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مقدمه

ای موثر برای بازداشتن افســران  مسـئولیت مدنی وسیله 
پلیس از رفتار غیر قانونی است، همان چیزی که با بیشــــتر 

مطالعات دانشوران داخلی و خارجی ثابت شده است. 

مســـئولیت انتظامی شکلی از کنترل درونی است، چون 
تحقیقات داخلی بر روی تخلفات افســــــران پلیس توسط 
گیرد، پس مســئولیت مدنی  های انتظامی صورت می  کمیته 
شکلی از کنترل بیرونی است، چون هر شخصـی که حقوق یا 
اش مورد خشـونت و تجاوز واقع شود، در نتیجه تخلف،  منافع 

افسران پلیس حق تحت پیگرد قرار دادن خاطی را دارند. 

ها یافته 

نتایج تحقیقات حاکی از آن اسـت که شـخص زیان دیده 
تواند و حق مطالبه خسارت بر پایه منافع ممکن الحصـول  می 
ای  و تعیین و توصیف ساز و کارهای خســــــارت را در ماده 
جداگانه دارد. همان طور که در قوانین مربوطه فرانســــــه 
بینی شده،  صرف نظر از اصول خســـارات کامل برای  پیش 
جبران خسـارات صدمات و زیان وارده، مسـئله منافع ممکن 

الحصول در برخی قوانین آورده نشده است.

بحث

ها در  ترین سیسـتم   سیستم پلیس فرانسـه یکی از قدیمی 
اروپاست. طبق ماده 8 قانون مدنی فرانســـــه (قانون مدنی 

2018) هر پلیس از حقوق مدنی برخوردار است. 

گناهی است. ماده 1- یکی از این حقوق، حق فرض بر بی 
9 از قانون مدنی فرانســــه. طبق مقررات این ماده، پیش از 
صدور حکم در مواردی که شخصـی در تحقیقات و بازجویی 
اولیه به طور کامل مجرم تشـخیص داده شود، دادگاه حتی با 
تواند  قرار موقتی و بدون قضاوت در مورد خسـارت وارده، می 
هر گونه مقیاسی، مانند الحاق یک اصـالحیه به منظور پایان 
گناهی به حسـاب شخصــی که به  دادن به نقض فرضیه بی 
لحاظ ماهوی یا قضـایی برای آن نقض حق مســئول است، 

قرار دهد.

مســــئولیت مدنی ناشی از تجاوز به حقوق افراد در مواد 
بینی شده است.  1240-1241 قانون مدنی فرانســــه پیش 
بنابراین، مفاد گنجانده شـده در این قانون حاکی از آن اسـت 
آوری به هر قدر که موجب صـــــــدمه به  که هر رفتار زیان 
شخص دیگر شود، شخص را ملتزم به جبران خسـارات وارده 
ای است که نه تنها با  کند. هر شخص مســــئول صدمه  می 
رفتارش وارد کرده است، بلکه همچنین مســـئول صدماتی 
اش موجب شده  توجهی  است که با ترک فعل یا بی دقتی و بی 

است. 

ای که وارد آورده مســئول است،  فرد نه تنها برای صدمه 
بلکه برای صدمه وارده از سوی شخصی که تحت مسـئولیت 
باشد و همچنین برای هر چیزی که  اوست نیز مســـئول می 

تحت نظارت و نگهداری او بوده هم مسئول است.

کند  ماده 1240 قانون مدنی فرانسـه به روشنی تعریف می 
که برای داشتن مسئولیت سه عنصر الزم است:

1- تقصیر

2- زیان و خسارت 

3- رابطه سببیت میان تقصیر و زیان و خسارت وارده 

بار اثبات تمامی این عناصـــــــر بزه بر عهده خواهان و 
دهنده است. دادخواست 

مسـئولیت مدنی در فرانسـه به طور سنتی به مســئولیت 
ناشی از شبه جرم و مســــــــئولیت ناشی از نقض تعهدات 
شود. این قاعده برآمده از اصل «تفاوت  قراردادی «تلقی» می 
گوید: مســــئولیت ناشی از شبه جرم و  اعمال» است که می 
مســئولیت قراردادی متفاوتند، حتی اگر تکمیل باشند، تحت 
های  مســئولیت قراردادی، شخص مرتکب موضوع مجازات 
شــود در حالی که حقوق  غیر مرتبط با تعهدات قراردادی می 
کند که  هایی را بر فردی تحمیل می  شــــــبه جرم مجازات 

