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 چکیده
شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شههروندان مکنها اسها باعهو بهرو       

امها آنههه    مشترک بوده،خسارت هایی گردند که احنام و قواعد ایجاد مسولیا  مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی 
را تشنیل می دهد احنام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحا آمرش اسا ،هر چند که در  مقاله حاضرموضوع به بررسی 

ماده یا ده قانون مسئولیا مدنی شرایطی که برای تحقق مسئولیا کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص 
سهو بوده مثال مکنا اسا در عرصه هایی هکهون اجرای قهوانیا و مقهررات، مسهئولیا     و موجب خسارت به صورت عکد یا

های ناشی ا  مالنیا بر معابر، بناها و هکهنیا اقدام به تکلک قانونی اراضی و ابنیه یا قصهور کارمنهدان در نگههداری وسهیله     
ر ایا مقاله جایگاه مسئولیا مدنی شههرداری  نقلیه عکومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیا برای شهرداری ها گردد لذا د

  در برابر شهروندان مشخص می گردد.

 . مسئولیا مدنی، تقصیر، شهرداری، خسارت :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
باشد و در ایا میان شاید به یقیا بتهوان   های متنوع در مسائل ینسان می علم حقوق چون سایر علوم اجتکاعی آوردگاه اندیشه

باشد، که البته بهیا   های حقوقی پذیرش نظم و عدالا به عنوان هدف و مبنای حقوق می مشترک هکه اندیشهگفا که فصل 
رسد. در خصوص نیل به عدالا و به تعبیری نظم عادالنه را نادیهده انگاشها    عدالا و نظم آنهنان که در بادی امر به نظر می

شود، متجلهی اسها. در حهو ه حقهوقی      حاککیا وضع و اجرا می چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط
باشد و بالعنس در حو ه حقهوق خصوصهی،    های ارائه شده بیشتر حامی آن می عکومی معکوالً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه

ای علم حقهوق  ه غالب دکتریا سعی در تامیا و تحقق عدالا دارد و هر چند که ایا مر بندی دقیق نبوده در هر یک ا  شاخه
 شود. اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می
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 مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سالمت شهروندان
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توان بیا مصهال  حاککیها در جهها     توان به بحو مذکور مرتبط دانسا. ایا اسا که چگونه می هایی که می ینی ا  پرسش
برقراری نظم و مصال  افراد جها تحقق عدالا جکع نکود؟ بدیهی اسا که پاسخ به پرسش فوق نیا  به مطالعات گسترده در 

ای  های مختلف علوم اجتکاعی دارد. آنهه به عنوان ینی ا  مصادیق ایا مطالعه مطک  نظر ماسا آنجاسا که در جامعه حو ه
چون جامعه ایران که هنو  بسیاری مردم تکتع خویش نسبا به حقوق خود را ندانسته یا بهاور ندارنهد اگهر بهه واسهطه اعکها        

دیده متصور اسا؟ در پاسهخ بهه   به افراد وارد شود چه دستاویزی برای  یانمنسوب به نهادی عکومی چون هشداری خسارتی 
پرسش فوق مسلکاً باید به مقررات مربوطه مراجعه نکود. ایا توضی  که وظایف نخبگان حقوق یهک جامعهه تبیهیا وضهعیا     

نطقی اسا. مقررات مربهو  بهه   اندا  بهتر با ارائه پیشنهادهای م موجود، به نقد کشیدن آنهه شایسته تغییر اسا و ترسیم چشم
گردد. آنجا  قانون مسئولیا مدنی تجلی می 77بحو مسئولیا مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 

در نحوه تقنیا ایا مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان  -شود که با تحقق شرایط مسئولیا شهرداری محقق انگاشته می
گونه که در شود که در مقررات ما نیز بدان د، گرایش به جانب مؤسسات عکومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میاشاره خواهد ش

 هایی هکراه اسا. بیا مردم رواج دارد، تعییا مسئولیا قطعی برای مؤسسات عکومی با دشواری
شهود را مطهرك کنهیم     ی نیز وارد مهی آنهه ما را واداشا که بحو مسئولیا مدنی شهرداری که به نوعی در حو ه حقوق عکوم

-عالوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیا اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، ایا دغدغه بود که براستی در مقام یک  یهان 

توان جها تدارک طرك دعوای خسارت و پیرو ی در آن به طرفیا شهرداری مبانی توجیهی ال مه را یافها؟   دیده، چگونه می
 توان ا  دولا و مؤسسات عکومی غرامتی دریافا کرد. در بیا عوام رواج دارد به سختی می گونه کهچه آن

 

 پژوهشپیشینه 
درخصوص مسئولیا مدنی شهرداری در قبا  سالما شهروندان کتاب یا مقاله تابه حا  تالیف و تقریهر نشهده اسها ولهی در     

 نامه تقریر و تألیف شده اسا:کتاب، مقاله و پایانخصوص مسئولیا مدنی و شهرداری به صورت جداگانه به شرك ذیل 
 ، تهران، گنج دانهش، 2حجتی اشرفی، غالمرضا، مجکوعه کامل قوانیا و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسالمی، جلد 

ی بهوده و  آورآوری مواد قانونی مرتبط با شهرداری پرداخته اسا که صرفاً در حد جکهع در ایا کتاب نویسنده به جکع(، 7311)
هیچ استدال  و استنباطی در خصوص ماهیا قضیه و نیز خالءهای قانونی ننرده اسا. پرواض  اسا که بیان تاریخهه یهک  
موضوع و سیر تطور تقنینی و قضایی آن و بیان انطباق و ارتبا  مواد قانونی با مهواد قهانونی مهرتبط موجهب تقویها اهکیها       

باشد و ایراد جهدی بهرآن   الذکر ا  ایا قاعده مستثنی میکه مجکوعه قانونی فوق گرددموضوع و تسلط مخاطب به موضوع می
 وارد اسا. 

