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ای ایف راستای در یردولتیعمومی غشخص حقوقی  یکشهرداری به عنوان  هدف: و زمینه 

 هاییرتممکن است باعث بروز خسا رسانی به شهروندانخدمات و تکالیف قانونی و وظایف

ی مشترک اشخاص حقیقی یا حقوق با دیگر نلیت مدنی آوو قواعد ایجاد مس که احکام گردد

 ی مسؤلبررسی مبانی حقوق دهدبوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می

هده عن بر دانستن شهرداری ناشی از عدم انجام وظایف و تکالیفی )ترک فعل( است که قانو

د ک نهالیت آن و چگونگی جبران خسارت به عنوان یشهرداری گذاشته و بررسی میزان مسو

 عمومی غیردولتی است.

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

کتب و  ای است و با مراجعه به اسناد،آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

 برای تحقق شقوق و شرایطی که لیت مدنیوهر چند که در ماده یازده قانون مس ها:یافته

تا  حدود ضمان آنها سسات وابسته به آنها مشخص وؤمسئولیت کارمندان شهرداری و م

اری مسئولیت شهرد میزانچگونگی و  ودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودنحد

یا  به صورت عمدورود خسارت به اشخاص  موجبناشی از ترک وظایف و تکالیفی است که 

 شود.می سهو

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 ه است.داری رعایت شدصداقت و امانت

شرط  در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو گیری:نتیجه

ول د. اد بونموجود باشد اشخاص حقوق عمومی از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواه

سب اینکه اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل ح
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 مقدمه. 1

ا خواهی بر جامعه انسانی اقتضحاکمیت اصولی همچون عدالت

کند تا همه اشخاص در برابر عملکرد و مناسبات خود می

و  داتای از مراود. این امر برای استقرار منظومهنپاسخگو باش

ی مناسبات هنجارمند و تضمین نظم و امنیت در جامعه ضرور

کته نباید به این   است. در فضای اشخاص حقوقی و اقسام آنها

به عنوان نمونة کامل شخصیت « دولت»عنایت داشت که 

باشد. وجود این عنصر یعنی حقوقی دارای حاکمیت می

حاکمیت و وجهه خاص آن که همان صالحیت است فراز و 

والت نهاد گیری و تحدر فرایند شکل  های فراوانینشیب

و مسئولیت اشخاص حقوقی ایجاد کرده است. شخصیت 

ر در فضای قرن شانزده د« دولت»تشکیل مبانی اولیه مفهوم 

ین ی اگیراروپا از جمله این تحوالت بنیادین است. بعد از شکل

 مفهوم متفکران زیادی در جهت بررسی حدود نهاد حاکمیت و

آن به بحث پرداختند که حاصل آن در دوره   تعیین دامنه

وری ها و بسط اعمال تئعالیة دولت اقتدار  شدن  کاسته اخیر

 که کارکرد حکومت قانون در تمام جوانب زندگی انسانی است

. ترین شرایط آن استآن تضمین حقوق افراد جامعه در عالی

ی ی اقتدار حاکمیتی دولت، پذیرش تئورمنشاء تحدید دامنه

هاست. حقوق بشر به عنوان تئوری رقیب حاکمیت ملی دولت

میت ولیت جایگزین حاکتر حاکمیت به مثابه مسئبه بیان ساده

 رسیبه مثابه اقتدار مطلق گردیده است. در این پژوهش به بر

در « شهرداری»مسئولیت مدنی نهاد حقوق عمومی غیردولتی 

 شود.برابر جامعه پرداخته می

 

 . مالحظات اخالقی2

اصالت در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 ها. یافته4

ص خسارت وارده به اشخادهد که، نشان میهای پژوهش یافته

به سبب اعمال اشخاص حقوق عمومی زمانی قابل جبران است 

ه مستند به عمل اشخاص حقوق عمومی باشد. ب که زیان وارده

 عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه

 ابلسببیت وجود داشته باشد. بدیهی است چنانچه این رابطه ق

طبیعی و  وده و یا زیان وارده ناشی از حوادثاثبات نب

ر اژوممترقبه چون سیل و طوفان و زلزله و غیره و یا فورس غیر

ین عمل اشخاص حقوق ب بوده باشد، چون رابطه سببیت

یتی در این لوعمومی و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مس

 اثبات رابطه اشخاص حقوق عمومی نخواهد بود. زمینه متوجه

متضرر از  یت مدنی به عهده شخصلور دعوی مسسببیت د

ین اات عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی است که البته اثب

حدی  دیدگان از اعمال دولت تازیان رابطه با توجه به وضعیت

دیدگانی که جبران زیان از زیان در نتیجهمشکل بوده و 

ر میس و پذیراین رابطه را نداشته باشند، امکان توانایی اثبات

هم  نخواهد بود. در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت

موجود باشد اشخاص حقوق عمومی از  در صورتی که دو شرط

 خواهد بود. اول اینکه جبران زیان و پرداخت خسارت معاف

دوم  اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال حاکمیت باشد و

 ضرورت و طبق قانون برای تأمین آن که، آن عمل حسب

 هر منافع اجتماعی به عمل آید. واضح است که با مفقود بودن

این دو شرط اشخاص حقوق عمومی ملزم به پرداخت  یک از

اعمال  خسارت خواهد گردید ولو اینکه خسارت ناشی از

 .حاکمیت دولت باشد

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

نوشتة « مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان»مقالة 

به چاپ رسیده  1395شکری و علی زارع که در سال طاهره 

ها به عنوان یک نهاد حقوق شهرداریاست. از نظر نویسندگان، 

رسانی به شهروندان عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات

که احکام و قواعد  هایی گردندممکن است باعث بروز خسارت

قی ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقو
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مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل 

پرسنل تحت  دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری ومی

آمرش است، هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی 

شقوق و شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری 

و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا 

حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن میزان 

تقصیر در انجام عمل موجب خسارت به صورت عمد یا سهو 

هایی همچون اجرای قوانین و بوده، مثاًل ممکن است در عرصه

ها و های ناشی از مالکیت بر معابر، بنامقررات، مسئولیت

 همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور

کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به 

ها گردد، لذا با شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری

بررسی این نوع مسئولیت در برابر شهروندان بصورت کلی 

پرداخته شده تا جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر 

 .(1) شهروندان مشخص گردد

« ها و مسئولیت مدنی ناشی از آنتکالیف محافظین راه»مقالة 

نوشتة مصطفی سلیمانی و محمدرضا پیرهادی که در سال 

محافظ در به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1394

 طرهیتسلط و س نکهیا ایمالک شئ باشد  تواندیم رانیحقوق ا

شئ تحت سلطه خود را  یبر شئ داشته باشد و نگهدار یفعل

 یمحافظ کس گرید یانجام دهد و آن را اداره کند. به عبارت

ه است و حق هرگون یتحت سلطه و تصرف و یااست که شئ

داشته باشد. با  اریختدر ا زیآن و نظارت بر آن را ن یرویاقدام

وزارت راه و  توانیو مقررات موجود م نیتوجه به قوان

و  یاریده ،یوزارت جهاد کشاورز ،یشهردار ،یشهرساز

نمود.  یرا به عنوان محافظ راه تلق یدارندگان راه خصوص

مسئول  یحفاظت و مراقبت نهادها تحت یامروزه معابر عموم

که نقص راه موجب  یدر صورت ،یاست و طبق مقررات جار

محافظ راه به جهت  د،یبه بار آ یبروز حادثه گردد و خسارت

شئ است و شئ مزبور تحت تصرف و  یکه دارنده اصل نیا

 میرژ مکلف به جبران خسارت است. باشدیم یو الیاست

 بر یاز راه مبتن یناش تیکشور ما در مورد مسئول یحقوق

قانون  14 یماده 3 یمحض است و طبق تبصره تیمسئول

از راه، باعث ورود  یاگر نقص ،یبه تخلفات رانندگ یدگیرس

کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان خسارت به استفاده

ملزم به  هتصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ را

اگر ثابت  یمحافظ راه حت نیجبران خسارت خواهد شد؛ بنابر ا

اوضاع و احوال  اینشده  یریگونه تقصچیکند که مرتکب ه

معاف  تیاز مسئول تواندیاو ناشناخته است، نم یحادثه برا

گذار نقص راه را به طور مطلق موجب قانون رایگردد. ز

زمان و  دینما بتکه ثا یدر صورت یو حت داندیم تیمسئول

معاف  تیمسئول نداشته از یاطیاقدامات احت یبرا یفرصت کاف

نخواهد شد. مقصود از نقص، هر نوع اشکال در راه است که 

 ایمحافظت، مراقبت  ،یو طراح شودیباعث ورود خسارت م

 .(2) ردیگیمرا در بر یمنیا

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

های تمرکز پژوهششد همانطور که در قسمت پیشین مشاهده 

ا باشد؛ امولیت شهرداری به صورت کلی میسموجود بر نهاد م

در  ئولیت شهرداریدر پژوهش حاضر، تمرکز اصلی بر مس

افاً د؛ مضباشمی وظایف قانونی آن تکالیف و ارتباط با عدم انجام

یی که مسئولیت کیفری شهرداری نیز در پرتو مقررات جزااین

 در پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

 است؛ یدولتریو غ ینهاد عموم کی ران،یدر کشور ا یشهردار

 یدر حوزه خدمات شهر یشهردار فیوظا یصوص بررسدر خ

 یفیوظا ،یقانون شهردار 55اذعان کرد که طبق ماده  دیبا

 فیبه موجب وظا یشهردار. هستندمتعدد و گسترده 

ر د یدولت یهاکه بر عهده دارد با اغلب سازمان یاگسترده

 ای فیاز اشتراک وظا یرابطه ناش نیاز ا یارتباط است که بخش

که قبال بر  یفیاز وظا یاست، چرا که برخ فیوظا یکینزد

 یدولت یهابوده در حال حاضر توسط سازمان یعهده شهردار

 ها، وتوجه به گستردگی وظایف شهرداری با شود.یانجام م

د کنیها با سایر نهادهای حاکمیتی ایجاب مارتباط گسترده آن

ت ها در قبال وظایف و تعهداکه وضعیت نهاد مسئولیت آن

 قانونی مشخص شود.
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 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

با در نظر گرفتن متغیرهای پژوهش حاضر در ارتباط با 

های تحقیق باید عنایت داشت که بررسی شخصیت محدودیت

های مختلف و همچنین مصادیق تعهدات و و حدود صالحیت

ار وظایف قانونی شهرداری در دایره موضوعات پژوهش حاضر قر

 ندارد.

