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 مسئوليت مدني متصديان راه در تصادفات رانندگي

∗ولي رستمي

و علوم سياسيةدانشكددانشيار گروه حقوق عمومي  دانشگاه تهران حقوق
 حسين صادقي

 كارآفريني دانشگاه تهرانةدانشكد كسب وكارگروه استاديار

 حميدرضا سليمانيان
و علوم خصوصيكارشناس ارشد حقوق  دانشگاه تهران سياسي دانشكده حقوق

)6/7/1393: تاريخ تصويب-8/7/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
و شهرداري وظيفمانند متصديان راه و ايمنةوزارت راه و نگهداري را سازي راه احداث ها

آنان در تصادف از سوي اصول ايمني نكردنكه نقص راه يا رعايتشرايطيدر. برعهده دارند

آنثرؤمرانندگي   شده،ها به عنوان يكي از اسباب يا علت تام تصادف مطرح باشد، مسئوليت
و قوانين خاص موضوعهةبر پاي آندربارة قواعد مسئوليت مدني و حدود آن بحث مسئوليت ها

دو. شود مي بر؛دشوميو بررسي تحليل منظرمسئوليت مدني متصديان راه از  از يك طرف

و نظريمبناي قواعد مسئوليت و از طرف ديگر با توجه به اينكهةمدني  تقصير قابل بررسي است

دولتي يا عمومي هستند، تحليل موضوع بر اساس مؤسسة صورتبهطور عمدهبهمتصديان راه

، در كنار مسئوليت شخص حقوقي شرايطدر اين. گيرد مسئوليت مدني دولت صورت مي

م وأمتصديان راه، بحث مسئوليت شخصي و مسئوليت انفرادي يا مورين  كاركنان ادارات

مي تضامني آن .شود ها مطرح

 واژگان كليدي
. تقصيرةنظريمسئوليت مدني، متصديان راه، مسئوليت دولت، تصادفات رانندگي،
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 مقدمه.1
كه حوادث جاده و مالي هر ساله شاهد اين واقعيت تلخ هستيم اي به بروز تلفات جاني

ميميمنجرما وطنان هم كه آن شود هرةرا مشابه يك زلزل توان اثر كه  شش ريشتري دانست

مي27سال جان حدود . گيرد هزار نفر را

كه مرگ هاي تصادفعوامل متعددي در اين و عوامل شاملبار دخالت دارند  عوامل انساني

با عوامل سهم تصادفات فقط در ايران،گرفته صورت پژوهشبر اساس. غيرانساني است

و راه57انساني  و سهم تصادفات با مجموع عوامل انسان  درصد در حوادث26 درصد

. استاي جاده

بري، شناسا سهم مهم راه در تصادفات رانندگيبه با توجه و قواعد حقوقي حاكم ي اصول

و چگونگي تقسيم مسئوليت و مباني حقوقي اين مسئوليت از يك طرف مسئوليت متصديان راه

دريشناساو  كه در اين مقاله و اساسي است ي اشخاص مسئول از طرف ديگر يك امر مهم

ييها منظور از متصديان قانوني راه، آن دسته از دستگاه، استگفتني. صدد بررسي آن هستيم

،اساس اينبر.و نگهداري راه را برعهده دارند ساختةكه بر اساس قوانين مربوط، وظيف هستند

به بن و ترابري«به» وزارت راه« قانون تغيير نام7ة ماد2د با توجه مصوب» وزارت راه

آنو قوانينش 1353 به عنوان متصدي قانوني راهپس از و شهرسازي هاي، وزارت راه

و راه برون ها مصوب قانون شهرداري55ةو با توجه به مادشودميي تلقييهاي روستا شهري

.باشندميشهري هاي درون ها متصدي قانوني راهو اصالحات بعدي، شهرداريش1334

و ادل.2  مسئوليت مدني متصديان راهةمباني
به درست ندادنبه دليل انجامممكن است راهانمتصدي وظايف قانوني خود، در ايجاد خسارت

برباشند؛ثرؤمبرداران راه بهره ميلذا و حقوقي عام آن مبناي منابع فقهي  ها را مسئول توان

، در قوانين يادشده عامةبر ادل افزوناز طرف ديگر،. جبران كل يا بخشي از خسارت دانست

.بيني شده است موضوعه احكام خاصي در خصوص مسئوليت متصديان راه پيش

كه متصدي راه ياةواسطبهدر حالتي رفع مانندگردد، ترك فعل موجب ضرري فعل

و بروز خسارت در نتيجنكردن  توانمي،ثير نقص جاده بر يك سانحه رانندگيأتةنقص جاده

و داللت الضرر قرار داد؛ زيرا اين قاعده صرفاً بر امر وجوديةمبناي مسئوليت را قاعد ندارد

مي بر امور عدمي نيز دال طور كلي مبناي برخي از احكام قانون مدني براي ايجادبه. كند لت

ا مسئوليت را اين قاعده ذكر كرده كه  جملهاز؛ز مصاديق مسئوليت ناشي از ترك فعل استاند

ص1382محقق داماد،( قانون مدني 334و833،333، 14،594، 122 در مواد صاديق يادشدهم ،161(.
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ميبر افزون كه كل يا بخشي از علت شرايطيدر. تواند مبناي مسئوليت باشد اين، تسبيب نيز

كه صرف رانندگي ناشي از نقص راه باشدةايجاد حادث ، ممكن است اين بحث مطرح شود

و رابط و ورود ضرر و نقص جاده براي تحققةن حادثميا سببيتةاثبات نقص جاده  رانندگي

.ات تقصير متصدي راه ضرورتي نداردو اثب است كافيمسئوليت متصديان راه

و حقوقي مهمة دو قاعدبر افزون و تسبيب، فقهي مس1ةبر اساس ماد اتالف ئوليت قانون

بهلذا. است، مسئوليت مدني مبتني بر تقصيرش 1339مدني مصوب   عنوان يك اين ماده

كه فعل يا ترك فعل متصديان راه صاديقيمة حقوقي عام، قابل استناد در كليةقاعد  است

. بزندضرربه ديگري شده، ساز حادثه

مي حوادث جادهةدر زمين به تصويب رسيده است كه د مبناي قانونينتوا اي قوانين خاصي

م و راه قانون ايمني راهدر.دقرار گيرئوليت متصديان راهسخاص )ش1379اصالحي(آهن ها

و ايمني راه  برعهدةو تكاليفي شدهبيني پيشها مقرراتي در خصوص چگونگي حفظ

و ترابري)1379 الحاقي(19ةماد. است گذاشتههاي متصدي راه دستگاه  مكلفراوزارت راه

و تجهيزات ايمني الزم را در طول هر يك از راهتا استهدنمو و عمودي هاي عالئم افقي

و در محل مربوط و اجرا نمايند، مشخص اين براي اولين باربر افزون. هاي مورد نياز نصب

به هنگام اجراي عمليات  حكم به مسئوليت دولت در صورت كوتاهي در نصب عالئم ايمني

به اشخاص نگهداري راهياو بازسازيو ساخت  دادهها در صورت ورود خسارت

حتي در اين تبصره مسئوليت نيابتي را براي دولت در صورت).19ة ذيل مادةتبصر(است

م .است بيني نموده موران دولت يا پيمانكاران پيشأتقصير

ش1389مصوب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در موادي از يادشده قانونجز به

براتك)26ة مادةو تبصر3،12د موا( ب پيش مربوطهاي دستگاهايليفي درهبيني شده كه ويژه

و شهرداري وها از اهميت برخوردار است خصوص متصديان قانوني راه يعني وزارت راه

درمؤثركه نقص راه را مسئوليت متصديان راه نسبت به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي

