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 نقدی بر الیحه پیشنهادی اصالح قانون نظام مهندسی

ه انتشار ب دستفت، آذرماه سال جاری، معاونت محترم مسکن و ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بدیع و شگ

قد و نه است. از آنجایی که زد "1374نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب الیحه اصالح قانون "متنی تحت عنوان 

 ،هند در آیندهای صنفی و تخصصی است و سکوت مشموالن هر قانون می توااصلی تشکل از حقوق و وظایف ،ارائه نظر

های و تشکل نظران بباشد تا دیگر صاح فتح بابینقد حاضر  است امید  ،حقوق آنان را تضییع و تحت الشعاع قرارد دهد

صله و تردید صرف حوبی شوند.ب آن راداتیتا قبل از رفع ا کارشناسیغیرای اهتمام جدی مانع از تصویب الیحه باصنفی 

  توجه برای مطالعه مطلب حاضر، خواننده را با این داوری همراه خواهد ساخت.

 ؛الیحه پیشنهادی در دو بعد مورد نقد اساسی می باشد

 حقوقیبعد  -یک 

بل از ورود به اصل قنباشد اما  دنقدر حوصله این  (Codification) شاید پرداختن به شیوه ها و الزامات نگارش قانون

 ود: موضوع ذکر چند نکته که به نوعی ایراد شکلی در نگارش الیحه حاضر است خالی از فایده نخواهد ب

یت از حقوق امومی و حمکنندگان آن، تامین منافع عصد تدوینمطالعه الیحه ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که ق

بوده است اما  تاثیر نه بین نگارش الیحواقب اجتماعی آن احتماال در لحاخیر و ع هایزلزلهباشد که تمام اقشار جامعه می

یگری دنکته  !هد؟را هم مد نظر قرار د و فعاالن صنف مربوطهنباید حقوق مشمولین آن  آیا یک قانون صنفی و تخصصی

عایت نشده و ز در آن رظاهری آنها است که ایجا جه می نماید تنظیم مواد و ساختارهم که به عنوان ایراد شکلی قابل تو

بی م بندی مناساز تقسی ،در نگارش موادپیش بینی نشده است. از طرف دیگر یک تبصره هم برای رفع این نقیصه حتی 

 29ماده  .(مالحظه فرمایید را 29و  26، 17برای مثال مواد ) استناد به آن را دشوار خواهد ساخت آینده در وده استفاده نش

و ذکر آن در  طلبدمیا رجامع و روشنی  دادرسی الیحه در حقیقت آیین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی است که خود آیین

گی بر عهده مقام وزارت ، تصویب آیین رسید29ماده  17البته در بند  ست.یک ماده، حتما با ابهام و اجمال صورت گرفته ا

لت است. دو غف فقی نبودهمحول شده است که تجربیات مشابه )ابالغ آیین دادرسی کار از سوی وزیر مربوطه و ...( تجربه مو

دگاههای قضات دا ادستان وکه در این فقره صورت گرفته: یکی عدم پیش بینی امکان شکایت از دادیاران، د مهم دیگری

 می باشد. دالت اداری(عمرجع آن )دیوان عالی کشور یا دیوان تعیین انتظامی و دیگری لحاظ نشدن امکان اعاده دادرسی و 

 شود.در نقد شیوه نگارش الیحه به همین قدر کفایت کرده و به ایراداتی اساسی تر پرداخته می

 الیحه اصالحی تلقی نمود؟آیا الیحه حاضر را می توان به عنوان 
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مجلس شورای  تبصره به تصویب 21ماده و  42 فصل؛ 6 در 22/12/1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 

که ران مصوب شده توسط هیات وزی 17/11/1375متعاقب آن آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ اسالمی رسیده است.

جاع کارشناسی به قانون )در خصوص ار 27ه از آن آیین نامه اجرایی موضوع ماده ماده می باشد. عالو 124مشتمل بر 

قانون )در خصوص تدوین  33و نیز آیین نامه موضوع ماده  08/03/79ماده و به تاریخ  9مهندسان دارای پروانه اشتغال( در 

ندک توضیح و ه است. همین ابه تصویت هیات وزیران وقت رسید 17/04/83ماده در  40مقررات ملی ساختمان( شامل 

ا بوده و سعی و خط محصول سالها ،دارد که قانون فعلی و ضمائم آن آندر تاریخها و حجم آیین نامه ها حکایت از  دقت

برآید: حال  های موجودیضعفها و کاست قانون موجود، صرفا در مقام ترمیم ازی اسرفت که الیحه پیشنهادی با تانتظار می

صوب الیحه اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م "هادی به رغم یدک کشیدن عنوان آنکه الیحه پیشن

 نیست.  اصالح و خبری از نبوده با اثر و ردپایی از قانون قبلییهای جدیدی برآمده و تقرخود در مقام تدوین مقرره "1374

اید بیک قانون  داشته باشند صحه خواهند گذاشت که برای اصالح قوانینکسانی که اندک آشنایی با وضع و تدوین 

انون مدنی مونه، در قاد آن حذف و اضافاتی انجام داد.  که به عنوان نفدر م ر ضرورتببنا  ساختار کلی آن حفظ شده و

بد قانون و الکحفظ و دلیل آن لزوم  (1328و  1313، 881، 218)مواد  است اضافه شدهمکرر ماده موادی تحت عنوان 

و  80، 71 به سالهای)ترکیب کلی آن بوده است. نمونه دیگر، قانون مالیاتهای مستقیم است که با وجود اصالحات متعدد 

 کار نیزحوزه کسب و  قوانین متعدد ات( محفوظ مانده اما از امواج تغییر1366( کماکان شاکله اصلی آن )مصوب اسفند 94

 مصون نمانده است.

