب کمتر از حرج
«مکر ه علیه» باشد؛ مانند اینکه برای حفظ آبرو و جلوگیری از واردشدن خسارت بر خود،
ازبینبردن آبرو و اموال مردم را مباح کند.
بنابراین باید این دو امر را در نظر گرفت و یکی را بر دیگری ترجیح داد که بر این اساس
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به تحمل ضرر اکراه ،بهجهت دفع ضرر از مردم ،حرج و منتفی است( .انصاری1403 ،ق:

دو وجه پدید میآید :وجه اول ،آنکه حرج اول در نظر گرفته شده و قائل به جواز پذیرش
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والیت شویم؛ زیرا ادلة نفی حرج ،اکراه و روایاتی همچون «ضرورتها امور ممنوع را مجاز
مینماید( 1».بحرانی1405 ،ق )243/8 :از اطالق برخوردار است و شامل مورد یادشده نیز
میشود .وجه دوم ،آن است که حرج دوم ،مقدم شود؛ چراکه ادلة اکراه بهجهت دفع حرج
و ضرر ،تشریع شده است و دفع آن با ضرررساندن بهغیر جایز نیست؛ اگرچه ضرری که
بر غیر وارد میشود ،کمتر باشد ،چه برسد به اینکه ضرر ب ه غیر ،بیشتر باشد .بهعبارت دیگر،
حدیث رفع اکراه و اضطرار بهجهت «امتنان» بر تمام امت وارد شده است و هیچ حسنی در
امتنان به برخی با اجازة واردنمودن ضرر بر دیگری وجود ندارد؛ بنابراین دفع حرج و ضرر از
خود با واردنمودن حرج بر دیگری جایز نیست و باید چنین مشقتی را تحمل کرد( .انصاری،
1415ق)87/2 :
برخی فقها ،وجه اول را ترجیح دادهاند و علت چنین ترجیحی را اینگونه بیان نمودهاند
که عموم دلیل «نفی حرج» و «اکراه» ،برای همة محرمات است ،حتی موردی که موجب
ضرررساندن به غیر شود ،تا زمانی که موجب ریختهشدن خون نشود؛ زیرا الزام غیر به تحمل
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حرج و ضرر بر خود و ترک عمل اکراهی ،موجب حرج است و قول معصوم ،داللت دارد
بر اینکه حد تقیه ،حفظ خون است؛ (تقیه برای حفظ خون قرار داده شده و هنگامی که به
حد خون برسد ،تقیه بیمعناست( 2).طوسی1407 ،ق )172/6 :بنابراین در غیر این مورد ،تقیه
جایز است و تنها در صورتی عموم قواعد نفی حرج و اکراه ،شامل آن نمیشود که حرج بر
شخص روی آورده باشد؛ به این معنا که «مقتضی» آن ،حاصل شده باشد که دفع این حرج با
واردکردن حرج و یا ضرر بر دیگری الزم ،بلکه جایز نیست.
پس اگر از ناحیة اجبار او ،حرج و یا ضرری بر مالی وارد شود و فرض شود که ضررزدن
بر مال دیگری ،مانع واردشدن خسارت بر وی باشد ،برای مجبور ،جایز نخواهد بود که مال
دیگری را از بین ببرد تا به مال خود آسیبی وارد نشود .همچنین اگر مجبور به خسارت بر مال
َ َُ ُ ُ ُ َ ُ
ات».
المحظ َور
« .1الضرورات تبیح
ِ
َ
َ
ُ َّ َ
َ ِ ُ َ
َ
َّ َ َ َ
«ِ .2إ َّن َما ُج ِعل ِت َّالت ِق َّية ِل ُي ْحق َن ِب َها الد ُم ف ِإذا َبلغ ِت َّالت ِق َّية الد َم فل َت ِق َّية».

