
 
 

 در جبران یشهردار یمدن تیلؤومس یمبان
 شهروندان یهاتخسار

 

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهرانیسکهروانیمحمدرحیم

 

 چکیده

 میو ت رم دهی د انیز یو معنو یماد یهاجبران خسارت ،یمدن تیقواعد مسؤول یاگر هدف اصل
 یقاع ده مس ت ن نی از ا یدولت  ری غ یسازمان عم وم کیبه عنوان  زین یم،شهرداریشدهبدانوارد  انیز

و  شتهاست که اداره امور شهر را برعهده دا رمتمرکزیو غ یمحل ،یادار یسازمان ینخواهد ماند. شهردار
لح ا   نی. به هم شودیشناخته م ینهاد محل کیها خارج است ودولت یدر کالن امر از نظارت عموم

ه ا دولت یمواقع، قواعد عم وم یبرشمرد که در برخ یدولت مستقل محل یرا نوع هایشهردار توانیم
 فیدر رهگذر انجام وظا هایگفت که شهردار توانیمبنا م نی. بر همبهکارگرفتها آن یابر توانیرا م

و  تیح   مص ون یاعطا نیبنابرارا فراهم آورند،  گرانیخود ممکن است موجبات ورود خسارت به د
 ایی ماد یهاتخس ار یبرخ  ج ادیممکن است موجب ا هایوبهتبعآنبهشهرداربه دولت  تیعدم مسؤول

مورد توج ه  یمدن تیمسؤول ةخسارت در حوز نیشود. که ا یحقوق اییقیاشخاص حق یبه بعض یمعنو
 یش هردار یمدن تیمسؤولیارکان و مبان یکه به بررس میپژوهش در صدد هست نیقرار گرفته است. در ا
 .میو کارکنان آن بپرداز

جبران ،کارمن دان تیمس ؤول،یشهردار یمدن تیمسؤول،یمدن تیمسؤولواژگان کلیدی: 

 .خسارت

 

 مقدمه. 1
 یو معن و یم اد یه اجب ران خس ارت ،یم دن تیقواعد مسؤول یاگر هدف اصل

د ننخواه یقاعده مست ن نیاز ا زین وکارکنانآنیشهردارشده باشد،  انواردیمزیدهوترمیاندیز

همه جانب ه بهش کلیش وون اجتماع یدر تمام یشهردارکه  یکنون ةدر جامع ژهیو هماند. ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

rahimisekke@yahoo.com 

http://law.journals.isu.ac.ir/?_action=article&kw=231&_kw=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://law.journals.isu.ac.ir/?_action=article&kw=6917&_kw=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://law.journals.isu.ac.ir/?_action=article&kw=6918&_kw=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://law.journals.isu.ac.ir/?_action=article&kw=6797&_kw=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://law.journals.isu.ac.ir/?_action=article&kw=6797&_kw=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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موج ب  ه اآنب ه  تیو عدم مس ؤول تیح  مصون ی، ممکن است اعطاکندیمداخله م

 شود.  یحقوق اییقیاشخاص حق یبه بعض یمعنو اییماد یهاتخسار یبرخ جادیا

دارای کلی  ه حق  وق و  توان  دشهرداریدارایشخصیتحقوقیاستوهرشخص  حقوقیمی

تکالیفی شود که قانون برای اشخاص حقیقی قائ ل اس ت مگ ر حق وق و وظ ایفی ک ه 

(؛ وفرزن    دی)پدر فقطانسانممکناستدارایآنباش    دمانندحقوقووظایفزوجیت،ابوتوبنوت

حق  وقی، ممک  ن اس  ت  ی  ااز جمل  ه حقیق  ی بههمینسببشهرداریدرمقابالشخاص  دیگر

ع       دم  لی       دل ب       ه یعنیجبرانخس       ارتواردهبرآنان) مس       ؤولیتمدنی

( و نی          ز ویاایرادخس          ارت قراردادی،غیرقراردادییاجرایتعه          دها

هایمقررشدهتوسطقانونگذاربرایاعمالمجرمانهخودنسبتبهایعنیتحملمجازات)مسؤولیتجزایی

 ته باشد.( داششخاص

دادن  نس   بتدر حق   وق ای   ران هرگ   اه عم   ل مجرمان   ه قاب   ل  البت   ه

دلی ل ارتک اع عم ل  ب ه مسووالنشخصحقوقیهستندکهو  مدیران بهشخصحقوقیباشد،این

غیرواقعیوتابعاعتبارقانونگ ذا شخصحقوقی زیراوجود باشند،انجامشدهقابلتعقیبومجازاتمی

 اعم    ال  مس    ووالنو  مدیرانیهاتص    میمو اراده خ    ود را از  ری       ب    وده ر

توان      ایی تحلی      ل عم      ل مجرمان      ه را  درخ      ود و نمای      دم      ی

هاییکهدرقوانینمختلفذکرشدچنینغالبمجازاتوقصدمجرمانهدرمورداومنتفیاست،هم نداشته

است )مانند ح ب،، ش الق، قص اص و...( در م ورد اش خاص حق وقی قاب ل اعم ال  ه

م                               دیران و  نیاس                               ت؛بنابرین

 مدیریتواتخاذتصمیمبرایشخص  حقوقی درجایگاهاعم  ال چ  همسووالنشخص  حقوقی،چنان

مرتکب عملی شوند که در قانون برای آن مجازات در نظ ر گرفت ه ش ده باش د، تحم ل 

( قانون نظام مهندسی و 40که در ماده) رسدبهنظرمی بااینوصف. متوجهآناناست مجازات

ش هرداری در خص وص تخل ف از  مسؤولیتجزایی، 1374کنترل ساختمان مصوع سال 

)رعای             ت  آنق             انون( 34) مندرجدرمادهیهاض             رورت

 20 البته درماده. موردپذیرشقرارگرفتهاس ت( مقرراتملیساختمانوضوابطومقرراتشهرسازی

انح       الل  ازجمل       هییهاازاتمجیاشخاص       حقوقیبرایدمجازاتاسالمیقانونجد
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است که  درنظرگرفتهشده... ویتشغلیاچندفعالیکیتازی،مصادرهکالموال،ممنوعیشخصحقوق

 .شودیهااعمالممقرردرموردآنیهاتاز مجازا کیهر  یمتناسب با جرم ارتکاب

 ه ایش هردار یم دن تیمس ؤولیمبان یپ ژوهش بررس  نی عنوان ا کهنیباتوجهبها

و به مبح    یخودداریاشخاص حقوق یفریک تیمسؤولاز ذکر موارد مربوط به  باشدیم

 ه ایشهردار: میشویانشدهمتذکرمیبیهاحیتوضپرداخت. با توجه به  میخود خواه یاصل

عم ومی غیردولت ی  یها( ماده واحده قانون فهرست نهاده ا و موس ،1موجب بند )به

ن مادام که بیش از پنجاه درصد س هام های تابعه آناها و شرکتشهرداری» 1373مصوع 

 هشوند و ب عمومی غیردولتی محسوع می هموسس« و سرمایه آنان متعل  به دولت باشد.

و نهاده  ای عم  ومی  هاموس  ،»عم  ومی کش  ور  یهاهق  انون محاس  ب 5موج  ب م  اده 

غیردولتی ... واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اج ازه ق انون ب ه منظ ور انج ام 

اما از این نظر ک ه « شود...وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می

لیت مدنی شهرداری و دولت را دارای ؤوتوان مسخدمات عمومی هستند، می ةدهندارائه

دانست. هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری، از اص ول  احکام مشترك

شود و تفاوتی نیز می ان اش خاص حقیق ی و حق وقی )اع م از مسلم حقوقی شناخته می

اما بنا به اختالف ی  ،شونداشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی( قائل نمی

دول ت و نهاده ای  یهالیت م دنی ناش ی از اق دامؤوکه درخصوص اصل پذیرش مس 

( 124 :1392؛ ب اریکلو، 1-40: 1375عمومی در گذشته وجود داشته اس ت )ابوالحم د، 

چون ریشه اخالقی ل زوم جب ران خس ارت و لیتی دالیلی همؤوموافقان وجود چنین مس

( و نی ز 543و  544 :1370صدق عنوان کارفرما بر دولت و نهادهای عمومی )ابوالحمد، 

به دیگ ری )م اده  هوارد یهاتی و حقوقی در جبران خساراصل تساوی اشخاص حقیق

ش  مرند. در نظ  ام ( را مب  انی آن برمی480 :1390ق  انون تج  ارت ای  ران( )ص  فار،  588

، اصل 1339لیت مدنی مصوع ؤوقانون مس 11موجب ماده  هحقوقی ایران نیز هر چند ب

ک ه نیازمن د بررس ی  بر آن وارد آمده ییدهالیتی پذیرفته شده، اما قیؤووجود چنین مسو

لیت مدنی ش امل وج ود ض رر ؤواست.الزم است ذکر شود که تحق  قواعد عمومی مس

علی ت می ان فع ل  ةبار و وجود رابط مسلم و مستقیم و جبران نشده؛ ارتکاع فعل زیان
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چه موضوع بررس ی حاض ر را ضروری است، اما آن بح زیان بار و ضرر وارده نیز در 

 درباش  د ک  ه  یم   یش  هردار یم  دن تیمس  ؤولیمبان یبررس  ده  د تش  کیل می

 .مپرداختیربهآنخواهیز

 

 موادوروشتحقیق. 2

-باتوجهبهاهمیتموضوع،رویکردیکهدراینمقالهدرپیشگرفتهشدهبهصورتتوص      یفی

باشدکهبامطالعهوتحلیلیاستوهدفاصلیازانجامآنبررسیمبانیمسؤولیتمدنیشهرداریوکارکنانآنمی

 . هایمختلفسعیبررسیدنبهاینهدفشدهاستفیشبرداریازکتبومقاله

 

 بررسینقشووظایفشهرداری. 3
عنواننهاداجراییحکومتمحلی،سازمانیعمومیوغیردولتیاستودرچارچوبقوانینایاشهرداریبه

. باش     دشودومسؤوالدارهخدماتعمومیدرمحدودةتعریفش     دهمیلتییاملیتش     کیلمی

 55 درمادهیهابهشکلکلیتشهرداریمسؤولدرکشورما. اینخدماتدرکشورهایمختلفمتفاوتاست

 55 م              اده 2 بن              د. برشمردشدهاس              تیقانونشهردار

