مطالعات فقهي و فلسفي
سال ششم ،شماره  ،12بهار 2931
صفحات  221ـ 202

مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع
قانون حفظ کاربری


علی نورانی ،سید مهدی میرداداشی ،ابراهیم دلشادمعارف
(تاریخ دریافت1331/03/16 :؛ تاریخ پذیرش)1331/01/22 :

چكيده
با عنایت به رشد روز افزون تغيير كاربري اراضي زراعي وباغها در سراسر كشوروتصميم دولتمردان مبني برر ماابهره برا ایرر امرر و ر
كاربري بر عهده سازمان جهاد كشاورزي استانهرا ذرذارده شردهاسرت.
كاربري اراضي كشاورزي ،كه ایر مهم بوسيهه اجراي قانون
ازآنجائيكهاجراي قهعو قمع تغييركاربري غيرمجاز مطابق تبصره 2ماده 10قانون مذكور ،رأساً و بدون كم قضرایي ورورم مريذيررد (بره
كم قانون)ودر بيشتر موارد به دليل اینكه تخریب توسطدستگاه مكانيكي انجام ميشود ،ناذزیر خسارمهایي را به بار ميآورد .منظرور از
ایر تحايق تبيير مسووليت مدني دولت یا كارمندان وي در اجراي قانون مذكوربراساس قواعد فاهي و اوقي ميباشد كره بره نظرر مري
رسددر جایي كه كارمند دولت از روي عمد یا خطاي فا ش خسارتي به دیگري وارد نماید خود مسؤول باشد ودر غير اینصرورم درمروارد
اندكي دولت مسؤوليت دارد ودر بيشتر مواردبرطبق قاعده تحذیر ،دولت مسؤوليتي نخواهد داشت.

كليدواژگان
تغيير كاربري ،قهع وقمع ،مسووليت مدني دولت.
 مسئول مکاتبات :کارشناسارشد ،واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهalinoorani1360@yahoo.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :

 استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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مقدمه
اگر هدف مسوولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده بدانیم ،دولت نیز از ایزن قاعزده مسزت نی
نخواهد بود همواره دغدغههاي سوء استفاده از حق و ایراد ضرر به دیگران یکزی از امزوري اسزت
که ذهن بسیاري از مردم را به خود معطزوف داشزته اسزت .مصزونیت در برابزر خسزاراتی کزه بزه
اشخاص وارد میشود در هیچ جایی ج موارد خزاص (دفزا مشزرو  ،رفز ضزرر از خزود و) ...
تضمین نگردیده است .مشخص است که در هر نهادي همه انسانهایی که در آنجا مشغول بزه کزار
میباشند ،انجام وظایف محوله توسط آنها ممکن است با اشتباه و تقصیر همراه باشد یا در صزورت
عدم انجام وظایف ممکن است اشخاص متضرر شوند ،لذا براي اینکه عدالت در میان ایزن عزده از
اشخاص اجرا شود و جبران خسارت اشخاص زیان دیده صورت پذیرد الزم است تا قاعده الضرر
حتی براي حامیان و مجریان عدالت نی مراعات شود .البته شایان ذکر است که این حمایزت نبایزد
به آنجا گسترده شود که باعث ترس افراد از اجراي قانون شود و حس خالقیزت را در کارمنزدان و
مجریان قانون از بین ببرد ،بلکه باید نقطه تعادلی را در ایزن میزان جسزتجو کزرد کزه هی کزدام از
طرفین آسیب نبینند.
در حقوق اسالم نی از همان ابتدا به انحاء گوناگون به بحث مسؤولیت زمامداران پرداخته شزده
است ،حدیث نبوي «کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعتهن » تالزم دو مفهوم فرماندهی و مسوؤلیت پذیري
در حقوق اسالمی را به خوبی نشان می دهد .پیامد چنین تحوالتی بود که اصل مصونیت دولزت را
به اصل مسوؤلیت پذیري دولت تبدیل کرد.
در این موضو تحقیق ،نظر به اینکه اجراي قل و قم توسط دولت در راستاي اجزراي قزانون
حفظ کاربري ،به حکم قانون و با حضور نمایندگان قضایی و انتظامی و پس از سیر مراحل مزذکور
در قانون انجام میشودو اجراي قانون حفظ کاربري از اعمال حاکمیتی دولت محسزو
نباید دولت را مل م نمائیم که خسارت وارده به همه خسارت دیدگان را جبران نماید.