تعلت تصادف باشد .صريح نموده است،

 تقصيرة تحليل مسئوليت بر مبناي نظري.3
مي مبناي مسئوليت مدني، است شدهشمردهكه تقصير مصاديقيشناسايي  در بحثوگيرد قرار

در،مسئوليت متصديان راه از اهميت برخوردار است به خصوص زيرا  دليلاين نوع مسئوليت

شويها زمينهابتناي آن بر تقصير، ضرورت دارد آننتقصير بررسي ،د تا در صورت احراز

.گرددشده تلقي مسئوليت متصدي راه محقق
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از نظر نوع فعل زيان.3.1  بار انواع تقصير

كه موجب. بار است، وجود فعل زيان گانه براي تحقق مسئوليت مدنييكي از اركان سه فعلي

به صورت ترك فعل بلكه گاهي، مثبت نداردةشود همواره جنب مسئوليت مي  خود ممكن است

در بندي يكي از تقسيم. را نشان دهد كه ازي تقسيم،انجام شدهتقصير خصوصهايي است كه

ميأفعل منش برگيرد زيان صورت و منفي استو را برخي اين تقسيم. دو نوع مثبت بندي

ص1379يزدانيان،( اند خود تقصير بيان داشتهبارةدر ص1378 زاده،؛ قاسم 129، ره41، ص1388پيك،؛ و)28،

ص1390جمشيدي،( اند آوردهبار فعل زيان خصوصبرخي نيز آن را در ،148(.

به صاديقيمدر ميةواسط كه ايجاد خسارت ، اثبات تقصير گردد تسبيب موجب مسئوليت

كهي چه در اين حالت عنصر تقصير به عوامل؛عامل زيان ضروري است آن گاهي بستگي دارد

كه الزم ياةرا تجاوز از رفتاري  حمايت قانون از ديگران است يا تجاوز از رفتار عادي مرتكب

ص1374كاتوزيان،(اند تجاوز از متعارف بيان داشته ،190(.

، اما آميز بودن يك رفتار، تجاوز آن از تكاليف قانوني است حداقل سطح تقصير،ترديد بي

به تجاوز تعهد در،ات قانوني نيستامروزه تقصير محدود رفتار در تجاوزكه شرايطي بلكه

هايي برخي از حالت. شودمي شمردهتقصيرهم متعارف يا هنجارهاي اجتماعي صورت گيرد

 كه اقدام مثبت هايي است موقعيتمسئوليت متصديان راه مطرح گردد، در آن،كه ممكن است 

 مثال چنانچه در زمان رايب. شودمي موجب ضرر رانندگيةثير در يك سانحأتةواسط آنان به

ا و و مانع بزارهايتعمير راه، وسايل وسايل وآمد رفت مربوطه در يك الين از جاده قرار گيرد

و اي با ماشين وسيله نقليه اگر؛نقليه گردد به حادثكند برخورد يادشده وسايلآالت  رانندگيةو

تبينجامد در ثيرأ، مسئوليت متصدي راه به عنوان يك عامل  رانندگي مطرحةحادث اينگذار

و در چارچوب شرح وظايف،در اين مثال. شود مي  اقدام متصدي راه بالذات يك اقدام قانوني

اما اجراي اين، داردرا برعهدهو بازسازي جاده تعميرة چراكه وظيف؛و اختيارات خود است

و احتياط و حق قانوني مستلزم رعايت حدود متعارف بر.ي الزم استها وظيفه از يك طرف

و نيز مقررات ايمني راهةنام آيين)212ةماد(ةاساس مقررات مربوط و رانندگي ،ها راهنمايي

و قرار دادن اشيا در عرض راهةتوقف هرگونه وسيل به دليلاما اين اقدام. ها ممنوع است نقليه

اقدامات الزم براي اعالمدباي همه بااين. استضرورت تعمير جاده از اين ممنوعيت مستثن

 از عمليات اي معين فاصله در دهنده نصب عالئم هشدار مانندهشدار به رانندگان صورت گيرد؛ 

در. مربوطه كه انجام عمليات بهسازي راه، بدون رعايت اين احتياط صورت بنابراين صورتي

به  و ج،تجاوز از حدود متعارف دليلگيرد، تقصير محسوب بران خسارت موجب مسئوليت

و راه قانون ايمني راه19ةماد. گردد حادثه مي و هاي متصدي عمليات آهن نيز دستگاه ها ساخت
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يابازسازي به هنگام انجام عملياتتا است ها را موظف نموده نگهداري راهو عالئم ايمني را

اس كنندنصب سازي راه .تو كوتاهي در انجام اين وظيفه را موجب مسئوليت دانسته

و ادوات راه افزون، شرايط در اين ، تقصير منفي سازي در مسير راه بر فعل قرار دادن وسايل

و هشداردهنده نيز نكردن استفاده وجود داشته باشد تا موجب بايدو نصب عالئم ايمني

ترك فعل در حين«را تحت عنوانها حالتگونهبه همين دليل برخي اين؛مسئوليت گردد

 مسئول زيرا اين فعل در واقع ترك فعاليت خاص از جانب شخص، اند تلقي نموده»انجام عمل

و نوعي خودداري از انجام وظيفه معين ميبهاست ص1378زاده، قاسم(آيد شمار ،42(.

ميأگاهي منش كه بايستي انجام يا؛شد ضرر ترك فعلي است  به همين دليل آن را ترك فعل

اريده ماهيت ترك فعل، آن را تقصير منفي يا تقصير در خود ولي از نگا،نامند فعل سلبي مي

،خودداري از انجام فعلي يا ترك فعلي موجب مسئوليت نيستگونه هر اصوالً. كنند بيان مي

كه ترك فعل واجد وصف تقصير باشد از موجبات ضمان خواهد بود البته برخي. بلكه زماني

و ترك فعل مياندانان حقوق به. اند نشدهقائل تفاوتيفعل اونوره معتقد است كه غذا ندادن

و هر دو موجب مسئوليت است احمدي، بهرامي( انسان گرسنه، همانند زهر دادن به او كشنده است

ص1388 و؛)93، كه تقصيركارانه باشد بنابراين ترك فعل درصورتي موجب مسئوليت مدني است

.همان تقصير منفي يا سلبي است منظور از تقصير،

به معني نقض يك تعهد،اند دانان بيان داشته حقوق بيشتركه طور همان  در ترك فعل، تقصير

و شخصي كه كاري را انجام نداده مي،از پيش موجود است كه درصورتي مقصر شناخته شود

و تكليف خود عمل،اثبات گردد تكليف انجام آن كار را داشته به تعهد  استدهكرن ولي

ص1387باريكلو،( ص1387،؛ غفاري فارساني84، ص1386نيا،؛ حكمت295، ،131(.