مردمیحمعابرواماکنعمومیوتس طیف،نگهداریهادرتنظیشهرداریمندفهیگروظانیقانونمذکورب

. هاستیفشهردارینوظایتریازاصلیکییاستکهبهنوعیسطحیهاوفاضالعیسطحیهاآعیومجار

نشهردیبهطورخاصایرابرعهدهداردولینبهداشتوسالمتعمومیفهتامیوظیهرچنددولتهمبهشکلکل

هاموظفبهارائهاینخدماتهامابهطورمعمولش هرداری کنند،یمیفهراراهبرینوظیهاهستندکهایار

 .ستند

محافظتازآتشوسایربالیا،تامینفضایسبز،تامینپاکیزگی،ریزیشهری،حملونقلعمومیبرنامه

هایمیوهوترهبار،تامینها،ادارهبازارهایعمومیومیدان،زیباسازیفضایعمومی،ادارهامورآرامستان

خدماتفرهنگیوفراغتی،جلبتوریست،ارائهخدماتانتظامیشهریورانندگی،ارائهخدماترفاهیوتامین

-ایهاجتماعی،ارائهخدماتزیستمحیطیوبهداشتی،تسهیلس                                رم

نگهداریوتامیننور،ساخت)هاوتجهیزهایشهریها،تاسی،گذاریتجاریوصنعتی،تامینساختمان

س و،گاز،برق،هاوانبارها،تامینآعها،سردخانهها،پایانهها،پارکینگها،کانالها،ساختپلخیابان
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 ...(خت،فاضالبو

 الزمبهذکراستدرایرانبهعلتنبودمدیریتواحدش                            هری،وظائف

 وریکهایدولتیوغیردولتیمحلیمتعددیتوزیعشدهاست،بهشرکتهاوهادربینسازمانشهرداری

. ان   دهادرشهرهامحدودبهمواردیخاصش   دههاوبهتبعآناختیارهای   آنهوظایفش   هرداری

 :توانوظایفشهرداریهارابهپنجگروهزیرتقسیمبندیکردبرهمیناساسدرحالحاضرمی

هایجامعوهاها،معابر،میدانها،اعالمنظرنسبتبهطرحماننداحداثخیابان:وظایفعمرانی(الف

هایتفکیکی،الزامبهرعایتمقرراتملیساختمانوالزامپذیرش  نقدیشهری،اعالمنظردرخصوصنقش ه

 .شهساختمانیازاعضاسازماننظاممهندسی

( ب

هایعمومیتنظیفونگهداریوهموارکردنمعابرومجاریآع،تعیینمحایجادتاس ی،:وظایفخدماتی

خانهوگورستان،پیش گیرینخالهوفضوالتساختمانی،احداثغسال،الههاییمخصوصبرایتخلیهزبل

 .هایشهریازحوادث،پیشگیریازآلودگیمحیطزیست،نگهداریوتعمیرتونل

 اجراآراکمیس                یونماده:وظایفنظارتیوحفاااااااااااااااااظتی( ج

ش  ود،جلوگیریازبروزتخلنظارتبرکلیهبناهاییکهدرش  هرایجادمی،،صدورپروانهساختمان100

اقامهدعواعلیهاشخاصودفاعازدعاویاشخاصعلیهشهرد،حفظاموالودارائیشهر،هایساختمانیف

 .اریوحفظفضایسبز

( د

ها،بهایبهداشتی،کش تارگاههایموردنیازشهرازقبیلسروی،احداثبناهاوساختمان:وظایفرفاهی

 .هاوجلوگیریازسدمعابرعمومیوستان

( ه

،عوارضساختمانوترتیبممیزیووصوآلن،سایرعوارضش هرداریونمدیریتمنابعبودجهشهرداری

 (7-6: 1394 رحیمیوهمکاران،.)هاقششهرداریدرتعیینارزشمعامالتیساختمان

 

 یانتظام تیو مسؤول یفریک تیمسؤول ،یمدن تیمسؤول میمفاه. 4
 یگ ریکه به دشودیاترکفعلیدمرتکبفعلیل، باؤوفردِ مس یفریو ک یمدن تیدر مسؤول
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متوج ه  یف ریو در ک یضرر متوجه ش خ  خصوص  یمدن تیضرر رساند. در مسؤول

 دی مجازات مج رم اس ت و مج ازات با یفریک تیهدف از مسؤول نی؛بنابراجامعه است

جب ران ض رر و  یم دن تیاما ه دف از مس ؤول ،باشد یارتکاب ریتقص تیمتناسب با اهم

 .شودیم دهیسنج انیز نیا زانیو با م است دهیدانیوارده به ز انیز

اس ت و در حق وق  تیمسؤول یاز ارکان اساس یکیتیقصد و ن یفریک تیدر مسؤول

را بدون  یوجود ندارد که قانون کس یداشته و مورد ییاست نا ةجنب رعمدیجرم غ یفریک

 یمباالتیکه بر خالف ح  و در اثر ب یکس» یمدن تیدر مسؤول یول رمجرمشناسد،یتقص

 ان،ی کاتوز«.)آن را جب ران کن د دی با آورد،یوارد م  یخس ارت یگریبه د یا یاحتیو ب

1379: 5) 

 ،یف ریک تیمس ؤول یةپا نی. اولابدییبا اجتماع سه عنصرتحق  م یفریک تیمسؤول

عم ل را مجرمان ه  کی است که  یمتن قانون کیاست که عبارت از وجود  یعنصرقانون

قص د ارتک اع عم ل  ةاست ک ه ب ه واس ط یآن عنصر معنو یةپا نی. دومکندیقلمدادم

اس  ت ک  ه انج  ام  یعنص  ر، عنص  ر م  اد نی. س  وماب  دییومجرمان  ه تحق    م آورانی  ز

و  یم دن تیمس ؤول نیوجود ب نی. با ااخالفباشدیتیتواندجنحه،جنایاتمجرمانهاستومیعمل

 یرا در پ  تیهر دو مسؤول تواندیم الً عمل واحد م ،دارد وجود یارتبا ات یگاه یفریک

 داشته باشد.

ب ه  یکه نقض مقررات ص نفشودیمطلب اکتفا م نیبه ا یانتظام تیدر مورد مسؤول

و...  ینفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، وک ال، کارشناس ان دادگس تر کةیلیوس

ک ه قواع د  25/11/1315. م الً قانون وکال ت مص وع شودیمحسوع م یتخلف انتظام

مص  وع  یپزش  ک یانتظ  ام ةنام  نی  یآ ای  . داردیم   انی  ب  ر وک  ال را ب تش  دهیرعایاساس

 یانتظ ام یه اماده تخلف 65در  1348سال  مصوعیودادگستریمشترکبهداریهاونیسیکم

 ف ری. کدینمایرا مشخ  م هاآن یهاو مجازات یتخلفات انتظام و انداشتهیپزشکان را ب

  ی تعل خ،یت وب لی تناسب و ارتباط با ش غل مرتک ب تخل ف دارد از قب یتخلف انتظام

اس ت ک ه  یخطا نوع خاص یهاتحال نیدائم از شغل و... در ا ایموقت، انفصال موقت 

خ ارج ب وده و  یمدن تیاست و از چارچوع مسؤول یو مسلک یاساس آن انضباط شغل
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 دارد. یانتظام تیتنها مسؤول یمرتکب تخلف انتظام

 

 کارمند یمفهوم خطا. 5
 یمق دمات کارمند نسبت به اشخاص منوط به ح ل مس هله یمدن تیشناخت مسؤول

( یش       غل ی)خطایراداریازتقص       یرشخصیزتقصییمه       م اس       ت و آن تم

 باشد. المالتیب ایترعامیدولتبهمعناةبرعهدیراداریکارمندوتقصةبرعهدیرشخصیاست،تاتقص

مانن د  دی آینبهوجودمیمعةکهدرهنگامانجامحرفییخطا: آمدهاستیشغلیفخطایدر تعر

و  یعمل جراح  ایدر دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه  لیوک یخطا

و  یاز نقض اصول و قواعد موض وع یشغل یو... خطا ینقشه مهندس میمهندس در ترس

ک ه حرف ه را ب ه ش کل نامش روع انج ام نی مانن د اد،یآیمتعارف هر شغل به وجود م 

 .دیمتعارفمطابقاصولمسلمآنشغلتجاوزنمایازروشفنیعنی؛دهد

عب  ارت اس  ت از  یادار یک  ه خط  ا ان  ددهی  نعقیدان  ان ب  ر ااز حقوق یبرخ  

در انج    ام  یعم    وم ةمؤسس     هراداره    و»: یکس    ازماندولتیمتعارفیهاریتقص    

وارد نش ود.  یبه کس یانیکه از اعمال او ز ددرحدودمتعارفمراقبتداشتهباشدیفخودبایوظا

ل آن ؤواجتناع است و مس ابلرقیدستگاه غ یبرا رهایو تقص هاحدود البته اشتباه نیدر ا

آن ب ر عه ده   یحدودک ه تش خ نیاز ا رهایو تقص هااگر اشتباه یدولت باشد، ول دیبا

از  دی مس تخدم ب وده و او با یشخص یمزبور خطا یرهایاست خارج شود، تقص یقاض

ک ه ک رده انیس ندگانبیاز نو یک ی( 401: 1379 ،یی با بایمؤتمن.)«دیعهده خسارت برآ

 کی فهیانج ام وظ نیدر ح  ش انیا ریاست که تقص  نیا یادار یخطا یژگیو نیترمهم»

گفته  ورانشهیپ تی( در مورد مسؤول33: 1376 ،یغمام)«رودیبه شمار م یاحرفه ریتقص

 تیاس ت، ن ه مس ؤول یق رارداد تیمسؤول هازماندر اک ر  تیمسؤول نیشده است که ا

ه  ا م  رتب  قراردادباآنةلیانبهوس  یمخدماتبهمشتریارائ  ه و تقد یه  ا ب  رانآ رای  . زیقه  ر

 یق رارداد تیک ه مس ؤول ییخصوص معتقدند:در ج ا نیدر ا زیدانان ن. حقوقباشندیم

-12: 1382 ،یاحم د یخارج از قرارداد اس تناد کرد)بهرام  تیبه مسؤول توانیباشد نم

13.) 
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ک            ه  نپرس            شیام            ا پاس            خ ب            ه ا

 اس ت،یکاداریوکدامیکشخص ینخطاهاکدامیش ودوازبیکازاعمالکارمندخطامحس وبمیکدام

 ان دارائهنمودهیش غلیخطایسندگانبرایکهنوییارهایب اره ب ه معنی است که در ا نیمستلزم ا

