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قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور
در روش سه عاملی
عباس قاسمی حامد – 1ابراهیم

سرخه2

تاریخ دریافت 8932/8/82 :تاریخ پذیرش8932/2/83 :

چکیده
یکی از مهمترین روشهای تحویل و اجرای پروژه روش سنتی سه عااملی اسا
در این روش خامما مهنامم مشااور ماه موجار اارارداد در اختیاار ارفرماا اارار
میگیرد ما اینحال ماهی ار مهنمم مشاور ماعث شمه تا مسئولی ممنی اراردادی
ایشان محمود مه المرو تراضی طرفین نگردیمه و دول ما وضع آئین نامه ،مخشانامه و
دستورالعملها ی مختلف در تبیین و تعیین این مسئولی و المرو آن نقش مسزایی ایفا
نمایاام شاارایو عمااومی همسااان اراردادهااای خاامما مشاااوره در زمااره اینگونااه
دستورالعملها اس در منم  8ماده  82شرایو مذ ور دامنه و المرو زمانی مسائولی
اراردادی مهنمم مشاور در مقامل ارفرما مه زماان پاا از پایاان عملیاا اجرایای و
تحویل اطعی پروژه تسری دادهشامه ،رویکاردی اه مناا ماه طبیعا و ماهیا اار
مهنمم مشاور ،در اوانین سایر شورها نیز مورد توجه ارارگرفته اس  ،ما این تفاو
ه منم مذ ور ،مه ذ ر عباار «معامها» ،ماهعنوان معیااری جها تعیاین ماازه زماانی
تحمیل مسئولی مر مهنمم مشاور ا تفا و از تعیین مم مشخصی در این خصاو
خودداری نموده اس مر این اسام عمال و منطق حقاوای ایااام ماینمایام تاا ماا
لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر اوانین ،ایام مزماور تفسایر و نقیصاه ماذ ور در
شرایو خصوصی پیمان رفع گردد
واژگان کلیدی :مسئولی ممنی اراردادی ،مهنمم مشاور ،ارفرما ،شرایو عماومی
پیمان ،موافق نامه و شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره.
 1استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهیم مهشتی (نویسنمه مسئول) aminimansour@yahoo.fr
 2دانشاوی د تری حقوق خصوصی دانشگاه شهیم مهشتی e.sorkheh@scu.ac.ir
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مقدمه
یکاای از روشهااای خریام و تاهیااز خاامما عمااومی 1روش طراحاای ،منااصااه و ساااخ
( 2)DBBاس

در این سیستم اجرا و تحویل پروژه 3ه ماه روش ساه عااملی یاا سانتی شاهر

پیما رده اس

مرخلاف روشهای دیگار ،مهنامم مشااور توساو ارفرماا انتخاام و پاا از

مرگزاری اسناد منااصه و انتخام پیمانکار ،مر ار وی نظار می نم  4مناامراین در ایان سیساتم
ساخ

و اجرا ،مهنمم مشاور مهموجر ارارداد منعقمه ما ارفرما و در چارچوم مفاد عمومی

و خصوصی پیمان و مر اسام اسناد و ممارک پیوس

پیمان ،نسب

مه ارائه خمما (مطالعاا

و طراحی یا نظار و یا هر دو) مه ارفرما اامام مینمایم ه این روش مهعنوان یکی از امیمی
ترین و پر ارمردترین شیوه تحویل پروژه 5در ا ثر شورها منامله امریکا اس

 6در شور ماا

نیز ما وجود گرایش ارفرما (دول ) مه روشهای دیگر اجرای پروژه ،7منا مهضارور و نیااز،
هنوز این روش ساخ

از اابال میشتری مرخوردار اس

مااین ارفرمااا و مهناامم مشاااور ،سااازمان ماامیری

مر همین اسام و مهمنظور تنظیم روامو
و مرنامااهریاازی (سااامق) 8در راسااتای تهیااه

استانماردهای اجرایی طرحهای عمرانی در چارچوم ضوامو فنی و اجرایای شاور (موضاو
ماده  89اانون مرنامهومودجه مصوم  )8938و مهمنظور هماهنگ نمودن فعالی هاای عمرانای
طی مصومه شماره  82232 /82383مورخ  8933/2/2هیا وزیران نسب

مه تهیه و املاغ

دستورالعمل نحوه تکمیال و تنظایم موافق ناماه ،شارایو عماومی و پیوسا های اراردادهاای
خاامما مشاااوره شااماره  823/228-32/8222مااورخ  8933/22/83مااینمایاام در ایاان
موافق نامه وظاایف و تکاالیف مهنامم مشااور از جملاه مسائولی

وی در مقامال ارفرماا و
1

. Public Sector Procurement.
2. Design-Bid-Build System.
3. Delivery Project Systems.
 4در روشهای دیگر اجرای پروژه مه ماننام اراردادهاای طارح وسااخ ( )Design-Build systemمهنامم مشااور
توسو پیمانکار انتخام می شود و مسئولی امل پروژه تا تحویل لیم مهطور تضامنی مر عهمه پیمانکار و مشاور میماشم
5. Delivery Project System.
6. G.S Kelley, Construction Law and Introduction for Engineering, Architects, and
Contractors, John Wiley & Sons, Inc, 2013, p.40.
 7مه عنوان مثال در پروژه های نفتی ترجیح ارفرما مرآن اس ه ،ارارداد در االر ارارداد طرح و سااخ Turnkey
) Contract(EPCمنعقم گردد همچنین سیاستگذاری و تمایل دول در گساترش ساهم مخاش خصاو در عماران و
ساخ پروژه های زیرمناایی نیاز موجار شامه اسا تاا روشاهای مشاار عماومی – خصوصای ( Public-Private
 )Partnershipمنامله روش ساخ  ،مهاره مارداری و انتقاال ( )Build, Operate, Transferنیازدر ساایر مخشاهای
عمرانی چون آزاد راهها ،مناطق تفریحی ،تااری وغیره گسترش پیما ننم
 8سازمان مرنامه و مودجه فعلی
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ماا ایان حاال منام  8مااده  82شارایو عماومی

همسان اراردادهای خمما مشاوره ،ما آوردن عبار «معمها» از تعیاین ماازه زماانی مشخصای
جه

تحمیل مسئولی

اراردادی مر مهنمم مشاور خودداری نماوده اسا  ،اماری اه تفسایر

موسع از آن علاوه مر اینکه میتوانم در عمل موجر اختلافا عمیمه میاان ارفرماا و مهنامم
مشاور شود ،چنمان ما اصول عمال
مر آن اس

و انصاف سازگار مه نظر نمیرسم لذا در ایان مقالاه ساعی

تا مه این پرسش پاسخ داده شود ه دامنه و المرو زمانی مسئولی

مهنامم مشااور

در مقامل ارفرما درروش سه عاملی تا ااس ؟ مهمنظور نیال ماه ایان مقصاود مقاممتا ضامن
ارائه تعریفی از مهنمم مشاور و میان نقش و نو تعهما وی در مقامال ارفرماا ،ساه پرساش
اساسی ذیل طرح و پاسخ هر یک ارائه میشود
 -8آیا منظور اانونگذار در منم  8ماده  82شرایو عمومی همساان اارا رداهاای خامما
مشاوره تسری مسئولی

مهنمم مشاور مه زمان معم تحویل اطعی اس ؟  -8در صور پاساخ

مثب  ،آیا چنین مسئولیتی ،اراردادی تلقی میشود و  -9چنانچه اائل مه تسری چنین مسائولیتی
مه زمان معم از تحویل اطعی و اراردادی مودن آن ماشیم ،مازه و المرو زمانی چنین مسئولیتی ماا
لحاظ عبار «معمها» منمرج در منم  8ماده  82شرایو عمومی مذ ور تا ااس ؟
-1تعریف مهندس مشاور و تبیین نقش و نوع التزام وی درروش سنتی سه عاملی
 :1-1تعریف مهندس مشاور

