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Abstract
What are the supervisory responsibilities of the municipality against public places
and passages? Is it possible to bind the municipality based on the civil liability rules
to compensate for the damages due to the lack of supervision in this regard? This
study is a descriptive-analytical research conducted by library and documentary
method and it aimed at answering these questions. It is specified that the legislator,
in order to protect the citizens’ lives and properties, has delegated due authorities to
the municipalities from the steps of designing to enforcement and completion of
establishing the public places and passages to have supervision over all phases of
establishment including technical and health principles of urbanism. Also, the
municipalities are obliged to supervise over the good performance the abovementioned principles in the maintenance and operation steps. The study proves that
the municipalities are bind to compensate for the damages in the case of neglect and
administrative fault in their duties specifically in supervision over establishing,
operating and maintenance of the public places and passages. Finally, it was
determined that the legislator should specify exact measures and regulations for
these municipality faults in order for the sanctions to be more effective.
Keywords: Ḍimān of Municipality, Supervision of Municipality, Civil Liability,
Fault on the Supervision, Damage?.
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 .1دانشیار ،گروه حقوق خ وصی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق خ وصی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1398/05/08 :؛ تاریخ پذیرش)1398/08/04 :

چكیده
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا میتوان شهرداری را بر اساس قواعد ضامان ،باه
جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرساشهاسات کاه باا
روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای  -اسنادی صورت میگیرد .این پژوهش نشان میدهاد کاه
قانونگذار بهمنظور صیانت از جان و مال شهروندان ،از مرحلۀ طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر ،شهرداریها
را با اختیارات مناسب ،ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی ،در تمامی مراحل احداث آنهاا
کرده است .همچنین ،شهرداریها مکلف شدهاند که در مرحلۀ نگهداری و بهرهبرداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور
نظارت کنند .در این مقاله اثبات میشود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفۀ نظارتی و تق یر شهرداریها ،در احداث،
بهرهبرداری و نگهداری ،بهویژه در مورد اماکن و معابر عمومی ،به شهروندان خسارتی وارد شاود ،شاهرداری ملازم باه
جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا ،الزم است برای اینگونه خطای شهرداری ،معیار
و ضابطۀ دقیقی تعیین شود.

واژگان کلیدی
خسارت ،خطا در نظارت ،ضمان شهرداری ،مسئولیت مدنی ،نظارت شهرداری.
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مقدمه
تا نیمۀ اول سدۀ نوزدهم میالدی ،هایچ دولات یاا نهااد عماومی خاود را مسائول جباران
زیانهایی نمیدانست که از اعمال آنها به شهروندان وارد میشدند و عقیدۀ عمومی بر ایان
بود که دولت م ونیت دارد و نمی توان آن را به علت اعمالی کاه انجاام مایدهاد ،تحات
تعقیااب قاارار داد (ابوالحمااد 747 :1379 ،و  2 :1397و طباطبااایی مااؤتمنی 420 :1393 ،و
غمامی .)16 :1376 ،ولی با انتشار عقاید آزادیخواهانه و احترام باه حقاوق افاراد ،باه ایان
عقاید خاتمه داده شد .در ایران نیز تا پیش از انقالب مشروطه ،حاکماان و نهادهاای اداری
م ونیت کامل داشتند و در برابر هیچکس و هیچ نهادی پاسخگو نبودند .اما بعد از انقاالب
مشروطه بهتدریج این اندیشه متحول شد و با تحوالتی که پس از آن و بهویاژه باهموجاب
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پدید آمد ،اکنون دیوان عدالت اداری بهعناوان مرجا
شکایت و تظلمخواهی مردم از دولت ،در اصال  173قاانون اساسای و ماواد  473 ،151و
 519قانون مجازات اسالمی ،مسئولیت مدنی دولت و نهادهای دولتی و مؤسساات عماومی
پذیرفته شده است .با این اوصاف هنوز در خ و

مسئولیت مادنی دولات و مؤسساات

عمومی غیردولتی سؤالهای بیپاسخی وجود دارد .در میاان دساتگاههاای اداری دولتای و
مؤسسات عمومی غیردولتی ،هیچ نهادی به اندازۀ شهرداری با حقوق مردم ارتباط ندارد .در
این تحقی تالش میشود با بررسی اصول و قواعد حقوقی و قانونها و مقاررات مربوطاه،
ابتدا به وظایف نظارتی شهرداری و سپس به ضمان و مسئولیت مدنی ناشای از نقاض ایان
وظایف بپردازیم.
در خ و

وظیفۀ نظارتی شهرداریها ،بهویژه نسبت به اماکن و معابر عمومی ،نوشتار

مستقلی در ادبیات حقوقی فارسی مشاهده نشده اسات .در ایان مقالاه ابتادا ادبیاات ویاژۀ
تحقی توضیح داده میشود؛ سپس عمدهترین وظایف نظارتی شهرداری بر امااکن و معاابر
عمومی به اخت ار بیان خواهد شد تا اولین پایۀ شکلگیری ضمان قهری و مسئولیت مدنی
غیرقراردادی محق شود و پس از آن موجبات و مبانی ضمان شهرداری تبیین میشود.
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ادبیات تحقیق
الزم است ابتدا واژگان مختص این بحث شناسایی شوند.
شهرداری