  ور مختصر اشارهشود:به

در  نیاس ت، بن ابرا یع اد یوج ود خط ا اریمع یکه رفتار شخ  عاد گونههمان

در  یعلم تیو صالح یرفتار شخ  متعارف از آن صنف که از لحا  آگاه یفن یخطا

است  یاست. منظور از اصول ثابت و مستقر اصول یشغل یحد معمول باشد مالك خطا

باش      ند و  نداش      تهو یاه      ا مناقش      هک      ه رج      ال ف      ن، در آن

 .ندارندیامبودهودرآنمجادلهیآنتسلتبهیاک ر

در  رایز ،در نظر گرفته شود زین ا هکردهاستکهاورااحیداوضاعواحوالخارجیالبته با

ک  ه ممک  ن اس  ت  یوج  ود دارد. ب  ه نح  و ییهاهس  طوح و درج   یمش  اغل فن  

 یفن  اری ه ا معاز آن کی ه ر  یبرا دیبا نیندرجهوسطحباشد؛بنابرایچندیندارایکشغلمعی

 یدر رفت ار و انج ام عم ل فن  یپزش ک عم وم نمون هیبراوجود داش ته باش د.  یخاص

. داردیی                       هاکپزشکمتخصص                       تفاوتیشازیخو

ه ر گ روه از مش اغل  یب را دی با پزشکمتخصصتفاوتدارد،پ،یاوباخطایخطایابیبالتبعارز

در  م  الیبرااز همان گروه اس ت.  یشخ  متوسط یکه رفتار فن درنظرگرفتهشودیاریمع

 .باشدیکمیلدرجهیوکیارخطایرازمعیکارآموزِوکالتغیبرایشغلیارخطایوکالت مع ةحرف

دان                  ان فرانس                  ه از حقوق یبعض                  

ک   ه  اس  تییخطایعادیخطا. ان   ددرهنگامانجامشغلتفاوتقائلش  دهیشغلیوخطایعادینخطایب

خط ا  کهنیبدون ا شودیاست، مرتکب م اوةکه حرف یشخ  در هنگام انجام دادن کار

 یکه پزشک در هنگام عم ل جراح نیآن شغل داشته باشد. م ل ا یبه اصول فن یارتبا 

ام  ا  ؛یشخص  عادیانحرافازرفتارمعمولیعنیارمشهورخطا،یمعیعادیارخطایمس  ت باش  د و مع

اس  ت ک  ه ش  خ  در هنگ  ام انج  ام حرف  ه مرتک  ب آن  یخط  ائ یش  غل یخط  ا

ه پزش    ک در ک    رآنی    نظ. باش    دیآنحرفهمرتبطومتص    لمیشودوبااصولفنیم    

مگر  ست،یمسوولنیشغلیوردرخطاشهیپ داناننحقوقیبهنظرا. چاراشتباهشوددیماریصبیتشخ
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عم ل و  یموج ب س لب آزاد تیه راس از مس ؤول رایباشد. ز نیاو سنگ یخطا کهنیا

ام ا در  ؛و باع  انسداد باع علم و دانش خواهد شد گرددیو اعتماد در شغل م نانیا م

 ،ن دارد یمنطق یةبودن خطا پا نیاز جهت لزوم سنگ یبندمیتقس نیکه ا دگفتیجواع با

در مقاب          ل دارندیتش          غلینانوامنیاجبها میگراحتیدیااشخاصفنیرااگرپزشکیز

ک ه تع داد آن  یش غل یدر براب ر خط ا یترشیتبیاجبهحمایانمشاغالحتیمارانومشتریزبین

ب ه  شیخ و یفن  یدر مقاب ل خط ا یروزافزون است دارند و الزم است که شخ  فن

 (همانباشد.) نیسنگ ایمسوول باشد، خواه خطا سبک  یعاد یمانندخطا

 یرا ب       ه منظ       ور اج       را یهرگ       اه کارمن       د عم       ل ادار

رعیسبکوغینراهمرتکبخطایکهادارهازاوخواستهاست،انجامدهدودرایبههدفیابیفهودستیوظ

اگر  یمحسوع شده و دولت مسوول جبران خسارت است. ول یاو ادار ریتقص گرددیمد

ب ه  یشخص  ریتقص  کیرد،ینباشد و عمداً صورت پذ فهیانجام وظ یاوبرا بارانیرفتار ز

در حک م عم د  زی رت نص و نیدر ا فاحشباشدینهرگاهرفتاراوخطایچن. همرودیشمار م

 یامر در مورد کارکنان ش هردار نیا نیبنابرا ؛(32: 1376 ،یآور است)غمامبوده و ضمان

ه ا  یو شهردار مانکارانیپ تیکمسؤولیتفک یمبان ی. در ادامه به بررسباشدیصادق م زین

 پرداخت. میخواه

 

 یمدن تیمسؤول یمبان. 6
ب                                   ه ش                                   هادت 

کی حقوقیحاکمنبودوافرادتاحدودی،برروابطاجتماعیکنونیقانونبهمعنایةخدرروزگاراناولیتار

ک   ه ب   ر نق   ش ق   انون  یپ   ، از ظه   ور مک   اتب یول    ؛ردن   دکیتمیگررارع   اید

 یمبن ا فی. پ، هر تکلدیمگردیصورت قانون مدون تنظ فافرادبهیدداشتندحقوقوتکالیتهک

مورد توجه قرار  یحقوق ینهادها ینظر یمطالعه مبان نیکرد و بنابرا دایپ یو قانون ینظر

 گرفت.

 ج ادیک ه ا یخط ر ای انیعام ل ز ریتقص  ییدر حقوق اروپا یمدن تیمسؤول یمبنا

از حق  وق اش  خاص اس  ت. ه  ر  تی  گ  ذار در حماق  انون نیتض  م ای  نم  وده 
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به  یینتوانسته است به تنها یول قتراباخودبههمراهدارد؛یازحقیه،اگرچهبخشینسهنظریکازای

در عل م  یمدن تیمسؤولیشود. در خصوص مبان رفتهیپذ تیمنحصر مسؤول یعنوان مبنا

... مط رح هخطردربرابرانتفاعوینظر ر،یهتقصینظر هرفاهوشر،ینظر چونهمییهاهینظرحقوق 

 .مدادیقرارخواهیهاراموردبررساز آن یشده است. که در ادامه برخ

ک          ه در حق          وق اس          الم ب          دون آن ام          ا

که هدف آن رفع خس ارت  وجودداردیروخطرمطرحشدهباشد،اصولکلیچونتقصییهاهینظر

غص ب و  ب،یاتالف و تس ب د،یاصول در قالب قاعده الضرر،  نی. اباشدیو جبران آن م

از  کی     ه     ر  یاس     ت. در ادام     ه ب     ه بررس      افت     هییمانن     د آن تجل

 .مپرداختیمطرحشدهدرعالمحقوقوفقهخواهیهاهینظر

 

 یمدن تیمسؤولیحقوق یمبان. 1-6

 ریةتقصینظر. 1-1-6

انس ان در  تیک ه مس ؤول نباوراستیبرایزبههمراهدارد،مبتنینیهکهخاستگاهغربیننظریا

و  نیت ریهیادع ا ش ده اس ت ک ه ب د یمرتکب شده است. حت  ییاست که خطا ییجا

(. در 9: 1379 ان،یاس ت)کاتوز انی عام ل ورود ز یخط ا تیمسؤول یمبنا نیتریعقالن

مجب ور ب ه  دهیدانیرا مفروض دانسته تا ز انیعامل ورود ز ریامور قانونگذار تقص یبرخ

. کندیاستفاده م ریاثبات تقص یبرا ییدادگاه از اماره قضا زینشود. گاه ن یو ریاثبات تقص

کش ور فرانس ه اع الم نم ود، اگ ر از  وانید ستمیقرن ب یتفکر در ابتدا نیهم یدر اجرا

 دی دارد و با اءیمح اف  اش  ریوارد شود داللت بر تقص  یگریبه د یمنقول خسارت اءیاش

 واناعالمنمودین دیبعد هم ی(.مدت37: 1382 ،یاحمدیخود را ثابت کند)بهرام یریتقصیب

معاف نش ده، بلک ه مانن د  تیخود از مسؤول یریتقصیمنقول با اثبات ب اءیکه محاف  اش

خواهد ب ود ک ه ثاب ت کن د حادث ه  یمبر تیاز مسؤول یتنها در صورت هاوانیمحاف  ح

ک     ه نی     از ق     وه ق     اهره ب     وده اس     ت.با توج     ه ب     ه ا یناش     

ب ود و ب ا توج ه  «یشخص » یدر ابتدا وص ف ریتقص داشتهاست؛یاخالقییر،مبنایهتقصینظر

 یابی  ه  ر ش  خ  ارز یهاتیخصوص   گ  ریو د یو م  اد یو اجتم  اع یبهوض  ع روح  
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  (.37: 1382 ،یاحمدی)بهرامشدیم

 م دامک ه  یمدن تیمسؤول یهادر حل مشکل ریتقص یةنظر ییاما با اثبات عدم کارا

،یرجنبهاجتماعیتقص  یآندستبرداشتهوبرایهاخالقیهازتوجیننظریشد، رفدارانایزمیترندهیچیپ

عم ل ش خ  قاب ل س رزنش  س تیالزم ن میرامقصرفرضنمائیکهشخصآنیقائلشدندوبرا

. طتوجهداش   تیومتعارفدرجامعهودرهمانشرایکانسانمعمولیدبهرفتاریبلک   ه با ؛باش   د

 (.112: 1379 ان،ی)کاتوزکاموردقبولقرارگرفتیهدراروپاوآمریننظریا

منحص ر  یمبن ا توانیرا نم ریبا توجه به مطالب فوق واضح است که ارتکاع تقص

که در رواب  کارگر و کارفرما هرچن د ک ه کارفرم ا مقص ر شمرد. چنان یمدن تیمسؤول

تحم       ل  یج       ا ک       ه ب       راام       ا از آن ؛نب       وده اس       ت