به نقض تعهدات ناشي از تكاليف قانوني است كه در مقابل تقصير،تقصير عام  ناظر

و نقضِ، تكليف قانوني در تقصير عام. باشد قراردادي مي شده ممكن است يك تكليف معين

و يا مع تصريح شده باشد كه ماهيت آن نقض تكليف قانوني معين. ين نيستيك تكليف كلي

مي) خاص( شناسند كه در آن شخصي از انجام يك تكليف را به عنوان يك ترك فعل مستقل

كه بر اساس قانوني خاص خودداري مي و نگهداري طفل ةمادكند؛ مانند تكليف حضانت

ص1378زاده، قاسم( والدين استة برعهد1168 يت متصديان اين نوع تقصير در بحث مسئول.)43،

بيني كرده است زيرا قانون تكليف خاصي را براي متصديان راه پيش،راه مصاديق زيادي دارد

ب آن شده، شمردهعنوان نقض تكليف معين قانونيهكه نقض اين تكاليف موجب ضمان براي

. متصدي راه است

و اصوالً هيچ تكليف عامي براي مراقبت وجو.ها در راه) ايمني( مراقبتةوظيف د ندارد

مبناي اين وظيفه شته باشد،دا مراقبت از ديگري يا مال وي را برعهدهةچنانچه شخصي وظيف
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و يا در متون قانوني خاصيدردباييا را كه در اين زمينه قرارداد فيمابين جستجو كرد

.شده باشدالزم بيني پيش

به انجام كاري مراقبت براي شخص وجود داشته باشد تا وي موظةاصوالً بايد وظيف ف

و درنتيجه در صورت اجرا و مسئول شناخته شود يادشده تعهد نكردنشود از. مقصر يكي

رعايت براي تكليف كارفرمايان به نظارت بر اقدامات كارگران،مصاديق بارز تكليف مراقبت

 ماننداي كه اشخاص حرفهاست مراقبتيةهمچنين وظيف. است كار هنگامهاي الزم احتياط

و وكال نسبت پز و منافع موكالبه شكان و شعاريان،(ن خود دارندبيماران ص1388جباري ،7(.

طوريبه. بيني شده است مراقبت در خصوص كاربران راه نيز در متون قانوني پيشةوظيف

و يا شهرداري كه شده ها مكلفكه وزارت راه دراند  مراقبت از در راستاي انجام وظايف خود

و اي 19ة مثال بر اساس مادرايب. ها تكاليف خاصي را انجام دهند مني كاربران راهسالمت

و راه قانون ايمني راه الحاقي به هنگام انجام عمليات، آهن ها وزارت راه مكلف شده است

يا راه م.و نگهداري راه از عالئم ايمني استفاده نمايد بازسازيسازي مور وزارتأحال چنانچه

پي ياد بهدكننبه تكليف قانوني خود عمل مانكار طرف قرارداد وزارت راهشده يا نقص دليل،

مي،تعهد قانوني . گردد مسئوليت مدني ايجاد

به تخلفات رانندگي مصوب و بودجه،ش1389در قانون رسيدگي اي حتي منابع اعتباري

و شهرداري(اي براي متصديان راه ويژه و ترابري به شده است تا بيني پيش)ها وزارت راه

ت صرف ايمنم و ).23ةماد بند الف(برسدها مين تجهيزات ايمني راهأسازي

 رانندگي ناشي از كوتاهيةكه حادث شرايطيبنابراين مبناي مسئوليت متصدي راه در

ب در. نقض تكليف معين استةواسطهمتصدي راه در انجام وظايف قانوني خود باشد، تقصير

كهديده اثبات زيرا كافي است زيان،ر بسيار ساده استاثبات تقصي صورتاين مقررات كند

و تجهيزات ايمني مانند قانوني مربوط مقررات ايمني راه از جمله راهنماي نگهداري از عالئم

و، است شدهنها رعايت راه وزارت(متصدي قانوني درنتيجه تقصير متصدي راه اعم از پيمانكار

تقصير، تعهد قانونيندادن صرف انجام شرايط،در اين. شودمياستنباط)راه يا شهرداري

بيشود شمرده مي به اثبات عمد يا به عنوانو نيازي احتياطي شخص نيست كه برخي اين را

.شناسندمي صاديقمفرض تقصير در اين گونه 

 مسئوليت دولتةتحليل مسئوليت متصديان قانوني راه بر مبناي نظري.4
به نتيجدر خصوص مس مةئوليت دولت نسبت و و اقدامات خود دوأ اعمال مورين دولت،

:رويكرد مطرح است
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 رويكرد مسئوليت مبتني بر تقصير.4.1
در بحث مسئوليت مدني دولت نيز. ترين نظريه در مسئوليت مدني است تقصير اصلية نظري

مي آن زمانيةكه بر پاي شودمي شمردهاين يك نظريه مبنايي  يك دولت را توان مسئول جبران

كه،اين نظريه اساسبر. خسارت دانست كه بتوان تقصير آن را اثبات نمود  مسئوليت دولت

م كه خطاي اداري يابدميمورين دولت است، زماني تحققأدرواقع ناشي از فعل يا ترك فعل

و از اين و تقصير كارمند ادارهيخطان ميا ترتيباثبات گردد مي، اداره گيرد تفكيك صورت

ص1388زاده، موسي( ص1387؛ طباطبائي موتمني، 264، ،387(.

 اعم از تقصير سلبي يا ايجابي، درواقع،كه كارمند دولت مرتكب تقصيري شود شرايطيدر

و اصول حقوقي مسئول جبران خسارت است و بر مبناي قواعد . مرتكب خطاي شخصي شده

از مسئوليت نيابتي ناشي از فعل غير، مسئوليت زيان واردهةي بر اساس نظرگاهي همه، اين با

مية مستخدم يا كارمند برعهدسوي ، قانون مسئوليت مدني12ةبر اساس ماد. گيرد كارفرما قرار

و يا كارگران آنان استكارفرما مسئول جبران خسارتي  كار يا هنگامكه از طرف كاركنان اداري

در. به مناسبت آن ايجاد شده است كارمندان دولت در نظام حقوقي ما مسئوليت خصوصاما

به عنوان كارفرما پذيرفته نشده است به تصريح،نيابتي براي دولت قانون11ة ماد بلكه

و«: مسئوليت مدني و شهرداري آنسساتؤمكارمندان دولت به ها كه به مناسبت انجام وابسته

به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران احتياطي خسارتبية يا در نتيج عمداًهوظيف ي

.»باشندميهخسارت وارد

به از به عنوان حرب شدهوارد قانون مسئوليت مدني انتقاد اين منظر ياد خطرناكيةو از آن

ميكه شده است  م شود سبب بيأنهادهاي دولتي با سپردن به كاركنان مباالت از خود موريت

وكسلب مسئوليت  مدي زياننند  خسارت قرار دهندةمور براي مطالبأده را در مقابل شخص

ص1374كاتوزيان،( ،455(.

و ضرورت حمايت از زيان لذا با توجه به واقعيت كه فعاليت،ديدگان احتمالي ها هاي دولت

ميت بروز خسارةبا ايجاد يك محيط خطرناك زمين يهاي نمايد، تعديل براي اشخاص را فراهم

شده صورت قانون ياد11ةدم مسئوليت دولت به نحو مندرج در مادعةدر خصوص نظري

و راه قانون ايمني راه19ةمادحكم. گرفته است و مشابه همان ها آهن مصداق مسئوليت نيابتي

در مسئوليت پيش قانون مسئوليت مدني براي كارفرمايان مشمول قانون كار12ةمادبيني شده

مبيةچنانچه درنتيج، است؛ زيرا بر اساس اين ماده و نصبأاحتياطي نكردن مور اداره راه

به هنگام انجام عمليات راه به شخص وارد عالئم ايمني و يا نگهداري راه، خسارتي سازي

 تضمين برايقانون شده باشد،چند تقصير شخصي كارمند موجب ايجاد خسارتهر،شود

ها، مسئوليت نيابتي را براي اداره راهتگونه فعالي ديدگان احتمالي ناشي از اين حقوق زيان
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به دستگاه متبوعةديده بتواند براي مطالب تا زياناستدهكربيني پيش مور خاطيأمِ خسارت

فراتر قانون مسئوليت مدني11ةمادپا را از حكم حتي در اين ماده گاهي. مراجعه نمايد

اق،گذاشته در،استدهكرندام كارمند مسئوليت را محدود به حالت ورود ضرر ناشي از  بلكه

ازشرايطي ميكه عمليات اجرايي شود، اداره طريق پيمانكار در قالب قرارداد پيمانكاري انجام