انامن مینالمللی مهنمسین مشاور ( 1)FIDICدر تعریف مهنمم مشاور آورده اس «مهنامم
مشاور شخصی اس

ه توسو ارفرما و مهمنظور اجارای موضاو ااراردادی اه  -در ضامائم

منااصه تعیین گردیمه  -انتصام میگردد»  2ماده  3شرایو عمومی پیمان نیز در تعریاف مهنامم
مشاور میان میدارد «مهنمم مشاور شخص حقیقی یا حقوای اس

اه مارای نظاار مار اجارای

ار ،در چاارچوم اختیاارا تعیینشامه در اساناد و مامارک پیماان ،از ساوی ارفرماا معرفای
میشود» و مالاخره منم  3ماده  8شرایو عمومی همسان اراردادهای خامما مشااوره نیاز از ماام
1. Fédération Internationale des Ingénieurs-conseils (The International Federation of
Consulting Engineers).
2. Michael D. Robinson, An Employer’s and Engineer’s Guide to the FIDIC
Conditions of Contract Independent Consulting Engineer, John Wiley & Sons, Ltd.,
Publication 2013, p.74.
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تعریف مهنمم مشاور آورده اس
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ه «مهنمم مشاور طرف دیگر امضاا ننامه اارارداد اسا

ه اناام خمما موضو ارارداد را تعهم می نم جانشینان ااانونی و نماینامگان ماااز مهنامم
مشاور ،در حکم مهنمم مشاور هستنم»؛ منامراین مهنمم مشاور شخصی اس (اعم از حقیقای یاا
حقوای) ه اناام خمما موضو ارارداد 1را در مقامل ارفرما تعهم مینمایم
مهاینترتیر در این روش (سیساتم طراحای ،منااصاه و سااخ ) ،ارفرماا عمامتا ماهمنظور
نظار مر اجرای عملیا پروژه ،اراردادی ما مهنمم مشاور منعقام مینمایام تاا در چاارچوم
اختیارا تعیینشمه در اسناد و مامارک پیماان نساب

ماه عملکارد مااری طارح یاا پیمانکاار

نظار داشاته ماشام؛ مناامراین وظیفاه نظاارتی مهنامم مشااور در مرحلاه اجارای پاروژه عملاا
پاازانتخام پیمانکار ه مر اسام مقررا مرموط مه اانون مرگزاری منااصاا مصاوم ساال
 8929/88/9صور میپذیرد ،آغاز میگردد
 :1-2نقش 2و جایگاه مهندس مشاور درروش سه عاملی

مهنمم مشاور ،در طی عملیا اجرایی پروژه ،ممکن اس مهعنوان طراح یاا نااظر یاا هار دو
ایفای نقش نمایم منم  8-2دساتورالعمل نحاوه تکمیال و تنظایم موافق ناماه ،شارایو عماومی و
پیوس های اراردادهای خمما مشاوره ،مقررا ایان دساتورالعمل را مارای خامما مطالعاا
(مامطالعه و طراحی) و نظار (خمما مرحله ساخ و تحویال) و یاا هار یاک ماهتنهایی دارای
ارمرد میدانم مرحله مطالعا و طراحی ،مرحله ابل از مرگزاری منااصه و انتخاام پیمانکاار را
شامل میشود پا از انتخام پیمانکار مر اسام مقاررا مرماوط ماه ااانون مرگازاری منااصاا
مصوم سال  8929/88/9مهنمم مشاور مر طبق ماده  3شرایو عماومی پیماان ،جها نظاار
مر اجرای ار ،در چارچوم اختیارا تعیینشمه در اسناد و ممارک پیمان ،از ساوی ارفرماا ماه
پیمانکار معرفی میشود دروااع مهنمم مشاور در این مرحله ،نقش حلقه ارتبااطی میاان ارفرماا
و پیمانکار را ایفا می نم وی مکلف اس تا دستورا

ارفرما را مه پیمانکار منتقال نماوده و مار

پیشرف عملیا اجرایی ،در طی مراحل ساخ مر طبق ممارک و اسناد پیمان نظاار نمایام در
 1منظور از خمما عبار از فعالی ها و اامامهایی اس ه در اجرای موضو ارارداد ،از ساوی مهنامم مشااور تعهام
شمه اس (منم  2ماده  8موافق نامه شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشااوره) ایان خامما  ،خامما اصالی
ارارداد تلقی میشونم ه مایم آنها را از خمما جنبی ه اصاولا جاز خامما موضاو اارارداد ماه حساام نمایآینام و
مسئولیتی مالطبع مرای مهنمم مشاور در پی نخواهنم داش  ،متمایز رد (ماده  89موافق نامه)
2. Rule.
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ایناا ،مهمنظور تبیین جایگااه و نقاش مهنامم مشااور در طای پروساه سااخ و ماهتبع آن توجاه
مسئولی مه وی ذ ر دو نکته ضروری مه نظر میرسم ،نکته اول اینکه هرچنام مهنامم مشااور از
طرف ارفرما مه پیمانکار معرفی میشود ،مااینحال از این نکته نبایم اینگونه مرداشا نماود اه
وی نماینمه ارفرما اس
اس

ایان امار ماه ساهول از تبصاره  8مااده  82موافق ناماه ااملمرداشا

در این مقرره تائیم ارفرما در هرحال رافع مسئولی مهنمم مشااور شاناخته نشامه اسا

ضمن اینکه مهنمم مشاور منا مه ماهی و طبیعا

اار تخصصای خاود در اماور محولاه مساتقل

عمل مینمایم مه همین جه آثار نماینمگی مر عملکرد وی مار نمیشاود و در صاور اصاور و
ایااد ضرر شخصا مسئول و مکلف مه جبران خسار وارده میماشم
در مقررا فیمیک نیز مهنمم مشااور در طاول حیاا پاروژه نقاشهاای مختلفای چاون
طراح ،1نماینمه ارفرما ،2ناظر ،3گواهی دهنمه ،4میانای 5و داور را ایفا می نام مااینحاال در
همه موارد مهعنوان یک فرد مستقل و مر طبق مفاد اراردادی در مقامال ارفرماا مسائول فار
شمه اس

 6نکته دیگر اینکه پیمانکار تنها ما ارفرما ارارداد منعقم مینمایم و هیچگوناه رامطاه

اراردادی میان پیمانکار و مهنمم مشاور مه وجود نمیآیام ماه هماین لحااظ درصاورتی ه از
عملکرد مهنمم مشاور خسارتی مه پیمانکاار و یاا نماینامگان وی وارد آیام ،ایشاان نااگزیر از
توسل مه اواعم عام مسئولی

