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تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مسئولیت مدنی کمیسیون طرح 
 مصوبات آن نھاد

  ترویجی) -علمی :مقاله نوع(
 حامد خوبیاري*
 شیما کشاورزي1

 چکیده
، ویژه در قرون اخیراي دارد؛ اما رشد روزافزون جمعیت در شهرها بهشهرسازي در ایران هرچند تاریخچه طوالنی

نیازهاي متعدد و مختلف شهروندان سبب شده است تا هرکدام از ها به مفهوم مدرن آن و البته پیدایش دولت
هاي هاي جامع و تفصیلی متناسب با شرایط خود رو بیاورند. در ایران تصویب و تغییر طرحشهرها به اجراي طرح

ها در عرف با عنوان تفصیلی شهري به عهده کمیسیونی موسوم به کمیسیون طرح تفصیلی است. این کمیسیون
 يو معمار يشهرساز یعال يشورا سیتأس«قانون  5شوند که این عنوان به ماده  شناخته می 5ماده  کمیسیون

ار نیز سعی کرده تا با  گذ قانونهاي تفصیلی نیاز به تخصص بسیاري دارد و اشاره دارد. تنظیم و تغییر طرح» رانیا
تا حد ممکن پایین بیاورد. با این وجود  هاي متفاوت ضریب اشتباه این نهاد راگرد هم آوردن متخصصان از رشته

همچنان امکان اشتباه یا تخلف عمدي اعضاي این کمیسیون و نتیجتاً ورود خسارت به شهروندان وجود دارد. 
چالش اصلی چگونگی جبران خسارت توسط این کمیسیون است؛ اما براي رسیدن به نتیجه مطلوب باید به 

حدود ضمان دولت در برابر ، وضعیت اهلیت تمتع و استیفاء آن، کمیسیونهایی از قبیل چیستی ماهیت این پرسش
خسارات کمیسیون و نهایتاً جایگاه اعضاي متخلف در این معادله پاسخ داد. از نظر نگارندگان در مرحله نخست 

مدنی  قانون مسئولیت 11مسئول اشتباه و تخلف کمیسیون مذکور بوده و ماده ، دیدهدولت در برابر اشخاص زیان
تواند به اعضاي مقصر یا متخلف  به دالیل مختلف منصرف از موضوع این پژوهش است. در مرحله بعد دولت می

حاضر در کمیسیون جهت جبران ضرر خود مراجعه نماید. اثبات و اتخاذ چنین رویکردي اعضاي کمیسیون را در 
 اهات و تخلفات احتمالی خواهد شد. تر کرده و سبب جلوگیري از اشتبجلسات محتاط بررسی و تصویب صورت

، رانیا يو معمار يشهرساز یعال يقانون تأسیس شورا 5ماده  ونیسیکم، مسئولیت مدنیها:  کلیدواژه
 شخصیت حقوقی.، طرح تفصیلی

                                                 
 h.khubyari@gmail.com:Email ، اصفهان، ایران  (نویسنده مسئول)اصفهانحقوق خصوصی دانشگاه  *. گروه

 Email:shima.keshavarzi69@modares.ac.ir تهران ،ایران، تربیت مدرس دانشگاه ي شهرسازيادانشجوي دکتر. 1
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 مقدمه
پیشرفت بشر در دنیاي مدرن سبب پیدایش نیازها و مفاهیم جدیدي شده است. مفاهیمی از قبیل حقوق 

ها تأسیس شوند. ازسوي شده تا نهادهایی در راستاي حمایت از شهروندان در برابر دولتشهروندي باعث 
هاي منسجم در عرصه  ها و طرحتدوین برنامه، دیگر مقتضاي رشد شهرنشینی و شیوه گسترش شهرها

، (نوریانریزي قرار دارد طرح جامع شهري در راس هرم برنامه، هاي شهريشهرسازي است. در بین طرح
و  يشهرساز یعال يشورا سیتأس«قانون  2ماده  3که وظیفه تدوین آن مطابق بند ) 12: 1382، یفشر

هاي تفصیلی به (از این پس قانون تاسیس) به عهده آن شورا گذارده شده است. طرح» رانیا يمعمار
شود و الذکر تصویب میقانون فوق 5نوعی جهت اجرا و تحقق اهداف طرح جامع توسط کمیسیون ماده 

جرا خواهد بود. بدون تردید تحول نیازها لوازم تغییر اال بعد از تصویب شوراي شهر براي شهرداري الزم
-آورد. هرچند ممکن است بعضی از این تغییرات ارتجاعی و واپس هاي توسعه شهري را فراهم میطرح

زهاي جدید سبب شده است تا اما لزوم مطابقت توسعه با نیا )؛137: 1392، المیت، (تفهمی گرایانه باشند
هاي تفصیلی را نیز به شرط مطابقت با طرح جامع شهري به عهده نهاد مصوب آن  ار تغییر طرح گذ قانون

آنها در  راتییو تغ يشهر یلیتفص يطرحها بیو تصو یبررسقانون تاسیس).  5بگذارد (بخش اخیر ماده 
) و با ياستاندار یعمران معاون يو ابی(و در غ استاندار استیر اب 5ن مادهویسیکم لهیوس هر استان به

 راثیو سازمان م يوزارت جهاد کشاورز، يوزارت مسکن و شهرساز ندگانیشهردار و نما تیعضو
سازمان  ندهیو نما ربط يشهر ذ یاسالم يشورا سیرئ نیو همچن یدست عیو صنا يو گردشگر یفرهنگ

قانون اصالح ماده ( شود یبدون حق رأي انجام م) يشهرساز ای ي(با تخصص معمار استان ینظام مهندس
البته شهرداري پایتخت از  .)1388مصوب  رانیا يو معمار يشهرساز یعال يقانون تأسیس شورا 5

 شمول این ماده مستثنی بوده و بررسی و تحلیل استثنائات آن از حوصله بحث حاضر خارج است. 
هاي تفصیلی دارد. تنظیم ز اهمیت تنظیم طرحهاي متفاوت نشان اربط با تخصصانتخاب افراد ذي

ورزانه آن موجب تضییع حقوق شهروندان و در هاي تفصیلی یا تغییر اشتباه یا حتی غرضنادرست طرح
 یلیطرح تفص 5ماده  ونیسیکم 1385برخی موارد ایراد خسارت به آنان خواهد شد. براي مثال در سال 