مزیشزود،
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بخش اول :كليات
معنای لغوی و اصطالحي مسووليت و مسووليت مدني

معنای لغوی :در لغت «مسئول به کسی گفته میشود که از وي سوال و بازخواسزت کننزد»(معزین،
 )7744 ،5831و مسوولیت یعنی « تعهد قانونی شخص بر رف ضرري کزه بزه دیگزري وارد کزرده
است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود ويباشد یا ناشزی از فعالیزت او شزده باشزد»( .جعفزري
لنگرودي) 1757 ،
معنای اصطالحی :اصوالً مسوولیت مدنی به معنی مسوولیت پرداخت خسارت است .به تعبیزر
دکتر کاتوریان «مسوولیت مدنی مجمو قواعدي است که وارد کننده زیان را بزه جبزران خسزارت
زیان دیده مل م میسازد» (کاتوزیان  )4 ،5831یا بزه بیزان دیگزر مسزوولیت در مقزام خسزارتی کزه
شخص یا اشیاء تحت حراست وي به دیگري وارد میکند و هم نین مسزوولیت شزخص بزر ا زر
تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد است ،مسوولیت مدنی دوقسم است مزدنی و قزراردادي و
مرز مشترك هر دو مسوولیت نقض تعهد و ال ام است نهایت اینکه در مزدنی نقزض تعهزد قزانونی
موجب مسوولیت میشود ولی در قراردادي نقض تعهد قراردادي.
مفهوم مسؤولیت ناشی از فعل غیر :طرح مفهوم مسؤولیت ناشی از فعل غیر در تحقیق حاضر
اهمیت ویژه اي دارد .مسؤولیت دولت در قبال اعمزال انزدام و کارکنزان آن در واقز جلزوه اي از
مسؤولیت بر اساس افعالی است که توسط دیگران صورت می گیرد .اصل براینست کزه هزر کزس
مسئول خطاهاي خویش باشد خطاهایی که خود مرتکب می شود یا دستور ارتکا

آنرا می دهد و

وسایل آنرا فراهم می کند اما مسؤولیت ناشی از فعل غیر که چهره اي حمایتی دارد ،بزراي اینسزت
که زیان جبران نشده اي باقی نماند.
مسوولیت مدنی دولت :طرح مسأله مسؤولیت مدنی دولزت مسزتل م آنسزت کزه دولزت یز
شخص برخوردار از اراده آگاه و آزاد باشد که می تواند با نقض ی
شده و هنگامی که آن نقض قاعده به او قابل انتسزا
خاص مسؤولیت مدنی دولت گفته شده است:

قاعده حقوقی مرتکب تقصزیر

باشزد مسزؤول محسزو

شزود .در تعریزف

 ................................................. 204فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،12بهار 2314

«ال ام دولت است نسبت به شخص زیان دیده در پرداخت غرامت زیان وارده به او کزه ناشزی
از عمل غیرقانونی منتسب به دولت یا عمل غیرقانونی او بوده و یا تکلیف دولت است به پرداخزت
غرامت زیان دیده که به موجب قانون مقرر گردیده است»(زرگوش)78 ،5831
مباني مسووليت مدني در حوزه حقوق

در پاسخ به این پرسش که چه نو مالحظاتی سبب میشود تزا از نظزر مزدنی شخصزی در مقابزل
دیگري مسوول شناخته شود و در چه مواردي وارد کننده زیان مکلف به جبزران خسزارت اسزت،
مبناي مسوولیت مدنی را شکل میدهد.
نظريه تقصير

تقصیر عبارتست از تعدي ،تفریط ،تجاوز به مال و حزق کسزی بزدون اذن مالز

و خزارج از حزد

متعارف و هم نین ترك عملی که براي حفزظ مزال براسزاس قزرارداد یزا عزرف الزم باشزد (ق .م
مواد315تا .)318بر مبناي این نظریه شخص تنها در صورتی مسوولیت دارد که مرتکب خطزا شزده
باشد و در این حالت میگوییم چون مرتکب خطا و رفتار ناشایست شدهاي بایزد از عهزده جبزران
خسارت نی برآیی و در صورتی که شخص در انجام عمزل مرتکزب خطزا نشزده باشزد هزر چنزد
بوسیله عمل او زیانی وارد شده باشد مسوولیت مدنی متوجه وي نخواهد بود .بزه نظزر مزی رسزد
نظریه تقصیر ،نظریه ي قابل قبزولی در خصزوص مسزؤولیت مزدنی دولزت بزویژه در انجزام امزور
واجراي قوانین پرخطري مانند قانون حفظ کاربري باشد.
نظريه خطر