اهری جه

جبران خسار وارده مر خویش اس

 -1-3مفاد التزام مهندس مشاور درروش سه عاملی

یکی از سوالا مطرح در خصو
تعهم وی از جنا تعهم مه نتیاه اس

مفاد التزام و تعهم مهنامم مشااور ایان اسا
یا مهوسیله7؟ مقممتا میمایس

میان داش

اه آیاا

ه در تعهم ماه

نتیاه متعهم حصول نتیاه خاصی را در مقامل متعهمٌله ،تضمین مینمایام ماننام تعهام متصامی
حمل ونقل مه سالم رسانمن الا مه مقصم در این نو تعهم ،صرف عمم حصول نتیاه موردنظر
خود میانگر تقصیر اس  ،مگر اینکه متعهم عمم حصاول چناین نتیااهای را ماه حادثاه خاارجی
1. Designer .
2. Employer’s agent .
3. Supervisor.
4. Certifier .
5. Adjudicator .
6. Nael G. Bunni, The FIDIC Forms of Contract, Third Edition, Blackwell publishing
2005, pp.155 - 184.
7. Obligations de moyens et obligation de résultat(obligation means and obligation to
achieve a certain result ).
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منتسر نمایام اماا در تعهام مهوسایله صارف ساعی و تلااش متعاارف متعهام در حصاول نتیااه
موردنظر ملاک ارار میگیرد ،ماننم تعهم پزشک در مقامل میمار  1مرخی از نویسنمگان مر ایان
ماورنم چنانچه موضو تعهم ناظر مر ار معین ماشم ،تعهم مه نتیاه 2ولی چنانچه تعهم یا تکلیف
مه مواظب

ماشم تعهم مهوسیله اس

نتیاه میداننم

مر هماین اساام تعهاما ااراردادی را از جانا تعهام ماه

3

مر اسام ماده  2شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره ،مهنمم مشااور مکلاف
اس تا ما مه ارگیری حما ثر مهار و دا خامما موضاو اارارداد را ماه ساراناام مرساانم
ماده مذ ور این شبهه را القا مینمایم ه تعهام مهنامم مشااور از جانا تعهام مهوسایله اسا
مااینحال این تفسیر ما طبیع و ماهی خمما مهنمم مشاور ،مهویژه در مرحلاه طراحای اه از
اصول و استانماردهای دایق فنای و مهنمسای تبعیا مینمایام و احتماال در محاسابا آنهاا راه
نمارد ،چنمان سازگار مه نظر نمیرسم ،مضاف مر آن اراده و همف طارفین (ماهویژه ارفرماا) مار
آن اس تا ما انعقاد چنین اراردادی ،مه نتیاه مقصود ه همانا تحویال اار مایعیار و منطباق ماا
اسناد و ممارک پیمان و ما رعای

لیه استانماردها و اصول فنی و مهنمسی اسا مرسام؛ مناامراین

مستفاد از اراده طرفینی ،تحقق ار معاین و حصاول نتیااه مقصاود انگیازه و مبناای انعقااد چناین
عقمی اس  ،ما تکیه مر این وااعیتی اس

ه ا ثر حقوامانان جنا چناین تعهاماتی را متفااو از

حِرَف دیگر دانسته و آنها را از نو تعهم ماه نتیااه دانساتهانم  4از ظااهر منام  8مااده  82شارایو
عمومی نیز همین مرداش اامل استنباط اس

ماده  238اانون ممنی مصار 5و منام  8مااده 8338

اانون ممنی فرانسه نیز از این نظر پیروی نمودهانم مر اسام این منم مسائولی طاراح ،تکنساین یاا
سایر اشخاصی ه مهموجر اارارداد اساتخمامی اار توساو مالاک اساتخمام شامهانم مفارو
انگاشته شمه و چنین شخصی نمایتوانام خاود را از مسائولی مبارا نمایام مگار اینکاه ماه حادثاه
1. Boris Starck, Droit Civil, Obligations, Librairies Techniques,1972,no.1738,p.523.
 2السنهوری  ،عبمالرزاق  ،الوسیو فی شرح اانون الممنی ،نظریه الالتزام مه وجاه عاام ،مصاادر الاالتزام ،دار الاحیاا تارا
العرمی میرو – لبنان .233 8322
 3اتوزیان ،ناصر ،الزام های خارج از ارارداد ،مسئولی ممنی ،جلماول ،انتشاارا دانشاگاه تهاران  ،8933 ،شاماره832
. 922
 4اتوزیان ،همان منبع ،شماره  ،939 833عبمالسمیع الأودن  ،سمیر ،مسئولیته المهنامم الاستشااری و المقااول فای
ماال العقود الممنیه و عقم تسلیم المفتاح ،منشأه المعارف ،الاسکنمریه8222 ،م 29 ،
 5از ماده  238اانون ممنی مصر نیز همین معناا مرداشا شامه اسا « عبامالرزاق السانهوری ،الوسایو فای شارح ااانون المامنی،
المالم الاول ،العقود اوارده علی العمل ،المقاوله ،الو اله ،الودیعه و الحراسه ،دار احیا ترا العرمی»892 ،8322 ،

قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور درروش سه عاملی

893
2

 مااینحال مرخی مسئولی وی را تعهام ماه وسایله دانساتهانام1 خارجی یا اوه ااهره استناد نمایم

رویه در حقوق انگلیا در این زمینه متشت اس مرخی مر مبتنی مودن مسئولی مهنامم مشااور
 در اجارای اماور4  نظر دارنام و عامم رعایا مهاار و مواظبا3مر تقصیر ناشی از سهلانگاری
 اانون عرضه الاا و خامما مصاوم89  (ماده5 محوله را لازمه توجه مسئولی مه وی دانستهانم
اار

 ما اصلاحا معمی نیز از این نظر تبعی نموده اس ) در مقامال عامهای نیاز ماهیا68328

،  دانساته و در صاور ماروز خساار7»وی را تاامع ااعامه «مناسار ماودن مارای هامف مقصاود
 این اختلاف در حقوق امریکا نیاز ماه چشام میخاورد8 مسئولی محض مرای ایشان اائل شمهانم
 و جااورج10 ریچااارد اپسااتین،9 مرخاای از نویساانمگان ناماامار ایاان شااور چااون ملااوین ایزنباار
 مر مبتنی مودن مسئولی اراردادی مر تقصیر تأ یمدارنم و مرخی مهماننام رامار اساکا11وهن
12

و ریچارد پزنر مر مسئولی محض صحه گذاشتهانم

) مشااور مسائولیتی مایش از ایفاای8222(  تاام سافیم فیامیک9،9،8 مر اساام شارط
و وشاش متعاارف

 مراابا، تعهما خویش مر طباق شارایو ااراردادی و ماا لحااظ مهاار

ماه مهنامم مشااور

 ماوجود توجه مسئولی2،8،8  نیز منم8283  در ویرایش پنام13

مهاار و

نماش

 عامم رعایا، مبنای چنین مسائولیتی را ما اان،در مقامل هرگونه نقض اراردادی

1. Comparative Study about Consulting engineers’ liability and Insurance Requirements
across Europe. Update 2014. European Federation of Engineering Consulting Association
(EFCA). http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/ELOKET/12868/EFCA%20 booklet%20
Land%20I_May%202014_final.pdf
2. P, Malinvaud, Responsabilité des constructeurs (droit privé) : responsabilité de droit
commun, dans Droit de la construction, Dalloz Action, 2008, n°477.p.80
3. Negligence.
4. Skill & Care.
5. Julian Bailey, Construction Law, Volume, I , II,III, First Edition, Published 2011, by
informa Law, from Routlede, p.1164 , David Chappell, The JCT Design and build Contract
2005, Third Edition,2007,p.44, Michael F. James, Construction Law, THE MACMILLAN
PRESS LTD, First published 1994. P.89, Nael. G Bunni, Ibid, p.202.
6. Supply of Goods and Services act 1982.
7. Fitness for Intended Purpose.
8. Will Hughes, Ronan Champion and John Murdoch, Construction Contracts, Law and
Management, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015, p.168.
9. Melvin Eisenberg.
10. Richard Epstein.
11. George Cohen.
12. Omri Ben-Shahar »Fault in American Contract Law« University of Chicago Law
School, Journal Articles, 2009, htp://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles.
Richard A. Posner, » Fault in American Contract Law « Michigan Law Review, Vol. 107,
No. 8 (Jun., 2009), pp. 1349-1363, Published by: The Michigan Law Review Association,
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
13. Conditions of Contracts for the new Client / Consultant Model Services Agreement 5th
Edition (2017 White Book).
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مرااب

