
 زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضماننقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در 

 1علی رئیسی

 2مهردادخدابخشی

 چکیده:

اگر در اثر عملیات ساختمانی زیانی به دیگری وارد آید، مالک ساختمان، صاحبکار، مجری، مهندس طراح،      

آنها مطابق مهندس ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی اسباب طولی ایجاد خسارت بوده وتوزیع خسارت بین 

قانون مجازات اسالمی به صورت تساوی می باشد. در پرونده موضوع این نوشتار در راستای عملیات  625ماده 

به داخل ودی به ارتفاع هشت متر حفر می شود و زیاندیده شب هنگام و به دلیل عدم وجود روشنایی گ ،ساختمانی

ناشی از اقدام زیاندیده برعلیه خود تلقی نموده و کارفرما را و فوت می شود. دادگاه زیان وارده را نموده  گود سقوط

گونه تحقیقی جهت بررسی قابلیت انتساب  تبرئه می نماید و هیچ ،از اتهام تسبیب در جنایت غیرعمدی منجر به فوت

نتساب حادثه فوت به دیگر اسباب دخیل در عملیات ساختمانی به عمل نمی آورد. در این نوشتار با بررسی قابلیت ا

ضرر وارده به اسباب فوق الذکر و انتقاد از استناد به قاعده اقدام به دلیل تقصیر متهم در عدم رعایت مقررات آیین 

مختار و لزوم آگاهی از ملک غیر و محصور  آگاه و نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و انتساب ضرر به فعل متهمِ

 کید شده است. أبر ضرورت احتیاط محاکم در حفظ دماء مسلمین ت ،بودن محل ورود جهت استناد به قاعده اقدام

  ، قابلیت انتسابولیت، کارفرما، اقدام، تقصیر، زیاندیدهئ: مسکلیدواژه ها 

 شرح وقوع حادثه .1

مراجعه  مه به شرکت  باربری زاگرس ...مرحوم ق. ن راننده یک دستگاه کامیون باری بوده که برای اخذ بارنا   

 می نماید و پس از دریافت بارنامه حسب اظهارات خودش قبل از فوت، جهت رفع حاجت به زمین کنار شرکت

و فوت می داخل گود هشت متری سقوط اما به  .بوده مراجعت می نمایدباربری که به گمان مرحوم زمین موات 

جنایت غیر عمدی منجر به فوت علیه آقای ن شکایتی با موضوع تسبیب در وراث مرحوم ق.در این پرونده  نماید.

                                                           
مجتمع امور تجاری وبازرگانی شهرستان اصفهان 42رئیس شعبه -1  
کارآموز دوره پنجم مرکز کارآموزان قضایی منطقه اصفهان  -4  



م.م کارفرمای کارگاه ساختمانی مذکور مطرح نموده و خواستار رسیدگی و صدور رأی مبنی بر محکومیت 

نامبرده به پرداخت دیه مرحوم ق.ن در حق ایشان و مجازات تعزیری شایسته بوده اند. چه آنکه مدعی بودند فوت 

عنه در اجرای گود برداری غیر اصولی و عدم رعایت اصول ایمنی مربوط به  مورث آنها به دلیل تقصیر مشتکی

های ساختمانی واقع شده است. گزارش مرجع محترم انتظامی حکایت ازآن دارد که مرحوم ق.ن به داخل  کارگاه

عدم گودی افتاده است که برای احداث سوله سرد خانه به عمق هشت متر حفر شده است و به دلیل تاریکی شب و 

گونه روشنایی و عالئم هشدار دهنده قابل رویت و تشخیص نبوده است. نظرکارشناس محترم متخذه در  وجود هیچ

ل عدم رعایت اصول ایمنی کار دارد، ضمن آنکه درصد به دلی هشتادپرونده نیز حکایت از تقصیر متهم به میزان 

دهانه های باز محوطه کارگاهی و نامناسب بودن  علت تامه حادثه را عدم نصب حفاظ مناسب در کلیه پرتگاه ها و

 سیستم روشنایی در محوطه کارگاه اعالم نموده است.

 گردشکار پرونده.2 

با ارجاع پرونده به دادسرای  مورین محترم کالنتری صورتجلسه گردیده وأتوسط م ،مراتب ،پس از وقوع حادثه   

به اتهام آقای م.م قات مقدماتی قرار جلب به دادرسی کارفرما نجام تحقیا انقالب شهرستان بروجن و محترم عمومی و

رسمی دادگستری صادر می وفق نظریه کارشناس « میزان هشتاد درصدبه عدم رعایت ایمنی در کار منجر به فوت » 

نهایتاً رسیدگی انجام شده  بروجن و دادگاه کیفری دو شهرستان 102پرونده به شعبه محترم  شود. پس از ارجاع

درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب بروجن »بدین شرح:  صادر می گردد.دنامه بدوی دا

علیه آقای م.م دائر بر عدم رعایت نکات ایمنی در محل احداث سردخانه... با میزان تقصیر هشتاد درصد منجر به قتل 

ی جمیع محتویات پرونده و با در نظر گرفتن غیرعمدی مرحوم ق.ن، این دادگاه باتوجه به تحقیقات معموله و بررس

نحوه وقوع حادثه منجر به فوت که وفق گزارش موثق مأمورین انتظامی و اظهارت شخص متوفی قبل از فوت، بیانگر 

این بوده که متوفی جهت رفع حاجت به محل سردخانه درحال ساخت متعلق به متهم رفته و به جهت عدم دید 

سقوط می نماید و این در حالی بوده که باربری محل مراجعه متوفی جهت اخذ بارنامه هیچ مناسب از باال به پایین 

گونه ارتباطی به محل وقوع حادثه نداشته و نامبرده شخصاً و بدون هرگونه اطالع متهم به آنجا مراجعه نموده و بنابر 

ورت اذن مالک به دیگری برای فرض عدم وجود موارد ایمنی در محل ساخت و ساز ملک، شرعاً و قانونا، در ص

ورود به محل ویا موقعیت مکانی ملک در محل تردد دیگران بودن و وقوع حادثه، مالک ضامن خواهد بود، چنانچه 



به این موضوع اشاره نموده است و در واقع باید گفت در پرونده امر،  1932قانون مجازات اسالمی مصوب  605ماده 

ن وقوع حادثه منجر به فوت با رفتار شخص متهم وجود نداشته و در نتیجه اتهامی را گونه رابطه سببیت فی مابی هیچ

قانون آیین دادرسی کیفری)سابق( حکم به برائت متهم  111در این خصوص وارد ندانسته مستنداً به بند الف ماده 

 «صادر واعالم می دارد... 

