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ماده 101آئیننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل
ساختمان
(اصالحی مورخ )94/12/05
جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پروندههای انتظامی به شرح زیر است و هریک از اعضای شورای انتظامی درصورت وجود هریک از
ً
شرایط زیر در یک پرونده شکایت ،درخصوص خود ،باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت ،کتبا مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای
انتظامی نظاممهندســی اعالم کرده و از جریان رســیدگی و حضور در جلســات رســیدگی به آن شــکایت و صدور رأی در آن کنارهگیری نماید .هریک از
طرفهای شکایت نیز میتوانند ایراد رد را مطرح کنند:
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وجــود رابطــه اســتخدامی یا قــراردادی یا مشــارکت انتفاعی بیــن هریک از
طرفهای شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی
و سببی درجه ّاول وی.

چنانچــه در شــکایتی تعــداد اعضــای دارای جهــات رد شــورای انتظامی
اســتان از یک عضو بیشــتر شــود ،مراتب بهوسیله رئیس شــورای انتظامی
ً
اســتان کتبا به رئیس شورای انتظامی نظاممهندســی اطالع داده میشود
و وی رسیدگی به شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنج
ی از آنها قاضی
نفر از اعضای شــوراهای انتظامی ســایر اســتانها که یک 
دادگســتری خواهد بود و برای ســه ســال در ابتدای هر دوره شــورای مرکزی
بهوســیله این شورا انتخاب میشــوند ،ارجاع میکند .شوراهای انتظامی
همعــرض حداقــل دو شــورا خواهــد بــود و اســتقرار آنهــا در محل شــورای
انتظامی نظاممهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال
است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از
انقضای سه سال میباشند.

عضــو شــورای انتظامــی پی ـشازآن در شــکایت مطروحــه بهعنــوان عضــو
شورای انتظامی ،داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی
و صدور حکم شرکت کند ،این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در
مهلت قانونی تا زمان تأیید بهوسیله شورای انتظامی نظاممهندسی قابل
اجرا نخواهد بود.

عضویت هریک از طرفهای شــکایت یا بســتگان نســبی و سببی درجه
ّاول وی در شورای انتظامی.

عضویت هریک از طرفهای شــکایت یا بســتگان نســبی یا سببی درجه
ّاول وی در هیئتمدیره انتخابکننده عضو شورای انتظامی به عضویت
آن شورا.

عضو شــورای انتظامی یا بستگان نسبی یا سببی درجه ّاول وی یا شرکای
تجاری یا قراردادی وی دارای نفع شــخصی در موضوع شــکایت مطروحه
باشند.

قبــل از طــرح شــکایت انتظامــی بیــن عضــو شــورای انتظامــی و یکــی از
فهــای شــکایت یــا همســر یا فرزنــد وی دعــوای انتظامی یــا حقوقی یا
طر 
جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته
باشد.

تبصره 1

تبصره 2

آئیــن رســیدگی بــه تخلفات در شــوراهای انتظامــی بــدوی و تجدیدنظر و
نحوه ابالغ و اجرای احکام قطعی ،با تصویب و ابالغ وزیر راه و شهرسازی،
مال ک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.

تبصره 3
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تبیین حدود و دامنه کار شورای همعرض
استانها
در گفتوگو با مهندس علی بنیادینژاد

