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  ساختمان يبتخر ياتدر عمل يلاشخاص دخ يمدن يتولئمس

  بهزاد فرجام
  مهرداد شكراني

  11/9/1396تاريخ پذيرش:     6/8/1396ريخ دريافت: تا

  چكيده
امروزه با پيشرفت جوامع بشري و افزايش رفاه اجتماعي، تخريب بناهاي قديمي و احداث 

شود. در اجراي  ها امري معمول تلقي مي آن يجا بهو با تعداد طبقات باال  نوهاي  ساختمان
وساز، اشخاصي چند دخيل هستند  اختاولين مرحله س عنوان بهعمليات تخريب ساختمان، 

هايي بـر   كه طبق قانون مقررات ملي ساختمان و ديگر قوانين مربوطه وظايف و مسئوليت
اي، امكان ورود خسارت اعـم از   است و تخلف از اين وظايف حرفه قرارگرفتهها  عهده آن

شـده اسـت    كند. در اين نوشتار تالش ناپذير مي جاني و مالي به اشخاص را امري اجتناب
تا با شناخت اشخاص دخيل در عمليات تخريب ساختمان، بـه بررسـي مبـاني مسـئوليت     

ماحصـل پـژوهش حكايـت از آن     ها پرداخته شود. مدني و ميزان مسئوليت هر يك از آن
اشخاص حقيقـي   عنوان بهدارد كه مالك ساختمان، مهندس مجري طرح و مهندس ناظر 

اشـخاص   عنـوان  بـه سازمان مسـكن و شهرسـازي   و  يمهندس نظامو شهرداري، سازمان 
حقوقي، عوامل دخيل در عمليات تخريب ساختمان هستند كه حسب مورد ممكن است بر 

تضـامني و يـا    صـورت  بـه قاعده الضرر، نظريـه تسـبيب و ...    ي،قرارداد يتمسئولمبناي 
  غيرتضامني مسئول خسارات وارده شناخته شوند.

 واژها: كليد

  ، مهندس ناظر، مجري طرح.رر، تسبيبالض عمليات تخريب، 
                                                           

 (نويسنده مسئول) دانشگاه تهران ياسي،دانشكده حقوق و علوم س ي،حقوق خصوص كارشناس ارشد  
Email: farjambehzad@yahoo.com 

 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه  
Email: mehrdadshokrani69@gmail.com 
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  مقدمه
وساز ساختمان باشيم  توانيم شاهد عمليات ساخت كنيم مي امروزه از هر كوي و برزني كه عبور مي

هـا،   ي آنجـا  بـه شـده و   يبتخرهاي قديمي و كلنگي  وسازها، ساختمان كه در راستاي اين ساخت
دار در  ادامه يوسازها ساخت يناشوند.  ساخته ميتر  بناهاي با تعداد طبقات باال و با استحكام بيش

در حـوزه   يدائمـ  راتيـ يتغ يبـرا  ياز شهرها را به مركـز  ياريكشورمان، بس هاي يابانكوچه و خ
. در راستاي اجراي عمليات تخريب ساختمان و از اين رهگذر ممكـن  كرده است يلساختمان تبد
كنـد كـه    آيد؛ پس اهميت بحث ايجـاب مـي  هايي اعم از جاني و مالي به افراد وارد  است خسارت

  ي قرار گردد.موردبررسمسئوليت مدني ناشي از اين عمليات 
ينه تخريب ساختمان، وظايف اشخاص مسئول در درزمگويي قوانين  متأسفانه به علت ابهام و كلي

 واضح و دقيق تبيين نشده است؛ فلذا تعيين مسئول حادثه امـري  طور بهارتباط با عمليات تخريب 
بخـت   ديده نگـون  ترين آسيب را متوجه زيان گويي و كاستي در قوانين، بيش دشوار است. اين كلي

خواهد كرد كه عالوه بر تحمل خسارت، براي دريافت خسارت خود بايد به دنبال شناسايي عامـل  
ورود زيان نيز باشد. هدف از ايـن نوشـتار نيـز شناسـايي اشـخاص دخيـل در عمليـات تخريـب         

تـا از ايـن    هسـت هـا   بررسي مباني مسئوليت و تعيين ميزان مسئوليت هر يـك از آن ساختمان و 
  ديده بشتابيم. طريق به كمك زيان

كنيم. پس از مشخص نمودن  با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر را در چهار بخش مطرح مي
را مفهوم و قلمرو تخريب ساختمان، در بخش دوم اشخاص دخيل در عمليات تخريـب سـاختمان   

دهيم و در دو بخش آخر نيز به بررسي مباني مسـئوليت ايـن اشـخاص و     مورد شناسايي قرار مي
  پردازيم. ها مي چنين بحث تعدد اسباب و ميزان مسئوليت آن هم

  . مفهوم تخريب ساختمان1
ساختمان در لغت به معناي بنا، عمارت و تخريب آن نيز در معناي خراب كردن، ويران كـردن يـا   

، اما در معنـاي اصـطالحي و در مباحـث مهندسـي،     1چيزي آمده است استفاده كردن يكغيرقابل 

                                                           
  .621و  330، صص 1389 ،انتشارات راه رشد ، چاپ اول، تهران:فرهنگ فارسي عميدعميد، حسن،  .1
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ي آن سـازه  جـا  بـه كه پس از تخريب بتـوان   ينحو بهكردن سازه است  تكه تكهمنظور از تخريب، 
مبحث دوازدهم قانون مقـررات ملـي سـاختمان، تخريـب را      1-8-12جديدي را بنا كرد. اما بند 

حـذف،   منظـور  بـه مصـالح از سـاختمان    جدا كردنر اقدامي كه مستلزم ه«كند:  چنين تعريف مي
طـور   همان». شود نوسازي، تعمير مرمت و بازسازي تمام يا قسمتي از بنا باشد، تخريب ناميده مي

گردد تعريف قانون مقررات ملي ساختمان در مورد تخريب، عـام بـوده و آن را در    كه مالحظه مي
داند، بلكـه حـذف كلـي سـازه يـا       يجاد ساختمان جديد محصور نميا قصد بهكردن سازه  تكه تكه

  كند. مرمت و بازسازي تمام يا قسمتي از بنا را نيز تخريب قلمداد مي
بايد اشاره كرد كه منظور از تخريب ساختمان در اين پژوهش، صرفاً تخريبي است كه در راستاي 

اولين مرحله از مراحل  عنوان بهرد و پذي ها صورت مي سازي آن ها و جهت مقاوم نوسازي ساختمان
گيـرد؛ خـواه بـه روش سـنتي (كلنگـي)       شود، به هر شكلي كه صورت مي وساز شناخته مي ساخت

  هاي نوين از قبيل انفجاري، مكانيكي، توپي و... . باشد؛ خواه به شيوه

  . اشخاص دخيل در تخريب ساختمان2
هيت آن، در اين بخش جهت پيشبرد بهتر پس از شناخت مفهوم تخريب ساختمان و آشنايي با ما