ای دم مرحوم ق.ن و ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه درادامه با تجدیدنظر خواهی صورت گرفته از ناحیه اولی    

دادنامه  6/0/1939مورخ  3903319510900050تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری،  وفق دادنامه شماره 

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.خ به وکالت »معترض عنه تأیید می گردد. در دادنامه تجدیدنظر می خوانیم: 

دادگاه عمومی جزایی  102صادره از شعبه  3203319513500513حوم ق.ن نسبت به دادنامه شماره از اولیای دم مر

بروجن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازآنجا که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات فسخ دادنامه 

رخواه، مستنداً به بند الف ماده معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظ

قانون آیین دادرسی کیفری )سابق (دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد. رأی صادره وفق مقررات قطعی  261

 «است.

 نقد دادنامه : .3

 ایراد شکلی .1-3

مختص محاکم بدوی نیست و الزم بود  ،رأی دادگاه تجدیدنظر جامع نیست، چه آنکه مستدل و مستند بودن آراء    

ردشکاری از پرونده و اعالم منطوق دادنامه بدوی معترض عنه در رأی خود، به گآن مرجع محترم ضمن ذکر 

بی تأثیر بودن تجدید نظرخواهی  صورت مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی که حکایت از غیرموجه و

رت به تأیید دادنامه معترض عنه نماید و  صدور رأی به صورت اجمالی و دفاعیات وی دارد، مباد تجدیدنظر خواه و

 کلی شایسته نیست. 

 نقص در تحقیقات .2-3

در مسئولیت ناشی از تخلفات کارگاه های ساختمانی مسئولیت، تنها متوجه کارفرما یا صاحبکار نیست.     

زیراکه حسب شرایط و مقررات عمومی پیمان و مقررات ملی ساختمان، اسباب مختلفی به عنوان محافظین ساختمان، 



قانون  1950ماده مسئولیت آنها گردد. وظایف متعددی برعهده دارند که اهمال در این وظایف می تواند منجر به 

مدنی فرانسه، با ایجاد یک قاعده کلی، مسئولیت اشیاء را بر عهده محافظین آن قرار داده است. در این ماده می 

هر کس نه تنها مسئول خسارات ناشی از عمل خود است، بلکه مسئول خسارت ناشی از اشیاء تحت »خوانیم: 

قانون مدنی فرانسه به طور خاص برای مالکین ساختمان مسئولیت  1955ر این، ماده عالوه ب« حفاظت خود نیز هست.

مالک ساختمان مسئولیت خسارات ناشی از خرابی آن است مشروط به »در نظر گرفته است. در این ماده می خوانیم: 

قانون  1955تبع از ماده قانون مدنی ایران نیز به  «اینکه خرابی ناشی از نقص در نگهداری یا عیب ساختمان باشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از » آن مقرر می دارد:  929مدنی فرانسه و در ماده 

مطلع بر آن بوده یا از  ،خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک

نیان، علیرضا، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران یزدا )عدم مواظبت او تولید شده است

زیرا در اجرای عملیات . دارداین مقرره در حقوق فرانسه، با عقد نظارت در حقوق ایران مطابقت (.  1953وفرانسه،

ر یکدیگر قرار سری اسباب در کنا با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان، یکساختمانی مطابق 

)خدابخشی، مهرداد، مسئولیت ناشی از گودبرداری د.ندارند که وفق قانون وظیفه نظارت بر سبب زیر نظر خود را دار

اجرای عملیات ساختمانی را به  ،به عنوان مثال مالک ساختمان (23و ریزش ساختمان در آینه آرای قضایی،ص 

ناظر در انجام عملیات  مهندس نیز از خدمات مهندس طراح و ساختمان واگذار می نماید و مجری ساختمانمجری 

ساختمانی استفاده می نماید تا با راهنمایی ایشان، اجرای عملیات ساختمانی را به پیش ببرد. از طرف دیگر سازمان 

تنها نقشه دارد و شهرداری ها نیز مکلفند برعهده نظام مهندسی نیز وظیفه نظارت بر عملکرد مهندسین طراح و ناظر را 

های ساختمانی را بپذیرند که توسط اشخاص دارای صالحیت تنظیم شده اند و وظیفه نظارت بر گزارشات مجری و 

 .آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان( 91و  91،95، 90مواد .) مهندس ناظر را بر عهده دارد

ق.ن مطرح می باشد که دادسرا و به دنبال آن دادگاه از آن  بنابراین مسئولیت اشخاص دیگری در حادثه فوت مرحوم

 غافل بوده اند. این اشخاص عبارتند از:

 مالک ساختمان. 1-2-3     

بنا شده است. در ماده « قابلیت انتساب»مسئولیت مالک ساختمان در قانون مجازات اسالمی بر مبنای نظریه   

مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز اگر »قانون مجازات اسالمی می خوانیم:  611



بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی در ضوابط فنی که در استحکام بنا الزم است در محل مجاز 

گر ا»همچنین در تبصره این ماده می خوانیم: « احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد. ضامن نیست.

عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان 

 «ن از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.ماباشد، ض

موسوی ) نا شده است.در فقه و قانون مجازات اسالمی سابق، مبنای مسئولیت مالک ساختمان بر مبنای تقصیر ب  

قانون مجازات اسالمی سابق،  999در ماده  (255، صق 1002، و اردبیلی)محقق(، 55ص ، ق 1010الخویی، 

مسئولیت مالک مشروط بر این است که خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک بر آن مطلع بوده یا از عدم 

 (.059، ص1910، کاتوزیان) قصیر مالک نیستوی تولید شده باشد و این امر چیزی جز اثبات ت تمواظب

که دیوار یا بنایی را که مالک بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث نموده است، در معرض ریزش  یالبته در فرض   

تمکن اصالح یا خراب  ،قرار گیرد یا متمایل به سقوط به قسمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آنکه مالک

دا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است، مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در کردن آن را پی

معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. اما چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح یا رفع یا آگاه سازی و 

 .                                                                                                           اسالمی( قانون مجازات 613جلوگیری از وقوع آسیب سهل انگاری نماید، ضامن است)ماده 

سئول شناختن مالک الزم قانون مجازات اسالمی برای م 613و  611بنابراین مالحظه می شود با جمع مواد    

امری که دادگاه از بررسی  خرابی و ایراد ضرر منتسب به فعل ایشان باشد.ایشان مرتکب تقصیر شود و ثانیاً است اوالً 

                                                                        آن غافل مانده است.                                                                                                           

                                                                                                                                                                        

 مجری یا سازنده ساختمان . 2-2-3

ایی ساختمان را بر عهده دارد و در اجرای این مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجر   

 پروانه ساختمان و نقشه های مصوب لی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوایمعملیات باید مقررات 

زیست محیطی بر عهده مجری سائل م مرجع صدور پروانه را رعایت نماید. رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و

ور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و رکتی است که به یکی از صحقوقی، شمجری  .می باشد

مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد یا مؤسسه و نهاد عمومی 

انی آنها غیردولتی است که اقدام به تأسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیالت سازم



موضوع این شرکت باید انجام خدمات اجرای ساختمان باشد و شخص  به تصویب مراجع صالحیت دار رسیده باشد.

حقوقی نیز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان متبوع خود باشد. همچنین حداقل دو نفر از اعضای هیأت 

د دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان باشد که یک مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، بای

نفر آن در رشته های معماری و عمران و نفر بعدی نیز می تواند در یکی از رشته های تأسیسات برقی یا تأسیسات 

مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت بطور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و در خصوص مؤسسات و 

مومی غیردولتی حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور نهادهای ع

 (.                                                                       99ص  ،1939) خدابخشی، تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند

صاحبکار. کارفرما و 3-2-3  

الزم است بین اصطالحات کارفرما،  ،انجام پروژه های ساختمانی و بویژه گودبرداری در بررسی مسئولین 

چه معموالً در عملیات ساختمانی از سازنده به پیمانکار یاد می . پیمانکار، سازنده و صاحب کار تفکیک قائل شد

گودبرداری غیراصولی، کارفرمایان یا صاحبین کار، مسئولیتی فرما. در حوادث ناشی از و از صاحبکار به کارشود 

هم سنگ و هم ردیف با سایر مسئوالن ندارند، بلکه عمده مسئولیت ایشان ناشی از خساراتی است که توسط 

شخصی است حقیقی یا  ،کارگران و کارکنان ایشان به اشخاص ثالث وارد می شود. کارفرما درکارگاه ساختمانی

به حساب خود به کار می  طبق مقررات قانون کار و یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی برحقوقی که یک 

گمارد. اعم از اینکه پیمانکاراصلی، پیمانکارجزء و یا صاحب کار باشد) بند د از فصل اول آیین نامه حفاظتی 

 .کارگاه های ساختمانی(

اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده  ،جری ساختمانکارفرما همچنین می تواند خود به عنوان سازنده یا م

ال پیش می ؤداشته باشد یا اینکه انجام عملیات گودبرداری را طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار نماید. حال این س

بالقوه در حوادث ناشی از  نآید که آیا سازنده، کارگرِ کارفرما محسوب می شود یا اینکه خود یکی از مسئوال

ثمره آن نیز بدین صورت است که اگر سازنده کارگر صاحبکار محسوب شود،  می باشد؟ ات ساختمانیعملی

خسارات وارده به خود و ناشی از عمل کارگر در حین انجام کار و به مناسبت اشخاص ثالث می توانند برای جبران 

باب مسئولیت مدنی مسئولیت  آن به صاحبکار رجوع نمایند و در غیر این صورت سازنده به صورت مستقل و از

  .(1993قانون مسئولیت مدنی مصوب  12ماده ) دارد

 . مهندس طراح ساختمان3-2-4



سیسات مکانیکی و تأسیسات أکلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، ت

حقوقی ساختمان در حدود صالحیتی که در برقی، منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان 

زمینه های طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند، بر طبق شرایط و ضوابط مقررات 

 انجام شود. ملی ساختمان و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبکار باید منعقد نمایند،

نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحبکاران ا سایر مراجع صدور پروانه یشهرداری ها 

معرفی شده اند در پروانه های مربوطه قید نموده و تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسئول دفتر 

و مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صالحیت 

ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان 

رشته های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته باشد. مهندس طراح 

طرح به سازمان نظام مهندسی ساختمان  ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسائل آن

مقررات ملی ساختمان، پیشین، ) می باشد  وانه و یا سایر مراجع کنترلاستان، شهرداری و سایر مراجع صدور پر

 .قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان( 99آیین نامه اجرایی ماده  5و  6،5،1و مواد 29ص

 . مهندس ناظر ساختمان3-2-5

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از شته های موضوع قانون نظام  ،مهندس ناظر     

رج در پروانه دمهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت من

شود، زیرا مهندس در حوادث ساختمانی، بیشترین مسئولیت متوجه مهندس ناظر می  اشتغال خود نظارت می نماید.