رئیس شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی ساختمان

 .3رونـــد ارجـــاع پرونـــده به شـــورای همعـــرض بـــدوی اســـتانها چگونه
ا ست ؟
اعضـــای شـــورای انتظامی اســـتان (هـــر پنج نفر عضو شـــورا ش ــامل 4
نفـــر مهنـــدس منتخـــب هیئتمدیـــره و عضـــو حقـــوقدان منتخ ــب
دادگســـتری اســـتان) بایســـتی وفـــق مفـــاد مـــاده  ۱۰۱اخیـــر جه ــات رد
خویـــش را بررســـی نماینـــد .درصورتیکـــه هریـــک از اعضای ش ــورای
انتظامی اســـتان جهات ردی در پرونده مورد بررســـی داشـــته باش ــند،
ً
موظفنـــد کتبـــا ایـــن موضـــوع را بـــه اطـــاع رئیـــس شـــورای انتظام ــی
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 .1از آنجاییکه ش ــورای همعرض اســـتانها تشـــکیل شـــده و شروع به
کار نم ــوده اس ــت ،دراینخصوص و حـــوزه عملکرد این شـــورا توضیح
دهید.
ب ــا عنای ــت ب ــه اینک ــه وف ــق مـــاده  101آئیننامـــه اجرائـــی قانـــون
نظاممهندس ــی و کنت ــرل س ــاختمان (اصالحیـــه  ،)1381بخشـــی از
ش ــکایات علی ــه اعض ــای هیئتمدیـــره ســـازمان اســـتانها بهطـــور
ی ــک مرحلـ ـهای و در ش ــورای انتظامـــی نظاممهندســـی ســـاختمان
رس ــیدگی میگردی ــد ،ل ــذا بهمنظ ــور دو مرحلـ ـهای نم ــودن رس ــیدگی
ب ــه کلی ــه پروندهه ــای انتظام ــی ،مـــاده  101آئیننامـــه در مـــورخ
 94/12/05اص ــاح گردی ــد .لیکـــن در اصالحیـــه اخیـــر موضـــوع
کم ــی گس ــتردهتر ش ــد و م ــوارد جه ــات رد اعض ــای ش ــورای انتظام ــی
اس ــتانها مط ــرح گردی ــد ک ــه پیشازایـــن مفـــاد ایـــن مـــاده آمـــده
اس ــت.
ل ــذا ب ــا مطالع ــه م ــاده فوقالذکـــر متوجـــه میشـــویم کـــه نهتنهـــا
پروندهه ــای اعض ــای هیئتمدیرههـــای ســـازمان اســـتانها بلکـــه
طی ــف وس ــیعی از پروندهه ــا بهواس ــطه رعای ــت مف ــاد ای ــن م ــاده قاب ــل
رس ــیدگی در ش ــورای انتظام ــی اس ــتانها نیس ــتند ،ل ــذا ب ــه اس ــتناد
تبص ــره  ۱م ــاده  ۱۰۱آئیننام ــه ش ــورای همع ــرض اس ــتانها دو ش ــعبه
توس ــط ش ــورای مرک ــزی س ــازمان نظاممهندس ــی س ــاختمان تش ــکیل
ش ــده اس ــت و کار خ ــود را نی ــز ش ــروع نمودهان ــد.
در ّاولی ــن مرحل ــه تع ــداد  ۱۴پرونـــده ارســـالی از شـــورای انتظامـــی
اس ــتانها ب ــه دو ش ــعبه مذک ــور ارجـــاع داده شـــد و ســـایر پروندههـــا
نی ــز آم ــاده ارج ــاع ب ــه ش ــورای مذک ــور هس ــتند.