دیگری شود ،الزم نیست چنین ضرری را که از ناحیة ترک ضرر بر مال غیر ،پدید آمده،
بهجهت دفع ضرری که به غیر ،متوجه است ،متحمل شود.
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ممکن است گفته شود :همان گونه که در حالت دوم ،ضرر بااکراه بر مال دیگری ،جایز
است ،در حالت اول نیز چنین عملی جایز است ،بهدلیل اینکه مجبور بوده است؛ چنانکه اگر
دفع حرج و یا ضرر ،متوقف بر امر حرام دیگری غیر از ضرر به غیر باشد ،مانند افطار در ماه
رمضان یا ترک نماز ،انجام آن عمل حرام ،جایز میشود؛ بهعبارت دیگر ،ضرررساندن به
غیر از محرمات است و همان گونه که حرمتش بهوسیلة اکراه رفع میشود ،بهوسیلة اضطرار
نیز میشود؛ زیرا در «حدیث رفع» ،اکراه و اضطرار بهصورت یکسان ،برداشته شده است.
در پاسخ به یکساندانستن این دو ،گفته شده که این دو با یکدیگر متفاوتاند؛ زیرا
ضرری که در مورد اول ،متوجه شخص میشود ،جایز نیست که آن را با ضرر بر دیگری دفع
کرد؛ چراکه دلیلی برای چنین عملی وجود ندارد و عموم حدیث رفع در فقرة اضطرار ،شامل
ضرررساندن به غیر نمیشود؛ زیرا این حدیث در مقام امتنان است و اجازهدادن به برخی در
اضرار و ضرررساندن بر دیگری بهجهت دفع ضرر از خود ،خالف امتنان است ،بلکه ترجیح

بدون مرجح است .در حالی که در مورد اول ،ضرر «اوالً و بالذات» بهجهت الزام «مکرِه» ،بر
«مکره» اگرچه در واردکردن ضرر ،مباشر است ،ولی چنین مباشرتی
غیر متوجه میشود و
َ

بهجهت وجود اکراه ،ضعیف است ،بهگونهای که واردنمودن ضرر به غیر ،به او نسبت داده
البته اگر در این صورت ،ضرر را متحمل شود و به دیگری ضرری وارد نکند ،عرفاً ضرر را از
غیر به خود برگردانده ،ولی شارع ،چنین امری را واجب نکرده و امتنان به برخی از امت در
این موارد اکراه ،هیچ قبحی ندارد.
عالوه بر اینکه ادلة نفی حرج ،در تفاوت این دو مقام ،کافی است؛ چراکه در موردی
که شارع ،دفع ضرر از خود با اضرار بر غیر را اجازه نداده است ،هیچ حرجی پدید نمیآید؛
برعکس موردی که شارع ،شخص را ملزم نماید که به خود ضرر وارد نماید تا به دیگری
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نمیشود تا اینکه گفته شود :به دیگری ضرر وارد نموده است تا به خودش ضربه وارد نکند.

