
 @hoghugh_mohandesi    رامگمرجع: کانال حقوق مهندسی در فضای مجازی تل

 
 

 حقـــــوق مهندســــی

 اولسفر 
 02/20/50تاریخ جلسه :                                                                                                                                                                                             مدرس:  مهندس کامیار میررضوی       

                                   ساخت و ساز شهری                                                                                  پژوهشگر و آسیب شناس فعالیتهای مهندسین در حوزه 

 

 جلسه ششم:

  )نیقبل و در ح یسالها یمهناظر و طراح ، و ب ینمهندس یحرفه ا یتمسئول یمهمالک در قبال اموال ، و ب یمدن یتمسئول یمهب 

 (یصالحذ یمجر ینمهندس یساخت برا

 
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان فقط خسارات جانی را پرداخت میکند و حوادث احتمالی  ناشی از خسارات مالی در همانطور که در جلسه قبل ذکر شد  

تلفی است که اسامی مخ این بیمه نامه درج نشده است و پرداخت نمی شود. ) مدت این بیمه نامه بهتر است یکساله خریداری شود(. بیمه  نامه بعدی بیمه نامه مالی

امه موال مجاور، بیمه نر بیمه ایران برای آن در نظر گرفته شده است. اگر حین خریداری بیمه، با  بیمه نامه ای تحت عناوین بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اد

ناوین و اسامی در واقع یکی هستند و مسئولیت مدنی مربوط به خاکبرداری، بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اموال )خسارات مالی( برخورد کردید، تمامی این ع

است که در  همگی واجد شرایط پرداخت خسارات مالی می باشند. در حقیقت اصل زایش این بیمه نامه مربوط به گودبرداری و خسارات های سنگین ناشی از آن

بیمه نامه خسارت های وارده را تحت پوشش قرار داده و  هنگام ریزش گود و خسارات های سنگین مالی  وارد شده به پالکهای مجاور، در صورت خریداری این

داره توسط کارشناس اپرداخت می کند. که معموال در هنگام خریداری چنین بیمه نامه ای نمایندگیهای بیمه شرط فروش بیمه را، بازرسی و بازدید پالکهای مجاور 

ر هنگام بازدید پالکهای مجاور به علت فرسودگی  بیش از حد ساختمانهای مجاور از انجام بیمه بیمه الزم می دانند. بعضا دیده شده است که کارشناس اداره بیمه د

ت مدنی بیمه مسئولیامتناع می نماید. لذا مهندس ناظر الزم  است که به مالک تکلیف کند که در هنگام خریدن بیمه، با نمایندگی مربوطه شرط نماید که ابتدا 

پس بیمه مسئولیت کارفرما در قبل کارکنان را خریداری خواهد کرد. همانطور که می دانیم بیشترین خسارات مالی عمدتا در مرحله اموال را خریداری می کند و س

ز خریدن چنین خاکبرداری است و به ندرت دیده شده که در حین اجرای ساختمان غیر از مرحله خاکبرداری خسارت مالی به کسی وارد شود. لذا اغلب مالکین ا

ن عرفا مدت ای مه نامه ای پرهیز می نمایند. این در حالی است که در مرحله گودبرداری وجود این بیمه بسیار ضروری می باشد. بدین جهت مالکین و ناظرینبی

ایان ن ساخت یک ساختمان تا پبیمه نامه را یکساله نمی خرند. برخالف بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان که توصیه جدی  می شود که بنا بر مدت زما

های و ایمن سازی پالک مدت عملیات اجرایی  تمدید شود، برای بیمه نامه پالکهای مجاور بر اساس میزان  زمانی که عملیات تخریب، گودبرداری،  اجرای فونداسیون 

 مجاور انجام می شود، مدت بیمه نامه کافی خواهد بود.

 

اسیون و...( به مالک  مشاوره ، اجرای فوندملیات )تخریب ،گودبرداری، نیلینگن این بیمه نامه بر اساس مدت زمان اجرای عمهندس ناظر الزم است که جهت خرید  

قابل ذکر است که این بیمه نامه کلوزی مبنی بر پوشش مالی  مهندسین  ناظر را ندارد و فقط بیمه نامه  که به آن نسبت مدت زمان بیمه را  تعیین نماید. ،دهد

هر چند در این بیمه نامه هم با توجه به اینکه ذینفع بیمه  آن مسئولیت مهندسین ناظر را تحت پوشش قرار می دهد. 7ارفرما در قبال کارکنان هست که کلوز ک

