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مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده
موضوع شکایت و خواستھ: ابطال صورتجلسھ مورخ 11؍11؍1396 ھیأت چھارنفره شورای ھماھنگی نظام مھندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی

(ابالغی بھ شماره 1069؍116؍96 مورخ 30؍11؍1396 مدیر کل راه و شھرسازی استان آذربایجان غربی)

گـردش کار: شـاکی بھ موجب دادخـواستی ابطال صورتجلسھ مورخ 11؍11؍1396 ھیأت چھارنفره شورای ھماھنگی نظام مھندسی و کنترل ساختمان استان

آذربایجان غربی (ابالغی بھ شماره 1069؍116؍96 مورخ 30؍11؍1396 مدیر کل راه و شھرسازی استان آذربایجان غربی) را خواستار شده و در جھت تبیین

خواستھ بھ طور خالصھ اعالم کرده است کھ:
"صالحیت ھیأت ھای چھارنفره نھ در قانون و نھ در آیین نامھ اجرایی و نھ در دستورالعمل بلکھ فقط در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آن ھم محدود بھ
موضوعاتی از قبیل تعرفھ و ظرفیت اشتغال مھندسان (افزایش سھمیھ یا کاھش) می باشد. علی القاعده ھرگونھ تصمیم گیری یا وضع مقرره یا مصوبھ بھ ھر نحو از
آنجا کھ در فراورای صالحیت ھیأت مربوطھ است؛ قطعاً غیر قانونی خواھد بود. پس از آنکھ ھیأت چھار نفره در مورخ 11؍11؍1396 نسبت بھ تصـویب مصـوبھ
فـوق اقـدام کرده است سـازمان نظام مھـندسی ضمن تأکید (مـؤکد) و استناد بھ مصـوبھ صدراالشاره-و بالنتیجھ شھرداری ارومیھ- در مورد مالکانی کھ از کمیسیون
ھای ماده صد شھرداری ھا رأی بھ ابقا برای آنھا صادر شده و پس از پرداخت جرایم و عوارض مربوطھ گواھی عدم خالفی برای آنھا صادر شده است بدون توجھ
بھ آراء کمیسیون ھای ماده صد و بدون توجھ بھ تأییدیھ ھای کلیھ ناظران ساختمانی سازمان نظام مھندسی از صدور شناسنامھ فنی و شھرداری از صدور پایانکار
استنکاف می ورزند. الزم بھ ذکر است کھ اساساً ھیأت مدیره ھای سازمان ھای نظام مھندسی ھیچ اختیاری در دخالت در این امور نداشتھ و فقط مطابق بند 5 ماده
15 قانون نظام مھندسی نظارت بر حسن اجرای خدمات مھندسی و معرفی متخلف بھ شورای انتظامی را دارند. با مراجعھ بھ منطوق ماده 28 آیین نامھ اجرایی ماده
33 قانون نظام مھندسی صراحتاً مشخص است کھ تشخیص نقص بر عھده ناظران و تأیید آن تشخیص در مورد نقص بر عھده سازمان نظام مھندسی است. لذا در
قانون نظام مھندسی تشکیل این چنین کمیتھ یا ھیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مربوط بھ تشریفات صدور پایانکار، پیش بینی نشده است و در ما
نحن فیھ کمیتھ 4 نفره بدون داشتن صالحیت قانونی، مصوبھ تنظیم و فی الحال در نظام مھندسی و شھرداری بر اساس آن نیز اقـدام شـده و می شود کھ با بررسی
قـانون و آیین نامھ ھای اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و ھمچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونھ تصمیم گیری ھا خارج از اختیارات قانونی
ایشان است. با توجھ بھ مفھوم مخالف تبصره یک ماده صد می توان گفت کھ: اخذ رأی ماده صد برای ابقا ساختمان کھ مطابق با تأییدیھ ھای مھندسان از سوی
مرجع رسیدگی ماده صد صادر می شود بھ عنوان قبول ابقا و تداوم فرآیندی است کھ قانونگذار آن را پیش بینی کرده است و آراء صادره مؤید و مؤجده حق و
تکلیف می باشند. اما ایجاد تشریفات مازاد بر این امر و شروع تشریفات مازاد نزد یک مؤسسھ خصوصی ( سازمان نظام مھندسی ساختمان استان) در قوانین پیش
بینی نشده است. لذا بر اساس بند 9 اصل دوم قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا و اصل بیست و دوم مبنی بر مصون از تعرض بودن شغل اشخاص، رسیدگی و

اتخاذ تصمیم شایستھ دایر بر بررسی خارج از نوبت در ھیأت عمومی یا صدور دستور موقت از محضر آن مرجع را دارم."