ک ه  الزمبهذکراست. شودیترازکارگراست،امروزهمسوولشناختهمازکارمناسبیناشیهاانیز

 یب ر مبن ا رباشدیتقص ةی، نظریتشهرداریما در مسؤول یممکن است گفته شود: اگر مبنا

شخ  کارمندان به بار آمده اس ت از  یرا که از خطاها ییهاتخسار دیبا ریتقص ةینظر

 تیمسؤول هینظر نیآنان باز شناخت، چراکه به موجب ا یادار یاز خطا یناش یضررها

هر ک، بار گناه خ ود  یعنی. دیاو به وجود آ ریاز تقص انیخواهد بود که ز یمتوجه کس

و ض عف س اختار خ ود  ریت دبو دولت مسوول نق  سازمان، سوء کشدیم را به دوش

 (37: 1376 ،یاست.)غمام شیخو یخطاها بندیپا زیبوده و کارمند ن

و ب ه تب ع آن  فه دولتیوظیقانونیدمبنایبا لشود، او رفتهیپذ یلیتفص نیالبته اگر چن

 تیک ه ص الح ییمرج ع قض ا وبع دها در پرداخت خس ارت اح راز ش ود  یشهردار

. روال ب ر گرددمشخ   دیاست، با تیدو مسؤول نیدو خطا و به تبع ا نیبه ا یدگیرس

 ییقض ا یمترت ب ب ر آن مراج ع عم وم تیکارمند و مسؤول یشخص یکه خطا ناستیا

 یکه اثر اص ل اندانداشتهینبیدولتچنیتمدنیمسوول ةدانان فرانسه درباراز حقوق یاست. برخ

 نی یو تع س تین یدگیمرجع رس  تیصالح نییتعجزیوشخصیراداریانتقصیکمیتفک ةینظر

 (.24: 1376 ،ی)غمامقرارگرفتهاستینهدفاصلیشعاع امسوول جبران خسارت تحت

 

 نحقیةتضمینظر. 2-1-6
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 ةی               ک               ه نظر نباوراستواراس               تیهبرایننظریا

 یم دن تیمس ؤول یاست و از هدف اصل انپرداختهیرفتارعاملزیابیجادخطربهارزیروایتقص

: داردیانمی  هبیننظریغاف  ل مان  ده اس  ت. ا باش  د،یم   دهی  د انی  ک  ه جب  ران خس  ارت ز

کند و از ام والش  یکامل زندگ تیسالم و در امن یادر جامعه هرکسازافرادجامعهحقدارد

. نحقوقاحترامبگذارن            دیدبهایزبایگراننیو د دی            اس            تفاده نما

جبران  ح ةنبرندیلهعامالزبیدبهوسینرود،بایازبیجهاگرحقیتخواهدکردودرنتیزازآنحمایقانونن

( 37، 1382 ،یاحم  دیبهرام  )«ساس  تاركیبور»اس  تبهنامیهفردیننظریگذاراانی  ش  ود. بن

ب ر  یگ ذار مبن قانون نیتضم یرا بر مبنا یمدن تیکه تمام موارد مسؤول درصدداستیو

ک ه عام ل نی بدون توجه ب ه ا د،یهنمایاز حقوقاشخاص در جامعه توج تیحف  و حما

را  تیمس ؤول نی ا ر؟ی خ ای دارد تیمس ؤول ریداشتن تقص ایخطر  جادیبه صرف ا انیز

البت   ه  دان   د،یاز حق   وق اف   راد اجتم   اع م    تی   گ   ذار در حمانقانو ةاراد ةالزم   

اش   کال  یول    رواتالفمطابقباواقعاس   ت؛یبرمالغیرقانونیغةم لغصبوسلطیهدرمواردیننظریا

متع    ارف ح       یاس    ت ک    ه ش    خ  در مق    ام اج    را یزم    ان یاساس    

 اردت زاحم د گریکدیکه دو ح  با  گرمشکآلناستیاندیبهب. شودیمیگریاندیشموجبزیخو

. جودن                           داردکویچیحهیبرت                           رجیلیو دل

اقیهاتیمکردهودرگروهاولکهشاملحقفعالیناشکاالستارکحقوقرابهدوگروهتقسیازاییرهایبرا

در گروه  یول شناسد،یانرامسوولنمیردراعمالحقعاملزیاستجزدرصورتتقص... ویاسیوسیتصاد

و  دان دیانرامسوولمیدر هر حال عامل ز تاستیومالکیتجسمیاتوتمامیدوم که شامل ح  ح

 آور است.تح  ضمان یاست که اجرا یبه آن معن نیا

قاع ده  یعن یدر حق وق اس الم  یمدن تیمسؤول یاز مبان یکیبا  ینظر از جهت نیا

 ینف  یض رر ام ر دیبدون ترد یکه در حقوق اسالم بیترت نیاالضرر، شباهت دارد. به

ش ده ک ه در آن  ین یبشیافراد پ یبعض یبرا زین یحقوق  یشرا یشده است، اما در برخ

م رد، جس تجو نم ود.  یاز ضرر را مانند ح    الق ب را ییهاشهیر یابه گونه توانیم

 اعمال شود.« اضرار»آور باشدکه به قصد تضمان تواندیم یحقوق زمان نیاعمال ا

اس ت و  زتوجهش دهین«اضرار»به«ضرر»اتعالوهبریاتوروایاز جمله آ یدر منابع اسالم
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 لحقوقینقبیدبتوانگفتدرایش ا. اندداش ته«اض رار»مفهومةنیدر زم یمبسو  یهاها بح هفق

البت   ه  ؛ک   ه قص   د اض   رار باش   داص   ل ب   ر ع   دم ض   مان اس   ت، مگ   ر آن

مص   الح  یبعض    نحقوقواج   دیا. آن ابتش   ودیدتوسطمدعیدتوجهداشتکهقصداضراربایبا

 ،یاحم دی)بهرامهعملخودنخواهدبودیازمندتوجیدر اعمال آن ن ح یدارااست و  یاجتماع

1382 :37.) 

 

 ةخطرینظر. 3-1-6
ب     دون  یه     اتیمس     ؤول هی     ک     ه ج     زء نظر هی     نظر نی     ا

که هر ک ،  داردیانمیزدارد،بینیرتقدمزمانیهتقصیبرنظریخیدوازلحاظتاریآیربهحسابمیتقص

 یه اانی ز دی با آورد،یبه وج ود م  گرانید یبرا یخطرناک  یبپردازد و مح یتیبه فعال

ه ر ک ، »ب ود ک ه: نی خط ر ا هی داران نظر. شعار  رفدیجبران نما زیاز آن را ن یناش

 ت داردیچ ه اهمدگاهآنی ندیدر ا«. تحمل کند دیزبایآن را ن یهاانیز بردیرا م یسودکار

بلکه انتس اع ض رر ب ه فع ل خوان ده  ست،ینادرست بودن فعل باع  ضرر ن ایدرست 

 است.

 یم دن تیاز زم ره ارک ان مس ؤول ریکه با حذف تقص ناستیهایننظریدهاینفایترمهم

خوان ده  ریاز اثبات تقص  دهیدانیو ز رسدیتر به مقصود مجبران خسارت آسان یدعاو

 (.9ش، 1379 ان،ی)کاتوزشودیمعاف م

اس ت ک ه « ض رر ینف» قاعدهبه  هینظر نیشباهت ا هینظر نیجالب در مورد ا ةنکت

از  یبعض     یحت     ،در حق    وق اس    الم اس    ت یم    دن تیمس    ؤول یمبن    ا

منله الغ»باعنوانیازقواعدفقهیکیهرامترادفیطرفداراننظریران،شعارذکرشدهازسویدحقوقایاسات

 (.101: 1379 ان،ی)کاتوزدانندیم«هالغرمینمفعل

 توانن دیدو جمله که م نیا یشباهت ظاهر برخالفکه  ننکتهتوجهشودیدبهایالبته با

. در حق وق اس الم ش ودیم افتیییهامختلف باشند، تفاوت یهادر زبان گریکدیترجمه 

 .استومنظورازآنتالزمملکونماآتومنافعاست«الخراجبالضمان»تینضابطهمدلولروایا

در حقوق « ضرر ینف» ینیع تیخطر با مسؤول جادیا ةیاز تفاوت نظر دینبا نیچنهم
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 ؛آور اس تتوارد شود، ض مان یگریکه به د یانیاسالم غافل بود. در حقوق اسالم هر ز

 یاز فعل  یناش  انی ز« خط ر ج ادیا» هیدر نظر یاگر فاعل آن در خواع باشد، ول یحت

 نی (. ا37: 1382 ،یاحم دیفاعل آن س ودمند باش د)بهرام یآور است که براتیمسؤول

در  تیمورد انتقاد فراوان واقع شده است ک ه از آن جمل ه اثب ات رابط ه س بب زین هینظر

ها اگ ر از آن نیاند انتخاع موثرترکه چند عامل در بروز خسارت دخالت داشته یموارد

خ ود  ریبدون تقص  تیمسؤول کهنی. ضمن استیتر نتر نباشد، آسانمشکل ریاثبات تقص

 ،پرداختندآلنیهدس تبهتعدیننظریاران اد(.   رف100: 1379 ان،یاستکاتوز یعدالتیب ینوع

 خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند. هینظر یم الً برخ

 نی ا باش دیم رتب  م  پژوهشیاص لشود و به موضوع  انیب جانیددرایچه که بانآ

دارد. م الً درباره دول ت و  یترشیکاربرد ب یاشخاص عموم ةفوق دربار هیاست که نظر

 .های،شهرداریدولت یهاسازمان

شده از اعمال او  جادیدولت را خطر ا یمدن تیمسؤول یمبنا سندگانیاز نو یاریبس

است ک ه  یکاف تیمسؤول یاساس در دعوا نی(. بر ا44: 1376 ،ی)غمامندینمایم یمعرف

در  ی ور م ال اگر کس به د،یاثبات نما یارتباط خسارت وارده را با عمل اراد دهیدانیز

 تواندیگردد، م ریمس رییمجبور به تغ ایگمرك، متوقف شده  نیمهمور ةجینتیب شیاثر تفت

هرگاه در اثر مجاورت ب ا  ای. دیبابت بنما نیجبران خسارت وارد به خود را از ا یتقاضا

موج ب  ش گاهیپاال کی نفت  یهاعبور لوله ایندیبب بیآس یشخص یراندازیت دانیم کی

وارد  یخس ارت یاهس ته یه اشیدر اث ر آزما ای گرددیزراعیهانید خسارت ب ه زم وور

. جادخطرنامتعارفمسووالس                                           تید،دولتبخا رایآ