مهندسین ناظر ندارد. لذا  مهندسین  کارایی الزم را برای 7نامه در وهله اول در صورت بروز حادثه  از کلوزهای تحت پوشش استفاده خواهد کرد بنابراین عمال کلوز 

بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان اکتفا نکنند. در بیمه نامه  7ناظر باید بطور  جداگانه بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر را خریداری کنند و به کلوز 

پرداخت میکنند ولی با یک سری قیود و شروط الزم به سختی خسارت  های اموال علی الخصوص خاکبرداری علی رغم اینکه خسارات جانی را تا سقف مشخص

درصورت امتناع  برای مثال در صورت عدم حفظ سپر خاکی خسارت پرداخت نمی شود. بنابراین به این مسائل هم باید توجه کرد. مالی را پرداخت می نمایند.

لمها به هر حال بعد روانی این فی .ییدباشد استفاده نما یگود که موجود و مستند م یزشر یلمهایشود که از ف یم یهمجاور توص ینامه پالکها یمهب یداز خر ینمالک

 علی الخصوص تعداد فوتی های این گودها در تهیه بیمه نامه پالکهای مجاور توسط مالک بی تاثیر نخواهد بود.

 

هست که مهندسین باید خود را تحت پوشش قرار دهند. این بیمه نامه دارای بیمه بعدی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح  در کلیه رشته ها  

وشش قرار را تحت پ ویژگیهایی است که به آن شرایط خصوصی بیمه نامه می گویند. این بیمه نامه عالوه بر اینکه حین اجرای عملیات ساختمانی باید مهندس ناظر

سال قبل ناظر ساختمانی بوده که پایانکار گرفته است و  01م تحت پوشش قرار دهد. برای مثال اگر مهندسی دهد ، باید مسئولیت وی را نیز برای سالهای قبل ه

حادثه ای  ساکنین سند تفکیکی هم توسط مالک گرفته شده و فروخته شده  است، در زمان بهره برداری به ناگاه اگر سنگ نمایی سقوط نماید و برای عابرین و یا

به فوت شود و کارشناس دادگستری رای به عدم اسکوپ سنگ نما دهد بنابراین مهندس ناظر باید در داداگاه جوابگوی رخداد پیش آمده باشد ایجاد شود که منجر 

چشمی قابل  تنما بصورو بسته به شرایط از ده درصد تا پانزده درصد باید جبران خسارت نماید. ضمن اینکه سازنده و مدیر آپارتمان نیز در صورت اینکه لقی سنگ 

را به دادگاه  مشاهده  باشد باید جبران خسارت کنند. پرونده های بسیاری از حوادث ساختمانی بعد از بهره برداری ساختمان موجد هست که پای مهندس ناظر

سانت( سقوط کرده و فوت شده  01)حدودا کشانده است. در یکی از پرونده ها کودکی دو و نیم ساله به علت فواصل بیش از حد استاندارد قیود عمودی نرده پله 

سانت فاصله  قیود عمودی مطابق مبحث  00است که پدر کودک از سازنده در دادگاه به علت عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و عدم رعایت  فاصله حداکثر 

 ر را در سالهای قبل  با اهمیت می کند.چهارم مقررات ملی ساختمان شکایت کرده است. بنابراین موارد ذکر شده مسئولیت های مهندس ناظ
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مه ذکر شود. ضمن مهندسین ناظر باید به دنبال بیمه نامه ای باشند که مسئولیت های آنها را در سالهای قبل در درجه اول تحت پوشش قرار دهد و در بیمه نا 

 با گذاشتن بعضی شروط اضافی اعتبار بیمه نامه را زیر سوال میبرند برای اینکه مهندسین باید به این مسئله توجه داشته باشند که بعضی از نمایندگی های بیمه

عد ناظر خارج از مو مثال بعضی از نمایندگی های بیمه ذکر میکنند که اگر پروانه اشتغال مهندس ناظر  از درجه اعتبار ساقط باشد و یا اینکه گزارشهای مهندس

دسین باید اعم از مهندسین ناظر  و طراح در کلیه رشته ها )سازه ،معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی ، نقشه باشد پوشش بیمه ای نخواهند داد. بنا براین مهن

ل هایی که سالهای قببرداری  و حتی ناظر گاز (توجه داشته باشند که بیمه نامه هایی را تهیه نمایند که پوشش کامل را برای خسارت های جانی و مالی، ساختمان