  متن مقرره مورد شکایت بھ شرح زیر است:  

"نامھ شماره 1069؍116؍96-30؍11؍1396
جناب آقای مھندس کھوریان

معاونت محترم ھماھنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً بھ پیوست تصویر صورتجلسھ مورخ 11؍11؍1396 ھیأت 4 نفره استان با موضوع نحوه صدور پایانکار جھت استحضار بھ حضور ایفاد می گردد.- مدیر کل
راه و شھرسازی استان آذربایجان غربی

بسمھ تعالی
صورتجلسھ مورخ 11؍11؍1396 ھیأت چھار نفره استانی

www.dotic.ir

https://dotic.ir


دادنامه هیات عمومی

کالسه پرونده: 0004009
شماره پرونده:140031920001619131

دادنامه: 140109970905811049
تاریخ: 1401/06/12

پیوست:

دیوان عدالت اداري - تهران - بزرگراه ستاري - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداري - تلفن: داخلی 7535) 021 - 51200)

 

در اجرای دعوتنامھ شماره 43532؍96؍14-9؍11؍1396 مدیر کل دفتر فنی استانداری جلسھ ھیأت 4 نفره در تاریخ 11؍11؍1396 در محل سالن جلسات معاونت
ھماھنگی امور عمرانی استانداری با موضوع نحوه صدور گواھی پایان کار در زمان خاتمھ عملیات ساختمانی تشکیل و مطابق مفاد آئین نامھ اجرائی قانون نظام

مھندسی و کنترل ساختمان و آئین نامھ اجرایی ماده 33 قانون (با استناد بھ مواد 28، 31 و 35 آئین نامھ اجرایی ماده 33) بھ شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1- سازمان نظام مھندسی ساختمان استان مکلف است مطابق ماده 31 آئین نامھ اجرایی ماده 33 قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان برای ساختمان ھای متقاضی
دارای پروانھ ساختمانی با قید چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شھرسازی و معماری، شناسنامھ فنی و ملکی ساختمان را در سطح استان بر اساس

ضوابط زمان صدور پروانھ ساختمان صادر نماید.
2- شھرداری ھا با مطالبھ شناسنامھ فنی و ملکی ساختمان از متقاضی و بر اسـاس آن گواھی پایان کار با لحاظ مفاد ماده 28 آیین نامھ اجرایی ماده 33 قانون نظام

مھندسی و کنترل ساختمان را صادر خواھند نمود.
3- کلیھ مصوبات مغایر با آئین نامھ اجرایی ماده 33 قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان با ابالغ این مصوبھ لغو و بال اثر می باشد.	حاضرین در جلسھ: معاونت

ھماھنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شھرسازی استان، شھردار ارومیھ، رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان استان)

  علی رغم ارسال و ابالغ نسخھ دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی بھ پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است.

  ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی

ھرچند تشکیل ھیأت ھای چھار نفره نظام مھندسی در استان ھا و ھیأت ھای پنج  نفره در استان تھران براساس بند 1-4 ماده 1 و بندھای 3-13 و 3-
14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان	مصوب سال 1384 و بھ منظور ایفای صالحیت ھای مقرر برای این ھیأت ھا پیش بینی شده است، ولی با
توجھ بھ اینکھ براساس آرای شماره 9909970905810748-4؍6؍1399 و شماره 990997090581191-12؍12؍1399 ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری اعالم شده است کھ ھیأت ھای مذکور صرفاً در راستای رفع مشکالت مربوط بھ اجرای شیوھ نامھ حاکم و کاھش یا افزایش برخی
تعرفھ ھا صالحیت دارند و در سایر قوانین و مقررات نیز برای آنھا صالحیت و اختیاری تعیین نشده است، بنابراین صورتجلسھ مورخ 11؍11؍1396
ھیأت چھـار نفره شـورای ھماھنگی نظـام مھندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غـربی (ابالغی بھ شماره 1069؍116؍96-30؍11؍1396) کھ
متضمن تعیین ضوابطی درخصوص نحوه صدور پایان کار است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند بھ بند 1 ماده 12 و

مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
 

                                                        حکمتعلی مظفري
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