دانسته اس

1

نتیاه اینکه از میان نظریا امرازی ،مه نظر میرسم نظریهای ه التزام مهنامم مشااور را از
جنا تعهم مه نتیاه میدانم ما ماهی

و طبیع

فعالی

مهنمم مشاور همخوانی میشاتری دارد؛

منامراین چنانچه مهنمم مشاور مه تعهم خاود عمال ننمایام و مهواساطه اساتی در اار ،نتیااه
موردنظر حاصل نگردد ،وی مسئول خواهم مود مااینحال سوال مهام و مطارح ایان اسا
فر

مسئولی

عقود دیگر فر

اه

مهنمم مشاور در مقامل چنین استی و یا نقص تا چه زماان اساتمرار دارد در
مر ایان اسا

اه مسائولی

ماا ایفاای تعهاما ااراردادی پایاان میپاذیرد،

مااینحال شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره ،منا مه ماهی
آن را مه زمان معم از ایفای تعهم نیز تسری داده اس
راهکار مناسر حقوای ،جه

ار مهنمم مشاور

ماه هماین خااطر و ماهمنظور دساتیامی ماه

تعیین المرو زمانی چنین مسئولیتی ،سعی مار آن اسا

تاا ضامن

مهرهمنمی از تاارم نظامهای حقوای دیگر ،مه تبیین و تشریح مسائل مبتلامه در ایان خصاو
مپردازیم
 -2تسری مسئولیت قراردادی مهندس مشاور به زمان پس
درروش سه عاملی
تحویاال عماال حقااوای یکجانبااه اسا

از توویس( طقیعسی

ااه توسااو ارفرمااا نسااب

مااه عملیااا اجرایاای

سازنمگان داده میشود چنین (گواهی) خلاصی از مسئولی  ،تنها توسو ارفرما یا نماینامگان
اانونی وی و یا سی ه مهموجر ارارداد چنین اختیاری دارد اامل اعطا میماشم  2مرخای نیاز
ازلحاظ اانونی آن را عملی دانستهانم ه مهموجر آن ارفرما عملیا اجرایی صاور گرفتاه
را مهصور مشروط یا ممون شرط میپذیرد 3دروااع تحویل اطعی را میتوان ،تحویال مامون
عیر و نقص موضو پروژه اجرایی ،پا از گذش

دوره تضامین دانسا

توضایح اینکاه در

اجاارای پروژههااای عمراناای گاااه سیسااتم تحویاال یااک مرحلااهای 4و گاااه سیسااتم تحویاال
1. Paul Prescott, changes to the FIDIC White Book 2017, how will the new edition
affect you? Pinsent Masons
2. Henri et Leon Mazeaud, Jean Mazeaud, Lencon de Droit Civil, Tome Troisieme,
Cinquieme Edition,1965.no1371,p.792.
3. Marianne Faure-Abbad, Droit de la construction, L'essentiel du Droit de la
construction, 5eéd. 2014, p.67.
4. système de réception unique.
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دومرحلهای 1توسو ارفرما انتخام میشود در سیستم تحویل دومرحلهای نیاز ،در امتاما اار
مهصور موا  2مه ارفرما تحویل داده میشود تا عیوم احتمالی آن در طای دورهای اه ماه
دوره تضمین 3شهر دارد مرطرف گردیمه و ار مهصور اطعی 4تحویل ایشان شود شرایو
عمومی پیمان ،سیستم دومرحلهای را جها

اجارای پاروژههاای عمرانای مرگزیامه اسا

اسام ماده  93شرایو مذ ور پیمانکار مکلف اس
آماده شمن طرح جه

 5مار

پاا از اتماام عملیاا موضاو پیماان و

مهرهمرداری ،از مهنمم مشاور تقاضا نمایم تا هیاا تحویال مواا

تشکیل دهم  6هیا مذ ور چنانچاه عیار یاا نقصای مشااهمه ننماینام ،ماهطور مواا

را

اار را

تحویل میگیرنم ،در غیر این صور  ،معایر صورتالسه و مه پیمانکار دستور رفاع آنهاا داده
میشود پا از تحویل موا  ،دوره تضمین  88ماه (مطامق ماده  3موافق نامه شرایو عمومی
پیمان) شرو مایشاود درصاورتی ه پاا از مام ماذ ور عیبای حااد نشاود ،مار اساام
صورتالسه هیا تحویل اطعی ،ار مه ارفرما تحویل میگردد
حال این سوال مطرح اس

ه آیا مسئولی

مهنمم مشاور محمود مه تحویل اطعای اسا

یا مه زمان پاازآن نیز تسری یافته اس ؟
منم  8ماده  82شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره در این خصاو

اعلاام

ماایدارد «تأییاام خاامما و یااا تصااویر ماامارک و گاازارشهااای مطالعااا  ،محاساابا و یااا
طراحیهای مهنامم مشااور از ساوی ارفرماا ،از مسائولی های مهنامم مشااور در رعایا
استانماردها و اصول علمی و فنی نمی اهم و درهرحال ،مهنامم مشااور مسائول و جوامگاوی
اسااتیهااایی اسا

ااه مااه علا

نقااص 7ااار او معاامها در ااار مشاااهمه شااود» در ایاان مناام

1. système de double réception .
(2. Réception Provisoire (provisional taking over
3. Maintenance Period.
4. Réception definitive (definitive or final taking over).
 5در حقوق فرانسه نیز در پروژهای دولتی نیز همین سیستم انتخام شمه اس
F. Llorens, Contrat d’entreprise et marchés de travaux publics (contribution `a la
comparaison entre contrat de droit privé et contrat administratif ), Thèse de droit, Paris,
L.G.D.J., 1981, p. 529.
 .6در حقوق فرانسه دوره تضمین تحویال امال و مای عیار و نقاص ( )La garantie de parfait achèvementنیاز پایش مینای
شمه ه در مم یک سال معمار و پیمانکار مکلف شمه انم ،مه دستور ارفرما نسب مه رفع عیر اامام نماینم (منم  2ماده )8338
 .7مقصود از نقص در ماده مذ ور ،اصور مهنمم مشاور در ایفای تعهام خاویش مبنای مار تهیاه و تامارک مامارک موضاو
پیمان مر اسام استانماردها ،مقررا و دستورالعمل های فنی و محاسباتی اس عمم رعای ایان مقاررا مای توانام موجباا
استی در ار و اضرار ارفرما را ماعث شونم خواه این اضرار مه واسطه عمم امکاان انتفاا ماورد نظار از پاروژه اجرایای ماشام
(عمم النفع) یا ضرر مادی ناشی از عمم امکان مهره مرداری یا خرامی تمام یا اسمتی از عملیا اجرایی
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استیهایی ه « معمها» مه عل
اس

نقص اار حااد میشاود را متوجاه مهنامم مشااور نماوده

حال این سوال ااملطرح اس

از تحویل اطعی اس

ه آیا عبار «معمها» در منم مذ ور ناظر ماه مرحلاه ابال

یا معمازآن را نیز درمرمیگیرد؟

در پاسخ مه این پرسش مرخی از نویسنمگان اائل مه ایان امار هساتنم اه واژه ا معمهااا مباین
زمانی اس

ه استیهای اعمال مهنمم مشاور از امتامای شارو

اار تاا پایاان مام و اتماام

ارارداد ظاهر شود پا این تلقی ه مهنمم مشاور معم از پایاان اار اعام از طراحای ،مطالعاه و
نظار مر پروژه نیز مسئول اعمال خود اسا  ،املاا غلاو و مرداشاتی نادرسا اسا