گیرد. مقررات قانونی را نادیده می 

قانون مدنی فرانســـه، مقررات قانونی را که مســـتقیماً 
کند، ندارد. بر اساس  موضوعات مسئولیت مدنی را تنظیم می 
های  قواعد غرامت برای ضرر و زیان وارده ناشی از بازداشـت 
غیر قانونی در بخش سوم آیین دادرسی کیفری فرانسه آورده 
شده است. طبق ماده 149 از این قانون، شخصی که در زمان 
دادرسـی در بازداشـت موقت قرار گرفته، در صـورت تبرئه از 
اش مسـتحق  اتهام طی حکم نهایی، به درخواست شخصـی 
غرامت تمام برای هر صدمه اخالقی یا فیزیکی که بازداشـت 
باشد. به هر حال اگر این تصــمیم تنها بر  به او وارد آورده می 
اش طبق ماده 1-122 قانون  اساس تشخیص عدم مسئولیت 

جزا باشد، خسارتی در کار نخواهد بود.

غرامت در نتیجه حکمی داده خواهد شد که نخســــتین 
رئیس شعبه استیناف و حوزه قضـایی که دعوی در آن مطرح 
رســیدگی اســت، با دریافت دادخواســتی به مدت 6 ماه از 
تاریخی صـدور حکم نهایی که شـخص تبرئه شــده و طرح 
دعوی نموده،  نخســــــتین رئیس شعبه استیناف حکم به 

دریافت غرامت صادر خواهد کرد.

این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در کمیســــیون اصلی 
است. این کمیسـیون در دادگاه فرجام مســتقر است و اختیار 
صــالحیت کامل برای رســیدگی دارد و رای صـــادره هم
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 غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

براي ارزیابی خســـــــارت دو فاکتور عمده وجود دارد: 
نخست، وجود یک صدمه به شخصی یا آسیب روانی. صدمه 
هاي بدن، محرومیت از توانایی هدایت یکی  به یکی از بخش 
هاي مرســـوم و غیره. دوم، واقعیت وجود  از الیف اســتایل 
خسارت مالی. این ممکن است محرومیت از میزانی از درآمد 
باشــــــد که قربانی قبل از رفتار عمدي غیرمجرمانه علیه 
هاي اضافی براي معالجه  خودش به دست آورده است. هزینه 
هاي اضافی باید در طول مدت  یا مراقبت. درد و رنج و هزینه 
آسیب به پول تقویم شود. در حالی که زیان مالی و درآمدها و 
هاي مرسـوم باید در طول مدتی که قربانی به  الیف اسـتایل 
دلیل صدمه وارده قادر به برخورداري از این منافع نیســـت، 
گیري شود.غرامت براي خســارات وارده بر  محاسبه و اندازه 
خواهان و به همان اندازه هر هزینه و پولی را که غیر مستقیم 

شود. از این جرائم ناشی شده است پرداخت می 

بندي شود: نخســـت،  تواند به دو دسته طبقه  غرامت می 
غرامتی که مربوط است به میزان غرامت، مقدار پولی اسـت 
که قربانی از دسـت داده اسـت و یا به موجب صــدمه وارده 
مجبور به پرداخت آن شــده اســت. در نتیجه غرامت مورد 
حکم، وضـعیت مالی قربانی باید طوري ترمیم شــود که به 

حالت قبل از ایراد صدمه و زیان برگردد.

تمام آن اوضــاع و احوالی که الیف اســـتایل معمول و 
تواند مبنایی  متدوال قربانی را به در هم گســیخته است، می 
براي ارزیابی ادعاي غرامت براي خســـــارات غیرپولی که 

توسط افسر پلیس وارد آمده است، شود.

قربانی نه تنها براي خسارات پولی حق بر دریافت غرامت 
دارد، بلکه براي خســـــارات غیر پولی هم این حق را دارد. 
بنابراین، هم خســـارات مادي و هم خســــارات غیر پولی 
آور باشند،  هنگامی که مسـتقیم و نتیجه بالفصـل رفتار زیان 

مستوجب غرامت هستند.

خسـارات غیر مادي در فرانسـه، نوع جدایی از خســارت 
شوند، بنابر این غرامت براي خسارات غیر پولی با  قلمداد نمی 

عموم خسارت یکی است.