کاربري فضاي سبز ملکی با مالکیت ، جلسه ورتمصوبه ص کیشهرستان شهرکرد به موجب بند 
دیوان عدالت  186، 187خصوصی را به نحوي از انحاء تغییر داد که این بند به موجب دادنامه شماره 

به دلیل مغایرت با حق مالک خصوصی ابطال گردید. همچنین ممکن است ، 27/2/13881اداري مورخ 

                                                 
 5حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده  1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5طبق ماده . «1

قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهاي تفصیلی شهري و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. 
درصد با  30درصد فضاي سبز و  70بنابراین تغییر کاربري قسمتی از ملکی که کالً داراي کاربري فضاي سبز بوده و تبدیل آن به 

درصد 70کاربري مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاري 
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اي شود که در آن حقوق معلوالن نادیده گرفته و تفصیلیعدم دقت اعضاي کمیسیون موجب تنظیم طرح 
منجر به ورود خسارت به ایشان شود. مطابق با قواعد عام مسئولیت مدنی عامل زیان باید خسارات وارده 
در اثر ضرر نامشروع را جبران سازد. درباره خسارات وارده ناشی از مصوبات غیرقانونی یا نادرست 

را واجد  5توان کمیسیون ماده هاي خاصی برخوردار است. آیا میز پیچیدگیموضوع ا، 5کمیسیون ماده 
دولت را ملزم به تدوین بودجه بدانیم؟ در این صورت مسئولیت ، شخصیت حقوقی و براي جبران خسارات

مسئولیت به چه ، عضو مقصر یا متخلف به چه نحو خواهد بود؟ چنانچه اعضاي متخلف متعدد باشند
جلسات چه جایگاهی در  تقسیم خواهد شد؟ شهرداري به عنوان نهاد مجري صورت شکلی بین ایشان

از  5ها موجب خواهد شد تا وضعیت کمیسیون ماده جبران خسارات وارده دارد؟ پاسخ به این پرسش
گیر به نهادي پاسخگو تغییر یابد. اعضاي کمیسیون مذکور باید متوجه رسالت سنگینی که نهادي تصمیم
ان از جهت توسعه شهري و نهایتاً توسعه کشور گذارده شده است باشند؛ اما مرور آراء قضایی بر دوش ایش

 دهد تصور مسئولیت مدنی براي اعضاي این کمیسیون مسبوق به سابقه نیست.نشان می
اي مدیریت شهري و حقوق شهروندي فاقد پیشینه است. هرچند برخی رشتهبحث حاضر در ادبیات میان

تحلیل حقوقی نقش مناسب «ان از قبیل مصطفی واحد شیرتري و علیرضا حسنی در مقاله دان از حقوق
-به مسئولیت مدنی شهرداري» سازي محیط در زندگی معلوالن و جانبازان و مسئولیت مدنی ناشی از آن

-ان طرحکنندگاند؛ اما نگاه نگارندگان این نوشتار معطوف به تهیهها در قبال معلولین و جانبازان پرداخته
گیري از آنها باید به آوري داده و نتیجه هاست. به این ترتیب براي جمعاالتباع براي شهرداري هاي الزم

سایر مقررات قانونی و قواعد فقهی مراجعه نمود. در این راستا در ابتداي هر بخش به تحلیل برخی 
شود. در بخش ارائه می هاي سواالت فوقپاسخ، مفاهیم کلیدي پرداخته و پس از آن در دو قسمت

شود و در نهایت مسئولیت این  و حدود صالحیت آن بررسی می 5ماهیت کمیسیون ماده ، نخست
 تبیین خواهد شد.، طور دولتدیده و همینکمیسیون و اعضاي آن در برابر زیان

 و حدود صالحیت آن 5. ماهیت کمیسیون ماده 1
بخشی گردد که این کمیسیون به عنوان نهادي میانبرمی 1351به سال  5سابقه تشکیل کمیسیون ماده 

. در قانون تأسیس و سایر قوانین )202: 1384، (مرادي مسیحیکننده فعالیت خود را آغاز کرد و هماهنگ
صراحتی در پذیرش یا عدم پذیرش شخصیت حقوقی براي این نهاد وجود ، مرتبط با کمیسیون مذکور

باید به سایر قوانین و البته آراء ، 5ایی ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ندارد. به همین دلیل براي شناس
بررسی امکان ، 5صادره از دستگاه قضایی توجه کنیم. منظور از شناسایی ماهیت حقوقی کمیسیون ماده 

                                                                                                                            
درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر  30گان و قابلیت استفاده از طور رایملک خود به شهرداري به

 ».شودقانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می
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مفهومی اعم ، گیري است. در سوي دیگر صالحیتیا عدم امکان تصور شخصیت براي این نهاد تصمیم
ایف دارد و براي سنجش نحوه ایجاد و چگونگی تحمیل مسئولیت بر عهده این از اختیارات و وظ

بررسی حدود صالحیت آن الزامی است. در ادامه و در دو بخش موضوعات گفته شده را ، کمیسیون
 بررسی خواهیم کرد؛ پیش از آن اما الزم است دو مفهوم مرتبط با قوانین شهري مورد اشاره قرار گیرد. 

 عالف. طرح جام
 نییو تع يو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ینام وزارت آبادان رییقانون تغ 1از ماده  2بند مطابق با 

است که در آن نحوه استفاده از  یعبارت از طرح بلند مدت ) طرح جامع1353 ریت 16آن (مصوب  فیوظا
و  ساتیتأس، يو کشاورز يادار، یبازرگان، یصنعت، یمسکون يها مربوط به حوزه يبند و منطقه یاراض
خط  يو محل مراکز و انتها یارتباط یخطوط کل، يشهر یعموم يازهایو ن يشهر التیو تسه زاتیتجه
مناطق  یعموم التیو تسه زاتیو تجه ساتیتأس جادیا يها و بنادر و سطح الزم برا ) و فرودگاهنالی(ترم
موارد فوق و  هیو ضوابط ومقررات مربوط به کل شود یم نییمربوط به آن تع يتهایو اولو يبهساز، ينوساز
. طرح گردد یم میو تنظ هیته، یعیو مناظر طب یخیتار يضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادها نیهمچن

 .نظرخواهد بود دیقابل تجد، حسب ضرورت رجامع شهر ب

 ب. طرح تفصیلی
 یعبارت از طرح یلیطرح تفص«دارد: ذکر در تعریف طرح تفصیلی مقرر میال قانون فوق 1ماده  3بند 

