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 چکيده

حوادث ناشی از ساختمان همانند حوادث جاده ای سالیانه قربانیان زیادی را می گیرد. مهندسین ناظر به عنوان 

اصول فنی، مسامحه و عدم توجه ناظر و امین، عاملی جهت جلوگیری از وقوع این قبیل حوادث هستند. عدم رعایت 

در انجام امور حرفه ای یکی از جمله تخلفات و جرایم مهندسین ناظر ساختمان است که در اکثر موارد تخلف منجر 

به حوادث ناگوار در ساختمان ها و سبب زیان های جانی، مالی و معنوی برای مالکین و کارگران و آحاد افراد جامعه 

لذا مسئله مسئولیت  ز پرونده های موجود در محاکم را به خود اختصاص داده است.می شود که حجم باالیی ا

کیفری مهندسین ناظر در حوادث ناشی از ساختمان از اهمیت و ضرورت دو چندانی برخوردار است و در این نوشتار 

یین ت و تبتحلیلی، اطالعات به صورت کیفی، سازماندهی و طبقه بندی می شود و به شناخ -به روش توصیفی

مسئولیت کیفری آنان در ایراد خسارات بدنی ناشی از حوادث ساخت و ساز و احصاء جرایم و تخلفات مهندسین 

ناظر و مرجع تشخیص این تخلفات و بررسی مبانی و جوهره ی مسئولیت کیفری ناظرین و آثار منتج از آن به 

شتت آرای قضات در دادگاه های کیفری شده جهت پراکندگی قوانین کیفری در این خصوص که موجب ابهام و ت

است، پرداخته ایم که اگرچه مسئولیت کیفری آنان در حقوق کیفری بر پایه تقصیر استوار است، لیکن به جهت 

 اهمیت جایگاه مهندسین ناظر و جنبه  اعتماد عمومی، تلفیقی از نظریه خطر و تقصیر مرجح تر به نظر می رسد.

  .کيفري؛ تقصير؛ اصول فنی؛ مهندس ناظر؛ حوادث ساختمانمسئوليت  :يديکل واژگان
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 مقدمه
سو و توسعه نیازهای شهرنشینی و صنعتی موجب شده است روز ارتباطات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی جوامع مختلف از یک

دیگر  گیرد. از سوی به روز دامنه مسئولیت کیفری اشخاص گسترده تر شود و کانون بسیاری از مباحثات و مناقشات حقوقی قرار

دیده و تالش جهت پیشگیری و مجازات خاطیان کار را بر متولیان و حقوقدانان تدابیر قانونگذار در راستای حمایت هرچه بیشتر زیان

تر کرده است. از جمله مهمترین دردهایی که در جوامع امروزی و کالنشهرها باعث عدیده ای را در حوزه مسئولیت کیفری سخت

اختصاص داده است، مسئولیت ناشی از عملکرد طراحان، مهندسان، سازندگان، ناظران در مقابل مالکان و حوادث ناشی از به خود 

 ساختمان است.

ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی، پنج اصل اساسی است که در تدوین مقررات ملی ساختمان 

ر مجموعه ای از ضوابط فنی و حقوق الزم الرعایه می باشد که عدم رعایت آن به خصوص در نظر گرفته شده است که مقررات مذکو

(. لذا در این مقاله به بررسی 2: 1394)بختیاری و همکاران،  برای مهندسان ذیربط مسئولیت حقوقی و کیفری را در پی دارد

 وادث ساختمان و آثار آن می پردازیم.مفاهیم و مبانی مسئولیت کیفری مهندسین ناظر و جرایم و تخلفات ناشی از ح
 

 ضرورت شناسایی مفاهيم و مبانی مسئوليت کيفري ناظرین ساختمان -1

تدقیق در مسئولیت کیفری مهندسین ناظر ساختمان در حوادث ناشی از آن، مستلزم بررسی مفاهیم و مبانی ناظرین در 

 نظام حقوقی ایران است که در ذیل بدان می پردازیم.

 مفهوم مسئوليت کيفري 1-1

مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از واژه مسئول و به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مؤآخذه، مسئول بودن، موظف بودن به 

(. 2234: 1363)عمید،  افعال ( وآن چه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و44: 1383)دهخدا،  انجام امری

تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد کرده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود »الحی برخی در معنای اصط

وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. در همین معنی لفظ ضمان را به کار بردهاند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی 

 (. 264: 1388)جعفری لنگرودی،  و کیفری است

: 1348و صانعی،  21: 1390)میرسعیدی،  «قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود»برخی 

( و برخی برخورداری از تکلیف به پاسخگویی در برابر هرگونه رفتار خالف هنجاری که قانون گذار مجازات تعیین کرده است، ۷5

 2: 1362)آقایی نیا،  اشد و خواه نداشته باشد را مسئولیت کیفری نامیده اندخواه آن رفتار در عالم خارج نتیجه ملموسی داشته ب

مسئولیت عبارت اند از تعهد قانونی شخص، بر رفع ضرری که به دیگری »(. برخی دیگر نیز بیان داشته اند؛ 8: 1395و جعفری، 

و از این رو یکی « مجازات»و « جرم»هاد (. مسئولیت کیفری، پل ارتباطی دو ن623: 1388)جعفری لنگرودی،  «وارد کرده است

از مهمترین مباحث حقوق کیفری است. این امر متضمن آن است که هر کس به خاطر تقصیری که به او منتسب است در برابر 

ه ناعمال مجرمانه خود باید پاسخگو باشد. در حقیقت مسئولیت کیفری عبارت است از الزام فرد به پاسخگویی در قبال اعمال مجرما

(. این نوع مسئولیت با مسئولیت مدنی که مربوطط به جبران خسارات مالی و ضرر رو زیان که ناشی 18۷:  138۷)نوربها،  ی خود