نخست، نقض حقوق غیر پولی شخصی

رفتار مجرمانه عمومی صدمه زننده

وجود رابطه علیت بین خسارت غیر پولی و رفتار عمدي

دادگاه فرانســـه، اغلب میزانی قابل توجه از غرامت غیر 
دهد و اما این غرامت بر طبق نوع  پولی را مورد حکم قرار می 

شود. بندي می  خسارات وارده دسته 

در قانون مدنی فرانسه چند نوع خسـارت غیر پولی وجود 

داردکه عبارتند از: درد و رنج جســــــمانی، عدم توانایی بر 
هدایت و اداره الیف اســتایل مرســوم و روزمره، اختالالت 
روانی موقتی، خســــــارات زیبایی شناختی، از دست دادن 

عملکرد شخصی، محرومیت از 
خدمت یا شــغل مناســـب یا 
توانایی اداره خانواده، ازدســت 
دادن امیدزندگی، خسارات غیر 
قابل جبران و تغییـر ناپذیـر به 
ســــالمت روانی، اختالالت 
هاي جنســـی و  نباتی، آسیب 

غیره.

در فرانســـه، اصل غرامت 
کامل براي خســــارات قابل 
اعمال اســـت.ایده بر غرامت 
براي خســـــارات تا آنجا که 
باشــد. به هر  ممکن اسـت می 
حال،  به خصــــــــوص در 
موضـــــوعاتی که مربوط به 
غرامت غیر پولی اســــــت، 
تواند به وجود  مشـــکالتی می 

آید. بنابراین غرامت کامل تمامی خسارت مادي وارد شده به 
هاي مالی (مانند  همراه اموال منقول و غیرمنقول، خســارت 
حقوق و منافع) و به همان اندازه خســـارات غیر مادي مانند 
درد و رنج قربانی و همچنین درد و رنج نـزدیکان او را در بـر 
گیرد. براي محاسبه میزان غرامت غیر مادي در فرانسـه،  می 
اي در فرانســه در سال 2005 برقرار شد. این  خسـارت ویژه 
هاي  غرامت فهرستی از تمام خســارات قابل جبران و روش 

ارزیابی را برقرار ساخت.

به هر حال این فهرست غرامت براي دادگاه فرانســـــه 
اجباري نیســت. چون تعیین دامنه خســارت غیر مادي غیر 
گیردکه چه  ممکن است، این قاضی است که تصــــمیم می 
میزان از غرامت براي قربانی کافی اسـت. (غرامت رضـایت 

بخش )

تواند توســـط دادگاه  به هر حال این میزان از غرامت می 
استیناف تغییر داده و اصالح شود.  

تواند از مقررات  قاضی براي تعیین و تقویم خســارت می 
قانونـی تبعیت نکند. او نباید هنگامـی که قــربانــی ادعا و 
درخواست نکرده، حکم به غرامت براي خســــــارت دهد، 
همچنین مجبور نیست ارزیابی خود را از خسـارات در هنگام 
حکم به طور سرجمع،  و یا خسـارات را با تشـریح و جزییات 

مشخص کند.

تواند به  غرامت می 
بندي  دو دسته طبقه 

شود: نخست، 
غرامتی که مربوط 

است به میزان 
غرامت، مقدار پولی 
است که قربانی از 
دست داده است و 
یا به موجب صدمه 

وارده مجبور به 
پرداخت آن شده 

است
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نخسـتین گام برای حکم به غرامت برای خســارات وارد 
شده از سوی افسـران پلیس اخذ نظریه کارشناسی و گزارش 
از متخصــص پزشکی است. از آنجایی که قاضی حق تعیین 
میزان غرامت را در حکمش دارد، ممکن اسـت دسـتور مبنی 
بر بررسی کارشناسی و گزارش از متخصــص پزشکی صادر 
نکند؛ به هر حال هنگام ارزیابی خســـارت، چنین اطالعاتی 
اغلب الزم است، وانگهی، ممکن است این کارشناسان برای 
گواهی دادن یا تصـــدیق کردن به دادگاه فرا خوانده شوند.

های متخصـصــان  دیدگاه 
پزشــکی، که در گزارشـــات 
آید و یا به عنوان مدرک  مـــی 
شـــود، برای  تقدیم دادگاه می 
های صـدمات  تعیین پیچیدگی 
و تعیین عمل آنهاسـت. (اما در 
ها، گزارش  بیشتر موارد پرونده 
کند.) صــــــدمه را اثبات می 

با توجه به ارزیابـــی دامنه 
خسارت، اگرنظریه مورد توافق 
خواهان و خوانده باشــــــد، 
گیری پزشکی در دادگاه  نتیجه 

مورد پذیرش است. 