شامل شود. پوشش بیمه ای در مقابل ملک مورد دیگری است که پرونده  *تند و یا تحت بهره برداری و گرفتن پایانکار هستند و حتی بالیای طبیعیپایانکار گرف

بر  الک مبنیم های بسیاری حول آن بوده که در صورت کوچک شدن ابعاد ملک اگر ناظر گزارش را رد کرده باشد که تبرئه خواهد شد در غیر اینصورت با شکایت

 خطای ابعادی به مالک باید در دادگاه پاسخگو باشد. در نتیجه مهندسین ناظر باید پوشش بیمه ای کامل داشته باشند. عدم گزارش و عدم اطالع

 

نکات بسیار مهمی که در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ذکر شود. از  عبارت  کارهای نامرتبط با نوع فعالیت در کارگاه هم باید در بیمه نامه 

است که حتما باید در پوشش  **مهندسین ناظر و طراح باید درج شود، مطالبات  سازمان تامین اجتماعی برای غرامت حقوق مستمری چه فوت و چه خسارت بدنی 

ت سه سال باید در بیمه نامه ذکر شود. همچنین برای کارهای بیمه ای مهندسین وجود داشته باشد. از دیگر موارد مهم افزایش نرخ دیات هست که حداکثر به مد

برگه  ست. که ایننیمه کاره که رها شده است نیز باید در پوشش بیمه نامه ای مهندسین قرار بگیرد. از موارد دیگر تاییدیه استحکام بنای مهندسین محاسب ه

مهندس ناظر به علت گذاشتن برگه استحکام بنا صد در صد تقصیر گرفته است. از آنجا که  مسئولیت بسیار باالیی دارد.که پرونده های بسیار سنگینی  هست که

سال باید در پوشش  26سال و باالی 01مهندسین ناظر و طراح اختیاری در انتخاب کارگر ندارند، پوشش بیمه ای کارگران اتباع خارجی بدون پروانه و کارگران زیر 

اح حتما وجود داشته باشد. به هر حال مهندس ناظر باید عالوه بر اینکه مالک را مجاب به خریدن بیمه نامه های پالکهای مجاور بیمه ای برای  مهندسین ناظر و طر

یمه ن باین بیمه نامه که مربوط به مسئولیت مهندسین ناظر و طراح می شود، می کند باید خود نیز بیمه نامه کامل تحت عنوا 7و کارفرما در قبال کارکنان و کلوز 

 مسئولیت حرفه ای مهندسین که کلیه خسارت های مالی و جانی و سالهای قبل را تحت پوشش می دهد خریداری کند.

         
 ------------------------------------- 

دیزین منطقه میگون که  اغلب پروانه های ساختمانی با توجه به * در مورد بالیای طبیعی اکثریت زلزله و یا سیل را حوادث طبیعی تلقی می کنند ولی پرونده ای موجود هست در 

به مالک در رابطه با سنگ لقی که در  کوهستانی بودن منطقه در اطراف کوه  صادر می شود.بعد از اینکه کوه تراشید شده شد  و دیوار حائل زده شده  و فونداسیون اجرا شده ناظر

هی به آن نمی کند و از آنجا که اتاقک کارگری بر روی فونداسیون قرار گرفته بود ،شب هنگامی با رها شدن سنگ عظیم الجثه سه کاگر باالی کوه هست هشدار میدهد ولی مالک توج

 و باید مهندسین ناظر به آن توجه فرمایند. مالک و دوکارگر همسایه فوت می شوند. بنا براین این نوع حادثه مشمول حوادث طبیعی می شود.

 قانون تامین اجتماعی 22ده ** تبصره ما

 

ته د وجود داشموضوعی که در رابطه با بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین باید حتما مورد توجه قرار گیرد پوشش بیمه ای سالهای قبل هست که حتما بای 

ن دو عبارت پوشش کامل در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای باشد و پوشش سالهای آینده که هیچ ارزشی ندارد و متاسفانه بعضی از نمایندگیهای بیمه با قرار داد

عبارت عمل  مهندسین  ناظر و طراح در شرایط خصوصی بیمه نامه خود مدعی هستند، اما در حقیقت و در عمل  در صورت  هر گونه حادثه احتمالی به این دو

را دست آویز خود قرار می دهند.  "خالف قانون"آنگاه هنگام پرداخت خسارت  نمیکنند. برای مثال اگر کارگر اتباع خارجی بدون پروانه حین حادثه فوت کرد