اگار ایان

مرداش درس ماشم مایم مهنمم مشاور را از زمان انعقاد ارارداد تا آخر زماان مسائول شاناخ
حالآنکه چنین طرز تلقی ما اصول حقوای مباین دارد ،زیرا خلو مسائولی ناشای از اارارداد ماا
مسئولی ممنی خارج از ارارداد مههیچعنوان صحیح نیس

در مسئولی اراردادی ،هار متعهامی

تا مم ارارداد و ایفای موضو آن در مرامر طرف خود مسئول اس و تسری آن مه معم از مام
ارارداد اولا مایم مقیم مه مم معینی ماشم ه مه آن «دوره تضامین یاا گاارانتی» میگوینام و ثانیاا
مسئول دانستن متعهم در مرامر تعهما خود ممون ذ ر مم فااام اثار ااانونی اسا

نگارنامه در

ادامه و در میان نتیاه اعلام میدارد «پا هرگاه پا از پایان ارارداد مشااوره ،خساارتی ماه پاروژه
وارد شود در این صور

ارفرما حق نمارد مه اسام پایاانی منام  8مااده  82اارارداد خامما

مشاوره استناد نم ه مهزعم وی مهنمم مشاور مسئول استیهایی اس
مشاهمهشمه اس

ه «معامها» در اار او

در این حال  ،دادرم دادگاه میتوانم مررسیهای ارفرما را نیز مامنظر اارار

داده و درصورتی ه از روی غفلا متوجاه اساتیهای اار مهنامم مشااور در زماان اارارداد
نشمه ،مهنمم مشاور را از این مسئولی مبرا دارد و ارفرما را در این خصو
این تفسیر از ماده مذ ور چنمان اامل دفا نیس

وااعی این اس

مسئول شناسام»

1

ه تفسیر نگارنامه از عباار

«معمها» و اینکه دامنه و محمودهای را نمیتوان مر اسام آن شناسایی نمود درسا و ماه جاسا ،
مااینحال تلقی و تفسیر ایشان از ماده مذ ور و عمم امکان استناد مه آن مهمنظور تحمیل مسائولی
مر مهنمم مشاور معم از تحویل اطعی نادرس

میماشم

توضیح اینکه مر اسام منم  8ماده  82شرایو عماومی خامما « ،تأییام خامما » مهنامم
 .1اسماعیلی هریسی ،امراهیم ،دامنه مسئولی
3
32

مهنمم مشاور ،فصلنامه جامعه مهنمسان مشاور ایاران  ،شاماره  ، 32زمساتان
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اساتانماردها و اصاول علمای و فنای

مشاور از سوی ارفرما ،از مسائولی های وی در رعایا

ه مه عل

نمی اهم و درهرحال ،مهنمم مشاور مسئول و جوامگوی استیهایی اس

نقاص

ار او معمها در ار مشاهمه شود در طاول حیاا پاروژه ،آخارین تائیام ارفرماا ماه مرحلاه
تحویل اطعی مرمیگردد توضیح اینکه حسر ماده  22شرایو عمومی پیمان پیمانکاار مکلاف
پاا از تحویال مواا

اس

و در دوره تضامین تماامی معایار و ناوااص موجاود در اار را

مرطرف رده و ار را آماده و تکمیلشمه مه ارفرما تحویل اطعی دهم در این مرحلاه نقاش
اساسی را مهنمم مشاور ایفا می نام تاا آنااا اه ممکان اسا  ،مناا ماه تخصاص و همچناین
اعتمادی ه ارفرما مه مهنمم مشاور دارنم ،در این مرحله نیاز وی ماهعنوان نماینامه ارفرماا
تائیم نهایی صح

و درستی ار را مر عهمه گیرد (ماده  93شرایو عمومی پیمان) ما این حاال

تائیم چنین خمماتی توسو ارفرما رافع مسئولی

مهنمم مشاور نباوده و در صاور حامو

هرگونه عیر و نقص پاازاین مرحله وی پاسخگو و مسئول خواهم ماود؛ مناامراین ایان تفسایر
ه مسئولی

مهنمم مشاور اامل تسری مه زمان معم از پایان عملیا اجرایی نیسا  ،چنامان ماا

مفاد شرایو عمومی پیمان و همچنین سیاق منم  8ماده  82سازگار نمیماشم
دلیل دیگر مه ماهی

و طبیع

شغل مهنمم مشاور مرمیگردد ماهی

(خواه مهعنوان طراح و خواه مهعنوان ناظر) مهگوناهای اسا
رعای

عمل مهنمم مشاور

اه عیار ناشای از نقاض و عامم

اصول فنی و استانماردهای محاسباتی و نظارتی توسو ایشان ،ممکان اسا خاود را در

طی پروسه عمرانی و حتی تا ختم عملیا اجرایی خود را نشان نمهم مر همین اسام نهتنها در
نظام حقوای ما ملکه در سایر نظامهای حقوای نیز ما رویکردی مشامه ،چنین مسائولیتی ماه زماان
معم از اتمام عملیا اجرای و تحویل پروژه تساری دادهشامه اسا

ماهعنوانمثال مااده 8338

اانون ممنی فرانسه پا از میان این امر ه «هر سازنمه سازه اانونا در مقامل ارفرماا (مالاک) و
خریمار مسئول خساراتی اس

ه ناشی از عیر زمین موده  ،ه استحکام ساازه را ماه مخااطره

میانمازد  ،مرمخش ها و اسام تشکیل دهنمه آن یا مخشهایی از تأسیسا آن تاأثیر گاذارد و آن
را مرای همف مورد نظر نامناسر سازد» ،در منم نخس

خود مه ذ ر این ساازنمگان پرداختاه و

هر معمار ،پیمانکار یا تکنیسین یا هر شخص دیگری ه در مرامر مالاک مناا و مار طباق اارارداد
اجاره خمما  ،تعهمی مرعهمهگرفته اس را مشمول حکم ماده مذ ور دانساته اسا
 8338-2-8اانون مزمور در خصو

در منام

موارد ذ رشامه در مااده  8338و همچناین تأسیسااتی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،پاییز 8932

822

ه نمن یا جایگزینی آنها ممون تخریر مخشی از منا میسار نمیماشام (منام  8مااده ،)8338
ضمان

دهساله معین نموده اس  ،مه شرطی ه عیار ماذ ور مخفای ماوده ماشام در غیار ایان

صور چنانچه در طی عملیا اجرایی چنین عیبای ظااهر و آشاکار ماشام مااده ماذ ور اامال
استناد نخواهم مود  1مبمأ شرو چنین تضیمنی در منم موصوف ،تاریخ تحویل اار 2اه هماان
اناام ار موضو ارارداد 3موده در نظر گرفتهشمه اس

 4در سیستم تکمرحلهای ( اه مبتنای

مر اانون شماره  9-23سوم ژانویه  8323میماشم) لحظه تحویل ار ،خاواه مشاروط ماشام یاا
ممون شرط ،نقطه شرو ضمان

دهساله دانسته شمه ،هرچنام اه دیاوان عاالی شاور تحویال

مشروط را تحویل وااعی تلقی ننموده اس  5و مه عقیمه عمهای در چنین حالتی ضمان
نیز شرو نخواهم شم  6اما در سیساتم دومرحلاهای ،شارو ضامان

دهساله

دهسااله از تااریخ تحویال

اطعی خواهم مود مااینحال طرفین میتواننم ما تراضی تاریخ شارو را تحویال مواا

در نظار

مگیرنم  7دوره تضمین مرای سایر تأسیسا دو سال از زمان تحویل تعیین گردیمه اس

(منام 9

ماده  -8338مخشنامه  8223-232مورخ ژوئن )8223
حقوق ممنی آلمان نیز ما نگرشی مشامه ،چنین مسئولیتی را ماه زماان معام از تحویال تساری
داده اس

