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 چكیده 
 نیو ا هافتی شیور افزاساختمان در کش دیدرخواست بازار، حجم تول زیو ن نینو یهایآوربا توسعه فن ریاخ یهادر سال

 کهن یعماردر م.ترا به دنبال آورده اس یبا خود عواقب و مشكالت یستیمناطق ز ۀدر چهر رییضمن تغ د،یحجم تول شیافزا

راحان و سازندگان طمورد توجه  هاگروه ریحقوق سا زیو ن ستیز طیاحترام به مح،کارفرما یهابه خواسته می شده توجه

 در ا صرفاًرآن  یساختمان معن ۀعرص نیاز متخصص یاری)که بس یاجتماع تیمسئول یکنون طیساختمان بوده.در شرا ۀعرص

ه و در ها قرار گرفتشرکت یتوسعه برا یهابرنامه تیتعارض با موفقدر (ندینمایم ریتعب یمهندس فیوظا حیحد انجام صح

صه عر رانیه اکموضوع  نیا انیبا ب یراه و شهرساز ریوزشده. یپوشبنگاه از آن چشم یاز مواقع بنا بر مصلحت اقتصاد یاریبس

ست که نشان ا یاجتماع تی، مسئول یجامعه مهندس یهاتیمسئول نیتراز مهم یكیکرد:  انیاست، ب یخدمات مهندس

 دیساختمان پرس یاهسوال را از جامعه حرف نیا دیحرفه تا چه اندازه حساس به جامعه اطراف خود است. حال با نیا دهدیم

ر آنان د یاعاجتم تیصرفاً مسئول ای. آدانندیخود را چه دانسته و تا چه حد خود را به آن متعهد م یاجتماع تیکه مسئول

 یرادا زین یو منافع مل یعیو منابع طب ستیز طیجامعه، مح راست در براب یحرفه مهندس فیه وظادرست عمل کردن ب

او  یهااستیدر س گردد،کهیبرم ییکه به اصطالح ارسطو یواژه جامعه مدن به میپرداز یهست. در ادامه م ییها تیمسئول

ب و مشترک و آدا یاز هنجارها یامجموعه لهیشهرکه بوسبا دولت، یجامعه مهندس یهاتیدرقبال مسئول شودهیم افتی

 در.کنندیم یگقانون زند تیبرابر تحت اصل حاکم طیسازگار است که در آن شهروندان آزاد در شرا شود،یم نییرسوم تع

انون بر عهده قکه  یعام به هر گونه تعهد یمعنا در :عام و خاص است یدو معنا یدارا «یمدن تیمسئول»  یاصطالح حقوق

 شهیر كهنیز اشود، اعم ا یگفته م یمدن تیرا جبران کند، مسئول یگریوارد شده به د انیشخص قرار داده باشد تا ز ی

 »و  «یردادقرا یمدن تیمسئول»  یبه دو شاخه  یمدن تیاساس مسئول نینداشته باشد. بر ا ایداشته باشد  یقرارداد

 یا در بر مر یدادقرار ریغ تیخاص تنها مسئول یبه معن یمدن تیشود . اما مسئول یم میتقس «یقرارداد ریغ یمدن تیسئولم

 نید.مرتبط تراده اندرا مد نظر قرار  یمدن تیخاص مسئول یخود معنا یحقوقدانان در نوشته ها شتریب رانی. در حقوق اردیگ

ن ا. ب( قانوهرارداد قارتند از:الف( قانون گردند عب یمطرح م یطراح معمار کی ۀفکه در ارتباط با حر یقانون مدن یبخش ها

 .انیخسارت و ضرر و ز یادعا

 

 یقانون مدن ،یمدن تیخاص مسئول یمعنا ، یجامعه مدن ،یخدمات مهندس ،یاجتماع تیمسئول، دیحجم تول های کلیدی:واژه
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 مقدمه:
 یلعمل هااعكس  هازبیچرا که نت، سخت و بغرنج اس اریاز معمارا ن، صحبت راجع به قانون و روش عملكرد آن بس یاریبس یبرا

 دادن نشان. پندارند یممعاش خود  امرار یبرا یدیمسئله را تهد نیجر و بحث با وکال دارد و آنها ا نیبه اختالفات و همچن یفور

 اننیاطم و تیمنا جادیتواند ا یداشتن نسبت به قانون و روش عملكرد آن م یاست. آگاه لیدل یب یادیتا حد ز یواکنش نچنی

اصل  ۵ ،یقتصادابهداشت و صرفه  ش،یمناسب، آسا یبهره ده،یمنیا .دینما جادیا یدیتهد اید، بدون آنكه ترس و یخاطر نما

و حقوق  یط فناز ضواب یساختمان در نظر گرفته شده است که مقررات مذکور مجموعه ا یمل مقررات نیاست که در تدو یاساس

 انیاله با بمق نیا دارد. در یرا در پ یحقوق تیمسئول ربطیمهندسان ذ یآن به خصوص برا تیباشد که عدم رعا یم هیالرعا الزم