در ایها کتهاب نویسهنده صهرفاً      (،7311)، تهران، میزان، 7یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی قواعد عکومی مسئولیا مدنی، جلد 
ای بر مفاهیم مشهابه ماننهد مسهئولیا اخالقهی،     ارهمبحو مسئولیا مدنی را به صورت جزئی مورد تشری  قرار داده و هیچ اش

مسئولیا قراردادی و کیفری ننکوده اسا در خصوص مسئولیا نهادهای عکومی دولتی مطالب قابل توجهی ارائهه نهداده و ا    
 مسئولیا شخصی نهادهای عکومی غافل مانده اسا.

در ایا مقاله نویسنده فقهط بهه    (،7312)له سیویلینا، جرفی، هادی، مسئولیا مدنی شهرداری در مراقبا ا  اموا ، ثبا در مج
ای به مسئولیا مدنی شههرداری  مسئولیا مدنی شهرداری در مراقبا ا  اموا  خصوصی و عکومی پرداخته اسا و هیچ اشاره

 بعکل دولا با ق در دیده یان ا  را شایسته و کافی حکایا ایران در قبا  سالما شهروندان ننکوده اسا و نظر به ایننه قوانیا

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، بهار42 ، شماره3دوره   

 

721 
 
 

 عکهومی  مؤسسهه  مهدنی  مسهئولیا  و کهرده  اعطهاء  را  یان مستقیم عامل و کارمند به مراجعه حق تنها دیده یان و به نیاورده

 و رفا نویسنده به ایا خالءها و نحوه اصالكانتظار می اسا دانسته بسیار قیود دارای و استثنایی امری را غیردولتی شهرداری
مطالبی را  دیده یان حقوق بیشتر چه هر تأمیا راستای در دولا تقصیر و بدون محض مسئولیا بینیپیش چگونگی و با نگری
 کرد که ا  ایا جها ایراد اساسی بر پژوهش فوق وارد اسا.ارائه می

 

 روش پژوهش
که نگارنده با مراجعه به کتابخانه های حقوق دانشگاه تبریز و کتابخانه ملی تحلیلی اسا به ایا معنی  -روش تحقیقی توصیفی

گردآوری اطالعات عکدتا  در ایا پژوهش،ا  طریق فیش برداری مطالب مرتبط با موضوع مقاله را گرد آوری نکوده اند. 
 مراجعه به اینترنا و پژوهش های پراکنده،کتابخانه ای خواهد بود، نگارنده با مراجعه به کتاب ها و مجالت حقوقی و هکهنیا 

 به گردآوری و تنظیم مطالب خواهد پرداخا.

 

 یافته های پژوهش 
قوانیا مرتبط مسئولیا مدنی نهادهای عکومی نقا  ضعف  لیجها تقل قوانیاو کاربسا آن در  یاساس یارائه راهنارها -

 .یآت یبیتصو اینظر قرار دادن آن در قوان و ملحوظدولتی خاصاً شهرداری 
 .یالکللایو ب یآن در گستره ملّ گاهیجا یو بررسقوانیا مربو  به مسئولیا مدنی شهرداری  نقا  قوت و ضعف  یواکاو -
و  ییقضا ،ینیتقنی هااسایدر سقوانیا مرتبط با مسئولیا مدنی شهرداری در قبا  سالما شهروندان  گاهیجا یبررس -
 .یالکللایدر حقوق ب آن  گاهیحاککه و جا تیأه ییاجرا
تحوالت سا نده در حقوق  یو برا سالما و آسایش عکومی ا  تزلز   یریشگیجها پ یارائه نقطه نظرات کاربرد -

 شهروندی.
  اهکیا سالما شهروندان؛ -
 خالء قانونی موجود جها حکایا ا  سالما شهروندان؛ -
 محوریا خاص شهرداری در حو ه سالما عکومی؛ -
 

 بحث

شود و مسئولیا پذیری متقابل حاضر شهرنشینی به عنوان یک پدیده اجتکاعی ینی ا  ضروریات  ندگی محسوب میدر عصر 
ا  موضوعات مهکّی که در حو ه مطالعات سالما شهروندان و . کندو مدیریا شهری سالما شهروندان را تضکیا می

ان ا  منظر حقوقی اسا که در ایا میان مدیریا شهری در سط  جهانی مطرك شده اسا بحو تضکیا سالما شهروند
مسئولیا شهرداری امر خطیری اسا ا  نظر ماهیا حقوقی قانونگذار شهرداری را به استناد قانون فهرسا نهادها و مؤسسات 

دارای شخصیا حقوقی تلقی نکوده اسا در ایا خصوص ال م ( های بعدیبا اصالحیه 71/2/7313 مصوب)عکومی غیردولتی 
ا  طرفی شهردار به عنوان باالتریا مقام اجرایی در شهرداری مسئو  برقراری نظم و انضبا  اداری، مالی و  به ذکر اسا

شخصیا )کننده روابط صحی  بیا کارکنان و شهروندان اسا،  فلذا شهردار به عنوان مدیر اجرایی تشنیالت شهرداری تنظیم
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 باشدوارده به شهروندان ناشی ا  شرك وظایف شهرداری میهای مسئولیا پاسخگویی به کلیه تخلفات و  یان( حقوقی
 یشود و تفاوتیشناخته م یم حقوقمسلّ ا  اصو  ،یگریوارده به د انیهر چند امرو ه ضرورت جبران  . (11، ص7311غکامی، )
بنا به شوند اما یقائل نک (یو حقوق خصوص یحقوق عکوم یاعم ا  اشخاص حقوق) یو حقوق یقیحق اشخاص انیم زین