بر مبناي این نظریه براي مسوول دانستن شخص نیازي نیست که او در انجزام عمزل زیانبزار حتمزاً
مرتکب تقصیر می شده باشد بلکه همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی بزه بزار آیزد خزواه در
انجام آن عمل مرتکب تقصیر شده باشد یا نه مسوول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
برخی از حقوقدانان این نظریه را در خصوص مسؤولیت مزدنی دولزت ،مبنزا قزرار مزی دهنزد
(غمامی )71 ،5841ولی به نظر می رسد این نظر قابل ایراد باشد چرا که براسزاس مزاده  55قزانون
مسؤولیت مدنی که اصل را بر مسؤولیت کارمنزدان وکزارگ اران قزرار داده اسزتدر انجزام شزغلهاي
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خطرناکی که همواره با ضرر همراه است اگر بخواهیم بدون ا بات تقصیر آنزان را مسزؤول قلمزداد
کرده وبار جبران خسارت را بر دوش آنها قرار دهیم دیگر کسزی حاضزر بزه پزذیرش ایزن شزغلها
نخواهد بود واگر براساس مسؤولیت مستقیم دولت نی بار جبران خسارت را بزر دوش دولزت نیز
بگذاریم باید در نظر داشت دولت ،باالخره بودجه محدودي دارد وتاحدي مزیتزوان از شزهروندان
مالیت گرفت پس نمی تزوان ایزن نظریزه را در خصزوص مسزؤولیت دولزت قابزل قبزول دانسزت
مخصوصا در انجام کارها واجراي قوانین پر خطري مانند اجراي قانون حفظ کاربري که همواره بزا
ضرر همراه است.
نظريه تساوی شهروندان در برابر هزينههای عمومي

این نظریه که مختص مسوولیت مدنی دولت است پیروان آن بر این باورند که شزهروندان بزه یز
می ان عهدهدار ه ینههایی هستند که دولت به جهت تأمین مناف عمومی مصرف مزیکنزد .بزر ایزن
پایه اگر در ا ر عملکرد سازمان دولتی زیانی به اشخاص یا شخصی معینی وارد آید ،این برابزري از
هم میگسلد زیرا در چنین فرضی ،بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود ،در حالی که زیزان
آنرا عده اي خاص تحمل کرده اند .به این جهزت ،دولزت بایزد بزه نماینزدگی از عمزوم خسزارت
زیاندیدگان را تا حدي که تساوي مذکور مجدداً برقرار شود جبران نماید تا بدین سزان از اسزتفاده
بدون سبب همگان به ضرر زیان دیدگان جلوگیري به عمل آورد( .ابوالحمد)413 ،5843
بنابراین بهتر آنست که از این مبنا در جایی استفاده شود که نظریه تقصیر یا خطر قابزل اسزتفاده
نبوده و به هر حال رابطه سببیت میان عمل دولت وزیان وارده موجود باشد .بزه نظزر مزیرسزد در
بحث اجراي قانون حفظ کاربري زمانی که به دلیل تخریب خسارتی به اراضی و امزالك همجزوار
وارد می آید این نظریه بهترین و قابل توجیه ترین مبنا براي پرداخت خسزارت توسزط دولزت بزه
اشخاص زیاندیده باشد چرا که روا نیست زیان ناشی از اجراي قانون را ی

نفر بر عهده گیزرد در

حالیکه مناف آن شامل عموم مردم گردد.
منابع مسووليت مدني در فقه اسالمي

اتالف« :منظور از اتالف عبارتست از هالکت مال مسلمان در صورتی که تصرف در آن بزدون اذن
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و رضایت صورت گرفته باشد ،فرقی نمیکند که این هالکت از روي عمد باشد یزا سزهو و خطزا»
(مصطفوي ترجمه فهیمی .)85 ،5837میرفتاح در بحث اتالف میگوید« :اتالف کردن مال دیگزري
یکی از اسبا

ضمان است پس هر کس چی ي را تلف کند ضامن آن است همانطور کزه روایزت

نی بر قاعده اتالف داللت دارد» (میرفتاح ترجمه زراعت .)815 ،5833در خصوص مزدرك قاعزده
اتالف برخی از فقها به آیات ،روایات و اجما استناد کردهاند( .مصطفوي همان )85 ،این نظریه به
استناد حدیث مشهور (م اتلف مال الغن هوللن منام ) شکل گرفتزه اسزت .در ایزن نظریزه بعضزی از
فقیهان تمس