از تقصیر رخ می دهد، و همچنین است با مسئولیت انتظامی مهندسین ناظر که ناشی از تخلفات مربوط به عدم رعایت نظامات 

 فعالیت بدون مهر نظام مهندسی و ... متفاوت است.اداری و صنفی نظام مهندسی مانند 
 

 شناسایی مهندس ناظر ساختمان و شرح وظایف 1-2

سازندگان ساختمان، مجموعه ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در امر ساخت و ساز بنا و مستحدثات از قبیل 

رارداد مقاطعه کاری با مالک و نماینده او، عملیات احداث طراحی، نقشه کشی، مهندسی، اجرا و نظارت مشارکت داشته و با انعقاد ق

قانون نظام  4(. ماده 148:  1396)میرزایی، گیرد، بالتبع این گروه مشمول مقررات مربوطبنا بر طبق مقررات مربوط به عهده می
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. مهندس 1ناظر می داندمهندسی و کنترل ساختمان، عملیات اجرایی تمام ساختمان های مشمول را ملزم به نظارت مهندسین 

ناظر ساختمان در واقع شخصی حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از شاخه های موضوع قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان که بر اجرای صحیح و عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت 

کتابچه شرایط عمومی پیمان مهندس ناظر را اینگونه معرفی  9(. همچنین بند ب ماده 5: 1384ساختمان، )مقررات ملی  نماید

کسی که به عنوان نماینده مستقیم مشاور در کارگاه، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان »نموده است: 

 تفکیک نموده اند. 3و عالی 2دو گروه مهندسین مقیم برخی ناظران ساختمان را به«. به پیمانکار معرفی می شود

در بیان شرح وظایف یا تکالیف ناظران ساختمان می بایست میان وظایف عمومی و اختصاصی آن تفکیک قائل گردیم. وظایف 

 ۷و نازک کاری 6، سفتکاری5، قبل از بتن ریزی اولین سقف4اختصاصی مهندسین ناظر در چهار مرحله قبل از بتن ریزی پی

ساختمان قابل تفکیک می باشد که بیان شرح این تکالیف خارج از بحث حاضر می باشد. در مقابل وظایف اختصاصی مهندسین 

( انطباق نقشه های 2( مطالعه نقشه قبل از اجرای ساختمان، 1ناظر، تکالیفی عمومی نیز بر عهده آنان است. مواردی هچون؛ 

( اخذ تائیدیه تطابق مشخصات زمین با 4( انجام بازدید محلی از محوطه طرح، 3اجرائی اطالع رسانی، اجرائی با سایر نقشه های 

( ۷(انجام هماهنگی  های الزم با ناظرین دیگر ساختمان، 6، 8( شرکت در جلسه شروع عملیات ساختمان5نقشه های موجود، 

                                                           
 نظر از وزارت با کسب و شهرسازی مسکن وزارتکه  از تاریخی»مقرر می دارد:  2۷/12/13۷4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  4ماده  - 1

 وزارت توسطکه  شهرسازیو ساختمان در بخشهای  از امور فنیدسته  آنبه  و حقوقیحقیقی  اشخاص نماید، اشتغالمورد اعالم  حسبکشور در هر محل 

و در مورد  کار مهندسی بهاشتغال پروانه  از طریقدر مورد مهندسان  صالحیت . ایناستای حرفه صالحیتداشتن شود، مستلزم میتعیین یاد شده 

 شود. مرجعاحراز می فنی مهارتپروانه  ماهر از طریقدر مورد کارگران  و یا تجربی کار کاردانیبه  اشتغال پروانه از طریق تجربیو معماران  فنی کاردانهای

کار و امور  وزارت فنی مهارتصدور پروانه  و مرجع و شهرسازیمسکن وزارت و تجربی  کار کاردانیبه  اشتغالو پروانه  کار مهندسیاشتغال به صدور پروانه 

و  ، حدود صالحیتتعیین و چگونگی ماده این موضوع ایحرفه صالحیتو تغییر مدارک صدور، تمدید، ابطال  و ترتیب طگردد. شرایمی تعیین اجتماعی

 «.شود... می معینقانون این اجرایی  نامهآنها، در آئیندارندگان اشتـغال ظرفیت 
شود و برای نظارت مستقیم بر اجرای عملیات در کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی میناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا مشاور کارفرما  -2

د نماید، مگر در مواراصواًل روزانه از شروع کار تا پایان عملیات اجرایی در کارگاه حضور دارد. پیمانکار نیز مکلف است دستورات ناظر مقیم را به دقت اجرا 

به نقل از شپهری  33، ص30ماده _4311شرایط عمومی پیمان، نشریه 9به کسب تکلیف از دستگاه نظارت می باشد)ماده خالف مفاد قرارداد که ملزم 

 (.19: 1394نقاش، 
نکار ناظر عالی در قالب دستگاه نظارت) مهندس مشاور(، اداره، شرکت یا موسسه ای است که کارفرما به منظور اجرای موضوع پیمان رسماً به پیما - 3

الی ع فی می نماید و تعیین ناظر مقیم علی بر عهده مشاور خواهد بود. نظارت غیر مستقیم و احتماال مستقیم در عملیات اجرایی توسط مهندس ناظرمعر

 (.19: 1394انجام می گیرد و مسئولیت کامل حسن و انجام کارها و عملیات موضوع پیمان را بر عهده می گیرد)شپهری نقاش، 
( اختالف تراز کف پی ها با معبرطبق کدهای 2(کنترل محدوده و عمق پی کنی، 1ر در مرحله قبل از بتن ریزی پی تکالیفی از جمله؛ مهندسین ناظ - 4

( کنترل پیاده کردن صحیح آکس ها، محل ستون ها و ابعاد 3ارتفاعی موجود در نقشه خصوصا در مورد زمین های شیبدار دارای دو معبر با اختالف ارتفاع، 