ناظر بنابر اهمیت و نوع وظایفش در عملیات ساختمان سازی بیشترین نقش را در رعایت مقررات ملی ساختمان دارد 

و موظف است انطباق یا عدم انطباق گودبرداری و ساختمان را با مشخصات مندرج در پروانه نقشه ها و محاسبات 

 ،1939خدابخشی، ی و سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش دهد.) فنی در پایان کار به مراجع مربوطه، شهردار

                                                                                                                                     (   09ص 

 . شهرداری3-2-6

گودبرداری های ساختمانی و در رابطه با مسئولیت شهرداری ها در دستورالعمل اجرایی  10مطابق با ماده    

                                                                                                                              پروژه های گودبرداری ساختمانی می خوانیم:



                                                پروژه های گودبرداری ساختمانی موارد زیر است : اهم مسئولیت های شهرداری ها در » 

شهرداری ها مکلفند مشخصاتی از امالک مجاور را که در سامانه آرشیو الکترونیک اسناد موجود است،  -1

 د.ندر اختیار صاحبکار قرار ده

 ت و کیفیت در کلیه گودبرداری هاالزام صاحبکار و سازنده برای خرید بیمه مسئولی -2

انجام تمهیدات الزم در گودبرداری های رها شده به هر طریق الزم جهت رفع خطر و اخذ هزینه های  -9

 مربوطه از صاحبکار

 کنترل گزارش های گودبرداری شده توسط ناظر -0

در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد حضور نماینده فنی شهرداری در جلسه مشترک و تحویل و تأیید فرم  -6

 درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی 

انجام بازرسی از گودبرداری های در حال انجام، کنترل نحوه انجام عملیات اجرایی گودبرداری در رعایت  -5

 بندی شده برنامه زمان

قانون شهرداری ها، مأموران شهرداری مکلفند بر عملیات گودبرداری  100ماده  1ه به مفاد تبصره با توج -1

ساختمان نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف به موقع جلوگیری نکنند، طبق مقررات قانونی به تخلف 

ین جهت نیز قابل آنها رسیدگی شده و در صورتی که عمل ارتکابی آنها واجد جنبه جزایی هم باشد، از ا

 تعقیب خواهند بود.

ها  کنترل ساختمان، شهرداریقانون نظام مهندسی و 99ایی ماده آیین نامه اجر 10مطابق تبصره ماده  -5

صالح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقده با وی را، مگر در  موظفند نام و مشخصات سازنده ذی

یی در پروانه ساختمان قید نمایند، در غیر این صورت خصوص مالکان دارای پروانه اشتغال به کار اجرا

 «کلیه مسئولیت های ذکر شده برای سازنده در این دستورالعمل بر عهده شهرداری خواهد بود.

 

در نقاط خارج از محدوده شهرها که مرجعی غیر از »این دستورالعمل آمده است :  1همچنین در تبصره    

عهده دار صدور پروانه ساختمان است، مرجع صدور پروانه جایگزین شهرداری در این دستورالعمل بوده  ،شهرداری

و کلیه وظایف و مسئولیت های ذکر شده برای شهرداری در این دستورالعمل بر عهده مرجع صدور پروانه مانند 



خواهد ... اد مسکن انقالب اسالمی وبخشداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها، شرکت های عمران شهرهای جدید، بنی

                                              «بود. 

از دیگر وظایف شهرداری در انجام پروژه های گودبرداری ساختمانی، تهیه گزارش بازرسی گودبرداری است. 

و شامل اطالعاتی از  گزارشی که حین اجرای عملیات گودبرداری توسط عوامل فنی شهرداری ناحیه تهیه می شود

قبیل: وضعیت گود و ایمنی آن، کنترل انجام عملیات مطابق نقشه ها، زمان بندی و اصول ایمنی می باشد که در 

صورت مشاهده تخلفات یا اشکاالت عمده منجر به صدور اخطار الزم خواهد شد. شهرداری ها در صورت مشاهده 

گودبرداری، نامه ابالغ اخطار ایمنی را تهیه و موارد اشکال را که هرگونه اشکال عمده یا تخلف در انجام عملیات 

  (                                                                                                   05ص  ،1939)خدابخشی،  د.نبه ناظر پروژه ابالغ می نمای زدید عوامل فنی مشاهده نموده انددر جریان با

                                                                                                 

 . سازمان نظام مهندسی3-2-7

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای   

                                                                                                                      وظایف زیر می باشد :

انجام کنترل های الزم به  گردد و نظارت بر حسن اجرای انجام مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می –الف 

                                                                                         قانونی سازمانصورت کامل یا موردی برای انجام وظایف 

تنظیم روابط بین شاغالن حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد  –ب 

 ،دسی و اخالق در قبول مسئولیت های کاربرای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهن

                                                                                                                                                                تهیه و تنظیم قراردادی یکسان مورد عمل

ارجاع مناسب کارها به افراد صالحیت دار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت حرفه  –ت 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعالن آن به  92ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده 

                                                                                                    مراجع قضایی صالحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.

بانه ای در انجام پروژه های آشود سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان نیز نقش نظارت م مالحظه می

بر  و صالحیت وفق قانون واگذار می نمایدد جمر ساخت و ساز را به افراد واساختمانی از جمله گودبرداری دارد. ا



عملکرد مسئوالن ذی ربط مهندسی در انجام پروژه های گودبرداری نظارت می نماید. لذا انجام وظیفه به موقع و 

ذی ربط نیز در اجرای مقررات ملی ساختمان و تعهدات  مناسب این سازمان، نه تنها باعث می شود دیگر مسئوالن

های  کوتاهی نورزند بلکه نقش چشمگیری درکاهش حوادث و سوانح ناشی از گودبرداریقانونی و شغلی خویش 

                                           (.                                                                                                                           61،ص1939)خدابخشی، نماید غیراصولی ایفا می

بنابراین، الزم بود مرجع قضایی از همان شروع به تحقیقات و با صدور قرار کارشناسی قابلیت انتساب زیان  

وارده را به هریک از اسباب بررسی می نمود و تنها به مسئولیت کارفرما اکتفا نمی کرد. اسبابی که در طول یکدیگر 

ملیات ساختمانی قرار می گیرند و الزم است برخالف رویه قضایی که هریک را بر مسئول ایراد خسارت ناشی از ع

