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Abstract  
Analysis of civil liability in the field of urban 
management is the main issue of the present article. 
Examining the pillars of civil liability in urban 
management, civil liability of urban management in 
compensating for damages caused by legal duties and 
reviewing civil liability in the field of urban 
management in the judicial procedure has been the 
main focus of the research which has been done by 
descriptive-analytical method. The most important 
pillars of civil liability in urban management are fault, 
the existence of damage, the commission of a harmful 
act and the causal relationship. From this hypothesis, it 
can be concluded that in case of non-rebellion and 
fault, the government is responsible in the first place, 
and it can be said that the meaning of this tradition is 
that in proving the civil liability of the government, the 
theory of creating danger and fault. Administrative is 
the absolute responsibility of the government, the 
accepted view is accepted. In the event that the act of 
the person causing the damage causes other material 
or moral damage, the court shall, after considering and 
proving the matter, sentence him to compensate the 
said damage. Therefore, the necessity of certainty and 
certainty makes it claimable, that is, the condition for 
the ability of a person to claim is to be definite and 
certain. Civil liability in the field of urban 
management has played an important role in the 
judicial process in recent years, and in cases such as 
the fault of the contractor, contingencies and damages 
for property destruction have received more attention 
than others. In this regard, two examples of votes 
issued in this regard were mentioned. 
Keywords: Civil Liability, Urban Management, 
Municipality, Compensation. 

  چکیده
واکاوي مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهري مسـئله اصـلی   

. بررســی ارکــان مســئولیت مــدنی در ش رو مــی باشــده پــیمقالــ
مدیریت شـهري، مسـئولیت مـدنی مـدیریت شـهري در جبـران       
خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسـی مسـئولیت مـدنی در    
حوزه مدیریت شـهري در رویـه قضـائی محـور کلـی پـژوهش       

تحلیلی انجام شده اسـت. مهـم   - بوده است که به روش توصیفی
ئولیت مدنی در مدیریت شـهري تقصـیر، وجـود    ترین ارکان مس

ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت اسـت. از ایـن فرضـیه    
می توان نتیجه گرفت که در صـورت عـدم تمـرد و تقصـیر، بـه      
طریق اولی دولت مسئول است و اصال مـی تـوان گفـت مفـاد و     
مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبـات مسـئولیت   

ــدنی دو ــیر اداري     م ــاب تقص ــر و در ب ــاد خط ــه ایج ــت، نظری ل
مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفتـه شـده   
به شمار می آید. در موردي که عمل واردکننـده زیـان موجـب    
خسارت مادي یا معنوي دیگري شود، دادگاه پس از رسـیدگی  
و ثبوت امر او را به جبران خسـارت مزبـور محکـوم مـی نمایـد.      

این قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبـه مـی نمایـد    بنابر
یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسـلم باشـد.   
مسئولیت مدنی در حوزه مـدیریت شـهري در رویـه قضـائی در     
سالیان اخیـر جایگـاه مهمـی دارد و در مـواردي از قبیـل تقصـیر       

ال بـیش از  پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسـارت تخریـب امـو   
سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همـین راسـتا نیـز دو    

 نمونه از آراي صادره در این خصوص ذکر گردید.
ــدي  ــان کلی ــهري،   : واژگ ــدیریت ش ــدنی، م ــئولیت م مس

 شهرداري، جبران خسارت.
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  مقدمه
مسئولیت و تکالیف از منظر علم حقوق، واجد گونه هاي مختلفی است. شاید مهم ترین نوع     

مسئولیت و تکالیف، وجود مسئولیت قانونی است. در مجموع مسئولیت، پاسخگوئی به تخلفانی است 
صی نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که فریضه اي بر ذمه که شخ

دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شودو بدیهی است هر تلف و زیانی که به وسیله 
عمل دیگري تحقق یابد، خواه منشأ آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطالع از امري که دانستن آن الزم 

یا خطاي مشابه هرچند بسیار سبک باشد، باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطاي دیگري  است
داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده است هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. 

مخابرات  بنابراین تصور اشخاص و سازمان ها مانند شهرداري ها، ادارات راه و ترابري، برق، آب، گاز،
یا پیمانکاران آن ها هنگام انجام عملیات اجرائی برخواسته از مسئولیت و تکالیفی است که این اشخاص 
برعهده دارند و کوتاهی ایشان در انجام وظایف و مسئولیت هاي خود همچون عدم نصب عالئم 

وقوع اتفاقات  استاندارد و عدم رفع نقص و بی توجهی به ضوابط ایمن سازي در صورتی که منجر به
مرگباري گردد و صدمات و هزینه هاي جبران ناپذیري بر مردم تحمیل می نماید، مشمول مسئولیت 

 مدنی و جبران خسارت است. 

مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه شخصی خارج از الزامات قراردادي و یا اعمال    
ین در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه اي از مسئولیت مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود ا

حقوقی است. بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگري دارد، اعم 
از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد که شامل 

ت خارج از قرارداد (مسئولیت قهري) می شود. فی الواقع مسئولیت و تکالیف قراردادي و مسئولی
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مسئولیت قراردادي هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه اي قانونی زیانی به کسی رسد. مدیریت 
شهري به عنوان یک سیستم اداري، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را بر عهده دارد و در کالن امر 

خارج است و به عنوان یک سازوکار محلی شناخته می شود که ارگان ها و از نظارت عمومی دولت ها 
سازمان هائی همچون شهرداري، شوراي شهر و دیگر نهادهاي ذیربط را شامل می گردد. بر همین مبنا 
می توان گفت که مدیریت شهري و نهادهاي متشکله آن در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود 

ارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت ممکن است موجبات ورود خس
کیفري و مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در این باب ممکن است، مدیریت شهري در اجراي 
تکالیف و وظایف کلی خود گونه هائی عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشند. مثال ممکن است در 

و مقررات مسئولیت هاي ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و اقدام به  عرصه هائی همچون اجراي قوانین
تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت براي شهرداري باشد. هرچند که در مقابل مواردي وجود 
دارد که شهرداري علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته می شود که این موارد را می توان چنین برشمرد: 

ده، فعل ثالث و علل موجهه چون دفاع مشروع، اجراي قانون و اعمال برخواسته از تقصیر زیان دی
  ).2، 1397اضطرار تکالیف و مسئولیت این نهادها (باقري سجیرانی،