گرددض امنیبهورودخسارتبهافرادمیکهمنتهییپروژههایزهماننددولتدرصورتاجرایهانیشهردار

 .است

  

 یمدن تیمسؤولیفقه یمبان. 2-6

 قاعدة الضرر. 1-2-6
مه م  یو از مب ان یقواعد فق ه اس الم نیترقاعده الضرر از مهم ایضرر  یقاعدة نف
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قاعده در  نیدر حقوق اسالم است. البته فقها عالوه بر بح  ضمان، از ا یمدن تیمسؤول

م  ل  اره ایاز خ یاریبس  یاند. مبن ابهره جسته زین هاتاز جمله عباد یگرید یهانهیزم

 .اندالضرردانستهةازجملهشفعهراقاعدینحقوقیچنبوهمیارغبنوعیخ

؛ 176 :1371 ،ی.)بجنوردتاس   تیالضرررواةقاعدةلعمدیازفقهاءدلیاریدهبسیب   ه عق

اس  ت ک  ه آن  گرفتهش  ده)ص( امبریتمعروفپینقاع  دهازروایا( 24: 1382،یرازیمکارمش  

 ،(294-292 :،بابض رارینیکل«)الضرر و الضرار»فرمودند:« سمره ابن جندع»حضرت به 

از « عقب ه ب ن خال د» تیمطلب آمده است از جمله روا نیا زین یگرید  یالبته در احاد

 دینمایم انیدر خصوص ح  شفعه را ب امبریامام صادق)ع( که در آن امام)ع(، قضاوت پ

   ورنیو هم « الضرر و الض رار»شرکا حکم به شفعه کرد و فرمود:  نی)ص( بامبریکه پ

در خص وص  امبری از امام ص ادق)ع( قض اوت پ« عقبه بن خالد» یگرید تیباز در روا

ک  ه ب  اد خ  ود را یکس  ان ده  دیو دس  تور م کن  دیم انی  ه  ا بنخلس  تان یاری  آب

الض        رر و »گ        اه فرمودن        د: د و آنکردند،آبراحبس        نکننیمیاریآب

 (.241 قواعدفقه،ی،جزوهدرسیشکار«)الضرار

 ی:که در اسالم ضرر نفتوانگفتیزمیمنیازقرآنکریاتیادشدهبهموجبآی یعالوه بر احاد

از ض رر  زمعروفاس تین«نید»هیبقرهکهبهآةمبارکةازسور 286 ةفیشر یةشده است، م ل آ

نم                                    وده و  ینه                                    

سنینبهکاتبونویدصاحبدینبایعنیمجهولباشد،«ضاریال»کهاگر«دیضارکاتبوالشهیوال»:دیفرمایم

که کات ب هنگ ام نوش تن  نخواهدبودیهچنیآیضارمعلومباشد،معناینضرربرساندواگرالیدهد

 نکند. انتیخ

از  یبرخ                                                                       

اننقاعدهقائلش  دهیایبرایعقلیهدانستهومبنایراازمستقالتعقلیگریادیضرربهخودیزنفیسندگاننینو

نم وده  ینه  یکه شارع مقدس از ارتکاع فع ل ض رر ناستی. به هر حال قدر مسلم اد

« الض        رر»ام        ا در م        ورد مف        اد قاع        ده  ؛اس        ت

 ة(. درب ار143: 1385 ،ین یالخمی)الموسووجودداشتهاستیمبسو و والنیهانفقهابح یب

 ی( و برخ   324: ق.1409آن را ض   د نف   ع)ابن منظ   ور،  یمفه   وم ض   رر برخ   
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 ریس   وءحال تفس    گ   رانی( و د373: 1367 ،یحی) رنقض   درح یگرعدمنفعوگروهید

: س دینویم  کن د،یح ال معن ا م که ضرر را به سوءپ، از آن یاند. راغب اصفهاننموده

به خا ر فق دان  ای سوءحال ممکن است به خا ر قلت علم و فضل در نف، انسان باشد

از نداشتن مال و آبرو اس ت. ب ه هرح ال ض رر  یناش اینق  آن در بدن است  ایعضو 

چ   ه را ک   ه انس   ان دارا اس   ت، اع   م از نف   ، عب   ارت اس   ت از دس   ت دادن آن

 .گریددیزمفیااعضاءبدنوهرچیامالیاعرضی

دالل   ت  ةدر م   ورد نح   و یمختلف    یهاهی   الزم ب   ه ذک   ر اس   ت کهنظر

ه ا اش اره ب ه آن  یتحق نیکه به علت ارتباط کم آن با موضوع ا نقاعدهارائهشدهاستیا

 .شودینم

 

  قاعدة اتالف. 2-2-6
  ور اتالف است و منظور از آن به ةقاعد یمدن تیدر مسؤول یاز قواعد اساس یکی

منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تل ف  اییگریمال د یکه هرگاه کس ناستیاجمال ا

 یزی در اص طالح چ زی در برابر صاحب آن ضامن و مسوول خواهد ب ود. م ال ن د،ینما

 یآن مورد رغبت عقال بوده و در مقابل آن عوض  یاعتبار اییاست که به علت منافع واقع

 د.نپرداخت کن

دانان ب وده اس ت و در م وارد در کانون توجه فقها و حقوق ربازیقاعدة اتالف از د

 یقاعده برا نی ور م ال از ااند. بهاتالف را موجب ضامن بودن شخ  دانسته یادهیعد

و  طاریحجام، ختان، ب ب،ی ب تیو مسؤول هاتو جراح یدر تلفات جان تیاثبات مسؤول

 (.507: 2ج تا،یب،یزدییاند) با بائمانند آن استفاده کرده

( 60 :1367 ،ینجف «)فهو له ضامن ریمن اتلف مال الغ»قاعده از جمله معروف  نیا

از ش هرت  یول وجود ن دارد،   یعبارت در کتب احاد نیا نیگرفته شده است. البته ع

از مض مون  یک ه ح اک ییهاهاز نص وص کلم  یاریبرخ وردار اس ت و در بس  یادیز

 یعل  »عبارتس  ت از: ه  اآن نیت  رو مع  روف نیت  رک  ه مهم نجملهباش  دوجودداردیا

 .«یتودیدمااخذتحتیال
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ان د از کرده ناداس ت زی ن میاز قرآن کر یاتیقاعده، فقها به آ نیاستفاده از ا یالبته برا

ه ر ک ، ب ه » «کُمْیْبِمِ ْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ هِیْفَاعْتَدُواْ عَلَ کُمْیْفَمَنِ اعْتَدَى عَلَ» ةفیشر یةجمله آ

( و 60ص ت ا،یب  ،ی)الطوس ی وس خیش .«دی کن یشما تجاوز کرد، همانند او بر او تعد

از  40 ی ةان د. آقاعده ات الف ب ر ش مرده یهااز مستند یکیرا به عنوان  هیآ نیا گرانید

« ...وَةٌمِّ ْلُهَایِّوَةٍس     َ یِّوَجَزَاءسَ»: دی     فرمایک     ه م      یش     ور ةمبارک      ةس     ور

و ات الف مواخ ذه و ض مان اس ت. البت ه  یتع د یکه ج زاشودیهاستفادهمینآیازا القا

آن  راروشی است، ز اخصازمدعاهیآ نیکه ا داردیم انیدر مکاسب ب ی وس خیمرحوم ش

: 5ج، 1382 ،ی)انص ارشودینم  یفراموش است و ش امل خط ا و  یاعمال عمد ةدربار

165.) 

ان  د. ک  ار بردهو ام  وال ه  ر دو ب  ه ه  اتنفقه  ا قاع  ده ات  الف را در م  ورد ات  الف 

بیاتالفبالتسب»واسطهویموبیتلفکردنمستقیعنی«اتالفبالمباشره»نفقهااتالفرادردوبخشیچنهم

. اندتلفکردنباواسطهوس                                              ببمطرحنمودهیعنی«

 :داردیشعارمایقانونمدن 307 ماده. استصورتمستقلمطرحشدهندوعنوانبهیایدرقانونمدن

 «...بیتسب:...اتالف، استیلموجبضمانقهریامور ذ»

ب ه  آن 335 یال 231به بح  اتالف و مواد  یمدن قانون 330 یال 328 نموادیچنهم

( 545، 1353)ابوالحمد، س  ندگانیاز نو یالبت  ه برخ   افتهاس  ت،یباختصاصیبح    تسب

 مانن دیدعاو یدر خص وص برخ  بیمرب وط ب ه ات الف و تس ب نیک ه ق وان نباورندیبرا

چ ون ق انون  گ رید نیقوان نیگوباشد؛بنابراتواستجواعیکطرفآناست،نمیکهدولتیایدعاو

 شد. بیتصو یمدن تیمسؤول

 

 (یقهر)ضمان دیال یقاعدة عل. 3-2-6
. باش         دید،میاض         مانیدیالی،قاعدهعلیدربابضمانقهریگرقواعدفقهیاز د

اختصاص و بع د  ،دست مورد استفاده لهیبه وس زهارایتر چشیدستاست،انسانبیدبهمعنای

. به موج ب رودیتسل  به کار م یبه معن یمجاز یدر معنا بهطورمعمول. شودیمالک م

کند، ض امن آن م ال محس وع  دایتسل  پ یگریقاعده هرک، بدون اجازه بر مال د نیا
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را  یگ ریمتعل  به د لیاتومب یعنوان م ال اگر کسنشود. به. هرچند آن مال تلف شودیم

ب ه ص احبش برگردان د.  تیبرداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وض ع

 نی ضامن نق  و تل ف آن اس ت و ا ابد،یتسلطیگریقاعده هرک، بر مال د نیا یبرمبنا

 یاست. پ، اگ ر کس  یحکم وضع ةرندیو هم دربرگ یفیهم شامل حکم تکل تیمسؤول

را ب ه ص احبش مال موج ود اس ت، آن نیکه ع یزمان دیکند، با دایپ دستیگریبر مال د

ق، 1417 رفتاح،ی)ممتآنرابده دیاقیدم لیبرگرداند و در صورت تلف ش دن م ال مزب ور با

م ا  دی ال یعل »است که فرم ود:  فیشر ینبو تیقاعده روا نیمدرك ا نیتر(. مهم285

 .«یتؤد یاخذت حت

 یعلم                                                                         ا

سم»واواز«یحسنبصر» یرااز راندوفقطاهلسنتآنخودمطرحنکردهیی رادرکتبرواینحدیعهایش

 .تکردهاستیروا)ص( امبریواوازپ«بنجندعةر
 
 فاءیاست. 4-2-6

. فاءاس                                        تی،استیگرازاسبابوموجباتقهریدیکی

. اس            تیزیگرفتنواخذکاملچیبهمعن«یوف            »ش            ةیفاءازریاست