ماده  833اانون ممنی این شور مرور زمان متعاارف و اساتانمارد را ماهطور لی 9

سال اعلام مینمایم ،مااینحال در منم  8ماده  292aاانونگذار مرای عیومی اه در ساازه ظااهر
میشود یا عیوم ناشی از اری ه متضمن ارائه خمما طراحی و نظار اس
ساله در نظر گرفته اس

این مم حسر اسام

خواهم شم مقصود از ابول ار عبار
و ار رد پیمانکار اس

 8هماان مااده از تااریخ اباول اار 8شارو

از اامام ارفرما (مشتری) در تحویل فیزیکی ااماما

ه مهطور صریح یاا ضامنی مار آن دلالا

انطباق ار ما شرایو اراردادی آگاه موده و آن را پذیرفته اس
ار مهگونهای اس

مرور زمان 3

دارد اه ارفرماا ذاتاا ماه

درجایی ه ماهیا

و طبیعا

ه اناام چنین ابولی میسر نباشم ،اتمام عملیا  ،9جایگزین اباول خواهام

1. Nael G. Bunni, Ibid, p.192.
2. la réception des travaux.
3. l'achèvement des travaux objets du contrat.
4. Marianne Faure-Abbad, op.cit, p.73.
5. Henri et Leon Mazeaud, op.cit.no.1371, p.813.
6. Liet-Veaux, Georges, Le droit de la construction, 3 ed, 1974, p.264.
7. George Bricmont, la responsabilité des Architecte et Entrepreneur, troisième,
édition, 1971.no 136, p.148.
8. Abnahme.
9. Vollendung des Werkes.
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1

در شور دانمارک مرای این مازه زمانی مم سه سال در نظار گرفتهشامه اه مبامأ آن از
زمانی ه عیر آشکارشمه یا میمایسا

آشاکار میشامه اسا  ،مااینحاال ماا توجاه ماه مااده

 2.8.9.8این مم مرای مهنمم مشاور  3سال یا ده سال زمانی ه مشتری خود استفاده ننمه
ماشم ه این مم از زمان اتمام مشاوره یا تسلیم منا خواهم ماود اانونگاذار مصار در صانع
ساختمان مسئولی

مهنمم و پیمانکار را مهتبعی

از اانونگذار فرانسه دهساله اعلام داشته اس

مگر اینکه طرفین تراضی نماینم ه عمر این سازهها متر از ده ساال ماشام (مااده  2 )238ایان
مم حسر منم  9ماده  238از تاریخ تحویال (تسالم العمال) شارو خواهام شام در حقاوق
انگلیا نیز پذیرفتهشمه اس

ه درصورتی ه مهنمم مشاور مسئولیتی فراتر از طراحای را مار

عهمه گیرد و نظار مر اجرای طرح را نیز تقبل نمایم ،مسئولی

وی ما پایاان و اتماام عملیاا

خاتمه پیما نمی نم  3در این رویه مشااور و معماار در صاور ماروز هرگوناه عیار در ساازه،
صرفنظر از نقش اراردادی آنها مهعنوان نظار
میماشنم یکی از راههای رافع مسئولی

لای یاا نظاار مساتمر در ساای  ،مقصار

در این زمینه استناد ماه مارور زماان ااانونی 4اسا

مسیاری از ایال های امریکا این مم در دعاوی ناشی از ارارداد  2سال اسا

در

اه در دعااوی

مرموط مه ساخ وسازه از زمان تکمیل اساسای و میعیار و نقاص 5شارو میشاود مرخای از
ایالا نیز اانون شف 6را وضع نمودنم ه مر طبق آن مرور زمان از زمانی آغااز میشاود اه
شخص زیاندیمه از وجود عیر آگاه شود یا میمایس

آگاه میمود مااینحال ،این اانون نیز ما

توجه مه اینکه مم مشخصی را تعیین نمی رد و وضع نامعلومی را ماعث میشاود و از طارف
دیگر هزینههای میمهای نیز مر طرفین تحمیل مینمود مهوسیله اوانین مناع طارح دعاوا 7محامود
1. Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston, Forewords by Lord
Bingham, Senior Law Lord and Professor Dr. Günter Hirsch, Bundesgerichtshof, The
German Law of Contract, A Comparative Treatise, Second Edition, Oxford and
Portland , Oregon 2006,p.353.
2 .مادة ( -8 : )238یضمن المهنمم المعماری والمقاول متضامنین ما یحم خلال عشر سنوا من تهمم لی أو جزئای فیماا
شیموه من مبان أو أااموه من منشآ ثامتة أخرى وذلک ولو ان التهمم ناشئا عن عیر فی الأر ذاتها ،أو اان رم العمال اام
أجاز إاامة المنشآ المعیبة ،ما لم یکن المتعاامان فی هذه الحالة ام أرادا أن تبقى هذه المنشآ ممة أال من عشر سنوا
3. Julian Bailey, Ibid, p.1159.
4. Statutes of Limitation.
5. Substantial Completion.
6. Discovery Rule.
7. Statutes of Repose.
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شم مم ااعمه منع ،طولانیتر از مرور زمان اسا

مااینحاال ایان مام صارفنظر از زماان

واو ضرر و یا اینکه ضرر آشکارشمه یا اینکه شخص متضرر از حمو ضرر آگااه گردیامه
مر

اس  ،از زمان تصرف ار توسو ارفرما یا تاریخ صمور گواهی تصرف یا امری ه دلال

ابول ار توسو مالک ماشم شرو خواهام شام .1در مااده  222ااانون مامنی اماارا متحامه
عرمی نیز مم تضمین دهساله اعلام گردیمه و منم  9ماده مذ ور شرو چنین ممتی را از زمان
تحویل مقرر نموده اس

این مسائولی

صارفنظر از تقصایر یاا نقاض ااراردادی مار مهنامم

مشاور و پیمانکار تحمیلشمه و در مقامل ارفرما این مسئولی

تضامنی دانسته شمه اس

2

منامراین همانگونه ه مشاهمه میشود در اوانین سایر شورها ،دوره تضمین پا از اتماام
عملیا اجرایی شرو میشود لهذا ما توجه مه دلایل از پیشگفته و ما لحاظ سیاق عباار منام
 8ماده  82شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره و نگرش نظامهاای حقاوای ماه
این صنف از فعالی

میتوان مر آن مود ه عبار «معمها» در منم مذ ور ناظر ماه زماان معام از

تحویل اطعی اس  ،چرا اه توجاه مسائولی

در دوره عملیاا اجرایای اماری مامیهی ماوده و

تأویل نظر واضع مه دوره اراردادی ،مغایر ما ایم «معمها» اس

ه ناظر مه آینمه میماشم حال ما

تبیین این امر ه عبار «معمها» در منم مزمور ،ناظر مه مرحله معم از زمان تحویل اطعای اسا ،
پرسش اساسی دیگر این ه آیا چنین مسئولیتی ماهی