در سطح محالت  يشهر ينهایطرح جامع شهر نحوه استفاده از زم یو ضوابط کل ارهایاست بر اساس مع
شبکه عبور و  یلیو تفص قیاز آنها و وضع دق کیهر  يبرا نیزم قیو مساحت دق تیموقع مختلف شهر و

مربوط به مناطق  يتهایو اولو يهرش يواحدها  در یو تراکم ساختمان تیو تراکم جمع زانیمرور و م
  نییدر آن تع يعوامل مختلف شهر هیکل تیو موقع يو توسعه و حل مشکالت شهر يو نوساز يبهساز

به ». گردد یم میو تنظ هیته یبر اساس مدارك ثبت تیها و مشخصات مربوط به مالک و نقشه شود یم
، یتوسعه و عمران محل يطرحها بیو تصو ینحوه بررس«آیین نامه  1ماده  8بند  2و  1عالوه موارد 

هاي طرح تفصیلی را شامل طرح» کشور يو معمار يو مقررات شهرساز یو ملاي  منطقه، يا هیناح
-ا میدر شهره دیجد يها توسعه يرح آماده سازو همینطور ط و مرمت بافتها يبازساز، ينوساز، يبهساز
 داند. 

 ماهیت حقوقی 1. 1
از اشخاص حقیقی است که هر یک به نحوي نمایندگی یک شخص حقوقی را متشکل  5کمیسیون ماده 

توان این کمیسیون را مستقالً داراي شخصیت حقوقی دانست؟ به عهده دارد. پرسش این است که آیا می
ناگزیر باید آن را داراي اهلیت تمتع به معناي ، چنانچه قائل به شخصیت حقوقی براي کمیسیون باشیم

که یکی  )146: 1384، زادهقاسم، (صفاییجتاً کمیسیون را بالقوه و بالفعل واجد تعهداتی بدانیم دارا شدن و نتی
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از آنها مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست خواهد بود. در اعتباري بودن شخصیت حقوقی تردیدي 
شخصیت حقوقی را اعتبار تواند ار می گذ قانوندانان آن است که آیا فقط  وجود ندارد؛ اما مناقشه بین حقوق

 )19: 1387، و باریکلو 1/46: 1387، (اسکینی کند یا رویه قضایی و حتی بناي عقالء نیز چنین قابلیتی را دارد؟
را  5صراحتاً کمیسیون ماده  13/5/1381مورخ  159-158دیوان عدالت اداري در رأي وحدت رویه شماره 

مشمول اشخاص  5وان نتیجه گرفت که کمیسیون ماده ت. از این رأي می1داندواجد شخصیت حقوقی می
مانند تمامی  5باشند. بنابراین کمیسیون ماده قانون تجارت می 587حقوقی دولتی مذکور در ماده 

مگر حقوق و ، افراد قائل است يشود که قانون برا یفیحقوق و تکال هیکل يداراتواند اشخاص حقوقی می
قانون  588از قبیل ابوت و بنوت (ماده ، آن باشد يممکن است دارا فقط انسان عهیکه بالطب یوظائف

 تجارت). 
لزوم اقامه دعوا به طرفیت این نهاد و ، 5یکی دیگر از آثار شناسایی شخصیت حقوقی براي کمیسون ماده 

د بای، طور که طلبکاران یک شرکت به دلیل شخصیت حقوقی شرکت نه اعضاي آن است. در واقع همان
مدعیان حق علیه ، علیه خود شرکت و نه سهامداران آن و در محل اقامت شرکت طرح دعوا نمایند

قانون آیین  23اقامه دعوا نمایند (ماده ، کمیسیون مذکور نیز باید علیه کمیسیون و در محل اقامت آن
و  23/2ترتیب مورخ  به 9209970902901191و  9209970902900654دادرسی مدنی و آراء شماره 

دیوان عدالت اداري). در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اهلیت  29هر دو از شعبه ، 15/4/1392
استیفاء اشخاص حقوقی برخالف اهلیت تمتع آنها خالف اصل بوده و باید به موارد مصرح محدود شود. 

ي اجراي حق یا ایجاد و توانایی قانونی شخص برا«توضیح آنکه اهلیت استیفاء در علم حقوق به معنی 
قابلیت انجام هر نوع ، رو که واجد این نوع اهلیت هستند است و افراد عاقل و رشید از آن» ایفاي تعهد

اشخاص حقوقی تنها مجاز به انجام ، . در مقابل)23: 1387، (باریکلو عمل حقوقی را خواهند داشت
تعیین شده است. مسئله فوق اهمیت  موضوعاتی هستند که در اساسنامه یا قوانین معطوف به آنها

 کند. تر میرا روشن 5شناسایی حدود صالحیت کمیسیون ماده 

 حدود صالحیت 2. 1
این نهاد همچون سایر اشخاص داراي حقوق و تکالیفی ، 5با توجه به شخصیت حقوقی کمیسیون ماده 

-تدوین و تغییر طرح، شودکه اساساً دلیل تأسیس آن تلقی می 5ترین تکلیف کمیسیون ماده  است. مهم

                                                 
نظر به اینکه کمیسیون موضوع «، آمده است: 5. در صدر رأي هیأت عمومی جهت توجیه خوانده قرار گرفتن کمیسیون ماده 1

به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت  1351قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  5ماده 
رئیس شوراي اسالمی شهر و شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسکن و شهرسازي و نماینده مهندس مشاور 

دهنده آن و سایر واحدهاي دولتی و عمومی اعضا تشکیل تهیه کننده طرح داراي شخصیت حقوقی مستقل و مجزي از
 ».باشد...می
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توان گفت میزان صالحیت کمیسیون ارتباط هاي موسوم به طرح تفصیلی شهرهاست. در نتیجه می
هاي هاي تفصیلی دارد. با توجه به تعاریف ارائه شده از طرحنزدیکی با گستردگی موضوعات طرح

آن را دریافت. به همین  و حساسیت وظایف اعضاي 5توان اهمیت جایگاه کمیسیون ماده می، تفصیلی
دلیل تصمیمات کمیسیون باید با چهار رأي موافق از پنج رأي ممکن اتخاذ شود. همچنین جهت تغییر 