قـربانـی تنها زمانــی و در 
تواند برای غرامت  صـورتی می 
خسارت ناشی از اقدام افسران 
پلــیس اقامه دعوی نماید که 
سه مولفه وجود داشـته باشـد: 
های  تقصـیر خوانده، خسـارت 
مادی و غیر پولی، رابطه علیت 

بین تقصیر و خسارات وارده.

تواند در  خسـارات وارده می 
نتیجه فعل یا ترک فعل باشـد. 
در فرانســــه، هنگام ارتکاب 
رفتار غیر قانونی، تشـــخیص 
غیـرقانونـی بودن رفتار فــرد 
ضروری نیست. تنها اگر رابطه 
عملی میان تقصیر و خسـارت 
باشد، مســـــــئولیت حاصل 
ها در  شـود. بنابراین، دادگاه  می 
تعـــیـــین وجود آن «رابطه 

ای دارند. علیت» اختیارات و اقتدار گسترده 

به هر حال، باید خاطر نشــــان ساخت که علیت باید بر 

اساس دو اصل باشد: صراحت و قطعیت. به محض اینکه سه 
مولفه الزم برای اقامه دعوی فراهم شـــد، شـــخص حق 
درخواست غرامت کامل برای خسـارت وارده دارد، که شامل 
های مادی و مالی، صدمه بدنی، پریشـــــــانی و رنج  زیان 
احســـــاسی و دالیل متعددی برای معاف کردن یا محدود 
کردن مسـئولیت پلیس وجود دارد. یکی از آنها فورس ماژور 
است. عرفاً، فورس ماژور به عنوان اوضاع و احوالی غیر قابل 
ناپذیر، خارجی در ارتباط با خوانده اســــت.  بینی، گریز  پیش 
دومین دلیل، تقصــیر قربانی و یا غفلت اوست که نتیجه آن 
تواند مسئولیت متقابل خوانده و قربانی شود، افسـر پلیس  می 
و خسارات وارده را به کلی از مسـئولیت برهاند. سومین دلیل 
نبود رابطه علیت میان رفتار افســر پلیس و خســارات وارده 

رهاند. است که آنها را به کلی از مسئولیت می 

نتیجه گیري 

مسـئولیت مدنی افسـران پلیس تنها یک قانون نیســت 
بلکه یک پدیده اجتماعی خاص است. این درسـت و عادالنه 
ها وجود دارد که  شـــود برخی از ویژگی  اســت که گفته می 
ای  تواند مســـئولیت مدنی افســـران پلیس را در دسته  می 
جداگانه درون چارچوبی از رسیدگی مدنی قرار داد که نیاز به 

مالحظات و مطالعه دقیق دارد.

به عنوان بخشـی از این مطالعه، ما دریافتیم که افسـران 
پلیس در فرانسـه طبق قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسـه 
برای خسـارت مسـئولند. در این کشــور اصل غرامت کامل 
برای جبران خســارت با سوء رفتار افســران پلیس اجباری 
است. خســارات مالی [خســارات مســتقیم و منافع ممکن 
الحصـــول] در هر پرونده برای پرداخت غرامت، مورد حکم 
گیرند. با توجه به غرامت برای خســـارات غیرپولی،  قرار می 
باید خاطر نشــــان ساخت که هرگونه سوءرفتاری از جانب 
تواند پایه و اساسی برای ادعای خسـارت  افسـران پلیس می 
غیرپولی شود. برای ارزیابی میزان خســـــارت غیرپولی در 
شود که به  فرانســه، یک فهرست غرامت خاص استفاده می 
هر حال برای قاضـــی که حق تعیین میزان غرامت را دارد، 
تواند از سوی دادگاه  اجباری نیســـت. این میزان غرامت می 
استیناف مورد تغییر و اصـالح قرار گیرد. قربانی در صـورتی 
که سه مولفه: تقصـیر خوانده، خسـارت غیرپولی و یا مادی و 
رابطه علیت میان تقصیر و خسـارت وارده وجود داشته باشد، 
مســتحق اقامه دعوی برای غرامت خســارت وارده توسط 
افسران پلیس است. به هر حال دالیل متفاوتی برای معافیت 
افسران پلیس از مسئولیت یا محدودیت این مسئولیت وجود 
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