 .2با تشـــکیل شـــورای همعـــرض چه تغییـــری در روند ثبت ش ــکایات از
اعضـــای هیئتمدیرههـــا به وجود آمده اســـت؟
وفـــق مـــاده  ۱۰۱آئیننامـــه اجرایـــی قبلـــی (اصالحـــی ســـال )۱۳۸۱
رســـیدگی بـــه شـــکایت از اعضـــای هیئتمدیرههـــا در بخشهای ــی
ً
که بـــه موضـــوع وظایف آنـــان در هیئتمدیره برمیگشـــت مس ــتقیما
در شـــورای انتظامـــی کشـــور صـــورت میگرفـــت ،لـــذا ثبت ش ــکایت
نیـــز میبایســـت در شـــورای انتظامـــی کشـــور انجـــام میگردی ــد لیکن
چنانچـــه در اســـتان این شـــکایت ثبـــت میگردید ،شـــورای انتظامی
اســـتان پرونده را جهت رســـیدگی به شـــورای انتظامی کش ــور ارس ــال
مینمـــودّ .امـــا بـــا ابـــاغ مـــاده  ۱۰۱آئیننامـــه اصالحـــی ســـال  1394و
عملیاتـــی شـــدن اجـــرای آن ازاینپـــس کلیـــه شـــکایات علی ــه کلی ــه
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی اعـــم از اعضـــای عـــادی ســـازمان و ی ــا
اعضای هیئتمدیره ســـازمان بایســـتی در شـــورای انتظامی س ــازمان
اســـتان ثبـــت و مطـــرح گردد.
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اس ــتان رس ــانده و از کلی ــه مراحـــل رســـیدگی پرونـــده کنارهگیـــری
نماین ــد .ب ــا عنای ــت ب ــه اینکـــه وفـــق مـــاده  ۸۴آئیننامـــه اجرایـــی
مص ــوب  ۱۳۷۵جلس ــات شـــورا بـــا حضـــور دو ســـوم اعضا رســـمیت
مییابد ،لذا نصاب رس ــمیت جلســـات شـــورا جهت اتخـــاذ تصمیم
و ص ــدور رأی حداق ــل  4نفر اســـت .بـــه همیـــن دلیـــل در تبصره یک
م ــاده  ۱۰۱پیشبین ــی ش ــده اســـت کـــه اگـــر تعـــداد اعضـــای دارای
جه ــات رد بی ــش از ی ــک نفر باشـــد پرونده قابل رســـیدگی در شـــورای
انتظام ــی اس ــتان نیس ــت ،زیـــرا تعداد اعضـــای صاحـــب صالحیت
رس ــیدگی در پرون ــده از  4نفر کمتر میشـــود و درآنصورت جلســـات
ش ــورا رس ــمیت ن ــدارد و در نتیجـــه پرونـــده جهـــت ارجاع به شـــورای
همع ــرض اس ــتانها و ص ــدور رأی بدو ی به شـــورای انتظامی کشـــور
فرس ــتاده میش ــود و رئیس شـــورای انتظامی کشـــور پرونـــده را به یکی
از ش ــعب همع ــرض ارج ــاع میدهـــد.
 .4در ارج ــاع پروندهه ــا ب ــه ش ــعب همعرض اســـتان چه معیـــاری مدنظر
است؟
ً
چ ــون فع ــا دو ش ــعبه همع ــرض (الـــف) و (ب) تشـــکیل شـــدهاند و
ً
جمع ــا  ۱۰نف ــر از اعض ــای شـــوراهای انتظامـــی اســـتانها کـــه در ایـــن
ش ــعب مش ــغول خدم ــت هســـتند از  ۱۰اســـتان کشـــور میباشـــند،
درنتیج ــه در مرحل ــه ّاول پروندههایـــی کـــه مربـــوط بـــه ایـــن  10اســـتان
اس ــت تکلیفش ــان روش ــن اســـت .بهطور یکـــه پرونـــده ارســـالی از
هرک ــدام از این  10اس ــتان بهطورمســـتقیم به شـــعبهای ارجاع میشـــود
ک ــه در آن ش ــعبه هیچی ــک از اعضـــای شـــورا ،عضـــو شـــورای انتظامی
اس ــتان ارس ــالکننده پرون ــده نباشـــند.
درخص ــوص  ۲۱اس ــتان دیگـــر کشـــور موضـــوع فـــرق میکنـــد و هیـــچ
محدودیت ــی ب ــرای ارج ــاع پرونـــده بـــه هیچکـــدام از شـــعب همعرض
وج ــود ندارد.

ماهنامه ّفنی و مهندسی شمس

 .5پ ــس از ارج ــاع پرون ــده به شـــورای همعرض اســـتان روند رســـیدگی
چگونه اس ــت؟
رو ن ــد ر س ــیدگی در ش ــورای همعـــرض بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه
ً
ر س ــیدگی ب ــدو ی محس ــوب میشـــود عینـــا مشـــابه روند رســـیدگی
در ش ــورای انتظا م ــی ا س ــتان اســـت .شـــورای مذکـــور در صـــورت
صالحد ی ــد از اصح ــاب دعوی جهت حضور در جلســـه رســـیدگی
د ع ــوت مینما ی ــد .چنانچ ــه نیـــاز باشـــد موضـــوع را به کارشـــناس
ار ج ــاع مید ه ــد و س ــایر م ــواردی کـــه در مرحلـــه رســـیدگی بدو ی
ً
اقتض ــا کن ــد انج ــام میپذ یـــرد و و نهایتـــا نیـــز رأی بـــدو ی صـــادر و
ا ب ــاغ میگ ــردد.
 .6نحوه ابالغ آرای صادره به طرفین پرونده چگونه اســـت؟
ً
ای ــن موض ــوع فع ــا و تا زم ــان ابـــاغ آئین رســـیدگی بـــه تخلفـــات که
وف ــق تبص ــره  ۳م ــاده  ۱۰۱اصالحـــی در دســـت اقـــدام وزارت راه و
شهرس ــازی اس ــت بهاینص ــورت خواهـــد بـــود کـــه شـــورای همعرض