 یبررس رندیگ یر ممورد استناد قرا یحقوق نیمهندسان ناظر که در قوان یفریو ک یمدن تیآن، مسئول تیاهم یادآوریموضوع و 

شاره شده و ا شیخو یحقوق فیاز تكال نیاطالع مهندسعدم  حاصله، و آمار خسارات یمنیا تیعدم رعا لیشده و با ذکر دال

 نیو همچن ،یقوقح نهیارتقاء مهندسان در زم یدوره ها یدر دادگاه ها، برگزار یتخصص یها شده است که وجود شعبه شنهادیپ

به طور معمول  معمار کی .خواهد بود دیمف اریبس نه،یزم نیدر ا معماری یرشته مهندس یدر سرفصل ها یحقوق گنجاندن دروس

. به منظور انجام دینما یو ساز صرف م ساخت و یاز طراح یرا جهت انجام پروژه ها و مواجهه با مشكالت ناش یادیروزانه وقت ز

مربوطه الزم  یحرفه ا و یاز مسائل حقوق یبا درک درست همراه در تمام مراحل مربوطه هیر، داشتن اطالعات پاکار به طور مؤث نیا

 .است

ر بهت یحرفه ا تیه فعالب. به طور مثال قبل از شروع دیرا خود کنترل نما مربوط اتیو جزئ ندیاز موضوع بب یکل دگاهیدیک معمار 

  .دیآ ه عملب قاتیتحق ره،یمشارکت و غ نیه، قوانضمانت نام نیا، قوان، کدهااطالعات راجع به حدود مجوزه ،مسائل یاست برا

 :نمود یطبقه بند ریز یاصل ۀتوان در چهار دست یرا م یمعمار ۀمرتبط با حرف نیقوان قانون یطبقه بند

 یفریقانون ک .1

 یقانون مدن .2

 یقانون حقوق مدن .3

 ی. قانون ادار4

فدرال به  و یالتیا بر طبق قانون رد،یانجام پذ یاشخاص ایمردم توسط شخص و  ۀکه بر ضد اجتماع و عام یهر عمل یبه طور کل

 ای یتبهكار»ر ت یجد میجرا و« جنحه»کوچک تر  می. جرارهیو غ یاست مانند قتل ، دزد دهیگرد یطبقه بند«  تیجنا»عنوان 

 یم تیه جرم و جناسابق یکه دارا یافراد یبرا یو حرفه ا یاست که صدور جواز فن حیبه توض الزم.شوند یم دهینام«  یبزهكار

 باشد. یممنوع م ایکشور امر ک یها التیاز ا یبعضباشند، در

 یقانون مدن
که  ییاه بخش.آنها با هم است یو الزامات اشخاص و شرکت ها و ارتباط ها اراتیمربوط به اخت یحقوق خصوص ،یمدن قانون

 :شوند عبارتند از یقانون پوشش داده م نیتوسط ا

 وراثت *

 حقوق خانواده *

 قرارداد ها *

 ها ییامالک و دارا *

 انی* خسارت و ضرر و ز
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 :گردند عبارتند از یمطرح م یطراح معمار کی ۀکه در ارتباط با حرف یقانون مدن یبخش ها نیمرتبط تر

 ) قانون قرارداد هاالف

 انیخسارت و ضرر و ز ی) قانون ادعاب

 .تندهس آنیه اجراتوافق نامه ملزم ب نیکه طرف یو الزامات قانون اراتیشود به اخت ی) قانون قرارداد ها: که مربوط مالف

 کی ایخص (ش کی عمل اشتباه توسط کیانجام  یکلمه به معنا یواقع ی: که به معناانیخسارت و ضرر و ز ی) قانون ادعاب

 قیاز طر و رهیو غ حكم بازداشت تاوان،  جبران شود، مانند دادن دیگردد و با یم گریخسارت به شخص د جادیشرکت) که باعث ا

 :است ریز شرح به ان،یاز موارد خسارت و ضرر وز ییگردد. مثال ها یم یریگیدادگاه پ

 قصور و اهمال *

 تجاوز به ملک *

 تی* آزار و اذ

 یقانون حقوق مدن
حافظت م یجسم تیولل معلبه طور مثا ضیاز آحاد افراد جامعه در برابر تبع ا،یدر امر ک نیمانند قانون معلول ،یحقوق مدن مصوبات

اساس  بر.گردد یم سریم یعموم اماکن همه افراد به یامكان دسترس ،یرهنمود ها و مقررات خاص در طراح تی. با رعادینما یم

علول ثل افراد ممد خاص افرا یبرا از مسكن یبه انواع خاص یامكان دسترس ،یالتیاز مصوبات ا یمسكن عادالنه فدرال و بعض نیقوان

 .شده است ریامكان پذ

 یادار قانون
 تیاگردند. رع یم تیقوبنا نهاده شده و ت یو محل یالتیدر سطوح فدرال، ا یتوسط قانون گزار ینامه ها و مقررات ساختمان نییآ

 لفات و نقضغول تخممكن است مش معمارانخاص، طیگردد. در شرا یمردم م ۀو رفاه عام یمنیبهداشت، ا جادیمقررات باعث ا نیا

