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گزارش «ایران» از مسئولیتهای حقوقی پروژههای ساخت وساز مسکن

چه کسانی قانون ساخت و ساز را نادیده می گیرند

گروه حقوقی

زلزله با جغرافیا و تاریخ زیســـت اجتماعی ایرانغریب نیست اما هربار که میآید گویی تازه
آمده؛درسهاوتجربههایگذشتهزودازحافظهمانپاکشدهوخسارتهاوداغهاباردیگرتازه
میشـــود.خانههاچنانویرانوبرسرساکنانآنآوارمیشوندکهگوییازابتدایبناواحداث،
حادثهایبهنامزلزلهکهدرطبیعتایرانمکررمیآیددرگرماگرمســـاختوشـــوقافتتاحو
بهرهبرداریازساختمانهاوبناهایخصوصیودولتی؛پیشبینیودرنظرگرفتهنشدهاست
و باز ما میمانیم با پیکرهای بیجانی که در زیر و رو کردن آوارها مییابیم؛ ما هستیم و عکس و
فیلمهاییکهاشـــکمیآوردوجگرمیسوزاند.ماهستیمباقامتشکستهچندیناستانکه
مردمومسئوالنبایددرفکراحیایبخشیازآنچهازدسترفتهاستباشند...
چندسالپیشدرمصاحبهبارئیسسازمانمدیریتبحرانکشورجملهایبهاینمضمونازاو
شنیدیمکهیکیازمهمترینراههاییکهمیتواندمارادرمقابلزلزلهوحوادثطبیعیبیمهکند،
مطالبهگریحقوقیهرشهروندازحقیاستکهداردوبایداستیفاشود.هرخانهوساختمانی
درهر شهری که ساخته میشود؛ آجر به آجرش در چارچوب مقررات و شیوه نامههاییقانونی
باید باال رود.ماهنوز نیاموختهایمکهاینمقررات برای آسایشو دوامعمرماست .دور زدنها
و سرپیچی از مقررات از هر طرف و برای دستیابی به منافع آنی و زود گذر از همان زمان طرح بنا
رویکاغذآغازمیشـــودوتازماناتمامادامهدارد.دراینمیانشـــهروندانیکهآگاهبهحقوق
خود نیستند یا منافع کوتاه مدت را به آســـایش و منافع درازمدت ترجیح میدهند در نهایت
قربانیاینندانمکاریهاومنفعتاندیشیهایشخصیاند.اینشیوهالبتهوقتیتأسفانگیز
میشودکهپایسازمانهایدولتیوحاکمیتیهمبهمیانمیآید.وقتیبیمارستانیکه 6ماه
ازتاریخافتتاحآنمیگذردفرومیریزدحتماً ایرادیدرکاراســـتوقانونینادیدهگرفتهشده.
وقتیدیوارهایمجتمعهایمسکنمهرکهبیشاز5سالازعمربهرهبرداریشاننمیگذردفرو
میریزد -آنهمدرهمسایگیساختمانهایشخصیسازوقدیمیکهخمبهابرونیاوردهاندو
توجویسهلانگاریوتخلفبود.
استوارماندهاند-حتماًبایددرجس 