نخستین قانون در خ و

شاهرداری در صادر مشاروطیت« ،قاانون بلدیاه» م اوب 20

ریب الثانی  1325هجری قمری برابر با  1286/3/11هجری شمسای باود .ولای ایان قاانون
هیچوقت به مرحلۀ اجرا درنیامد و بهموجب «قانون بلدیاه» م اوب  30اردیبهشات 1309
لغو شاد (ابوالحماد .)208 :1351 ،در ابتادا شاهرداری را بلدیاه و شاهردار را «کالنتار» و
نمایندگان منتخب مردم را «وکالی بلدی» مینامیدناد .در ساال  1315فرهنگساتان زباان و
ادب فارسی واژۀ «بلدیه» را به «شهرداری» تغییار داد و ایان واژه در قاانون م اوب 1328
بهکار رفت .قانون مذکور تحت عنوان قانون تشکیل شاهرداری و انجمان شاهر ،جاایگزین
قانون بلدیۀ م وب  1309شد (زمانیاان جهرمای )81 :1390 ،باا ت اویب قاانون اساسای
جمهوری اسالمی ایران ،شورای شهر ،جایگزین انجمن شهر شد.
«از ت ویب اولین قانون مربوط به تأسیس شهرداری تاکنون ،بایش از چهارصاد ماورد
قانون اصلی و مهم در مورد شهرداری در ایران به ت ویب رسیده است» (بهشاتیان:1390 ،
 .)97در قانون های مذکور واژۀ «شهرداری» تعریاف نشاده و ماادۀ  1قاانون شاهرداری هاا
م وب  ،1334تنها شرایط تأسیس شهرداری را بیان کرده است .ماادۀ  4قاانون تعااریف و
ضوابط تقسیمات کشوری م وب  1362نیز «شهر» را تعریف کرد .مادۀ  6آییننامۀ اجرایی
این قانون نیز مقرر میدارد که در محلهایی که بهعنوان شهر شناخته میشاوند ،شاهرداری
تأسیس میشود .مادۀ  3قانون شاهرداریهاا ،مقارر کارده کاه شاهرداری دارای شخ ایت
حقااوقی اساات .قااانون فهرساات نهادهااا و مؤسسااات عمااومی غیردولت ای م ااوب 1373
شهرداریها را در زمرۀ مؤسسات عمومی غیردولتی قرار داد .از اینرو ،بعضای در تعریاف
آن گفتهاند« :شهرداری مؤسسهای است عمومی ،غیردولتی و مستقل که بهموجب قاانون در
شهرها تشکیل میشود و عهدهدار امور محلی و ارائۀ خدمات عمومی به شهروندان و سکنۀ
شهر میباشد» (کامیار 29 :1379 ،و  .)23 :1382بنابراین ،شهرداری شخ یتی حقاوقی و از
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نوع مؤسسات عمومی غیردولتی است ،نه سازمانی دولتی و نه شخ یتی خ وصی محض.
از اینرو ،از یک سو ،تاب رژیم حقوقی عام مؤسسات عمومی غیردولتی؛ و از سوی دیگار؛
تاب مقررات خا
نمایندگان خا

خود است و مانند هر شخ یت حقوقی دیگر ،ارکان سازمانی و احیانااق
دارد (ان اری.)238 - 232 :1377 ،

مكان عمومی

در قانونها و مقررات ایران تا سال  1376این واژه تعریف نشده ،ولی م ادی مهم آن بیان
شده بود .در مادۀ  2آییننامۀ امااکن عماومی م اوب  1363هیاأت وزیاران 39 ،ماورد از
م ادی اماکن عمومی تعیین و در تب رۀ ذیل آن مقرر شد« :هر نوع امکنه و مؤسسۀ مشابه
دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعالم شهربانی جمهوری اسالمی ایران ،مشمول مقاررات
این آییننامه خواهد بود» .در این ماده از هتلها ،مسافرخانهها ،رساتورانهاا ،آرایشاگاههاا،
سینماها ،فروشگاههای اتومبیل و  ...بهعنوان م ادی اماکن عمومی ناام بارده شاده اسات.
بعضی حقوقدانان در تعریف آن گفتهاند« :هر جا که در آن جم غیرمح ور بتوانناد وارد و
خاارج شاوند ،مکاان عماومی اسات» (  Martin, 2006: 427; Black, 1993: 1230-1231؛
جعفااری لنگاارودی ،1395 ،ج  612 :1و 78 :1385؛ الفاااروقی .)567 :2006 ،ادارۀ کاال
حقوقی قوّۀ قضاییه نیز در نظریۀ مشاورتی شامارۀ  925/93/7ماور  1393/4/17نوشات:
«منظور از اماکن عمومی  ...محلهایی است که معّد برای ورود عموم است و ماردم بادون
نیاز به کسب اجازه ،ح ورود دارند .مانند ادارات ،اماکن مذهبی ،مراکز خرید و پذیرایی».
هیأت دولت در تب رۀ  1ذیل مادۀ  1آییننامۀ ممنوعیات اساتعمال و عرضاۀ سایگار و
سایر مواد دخانی در اماکن عمومی ،م وب  ،1376اماکن عمومی مسقف را باه ایان شارح
تعریف کرده است« :اماکن عمومی مسقف به محلهایی اطالق میشود که محال اساتفاده و
مراجعۀ عمومی مردم باشد .از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه ،مساجد ،م لیها ،کارخانجات،
بیمارستانها ،درمانگاهها ،مطبها ،سالنهای نمایش ،سینماها ،سالن مهمانخانهها (هتلها) و
مهمانسراها و مهمانپذیرها ،خوراکسراها (رستورانهاا) ،گنجیناههاا (ماوزههاا) ،پایاناههاا
(ترمینالها) ،فروشگاههای بزرگ ،اماکن فرهنگای و فرهنگساراها ،کتابخاناههاای عماومی،
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ورزشگاهها ،مدارس ،دانشگاهها و مراکز آموزشای و پژوهشای ،مؤسساات و ساازمانهاای
دولتی و عمومی ،نهادهای انقالب اسالمی ،بانکها ،شارکتهاای دولتای و شاهرداریهاا».
آییننامۀ اجرایی قانون جام کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات م وب  1386هیاأت وزیاران
در بند  8مادۀ  ،1اماکن عمومی را چنین تعریف کرده است« :اماکن عمومی :محلهاایی کاه
مورد استفاده و مراجعۀ جمعی یا عموم مردم است» و در ادامۀ این تعریف ،همۀ مواردی که
در تب رۀ  1ذیل مادۀ  1آییننامۀ ممنوعیت استعمال و عرضۀ سیگار و سایر مواد دخانی در
اماکن عمومی بهعنوان م ادی اماکن عمومی آمده بود ،آورده و بعد این قید مهم را اضاافه
کرده است« :و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر» .طب این تعریفها تمامی محلهایی کاه
مورد استفاده و مراجعۀ عموم مردم باشد و جم غیرمح وری بتوانند در آنها وارد و خارج
شوند؛ از قبیل مجتم های تجاری ،خدماتی ،اداری ،فرهنگای ،درماانی ،آموزشای ،ماذهبی،
تفریحی و اماکن و مراکز تاریخی و بازارهای قدیمی ،اماکن عمومی تلقی میشوند.
نظارت