به آن را قاعده عقالئی و بدیهی برشمردهاند .براي م ال میرفتاح در عناوین میگویزد

ا بات اینکه اتالف موجب ضمان است نیاز بزه ادلزه نزدارد و ضزرورت و اجمزا در روایزتهزاي
فراوانی که در خصوص محترم دانستن مال و عمل و آبرو و خون مسلمان وجزود دارد و هم نزین
عموم ادله نفی ضرر براي ا بات قاعده کافی است(میرفتاح ،همان .)18 ،برخیزاز فقهزابرايا بزات و
مدرك قاعده اتالف به آیات ،روایات و اجما استناد کردند(مصطفوي ،همان 85 ،به بعد) کزه بیزان
آن در این مجال نمیگنجد .براساس این نظریه چنان ه خسارتی در راسزتاي اجزراي قزانون حفزظ
کاربري به شخاص وارد گردد به تناسب ،دولت یا کارکنان وي بدون احراز تقصیر مسؤول جبزران
خسارت شناخته می شوند.
تسبیب :تسبیب بدین معنی است که هرگاه شخصی مقدمه تلف مزال دیگزري یزا خسزارت بزه
دیگري را فراهم آورد به نحوي که اگر عمل وي نبزود آن خسزارت بزه بزار نمزیآمزد را تسزبیب
میگویند.
صاحب جواهر معتقد است موجب مسوولیت مدنی اتالف است نه تسبیب و در صورت فقدان
اتالف نی معیار و ضابطه روایات متعدد است که تنها میتوان با الغاي خصوصیت مسوولیت مزدنی
را به موارد مشابه سرایت داد(میرفتاح ،همان .)13 ،البته برخی از فقها نیز ایزن قاعزده را قاعزدهاي
مستقل قلمداد کردهاند( .عاملی 5753ق.)781 ،
الضرر :آن ه در فقه اسالمی به عنوان هدف اصلی اهمیت دارد ،ل وم تزدارك ضزرر نامشزرو
است که در قالب قاعده ال ضرر بیان می شود و تأسیس سایر قواعد ضمان قهزري در فقزه ،تمهیزد
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راهی براي نیل به این هدف است .از این رو در هر مورد که سخن از ضمان قهري به بیان می آیزد
هر چند که الضرر به عنوان مدرك اصلی ضمان مورد استفاده قرار نگیرد پایزه و اسزاس آن را ایزن
قاعده تشکیل می دهد.
آن ه که در الضررمهم است تدارك زیانی است که وجدان اجتما آن را بر نمی تابد به همزین
خاطر لفظ نامشرو را در آن مورد به کار می برد « .در حقوق اسزالمی همزین انزدازه کزه در نظزر
عرف بتوان اضرارناروایی را به کسی نسبت داد ،او ضامن جبران خسارت مزی شزود و در ایزن راه
وض روانی و جسمی این عامل سهم ناچی ي دارد( » .کاتوزیان)14 ،5831براساس این نظریه هیچ
حکم ضرري در اسالم وض نشده است و بنابراین ضرر زدن به دیگران هزم جزای نیسزت .بزراي
ا بات قاعده الضرر میتوان از ادله چهارگانه کتا  ،سنت ،اجما و عقل اسزتفاده کزرد .بزه عقیزده
بسیاري از فقها دلیل عمده این قاعده روایت است(بجنوردي )17 ،5845و آن روایت معروف پیامبر
(ص) است که بر «سمره ابن جند » فرمودند« :الضرر و الضرار» (کلینی.)131 ،5811
حفظ كاربری اراضي زراعي وباغها

«واالرض هرشنااها هننا م اهاهن و » (قززرآن کززریم ،ذاریززات ،آیززه )73و زمززین را گسززترانیدیم چززه نیکززو
گسترانیدنی.
زمین و خاك به عنوان اساسی ترین عنصزر حیزات بشزري و جایگزاه تکزوین و رشزد گیاهزان
موهبتی است الهی که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تا با بهرهبرداري بهینه و حفاظت از
آن دوام و قوام نسل خویش و گیاهان و جانوران را تضمین نماید .تردیدي نیست ،که دسزتیابی بزه
امنیت غذایی که مهمترین هدف کشاورزي میباشد مستل م تداوم بهرهبرداري از اراضزی زراعزی و
باغی میباشد.
مفهوم و سير تحول قانوني تغيير كاربری اراضي

قانونگذار در قانون حفظ کاربري و آئین نامه آن از تغییر کاربري تعریفی ارائه نزداده اسزت و فقزط
در ماده  57قانون مذکور و بند د ماده ی