امروزه این فکر که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به دلیل آن که فعالیت آن ها در جهت مراعات    
مردود است و جایگاهی در حقوق پیشرفته کنونی ندارد. در منافع عمومی است مسئولیتی نداشته باشند 

بیان اهمیت و جایگاه مسئولیت مدنی همین بس که امروزه حجیم ترین دعاوي کلیه بخش هاي مربوط 
به حقوق مدنی را دعاوي راجع به مسئولیت مدنی تشکیل می دهند که این امر به خاطر پیشرفت 

ها و  سارات است.  در نظام زندگی شهري با حاکمیت دولتروزافزون جامعه و افزایش میزان کمی خ
هاي عمومی به نمایندگی مردم مستلزم  ها، اداره محیط هاي متولی مدیریت شهري مانند شهرداري سازمان

هاي عمومی و تملک اراضی  مدیریتی نوین است. در این میان، گاهی تدبیر امور شهري با اجراي طرح
در موضوع احترام به حقوق مالکانه اشخاص در تقابل با مصالح عمومی  شود و سؤاالتی را همراه می
  ).10، 1397سازد (وحدانی نیا، مطرح می

اهمیت مبحث مسئولیت مدنی را از لحاظ نظري نیز نباید فراموش کرد زیرا، صرفا با اتکاء  که ینامضافا 
ن مسئولیت مدنی وضع نموده نمی به عنوان قانو 1339به چند ماده انگشت شمار قانونی که مقنن در سال 

توان به تمام دعاوي راجع به مسئولیت مدنی در محاکم پاسخ گفت و فصل خصومت نمود. البته در این 
راستا نباید از نقش احکام و قواعد فقهی غافل ماند زیرا با تمسک به برخی از قواعد فقهی مانند اتالف 

به مسئولیت مدنی را خصوصا در بخش ضمان قهري یا تسبیب و... می توان بسیاري از مسائل راجع 
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تعدادي از این قواعد در قالب مواد قانونی مورد توجه مقنن نیز قرار گرفته است.  که یناپاسخ داد. مضافا 
با عنایت به توسعه شهرها و نهادهاي سازمانی دخیل در مدیریت شهري در سالیان اخیر پرونده هاي 

ر این زمنیه افزایش بسیار زیادي داشته است، با این حال پژوهش حقوقی موجود در مراجع قضائی د
  هاي زیادي در این زمینه انجام نشده است و همین مسئله اهمیت و ضرورت موضوع را روشن می سازد.

  مسئولیت مدنی -1
بر مبناي تعریف عام در هر مورد که شخص قاضی ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد می گویند    

بر او مسئولیت مدنی دارد. بر مبناي تعریف مذکور، زیان دیده، طلبکار و مسئول، بدهکار و در برا
شود و مسئول کسی است که باید آثار خطائی را که مرتکب موضوع بدهی جبران خسارت نامیده می

شده تحمل نماید و هیچ ضرري نباید بدون جبران باقی بماند. اگرچه مسئولیت اخالقی باشد لیکن 
مسئولیت اخالقی به معناي شرمساري  که یناولیت مدنی و اخالقی با یکدیگر تفاوت دارند به لحاظ مسئ

وجدان است که بیشتر جنبه شخصی دارد در حالی که مسئولیت مدنی جنبه نوعی و اجتماعی دارد و 
فعل یا  معیار آن رفتار متعارف و متداول افراد جامعه است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر تجلی خارجی

  ).109، 1394ترك فعل زیانبار می باشد که خسارت وارده شرط تحقق مسئولیت مدنی است (سلمانیان، 
  مفاهیم -2
 مفهوم تقصیر -2-1
تعدي «همین قانون  951و طبق ماده » تقصیر اعم است از تعدي و تفریط«قانون مدنی  953طبق ماده    

قانون مذکور  952و طبق ماده » به مال یا حق دیگري تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت
  »تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است.«
  مفهوم ضرر -2-2
هرچند که ارائه تعریف جامع و کامل از بعضی از موضوعات حقوقی بسیار دشوار است ولی براي    

ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که «مفهوم ضرر می توان گفت: نزدیک شدن ذهن به درك 
بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص، به طور ناروا و ناخواسته، از طرف 

این تعریف نسبتا با تعریف بعضی از فقهاء که ضرر را به مطلق نقصان و کاستی در » دیگري وارد شود.
آن، در این  مشابهت و نزدیکی دارد ولی تفاوت عمده 1ال و حیثیت تعریف کرده اند،نفس یا عضو یا م

- است که در این تعریف مطلق نقصان ضرر محسوب نشده، بلکه نقصانی ضرر محسوب شده، که غیر

                                                      
ان الضرر عباره عن فوت ما یجده االنسان من نفسه و عرضه و ماله و جوارحه، فاذا نقص ماله و طرف من اطرافه باالتالف او  -  1

 او بدونه، یقال انه تضرر به بل یعد عرفا عدم نفع بعد تمامیته المقتضی له من الضرر ایضا. التلف او زهق روحه او هتک عرضه باالختیار
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ارادي و تحمیلی باشد زیرا عرفا نقصانی ضرر محسوب می شود که ناخواسته باشد. نقصانی که ارادي 
هبه و یا مواردي که شخص اقدام به ایراد نقصان بر خویش می نماید، تخصصا از موضوع و است، مانند 

). بنابراین، به نظر می رسد که مفهوم ضرر 378، 1ق،ج1418مفهوم ضرر خارج است (خوانساري نجفی،
انصراف به کاستی و نقصانی دارد که به طور ناروا و ناخواسته بر شخص تحمیل گردد و موارد نقصان 

  ).68، 1393رادي، مانند هبه و غیره، را شامل نگردد و عرفا چنین نقصانی ضرر محسوب نشود (باریکلو،ا
  مفهوم مدیریت شهري -2-3
مدیریت شهري به تمامی نهادها، سازمان ها و افرادي گفته می شود که به صورت رسمی یا غیررسمی    

فقط شهرداري و شوراي شهر نمی باشد و در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس مدیریت شهري 
هر عنصري که به شکلی در فرآیند مدیریتی شهر اثري دارد در این حیطه قرار دارد (لطفی و 

  ).105، 1388همکاران،
  ارکان مسئولیت مدنی مدیران شهري -2-4
ی و منابع مسئولیت مدنی دولت و شهرداري ها در قبال شهروندان حوزه اي از مسئولیت در قانون اساس   