قانون مجازات اسالمی خسارت را به صورت مساوی بین آنها  625مبنای میزان تقصیر مسئول می شناسد، مطابق ماده 

                                                                                                                                          توزیع کرد.                                                                         

 . مبانی مسئولیت کارفرمای متهم3-3

ملک ایشان شده های محترم بدوی و تجدیدنظر با این استدالل که مرحوم ق.ن بدون اذن مالک وارد  دادگاه    

بین فعل تجدیدنظر خوانده و فوت مرحوم رابطه سببیت برقرار نیست و به عبارت دیگر مرحوم بر علیه  است و

خویش اقدام نموده است و لذا ضمانی بر عهده تجدیدنظر خوانده مترتب نیست، رأی بر برائت ایشان صادر نموده 

مختار وآگاه واسطه شده است و رابطه سببیت  فاعلِ فوت، فعلِ. این درحالی است که بین اقدام مرحوم و حادثه ندا

 فوت را قطع نموده است. البته بنابر مبانی وادله مسئولیت کیفری ذیل: سقوط به داخل گود و بین فعل مرحوم و

 مبنای مسئولیت کیفری کارفرما  .3-3-1

که جنایت غیر عمدی باشد بر پایه نظریه  قانون مجازات اسالمی، مبنای مسئولیت کیفری در صورتی 106در ماده    

بی مباالتی  اعم از بی احتیاطی و تقصیر»تبصره ماده مزبور در مقام بیان مفهوم تقصیر آورده است:  بنا شده و« تقصیر»

مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا  عدم رعایت نظامات دولتی و است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و

به نظر می رسد که کارفرمای محترم نیز بی احتیاطی نموده و نظامات دولتی را که بر « ی محسوب می شود.بی مباالت

بایست انجام دهد انجام نداده است. این ضوابط و نظامات دولتی را آیین نامه ی طبق قانون برعهده داشته است و م

البته الزم به ذکر می باشد جنبه » مله اینکه:مقرر داشته است. ازج 3/5/1951حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب



های نفی شده در ذیل، ادعایی است که گزارش مرجع انتظامی و اظهارات افراد حاضر در صحنه فوت از جمله 

 «محرز آن می باشد. مورین محترم اورژانس و حتی خود کارفرمای محترم، مؤید وأم

مانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و کارگاه ساختاین آیین نامه،  10ـ مطابق با ماده 1

نده که در شب و روز قابل دهغیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و عالیم هشدار

این در حالی است که کارگاه سردخانه در حال ساخت نه  .رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است

عالیم  نه حسب گزارش مرجع انتظامی تابلو و محصور بوده تا از ورود افراد متفرقه به آن جلوگیری شود و

 هشداردهنده داشته است.

به ترتیبی باشد  بایدطرز نگهداری لوازم آن آیین نامه، اطراف کارگاه وگودبرداری انجام شده و  11ـ  مطابق با ماده 2

های متحرک و وسایل کنترل مسیر و  که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده

همچنین تابلوها و عالیم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رویت باشد، نصب گردد. این در 

 رعایت ننموده است. حالی است که کارفرما مفاد این ماده را نیز

های مختلف کارگاه ساختمانی و  های باز در قسمت ها و دهانه کلیه پرتگاهآیین نامه،  11و16،15ـ مطابق با مواد9

محوطه آن که احتمال خطر سقوط افراد را در بردارند، باید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا نصب 

های موقت به طور محکم و مناسب حفاظت  ها یا پوشش و اصلی، به وسیله نردههای دائم  ها و نرده ها، پوشش حفاظ

 تفریط نموده است.  هباز هم در خصوص مراتب پیشگفتاما کارفرما  گردند.

سانتیمتر باشد و  120از   بیش  آن  بلندی  که  کاری  کار یا محل  از جایگاه  هر بخشیآیین نامه،  100ـ مطابق با ماده 0

 سقوط از روی آن وجود داشته باشد، باید دارای جان پناه با شرایط زیر باشد:  امکان

 باشد.  کافی  استحکام  و دارای  و مناسب  مرغوب  از جنس  حفاظ -الف

 متر باالی سطح جایگاه قرار گیرد. سانتی 110تا  30باالیی بین   نرده -ب

  در لبه  پاخوری  جایگاه،  و ابزار کار از روی  ساختمانی  مصالح  و یا افتادن  کارگران  از سرخوردن  جلوگیری  برای -ج

 سانتیمتر نصب شود. 6/2سانتیمتر و ضخامت حداقل  16باز جایگاه به بلندی 

 شود.  قرار داده  باالیی  پاخور و نرده  بین  میانی  نرده -د

 ها نصب گردد. حتی االمکان سرپوش مناسب حفاظتی در لبه خارجی جایگاه -ه

وجود دارد، باید   و حفاری  گودبرداری  محل  اشیاء به  سقوط  احتمال  که  هایی آیین نامه، در محل200ـ مطابق با ماده 6



  از سقوط  پیشگیری  برای  گردد. همچنین  بینی پیش  کارگران  به  آسیب  از وارد شدن  جلوگیری  برای  حفاظتی  موانع

  محوطه  محصور کردن  از قبیل  احتیاطی  نیز باید اقدامات  و حفاری  گودبرداری  حلم  داخل  و افراد عابر به  کارگران

شود. که این اقدامات از   و غیره انجام  هشدار دهنده  ، وسایل کنترل مسیر، عالیم موانع  ها، نرده  ، نصب گودبرداری

 سوی کارفرما صورت نپذیرفته است.

باید   و حفاری  گودبرداری  محوطه  اطراف  روهای معابر و پیاده  ا در کلیهه شبآیین نامه،  206ـ مطابق با ماده 5

  و غیره  شبرنگ  ، تابلوهای احتیاط  های چراغ  از قبیل  شبانه  هشدار دهنده  عالیم  شود و همچنین  مینأت  کافی  روشنایی

گان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به گردد، به طوری که کلیه عابران و رانند  نصب  محصور شده  منطقه  در اطراف

 موقع متوجه خطر گردند.