از جمله آنکه پیشنهاد تغییر باید توجیه منطقی کافی داشته باشد ، طرح باید مقدمات بسیاري فراهم گردد
ت موجود در اجراي طرح اصلی و راه حل و با گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوي مشکال

، بدیهی است در تغییر عرض معابر). 32: 1390، رحیمی، پژوهان، پوراحمد، (حسینیهمراه باشد ، جایگزین است
تغییر مقررات راجع به تفکیک اراضی و مواردي ، تغییر میزان تراکم ساختمانی مجاز، تغییر کاربري اراضی

ناپذیر بر  بسیاري مخدوش شود و حتی در آینده بلند مدت تاثیري جبران از این قبیل حقوق مکتسبه افراد
سیماي شهر و زندگی شهروندان بگذارد. فرض تخلف اعضاي کمیسیون و یا عدم مهارت و تقصیر 

 نییو آ التیتشک«قانون  10ماده  2فرض بعیدي نیست و اساساً بر مبناي همین فرض بند ، ایشان
 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیماتآن دیوان را مرجع ، »يعدالت ادار وانید یدادرس

 دانسته است. 5هایی از قبیل کمیسیون ماده کمیسیون
صادر  5آراء بسیاري از دیوان عدالت اداري با موضوعیت ابطال مصوبه کمیسیون ماده ، بر همین اساس

 3ابطال بند «با موضوع  وانید ییأت عمومه 2005  شمارهتوان به رأي شده است؛ که در میان آنها می
 رانیا يو معمار يشهرساز یعال يقانون تأسیس شورا 5ماده  ونیسیکم 1394/2/7ـ  538جلسه  صورت

اشاره کرد. دیوان عدالت اداري در پرونده مذکور با استناد به نظر شوراي نگهبان » مستقر در شهر تهران
را  5مصوبه کمیسیون ماده ، ر به مالک در صورت اجراي طرحو با توجه به ایراد ضر 30/5/13991مورخ 

جهت توجیه مصوبه ، ابطال نمود. نکته جالب توجه در روند پرونده آنکه مدیرکل حقوقی شهرداري تهران
به رجحان و تامین نفع عمومی در صورت اجراي مصوبه اشاره کرده؛ اما این استدالل با توجه به لزوم 

 نییو آ التیقانون تشک 87و ماده  84ماده  2مطابق حکم تبصرهشوراي نگهبان ( تبعیت این نهاد از نظر
مورد پذیرش قضات و مستشاران دیوان عدالت اداري قرار نگرفت. البته ، ي)عدالت ادار وانید یدادرس

هاي بسیاري در اجراي مصوبات کمیسیون خواهد بود؛ چراکه در اغلب موجب چالش، نتیجه پرونده مذکور
اجراي مصوبات کمیسیون نافی برخی حقوق شخصی و بعضاً موجب اضرار به افراد است. در ، موارد

که در قسمت بعد طرح » ضرر مشروع«مفهوم ، صورت پذیرش نظر شوراي نگهبان به نحو اطالق
تر آنکه مطابق فلسفه تقنین اسالمی در چنین مواردي به  بالموضوع خواهد شد. نکته مهم، گردد می

                                                 
که اجراي طرح با توجه به  مواردي  اطالق مصوبه مورد شکایت نسبت به «. در انتهاي نظریه شوراي نگهبان آمده است: 1

وازین شرع شناخته شود، خالف ماشخاص میتضییقات ایجاد شده براي صاحبان امالك واقع در طرح موجب ورود ضرر به
 ».شد
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، (صرامیتوان حکم به نفع مصالح عمومی صادر کرد در تزاحم حقوق فردي و جمعی می، اداتاستثناء عب
 .)147: 1386، ؛ محمسانی251: 1382

به هر رو چالش موضوع این نوشتار آن است که در صورت تقصیر یا حتی تخلف عمدي اعضاي  
اهد بود؟ در ادامه با تکیه دیده ضمان جبران خسارات خوچه شخص یا اشخاصی در برابر زیان، کمیسیون

به ارائه پاسخ مناسب پرداخته ، بر مفاهیم مرتبط با مسئولیت مدنی که در گذشته مورد بررسی قرار گرفت
 خواهد شد.

 . مسئولیت مدنی کمیسیون2
به عنوان یک شخص حقوق مستقل و اعضاي آن در  5در راستاي تحلیل مسئولیت مدنی کمیسیون ماده 

الزم است به اختصار به موضوع مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود. دیدیم که ، دیدهبرابر خسارات زیان
اند. تحلیل ها ضامن پرداخت خساراتی هستند که مجریان آنها به دیگران وارد کردهدولت، در برخی مواقع

ختن و ایضاح این مسئولیت در فهم مسئولیت مدنی کمیسیون و اعضاي آن مفید خواهد بود. پیش از پردا
برخی مفاهیم کلی مربوط به مسئولیت مدنی را بررسی خواهیم کرد. در این ، به مسئولیت مدنی دولت

 بط پرداخته و از اطناب پرهیز شود.قسمت سعی خواهد شد تا تنها در حد لزوم به مفاهیم مرت

 الف. ضرر
روع و مستقیم باشد رکن اصلی ایجاد مسئولیت مدنی است و مهم آنکه ضرر وارده باید نامش، ورود ضرر

هاي احداث بزرگراهی را بین خانه، مطابق با قانون 5به این ترتیب اگر کمیسیون ماده  )223: 1393، (لطفی
ضرر مشروع بوده و ، هاي خود به شهرداري شوندمسکونی تصویب کند و مالکین مجبور به فروش خانه

لف نموده و به مالکی اجازه ساخت تعداد موجب مسئولیت نخواهد بود. به عالوه اگر کمیسیون مذکور تخ
ها بالواسطه از ضرر وارده به همسایه، اندازي بر امالك مجاور را داده باشدبا وجود سایه، طبقات بیشتر

توانند مستقیماً از جلسه کمیسیون. بنابراین افراد متضرر نمی فعل همسایه ناشی شده و نه صورت
جلسه را درخواست و  باید از دیوان عدالت اداري ابطال صورتبلکه ، کمیسیون مطالبه خسارت نمایند

به دلیل  5تواند علیه کمیسیون ماده سپس فرد خاطی را ملزم به تخریب نمایند. در ادامه فرد خاطی می
تنها  5جلسات کمیسیون ماده  خسارت وارد شده طرح دعوا نماید. البته باید توجه داشت که ابطال صورت

: 1395، (آزادياالجرا باشد صالحیت دیوان عدالت اداري است که متضمن وضع قواعد الزمدر صورتی در 
21( . 