معتبر فقهی محسوب می گردد به خصوص در عرصه هائی از زندگی صنعتی امروزي که شهرداري ها 
فعالیت کامال انحصاري دارند به نحوي محسوس و شفاف تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهري از 

؛ در این فرآیند خدمات شهرداري بهره مندند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می شوند
زیان دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سالمت و صحت اعمال شهرداري را در اختیار 
نداشته و از سوي دیگر اساس این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرائی ندارد و در نظام هاي 

ص می باشد. در مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خا
  ).32، 1376این راستا توجه به مسئولیت مدنی و مبانی مسئولیت شهرداري حائز اهمیت است (ترك،

  تقصیر یا خطاي اداري -2-5
تقصیر اداري عبارت از نقض قوانین و مقررات اداري است که عمدتا بر محورهائی همچون اعمال    

از انجام وظایف قانونی استوار است (موسی  حقوقی غیرقانونی، تخطی از صالحیت ها و خودداري
). پس هرگاه سازمان و نهاد دولتی یا کارمند دولت به این موارد مبادرت ورزد، می 254، 1378زاده،

توان گفت تقصیر اداري به وقوع پیوسته است اما نکته مهم و قابل توجه در این رابطه آن است که در 
ئولیت آن به طور آشکار بر عهده دولت است، اما اگر حادثه صورت تقصیر سازمان با نهاد دولتی، مس

زیانبار به طور کامل یا به طور نسبی معلول دخالت کارمندان دولت باشد، مسئله قدري پیچیده و مبهم 
می شود. زیرا حدود تقصیر اداري و شخصی نامعین است و مالك روشنی براي تمیز آن دو از یکدیگر 
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حادثه زیان آور، ناشی از تقصیر اداري و نقص فنی و  که ینار، داوري در مورد وجود ندارد. به بیان دیگ
تشکیالتی اداره یا برخواسته از تقصیر شخصی کارمند و سوءاستفاده وي از قدرت اداري بوده است، 
بسیار دشوار می باشد. بدین لحاظ، برخی از صاحب نظران دو گونه مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم را 

لت مطرح نموده اند. در مسئولیت غیرمستقیم، میان تقصیر اداري و شخصی بر اساس معیارهاي براي دو
رعایت حدود متعارف وظایف و انجام یا خودداري از اعمال غیرمرتبط با وظایف تفکیک صورت می 
ی گیرد. لکن ابهام و اجمال این امور مانع از آن است که به عنوان معیار تشخیص، تقصیر اداري و شخص

پذیرفته شوند. اما در مسئولیت مستقیم، خطاي اداري و شخصی تفاوتی ندارد و در هر حال، دولت 
نسبت به حادثه زیانبار مسئول شناخته می شود. بر این اساس، کارمندان نقش اعضاي شخص حقیقی را 

اجه است و نسبت به شخص حقوقی (دولت) ایفا می نمایند. هرچند این نظر هم با انتقادهاي متعددي مو
  از این رو، نمی تواند قناعت بخش باشد.

بنابراین، به نظر می رسد تبیین مسئله در گرو آن است که اوال، ماهیت سلسله کارمند دولت روشن    
شود و ثانیا، معلوم گردد که ایجاد فرد از سوي وي عمدي است یا خطائی. برخی از صاحب نظران 

اص به دو طریق ثابت می شود یا از یاب والیت (ذاتی یا جعلی) و معتقدند که حق سلطه در اشیاء و اشخ
یا از باب تولیت. صورت دوم، یعنی تولیت، از سوي دارندگان والیت ذاتی یا مجعول به دیگران 
واگذار می شود و از این رو، ولی که داراي والیت ذاتی یا جعلی است، داراي استقالل رأي و اطالق 

تولی که از باب تولیت با والیت تفویفی تصرف می کند، نه استقالل رأي در تصرف می باشد، اما م
دارد و نه اطالق. از این تفاوت روشن می شود که سلطه مسئول اداري از باب تولیت است نه والیت و 
کارمند اداري متولی است نه ولی و بر این اساس، باید تمام دستورات حکومت را بدون کم و کاست 

  ).442، 1369س الدین،اجرا نماید (شم
از سوي دیگر، امکان تمرد نسبت به قوانین و سوءاستفاده از قدرت اداري در مورد کارمند کامال   

منطقی است. اگر این مسئله را در کنار احتمال منطقی نقص سازمانی اداره قرار دهیم، حاصل جمع آن 
مشخص بودن میزان تأثیر هر کدام در در پیدایش تقصیر اداري است که معلول دو عامل جداگانه، با نا

خلق حادثه، می باشد. در این حالت است که مرز میان تقصیر اداري و شخصی به طور درست و دقیق 
قابل تعیین نمی باشد. یک راه حل این است که در تمام حاالت عماد و خال یا تقصیر و نفوره اداره و به 

زیان باشد؛ زیرا معامله زیان دیده با کارمند اداري،  طور غیرمستقیم، دولت، مدیون و موظف به جبران
شخصی نبوده، بلکه به عنوان شخصیت حقوقی و نمایندگی حکومت در رسیدگی به کارهاي عامه 
صورت گرفته است. راه حل دیگر بر اساس قاعده اکل نفس بما کسبت رهینه، آن است که اجراي این 
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ه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداري به بار آید، کارمند قاعده ایجاب می کند هرگاه خسارتی در نتیج
  ).243، 1386و دولت هر دو، در برابر زیان دیده مسئول باشند (کاتوزیان،

مطابق راه حل نخست، تمام مسئولیت به دوش دولت است و زیان دیده از آغاز می داند که طرف   
روابط درونی سازمان با کارمند است و دعوا کیست. اما رسیدگی به عمد و خطاي کارمند مربوط به 

هیچ ربطی به زبان دیده ندارد. روابط کارمند و اداره همانند روابط اجیر و موجر یا وکیل و موکل است 
که فقط در حاالت تعدي و افراط، ضامن شناخته می شوند. پس تقصیر کارمند نزد اداره زمانی محرز 

این صورت، دولت مطابق مقررات به آن رسیدگی خواهد می شود که تعمد و افراط وي اثبات شود در 
نمود و در غیر آن، کارمند هیچ گونه ضمانی ندارد. طبق این نظر، کارمند در واقع، به دولت زیان می 
رساند و از این رو نوع عمل او مطابق با موازین داخلی سازمان تعیین و ارزیابی می گردد. اما بر اساس 

تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی شکل می گیرد. در این صورت، طرف دعوا  راه حل دوم، با توجه به
چه کسی باید زبان را بپردازد در اختیار زبان دیده است. در حالت دوم،  که ینامتعدد است و تعیین 

اشتراك در ضمان و در حالت اول چند وجه متصور است: جمعی سبب متقدم را ضامن می دانند، 
پذیرفته و گروهی هم ضمان را بر عهده سبب قوي تر می گذارند. لکن باید  بعضی قول به اشتراك را

دانست که اگر اسباب تلف همگی عدوانی اند و یا استناد به همه آن ها صحیح است، در این صورت، 
حکم به اشتراك ضمان می شود و تمام اسباب، موظف به جبران خسارت می باشند. در غیر آن، بعید 

  ).181، 1369هده کسی باشد که تعمد داشته است (خمینی،نیست که ضمان برع
بنابراین، اگر تقصیر کارمند و نقص اداري هر دو به سبب زیان باشد، باید دید اوال، کدام یک اسبق    

بوده است و ثانیا، کدام یک اقوا است. در مرحله بعد، با توجه به صدق اسناد عرفی تلف به هر دو، می 
ضمان و مسئولیت تضامنی موجه تر است. لکن نکته مهم و قابل توجه در این توان گفت اشتراك در 

مورد آن است که امور جمعی داراي آثار و ضرورت هاي ویژه است و نباید آن ها را ترکیب ساده اي 
از تصمیمات شخصی به حساب آورد. پس می توان نتیجه گرفت که مسئول دانستن دولت از قوت 

شد. صورت سوم مسئله آن است که ثابت شود صرفا تقصیر شخصی کارمند، بیشتري برخوردار می با
عامل زیان بوده است. در این حالت، نه مسئولیت مطلق دولت و نه مسئولیت تضامنی، بلکه مسئولیت 
مطلق کارمند قابل طرح و بررسی است. چنان که به اجماع فقها، اگر قاضی خطا کند و در اثر آن تلفی 

ر اجتهاد و بررسی خویش کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ زیرا قاضی داراي حسن پدید آید، اگر د
نیت دانسته می شود و از این حیث، جبران خسارت برعهده بیت المال خواهد بود. از این مسئله می توان 
نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصال می توان 
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و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد  گفت مفاد
خطر و در باب تقصیر اداري مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول و پذیرفته شده به شمار می آید 

  ).60، 40،ج1397(نجفی،
  وجود ضرر -2-6
ست برود یا به سالمت، حیثیت و عواطف هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از د  

شخص لطمه اي وارد آید گویند ضرري به بار آمده است. وجود ضرر در تحقق مسئولیت مدنی دولت 
از ضرورت هاي فعلی به شمار می رود. هرگونه تجاوز عملی یا خطاکارانه در اموال یا منفعت مالی که 

لطمه اي وارد آید عنصر ضرر که از ارکان از دست برود و یا به سالمت و حیثیت و عواطف شخص 
). هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران 40، 1387مسئولیت مدنی می باشد تحقق یافته است (خانی،

ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. بنابراین قطعی و مسلم بودن 
لیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. به ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قاب

تعبیري مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان نمی 
  توان شهرداري را به جبران آن خسارت محکوم نمود.

  ارتکاب فعل زیانبار -3
قانون  1قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده  ایراد ضرر به دیگري یا با فعل نامشروع انجام گیرد تا   

هر کس بدون مجوز قانونی فعلی انجام دهد که موجب «چنین می گوید:  1339مسئولیت مدنی مصوب 
اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب » زبان دیگري شود، ضامن است.

   2قانون مذکور نیز مؤید آن است. 15طوري که ماده  خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان
  انواع زیان هاي قابل جبران به وسیله دولت  -4
  زیان هاي قابل انتساب به شهرداري -4-1
مقصود از زیان هاي قابل انتساب به شهرداري، زیان هائی است که در واقع از اعمالی ناشی می شود    

ت ورزیده است. در این گونه زیان ها در واقع شهرداري عامل که خود شهرداري به انجام آن ها مبادر
اصلی ورود زیان به اشخاص محسوب می شود. این قبیل اعمال، در دسته بندي جزء اعمالی هستند که 
به طور سنتی و نه واقعی در زمره مسئولیت بدون تقصیر دولت و شهرداري قرار می گیرند. یعنی با 

  مسئولیت مطلق براي دولت، وي را ملزم به جبران خسارت می دانیم. حذف عنصر تقصیر و قراردادن 
                                                      

: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددي شود مسـئول خسـارت نیسـت مشـروط بـر      15ماده  -  2
  خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. که ینا
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دولت و شهرداري به عنوان شخصیتی حقوقی متفاوت با سایر اشخاص الجرم از وارد آوردن زیان    
هائی بیشتر و سنگین تر از دیگران به واسطه انجام تکالیف قانونی خود می باشند. بدان معنا که انجام 

ستلزم واردآوردن خسارت به افراد است. در برآیند حاصل از انجام تکالیف قانونی و تکالیف قانونی م
انجام خدمات اجتماعی و احترام به مالکیت خصوصی افراد، منافع عمومی، برقراري امنیت و آرامش در 
. اجتماع، دولت ها بر آن شدند تا چنین وضعیت خاصی را پیش بینی نموده و تدارك الزم را مهیا سازند

پس وقتی دولت و شهرداري در اجراي قانونی و با تجویز صریح همان قانون مجبور به ورود خسارت به 
افراد می باشند قعطا و یقینا باید داراي متولی به جهت جبران خسارت زیان دیدگان باشند. در این موارد 

و تقصیر دولت دانسته  قانونگذار با صراحت زیان دیده را مستحق دریافت غرامت بدون نیاز به اثبات
است یعنی جائی که دولت مجبور به نادیده گرفتن مالکیت اشخاص از طریق تصرف و تملک، تخریب 
یا ملی کردن اموال آنان می باشد. یا به جهت اجراي نظم و امنیت در جامعه به جنگ پرداخته و جان و 

و یا ممنوعیت در انجام برخی از  مال مردم را در معرض تفویت قرار می دهد و یا به اعمال محدودیت
امور مانند صادرات و واردات می پردازد و مواردي از این قبیل، با وجودي که زبان با تجویز قانون 
انجام گرفته و دولت عمل خالف قانونی انجام نداده است، داراي مسئولیت بدون تقصیر براي جبران 

