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در   ،١٣٩۵ دی ماه   ٣٠ پنج شنبه  روز  در  پالس0و  تجاری  ساختمان 
مال8  بر خسارت های  و عالوه  تخریب  به طور کامل  آتش سوزی،  پی 
بی ادعا  و  شجاع  آتش نشانان  از  تعدادی  شهادت  به  منجر  هنگفت، 
شهر  فعل8  مش0الت  از  بزرگ  بخش8  فراموش کرد،  نباید  شد.  نیز 
از  ناش8  پیدا م8 کند،  نمود  از شهر  م0ان8  در  از گاه8  تهران که هر 
عدم  است.  شهری  مدیریت  و گسترده  وصف  غیرقابل  بهم ریختگ8 
پاسخ گویی و بی مسئولیت8 مدیریت شهری و نبود نظارت کاف8 شورای 
شهر بر اقدامات شهرداری کالن شهر تهران، موجب گسستن ساختار 
معماری، حقوق8 و فن8 این شهر شده است. سرآغاز این تخلفات، از 
حدود اوایل دهه ٧٠ شمس8 شروع و در اواخر دهه ٨٠ و اوایل دهه 
٩٠، به ش0ل8 بی سابقه اوج گرفته است. قانون گریزی و شهرفروش8 
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و بی قانون8 حاکم بر شهرداری تهران، در تمام8 ارکان این کالن شهر، 
نمود عین8 دارد که بخش8 کوچe از آن درتراکم فروش8 بی ضابطه و 
تغییر کاربری های غیرقانون8 (تغییر کاربری باغات و فضای سبز) یا 
اجازه ساخت وساز در مناطق ممنوع (برج های منطقه ٢٢ شهرداری) یا 
رعایت  نشدن ضوابط بلندمرتبه سازی به گونه ای که در هر نقطه از شهر 
بدون در نظر گرفتن ام0ان خدمات رسان8 به برج ها در هنگام حوادث 
و سوانح، اجازه ساخت داده م8 شود (ساخت ساختمان های بلندمرتبه 
در خیابان ها و کوچه هایی باعرض بسیار کم) یا احداث مجتمع های 
باعث گره  نظر معیارهای شهرسازی،  از  نقاط8 که  در  عظیم تجاری 
ترافی80 م8 شوند، همانند مجتمع تجاری کورش یا پاالدیوم هویداست. 
از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع، طرح تفصیل8، نحوه 
استقرار واحدهای صنف8 و تجاری در سطح شهر تهران، تقریباً اثری 
در هر  م8 تواند  پول  پرداخت  با  و ظاهرا هر کس  است  نمانده  باق8 
منطقه ای و کوچه ای از تهران، اقدام به احداث واحد تجاری کند. واقعه 
تأثربرانگیز و سیاه پالس0و، م8 تواند زنگ خطری برای همه دستگاه های 
اجرائ8 و تقنین8 کشور باشد، تا با اراده مل8، برای احیای قانون مداری 
در شهرداری تهران اقدام8 کنند و با مسئول شناختن شهرداری در عدم 
آن جلوگیری کنند. دركنار همه  اقدامات خودسرانه  از  قوانین،  اجرای 
ابعاد اجتماع8 و سیاس8 مسئله، آن چه مهم م8 نمود، تشخیص مسئول 
انتشار  با  تهران  شهرداری  است.  آتش سوزی  این  خسارات  پرداخت 
اسناد متعددی كه حاك8 از اخطار به مال0ان و مدیران ساختمان پالس0و 
است، به نوع8 برائت و عدم مسئولیت خود از خسارت را بیان م8 كند، 
اما آیا صرف اخطارها، شهرداری را از مسئولیت مبری م8 سازد؟ برای 
پاسخ به این سوال، بررس8 شخصیت حقوق8 شهرداری و وظایف و 