اي است که هرگونه صدمه مادي یا معنوي به دانان واجد معناي عرفی ضرر در آثار اغلب فقیهان و حقوق
: 1390، رم شیرازي؛ مکا97: 1395، رحیمی، (صفاییگیرد طور کلی از دست دادن مواهب را در برمی شخص و به

نفع را غیر قانونی دانسته ال قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه عدم 522ماده  2. با این حال تبصره )107
براي ). 238: 1370، (بهرامیاند نفع را محروم شدن شخص از فایده مورد انتظار تعریف کردهال است. عدم
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بدون تامین یا ایجاد تمهیداتی جهت ، جامع با تخلف از طرح 5توان گفت اگر کمیسیون ماده مثال می
اي که سابق بر این مصوبه در ها را به تجاري تغییر دهد و فروشندهکاربري برخی زمین، تأسیس پارکینگ

از ، بهره نبرد، جلسه غیرقانونی از سود همیشگی فروش محدوده طرح مغازه داشته و در اثر اجراي صورت
رغم الذکر امکان طرح دعوا را نخواهد داشت. علیشود و مطابق تبصره فوق فایده مورد انتظار محروم می

-مفهوم ضرر اعم از عدم، دهد که از نگاه ایشانمرور تعاریف فقیهان از ضرر نشان می، 2اطالق تبصره 
رض قانون آیین دادرسی مدنی با دانان جهت رفع تعا . برخی از حقوق)1/138: 1388، (محقق دامادالنفع است 

» حصولال حصول و قطعیال ممکن«نفع را به اعتبار متعلق آن به دو قسم ال عدم، رأي مشهور فقیهانء
، . بنابر این نظریه چنانچه حصول منافع مورد انتظار قطعی باشد)1/390: 1387، (شمساند تقسیم کرده

 مشمول عنوان ضرر بوده و قابل مطالبه است. 

 ضمان ناشی از تقصیرب. 
مسئولیت مدنی ناشی از تعدي و تفریط است. به این ترتیب شخص مقصر باید ، ضمان ناشی از تقصیر

قانون مسئولیت مدنی). در قانون مسئولیت مدنی موارد  1دیده را جبران نماید (ماده زیان وارد بر زیان
جبران خساراتی هستند که حتی ممکن دیده مسئول بسیاري وجود دارد که اشخاص مقصر در برابر زیان

کارمندان دولت و «ذکر ال قانون فوق 11است مستقیماً ناشی از فعل آنها نباشد. براي مثال مطابق با ماده 
 یخسارات یاطیاحت یب جهیدر نت ایعمداً  فهیو مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظ هایشهردار

و مسئولیت دولت تنها به مواردي » باشند یئول جبران خسارت وارده مشخصاً مس، ندیوارد نما  به اشخاص
-محدود شده است که زیان وارده ناشی از نقص وسایل نهاد دولتی باشد که البته این امر باید توسط زیان

 دیده به اثبات برسد.

 پ. ضمان ناشی از غرور
از این رهگذر ضرر و زیانی هرگاه از شخصی عملی صادر شود که باعث فریب خوردن دیگري شده و 

. نکته قابل 1)1/163: 1388، (محقق دامادشخص نخست به موجب قاعده غرور ضامن است ، متوجه او گردد
توجه در این قاعده آن است که علم و قصد فریب دهنده به ایجاد خسارت شرط نبوده و حتی ممکن 

. به تعبیر دیگر غرور از عناوین فعلیه )168: 1389، (عمید زنجانیخبر باشد  بی است غار از فریب ایجاد شده
چه به صورت عمدي و چه غیر عمدي مصداق ، طور که مفهوم زدن با ضربه همان، است و نه قصدیه

چه او قصد فریب مغرور را داشته باشد یا نه. ، کندغرور نیز با رفتار موجب خسارت غار صدق می، یابدمی
ابطال شده و از این رهگذر خسارتی به ، صالحسیون توسط مراجع ذياین قاعده در مواردي که رأي کمی

 قابل اعمال خواهد بود. ، سازنده وارد شود

                                                 
 ).26: 1387(فاضل لنکرانی، » المغرور یرجع الی من غره. «1
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 ت. ضمان ناشی از اقدام
عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط ، مطابق با قاعده اقدام اگر شخصی با توجه و آگاهی

اقدام در  .)1/221: 1388، (محقق دامادمسئول جبران خسارت نخواهد بود ، عامل زیان، دیگران به او گردد
شود. در نوشتار حاضر آنچه مطمح بیان فقیهان به دو بخش اقدام به زیان و اقدام به ضمان تقسیم می

. 1قانون مدنی را مثال زد 418و  178توان مواد نوع نخست اقدام است. براي اقدام به زیان می، نظر بوده
توان نتیجه گرفت که اگر شخصی با علم به تخلف و غیر قانونی بودن فاد قاعده اقدام میاز م

اقدام به ساخت و ساز یا تغییر کاربري نموده و در نتیجه رفتار وي ، 5جلسه کمیسیون ماده  صورت
اجعه مر 5تواند به کمیسیون ماده نمی، دیدهدر صورت پرداخت خسارت زیان، خسارتی به دیگري وارد شد

 نموده و خسارت پرداختی را دریافت نماید.