 

 مسئولیت مدنیتعریف . 5-5

تکلیف شخص به جبران زیانی که به دیگری وارد شده، 

ا ینقض آن باشد  مسئولیت مدنی است خواه منشأ آن قرارداد و

ام عخارج از قرارداد، در این صورت مسئولیت مدنی دو معنای 

 ین کهگذار است به ادر معنای عام: الزام قانون و خاص دارد:

ان این زی دیگری را جبران کند خواه شخص، زیان وارد شده به

قراردادی داشته باشد یا نه. بیمه مسئولیت مدنی  ریشه

ز ااغلب حاوی چنین معنایی است زیرا هم زیان ناشی  پزشکان

 پوشش  نقض تعهدات قراردادی مربوط به اعمال جراحی را

 دهد و هم زیان ناشی از رفتار خالف عرف پزشکی را کهمی

در معنای خاص: الزام شخص  اشته باشد.منشأ قراردادی ند

ی هایی که در اثر عمد یا خطا به دیگراست به جبران زیان

 .(3) است وارد شده

های حقوقدانان، اصطالح مسئولیت مدنی اغلب در در نوشته

ضمان "در حقوق اسالمی،  کار برده شده است. این معنا به

مشتمل بر مسئولیت مدنی به معنای خاص و غیر آن  "قهری

است. در این نظام حقوقی، غصب، اتالف و تسبیب که عامل 

ها آن اضرار به اموال دیگران هستند و جبران زیان ناشی از

دهند. ضروری است، تنها بخشی از ضمان قهری را تشکیل می

ولیت مدنی به معنای مسئ به سخن دیگر، ضمان قهری فقط

گیرد، دارا شدن غیرعادالنه را هم که اضرار نمیخاص را در بر

برداری ناروا از مال یا عمل شود. از این رو بهرهمی نیست شامل

، "ایفای ناروا" هایندیگری موجب ضمان قهری است و با عنوا

شود. بنابراین مطالعه می "اداره فضولی مال غیر"و  "استیفا"

تر از مسئولیت مدنی به معنای ضمان قهری گسترده ةدامن

از سوی دیگر، در نظام حقوقی اسالم، جبران  باشد.خاص می

چه  اگر گیرد.صورت می "ارش"و  "دیه"با  های بدنیآسیب

بدنی نیز به طور کلی اتالف و  هایمبنای مسئولیت آسیب

به طور مستقل  تسبیب است، اما فقیهان مباحث دیه و ارش را

ی ضمان قهری اند. بنابراین دامنهبحث کرده "کتاب دیات"در 

تر از مسئولیت مدنی به معنای خاص است. از این جهت تنگ

شهرداری نسبت به شهروندان،   مسئولیت مدنی ناشی از اعمال

و به  راردادی دارد و زمانی خارج از قراردادگاهی ریشه ق

 .(1) باشدمیموجب قانون 

 

 مبانی فقهی مسئولیت مدنی .6-5

ی نظام حقوقی اسالم در مسئول دانستن اشخاص از مبانی نظر

که شهرداری هم  کند از جمله این قواعدخاصی پیروی می

اره رد اشـرار گیـق بازخواستورد ـواند به استناد آن مـتمی

 .گرددمی

 

 قاعده احسان .1-6-5

عت و یا گویند که برای جلب منفاحسان به کار مشروعی می

ور شود. پس اگر کسی بدین منظمی دفع ضرر از دیگران انجام

ع ـالید واق د مشمول قاعده علیـر مال دیگری دست یابـب

ن در گیرد. بنابرایضمان تلف مال را به عهده نمی شود ونمی

 کاری فقه، احسان مانع از ایجاد ضمان است. یعنی اگر کسی

اه رعموم است از این  انجام دهد که در عرف پسندیده به سود

 دار آیباتفاقی زیانی هم به  کند هر چند کهمسئولیتی پیدا نمی

(3). 

 

 قاعده غرور. 2-6-5

در اصطالح عبارت است از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار 

ای که خود با ظاهر و اقناع او، به گونه مالی و جانی با آراستن

اراده و اختیار اقدام زیانبار را انجام دهد. مبنای مسئولیت در 

به مباشرت و اتالف به تسبیب متفاوت است و حقوق  اتالف

است. در  د از یک قاعده استفاده نکردهاسالم در هر دو مور

مورد اتالف به مباشرت به برقراری رابطه سببیت و اتالف توجه 

های به تسبیب، به استثنای مسئولیت شده است ولی در اتالف

عینی که به تصریح قانونی نیاز دارد، تقصیر مبنای مسئولیت 

موجب معافیت متلف  بنابراین غرور در اتالف زمانی است.
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تلف و  هد شد که به عنوان سبب قوی رابطه عرفی بینخوا

فعل شخص را قطع کند. به سخن دیگر برای نسبت دادن زیان 

ها الزم و کننده و زیانمغرور به غار رابطه سببیت بین فعل

ولی در مورد اتالف به تسبیب چون اصواًل  ؛ضروری است

تواند با استناد به مسئولیت است، مغرور می تقصیر مبنای

 تقصیر بداند و از مسئولیت معاف گرددبی قاعده غرور خود را

عرفاً رابطه سببیت بین عمل مشروط بر این که عمل غار 

اقوی بودن سبب از  کننده و زیان را قطع نماید و از موارداتالف

مباشر تلقی گردد. در این موارد دلیل سقوط ضمان 

جهل  یر به دلیلنبودن تقص کننده()مشروعیت فعل اتالف

کننده. زیرا ناآگاهی از موانع ایجاد است نه فعل مغرور

سازد. بنابراین عمل مغرور را را مباح می مسئولیت است و فعل

توان از جمله اعمال مباحی دانست که برای او ایجاد می

 .(4) کندمسئولیت نمی

 

 قاعده الضرر .3-6-5

محوریت قاعده الضرر تحریم ضرر به دیگری است. چنانچه 

حقوقی با اعمال و رفتار خویش ضرر  حقیقی و از شخص اعم

ا انح به شهروندان وارد نماید بایستی این ضرر به نحوی از

دیده برطرف گردد تا حقوق تضییع شده شخص زیان برطرف

 .(2) گردد

 

 مبانی حقوقی مسؤلیت مدنی شهرداری. 7-5

یت مدنی دولت را لقانون اساسی به صراحت مسؤ 171اصل 

هرگاه در اثر تقصیر یا " دارد:مورد پذیرش قرار داده و مقرر می

اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد 

خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت 

 طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این تقصیر، مقصر

گردد و در هر حال صورت خسارت به وسیله دولت جبران می

است که مقصود از . روشن "گردداز متهم اعاده حیثیت می

 که به معنای قوه دولت در اصل مذکور، مفهوم خاص آن

 ر هیئت دولت استـمجریه و معنای اخص آن که مشعر ب

وای ـردارنده قـست که در با وم عام آنمفهباشد؛ بلکه نمی

قضائیه و در حقیقت همه نهادهای  گانه مجریه، مقننه وسه

که شامل شهرداری بعنوان یک رسمی و عمومی کشور است، 

 شود.نهاد عمومی غیردولتی هم می

قانون اساسی، امکان شکایت مردم از دولت  173در اصل 

ز به روشنی نی پذیرفته شده و مرجع رسیدگی به شکایات

 معنای پذیرش اصل تعیین شده است و بدیهی است که این به

به "دارد: دولت است. اصل مذکور مقرر می لیت مدنیومس

 منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت

 حقوق های دولتی و احقاقنامهمورین یا واحدها یا آیینأم به

وه نظر رئیس ق اری زیرآنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اد

 "...گرددسیس میأقضائیه ت

قانون مسئولیت مدنی به عنوان مبنای مسئولیت  11ماده 

دارد: بیان می مدنی اشخاص حقوق عمومی )شهرداری(

 ه بهکها و مؤسسات وابسته به آنها کارمندان دولت و شهرداری

اتی احتیاطی خساریا در نتیجه بی مناسبت انجام وظیفه عمداً

ه اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ب

بوده نولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان ؛ باشندمی

ر باشد د مؤسسات مزبور و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا

این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه 

ر بماتی که دولت هرگاه اقدا است ولی در مورد اعمال حاکمیت

 حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل

ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت  آید و موجب

 خسارات نخواهد بود.

موجب قانون مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت ه هر چند ب

 کارمندانرجوع به شهرداری و  پذیرفته شده، اما احکام خاص

 11تحلیل ماده  هه در اینجا بنیازمند بررسی دقیق است ک

بخش  ، درپردازیمیمسئولیت مدنی در دو قسمت م قانون

ها و دولت و شهرداریکارمندان ": مقرر شدهماده  نخست

سسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا ؤم

کنند می خسارتی به اشخاص وارد احتیاطی،در نتیجه بی

به موجب  .(5)د وارده هستن شخصاً مسئول جبران خسارت

این مقرره، مسئولیت مدنی در اینجا متوجه شخص کارمند 

سسه عمومی ؤعنوان یک مه شهرداری ب شهرداری خواهد بود و

 ای توانایی الزم را جهتکه البته چنین مقرره باشدجوابگو نمی

بسا زیان هنگفت ناشی از  زیرا چه ؛دیده نداردحمایت از زیان
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لذا جبران باقی بماند.  او غیرقابلواسطه اعسار  اقدام کارمند، به

ذکر این نکته الزم است که اثبات تقصیر کارمند نیز به داللت 

امری ضروری است. بنابراین در مواردی که پرسنل  عبارت

وظیفه، مرتکب فعل در انجام  احتیاطیبیدر اثر شهرداری، 

احتیاطی در امر عنوان مثال، بواسطه بیه شوند بزیانباری می

متعلق به شهرداری، منجر به ایراد  ی با وسایل نقلیهرانندگ

د، راننده مزبور نگردخسارت جانی و مالی به شهروندان می

جبران ضرر خواهد بود و موضوع ربطی به شهرداری  مسئول

 11ه مگر در مواردی که در بخش دوم ماد نخواهد داشت

ولی هرگاه خسارات وارده مستند به »...: کندق.م.م ذکر می

سسات ؤم نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و آنان لعم

عهده اداره یا  مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر

 "...سسه مربوطه استؤم

 استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در

ه زیان وارده ب قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که انتساب

ی مبنا عنوانه و تقصیر اداری را بنماید عامل زیان را مقرر می

پذیرش  پذیرد، هر چندمی مدنی شهرداری مسئولیت

گام باید مسئولیت مدنی شهرداری در این بخش از ماده را 

 داریمتعلق به شهربار اثبات نقص وسایل اما  ؛مثبتی تلقی کرد

ه دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم برا بر دوش زیان

 قاداثبات این امر نموده، جای بسی انت را منوط به شهرداری

مر افعالیت شهرداری،  توجه به حجم و گستردگی دارد زیرا با

 فرسایی زیاد قضایی منجر خواهداثبات به دشواری و طاقت

بینی مسئولیت مدنی محض و است که پیش شد. این در حالی

 و تواند موجب حمایت از شهروندانبدون تقصیر شهرداری می

یت بر نحوه فعال دارنده به منظور نظارت شهرداریباز عامل

 .(5) خود گردد پرسنل و نیز سالمت وسایل متعلق به

در تحلیل موارد فوق و فرض تقصیر شهرداری به دو نمونه 

متفاوت درباره موضوع مقاله اشاره و  پرونده مشابه ولی با نتایج

لیت شهرداری نسبت به ؤها مربوط به مسپرونده. گرددبیان می

است که از بابت شکسته شدن درختان حاصل شده،  زیانی

چنین  خودچنانچه در پرونده اولی خواهان در دادخواست 

که خودرو پراید و در هنگام حرکت در خیابان،  دارداظهار می

 های آن آسیبشاخه ر سقوط درخت و شکسته شدنـبر اث

تنظیم دادخواستی به طرفیت شهرداری با استناد  بیند و بامی

صورت  منتخب در پرونده تأمین دلیل و به گزارش کارشناس

 ار مطالبه زیانشجلسه تنظیمی از سوی مرجع انتظامی خواست

شود، خوانده )شهردار تهران( در مقام دفاع چنین پاسخ می

علت خسارت وارده در دادخواست تقدیمی، خواهان " :دهدمی

اند، نظر به اینکه را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده

باعث سقوط درخت شوند که از  توانندعوامل متعددی می

احتیاطی و اشند؛ چه بسا بیبحیطه کنترل شهرداری خارج می

خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب  مباالتیبی

اثبات  چنانچه اصوالً در باعث بروز حادثه فوق گردیده است و

یت مدنی در مواد یک و ؤلاساس قانون مس مطالبه خسارت بر

بین زیان وارده و فعل  دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت

ته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن زیانبار وجود داش

کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت  اثبات نگردیده و نظریه

تواند مثبِت تقصیر شهرداری وجه نمی وارده است و به هیچ

حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی  نکته باشد،

که اعالم  مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی است

موده سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث بروز خسارت ن

. سرانجام دادگاه در دادنامه چنین نظر داده: به وی شده است

خصوص دعوای مطروحه به طرفیت شهرداری منطقه  در"

مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه خودرو  خواستهتهران، به 

و  حفظ پراید نظر به اینکه شهرداری براساس الیحه قانونی

ل حفظ و نگهداری از ؤگسترش فضای سبز در شهرها مس

که بر اثر عدم  صورتی باشد و دراشجار در محدوده شهر می

حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال 

را جبران نماید، بنابراین، با احراز  وارده گردد، باید خسارت

با مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، که 

مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را  احوال اوضاع و

و دو از  الذکر و مواد یکاز باب تسبیب به استناد قانون فوق

از قانون  520و   519، 515، 198قانون مسؤلیت مدنی و مواد 

خواسته در حق خواهان  اصلآیین دارسی مدنی، به پرداخت 

واهی انجام گرفته توسط نماید که با تجدید نظرخمحکوم می

توجه به اوراق و محتویات پرونده دادگاه  با شهرداری،

با توجه به ": نظر کردهتجدیدنظر استان تهران چنین اظهار
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و مدرکی که با  دلیلنظر به این که  اوراق و محتویات پرونده

نظریه کارشناس اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن 

طلع بوده و کوتاهی کرده است یا م برف درخت در اثر بارش

هذا خورد؛ علیمقصر اعالم و شناخته شود، به چشم نمی

عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی  معترضٌ رأی دادگاه

دادرسی  قانون آیین 358اصدار نیافته است، مستنداً به ماده 

قانون مارالذکر، قرار  84مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده 

 .(6) "نمایدمی و اعالم عوای تجدیدنظر خوانده صادررد د

دره صا 20/10/88 - 917 ی شمارهأرمربوط به  در پرونده دوم

 یباً حادثه تقر است. از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

س دستگاه خودرو پار شود که یکشروع می ایواقعهبا چنین 

ید در کنار خیابان پارک شده، ناگهان درختی در اثر وزش شد

 ه اینبوی با استناد منتها دادگاه بد افتد،باد بر روی آن می

 ودهله که نگهداری و حفاظت از درختان شهر با شهرداری بأمس

نسبت به کنترل و حرس درختان در زمان مناسب  و باید

وم به محک داد، لذا شهرداری اردبیل رااقدامات الزم را انجام می

ی أمایند که با تجدیدنظر خواهی از رن جبران خسارت می

 واریید و استأدوی را عیناً تـی بأروق، دادگاه تجدیدنظر ـف

 نماید.می

ی دیربا توجه به اینکه دادگاه بدوی )تهران( با نظر قابل تق

سبز در شهرها،  طبق الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای

ر ل حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهؤشهرداری را مس

 داریصورتی که بر اثر عدم حفظ و نگه دانسته و بیان کرده در

 یأه اشخاص یا اموال گردد )چنانچه رموجب ورود خسارت ب

 را صادره در اردبیل چنین استنباط شده(، باید خسارت وارده

ره ظاهر تبص توان به استنادجبران نماید به این ترتیب، می

ها را ماده پنج قانون پیش گفته، به صورت مطلق شهرداری

سلم است ل دانست، مؤمس نسبت به زیان حاصله از درختان

 اشند،اند تا از وضعیت درختان آگاه بها هم مکلفکه شهرداری

صل ارا بر آگاهی آنها دانست. اثبات خالف این  پس باید اصل

د، بو نیز تنها به معنای ترک وظیفه و تقصیر شهرداری خواهد

، ردهاما آنچه دادگاه تجدیدنظر )تهران( توجه کافی به آن نک

سبت طبق قاعده تقصیر ن بوده تا هالزوم فرض تقصیر شهرداری

 .(7) کرددیده اقدام میبه حمایت از زیان

مال که اصوالً خسارت وارده به اشخاص به سبب اعنظر به این

ه است که زیان وارد اشخاص حقوق عمومی، زمانی قابل جبران

مستند به عمل اشخاص حقوق عمومی باشد. به عبارت دیگر 

 خسارت وارده رابطه سببیت وجود باید بین عمل زیانبار و

ه و ودبات نبداشته باشد. بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اث

یل، مترقبه چون سوارده ناشی از حوادث طبیعی و غیر یا زیان

مل بین ع طوفان، زلزله و غیره بوده باشد، چون رابطه سببیت

خسارت وارده وجود ندارد، لذا  حقوق عمومی و اشخاص

اشخاص حقوق عمومی از  لیتی در این زمینه متوجهئومس

م عد وضوع به دلیلجمله شهرداری  نخواهد بود که البته این م

جبران نشدن ضرر آنها حمایت نهاد عمومی از شهروندان و 

ود م وجباشد، هرچند امروزه این اهتماقابل انتقاد و ایراد می

 هایجبران باقی نماند. زیرا هزینه دارد که خسارتی بدون

و  اجتماعی عدم جبران به مراتب باالتر از خسارت فردی است

بیمه نمودن شهروندان به علت  رویه مثبت از بابت ایجاد

خصوصی  اقدامات عمرانی توسط شهرداری و پیمانکاران بخش

های عمرانی ملی و حوادث طبیعی صورت فعال در پروژه

مام ـرویه در ت گرفته، گام مثبتی بوده که لزوم ایجاد

 سفانه هنوز در اکثرأهای سراسر کشور دارد و متشهرداری

ثبات گیرد. نظر به اینکه انمی مناطق ایران چنین کاری صورت

یت مدنی به عهده شخص متضرر لرابطه سببیت در دعوی مسؤ

 این زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی بوده که اثبات از عمل

ری شهردا رابطه هم با توجه به وضعیت زیان دیدگان از اعمال

 یدیدگانجبران زیان از زیان سرانجامتا حدی مشکل هست که 

 یر وپذ نداشته باشند، امکان ثبات این رابطه راکه توانایی ا

 .(8) میسر نخواهد بود

 

 شهرداری تحقق مسئولیت مدنیشرایط . 8-5

خارج از انجام  یاکارمندان شهرداری در مقام انجام وظیفه  اگر

وارد نمایند شخصاً مسئول جبران دیگری خسارتی به ه وظیف

وارده به اشخاص خواهند بود و شهرداری در این  خسارات

ورود که  صورتی در خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

ی کارمندان شهرداری ناشی از عمد خسارت به اشخاص از سو

خسارات وارده مستند به  و نباشد احتیاطییا در نتیجه بی
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 عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات

مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا 

 11در ماده  مؤسسه مربوطه است. نقص وسایل ادارات که

نی به آن اشاره گردیده، یک عبارت کلی و قانون مسئولیت مد

حقوقدانان که معتقدند منظور  خالف برخی باشد. برمبهم می

اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و " از عبارت فوق اینست که

صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر های روش

و در  نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداریموجب بی

رسد منظور مقنن از به نظر می "جه وقوع خسارت گرددنتی

های کاستی ها ونارسائینقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و 

های دولتی است ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاه

های نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روش واال اگر منظور از

 نـئول ایردی که مسـمورد ف بد مدیریت باشد، در این

ل دانستن دولت امری ؤمس هاست باید پاسخگو باشد ونارسائی

 .(9) غیرعقالیی است

اشاره گردیده  "اعمال حاکمیت"در ماده یازده قانون مذکور به 

که علماء حقوق شود  که در این خصوص الزم است گفته

اعمال حاکمیتی و " وظایف دولت را به دو دسته وظایف و

د. در اعمال حاکمیتی دولت در نماینتقسیم می "گریتصدی

فع مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنها ن

در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و  عموم را

به کارهایی  شود. ولی در اعمال تصدی دولتفرمانده ظاهر می

دهند. در پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میمی

شود و تاجر و صنعتگر ظاهر می شگونه اعمال، دولت در نقاین

پردازد. ریشه و ستد می داد همانند سایر اشخاص حقوقی به 

 "4" توان در تبصره مادهتعریف قانونی اعمال تصدی را می

آبان  13ه دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب قانون راجع ب

توان به می و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی 1309ماه 

قانون مسؤلیت مدنی استناد نمود. عالوه  11قسمت آخر ماده 

اعمال و  برنامه سوم توسعهنون قا "64"بر این در ماده 

گری اجتماعی و اقتصادی های حاکمیتی و تصدیفعالیت

الی که در اینجا مطرح ؤاند. سمعین گردیده تعریف و مشخص و

 شود اینست آیا میان مسئولیت اشخاص حقوق عمومی درمی

 گری تفاوتی وجود دارد؟خصوص اعمال حاکمیتی و تصدی

غالباً در امور  ق عمومیهای مسئولیت اشخاص حقوجنبه

های شود با بیمهگری برقرار است از این رو سعی میتصدی

اما در امور حاکمیتی، این  مسئولیت و مکمل جبران شود

جنبه در برخی قوانین همانند جبران خسارت در تملک امالک 

قانون  11در برخی موارد همانند ماده  مردم وجود دارد.