تکالیف قانون8 آن ضروری است.
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الف) ماهیت شهرداری
 در تعریف8 عرف8 و ساده م8 توان گفت، از لحاظ حقوق8، شهرداری 
سازمان8 اداری، محل8 و غیرمتمرکز است كه به منظور اداره امور شهر، 
همانند ارائه خدمات عموم8، سامان ده8 زندگ8 شهری، عمران و آبادان8 
شهر، گسترش بهداشت و آموزش عموم8 و رفاه ساکنان شهر، تأسیس 
دارای شخصیت  نهاد  این  شهرداری ها،  قانون   ٣ ماده  طبق  م8 شود. 
تكالیف8  و  درآمد، حقوق  بودجه،  اموال،  نتیجه،  در  و  است  حقوق8 
مستقل از دولت دارد؛ به دی~ر سخن، مانند هر شخص حقوق8، واجد 
استقالل مال8 و اداری است. با توجه به وجود شورای اسالم8 شهر 
كه اعضای آن از سوی مردم انتخاب م8 شوند، شهرداری ها در اصل، 
اشخاص  ایران،  حقوق8  نظام  در  م8 شوند.  محسوب  مردم8  نهادی 
حقوق8 حسب مورد م8 توانند دارای مسئولیت كیفری (ماده٢٠ و ١۴٣ 
قانون مجازات اسالم8 مصوب ١٣٩٢ ) یا مدن8 باشند. طبق ماده ٥٨٨ 
قانون تجارت: «شخص حقوق8 م8 تواند دارای کلیه حقوق وتکالیف8 
شود که قانون برای افراد، قائل است م~ر حقوق و وظایف8 که بالطبیعه، 
فقط انسان مم0ن است آن را داشته باشد، مانندحقوق و وظایف ابوت، 
نبوت و امثال ذلe». شهرداری ها، همانند هر شخص حقوق8 دی~ری، 
در راستای کوتاه8 از انجام وظایف خود، مم0ن است اسباب ورود 
خسارت به دی~ران را فراهم آورند که این خسارت در حوزه مسئولیت 

کیفری و مدن8 قابل بررس8 است. 

 ب. مبنای قانون< مسئولیت شهرداری
قانون گذار در دو فصل۶ قانون شهرداری مصوب ١١/١٣٣۴/۴، . ١

احصاء  منجز،  و  واضح  و  شفاف  به طور  را  شهرداری  وظایف 
کرده که ی80 از آن تکالیف، حفظ شهر از بناهای خطرناک بوده 
که در بند ١۴ ماده ۵۵ و تبصره آن (اصالح8 و الحاق8 مصوب 
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گرفته  قرار  تقنین  مورد  ذیل،  عبارات  قالب  در   (١٣۴۵/١١/٢٧
است: 

«اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از 
خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و 
دیوارهای ش0سته و خطرناک واقع در معابر عموم8 
و کوچه ها و اماکن عموم8 و داالن های عموم8 و 
خصوص8 و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های 
خسارت  و  زحمت  باعث  ... که  و  معابر  در  واقع 

ساکنین شهرها باشد. 
بناها  از  به رفع خطر  تبصره: در کلیه موارد مربوط 
فوق،  ماده  در  مندرج  مزاحمت های  رفع  و  غیره  و 
به  خود  فن8  مأمور  نظر  کسب  از  پس  شهرداری 
ادوات  صاحبان  یا  اماکن  صاحبان  یا  مال0ین 
ابالغ مهلت دار متناسبی صادر م8 کند و  منصوب، 
اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجراء 
مأمورین  مراقبت  با  راساً  شهرداری  نشود،  گذاشته 
خود، اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و 
هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت، 
از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق، شامل 
ها،  گرمابه  سینماها،  مانند  عموم8  اماکن  کلیه 
رستوران ها،  ها،  قهوه خانه  دکاکین،  مهمان خانه ها، 
مراجعه  رفت و آمد  محل  که  آن  امثال  و  پاساژها 

عموم8 است نیز م8 باشد.»
ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسالم ، مصوب ١٣٩٢/٢/١: « هرگاه . ٢

کس8 فعل8 که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاص8 را که 
قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایت8 
واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت 
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حاصل به او مستند م8 شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، 
یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن 
را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشe یا پرستار، 

وظیفه قانون8 خود را ترک کند.»
ماده ١١ قانون مسئولیت مدن  مصوب ١٣٣٩/٢/٧: «كارمندان . ٣

دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت 
انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاط8، خسارات8 به اشخاص 
 وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده م8 باشند، ول8 
هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص 
وسایل ادارات و یا  مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران 
مورد  در  ول8  است،  مربوطه  مؤسسه  یا  اداره  عهده  بر  خسارت 
بر حسب ضرورت  اقدامات8 كه  گاه  هر  دولت،  حاكمیت  اعمال 
برای تأمین منافع اجتماع8 طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر 