مهنـ ــدس علیرضا مجربـ ــی -دبیـــر اجرایی
توگو با
ســـازمان نظـــام مهندســـی – در گف 
«ایران» به بخشی از این تخلفها اشاره دارد:
«طبققانوننظاممهندسیکنترلساختمان
و مبحث  2مقررات ملی ســـاختمان که الزم
االجرانیزهستوآییننامهاجراییاینقانون،
تمامی ساختمانها باید دارای پیمانکاران یا
مجریان ذیصالح باشـــند که از طـــرف وزارت
راه و شهرسازی پروانه کار دارند .اما متأسفانه
در 85درصد ســـاخت و ســـازهای خصوصی
در ایـــران پیمانـــکاران ذیصالح بـــه کار گرفته
نمیشـــوند و ســـازمانهای نظام مهندســـی
مجبورند در کنار مســـئولیتهای اصلی خود
در شهرداریها و ارگانهای مختلف پیگیر این
باشند که استفاده از پیمانکاران ذیصالح را در
ساخت و سازهای شهری جا بیندازند».
در حالی که انتظار میرفت ورود مستقیم
دولـــت به مقوله تأمین مســـکن بـــرای عامه
مردم ،الگویی از مسکنســـازی طبق مقررات
و اســـلوب قانونـــی را ارائه کند ،دبیـــر اجرایی
توگو با
ســـازمان نظام مهندسی کشور در گف 
ما از افزایش قابل مالحظه تخلفات ساخت
و ســـاز بـــا آغـــاز پروژههای مســـکن مهر خبر
میدهد:
«ســـازمان نظـــام مهندســـی از آغـــاز هم
با ســـاخت و ســـاز ایـــن پروژهها موافـــق نبود

علیرضامجربی:
سازمان نظام مهندسی از
آغاز هم با ساخت و ساز
پروژههای مسکن مهر
موافق نبود چراکه وزارت راه
و شهرسازی در دولت نهم
تعرفههای غیر واقعی در
خدماتمهندسیمسکن
مهر اختصاص داد و از
ابتدا نیز دنبال این بودند که
طراحی و نظارت پروژه از
سوی سازمان نظام مهندسی
انجامنشود

چراکه وزارت راه و شهرســـازی در دولت نهم
تعرفههای غیرواقعی در خدمات مهندسی
مسکن مهر اختصاص داد و از ابتدا نیز دنبال
این بودند که طراحی و نظارت پروژه از ســـوی
ســـازمان نظـــام مهندســـی انجام نشـــود و از
همـــه بدتر اینکه از مجریانـــی در این پروژهها
استفاده کردند که صالحیت نداشتند مثالً از
انبوهسازاناستفادهکردندکهذیصالحنیستند
و وزارت راه و شهرســـازی باید پاسخگو باشد.
همیشـــه درباره کیفیت پایین مســـکن مهر و
اینکه کارهای اجرایی با کیفیت اســـتاندارد در
این پروژه انجام نشده بحث شده است».
مجربـــی در ادامـــه میگویـــد« :مالکان و
ســـرمایهگذاران وقتـــی وارد ســـاخت و ســـاز
میشـــوند باید از مقررات ملـــی در حد اندک
هم که شده آگاهی داشـــته باشند در مبحث
دوم این مقررات آمده اســـت کـــه حتماً باید
قبل از شـــروع به ســـاخت و ســـاز پیمانکار یا
مجـــری ذیصالح معرفـــی کنند .متأســـفانه
مردم در مورد ایمنی ساختمان هایشان توجه
الزم ندارند .اگر مردم خودشـــان یک طراح و
مجری خوب انتخاب کنند بخش نظارت هم
میتواند وظیفهاش را بدرســـتی انجام دهد.
متأسفانه فرهنگی که در ایران وجود دارد این
است که مردم دنبال خدمات مهندسی ارزان
هستند.سازمانهاینظاممهندسیدربخش

بهمنکشاورز:
هر کسی که بنایی میسازد
مکلف است ضوابط و
مقررات را دقیقاً رعایت کند
و اگر نکرد حسب مورد از
جهت مسئولیت مدنی یا
کیفری پاسخگو خواهد بود.
درمورد بناهایی که جنبه
عمومی دارد هم پیمانکار،
هم مهندس ناظر ،هم
مهندس سازه و هم
صاحب کار مسئول هستند