 که در مورد اعمال حاکمیتمسئولیت مدنی بیان شده است 

اشخاص حقوق عمومی هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت 

عمل آید و موجب  مین منافع اجتماعی طبق قانون بهأبرای ت

ضرر دیگری شود، اشخاص حقوق عمومی مجبور به پرداخت 

امروزه این اهتمام وجود دارد که  خسارت نخواهد بود اما

 های اجتماعیرا هزینهخسارتی بدون جبران باقی نماند. زی

 مراتب باالتر از خسارت فردی است بنابراین به عدم جبران به

ب قانون مسئولیت مدنی مصو 11رسد که باید ماده نظر می

 .(10) اصالح شود 7/2/1339

 

 ریتقص هینظر .1-8-5

 .شندیاندینم کسانی ریمفهوم تقص یبارهدر ه،ینظر نیا روانیپ

 رظـدر ن را ریتقص یو شخص یاخالق یاز آنان، معنا یاپاره

 ردرا  ریتقص ینوع و یجنبه اجتماع گر،ید یو گروه رندیگیم

ر د ،یرسد از لحاظ حقوقیبه نظر م همچنین .(4) نظر دارند

و  یسسات عمومؤها و مسازمان تیمسئول یمبان رابطه با

 مورد نظر ر،یتقص یجنبه نوع ر،یتقص هینظر یبررس وی دولت

 که است نیاست، ا انیقابل ب اینجاکه در  یانکته. (11) است

 ی مادر نظام حقوق یبه طور کل ،یمدن تیمسئول یمبنا ایآ

 یمدن تیمسئولی مبنا ای؟ و آاست ریتقص یهیبر نظر یمبتن

 و طیشرا لیبه دل نکهیا ایمسو با آن است ه زین یشهردار

 یبرا یگرید یمبنا یستیبا ،یاوضاع و احوال خاص شهردار

 یبرا لیدل نیهم در نظر گرفت؟ بهی شهردار یمدن تیمسئول

 یررسمختصر به ب طوره ب الذکر، در ابتداپاسخ به سواالت فوق

 هینظر یو بررس رانیا یحقوق در نظام یمدن تیمسئول یمبنا

 .میپردازیم ریتقص
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 رانیا یدر نظام حقوق ریتقص هینظر. 1-1-8-5

 ران،یای در نظام حقوق یمدن تیمسئول یرابطه با مبنا در

ها ـآن نیمهمتر انیه به بـشده است ک انیب ینظرات مختلف

 :میپردازیم

د واه ماز جمل ،یاز قانون مدن یبا استناد به مواددیدگاه اول: 

ارد: دیم انیکه ب یقانون مدن 335ه ماد ژهیوه و ب 334و  333

دو  ایآهن  راه دو قطار ای یدو کشت نیصورت تصادم ب در»

ه کخواهد بود  یطرف متوجه تیها، مسئولو امثال آن لیاتومب

ر حاصل شده باشد. و اگ او مسامحه ایعمد  جهیتصادم در نت

د دو مسئول خواهن باشند، هر کرده مسامحه ای ریتقص نیطرف

 تیمسئول ران،یا یدر نظام حقوق که رسدیظر مبه ن« بود

 انیماده به صراحت ب نیچرا که در ا ؛است ریتقص بر یمبتن

 باشد، رمقصریغ یگریاز عوامل مقصر و د یکیکه اگر  داشته

 باشند، هر مقصر دو عامل عامل مقصر مسئول است. و اگر هر

بیان  رمقصریغ تیمسئول درباره یدو عامل مسئولند و سخن

م مقا گذار درکه قانون مییمورد، اگر بگو نیا در است. دهننمو

به  است، را مطرح نکرده رمقصریغ تیو عمداً مسئول بوده انیب

 یمبتن تیمسئول ما،ی شود که در نظام حقوقیدانسته م یخوب

 تیاز عدم ذکر مسئول هم، گذاراست و هدف قانون ریبر تقص

 10و  8به مواد با توجه  ن،یهمچن بوده است. نیهم رمقصریغ

 رسد، هرچند کهیم ، به نظر1339 یمدن تیاز قانون مسئول

 هدن بو لطمه وارد کر یرابطه با خسارات معنو در مواد مذکور،

 است،ی و اعتبارات اشخاص در کنار خسارات ماد تیثیح

 کرده که اشاره ریبا صراحت به لزوم اثبات عنصر تقص کنیل

 یمدن تیمسئول یمبنا وانبه عن ر،یتقص هیبر صحت نظر یلیدل

 یدهقاع هیبه عنوان  مذکور از قانون 1ماده  تیاست و در نها

 .(12) داندیم یمدن تیولمس یمبنا را ریتقص یهیعام نظر

 بر کهدارد  وجودرابطه  نیهم، در ا یگرینظر ددیدگاه دوم: 

گذار که قانون چند هر دارد که:یم انینظر مذکور بخالف 

به سکوت  ،یمدن قانون 335را در ماده  رمقصریغ تیمسئول

عامل  دو که اگر هر ستین معنا نیبه ا یبرگزار کرده است، ول

که  یاو نکته. ستیها مسئول نآن از کی چیمقصر نبودند، ه

از  یکیاست که اگر  نیقرار داد، ا توجه مورد دیجا بانیدر ا

 عامل مقصر مقصر باشد، خوب قطعاًریغ یگرید و عوامل، مقصر

 رمقصریدو عامل غ است که هر ییجا است و بحث در مسئول

ی مبنا ریتقص ران،یا یکه در نظام حقوق ندیافزایباشند و م

 میرا دار یموارد ن،یقوان ه درباشد، چرا کینم یمدن تیمسئول

 نیجمله ا از شده است. خوانده مسئول، رمقصر،یکه شخص غ

 انیاست که ب یمالاس قانون مجازات 336ماده  ،یمواد قانون

دو نسبت  که تصادم و برخورد به هر یدر صورت... » دارد:یم

 کدام مقصر نباشند، چیه ایدو مقصر باشند،  و هر شود داده

 خواهد را ضامن یگرید هینقل لهیارت وسنصف خس هرکدام

 بار اثبات ر،یتقص هیدرصورت قبول نظر ن،یهمچن .«بود...

 نظام افتد و دریم دهیدانیبر دوش ز ان،یعامل ز ریتقص

 تیبر حما اصل باشد،یم المبر حقوق اس یما که مبتن یحقوق

اصل  نیمطابق با ا ر،یتقص هیباشد که نظریم دهیدانیاز ز

 .(13) آوردیبه وجود م دهیدانیزی را برا یشکالتو م ستین

 تیئولبا وضع ماده نخست قانون مسما گذار قانون دیدگاه سوم:

ه داد قرار تیمسئول یمبنا را ریتقص 1339سال  مصوبی مدن

 تادانحقوقدانان و اس نیب دیشد ینظرهاسان به اختالفنیو بد

ت  ماده به ظاهر با مقررا نیا حکماینکه  چه ه استدامن زد

 گریو د( ه بعدب 328ماده ) 1307سال  مصوبی قانون مدن

 یقانون مدن 1216ماده  رینظ ریبدون تقص یهاتیمسئول

 تیگونه مقررات از اهمنیو جمع حکم آن با ا دارد رتیمغا

 .(11) برخوردار است یاژهیو

 یمدن تیاز قانون مسئول 1با توجه به ماده دیدگاه چهارم: 

ی و عام، مبنا یقاعده کل کی، به عنوان 1339 سال مصوب

 ریتقص هیبر نظر یمبتن ران،یا یدر نظام حقوق یمدن تیمسئول

 رح ومط ،یکل قاعده کیو نظر، به عنوان  انیب نیاست. منتها ا

با توجه به  ،ییاستثنا و قابل قبول است و در موارد خاص

 ،ییطور استثناه توان بیم و اوضاع و احوال موضوع، طیشرا

 .(10) نظر گرفت را در یگرید یمبنا

 

 یدر شهردار ریتقص هینظر. 2-1-8-5

در  یریچشمگ که تحول 1339مصوب  یمدن تیمسئول قانون

را  ریتقص یکل طوره ب کرده جادیا رانیا یمدن تیحقوق مسئول

زبور مقرر ـقانون م 1 ماده قرار داده است. تیمسئول یمبنا

 ةجیدر نت ای مداًـع یونـجوز قانـدون مـب رکسـه» دارد:یم
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 ای تیثیح ای یآزاد ایمال  ای سالمتییا  به جان یاطیاحتیب

 یبرا قانون که به موجب یگریبه هر حق د ای یشهرت تجارت

خسارت  موجب که دیوارد نما یالطمه دهیگرد جادیافراد ا

از  یخسارات ناش جبران شود، مسئول یگرید یمعنو ای یماد

 جهیدر نت ایعمدًا »ماده با عبارت  نیا .«باشدیعمل خود م

است و مواد  رفتهیرا پذ ریتقص یوضوح مبنا به «یاطیاحتیب

 1دارد. ماده  هاشار ریتقص یبه مبنا زیقانون ن نیا ازی گرید

 قاعده کی رفتهیرا پذ ریتقص یکه مبنا یمدن تیمسئول قانون

 رد،یگیبرم را در یمدن تیموارد مسئول شتریعام است که ب

ما  نیندر قوا ریتقص بدون ای ینوع تیمسئول ،یدر موارد یول

مذکور و در واقع  عام بر قاعده ءشده که استثنا رفتهیپذ

 تیمسئول یمبنا نییتع یبرا دیآیمخصص آن به شمار م

 نیقوان دیبا ،ییخاص و استثنا نیو عناو موارد در یمدن

طور جداگانه مورد ه اوضاع و احوال آن مورد، ب و مربوطه

 یگرید یدنبال مبناه و در صورت لزوم، ب ردیقرار گی بررس

 که باشدیم یشهردار یمدن تیموارد، مسئول نیجمله ا از بود.

و  ورود در ینهاد و نبود توازن قدرت نیا تیحساس لیبه دل

به  یستیبا نهاد و افراد جامعه نیا نیتحمل خسارت در ب

ها آن خاص موجود و اوضاع و احوال یمواد قانون یبررس

 پرداخت.