باید ابتدا مفهوم و سپس انواع نظارت مطرح شود:
 .1تعریف نظارت
مفهوم لغوی نظارت ،مراقبت در اجرای امری است (دهخدا12932 :1377 ،؛ معاین:1388 ،
1551؛ عمید .)1212 :1363 ،لکن این واژه در علوم مختلف کاربرد یکسانی ندارد؛ حتی در
رشتههای مختلف حقوق نیز تعریفهای متفاوتی شده است ،از جمله« :بررسی و ممیزی و
ارزشیابی کارهای انجامش ده یا در حاین انجاام و انطبااق آنهاا باا ت امیمات اتخاذشاده و
همچنین با قانون و مقررات ،در جهات جلاوگیری از انحرافاات اجرایای» (قاضای:1372 ،
 )353یا «در اصطالح ،ناظر به شخ ی گویند که عمل یا اعمال نمایندۀ شخص یا اشخاصی
را مورد توجه قرار داده و صحتوسقم آن عمل یا اعمال را باه مقیااس معینای کاه معهاود
است میسنجد و باید برای این کار اختیار قانونی داشته باشد» (جعفاری لنگارودی:1385 ،
 705و  ،1395ج  3503 :5و همچنااین رک :کاتوزیااان 225 :1387 ،و  .)241در تعریااف
دیگری آمده است« :نظارت ،بهمعنای دقی کلمه ،عبارت است از کنترل و بررسی اقادامات
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یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که غایت آن ح ول اطمینان از باقی
ماندن اقدامات یادشده در حدود و ثغور قانونی اسات» (راساخ .)20 :1390 ،باا توجاه باه
تعریفهای مذکور ،جام ترین تعریف نظارت در اینجا عبارت است از« :آنکه شخص ،مقام
یا سازمانی اعمال شخص ،مقام یا سازمانی دیگر را قانوناق زیر نظر قرار دهد و به درستی یاا
نادرستی آن اعمال پی ببرد» (هاشمی.)38 :1378 ،
 .2انواع نظارت
نظارت از جهات مختلف دارای تقسیمات و انواعی است که گاهی در عارض و گااهی در
طول هم قرار دارند .برای روشن شدن ماهیت نظارت شهرداری ،به عناوین مهمتارین آنهاا
بهصورت مخت ر اشاره می شود که عبارتند از :نظارت عمومی یا همگانی ،نظارت سیاسای
یا پارلمانی ،نظارت تقنینی ،نظارت مالی ،نظارت قضایی ،نظارت امنیتی (راساخ33 :1390 ،
– 40؛ میرمحمدی )13 - 46 :1383 ،و نظارت انضباطی یا اداری .در نوع اخیر نظارت کاه
با موضوع این مقالاه ارتبااط زیاادی دارد ،مطابقات اعماال اداری باا قواعاد و مقاررات و
همچنین کارآیی آنها بررسی میشود .در نهایت کنترل و بررسای ماذکور بایاد ایان امار را
روشن کند که آیا اداره با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد ،توانسته است وظاایف خاود
را به نیکی انجام دهد؟ این کنترل از نظر موضوع آن ،سه بعاد دارد :کنتارل قاانونی باودن،
کنترل م لحتاندیشی ،کنترل کارآمدی یا بهرهوری (امامی و استوارسنگری- 140 :1392 ،
 .)145عالوه بر انواع مذکور ،نظارت را از حیث خاستگاه نظارتی ناظر ،به نظارت بیرونی و
درونی؛ و از حیث حدود اختیار ناظر ،به نظارت است وابی و استطالعی تقسایم کاردهاناد.
همچنین نظارت را به نظارت سلسلهمراتبی و قیمومیتی؛ و نظارت منفعال و فعاال ،نظاارت
موردی و فراگیر؛ نظارت همگانی و سازمانیافته نیز تقسیم میکنند (زمانیان جهرمی:1390 ،
50 – 38؛ راسااخ 48 :1390 ،بااه بعااد) .برخاای از اس اتادان از نظااارت است ااوابی ،تحاات
عنوان«کاملترین» نوع نظارت نام میبرند (کاتوزیان .)225 :1387 ،در بخش بعادی روشان
خواهد شد که تکالیف نظارتی شهرداریها ،از جنس کدامیک از انواع نظارتهاای ماذکور
است.
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ضرورت و شناسایی تكالیف نظارتی شهرداری
بر اساس آخرین سرشماری جمعیت و مسکن مرکاز آماار ایاران در ساال  ،1395بایش از
هفتاد درصد مردم ایران در بیش از  1100شهر زندگی میکنند .بخاش اعظام زنادگی ایان
مردم شهرنشین نیز در اماکن و معابر عمومی سپری مایشاود .بناابراین پایشبینای فضاای
مناسب ،رعایت اصول بهداشتی و تأمین امنیت اماکن و معابر عمومی بهلحاظ اصول فنای و
مهندسی ،از اهم ضرورتهای زندگی شهرنشینی است .تفحص در قانونها و مقررات مهام
م وب در حوزۀ مدیریت شهری مانند قانون شهرداریها ،قانون نوسازی و عمران شاهری،
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان نشان میدهد که قانونگذار
در تمام مراحل طراحی ،اجرا ،احداث ،نگهداری و استفاده یا بهرهبرداری از اماکن و معاابر
عمومی ،بهمنظور رعایت اصول فنی ،بهداشتی و شهرسازی با هادف نهاایی تاأمین رفااه و
امنیت جانی و مالی شهروندان ،شهرداریها را با اختیارات زیاد بر امااکن و معاابر عماومی
ناظر قرار داده است تا مراقبت کنند که در اماکن و معابر عمومی ،اصاول ساهگاناۀ ماذکور
رعایت شود .بخشی از این قانونها و مقررات به شرح زیر است:
منابع نظارت شهرداری