 هک آسانسور را بر عهده دارند.چا
( عایق کاری زیر زمین و روی کرسی 2( کنترل ارتفاع طبقه طبق نقشه، 1مهندسین ناظر در مرحله قبل از بتن ریزی تکالیفی سقف اول از جمله؛  - 5

پارکینگ و کنترل جهت عرض و شیب راه (مطابقت ارتفاع و عمق پیش آمدگی به سمت معبر و حیاط با نقشه ها، کنترل عرض و شیب رمپ 3چینی ها، 

( ۷( کنترل محل داکتها و روشنایی، 6( کنترل ابعاد چاهک آسانسور، 5( صفحه گذاری در محل نبشی کش، دستاندازها و نماها، 4پله و عدم سرگیری، 

 کنترل رعایت درز انقطاع را بر عهده دارند.
( اجرای 3( موقعیت، ابعاد، ضخامت و نوع مصالح دیوارهای جداکننده، 2( رعایت ارتفاع طبقات، 1مهندسین ناظر در این مرحله نیز وظایفی از جمله؛  - 6

( زیر سازی 5( اجرای صحیح اتصاالت بین سفتکاری و نازک کاری بویژه در نماهای سنگی، 4صحیح نبشی کشی ها و عناصر اتصالی مابین سازه و دیوارها، 

( اجرای صحیح دودکشها و عدم عبور از محلهای ۷( اتصال صحیح سقف های کاذب به سقف اصلی، 6تراس و بام، و عایقکاری صحیح آشپزخانه، سرویسها، 

 ( کنترل مهار نعل درگاه ها و  ابعاد فضاها را برعهده دارند.9( ابعاد درها ، پنجره ها وارتفاع قرارگیری پنجره ها، 8غیر مجاز، 
( 2( اجرای کفسازی طبقات، رمپ، راه پله ، دیوارها و قرنیزها طبق جدول نازک کاری، 1وظایفی از جمله؛ مهندسین ناظر در مرحله نازک کاری نیز  - ۷

( اجرای نمای خرپشته و نماهای جانبی در صورت داشتن اختالف ارتفاع با 4( اجرای پوشش درزهای انقطاع، 3اجرای صحیح نرده راه پله ، تراسها، 

( صدور پایان کار درصورت اتمام عملیات ۷( اجرای پوشش نهایی دودکشها در بام، 6طه با نما و درپوش و سنگ ازاره، ( اجرای دیوارهای محو5همسایگان، 

 ساختمانی و تکمیل موارد ایمنی را بر عهدده دارند.
 شرکت در جلسه شروع عملیات ساختمان می بایست با هماهنگی دفتر نمایندگی و امضای فرم مربوطه صورت گیرد. - 8
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( پیگیری زمان شروع 9، 10بر رعایت موارد ایمنی 9ئه تذکرات الزم( نظارت و ارا8ارائه گزارش تخلفات در مراحل و زمانهای مقرر، 

 عملیات ساختمانی، از جمله وظایف عمومی مهندس ناظر می باشد.
 

 منشاء و مبانی مسئوليت کيفري ناظر ساختمان 1-3

 منشاء مسئوليت ناظرین ساختمان 1-3-1

لیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا ضمان در منشاء مسئولیت نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به دو نوع مسئو

قهری تقسیم نموده اند. هرگاه شخصی به موجب عقدی از عقود معین یا غیرمعین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد 

 ادی می نامندیا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید، مکلف به جبران خسارت است که آن را مسئولیت قراراد

(. برای مثال می توان زمانی که مهندس ناظر و مجری بر اساس قراردادی که با صاحب کار یا مالک دارند، 3: 13۷5، 1)امامی، ج

مسئولیت قراردادی پیدا می کنند و موظف اند در راه اجرای قرارداد تمام ضوابط و قوانین و مصوبات حرفه ای خود را رعایت و به 

های الزم و کوشش در راه رسیدن به پایبند باشند، که این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است و اثبات رعایت احتیاط مفاد قرارداد

 (.30: 1394)شپهری نقاش،  مطلوب برای برائت او کافی نیست

مسئولیت قهری به اما هر گاه شخص موظف به جبران خسارت دیگری، بدون وجود رابطه قراردادی بین او و زیاندیده باشد؛ 

(. درفقه نیز آن را در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی 643: 1388)جعفری لنگرودی،  وقوع پیوسته است

( و برخی دیگر آن را مسئولیت 30م:  1984)النقیب،  از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، محقق دانسته اند

(. اثبات عامل زیان در این نو 3۷: 1384)بادینی،  فی که ابتدائًا توسط قانون مقرر شده است، قلمداد نموده اندناشی از نقض تکلی

(. حال چنانچه میان مهندس ناظر 98: 1389)کاتوزیان،  مسئولیت الزامی است، به همین جهت آن را مسئولیت تقصیری گفته اند

و در قرارداد نحوه جبران ناشی از بی احتیاطی، تعیین شده باشد کارفرما نمی تواند و کارفرما در ساخت بنا قراردادی موجود باشد 

به استناد اینکه مهندس ناظر قانوناً و قهراً در انجام وظایف مسئول جبران خسارت است، خسارتی پیش از آنچه مورد تعهد بوده 

و در قرارداد سرعت به طور مقطوع معین گردیده است.  مطالبه نماید؛ زیرا قرارداد حقوقی بر وظیفه مهندس ناظر اولویت دارد

حال چنانچه مهندس از مقررات مربوط به نظم عمومی و حرفه ای خود تخلف کرده باشد، با توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت 

 (.30: 1394، قهری شامل وجود ضرر،  فعل زیانبار و رابطه سببیت، قهراً باید مسئولیت آن را تحمل بنمایند)شپهری نقاش

 مبانی مسئوليت ناظرین ساختمان 1-3-2

 مراد از مبانی ادله ای است که اجرای مسئولیت را در حق مهندسین ناظر توجیه می نماید.