.عنوان متصدي قانوني راه مسئول جبران خسارت ناشي از فعل غير دانسته است راه را به

به اما اين حكم استثنايي را نمي از،مشابه تسري داد وضوعاتمتوان فاعلي صرفاً نظربلكه

ازةادارمحدود به مسئوليت  و به خسارت ناشي از نصب نظرراه بوده موضوعي نيز محدود

به هنگام اجراي عمليات راهنكردن  مي عالئم ايمني راه و مرمت راه . باشد سازي يا بهسازي

بر از سويگونه عمليات كه اين شرايطيبنابراين در اي اجراي نهادي همانند شهرداري،

و  و به ايجاد خسارت بازسازيعمليات تعمير شود، چنانچه خواهان منجر خيابان صورت گيرد

از بر كارمند پيمانكار خاطي، افزون مسئوليت نيابتي طرف دعوا قرار دهد، نظرشهرداري را نيز

به شهرداري مي ا11ةمادتواند در مقام دفاع و عدم مسئوليت خود ستناد قانون مسئوليت مدني

از وابسته در اين صورت تحقق مسئوليت شهرداري.نمايد نقص نظربه اثبات تقصير شهرداري

.اداري است

و تقصير به ادارهقدندتمع دولتي، برخيةدر خصوص تقصير ادار  تعبير،نسبت دادن خطا

خط درستي و و از خود اراده ندارد تا بتوان تقصير ا را نيست؛ زيرا اداره، شخصي طبيعي نيست

به آن دانست آن. قابل انتساب كه به ، در واقع تقصيراتي است شودمي نسبت داده تقصيراتي هم

ميكه در تحليل نها و ص1387طباطبائي موتمني،(موران دولتي استأي متوجه كارمندان ،387(.

 عمدتاً تقصير يا خطاي اداري. اند عنوان خطاي اداري دولت بيان كردهباتقصير دولت را

و از اين11ةماددولت را معطوف به تقصير اداري را مساوي نظرقانون مسئوليت مدني دانسته

و تشكيالت اداره مي  يادشده مسئوليت مدني دولت را زمانيةدانند؛ زيرا ماد با نقص وسايل

به عمل كارمندان نبوده محقق مي به،داند كه خسارت وارده مستند نقص وسايل« مربوط

م و . باشد»ؤسسات مزبورادارات

به اشكال مختلفي صورت گيرد : خطاي اداري ممكن است

و. ترك فعل به عنوان مبناي مسئوليت– مراقبتةنقض وظيف) الف  هايهاداردولت

آن دولتي داراي يك دسته تكاليفي هستند كه ذي مي نفع و از اين ها اشخاص  نظرباشند

چهندكنندرصورتي كه به وظايف خود عمل از. گردد متوجه اشخاص هاييتخساربسا،

به نصبهاابكت بيشترمصاديق بارز اين نوع وظيفه را همواره در و منابع حقوقي، تكليف

. كنند عالئم خطر در جاده بيان مي
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ب از فاصله مناسبيكه در جاده وجود داشته باشدناك خطري پيچ،مثالراي بنابراين چنانچه

تشبراي راننده  ازياطالعبيبه دليلو نباشدخيص قابل  رانندگي اتفاق بيفتد،ة، سانحآن راننده

به استناد ماد به عنوان تقصير منفي به11ةممكن است قانون مسئوليت مدني، اداره راه محكوم

به. جبران خسارت شود ) مدير راه(شده، تقصير متوجه كارمند يادةمادالبته در اينجا با توجه

چ، است نداشتن مانند نقص وسايل اداريةعالئم نتيجنكردن نانچه محرز گردد نصب اما

و نصب عالمت  و موجبةتقصير ادار بوده است،اعتبار الزم براي خريد  دولتي محرز

. گردد مسئوليت دولت مي

 دادگاه عمومي1060ةشعب1052-78ةشمارها، در آراي معروف به هموفيليةپرونددر

و24/3/83به تاريخ تهران و توزيع دارو از وظايف اصلي  با استناد به اينكه امر نظارت بر توليد

به جبران خسارت داده يادشدهةوزارتخانباشد، حكم به محكوميت ذاتي وزارت بهداشت مي

.)1386محمدخاني،(شد 

مهنگامي.)تقصير مثبت( قانونيةوظيفنادرست انجام)ب مور انجامأ كه دستگاه دولتي

درة خودوظيفدباي،يفي استوظا به ديگري نشود؛ كه موجب خسارت به نحوي انجام دهد  را

به ورود خسارت به ديگري شود، تقصير مثبت رخ منجر اين حالت چنانچه انجام وظيفه

 خسارتي به باروجار رخ دهدفان، مواد محترقهجايي جابهة در نتيجاگر، مثالرايب. دهد مي

ياةبرعهدآيد، جبران خسارت و وزارت راه يا شهرداري در جريان اگر دستگاه مسئول است

به اموال ديگران وارد سازد، مسئول جبران خسارتتسازي، خسار اجراي عمليات راه . استي

 رويكرد مسئوليت بدون تقصير دولت.4.2

و صنعتي، نظري گرةبه دنبال تحوالت اجتماعي به جديدي در مسئوليت مدني مطرح كه ديد

 شرط الزم براي تحقق مسئوليت نيست،،در اين نظريه، تقصير. ايجاد خطر موسوم استةنظري

و براي تحقق مسئوليت، احراز رابط  عليتةبلكه هركس مسئول نتايج كارهاي خويش است

و ايجاد خسارت كافي است ميان  مسئوليت مدني دولت نيزةدر زمين.)188ص،1374كاتوزيان،(كار

بهبه؛ن نظريه مطرح شده استاي محترم شمردن دليل طوري كه امروزه در بسياري از كشورها

به افراد وارد شود صاديقيمآزادي فردي، در  و صدماتي  ولو،كه از اقدامات دولت خسارات

ها در شرايط معيني دولت را مسئول جبران خسارت دادگاه،اينكه تقصيري متوجه دولت نباشد

ودر. دانند مي توجيه اين نوع مسئوليت استدالل شده است كه اگر ارتكاب تقصير را تنها مالك

از،مبناي مسئوليت دولت بدانيم و افعال دولت به افراد وارد هاييتخسار بسياري كه از اعمال

مي شود، جبران مي و عدالت است نشده باقي و اين برخالف انصاف ، 1387طباطبايي موتمني،(ماند

.)393ص
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از هايخطرنابراين با توجه به اينكه افراد جامعه در معرضب كهلعمناشي كاركنان دولت

ص 1388موسي زاده،(اند شغلي موسوم هايخطربه  هايو نيز خطرهاي ناشي از فعاليت) 268،

 نشدنهاي نظامي يا اجرا خطر انفجار يك پااليشگاه دولتي يا فعاليت مانندهاي دولتي سازمان

ق مياحكام بر،گيرند ضايي قرار  تضمين حقوق مردم همواره از طريق نظام مسئوليت مبتني

به همين دليل و ،گذاري خود دولت از طريق نظام قانونبر حسب شرايطتقصير ممكن نيست

 جبران خسارت، قانون اساسي171 مثال در اصل رايب. مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته است

در از سوي حكماشت صورتدولت  قاضي مرتكب تقصير چنانچه،باه قاضي در موضوع يا

.بيني شده است نشده باشد، پيش

و راه در قانون اصالح قانون ايمني راه به ها نكردن نصب دليلآهن نيز مسئوليت وزارت راه

 كارمند يا پيمانكار باشد، هرچند از نوع مسئوليتةكه تقصير متوج شرايطيعالئم ايمني، در 

به نحوي نزديك به نظرييتت، اما واقعنيابتي اس كه اين نوع مسئوليت  ايجاد خطرة اين است

