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فصلاول

معرفی مسئولیت پیمانکار

مسئولیتپیمانکار
گفتار اول :مبنای مسئولیت
با توجه به اینکه در نظهام حقهوقی ایهران روابهط پیمانکهار بها کهارگران و
اشخاص ثالث به طور خاص تعریف نشده اسهت ،ایهن روابهط همچنهان در
حوزه عام قواعد مسئولیت مدنی قرار گرفته و بررسی میشوند.
از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که پیمانکار در برابهر کارکنهان خهود
دارای وصف کارفرمایی است ،میتوان گفت مبانی مسهئولیت پیمانکهار در
این حوزه با مسئولیت کارفرما یکسان است .مهم تهرین مقهرره مربهوط بهه
مسئولیت کارفرمایان در حقوق ایهران ،مهاده  ۳۱قهانون مسهئولیت مهدنی
است .به موجب این ماده« ،کارفرمایانی که مشهمول قهانون کهار هسهتند،
مسئول جبهران خسهاراتی مهیباشهند کهه از طهرف کارکنهان اداری و یها
کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسهبت آن وارد شهده اسهت مگهر
اینکه محرز شود تمام احتیهاط ههایی کهه اوضهاع و احهوال قضهیه ایجهاب
مینموده ،به عمل آورده یها اینکهه اگهر احتیهاط ههای مزبهور را بهه عمهل
میآوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود .کارفرما میتواند
به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسهئول شهناخته شهود
مراجعه نماید».
دو نظریه عمده مسئولیت مدنی ،نظریه خطر و نظریه تقصیر هسهتند .بهر
اساس نظریه خطر ،هر کس که بر اثر فعالیت خود خطراتی ایجاد کهرده و
موجب زیهان بهه دیگهری شهود مسهئول جبهران خسهارت اسهت هرچنهد
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تقصیری مرتکب نشده باشد .در چارچوب نظریهه تقصهیر ،شهخ

زمهانی

مسئول جبران خسارت است که مرتکب تقصیر شده باشد و همان تقصهیر
علت ایجاد خسارت باشد.
ماده  ۳۱قانون مسئولیت مدنی که مأخوذ از قانون تعهدات سوئیس اسهت
و ترجمه ماده  ۵۵قانون مذکور است به نحوی تنظیم گردیده کهه مبنهای
مسئولیت ناشی از آن در هالههای از ابههام قهرار دارد و بهه نظهر مهیرسهد
بخشی از آن بر مبنای نظریه خطر و بخشی دیگر بر مبنای نظریه تقصهیر
بنا شده است.
در نظههام حقههوقی سههوئیس مبنههای مسههئولیت کارفرمهها ،نظری هه تقص هیر
(پیشفرض تقصیر) است .با وجود این ،پذیرش این نظریه بهعنوان مبنهای
مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران با قواعد عمومی مبنای مسهئولیت
در حقوق ایران ناسازگار به نظر میرسد .در حقوق ایهران ،چنانچهه میهان
خطای شخ