دولت و شهرداري وقتی در مقام اعمال  خسارت می باشد. موارد بسیاري وجود دارد که طی آن
صالحیت هاي خویش اند زیانی به افراد وارد می کنند. در فرض مطروحه، این زبان، زیانی نیست که 
در قانون پیش بینی شده باشد، به گونه اي که بتوان ورود آن را ناشی از مجوز قانونی دانست، بلکه 

شرایط و احتیاط هاي الزم، زیان هائی را به افراد وارد می عملکرد دولت به ناگاه و با وجود احراز کلیه 
آورد. در بهترین تعریف، این فرض مشابهت زیادي با نظریه خطر دارد که طی آن دلیل مسئولیت 

  دولت، فعالیت خطرناکی است که به انجام آن مبادرت ورزیده است.
ه ریسک انجام آن ها با دولت و زیرا در کلیه موارد، این فرض دربردارنده فعالیت هائی است ک  

شهرداري بوده و مسئولیت جبران دولت و شهرداري از همین امر ناشی می شود. این فعالیت ها می 
توانند داراي ماهیت زیانبار بوده و یا نباشند، اما خطر آن به گونه اي است که از قبل در قانون موارد آن 

خود  که یناشده است. یعنی عمل قانونی است نه  احصاء شده و مسئولیت آن به عهده دولت گذاشته
عمل غیرقانونی بوده ولی مجوز انجام آن توسط قانون صادر شده باشد، در این جا اعمال صالحیت و 
انجام عمل باعث ورود زیان به افراد شده است و در قوانین بعضا پیش بینی شده است. انفجارات هسته 

مواد غذائی غیربهداشتی، غرق شدن کشتی ها و یا هواپیماهاي  اي، مانورهاي نظامی، تولید کاال با
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دولتی، انجام طرح هاي واکسیناسیون، انجام تمرینات تیراندازي توسط نیروهاي مسلح، اجراي طرح 
  هائی مانند ساخت بزرگراه ها و... مواردي هستند که در این فرض جاي می گیرند. 

  واردي وجود دارد که شامل:در ایران نیز بر اساس فرض عنوان شده م   
» ط«، »ح«، »ب«پرداخت هزینه هاي مربوط به حوادث امنیتی و انتظامی انتخابات چنان که در بندهاي  -

وزارت کشور پرداخت هزینه هاي  05/07/1385/الف/ش مورخ 15814/27/4مصوبه شماره » ي«و 
شخاص حقیقی (چنان که عامل مربوط به خسارات ناشی از حوادث امنیتی و انتظامی انتخابات به ا

خسارات شناخته نشود) پرداخت خسارت به اشخاص حقیقی که در اثر اجراي طرح هاي امنیتی و 
انتظامی و اقدامات نیروهاي خودي خسارت می بینند. جبران خسارت نیروهاي خودي که در اثر 

  اقدامات اشرار دچار خسارت می شوند.
ماده واحده قانون برقراري حقوق وظیفه یا مستمري  3صره دومپرداخت خسارات مالی ذکر شده در تب -

بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد 
  .1372منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 

شاورزي را براي که به دولت اجازه معدوم کردن ک 1346قانون حفظ نباتات مصوب  4«» 10ماده  -
  جلوگیري از اشاعه آفات و بیماري هاي نباتی با پرداخت غرامت به کشاورزان می دهد.

 .1380قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی مصوب  9ماده  5تبصره یک -

 
                                                      

: چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارت هاي مالی شوند، از سوي 2تبصره   -  3
گردد، مشروط  نامه اجرایی این قانون جبران می خسارت ها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین  استانداري هاي ذیربط

  .باشدانگاري آنان ن بر آن که علت حادثه، سهل
هاي نباتی معدوم کردن محصوالت کشاورزي و یا نباتات  : در مواردي که به منظور جلوگیري از اشاعه آفات و بیماري10ماده   -  4

شود به ترتیب زیر  آن ها به پیشنهاد شوراي حفظ نباتات و تصویب وزارت کشاورزي ضروري تشخیص داده می و اشجار و یا بقایاي
مورد زراعات تا چهار برابر قیمت شخم و بذر و هزینه نگاهداري بر حسب نوع آفت و نبات مورد کشت  در - الف :عمل خواهد شد

در مورد اشجار با نظر یک کمیسیون سه  - ب .کشاورزي محل خسارت تعیین و پرداخت خواهد شد و دوران رشد آن طبق نظر اداره
شود و صاحب اشجار یا  می  ر طبق مقررات دادگستري انتخابنفري مرکب از نماینده وزارت کشاورزي و یک نفر کارشناس که ب

به  کند و خسارت  نماینده او و در صورتی که چند نفر مشاعاً مالک اشجار باشند یک نفر به نمایندگی آنان خسارت را تعیین می
هاي نباتی از  آفات و بیماريمعدوم کردن بقایاي زراعات و اشجار و محصوالت آلوده به  - ج .میزان تعیین شده پرداخت خواهد شد

هر گاه  - د .االجرا است کتبی سازمان حفظ نباتات در مدت تعیین شده الزم طرف کشاورزان و صاحبان مزارع و باغات با اخطار
  .آید نباتی در مناطق ممنوعه کشت شده باشد معدوم کردن آن از طرف سازمان حفظ نباتات بدون پرداخت خسارت به عمل می

  .: تقاضاي جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود1 تبصره  -  5
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  زیان هاي غیرقابل انتساب به شهرداري  -4-2
را می توان در واقع ناشی از این بحث واقعی در خصوص مسئولیت بدون تقصیر دولت و شهرداري   

دسته از زیان ها دانست. زیان هائی که دولت در وقوع آن ها هیچ نقشی ندارد. به گونه اي که ضرر 
وارد شده به افراد به هیچ وجه ناشی از عملکرد دولت و یا عوامل آن نیست، بلکه دولت به واسطه در 

وع جامعه، عدالت توزیعی، ایجاد نظم و امنیت و یا نظر گرفتن مصالح اجتماعی که می تواند بسته به ن
سیاستگذاري هاي مشروعیت طلبانه باشد، دست به جبران این قبیل خسارات می زند که با توجه به 
افزایش نقش دولت در ارتقاي سطح زندگی شهروندان و انجام خدمات اجتماعی این مسئولیت دولت 