در باب مسئولیت تحت عنوان تسبیب در جنایت، مسئولیت های  13۷0در قانون مجازات اسالمی مصوب  الف( نظریه تقصیر:

این باب حذف گردید. بعلت نزدیکی  1392جزایی را ناشی از تقصیر صریح اعالم نموده بود؛ اما در قانون مجازات اسالمی مصوب 

     11ی یکی از مبانی مسئولیت وی را تقصیر شغلی و حرفه ایو شباهت مسئولیت پزشک و وکیل به مسئولیت ناظر ساختمان، برخ

می دانند. بر اساس این نظریه؛ زمانی که مهندس ناظر و مجری وظایف قانونی و قراردادی را در مقابل صاحبکار خود انجام ندهد، 

مجری یا مهندس ناظر به وظایف چون از قرارداد تخلف که نیاز به اثبات تقصیر نیست و نقض قرارداد کرده است. اما زمانی که 

قانونی خود در رابطه با محصوالت حرف های خود عمل نموده و از این حیث زیادی به اشخاص ثالث یا طرف قرارداد وارد شود 

چون مهندس ناظر با توجه به قانون نظام مهندسی و آیین نامه برای اشتغال و نظارت دارای صالحیت حرفه ای است و در اثر 

                                                           
ح ارایه تذکرات الزم توسط مهندسین ناظر شامل مواردی همچون تذکرات اولیه به مالک و مجری در جهت رعایت موارد ایمنی کارگاه و اجرای صحی - 9

 نقشه و برخورد مناسب و تشویق مالک و مجری به اجرای صحیح نقشه طبق ضوابط معماری و شهرسازی و استفاده از مصالح استاندارد است.
ه ارت بر رعایت موارد ایمنی مربوط به موارد از قبیل وجود تجهیزات ایمنی در کارگاه، حصارکشی ، گذرگاه سرپوشیده موقت، جان پناه اطراف رنظا - 10

 پله، چاهک آسانسور، نورگیر و تراس، حفاظ مجاور همسایه خواهد شد.
صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه ی آنان است، مرتکب تقصیر  خطای شعبه خطای است که به اصول و دانش همان حرفه مربوط می باشد و - 11

شهرداری موظف می باشد مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه محاسبات فنی گواهی نماید  100ماده  ۷می شوند. برای مثال مهندس ناظر مطابق تبصره 

 (88: 1391و شهرسازی و ایمنی رعایت شود)فالح، و همچنین ایشان موظف هستند که نظارت نمایند تا اصول فنی، بهداشتی 
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خسارت وارد شده مسئول است و چون مرتکب تخلف حرفه ای شده اثبات تقصیر مهندس ناظر ضرورت ندارد مگر تخلف وی 

 (. ۷4: 1385اینکه برای رهایی از مسئولیت به قوه قاهره روی آورد)مرادی زادگان، 

ناد نتیجه حاصله به در دادگاه موظف است است 12قانون مجازات اسالمی 529براساس قاعده اتالف ماده  ب( قاعده اتالف:

تقصیر مرتکب را احراز نماید، لذا در خصوص اتالف مهندس ناظر با اشخاص ثالث خارج از قرارداد هیچ تفاوتی نیست و مطابق 

و تبصره آن مسئول جبران خسارت است. اما چنانچه مهندس ناظر مغرور شود، استناد قاعده  13ق.م.ا 51۷قاعده اتالف و ماده 

 (.165: 1385غار را دارد)محقق داماد، غرور حق رجوع به 

در این نظریه مسئولیت کیفری مهندس ناظر را باید در تخطی شخصی خود او جستار نمود و به عقیده برخی پ( نظریه خطا: 

گیرد، اهمال در انجام دادن وظایف مبنای حقیقی مسئولیت کیفری که به دلیل فعل غیر شخص تحت پیگرد قانونی قرار می

بر اعمال دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصا به عنوان ناظر یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه مراقبت 

و  1369و قانون کار مصوب  1352ای اجرای آن را به عهده گرفته اند. براین اساس در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 

شود که در صورت اهمال و غفلت در اجرای نظامات دولتی خطای کارفرمایان و میاستنباط  1354قانون تامین اجتماعی مصوب 

مودیان مسئول، از جمله مهندس ناظر ساختمان نوعی تخطی قلمداد شده و با اثبات فعل، تخطی نیز اثبات می گردد، همچون 

لیت متوجه کارفرما بوده مگر حادثه در قانون کار که در صورت بروز حادثه به علت بی احتیاطی یا بی مباالتی، مسئو 95ماده 

(. لذا شروط تحقق 82:  1394، 2)اردبیلی، ج14محیط کار به مناسبت آن نباشد، در نتیجه کارگر مسئول عمل خود می باشد

مسئولیت کیفری بر مبنای این نظریه آن است که؛اوال  فعل تخلف از مقرراتی باشد که مسئولیت کیفری فعل غیر شخصاً ملتزم 

 (.94: 1391رعایت و اجرای آن باشد و دومًا نقض مقررات مذکور عمدی نباشد)فالح، به 

از جمله پرونده های شایعه قتل ناشی از تسبیب عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی در ت( قاعده تسبیب: 

به حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص  1369فصل چهارم از قانون کار  9515تا  85کارگاه های ساختمانی است. لذا ماده  محیط

دارد که در حوادث ناشی از کار جهت اثبات تقصیر طرفین دعوی مورد استفاده قرار می گیرد که زیان دیده تنها عهده دار اثبات 

ار نتقصیر کارگر یا کارفرما یا ناظر خواهد بود اما تقصیر مهندس ناظر زمانی موجب مسئولیت کیفری بین می گردد، که در ک

تقصیر ناظر و نقش ایشان در ایجاد حادثه تقصیر دیگران نیز مدنظر قرار گرفته و نهایتاً بر اساس قاعده کلی اجتماع سبب و مباشر 

 یا اجتماع اسباب مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد و میانه تقصیر ناظر و حادثه، رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.