 گذشته وجود داشته در یعکوم یا  اقدامات دولا و نهادها یناش یمدن ایمسئول رشیپذ اصل که درخصوص یاختالف
 یکارفرما بر دولا و نهادها عنوان لزوم جبران خسارت و صدق یاخالق شهیچون رهم یلیدال یتیمسئول ایموافقان وجود چن

 یگریبه د ه جبران خسارات وارد در یو حقوق یقیاشخاص حق یاصل تساو زیو ن( ۴23و  ۴22، ص 7311 ابوالحکد،) یعکوم
هر چند  ز،ین رانیا یدر نظام حقوق که شکرندیآن برم یبعنوان مبان را( 211، ص 7311 صفار،( )رانیقانون تجارت ا ۴11ماده )

بر آن وارد آمده که  یودیشده، اما ق رفتهیپذ یتیمسئول ای، اصل وجود چن7331مصوب  یمدن ایقانون مسئول 77بکوجب ماده 
 .اسا یبررس ا مندین

نقص  به مربو  و نبوده آنان عکل به مستند وارده خسارات هرگاه ولی … کند: می مقرر ادامه در م.م.ق 77 ماده دوم بخش
 استثنای اخیر.. …اسا مربوطه موسسه یا اداره عهده بر خسارت جبران صورت ایا در باشد، مزبور مؤسسات و ادارات وسایل

 مقرر  یان را عامل به وارده  یان انتساب که اسا مدنی مسئولیا عکومی قواعد در علیا رابطه وجود شر  بر ناظر واقع در
 مقام در ولو را ماده ا  بخش ایا در پذیرش هرچند .(211 ص ،7311 )صفایی، پذیردمی مبنا بعنوان را اداری تقصیر و نکایدمی

 دیده یان بر دوش را شهرداری به متعلق وسایل نقص اثبات تنلیف ایننه، به نظر اما کرد تلقی مثبا گام باید قاعده بر استثنا
 گستردگی و به حجم با توجه  یرا اسا انتقاد محل نکوده مذکور امر اثبات به منو  را او به مستقیم رجوع امنان و داده قرار

 بدون و مدنی محض مسئولیا بینیپیش که اسا حالی در ایا. رسدمی نظر به فرساییطاقا و دشوار امر ها،شهرداری فعالیا
 و پرسنل نحوه فعالیا بر هاشهرداری نظارت منظور به با دارنده عامل و شهروندان ا  حکایا موجب تواندمی شهرداری تقصیر
 نیز م.م.ق 77 ماده انتهایی و سوم  حاککیا بخش اعکا  در مسئولیا  فقد  سوم بند .گردد خود به متعلق وسایل سالما نیز
 قانون طبق اجتکاعی، منافع تأمیا برای حسب ضرورت بر اقداماتی هرگاه دولا، حاککیا اعکا  مورد در ولی ... دارد:می مقرر
 سنتی نظریه ا  مقنا بخش، ایا در .بود خسارت نخواهد پرداخا به مجبور دولا شود، دیگری ضرر موجب و آید عکل به

 مرجع تعییا قانون پرداخته مزبور تفنیک به ایران در که قانونی نخستیا .اسا نکوده پیروی حاککیا و تصدی اعکا 
 دانسته اعکالی را آن و پرداخته تصدی اعکا  تعریف به تنها که اسا 7311 مصوب دولا و اشخاص بیا دعاوی به رسیدگی

 دانانحقوق .آن امثا  و اجاره و مستغّالت و امالک فروش و خرید مانند دهدانجام می افراد مشابه حقوق نظر نقطه ا  دولا که
 برای تنها و ملّی اقتدار و حاککیا حق ا  استفاده مقام در دولا که انددانسته را اعکالی حاککیا اعکا  مشابه، تعاریفی در نیز

 دولا که اسا اعکالی تصدی اعکا  ، امّا…و دادرسی مالیات، اخذ قوانیا، وضع مانند پردا دبدان می اجتکاعی و عکومی منافع
 مانند دهدمی انجام خصوصی روابط در افراد سایر چونهم و دارایی حفظ و اداره جها و حقوقی خویش شخصیا به نظر

 77 ماده اخیر بخش (213 ص ،7311 صفاری، ؛ ۴1 ص ،7311 و ؛ 717 ص ،7311 )کاتو یان، …بیع و اجاره، باننداری،
 بر چون مبهکی ضوابط چند هر اسا کرده اعالم مدنی مسئولیا فاقد آن، در مذکور قیودات را با شهرداری اقدامات نیز م.م.ق

 .شد خواهد بسیاری موارد به حنم گسترش امنان موجب اجتکاعی منافع تأمیا و برای ضرورت حسب
ابهامات قانونی دو نوع مسئولیا مدنی برای شهردار در به علا تعدد وظایف در شهرداری و شفاف نبودن مقررات و وجود 

مسئولیا شهردار ناشی ا  عدم اجرای صحی  قوانیا در شهرداری که منجر به  -7باشد: تأمیا سالما شهروندان مترتب می
ق بر مسئولیا شهرداری ناشی ا  حوادث و اتفاقات که به علا عدم نظارت دقی -2. شودخطر افتادن سالما شهروندان می
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وظایف خاصی را ( 77/2/7332مصوب )قانون شهرداری  ۴۴قانونگذار در ماده . وظایف شهرداری در سط  شهر اتفاق می افتد
برای شهرداری منظور نکوده اسا اما عالوه بر ایا به استناد دیگر مفاد قانون شهرداری و نیز در قوانیا دیگر ادارات و 