. ش           ودیکاربردنواجراکردناستعمالمبهیفاءبهمعنیواژةاس           تیدراصطالحگاه

. کاررفتهاس      تنمعناب      هیبههم«تتمت      عیاهل»فاءدربرابریتاس      تیبهعنوانم االهل

 یگ ریمنفعت مال د ایاز عمل  یمند شدن کساز بهره متداوآلنعبارتستیاصطالحیامامعنا

 (404: 1ج، 1378 ،یداده شده است.)امام ازقبلکه  یبرحسب اذن

. ریفاءازمالغیهماس    تیکیرویفاءازعملغیاستیکی. ش    ودیفاءدردومورداجرامیاس    ت

 .میینمایمیهاخوددارندوپرداختشدهاستکهبهمنظوراختصارازذکرآنیزبهاینیدرقانونمدن

 

 یشهرداریمدن تیمسؤول یمبان. 7
را جب ران  یم دن تیقواعد مس ؤول یحقوق هدف اصل شمندانیانداز یرویاگر به پ

 ه   ایوبهتبعآنش   هرداردولت م،یوارده ب   دان انی   ز میو ت   رم دهی   د انی   خس   ارت ز

در  هام روز ه ایش هردارک ه  یبا توجه به نقش  ژهیو به. نخواهدماندینقاعدهمست نیزازاین
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جانبه مداخل ه  ور همه هب یون اجتماعوش یآن در تمام یو به مقتضا کنندیم فایجامعه ا

 .اراستیها بسآن یآور براورزندواحتماالنجاماعمالضمانتیم

رس شودبهنظرمییمانکارانانجاممیهاتوسطپیشهرداریهاتیازفعالیکهبرخنیباتوجهبها

انتیش هرداریقراردادیهامانکارانو رفیچهفعلمربو هبهخودپهاچنانددرهنگامبروزخسارت

مرتبطش یبهشهرداریلیدالنانتساببهیچهانصورتچنانیرایمانکارمربو استدرغینعملبهپیابد؛ایساب

. مسوولجبرانخس                                         ارتواردهخواهدبودیود،شهردار

. قائلبودیمانکاروش    هردارینپیبینیتضمتیمس    ؤولیتوانبهوجودنوعیزمیمواقعنیالبتهدربرخ

  .ندیآیدهمسوولبهشمارمیدانینحالتهرکدامازدو رفدرمقابلزیدرا

گ ردد در  گرانیمتوجه د یکارمند خسارت یخطا لیبه دل کهیالزمبهذکراستدرصورت

. ماس تیمستق یتینسبت به اعمال کارکن ان خ ود مس ؤول هایتشهرداریصورتمسؤول نیا

 ای  ن  ه ب  ه س  بب خط  ا  یش  هردار بارش  ود،انیبکههرگاهکارمن  ددولتمرتکبعملزینترتیبها

خواه د  تیدار مس ؤولعه ده می ور مس تق بهخود  یخطا لیکارمند که به دل تیمسؤول

بلکه ب ه ص رف ص دور  ست؛یکارمند ن تیتابع مسؤول یتشهرداریمسؤول جانیا دربود. 

عم ل ب ه  گ ریداز کارمند، اداره مسوول جبران خسارت است. به عب ارت بارانیز یخطا

 . میت دهنسب انیکه ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زبدون آن گردد،یمنسوبم یشهردار

ب ه  ه ایحکومت و ب ه تب ع آن ش هردار تیشده ضابطه مسؤول ذکریهاحیبنابرتوض

 171ضات که به موجب اص ل قیمدن تیدر مسؤول توانیکارکنان را در حقوق ما م یجا

 یم دن تیمس ؤول یه اجل وه نیاز ب ارزتر یکیاست و  دهیگرد ینیبشیپ یقانون اساس

. رود،مش اهدهنمودیش مار م  هاعم( نسبت به اعم ال کارکن ان خ ود ب  یدولت)به معن

 :داردیمقررم 171اصل

هرگ                                 اه در اث                                 ر »

متوجه یامعنوییقحکمبرموردخاصض   ررمادیادرتطبیادرحکمیدرموضوعیااشتباهقاضیریتقص

ض  امن اس  ت و در  یاس  الم نیمقص  ر  ب    م  واز ریگ  ردد، در ص  ورت تقص   یکس  

 .«شودیجبرانمدولتةلیصورت خسارت به وسنیرایغ

م  ال  یبرا یعنی،در حکم عمد باشد ریکه اگر تقص اندحکردهیدانان تصرالبته حقوق
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زده و بدون مش ورت ب ا همک اران ش تاع ییقضا هیها و روبدون خواندن کتاع یقاض

 یو اخالق  یاس یو آم ال س ه ازهی انگ یرا فدا قتیکه حقآن ایو  ردیبگ ییناروا میتصم

 ییگون     ه اعم     ال را ک     ه ع     رف قض     انی     خ     ود گردان     د، ا

 (.159ش، 1ج، 1380 ان،ی)کاتوزددرحکمعمددانستیزبایپسندد،نینم

کارمن  د در چه  ارچوع  یاحرف  ه یاگ  ر خط  ا ذکرش  ده،یهاحیتوضتوج  ه ب  ه  ب  ا

اع  م( مس  وول جب  ران خس  ارت  یدولت)ب  ه معن   ادرحکمعمدنباش  دییفباشدوعمدیوظا

اس ت، ک ه  نی ا« صاحب غرام ت اس ت متیصاحب غن»قاعده  یکه مقتضاناست.چنا

قاع دة  یمقتضا از مال دولت و نه از مال کارمند پرداخت شود. دیبا هوارد یهاتخسار

حق وق  تی که چ ون حکوم ت ب ه منظ ور رعا ناستیزاین«ستیارزشنیبیچفردیمال ه»

 ینموده است و برخ  زیرا تجو گرانیتخلف و اضرار کارمند به د یجامعه و نظام اسالم

را ک ه ب ه  ییهاتخسار دیبا رفتهیاز مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذ

 جبران کند.  شود،یها به افراد وارد معمل آن ةواسط

 ةی نظر روانی پ ژهی و هو ب  س ندگانیازنو یکه برخ  ییمبنا زیدر حقوق موضوعه ن

 امؤسس هیکارمن د ب ه س ازمان  ب ارانی عمل ز تیمسؤول میدادن مستق نسبتیبرا ریتقص

 ای که هر اداره  شودیاست. گفته م یاشخاص حقوق تیمسؤول ةینظر اند،دهیبرگز یدولت

، یهمانندش                   هردارینهاد ای                   ارگ                   ان 

. بارخوداس        تانیمس        ووالعمالزیاستومانندهرشخصحقوقیعمومیکشخصحقوقی

ش مار  نشخصبهیدهند،اعمالمنسوببهایانجام م ینام شخ  حقوقکهکارمندانادارهبهیاعمال

کارمند  یشخ  محسوع هستند، پ، خطا نیا یهااندامکارمندان به م ابه رای. زندیآیم

 تیم شخص قاع ده از مفه و نی اس ت. ا یش خ  حق وق یخط افهیانجام وظ نیدر ح

 گرفته است. منشایحقوق

هرچ ه بهت ر ع دالت در م ورد  نیکه در جهت ت هم کندیجابمیا یالبته منط  حقوق

و  یعم د یرهایتقص  یعنیف ه،یانج ام وظ نیدر ح  یکارمندانش هرداریشخص یخطاها

ب ه  یکارمندوش هرداریعنیهردومس وول باش د،  یش هرداره تنها کآن یاو به جا نیسنگ

 دی نبا یکه شخ  حقوقنیبر ا دیبا تهک گرید یمسوول خواهند بود. برخ یصورت جمع
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نسبت ب ه  یشخ  حقوق تیاند مسؤولاعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده جیاز نتا

ک ه ب ه  یعمل  یدر اج را یاختص اص دارد ک ه کارمن د یاعمال کارمندانش به م وارد

خ ود ب ه ب ار  یخطا جهی، خسارت را در نتتدادهاسانجام یاز شخ  حقوق یندگینما

ک             ه  یآورده باش             د. در خص             وص اعم             ال

 اشباش   دفهینانجاموظیبهخسارتش   ود،هرچندکهدرحیستاگرعملکارمندمنتهیبردارناب   تین

منس وع  یبه شخ  حق وق یعمل نیخواهد داشت. چن یاو را در پ یشخص تیمسؤول

رفتن  نیباع  از ب نیتضم نیا گرانقراردهدیرامسوولدیگذارشخصرااگرقانونیز گردد،ینم

 بی  ور م  ال در ات الف و تس ب هب  ش ود،ینم  یم وارد نیخطاکار در چن  تیمسؤول

را تل ف کن د،  یگ ریکار مال متعل  به د نیدر ح یراه ندارد، پ، اگر کارمند یندگینما

 (.318: 2ج، 1380 ان،یمسوول خواهد بود)کاتوز بهشخصه

 ه ایدولت و به تبع آن شهردار میمستق تیمباح  مسؤول نیفارد از ا گرید یاعده

ک ه از عم ل کارمن د  یتازحقوقشهروندیدانند،حماینحقمیتضم یةبر نظر یتر متکشیرا ب

  ی  ر نیترکه آسان کندیاست، اقتضا م دهیدانیز یهمانند شهردار یسازمان عموم کی

 یش هردار میمس تق تیشود. اعتقاد و التزام ب ه مس ؤول دهیجبران خسارت او برگز یبرا

 دهی  البت  ه ب  ه عق ؛(43: 1376 ،ی)غمامجهاس  تیننتیب  ه ا دنیرس  یح  ل براراه نیبهت  ر

که تنها بر خطر  ریدولت نه بر تقص یمدن تیمسؤول یعموم یمبنا ،یفرانسو ورواستادیر

 یهمانن د ق انون مج ازات اس الم ین داخلیش ده از اعم ال او ق رار دارد. در قوان جادیا