 باشد. رگزاریتأث آنان یقلمداد گردند که ممكن است بر جواز حرفه ا نیقوان نیا

 معمار یتعهدات قانون
و  یادار یها نامه نییآموضوعه، نیباشد که توسط قوان یم یمتعدد ریدرگ یمعمار، مرهون طرف ها یها والزامات قانون تیمسئول

 :است ریز موارد معماران شامل هیمطروحه عل یدعاو نیشتریگردد. معهذا ب یم تیریمد یحقوق عموم

 نقض قرارداد .1

 و مسامحه یسهل انگار .2

 معماران یقانون و عملكرد آن برا 20

 قرارداد نقض
قرارداد،  یا امضاب معمار.گردد یبا مالک م یقرارداد ۀرابط کیخاص، وارد  یقرار داد با مالک جهت ارائه خدمات کی یبا امضا معمار

 اسب به انتظاراتمن ییپاسخگو عدم.دیارائه نما یمورد نظر حرفه ا یگردد که خدمات خود را بر اساس استانداردها یمتعهد م

 یمالک، دعو ود کهش یمسئله باعث م نیگردد که ا یمدر انجام کار ریو تأخ شتریب یها نهیهز لیمورد نظر، باعث تحم یِحرفه ا

 .داد توسط معمار است قرار نقض یکه نشان دهنده  دیمعمار بنما هیبر عل یحقوق

 یو سهل انگار مسامحه
 انیو ضرر و ز خسارت شده بر طبق قانون رفتهیتوجه و مراقبت نسبت به تعهدات پذ تیاز الزامات قرارداد مورد توافق، مسئول جدا

 یمسامحه و سهل انگار قیاز مصاد ییتواند ک یم تعهدات را به انجام برساند، نیبر دوش شخص است. اگر شخص نتواند ا شهیهم
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 تیمسئول ،یدر صورت عدم وجود قرارداد کتب یو حت اریک مسامحهاز یتواند در قبال عواقب ناش یمعمار م نیگردد. بنابرا یتلق

 نیآنها و همچن فیوظا یژگیبه و یوارد شده بستگ انیضرر و ز یدر مورد ادعا قرارداد یطرف ها تیمسئول زانیداشته باشد. م

 دهیگرد فیبه طور مشخص تعر نیگردد، الزامات طرف یکه قرار داد منعقد م یمبذوله دارد. در زمان مراقبتتوجه و یاستاندارد ها

از  یچه بعض اگر.باشد یمشكل م اریبس یهر طرف، کار تیحدود مسئول نییوارد شده، اغلب تع انیضرر وز یدر مورد ادعا اما است

 و فیموضوعه تعر نیو قوان یمورد نیستاندارد توجه و مراقبت مبذوله در قوانا یها یژگیو

 :برخوردار است یا ژهیو تیاز اهم ریز تیمعمار دو مسئول یهرحال برا به.اند دهیگرد مشخص

 محض تیمسئول *

 یابتین تیمسئول *

 محض تیمسئول
نوع  نیا ممفهو.ردشخص وجود دا یبرا شهیهم تیمسئول نیا ،یسهل انگار ایو  یقانون ریغ اتیخاص، جدا از ن طیجز در شرا به

ه صورت ب 1662 سالدر ) Fletcher ( و فلچر ) Rylands ( لندز یر یبه نام ها یسیدو نفر انگل ۀدر مناقش تیمسئول

اعث برده و مجاور نشت ک هیهمسا نیزم آب موجود در مخزن آب به ،یحقوق یدعوا نیشده است. در ا دهیکش ریروشن به تصو

که  یزیچ یگهدارن لیاما صاحب مخزن آب به دل د،ینگرد مناقشه اثبات نیدر ا یگونه سهل انگار چیخسارت شده بود، اگرچه ه

ارد شده وبدان معنا بود که صاحب مخزن آب، مسئول محض خسارت  نیا.دیمحكوم گرد دهیگرد هیهمسا تیباعث آزار و اذ

 .شناخته شد

 یر مواردد ،یصرفم مواد و مصالح یمحض، ارتباط به عمل انجام شده دارد، به طور مثال، در مورد مشخصات فن تیئولمس مفهوم

 .دیستفاده نماا دیجد اقدام و از مصالح آن ضیدارد نسبت به تعو تیطرح نباشد، معمار مسئول یمصالح مصرف، اما پاسخگو نیکه ا

 مهیانواع ب
 :مربوط به ساخت و ساز عبارتند از یها مهیانواع ب نیتر مهم

 یحرفه ا تیمسئول مهیب .1

 یعموم تیمسئول مهیب .2

 قرارداد ساخت و ساز مهیب .3

 یحرفه ا تیمسئول مهیب
 ۀمیشود، ب یم مطرح هر سال در دادگاه ها یمعمار ۀحرف هیدادخواست قصور بر عل یادیدهد که تعداد ز یموجود نشان م یآمارها

ز ا یرد و بعضجود ندامورد و نیدر ا یقانون اجبار چیافراد است. اگر چه ه یمال تیحما یروش ارزشمند برا کی یحرفه ا تیمسئول