کنترل مقررات ملی وظایفی دارد مانند کنترل
نقشـــه اما در راستای ساخت و ساز نقشههای
اجرایی با نقشـــههایی که هنـــگام مجوز تأیید
شـــده تغییر میکنـــد واین امر کار ســـازمان را
ســـخت میکند .البته وزارت راه و شهرسازی
پیگیر کاهش این تخلفات است .اما در بخش
نظارت در بیشـــتر ســـازمانهای ما گروههای
کنترل مقررات ملی وجود دارد و بر کار ناظران
نظارت دارد اما بسیاری از ساختمانها بدون
مجوز ســـاخته میشود واین کنترل را از دست
ما خارج میکند .بســـیاری از تخریبهایی که
در حوادثی مانند زلزله داریم به خاطر همین
ساختمانهاست».
ëëبیمهریمسکنسازانباقانون
بهمـ ــن کشـ ــاورز -حقوقـــدان  -نیـــز بـــا
طـــرح مقدمـــهای از اهمیـــت وفـــاداری بـــه
قوانیـــن و مقررات نظام مهندســـی میگوید:
«بنایســـاختمانها از نظـــر مصالـــح و طرز
ساخت و سایر عوامل مؤثرباید چنان باشد که
در مقابل رویدادهای خارجی فرو نریزد واین
موضوعی است که ریشه در تاریخ دارد و ابنیه
بسیاری از صدها و گاه هزاران سال پیش باقی
مانده که هنوز بر آنها خللی وارد نشـــده است
همانند بند امیر ،ســـد کوروش و دیوار چین و
منارجنبان اصفهان و دهها و صدها ساختمان
دیگر .بنابراین اگر این توقع وجود داشته باشد
که ابنیهای که در زمان ما یعنی قرن 21احداث
میشـــود به نحوی باشـــد که در مقابـــل باد و
طوفان و سیل و زلزله مقاومت کند این توقع
بیجایی نیست و میبینیم که در کشورهایی
همچون ژاپن زلزله جزو وقایع روزانه است اما
تلفات و ضایعات شدید ندارد».
اینحقوقدانمیافزاید«:درکشورماوجود
نظام مهندســـی و ضوابط ساخت وسازی که
شـــهرداری اعـــام میکند به همیـــن منظور
اســـت و این ضوابط از نظر تعریف داخل در
«نظامات دولتی» محسوب میشود .بنابراین
هر کســـی که بنایی میسازد مکلف است این
ضوابـــط و مقررات را دقیقـــاً رعایت کند و اگر
نکرد حسب مورد از جهت مسئولیت مدنی یا
کیفریپاسخگوخواهدبود.درموردبناهاییکه
جنبهعمومیداردهمپیمانکار،هممهندس
ناظر ،هم مهندس ســـازه و هـــم صاحب کار
مسئول هستند .البته میزان مسئولیت هریک
از آنها امری موضوعی اســـت و بررســـی آن و
اعالم نظر محتـــاج تصمیم قضایی اســـت.
بنابرایـــن در مـــواردی که راجع به اشـــخاص
خصوصی اســـت درصورت بـــروز ضایعه به
علت قصور یا تقصیر فرد یا شـــخص ذینفع

محمدطاهرکنعانی:
اگر مشخص شود که
خسارت و آسیب وارده
ناشی از یک طرح سازمان
یافتهمانندهمینمسکن
مهر بوده است این یعنی
عدهای در انجام مسئولیت
خود کوتاهی کرده و
استانداردهایمهندسیرا
رعایت نکردهاند و اینجاست
که بحث مسئولیت مدنی
مطرحمیشود