 .شودیم دهید المالتیب ایحکومت  تیاز مسؤول یهارگه

گیچکس  درمقابلدیاتبح ،هیلمباح ذکرشدهالزمبهذکراست؛درعلمحقوقدرکلیدرتکم

وحقیقیاشخاصازجملهحقیتمامیتبرایاناصلمسؤولیشود؛اماباورودضرروزیمسوولشناختهنمیر

ایاثباتیهالیازمندوجوددلیان،نیتدرقبالبروزضرروزیشودونبودمسؤولی ابتومسلمشناختهمیوق

  .ست

ست،بلیواردهمطلقنیهاتدولتدربرابرخسارتینباوروجودداشتهاستکهمسؤولیدرگذشتها

. دنوععملرادرنظرداش         تیبایکهاعمالدولتبستهبهنوععملمتفاوتبودهاستوبههنگامبررس

  .اندکردهیبندمیتقسیتواعمالتصدینباباعمالدولترابهدوبخشکالناعمالحاکمیدرا
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اس  تکهبهویاستکهدرانجامآندولتقدرتمطلقوحاکماجتماعیت،اعمالیاعمالمربو بهحاکم

. اس    تیامصلحتاجتماعییکمنفعتعمومیلبهدنبالدهدوباانجامعمیهابهمردمفرمانملهآنیس    

استوبهدنباالعمالحکومیککارکرداجتماعیدولتبهدنباالنجامیاسیاستکهقدرتسیاعمالیاعمالتصد

  .ستوممکناستجنبهکسبدرآمدهمداشتهباشدیتبرافرادن

یگرانهواجدجنبهمسؤولیهمعتقدندکهدولتتنهادرقباالعمالمربو بهتصدیننظری رفدارانا

. نداردیتیخودمس                                        ؤولیتیتاست؛امادرقباالعمالحاکم

تایتداردوسلبمس  ؤولیهعمومیتقوهمجرینداردومسؤولیگر رفدارانچندانیهدیننظریامروزهایول

. نکردهاس                                         تیاستکهقانونمعیزدولتمنجربهموارد

همدرقباالیستندبلکهاشخاص  حقوقیتنیمسؤولیدارایقی،تنهااشخاصحقیگرازنظرحقوقیدیانیبهب

گستردیحقوقیهاتیرشخصیتسایتدولتازدامنةمسؤولیندامنةمسؤولیبنابرا اند؛عمالخودمسوول

  .شودیترمزدرقباالعمالشگستردهیتنیشود؛مسؤولیترمزاندامنهگستردهیتراستوهرچهمه

لعنوانمسؤویدرذیراشخاصحقوقیزهمانندساینیران،شهرداریایتمدنیمسؤولیدرنظامحقوق

. رندیگیقرارمیر،موردبررس                                               یازفعلغیتناشیل

تراداش  تیژهازمسؤولیعامووییهاژهخودگونهیوویفکلیوظایدراجراینهممکناستشهردارینزمیدرا

. هباش                                                                             ند

هاواتبرمعابر،بنایازمالکیناشیهاتینومقرراتمسؤولیقوانیچوناجراهمییهام الًممکناستدرعرصه

. باش                              دیشهرداریتبرایوبناهاموجبمسؤولیاراضیقدامبهتملکقانون

نیش  ودکهایان،مسوولشناختهنمیبرخالفورودزیوجودداردکهشهرداریهرچندکهدرمقابلموارد

: چ       ونده،فعل ال وعللموجههمیدانیرزیتقص       : نبرش       مردیتوانچنیمواردرام

 .قانونواعمالبرخاستهازاضطراریدفاعمشروع،اجرا

لقواعیددرذیهاهنگامبارشبرفرابازششنونمکدرمعابروپلیازعدمریناشیومالیاماخسارتجان

. نداردیتطرحکلیقابلیفریتکینهقواعدمس             ؤولینزمیرادرایکرد،زیبررسیتمدنیدمسؤول

. اس                                              تیوقهریبهدوشکلقراردادیتمدنیمسؤول

هاذکرشخسارتیاصلجبراندولتیرادخسارتاستکهبرایمایتقسینهمبناینزمیدرایتمدنیمسؤولیمبان

. دهاس                                                                            ت
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دیوحدتعقیکنندوبهطورکلیدمیتهکیتقهریبرمس  ؤولیوبرخیتقراردادیبرمسؤولیبرخیازمنظرتوور

. نهوجودن                                                              داردینزمیهدرا

جافرضشودکهعنیت،عقدوقرارداداستهرچندکهممکناستدرایمسؤولیمبنایتقراردادیدرمسؤول

دیدرامسوولجبرانخسارتبزهیوجودداردکهنقصآن،شهرداریدگانوشهرداریدانبزهیمیقدوقرارداد

. کن                                                                          دیگانم

یهقراردادض  منی،بلکهبرپایرانهبرقرارداداجتماعیشهرداریتقراردادیسندگانمسؤولینویالبتهبرخ

. اندانافرادآندانس                                                                  تهیم

مقبپردازندودریمقرررابهش  هرداریهااتیشوندکههرسالمالینقراردادافرادملتزممیم الًبهموجبا

. دارش         ودراکهافرادجامعهازانجامآنعاجزندعهدهیشودکهامورمهمیمتعهدمیابلشهردار

رهمسؤیوغیره،نوسازی،پذیاتشهریافتعوارضوانواعمالیبادریبارهفرضبرآناستکهشهردارنیدرا

. بهش                       هروندانراجبرانکندیعیر بیوغیعیطبیهاتداردتاهرگونهمشکلیول

یراداس ت؛اماازجهتدیداشتهباشندمواجهباایکقراردادنانوشته،اماقطعییکهافرادباشهردارنیالبتها

ایتعامشهرداریتوانبهوجودمسؤولیفخودنکند،میبهتکالیچاقدامواهتمامیچههچنانیگر،شهردار

. رامسوولدانس                                                    تیستنادکردوشهردار

 بهیض مانقهریهمبایدگفتکهبرا یشهرداریهضمانتقهریدهبرپایدانیدرخصوصجبرانخسارتز

نحقاست؛امامهمیر،خطروتضمیةتقصیهانظرنآنیترذکرشدهاستکهمعروفیمتعددیمبانیورکل

. راس       تیةتقصیداردنظرییهکارایترازبقشیخس       ارتبینمبناکهدربح جبرانشهرداریتر

بهافرادنامحصورراازنظرتصورمس  یجمعیهاانیان،ورودزیدرمجموعدرخصوصزیهرچندبرخ

  .تعامداردیکمسؤولیناموریدرایدانند؛امابهزعمماشهرداریدشوارمیشهرداریبرایتمدنیؤول
 

 یریگجهینت
ش            د  انی            ک            ه ب گون            ههم            ان

رمتمرکزادارهامورشهررابرعهدهداردودررهگذرانجیوغی،محلیکسازماناداریبهعنوانیشهردار

موردتیتمدنیگرانرافراهمآوردکهدرحوزهمس  ؤولیفخودممکناستاسبابورودخسارتبهدیاموظا

. وجهقرارگرفتهاس                                                                 ت
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ردرحقوقموضیبرتقصیرشنظاممبتنیتبهپذیباعنایشهرداریتمدنیجهتمسؤولیهیتوجیمبانیدربررس

. رغافلماندیبدونتقص             یهاهیتوانازنظریر،نمیةتقص            یوعهماعالوهبرنظر

نجهتجبیهنبودهاس  ت؛بنابرایرقابلتوجیةتقصیهادرقالبنظرمواردجبرانخسارتیاریچراکهدربس

. هاتوجهنمودهیننظریدبهایبایتمدنیولانوتحققهدفمس                                ؤیرانز

-یذکرش                                                 دهبهنظرمیهاحیباتوجهبهتوض

عنینبودهکهدرموردش  هرداریامروزیربهمعنایتقصیشهرداریتمدنیرموردنظردرمسؤولیرسدتقص

. ردیگیبهخودمیراداریوانتقص                                                           

. تراداشتهباش   دیژهازمسؤولیعامووییهاژهخودممکناس   تگونهیوویفکلیوظایدراجرایشهردار

تبرمعابر،بناهاواقدایازمالکیناش یهاتینومقرراتمسؤولیقوانیچوناجراییکهدرعرصههاییهااقدام

. باش                        دیشهرداریتبرایوبناهاممکناستموجدمسؤولیاراضیمبهتملکقانون

تنهاباش  یفاموالشهرداریآنقائلشدهوتوقیبراییازهای،قانونگذارامتیهشهرداریحکمعلیدربح اجرا

. ممکناس                                                                     تیطیرا

یتوانچنینمواردرامیشودکهایان،مسوولشناختهنمیبرخالفورودزیوجودداردکهشهرداریموارد

: ده،فعل ال وعللموجهچونیاندیرزیقوهقاهره،تقص               : نبرش               مرد

 .قانونواعمالبرخاستهازاضطراریدفاعمشروع،اجرا

 یرا ب       ه منظ       ور اج       را یهرگ       اه کارمن       د عم       ل ادار

رعیسبکوغینراهمرتکبخطایدودراکهادارهازاوخواستهاست،انجامدهیبههدفیابیفهودستیوظ

اگر  یمحسوع شده و دولت مسوول جبران خسارت است. ول یاو ادار ریتقص گرددیمد

ص    ورت  یدنباش    د و عم     ف    هیانج    ام وظ یاو ب    را ب    ارانی    رفت    ار ز

در فاحشباش     دینهرگاهرفتاراوخطایچنه     م. رودیبهش     مارمیرشخصیکتقصیرد،یپذ

 آور خواهد بود. زدرحکمعمدبودهوضمانتینصورتنیا

 یاز خط   ا یناش    تیمس   ؤولیب   ه بررس یم   دن تیمس   ؤولق   انون  11 م   اده

 آنیهادرنظرگرفتهاستکهبهبررس     آن راجهتض     مانتیطیهاپرداختهوشرایش     هردار

قانون مس وولیت م دنی  11بخش نخست ماده  میشو یمتذکر م نهیزم نیا در: میپردازیم

 چ هچن ان»دارد:  یبخ ش مق رر م  نی پرداخته است ا یکارمندان شهردار تیبهمسؤول
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ها که به مناسبت انجام وظیف ه وابسته به آن یهاها و موس،کارمندان دولت و شهرداری

مسوول جبران  هشخص بهاحتیا ی، خسارتی به اشخاص وارد کنند یا در نتیجه بی یعمد

اص ل اولی ه، مس وولیت م دنی شخص ی  م ادهموجب این  هب«. خسارت وارده هستند...