شرایطی مهندس ناظر مسئولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادها و تعهدات و الزامات مالی را  گاهی بنا بهث( قاعده ضمان: 

دارد،  اما مبنای مسئولیت کیفری ایشان جرم خطای شبه عمدی  یا خطای محض می باشد، برای مثال ساختمانی تحت نظارت 

 ساختمان را فروکش وجود قنات های زیرزمینی، مهندس ناظر احداث می شود اما بر اثر عوامل پیش بینی نشده نشستی ناشی از

 (.136: 13۷4می شوند)صالح ولیدی،  و افرادی کشته

 

 
 

                                                           
در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است »مقرر می دارد:  1392قانون مجازات السالمی مصوب  529ماده  - 12

 «.استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید
اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا »مقرر می دارد:  1392مصوب  قانون مجازات السالمی 51۷ماده  - 13

د، سارت گردبالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقًا موجب آسیب یا خ

 «.ضامن نیست
و ا چنانچه کارگر تمام احتیاطات الزم را در کاری که به او محول شده، به جا آورده ولی نقض مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار ناشی از جهل البته - 14

 و یا آموزش یا توصیه های غلط و عدم نظارت مدیر مسئول بر اجرای آن دقیقا علت یگانه حادثه باشد، کارگر از مسئولیت مبرا خواهد بود.
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع »مقرر می دارد:  1369قانون کار مصوب  95ماده  -15

دهد ، شخص ( این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ 185ذکر شده در ماده )

 «.کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است...
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 مسئوليت کيفري مهندسين ناظر در حوادث ناشی از کار و آثار آن -2

 حوادث ناشی از کار در ساختمان گاهی به صورت فعل مثبت و گاه به صورت ترک فعل در غالب جرایم عمد و غیرعمد محقق

ق.م.ا هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب  2می شود. مطابق ماده 

می شود. لذا مقنن برخی افعال و اعمالی که مهندسین ناظر بر حسب عرف، قرارداد و قوانین خاص مرتکب می شوند را به عنوان 

زیری جرم انگاری نموده است. در ذیل ابتدا به بررسی شرایط مسئولیت کیفری مهندسین جرایم خاص مهندسی در غالب جرایم تع

 ناظر و جرایم آنان در حوادث ناشی کار و آثار مسئولیت کیفری ناشی از آن می پردازیم.
 

 شرایط مسئوليت کيفري مهندسين ناظر 2-1

واه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و مسئولیت کیفری الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خ

 خواه به منظور دفاع از جامعه است. در ذیل به تحلیل شرایط تحقق این نوع مسئولیت می پردازیم.

 رکن قانونی 2-1-1

برای تحقق مسئولیت کیفری می بایست ارتکاب رفتاری در قانون به عنوان جرم تصریح شده باشد. ریشه این عنصر را باید 

(. یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که 156: 138۷جو کرد)نوربها، وبودن جرایم جستاصل قانونی در

قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد 

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح »ون اساسی: قان 36(.به موجب اصل ۷3: 1395باشند)گلدوزیان، می

قانون مجازات اسالمی جنایات و حوادث ناشی از ساختمان در صورتی که مستند  492مستفاد از ماده «. و به موجب قانون باشد

تواند موجب قصاص یا دیه شود. در ماده  به رفتار یا عملکرد مهندسین ناظر باشد، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب می

قانون اخیر در فصل ششم  تحت عنوان موجبات ضمان، زمانی که مهندسین ناظر سبب تلف شدن یا مصدومیت کارگران یا  506

امکانات ساختمان را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان تخلف وی، جنایت حاصل 

نیز مالک ساختمان را از مسئولیت  21۷از باب تسبیب وی واجد مسئولیت کیفری دانسته است. همچنین در تبصره ماده  نمی شد،

کیفری رفتار غیرمجاز به گونه ای که نتوان به وی مستند کرد، بری دانسته و مسئولیت آن را متوجه کسانی که حادثه ناشی از 

چنانچه ساختمان محدثه، بر پایه محکم و  518می باشد، قرار داده است، اما در ماده  عملکرد یا تخلف آنان و مستند به رفتارشان

 519با رعایت مقرراتی که در استحکامات  بنا و ایمنی های الزم باشد ودچار حادثه گردد، ضمان را منتفی دانسته است. در ماده 

لک در معرض ریزش قرار گیرد و دستور اصالح یا تخریب نیز مالک و مهندسین ناظر را در صورتی که در حین احداث ساختمان، م

 و یا اقداماتی در جهت آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب را ننمایند، واجد مسئولیت کیفری دانسته است.

 قانون فوق االشاره شبه 291به طورکلی می توان اعمال و تخلفات مهندسین را چنانچه به تسبیب باشد در قالب سه بند ماده 

بر عهده خود مهندسین نظر است، آن هم زمانی که حادثه  462عمدی دانست، لذا دیه جنایات عمدی و شبه عمدی مطابق ماده 

این قانون نتیجه حاصله مستند به رفتار و تخلفات  492ناشی حوادث ساختمان که منجر به جنایت شده است، مستفاده از ماده 

 مهندسین ناظر باشد.