ها  کامیون  بر ورود و خروج  نظارت  مسئول  نفر نگهبان  باید یک  گودبرداری  در محلآیین نامه،  265ـ مطابق با ماده 1

  در معبر ورود و خروج  هشداردهنده  و سایر افراد، عالیم  کارگران  آگاهی  باشد و نیز برای  سنگین  آالت و ماشین

 گردد. چنین نگهبانی در محل کارگاه سردخانه وجود نداشته است.  مذکور نصب  آالت  ها و ماشین کامیون

 قواعد آمره می باشند، از سوی کارفرما صورت پذیرفته بود و ازبنابراین، به نظر می رسد چنانچه اقدامات مزبور که 

بدون اذن مالک برای ورود به محل  اقدام می نمود، ضامن تلقی نمی  حسب استدالل دادگاه محترم بدوی مرحوم

کسی را به اتهام قتل شبه عمد قابل تعقیب دانست، باید حادثه ای که به  گردید. به عبارت بهتر، برای اینکه بتوان

ی بوقوع نمی وقوع پیوسته است، قابل پیش بینی باشد. به طوری که اگر مقررات مربوط رعایت می شد چنین حادثه ا

پیوست. بر همین اساس است که بازرسان کارخانه ها وکارشناسان مسائل حفاظتی معموالً اظهارنظرمی کنند که به 

به عالوه کارگاه هایی که به امر ایمنی توجه دارند اثبات نموده  اغلب حوادث جلوگیری نمود و طورکلی می توان از

زیادی جلوگیری کرد و از آنها اجتناب نمود. در همین راستا تبصره  دوداند که می توان حوادث ناشی از کار را تا ح

این قانون برای حفاظت  56چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده »قانون کار مقرر می دارد:  36ماده  2

 «ول نیست.د... کارفرما مسئناقدامات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باش وسایل و بهداشتی کار فنی و

 در نقد استدالل دادنامه  .3-3-2

لک خویش اقدام به تصرف نموده است و زیاندیده درست است که کارفرما مطابق استدالل دادگاه در م اول(   

را « رفت وآمد عموم استعداد قابلیت و»وقوع حادثه و محل اما نحوه  بدون اذن ایشان وارد ملک ایشان شده است؛



علم زیاندیده به ملک غیر بودن، شرط الزم برای لزوم اخذ اذن یا اجازه برای ورود به آن  نشان می دهد. چراکه

 :ملک است. درحالی که بنابر موارد ذیل شرط مزبور مفقود بوده است

از طرف  الف ـ در زمان وقوع حادثه، محل کارگاه سردخانه از یک طرف)غرب( محدوداست به شرکت باربری و

به اراضی موات حاشیه جاده. اگر از طرفی که به شرکت محدود است به موضوع نگاه  دیگر)شرق( محدود است

حمل ونقل عمومی حسب اذن ضمنی  نکنیم می بینیم که این شرکت مستعد رفت وآمد عموم است و بویژه رانندگا

رکت مراجعه می که از سوی مدیریت و این شرکت دارند وارد آن می شوند. اگر با صدور قرار معاینه محل به این ش

قسمت شرقی آن به کارگاه سردخانه  شد، مالحظه می گردید که محوطه داخلی شرکت محصور نیست و

قابلیت پیش »مالک  گونه حفاظ، روشنایی وعالیم هشدار دهنده ندارد. بنابر گودبرداری شده می خورد که هیچ

نی وجود داشت که مرجوعین برای ورود در این پیش بی« اذن در شیء اذن در لوازم آن است»و قاعده « بینی ضرر

لذا کارفرما می بایست ایشان را از وجود خطر واحتمال ورود زیان برحذر می  جای جای این شرکت مأذون باشند و

داشت. لذا شایسته بود محکمه ضمن صدور قرار معاینه محل از محل حادثه بازدید نموده و صرفاً به مدارک موجود 

 ی نمود.در پرونده اکتفا نم

طور که بیان شد محل حادثه از جهت شرقی محدود است به اراضی موات کنار حاشیه جاده که عموم  ب ـ همان

. احتمال دوم این است که به لحاظ نمی بینند اجازه از شخصی مردم جهت ورود به این اراضی نیازی به اخذ اذن و

ودن زمین وارد آن شده و حادثه واقع شده است. فلذا به فقدان عالئم هشداردهنده، مرحوم به گمان موات ب تاریکی و

حادثه واقعه، به علت اغواء، سهل  قانون مجازات اسالمی، تلف و 605ماده  1نظر می رسد مطابق شق آخر تبصره 

 مانند آن مستند به کارفرما باشد. انگاری در اطالع دادن و

مجنی علیه بر ضرر خویش اقدام نموده است. این در  مفهوم موافق استدالل دادگاه بدین شرح می باشد کهدوم( 

اراده  رشید با علم و فقهی مقصود از قاعده اقدام این است که شخص بالغ و حالی است که در اصطالح حقوقی و

محتاط از آن پرهیز  زیان خود اقدام نماید و به امری مشغول شود که شخص عاقل و از روی قصد به ضرر و خود و

را به داخل گود اندازد. بدیهی است  مانند آنکه مجنی علیه عمداً خود (.101، ص1911بجنوردی،  )موسویمی کند

 سوله سردخانه داشت اصالً وارد آنجا نمی شد. که انسان متعارف)مجنی علیه( اگر علم به وجود گود و



عبارت بهتر الزم است  ضرورت اخذ اذن برای ورود به ملک غیر ناظر به امالک محصور و ظاهر می باشد. بهسوم( 

انسان متعارف آگاه وملتفت باشد به اینکه برای ورود به ملک غیر اذن مالک الزم است و این امر ظهور در امالک 

محصور دارد و عموم مردم برای ورود به امالک غیر محصور به شرط آنکه خسارتی وارد ننمایند از مالک اذن نمی 

 گیرند.