مطاب نص مادۀ  100قانون شهرداریها م وب  1334که الیحاۀ اصاالح آن پاس از اعااده از
سوی شورای نگهبان ،با ت میم مجلس در مهر  1389از دستور کار خارج شد« :مالکین اراضی
و امالک واق در محدودۀ شهر یا حریم آن ،باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع سااختمان ،از
شهرداری پروانه اخذ کنند .شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد
پروانه ،بهوسیلۀ مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین مح ور یا غیرمح ور واق باشد،
جلوگیری نماید» .قانونگذار در مادۀ  103قانون مذکور کلیۀ وزارتخانهها و مؤسساات دولتای و
خ وصی را موظف کرده است ،قبل از هرگونه اقدامی نسبت باه کارهاای عمرانای و ات اال
راههای عمومی و فرعی ،از شهرداری مجوز بگیرند .این الزامها به دفعات در سایر قاانونهاا از
جمله در مواد  111 ،105قانون شهرداریها و مادۀ  23قانون نوسازی و عمران شهری ،مادۀ 34
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم آمده است.
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عالوه بر اینکه مالکان قبل از احداث ساختمان ملزم هساتند از شاهرداری پرواناه اخاذ
کنند ،بعد از اتمام ساختمان نیز مکلفند از شهرداری گواهی انطبااق سااختمان باا پرواناه و
همچنین گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را از شهرداری
دریافت کنند .این الزام در تب رههای  7و  8ذیل مادۀ  100قانون شهرداری نیز آمده اسات.
عالوه بر الزام مالکان و احداث کنندگان به دریافت پرواناه ،گاواهی مطابقات سااختمان باا
پروانه ،گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خالف و انتقال رسمی سند مالکیت ،تفکیاک،
دریافت خدمات از سازمانهای خدماتدهنده مانند شرکت گاز ،برق ،آب و غیاره نیاز ،باه
تأیید و صدور مجوز شهرداری منوط شده است (صدر مادۀ  100و تب رههای  7و  8ذیال
آن) مطاب دستور قسمت اخیر مادۀ  100قانون شهرداریها و تب رۀ  6ذیل آن ،و الزام بناد
 20مادۀ  55قانون مذکور ،شهرداری ملزم است از تأسیس و ایجااد هار ناوع سااختمان ،از
جمله از تأسیس و ایجاد اماکن عمومی بدون اخذ پرواناه یاا خاالف مفااد پرواناه و فاقاد
استحکام بنا یا فاقد اصول بهداشتی و شهرسازی جلوگیری کند.
از بندهای  20و  24مادۀ  55و حکم مندرج در مادۀ  85قانون شهرداریها استنباط میشاود
که عالوه بر وظیفۀ نظارتی ،از بدو طراحی تا پایان اجرا و احداث اماکن عمومی ،وظیفۀ نظارتی
شهرداریها بعد از احداث ،هنگام بهرهبرداری و نگهداری از اماکن عمومی نیز پابرجاست .زیرا،
عالوه بر احتمال بیمباالتی یا غفلت ذینفعان ،گذشت زمان و سپری شدن عمار مفیاد امااکن
عمومی نیز موضوعی است که در صورت بیتوجهی به آن شاید خطرها و خسارتهای زیادی
بهبار آورد .بر این اساس بند  20مادۀ  55قانون شهرداریها به ایجاد مزاحمت و عادم رعایات
اصول بهداشتی و وجود مواد محترقه و هر نوع اشیا و اقدامی کاه در امااکن و معاابر عماومی
سالمتی و بهداشت مردم را به خطر اندازد ،توجه کرده؛ و از سویی بند  24مادۀ ماذکور ،تغییار
کاربری و عدم رعایت مفاد پروانه و اصول شهرسازی را مورد عنایت قارار داده و در ماادۀ 85
قانون شهرداریها مقرر کرده است که« :شهرداری میتواناد بارای تخریاب یاا اصاالح ساقف
بازارها و داالنهای عمومی و خ وصی و ساختمانهایی را که مخل صحت عمومی تشاخیص
میدهد ،پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر ادارۀ بهداری هر محل  ...اقدام کند».
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مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان م وب  1384در بند «د» شهرداریهاا را باهعناوان
یکی از نهادهای ناظر بر امر ساختمان ،موظف به نظارت بر اجرای مقررات ملای سااختمان
کرده است .م وبۀ مذکور در بند «ب» مقررات ملی سااختمان را چناین تعریاف مایکناد:
«مجموعه اصول و قواعد فنی و آییننامۀ کنترل و اجرای آنها با نام مقررات ملی سااختمان،
بهمنظور اطمینان از ایمنی ،بهداشت ،بهره دهی مناسب ،آساایش و صارفۀ اقت اادی ،ماورد
استفاده قرار میگیرد» .این تعریاف باهناوعی در ماادۀ  33قاانون نظاام مهندسای و کنتارل
ساختمان نیز بیان شده است.
قانونگذار در ت ویب قانونها و مقررات مربوط به تعیین کااربریهاای اراضای شاهری،
فضاها ،اماکن و معابر عمومی ،ضوابط و اصول شهرسازی و تعریف اصول فنای ،مهندسای و
بهداشتی و تعیین ناظر ،بهدنبال تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان بوده است .این مهم شاید
از طری عدم رعایت اصول فنی ،بهداشتی و شهرسازی در طراحی ،اجرا ،نگهداری و اساتفاده
یا بهرهبرداری به خطر افتد و وظیفۀ اساسی ناظر است که مان از این امر خطرناک شود.
موضوعِ نظارت شهرداری

 .1نظارت بر رعایت اصول سهگانۀ (فنی ،بهداشتی و شهرسازی)
مطاب تب رۀ  7ذیل مادۀ  100قانون شهرداریها ،مأموران شهرداری مکلفند در مورد کلیاۀ
ساختمانهایی که در محدوده و حریم شهر احداث می شاود ،نظاارت کنناد .ایان نظاارت
مربوط به استحکام بنا ،رعایت اصول فنی ،بهداشتی و شهرسازی و عادم تجااوز باه معاابر
شهر است .این اصول بهصراحت در تب رۀ  6مادۀ  100بیان شادهاناد .باه دلیال اهمیات و
ضرورت موضوع ،قانونگذار در تب رۀ  7عالوه بر وظیفۀ نظارتی و صایانتی شاهرداری ،باه
دو موضوع زیر نیز تأکید کرده است:
اول :در صورتیکه بهدلیل عدم رعایت هر کدام از اصول الزمالرعایه ،شهرداری مکلاف
به جلوگیری از عملیات سااختمانی اسات؛ اگار شاهروندان از اجارای دساتور شاهرداری
سرپیچی کنند ،شهرداری میتواند با استفاده از مأموران اجرایی خود و در صورت لزوم ،باا
استفاده از مأموران انتظامی ،برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند؛