سارتی به وسیله دولت اعم از جانی و یا مالی با توجه به در حال افزایش است. در این دسته هر نوع خ
قوانین موجود جبران می گردد. پرداخت غرامت توسط دولت ناشی از شورش هاي خیابانی و 
اغتشاشات، برعهده گرفتن پرداخت خسارت بر اثر صدمات وارد شده حاصل از بیماري هاي مسري و 

ن را برعهده دارد در این دسته بندي جاي می طرح هاي واکسیناسیونی که بخش خصوصی اجراي آ
گیرد و تقریبا در اکثر نظام هاي حقوقی دنیا داراي جایگاه ویژه اي می باشد. در این خصوص کشور ما 

  نیز یکی از کشورهائی است که قوانین ویژه اي را براساس این دیدگاه حمایتی تدوین نموده است.
ئی است که از بیت المال به آسیب دیدگان یا بازماندگان آن ها از مهم ترین این موارد پراخت دیه ها  

، 9»470«، 8»435«، 7»334«، 6»333«در مواد  1392پرداخت می شود، قانون مجازات اسالمی مصوب 

                                                      
: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی 333ماده  -  6

می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند از چند نفر، به صورت مردد اثبات 
خوردن خودداري ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، 

ان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت پرداخت دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آن
  .المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم می گردد

: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از 334ماده  -  7
ید اقامه قسامه کند. در صورت خودداري همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت آنان با

تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال 
  .پرداخت می گردد

: هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه 435ماده  -  8
جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه 

به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی 
قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی 
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دستور پرداخت دیه را از بیت المال صادر نموده است. ماهیت و جایگاه  12»484«و  11»474«، 10»473«
دیدگاهی عمومی باشیم یا خصوصی متفاوت است. در مواردي که دیه از داراي  که ینادیه بسته به 

طریق بیت المال (دولت) پرداخت می شود، جبران خسارت هدف اصلی محسوب می شود، در این 
موارد دیه را که می توان جزء حقوق مدنی و نه حقوق کیفري دانست، نوعی ابتدائی از تأمین اجتماعی 

در قلمرو حقوق عمومی، بر مبناي عدالت توزیعی و به عنوان گونه اي از  ) که326، 1384است (بادینی،
حقوق شهروندي محسوب می شود. عالوه بر پرداخت دیه از جانب دولت به عنوان نمونه می توان از 
جبران خسارت در زیان هاي غیرقابل انتساب به فعل دولت می توان از پرداخت هائی نام برد که دولت 

زیان دیده در اثر نزاع هاي جمعی، در اثر بمب گذاري ها و اقدامات آتش سوزي  به اشخاص حقیقی
عملی ضدانقالب ها و اشرار، سرقت هاي مسلحانه، غارت و راه بندي ها، اغتشاشات و بحران ها، 
گروگانگیري هاي غیرتسویه حسابی که اشرار و ضدانقالب ها انجام می دهند، پرداخت دیه هائی که به 

ائی که وابستگان آن ها در اثر اقدامات اشرار و ضدانقالب ها مجروح شده و یا به قتل می خانواده ه
رسند و جبران خسارات نیروهاي خودي که در اثر اقدامات اشرار دچار خسارت می شوند بر اساس 

وزارت کشور اشاره نمود. عالوه بر این پرداخت ها  05/07/1385/الف/ش مورخه15814/27/4مصوب 
قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري  13»10«ن از ماده می توا

                                                                                                                                   
جنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولی دم یا م

  قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
: در صورتی که مرتکب، داراي عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، 470ماده  -  9

  این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در 
: هرگاه مأموري در اجراي وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه 473ماده  -  10

  بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
ه مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود : در جنایت شبه عمدي در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار ب474ماده  -  11

  و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه 484ماده  -  12

و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند  از بیت المال پرداخت می شود
  بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

دیدگان حوادث رانندگی، خسارت هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا  : به منظور حمایت از زیان10ماده  -  13
گر قابل  گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه الن قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهانقضاء بیمه نامه، بط

)) تــوسط 7نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت هاي بدنی خـارج از شرایط بیمه
  ...بدنی پرداخت خواهد شد مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت هاي صندوق 
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یاد کرد که بر اساس آن، دولت با تأسیس صندوقی به نام  1387زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 
تأمین خسارت هاي بدنی اقدام به پرداخت خسارت هاي بدنی وارد به اشخاص می نماید که در آن 

  حادثه یا مقصر فاقد بیمه نامه بوده و یا به طور کلی مسئولی براي حادثه رخ داده وجود نداشته باشد. 
همانطور که می دانیم در ایران بعد از وقوع جنگ تحمیلی، خانواده هاي زیادي فرزندان و با سرپرست   

شی از جنگ صدمه هائی خود را از دست دادند و تعداد زیادي از رزمندگان نیز بر اثر آسیب هاي نا
دیدند که به واسطه آن در تمام عمر خود از مزیت سالمتی محروم ماندند. به همین خاطر دولت 
جمهوري اسالمی ایران اقدام به تأمین بنیاد شهید، و بنیاد امور جانبازان نمود. که این دو بنیاد خدماتی 

هرچند اندیشمندانی وجود دارند که وقوع مانند پرداخت مقرري به خانواده شهدا و جانبازان نمودند. 
جنگ را منتسب به دولت دانسته و یا نهایتا مسئولیت دولت در خصوص آن را ناشی از نظریه خطر 
عنوان می کنند، اما به نظر می رسد، مهم ترین دلیل تشکیل این بنیادها و خدماتی که حتی با وجود 

ته، همان مسئولیت بدون تقصیر دولت در راستاي گذشت چندین سال از اتمام جنگ تحمیلی ادامه یاف
اعمالی است که قابل انتساب به فعل دولت نیست زیرا که وقوع جنگ را نمی توان ناشی از فعل دولت 
دانست و با وجود حمله عراق به ایران، کشور ما در مقام دفاع از خود و به اجبار وارد جنگ شد. در این 

ي عدالت توزیعی و حمایت از حقوق آسیب دیدگان و خانواده هاي راستا نیز رعایت انصاف، برقرار
  آنان اساسی ترین مبناي حمایتی دولت است.