آئزین نامزه اجرایزی قزانون فزوقالزذکر اشزعار مزیدارد:

«هرگونه تغییر کاربري که مان از بهره برداري و استمرار کشاورزي اراضی زراعی و باغها در قالزب
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ایجاد بنا ،برداشتن ی ا اف ایش شزن و ماسزه و سزایر اقزداماتی کزه بنزا بزه تشزخیص وزارت جهزاد
کشاورزي تغییر کاربري محسو

شود» که به نظر مزیرسزد ایزن تعریزف دقیقزی نباشزد و بیشزتر

قانونگذار به ذکر مصادیق پرداخته است .در تعریف تغییر کزاربري مزی تزوان چنزین گفزت :تغییزر
کاربري عبارتست از اینکه زمین کشاورزي به وسیله یکزی از مصزادیق مصزرح در قزانون بزه غیزر
کشاورزي تبدیل شود.
البته شایان ذکر است که ایجاد طرحهاي وابسته به کشاورزي بنزابر حکزم تبصزره  7مزاده یز
قانون در حکم کشاورزي محسو

میشوند از قبیل (دامداري ،مرغداري و.) ...

اهميت اجرای قانون حفظ كاربری

از آنجا ئیکه حفظ کاربري اراضی کشاورزي ارتباط مسزتقیمی بزا محزیط زیسزت پزاك و سزالم بزه
خصوص در اطراف شهرهاي ب رگ دارد به اختصار چند نمونه از اهمیت اجراي ایزن قزانون بیزان
میشود:
 .5حداقل  477سال زمان الزم است تا  5سانتیمتر مکعب خاك زراعی تشکیل گردد.
 .1در مقابل هر  1-8هکتار زمین کشاورزي که از دست میرود حداقل یز

اشزتغال سزالم در

بخش کشاورزي حذف میشود.
 .8در استان قم ساالنه حدود  1هکتار از اراضی زراعی بوسیله تغییر کاربري که اک راً غیرمجزاز
هستند از حالت کشاورزي خارج میشوند.
نحوه اجرای قانون حفظ كاربری توسط دولت

نحوه اجراي قانون حفظ کاربري و قل و قم تغییزر کزاربري غیرمجزاز اراضزی زراعزی در سزط
کشور به گونهاي یکسان نبوده و در استانهاي مختلف کشور به نحو خاصی اجرا مزیشزود کزه در
اغلب موارد به دلیل ارتباط موضو با مرج قضایی با نظر دادستان و رئیس دادگسزتري آن اسزتان
انجام میشود.
در استان قم نی طی صورتجلسه اي که میان سازمان جهاد کشاورزي و دادگستري استان قم بزه
تصویب رسیده است ساخت و ساز در مرحله قبل از تکمیل بنا میبایسزت رسسزاً توسزط سزازمان
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جهاد کشاورزي انجام گیرد و در مواردي که بنا تکمیل شده باشد پس از اعالم به مرج قضزایی و
صدور حکم مطابق آن انجام میشود ،ولی مطابق نص صری قزانون در تبصزره  1مزاده  57قزانون
مذکور که مقرر میدارد «مأموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی کزه
دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رسساً نسبت به قل و قم بنا
و مستحد ات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند» .
بخش دوم :اركان ،آثار و قلمرومسؤوليت مدني دراجرای قانون حفظ كاربری
اركان مسؤوليت مدني دولت

مبناي مسؤولیت مدنی هرچه که باشد و هم نین صرف نظر از شخص مسؤول وجزود سزه عنصزر
براي تحقق مسؤولیت مدنی الزم و ضروري است که عبارتند از :ا .ضرر .1 ،فعل زیانبار .8 ،رابطزه
سببیت.
ضرر و بررسي وجود آن در اجرای قانون حفظ كاربری

به عقیده برخی از نویسندان و حقوقدانان عدم تعریف ضرر توسط قانونگذار به صراحت به دلیزل
بدیهی بودن آن است(بهرامی احمدي 541 ،5833وکاتوزیان )177 ،5831علی ایحال مرحوم نزائینی
در خصوص تعریف ضرر میگوید(نائینی5848ق« :)533 ،فوت یا نقص آن ه که انسزان واجزد آن
است ،خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح».
وجود و ایجاد ضرر در اجراي قانون حفظ کاربري (قل و قمز ) در اک زر مزوارد بزدلیل اینکزه
ساختوساز در اراضی کشاورزي و باغی صورت میگیزرد و هم نزین ایزن اراضزی در مجزاورت
اراضی اشخاص دیگر و باغات قرار دارد و تخریب بوسیله دستگاه مکانیکی انجام مزیگیزرد قابزل
انکار و جلوگیري نیست و به گونههاي مختلف ممکن است ضزرر و خسزارت بزه اشزخاص وارد
گردد که در اینجا فقط به ذکرعنوان آنها میپردازیم .5 :خسارت به اراضزی مجزاور  .1خسزارت در
خصوص تخریب اشتباه  .8خسارت به درختزان و ابز ارآالت در محزل  .7خسزارت در خصزوص
تخریب ی