  744پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،4زمستان 1399

دوم :در صورتیکه مأموران شهرداری در نظارت خود مرتکاب تق ایری شاوند ،طبا
مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و اگر عمل ارتکابی (تق یر مأموران) واجد
جنبۀ جزایی باشد ،از این جهت نیز قابلتعقیب خواهند بود.
 .2نظارت بر کیفیت ساختمان
مادۀ  23قانون نوسازی و عمران شهری م وب  ،1347شهرداری را دارای اختیاار نظاارت
بر«کیفیت ساختمان» معرفی میکند .تب رۀ  4ذیال ماادۀ  26هماین قاانون مقارر مایدارد:
«وزارتخانهها و مؤسسات دولتای و وابساته باه دولات و مؤسساات خیریاه ،بارای ایجااد
ساختمان خود مکلف به دریافت پروانۀ ساختمان از شهرداری و رعایات ماادۀ  100قاانون
اصالحی شهرداری م وب سال  1345و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و ایان
قانون راج به ایجاد بنا میباشند» .یعنای در احاداث کلیاۀ سااختمانهاا اعام از دولتای و
خ وصی ،رعایت اصول شهرسازی ،بهداشتی و فنی که تضمینکننادۀ ایمنای جاان و ماال
مردم خواهد بود ،الزم و قطعی است و شهرداری ملزم به نظارت و کنتارل بار ایان اصاول
محسوب میشود .در این مقرره هیچ استثنایی وجود ندارد .طبا ماادۀ  2قاانون «تعااریف
محدوده و حریم شهر ،روستا ،شهرک و نحوۀ تعیین آنها» م اوب  1384/10/14نظاارت و
کنترل بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات ،بر عهدۀ شهرداری مربوطه است.
 .3نظارت بر احداث ساختمان
مواد  30و  34قانون نظام مهندسی و کنترل سااختمان م اوب  1374و ماادۀ  3آیاینناماۀ
اجرایی قانون مذکور ،شهرداریها را ملزم کرده است کاه در کنتارل و نظاارت بار اجارا و
احداث ساختمانها ،مالکان و سازندگان را ملزم کنند که سااختمانهاا را مطااب «مقاررات
ملی ساختمان» احداث کنند .همچنین مواد  34 ،30 ،28 ،26و  35آییننامۀ اجرایی مادۀ 33
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،م وب هیأت وزیران ،بر این نوع نظارت و کنتارل
در احداث ساختمان تأکید شده است.
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 .0نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد
بر اساس الزام تب رۀ  1ذیل ماادۀ  34قاانون نظاام مهندسای و کنتارل سااختمان ماالکین/
احداثکنندگان ملزم هستند در احداث کلیۀ ساختمانها از جمله در احداث اماکن عماومی
از م الح و اجزای ساختمانی «استاندارد» استفاده کنند .بر این موضوع مادۀ  12اسااسناماۀ
سازمان آتشنشانیها هم تأکید کرده است .شهرداریها وظیفه دارند در نظارت بار احاداث
اماکن عمومی ،بر اجرای این معیار قانونی نظارت کنند.
 .5نظارت بر ایمنی ساختمان
بند  7مادۀ  12اساسنامۀ سازمان آتشنشانیها م وب وزارت کشور« ،نظاارت و کنتارل بار
تحق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی سااختمان هاا در مقابال ساوانح
گوناگون (زلزله ،آتشسوزی ،برقگرفتگی ،سیل ،بمبارانهای شیمیایی ،اتمی و غیاره)» را از
اهداف این سازمان میداند .همچنین مادۀ  29آییننامۀ اماکن عمومی م وب هیأت وزیاران
مقرر میدارد« :در کلیۀ اماکن عمومی ،وسایل مقدماتی آتشنشانی طبا اساتاندارد ساازمان
آتشنشانی باید مهیا باشد تا بهموق مورد بهرهبرداری قرار گیرد» .سازمانهای آتشنشانی از
هر جهت به شهرداریها وابسته و بخشی از آنها هستند و قسمتی از وظایف شهرداری ،بار
عهدۀ آن سازمان گذاشته شده است.
نوعِ نظارت شهرداری

بررسی قانونها و مقررات مربوط به نظارت شهرداریها بر اماکن و معابر عمومی شاهرها،
نشان میدهد که نوع نظارت شهرداری بر اقدامات عمرانی شهروندان در خ و

اماکن و

معابر عمومی ،از نوع نظارت ساازمانیافتاه ،امنیتای ،فعاال ،فراگیار ،پیشاگیرانه ،تعقیبای و
است وابی است .برای پیشگیری از بروز خطرات جانی و مالی ،در بخشی از قاانونهاا ،باه
انضمام اختیار نظارت کامل ،به شهرداریها اختیار اجرا نیز واگذار شده است .بهعنوان مثال
بند  14مادۀ  55قانون شهرداری آن سازمان را ملزم میکند که برای حفظ شهر از خطر سیل
و حری و همچنین رف خطر از بناها و دیوارهاای شکساته و خطرنااک واقا در معاابر و
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امکان عمومی «تدبیر مؤثر اتخاذ و اقدام الزم» بهعمل آورد و در صورت نیاز رأسااق توساط
مأموران خود ،به رف خطر اقدام کند.
معیارهای نظارت شهرداری

مطاب دستور بند  4مادۀ  2قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م اوب
« 1351ت ویب معیارها و ضوابط و آیاینناماههاای شهرساازی» بار عهادۀ شاورای عاالی
شهرسازی و معماری ایران است .بنابراین و بر اساس الزام مادۀ  7همین قانون ،شهرداریها
در امر ضوابط و اصول شهرسازی ،مکلف به اجرای معیارهای م وب ایان شاورا هساتند.
این ضوابط و معیارها ت ویب و در اختیار شهرداریها قرار گرفتهاند .مطاب الزام ماواد 30
و  34قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م وب  1374و مادۀ  3آییننامۀ اجرایی قانون
مذکور ،شهرداریها بهلحاظ اصول فنی ،مهندسای و بهداشاتی مکلاف هساتند بار اسااس
معیارهای تعریف و تعیینشده در«مقررات ملی سااختمان» نظاارت کنناد .بار اسااس ایان
مقررات نیز تمامی مالکان و احداثکنندگان مکلف هستند از م االح و اجازای سااختمانی
استفاده کنند که به تأیید مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده است.
مبانی ضمان شهرداری
مبانی فقهی و حقوقی ضمان شهرداری را جداگانه بررسی خواهیم کرد:
مبانی فقهی ضمان شهرداری