  رابطه سببیت -5
صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده،    

به آن شهادت دهد. به عبارت دیگر عامل و فعل زیانبار، رابطه سببیت احراز شود به طوري که عرف نیز 
مسئولیت  که یناالزم دانستن رابطه سببیت بین ضرر و عامل وقوع آن امري معقول است پس براي 

دولت تحقق پیدا کند، الزم است بین زبان و امري که سبب وقوع آن شده است رابطه علیت احراز 
ن امر را می توان یک قاعده عمومی دانست گردد. یعنی زبان نتیجه عملى فعل زیانبار تلقی شود. اما ای

که داراي استثنائاتی است. اولین مورد وقتی است که قانونگذار فرض را بر تقصیر دولت گذاشته است و 
قانون  12در این مورد نیازي به اثبات وجود رابطه سببیت میان زیان و عمل دولت وجود ندارد. ماده 

این موارد است که هنگامی که کارگر دولتی زیانی به بار می نیز از جمله  1339مسئولیت مدنی مصوب 
آورد، کارفرما مسئول جبران خسارات است که تنها خواهان نیازمند اثبات وقوع زیان است و نه رابطه 
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؛ دومین مورد وقتی است که قانونگذار صرف وقوع زیان را براي اثبات مسئولیت بدون تقصیر 14علیت
گونه نقشی در وقوع زیان از سوي کارکنان  هیچ که یناین موارد دولت بدون دولت کافی می داند. در ا

خسارتی به بار آید دولت مسئول جبران  که یناخود داشته باشند، مسئول شناخته می شود، یعنی صرف 
آن است. دولت عمال دخالتی در وقوع زیان نداشته است تا بتوان رابطه سببیتی بین ضرر و دولت جاري 

چنین در مواردي مانند قوه قاهره، اکثر کشورها به وقوع مسئولیت و قرار دادن بودجه اي  دانست هم
  براي این گونه حوادث نظر دارند. یک رابطه مستقیم بین عمل (عمل مثبت و ترك فعل) وجود دارد. 

نمونه راي مسئولیت شهرداري نسبت به خسارات وارده به شهروندان  -6
  رحتی در فرض تقصیر پیمانکا

هاي پیمانکاري رافع مسئولیت  چکیده راي: سپردن عملیات عمرانی از سوي شهرداري به شرکت  
ها نیست و چنانچه در اجراي پیمانکاري خسارتی به شهروندان  شهرداري در رعایت نکات ایمنی خیابان

 وارد شود، شهرداري مسئولیت دارد و خطاي پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگوئی وي نسبت به
  شهرداري خواهد بود.

: شرکت به خواسته مطالبه دوازده میلیون ریال ریال بابت خسارات ناشی از تصادف 15راي بدوي  
هاي کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مالک یک دستگاه  خودرو و هزینه

در خیابان شهید  24/07/1390باشد که در تاریخ  می …به شماره انتظامی  206خودرو سواري پژو 
سباري آجودانیه در مسیر شمال به جنوب بعد از تقاطع پورابتهاج در حال حرکت بوده است که خودرو 
وي با موانع ایجاد شده در خیابان، برخورد و به خودرو وي از ناحیه چپ، جلوبندي، گلگیر، کاپوت، 

ل ایمنی از سوي خواندگان رعایت اصو که ینارادیاتور و فن خسارت وارد شده است و به لحاظ 
صورت نگرفته و کارشناس رسمی دادگستري پنجاه درصد تقصیر را متوجه خوانده دانسته است و 
مجموع خسارت وارده به خواهان بیست میلیون ریال بوده و مبلغ دو میلیون ریال نیز بابت هزینه 

ه شرح خواسته نموده است. کارشناسی پرداخت کرده است. لذا خواهان تقاضاي محکومیت خوانده را ب
این دادگاه در خصوص دعوي خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی 

                                                      
: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارانی می باشند که از طرف کارکنان اداري و با کارگران 12ماده  - 14

محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال نصبه ایجاب  که یناآنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر 
اگر احتیاط هاي مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیري از ورود زبان مقدور نمی بود.  که ینامی نموده به عمل آورده و با 

  کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. 
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پنجاه درصد تقصیر به  که یناخواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستري سرهنگ م.س. مبنی بر 
مسئولیت ایمن سازي برعهده نامه راجع به  آیین 212لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و نقض مفاد ماده 

خوانده ردیف اول بوده است و بر مبناي نظر کارشناس رسمی در مرحله تأمین دلیل، مبلغ بیست میلیون 
بر مبناي استعالم به عمل آمده از  که یناریال به خودرو خواهان خسارت وارد شده است و با توجه به 

خوانده ردیف اول  که یناده است و با عنایت به اداره راهور ناجا خودرو مذکور به نام خواهان ثبت ش
علیرغم ابالغ قانونی حاضر نشده و هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است؛ لذا این دادگاه دعوي 

قانون  2و  1خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 
قانون آیین دادرسی  519و  515و  502و  198قانون مدنی و مواد  335و  331مسئولیت مدنی و ماده 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دوازده  دادگاه
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم 

خوانده ردیف  که یناوي خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به نماید و در خصوص دع می
قانون آیین دادرسی  2باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده  دوم فاقد شخصیت حقوقی مستقل می

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوي خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم  دادگاه
ماید. قرار صادره حضوري محسوب و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی ن صادر و اعالم می

باشد و حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز  هاي تجدیدنظر استان تهران می در دادگاه
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

  باشد.  تجدیدنظر استان تهران میهاي  در دادگاه
: تجدیدنظرخواهی شهرداري تهران به طرفیت آقاي ح.ر. نسبت به دادنامه 16راي دادگاه تجدیدنظر  

دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان محکوم  107شعبه  23/12/90-1107شماره 
برخورد با موانع موجود در خیابان با به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر 

احتساب خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده شده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را 
ایجاب نماید، نبوده و خدشه اي به رأي وارد نیست. زیرا برخالف دفاعیات نماینده تجدیدنظرخواهان 

هاي  و سپردن عملیات مذکور به شرکت متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر، شهرداري است
پیمانکاري رافع مسئولیت شهرداري نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در 
ارتباط با قرارداد با شهرداري صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو شهرداري خواهد بود 
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قانون آیین دادرسی  358د اعتراض مستنداً به ماده حال با ر اي که منصرف از موضوع پرونده است. علی
  شود. این رأي قطعی است. هاي عمومی و انقالب در امور مدنی دادنامه مذکور تأیید می دادگاه