صادرکننـــده رأی از طریق شـــورای انتظامی اســـتان بـــه طرفین پرونده
ابـــاغ میکنـــد و چنانچه در آئین رســـیدگی روش دیگـــری پیشبینی
شـــود بعـــد از ابالغ بـــه آن روش اقدام میشـــود.
 .7نحوه اعتراض به آرای مذکور چگونه اســـت؟
ً
اعتـــراض بـــه آرای بدو ی صـــادره در شـــورای همعرض اس ــتان دقیقا
مشـــابه روش اعتـــراض بـــه آرای بـــدوی صـــادره از شـــورای انتظام ــی
استانهاســـت که وفـــق مـــاده  ۹۳آئیننامه اجرایی ظـــرف یک ماه از
تار یـــخ ابالغ قابـــل اعتـــراض و تجدیدنظرخواهی اســـت .ل ــذا طرفین
پرونـــده میتواننـــد پـــس از ابـــاغ رأی صـــادره بـــدو ی به آنه ــا جهت
اعتـــراض و یـــا تجدیدنظرخواهـــی بـــه شـــعبه همعـــرض صادرکنن ــده
رأی و یـــا شـــورای انتظامی کشـــور مراجعـــه نمایند.
 .8مرجع تجدیدنظرخواه چه مرجعی اســـت؟
مرجع تجدیدنظر مثل سایر آرای بدوی صادره از شورای انتظامی
استانها ،همان شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی ساختمان
کشور است.
 .9چند پرونده جهت ارجاع به شـــورای همعرض وجود دارد؟
نزدیـــک بـــه  ۲۰۰پرونـــده کـــه البته بـــا یکدیگـــر تفاوتهای ــی دارند که
انشـــاءاهّلل در مراحـــل بعـــدی آنرا توضیـــح خواهیم داد.

همایشفصلیشوراهایانتظامیسراسر کشور بهمیزبانیشورایانتظامی
سازماننظاممهندسیساختماناستانهرمزگاندر تاریخ1396/09/23
در جزیره کیش برگزار گردید.
همایــش مذکــور در نوبــت صبــح بــا حضور رؤســا و حقوقدانان شــوراهای
انتظامــی اســتانها ،رئیــس ،حقــوقدان و ســایر اعضــای شــورای
انتظامــی ســازمان نظاممهندســی ســاختمان کشــور ،رئیــس و اعضــای
هیئتمدیــره ســازمان نظاممهندســی ســاختمان اســتان هرمــزگان و
مهمانــان و یــژه همایــش مهنــدس رجبــی و مهنــدس بهــادری رئیــس و
دبیــر اجرایــی ســازمان نظاممهندســی ســاختمان کشــور و آقــای پناهــی
یهــای قــوه قضائیــه برگــزار گردیــد.
معــاون مدیــرکل نمایندگ 

وی از شوراهای انتظامی استانها و کشور درخواست نمود« :تا خردادماه
 1397کلیه پروندههایی که مربوط به اعضای هیئتمدیره سازمان
نظاممهندسی ساختمان استانها است ،در شورای انتظامی بدوی
و تجدیدنظر مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا در آستانه انتخابات
هیئتمدیرههای سال آینده دراینخصوص تنشی وجود نداشته باشد».
در ادامه آقای پناهی معاون مدیرکل نمایندگیهای قوه قضائیه اظهار
داشت« :حقوق شهروندی بهنحو مطلوب در نهادهای شبه قضایی اجرا
نمیگردد و در قوانین حقوقی ایران یک خالء بهعنوان آئین دادرسی اداری
وجود دارد ».وی اعالم داشت که متن ّاولیه الیحه آئین دادرسی اداری در
مرکز پژوهشگاه قوه قضائیه در حال مطالعه و تحقیق است و حضور مؤثر
کلیه اعضای نهادهای شبه قضایی در جلسات کمیسیونها و هیئتها
در استانها ضرورت دارد.
در پایان این جلسه از رؤسای شورای انتظامی استانهای فارس،
لوبختیاری و هرمزگان بهعنوان میزبانان همایش فصلی
چهارمحا 
شوراهای انتظامی سراسر کشور در سال  1396تقدیر بهعمل آمد.
جلسه همایش در نوبت عصر با حضور رؤسا و حقوقدانان شوراهای
انتظامی استانها ،رئیس ،عضو حقوقدانان و سایر اعضای شورای
انتظامی کشور با دستورکار مسائل تخصصی و مشکالت حقوقی
شوراهای انتظامی سراسر کشور ادامه پیدا کرد .در این جلسه مسائل
مربوط به شورای انتظامی همعرض استانها ،مسائل و مشکالت حقوقی
آن نیز مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
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در ابتدا مهندس رضاییسردره رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان
استان هرمزگان و میزبان همایش ،ضمن خوشامدگویی به رؤسا و
حقوقدانان عضو شوراهای انتظامی استانها و کشور و مهمانان
همایش ،از جایگاه رفیع شورای انتظامی بهعنوان رکن اساسی در
سازمان نظاممهندسی ساختمان یاد کرد .وی شورای انتظامی را بهعنوان
خطکش و ترازوی سنجش راستی و درستی عملکرد سازمانها و
اعضای آن دانست .سپس مهندس بنیادینژاد رئیس شورای انتظامی
سازمان نظاممهندسی ساختمان و رئیس همایش ،پس از ارائه آمار
عملکرد شوراهای انتظامی اذعان کرد« :علیرغم وجود تخلفات حرفهای
در جامعه مهندسی ،ساالنه تخلفات مهندسین و شرکتهای عضو
سازمان کمتر از نیم درصد اعضای سازمان بوده که این آمار نمایانگر
سالمت نسبی جامعه مهندسی است ».وی در ادامه اظهار داشت:
«سیاسیکاری و ورود سیاست در حوزههای فنی ،خطر اصلی این حوزه
بوده و عواقب جبرانناپذیری برای جامعه به وجود میآورد».
رئیس شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی ساختمان همچنین از
توساز از متخلفین
حمایت بعضی مسئولین و منصوبین حوزه ساخ 
دانهدرشت و دوگانگی رفتار آنان گالیه کرد و گفت« :شایسته نظام
جمهوری اسالمی نیست که بعضی از مسئولین بهجای عمل به وظایف