بنا که مازاد بر مجوز تغییر کاربري اقدام به احداث بنا نموده است.
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فعل زيانبار

هرعملی که از شخصی سر میزند و موجب خسارت و ضرر به دیگري میشود ال اماً با مسؤولیت
مدنی فاعل همراه نیست بلکه آن عمل و رفتار میبایست از نظر عرف ،رفتار ناهنجزار و ناشایسزتی
باشد یا غیر قانونی باشد.
رابطه سببيت

رابطهي سببیت یعنی رابطهاي مستقیم و بیواسطه میان ضرر و فعل زیانبار وجود داشزته باشزد بزه
نحوي که بتوان گفت این ضرر ناشی از آن فعل است و اگر آن فعل نمیبود این ضزرر و خسزارت
نی ایجاد نمیشد(بهرامی احمدي .)571 ،5833البته ا بات این رابطه در هر صورت یعنی بر اسزاس
هر نظریه اي برعهده زیان دیده میباشد .قابل ذکر است که در زمان جم اسبا

باید دید در کزدام

عامل یا سبب تقصیر و سهل انگاري صورت گرفته است و اگر در هی کدام از اسزبا

تقصزیر یزا

رفتار ناشایستی انجام نشده باشد می بایست همه عوامل را مسؤول پرداخت خسارت دانست.
نظريههای مسؤوليت مبتني بر تقصير

نظریه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که درهر دعوي مسزؤولیت ،خواهزان یزا
زیاندیده باید ابت کند که خوانده یا عامل ورود زیان با ارتکا

خطا ،زیزانی را بزه او وارد آورده

است به عبارت دیگر نظریه تقصیر برآنست که کسی را باید مسؤول شناخت که نسزبت بزه رفتزار
خود قابل مالمت باشد( .کاتوزیان ،5831ش)3
نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت

بر اساس این نظریه درابتدا میبایست تقصیر شخصزی و اداري ازهزم تمیز گردنزد تزا در تقصزیر
شخصی مسؤول جبران خسارت کارمند باشد و در تقصیر اداري مسؤولیت جبران خسارت برعهده
دولت قرارگیرد و چون ماده  55ق .م .م در خصوص مسؤولیت دولت تقسیم مسزؤولیت ناشزی از
اعمال حاکمیت و تصدي را بیان کرده است میبایست مفاهیم فوق نی از همدیگر تمی داده شوند.
تفكيک ميان خطای اداری و شخصي

براي تشخیص خطاي اداري از خطاي شخصی نظرات مختلفی ارائه شده است .به عقیزده الفریزر:
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«چنان ه عمل زیان آور اداري جنبهي شخصی داشته و بیانگر ضعفها ،هوسها و بی احتیاطیهاي
مأمور دولت باشد تقصیر شخصی است و مسؤول آن شخص مأمور و مستخدم خواهد بود .بعکس
چناچه عمل زیانآور جنبهي شخصی نداشته باشد ،بلکه مأمور دولت آنرا با کم و بزیش اشزتباهاتی
جلوهگرسازد تقصیر وخطا اداري است و مسؤول آن دولت خواهد بود( ».طباطبایی مزؤتمنی،5835
 )837اشکال تعریف فوق اینست که ضابطهي دقیقی براي تشخیص خطاي اداري از شخصی ارائزه
نمیکند.
در حقوق داخلی نی وض تعریف روشنی از خطاي اداري به چشم نمیخورد .برخزی خطزاي
اداري را خطایی میدانند که در نتیجه آن ضرري به دیگران میرسد و آن ضرر و زیان باید ناشی از
فعالیت عادي سازمان اداري ریشه گرفته باشد که در ایزن صزورت جبزران خسزارت برعهزده اداره
است( .ابوالحمد)434 ،5843پس این بر عهده قاضی است که در هر پروندهاي با توجه به وضعیت
خاص آن و کارمند تشخیص دهد که خطا اداري است یا شخصی.
نظريه مسؤوليت مستقيم دولت

براساس این نظریه هرگاه کارمند مرتکب عمل زیانبار و خسارت به دیگري میشود دولت به دلیزل
خطاي خود و نه تقصیر کارمند مسؤول میباشد .مسؤولیت دولت در ایزن نظریزه تزاب مسزؤولیت
کارمند نیست و به صرف ورود ضرر توسط کارمند ،اداره مسؤول جبران خسارت خواهزد بزود بزه
عبارت دیگرعمل زیانبار مستقیما به دولت نسبت داده میشود بدون آنکه اول به کارمند و سپس به
دولت منسو

گردد.