چن ین  نی،بن ابراعنوان یک موسسه عمومی هکارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری ب

دیده ندارد. زیرا چ ه بس ا زی ان هنگف ت ای توانایی الزم را جهت حمایت از زیانمقرره

او غیرقابل جبران ب اقی بمان د. ذک ر ای ن نکت ه الزم  رنجناشی از اقدام کارمند، بواسطه 

« احتی ا یی ا در نتیج ه بی یعم د»است که اثبات تقصیر کارمند نیز به داللت عب ارت 

یفه برای در مواردی که پرسنل شهرداری، به مناسبت انجام وظ پ،امری ضروری است. 

احتیا ی در رانندگی با وسایل نقلیه متعل  به شهرداری، منجر به ای راد بی ةواسط هم ال ب

خسارت جانی و مالی به شهروندان گردد راننده مزب ور دارای مس وولیت جب ران ض رر 

 مگر در مواردی که در بند دوم ماده مورد اشاره خواهیم دید. ،خواهد بود

وارده  یهاتولی هرگاه خسار»... : قانونمورداشارهمقررشده 11بخش دوم ماده  در

مزب ور  یهاو موس ، ه امستند به عمل آنان نبوده است و مربوط به نق  وس ایل ادار

«. باشد، در این صورت جب ران خس ارت ب ر عه ده اداره ی ا موسس ه مربو  ه اس ت....

ه علی ت در قواع د عم ومی مس وولیت است نای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابط 

نمای د و تقص یر اداری را مدنی است که انتساع زیان وارده به عام ل زی ان را مق رر می

( ه ر چن د پ ذیرش 277، ص 1390پذیرد )صفایی، مبنای مسوولیت مدنی شهرداری می

ام مسوولیت مدنی شهرداری در این بخش از ماده را )ولو در مقام است نا بر قاعده( باید گ

متعل  به شهرداری را ب ر « نق  وسایل»که تکلیف اثبات اما نظر به این ؛م بت تلقی کرد

دیده قرار داده است و امکان رج وع مس تقیم ب ه او را من وط ب ه اثب ات ام ر دوش زیان

ه ا، زیرا باتوجه به حجم و گستردگی فعالیت ش هرداری ،مذکور نموده محل انتقاد است

بین ی مس وولیت م دنی رسد. در حالی که پیشرسایی به نظر میفامر دشوار و  اقت نیا

توان  د موج  ب حمای  ت از ش  هروندان و عام  ل مح  ض و ب  دون تقص  یر ش  هرداری می

فعالیت پرس نل و نی ز س المت وس ایل  ةها بر نحوبازدارنده به منظور نظارت شهرداری

 متعل  به خود گردد.
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ول ی در »... : ش دهمق رر  یمدن تیقانونمسؤول 11اما در بخش سوم و انتهایی ماده 

بر حس ب ض رورت ب رای ت همین من افع  ییهامورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقدام

اجتماعی  ب  قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت 

س نتی اعم ال تص دی و  ةاز نظری  ش ناسقانوندر ای ن بخ ش « خسارت نخواهد بود.

ده است. نخستین قانونی که در ای ران ب ه تفکی ک مزب ور پرداخت ه حاکمیت پیروی نمو

 1307مص وع س ال « قانون تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی ب ین اش خاص و دول ت»

است که تنها به تعریف اعمال تص دی پرداخت ه و آن را اعم الی دانس ته ک ه دول ت از 

ك و مس تغالالت و دهد مانند خری د و ف روش ام النظر حقوق مشابه افراد انجام مینقطه

اند اجاره و ام ال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفی مشابه، اعمال حاکمیت را اعمالی دانس ته

که دولت در مقام استفاده از ح  حاکمیت و اقتدار ملی و تنه ا ب رای من افع عم ومی و 

 اما اعمال تص دی ؛پردازد مانند وضع قوانین، اخذ مالیات، دادرسی و...اجتماعی بدان می

اعمالی است که دولت نظر به شخصیت حقوقی خویش و جهت اداره و حف  دارایی و 

دهد مانند بانک داری، اج اره، بی ع و... چون سایر افراد در رواب  خصوصی انجام میهم

 11(. بخ   ش اخیرم   اده 1390،493؛ ص   فار، 58، 1387 و 171، 1386)کاتوزی   ان، 

در آن، فاق د مس وولیت م دنی  ذکرش دهیدهاشهرداری را با قی یهانیز اقدام قانونمذکور

برای تهمین من افع »و « بر حسب ضرورت»اعالم کرده است هر چند ضواب  مبهمی چون

 موجب امکان گسترش حکم به موارد بسیاری خواهد شد.« اجتماعی

ت وان دریاف ت ک ه ق وانین ای ران حمای ت ک افی و با عنایت به موارد مطروحه می

عم ل نی اورده اس ت و ب ه  هدیده در قبال مسوولیت مدنی شهرداری برا از زیان شایسته

و مس وولیت  کندیمزیان دیده تنها ح  مراجعه به کارمند و عامل مستقیم زیان را اعطاء 

 یمدنی موسسه عمومی غیردولت ی ش هرداری را ام ری اس ت نایی و دارای قی ود بس یار

بینی مس وولیت مح ض و ب دون ری و حتی پیشدانسته است که نیازمند اصالح و بازنگ

 باشد.  یمدیده تر حقوق زیانتقصیر در راستای تهمین هر چه بیش

 

 منابع
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 ، انتشارات توس.حقوق اداری ایران.(1370ابوالحمد، عبدالحمید، ) .1

، چ ا  ش ده در مجموع ه مس وولیت م دنی دول ت.(1375ابوالحمد، عبدالحمی د، ) .2

تحوالت حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چ ا  مقاالت مندرج در کتاع 

 سوم.

، ته     ران: مؤسس     ه الرس     ائل.(1387روح اهلل) ،ین     یالخمیالموس     و .3

 )ره(.ینیمونشرآثارامامخمیتنظ

 .ی. تهران: انتشارات اسالم1، جلدیحقوق مدن.(1378)دحسنیس ،یامام .4

 .هیانتشارات اسالم، تهران: هیحضرهالفقیمن ال.ق.(139)صدوقخیش ه،یابن بابو .5

 .دارالفکر: روتی، بالعرعلسان.ق.(1409)الکرممحمدبننیالدابن منظور، جمال .6

 .هیدری، نجف: المطبعة الحمصباح الفقاهه.(1374)دابوالقاسمیس،یالخوئ .7

 .انیلی، تهران: اسماعلهیرالوسیتحر.(1374روح اهلل) ،ینیالخمیالموسو .8

 .انیلیاسماع، قم: مکاسب.(1382)یمرتض خیش ،یانصار .9

، ق م: مؤسس ه ةی نالفقهیالعناو.ق.(1418)رعب دالفتاحیم دیالس ،یالمراغ ینیالحس .10

 .یالنشر االسالم

 ، تهران: دانشگاه تهران.رانیا یحقوق ادار.(1353)دیابوالحمد، عبدالحم .11

 .انیلی، قم، مؤسسه اسماع1، جلدهیالقواعد الفقه.(1371)رزاحسنی، میبجنورد .12

، ته  ران: دوره یم دن تیج  زوه درس مس ؤول.(1385)دی حم ،یاحم دیبهرام  .13

 .هالسالمیعلارشد، دانشگاه امام صادق یکارشناس

س    وء اس    تفاده از ح      مطالع    ه .(1385)دی    حم ،یاحم    دیبهرام     .14
ارش د، دانش گاه ام ام  ی: دوره کارشناستهرانیحقوقیگرنظامهایدرحقوقاسالمودیقیتطب

 .هالسالمیعلصادق

 ، نشر میزان، چا  چهاردهم.مسوولیت مدنی.(1392)باریکلو، دکتر علیرضا  .15

؛ دی                        ،مجیاحمد؛ ،محم                        دیمیرح .16

شهردایتکارامدشهریریدارالزمهتوسعه،عمرانومدیپایمدهاآدر(.1393.)رضای،علیدیجمش

تآموزشوپژوهش یریمدیزی،معاونتبرنامهررازیشیشهردارینشهریتنویریفصلنامهمدراز،یشیر
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 .بهار(.8) 3، رازیشیشهردار

 ی، ته ران: دوره کارشناس قواع د فق ه یجزوه درس.(1385)یروشنعل ،یشکار .17

 دانشگاه امام صادق)ع(.

 ، نجف: مطبعه النجفرالقرآنیتفسیانفیالتب(، تایمحمدبن حسن)ب ،ی وس خیش .18

، مس وولیت م دنی.(1390اهلل، )صفایی، دکتر سیدحسین؛ رحیمی، دکت ر حبی ب .19

 انتشارات سمت، چا  دوم.

 ، تهران: دانا.یتحقوقیشخص.(1373محمدجواد)صفار،  .20

، انتش ارات بهن امی، چ ا  شخصیت حق وقی.(1390صفار، دکتر محمدجواد ) .21

 اول.

 ی، تهران: نشر فرهنگ اسالمنیالبحرمجمع.(1367)نیفخرالد ،یحی ر .22

 ، تهران: گنج دانش.2، جلدیحقوق ادار.(1378منوچهر) ،یمؤتمنیی با با .23

 ، تهران: دادگستر.دولت یمدن تیمسؤول.(1376)دیمج ،یغمام .24

 ، تهران: انتشارات دادگستر.یعحقوقیوقا.(1379ناصر) ان،یکاتوز .25

، جل د دوم، انتش ارات دانش گاه مسوولیت م دنی.(1387کاتوزیان، دکتر ناصر ) .26

 تهران، چا  هشتم.

، انتش ارات می زان، چ ا  مبانی حق وق عم ومی.(1386کاتوزیان، دکتر ناصر ) .27

 .مسو

. 2  یشتبابض رارحدی، کت اع معیاص ول ک اف.(1366)عقوعیمحمدبن  ،ینیکل .28

 .یقاتفرهنگیموسسهمطالعاتوتحق: تهران

 ، قم: دارالعلم.هیالقواعد الفقه.(1382ناصر) ،یرازیمکارم ش .29

 ، تهران: انتشارات سمت.یحقوق ادار.(1379منوچهر) ،یی با بایموتمن .30

 .یاءالتراثالعربیداراح: روتی، بجواهرالکالم.(1367محمدحسن) ،ینجف .31

، ق  م: مؤسس  ه النش  ر یع  روه ال  وثق .ق.(1417)می،محمدکاظمبنعب  دالعظیزدی .32

 .یاالسالم

 نیقوان
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 .رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس .1

 .1339مصوع سال  یمدن تیقانون مسؤول .2

 