رائه ا انیارفرماکاز  یعضبرا پرداخت نكنند، اما  مهیحق ب یباال یها نهیاما هز رندیرا بپذ سکیر نیدهند که ا یم حیمعماران ترج

 گریبه شرکت د مهیشرکت ب کیاز  یحرفه ا تیمسئول ۀمیب خدمات.دانند یم یضرور شرط اشتغال شیرا به عنوان پ مهیمدارک ب

 مهیص به نوع بوجه خادر هر حال ت دیپوشش آنها، متفاوت هستند، اما با ۀریدا نیهمچن ودهند یکه ارائه م یبا توجه به خدمات

 شود مبذول داشت. یم که انتخاب ینامه ا

 یفلسفه مسئولیت مدن
مووورد  یو فلسووف قضووایی ٬ تطبیقووی ٬ حقوووقی ٬ یخیحقوووق از جهووات تووار یرشووته هووا گووریماننوود د یموودن حقوووق

از جهوووت  یگیووورد. مطالعوووه حقووووق مووودن یمووو« : در علوووت و وضوووع قووووانین وضووووعه و سووونجش  تحقیوووقمطالعوووه قرار

را افووراد  یکووه بتوانوود منووافع اجتموواع یآن و پیوودا کووردن طوورح بهتوور یاجنموواع انیووسووود وز عبارتسووت از یفلسووف
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توووا آنجاسوووت کوووه گروسووویوس در  یاهمیوووت مسوووئولیت مووودن« رسووواله حقووووق جنووو  و صووولح »  دعلمیوووتوووأمین نما

حقوووق « لووزوم جبووران ضوورر »  نیوودانوود. روشوون اسووت در ا یاز آن سووه اصوول موو یكووی راکتوواب خووود بووا عنوووان یابتوودا

 یلوووزوم جبوووران خسوووارت کوووه موضووووع اصووول یفلسوووف یاطوووالع از مبوووان صوووورتکنووود و یرا در سوووه اصووول خالصوووه مووو

از لحوواف فلسووفه  گریكوودیرفتووار افووراد بووا  ی نحوووه .اسووت ضوورورت کیوو ٬دهوود  یرا تشووكیل موو یمسووئولیت موودن

شووود کووه:  یپرسووش مطوورح موو نیووا حقوووق گوورید یبوویش از هوور جووا یدارد و در مسووئولیت موودن ییاهمیووت بسووزا

 ٬تقصووویر  ماننووود یبووور مفووواهیم یمبتنووو مووودنی مسوووئولیت ٬ یرفتوووار کننوووده وانگهووو گریكووودیبوووا  دیوووافوووراد چگونوووه با

 از کووودام هووور کوووه اسوووت عووودالت سووورانجام و حقیقوووت ٬ سوووودمندی ٬ آزادی ٬ اراده ٬ مسوووئولیت ٬ سوووببیت رابطوووه

اسووتوار  یفلسووف یبوور مبنووا یلحوواف مسووئولیت موودن نیووبرخوردارنوود و از ا یفلسووفه از اهمیووت فوووق العوواده ا دگاهیوود

باشوود و چووه اصووول و هوودف  دیووچیسووت و در اصوول چگونووه با یمسووئولیت موودن: دیووگو یبووه مووا موو فلسووفه .اسووت

 یفلسوووفه درک موووا را از آن بیشوووتر مووو دگاهیووواز د مووودنی مسوووئولیت مطالعوووه ٬روشووون اسوووت  پوووس دارد و چوووراه ییهوووا

و  یفووورد یرا بهتووور درک کنووویم و آن را بوووا اصوووول و آرموووان هوووا شینظووور سووواختار شوووود توووا یکنووود و باعوووث مووو

و  یدچووار گرفتووار یافووراد ایووآن فوورد  یکووه در نتیجووه  دیووآ یبووه بووار موو یانیووز یوقتوو .نوویماجتماعیمووان سووازگار ک

 یزنوودگ ی الزمووه کووه ٬را  یبوودبخت نیووا ی نووهیشووود کووه هز یموو مطوورح یپرسووش اساسوو نیووشوووند ا یموو یبوودبخت

 هیگووریکووس د ایوو و جامعووه ٬ انیووز ی کننووده وارد ٬ دهیوود انیووتحموول کنووده ز دیووبا کسووی چووه ٬اسووت  یاجتموواع

 جووادیا دیوورا با ییاصووول چووه نهوواد هووا نیووا تحقووق یپرسووش پاسوود داد و بوورا نیووبووه ا دیووبا یبوور اسوواس چووه اصووول

مسوووئول شوووناخته  یاز لحووواف مووودن دیوووبا انیوووز یوارد کننوووده  تووووجیهی چوووه بوووا و چووورا ٬ گوووریعبوووارت د بوووه کووورده

نظووام  یشوووده هوودف هووا و کووارکرد هووا یموو یجبووران خسووارت از کجووا ناشوو یبوورا دهیوود انیووشوووده اسووتحقاق ز

ناکووام مانوود تكلیووف  شیبووه هوودف هووا یدر دسووتیاب یکووه مسووئولیت موودن یصووورت کوودام اسووته در یمسووئولیت موودن