 رکن مادي 2-1-2

هایی مانند فعل یا قق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتتح

ونه عمل گشود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی

(. البته در مواردی 153: 1395موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند)گلدوزیان، باشد زیرا اصوال مادی قابل تعقیب نمی

 16.باشندانگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم میگذار به طور استثنایی، مبادرت به جرمقانون

کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت م میکند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جربرای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می

گذارد. بنابراین در تحقق رکن مادی مسئولیت کیفری نماید و نهایتا جرم را به اجرا میورزد، بعد شروع به اجرای جرم میمی

 مهندسین ناظر، موارد ذیل می بایست وجود داشته باشد؛

                                                           
 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19۷، و664، 41، 611، 610، 5۷9، ۷89، 668ن.ک به مواد  - 16
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مهندسین ناظر به صورت تسبیبی قابل توجه است و ارتکاب رفتار  492برابر ماده الف( وقوع رفتار فیزیکی از سوی سبب: 

مستقیم رفتار توسط کارگران به فرمان وی به دلیل عدم اطالع فنی آنان موجب تحققق مسئولیت مهندسین ناظر به عنوان سبب 

 اقوا از مباشر خواهد بود.

دارد. محقون الدم اشخاصی است که  مقتول محقون الدم باشد. این شرط از شروطی است که تعقید ب( صدمه بر انسان:

خونش محترم است و مورد حمایت قانون می باشد .)باید از ریختن خونش جلوگیری شود( درکل اکثریت افراد جامعه محقون 

 الدم هستند.

ران بدر تخلفات و جرایم مهندسین ناظر در حوادث ناشی از ساختمان وقوع نتیجه مرگ یا قتل کارگران یا عا ج( وقوع نتیجه:

 و شهروندان و یا انواع صدمات است که اعم مالک و غیرمالک، ناشی از حوادث مزبور خواهند دید.

در احراز رابطه علیت در جرایم یا تخلفات مهندسین ناظر در حوادث ناشی از ساختمان، شرط نیست که  د( رابطه علیت:

صدمه وارده، علت تام و بالواسطه یا مستقیم مرگ باشد، بلکه اگر امر موثر دیگری نیز قبال یا بعدا به آن ملحق شود و مجموع آنها 

در ارتباط با مسئولیت کیفری مهندسین ناظر در حوادث ناشی از ساختمان        سبب فوت شود، باز موجب ضمان خواهد بود. در واقع

 می بایست فعل ارتکابی سببی آنان موجب نتیجه شده باشد.

در این نوع مسئولیت مرتکب، باید اراده و قصد مسئولیت داشته باشد. یعنی رابطه علیت بین نوع مسئولیت مرتکب، باید اراده 

باشد. یعنی رابطه علیت بین عمل ارتکابی و جرم و خسارت وجود داشته باشد تا بتوان عمل را به او  و قصد مسئولیت داشته

 منتسب کرد. شخصی مسئول، عالوه بر مجازات قانونی ملزم به جبران خسارت هم می باشد.

 رکن معنوي 2-1-2

و مجازات وی کافی نیست. مهندس  وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت مهندس ناظر

آنکه ناظر باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی

ین قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی)در صورت وجود ا

(. در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون 196: 138۷مسئولیت( شناخت)نوربها، 

بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم مرتکب نتیجه را پیش

مهارت و غیره( است. در واقع خطا یا احتیاطی و عدمتل یا جرح( و خطای مرتکب )بیاحراز وجود رابطه علیت میان واقعه )مثل ق

قانون مجازات اسالمی تقصیر را بی احتیاطی و یا بی مباالتی دانست  145تقصیر مهندسین ناظر است که می توان به موجب ماده 

 ن دو می باشند.و عدم مهارت، عدم رعایت نظامات، غفلت ومسامحه حسب مورد یکی از موارد آ
 

 مصادیق تقصير و جرایم مهندسين ناظر در حوادث ناشی از ساختمان 2-2

جرایم ارتکابی توسط مهندسین ناظر در حوادث ناشی از ساختمان به صورت عمد و غرعمد محقق می گردد، جرایمی شامل 

ری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوءنیت خاص و به صورت عمد ارتکاب می باید، در قواعد عام و مواد قوانین کیف

و آیین نامه اجرایی آن آمده است و که مطابق آن کیفر داده می شود، اما در جرایم ناشی از حوادث که به صورت غیر عمد محقق 

 می شود، تقصیر یا خطای جزایی دخیل است که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

 هندسين ناظرجرایم شبه عمد و خطاي محض م 2-2-1

ق.م.ا گاه جرم قتل به صورت شبه عمد و گاه خطای محض واقع می شود. رکن معنوی  145در جرایم غیرعمد طبق ماده 

این جرایم تقصیر یا خطای جرایی است، لذا احراز و اثبات رابطه سببیت میان قتل  تقصیر مرتکب جهت تحقق جرم الزامی 
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است. بنابراین قتل ناشی  18و بی مباالتی 1۷ه ماده فوق الذکر تقصیر اعم از بی احتیاطی(. مطابق تبصر203: 1394است)گلدوزیان، 

کارگاه های ساختمانی و تقصیر مهندس ناظر در آن از باب تسبیب  از عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی در محیط

 تقیم و خواه غیرمستقیم.در وقوع قتل موثر باشد و در واقع قتل مستند به فعل وی باشد، خواه مس

گاه نیز جرایم ناشی از تدلیس مهندس ناظر می باشد، که این صورت کمتر قابل تصور است، زیرا در اغلب موارد سازنده که  

، با عملیات فریبکاری و دسیسه دیگری یا دولت را فریب می دهد و ناظر ممکن است با دو توانی کند یا معاونت در تدلیس نماید

 (.63: 1394شرکت در تدلیس نموده و مورد تعقیب قرار گیرد)شپهری نقاش، مگر خود 

 جرایم خطایی مهندسين ناظر 2-2-2

ق.م.ا اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است که، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت  145تقصیر در تبصره ماده 

اطی یا بی مباالتی محسوب می شود. بنابراین عدم دقت در طراحی نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتی

و محاسبه صحیح و سهل انگاری در نظارت بر ساخت و ساز را می توان نوعی تقسیم قلمداد کرد، برای مثال اشتباه محاسباتی 

می شود. اگرچه  دانند مقاومتی حدسی را در نظر و موجب خسارتمهندس محاسبه ای که مقاومت خاک محل طراحی را نمی