  نمونه راي مسئولیت شهرداري نسبت به خسارات ناشی از درختان -7
ان در محدوده شهري به چکیده راي: مسئولیت شهرداري ها نسبت به خساراتی که از شکستگی درخت  

  بار می آید، منوط به اثبات تقصیر شهرداري است.
: در خصوص دعواي آقاي (ح.ن.الف) به طرفیت شهرداري منطقه سه تهران، با نمایندگی 17راي بدوي  

حقوقی خانم (ش.ح) به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید جی.ال.ایکس.آي، مدل 
ك مدادي متالیک به شماره انتظامی ...، به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار رنگ خاکستري نو 1389

ریال و هزینۀ دادرسی و کارشناسی در پرونده تأمین دلیل به شرح اوراق پرونده با این توضیح که 
خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاري،  بر اثر 

و شکسته شدن شاخه هاي آن، به وسیله نقلیه وي خسارت وارد شده که کارشناس سقوط درخت 
شوراي حل اختالف میزان خسارت وارده را جمعاً به مبلغ  104منتخب در پرونده تأمین دلیل حوزه 

در «اظهار داشت:  28/9/90-2485خواسته اعالم نموده است، خوانده در الیحه دفاعیه به شمارۀ 
، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روي خودرو اظهار نموده اند، دادخواست تقدیمی

عوامل متعددي می توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداري خارج  که ینانظر به 
می باشند؛ چه بسا بی احتیاطی و بی مباالتی خواهان در پارك نمودن خودرو در محل نامناسب باعث 

فوق گردیده است و همانگونه که استحضار دارید در اثبات مطالبه خسارت براساس قانون بروز حادثه 
آن  قانون بایستی رابطه سببیت  بین زیان وارده و فعل زیانبار وجود داشته  2و1مسئولیت مدنی  در مواد 

یزان خسارت باشد که اساساً در پروندۀ فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به م
ت تقصیر شهرداري باشد، نکتۀ حائز اهمیت این است که  وارده است و به هیچ وجه نمی تواند مثبِ
گزارش تنظیمی از سوي مرجع انتظامی صرفاً بر پایۀ اظهارات شاکی می باشد و عنوان نموده که شاکی 

عث خسارت شده؛ در به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روي خودرو ایشان با
شهرداري براساس الیحه قانونی حفظ و  که ینانظر به » واقع سانحه از سوي شاهدي رؤیت نشده است.

گسترش فضاي سبز در شهرها مسئول حفظ و نگهداري از اشجار در محدودۀ شهر می باشد و در 
د، باید خسارت صورتی که بر اثر عدم حفظ و نگهداري موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گرد
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وارده را جبران نماید، بنابراین نظر به احراز مالکیت خواهان سقوط درخت بر روي وسیله نقلیه، پذیرش 
نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده 

، 519، 515، 198ز قانون مسئولیت مدنی و مواد ا 2و1را از باب تسبیب به استناد قانون فوق الذکر و مواد 
از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل  520و 

خواسته، مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ هشتصد هزار ریال بابت 
ماید. این حکم حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ، هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم می ن

  قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
راي دادگاه تجدیدنظر: در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداري منطقه سه تهران، به نمایندگی خانم    

دادگاه عمومی تهران، که به  81بۀ صادره از شع 30/10/1390-1001(ش.ح) نسبت به دادنامه شماره 
موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال از بابت اصل خواسته و 
مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینۀ 

رسد به این شرح که: با توجه به اوراق کارشناسی محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می 
آقاي «پرونده و گزارش مأمور محترم نیروي انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است 

(ح.ن.الف) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارك بوده 
شده و بر اثر اصابت به سقف که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاري شکسته 

خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظرخوانده در دادخواست تقدیمی اعالم داشته 
در حین حرکت در اثر  17/08/1390است اینجانب مالک خودروي پراید به شماره ...، در مورخه 

با » دیده است.سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروي اینجانب، منجر به خسارت گر
دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداري از جریان شکسته شدن  که یناعنایت به 

درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعالم و شناخته شود، به چشم نمی 
ی اصدار نیافته است، مستنداً خورد؛ علی هذا دادگاه رأي معترض عنه را که موافق موازین شرعی و قانون

قانون مارالذکر، قرار رد دعوي  84ماده  4قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند   358به ماده 
  تجدیدنظرخوانده صادر و اعالم می نماید. رأي صادره قطعی است.   

  نتیجه 
لیت مدنی در حوزه مدیریت شهري به مقاله پیش رو با موضوع و محوریت بررسی مبانی، اصول و ابعاد مسئو  

انجام رسید. مدیریت شهري به عنوان یک سیستم اداري، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را بر عهده دارد و 
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در کالن امر از نظارت عمومی دولت ها خارج است و به عنوان یک سازوکار محلی شناخته می شود که ارگان 
  ، شوراي شهر و دیگر نهادهاي ذیربط را شامل می گردد.ها و سازمان هائی همچون شهرداري

مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهري تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه   
سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی 

د و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات دولت مسئول است و می توان گفت مفا
مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداري مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد 
قبول و پذیرفته شده به شمار می آید. در موردي که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادي یا 

ی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. معنوي دیگر شود، دادگاه پس از رسیدگ
بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید بعنی شرط قابلیت معطالبه فرد این است 
که قطعی و ملم باشد. به تعبیري مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و به صرف 

نمی توان شهرداري را به جبران آن خسارت محکوم کرد. در خصوص ارتکاب فعل  احتمال ورود زبان
زیانبار نیز رعایت انصاف، برقراري عدالت توزیعی و حمایت از حقوق آسیب دیدگان و خانواده هاي 
آنان اساسی ترین مبناي حمایتی دولت است.از جمله مسئولیت مدنی مدیریت شهري در جبران خسارت 

تکالیف قانونی می توان به صدور پروانه غیر مجاز و جبران خسارت ناشی از شرایط  ناشی از انجام
فورس ماژور می باشد. در پایان نیز بحث گردید که مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهري در رویه 
قضایی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردي از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیر مترقبه و 

ارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است.در همین راستا نیز دو نمونه از خس
  آراي صادره در این خصوص ذکر گردید.
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، چاپ پنجم، تهران، مسئولیت مدنی شهرداري ها در طرح تملک، 1400وحدانی نیا، محمدامین،  - 

  انتشارات مجد.
  عربی
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