به مانند الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ری تصویب گردیده اسا نهادهای دولتی نیز وظایفی برای شهردا
. وظایف واختیارات هستند که موجب و منشاء مسئولیا تلقی میگردد. بنابرایا مسئولیا شهردار در 73۴1خرداد  3مصوب 

قبا  سالما شهروندان عبارت باشد. مسئولیا مدنی شهرداری در مجکوعه شهرداری بیشتر ا  دیگر اعضاء ایا مجکوعه می
اسا ا  التزام و تعهد قانونی شهرداری به جبران ضرر و  یانی اسا که در نتیجه عکل مستند به شهرداری اعم ا  فعل و ترک 

تواند اراده و قرارداد متعهد باشد)تعهد ارادی، قراردادی( یا فعل به شهروندان وارد شده اسا. منشاء التزام و تعهد شهرداری می
 شود.مکنا اسا قانون باشد که چنیا تعهد و التزامی ضکان قهری یا مسئولیا مدنی به معنای خاص گفته می

قانون اساسی آمده، و بندهای گوناگون  713دستور عام و کلی درباره صالحیا دیوان عدالا اداری هکان اسا که در اصل 
طبق قانون دیوان عدالا اداری نحوه شنایا و  .داده اساآن را گسترش  731۴قانون دیوان عدالا اداری مصوب  73ماده 

 ا:  صالحیا دیوان به قرار  یر اس
رسیدگی به شنایات و تظلکات و اعتراضات مردم نسبا به تصکیکات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، و شنایا ا  آراء و 

 .تصکیکات قطعی مراجع اداری، هکهنیا رسیدگی به شنایات استخدامی

تصکیکات واحدها، تصکیکات واحدهای دولتی که به اعتبار منشاء و موضوع و ماهیا ا  تصکیم تقنینی و قضایی به معنای  الف:
االجرایی اسا که توسط مراجع و مقامات اداری و اجرایی در اخص متکایز اسا حاوی قواعد، احنام نظرات و دستور ال م

 . شودهای مختلف و متنوع اتخاذ می مینه

قانون دیوان عدالا اداری اعکالی  73قدامات مراجع و مقامات اداری، مراد ا  اقدامات مذکور در بندهای الف و ب ماده ب( ا
ها در اجرای وظایف و تنالیف و در اختیارات اداری و قانونی در قلکرو قواعد حقوق موریا آنأاسا که واحدهای دولتی و م

ها با توجه موریا آنأالذکر و یا مبه تصکیکات و اقداماتی اسا که، واحدهای فوق بند الف و ب منصرف دهند.عکومی انجام می
به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده بر خالف قانون، یا خارج ا  صالحیا خود، یا تجاو  و یا سوءاستفاده ا  اختیارات 

عا، قانونگذار به آنان محو  نکوده اسا، رسیدگی ا  خویش انجام داده بودند و ا  ایا باب حقوقی تضییع شده باشد که حسب اد
 گیرند. صالحیا دیوان خارج و در صالحیا مراجع قضایی عکومی قرار می

ها و سایر نظامات دولتی و نامهج( مصوبات واحدها: شنایات، تظلکات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبا به آییا
ها ا  اختیارات قوه مجریه، بر اساس قوانیا و مقررات اسالمی یا خارج بودن آنها با شهرداری ا  حیو مخالفا مدلو  آن

ایا قانون بیان شد در  73مطالبی که در خصوص قانون دیوان عدالا اداری خصوصاً ماده  .باشدقانون دیوان عدالا اداری می
ه و اختیارات ایا دیوان اسا. بند او  ماده رسد که رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری تکاماً در حیطبدو امر چنیا به نظر می

شود. ا  ایا دیدگاه هر گونه ادعا ا  سوی اشخاص خصوصی در های مختلف آن کلیه اعکا  اداری را شامل میو قسکا 73
های دیگر ماده مذکور، در رفع  مینه اعکا  اداری منسوب به شهرداری قابل طرك در دیوان عدالا اداری اسا. اما در بخش

جکا  حنم در بند نخسا، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته ا  اعکا  و اقداماتی ا
گیرنده یا عامل و یا سوءاستفاده ا  اختیارات قانونی صورت گرداند که به علا نقض قوانیا یا عدم صالحیا مقام تصکیممی

  بینیم که رسیدگی دیوان منحصر به تشخیص اعکا ه اشخاص خصوصی گردانیده باشد. میسان  یانی را متوجپذیرفته و بدیا
بینیم که صالحیا می .شد هکان چیزی که ما ا  آن به عنوان خطای اداری ا  آن یاد کردیمبامی شهرداری تقصیرآمیز اداری
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عکا  اداری خطاکارانه  یانی به غیر وارد دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیا علیه شهرداری منحصر مواردی اسا که ا  ا
بار توسط عامل آن، مفروض باشد، نیا  به طرك گاه به موجب قانون تقصیر شهرداری در انجام عکل  یانرو لذا ه شده باشد

 . دعوا در دیوان نیسا.  یرا نتیجه ایا دعوا ا  پیش در قانون تعییا شده اسا
-باشد  یانی به شخص خصوصی به وجود آید، نیا ی نیسا که  یانارفرمای آنان میاگر ا  اقدامات کارگرانی که شهرداری ک