میتواند دعوای مدنی طرح یا شکایت کیفری
مطرح کنـــد .در صورتی که قصور یا تقصیر بر
مبنای نظر کارشناســـان و متخصصان احراز
شود فرد یا افراد متخلف به تفاوت به جبران
خســـارتمدنی یا حتی تحمل کیفر محکوم
خواهند شـــد .البته گفته شده است که تجهیز
بناهـــا به نحوی که در مقابل زلزله 9ریشـــتر یا
بیشتر مقاوم باشند ساختمان را از حالتی که
بهطور متعارف قابل ســـکونت باشـــد خارج
خواهـــد کرد .اما به قطع اســـتحکام بخشـــی
ســـاختمان به نحوی که هم قابل ســـکونت و
هم ایمن باشـــد در حد مقابلـــه با زلزلههایی
که نظیر آنچه تاکنون داشتهایم بهطور کامل
میسر است .شـــخصاً به یاد دارم در بازدیدی
که دو روز بعد از فاجعه بم داشـــتیم در میان
سطح صافی که برجستگیهای موجود در آن
فقط نخل های خرما بود گاهی امارت کوچکی
که برپا مانده بود دیده میشـــد و وقتی دقت
میکردیم میدیدیم به علتی – شاید دقت و
ابتکار معمار یا بنا بین پایههای اصلی صرفاً
یک تیر آهن جوش داده شـــده بود ( -آن هم
نه به صورت ضربدری و استاندارد) .بنابراین
به نظر میرسد اگر ساختمانی در مقابل زلزله
مقاومـــت نکنـــد و این نداشـــتن مقاومت در
حدی باشـــد که ضایعات جانی و حتی مالی
شدید منتهی شـــود همه افراد مؤثر در ایجاد
چنینبناییمعاقبومسئولخواهندبود.
کشاورزدربارهمیزانجبرانخساراتناشی
از حـــوادث طبیعـــی و مشـــکالت حقوقی که
مردمدرمواجههباسازمانهایبیمهایدارند
میگوید :متأسفانه بهطور کلی ما در استفاده
از خدمات بیمهای جدی نیستیم و زمانی به
فکربیمهمیافتیمکهدیراست.چنانچهبنایی
در مقابل زلزله و آتشسوزی و سیل و صاعقه
بیمه شـــده باشـــد و حادثهای از این قبیل رخ
دهد بیمه مکلف به جبران خســـارت است و
چنانچهمقاومتکندمیتوانازطریققضایی
آن را وادار به تمکین کرد.
بنابرایـــن توصیـــه مـــن این اســـت که به
مردم اســـتفاده از خدمات بیمـــهای آموزش
داده شود .اما درباره قراردادهای ساختمانی
همانطور که گفتم ضوابط واستانداردهایی
بایـــد رعایت شـــود چـــه درقـــرارداد تصریح
شده یا نشـــده باشد .البته صاحبکار میتواند
مواردی اضافه بر استانداردها هم در قرارداد
بیـــاورد ولـــی رعایت حداقـــل اســـتانداردها
نیاز به تصریح در قراردادهـــا ندارد .اما نکته
قابلتوجه درخصوص مجتمعهایعمومی
همانند مســـکن مهر که در حادثه اخیر زلزله

نایبرئیسکمیسیون
عمرانمجلس:
مسکن در ایران یک
مبحث فرا بخشی است
و متعلق به یک شخص
و نهاد خاص نیست از
وزارت کشور ،وزارت راه
و شهرسازی ،وزارت کار،
وزارت صنعت و معدن و
تجارت و سازمان استاندارد
همه باید مانند یک زنجیر
حرکت کنند