بيني عالئم ايمني را فرض تقصير براي وزارت راه پيشنكردن است، زيرا از يك طرف نصب

ب و صرفاً و از طرفي يك نوع مسئوليت بدون تقصير بيني فعل غير براي آن پيشةواسطهكرده

.نموده است

ت شخص حقوقي متصدي راه مسئولي.5

و نيزةاصوالً وظيف و نگهداري راه آن از وظايف متصديان راه بازسازيو ساخت حفظ

و.باشد مي و نهاد عمومي وزارت راه  منظور از متصديان قانوني راه همان دو دستگاه

. دارندشخصيت حقوقيكه هستندها شهرداري

ةنيست كه اشخاص حقوقي، مسئول نتيجهيچ شخصي مخالف با اين نظر تقريباَامروزه

كه اين افعال؛بار خود در مقابل اشخاص ثالث هستند هاي زيان ها يا ترك فعل فعل  هرچند

. حقيقي مديران شخص حقوقي صورت پذيردةبار از طريق اراد زيان

: بيني شده است هايي براي اشخاص حقوقي پيش در عمل نيز در قوانين مختلف مسئوليت

 هايت قانون اساسي كه شخص حقوقي دولت را مسئول جبران خسار173 در اصل از جمله

كه شخص حقوقي قانون11ة ماد؛قاضي دانسته است هاي اشتباهناشي از مسئوليت مدني

و شهرداري دستگاه در ناشي از افعال زيان هايتخسارها را مسئول جبران هاي دولتي بار

نق هايي قعيتمو و تشكيالت باشد، دانسته استكه تقصير مربوط به ة ماد؛ص وسايل ادارات

و راه قانون ايمني راه19 را)ش1379اصالحي مصوب(آهن ها كه شخص حقوقي وزارت راه

.بيني نموده است دهنده پيش عالئم هشدارنكردن ناشي از نصب هايتخسارمسئول جبران
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هاي اختالفات ديدگاهبه،ش1392 قانون مجازات اسالمي مصوب14ة مادة در تبصر

و تصريحدنكرموجود در خصوص امكان محكوم  به مجازات ديه خاتمه داد اشخاص حقوقي

كه  و خسارت واردةچنانچه رابط«نمود و عليت بين رفتار شخص حقوقي شده احراز شود ديه

در.»...خسارت قابل مطالبه خواهد بود كه يك شخص حقوقي مرتكب شرايطيبنابراين

و قواعد مسئوليت مدني رابربشود، تقصيري .مسئول جبران خسارت خواهد بودوي،اصول

به سطح معابري اطالق مي به معناي خاص كه محل راه  است؛وسايل نقليه آمدو رفتشود

و كوچه خيابان(شهري هاي درون اعم از راه در شرح وظايف).ها كوچه(شهريو برون)ها ها

به معني خاص راه توجه شده است بحث احداث راهدر،ها قانوني متصديان راه  اما در كنار،ها

برايه ابتدايي، وظيفةاين وظيف كه ناظر بر ايمني راه ها پيشآناي ثانويه نيز ها بيني شده است

. باشد مي

از افزونايمني راه وةنقش،ها از قبيل نوع آسفالت زيرساخت راهةوشيبر آنكه تابعي راه

و شيب،ها حداقل شدن پيچ راهجملهتانداردهاي الزم از رعايت اس و بلندي سطح معابر  پستي

و آن و تجهيزات به عالئم به رعايت استانداردهاي ايمني مربوط ها نيز فني راهنيةابهاست،

ازبه بستگي دارد؛ كه براي هريك به.، مقررات استاندارد خاصي وضع شده استهاآنطوري

آ وة قانون برنام23ةهاي عمراني موضوع ماد استانداردهاي اجرايي طرحةنامينياستناد  بودجه

و اجرايي كشور به تاريخ هـ 33497ت/42339ة شمارةموضوع مصوب(در چارچوب نظام فني

و اجرايي طرح)20/4/5/1385 525ةشمارموضوع مصوبه(هاي عمراني كشورو نيز نظام فني

و كاهش،)ت وزيرانئهي4/4/1375به تاريخهـ 14898ت/24 دفتر امور فني، تدوين معيارها

و برنامه)وقت( سازمانةخطرپذيري ناشي از زلزل را هايي ريزي كشور، دستورالعمل مديريت

ميكه مربوط به ايمني راه و ابالغ نموده است،باشد ها و ترابري تدوين . با همكاري وزارت راه

تغ7ةماد2 بر اساس بند و تجديد قانون و ترابري به وزارت راه يير نام وزارت راه

و ترابري،  و تعيين وظايف آن، يكي از وظايف اصلي وزارت راه ، توسعه، ساختتشكيالت

و نگهداري راه بهره و بندر ها، راه برداري  قانون همچوندر قوانين ديگري. باشدميهاآهن

و راه ايمني راه بر ها در. بيني شده است وزارت راه پيشايآهن تكاليفي در اين خصوص

 ساختة وظيف،ها قانون شهرداري55ةماد25و1شهري نيز در بندهاي هاي درون خصوص راه

مي پرسش حال اين.عهده شهرداري قرار گرفته استو نگهداري راه بر كه آيا مطرح شود

به يادشدههاي دستگاهةوظيف عراه ساختصرفاً محدود و تجهيزات است يا شامل نصب الئم

ميةو ابني و آيا نقص راه فني نيز بهباشد درة نقص در بدنمحدود  اصلي راه است يا نقص

و عالئم ايمني را هم شامل مي بي تجهيزات  ذاتيةترديد وظيف شود؟ در پاسخ بايد گفت،

و احداث راه شامل آماده افزون يادشده،هاي دستگاه  برداري سازي آن براي بهره بر ساخت
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و اين شرايط مناسب براي بهرهمي آمدو رفت منظور به تداوم داشتهدبايبرداري نيز همواره باشد

.باشد

و شهرداري كه ادارات راه ، چنانچه اين دارنددر خصوص ايمنيها با توجه به تكاليفي

و متعارفي نكنند عمليتكليف را به نحو مطلوب راو يا در صورت انجام تعهد،  انجام آن

را مصاديقي از ترك فعل زيان. شودميندهند، تقصير منفي محسوب بار متصديان قانوني راه

به شرح زير نام برد مي به ساخت معيوب راه: توان و نحوي كه داراي پيچ ها هاي خطرناك

يك حادثه به نحوي كه داراي شيب ساخت راه؛متعارف باشدةرانندساز براي هاي ها

و خطر و دست راهنكردن تعمير؛ناك باشدغيراستاندارد كه داراي فرورفتگي اندازهاي هايي

به وسايل نقليه در حال تردد يا بروز حادثه،غيرمتعارف بوده ؛منجر شود به ايراد خسارت

تجهيزات ايمني نكردن نصب؛هاي مربوط دهنده در محل عالئم ايمني هشدارنكردن نصب

رو سيستم؛گاردريل مانندها راه نكردن رفع؛ها هاي ضروري از قبيل تونل شنايي در محلهاي

و يا آثار حوادث رانندگي حريم راهنكردن سازي ها نظير پاك موانع موجود در مسيرهاي راه ها

به رفع آنهاكه در مسير راه قرار مي و غيره، مشروط بر اينكه در مدت متعارفي اقدام گيرند

.باشنددهكرن

كه از مصاديق فعل نيز ممكن است وجود داشته باشد هايي نمونه،تهگف پيش مطالببر افزون

با آالت راه برخورد ماشين؛ مانندشودميو موجب مسئوليت متصدي راه است بار زيان سازي

كه از مسير راه عبوراوسايل نقليه يا عابر به كنندميني و يا تصرف متصدي راه در ملك متعلق