که با بیان این مسئولیت مدنی قانون 11ا در ماده گذار مقانون

ها که آن سسات وابسته بهؤها و میدولت و شهردار کارمندان»

 یاطیاحتیب جهیدر نت ایعمداً  فهیبه مناسبت انجام وظ

جبران  مسئول شخصاً ندیبه اشخاص وارد نما یخسارات

وارده مستند به  خسارات هرگاه یباشند ولیخسارات وارده م

سسات ؤنقص وسائل ادارات و م به بوطعمل آنان نبوده و مر

 ایجبران خسارت بر عهده اداره  صورت نیمزبور باشند در ا

دولت  تیدر مورد اعمال حاکم یول است سسه مربوطهؤم

منافع  نیمأت یبرحسب ضرورت برا کهی هرگاه اقدامات

شود  یگریو موجب ضرر د دیبه عمل آ یقانون طبق یاجتماع

با بکار بردن « ت نخواهد بودبه پرداخت خسار مجبور دولت

کارمندان  یحقوق تیشخص «وظیفه به مناسبت انجام»عبارت 

سسات را در نظر داشته است چرا که ؤم و هایدولت، شهردار

 به قاعده عام دیبا یقیحق تیو اعمال شخص یشخص در موارد

 دانست ریاز ق. م. م رجوع کرد و مبنا را تقص 9همان ماده  ای

دنبال  به ماده نیماده خارج است. در ا نیکه از موضوع ا

کارکنان  یحقوق تیاز شخص یناش یمدن تیمسئول یمبنا

 ماده .میباشیم سازمان نیا خود یحقوق تیشخص ای یشهردار

 تیشخص یسو قانون مذکور در بخش اول به ورود ضرر از 11

قانون مزبور و  9ماده  از تیکارکنان پرداخته و به تبع یحقوق

، در رابطه «یاطیاحتیب جهینت در ایعمداً »عبارت  با بکار بردن

کارکنان  یمدن تیمسئول یرا مبنا ریتقص بخش، صراحتاً نیبا ا

 از دانسته است. منتها در بخش دوم یعموم سساتؤم و یدولت

و  دولتی حقوق تیشخص یماده مزبور به ورود ضرر از سو

 هرگاه یول» دارد که:یپرداخته و مقرر م یسسات عمومؤم

مربوط به نقص  و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده

صورت جبران  نیا در سسات مزبور باشد،ؤوسائل ادارات و م

بخش  در «است... مربوطه سسهؤم ایعهده اداره  خسارت بر

نقص وسائل  ایآ ل مطرح است کهؤس نیماده، ا نیدوم از ا

 قیتوان از مصادیم را یو دولت یسسات عمومؤادارات و م

 نییدر تع یثرؤم نقش سوال نیشمرد؟ و پاسخ به ا ریتقص

خود  یحقوق تیشخص از یناش یمدن تیمسئول یمبنا

ال و استدالل بخش دوم ؤس نیپاسخ به ا در دارد. هایشهردار

 .میپردازیآنها م نییمزبور، دو نظر مطرح است که به تب ةاز ماد

 انیر مقام بگذار در بخش دوم از ماده مزبور دقانوننظر اول: 

 منزله به« نقص در وسائل»نبوده و عبارت  ریاز تقص یقیمصاد

عبارت در  نیا شود ویمحسوب نم یشهردار یاز سو ریتقص

بصورت مطلق  ،یمدن تیقانون مسئول 11بخش دوم از ماده 

عبارت بکار  نیا یبرا یشرط و دیق چیگذار هبکار رفته و قانون

بدون  یص در وسائل حتنق وجود صورت نبرده است، لذا در

 یوجه شهردارـجبران خسارات، مت مسئولت ر،یعنصر تقص

 تیمسئول انیمزبور در مقام ب ةبخش دوم از ماد پس باشد.یم

شده، ماده مزبور  انیتوجه به نظر ب با .«است ریتقص بدون

 تیباشد، که در بخش اول به مسئولیم متفاوت بخش 2شامل 

 یارمندان شهردارکارکنان و ک یحقوق تیشخص یمدن

 انجام و به مناسبت ریو دو شرط وجود عنصر تقص پرداخته

 و در است الزم دانسته تیمسئول نیتحقق ا یرا برا فهیوظ

 هیبر نظر یمبتن دسته را نیا یمدن تیمسئول یواقع مبنا
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خود  یمدن تیمسئول به دانسته است. در بخش دوم ریتقص

آن  یرا برا ریتقص و بدون مطلق تیسازمان پرداخته و مسئول

 هیبر نظر یرا مبتن یمدن تیمسئولی در نظر گرفته و مبنا

در تحمل و  یبا توجه به نبود توازن قدرت که خطر دانسته است

 نیآن سازمان و افراد جامعه و همچن انیخسارات در م ورود

 کارکنان در جبران خسارات نسبت به یشهردار شتریب توان

 تیمسئول و سازمان ریصبدون تق تیمسئول رشیخود، پذ

عدم توازن  نیباشد. ایم کارکنان، مورد توجه ریبر تقص یمبتن

 یقرارداد یهاتیو مسئول گرید بخش نسبت به یبخشیو برتر

 راً یتر، اخفیاز طبقات خاص و ضع تیو حما قرارداد و خارج از

حقوق  در توانیاز آن را م ییاست. چنانچه ردپا تیمورد حما

 زین رانیا یحقوق نظام گلستان مشاهده نمود. دران یقراردادها

توان مشاهده نمود که از آن یم را تیحما نیاز ا ییهانمونه

و  1339 یمدن تیقانون مسئول 12ه توان به مادیجمله م

 .(14) کارگران اشاره نمود فیضعی از طبقه تیحما

 ریصتق»دارد: یمقرر م رانیا یقانون مدن 953ماده  نظر دوم:

 زین قانون مزبور 952 یو ماده«. یو تعد طیاست از تفر اعم

رک از ت است عبارت طیتفر»کند: یم فیتعر نگونهیرا ا طیتفر

 ر،یحفظ مال غ یبرا متعارف ایکه به موجب قرارداد  یعمل

 انجام عبارت است از ری: تقصگفت توانیم نیبنابرا .«الزم است

 ق.م( 951م ، یتعد)مرتکب شود  دینبا شخص که یدادن عمل

ه توجه ب با .(طیتفر)انجام دهد  دیبا شخص که یا ترک عملی

ن نقص رسد که بتوایم نظره الذکر بفوق اتیو نظر یمواد قانون

رد شم ریاز تقص یقیمصاد زمره سسات را درؤوسائل ادارات و م

 تیقانون مسئول 11از ماده  دوم در بخش زیگذار نو قانون

لت کارمندان دو ریمصداق بارز تقص انیب ، در مقام1339 یمدن

 انیب نیها بوده است و اسسات وابسته به آنؤم و هایو شهردار

ان تویم هینظر نیتوجه به ا با انحصار نبوده است. مقام در

ر مزبور، چه در بخش اول و چه د قانون از 11گفت که ماده 

 هیبر نظر یرا مبتن یشهردار تیمسئول یمبنا بخش دوم،

 بور،تفاوت که در قسم اول از ماده مز نیداند با ایم ریتقص

و در قسم  (13)ن کارکنان و کارمندا یحقوق تیشخص ریتقص

مورد نظر بوده  یخود شهردار یحقوق تیشخص ریدوم، تقص

 است.

 خطر هینظر. 2-8-5

 تیمسئول با عنوان یحقوق یهااز کتاب یخطر، در بعض هینظر

 یاست که وقت آنی به معنا نیشده است. ا انیب ر،یبدون تقص

را خطرناک  یطیمح خود، به خاطر منافع و مصلحت ،یشخص

 دیاخود او برود، ب بیخطر به ج نیا از یکند که سود ناشیم

 هیظرن روانی. پدیجبران نما زیرا ن طیمح نیا ازی خسارات ناش

 اندر زمره ارک ریامر اتفاق نظر دارند که تقص نیا در خطر

 یانیز شخص هک نیو به گفته آنان، هم ستین تیمسئول جادیا

 دجایکه سبب ا یکار آن را جبران کند خواه دیبه بار آورد، با

 خطر، هیطبق نظر (4) خطا ایضرر شده است، صواب باشد 

عل و ف ضرر نیب تیاست ورود ضرر و رابطه عل یکاف دهیدانیز

 انیل زعام ریتقص اثبات به یازیو ن دیرا ثابت نما یخوانده دعو

 ایو  طیو تفر یهرگونه تعد یمدع انیو چنانچه عامل ز ستین

 اثبات دیخودش با قاهره باشد، یقوا اثر خسارات بر جادیا

اف مطابق با اهد یادیخطر تا حدود ز جادیا یهی. نظردینما

 اشدبیم دهیدانیاز ز تیحما یو در راستا المیاس حقوق نظام

 نسبتشهرداری  و و دولت یحکومت یقوا یو با توجه به برتر

 وها دنهای مدن تیمسئول یبرا ییتواند مبنایمردم جامعه، م به

ا ه بباشد. در رابط ولتی و عمومیی و غیرددولت یهاسازمان

 هیبر نظر یرا مبتن یشهردار یمدن تیمسئول یمبنا نکهیا

 و نییتب قابل طرح است که به یمتفاوت اتینظر م،یبدان خطر

 .میپردازیها مآن حیتشر

 

 کارکنان و مستخدمان از کیتفک هیظرن .1-2-8-5

 هایشهردار

 کارکنان و یحقوق تیکه در مورد شخص یصورت در

قائل به  سازمان نیا یحقوق تیبا شخص یشهردار مستخدمان

طور ه ب کی هر را در یمدن تیو آثار مسئول میشو کیتفک

را  یمدن تیمسئول یمبنا دیبا م،یقرار ده یجداگانه مورد بررس

 گریبه عبارت د اینمود.  نییتع کی طور جداگانه در هره ب زین

وجود داشته باشد  یحقوق تیشخص که مفهوم یدر صورت

 تیو کارمندان موضوع یستگاه ادارد نیب تیمسئول کیتفک

 تی.م.م. مسئولق 11 ةماد لحاظ در نیبه هم و کندیم دایپ

 شده است کیدولت تفک یمدن تیاز مسئول مستخدمی مدن
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خطر در  هینظر یبه بررس ابتدا خاطر در نیو به هم (12)

و در ادامه به سراغ  میپردازیم مستخدمان رابطه با کارکنان و

 .رفت میخواه یشهردار سازمان

 

 ستخدمانکارکنان و م. 1-1-2-8-5

 اگذار در رابطه بشد، قانون انیطور که در گذشته بهمان

، از یشهردار نیکارکنان و مستخدم یمدن تیمسئول یمبنا

ز ادسته  نیا یمدن تیمسئولی مبنا نموده و یرویقاعده عام پ

 بر یمبتن 1339 یمدن تیمسئول قانون 11اشخاص را در ماده 

 ها راآن ریبدون تقص تیو مسئول است دانسته ریتقص هینظر

 هینظر رشیمبنا و عدم پذ نیدر رابطه با ا که است رفتهینپذ

 به مطرح است که ،یعدم توازن قدرت یمهم و اساس رادیا خطر،

 لیبه دل یو مستخدمان دولت کارکنان :میپردازیمآن  انیب

ه ب تیبودن و حاکم یکه از باب دولت یاژهیو و خاص گاهیجا

 عهورود ضرر به افراد جام یبرا یشتریاز قدرت ب دارند خود

 مواد به در صورت ورود خسارات با توجه یو حت رخوردارندب

 با. برخوردارند دولت متبوع خود تیمذکور، از حما یقانون

 حیخسارات، صح تحمل فاحش در ورود و یبرتر نیتوجه به ا

م هرا  یو مستخدمان دولت کارکنان ریکه بار اثبات تقص ستین

 نظام در دهیدانیاز ز تیداد. اصل حما قرار دهیدانیبر دوش ز

 .دینمایم تیالذکر را تقوفوق رادیا ز،ینی اسالمی حقوق

 