دیده ابتدا برای اثبات خطای کارفرما دعوای خود را در دیوان عدالا اداری مطرك کند،  یرا آنهه که مکنا اسا در حنم 
قانون مسئولیا  72شده اسا )ماده  بینیدیوان بیاید و مبنای دعوای مسئولیا مدنی شهرداری قرار گیرد توسط قانون پیش

دیده مستقیکاً در دادگاه عکومی دادگستری طرك دعوا نخواهد کرد، ا  دیگر مواردی که دعوای پس در فرض فوق  یان. (مدنی
ی ا  جانب دیوان عدالا اداری نداشته باشد که مبنای مسئولیا مدنی شهرداری أمسئولیا مدنی شهرداری نیا ی به صدور ر

ی تقصیر نبوده و هکهنیا مواردی که مسئولیا مدنی شهرداری در حو ه مسئولیا قراردادی می باشد که موضوعاً بر مبنا
خارج ا  بحو ماسا. عالوه بر ایا موارد رسیدگی به دعاوی ناشی ا  لطکات وارد بر حقوق عینی اشخاص توسط شهرداری در 

ونه دعاوی نیز اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد. به طور مثا  هرگاه های دادگستری باقی ماند،  یرا در ایا گصالحیا دادگاه
و مکانعا ا  استیفای حق مالنیا یا انتفاع و ارتفاق یک شخص نکاید طرك دعوا یا مزاحکا  تصرف عدوانی بهشهرداری اقدام 
گیریم که دیوان عدالا، دادگاه حقوقی نیسا تا برای دادگاه عکومی خواهد بود. طبق مطالب فوق نتیجه میمستقیکاً در برابر 

موران را ا  أرسیدگی به دعوای مطالبه خسارت صال  باشد و وظیفه اصلی دیوان ایا اسا که اعکا  و تصکیکات واحدها و م
نکاید. ا  طرفی با توجه به کثرت دعاوی مطرك شده در دیوان و شان بررسی حیو انطباق با قانون و وظایف و تنالیف اداری

کننده به دعاوی در ایا دیوان، اگر قائل به ایا شویم که دیوان تکامی ارکان دعوای خسارت را مورد ککبود شعب رسیدگی
 . (21، ص7311د، نژا)حسینی .شود که دیوان نتواند به وظایف اصلی دیگرش بپردا دبررسی قرار دهد، ایا امر موجب می

های ناشی ا  اعکا  اداری به دعاوی مسئولیا مدنی نهادی عکومی چون شهرداری و  یان هادادگاهلذا ینی ا  موارد صالحیا 
مذکور افتاده اسا. در بند  731۴قانون دیوان عدالا اداری مصوب  73اسا. صالحیا دیوان عدالا اداری در بندهای ماده 

شود صالحیا دیوان اعالم شده اسا. بند الف درباره رسیدگی به ه به بندهای الف و ب تقسیم میایا قانون ک 73یک ماده 
ها و ها سا مانهای واحدهای دولتی خواه و ارتخانهها و اقدامهای اشخاص حقیقی و حقوقی ا  تصکیمشنایا و اعتراض

و در بند ب رسیدگی به  سات وابسته به آن اساسؤها ونهادهای انقالبی و هکه مهای دولتی و شهرداریسسات و شرکاؤم
ماده  2در بندهای  .ها مطرك شده اساالذکر در امور راجع به وظایف آنموران نهادهای فوقأهای مشنایا ا  تصکیم و اقدام

رسی های با تأهای اداری و هیهای قطعی دادگاهقانون مذکور نیز قانون مزبور شنایا و اعتراض به آراء و تصکیم 73
قانون شهرداری، ککیسیون  711های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختالف کارگر و کارفرما، ککیسیون ماده ککیسیون

 .ها اسابرداری ا  جنگلقانون حفاظا و بهره ۴1ماده 
تواند ناشی ا  عکل مثبا بار میکه عکل  یان بار اسا. هکهنانسومیا رکا ا  ارکان مسئولیا قهری، وجود یک عکل  یان

باشد. بدیهی اسا که بررسی تفصیلی مربو  به ایا  نتیجه را داشته هکیاتواند فعل( باشد، عکل منفی یا ترک فعل نیز می)
 در ن خواهیم پرداخا.آویژگی در حوصله بحو ما نبوده و در البه الی بحو مربو  به مسئولیا مدنی شهرداری بیشتر به 

خواهیم مختصر بحو کردیم. اینک می وطور کلی  ن در تحقق مسئولیا مدنی بهآیف و نقش رو تع بارفعل  یان وصخص
شک و با عنایا به مبانی قانونی بی .تا بتواند به شهرداری منسوب شود هایی داشته باشدبار باید چه ویژگیببینیم که فعل  یان
کند ارتبا  و بار را به شهرداری منسوب میی که فعل  یاناخصوصیا عکده حقوق ما مدنی شهرداری در مربو  به مسئولیا
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االصو  ناشی ا  بار در نظام حقوقی کنونی ما علیایا توضی  که فعل  یان اباشد بمی شهردارین با انجام وظایف آآمیختگی 
ی مسئولیا مدنی باشد. درخصوص تقصیر اداری و ضابطه آن پیش ا  ایا سخا گفتیم آنهه مبنای اصلیک تقصیر اداری می

قانون مسئولیا مدنی  77چناننه ماده  ،باشدالذکر میدر مقررات حقوق موضوعه ما به صراحا پذیرفته غیر ا  تحلیل فوق
و یا در نتیجه  ا انجام وظیفه عکداًها که به مناسبها و مؤسسات وابسته به آنکارمندان دولا و شهرداری دارد:چنیا اشعار می