دی~ری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

ج) تحلیل حقوق< مسوولیت شهرداری
است  این  رهنمون گر  قانون شهرداری ها،  ماده ۵۵  تبصره  و  بند ١۴ 
که دو تکلیف (فعل) برای شهرداری در نظر گرفته شده که عبارتند 
از: اوال� اصدار و ابالغ اخطاریه با قید موعد و مهلت متناسب و ثانیاً 
رفع خطر به طور مستقل توسط شهرداری و مطالبه هزینه های مصروف، 
به انضمام خسارات در صورت امتناع مال0ان از اجرای اخطار. مفهوم 
و معنای این دو تکلیف این است که شهرداری، نظارت و مراقبت بر 
ساختمان ها و مستحدثات را برعهده داشته و دارد لذا اگر ساختمان8 
در وضعیت و موقعیت خطرناک8 باشد، اقتضاء دارد، جهت جلوگیری 
از خسارت، مالe را ملزم به تخریب یا سایر اقدامات ایمن8 کند و در 
صورت عدم ام0ان تخریب یا اصالح موارد خطر توسط مالe، به هر 
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علت، شهرداری وفق مفاد بند ١۴ ماده ۵۵ و تبصره م0لف به اقدام 
و اجرای دستور قانونگذار راسا م8 باشد چون مفاد این ماده امری و 

تکلیف8 است. 
طبق همین تبصره، همه اماکن عموم8 مانند پاساژها و مجتمع های 
تجاری نیز مشمول همین مقررات اند. شهرداری برای اجرای تکالیف 
یا حضور  مراجع قضائ8  از  اخذ مجوز  به  نیاز  آن،  تبصره  و  بند ١٤ 
نماینده قضائ8 ندارد. به موجب نظریه مشورت8 مورخ ٧۶/١١/٢٧ اداره 
حقوق8 قوه قضائیه: «بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره ذیل 
آن، به نحوی صریح و خال8 از ابهام شهرداری را موظف به رفع خطر... 
با  رأساً  رفع خطر...  و  نموده است... تشخیص  یادشده  بند  موضوع 
شهرداری است و نیازی به مراجعه به نماینده قضائ8 و حضور نماینده 
قضائ8 نیست». سیاق عبارات بند ١٤ و تبصره آن به معنای آن است که 
تشخیص شیوه جلوگیری از خطر، بر عهده شهرداری است. این شیوه 
م8 تواند حسب مورد، شامل جلوگیری از فعالیت یا تخریب یا اقدامات 
ترمیم8 یا هر اقدام مناسب دی~ر باشد. در نظریه مورخ ٨٢/۶/١١ همان 
به تشخیص [شهرداری]  در صورت8 که   ...» است:  آمده  اداره حقوق8 
مقتض8  طرق  به  است  موظف  شهرداری  باشد،  خطرناک   ... بنایی 
ناگوار جلوگیری  بروز حوادث  از  و  نموده  اقدام  رفع خطر  به  نسبت 
نماید.» همان گونه که پیداست، تکلیف شهرداری محدود به اخطار به 
مال0ان یا متصرفان نیست. چنان چه به  هردلیل موجه یا ناموجه، مال0ان 
یا متصرفان برای رفع خطر از بنا اقدام8 نکنند، شهرداری موظف است 
برای جلوگیری از خطر و حراست از جان و مال اهال8 شهر، رأساً برای 
رفع خطر اقدام8 عمل8 کند. نظریه مشورت8 مورخ ٨٩/١١/٢١ اداره 
حقوق8 قوه قضاییه نیز دقیقاً بر همین امر تأکید داشته است. چنان که 
حدود  و  تکالیف  و  مسئولیت  درباره  تردیدی  است، کمترین  روشن 
اختیارات شهرداری برای رفع خطر از بناهای پرمخاطره وجود ندارد. 
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به  امتناع کرده،  خود  قانون8  تکالیف  انجام  از  آن که شهرداری،  حال 
موجب ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسالم8 مسئول است. به موجب ماده 
مذکور، هرگاه کس8 فعل8 که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاص8 را 
که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایت8 واقع 
شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به 
او مستند م8 شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض 
است. شهرداری اعالم کرد که ٣٠ بار اخطار صادره کرده است یعن8 
گاه8 داشته و عدم اقدام موثر  شهرداری، از وضعیت نامناسب پالس0و آ
آن بعد از هر اخطار، یعن8 ٣٠ بار تخلف شهرداری. شهرداری به استناد 
همین تعداد اخطاری که ارسال کرده است، مسئولیت دارد. به لحاظ 
حقوق8، اخطار باید ثمره عمل8 داشته باشد و اقدامات8 عطف به عدم 
اجرای مفاد اخطاریه الزم است، صورت پذیرد. اگر بعد از نوبت اول 
اخطار، اقدام مناسبی صورت نگرفته است، علت صدور اخطارهای 
بال اقدام بعدی چیست؟ شهرداری، عالوه بر مسئولیت کیفری مبن8 بر 
پرداخت دیه به آتش نشانان، م0لف به پرداخت خسارات مال8 از باب 
مسئولیت مدن8 متذکر در ماده ١١ قانون مسئولیت مدن8 نیز هست، 
زیرا که با عدم اجرای ماده ۵۵، باعث بروز ضرر مال8 به اموال اشخاص 

و شهروندان شده است.