 وابسته یهاو سازمان هایهردارش. 2-1-2-8-5

 یمدن تیمسئول یثر در مبناؤقابل توجه و م اتیاز نظر یکی

خطر تا  هینظر و خطر است هینظر ،یسسات عمومؤدولت و م

 یو در راستا المیاس حقوق مطابق با اهداف نظام یادیحدود ز

به صرف  هینظر نیو براساس ا باشدیم دهیدانیاز ز تیحما

مسئول جبران  نایعامل ز ت،یرابطه سبب و اثبات ورود ضرر

 .ستین ریبه اثبات عنصر تقص یازین گریباشد و دیم خسارات

 وتـرا ق ریقصـدون تـب تیمسئول نیکه ا یلـیجمله دال از

است.  جامعه نسبت به افراد یشهردار یبخشد، موضوع برتریم

 یشتریب زانیم ازی در رابطه با خود شهردار یبرتر نیکه ا

از ماده  یانیبخش پا در گذارکه قانون ییبرخوردار است تا جا

و  یقدرت یبرتر نیا صراحتاً 1339 یمدن تیقانون مسئول 11

 رادیدهد، که مورد ایقرار م دأییت را مورد تیاعمال حاکم

 دارد:یاز ماده مزبور مقرر م یانیبخش پا چهاست، چنان یاساس

 کهی دولت هرگاه اقدامات تیدر مورد اعمال حاکم یول.... »

به  قانون طبق یمنافع اجتماع نیمأت یت برابرحسب ضرور

به پرداخت  مجبور شود دولت یگریو موجب ضرر د دیعمل آ

فاحش و  یبرتر نیبا توجه به ا لذا .«خسارت نخواهد بود

توان بار اثبات یورود خسارات، نم تحمل در یقدرت ینابرابر

 نیداد، بنابرا قرار دهیدانیهم بر دوش ز را ریعنصر تقص

 .(15) باشدیقابل دفاع م یشهردار ریتقص دونب تیمسئول

 

 کارکنان و مستخدمان کیعدم تفک هیظرن .2-2-8-5

 یشهردار از

 تیشخص از یجدا نیکارکنان و مستخدم یحقوق تیشخص

 واز کارکنان  مجموعه باشد و در واقعینم یشهردار یحقوق

را  یعنوان شهردار تحتی هستند که نهاد نیمستخدم

 یانظر، دولت در معن نیا براساس دهند و در واقعیم لیتشک

 11 اساس با توجه به مواد نیا و بر رودیکار مه عام خود ب

 یدولت منتف ریتقص بدون تی، مسئولیمدن تیقانون مسئول

ام همسو و مطابق با قاعده ع تیمسئول نیا یگردد و مبنایم

 ریتقص یةبر نظر ی، مبتن1339 یمدن تیمسئول قانون 1ماده 

 دولت یبرا ریبدون تقص تیقبول مسئول قت،یباشد. در حقیم

به عنوان  هنگفت مستلزم پرداخت مبالغ یسسات عمومؤو م

 لیتحم یعموم سساتؤم ررا ب ینیخسارت است و بودجه سنگ

 شتریبرو در  نیو از ا ستین سازگاری کند که با منافع عمومیم

 یرادیاست. منتها ا ریبر تقص یمبتن دولت تیکشورها مسئول

 دیاست که شا انیب نیمذکور وارد است بد یهینظر که به

، 1339ی مدن تیاز قانون مسئول 11 یدر رابطه با ماده بتوان

کارکنان  و مستخدمان تیلئورا از مس یشهردار تیمسئول

 ایداً ـعم جهینت ورود خسارات در لیه دلـنمود و بن کیتفک

را مسئول  سسهؤم دولت و ل،ینقص در وسا ای یاطیاحتیب

 ریتقص هیبر نظر یمبتن را هم تیمسئول نیا یدانست و مبنا

 .(14) دانست
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تقصیر از از ترک فعل ) مسؤلیت مدنی ناشی. 3-8-5

 نوع فعل سلبی یا ترک فعل(

شود که در شکی نیست زمانی که فرد مرتکب کنشی می

هد دباشد تقصیر رخ میی افعال یک انسان متعارف نمیدایره

ی جاست که اگر ترک فعلسوال این ق.م(. ولی 951)مبنا: م 

 موجب آسیب به سایرین گردد نیز تقصیر محقق گشته و برای

دی فرد مسئولیتی در پی دارد؟ به اقتضای قائل بودن به آزا

ل برای افراد در رفتار و مناسبات همچنین متعاقب وجود اص

کرامت انسانی الزم است بپذیریم ترک فعل صرف در دایره 

 فعل رغم این مسئله خودداری از انجام. علیتقصیر جای ندارد

به مانند انجام آن در موارد زیادی مشمول عنوان تقصیر 

 آن را« تفریط»گردیده است. قانون مدنی ایران در تعریف 

خودداری از انجام عملی شمرده که به موجب عرف یا به 

باشد )م اقتضای قرارداد برای حفظ مال دیگری ضروری می

مبنای ماده مذکور خودداری از انجام فعل  ق.م(. بر 952

ر و لزوما نیاز نیست برای وقوع آن قراردادی د تقصیر است

د جاتقصیر و ای میان باشد یا قانون مستقیما ترک آن را موجب

، 334، 225، 220، 168)مستفاد از ماده ضمان دانسته باشد 

و  شده و...ق.م(. باید در نظر داشت عرف مذکور باید احراز 486

 .(16)معلوم باشد 

 

 م عملرک فعل در حین انجات .1-3-8-5

این قسم از ترک فعل انجام ندادن عملی است که به اقتضای 

باشد و عدم انجام آن به مثابه مسئولیت فرد الزم و ضروری می

عدم انجام وظیفه مشخص وی است. مثال اگر در زمان راندن 

وسیله نقلیه، راننده از گرفتن گاز و ترمز در زمان الزم امتناع 

توسط پیمانکار ایجاد  مردمای در محل عبور ورزد یا چاله

گردد، بدون اینکه نشانی برای وجود خطر بر روی آن قرار دهد 

آید انجام افعال به نظر می ابتدا یا حفاظی اطراف آن بگذارد،

ب سایرین گردیده؛ یعنی سرعت باال یمذکور است که سبب آس

و حفر چاله که فعل هستند نه ترک فعل. ولی صرف سرعت 

حتی اگر تخلف از قوانین کیفری یا سایر  باال یا حفر چاله

مقررات باشند موجب ضرر به دیگران نیست بلکه عدم ترمز یا 

 -کننده فعل هستندکه تعهدات ترک- نصب نشان یا حفاظ

آورد و در نتیجه این است که موجبات آن را فراهم می

شوند. در مسامحه و عدم رعایت احتیاط مرتکب تقصیر می

های ناشی شده از فعل خود فرد عالوه بر زیان قانون فرانسه نیز

مباالتی خویش نیز احتیاطی و بیهای ناشی از بیدر برابر زیان

ق.م فرانسه(. بر هر فردی الزم است  1383مسئول است )ماده 

در صورت انجام کاری آن را بدون ورود آسیب به دیگران به 

ترک فعل اتمام رساند با در نظر گرفتن این مسئله باید بین 

صرف و ترک فعل حین انجام عمل قائل به تفکیک شد زیرا 

احتیاطی و مسامحه ی ترک فعل در حین انجام کار بیالزمه

است و ترک فعل محض نیست پس برای فرد موجب ضمان 

 .(17)گردد می

 

 ودداری از انجام تکلیف قانونی خاصخ .2-3-8-5

 مانی رخباشد و زاین عنوان یک قسم از ترک فعل مستقل می

دهد که فرد از به کار بستن عملی که مطابق مقررات می

ر و پد تکلیف به انجام آن را دارد است امتناع ورزد. مثال اگر

 خود ها واگذار شده از فرزندمادری در مدتی که حضانت به آن

ه وران ادارـق.م( یا مأم 1168و  1172نند )ماده مراقبت نک

ه بهای مخصوص از نصب نشانآهن یا راهنمایی و رانندگی راه

ه از یل کها امتناع ورزند مقصرند. به این دلاقتضای موقیعت راه

نای اند. مباند سر باز زدهانجام فعلی که مکلف به آن بوده

نوع از ترک فعل  گیری مسئولیت برای افراد در این شکل

  باشدیها و بعضا عرف خاص مها، دستورالعملنامهقانون، آیین

 ق.م( از این رو اگر فردی به موجب قانون یا عرف 952)م 

م خاص مکلف به انجام عملی شده باشد موظف است آن را انجا

در  ت عدم انجام آن تقصیر محقق شده ودهد؛ زیرا در صور

 موربرابر آسیب وارده ضامن خواهد بود برای مثال اگر یک ما

نشانی از خاموش کردن آتش یا کمک به خارج کردن آتش

 ه ازکدیده خودداری ورزد ممکن است مازاد بر این راد آسیباف

گردد مسئولیت کیفری نیز برای وی لحاظ مدنی محسوب می

 .(18)در پی داشته باشد 
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یک تکلیف  بدون وجود رف و. ترک فعل ص3-3-8-5

 قانونی معین

گردد که ارتباطی بین ترک این ترک فعل زمانی محقق می

فعل با انجام عمل مشخص مرتبط با آن نبوده همچنین به 

ه کنندتی متوجه فرد خوددارینیز مسئولی موجب قانون و عرف

 حض ومباشد. بنابراین این قسم از خودداری از انجام عمل نمی

ام گردد. در این مورد فرد اصالً عملی انجمستقل محسوب می

ست. مباالتی در انجام فعل نینداده است پس بحث در مورد بی

 از بلکه مسئولیت ایجاد شده برای وی صرفاً به علت خودداری

 ثالً ری که تکلیفی مبنی بر انجام آن نداشته است. مانجام کا

ین اعدم توجه یک پزشک به بیماری که نیاز به کمک دارد. در 

 خصوص به نظریات دو دیدگاه حقوقی خواهیم پرداخت.

 

 نظری مسؤلیت شخص خوددار بانیم. 1-3-3-8-5

در ارتباط با مبانی نظری مسئولیت شخص خوددار دو مکتب 

 مطرح شده است.فردی و اجتماعی 

 

 مکتب فردی 1-1-3-3-8-5

های جدا از هم فاقد این رویکرد افراد جامعه را مانند جزیره

ثیر زیادی از بیند. این مکتب که تأو مناسبت میپیوستگی 

اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو دارد، قائل به استقالل و 

جدا بودن افراد از یکدیگر است. از این روست که در صدد 

ها را در قبال رغیب اشخاص به تعامل و تعاضد نبوده آنت

داند. در راستای تفکرات این سبک فکری یکدیگر مسئول نمی

فرد باید از وارد کردن ضرر و آسیب به دیگران خودداری ورزد؛ 

اما مکلف نیست از آسیب دیدن افراد جلوگیری نماید برای 

داند که نمونه در مثال پزشک وی را متعهد و مسئول نمی

ا کند زیرا درخواست کمک بیماری را قبول کرده و او را مداو

نماید. وی را ملزم به این امر نمی هیچ قانون و قراردادی

بنابراین اگر پزشک را به انجام این عمل ملزم کنیم اراده آزاد 

ایم. مازاد بر آن بین ورود آسیب و تقصیر او را اسیر ساخته

پزشک فعلی انجام نداده و از عدم ارتباطی وجود ندارد. چون 

اصل قانونی بودن جرم و »شود. انجام فعل چیزی حاصل نمی

گذارد. به موجب آن برای نیز بر این اندیشه صحه می« مجازات

گذار داریم. این که جرمی را تعریف کنیم نیاز به تصریح قانون

دادی را ارهمچنین در قانون اساسی وجود نص قانونی یا قر

ایجاد مسئولیت برای ترک فعل دانسته و صرف عدم  یالزمه

داند رسانی را در شمار عوامل به وجود آمدن ضمان نمیکمک

ق. ا(. متفکران این مکتب بر این باورند که آزادی  137)اصل 

پزشک در انتخاب و پذیرش بیمار جزو حقوق انسانی و شغلی 

واقب و ی یک فرد برایش عاوست و نباید امتناع وی از معالجه

مسئولیت به دنبال داشته باشد. حتی اگر طبیب دیگری در 

دسترس بیمار نباشد. زیرا که پزشکی شغلی آزاد است و طبیب 

 .(19)باید در پذیرش بیمار استقالل الزم را داشته باشد 

 