و ایراد خسارت بهه دیگهری رابطهه سهببیت وجهود داشهته

باشد ،مسئولیت اصالتاً متوجه او میشود و هرگاه ایهراد خسهارت ناشهی از
فعل چند نفر باشد ،با اعمال قواعد اجتمهاع اسهباب (اعهم از آنکهه از بهاب
مباشرت یا تسبیب در ایراد خسارت مشارکت داشهته باشهند) بهه نسهبت
مساوی یا به نسبت درجه تقصیر مسئول خواهند بود؛ بنابراین پیشفهرض
تقصیر کارفرما و تحمیل تمام بار مسئولیت بر او با قواعد عام مسئولیت در
نظام حقوقی ما سازگاری ندارد .به ویژه با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده
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« :43مواردی که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احووال
قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده »...میتهوان نتیجهه گرفهت کهه
«تقصیر کارفرما» برخالف قانون سوئیس به صورت «پیشفهرض» در نظهر
گرفته نشده است.
در حقوق فرانسه ،مسئولیت کارفرما بر نظریه خطر مبتنی اسهت و عنصهر
تقصیر نقشی در احراز مسئولیت کارفرما ندارد .بر این اسهاس ،کارفرمها بها
استخدام کارکنان به جای آنکه شخصاً عمهل کنهد ،زمینهه و خطهر ایهراد
خسارت را ایجاد کرده و یا حداقل افهزایش مهیدههد و بهه همهین دلیهل
مسئول است .چنانچه ماده  ۳۱قانون مسئولیت مهدنی را مبتنهی بهر ایهن
نظریه بدانیم ،به مسئولیت کارفرما اصالت بخشیده ایم .بدین مفهوم کهه او
را به صرف ایجاد کارگاه مسئول دانسته ایم بدون آنکه حق مراجعه بعهدی
به کارگر یا کارمندی را داشهته باشهد کهه علهت مسهتقیم و نههایی ایهراد
خسارت بوده است که این امر نیز با قواعد عام مسئولیت در نظام حقهوقی
ما سازگار نیست .با وجود این ،به نظر میرسد قسمت اول ماده  ۳۱کهامالً
با نظریه خطر انطباق دارد.
گفتار دوم :مقررات مربوطه
صرفنظر از مباحث تئوریهک ،بها توجهه بهه مهاده  ۳۱قهانون کهار تهدوین
مقررات مربوط به مسئولیت پیمانکار را پیش بینی کرده اسهت .بهر اسهاس
این ماده« :در مواردی که کار از طریوق مقاطعوه انجوام موی یابود،
مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحووی
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منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقوررات
این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید ».به عالوه ،مهاده 8۵
قانون کار مقرر داشته اسهت« :برای صیانت نیوروی انسوانی و منوابع
مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریوق شوورایعوالی
حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین
بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین مویشوود ،بورای کلیوه
کارگاه ها ،کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان الزاموی اسوت ».و بهه
موجب ماده  ۳۳همین قانون« :کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای
موضوع مواده  98ایون قوانون مکلوف انود بور اسواس مصووبات
شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت
کارگران در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیوار
آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوو الوککر را بوه آنوان
بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت
نمایند .افراد مککور نیز ملزم به اسوتفاده و نگهوداری از وسوایل
حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل هوای مربووط بوه
کارگاه میباشند».
بر این اساس ،آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مشتمل بهر دو فصهل و ۳۱
ماده در  ۳۱8۳به تصویب وزیر کهار و امهور اجتمهاعی رسهید .آیهین نامهه
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مذکور ،پیمانکار را این گونه تعریف کرده است« :پیمانکار/مقاطعوه کوار،
شخص حقیقی یا حقوقی ذیصالحی است که بر اسواس اسوناد و
مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات را بر عهده میگیرد ».این
آیین نامه ،پیمانکار اصلی را از پیمانکار فرعی تفکیک کرده اسهت .بها ایهن
توضیح که پیمانکار اصلی شخ

حقیقی یا حقوقی ذیصالحی اسهت کهه

بر اساس اسناد و مدارک پیمان بههعنهوان مجهری اصهلی موضهوع پیمهان
شناخته میشود و پیمانکار فرعی شخ

حقیقی یها حقهوقی ذیصهالحی

است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امهور ،قهرارداد منعقهد
نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات بر اساس اسناد و مدارک
موضوع پیمان میباشد.
بر اساس ماده  ۱این آیین نامه ،پیمانکاران میبایست صالحیت انجهام کهار
خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند و بر اسهاس
ماده  ،۱کارفرمایان مکلف اند بها پیمانکهارانی قهرارداد منعقهد نماینهد کهه
صالحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امهور اجتمهاعی
تأیید شده باشد.
پیمانکاران اصلی و فرعی به موجب ماده  1مکلفند کلیه قوانین و مقررات،
آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشهتی کهار را در طهول
عملیات پیمان رعایت نمایند .ماده  ۳مقهرر داشهته اسهت در هنگهام عقهد
قرارداد هزینه های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قهرارداد لحها
شود و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظهف بهه اجهرای آن
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شود .بر اساس ماده  ،۳0هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از
ابتدا تا پایان کار کالً به یک پیمانکار محول نماید ،پیمانکار مسئول اجرای
مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بهود .وفهق مهاده
 ،۳۳هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسهمت ههای مختلهف
عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکهار یها پیمانکهاران دیگهر
محول نماید ،هر پیمانکار در محدوده پیمان خهود مسهئول اجهرای کلیهه
مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظهارت و ایجهاد همهاهنگی
بین آن ها میباشد .بر اساس ماده  ،۳۱پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه
گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسهال بهه اداره کهار و امهور
اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره  ۳مهاده  ۳۵قهانون کهار
هستند .الزم به ذکر است بر اساس تبصره  ۳ماده  ۳۵قانون کهار ،کارفرمها
یا مسئوالن واحدهای موضوع ماده  8۵این قانون موظفنهد کلیهه حهوادث
ناشی از کار را در دفتر ویهژه ای کهه فهرم آن از طریهق وزارت کهار و امهور
اجتماعی اعالم میگردد ،ثبت و مراتب را سهریعاً و بهه صهورت کتبهی بهه
اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