کرمانشـــاه بشدت آســـیب دیده و باعث شد
تا مردم خســـارت بسیاری ببینند باید بگویم
که مجتمعهای عمومی که بوسیله دولت یا
نمایندگان آن ســـاخته میشود نیز مشمول
ضوابط کلی اســـت و زیان دیدگان میتوانند
برای استیفای حقوق خود اقدام کنند.
ëëحقوقخسارتدیدگانمسکنمهر
دکترمحمدطاهرکنعانی -حقوقدان  -در
این باره میگوید :بر طبـــق قانون در حوادث
قهریه مانند زلزله کســـی مســـئولیت مدنی
ندارد چرا کـــه این حـــوادث قابل پیشبینی
نیستبنابرایناصلبرنبودمسئولیتدولت
اســـت در حقوق انگلوساکسون نیز میگویند
چ کســـی
در حوادثـــی که «کار خداســـت » هی 
مسئولیت ندارد .در حقوق ایران هم ما چنین
موضوعـــی را داریم .اما در زلزله اخیر آنچه از
تصاویر و کلیپها و گزارشهایی که در فضای
مجازی منتشـــر شـــده درمییابیم این است
که عمده تلفات مربوط به ســـاکنان مســـکن
مهر بوده اســـت و در این ساختمانها بیشتر
دیوارها بهطور کامل تخریب شـــده است که
نشان از وجود مشکل اساسی در ساخت و ساز
این خانهها دارد .در یک مقایســـه ساده بین
تلفات و خســـارات ایران و عراق درمییابیم
که در عراق  8نفر کشـــته شدهاند اما در ایران
نزدیک بـــه  500نفر جان باختند که باید دید
این تفاوت معنا دار ناشی از چیست؟
این حقوقدان میگوید :البته نخست باید
منتظر ماند تا نتیجه بررســـی کارشناسان در
مورد اینکه مسکن مهر تا چه حد در افزایش
آمار خســـارات مـــادی و تلفات انســـانی این
حادثه نقش داشته اســـت اعالم شود اما اگر
مشـــخص شود که خســـارت و آســـیب وارده
ناشی از یک طرح سازمان یافته مانند همین
مســـکنمهر بوده اســـت این یعنـــی عدهای
در انجـــام مســـئولیت خـــود کوتاهی کـــرده و
اســـتانداردهای مهندسی را رعایت نکردهاند
و اینجاست که بحث مسئولیت مدنی مطرح
میشـــود .در چنیـــن حالتی آســـیبدیدگان
میتوانندازپیمانکاروسازندهمسکنشکایت
کنند .در مورد مسئولیت ثانویه باید گفت اگر
تقصیر پیمانکار در ســـاخت و ساز ثابت شود
مسئولیتجبرانخساراتبااوست.
وی در ادامـــه میافزایـــد :در جهان مدرن
امروز ســـاخت و ساز یک امر کامالً تخصصی
محســـوب میشـــود یعنـــی حتمـــاً باید یک
پیمانکار معتبر مجری ســـاخت و ساز باشد
و در صـــورت تخریب و هرگونه اشـــکالی آنها
مسئولیت قانونی دارند و باید پاسخگو باشند.

علیرضاتحریرینیا:
در قوانین بیمهای کشورمان
موضوعی با عنوان بیمه
زلزله نداریم .ما فقط بیمه
آتشسوزی داریم که یکی
از زیر مجموعههایش بیمه
زلزله است و فرد هنگام
خرید بیمه آتشسوزی باید
از مسئول صدور بیمه نامه
درخواست خرید الحاقیه
بیمه زلزله را مطرح کند

محمدرضا زمانی درمزاری:
هر یک از هموطنان آسیب
دیده ،میتوانند با جلب
نظر کارشناسان رسمی
دادگستری نسبت به
خسارات وارده به اموال
و امالک مربوطه تأمین
دلیل کنند

ســـازندگان خانهها از باب مســـئولیت مدنی
باید خســـارت بدهند .در کشـــورهای پیشرفته
پیمانکاران خانهها شرکتهای معتبر هستند
یعنی مالکان شکایت میکنند و آنها نیز چون
تحت پوشش بیمه هستند خسارت پرداخت
میشود اما در ایران پیمانکاران افراد ناشناس
و حتی بیسوادی هستند که اگر علیه آنها طرح
دعوا هم شـــود فایدهای ندارد چرا که در عمل
نظام ســـاخت و ساز و سیاســـتگذاری ساخت
و ســـاز در کشـــورمان قانونمند نیست .هر آدم
ناشـــناس و بیاعتباری وارد کار ساختوســـاز
میشـــود در حالی که شرکتهای معتبر باید
سازندهمسکنباشنددرامریکاحتیخانههای
شـــخصی هم باید از سوی شرکتهای معتبر
ساخته شوند و اگر کسی این امر را رعایت نکرد
نبایدانتظاریهمداشتهباشد.
کنعانی با بیان اینکه وظیفه دولت ساخت
مسکننیستبلکهوظیفهدولتسیاستگذاری
در امـــر مســـکن از طریق برنامههـــای قانونی
ودانش بنیان وکمک به مسکن سازان است نه
مداخله دربازار مسکن میگوید :در ایران تنها
شرکتی که به شکل سازمانی اقدام به ساخت
و ساز کرد همین مسکن مهر بود که بسیار هم
بد عمل کرد .متأســـفانه اشکاالت فاحشی در
سیاستگذاریمسکنمهروجودداشت.
ایـــن حقوقدان دربـــاره تکلیـــف دولت در
قبـــال زلزلـــه زدگان میگویـــد :دولـــت طبق
اصل  43قانون اساســـی ،براساس معیارهای
حقوق بشر و طبق کنوانسیونهای بینالمللی
حقوقمدنی و سیاســـی موظف است حقوق
اولیه انســـانی مانند مســـکن مناسب ،لباس
مناســـب و زندگـــی مناســـب را کـــه از حقوق