 یمکتب اجتماع 2-1-3-3-8-5

ل عاضد در اجتماع تشکیـعامل و تـهای این مکتب را تپایه

دهد. متفکران این مکتب بر این باورند که قائل شدن می

اشد و پذیر است که در جامعه بانی امکانزم حقوق برای انسان

های در بستر آن ارتباطاتی شکل دهد به همین دلیل ریشه

کنند. از اندیشمندان این حقوق را در اجتماع جستجو می

توان موریس هوریو و امیل دورکیم را نام برد مکتب می

سی گرا خواجه نصیرالدین طوهمچنین در میان متفکران اسالم

 مکتب داشته است. وی در کتاب اخالق ناصری گرایش به این

ست. ا به منصه ظهور گذاشتههایی از تفکرات این مکتب را رگه

ف توان به اصل تعاون اجتماعی و وظایها میی آناز جمله

زیدن ی نیاز به مراوده و برگیهاشخاص در اجتماع خود بر پا

ر دن ای که دارای استعداد آن هستند اشاره کرد. همچنیحرفه

با  یوندنشینی و ایجاد پاین کتاب اقتضای کمال انسان را در هم

 نافعمداند همانطور که از جامعه دانسته و افراد را مکلف می

ل کنند، وظایف خود را در قبازندگی اجتماعی بهره کسب می

ی خود آن انجام دهند. در غیر این صورت در حق جامعه

 .(20)اند مرتکب ظلم شده

رویکرد این مکتب در تضاد با نظام فکری مکتب فردگرا بوده و 

که آدمی و  به آمره بودن و اجبار در حقوق گرایش دارد چرا

که در آن زندگی کرده  داندای میشخصیتش را مصنوع جامعه

است. پس مقررات و عرف حائز اهمیت خاصی گشته و حقوق 

گردد. بر خالف مکتب و وظایف افراد از میان آنها تعیین می
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ی ثقل آن تضمین حریت و مساوات اشخاص فردگرا که نقطه

باشد و بعد معاوضی در آن شدت در پرتو توافقات ارادی می

مکتب اجتماعی عالوه بر مکلف دارد نه توزیعی. در فضای عمل 

دانستن افراد به خودداری از ورود آسیب به سایرین، دستگیری 

داند. از دید از آنها و همیاری اجتماعی را از وظایف اشخاص می

مکتب فوق وظیفه مساعدت و یاری رساندن یک تکلیف قانونی 

داند ن وظیفه را اخالقی میاست در حالی که مکتب فردگرا ای

ن اگر فردی از اداء این وظایف امتناع کند مستحق ایبنابر

باشد یا دست کم از جهت ورود آسیب پیگرد و مجازات می

است. مستحق جبران زیان وارده عهده اوست و  داران ضمان بر

رغم رویکرد مکتب فردی همین تفکر بود که علی در راستای

قیب و بار مستحق تعکه افراد را صرفاً به وسیله انجام فعل زیان

رسانی دانست، برای اشخاص الزام قانونی به کمکمجازات می

دانست. این رویکرد قانون را متعلق به کل اجتماع را واجب می

دانسته و آزادی و حقوق را جز ابزاری برای نیل به مقاصد 

 .(21)داند جامعه نمی

 

 و ضابطه مسؤلیت . معیار2-3-3-8-5

توان بر اساس دو معیار و فعل را می لیت تارکواساس مس

 ضابطه تببین نمود.

 

 یار نوعی. مع1-2-3-3-8-5

 اط وشود: خطا اعم از افراز گفتار برادران مازو برداشت می

 تر مبنایباشد به بیان سادهتفریط در فعل و ترک فعل می

یجه ر نتگردد نه صرفا به فعل وی دتقصیر به رفتار انسان بازمی

ا ریط در ترک فعل نیر مصداق تقصیر یا همان خطافراط و تف

رغم وضعیت محسوب می شود. برای مثال اگر طبیبی که علی

بحرانی یک بیمار در حالی که دسترسی به طبیب دیگری 

ط راینیست از مداوای وی امتناع ورزد در صورتی که عالم به ش

خطرناک وی است، مسئولیتی مبتنی بر تقصیر دارد. و این 

از این روست که اگر پزشک آگاهی در موقعیت وی  مسئولیت

 .(22)پرداخت گرفت به مداوای مریض میقرار می

 

 

 شخصی یار. مع2-2-3-3-8-5

رد ف ترک فعل یک بر مبنای این ضابطه، تنها در زمانی که تنها

. نیمکی میاو را مسئول تلق باعث ورود آسیب به دیگران گردد،

ه ک شود؛ زیرااستفاده از حق تلقی میاین ترک فعل نوعی سوء

ین ااستفاده کرده است. الزم به ذکر است فرد از موقعیت سوء

 تری دارد. در صورتی که هدفنظریه در حقوق طرفداران بیش

صر تارک فعل از ترک فعل اضرار و آسیب به دیگران باشد، مق

 با مانا به مجرد وجود این قصد و هدف توأشود؛ زیرشمرده می

 ع ازسئله در اکثر مواقگردد. این مترک فعل تقصیر ایجاد می

شود. مثال در صورتی که طبیب با درونی محسوب می شرایط

 طرناکیز به عالج سریع داشته و در شرایط خبیماری که نیا

ه کمریضی مواجه گردد قرار دارد برخورد کند اگر پزشکی با 

 د یااش فوری است و پزشک این مسأله را بدانمداوا و معالجه

ن این که برآوردن نیاز وی سهل و آسان باشد و با وجود ای

 .(21)آور است خودداری کند این امتناع مسؤلیت

 

 یرانا. حقوق 3-3-3-8-5

ذیرفت ـودن جرم و مجازات باید پـونی بـدر پرتو اصل قان

 ه بهتوان فرد را توبیخ کرد و کیفر داد مگر در صورتی کنمی

زم ای متصور باشد که او را ملموجب مقررات برای وی وظیفه

ل، ول این اصی شمبه انجام عملی نماید. باید پذیرفت دایره

جز  گیرد بنابراین مجازات تارک فعلمیا هم در برترک فعل ر

اد در صورت وجود الزام قانون میسر نیست. همچنین برای ایج

ی ی ومسئولیت مدنی باید فرد از الزام قانونی ایجاد شده برا

تخطی کند و تنها در این صورت مقصر بوده و باید غرامت 

 که ق. ا(. برای نمونه فردی 171بپردازد )مستنبط از اصل 

 لیتهنگام رانندگی در زمان الزم ترمز نکند یا کسی که مسئو

 به زندمواظبت کردن از طفل را دارد و از این کار سرباز می

رای ی عدم انجام تکلیف قانونی یا ناشی از قرارداد داواسه

مسئولیت است. اما پرسش اینجاست که اگر فرد از انجام 

گردد تعریف میوظایفی که به واسطه عرف محرز برای وی 

 سرباز بزند نیز مقصر و ضامن است؟  

برخی بر این باورند که عدم انجام مسئولیتی که به وسیله عرف 

شود صرفا تخلف از حکم اخالق بوده و برای فرد ایجاد می



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار یوسفی طهارم

 

 412 

 

ضمانت اجرای آن فقط عقوبت اخروی و عذاب وجدان است. 

ایجاد بنابراین چنین نقضی برای فرد الزام خارج از قرارداد 

کند و ملزم به پرداخت غرامات به سایرین نیست. ولی نمی

ای که باید بدان توجه نمود این است که مبرا بودن فرد از نکته

ای با عدم لحاظ کیفری و عدم تعریف مجازات برای وی مالزمه

توان قانون مجازات و قانون ایجاد مسئولیت مدنی ندارد و نمی

ی کدیگر قیاس نمود. جنبهی احکام با یمدنی را در همه

هایی نماید در نظام حقوقی نشانهی بحث این چنین میثانویه

هایی در وضعیت ارد که داللت بر این امر دارد کهوجود د

اند. دفع ضرر و ممانعت از ایجاد مخاطرهموظف به اشخاص 

دفع زیان و  فلذا اگر برای شخصی بدون ایجاد تصدیع امکان

ا رغم طلب امداد یداشته باشد و علی آسیب از دیگری وجود

ن امتناع ورزد، مرتکب تقصیر وجود قرائن بر نیاز به کمک از آ

شده و در چهارچوب مقررات مستحق کیفر است. و همچنین 

در صورت ورود ضرر و زیان ملزم به جبران آن است. همانطور 

که ماده واحده کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 

ذکور از ـط مـه با داشتن شرایـردی کـف 1354صوب ـم

نماید را مستحق جبس و جزای رسانی خودداری میکمک

نقدی نموده است. همچنین است در مورد فردی که به 

ای خاص امکان امداد دارند. ی داشتن توانمندی حرفهواسطه

. خودداری از عمل به وظایفی که توسط مقررات 1در نتیجه: 

ای که قانون برای آن تعریف کرده و حدودهتعیین گشته، در م

. در 2گردد. مور، تقصیر محسوب میدر محل مأموریت مأ

دیده هم وظیفه ضطراری یاری رساندن به فرد آسیباوضعیت 

مور در صورتی ضامن فرد مأمور و هم غیرمأمور است. غیرمأ

 .(23)است که شرایط ذیل محقق گردد 

 