اراردادی دارد یا غیر اراردادی؟

 -3ماهیت مسئولیت مدنی مهندس مشاور پس

از توویس( قیعسی طدرروش سسه

عاملی
در خصو

ماهی

اراردادی مسئولی

مهنمم مشاور ،پاا از تحویال اطعای ،تصاریحی

دیمه نمیشود مااینحال در اراردادی مودن چنین مسئولیتی نمیتوان تردیم رد ،چرا ه چناین
مسئولیتی از شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره نشأ میگیارد شارایطی اه
مر طبق ماده  8موافق نامه شرایو عمومی مذ ور مهعنوان جز لاینفک ارارداد منعقمه فیماامین
ارفرما و مهنمم مشاور تلقی شمه و طرفین از حق هرگونه دخال و تصارف در مفااد آن مناع
شمهانم؛ منامراین در اینگونه اراردادها لیه مفاد و منمرجا موافق نامه و شرایو عمومی نیاز
1. Kelley, op.cit. pp.218-219.
2. Michael Grose, Construction Law in the United Arab Emirates and the Gulf, This
edition first published 2016 by John Wiley & Sons, Ltd, p.104.
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مضاف مر شرایو خصوصی مر طرفین ارارداد تحمیل میگردد و در المرو تراضی طرفین اارار
میگیرد مه همین لحااظ مسائولیتی اه مهنامم مشااور مار طباق مااده فاوق مایپاذیرد املاا
اراردادی اس

مر این استملال شایم ایراد شود اه در مااده  9موافق ناماه ماه مام اارارداد

اشارهشمه اس

مار آن دارد

لذا گناانمن چنین مادهای در شرایو عمومی مذ ور خاود دلالا

ه ما پایان مم ارارداد و ایفای تعهم از جانر مهنمم مشاور و تحویل اطعی ار ،تعهام وی
سااوشمه تلقی میشود در پاسخ مه پرسش مذ ور میتوان اظهار داش
وظایف اراردادی مهنمم مشااور و مسائولی

ه مایام میاان انااام

ااراردادی ناشای از آن اائال ماه تفکیاک شام

مهعبار دیگر تعهما مهنمم مشاور اعم از طراحی یا نظار از حیث اراردادی تاامع اواعام
عمومی اراردادها اس

و اصولا ما پایان مم ارارداد و ایفای تعهم از جانر مهنامم مشااور و

تحویل اطعی ار ،پایاان پذیرفتاه تلقای میشاونم ،مااینحاال مسائولی
ارائهشمه منا مه طبیع

و ماهی

وی در اباال خامما

اار حسار منام  8مااده  82همچناان مااای میمانام؛ مناامراین

مرخلاف پیمانکار ه پا از دوره تضمین (مااده  3شارایو عماومی پیماان) و تحویال اطعای،
مسئولی

وی در مقامل ارفرما پایان میپذیرد ،در خصو

صور نگرفته اس

مهنامم مشااور چناین پیشمینای

در حقوق انگلیا مر اسام د تارین اجارای اساسای و میعیار و نقاص

عقم ،1تعهم زمانی ایفا شمه تلقی میگردد ه موضو تعهم مهصور اساسی تکمیال و انااام

2

پذیرفته ماشم  3درهرحال ،در حقوق این شور چنین عیبای ،نقاض ااراردادی تلقای شامه و ماه
ارفرما ماوز میدهم تا مر اسام ارارداد ،فرد مقصر منامله مهنمم طراح یا مشاور را تحا
تعقیر ارار دهم  4مرخی از نویسنمگان مناام مصاری نیاز مهصاراح
پیمانکااار و مهناامم اااراردادی دانسااتهاناام و در ایاان خصااو

چناین مسائولیتی را مارای

مااه رای اصااماری از دادگاااه

تامیمنظر ه در مقام تفسیر ماده  223اانون ممنی سامق دراینماره آممه اس
انم در رای مذ ور مسئولی

پیمانکار یا مهنامم مهماننام مسائولی

پنهانی تشبیه و اراردادی تلقی شمه اس

اساتناد نماوده-

ماایع در خصاو

عیاوم

 5در حقوق فرانسه نیز ا ثار حقواامانان مار ااراردادی

)1. Substantial Performance (Hoening V. Isaacs
2. Substantial Completion
3. Axel-Volkmar Jaeger l Götz-Sebastian Hök, FIDIC-A Guide for Practitioners,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, p.11
4. Will Hughes, Ronan Champion and John Murdoch, Ibid, p.347
 5.السنهوری ،عبمالرزاق ،الوسیو فی شرح اانون المامنی ،المالام الااول ،العقاود الاوارده علای العمال ،المقاولاه ،الو الاه،
والودیعه و الحراسه ،دار احیا الترا العرمی ،میرو  -لبنان898 ،
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مودن چنین مسئولیتی تأ یمدارنم و دلیل آن را ناشی شامن چناین مسائولیتی از مفااد ااراردادی
دانستهانم  1مااینحال این امر در حقوق عمومی و مه دلیل عامم تمساک ماه مااده  8338ااانون
ممنی محل تردیام وااعشامه اسا  ،رویاه اضاایی نیاز تمایال دارد تاا چناین مسائولیتی را غیار
اراردادی (اهری) تلقی نمایم مرخی از این نویسنمگان نیزعیوم مرموط مه شرایو خااک مساتر
و مساائولی
دانستهانم

مهناامم طااراح و معمااار و همچنااین مهنمسااین نترل نناامه فناای را اااراردادی
2

حال ما اثبا این امر ه مقصود منم  8مااده  82از عباار «معامها» نااظر ماه زماان پاا از
تحویل اطعی اس

و ایان مسائولی

از مفااد تراضای طارفین نشاأ میگیارد ،آخارین مسائله

ااملطر ح این ه المرو زمانی چنین مسئولیتی تا ااس
زمانی میمایس

یا مه تعبیر دیگر مهنمم مشاور تا چه

پاسخگوی خمما خود ماشم؟

 -4مودوده زمانی مسئولیت مهندس مشاور و راهکار پیشنهادی
در ایناا این سوال مطرح اس ه مهنمم مشاور تا چه زمان در مقامال ارفرماا مسائولی
اراردادی دارد؟ دراینارتباط منم  8ماده  82پاسخ اامل ابولی ارائه نمیدهم در مقرره ماذ ور
تنها مه عبار «معمها» ا تفا شمه اس  ،عبارتی ه هرچنم ازلحااظ لغاوی و در لساان عاماه مار
وجود یک مرهه زمانی دلال

دارد ،مااینحال مهتنهایی گویای مم زمان مشخصی نمیماشام و

تفسیر موسع از آن میتوانم زمانی مه درازای عمر یک پاروژه یاا حتای میشاتر از عمار مهنامم
مشاور داشته ماشم این مرداش

ما هیچ منطق حقوای و انصاف سازگاری نماشاته و اامال دفاا

نمیماشم؛ منامراین مهمنظور دستیامی مه یکراهحل منطقای و عادلاناه در ایان خصاو
میمایس ا

دو وااعی ا

را در نظاار گرف ا

زیرمنایی ،مرخی از عیوم ار ممکن اسا

وااعی ا

نخس ا

نخسا

اینکااه در پروژههااای عمراناای و

مااوجود تحویال اطعای و اخاذ تأییمیاههای لازماه

سالها معم مروز نموده و ضررهایی را ماعث شونم و دیگر اینکه ،نمیتوان ما دستاویز اراردادان
چنین وااعیتی ،مسئولی
اس

نامحمودی مر مهنمم مشاور تحمیل نمود ماا تکیاهمر ایان دو وااعیا

ه در اوانین سایر شورها ،علاوه مر تسری زمان مسئولی

مهنمم مشاور مه معم از اتماام

1. Henri et Leon Mazeaud, op.cit.no1366-2, p.798 George Bricmont, no.76, pp.82-83
2. C´ecile Ripert, Essai d’une nouvelle détermination des responsabilités des
constructeurs en matière de risques du sol: l’influence technique. Droit. Universit´e du
Sud Toulon Var, 2008. Submitted on 6 Jan 2009 Français.
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عملیا اجرایی ،مم مشخصی را مرای آن تعیین نمودهانم
دروااع وجود چنین ممتی در اوانین سایر شورها ،خود دلال
ضمن واوف مر ماهی