 . مسئولیت مدنی دولت1. 2
احتیاطی ضرري  بی قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه 1مطابق با ماده 

مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. نکته مهم در متن ماده فوق آن است که ، به دیگري وارد نماید
قانون تعهدات سوئیس است و در نظام حقوقی این  41از ماده  Negligenceاحتیاطی ترجمه واژه  بی

احتیاطی معنایی موسع همچون تقصیر داشته و به عنوان مبناي مسئولیت  بی ،کشور همچون انگلستان
وجه کرده و . بنابراین بهتر بود مترجم قانون تعهدات به این نکته ت)37: 1392، (خوبیاريشود شناخته می

Negligence آن است که در حقوق ایران ضرري ، کرد. به هر رو آنچه اهمیت داردرا تقصیر ترجمه می
 باید جبران شود. ، گردد که عمداً یا در نتیجه تقصیر به دیگري وارد می

ر دانست. معیا ترین ماده درمورد مسئولیت مدنی دولت توان مهمقانون مسئولیت مدنی را می 11ماده 
گرایانه حاکمیتی یا تصدي، ابتدایی این ماده براي تعیین مرز قابل پرداخت بودن و نبودن خسارات وارده

دولت تنها در مواردي که در نقش متصدي ایفاء ، بنديبودنِ عمل موجب زیان است. مطابق با این تقسیم
 نیتأم يبرا، حسب ضرورت برصورت اگر عمل دولت  شود؛ در غیر اینمسئول شناخته می، کندنقش می

دولت مسئولیتی در برابر خسارات احتمالی نخواهد داشت ، دیطبق قانون به عمل آ ی ومنافع اجتماع
تشخیص ، 5ترین چالش براي شناسایی مسئولیت کمیسیون ماده  . به این ترتیب مهم)115: 1376، (غمامی

 .گرایانه بودنِ تصمیمات این کمیسیون استحاکمیتی یا تصدي
ماده واحده  کیتبصره مفهوم مخالف ، ترین معیار براي شناسایی اعمال حاکمیتی مهم 1383تا سال 

 یاعمال، ياعمال تصد«کرد: که مقرر می» 1307افراد و دولت مصوب  نیب يمرجع دعاو نییتع«قانون 

                                                 
: 418ماده ». مال کسی است که آن را بیرون بیاورد مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است: «178. ماده 1
 ».نخواهد داشتاگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ «
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و فروش امالك و  دیمانند خر، دهد یمشابه اعمال افراد انجام م، است که دولت از نقطه نظر حقوق
ابراز اراده آمرانه دولت ، هر عملی که به نحوي، با این تعریف». مستغالت و اجاره و استجاره و امثال آن

و در نتیجه امکان مسئول  )200: 1394، (واعظیگردد حاکمیتی قلمداد می، در شکل دستور یا منع باشد
قانون برنامه چهارم توسعه  135ماده ر منتفی خواهد بود. با وجود این د 5انگاري کمیسیون ماده 

تري جهت تشخیص مرز ها و مصادیق دقیقمعیار، 1383کشور مصوب  یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد
امور «، »یتیامور حاکم« يها حوزه به، دولت فینقش و وظااین دو عنوان مطرح شد. در این ماده 

تقسیم شده و از  »ياقتصاد يهایتصد«و امور  »ییربنایامور ز«، »یو خدمات یفرهنگ، یاجتماع يهایتصد
گرایانه و در برابر امور حاکمیتی قرار گانه اخیر ذیل عنوان امور تصديامور سه، رسدظاهر ماده به نظر می

، یرسان يانرژ يها و شبکه ییو روستا يعمران شهر، آب و خاك يطرحهااین ماده » ج«دارند. در بند 
بر  136ماده » ج«هاي زیربنایی بیان شده و در بند هاي طرحعنوان نمونهبه ، ارتباطات و حمل و نقل
گرایانه اي بر تصديتواند امارههاي خصوصی تاکید شده است که میها به بخشامکان واگذاري این طرح

 بودن این امور باشد. 
گرایانه بودنِ از زاویه تصدي 5رسد مسئول شناختن کمیسیون ماده به نظر می، بنابر آنچه گفته شد

قانون مسئولیت مدنی براي مسئول شناختن دولت آن  11پذیر است. شرط دیگر ماده امکان، تصمیمات
ی فرد اتفاق نیفتاده اطیاحت یب جهیدر نت ایعمداً  بوده و فهیمناسبت انجام وظبار باید به است که عمل زیان

گیرنده عدم صالحیت نهاد تصمیم، بوده» هبه مناسبت انجام وظیف«باشد. یکی از مواردي که ناقض شرط 
که سانحه در صورتی«برخی محققین معتقدند: ، در موضوع مورد تصمیم است. با توجه به وجود این شرط

خسارت ، اي در آن خصوص نداشته استوظیفه، به علتی صورت گیرد که مقام عمومی، منجر به زیان
توان گفت در . به این ترتیب می)104: 1388، زرگوش، (امیرارجمند» وارده (توسط دولت) جبران نخواهد شد

ابطال شود و از رهگذر صدور یا اعمال ، به دلیل عدم صالحیت آن 5که تصمیم کمیسیون ماده صورتی
دولت مسئولیتی در قبال جبران آن نخواهد داشت. با توجه ، آن تصمیم به شخصی ضرري وارد شده باشد

مسئولیتی متوجه ، اگر ضرر ناشی از رفتار عمدي عضو کمیسیون باشد نیز، است طبیعی 11به نص ماده 
هاي توان به نظراتی اشاره کرد که مبتنی بودن ضرر بر ضعفدولت نخواهد بود. در تایید این نتیجه می

هاي کارکنان (مانند اخذ رشوه) را عامل سقوط مسئولیت دولت در برابر خسارات شخصیتی و هوس
 ).410: 1377، (طباطبایی موتمنید اندانسته

 تفسیر جایگاه خطاي اعضاي کمیسیون با توجه به مفهوم، 11آخرین نکته درباره مسئولیت دولت در ماده 
هاي خویش است؛ اما به احتیاطی است. خطاي مقام عمومی هرچند در راستا و با هدف انجام صالحیت بی

. به این )114: 1388، زرگوش، (امیر ارجمنددهد رخ می دلیل اعمال نادرست و اشتباه صالحیت توسط فرد
توان دولت را مسئول نمی، ترتیب حتی اگر نادرستی تصمیم کمیسیون به جهت خطاي اعضاي آن باشد

 توان دریافت کهقانون اساسی می 171و  167جبران خسارت پنداشت؛ کمااینکه با مقایسه اصول 
رود. بدون تردید چنین موجبات مسئولیت شخصی او به شمار میاطالعی قاضی از مصادیق تقصیر و  بی
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اعمال بار مسئولیت بر دوش دولت را به موارد معدود منحصر ، اي در تفسیر مسئولیت دولترویکرد سلبی
 خواهد کرد.