 .1قاعدۀ اتالف؛ اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که بار چاه مبناای فقهای ،شاهرداری
مسئول جبران خسارات وارده بر شهروندان در معابر و امااکن عماومی شاناخته مایشاود؟
مهمترین مبنای این ضمان و مسئولیت قاعدۀ «اتاالف» اعام از مباشارت و تسابیب اسات.
قاعدۀ اتالف اعم از «اتالف (مباشرت) و تسبیب» از مبانی مسلّم ضمان قهری در فقه است.
نهتنها دلیل قاطعی بر اینکه در فقه از نظر مبنای مسئولیت ،تفاوتی بین اتالف (مباشارت) و
تسبیب وجود داشته باشد ،در دست نیست ،بلکاه بسایاری از فقهاا اتاالف باه مباشارت و
اتالف به تسبیب را جداگانه مورد بحث قرار نداده و هر دو را باا عناوان قاعادۀ « اتاالف»
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بررسی و ضابطۀ واحدی بر آن ذکر کردهاند که همان صدق عرفی تلاف اسات (طباطباایی
قمی .)205 - 199 :1423 ،بهعبارت دیگر «به نظر بسیاری از فقیهان قاعدۀ تسبیب شاخهای
از قاعدۀ اتالف است» (حکمتنیا .)101 :1389 ،جدایی اتالف از تسبیب در روایات شایعه
دیده نمی شود .این جدایی در آثار فقهای اسالمی در سدههاای اولیاه نیاز مشاهود نیسات،
نخستین بار در سدۀ پنجم در آثار شیخ طوسی و ابنبرّاج ،تنها مسئلۀ اجتماع سبب و مباشر
بهچشم می خورد .در آثار اهل سنت نیز آغاز جدایی مباشرت از تسبیب در سادۀ پانجم در
آثار سرخسی مطرح شد (محق داماد ،1382 ،ج  .)118 :1اعتبار ایان قاعاده ماورد اتفااق
است (موساوی بجناوردی ،1419 ،ج  26 - 24 :2و حساینی مراغای ،1417 ،ج - 435 :2
 436و مکااارم ،1425 ،ج 176 - 168 :2؛ فاضاال لنکراناای45 :1416 ،؛ حسااینی شاایرازی،
)120 :1413؛ عالوه بر اینکه اعتبار آن از پیشفرضهای این نوشاتار اسات .از ایانرو ،باه
اثبات اعتبار آن در این مقاله نیازی نیست.
بعضی فقها این قاعده را از ضروریات دین (موسوی بجنوردی ،1419 ،ج 25 :2؛ فاضل
لنکرانی )45 :1416 ،و بعضی ،آن را از ضروریات فقه دانساته اناد (م اطفوی22 :1421 ،؛
مکارم ،1425 ،ج  .)177 :2مفهوم کلی قاعده این است که اگر شخ ی مال دیگری را بدون
اذن او از بین ببرد ،مال تلفشده بر عهدۀ او خواهد بود .بنابراین ،باید با دادن مثل یا قیمت
آن به مسئولیت خود عمل کند( 1موسوی بجنوردی ،1419 ،ج 22 – 19 :2؛ مکاارم،1425 ،
ج .)167 :2
بررسی اجمالی در آثار فقها نشان میدهد اهمیتی که جدایی مباشرت و تسبیب در
بحث اتالف ،در نوشتههای حقوقی و در میان حقوقدانان یافته است ،در بین فقها ندارد،
آنچه در فقه بهعنوان موجب ضمان بر اساس نص و فتوا مطرح میشود ،اتالف است.
مبنای این امر صدق عنوان «تلف» بر حسب عرف بوده و اینکه فقها «تلف» را به مباشر و
سبب و مانند آن محدود کردهاند ،برای ضبط م ادی عرفی تلف است؛ وگرنه دلیلی بر
 .1من اتلف مال الغیر فهوله ضامن( .مکارم ،1425 ،ج .)168 :2
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مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری در صورت اجتماع آنها ،در دست نیست .پس
شایسته است که صدق عرفی تلف معیار (ضمان) قرار داده شود (حسینی مراغی ،1417 ،ج
 .) 436 - 435 :2منظور از صدق عرفی این است که عرف تلف مال را به چه عاملی نسبت
میدهد ،بهعبارت دیگر ،اساس در اتالف ،مباشرت یا تسبیب نیست ،بلکه استناد عرفی
است (حسینی شیرازی .)121 - 120 :1413 ،فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر ،در
مواقعی که مسئولیت را متوجه مباشر میدانند ،علت آن را اینگونه بیان میکنند« :لظهور
استناد االتالف فیه الی خ و

المباشر؛ چون ظاهراق در این مورد اتالف مستند به مباشر

است» (فاضل )54 :1416 ،و در مواقعی که مسئولیت را متوجه مسبب میدانند ،مینویسند:
«المجال لالستناد الی المباشر؛ وجهی برای استناد ضرر به مباشر وجود ندارد» (فاضل،
 .)55 :1416فقیه دیگری تأکید میکند ،در بین روایات وارده ،عناوین مباشرت و تسبیب
نیامده است ،اما تقسیم مطالب تحت عناوین مباشرت و تسبیب مانعی ندارد ،ولی «المعیار
فی کل حال علی االسناد عرفاق ،سواء کان من قبیل السبب او المباشرۀ أو غیرهما؛ در هر
حال چه در مسبب و چه در مباشر ،معیار ،استناد عرفی است» (مکارم ،1425 ،ج .)180 :2
پس اساس این است که «اتالف بهطور مطل موجب ضمان میگردد» (طباطبایی قمی،
.)199 :1423
در نتیجه اگر در اثر عدم نظارت بهموق و دقی شهرداری در مراحل طراحی ،اجرا و
احداث اماکن و معابر عمومی یا در مرحلۀ نگهداری و بهرهبرداری از آنها به جان و مال
شهروندان خسارت وارد شود و عرف این خسارت را به اقدامات شهرداری استناد دهد،
شهرداری از جهت اتالف جان و مال مردم ،مسئول خسارات وارده خواهد بود .اگرچه این
اتالف بهطور غیرمستقیم و از نوع تسبیب است؛ چنانکه گذشت مباشرت در اتالف فقهی
شرط نیست و مهم صدق عنوان کلی «اتالف» است که طب تفسیر بسیاری از فقیهان،
ضابطۀ آن «تحق استناد عرفی» است و با تحق استناد ضرر به شهرداری بهدلیل عدم
نظارت؛ بدون تردید ،شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 .2قاعدۀ استیال (ید)؛ یکی از موجبات بسیار مهم ضمان در فقه و حقوق ایران استیال
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است .یعنی صرف استیال بر یک چیز ،موجب مسئولیت مستولی نسبت به خطرات ناشی از
آن میشود؛ حتی اگر استناد عرفی بین ضرر با فعل مستولی وجود نداشته باشد (متخذ از
بند  1م  307ق.م و م  521 ،519و  523ق.م.ا .).بسیاری از اماکن و حتی برخی از معابر
عمومی ،در اختیار و در تحت استیالی شهرداری است؛ و شهرداری تحت شرایطی ،بر
همین مبنا ضامن خسارات واردشده به اشخا

در این اماکن و معابر محسوب میشود.