يا ساخت برايديگري و به ديگري در زمان اجراي عمليات راه و اعيان متعلق تخريب اموال

و ترك فعل. سازي راه در گفتهبار هاي زيان با توجه به مصاديقي كه از افعال كههاآن بيشترشد،

مي ميْشود، مبناي مسئوليت مسئوليت متصديان راه مطرح در. باشد تسبيب در ايجاد ضرر

راگفته پيشمصاديق ديده ايجاد ها مستقيماً خسارتي را براي زيانيه يا شهردار نيز ادارات

بي،دكنن نمي آن بلكه و كوتاهي ياةها در انجام وظيف احتياطي  خود مبني بر ايمن ساختن راه

و تجهيزات ايمني، زمين ميةنصب عالئم و،رو ايناز.آورد بروز خسارت را فراهم  تقصير منفي

ت  از باب تسبيب موجب،ين ايمني راه سبب بروز خسارت شدهمأخودداري متصدي راه براي

. گردد مسئوليت مي

به تخريب ساختمان مانند اتالف مستقيم باشد؛ به دليلالبته ممكن است ايجاد ضرر اقدام

. راهةسازي يا توسع اجراي طرح عمراني راههنگاميا اموال ديگري 

و ترابري يا شهرداري با مسئوليت ادارات راه ها از باب ناشي از نقص راه هايتخساربت ها

ميةقاعد و ضروري براي بروز خسارت اين شرايط،در. باشد تسبيب  اثبات تقصير شرط الزم
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و شهرداري بر قواعد عام مسئوليت مدني، افزونها است، اما در خصوص مسئوليت دولت

به نحو متفاوتي بي .ان كرده استقوانيني وجود دارد كه شرايط تحقق مسئوليت را

وة نقص راه موجب بروز حادثچنانچه از رانندگي وقوع تصادف رانندگي واملعيا يكي

، در بحث توجه كل مسئوليت يا بخشي از آن به اشخاصي غير از رانندهدتشخيص داده شو

و به در ترديدي نخواهد بود يا ساختطور كلي عوامل دخيل به عنوان مسئول و نگهداري راه

م مييكي از نكت. شود سئوالن تلقي  اساسي در خصوص توجه مسئوليت به شخصيتةاما

مي حقوقي دولتي ادارات راه يا شخصيت حقوقي عمومي شهرداري داشتن مسئوليت. باشد ها

. شرايط زير قابل تحقق دانست وجوددر صورتدبايدولت را 

به اعتقاد برخي حقوق.شخص كارمندنبودن قصرم) الف  برخالف ظاهر،دانان هرچند

مي11ة ماد و و شخصي وجود دارد توان جمع قانون مسئوليت مدني، امكان جمع تقصير اداري

و شخص حقيقي كارمند را قابل قبول دانست  ، 1374كاتوزيان،(مسئوليت شخص حقوقي اداره

كهيتاما واقع،)458ص و عام مسئوليتةقانون مسئوليت مدني قاعد11ةماد اين است  كلي

و جز در مد كه قانون خاصي متضمن حكم متفاوتي شرايطيني دولت را بيان داشته است

ةقانون توزيع عادالن14ة ماد3ةتبصر مثال در رايب. شودميعمل بر مبناي همين قاعده،باشد

از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو در تشخيص محل مناسب براي حفر يا بهرهاگر آب، برداري

و قنات  منجربه نقصان يا خشك شدن آب اراضي مجاور، در اراضي غيرمحياهاختنوسچاه

ها قانون ايمني راه19ةدر ماد. خواهد بود مسئوليت جبران خسارت متوجه وزارت نيرو،دشو

 برخي محاكم نيز در عمل بر اين نظرةروي. استبيني شده پيشآهن نيز همين وضعيتو راه

در افزونو است بوده به ديقصامبر آن قانون مسئوليت مدني براي صدور11ةمادمتعددي

خ به مسئوليت دولت براي جبران و گاهيحتي؛ اند سارات استناد نمودهحكم به اعتبار قانوني

حكم الزم به 444-445ة شمارةدادنامدر. اند تصريح داشته يادشدهقانون11ة ماداالجرا بودن

قزةشعب2/5/1384 تاريخ و قابليت استناد،وينسوم دادگاه به اعتبار  مزبورةماد اين گونه

قانون مسئوليت مدني كه دليلي بر نسخ آن وجود11ةمادصراحتبه«:پرداخته شده است

م،ندارد و تقصيرأ بايد ميان تقصير شد ؤسسةممور .)، ص؟؟1389مكرم،(»...عمومي تمايز قائل

يكگاهيمحاكمةروي از خطاي اداري را به عنوان م صاديقمي مور ادارهأتقصير شخصي

هي در پرونده. شناسايي نموده است كه موضوع صدور راي اصراري بوده، ت عمومي ديوانئاي

مةشعبعالي كشور راي به دليل آنچه در رايأدوم دادگاه نظامي را كه مور نيروي انتظامي را

بيبي«خود  و و عدم رعايت نظامات دولتي احتياطي ميا» مباالتي به پرداخت ديهو نامد،

اما علت رها شدن«: استآمده اين گونهة يادشدهدر بخشي از راي شعب. استهدكر محكوم

بينانه ناشي از تعمد متهم تصور نكنيم، حداقل اشاره را اگر به صورت خوش تير در زمان مورد
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بي بي و و عدم رعايت نظامات دولتي متهم بالترديد است احتياطي ، 1389زرگوش،(»...مباالتي

.)138ص

كه تالش هم اما در مقابل اين ديدگاه برخي محاكم، يك موضع ديگر  كندميوجود دارد

دادنامة( شخص حقوقي دستگاه دولتي يا شهرداري نمايدةمسئوليت جبران خسارت را متوج

.)1389مكرم،؛ سوم دادگاه حقوقي قزوينشعبة 2/5/1384به تاريخ 444و 445شمارة 

كه در ماد فرض تقدم«ة مبتني بر نظري، قانون مسئوليت مدني پذيرفته شده11ةديدگاهي

اين نظريه كه بر رضايت دولت به پذيرش. اندهكرداست كه برخي مطرح» تقصير مستخدم

كه،استاستوار مسئوليت براي خود  بر« مبين اين ديدگاه است تقصير مستخدم است اصل

به. گرددمگرآنكه خالف آن ثابت  به زيان در صورتي عنوان تقصير دولت خوانده عمل منجر

ص1389زرگوش،(»خواهد شد كه نتوان عمل را به تقصير شخص مستخدم منتسب نمود ،191 .( 

به،گذار اعتقاد به تقصير شخصي مستخدم داردكه قانوندر شرايطيالبته  دليل ولي

ج ضرورت حمايت از زيان ميةبران زيان را برعهدديده، الزام اوليه در  حالتاين،گذارد دولت

مي،شرايطزيرا در اين. شده استبه عنوان يكي از صور خاص نظريه بيان به دولت تواند

به زيان  قانون19ةماد. ديده پرداخت كرده است، رجوع نمايد مستخدم براي وصول آنچه كه

و راه ايمني راه در،از اين نوع است)ش1379 الحاقي(آهن ها ديده مسئوليت زيانخصوص زيرا

م يادشده حق رجوع وزارت همه اينبا ولي، استنمودهرا متوجه وزارت راه  راأبه مور مقصر

. استداشته نگاه محفوظ 

آنةمطرح شده است كه بر پاي» فرض تقدم تقصير دولت«ة نظري، گفته پيشةدر مقابل نظري

بههايي كه در راستاي انج در خصوص زيان« مي ام وظايف پيوندد، اصل بر تقصير دولت وقوع

كه دولت بتواند تقصير شخصي مستخدم را ثابت نمايد ص1389زرگوش،(» است، مگر آن ،193(.