انطبووواق  یو سیاسووو اقتصوووادی٬ اجتمووواعی ٬ یاخالقووو یهوووا واقعیوووت توووا چوووه میوووزان بوووا یچیسوووته مسوووئولیت مووودن

 یسووواز و کارهوووا ریبوووا سوووا یچوووه ارتبووواط یمووودن مسوووئولیت کووورده دیووودارد و در صوووورت عووودم انطبووواق بوووا آن چوووه با

 دارده و ... یجبران خسارت مانند بیمه و تامین اجتماع

 یمفهوم مسؤولیت مدن
رکس بووه اسوواس اگوور هوو نیووقوووانین و مقووررات اسووت و بوور ا یكسووری تیووهوور شووخص وجووود دارد رعا یکووه بوورا یالزاموو

 ی ضووورار فوووفقوووه از آن بوووه قاعوووده ) ال ضووورر و الکوووه در  دیوووآن را جبوووران نما یسوووتیوارد کنووود با یضووورر یگووورید

 االسالم ( تعبیر شده

شوویوه بیووان شووده  نیموضوووع بوود یمسووئولیت موودن در .(توجیووه نشووده اسووت ی. )در اسووالم هوویچ گونووه ضوورراسووت

بووه  خسووارتی ٬در اثوور تقصوویر  یکلوو و بطووور انگوواری سووهل ٬ یاحتیوواط یاسووت کووه هوور کووس در اثوور و نتیجووه بوو

 یدر نتیجووه بووو ایوووعموودا  یبووودون مجوووز قوووانون هوورکس .وارد کنووود مسووئول جبوووران خسووارت وارده میباشووود یگوورید

 ایووو یآزاد ایوووموووال  ایووو یسوووالمت 1339ق.م.م مصووووب  1مووواده  /2دارد / یبیوووان مووو 7«:  ایوووبوووه جوووان  یاحتیووواط

وارد  یا لطمووه دهیووگرد جووادیافووراد ا یکووه بووه موجووب قووانون بوورا یگووریبووه هوور حووق د ایوو یشووهرت تجووار ایووحیثیووت 

 باشوود یاز عموول خووود موو یشووود مسووئول جبووران خسووارت ناشوو یگوورید یمعنووو ایوو یکووه موجووب ضوورر موواد دیوونما

 یدر برابوور او مسووئولیت مووودن نووودیگو مووی ٬اسووت  یگوووریهوور مووورد کوووه شووخص موظووف بوووه جبووران خسووارت د در

آن  دیووضوورر بزنوود با یگووریوجووود داشووته اسووت کووه )هوورکس بووه د ربووازیقاعووده عاقالنووه از د نیووضامناسووت. ا ایوودارد 

کووه بووه شووخص وارد آمووده  یضوورر ایووکووه اضوورار بووه غیوور بووه حكووم قووانون باشوود  یموووارد در مگوور ٬را جبووران کنوود 
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 یرسوود گوواه الزمووه  یموو گوورانیکووه از کووار اشووخاص بووه د ییهووا انیووز چووون اسووت نوواروا و نامتعووارف جلوووه نكنوود(.و

وارد شووده نوواروا و  انیووشووود در کجووا ز اسووت کووه معلوووم نیووا یبحووث هووا بوورا ی همووه ٬اسووت  یاجتموواع یزنوودگ

 نكووهیا یبوورا ضوورورت تحموول کوورده حكووم آن را بووه دیووجبووران شووود و در چووه مووورد با دیووخووالف عوورف اسووت و با

 یبازشوووناخت و تفووواوت هوووا یو اخالقووو یآن را از مسوووئولیت کیفووور دبایووو ٬ شوووود روشووون ٬ یمفهووووم مسوووئولیت مووودن

 یاخالقووو مسووئولیت در: یو مسووئولیت اخالقووو یمسوووئولیت موودن تفوواوت .معوووین کوورد یبووا مسووئولیت قوورارداد را آن

تووووان  ینمووودارد و یمسوووئول اسوووت و مسوووئولیتش جنبوووه درونووو یرا متوووأثر کنووود از لحووواف اخالقووو یگوووریهووور کوووس د

 دو در ضووومانت نیوووا نیدارد بنوووابرا یووویضووومانت اجرا یرا از دادگووواه مطالبوووه کووورد. اموووا مسوووئولیت مووودن یخسوووارت

در  یورود ضوورر شوورط نیسووت ولوو یآن اسووت کووه در مسووئولیت اخالقوو گوورید تفوواوت.بووا هووم تفوواوت دارنوود یوویاجرا

دو عنووووان بوووا هوووم فووورق دارد. در  نیوووا قلموووروهمچنین .آن اسوووت ارکوووان از یكووویورود ضووورر  یمسوووئولیت مووودن

 یشوووود لووویكن فاقووود مسوووئولیت مووودن یمووو جوووادیا یانسوووان مسوووئولیت اخالقووو یاز مووووارد در نتیجوووه خطوووا یبسووویار