هاي بعدي، به شناسايي اشخاصي كه به هر نحوي در عمليات تخريب ساختمان  مطالب در بخش
  شخص حقيقي باشند يا حقوقي. صورت بهپردازيم. اين اشخاص ممكن است  دخيل هستند مي

  . اشخاص حقيقي2.1
تـوان بـه    ختمان دخيل هسـتند، مـي  ترين اشخاص حقيقي كه در عمليات تخريب سا مهم ازجمله
وظـايف خاصـي بـر     هركـدام )، مهندس مجري و مهندس ناظر اشاره كرد كـه  كار صاحبمالك (
  شود: ها پرداخته مي و در زير به توضيح هر يك از اين دارند عهده

  )كار صاحب. مالك (2.1.1

قيقي يا حقوقي كار شخصي است ح صاحب«قانون مقررات ملي ساختمان،  11- 3- 1- 12بند  موجب به
عمليات ساختماني و مسئوليت ايمني  ساختماني بوده و انجام مقام قانوني مالك كارگاه كه مالك يا قائم

داراي پروانه اشتغال به  ،كار صاحبكه  ينمايد. درصورت به مجري واگذار ميي آن را بر طبق قرارداد كتب
در  .»شـود  دار شود، مجري نيز محسوب مي دهاجرا باشد و خود رأساً عمليات اجرايي را عهينه كار درزم
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هـاي بعـدي توضـيح داده     كه در بخش 1حالت دوم، وي وظايف يك مجري را بر عهده خواهد داشت
  بودن، وظايفي به شرح زير دارد: كار صاحب صرف بهخواهد شد، اما مالك 

 ن مهندس نـاظر پروانه و تعيي اخذز قبل ا كار صاحبمالك و  :دريافت پروانه يا مجوز كار )الف
، برخالف باور غلط عرفي، گودبرداري و تخريـب  ديگر يانب بهتواند اقدام به تخريب نمايد.  نمي

قـانون   100آن، مـاده   يقـانون  مـاده اسـت و نيـاز بـه پروانـه دارد و      وساز ساختنيز از مراحل 
يم مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شـهر يـا حـر   «دارد:  شهرداري است كه مقرر مي

آن، بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضـي و شـروع سـاختمان از شـهرداري پروانـه      
  ».بگيرد

مقـررات   قـانون مبحـث دوم   1-4-2 بندطبق  :انتخاب مهندس مجري و مهندس ناظر )ب
 ياجـرا  ياز دفـاتر مهندسـ   اند مكلف ،خود يانجام امور ساختمان ين براي، مالك2ملي ساختمان

د يـ ، مالـك با ياستفاده كنند؛ لذا پس از پرداخت عـوارض شـهردار   يمجر نوانع بهساختمان 
ز پـس از  يـ كنـد و سـازمان ن   يمعرف يمهندس نظامخود را به سازمان  يانتخاب يمهندس مجر

 ين بـرا يچنـ  . هـم يـد مـنعكس نما  يجه را به شهردارينت ،يت مجريت و ظرفيصالح يبررس
ري و تشكيل پرونده ساختمان و دريافت دسـتور  ناظر، پس از مراجعه به شهرداانتخاب مهندس 

بايسـتي  طرح،  ييديهنقشه (مجوز تهيه نقشه) و مراجعه به طراح و تهيه گزارش طراحي و اخذ تأ
مراجعه كند و ضمن معرفي مجري موردنظر خـود، درخواسـت معرفـي     يمهندس به سازمان نظام

 يـت كـه درنها  كنـد  يعرفـي نـاظر مـ   توجه به ضوابط مربوطه اقدام بـه م  ناظر نمايد و سازمان با
اجرايي جهـت اخـذ پروانـه بـه      يها مربوط به ناظر به همراه نقشه نامه يكار با ارائه معرف صاحب

  .يدمان يشهرداري مراجعه م

                                                           
نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران پرديس قم،  ، پايان»مسئوليت مهندس ناظر ساختمان«فرد، اسماعيل،  . حجازي1

  .12ص ، 1388
 ر مهندسـي كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقـوقي و دفـات  «قانون مقررات ملي ساختمان:  1-4-2. بند 2

 شهرسازي انجـام شـود و مالكـان بـراي     عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابالغي از طرف وزارت مسكن و اجراي ساختمان به
  .»استفاده نمايند مجريان گونه يناند ازا انجام امور ساختماني خود مكلف
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  . مهندس مجري ساختمان2.1.2

ينه اجـراي سـاختمان، داراي پروانـه اشـتغال بـه كـار از       درزمشخصي است حقيقي يا حقوقي كه 
پيمانكار كل و مطابق با قراردادهاي همسـان كـه بـا     عنوان بهو شهرسازي است و وزارت مسكن 

هاي مصوب و كليه مدارك  نمايد، اجراي عمليات ساختماني را بر اساس نقشه منعقد مي كار صاحب
در اجراي ساختمان بـوده   كار صاحبلزم به قرارداد به عهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني م

بـا توجـه بـه     1.استه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان و پاسخگوي كلي
تواند بـدون مجـري باشـد و فقـدان      رسد كه هيچ پروژه ساختماني نمي تعريف مذكور، به نظر مي

  همان).است (يكن ضمانت اجراي آن در قوانين نيامده ولشود  مجري، تخلف محسوب مي
  ؛استاساسي به شكل زير دار دو وظيفه  مهندس مجري، عهده

از مبحـث دوم   3-4-2بق بنـد  اطـ ، ممجريمهندس  :كارگرفتن افراد واجد صالحيت به )الف
سـاختمان را بـر    يـي ات اجرايه عمليت صحت انجام كليولئ، مس2ساختمان يمقررات ملقانون 

ه مسـائل  يـ د نسبت بـه كل يساختمان است و با يكار در اجرا صاحب ينده فنيعهده دارد و نما
ط يشرا واجدموظف به استفاده از كاركنان  يفه، وين وظيانجام ا يپاسخگو باشد، لذا در راستا

 يريشـگ يپ سـت ام مهارت كارگران يا سـاير نيروهـا   از عد يكه ناش يجاد حوادثياست تا از ا
  .گردد

، مجـري را مسـئول رعايـت    3مقررات ملي سـاختمان  4-4-2بند  :ايمن نمودن محيط كار )ب
و حفاظت كارگاه دانسته است و در كـل سـالمت و بهداشـت كليـه كـارگران و      نكات ايمني 

كنند، بر عهده مجري سـاختمان   كساني كه در مجاورت ساختمان، زندگي يا عبور و مرور مي
  است.