شده است که  نگارش )بدون هیچ تبصره ای(ماده  46فصل و در  8شامل  معاونت ساختمان و مسکن یالیحه پیشنهاد

وجه  ذالده است و مقرره های جدیدی وضع کرتقریبا به طور کل ای نشده و جای الیحه به قانون موجود اشاره در هیچ

 اصالحی تلقی نمود.نمی توان آن را الیحه شک بیتسمیه این الیحه بر نگارنده روشن نبوده و 

 نگاه جرم انگارانه حاد در وضع مجازاتهای انتظامی

ای و یقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهرسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حق، الحققانون  17وفق ماده 

تعقیب  خلفات و طرزتاست . چگونگی رسیدگی به انتظامی انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای 

احاله شده و در  مه اجراییبه آیین ناو تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی 

ه درجه بندی مجازاتها بآن  90قانون نیز، ماده  75متن قانون به آن پرداخته نشده است. در آیین نامه اجرایی مصوب سال 

ت با تسامح صور "احصا" واژه)البته به کار بردن  بند تخلفات حرفه ای و انضباطی را احصا 19نیز در  91پرداخته و ماده 

  نموده است. گیرد(می
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 شده است: ذکرتخلفات انتظامی به قرار زیر  ،مورد بحث الیحه 27در ماده 

 بند 7تخلفات انتظامی درجه یک یا دو در 

 بند 27تخلفات انتظامی درجه سه یا چهار در 

 بند 5تخلفات انتظامی درجه پنج یا شش در 

حال این  ."ه ایتخلف از سوگند حرف"ردیف تخلفات انتظامی درجه پنج یا شش آمده است:  5به عنوان مثال در بند 

راز تخلف ، نحوه احبرای این تخلف پرسش مطرح می شود که با وجود پیش بینی مجازاتی تا حد محرومیت دائم از اشتغال

 از سوگند حرفه ای چگونه خواهد بود؟! 

 سطح با و یمندحرفه سامانه در قطعی محكوميت احكام کليه "آمده است:  نیز الیحه پیشنهادی 29ماده  16در بند 

ر برای درک عواقب چنین تصمیمی کافی است تصور کنید که یک عضو سازمان، د ".گرددمی ثبت عموم دسترسی

ره در طابق این مقرمصادره  دادنامهدر حد مجازات درجه یک انجام دهد و  ناچیزی ایحرفهتخلف  وضعیت وانفسای فعلی، 

 وانیندر قست که . این در حالی او تبعات آن ناگفته هویداست مندی با سطح دسترسی عموم منتشر گرددحرفه سامانه

 د.وشمی تسامح آن دردر جرایم خاصی پیش بینی شده که البته اغلب هم  هاکیفری، انتشار محکومیت قطعی در رسانه

 ميزان انطباق الیحه پيشنهادی با قوانين باالدستی

شتغالزایی، ن از جمله اکال گزاریهایسیاستانطباق لوایح و مصوبات با برنامه توسعه پنجساله ششم در مواد متعددی به 

حزاب، ا "است:  تاکید ورزیده است. در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده ایمهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه

 ، مشروط باینكهاقليتهای دینی شناخته شده آزادند، انجمن های سياسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا جمعيت ها

ان ، وحدت ملی ، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نكنند . هيچكس را نمی تو اصول استقالل ، آزادی

هر کس  " دارد:اصل بیست و هشتم نیز مقرر می "از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یكی از آنها مجبور ساخت .

. دولت موظف دیگران نيست برگزیندمومی و حقوق حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح ع

حراز است با رعایت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای ا

 ام مهندسی یکسازمان نظ، این پرسش مطرح می شود که اساسا قرار دادن نکات فوق با مد نظر  ".مشاغل ایجاد نماید

به قصد  یدالیحه جد وضعاز سوی دیگر آیا  سازمان دولتی؟یا یک  شودتلقی می غيردولتی مردم نهاد وسازمان 

ه همین ر این است کبیا بنا  گرفته وصورت این حرفه  فعالیت در و تخصصی نمودن حمایت از جامعه مهندسی و تبیین بهتر

رصه مباشرت االن این عه تحدید حرفه ای فعو ب را از آن بگیرد هبرای سازمان متصور بودقبال  استقالل نیم بندی هم که

 ؟نماید
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منظور افزایش کارآمدی و دولت موظف است به "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر می دارد:  34ماده 

م های کلی اصل چهل و چهارای با رعایت قانون نحوه اجرای سياستهای سرمایهاثربخشی طرحهای تملک دارایی

 اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:( قانون 44)

سال از تاریخ ابالغ این قانون الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک

غ را تهيه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابال« سند نظام فنی و اجرائی کشور»

 شود:می

 و ضوابط ات،مقرر) اسناد  ها و فرآیندها وو اجرائی یكپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه نظام فنی

های ساخت و پروژه و گذاریسرمایه طرحهای  برداریبهره و پدیدآوری پيدایش، مدیریت، به مربوط( هادستورالعمل

 ساز باشد.