کوچوووک از لحووواف  ییخطوووا قبوووال از مووووارد پرداخوووت خسوووارت هووور چنووود سووونگین در یدر بسووویار یاسوووت. بوووه عبوووارت

 یاخالقووو مسوووئولیت در.غیووور عادالنوووه اسوووت یاز لحووواف مسوووئولیت اخالقووو یقابووول قبوووول بووووده ولووو یمسوووئولیت مووودن

 یمووودن مسوووئولیتتقصووویر را ثابوووت کنووویم اموووا در یسوووتیفووورض کنووویم با یشوووخص را مسوووئول اخالقووو نكوووهیا یبووورا

 یداشوووته و مسوووئولیت مووودن یجنبوووه شخصووو یاخالقووو مسوووئولیت .مسوووئولیت نیسوووت جوووادیصووویر شووورط ااموووروزه تق

 یکنوود. بووه فوورض مثووال در بسوویار یرا فووراهم موو خسووارت دارد و صوورف ورود ضوورر موجبووات جبووران یجنبووه نوووع

کارفرموووا جبوووران کنووود در حالیكوووه  یسوووتیبا را کوووارگر بوووه وارده خسوووارت ٬از مووووارد در روابوووط کوووارگر و کارفرموووا 

 : یو مسئولیت کیفر یمسئولیت مدن تفاوت .ممكن است کارفرما مقصر نباشد

 : یمسئولیت کیفر فیتعر
 .است ییفررا مرتكب شود برابر قانون مسئول ک یاز افعال مجرمانه در قانون مجازات اسالم یكیکس  هر

 مسئولیت1
مووا شووده باشوود ا یشووود کووه آن فعوول مجرمانووه در قووانون بووه عنوووان جوورم پوویش بینوو یموو جووادیا یوقتوو یکیفوور

د شووو ینشووده باشوود صوورف ورود خسووارت باعووث موو یاگوور در قووانون هووم عموول جوورم تلقوو یحتوو یموودن مسووئولیتدر

توور از  بسوویار گسووترده یوصووف محوودوده مسووئولیت موودن نیووخسووارت در نظوور گرفتووه شووود. بووا ا جبووران طوورف یبوورا

 .است  یمسئولیت کیفر

 هدف2
افووراد  گووریبووه د یاسووت و کووار دهیوود انیووشووخص تحووت عنوووان ز کیووصوورفاً جبووران خسووارت  یموودن مسووئولیت

 اصووالح ٬شووخص نیسووت بلكووه بجووز مجووازات شووخص مجوورم  کیووهوودف  یامووا در مسووئولیت کیفوور نوودارد جامعووه

 .و عدالت در جامعه است امنیتنظم و جادای و فرد

 قلمرو3
ارد دوجوووود  یاز افعوووال مسوووئولیت کیفووور یهوووم متفووواوت اسوووت. در پووواره ا یو مسوووئولیت کیفووور یمووودن مسوووئولیت

 دارد وجوووود یاز مووووارد هوووم مسوووئولیت مووودن یو در پووواره ا یوجوووود نووودارد ماننووود جاسوسووو یمووودن مسوووئولیت یولووو

  و یمسئولیت مدن تفاوت .یبه صورت غیر عمد هیندارد مثل شكستن شیشه همسا یکیفر مسئولیت یول
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 : یمسئولیت قرارداد
رداد و چنوود طوورف قوورا ایوو دو ٬ کیووبووین  یاسووت کووه بووه واسووطه قوورارداد تنظیموو یمسووئولیت یقوورارداد مسووئولیت

 جانووده شوودهت خووود کووه در قوورارداد گناز طوورفین بووه تعهوودا یكوویشووود کووه در آن  یموو جووادیا قوورارداد طوورف گوورید

طوورف  وجووود قوورارداد شوورط نیسووت و بوودون وجووود قوورارداد هووم یدر مسووئولیت موودن امووا اسووت عموول نكوورده اسووت

 مسئول است.

 معماران یمدن یمسئولیت ها
 نیووات ااوقوو یکننوود برخوو یموو فیووآن تعر یبوورا یگوواهیجا یبووا خلووق آثووار خووود در هوور هنوور و زمینووه ا معموواران

 ردد و آنگوو یاثوور در آن جامعووه موو رشیتطووابق باعووث پووذ نیوومطابقووت دارد و ا یموودن قوووانین بووا محوویط و گوواهیجا

 . پندارند یجاودانه م را داشته و اثر او یهنرمند را گرام

ته دم برداشووقووآن جامعووه  یهووا افتووهیخواسووته هووا و  یجامعووه عجووین بوووده و در راسووتا یمعمووار بووا دانسووته هووا نیووا

ه جامعوو یبوورا و دیوونما ینموووده و موو یابووداع خووودار ایووو  یهنرمنوود و معمووار از تووک رو نیوودیگوور ا یتفسوویر کووه بووه

نوور و فوورم هنوور خووود را در قالووب ه سووتیهسووتند کووه میبا یمعموواران هنرمنوودان رایووز نیسووت چنوودان مقبووول یهنوور