ارهای عمرانی و امکان مروز عیاوم ناشای از خطاای محاساباتی ولاو

مم ها پا از پایان ار ،مر آن نبوده تا مسئولی
چرا ه وااعی

مر آن دارد ه اانونگاذار،

این اس

نامحمود مرای مهنمم مشاور تحمیل نمایام،

ه هر سازه یا پروژهای علاوه مر اماور فنای و محاساباتی تحا

تاأثیر

شرایو و تغییرا محیطی و فیزیکی موده و نمیتوان تا امام هرگوناه نقاص یاا عیبای را معلاول
شرایو فنی و مهنمسی دانس

و مهنمم را مسئول و پاسخگو المماد نمود

اانونگذار ما در ااانون حمایا
حرفهای را نیز شامل اس

از مصارف ننمگان مصاوم  8922اه خامما فنای و

ما چنین رویکردی در منم  9-8آن تصریح نموده اس

اه ضامان

چنین خمماتی مایم ،متضمن مم ماشم
منامراین مهمنظور دستیامی مه یکراهکار حقاوای و منطقای میتاوان و مایام مار آن ماود اه
مقصود اانونگذار از مه ارگیری عبار «معمها» ،مهعنوان معیاری مرای تعیین مام مسائولی
مهنمم مشاور ،واگذاری این امر مه عرف خا

اس

و در مرخی از اوانین نیز ازجمله ماده  8اانون حمای

امری ه در نظام تقنینی ما پذیرفتهشمه
از مصرف ننمگان مصوم ساال 8922

مورد تصریح ارارگرفته اس ؛ منامراین مهمنظور تعیین و تحمیم مازه زمانی مسائولی

ااراردادی

مهنمم مشاور درروش سه عاملی میتوان ما مبناا ااراردادان معیاار عرفای (ماا توجاه ماه ناو و
ماهی

پروژه) نسب

مه تعیین مم و گناانمن آن در شرایو خصوصی پیمان ،اامام نماود ماا

پذیرش چنین راهکاری نهتنها دیگر نیازی مه هرگونه تغییر ،اضافه یا استن در شرایو عماومی
پیمان ه طرفین از آن منع شمهانم ،دیمه نمیشاود ،ملکاه ایان امار ماههیچعنوان نقاض شارایو
عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره نیاز تلقای نمایشاود (منام  2-8شارایو عماومی)
چرا ه مهوااع میتوان میان داش

ه مم تعیینی دایقا معادل عرفی یا همان عباار مهحساام

میآیم و هیچیک از مفاد شرایو عمومی را نقض نمینمایم فایمه چناین تفسایری ،گذشاته از
جلوگیری از مروز اختلااف در آینامه ،امکاان میماه نماودن چناین خامماتی در مام یادشامه
میماشم آنچنان ه در ماده  8لایحاه میماه اجبااری مسائولی

حرفاهای ماریاان ساخ وسااز

ساختمانها 1نیز اانونگذار مهمنظور جباران هار چاه ساادهتار خساارا احتماالی ناشای عیاوم
 1.این لایحه ظاهرا تا نون مه تصویر مالا نرسیمه اس

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،پاییز 8932
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ساختمانی هر یک از عوامل دخیل در ساخ وساز ساختمان اعم از مااری ،طاراح ،محاسار،
ناااظر ،پیمانکاااران و پیمانکاااران فرعاای ،تولیم نناامگان و فروشاانمگان مصااالح ،فاارآوردههااا،
ساختمان احما شامه دارنام،

تاهیزا و تأسیسا ساختمانی متناسر ما سهمی ه در یفی

مرای مم ده سال از شرو مهرهمارداری مسائول جباران خساار های مامنی و ماالی ناشای از
هرگونه عیر و نقص در سااختمان و اجازا و تأسیساا نصرشامه در آن دانساته و اشاخا
هاای میماه اه

مذ ور را مکلف نموده تا مسئولی خود را مه مم ده سال نزد یکی از شر

دارنم میمه ننم در منم «م» ماده  22اانون پنجسااله پانام

از میمه مر زی ایران پروانه فعالی

توسعه مصوم  8923نیز مقنن در راستای جبران خسار احتمالی ،صمور پروانه ساختمانی را
مو ول مه اخذ میمهنامه نموده و مر اسام آن شر
سال در صور مروز خسار نسب

میمهگر را مکلف نماوده اسا

مه جبران آن (ظرف سه ماه) اامام نمایم

اه تاا ده

1

نتیجهگیری
خمما مهنمم مشااور اعام از مطالعاا  ،طراحای و نظاار  ،نقاش حیااتی در سالامتی و
ایمنی یک سازه ایفا می ننم هرگونه اصور یا سهلانگاری در رعای

اصاول و اساتانماردهای

فنی و مهنمسی چه در مرحله طراحی و چه در مرحله نظار  ،میتوانام اساتیهاا و خساارا
غیراامل جبرانی مه دنبال داشته ماشم ماهی

مرخی از این عیوم مهگونهای اس

ه امکان دارد

در حین اناام ار و در طی عملیا اجرایی خود را نشان نمهنم
ما تکیهمر این وااعی
مشاورهای ،مسئولی

اس

ه منم  8ماده  82شرایو عمومی همسان اراردادهاای خامما

مهنمم مشاور را مرخلاف پیمانکار ( ه ما تحویل اطعی خاتمه یافته تلقای

میشود) ،مه زمان معم از اتمام عملیا اجرایی و تحویل اطعی تسری داده اسا
لحاظ ماهیا
پیما رده اس

و طبیعا

اماری اه ماا

اار مهنامم مشااور در مقاررا تقنینای ساایر شاورها نیاز رساوخ

مااینحال ،چنین مرداشتی مانع از آن نیسا

تاا در رامطاه ماا مسائولی

مهنامم

مشاور ه منشأ اراردادی داشته و منبعث از تراضی طرفینی اسا  ،ماازه زماانی مشاخص شاود،
امری ه در منم  8ماده  82شرایو مذ ورمغفول مانمه اسا

لاذا ماهمنظور ارائاه یکراهکاار

منطقی و حقوای و ما لحاظ شرایو عمومی همسان اراردادهای خمما مشاوره مهترین راهحال
 1.متن مذ ور در مرنامه پناساله ششم توسعه حذف گردیم

قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور درروش سه عاملی

این اس

838

ه ما تأسی از جایگاه و نقش عرف در تفسیر اوانین ه در خامما فنای و حرفاهای

دیگر نیز مورد تأ یم ارارگرفته اس
 )8922نسب

(ماده  8اانون حمای از مصارف ننمگان مصاوم ساال

مه تعیین مام (حسار عارف خاا

مهنمسای) ااامام و مام ماذ ور را در

شرایو خصوصی درج نمود پذیرش چنین راهحلی ماعاث میشاود تاا ناهتنها از ماروز هرگوناه
اختلاف احتمالی در آینمه جلوگیری مه عمل آیم ملکه از تحمیل نتایج ناعادلانهای ه از تفسایر
موسع این عبار حاصل میشود ،ممانع

ماه عمال آیام مضااف مار آن ،راهکاار پیشانهادی،

نااض هیچیک از مفاد شرایو عمومی همسان خمما مشاوره نیز تلقی نمیشود و ایان امکاان
را مرای ارائهدهنمگان چنین خمماتی فاراهم مایآورد تاا خامما خاود را در مقامال خطارا
احتمالی ،میمه نماینم

8932  پاییز، شماره بیستوهشتم، سال هشتم،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
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