 ن تقصیر کارفرما و فوت مرحوم ق.نوجود رابطه سببیت بی .4-3-2

به نظر می رسد بین حادثه منجر به فوت مرحوم ق.ن و رفتار کارفرما رابطه سببیت وجود دارد و اینگونه نیست که     

فعل تجدیدنظر  و حادثه منجر به فوت بر دادنامه منتسب به اقدام مرحوم باشد. چه بین اقدام مرحوم و این حادثه بنا

و مختار فاصله افتاده است و رابطه سببیت را قطع نموده است. زیرا می توان چنین استدالل نمود که اگر خوانده آگاه 

تجدیدنظرخوانده مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی را رعایت می نمود این حادثه اتفاق نمی افتاد، 

ارای روشنایی و وسایل هشدار دهنده بود، اگر اگر گودبرداری انجام شده دارای حفاظ بود، اگر محل سرد خانه د

 و. . . این حادثه اتفاق نمی افتاد. البته به شرح ذیل: کارگاه ساختمانی دارای نگهبان بود

مقنن در شرایطی از بزه دیده )مقتول( حمایت نمی کند که اول از ناحیه متهم تخلفی صورت نگیرد و دوم  اول( 

ادثه باشد. بنابر آنچه بیان شد در وقوع حادثه موضوع این پرونده، متهم مرتکب تقصیر بزه دیده علت تامه وقوع ح

تقصیر شده و نظامات دولتی را رعایت ننموده است. اما تقصیر بزه دیده علت تامه وقوع حادثه نیست. زیرا زمانی می 

دیگر قابلیت تحقق زیان  توان گفت رفتاری سبب تامه ورود زیان است که این سبب به تنهایی و بدون دخالت اسباب

نظامات دولتی را رعایت می نمود، سبب وقوع حادثه  متهمعبارت بهتر اقدام بزه دیده حتی اگر  به را داشته باشد و

مرتکب تقصیر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی نمی شد،  متهمباشد. در حالی که به وضوح روشن است که اگر 

 حادثه واقع نمی شد.

اه که همان گرفتارمرحوم ق.ن و وقوع حادثه فوت رابطه سببیت برقرار نیست. زیرا فعل فاعل مختار وآبین دوم( 

ـ 30، ص9، ج1951رفتار کارفرما می باشد، این رابطه را قطع نموده است. مستفاد از منابع معتبر فقهی)شیخ طوسی، 

ند موجبات ن( عواملی که می توا921، ص0، ج1931ـ سیدمحمدباقرصدر، 051، ص 20،جق 1005قاضی بن براج، 

هم می  قتل را از مرتکب و قطع رابطه انتساب را موجب گردند به عواملی اطالق می شوند که رابطه علیت بین رفتار

در فرض این  گسلد. این عوامل می تواند نیروهای طبیعی یا دخالت اشخاص غیر از رفتار عامل ورود زیان باشد.



فوت مرحوم را « قابلیت انتساب عرفی»ه است که قطع کننده این رابطه بوده و حسب نظریه بود کارفرماپرونده رفتار 

 منتسب می کند. کارفرمابه رفتار 

موانع آن مفقود  ایجاد مسئولیت موجود و الزم است مقتضی ضمان و برای صدور رأی مبنی بر ضمان کارفرماسوم( 

به نظر می  قابلیت انتساببر پایه نظریه  کارفرماباشد. در فرض این پرونده به لحاظ احراز مبنای مسئولیت کیفری 

نیز وجود ندارد. بله، اگر کارفرما قاعده هشدار را « قاعده تحذیر»موانع رفع ضمان  رسد مقتضی ضمان موجود بوده و

م بدون اذن وارد ملک ایشان می شد، حسب استدالل دادگاه محترم بدوی وجودآن مرحو با رعایت نموده بود و

 قانونی تلقی می گردید. وجود نداشت فلذا رأی برائت ایشان صحیح و کارفرمارفتار  رابطه سببیت بین فوت مرحوم و

مستفاد از قاعده تحذیر در می یابیم که اعالن به موقع خطر و آگاهی دادن افراد نسبت به وضعیت خطرناک در نبود 

مسئولیت کیفری و مدنی نقش مهمی دارد. در نظر فقیهان، تحذیر زمانی رافع مسئولیت شناخته می شود که اوالً 

رای اقدام الزم و عکس العمل مناسب داشته باشد) شیخ زیاندیده اعالن خطر را شنیده باشد و ثانیاً فرصت کافی ب

(. لذا صرف نظر از اینکه آیین نامه حفاظتی کارگاه 1022، ص ق 1005و محقق حلی،  166، ص ق 1011طوسی، 

های ساختمانی مالک های تحذیر را در حادثه موضوع فیه بیان نموده است، انجام عمل متعارف مبنی بر اخطار و 

 فرد در معرض زیان برای عدم مسئولیت کافی بود که از سوی متهم پرونده رعایت نشده است.آگاهی دادن به 

 یست:نعهده ایشان  ضمانی بر مستفاد از دکترین حقوقی، با وجود شرایط ذیل متهم مقصر نخواهد بود و چهارم(

بانی شرعی مستحکمی نیز الف ـ تدابیرالزم را جهت جلوگیری از وقوع حادثه اتخاذ نماید: چنین مقرره ای از م

براساس این قاعده، خسارت زننده با هشدار  برخورداراست. زیرا یکی از قواعد مهم فقه اسالمی قاعده تحذیر است و

در  (.205ص  ،1955)حکمت نیا، تقصیرمتوجه اونخواهد بود را از هرگونه تقصیری مبرّا کرده است و قبلی خود

 ی داشته از قاعده تحذیر استفاده کند که این امر صورت نپذیرفته است.فرض این پرونده کارفرما تکلیف قانون

 ب ـ از بروز حوادث احتمالی مطلع نباشد.

 ج ـ قادر به کنترل حادثه نباشد.

 دـ  خطای مقتول علت تامه وقوع حادثه باشد.