 قابوول یردفووهوور  یایووبسووازند کووه در رو ییفضووا دیوومتبلووور کننوود با نداشووته پوور بووار کووه تووا کنووون وجووود یو بسووتر

 . ندیشده بنما فیتعر یها از آثار و شاخصه ینباشد نه آن که الگوبردار دنید

 ایووخلووق و  خووود عموول کننوود تووا بتواننوود نسووبت بووه یبووه تعهوود اخالقوو دیووهنرمنوودان با یبطووور کلوو ایووو  معموواران

د اگوور چنانچووه بنوود یقوورارداد موو یگووریکووه فوورد بووا د یزمووان . نوودیاقوودام نما یهوور زمینووه ا در عیبوود یاثوور دنیووآفر

 یلووک ناشوومعمووار در مقابوول ما مسووئولیت .كنوودجبران دیووبا یمرتكووب شووود از نظوور مسووئولیت موودن ییمعمووار خطووا

 یابطوووه رفراتووور اسوووت از  یو کارازیاسوووت کوووه ضووومان ناشووو یاز قووورارداد اسوووت اموووا تبوووع کوووار معموووار بوووه گونوووه ا

ب اسووت سووب ممكوونگووردد و یمانوودو دسووت بووه دسووت موو یموو یاحووداش شووده موودت هووا بوواق یبنووا رازیوو ٬ یقوورارداد

م قوووانون نظوووا در.شوووود کوووه طووورف قووورارداد نبووووده انووود یگوووریاشوووخاص د ایوووبوووروز خسوووارت بوووه مصووورف کننووودگان 

 یعسووواختمان بوووه عنووووان تجووواوز بوووه قواعووود اجتموووا یو طراحووو یتخلوووف از نظوووام معموووار 1352مصووووب  یمعموووار

 یعضوواتوانوود ا یموو یو سوواختمان یسووازمان نظووام معمووار یانتظووام یشووده اسووت. بووه همووین جهووت شووورا رفتووهیپذ

ر تخلووف تووا سووال محرومیووت از کووار محكوووم کنوود و در صووورت تكوورا 3ا حووداکثر توو یانتظووام یهووا مجووازاتآن را به

 .شود یدمیمحرومیت کامل تشد

 یتنهووا بووه اعضووا یمؤسسووان دولتوو نكووهای جملووه از ٬اسووت  یسووازمان اجبووار نیووعموول پیوسووتن مهندسووین بووه ا در

و  یقوووانون نظوووام معموووار 6مووواده  1کنند.تبصوووره  یارجووواع کوووار مووو« : تووواریخی کوووه وزارت مسوووكن و  از سوووازمان

در هووور محووول اعوووالم خواهووود نموووود وزارتخانوووه هوووا و مؤسسوووات دولتوووی و یوووا  شهرسوووازیدارد یبیوووان مووو یطراحووو

باشوود عووالوه بوور رعایووت مقووررات طرحهووای عمرانووی فقووط بووه اشووخاص  مووی شوورکتهایی کووه دولووت در آنووه ا سووهیم

و احوووراز عضوووویت سوووازمان مربووووط را نمووووده باشوووند کوووار  شوووتهدا حقیقووی یوووا حقووووقی کوووه پروانوووه اشوووتغال دریافوووت

 ینظوووام مهندسووو یووویناموووه اجرا ینیوووآ 16در مووواده  همچنوووین طراحوووی و اجرایوووی و نظوووارت در کارهوووای سووواختمان و

 ٬ اجووورا ٬صوووحت طراحوووی و محاسوووبه  مسوووؤولیت تأسیسوووات و معمووواری و شهرسوووازی ارجووواع خواهنووود نموووود». و 

مؤسسوووه و در موووورد  رئووویس کوووه اسوووت آموووده سووواختمان کنتووورل: « یوووا مووودیرعامل عهوووده بوووه آن نظوووایر و نظوووارت

اشووتغال  پروانووه ایوون آیووین نامووه بووه عهووده مسووئوالن واحوودهای فنووی مربوووط کووه دارای 15اشووخاص موضوووع موواده 

 کننووده شووخص حقیقووی بوووده و بووه امضووای آنهووا رسوویده اسووت خواهوود بووود و ایوون مسووئولیت قووائم بووه شووخص امضووا
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 ٬ طوووراح مهنووودس مسوووئولیت رافوووع وی امضوووای همچنوووین. شووود نخواهووود سووواقط ٬سووومت وی  بوووا تغییووور بووووده و

گوواه بوور اثوور عوودم رعایووت  هوور نوواظر کووه در رشووته مربوووط امضووا یووا تعهوود نظووارت کوورده انوود نخواهوود بووود  و محاسووب

مصوووالح  بوووردنبیوووان شووده که یو معمووار یقوووانون نظووام طراحووو 15در موواده «: مقووررات و اصوووول فنووی یوووا بووه کوووار 

 ٬ فنوووی نظوووار ٬نامناسوووب و غیووور کوووافی و یوووا مسوووامحه و بوووی مبووواالتی یوووا بوووی احتیووواطی مهندسوووان محاسوووب 