 . (۴2، 7311)صفایی، باشند مسئو  جبران خسارت وارده می شخصاً ،ی به اشخاص وارد نکاینداحتیاطی خسارتبی
سسات عکومی را در صورت ایراد ؤشود در نظر او  ایا اسا که قانونگذار کارگزاران منگونه که ا  متا مذکور استنبا  میآ

ربه ایننه مسئولیا مدنی کلیه اشخاص در ماده خسارت حتی به مناسبا انجام وظیفه مسئو  جبران خسارت دانسته اسا نظ
باشد و با عنایا به قسکا دوم ماده که کید میأا  باب ت ن تعییا شده اسا. بیان فوق صرفاًآقانون مدنی مذکور افتاده حنم  7

مزبور باشد  سساتؤنان نبوده و مربو  به نقص وسایل ادارات و مآولی هرگاه خسارت وارده مستند به عکل  …دارد: اشعار می
کرد که بر  برداشتی چنیا توانمی .(22، 7311)صفایی،  …سسه مربوطه اسا ؤدر اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا م

الواقع یک مسئولیا استثنایی بوده که با تحق شرایطی پایه ماده مذکور مسئولیا شهرداری در قبا  اعکا  کارگزاران خود فی
 ی خصوصاًقی پذیرش تقصیر جها اشخاص حقورنون مسئولیا مدنی ما به نظریه تقصیر و دشواقابل تصور اسا. گرایش قا

تریا کند. اما هکانگونه که بیشتر نیز اشاره کردیم ینی ا  مهمرداری ایا نظر را تقویا میهشخص حقوقی عکومی چون ش
یا مدنی که خود جها تنکیل نقایص قانون باشد و پذیرش ایا تفسیر ا  قانون مسئولران  یان میباهداف مسئولیا مدنی ج

 ایا مسئله باید آورد؟ عپس چگونه توجیهی جها رف ،باشد دشوار اسامدنی در باب جبران خسارت  یان و مسئولیا مدنی می
گوید که تنها با ککی مسامحه و با ایا ادعا که چون نقص سا مان اداری در نهایا ینی ا  محققان درایا  مینه چنیا می

توان گیرند میها هستند که درباره هکه چیز تصکیم مین اسا و ایا انسانآو کارمندان  مورانأی ا  عکلنرد ناقص مناش
قانون مسئولیا مدنی   77مسئولیا شهرداری را نسبا به اعکا  کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحا نظام ناشی ا  ماده 

 . (212. ) کاتو یان، دکتر ناصر هکان، ش پذیرفا
الواقع غالب موارد اقدامات ناقص اداری که توان مطرك کرد به ایا صورت که فیای دیگر هم میالبته تحلیل فوق را به گونه

ای مربو  باشد در بسیاری مواقع ناشی ا  نقصای سامانهبه ظاهر و به واسطه مباشرت کارگزاران ناشی ا  اعکا  کارگزاران می
جها  باشد و پذیرش ایا ننته که اشخاص حقوقی صرفاًو مشنالت خود شخص حقوقی میبه خود اداره و نقص قوانیا 
کند. به عالوه در جها رهایی ا  های دیگری هم دارند لذا ایا تحلیل را تقویا میااند و قابلیهدفی خاص به وجود نیامده

ماده  توان گفا که قسکا نخسایا مین و توسعه ایا مسئولآمحدود شدن دامنه مسئولیا مدنی شهرداری نسبا به اعکا  
حشو  اید اسا و ا  قانونگذار  رهکان قانون نبوده چه ایا کا 7کید بر مقرره ماده أالواقع در مقام تقانون مسئولیا مدنی فی 77

ن مسئولیا قانون مسئولیا مدنی در مقام بیا 77توان گفا با عنایا به ایننه قانونگذار در  مان تقنیا ماده بعید اسا. پس می
ناظر به  احتیاطی را صرفاًیا بی ها بوده و نه اشخاص طبیعی پس قید عکداًاشخاص حقوق عکومی تابع دولا و شهرداری

نم ماده در مقام بیان ایا امر بوده که حمواردی بدانیم که خطای کارمند خطای شخصی اسا و نه خطای اداری بنابرایا 
ام وظایف اداری ا  مراقبا و احتیا  بی جرداری و دولا نباید به بهانه اقدام به انکارگزاران اشخاص حقوقی عکومی چون شه

 . (21، ص7311نژاد، )حسینیپروایی نکوده موجبات اضرار غیر را فراهم نکایند 
مبنای گیرد تواند در مواقعی که شهرداری در مقام کارفرما قرار میقانون مسئولیا مدنی که می 72اما قانونگذار در ماده 

کارفرمایانی که مشکو  قانون کار هستند، مسئو   کند:را به نحوی بهتر بیان می بارمسئولیا وی باشد. خصوصیا فعل  یان
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باشند که ا  طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حیا انجام کار یا به مناسب آن وارد شده اسا مگر جبران خساراتی می
های مزبور را به نکوده به عکل آورده یا ایننه اگر احتیا هایی که اوضاع و احوا  قضیه ایجاب میننه محر  شود تکام احتیا آ

گوید اما ماده راجع به کارفرمایان مشکو  قانون کار سخا می .بودآورند، با  هم جلوگیری ا  ورود  یان مقدور نکیعکل می
کند و ا  انجام برخی امور را به دیگران واگذار می کارفرماعنوان  به ری گاهاًهدانیم که شهرداری در ارائه خدمات شنیک می