تحقق مسئولیت ناشی از شرایط . 1-3-3-3-8-5

 خودداری و امتناع محض

قرائن برای ضرورت  دیده یا وجودالف. طلب کمک فرد آسیب

یاری رساندن به فرد در معرض خطر: باید در نظر داشت طلب 

دیده یا وجود قرائن برای ضرورت یاری کمک فرد آسیب

رساندن به وی، از شرایط ایجاد تکلیف برای شخص است. پس 

اگر فرد در معرض آسیب استمداد نکند تکلیفی در قبال وی 

ای در شرف اگر فرد گرسنهگردد. مثال برای دیگران ایجاد نمی

رغم آن از شخص دارایی درخواست طعام هالکت باشد اما علی

ننماید و از فرط گرسنگی جان خود را از دست بدهد، فرد دارا 

ی مستقر ـرا تکلیف او زمانـول نیست زیـبال وی مسئـدر ق

 .(16)گردد که فرد گرسنه از او مطالبه کرده باشد می

یری رسانی و دفع خطر یا پیشگب. توانمند بودن فرد بر یاری

دن سانرایج آن: اگر از فردی که قادر به یاری از شدت یافتن نت

 که نیست درخواست کمک شود تکلیف بر استمداد ندارد. زیرا

ی چنین درخواستی از فردی که توانمندی الزم را ندارد کار

جام ه انرود و منطقا و قانونا قادر بودن فرد بعبث به شمار می

وظیفه از شرایط مکلف بودن وی است. مسلم است دیگر 

ف کلیوامل موجد تکلیف مثل عقل و تمییز نیز برای استقرار تع

 .(20)الزم است تا برای تارک فعل ایجاد ضمان کند 

 سایرین: باید در نظر ج. عدم وجود خطر برای خود فرد یا

د است و باید تصریح گرد مبهم اینجا در «خطر»داشت مفهوم 

 ی کوچک مالیمقصود از خطر کدام نوع آن است. آیا مخاطره

د؟ تواند جواز امتناع فرد در یاری رساندن باشیا جانی می

ا یی موجود باید به جان یا مال نماید که مخاطرهچنین می

ی بزند. لکن از آن جایی که کسی شرافت فرد آسیب چشمگیر

که باید ضابطه خطر را تعیین و بدان عمل کند خود شخص 

است، امکان آن وجود دارد که در صورت وجود خطری جزئی 

احده ورسد مقصود ماده رسانی امتناع ورزد. به نظر میاز کمک

ص ـه متوجه مال یا جان شخـر قسم از مخاطره است کـه

بنای ی مالی نباید مرود مجرد مخاطرهگردد. اما گمان میمی

حث یرد. اگر فقط بامتناع فرد از کمک به فرد مصدوم قرار گ

ف شده است، خطر باید به همان قدر یا مضا زیان مالی مطرح

بر آن باشد تا تکلیف ساقط گردد در غیر این صورت شخص 

 ی کهرسانی دارد. در نتیجه امتناع از کمک زمانوظیفه امداد

ی عرفی سبب آسیب به سایرین گردد، تقصیر به هطبق ضابط

در  کند. تعریفی که از تفریطآید و ایجاد ضمان میشمار می

 گذارد.آمده نیز بر این دیدگاه صحه میق.م  952ماده 
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 گیرینتیجه. 6

خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال اشخاص حقوق 

ل به عم مستند عمومی زمانی قابل جبران است که زیان وارده

اشخاص حقوق عمومی باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل 

سببیت وجود داشته باشد.  زیانبار و خسارت وارده رابطه

ان بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زی

ان مترقبه چون سیل و طوفطبیعی و غیر وارده ناشی از حوادث

 بیتسب د، چون رابطهو زلزله و غیره و یا فورس ماژور بوده باش

ین عمل اشخاص حقوق عمومی و خسارت وارده وجود ندارد، ب

اشخاص حقوق عمومی  یتی در این زمینه متوجهلولذا مس

 یت مدنی بهلواثبات رابطه سببیت در دعوی مس نخواهد بود.

ی متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدع عهده شخص

 یدگاندزیان توجه به وضعیتاست که البته اثبات این رابطه با 

 از جبران زیان در نتیجهاز اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و 

 اشند،این رابطه را نداشته ب دیدگانی که توانایی اثباتزیان

ز ر نخواهد بود. در خصوص خسارات ناشی اپذیر و میسامکان

موجود باشد  هم در صورتی که دو شرط اعمال حاکمیت

ز جبران زیان و پرداخت خسارت اشخاص حقوق عمومی ا

خواهد بود. اول اینکه اشخاص حقوق عمومی در مقام  معاف

ضرورت و  دوم آن که، آن عمل حسب اعمال حاکمیت باشد و

 طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید. واضح

 این دو شرط اشخاص حقوق است که با مفقود بودن هر یک از

ارت خواهد گردید ولو اینکه عمومی ملزم به پرداخت خس

رسد اعمال حاکمیت دولت باشد، به نظر می خسارت ناشی از

 یت مدنی بهلوکه اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مس

عهده اشخاص حقوق عمومی خواهد بود که در واقع مدعی 

شروط موصوف،  علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات

ه توضیح است که با عنایت بمدعی واقع خواهد شد. الزم به 

 ت، به ویژه عبار( ق.م.م.11ماده ) مفهوم مخالف قسمت ذیل

 معافیت دولت "دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود"

ه، خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی نبوددر 

صورتی که دولت  بلکه امر اختیاریست و به همین جهت در

 ت راسارت وارده در اثر اعمال حاکمیتواند خمصلحت بداند می

 نیز جبران نماید.

 14رغم سکوت قانون مدنی به موجب بند در حقوق ایران علی

اتخاذ تدابیر  27/11/1345قانون شهرداری اصالحی  55ماده 

مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و 

ک از همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرنا

وظایف شهرداری است نحوه این بند بر اساس تبصره الحاقی به 

الذکر شهرداری این است که شهرداری پس از فوق 14بند 

دار متناسبی کسب نظر کارشناس فنی به مالکین ابالغ مهلت

نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت برای رفع خطر صادر می

راساً با مراقبت  معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری

مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و 

و نیز با با نگاهی به "نماید...هزینه آن را از مالک دریافت می

قانون شهرداری که وظایف شهرداری را نام برده  55ماده 

شویم که عدم انجام وظایف از سوی متوجه این مهم می

لیت مدنی برای آن وه مسشهرداری موجب تقصیر و در نتیج

 ن،یکارکنان و مستخدم یحقوق تیشخصگردد. همچنین می

 یمبناو  باشد.یم یشهردار یحقوق تیشخص از زیمتما

از  11به ماده  استناد با نیکارکنان و مستخدم یمدن تیمسئول

 دیجد حهیاز ال 2و  1 مواد و 1339 یمدن تیقانون مسئول

از قانون  1ه عام ماده قاعد با مورد و همسو نیدولت در ا

 باشد.یم« ریتقص هینظر»بر  یمبتن ،1339 یمدن تیمسئول

ه با استناد به ماد یشهردار یمدن تیمسئول یمبنا همچنین

 نقص نکهیو با توجه به ا 1399 یمدن تیاز قانون مسئول  11

بر  یمبتن باشد،یم ریدر زمره موارد تقص زیادارات ن لیوسا

، یشهردار یمدن تیمسئول یمبنا و است.« ریتقص هینظر»

اشد که از باب مصلحت و بیم «یتیحما هینظر» بر یمبتن

و  دهیدانیاز ز تیبه منظور حما وی منافع اجتماع نیمأت

واقع مسئول  اعمال شده است و در خسارات در جبران لیتسه

 جبران خسارات، همان کارکنان و مستخدمان یحقوق و یواقع

که مشاهده شد، ترک فعل نیز  نطورپس هما هستند. مقصر

لیت مدنی برای وهمانند فعل از سوی شهرداری باعث مس

قانون  14و 12،11،13د به موا یو با نگاهشهرداری است 

یابیم اگر کارکنان شهرداری به وظایف میدر ی،مدن تیمسؤل

رداری ـخود عمل نکنند موجب مسؤلیت شخص حقوقی شه

رسد ردد پس به نظر میگدیده میدر قبال اشخاص ثالث زیان
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لیت تضامنی است و پس از پرداخت وشهرداری دارای مس

ظیفه کارکنانی که در انجام وتواند به دیده میخسارت به زیان

مباالتی نمودند و احتیاطی و بیخود متعارف عمل ننموده و بی

در نتیجه مقصر هستند، مراجعه نماید. و در عمل نیز 

مدنی کارکنان خود نسبت به  ها با بیمه مسؤلیتشهرداری

نمایند. در خصوص دیده ثالث اقدام میجبران خسارت زیان

فاعل آن  یبرا انباریچنان که ارتکاب فعل زترک فعل نیز، 

 قیاز مصاد زیترک فعل ن ای یکند، خودداریم جادیا تیلومس

 تیلوشود و سبب مسی.م( محسوب مق 952)ماده  ریتقص

ترک  یحت یهر نوع خوددار کنیگردد لیشخص خوددار م

( از یعمامکتب اجت روانی)پ یخالف اعتقاد برخ محض، بر

به افراد جامعه با  فیتکل لیتحم رایز شدباینم ریتقص قیمصاد

که  نیاست مگر ا ریآنان مغا یو شخص یفرد یهایآزاد

از نظر  ایکرده باشد  یخود تعهد یشخص به موجب قرارداد

 یترک گریبه سخن د ود باشدموج یتعهد نیعرف چن ایقانون 

به  یافهیمقدور و وظ آنکند که فعل یم تیجاد مسؤلیا

موجود باشد )اشاره  نهیعرف در آن زم ایموجب قرارداد، قانون 

( و 1392ی مصوب قانون مجازات اسالم 295به ماده 

ق.م  952مذکور در ماده  طیاز آن به صورت تفر یخوددار

از آن با نام ترک  یگاه هیامام ی. حقوقدانان و فقهادیدرآ

از  یاست که هرگاه کس نیاند و منظورشان اکرده ادیتحفظ 

 دینما یکند، خودداریم متعارفکه انسان  یبجا آوردن کار

آور شده است چنان که ضمان طیفرـمرتکب ت یشخص نیچن

. با آور استتیلومس ریقانون تقص ایاز قرارداد  یترک تعهد ناش

یابیم مینیز در 1392زات اسالمی مصوب مجا مداقه در قانون

قانون مجازات  143و  20ماده و   14که طبق تبصره ماده 

و مجازات  یفریک تیمسؤل ی نیزاشخاص حقوق یبرای اسالم

قانون  145در تبصره ماده همچنین است.  دهیگرد نییتع

و  یاطیاحتیرا اعم از ب ریگذار تقصقانون یزن یمجازات اسالم

 تیانسته و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعاد یمباالتیب

-یو ب یاطیاحتیب قیمانند آنها را از مصاد و ینظامات دولت

 است. دانسته یمباالت

 

 

 . تقدیر و تشکر7

 ز تمام کسانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت وا

 .کنمهمکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

آن، به  ه حاضر در مراحل مختلف نگارشنویسندگان مقال

آوری مطالب، تهیه و تدوین پژوهش صورت برابر در جمع

 .اندحاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچ
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Background and Aim: The municipality, as a public non-governmental legal 

entity, in order to perform its legal duties and services and provide services to 

citizens, may cause damages that the rules and rules of establishing civil liability 

are shared with other natural or legal persons. But what is the subject of this 

article is the study of the legal basis for holding the municipality responsible for 

failure to perform duties and tasks (omission) that the law imposes on the 

municipality and the extent of its responsibility and how to compensate as a 

public non-governmental organization. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Although Article 11 of the Civil Liability Law stipulates the conditions for 

fulfilling the responsibilities of municipal employees and their affiliated institutions 

and the extent of their guarantees, the main concern is to determine how and to 

what extent municipal responsibilities arise from leaving duties and 

responsibilities. Which causes damage to persons intentionally or accidentally. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Regarding damages resulting from the exercise of sovereignty, if 

there are two conditions, public law entities will be exempt from compensation 

and payment of damages. The first is that public law persons should be in a 

position to exercise sovereignty, and the second is that the act should be 

performed as necessary and in accordance with the law to ensure social benefits. 
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