در توجیه این مسؤلیت دادگاههاي انگلستان استدالل کردهاند که دولت حق انتخزا

کارمنزد و

نظارت بر اعمال و هم نین آموزش او را دارد بنابراین اگر زیانی از جانب کارمند به دیگزري وارد
آید به علت تقصیر دولت در انتخا  ،نظارت یا آموزش کارمند بزوده اسزت پزس دولزت مسزتقیماً
مرتکب تقصیر شده است (نوروززادگان.)41 ،5835
عمل حاكميت يا تصدی

الفریر معتقد است مقامات اداري دو وظیفه دارند ،از طرفی حاکمیت دولزت را اعمزال مزیکننزد و
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بوسیله آنها نظم و آرامش را برقرار مزیسزازند و از طزرف دیگزر مزأمور مباشزرت در اداره امزوال
عمومی هستند اعمالی که ناشی از قدرت است اعمال حزاکمیتی و اعمزال مربزوط بزه وظیفزه دوم
اعمال تصدي میباشند.
در بند سوم ماده  55قانون مسؤلیت مدنی قانونگذار در مورد اعمزال حاکمیزت دولزت بزا سزه
شرط دولت را از مسؤولیت مبرا ساخته است  .5برحسب ضرورت  .1براي تأمین منزاف اجتمزاعی
 .8بر اساس قانون و مقرر کرده است که دولت در اعمال حاکمیت مجبزور بزه پرداخزت خسزارت
نیست .ماده  3قانون مدیریت خدمات کشوري با ذکر مصزادیق ،امزور حزاکمیتی را احصزاء نمزوده
است که به نظر میرسد قانون حفظ کاربري بر اسزاس بنزد ط و بنزد ل مزاده مزذکور جز ء امزور
حاکمیتی به شمار میرود و سه شرط معافیت از مسؤولیت دولت ،درمزاده  55قزانون .م .م را دارد.
(قانونی -ضرورت -حفظ منفعت اجتماعی).
عوامل رافع مسؤوليت در اجرای قانون حفظ كاربری

عوامل راف عواملی هستند که شخص یا دولت عالرغم ورود خسارت به دیگري مسزؤول جبزران
خسارت شناخته نمیشوند و از آن جمله تحذیر و حکم قانون میباشد.
قاعده تحذير

معناي قاعده اجماالً این است که اگر کسی قبل از انجام کاري هشدار دهزد ،ولزی بزه هشزدار وي،
خسارت دیده توجه نکند و بر ا ر کار او جنایتی بوجزود آیزد هشزدار دهنزده مسزؤولیتی نخواهزد
داشت .مهمترین دلیلی که قاعده تحذیر ازآن استنباط می شودروایت اسزت .نکتزهاي کزه در اینجزا
الزم است بدان اشاره شود اینست که الزم نیست حتماً هشدار بصورت کالمی یا شفاهی باشد بلکه
بصورت کتبی نی باشد قابل قبول است و قید کلمه شنیدن در هشدار و روایزت طریقیزت دارد نزه
موضوعیت( .میرداداشی)187 ،5838
شرایط الزم براي رف مسؤولیت بر مبناي قاعده تحزذیر(محقزق دامزاد .5 :)171 ،5833وصزول
هشدار به خسارت دیده .1 ،امکان فرار براي زیاندیده فراهم باشد یا به نوعی هشزدار متناسزب بزا
نو خطر و محیط باشد .منظور آنست که زیان دیده توانایی و زمان کافی براي دور شزدن از خطزر
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را داشته باشد .این قاعده براي رف مسؤولیت دولزت در خصزوص اجزراي قزانون حفزظ کزاربري
میتواند بسیار مؤ ر واق شود چرا که در اجراي قانون مذکور  1مرتبه بزه متخلزف یزا زیزان دیزده
احتمالی اخطار داده میشود که نسبت به قل و قم بنا در مدت زمان کافی اقدام نمایزد و درعمزل
حتی اگر متخلف زمان بیشتري را نی براي تخریب ساخت وساز درخواست نماید مهلزت بیشزتري
به وي داده میشود .در زمانی که متخلف به صورت غیر مجاز یا بیشتر از مجوز صزادره اقزدام بزه
تغییر کاربري مینماید به وي اخطار کتبی طی دو مرحله مطابق ماده 57قزانون حفزظ کزاربري داده
میشود و سپس بعد از سپري شدن مهلتهاي داده شده اقدام به تخریب میشود.
حكم قانون