 . مسئولیت کمیسیون و نحوه اعمال آن2. 2
مسئول شناختن هر شخص اعم از ، نیقانون مسئولیت مد 1مطابق با ماده ، طور که پیش از این آمد همان

به عنوان یک شخص حقوقی از شمول  5منوط به اثبات تقصیر اوست. کمیسیون ماده ، حقیقی یا حقوقی
جلسات  این ماده مستثنی نیست. آراء بسیاري از شعب دیوان عدالت اداري با مضمون ابطال صورت

ا طرح جامع شهري صادر شده است (دادنامه به دلیل مغایرت با قانون یا حتی تعارض ب 5کمیسیون ماده 
)؛ اما در رویه قضایی حکمی مبنی بر مسئولیت مدنی 19/12/1391مورخ  9109970903103336شماره 

شود. در آثار اندیشمندان حقوقی نیز مسئولیت به جاي آنکه متوجه کمیسیون دیده نمی 5کمیسیون ماده 
در این قسمت ). 1396، حسنی، (واحد شیرترينسته شده است متوجه شهرداري به عنوان نهاد مجري دا، باشد

مسئولیت را باید بر دوش کمیسیون به عنوان یک ، پردازیم که در صورت تخلفبه بررسی این پرسش می
شخص حقوقی قرار داد یا آنکه تعهدات غیرقراردادي متوجه اعضاي کمیسیون است؟ پرسش دیگري که 

، یا همراه با شخص ثالث، این است که در صورت مسئول پنداشتن هر دوآید پدید می، پس از طرح پاسخ
 نحوه تحمیل مسئولیت به چه شکل خواهد بود؟ 

 . الزامات کمیسیون و اعضاي آن1. 2. 2
؛ آیا کمیسیون به 5آن است که در صورت تقصیر اعضاي کمیسیون ماده ، نکته قابل توجه در این قسمت

دولت ، قانون مسئولیت مدنی 11ران خسارت است یا مطابق با ماده عنوان یک نهاد دولتی مسئول جب
ترین نکته در راستاي تحمیل  اي در قبال جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمندان خود ندارد؟ مهموظیفه

قانون مسئولیت مدنی ضرر  11توجه به نحوه انتساب ضرر در بحث حاضر است. در فرض ماده ، مسئولیت
ضرر به اعضاء منتسب است یا ، منتسب است؛ اما آیا درمورد مصوبات نادرست کمیسیونبه کارمند مقصر 

طور که دیدیم دعاوي مطروحه در دیوان عدالت  کمیسیون به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل؟ همان
تواند موید این نظر باشد که تصمیم در هر صورت اداري نیز به طرفیت کمیسیون مطرح شده و این می

ه شخص کمیسیون است. مطابق با این نظر کمیسیون به عنوان شخصیت حقوقی دولتی باید از منتسب ب
بودجه اختصاص یافته خسارت را جبران سازد. با وجود این دولت در زمان تدوین الیحه بودجه براي 

دانان و  کند و شاید به همین دلیل است که حقوقچنینی بودجه چندانی منظور نمیهاي اینکمیسیون
قضات نیز بار کردن مسئولیت به عهده کمیسیون را تکلیف ماالیطاق دانسته و از مسئول دانستن آن 

 نینحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأم«رغم آنچه گفته شد ماده واحده قانون کنند. علیاجتناب می
ط به پرداخت اعتبار مربو از محلات دولتی را مسئول دانسته است که مؤسس» یاموال دولت فیو توق

و عدم امکان  نبودنقبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت  يتعهدات بودجه مصوب سالها
 . ندیدر بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نما گرید یقانون ياز محلها نیتأم
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اما در این توان کمیسیون را از محل بودجه دولتی به پرداخت خسارت الزام کرد؛ می، مطابق با نظر فوق
پردازد و باید به دنبال یافتن محملی قانونی فرض دولت بهاي تقصیر یا تخلف اعضاي کمیسیون را می

بود تا بتوان ضرر وارده به دولت را جبران کرد. با توجه به شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون بعید نیست 
-مدیران مقایسه کنیم. در شرکتاگر فرض فوق را با مسئولیت شرکت در برابر طلبکاران به دلیل تقصیر 

شرکت در برابر طلبکاران ضامن است و سپس ، هاي تجاري در فرض ورود ضرر ناشی از تقصیر مدیران
). به این از قانون تجارت یاصالح قسمت حهیال 143و  114تواند به مدیران مقصر مراجعه نماید (مواد می

حق دانست. در فرض دیگر که البته با متخلف ذي توان دولت را در مراجعه به اعضاي مقصر وترتیب می
جبران خسارات ناشی از ، قانون مسئولیت مدنی انطباق بیشتري دارد 11تفاسیر صورت گرفته از ماده 

یا تصمیماتی که مبتنی بر خطاي عمدي یا غیرعمدي اعضاء ، تصمیمات خارج از صالحیت کمیسیون
ه دولت نخواهد بود. البته باید پذیرفت که در غیر موارد به عهده اعضاست و هیچ مسئولیتی متوج، باشد
دولت مسئول جبران خسارت است و مطالب گفته شده درباره بودجه کمیسیون و چگونگی جبران ، فوق

 قابل اعمال خواهد بود.، خسارت

 . نحوه تحمیل مسئولیت بر متعهد2. 2. 2
آیا باید اشخاص حقیقی حاضر در ، پرسش دیگر آن است که در صورت مسئول شناخته شدنِ دولت

ذکر به عنوان نماینده آنها ال اي که افراد فوقکمیسیون را در برابر دولت مسئول بدانیم یا اشخاص حقوقی
ذکر نمایندگان با اشخاص حقوقی مسئولیت ال الیحه فوق 110اند؟ طبق ماده در کمیسیون حاضر بوده

هرکدام از آنها براي مطالبه تمام طلب مراجعه نماید؛ هرچند تواند به تضامنی داشته و از این رو دولت می
مراجعه دولت به آنها توجیه ، شوند دولتی محسوب می، از آن رو که اغلب اشخاص حقوقی کمیسیون

چندانی ندارد. در نهایت مسئولیت نهایی به دوش اشخاص حقیقی حاضر در کمیسیون است. توضیح آنکه 
اشخاص حقوقی نیز ، حقیقی و حقوقی کمیسیون و وصول مطالبات خودپس از مراجعه دولت به اشخاص 

جلسه  توانند به جهت مسئولیت ناشی از تعدي و تفریط به اعضاي کمیسیون که در تصویب صورتمی
» برائت ذمه از زیاده«مطابق با اصل ، اند مراجعه نمایند. مسئولیت نهایی بین اعضاي موافقنقش داشته