                                                           
  قانون مقررات ملي ساختمان. 10-3-1-12بند  .1
مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايـي سـاختمان را بـر    «تمان: قانون مقررات ملي ساخ 3-4-2. بند 2

عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضـوابط و مقـررات شهرسـازي، محتـواي پروانـه سـاختمان و       
  ».مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد يها نقشه

به عهده مجـري   محيطي يسترعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل ز«ختمان: قانون مقررات ملي سا 4-4-2. بند 3
  ».است
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  . مهندس ناظر ساختمان2.1.3

مهندس ناظر شخص حقيقي يـا حقـوقي داراي   «مقررات ملي ساختمان،  9-3-1-12مطابق بند 
هاي اصلي مهندسـي از قبيـل معمـاري، عمـران، تأسيسـات       يكي از رشتهدركار  به اشتغال پروانه

ي و كنترل ساختمان اسـت كـه بـر اجـراي صـحيح      مهندس نظاممكانيكي يا برقي موضوع قانون 
عمليـات  ». نمايـد  عمليات ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مـي 

ي و كنترل ساختمان بايد بـا نظـارت نـاظر    مهندس نظاماي مشمول قانون ه اجرايي تمام ساختمان
  .1انجام پذيرد

، 13752ي و كنترل ساختمان مصـوب سـال   مهندس نظامنامه قانون سازمان  آيين 11ماده  بر طبق
. شـود  يك و ارشد صادر مـي  يهپاپروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه سه، پايه دو و 

كه مهندسان ناظر فقط در حدود  استداراي اهميت بسياري  جهت ازآنبندي مهندسين  اين درجه
توانند بـا مالـك سـاختمان قـرارداد نظـارت بـر امـر         صالحيت تخصصي و پروانه اشتغال خود مي

هـاي مهندسـي و نظـارتي بپردازنـد و      وساز منعقد كنند و در راستاي آن قرارداد به فعاليـت  ساخت
هندسين اين محدوديت قانوني را نقض كرده و برخالف آن عمل نمايند، مرتكب تقصـير  هرگاه م
الـذكر، تعيـين حـدود صـالحيت و      قانون فـوق  11ماده  4اند. در تبصره  اي يا تخصصي شده حرفه

، وبودجـه  برنامهوزارت مسكن و شهرسازي و سازمان  بر عهدهظرفيت اشخاص حقوقي و حقيقي، 
  .3است شده دادهقرار 

  . اشخاص حقوقي2.2
هايي دخيل هستند  در عمليات تخريب ساختمان، مطابق با قوانين و مقررات حاكم بر آن، سازمان

مرجـع قـانوني    عنـوان  بـه تر نقش نظارتي و اجرايي را در اين خصوص دارند. شهرداري،  كه بيش
قش را در ايـن زمينـه ايفـا    ترين ن صدور پروانه ساختماني و مجوز شروع عمليات ساختماني، عمده

                                                           
 8ص همان،  .1

، سـه پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه : «و كنترل ساختمان يمهندس سازمان نظام نامه قانون آئين 11ماده . 2
كارآموزي به ميزان منـدرج در   ل با داشتن سوابق تجربي ياشود. براي متقاضيان پروانه اشتغا صادر مي و ارشد يك يه، پادوپايه 
سـال   5يك،  يهبه پا دوسال و از پايه  4داشتن  دوبه پايه  سهجهت ارتقاء از پايه  .گردد صادر مي سهپروانه اشتغال پايه  5ماده 
  .»... ضروري است همربوط اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون سال سابقه كار حرفه 6 ،به ارشد يك يهپا و از

  9ص مان، ه .3
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ي و سـازمان مسـكن و   مهندسـ  نظـام تـوان بـه سـازمان     هاي دخيل مي از ديگر سازمان 1كند. مي
  پردازيم؛ شهرسازي اشاره كرد كه در زير به توضيح هر يك مي

  . شهرداري2.2.1

، كسـب پروانـه   وسـاز  سـاخت مطابق مقررات ملي ساختمان، اولين اقـدام قبـل از آغـاز عمليـات     
(مالك) مبني بـر كسـب ايـن مجـوز از      كار صاحب. بعد از درخواست استماني از شهرداري ساخت

ي قـرار دهـد و در صـورت    موردبررسها را  ها و گزارش شهرداري، اين نهاد در ابتدا بايد كليه نقشه
 عدم مغايرت با قوانين ايمني، اقدام به صدور پروانه به نام متقاضي نمايد و اگر بعداً به هر نحوي،

قـانون شـهرداري، بايـد از ادامـه عمليـات       100تخلفي از مفاد پروانه مشاهده نمايد، مطابق ماده 
هـا و   شهرداري«از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان،  2.6.2مطابق بند  2جلوگيري به عمل آورد.

بـا اعـالم كتبـي وزارت مسـكن و شهرسـازي يـا سـازمان         انـد  موظـف ساير مراجع صدور پروانه 
ي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف سـاختماني در اسـرع وقـت بـا     دسمهن نظام

». اطالع ناظر، دستور اصالح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف، از ادامه كار جلـوگيري نماينـد  
 بـر عهـده  ترين نقـش اجرايـي    وسازها، مهم گردد كه در پروژه عظيم ساخت بنابراين مالحظه مي

  شهرداري است.

  يمهندس نظام. سازمان 2.2.2

اي خـود و تحقـق اهـداف     تر مهندسان در انتظام امور حرفه تأمين مشاركت هرچه سريع منظور به
شود كـه   ي ساختمان تشكيل ميمهندس نظامقانون در سطح كشور، سازماني تحت عنوان سازمان 

  :استوظايف زير ينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني، داراي درزم
گـردد و   الف) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه مـي 

  كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان. صورت بههاي الزم  انجام كنترل
صـالح. الزم بـه    ب) تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظـامي و مراجـع قـانوني ذي   

اين شورا متشكل از يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس دادگستري استان  توضيح است كه
                                                           

، يراصـولي غنظام حقوقي حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از گـودبرداري  ، اكبـرزاده . زاهديان، مجتبي و راضيه 1
  .15ص و  25-44صص ، شماره دهم و يازدهم، 92زمستان فصلنامه وكيل مدافع، پاييز و 

 هاي بدون پروانه يا مخـالف  يات ساختماني ساختمانتواند از عمل ... شهرداري مي«دارد:  قانون شهرداري مقرر مي 100ماده . 2
  ...».واقع باشد، جلوگيري كند  محصور يرغكه ساختمان در زمين محصور يا  يله مأمورين خود اعم از آنوس بهمفاد پروانه 
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مديره و با حكـم شـوراي مركـزي     يئتهنام كه با معرفي  و دو تا چهار نفر مهندس خوش
شـوند و وظيفـه آن    سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سـال منصـوب مـي   

اي و انضـباطي   ات حرفهرسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلف
  هاي فني است. و انتظامي مهندسان و كاردان

  . سازمان مسكن و شهرسازي2.2.3
هـاي   ، بـر عملكـرد سـازمان   وساز ساختينه درزمناظر عالي  عنوان بهوزارت مسكن و شهرسازي، 

ينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسـازي نظـارت   درزمدار كنترل و اجرا  عهده
نمايد و در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف، مـوارد را بـه مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان            مي

ي ساختمان استان اعالم نموده و تا رفع تخلف، مهندس نظامها و ادارات وابسته) و سازمان  (شهرداري
  ).16ص (همان،  1نمايد موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي

هاي دولتـي و غيردولتـي،    ها و دستگاه در اين راستا، اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان بنابراين
توانند  شكايت يا اطالعات از تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان را مي