و تقصير دولت اصل است تقصير،اين نظريه برابر در نظام حقوقي ايران. شخصي كارمند استثنا

خ،اين نظريه در خصوص دولت پذيرفته نشده در ولي در 12ةمادصوص مسئوليت كارفرمايان

مسئوليت افعال يادشدهةماد زيرا ضمن آنكه در صدر، استشده فتهقانون مسئوليت مدني پذير

به عامل زيان پايان، در نمودهبار كاركنان را متوجه كارفرما زيان به حق رجوع كارفرما ماده

كا95ة ماددر. تصريح شده است .استه گرديدبيني رفرما پيشقانون كار نيز فرض تقصير

در بر مبناي قاعده.احراز تقصير دولت)ب كه  قانون مسئوليت مدني بيان شده11ةماداي

بر فرض تقدم تقصير مستخدم، چنانچه بر اثر فعاليت يك دستگاه دولتي،ةنظريو خسارتي

م مي استمور مستخدمأديگري تحميل گردد، فرض بر تقصير  توان شخصو درصورتي

نقص« تقصير را نيز در قالب عنوان.كه تقصير آن اثبات شوددكرحقوقي دستگاه را محكوم

ب. اند بيان داشته»ليوسا كه  نقص راه، كارشناس تصادفات رانندگيةواسطهبنابراين درصورتي
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را كارشناسيةنظري جزخود به اقدامات متصدي راهئمبني بر توجه علت حادثه ، دهدبا يا كالً

ميدرصو كه رتي به جبران خسارت نمود توان به اين استناد وزارت راه يا شهرداري را محكوم

 امكانات يا نبود مانند نقص وسايل ادارهةواسطهبكه بر تحقق شرط نخست، اثبات گردد افزون

و تشكيالتي، تقصير شخص حقوقي دستگاه مربوطه بودهةمتوجنظارت يا ضعف ساختاري

.است

به جبران لذا براي اينك  هايتخساره بتوان شخص حقوقي اداره راه يا شهرداري را محكوم

. مستخدم، تقصير اداره اثبات گرددنبودن قصرمبر احراز افزوندباي،ناشي از نقص راه نمود

ميةالبته در روي به اين نكات توجه و قضايي كمتر به استناد كيفري بودن ممكن استشود

به اصول به مسئوليت مدني، شخص حقيقي را محكوم به ديه، بدون توجه حقوقي مربوط

و در  مي هايي نمونهپرداخت نمايند به هر استداللي دست را نيز برعكس زنند تا مسئوليت

 قانون مجازات اسالمي14ةمادةتبصرخوشبختانه. شخص حقوقي دولت قرار دهندةبرعهد

باست ديدگاهي را پذيرفتهش1392مصوب شخص از سويه پرداخت ديه كه صدور حكم

.داند حقوقي ديه را ممكن مي

، عالئم ايمني سازي راهبه هنگام عملياتندا مكلفهاي متصدي راه دستگاهاين،بر افزون

و راه قانون ايمني راه19ة مادةتبصردر.الزم را نصب نمايند ،)ش1379الحاقي سال(آهن ها

قاةنظريبرخالف تقصير را عالئم نكردن گذار ضمن آنكه نصب نونفرض تقدم تقصير كارمند،

وزارت راهةمتوجراو درنتيجه مسئوليت داندمياز نوع تقصير اداريرا، اين تقصير كردهتلقي 

سازي اجراي عمليات راههنگامعالئم ايمني نكردن بنابراين هرگاه به دليل نصب. كند مي

و دن نكرخسارتي به اشخاص وارد شود، صرف اثبات نصب  اينن مياسببيتةرابطعالئم

و زيان به آمده كافي است تا دادگاه حكم به مسئوليت وزارت راه براي جبران بار ترك فعل

 در خصوص مسئوليت مدني يادشده بدون آنكه الزم باشد دو شرط؛خسارت صادر نمايد

به دليل نقص راه، احراز گردد م ديگر اينكه.دولت كه هوزارتخان اينمورأحتي درصورتي

ديده مسئول جبران در مقابل زيانخانهمرتكب تقصيري در اين زمينه شده باشد، باز وزارت

مي است،خسارت  به كارمند خاطي مراجعه كند ولي تبصره حتي گامي اين در گذار قانون. تواند

نهرفتهفراتر  م مسئول اقدامات زيانرا تنها وزارت راهو ه در قبال بلك،موران خود شناختهأبار

.است كرده معرفياقدامات پيمانكاران نيز مسئول

در ها، در خصوص شهرداري قانون ايمني19ة مادذيلةتبصرحكمي مشابه حكم مقرر

و راه راه با ها و اصلي شهرداري آهن وجود ندارد تا بتوان به استناد آن قائل به مسئوليت اولي

به كارمند خاطي بود حا،حق رجوع به دليل نصب بلكه در كه عالمت ايمني نكردن لتي

به هنگام اجراي عمليات  يا ساختهشداردهنده و تعريض آن بازسازيخيابان يا توسعه
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مي شود، خسارتي به ديگران ايجاد كه اين مگر؛باشد مسئوليت متوجه كارمند خاطي شهرداري

. محرز گرددگفته پيشدو شرط

و مستخدم.6  وني راهن قانا مسئوليت كارمندان

ازةحادثكه علت شرايطيدر يكي و يا يآن، نقص راه باشد، چون شرايط خاص واملعرانندگي

و حكم مقرر در  قانون14ةمادذيل3ةتبصربراي تحقق مسئوليت در قوانين بيان نشده است

ازةقاعدرسيدگي به تخلفات رانندگي نيز ،چگونگي مسئوليت بيان نداشته است نظرخاصي را

و در نتيجه همان احكام لذ قانون مسئوليت11ة مادا همان قواعد عمومي مسئوليت مدني دولت

در ايناز. مدني بر آن حاكم خواهد بود به اينكه قانون مسئوليت مدني11ةمادرو با توجه

و راه قانون ايمني راه19ةمادمانند برخالف برخي قوانين خاص  يا ها و  قانون78ةمادآهن

 فرض تقدم مسئوليت مستخدم، نيستالكترونيك، فرض تقدم مسئوليت دولت پذيرفتهتجارت

كه اگردشوميبيان به عنوان يك عاملدكن رانندگي بروزة حادث؛ به اين ترتيب ثرؤمو نقص راه

كاشناخته شوددر بروز آن ميرمند، اصل بر مسئوليت شخصي و دستگاه متصدي راه باشد

كه تقصير آن يعنيتو صرفاً درصورتي مي ان مسئوليت دستگاه متبوع كارمند را محقق دانست

.ودشل اثباتينقص وسا

از يك طرف تحميل مسئوليت بر كارمند: استوارد شده انتقاد نبهجاين ديدگاه از دو بر

و اجحافها زمينهدر بسياري از   زيرا ممكن است كارمندي بدون،استبوده آميز غيرعادالنه

 اقدام اداري خود موجب ورود ضرري براي ديگرية در نتيج،ي مرتكب شده باشدآنكه تقصير

به دليل و را متبوع خود، مسئوليت سنگين جبران خسارتةادارتواني اثبات تقصيرناشود

مي ديده از طرف ديگر زيان؛گرددمتحمل  كه با اي خسارت تا حدودي تألمات گرفتنخواهد

و احتماالًددگرناشي از بروز حادثه جبران  تواني وي براينا، وقتي با مسئوليت شخصي كارمند

. گرددميبلكه بر آن افزوده،شدهنكاستهاوتنها آالمنه،شودميرو روبه پرداخت خسارت

گونه اينة يادشدهحلي براي تعديل حكم ماد دانان در صدد يافتن راه رو برخي حقوق اين از