اگر کسی به حکم قانون باعث زیان دیگري گردد مسزؤولیتی نزدارد همانگونزه کزه مزاده  5قزانون
مسؤولیت مدنی مقرر میدارد «هرکس بدون مجوز قانونی ...لطمزه اي وارد نمایزد مسزؤول جبزران
خسارت ناشی از عمل خود میباشد» یعنی اگر کسی با مجوز قانونی موجب خسزارت و زیزان بزه
دیگري گردد مسؤولیتی متوجه وي نخواهد بود.
طبق ماده  57قانون حفظ کاربري ساختوساز غیر مجاز و تغییر کاربري که بدون اخذ مجوز از
مراج ذیصالح صورت گرفته باشد می بایست تخریب گردد و مسؤولیتی از این با

متوجه دولت

یا مأموران جهاد کشاورزي نخواهد بود چرا که به حکم قانونی قل و قم انجام گرفته اسزت ولزی
باید توجه داشت که قانون فقط اجازه تخریب تغییر کاربري را به مأموران داده است و نه بیشتر.
البته باید در نظرداشت که قانونگذاري که حکیم است در حزین قانونگزذاري بزه ایزن موضزو
توجه داشته است که تخریب تغییر کاربري به تنهایی و بدون ایراد خسارت به اراضزی اطزراف یزا
اشجاري که ن دی

دیوار غیر مجاز غرس شده اند امکان نزدارد بنزابراین در اینجاسزت کزه شزاید

بتوان حتی مسؤولیت ضرر و زیان ناشی از اجزراي قزانون حفزظ کزاربري را مسزؤولیتی پارلمزانی
دانست البته به شرطی که در حدود متعارف و الزم انجام شود.
جبران خسارت

زمانی که ارکان مسؤولیت فراهم باشد ،شخص مسؤول بایدخسارت وارده را جبران نماید که همانا
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ا ر وهدف اصلی در مسؤولیت مدنی جبران خسارت است .از آنجائیکه در بیشزتر مزوارد ،شزخص
زیاندیده مخصوصا زمانی که این شخص دولت باشد حاضر به پذیرش مسؤولیت نیست ،زیاندیزده
باید براي جبران خسارت خود اقدام به اقامه دعوي نماید .در اجراي قانون حفظ کاربري بزه دلیزل
اینکه خسارت مالی به افراد وارد می شود ،جبران خسارت بوسیله ارجا امر به کارشناس رسمی و
تعیین می ان خسارت بوسیله وي انجام می گیرد فلزذا از ایزن نظزر در زمزانی کزه قزرار بزر جبزران
خسارت باشد با مشکلی مواجه نخواهد بود.
نتيجه
در مسؤولیت مدنی خصوصاً مسؤولیت مدنی دولت نمی توان بطور مطلق یکی از نظریات را قبزول
کرد پس باید دید در کجا و چگونه میتوان به عدالت دست یافت .هرچنزد قزانون حفزظ کزاربري
مطابق آن ه که بیان شد در زمره اعمال حاکمیت است و دولت و کارمندان وي در ایزن خصزوص
اگر خسارتی به اشخاص وارد نمایند مسؤول نیستند ولی این نظریه در حال حاضر با توسعه معناي
خدمتگ اري دولت قابل قبول به نظر نمیرسد .در اجراي قانون مذکورزمانی که بهاراضی همجوار
آسیب میرسد یا تخریب به اشتباه صورت میگیرد به نظر میرسد مناسبترین مبنزا بزراي جبزران
خسارت ،مسؤل انگاشتن دولت بر مبناي نظریه تساوي شهروندان در برابر ه ینههاي عمومی باشد.
به نظر میرسد اجراي نظریه م سؤولیت مستقیم دولزت یعنزی اینکزه دولزت بواسزطه اعمزال خزود
مسؤول است بدون آنکه بدواً کارمند مسؤول شناخته شود براي نیل بزه اصزل و هزدف مسزؤولیت
مدنی دراجراي این قانون مناسبتر باشد.
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