اي يـا سـرزده و مـوردي، اقـدام بـه       نمونه صورت بهدر اختيار اين سازمان قرار دهند و يا سازمان 
ها نموده و در صورت احراز تخلف از مقررات ملي و ضـوابط شهرسـازي، دسـتور     ساختمانكنترل 

ها و مراجع صدور پروانه ساختمان و مهندس ناظر  اصالح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداري
  2نمايد. ابالغ مي

  . مباني مسئوليت اشخاص دخيل در عمليات تخريب3
هاي قبلي، در اين قسـمت   تخريب ساختمان در بخش اشخاص دخيل در عمليات شناختپس از 

يم تا مشخص نماييم در صورت بروز خسارت كه ناشي از عدم اجراي وظايف اشخاص دخيل بر آن

                                                           
  مبحث دوم مقررات ملي ساختمان. 1-8-2. بند 1
ـ   يبر اجرا يهنظارت عال يتمسئول«: 1374و كنترل ساختمان  يمهندس قانون نظام نامه ينآئ 33ماده . 2  يضوابط و مقـررات مل

 ضـوابط و  يكـه اجـرا   يو عمران شـهر  يو شهرساز يشهرساز يها ها و طرح ساختمان يتمام اجراي و يساختمان در طراح
و  يـه بـا انتشـار اعالم   مـذكور  اسـت و وزارت  ياست، بر عهده وزارت مسـكن و شهرسـاز   يها الزام مزبور در مورد آن مقررات
  .داد الزم را به افراد جامعه خواهد هاي يآگاه  ها، يهاطالع
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توان اين اشخاص را مسئول دانسته و بار جبـران   در تخريب است، بر چه مبنا و داليل حقوقي مي
  ها گذاشت. خسارت را بر دوش آن

  )ركا صاحب. مالك (3.1
ازاين گذشت، مالك مطابق مقررات ملي ساختمان، موظف است كـه عمليـات    يشپطور كه  همان

 2.4.1بند ينه اجرا واگذار نمايد (درزماجرايي ساختمان را به مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار 
 كار داراي پروانـه اشـتغال  كه صاحب يدرصورت). از طرف ديگر، ساختمان يمبحث دوم مقررات مل

دار شـود، مجـري نيـز محسـوب      ينه اجرا باشد و خود رأساً عمليـات اجرايـي را عهـده   درزمبه كار 
كنـد كـه شـخص     شود. لذا بحث در خصوص مباني مسئوليت مالك، زماني مصداق پيـدا مـي   مي

پروانـه و   اخـذ مرحله  جز به، مالك صورتمالك و مجري، شخص واحدي باشند، زيرا در غير اين 
گونـه اقـدامي در خصـوص تخريـب      ربط، حق هـيچ  مربوطه با تأييد مراجع ذيانتخاب مهندسين 
). در 17ص كنـد (همـان،    آن، مسئوليت مدني وي موضوعيت پيـدا نمـي   تبع بهساختمان ندارد و 

ها همـان اسـت    صورتي نيز كه مالك و شخص مجري شخص واحدي باشد، مبناي مسئوليت آن
  گفته خواهد شد. كه در قسمت مربوط به مبناي مسئوليت مجري

  . مهندس مجري ساختمان3.2
اسـت.   ال ضررتوان مطرح كرد، قاعده  نخستين مبنايي كه در مورد مسئوليت مهندس مجري مي

توان قائل بر ايـن   در اجراي ساختمان است و لذا مي كار صاحبگفته شد كه مجري، نماينده فني 
نماينده فني خويش،  عنوان بهجري، بود كه مالك، حق و اختيار تصرف در ملكش را به مهندس م

 همـه گونـه  قانون مدني، مالك نسبت به مايملك خود، حق  30تفويض نموده است. مطابق ماده 
تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. از سوي ديگر، مطـابق مـاده   

بهانه اعمـال حـق خـويش، بـه      تواند به ، مالك نمي2قانون اساسي 40و اصل  1قانون مدني 132
متعارف و براي رفـع حاجـت يـا رفـع      قدر بهديگران ضرري برساند و تنها تصرفي مجاز است كه 

توان مصداقي از تصرف نامتعـارف در ملـك دانسـت.     ضرر باشد. عدم رعايت مسائل ايمني را مي

                                                           
 قدر بهتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه  كسي نمي«قانون مدني:  132ماده . 1

  ».متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد
  ».عمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهدتواند ا كس نمي هيچ«قانون اساسي:  40. اصل 2



  مسئوليت مدني اشخاص دخيل در عمليات تخريب ساختمان  1شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

20 

ق اوليـه و قـانوني   ي آن، از حقـو جـا  بهقديمي و احداث آپارتمان  ساختمانيگر، تخريب د عبارت به
هـاي   مالك است، اما محصور نمودن اطراف ساختمان در حـال تخريـب، نصـب عالئـم و چـراغ     

هشداردهنده، قطع جريانات برق، گاز و آب و ساير الزامات قانوني در اين مـورد، مـواردي هسـتند    
ال ده قاع«مجري ساختمان قرار گيرد و در صورت عدم رعايت آن، وي از باب  موردتوجهكه بايد 

  مسئول خواهد بود.» تصرف غيرمتعارف«، به علت »ضرر
توان مسئوليت مهندس مجري را توجيه كـرد، قاعـده تسـبيب     دومين مبنايي كه بر اساس آن مي

اسـت   يكارخانه مسئول خسـارات  ياعمارت  يا يوارصاحب دقانون مدني،  333مطابق ماده  1است.
حاصـل گـردد كـه     يبـي ع يجـه درنت يكه خراب ينمشروط بر ا ،شود مي كه از خراب شدن آن وارد

در اين ماده، دو شـرط آگـاه    هرچند شده است. يداز عدم مواظبت او تول يا مالك مطلع بر آن بوده
بودن و عدم مواظبت مالك از عيب ديوار مخروبه براي مسئول بودن وي ضـروري دانسـته شـده    

خطرناك كند، از حيث مسئوليت مالـك،  برخي حقوقدانان، هر تغييري كه زمين را  ازنظراست، اما 
تخريب سـاختمان نيـز از زمـره     2بر مبناي مسئوليت ناشي از خرابي بنا قابل توجيه و بحث است.