رده ای به کار باین فعل نوعی تقصیر است اما در اصطالح مهندسی و حقوقی به معنی قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه حرفه

(. همچنان که این مورد در خصوص خطای وکیل و پزشک صادق است)قاسم زاده و 56: 1394شود)شپهری نقاش، شد می

 (.6: 1393همکاران، 

احتیاطی معیار و آنچه در ارزیابی و تشخیص خطا باید تشخیص داده شود، این است که عمل واقع شده در  در خصوص بی 

زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفاً قابل پیش بینی بوده و برای یک فرد عادی توان پیش بینی وقوع نتیجه ی آن را 

تخصصی عرف خبرگان و نظریه کارشناسان معتبر خواهد بود به  دارد یا خیر، بنابراین ضابطه تشخیص بی احتیاطی در مباحث

عنوان مثال مهندس ناظری که در طراحی فونداسیون اثر کلیه عوامل وارد بر سطح فونداسیون را که شامل بار مرده و زنده و لنگر 

ون به کار برده شده یا برش های ناشی وارده محتمل بر آن را در نظر گرفته است و در نتیجه میلگرد سطح کمتری در فونداسی

پانچ در کنار ستون در نظر گرفته یا ستونی بر اثر بارهای وارده، استوار باقی نمانده است، زیرا چنین اعمالی عرفاً و با لحاظ مقررات 

 (.139: 1391ملی ساخت و ساز قابل پیش بینی است)فالح، 

راجع احداث ساختمان که عدم رعایت آن موجب جلوگیری  از جمله مسائل فنی ساختمان ضوابطی است شناخته شده و علمی

از  بهره برداری مطلوب ساختمان، عدم مقاومت بنای ساختمان و کم شدن عمر قانونی آن می گردد و میزان استحکام آن را در 

 (.9: 13۷1)غفاری،  برابر بالیای طبیعی و قهری کاهش می دهد، که عدم رعایت این اصول از تخلفات مهندس ناظر است

اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تخلفات از اصول بهداشتی و مسامحه  19آیین نامه 91همچنین مطابق ماده 

 و عدم توجه در انجام امور حرفه ای نیز از تخلفات و جرایم مهندس ناظر می باشد.

                                                           
ای که با سرعت زیاد در خیابان پر از ازدحام بینی نمی کند، مانند رانندهبی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش» - 1۷

(. همچنین برخی دیگر بی احتیاطی را انجام رفتاری که مرتکب 358: 1394، 1اردبیلی، ج«)کندبه رانندگی می پردازد و در نتیجه با آبروی تصادف می

 (.203: 1394داد، قلمداد می کنند)گلدوزیان، نباید آن را انجام می
نداشتن  ، مانند«بی مباالتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. ترک تکلیفی که مقتضای پیش گیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است» - 18

 (.358: 1394، 1پروانه کار)اردبیلی، ج
تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری » آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مقرر می دارد:  91ماده  - 19

ای مجازاتهاست که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با 

 انتظامی به شرح زیر است:

مان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساخت

 با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

 صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار. ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفهای بنحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق

 جه پنجپ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا در

 «و....-ت
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قرارداد مهندسین ناظر، برخی قائل به آزادی انتقال قرارداد برای  21و انتقال فرعی 20در باب امکان انتقال موقعیت قراردادی

آنان شده اند. در واقع موضوع انتقال موقعیت قراردادی عقد، قرارداد دیگری است که سابقًا منعقد شده، اما موضوع قرارداد انتقال 

ت قراردادیِ قرارداد مهندس ناظر ممنوع است، فرعی عقد، حقوق و تعهدات است که قبال در اثر عقد ایجاد شده است. انتقال موقعی

اما آنچه مورد تردید است انتقال موقعیت فرعی مهندسین ناظر، تحت عنوان نماینده یا وکیل قانونی در امر نظارت است. مطابق 

از کارها  قانون شهرداری، می توان اینگونه اظهار داشت؛ در اشخاص حقیقی برخی 100ماده  ۷قانون اساسی و تبصره  85اصل 

قائم بر شخص است، به عبارت دیگر شخص باید خودش آن را انجام دهد و نمی توند آن را به دیگر واگذار کند. نظارتِ مهندسین 

ناظر نیز امری قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر مهندس ناظر نیست و در صورت انتقال فرعی قرارداد توسط وی، این 

و مسئولیت مدنی و کیفری حوادث ناشی ازساختمان همچنان بر عهده مهندس ناظر است. در خصوص قراردادد معتبر نبوده 

اشخاص حقوقی نیز معموال کارفرما نظارت بر اجرای پروژه را براساس قرارداد خدمات نظارت به یک شخصیت حقوقی، واگذار می 

مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور به صراحت آمده  شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان 33و  32نماید. این موضوع در مواد 

است. شرکت حقوقی به منظور انجام تعهدات قرارداد، افراد متخصصی از رشته های مختلف مهندسی را که مورد نیاز امور نظارت 

 می باشد بر اساس قرارداد به عنوان نماینده خود استخدام می نماید.
 