ه این معنا که هر چهار نفر به نحو مساوي ضامن پرداخت خسارت خواهند بود و به نحو تسهیم است؛ ب
تواند به سایر می، درصد خسارت را به اشخاص حقوقی پرداخت نماید 25چنانچه یکی از ایشان بیش از 

متخلفین یا مقصرین نسبت به مازاد مراجعه کند. فرض حاضر مربوط به حالتی است که فرد متضرر 
توان به مستقیماً از مصوبات کمیسیون خسارت دیده باشد که این فرض را حتی می شخصی است که

توجهی به نحوه زیستن معلوالن و جانبازان تعمیم داد؛ چراکه مسئولیت مدنی ضررهاي معنوي ناشی از بی
، حسنی، (واحد شیرتريتنها مربوط به اموال نیست و ممکن است ناشی از تضییع حقوق معنوي افراد باشد 

 ).223: 1397، آقایی بجستانی
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فرض دیگر ورود خسارت مربوط به زمانی است که شخصی با اخذ موافقت افزایش تراکم و طبقات از 
اندازي و تضییع حق ارتفاق منفی مجاورین در ملک خود شود. در این موجب سایه، 5کمیسیون ماده 

جلسه کمیسیون و اخذ خسارت احتمالی از  تواند از دیوان عدالت اداري ابطال صورتدیده میفرض زیان
همسایه را از دادگستري مطالبه نماید. نحوه جبران خسارت در فرض حاضر تخریب میزان ساخته شده 

ها نیز وجود جلسه کمیسیون امکان توافق مالک با همسایه مازاد است و با توجه به باطل بودن صورت
ف مقررات شهرسازي حقی براي آنها ایجاد نماید. در این توان بر خالندارد؛ چراکه توافق شهروندان نمی

فرض مالک به دلیل تخریب ساختمان و احتماالً پرداخت خسارت به همسایه متضرر شده است. چنانچه 
عمل وي ، مالک از غیرقانونی بودن مصوبه به هرنحو از جمله تطمیع اعضا کمیسیون اطالع داشته باشد

میسیون مسئولیتی جهت جبران خسارات ندارد. از سوي دیگر اگر مالک مصداق اقدام به زیان بوده و ک
تواند مطابق با قاعده غرور به فریب دهنده یعنی کمیسیون می، اطالعی از کیفیت مصوبه نداشته باشد

شرط نبوده و به همین دلیل ، مراجعه کند. پیش از این دیدیم که در قاعده غرور علم غار به فریب 5ماده 
 تقصیر اعضا نیز کمیسیون مسئول جبران خسارت خواهد بود.در فرض 
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 گیرينتیجه
ساز از در حقوق ایران بیشتر توجهات معطوف به نهادهاي اجرایی است و طبعاً نهادهاي تصمیم
 5ماده پاسخگویی در برابر تصمیمات گرفته شده معاف خواهند بود. یکی از این نهادها کمیسیون 

 22/12/1351مصوب  رانیا يو معمار يشهرساز یعال يانون تأسیس شورا) ق23/01/1388 ی(اصالح
هاي تفصیلی نقش  هاي طرح تفصیلی است که با اختیار در تدوین و تغییر طرحموسوم به کمیسیون

بسزایی در سیماي شهرها و فضاي زیستی شهروندان دارد. نگارندگان در این نوشتار در پی یافتن مبانی 
انستن اعضاء کمیسیون در برابر تصمیمات متخذه بودند؛ چراکه مسئول انگاري قانونی جهت مسئول د

جلسات باشد. البته دیدیم که  تواند ضمانت اجرایی موثر جهت دقت بیشتر در تصویب صورتایشان می
مسئولیت اعضا نیست و خود کمیسیون به عنوان یک ، دیدهمنظور از مسئولیت کمیسیون در برابر زیان

حقوقی مستقل از محل بودجه موجود یا آینده خود مسئول باز پرداخت خسارات وارده است. به شخصیت 
تواند جهت جبران خسارات پرداختی این ترتیب خسارت از کیسه دولت پرداخت خواهد شد و دولت نیز می

دون به اعضاء کمیسیون مراجعه کند. در نهایت مسئولیت بر دوش اعضا مقصر یا متخلف خواهد بود. ب
البته بهبود مصوبات تواند موجب تحولی چشمگیر در میزان تخلفات و تردید اتخاذ این رویکرد می

 باشد. 5کمیسیون ماده
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Civil Liability of Detailed Plan Commission for Damages Caused 
by the Implementation of its decrees 

Hamed Khubyari1 
Shima Keshavarzi2 

 
Abstract:  
Though urban planning has a long history in Iran, the growing population 
in the cities, especially in recent centuries, the emergence of 
governments in its modern sense, and particularly numerous and 
different needs of the citizens has led each city to implement its own 
particular comprehensive and detailed plan suited to its specific 
circumstances. 
In Iran, ratification and modification of detailed urban plans are 
undertaken by a commission called the Detailed Plan Commission.  
These commissions are generally known as Article 5 Commissions and 
this refers to the Article 5 of the Act entitled Establishment of the Iranian 
Supreme Council on Urban planning and Architecture.  
Regulation and modification of detailed plans require a high degree of 
expertise and the legislator has therefore sought to minimize the 
possibility of error by bringing together experts from different fields. 
Nevertheless, the possibility still exists of error or intentional misconduct 
on the part of the members of the commission, and the resultant damage 
inflicted on the citizens. Therefore, the main challenge is how to 
compensate for this damage. 
However, to achieve the desired result, we need to answer such questions 
as the nature of the commission, the status of its capacity for rights and 
the capacity to exercise its rights and obligations, the extent of the 
government's liability for the damages caused by the commission’ 
actions, and finally the position of the delinquent committee members in 
this equation. 
 According to the authors, in the first step, the government has the 
responsibility to compensate for damages sustained by individuals as a 
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result of errors and wrongdoing committed by the commission, and for 
number of reasons Article 11 of the Civil Liability Act lies outside of the 
subject of this research. 
In the next step, the government may claim compensation from members 
present in the commission who committed intentional misconduct or 
error. 
Stabilishment and adoption of such an approach can serve to make the 
members of the commission more cautious in examination or ratification 
of minutes and would prevent the occurrence of possible errors or 
misconducts. 

 KeyWords: Civil Liability, Article 5 Commission of Establishment on 
Iranian Supreme Council of Urban planning and Architecture Act, Detailed 
Plan, Juridical Personality. 