قانونی خویش شبانهروز مشغول صدور نامه و سفارشنامه و  ...در جهت
حمایت از افراد خاص باشند».
در ادامههمایش،مهندسرجبیرئیسسازماننظاممهندسیساختمان
ایراد سخنرانی نمود .مهندس رجبی با بیان اینکه حریم درستی برای ورود
توساز تعریف نشده است و این ،یکی از مشکالت مهم
به حرفه ساخ 
توساز است ،گفت« :شورای مرکزی فعلی ایجاد انضباط
صنعت ساخ 
تشکیالتی و شفافیت در عملکرد ،در دستور کار قرار گرفته است».

شماره صد و دوازده

جامعه مهندسی
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در همایشفصلیشوراهایانتظامیسراسر کشور
عنوانشد:
تخلفات کمتر از نیم درصد مهندسین ،سالمت نسبی

ماهنامه ّفنی و مهندسی شمس

حقوق مهندسان
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دانستههای حقوقی
نمونه رأی قطعی صادره از شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی ساختمان

پرونده ّاول

پرونده دوم

در مورخه  ...پرونده شماره  ...تحتنظر است ،شورا به تصدي امضاءکنندگان
ذيل تشــکيل شــده و با بررســي محتويات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال
ختم رسيدگي را اعالم و بهشرح ذيل مبادرت به صدور رأی مینماید:
تجدیدنظرخواه  :آقای مهندس ج.ی
تجدیدنظرخوانده  :شهرداری شهر ...
تجدیدنظرخواســته :رأی شــماره  ...مورخ  ...شــورای انتظامی اســتان  ...مبنیبر
مجــازات درجــه ســه انتظامی به اســتناد بنــد ح مــاده  91آئیننامه اجرایــی قانون
نظاممهندســی و کنترل ســاختمان به قرار ســه ماه محرومیت موقت از اســتفاده از
پروانه اشتغال

در مورخه  ...پرونده شماره  ...تحتنظر است ،شورا به تصدي امضاء کنندگان
ذيل تشــکيل شــده و با بررســی محتويات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال
ختم رسيدگی را اعالم و بهشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مینماید:
تجدیدنظرخواه :آقای مهندس ح.آ مدیرعامل شرکت (س)
تجدیدنظرخوانده :آقای مهندس ش.ی مدیرعامل شرکت (ک)
تجدیدنظرخواســته :رأی شــماره  ...مورخ  ...شــورای انتظامی اســتان  ...مبنیبر
مجــازات درجه چهار انتظامی به اســتناد بند ب مــاده  91آئیننامه اجرایی قانون
نظاممهندســی و کنترل ســاختمان به قــرار  18ماه محرومیت موقت از اســتفاده از
پروانه اشتغال