شـــهروندی اســـت برای این افـــراد تهیه کند.
تأمیـــن اســـکان اضطـــراری ،پوشـــاک و غـــذا
وظیفه دولت اســـت البته منظور ما حاکمیت
به معنای اعم کلمه اســـت .برای این امر نیز
میتواند مالیات بگیرد ،از مردم و سازمانهای
بینالمللی درخواســـت کمک کنـــد و در یک
کالم وضعیـــت را به بهترین شـــکل مدیریت
کند .این تکلیف دولت اســـت تـــا حقوقاولیه
انسانیزلزلهزدگانراتأمینکند.
ëëرضایتنسبی
ازایمنیساختوسازها
مجید کیانپور – نایب رئیس کمیســـیون
عمران مجلس شورای اســـامی  -با اشاره به
زلزله در اســـتانهایغربی کشـــور میگوید :در
حـــوادث اینچنینـــی به طور معمـــول دولت
بـــا پرداخـــت وام بالعـــوض و تســـهیالت کم
بهـــره به افـــراد زلزلـــه زده درصـــدد کمک به
آســـیب دیدگان برمیآید؛ در این حادثه باید
کارشناسان متخصص ضمن بازدید از محل
با بررسی میزان تخریبها نتیجه کار را اعالم
کنند اما آنچه در این میان مهم است اینکه با
توجه بشدت زلزله در این منطقه که بیسابقه
بوده استبایدگفتکه درمقایسهبازلزلههای
قبلی آمار تلفات و خســـارات کمتر بوده است
و این نشـــان میدهـــد که ما در مقاومســـازی
ســـاخت و سازها پیشـــرفت خوبی داشتهایم.
مـــا معموالً ســـاختمان را به ســـاختمانهای
مهم ،نیمه مهم و کماهمیتتر تقسیمبندی
میکنیم بهعنـــوان مثال بیمارســـتانها جزو
ســـاختمانهای بســـیار مهـــم هســـتند که در
ساخت شان باید نکات ایمنی را با جدیت در
نظرگرفت.
این نماینـــده مجلس در ادامـــه میگوید:
بزودی هیأتی برای بررسی وضعیت تخریب
منطقه اعزام خواهند شـــد تا گزارش کاملی از
میزان خرابیها و تلفات ارائه دهند اما هر چند
باید تا اعالم نظر کارشناسان منتظر بمانیم اما
واقعیت این است که شدت زلزله نیز در میزان
تخریب اهمیـــت دارد .مـــا در آییننامه 2800
که مربوط به بهسازی لرزه هاست در مورد هر
کدام از ساختمانها ،هدف از مقاومسازی آنها
را بیان میکنیم .اصالً هـــدف از این آییننامه
بـــه حداقل رســـاندن خســـارت جانـــی ومالی
اســـت .اما باید بـــه اســـتانداردها و روشهای
اجرا و اســـتاندارد مصالـــح و حتی کارگرانی که
میخواهنـــد در ســـاختمان کار کنند هم توجه
داشته باشیم چند درصد کارگران ساختمانی
ما کارت مهارت ساخت و ساز دارند؟ واقعاً در
ایران چقدر نکات ایمنی رعایت میشود؟ آیا
ســـاخت و سازها در ایران با استانداردهای دنیا
مطابقت دارد؟ مســـکن در ایران یک مبحث
فرابخشـــی اســـت و متعلق به یک شخص و
نهاد خاص نیست از وزارت کشور ،وزارت راه و
شهرسازی ،وزارت کار ،وزارت صنعت و معدن
و تجارت و ســـازمان استاندارد همه باید مانند
یک زنجیر در یک راستا و همگام حرکت کنند
ما حتی اگر همه مصالح و قانون و همه موارد
درســـت باشـــد اما باز هم اگر در عمل درست
اجرا نشـــود به نتیجه مطلوب نمیرســـیم .در
مورد نظارت که مهمترین بخش اســـت باید
گفتنظارتبرهمهمراحلامکانپذیرنیست
باید از مبدأ استانداردهای الزم را رعایت کنیم.
ëëپیگیریحقوقیمطالباتزلزلهزدگان
محمدرضا زمانی درمـــزاری – حقوقدان-
نیز درباره نحوه شـــکایت و پیگیری مطالبات
حقوقـــی خســـارت دیـــدگان زلزلـــه میگوید:

هر یـــک از مـــردم و هموطنان آســـیب دیده،
میتوانند؛ نخست با دریافت نظر کارشناسان
رســـمی دادگســـتری نســـبت بـــه خســـارات
وارده بـــه اموال و امالک و وضعیت ســـامتی
عمومـــی و خانوادگی خود تأمین دلیل کنند و
ضمن بررسی وضعیت سازههای ساختمان
و عملیـــات ســـاختمانی مربوطـــه و ارزیابـــی
وضعیت ایمنی و مقاومســـازی آنها ،در مقام
تعقیب مســـئولیت قانونی مدیریت شهری،
شهرداری ،ســـازمان نظام مهندسی ،دولت و
دوایر دولتی ،پیمانکاران مربوطه در عملیات
ســـاختمانی و بخشهـــای مختلف و شـــاغل
در صنعت ساختمان کشـــور برآمده یا حتی،
نسبت به ســـتاد مدیریتبحران کشور نسبت
به فعل یا ترکفعل احتمالی مغایر با وظایف
قانونـــی مقـــرر ،با احـــراز مســـئولیت هر یک،
حسب مورد برآمده و ضمن الزام قانونی آنها
در مراجع قضایی ذیصالح یا مطالبه خسارات
وارده از محـــل بیمه طبـــق قـــرارداد بیمهای
مربوطـــه ،در مقام جبران خســـارات حاصله
برآیند.
این حقوقدان همچنین با اشـــاره به نقش
و جایـــگاه مـــردم در رعایـــت ضوابـــط ایمنی
در ســـاخت و ســـازها به منظور پیشـــگیری از
وقوع خســـارات و توجه به نـــکات حقوقی در
هنگام عقد قـــرارداد با پیمانـــکاران میگوید:
مقررات ملی ســـاختمان و قواعـــد مربوط به
ســـاخت و ســـاز؛ الزامـــات قانونـــی و حاکم در
صنعـــت ســـاختمان بوده کـــه رعایـــت آن از
ســـوی شـــهروندان و مراجع قانونی و دولتی و
غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
ضروری است و عدم رعایت آن نیز مستوجب