کنندگان همه طرحها و وران، سازندگان و تأمينقواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پيمانكاران، مشا

این  بخش ذکر شده از هبا مالحظ .".. کنند، در این سند لحاظ شود.ستفاده میاهایی که از وجوه عمومی کشور پروژه

 ماده، مغایرت الیحه پیشنهادی با برنامه توسعه آشکار می شود. 

 -شاور م -حوزه های مسئولیت ارکان طرح )کارفرما به تبیین "نظام مسئولیتی"فصل پنجم الیحه تحت عنوان 

تخلف از  ه وندسی نبودپرداخته است که این امر در صالحیت سازمان نظام مه پیمانکار( و نیز سایر مراجع دخیل در آن

رات تدوین مقر مطابق فصل ششم قانون برنامه و بودجه، مسئولیتاست. از سوی دیگر  کشور قانون باالدستی مصوب

بودجه می  ون برنامه با اجرای طرحهای عمرانی )از جمله تشخیص صالحیت، تعیین معیارها و...( بر عهده سازما مرتبط

به روز فزونی  اجرایی، روز سازمان محترم برنامه و بودجه در استقرار نظام یکپارچه فنی وعدم تسریع تبعات ظاهرا  باشد.

سند » با تدوین ی مختلف خواهد شد که امید است در اسرع وقتیافته و باعث سوء تدبیرهای زیادی از سوی نهادها

 به این تعلل نقطه پایان گذاشته شود.  « نظام فنی و اجرائی کشور

 صنفی و تخصصی بعد  -دو 

صوصا به گردیده است خنارائه  جامعهاساسی از بازخورد قانون نظام مهندسی در  ارزیابیتا کنون  هیچگونه که از آنجا 

قدور ردم  نهاد  مورود به این مبحث از طرف سازمان های م ، بوده استشهرسازی  زیر چتر وزارت راه و که دلیلاین 

 است . شده  مواجه با عکس العمل های عجیبی  احتمالی نیز  و در موارد نگردیده 

ا به یک ر آن ه عمال ککمی غیر قابل تصور  در دهه های اخیر مواجه گردیده توسعه  سازمان نظام مهندسی استانها با 

تی ، اجتماعی ی ، تحقیقاآموزشالزمه  تشکیالت پیچیده با بوروکراسی شدید ادارای  و مالی تبدیل نموده است و از حرکتهای

مواجه گردیده  لهای اولیهقانون با  افت شدید نسبت به ساو غیره دور نموده  و از لحاظ کیفی خصوصا در اهداف تعریف شده 

 گرفته است زیادی فاصله از آن اهدافو 
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شنهادی پی هر الیحتشکیل سه سازمان جدا از هم ) معماری ، ساختمان ، مکانیک و برق ( د پیش بینیبا این توضیح 

 حرکت جامعه رخچالی چوب و  ایجادبلکه مشکالت عدیده ای را داد عمال  نه تنها بوروکراسی فعلی را کاهش نخواهد 

 ثارآتقلیل که باعث  کشور درس آموزنده ای استدر  چند گانه تلخ نظام و فنی  اجرایی . تجربه  خواهد گذاشت مهندسی 

مک گونه ک ز هیچاقتصادی امرو حادبهبود کیفیت پروسه صنعت احداث گردیده و از طرفی در وضعیت  و تحقیقات علمی 

 نکرده است کشور عمرانی به  بهبود اوضاع طرحهای  شایان توجه 

ی ساله مام تجربیات ست نگاشتن انادیده دلیل ه ب ،جامعه مهندسی نیازهایبه  لیرغم پاسخ های موردیعالیحه ارائه شده 

 و ئل نظام فنیبه مساورود خصوصا با  ؛را در صورت تصویب تحمیل خواهد نمود شرایط اسفناکی ،جامعه مهندسی کشور

تلخی که  تجربه رارو امکان تک سوق خواهد داد حداقلیصنعت احداث را به سمت از بین بردن داشته های  ، اجرایی کشور

رهایی   آنف ناسنجیده آثار منفی حذهنوز هم از  و  بودجه در اواخر دهه هشتاد رخ داد سازمان برنامه و تعطیلیپس از 

 دور از ذهن نیست. ،نیافته ایم

 شته گذاس تجربیات وری  بر اسانجام اصالحات ضر وفعلی با حفظ ساختار اصلی قانون  امید دارندذیل تشکلهای صنفی 

 کان وحسب مقتضیات مپارچه و قابل انعطاف بریکبه سمت نظام فنی واجرایی  ، امروز صنعت احداثمالحظات و با رعایت  

 قدم برداشته شود .زمان 
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