رأی شورا

رأی شورا

درخص ــوص تجدیدنظرخواهی آقای مهندس ج.ی نســـبتبه دادنامه
فوقالذک ــر ،باتوجهب ــه محتویـــات پرونـــده ،نظربهاینکـــه گزارشـــات
ثب ــت ش ــده ناظ ــر در تاریخهـــای  1392/07/30مثبـــوت بـــه شـــماره
 4/92/19348و  1392/10/04مثبـــوت بـــه شـــماره 4/92/25485
در ش ــهرداری  ...ک ــه بهترتی ــب در مرحلـــه پیســـازی و ســـفتکاری
گ ــزارش تخلف و افزای ــش زیربنای ملـــک را به شـــهرداری اعالم نموده
و تاریخ صدور رأی کمیس ــیون مـــاده  100شـــهرداری ()1393/04/22
بع ــد از گزارش ــات ناظر میباشـــد ،لـــذا ناظر بـــه وظیفه قانونـــی خویش
عم ــل نم ــوده و تخلف ــی از س ــوی وی احـــراز نمیگـــردد ،لـــذا شـــورا بـــه
اس ــتناد م ــاده  98از آئیننام ــه اجرایـــی قانـــون مذکـــور ،ضمـــن نقـــض
رأی ب ــدوی ش ــماره  ...مورخ  ...شـــورای انتظامی اســـتان  ،...حکم بر
برائ ــت تجدیدنظرخ ــواه ص ــادر و اعـــام مینمایـــد.
ايــن رأی به اســتناد مــاده  24قانــون نظاممهندســی و كنترل ســاختمان
قطعی و الزماالجراست.

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهندس ح.آ مدیرعامل شرکت
(س) نسبتبه دادنامه فوقالذکر ،باتوجهبه محتویات پرونده و استماع
توضیحات طرفین در جلسه مورخ  ...و همچنین لوایح تکمیلی طرفین،
نظربهاینکه شورا استداللهای شورای بدوی را در محکومیت شرکت (س)
غیرمستند دانسته و ایشان را (شرکت (س) و مدیرعامل آنرا) بهخاطر
امضای قرارداد شماره  ...مورخ ( ...نظارت) که در بخش دستمزد تقبل
نموده است که بابت دستمزد نظارت از آپارتمانهای همان ساختمان
موردنظارت تهاتر نمایند متخلف دانسته و تخلف آنرا محرز تشخیص
ً
داده ،لیکن بهدلیل اینکه موضوع به عینیت نرسیده و نهایتا نظارتی انجام
نشده و قبل از ساخت ناظر تغییر نموده است مستحق تخفیف دانسته،
لذا شورا ضمن نقض رأی بدوی شماره  ...مورخ  ...شورای انتظامی استان
 ...و به استناد بند الف ماده  91آئیننامه اجرایی قانون مذکور شرکت (س)
و مدیرعامل آن (آقای مهندس ح.آ) را از مجازات درجه چهار انتظامی از
 18ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مجازات درجه دو
انتظامی به قرار توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم مینماید.
اين رأي به استناد ماده  24قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان
قطعی و الزماالجراست.

نکته حقوقی
چنانچ ــه ناظر ی ــن س ــاختمانها بهموقـــع و بهوضـــوح در گزارشـــات
ً
دورهای ی ــا م ــوردی به وظای ــف قانونی خویـــش خصوصـــا رعایت مفاد
پروان ــه س ــاختمان عم ــل نماینـــد و تخلفـــات احتمالـــی ســـازندگان یا
مال ــکان را گزارش نمایند و ایـــن گزارش را به مرجع صـــدور پروانه ارائه
دهن ــد و در جه ــت دف ــاع از خویـــش در مواقـــع ضـــروری شـــماره ثبت
گزارش ــات خو ی ــش در مرج ــع صـــدور پروانه را ارائـــه دهنـــد ،تخلفی به
آنها منتس ــب نمیش ــود.

نکته حقوقی
هرچنــد ذینفــع بودن ناظــر در پــروژه تحتنظارت خویــش تخلف بوده
و مســتوجب اعمــال مجــازات اســت ،لیکــن چــون تخلــف موردنظــر به
ً
عینیــت نرســیده و عمــا تحقــق پیــدا نکــرده اســت لذا شــورا بــا اعمال
تخفیــف ،مجــازات انتظامــی را کاهــش داده و بــه توبیــخ کتبــی اکتفــا
نمــوده اســت .انشــاءاهّلل کــه شــرکت موردنظــر و ســایر اعضــای ســازمان
نظاممهندسی ساختمان با آ گاهی کامل از قوانین و مقررات از ارتکاب
به تخلفات مشابه خودداری نمایند.