مبنای حقوقی ضمان شهرداری

بدون تردید بر اساس مواد  328و  329قانون مدنی ،در صورت اتالف مستقیم اموال ماردم
در اماکن و معابر عمومی بهوسیلۀ شاهرداری ،شاهرداری ملازم باه جباران خساارت وارده
خواهد بود .همچنین با توجه به مواد  331الی  335قانون مدنی و مادۀ  1قاانون مسائولیت
مدنی ،اگر شهرداری بدون مجوز قانونی و عماداق یاا در نتیجاه بایاحتیااطی ،خساارتی باه
اشخا

وارد کند ،ملزم به جبران خسارات وارده خواهد باود .ماادۀ  11قاانون مسائولیت

مدنی مقرر میدارد« :کارمندان دولت و شهرداریهاا و مؤسساات وابساته باه آنهاا کاه باه
مناسبت انجام وظیفه ،عمداق یا در نتیجۀ بی احتیااطی خسااراتی باه اشاخا

وارد نمایناد،

شخ اق مسئول جبران خسارات وارده می باشند ،ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمال
آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد ،در اینصورت جباران
خسارت بر عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوطه است».
سیر اجمالی در قانونهای ایران نشان میدهد که زمانی میتوان شهرداری را مسئول
خسارات وارده دانست که زیاندیده بتواند مق ر یا خطاکار بودن شهرداری را اثبات کند.
در اینجا با توجه به قسمت اخیر مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی ،سؤال مهمی پیش خواهد
آمد که آیا تق یر شهرداری باید اثبات شود یا تق یر مأمور شهرداری؟ پاسخ به این سؤال
مهم است ،چرا که مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی با صراحت کامل مقرر کرده است ،در
صورت ورود خسارت ،کارمندان شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ،شخ اق مسئول
جبران خسارات وارده هستند ،ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نباشد و
مربوط به نقص وسایل شهرداری و مؤسسات وابسته باشد ،در اینصورت جبران خسارت

  750پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،4زمستان 1399

بر عهدۀ شهرداری است .با این اوصاف باید تق یر شهرداری یا «نقص وسایل اداری»
شهرداری اثبات بشود ،تا شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده شود .استادان حقوق
عمومی از نقص وسایل اداری ،تحت عنوان خطای اداری یاد میکنند .به هر حال شناختن
مسئول واقعی ایراد خسارت ،کار آسانی نیست؛ زیرا تکالیف و فعالیتهای نظارتی
حقیقی انجام میدهند که در خدمت

اشخا

حقوقی از جمله شهرداریها را ،اشخا

اشخا

حقوقی هستند و اغلب خسارتها نتیجۀ کار مستقیم یا غیرمستقیم آنان است

(ابوالحمد .)753 - 750 :1379 ،با عنایت به این پیچیدگیهاست که برخی استادان حقوق
یادآور شدهاند ،خطا در حقوق عمومی با خطا در حقوق خ وصی متفاوت است و تالش
کردهاند که خطای اداری را از خطای اشخا

حقیقی جدا کنند( .ابوالحمد)764 :1379 ،

چون مسئولیت شهرداری متوقف بر تحقی مستقیم یا غیرمستقیم خطای اداری شهرداری
است و خطاهای نظارتی شهرداری ،تنها گونهای از خطاهای مدنی آن بهعنوان یک اداره
خواهد بود ،ناگزیر باید مفهوم خطای اداری شهرداری روشن شود.
 .1مفهوم خطای شهرداری
منظور از خطای اداری یا نقص وسایل اداره این است که اداره ،مجهز به وسایل،یعنی تدابیر
و روشهای صحیح مدیریت برای انجام دادن کار نبوده است و این امر موجب بینظمی در
سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت شود .بهعبارت دیگر ،اداره
در تجهیز خود به وسایل صحیح کار که وجود یک تشکیالت و مادیریت صاحیح و مانظم
آن را ایجاب میکند ،مرتکب تق یر شده باشاد (طباطباایی ماؤتمنی .)422 :1393 ،از ایان
تعریف چنین فهمیده میشود که تق یر یا خطای شهرداری بایاد دو ویژگای داشاته باشاد:
نخست) خسارت باید ناشی از عمل عاادی شاهرداری باشاد .یعنای ،زیاانی کاه از ساوی
شهرداری وارد شده ،با وجود مراقبتها و کوششهای شهرداری بوده ،و ناشای از «نقاص،
نارسایی و کمبود وسایل اداری» و در نتیجه مدیریت ناصحیح و نامنظم باشاد؛ دوم) اینکاه
کارمندان ،خود مسئول زیانهای ناشی از «نقص وسایل اداری» نیستند ،حتی اگر بهگوناهای
عمل آنان در پیدایی زیان دخالت داشته باشد .این فرق اساسی است که میان خطا و تق یر
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حقوق خ وصی و خطای نهادهای اداری وجود دارد (رک :ابوالحمد76 :1379 ،؛ غماامی،
33 :1376؛ سنهوری824 ،1 :1384 ،؛ رستمی و بهادری .)73 - 69 :1388 ،خطا یاا تق ایر
اداری شاید به گونههای زیر صورت گیرد:
الف) عدم انجام وظایف اداری (عمل منفی) ،یعنی خسارت ناشی از این باشد که اداره،
وظایف خود را انجام نداده (مثالق نظارت نکرده) است و در واق مرتکب ق ور و کوتااهی
شده باشد؛
ب) انجام نامطلوب وظایف اداری (عمل مثبت) ،یعنی اینکاه خساارت ،ناشای از ایان
است که اداره وظیفۀ خود را انجام داده ،ولی کیفیت کار مطلوب نبوده و اداره وظیفۀ خاود
را بهصورت کامل و به نحو احسن انجام نداده است .مثالق اگرچه نظارت داشاته ،ولای ایان
نظارت در حد الزم ،کافی و مؤثر نبوده است؛
ج) تأخیر در انجام وظایف اداری ،یعنی اینکه خساارت ناشای از ایان باشاد کاه اداره،
وظیفۀ خود را انجام داده ولی انجام آنها بهموق نبوده است .مثالق نظارت او دیرهنگام شروع
شده باشد (رک :طباطبایی مؤتمنی.)424 :1393 ،
بنا به مراتب وظیفۀ نظارتی شهرداری مبنی بر اینکه شهرداری از مرحلۀ طراحی تا اتمام
احداث اماکن و معابر عماومی و بعاد از پایاان احاداث ،در مرحلاۀ حفاظ و نگهاداری و
بهرهبرداری نیز وظیفۀ نظارتی بر عهده دارد و با توجه به تعریف خطا و تق ایر اداری و باا
لحاظ گونههای بروز و ظهور تق یر اداری شهرداری ،به نیکی روشن میشود که اگر در اثر
عدم انجام وظیفۀ نظارتی یا در اثر انجام نامطلوب یا ناقص یا انجام با تاأخیر آن ،خساارتی
به شهروندان وارد شود ،شهرداری ملزم به جبران آن خواهد بود؛ زیرا انجام ندادن تکاالیف
قانونی به معنای عام کلمۀ تق یر محسوب می شاود و خاودداریکنناده از انجاام تکاالیف
قانونی ،مسائول جباران زیاانهاای ناشای از آن اسات (کاتوزیاان ،379 :1390 ،صافایی و
رحیمی ،147 :1390 ،قاسمزاده.)80 :1390 ،
 .2اثبات ضمان شهرداری
اکنون باید به این سؤال پاسخ داد که اثبات تق یر یا خطای اداره بر عهدۀ کیسات؟ ضاابطۀ
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کلی این است که زیاندیده باید تق یر یا خطای اداری را ثابت کند و وجود رابطه بین عدم
نظارت شهرداری و زیان وارده به خاود را نیاز ثابات کناد .بارای شاناختن خطاای اداری
قاعده ای عام در دست نیست .قانونهای ایران از جمله قانون مسئولیت مادنی نیاز ضاابطۀ
دقیقی بهدست نداده و فقط به آوردن «نقص وسایل اداری» بسنده کرده است .این امر شاید
برای شهروندان و کارمندان مشکلآفرین باشد .بنابراین باید قانونگذار بارای خطاای اداری
ضوابط دقی تعیین و اعالم کند مسئولیت مدنی شهرداری در برابر خسارت دیادگان ،ناافی
مسئولیت سایر اشخا