این کشور چنانچه بیمه گذار از قانون تخلف نماید بیمه گر ملزم به پرداخت  5بنابراین تمام موارد باید صراحتا در بیمه نامه ذکر شود. مطابق قوانین بیمه ماده 

دی باید کلیه موارد غیر قانونی تحت شرایط خصوصی در بیمه نامه صراحتا در بیمه نامه ذکر شود. مهندسین  مجری خسارت نمی باشد. برای جلوگیری از چنین بن

ارکنان را خریداری در قبال کذیصالح که بیشترین خسارات را در هنگام حادثه باید پرداخت کنند متاسفانه بیمه نامه شفافی ندارند و باید بیمه نامه مسئولیت کارفرما 

را خریداری کنند. اما در زمان بهره برداری و یا پوشش سالهای قبل که مجری  4ند یا به عنوان سایر اشخاص اسمشان را در بیمه نامه کارفرما بیاورند و یاکلوز کن

 ساختمانهایی بودند که پایانکار گرفته است و حادثه ای اتفاق افتاده هیچ بیمه ای طراحی نشده است. 

 

اور جن ناظر باید در نظر داشته باشند که بدون بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت مدنی در قبال اموال ) پالکهای مبه هر حال مهندسی 

مه ناظر هم حتما باید بی ( شروع به کار به مالک ندهند. بهتر است که مالکین را مجاب و متقاعد نمایند که حتما این بیمه نامه ها را خریداری کنند. خود مهندسین

ل ی که حداقنامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر را  با پوشش کامل علی الخصوص سالهای قبل تهیه نمایند. مهندسین مجری هم همچنین باید بیمه نامه ا

مالک بیمه نامه ها را تهیه می کند مهم است این سالهای قبل رو تحت پوشش قرار بدهد تهیه کنند. مورد دیگری که بعد از بحث بیمه نامه ها در فاصله ای که 

داخته به آن پر است که مهندسین ناظر چهار رشته  باید با مطالعه توضیحات کلیه صفحات پروانه ساختمانی و انطباق آن با  نقشه های مصوب که در جای خودش

کننده و تک ناظره در تهران این است که بعد از تهیه بیمه نامه ها توسط مالک،  می شود بررسی الزم را داشته باشند. نکته دیگر در مورد مهندسین ناظر هماهنگ

غیر  ونیک شهر بگیرد درمالک باید به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه نماید و قرارداد پسماند برای حمل نخاله را ببندد و کد رهگیری آن را از دفتر خدمات الکتر
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د حمل نخاله، دفتر خدمات شروع به کار مهندس ناظر را ثبت نخواهد کرد. لذا مهندس ناظر الزم است که به این نکته اینصورت بدون کد رهگیری قراداد پسمان

 توجه داشته باشد که فقط شامل شهر تهران است.

 

 "ناظر و طراح ینمهندس یحرفه ا یتنامه مسئول یمهنمونه کامل از ب یک"��
 : بیمه مورد محل ➕

و  یرو نظارت نقشه بردا یبرق یساتتأس یو طراح یکیمکان یساتتأس یو طراح یمعمار یآنها امور نظارت و  محاسبه سازه و طراح یگذار برا یمهکه ب یاماکن کلیه

 رساند. ینظارت گاز را به انجام م

 نامه:  بیمه موضوع ➕

، مراجع  یو شهردار یشهر یساتمجاور ، تأس یگانگذار ، بهره بردار ، همسا یهگذار در قبال ملک ، مالک ، سازنده ، سرما یمهب یحرفه ا یتاز مسئول عبارتست

 یمهب ینثالث ، تحت پوشش ا قیو حقو یقی( و اشخاص حقیران، مد یمانکاران، پ ی)اعم از کارگران ، اشخاص دفتریساختمان یپروژه ها یی، کارکنان اجرا یقانون

 باشد. ینامه م

ازه س یدر رشته ها یطراح یامحاسبات و  یاگذار در مورد نظارت و  یمهب یاشتباه حرفه ا یا، قصور ، خطا ، غفلت و  یل انگارسه یجهکه چنانچه در نت یمعن بدین

 و مسئول جبران آن شناخته شود ، ذارگ یمهو ب یدوارد آ یو مال ی، نظارت گاز ، خسارت جان ی، نظارت نقشه بردار یبرق یسات، تأس یکیمکان یسات، تأس ی، معمار