توانـد باعـث ورود خسـارات     احتياطي و قصـوري مـي   ترين بي يات خطرناك است كه كوچكعمل
وحـدت مـالك از مـاده     سـاس بر اتوان  پياده و ... گردد. لذا مي عابرانهنگفت به امالك مجاور، 

نماينده فنـي مالـك در عمليـات تخريـب و بـر       عنوان بهقانون مدني)، مجري را  333فوق (ماده 
توان آگاه بـودن وي   اساس قاعده تسبيب، مسئول جبران خسارت وارده دانست و افزون بر آن مي

يده را از اثبات آن د دو شرط مسئوليت وي) را مفروض و زيان عنوان بهاز عيب و عدم مواظبت او (
اي، قواعد عمومي مسئوليت  اي با يك شخص غيرحرفه نياز دانست. در رابطه بين شخص حرفه بي

  3اي باشد. كند كه بار اثبات بر عهده شخص حرفه مدني اقتضا مي
توان مهندس مجري را مطابق آن مسئول دانست، نظريه ايجاد خطر است.  مبناي ديگري كه مي
بيني در معبر، تقصير است و كسي كه  مسئوليت مدني، ايجاد خطر قابل پيش بر اساس قواعد عام

                                                           
، مجله حقوق اسالمي، سال يازدهم، مسئوليت مدني ناشي از تصرفات مالكانهنيا، محمود و مسعود فياضي،  . حكمت1

  .13ص و  7-37صص . 40، شماره 93بهار 
 ، جلد اول، چاپ هشتم، تهران:ليت مدني قواعد عموميهاي خارج از قرارداد؛ مسئو الزام. كاتوزيان، ناصر، 2

  .62ص ؛ 1387انتشارات دانشگاه تهران، 
، تهران: دانشگاه تهران دانشـكده  چهار يخارج از قرارداد از سلسله مباحث حقوق مدن يها الزامحسن،  يني،باد. 3

  .60-67ص ، 1390-91 يليدوم سال تحص يمسالن ياسي،و علوم س حقوق
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كه مواد حاصل از تخريب در  يدرصورتخطر را آفريده مسئول خسارات ناشي از آن است. بنابراين 
روها و معابر عمومي به نحوي انباشته گردد كه مانع عبور و مرور شده يا موجب بروز حادثه شود،  پياده
  ندس مجري را به علت ايجاد خطر در معبر، مسئول جبران خسارات وارده دانست.توان مه مي

خسـارتي از سـوي كـارگران بـه      چنانچـه قانون مسئوليت مـدني،   12از سوي ديگر، مطابق ماده 
هـاي الزم را بـه    كـه ثابـت كنـد احتيـاط     ديگران وارد آيد، كارفرما مسئول خواهد بود، مگـر ايـن  

كـه در اغلـب مـوارد     ييازآنجـا افتـاد.   آورد، باز اين اتفـاق مـي   ه عمل ميب چنانچهو يا  آورده عمل
كنند، لذا در صورت ورود خسارت به ديگران،  كارگران براي پيمانكار كل (مهندس مجري) كار مي

مجري پاسخگو خواهد بود و مبناي مسئوليت وي در اين صورت، فرض تقصير است. در بيان اين 
ي طـوركل  بـه و معتقدند كـه كارفرمـا    1اند يدهنام» ر انتخاب و مواظبتتقصي«اي آن را  تقصير، عده

صالح، تقصير در تأمين  ممكن است مرتكب سه نوع تقصير گردد؛ تقصير در انتخاب كارگران ذي
برخي نيز ضمن بيان ايـن نظـر    2ياز براي آنان و تقصير در نظارت بر فعاليت آنان.موردنتجهيزات 

توان كامالً مبتني بر تقصير وي يا تقصـير كـارگر دانسـت، معتقدنـد      كه مسئوليت كارفرما را نمي
  3شايد بتوان تقصير ايجاد كارگاه (محل خطر) را به كارفرما نسبت داد.

توان گفت كه با انعقاد قرارداد كـار مـابين كـارگر و     در خصوص خسارات وارده بر كارگران نيز مي
شود،  كه متعهد به اجراي مفاد قرارداد مي يناكارفرما (مهندس مجري)، مهندس مجري، عالوه بر 

گيرد و ملزم به رعايـت الزامـات    مي بر عهدهضمني مسئوليت تأمين ايمني كارگران را نيز  طور به
در اثـر عـدم رعايـت     چنانچـه قانوني در خصوص تأمين ايمني كارگاه و كارگران است. بنـابراين،  

نقـض تعهـدات   «آيد، مهندس مجري بـه علـت    موارد و اصول ايمني، خساراتي به كارگران وارد
ها است و  ي تقصير است، در قبال كارگران مسئول خسارات وارده به آننوع بهكه خود » قراردادي

، تقصـير چهـارمين مبنـايي    هرحال به 4لذا در اين فرض نيز مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است.
  ر مسئوليت نمايد.يگ يبانگرتواند مهندس مجري را  است كه توسل به آن مي

                                                           
  .8ص پيشين، ناصر،  ،يانكاتوز. 1

  .61ص باديني، پيشين،  2.
، چاپ اول، تهران: شركت سـهامي انتشـار،   جبران خسارت كارگران در نظام مسئوليت مدني. خدابخشي، عبداهللا، 3

  .143ص ، 1389
  .20ص و اكبرزاده، پيشين،  . زاهديان4
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  . مهندس ناظر3.3
  :1زير تقسيم نمود دودستهتوان به  ي وظايف مهندس ناظر را ميطوركل به

    اي): تعهدات قانوني (تعهدات حرفه .3.3.1

اموري است كه طرفين در قـرارداد نظـارت بـدان     موضوع تعهدات مهندس ناظر ساختماناصوالً 
حفظ حقوق مالك، الزامـاتي   منظور بهگذار  مذكور، قانون. ليكن عالوه بر تعهدات اند تصريح نموده

هاي مختلف براي وي مقرر داشته است كه مهنـدس نـاظر بـه     نامه قوانين و آئين موجب بهرا نيز 
و فرض بر اين است  استيه عل يمبنشروط  عنوان بهها،  اقتضاي حرفه خود، ناگزير از پذيرش آن

گيرد، با آگاهي از اين الزامات قـانوني،   مي بر عهدهرا كه در هر موردي كه وي نظارت ساختماني 
تـوان بـه بازديـد محلـي و      ترين اين تعهدات، مي مهم ازجملهگردد.  ها نيز مي ملتزم به رعايت آن

هاي اجرايـي طـرح و    كسب اطالعات از وضعيت و موقعيت زمين اجراي طرح، بررسي كليه نقشه
اشاره كرد، لـذا ارائـه    ختمان و تنظيم و ارائه گزارش و ...بر اجراي سا 2ها، نظارت متناوب تأييد آن

گزارش بدون بررسي اطالعات امالك مجاور و زمين مورد طرح، عدم حضور در كارگاه ساختماني 
جهت بازديد و كنترل رعايت موارد ايمني، ارائه گزارش خالف واقـع و حتـي فـروش امضـا و ...،     

گـردد. بـر ايـن     قانون مدني، تقصير محسوب مي 953ده عدول از وظايف قانوني بوده و مطابق ما
اساس، بايد مبناي مسئوليت مهندس ناظر را در مورد تعهدات قانوني وي، نظريه تقصير دانست و 

گونـه   يـن امعتقد بود كه تقصير وي باعث ورود خسارت شده است. الزم به توضيح است كه چون 
شـوند،   شان اسـت مرتكـب تقصـير مـي     كه حرفهشغل خود و در حين انجام كاري  واسطه بهافراد 

تعبيـر  » اي تقصـير حرفـه  «يـا  » تقصـير شـغلي  « عنوان بهتقصيرشان چهره خاصي دارد كه از آن 
و مالك در تشخيص اين تقصير نيز رفتار يك متخصص در آن حرفه خواهـد بـود، نـه     3شود مي

  يك انسان متعارف معمولي.