يا( استخدامي كشوريةه كارمند خاطي رابطكدر شرايطي،اند استدالل نموده اعم از رسمي

به عنوان كارگر مشمول قانون كار در اداره خدمت نداشته با اداره) پيماني و از،نمايد باشد

حكم11ةمادشمول حكم و مشمول در. باشدمي قانون مسئوليت مدني12ةماد خارج زيرا

به عنوان كارفرما كارگاهي را اد مياينجا دولت و كاركنان وي مشمول قانون اره و كارگران كند

و  مي12ةمادمشمول درنتيجهكار ص1385كاتوزيان،(شوند قانون مسئوليت مدني در تقويت.)455،

طور اطالقبه،باشدميخرؤم قانون كار كه يك قانون95ةتوان گفت كه مادمياين نظر 

به اعمال كاركنان . خود بيان داشته استمسئوليت كارفرمايان را نسبت
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بيهنگامي به دليل و نصبكه  اجراي عمليات در حيندهنده عالئم هشدارنكردن احتياطي

و نگهداري راه، خسارتي متوجه اشخاص راه و قانون ايمني راه19ةمادگردد، سازي يا تعمير ها

به زيان راه و تا آهن وزارت راه را مسئول دانسته بهةمطالببراي ديده اجازه داده است خسارت

بهايهرتمكلف است تا خسا يادشدهرو وزارت ايناز. مراجعه نمايدخانهوزارتاين   وارده

. نظر يا از محل مطالبات پيمانكاران پرداخت نمايد اشخاص را از محل اعتبارات طرح مورد

 وزارت راهو كارفرما يعنيباشد چنانچه كارمند مرتكب تقصير شده،البته بايد توجه داشت

به كارمند را خواهد داشت يادشدهو شهرسازي تقصير وي را اثبات نمايد، وزارت ،حق رجوع

به استناد ولي نمي  از خود سلب،قانون مسئوليت مدني11ة مادتواند با اثبات تقصير كارمند

.دكنمسئوليت

و كارمند قابل جمع نيستند؛ اصوالً يت دولت، شرط در تحقق مسئولكهاچر مسئوليت دولت

قانون مسئوليت مدني، مسئوليت11ةزيرا ماد،استشخصي كارمند نبودن قصرماساسي اثبات 

ميسسهؤماداره يا  به عمل كارمند نباشد را در صورتي محقق كه خسارت وارده مستند . داند

و شخصي را پذيرفته ، 1374، كاتوزيان(اند البته در نقض اين نظر برخي امكان جمع تقصير اداري

و كارمند متضامناً تلقي شرايط،در اين.)458ص  مسئوليت را قابل درنهايت،دهشمسئوليت اداره

و توزيع و اداره مياتقسيم ص1374كاتوزيان،(دانندمين كارمند ،460(.

و رويهمه، بااين راة اين ديدگاه كمتر پذيرفته شده  قضايي نيز تاكنون معموالً مسئوليت

يكي از ب. دانسته است اين دو متوجه درهغالباً مسئوليت را خسارات بدني خصوصويژه

 شخصة، مسئوليت را متوجدشو احراز سسهؤمو اگر تقصير اداره يا اند متوجه كارمند دانسته

ب درهحقوقي مي خصوصويژه بر. دانند خسارات بدني كه مسئوليت متصدي راه بنابراين زماني

نظير مسئوليت ناشي از نقص راه، اجتماع مسئوليت باشد،ي مطرح مسئوليت مدن11ةمادةپاي

و كارمند، مصداق پيدا نخواهد كرد زيرا چنانچه خسارت ناشي از تقصير. اداره متصدي راه

نسسهؤميا دولتشخصي كارمند باشد، مسئوليت  بحث دربارة اجتماع، درنتيجهشودميمطرح

در. منتفي خواهد بوداسباب مسئوليت موضوعاً  از شرايطياما كه مسئوليت ناشي از تخطي

كه در و راه قانون ايمني راه19ة مادوظايفي باشد  شده، با گذاشته وزارت راهةآهن برعهد ها

به اينكه متصدي راه داراي يك نوع مسئوليت نيابتي ناشي از فعل كاركنان خود يا توجه

و كارمند قابل تصور استپيمانكاران است، بنابراين فرض اجتماع مسئوليت دول ؛ت

و نصببيةصورت كه چنانچه درنتيج اين به عالئم ايمني نكردن احتياطي كارمند خاطي

و شهرسازي از  هشداردهنده، خسارتي متوجه اشخاص گردد، متصدي راه يعني وزارت راه

و مسئوليت مقرر در  و بر مبناي فرض تقصير جبران شده، مسئول قانون ياد19ة مادباب تسبيب

مي حال زيان بااين. خواهد بودخسارت  به ديده طور تواند با اثبات تقصير شخصي كارمند
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به ايندر.دكنمستقيم عليه وي طرح دعوا و كارمند صورت صورت مسئوليت هريك از اداره

يا باوجوداين،. باشدمييتضامن تواند بر اساس قسمت اخيرمي) وزارت راه(سسهؤماداره

به زيان يادشده براي وصول خسارت پرداخت19ة مادةتبصر به كارمند خاطي رجوع شده ديده،

. كند

 نتيجه.7

در با توجه به تحوالت قانون درةزمينگذاري كه  قانون19ةمادمسئوليت ناشي از ايمني راه

مبناي حقوقي مسئوليت متصديان راه همان قواعد صورت گرفته، ضمن آنكهها ايمني راه

ي به جهت خاص بودن حكم مادعمومي و الضرر است، اما آن نمية يادشدهعني تسبيب  توان

و بر اين اساس در خصوص شهرداري ها را ناسخ قواعد عمومي مسئوليت مدني دولت دانست

مي11ةمادهمان حكم مييقضاةرويولي. شود قانون مسئوليت مدني اعمال تواند با تفسيري

. هاي موجود را تعديل نمايد ديدگان نظريه زيان تضمين حقوقيبرال ادارييموسع نقص وسا

آن يادشده، نمي19ةمادبا توجه به استثنا بودن حكم به توان ةعنوان قاعده در كلي را

كه درنتيج بلكه،وقوع تصادفات رانندگي اعمال نمود صاديقم به حالتي است  نصبةمحدود

به هنگام عمليات راهنكردن و تعمير راه، خسارتي متوجه عالئم ايمني سازي يا راهداري

و اشكاالت فني راه، شرايطيدر.ديگري شود كه به دليل نقص راه يا برطرف نكردن نواقص

و شهرداريمسئوليت متصديان قانوني راه يعني وزارت  ها صرفاً در چارچوب قواعد عام راه

و  يي قضاة رويحالتدر اين؛شودبررسيدباي قانون مسئوليت مدني11ةمادمسئوليت مدني

درهب مهاي خسارت خصوصويژه به مسئوليت شخصي مديران يا مورينأ بدني، بيشتر گرايش

به محكومرددادولتي متصدي راه سسهؤم تمايل پيدا سسهؤمشخص حقوقيدنكرو كمتر

بهي،يترين دليل محاكم براي اين گونه برخورد قضا مهم. كند مي  دليل ذكر ماهيت مجازات ديه

 قانون14ة مادةتبصرخوشبختانه. ها در قانون مجازات اسالمي است مجازات شمارآن در

. ساخت برطرف خصوص اختالف ديدگاه محاكم را در اينة زمينش،1392 مجازات اسالمي

ك يكي از راه از،اهش ريسك مديريتي براي كارمندانهاي مسئوليت براي پوششةبيم استفاده

مس اين .ستها ئوليتگونه
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