 یاقبل اخذ نموده و  یخود را در سالها یانکارکه پا یو یحرفه ا یتاز فعال یناش یساختمانها یناظر و طراح و محاسب برا ینمهندس یتمسئول ینهمچن

کاره رها شده است ،  یمهو ن یدهکه ساخت آنها به اتمام نرس ییساختمانها یابوده و  یآنها هنوز صادر نشده و در حال بهره بردار یانکارکه پا ییساختمانها

ذار مسئول گ یمهمشروط بر آنکه ب یتنامرتبط به نوع فعال یو کارها یعیطب یایبال ینباشد ، همچن ینامه م یمهب ینگذار تحت پوشش ا یمهوارده به ب یخسارتها

 باشد. ینامه م یمهب ینجبران خسارت شناخته شود ، تحت پوشش ا

از حادثه منجر  یناش یرهو غ یشامل معالجه ، غرامت ، مستمر یقانون یها ینهگذار بابت هز یمهاز ب یسازمان خدمات درمان یا یاجتماع تأمین سازمان مطالبات ➖

 22ماده  یک)تبصره اجتماعی ینگذار بر اساس مفاد قانون تأم یمهب یساختمان تحت نظارت و طراح یمانکارانبه فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارگران و پ

 باشد. ینامه م یمهب ینگذار تحت پوشش ا یمهب یتمسئول یبرا یالر ____( تا سقف یاجتماع ینمقانون تأ

 باشد. یدادگاه قابل انجام م یبدون رأ یدهد یانگر ، پرداخت خسارت ز یمهگذار و ب بیمه توافق صورت در ➖

 گر خواهد بود. یمهحداکثر تا سه سال قابل پرداخت توسط ب یآت یسالها یبرا یاتنرخ د افزایش درصورت ➖

ها کاره ر یمهن یاآن شروع شده و  ییاجرا یاتکه عمل ییپروژه ها ینباشد و همچن یصادره در سراسر کشور م یساختمان یپروانه ها یهنامه شامل کل یمهب این ➖

ر مهندس در سراس یاز سو ادرهاستحکام بنا ص ییدهایتأ یهشامل کل ینداشته و همچن یتفعالطراح در آن  یا یهعال یا یمگذار در سمت نظارت مق یمهو ب یدهگرد

 باشد. ینامه م یمهب ینگذار مسئول جبران خسارت آن شناخته شود ، تحت پوشش ا یمهکشور بوده که ب

 نامه باشد. یمهعتبار بباشد که وقوع حادثه منجر به خسارت در زمان ا یمتعهد به پرداخت خسارت م یگر در صورت بیمه ➖

خاب در انت یاریمالک و کارفرما و سازنده بوده و مهندس ناظر و طراح اخت یارآنها در اخت یریو بکارگ پیمانکاران و کارکنان و کارگران انتخاب آنکه به توجه با ➖

گردند ، تحت پوشش دارد ، لذا  یم حکومم ییناظر و طراح را که در محاکم قضا ینمهندس یمدن یها یتمسئول یهنامه کل یمهب ینا یکهکارگران ندارند و از آنجائ

فوت گردند ، و  یاو  یسال ، چنانچه در کارگاه بکار گرفته شده و منجر به خسارت بدن 26 یسال و باال 01 یرفاقد پروانه کار و کارگران ز یکارگران اتباع خارج

نامه خواهد  یمهب ینگذار تحت پوشش ا یمهگر ملزم به پرداخت خسارت بوده  و ب یمهت و جبران خسارت گردد ، بمحکوم به پرداخ ییگذار در محاکم قضا یمهب

 بود.

 : نامه بیمه شروط ➕

 باشد. ینامه خارج م یمهب یناز شمول ا یمانکارانصاحبکار و پ یتهایاز مسئول یناش یو مال یبدن های خسارت ➖

 باشد. ینامه نم یمهب ین، تحت پوشش ا ی، تخلفات و مطالبات شهردار جرایم ➖

ل در شغ یتگذار محکوم به پرداخت خسارت بواسطه فعال یمهکه در آن ب ییمنجر به صدور حکم از طرف مراجع قضا یتشکا یا و حادثه هرگونه بروز درصورت ➖

 ددخود گر ینظارت و طراح

 

 
 :نگارش و ویراستاری

 kazemi69@gmail.com                       خاطره کاظمی          مهندس

              ali14365@gmail.com                                   علی حقیقی مهندس

                                   

 مدیریت و هماهنگی گروه نگارش:

 hamed_asem@yahoo.com                        عاصمحامد  مهندس
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