حقیقی و حقوقی نیست .این موضوع به تحقی مساتقل نیااز دارد.

لکن بر اساس معیارهای عمومی تشاخیص مادعی از منکار ،کاه در حقیقات تعیاینکننادۀ
مسئول اثبات یک ادعا هام هساتند (عااملی،1414 ،ج 235 - 233 :27؛ حساینی قزوینای،
600 - 588 :1425؛ نراقی 144 :1418 ،و357؛ شهید ثانی ،1413 ،ج 60 :14؛ یزدی ،بیتاا:
24؛ محق اصفهانی341 :1418 ،؛ خمینی293 :1379 ،؛ حائری258 :1415 ،؛ محقا حلای،
893 :1408؛ نجفی ،بیتا ،ج  376 - 371 :40و ج 237 :29؛ اماامی18 :1368 ،؛ کاتوزیاان،
 .)65 - 62 :1384میتوان گفت که چون نظارت امری وجودی است ،شهرداری باید انجام
آن را اثبات کند و خواهان تنها باید ورود خسارت ناشی از اماکن و معاابر عماومی تحات
نظارت شهرداری را اثبات کند .در صورت تردید نیز ،اصل عدم انجام دادن نظارت از سوی
شهرداری است؛ مگر آنکه در موردی امارۀ قانونی یا قضایی برخالف آن وجود داشته باشد.
نتیجهگیری
اماکن عمومی در شهرها متشکل از مراکز تجاری ،خادماتی ،تفریحای ،فرهنگای ،تولیادی،
مذهبی ،درمانی ،اداری ،تاریخی و هر محلی است که مورد مراجعه و استفادۀ عماوم ماردم
قرار میگیرد .معابر عمومی در شهرها همان اندازه اهمیت دارند که رگها در بادن انساان.
بنابراین ،در خطر قرار گرفتن این محلها ،به معنای در خطر قرار گرفتن جان و مال ساکنان
شهرهاست؛ چرا که این اماکن و معابر ،محل تجم و رفتوآمد شهروندان و محل انباشات
سرمایۀ ساکنان شهرها هستند .عالوه بر آن ،این محلها بهلحاظ کیفیت و مطلوبیت نیز بایاد
متناسب با کرامت انسانی شهروندان و بهمنظور رف نیاز آنان ،طراحی ،اجرا ،بهرهبارداری و
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نگهداری شوند .قانونگذار همۀ این شرایط یا ویژگیها (امنیت ،کیفیت ،مطلوبیت ،تناساب،
بهداشت و  )...را در سه اصل کلی :فنی ،شهرسازی و بهداشاتی خالصاه کارده و مالکاان،
احداثکنندگان ،بهرهبرداران و استفادهکنندگان را ملزم به رعایت اصول مذکور کرده اسات
تا از این طری از جان ،مال و کرامت انسانی مراجعهکنندگان به اماکن عمومی صیانت شود.
در شهرها ،شهرداری ها را با اختیارات مناسب در تمام مراحل (از طراحی تا بهرهبارداری و
نگهداری) ناظر قرار دادهاند تاا مراقبات کنناد کاه در محالهاای موصاوف ،اصاول فنای،
شهرسازی و بهداشتی رعایت شود .اگر شهرداری ها در هار مرحلاه از مراحال ماذکور ،از
انجام وظیفۀ نظارتی خود کوتاهی کنناد و در اثار ایان کوتااهی یاا خطاای شاهرداریهاا،
خسارتی به مراجعهکنندگان به اماکن عمومی وارد شود ،بدون تردید ،شهرداریهاا بار پایاۀ
قواعدی مانند :اتالف ،استیال و تق یر ،مسئول جبران خسارت وارده هستند .البته مسئولیت
شهرداریها نافی مسئولیت سایر اشخا

اعم از حقیقی یا حقوقی (کاه در ورود خساارت

وارده نقشی داشتهاند) نخواهد بود؛ چرا که شاید حسب ماوارد ،باا دیگاران در ایان زمیناه
مسئولیت مشترک ،با یا بدون ،مسئولیت تضامنی (طولی یا عرضای) داشاته باشاند .مادعی
خسارت ملزم است :اوالق) ورود خسارت؛ ثانیاق) خطای شهرداری و ثالثااق) اساتناد خساارت
وارده به خطا یا استیالی شهرداری بر اماکن یا معابر را اثبات کند .ایان وظیفاه در صاورتی
است که قانونگذار حمایت خاصی را از طری ایجاد امارۀ قانونی در اثبات مسئولیت به نف
زیاندیدگان ،مقرر نکرده باشد و چنین امری در قانونهای موضوعه مشاهده نشده است.
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