چنین ضرری وارد نشود ،در چنین حالتی قطعاً حرج ،محقق میشود .بر این اساس در حالت
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اول حرجی از جانب قبولنکردن والیت در نظر گرفته نمیشود؛ اگرچه ضررهایی که بر
غیر وارد میشود ،بهمراتب بیشتر از ضررهایی باشد که بر شخص قبولکنندة والیت ،مترتب
میشود( .انصاری1415 ،ق)86/2 :
التبه این نظریه ،بیاشکال نیست؛ چراکه درنظرگرفتن میزان ضررهای هریک از این
دو مورد ،امری اجتنابناپذیر و ضروری است؛ زیرا مسئولیت شخصی متولی ،محدود به
امور شخصی خود و شخص مقابل خود نیست ،بلکه تصدی چنین موقعیتهایی ،بهمعنای
رویارویی با مصالح جامعة مسلمانان است که یکی از این مصالح ،مصلحت شخص متولی
است و بنابراین در هرگونه اقدامی که متولی میخواهد در پذیرش یا بقای موقعیت خود،
صورت دهد ،نباید فقط امور حرجی خود را در نظر گیرد ،بلکه باید تمام حرجها را در نظر
گرفته و امری را اختیار کند که درمجموع به مشقت کمتری ،نسبت به جامعة مسلمانان منتهی
میشود.
در راستای این مطلب ،برخی فقها ،قائل به این نظریه شدهاند که اکراه در صورتی پذیرش
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والیت از جانب حاکم جور را ایجاب میکند که ضرر تنها بر خود شخص ،مال ،آبرو یا
خانوادة او وارد شود؛ اما اگر ترک عمل اکراهی ،فقط موجب واردشدن ضرر بر بعضی
«مکر ه علیه» نداشته باشند،
از مؤمنان شود ،بهگونهای که این اشخاص هیچگونه رابطهای با
َ
مکرهعلیه
ظاهر آن است که چنین امری ،عرفاً اکراه شمرده نمیشود؛ زیرا هیچ ترسی بر َ

مترتب نمیشود تا وی را مجبور کند ،فعل «مأمور به» را انجام دهد؛ اگرچه بهجهت ترس از
واردکردن خسارت بر مسلمانان ناشناس و دلیلهای وجوب مراعات مسلمانان و در معرض
ضرر قرارندادن آنها ،قبول والیت جایز میشود( .انصاری1415 ،ق)90/2 :
برخی از فقها نیز واردشدن ضرر بر برخی مؤمنان را موجب اکراه میدانند (عاملی،
1419ق )378/12 :که این نظریه ،نسبت به نظریة قبلی ،صحیحتر به نظر میرسد؛ چراکه
شخص متولی ،نسبت به هریک از مسلمانان ،مسئولیت دارد و این امر ،نهتنها از حدیث «تمام

شما مسئول و دارای وظیفه هستید( 1».احسایی )129/1 :1405 ،نیز به دست میآید ،بلکه
بنا بر ادلة مربوط به تقیه و لحن روایات یادشده( 2حر عاملی )229/16 :1409 ،در صورت
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در معرض خطر قرارگرفتن برخی مؤمنان ،وجوب پذیرش والیت و نه جواز آن ،به دست
میآید.

 -3-3مسئولیت مدنی دولت در قبال اقدامات خود

تصمیماتی که دولت ،در سطح جامعه عملی میکند ،دارای صورتهای مختلفی است
که از جهت واردکردن حرج و مشقت بر جامعه ،مسئولیت مدنی دولت در قبال آن مطرح

میشود .اقدامات دولت اگرچه ممکن است مستقیماً بر اموال مردم خسارتی وارد نکند تا
مصداق ضرر قرار گیرد و از راه قاعدة «الضرر» به ایجاد مسئولیت مدنی دولت منتهی شود،
اما امکان دارد ،برخی از حقوق جامعه را ضایع کند؛ بهگونهای که جامعه یا بخشی از آن در
شرایط عسروحرج قرار گیرد که در این صورت میتوان بهجهت شرایط پدیدآمده ،دولت
را ضامن جبران آن سختیها در نظر گرفت؛ چراکه بر اساس قاعدة «الحرج» هرگونه مشقت
و سختی ،نفی شده است.
نقش قاعدة «الحرج» در رابطه با اقدامات دولت را به این صورت میتوان بررسی کرد:
اگر دولت ،اقدامات یادشده را انجام ندهد ،ضرر زیادی بر جامعه وارد میشود و ضرورت
اقتضا میکند چنین اقداماتی صورت پذیرد؛ اما از سوی دیگر اجرای چنین اقداماتی ،حداقل