قصیر مقتول باشد، ت در صورتی که متهم رعایت احتیاطات الزم را نموده باشد و حادثه صرفاَ به جهت تخلف و 

امر می داند. چه اصوالً متهم  مجنی علیه را مسئول تمام عواقب وجدان بیداری متهم را بی گناه و درچنین فرضی هر

بر آنچه  حادثه مطرح شود. اما بنا عمل منجر به صدمه یا خطایی مرتکب نشده است تا بحث رابطه سببیت بین خطا و

 در رابطه با متهم وجود ندارد تا ضمانی بر عهده وی نباشد. هبیان شد شرایط پیشگفت

 در جمع بین شرط و در موضوع این پرونده رفتار مجنی علیه شرط است و رفتار تجدیدنظر خوانده سبب. و پنجم( 

چیزی است که از وجودش الزم نمی آید سبب، آنکه حادثه منتسب به اوست، مسئول است. با این توضیح که شرط 

از وجودش الزم نمی آید وجود مسبب ،از عدمش  . سبب نیزمشروط اما از عدمش الزم می آید عدم مشروطوجود 

در آن است این دو تفاوت . اما دقیقا تعریف شرط مثل تعریف سبب استمالحظه می شود الزم می آید عدم سبب . 

 ه همین خاطر نتیجه را در مواردیکه سبب به نتیجه نزدیک تر است و تاثیرگذاری آن به نظر عرف بیشتر است. ب

سبب ممکن است حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم شود لکن شرط از نتیجه  لذابه سبب  نسبت داد .  توانمی

 (. 205، ص 1955حکمت نیا، )دورتر و تاثیر آن در حد زمینه ساز است و هرگز نتیجه را به شرط نمی توان نسبت داد

 بررسی موضوع در فقه: .4

تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین  مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد. اما اگر از   

درباره  تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن میان فقیهان مورد گفتگو است. ایشان در این راستا مثالی را آورده و

سرایت آتش به ملک موجب  تش روشن کند وملک خود آ احکام آن سخن گفته اند. مثال این است که کسی در

ـ محقق سبزواری،  63، ص91ج ،ق 1000ـ محمدحسن نجفی،155ص ،12ج ،ق 1019خسارت گردد) شهیدثانی، 

 .(265ص ،ق 1029

با مراجعه به سخنان فقیهان در این باب، می توان به عوامل نیاز به آتش، وضعیت طبیعی و آگاهی شخصی اشاره کرد 

 وضوع این پرونده در صدور حکم به مسئولیت می تواند موثر باشد:که تطبیقاً با م

 نیاز تجدیدنظرخوانده به تصرف .1-0



ملکی که در مالکیت اداره منابع  ق.م تجدیدنظر خوانده حق انتفاع از 192بدیهی است که وفق قاعده تسلیط ماده  

را اما با رعایت شرایت قانونی و اخذ مجوزهای الزم به ایشان واگذار شده است جزء اراضی ملی است  طبیعی بوده و

 دارد.

 وضعیت طبیعی .2-0

موقعیت اراضی اطراف ملک محل وقوح حادثه موات بودن این اراضی را می رساند. برای ورود به  بافت طبیعی و 

برقراری حق انتفاع  اعم از مالکانه یا بااراضی موات نیز نوعاً نیازی به اذن شخصی نیست. تصرف در این اراضی 

نظامات دولتی به دیگران هشدار دهد  متصرف می باید این امر را با رعایت ضوابط و استثنایی بر اصل مذکور است و

که این امر صورت نپذیرفته است. حتی اگر قائل به مالکانه بودن تصرفات باشیم محدوده مالکیت باید مشخص بوده 

 را ناگزیر از اخذ اذن بدانند.تا افراد خود 

 آگاهی شخصی .9-0

بدین شرح که با عدم رعایت  .تجدیدنظرخوانده می بایست مدارک قابلیت پیش بینی ضرر را در نظرمی گرفت 

نظر می گرفت  نظامات دولتی امکان ورود زیان به ثالث وجود خواهد داشت. مضاف بر اینکه این احتمال را باید در

متری می تواند سبب تلف یا مصدومیت گردد. همچنین برای عدم تحقق ضمان به  هشتاز ارتفاع که عادتاً سقوط 

 جهت اقدام مجنی علیه می بایست آگاهی از وجود گود و تصرفات مالکانه غیر از سوی مجنی علیه موجود باشد.

 نتیجه

شخص آسیب دیده بدون اذن ، هرگاه 1/2/1932قانون مجازات اسالمی مصوب  605مطابق با تبصره یک ماده    

مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطالع نداشته 

باشد، مالک ضامن نیست مگراینکه صدمه یا تلف به علت اقواء، سهل انگاری در اطالع دادن و مانند آن مستند به 

نی بر نظریه قابلیت استناد عرفی یا انتساب می باشد. در حادثه موضوع پرونده مالک شود. پس مسئولیت مالک مبت

تماماً منتسب به اقدام  ،این نوشتار که دادنامه قطعی آن مستند به قسمت اول این تبصره صادرشده است، علت فوت

راض ماده متوفی شده است. این در حالی است که وفق گزارش مرجع محترم انتظامی و نظریه مصون از اعت
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به میزان هشتاد درصد به کارفرمای متهم منتسب شده است. مضافاً اینکه ضرورت اخذ اذن برای ورود به ملک غیر 

ملتفت باشد به اینکه برای  الزم است انسان متعارف آگاه و ظاهر می باشد. به عبارت بهتر ناظر به امالک محصور و

ورود به ملک غیر  اذن مالک الزم است و این امر ظهور در امالک محصور دارد و عموم مردم برای ورود به امالک 

بین اقدام مرحوم و حادثه فوت، فعل  غیر محصور به شرط آنکه خسارتی وارد ننمایند از مالک اذن نمی گیرند و

فوت را قطع نموده  ارفرمای مختار وآگاه واسطه شده است و رابطه سببیت بین فعل مرحوم وسقوط به داخل گود وک

لذا الزم بود محاکم محترم رسیدگی کننده به این پرونده احتیاط بیشتری نموده و با بررسی تمام جوانب امر  است.

 رأی مبنی بر احقاق حقوق مردم صادر نمایند.
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