                                                           
  .47ص  يشين،فرد، پ يحجاز. 1
 كـه  يشده اسـت، درحـال   استفاده» نظارت متناوب«از واژه  ي،مهندس يها ت گروهالزم به ذكر است كه در كتاب شرح خدما .2

رفع تعارض، مراجعه شود به احمـدلو،   يكاربرده است، برا را به» نظارت مستمر«اصطالح  ي،قانون شهردار 100ماده  7تبصره 
  .53قم، قم، ص  يمهندس نظام زمانسا ي،و خدمات مهندس يمحمد، جزوه اصول عموم

 ، جلـد اول، چـاپ هشـتم، تهـران:    هاي خارج از قرارداد؛ مسئوليت مدني قواعـد عمـومي   الزاموزيان، ناصر، كات. 3
، چـاپ اول،  پزشك ياز خطا يناش يمدن يتمسئول ياوش،س يان،پور شجاع؛ 382ص ، 1387انتشارات دانشگاه تهران، 
  .25ص ، 1373 ي،تهران: انتشارات فردوس
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گونه تعهدات از نوع تعهـد بـه نتيجـه     يناوان گفت كه ت در مورد تعهدات قانوني مهندس ناظر مي
اي كه منجر به خسارت گردد و رابطه مستقيم با اين نوع تعهد داشته باشـد،   بوده و هرگونه حادثه

فرض تقصير مهندس ناظر خواهد بود و مهندس ناظر در اين مورد صرفاً حـق اسـتناد بـه     با پيش
  1را خواهد داشت. ماژور فرس

    ت قراردادي:تعهدا .3.3.2

ن چيزي اسـت كـه در   ازاين گذشت، موضوع اصلي تعهدات مهندس ناظر هما يشپطور كه  همان
كه مهندس ناظر  يدرصورتبنابراين  است. شده اشارهبدان  متن قرارداد مابين وي و مالك ساختمان

، به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند و از اين طريق به مالـك سـاختمان خسـاراتي وارد آيـد    
وي مسئول بوده و مرتكب نقض قرارداد شـده اسـت و مسـئوليت     2قانون مدني 221مطابق ماده 

از: وجـود قـرارداد    انـد  عبـارت قراردادي به دنبال خواهد داشت. شرايط تحقق مسئوليت قراردادي 
كـه آيـا    معتبر، نقض قرارداد، ورود ضرر، رابطه سببيت بين نقض قرارداد و ورود ضرر. در مورد اين

ارغ از اين شرايط، ارتكاب تقصير نيز براي مسئوليت قراردادي الزم است يا نه، بـين حقوقـدانان   ف
اختالف است؛ برخي با اين استدالل كه قانون مـدني در مبحـث مسـئوليت قـراردادي از تقصـير      

، برخي نيز عالوه بر نقـض قـرارداد،   3دانند متعهد سخني به ميان نياورده است تقصير را شرط نمي
اي نيز مانند دسـته   ، عده4آورند صير متعهد را نيز شرط الينفك مسئوليت قراردادي به شمار ميتق

دانند، اما معتقدند صرف نقض قرارداد، خود نوعي تقصير يا اماره بر  دوم، تقصير متعهد را شرط مي
  است. قبول قابلنمايد و  قانون مدني نيز آن را تأييد مي 221، ديدگاهي كه ماده 5تقصير است
توان گفت كه مسئوليت قراردادي مهندس نـاظر، مبتنـي بـر نظريـه      گذشت، مي آنچهبا توجه به 

توان گفت كـه   چنين مي شود. هم تقصير بوده و در اين رابطه، صرف نقض قرارداد تقصير تلقي مي
تعهـدات قـانوني وي، از    همچونقانون مدني، تعهدات قراردادي مهندس ناظر،  227مطابق ماده 

                                                           
؛ 197ص ، 1376، جلد چهارم، چـاپ دوم، تهـران: شـركت سـهامي انتشـار،      قراردادها قواعد عموميكاتوزيان، ناصر، . 1

  .122ص ، 1384 يكان،چاپ دوم، تهران: نسل ن ،يدادگستر يلوك يمدن يتمسئولنصراهللا،  ي،قهرمان
كنـد، در صـورت    يخـوددار  يكه از انجام امر يدتعهد نما يارا بكند  يتعهد اقدام به امر ياگر كس: «يقانون مدن 221ماده . 2

  ».تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است
  .134ص ، 1373تهران: انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول،  ،يمدن يتحقوق مسئول ي،عدل، مصطف. 3
  .63ص ، 1383، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، آثار قراردادها و تعهدات ي،مهد يدي،شه. 4
  .168ص پيشين، ناصر،  ،يانكاتوز. 5
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تواند باعـث رهـايي مهنـدس نـاظر از كمنـد       تعهد به نتيجه بوده و فقط اثبات قوه قاهره مي نوع
مسئوليت باشد. بايد گفت كه اين نوع مسئوليت فقط در رابطه مهندس ناظر بـا مالـك سـاختمان    

اند، حق استناد بـه آن را   طرف قرارداد با مهندس ناظر نبوده ثالثشود و چون اشخاص  مطرح مي
  داشت.نخواهند 

  . اشخاص حقوقي3.4
اگر اشخاص حقوقي مذكور در بخش قبلي به وظايف قانوني خويش جامه عمل نپوشانند و از اين 
طريق خساراتي به اشخاص وارد آيد، طبيعي است كه مطابق مطالـب قبلـي و بـر مبنـاي قاعـده      

ز شـرايط قـانوني   تسبيب بايستي از عهده خسارات وارده برآيند. بنابراين اگر شهرداري بدون احـرا 
اقدام به صدور پروانه ساختماني نمايد و يا بر اجراي صحيح آن و وقوع تخلفات ساختماني نظارت 

ي بر حسن انجام خدمات مهندسـي و تعقيـب متخلفـين    مهندس نظامو رسيدگي ننمايد يا سازمان 
انوني ها سازمان مسـكن و شهرسـازي بـه وظيفـه قـ      اي نظارت كافي ننمايد يا در رأس آن حرفه

عمل ننمايد، واضح است كه بايستي جور كاهلي خود  استاين دو  خويش كه همانا نظارت بر كار
به جهت تخلف از ( يرتقصتقصير خود از عهده خسارات وارده برآيند. بنابراين،  اندازه بهرا كشيده و 

ـ   ين مباني است كـه در ايـن زمينـه مـي    تر مهم ازجملهتكاليف قانوني) و تسبيب  ه كمـك  توانـد ب
  ديده برآيد. زيان
هاي دخيل در عمليات تخريب ساختمان  اين است كه سازمان است ذكر قابلينجا ااي كه در  نكته

شود  گيرد. لذا اين بحث مطرح مي ها صورت مي معموالً اعمال و وظايفشان از طريق كارمندان آن
گـو   ي پاسخكسيق، چه كه در صورت ارتكاب تقصير از جانب كارمندان و ورود خسارت از اين طر