مسجل دانسا. مالحظه نکودیم که  72هایی را بر طبق ماده توان مسئولیا شهرداری در چنیا موقعیاایا دریهه می
بار صیا فعل  یانبار در مبانی قانونی مسئولیا مدنی چگونه ذکر شده اسا اینک و در ادامه بررسی خصوخصوصیا فعل  یان

نهه در مواد آباشد. ا  مجکوع کنیم که جها ایننه  یان را با تنالیف اداری مرتبط بدانیم چه شرایطی ضروری میبررسی می
بار و انجام وظیفه مربو  به کارگزاران توان هکزمانی میان ارتناب فعل  یانقانون مسئولیا مدنی مذکور افتاده می 72و  77

تواند منسوب به بدیا توضی  که وقوع  یان بواسطه عکل کارمند شهرداری  مانی می ،توان استنبا  کردرا می شهرداری
واسا اداره رخ داده باشد خشهرداری باشد که در ساعات اداری و یا به یک ضابطه بهتر در هنگام انجام وظیفه عکومی بر طبق 

وقا نشناخته و ایا به ماهیا وظایف شهرداری وقا و بی چه در خصوص شهرداری به واسط ایننه برخی کارهای شهرداری
توان به ایا معتقد بود که وقوع  یان به واسطه کارمند در و در خصوص ایننه اثبات ایا امر بر عهده کیسا می دگردبرمی

ا  سوی خواهان قابل ن آحاکی ا  انجام وظیفه و ارتبا  وقوع  یان با وظیفه اداری دارد که البته خالف  ساعات اداری ظاهراً
 اثبات اسا.

تریا مبنای قانونی مسئولیا مدنی چه در رابطه با اشخاص طبیعی و چه در تریا و اصلیقانون مسئولیا مدنی به عنوان مهم
خود تقصیر را به عنوان رکا  72و به نوعی قسکا اخیر ماده  77و  7ها در مواد شهرداریمدنی دولا و  خصوص مسئولیا

در خصوص اشخاص به طور کلی تقصیر را شر  مسئولیا  7مدنی دانسته اسا. چه قانونگذار در ماده  سئولیامرکیا تحقق 
نیز اگر  72و در خصوص مسئولیا مدنی شهرداری هم تقصیر را مبنای مسئولیا دانسته و در ماده  77معرفی نکوده و در ماده 

بینی ا  مفهوم مخالف قسکا ایا ماده و هکهنیا امنان رجوع پیشباشد ولی مسئولیا کارفرما منو  به تقصیر نکی چه ظاهراً
صدر مطلب  گونه که درباشد و البته هکانبر عهده مقصر می ا  کرد که تحکل جبران نهایتاًنبتوان استشده برای کارفرما می
شهرداری هکهون  استثنائاًباشد ولی مواردی وجود دارد که مبنای مسئولیا مدنی شهرداری تقصیر می معروض نکودیم اصوالً

به عنوان دارنده یک وسیله نقلیه موتوری  مینی  شهرداریباشد. برای مثا  اگر بدون تقصیر می اشخاص دیگر دارای مسئولیا
قانون بیکه  7باشد. به استناد ماده تقصیر نکی ا تحکل جبران  یان نیا ی بهد جهگیرخوانده دعوای مسئولیا مدنی قرار می

ی دارد: کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری  مینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای ماشعار  اجباری که
وسایل  راه آها اعم ا  ایننه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئو  جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث

 . به اشخاص ثالو وارد شود هاآن نقلیه مزبور و یا محکوالت
خطر منطبق اسا. بدیهی اسا که  الذکر تقصیر نبوده و بیشتر با نظریهگردد که مبنای مسئولیا در ماده فوقمالحظه می

 . به بعد( 372)کاتو یان، دکتر ناصر، پیشیا، ش  باشدمسئولیا شهرداری نافی مسئولیا عامل ورود  یان )راننده( نکی
 

 نتیجه گیری
توان گفا شهرداری سا مان اداری محلی، جها اداره امور شهر اسا که وظایف آن را توجه به آنهه در باال ذکر گردید میبا 

ها را در کنار مسئولیا دولا و در قالب مسئولیا ناشی ا  غالباً قانون شهرداری مشخص نکوده اسا. مسئولیا مدنی شهرداری
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اسا. ایا  7331قانون مسئولیا مدنی مصوب سا   77ها، ماده مسئولیا مدنی شهرداریآورند. مبنای قانونی فعل غیر می
   نتیجه در یا عکداً وظیفه انجام مناسبا به که آنانمؤسسات وابسته به ها ودارد: کارمندان دولا و شهرداریماده بیان می

 مستند وارده خسارات هرگاه ولی باشند،رده میوا خسارات جبران مسئو  شخصاً، خسارتی به اشخاص وارد نکایند احتیاطیبی

 مؤسسه یا اداره عهده بر خسارت جبران باشد مزبور مؤسسات و ادارات وسایل نقص به مربو  بلنه نبوده، آنان عکل به

ولی در مورد اعکا  حاککیا دولا، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمیا منافع اجتکاعی طبق قانون  اسا مربوطه
 آید و موجب ضرر دیگری شود، دولا مجبور به پرداخا خسارت نخواهد بود.به عکل می

بر مبنای ایا ماده خسارت مکنا اسا محصو  تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به 
صیر شخصی و خطای اداری نیز اجتکاع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتکاع تق

های فوق متفاوت اسا. به حنم ماده مرقوم در تقصیر شخصی، کارمند شهرداری ا  ما  نفی نشده اسا. آثار هر یک ا  حالا
شود و به هنگامی که خسارت حاصل خود منلّف به جبران خسارت اسا و در خطای اداری حنم به مسئولیا شهرداری می