ُ ُّ ُ
ُ ُّ ُ
« .1كلك ْم َراع َو كلك ْم مسؤول َع ْن َرع َّيته».
َ َّ ْ َ ٍ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ
ــانك و أنت مو ٍال لنا
« .2و ِإن ِإظهارك براءتك ِمنا ِعند ت ِقي ِتك -ل يقدح ِفينا و ل ينقصنا -و ل ِئن تبرأ ِمنا ســاعة ب ِلس ِ
َ َّ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ
َ ُ َ َ َ َ َ َّ ِ َ َ ُّ ُ َ َ َ ُ َ
ون َمنْ
وح َها ال ِتي ِب َها ِق َو ُام َهاَ -و َمال َها ال ِذي ِب ِه ِقيامها -و جاهها ال ِذي ِب ِه تمسكها -و تص
بجن ِانكِ -لتب ِقيَ على نفسك ر
َ ََ
ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ََْ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ع ِرف ِبذ ِلك أوِلياءنا و ِإخواننا -ف ِإن ذ ِلك أفضل ِمن أن تتعرض ِللهل ِك -و تنق ِطع ِب ِه عن عمل ِفي الدين -و صلح
َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ٌ َ َ ٍ
ٌِ
ْ َِ
َّ َّ
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ
َّ
ــائط ِبد ِمك َو ِد َم ِاء ِإخ َو ِانكُ -م َع ِّرض
ِإخو ِانــك المؤ ِم ِنين -و ِإيــاك ثم ِإياك أن َ تت ُرك َالت ِقية ال ِتي أم ْرتك ِبه َا -ف ِإنك ش ِ
ٌّ َ
َ ْ َ َّ
َّ
َ
َ َ ْ َ َْ َ
َ
ِل ِن ْع َم ِتك َو ِن ْع َم ِت ِه ْم ِل َّلز َو ِالُ -م ِذل ل ُه ْم ِفي أ ْي ِدي أ ْعد ِاء ِدين الل ِهَ -و قد أ َم َرك الل ُه ِب ِإ ْع َز ِاز ِه ْم -ف ِإ َّنك ِإن خالفت َو ِص َّي ِتي-
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ
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اص ِب ل َنا الك ِاف ِر ِب َنا».
كان ضررك على ِإخو ِانك و نف ِسك -أشد ِمن ضر ِر الن ِ
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بخشی از جامعه را در عسروحرج قرار میدهد .در این صورت ،بیشک قاعدة «اضطرار» و

ضرورت و بهعبارتی نفی حرج عمومی و نوعی ،جواز انجام چنین اقداماتی را برای دولت
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صادر میکند؛ اما بر جبراننکردن مشقتهایی که بر بخشی از جامعه وارد شده ،داللتی ندارد.
از آنجا که بر اساس قاعدة «الحرج» ،هیچگونه حرجی نباید بدون جبران باقی بماند،
دولت ،مسئولیت جبران مشقتهایی که بر بخشی از جامعه وارد شده را دارد؛ اگرچه ممکن
است دولت نتواند بهطور کلی تمام سختیها را برطرف کند ،اما در حد توان خود باید با
استفاده از شیوههای مختلفی همچون پرداخت مالی ،درصدد جبران مشقتها برآید.
یکی از نمونههایی که در این باب میتوان ارائه کرد ،آن است که بهجهت تنظیم قیمت
بعضی از کاالها ،دولت ،اقدام به ایجاد فروشگاههایی زنجیرهای میکند که با قیمتهای
مناسب و بهمراتب پایینتر از قیمتهای معمولی در سطح جامعه ،کاالهای خود را به فروش
برساند که این اقدام ،عسروحرج بیشتر افراد جامعه در تهیه مایحتاج زندگی خود را بهاندازة
زیادی برطرف مینماید ،اما در مقابل ،موجب حرج بر فروشندگان همان کاالها با قیمتهای
معمولی میشود ،بهگونهای که ممکن است به ورشکستگی این افراد ،منتهی شود؛ بنابراین
در این صورت اگرچه چنین اقداماتی بهجهت رفع حرج نوعی ،بیاشکال به نظر میرسد ،اما

دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

حرج و یا حتی میتوان گفت ،ضررهایی که بر برخی وارد میشود نیز باید در نظر گرفته شود
و دولت باید خساراتی که از جانب این اقدامات پدید میآید را جبران کند.
چنانکه در روایتی از امام کاظم در باب پذیرش والیت از جانب حاکمان جور
آمده است که میفرمایند« :اگر از بلندی بیفتم و تکهتکه بشوم ،برای من دوستداشتنیتر
است از اینکه از جانب حاکم جور ،والیتی را بپذیرم؛ مگر آنکه مشکل مؤمنی را برطرف
نمایم ،اسیری را آزاد کنم و یا دینش را پرداخت کنم( 1».کلینی1407 ،ق )110/5 :در روایت
دیگری نیز از امام صادق آمده است« :کفارة عمل پادشاه ،برطرفکردن نیازهای برادران
مؤمن است( 2».صدوق1413 ،ق)176/3 :
ّ
ً
ّ
ّ
فأتقطع قطعة قطعة ّ
أحب ّ
إلی من أتولى ألحد منهم عمل أو أطأ بساط رجل منهم ،إل
« .1يا زياد لئن أسقط من شاهق
ٍ
ّ
ّ
لماذا؟ قلت :ال أدري ،جعلت فداك .قال :إل لتفريج كربة عن مؤمن ،أو فك أسره ،أو قضاء دينه».
ْ ْ
َ َّ َ ُ َ َ ُّ ْ َ َ َ
السلط ِان قض ُاء َح َو ِائج ِالخ َو ِان».
« .2كفارة عمل
ِ
ِ

برخی فقهای معاصر ظهور این روایات را در مباحبودن پذیرش والیت از جهت احسان
به مردم مسلمان دانستهاند (انصاری1403 ،ق )75/2 :که این احسان ،باید از جنبة عمومیت
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برخوردار باشد ،نه آنکه تنها شامل برخی یا بیشتر افراد شود؛ بنابراین این روایات بر رفع
مشکل هر مؤمنی داللت دارد و از عمومیت و اطالق برخوردار بوده و شامل محل بحث نیز
میشود.
نتیجهگیری
قاعدة «الحرج» فقط بهمیزان حکم تکلیفی منشأ اثر است و اقدامات دولت در سطح
جامعه که منجر به نفی حرج نوعی و غالبی مردم شود ،جایز میشود؛ اما در هر صورت
خسارتهایی که در قبال این اقدامات بر اشخاص خاص وارد شده ،بر عهدة دولت قرار
میگیرد و نمیتوان بر مبنای قاعدة «الحرج» به نفی مسئولیت مدنی دولت پرداخت؛ چراکه
چنین امری ،اجحاف در حق خسارتدیدگان است.
در رابطه با نقش قاعده در حوزة ایجاب مسئولیت مدنی دولت در روابط افراد میان
یکدیگر که دولت در تحقق حرج هیچگونه نقشی نداشته ،باید به درجات اهمیت حرج و
ضرری توجه کرد که در این گونه روابط برای هریک از دو طرف صورت میپذیرد .اگر
حرج یسیر در مقابل ضرر کثیر قرار گیرد و یا ضرر یسیر در باب حرج شدید قرار گیرد ،امر
مناسبترین نظریه در این رابطه ضمان دولت در برابر خسارتدیده است.
در صورتی که درجات اهمیت ضرر و حرج یکسان باشد ،دو قاعده با یکدیگر تعارض
و تساقط پیدا میکنند و باید به قواعد دیگری همچون قرعه تمسک کرد؛ اما همانند موارد
قبل در هر صورت خسارات پدیدآمده باید جبران شود که در این فرض نیز دولت ضامن
جبران خسارات است.
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اهم بر مهم مقدم میشود؛ اما در هرصورت خساراتی که به بار میآید ،باید جبران شود که
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