  خواهد بود؟
هـا و   كارمنـدان دولـت، شـهرداري   «دارد:  قانون مسئوليت مدني در اين زمينه مقـرر مـي   11ماده 

احتياطي، خسـارتي بـه    يجه بيدرنتيفه، عمداً يا وظ انجامها كه به مناسبت  مؤسسات وابسته به آن
ند، ولـي هرگـاه خسـارت وارده    باشـ  اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي

ها نبوده و مربوط به نقـص وسـايل ادارات و مؤسسـات مزبـور باشـد، در ايـن        مستند به عمل آن
  .»صورت جبران خسارت به عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است...
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عمدي باشـد   صورت بههاست، خواه  مطابق ابتداي اين ماده، مبناي مسئوليت كارمندان، تقصير آن
گردد كـه خسـارات وارده    عمدي و بر اساس ادامه ماده، مسئوليت اداره زماني محقق ميخواه غير

قانون مسئوليت مـدني، نبايـد چنـين نتيجـه      11از ظاهر ماده  1ناشي از نقص وسايل اداري باشد.
گرفت كه نهادهاي عمومي و دولتي تنها در صورتي موظف به جبران خسارت هستند كـه نقـص   

حصر ورود زيان باشد، زيرا درست است كه اين ماده نهادهـا را در صـورتي   وسايل اداري، علت من
داند كه خسارات را نتوان مستند به عمل كاركنان كرد، ولي اين گفته به معنـي معـاف    مسئول مي
كارمندان مطابق نص ماده فوق، مسئول خطاهـاي   2ها از نتايج تقصيرهاي اداري نيست. بودن آن

، ممكـن اسـت خطـاي    استخطاي اداري كه مسئوليتش برعهده نهاد  باشند و غيراداري خود مي
تـوان گفـت    نتيجـه مـي   عنـوان  بـه آيد.  شمارشغلي كارمند و يا نقص و ضعف ساختار مؤسسه به 

كه خطاي ارتكابي از سوي كارمندان، از نوع شخصي باشد، خودشان مسئول خواهند بود  يدرصورت
هاد يا مؤسسه مربوطه، بار مسئوليت را به دوش خواهد كه از نوع خطاي اداري باشد، ن يدرصورتو 

  كشيد و مسئله اصلي، تشخيص اين خطاي اداري از خطاي شخصي است.
اي است كه  معيار تشخيص شناخت خطاي اداري، رفتار يك كارمند و متخصص متعارف در رشته

رف در تجاوز از رفتـار يـك متخصـص متعـا    » اي خطاي حرفه«در آن خطا صورت گرفته است و 
اجـراي وظيفـه و    منظـور  بـه هرگـاه كارمنـد عمـل اداري را    «بايد گفت كه  3.استشرايط حادثه 

يابي به هدفي كه اداره از او خواسته است، انجام دهد و در اين راه مرتكب خطـاي سـبك و    دست
غيرعمدي گردد، تقصير او اداري محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت خواهد بـود، ولـي   

يفه همراه باشد و عمداً صورت پذيرد، تقصير شخصـي  وظ انجامبار او با نيتي غير از  ار زياناگر رفت
يگر، دولت مسـئول  د عبارت به 4».رود و كارمند شخصاً پاسخگوي خسارات خواهد بود به شمار مي

كـه   كه كارمند، عمداً مرتكب خطاي شغلي شده باشـد يـا ايـن    خسارات وارده خواهد بود، مگر اين

                                                           
  .21اهديان و اكبرزاده، پيشين، ص . ز1
چاپ  ، جلد دوم،»خاص و مختلط هاي يتمسئول«ي مدن يتمسئول ؛خارج از قرارداد يها الزام. كاتوزيان، ناصر، 2
  .117ص ؛ 1393 انتشارات دانشگاه تهران، ،تهران يزدهم،س
  .32ص ، 1376ان: نشر دادگستر، ، چاپ اول، تهردولت نسبت به اعمال كاركنان خود يمدن يتمسئول يد،مج ي،غمام. 3
  .23ص  يشين،و اكبرزاده، پ يانزاهد. 4



  مسئوليت مدني اشخاص دخيل در عمليات تخريب ساختمان  1شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

26 

 13و مـاده   1قانون اساسـي  171اي كه در اصل  وي سنگين و در حكم عمد باشد، ضابطه خطاي
يجه تقصير يا درنتكه خسارت  يدرصورتاست و مطابق آن،  كاررفته بهنيز  2قانون مجازات اسالمي

  3عمد قاضي باشد، شخصاً مسئول خواهد بود و در غير اين صورت، مسئوليت با دولت خواهد بود.

  ها اب و ميزان مسئوليت آن. تعدد اسب4
كاري كه بـدون   در عمليات تخريب ورود خسارت ممكن است ناشي از چندين عامل باشد؛ صاحب

، پيمانكاري كه اصول ايمني را رعايت نكرده، مهندس ناظري كـه  بناكردهمجوز اقدام به تخريب 
تجمـع اسـباب    تخلفات را گزارش نكرده و... . اين بحث در كتب حقـوقي، تحـت عنـوان    موقع به

كه كدام سبب مسئول جبـران   است و در اين زمينه نظريات گوناگوني در خصوص اين شده مطرح
و در ايـن مـورد    اسـت ها خارج از حوصله اين نوشـتار   است كه بيان آن شده عنوانخسارت باشد، 

  توان نكاتي چند را متذكر شد؛ مي
قـانون مسـئوليت    12، مطـابق مـاده   كه خسارات وارده از ناحيه چند كارگر باشد يدرصورت) 1

ديده، بـر   تضامني خواهد بود و بعد از جبران خسارت زيان صورت بهها  مدني، مسئوليت آن
 برحسـب همان قانون، ميزان مسئوليت كارگران در رابطه بين خودشـان،   14اساس ماده 

حـق   ديـده  يـان زها خواهد بود. بديهي است كه در اين فرض،  نحوه مداخله هر يك از آن
رجوع به كارفرما را نيز خواهد داشت و وي بعد از جبران خسارات وارده، مطـابق قسـمت   

  4قانون مسئوليت مدني، حق رجوع به كارگران خاطي را خواهد داشت. 12اخير ماده 
يجه تقصير چندين مهندس باشد، برخي با استناد به ماده درنت) در فرضي كه خسارات وارده 2

                                                           
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر «قانون اساسي:  171. اصل 1

غير اين صورت، خسـارت   مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسالمي ضامن است و در
  ».گردد يماز متهم اعاده حيثيت  درهرحالشود و  يله دولت جبران ميوس به
ها حسـب مـورد نبايـد از ميـزان و      حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن«قانون مجازات اسالمي:  13. ماده 2

 حاصـل شـود،   جهـت  يـن و هرگونه صدمه و خسارتي كه ازاشده است تجاوز كند  كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص
صـورت، خسـارت از    يناز روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير ا كه يدرصورت

  ».شود يجبران م المال يتب
كارگزارانش و مباني فقهي ؛ براي اطالعات بيشتر در خصوص مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال 36ص . غمامي، پيشين، 3