ری باشد قاعده تضاما اداری کارمند نیز موجب مسئولیا شود. ا  نظر تحقق مسئولیا نیز وجود تقصیر شخصی و خطای ادا
شرایط عکومی تحقق مسئولیا مدنی ضرورت دارد عالوه برآن کارمند بودن عامل ورود  یان و وجود تقصیر، آن هم در معنای 

تند ا : کارکنان ثابا، رسکی، موقا و کارگران که اند که عبارها هم چهار دستهخاص خودش الزامی اسا. کارکنان شهرداری
رسد که قاعده قانون مورد بحو هستند و در سایر موارد به نظر می 77ا  ایا دسته، کارکنان ثابا و رسکی مشکو  حنم ماده 

در ارتبا  راند حنم فرما باشد. بخشی ا  وظایف شهرداری قانون مسئولیا مدنی ا  آن سخا می 72فرض تقصیری را که ماده 
اتخاذ قانون شهرداری اشاره کرد.  ۴۴ماده  7۴و  72توان به بند باشد که ا  آن جکله میمستقیم با حفظ سالما شهروندان می

تدابیر مؤثر و اقدام ال م برای حفظ شهر ا  خطر سیل و حریق و هکهنیا رفع خطر ا  بناها و دیوارهای شنسته و خطرناک 
های ها و چالههای عکومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و مساکا عکومی و داالنهواقع در معابر عکومی و کوچ

های مشرف و مجاور به معابر عکومی که افتادن آنها ها و ایوانواقع در معابر و جلوگیری ا  گذاشتا هر نوع اشیاء در بالنا
ها که باعو  حکا و خسارت ساکنیا شهرها ساختکان هایها و دودکشموجب خطر برای عابریا اسا و جلوگیری ا  ناودان

قانون مذکور ینی ا  وظایف شهرداری را جلوگیری ا  شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم  7۴باشد. هکینطور ماده 
کاران مبتال به ها و دور نگاهداشتا بیهای مجاور هنگام برو  آنها به و ارت بهداری و دامپزشنی و شهرداریاینگونه بیکاری

 امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند.
شهرداری به عنوان یک سا مان اداری، محلی و غیرمتکرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود 

ان را فراهم آورد، که در حو ه مسئولیا مدنی مورد توجه قرار گرفته اسا. در حقوق مکنا اسا موجبات ورود خسارت به دیگر
ایران مسئولیا مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیا ناشی ا  فعل غیر، مورد بررسی قرار گرفته 

مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه اسا. در بررسی مبانی توجیهی جها مسئولیا مدنی شهرداری با عنایا به پذیرش نظام 
های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری موارد جبران خسارات در قالب نظریه توان ا  نظریهما عالوه بر نظریه تقصیر، نکی

جبران نکاندن  یان و تحقق هدف مسئولیا مدنی باید به ایا نظریات توجه نکود. گو توجیه نبوده و لذا جها بیتقصیر قابل
نه تقصیر مورد نظر در مسئولیا مدنی شهرداری تقصیر به معنای امرو یا بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری این

بار، رابطه سببیا و در نظام حقوقی ما غالباً گیرد. جها تحقق مسئولیا مدنی وجود ارکانی چون  یان، فعل  یانبه خود می
های جکعی به افراد نامحصور، به نظر تصور مسئولیا مدنی برای شهرداری د  یانباشد. در خصوص  یان، وروتقصیر ال م می
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بایسا هکزمان با انجام وظیفه اداری و مرتبط با آن باشد. تا قابلیا انتساب به شهرداری نکاید. فعل  یانبار هم میرا دشوار می
رد که به آن اشاره شده اسا. شهرداری در اجرای را داشته باشد. تقصیر هم در مسئولیا مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دا

هایی چون اجرای هایی عام و ویژه ا  مسئولیا را داشته باشد. اقداماتی که در عرصهوظایف کلی و ویژه خود مکنا اسا، گونه
ا اسا موجد های ناشی ا  مالنیا بر معابر، بناها و اقدام به تکلک قانونی اراضی و ابنیه مکنقوانیا و مقررات مسئولیا

مسئولیا برای شهرداری باشد. در بحو اجرای حنم علیه شهرداری، قانونگذار امتیا هایی برای آن قائل شده و توقیف اموا  
شود که ایا باشد. مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود  یان، مسئو  شناخته نکیشهرداری تنها با شرایطی مکنا می

دیده، فعل ثالو و علل موجه چون: دفاع مشروع، اجرای قانون و اعکا  شکرد: قوه قاهره، تقصیر  یانتوان چنیا برموارد را می
برخاسته ا  اضطرار. در خصوص صالحیا هم، با عنایا به تقلید ناقص حقوق ما ا  فرانسویان، دیوان عدالا اداری هم در 

 . و هر  مان که مبنای دعوا یک تقصیر اداری باشدبرخی موارد در دعاوی علیه مسئولا مدنی شهرداری وارد عکل شده 
 

 پیشنهادات
 تدویا قوانیا منسجم و ینپارچه در خصوص مسئولیا مدنی شهرداری و جلوگیری ا  پراکندگی قوانیا در ایا  مینه؛ -7
گردد شهرداری در جها ارتقای سالما جسکی و روانی شهروندان بیش ا  پیش تالش نکوده و نسبا به پیشنهاد می -2

تواند ای نشان دهد. در ایا راستا شهرداری میاندا د توجه ویژهعواملی که سالما روحی و جسکی افراد را به خطر می
های فرهنگی جها ارتقای سالما روحی شهروندان های محیطی و ایجاد تفرجگاهاقدامات عکلی در جها مبار ه با آالینده
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