مسئولیت قانونی خواهد بود .با وجود تجارب
طبیعی ،تاریخی و مهندسی متعدد در ایران
نسبتبهبالیایطبیعی،اهمیتبحثایمنی
و امنیت در شهرسازی و معماری؛ چنانکه باید
مورد توجه مردم و مسئوالن قرار نگرفته است
و همچنان شاهد ســـاخت و سازهای بیرویه،
غیر اصولی و فاقد ایمنی الزم بوده که به طور
روز افزون ،آســـیبپذیری محیط کالبدی را در
برابر انواع بحرانهـــا افزایش میدهد .در این
میان ،متأسفانه ،ســـوداگری و سودجوییهای
برخی از مردم و فعاالن حوزههای ساختمان
در استفاده از ابزارها و روشهای غیر استاندارد
با هدف تعدیل و کاهش هزینههای تمام شده
ساختمان،همراهباناکارآمدیمراجعقانونیو
نظارتی بر نظارت مؤثر ،قانونمند و مستوجب
مســـئولیت قانونی مربوط از عوامل اصلی در
عدمپیشگیری و جلوگیری از خسارات فراگیر
در ســـوانح طبیعـــی ،بویژه در زلزله به شـــمار
میرود کـــه در جای خود نیـــز از حیث قانونی
مســـئولیت زا بوده و به لحاظ قانونی نیز قابل
تعقیباست.
ëëایراداتقانونیبیمهها
علیرضا تحریـــری نیا  -وکیل دادگســـتری
– دربـــاره بیمه کـــردن ســـاختمانها در برابر
زلزله میگوید :در قوانین بیمهای کشـــورمان
موضوعی بـــا عنوان بیمـــه زلزلـــه نداریم .ما
فقـــط بیمـــه آتشســـوزی داریـــم که یکـــی از
زیرمجموعههایـــش بیمهزلزله اســـت و فرد
هنگام خرید بیمهآتشسوزی باید از مسئول
صدور بیمهنامه درخواســـت خریـــد الحاقیه
بیمه زلزله را مطرح کند.
ویدرادامهمیگوید:درموردبیمهشخص
ثالثخودروماقانونیداریمکهاگرباخودرویی
تصادف کنیم کـــه خودرو فاقد بیمه باشـــد و
حتی راننده نیز از صحنه تصادف متواری شود
صندوق تأمین خســـارتهای بدنی خسارت
ما را پرداخت میکند اما در مورد زلزله چنین
قانونی نداریـــم .یعنی بیمهها در بحث زلزله
در صورت نداشتن بیمهنامه؛ متقبل پرداخت
خسارتبهآسیبدیدگاننمیشوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این خأل
قانونی باید رفع شود میگوید :بیمهها معموالً
زیر بار ایـــن ماجـــرا نمیروند کـــه در مواردی
مانند زلزله و خسارتهای گسترده زیان مالی
را جبـــران کنند .اما در مورد کســـانی که خانه و
اموالشان را بیمه کردهاند نیز مشکالتی وجود
دارد .نخست باید شرکت بیمهگر ظرف  5روز
بعد از خســـارت از وقوع حادثه مطلع شـــود.
ســـپس ارزیاب خسارت را به محل میفرستد
تا میزان حادثه را ارزیابـــی کند .طبق ماده 13
قانون شـــرایط عمومی بیمه آتشسوزی باید
الحاقیهبیمهوجودداشتهباشدوگرنهخسارتی
پرداخت نمیشود .از سوی دیگر ارزیاب بیمه
میزان خسارت را با میزان بیمه خریداری شده
مطابقت میدهد و با کســـر سهم بیمهگذار از
خســـارت مبلغ پرداخت میشود .اما مشکل
اصلـــی این اســـت که مـــردم در هنـــگام عقد
قراردادبیمهسعیمیکنندکمترینمبلغحق
بیمه را پرداخت کنند .در حالی که همین امر
باعث میشود هنگام پرداخت خسارت دچار
مشکل شوند .هنگام بستن قرارداد باید میزان
ارزش واقعی اموال و ملک بیان شود و حتی در
صورت امکان عکس اموال و امالک در پرونده
موجود باشـــد چرا که شـــرکت بیمه براساس
آن خسارت پرداخت میکند .در واقع رعایت
اصل حسن نیت در بیمه خیلی مهم است.