، مجله حقـوق اسـالمي، سـال    مسئوليت مدني ناشي از تصرفات مالكانهي مازندراني، محمد، صالحآن رجوع كنيد به؛ 
  .7-28صص ، 40، شماره 93بهار يازدهم، 

  .163ص . باديني، پيشين، 4
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ها را به نحو  ي آنهمگها را اشتراكي دانسته و  مي، مسئوليت آنقانون مجازات اسال 533
هرگاه دو يا چند نفر به نحـو  «مطابق اين ماده:  1دانند. تساوي ملزم به جبران خسارت مي

كـه آن جنايـت يـا     يطـور  بـه شركت، سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگـري گردنـد،   
برخي ديگـر از  ». باشند وي ضامن ميمسا طور بهخسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، 

قانون مسئوليت مدني و براي تضمين حق جبران  12حقوقدانان، با وحدت مالك از ماده 
ديده تضـامني دانسـته و در    ها را در رابطه با شخص زيان ديده، مسئوليت آن خسارت زيان

ريـه داراي دو  توان گفت ايـن نظ  در تأييد ديدگاه اخير مي 2دانند. رابطه بين خود نسبي مي
كنـد،   ديده جلوگيري مـي  كه از تجزيه حق جبران خسارت زيان ؛ اول ايناستاثر مطلوب 

گردد و عامل اصلي ورود زيـان   كه منجر به افشاي اطالعات توسط مهندسين مي دوم اين
ديده، در خصوص تقسيم مسئوليت بـين   گردد. پس از پرداخت خسارات زيان مشخص مي

دانان اخـتالف اسـت و در ايـن مـورد بايـد گفـت اگرچـه برخـي         مسئولين نيز بين حقوق
كـه در ايـن    رسد با توجه به ايـن  ، ليكن به نظر مي3اند ي در اين خصوص نظر دادهتساو به

مورد براي تعيين ميزان مسئوليت، نص خاص قانوني وجود ندارد و بحث تخصصي است، 
ر يك از مسئولين قـرارداد  در قرارداد نيز تصريحي در خصوص ميزان مسئوليت ه چنانچه

ينجـا پرونـده بايسـتي بـه كارشـناس      ادر صورت بروز خسارت وجـود نداشـته باشـد، در    
متخصص ارجاع گردد تا در خصوص ميزان مسئوليت و تأثير دستور و يا عمل هر يـك از  

قانون مجـازات اسـالمي را    533و ماده  4ها با توجه به اصول مهندسي اظهارنظر نمايد آن
  يص نباشد.تشخ قابلر بر فرضي دانست كه ميزان تقصير هر يك از مهندسين بايد ناظ

يجه تقصير كارمند (خطاي شخصي) و نقص وسايل اداري درنتكه خسارات وارده  يدرصورت) 3
آورند  (خطاي اداري) باشد، قضيه تابع موردي است كه اسباب متعدد خسارتي را به بار مي

                                                           
  .398ص ، 1387، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ميزان ،مباني مسئوليت مدنيزاده، مرتضي،  . قاسم1
 ، جلـد اول، چـاپ هشـتم، تهـران:    هاي خارج از قرارداد؛ مسئوليت مدني قواعـد عمـومي   الزام. كاتوزيان، ناصر، 2

، جلد اول، چاپ اول، تهـران: نشـر   حقوق تعهداتمقامي، عبدالمجيد،  ؛ اميري قائم70ص ؛ 1387انتشارات دانشگاه تهران، 
  .43ص ، 1351 يه،جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اسالم ،يق مدنحقو ين،حس ي،امام؛ 306ص ، 1378ميزان، 

-87 يليدوم سـال تحصـ   يمسـال قم، ن يسقم: دانشگاه تهران پرد ،يمدن يتدرس مسئول يراتتقر يرضا،عل يكلو،بار. 3
  .45ص ، 1386

  .105ص فرد، پيشين،  . حجازي4
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تـوان در   مطرح شد، در اينجا نيز صادق است و مـي يجه مباحثي كه در قسمت قبل درنتو 
تضامني مسئول دانسـت و پـس از    صورت بهديده، هر دو دولت و كارمند را  رابطه با زيان

  1درجه تقصير و ميزان مداخله آنان دانست. برحسبها را  جبران خسارت، مسئوليت آن

  گيري نتيجه
پـي آن شناسـايي اشـخاص دخيـل در      با بررسي مسئوليت مدني ناشي از تخريب ساختمان و در

هايي برداشت گرديد كه در ذيـل بـه چنـدي از     ها، رهيافت عمليات تخريب و مباني مسئوليت آن
  كنيم؛ ها اشاره مي آن

، اشـخاص  وسـاز  سـاخت نخستين مرحلـه از مراحـل    عنوان بهدر مرحله تخريب ساختمان،  -
شخص حقيقي باشند يـا   هاي مشخصي حضور دارند كه ممكن است متعددي با مسئوليت

  حقوقي.
كـار) اسـت كـه     گذارد، مالك (صـاحب  نخستين شخص حقيقي كه پا به عرصه تخريب مي -

قصد دارد از حق مالكيت خود در راستاي رفع نياز يا كسب منفعـت بهـره جويـد. در پـي     
و  خـود  خودبـه مجـوز الزم در ايـن زمينـه،     اخـذ اقدام مالك ساختمان براي تخريب بنا و 

  شود. الزامي، پاي مهندس مجري و مهندس ناظر نيز به ميان كشيده مي تصور به
هايي نيز در اين زمينه دخيـل   قوانين و مقررات حاكم بر عمليات تخريب، سازمان موجب به -

كننــد؛ شــهرداري، ســازمان  تــر نقــش نظــارتي و اجرايــي را ايفــا مــي هســتند كــه بــيش
  ن قبيل هستند.ي و سازمان مسكن و شهرسازي از ايمهندس نظام

يجه عمليات تخريب، مسئوليت مدني اشخاص دخيل در ايـن  درنتدر صورت ورود خسارت  -
توان بر مبناي قاعده الضرر، نظريه تسبيب، تقصير، نظريه خطر  مورد، مي برحسبمورد را 

  و ... استوار نمود.
ـ  منظـور  بـه در صورت دخالت اسـباب متعـدد در وقـوع حادثـه و ورود خسـارت،       - ت از حماي

قـانون   12تـوان بـا وحـدت مـالك از مـاده       ديده و جلوگيري از تجزيه خسارت، مي زيان
تضامني مسئول دانست  صورت بهديده، عامالن حادثه را  مسئوليت مدني، در رابطه با زيان
                                                           

چاپ  ، جلد دوم،»خاص و مختلط هاي يتمسئول«ي مدن يتلمسئو ؛خارج از قرارداد يها الزامكاتوزيان، ناصر، . 1
  .251ص ، 1393 انتشارات دانشگاه تهران، ،تهران يزدهم،س
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هـا را بـر مبنـاي درجـه      و پس از جبران خسارت و در رابطه بين خودشان، مسـئوليت آن 
  نان استوار ساخت.تقصير يا ميزان مداخله آ
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