و معموواران و بووه طووور کلووی کسووانی کووه مسووئولیت صووحت انجووام سوواختمان بووه عهووده آنهووا محووول اسووت  پیمانكوواران

قوورار خواهوود  واقووع شووود مسووئول مربوووط بوور حسووب مووورد طبووق مقووررات از لحوواف کیفووری مووورد تعقیووب جرمووی

کنوود کووه مقاومووت  یموو ییتعهوود بووه سوواختن بنووا یکووه معمووار موووردی در ٬توووان گفووت کووه  ینتیجووه موو در گرفووت

 ٬داشته باشد  یا ژهیو

 معماران یمدن  یحقوق  مسئولیت
د و بوووه طوووور کمتووور راه دار یو پنهوووان خوووارجی عوامووول دخالوووت او فووون در ٬ رایووواو نووواظر بوووه نتیجوووه اسوووت. ز تعهووود

 مقصوور رمعمووا ٬ شووود خووراب بنووا اگوور ٬بووه حصووول نتیجووه مووورد نظوور اعتموواد داشووت. پووس  نسووبت توووان یمعمووول موو

بب سوو ریناپووذ و احتووراز یمربوووط بووه کووار او نبوووده و آفووات ناگهووان یکنوود خرابوو ثابووت نكووهیشووود مگوور ا مووی محسوووب

بوور  وقوووانین و مقووررات اسووت  یكسووری تیووهوور شووخص وجووود دارد رعا یکووه بوورا یالزاموو نتیجووه .آن شووده اسووت

 ه قاعووده )بووکووه در فقووه از آن  دیووآن را جبووران نما یسووتیوارد کنوود با یضوورر یگووریاسوواس اگوور هوورکس بووه د نیووا

 در .(تتوجیوووه نشوووده اسووو ی. )در اسوووالم هووویچ گونوووه ضووورراسوووت االسوووالم ( تعبیووور شوووده یال ضووورر و ال ضووورار فووو

 سوووهل ٬ یاحتیووواط یکووس در اثووور و نتیجوووه بووشووویوه بیووان شوووده اسوووت کووه هووور  نیموضوووع بووود یمسووئولیت مووودن

 .یباشووودموارد کنووود مسوووئول جبوووران خسوووارت وارده  یگوووریبوووه د خسوووارتی ٬در اثووور تقصووویر  یکلووو و بطوووور انگووواری

 یدر برابوور او مسووئولیت مووودن نووودیگو مووی ٬اسووت  یگوووریهوور مووورد کوووه شووخص موظووف بوووه جبووران خسووارت د در

 .است ضامن ایدارد 

 آنوووان اسوووت یکوووه حرفوووه  یکوووار یاسوووت کوووه صووواحبان مشووواغل در اجووورا خطوووایی ٬ یتقصووویر شوووغل و حرفوووه ا در

کووه  اسووت نیووپرسووش ا نیگونووه تقصوویرها مهووم توور نیوومعمووار در سوواختمان در ا یماننوود خطووا شوووند یمرتكووب موو

ه عمووار موظووف بوومشووود کووه بووه حكووم قووانون  یموو یاز آنجووا ناشوو اشووكال قووانونه ایوواسووت  قوورارداد از یتقصوویر ناشوو ایووآ

فوواد م ایووکووه آ دیووآ یبووه میووان موو دیووترد نایوو ٬کنوود  تخلووف باشوود پووس اگوور یموو شیخووو یشووغل ینظووام هووا تیوورعا

 حكم قانون راه ایگرفته  دهیرا ناد یقرارداد خود با مشتر

  ته انوود بوورهم نزنوود را کووه طوورفین در قوورارداد خووود داشوو نظمووی و تعووادل قووانون بووه اسووتناد اگوور ٬موووارد  نگونووهیا در

 یقصوویرها را قووراردادت نیووا دیووبا یبووه طووور کلوو ولووی ٬قووانون اسووتناد کنوود  ایوودارد کووه بووه قوورارداد  اختیووار دهیوود انزیوو

 نیووه ااسووت کوو نیووکووه بوور دوش دارنوود ا یمهووم در مفوواد تعهوود ینكتووه  یو شووغل یحرفووه ا یتقصوویرها در .شوومرد

 رد ٬سوویله و نتیجووه معووین اسووت و تعهوود معمووار تعهوود بووه نتیجووه اسووت نووه تعهوود بووه آوردن تعهوود نوواظر بووه فووراهم

او  داشووته باشوود تعهووود یا ژهیووکنوود کووه مقاومووت خوواص و و یموو ییبنووا تعهوود بووه سوواختن یکووه معمووار موووردی

بووه  از عهووده خسووارت دیوومحسوووب شووده و با مقصوور معمووار شووود خووراب بنووا اگوور پووس ٬ اسووت نتیجووه بووه تعهوود٬

 همووان ایوو یبووه علوول خووارج بلكووه مربوووط بووه کووار او نبوووده یثابووت کنوود کووه خرابوو نكووهی.مگر ادیوووجووود آمووده برآ

 .شود یم یصورت از مسئولیت بر نیفورس ماژور بوده که در ا

 من اهلل توفیق و
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