 ر در حوادث ناشی از ساختمانآثار مسئوليت کيفري مهندسين ناظ 2-3

همانطور که پیشتر بیان گردید چنانچه محکومیت مهندس ناظری به جهت جرایم عمدی باشد مطابق جرم انتسابی توسط 

یکی از مجازاتهای موجود در قانون مجازات اسالمی کیفر می شود اما چنانچه اعمال ارتکابی در زمره جرایم غیرعمد و جرایم مورد 

 اول)جرایم خاص مهندسی( قرار گیرد، دارای آثاری است که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.بحث در بند 

 جبران خسارت هاي مادي و معنوي 2-3-1

قانون آیین دادرسی کیفری نحوه دادرسی و اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی را بیان نموده است. در  14و  12مواد 

به شرایط موجود، ممکن محکمه اعاده وضع سابق زیان دیده را مورد حکم قرار دهد چگونگی جبران خسارت های مادی گاه بنا 

و در مواردی اعاده وضع سابق همانند حوادث منجر به فوت یا از بین رفتن عضوی از بدن امکان پذیر نمی باشد؛ اما اعاده وضع 

تنها تعیین خسارت عادله ممکن است. همجچنان سابق در غالب موارد در جرایم ناشی از حوادث ساختمان امکان پذیر نبوده و 

قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه می دهد میزان زیادی و طریقه و کیفیت جبران خسارت را با رعایت اوضاع و  3که ماده 

نه کفن و دفن قانون مزبور به دادگاه اختیار داده است که در صورت فوت زیان دیده هزی 6و  5احوال قضیه تعیین کند و در مواد 

متوفی و برقراری مستمری در حق اشخاصی که تحت سرپرستی متوفی بودند را به عهده عامل زیان مورد حکم قرار دهد. اما در 

این موارد مورد تردید قرا گرفته اند و در واقع در جرایمی که مجازات آن دیه می باشد، پذیرش  1392قانون مجازات اسالمی 

عی خصوصی محل اختالف است و  و در مواقعی که ضرر زیان مورد مطالب مربوط به نفس یا عضو درخواست ضرر و زیان مد

 نباشد مطالبه آن بال اشکال است.

  90/30/46141نظریه شماره  5در باب پرداخت خسارت منافع ممکن الحصول نیز با توجه به ایراد شورای نگهبان بند  

ق.آ.د.ک صدق اتالف نماید مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر  14ماده  2ه و برای تامین نظر آن تبصر 1390/12/23مورخ

 (.38: 1394شده باشد را شامل می شود)خالقی، 

 

                                                           
اثر انعقاد عقد با دیگری به دست آورده است، به شخص ثالث واگذار  انتقال موقعیت قرار دادی به این معناست که یکی از طرفین، موقعیتی را که در - 20

 د. در اینکند، به نحوی که ناقل کاماًل از عقد خارج شود و ثالث محسوب گردد و منتقل الیه جانشین او شود و از لحظه انتقال عقد طرف عقد حساب آی

 (.4: 1391مقامی به مفهوم دقیق کلمه تحقق می یابد)ایزانلو وهمکاران، قائم شود وواگذاری کلیه حقوق، تعهدات، تضمینات و دفاعیات منتقل می
رارداد قرار قدر انتقال فرعی قرارداد، انتقال عقد صورت نمی گیرد، بلکه رابطه طرفین عقد ادامه می یابد، منتها یکی از آنان با شخص ثالثی نیز طرف  - 21

است قرارداد خود با کارفرما)صاحبکار( او را به دیگری منتقل نکند، بلکه اجرای تمام یا بخشی از تعهدات  می گیرد. به عنوان مثال، پیمانکار اصلی ممکن

: 138۷، 3کاتوزیان، جخود را به پیمانکار دیگری بسپارد. در نتیجه؛ پیمانکار دوم در برابر پیمانکار اول و او نیز رابر کارفرما مسئول اجرای تعهدات هستند)

259.) 
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 محروميت از اشتغال به نظارت 2-3-2

سیستم فعلی که طبقه بندی مجازاتها بر جنحه و جنایت » برخی بیان داشته اند:  22قانون اقدامات تامینی 9مطابق ماده 

جای آن را گرفته لذا  1366ف گردید به نظر می رسد جرائم مندرج در قانون محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب حذ

قانون تامین ای را  9چنانچه مهندسان ساختمان و صاحبان مشاغل وابسته به آن مرتکب جرم مذکور گردند، نمی توان مفاد ماده 

بق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و حرف شبها نباید اجازه مقامات رسمی نیز درباره آنان جاری کرد به خصوص که ط

این قانون باشند شاید اعمال بعضی از اقدامات تامینی موضوع  1باشد. در این صورت اگر صاحبان این مشاغل نیز مشمول ماده 

ستور منع اشتغال مجرم به کسب یا حرفه با ما نظام د 9قانون مذکور درباره آنان بال اشکال باشد ولیکن در ماده  9و  8ماده بین 

ق.م.ا دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر تعیین مجازات می تواند محکوم علیه را به  23تامین تجویز شده است. اما در ماده 

ست محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محکوم کند و محرومیت از شغل مهندسی، محرومیت از حقوق اجتماعی نی

مگر این که به حکم دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی از حرفه مهندسی محروم شده باشد و یا این که به عنوان مهندس ساختمان 

 (.85-86: 1394شپهری نقاش، «)در یکی از سازمان ها و یا نهادهای دولتی و اجتماعی مشغول به کار باشد

 تشدید مجازات مهندس ناظر در صورت تکرار  2-3-3

از سوی  ای شودهندسان ناظر به اعتبار اینکه از نظر صنفی واسطه سازمان نظام مهندسی هستند، هرگاه مرتکب تخلف یافتهم

شورای انتظامی آن سازمان هم تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد و گاه نیز ممکن است مجازات مهندس از طرف محاکم قضایی 

ب بر ها بار بوده و مرتکجرایم مهندسی و تخلفات صنفی و انضباطی هر دو مسئولیتصادر شود. همانطور که پیشتر بیان گردید 

حسب مورد با عکس العمل اجتماعی یا جامعه صنفی روبرو می شود و گاهی هم یک عمل واحد ممکن است هم منشاء جزایی و 

کرار نماید، مجازات وی نیز تشدید می (. حال چنانچه مهندس ناظر تخلف یا جرم ت222: 1391هم نشین رواج داشته باشد)فالح، 

تکرار تخلف مهندس  13۷5اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب   23آیین نامه 90گردد. در این باب تبصره ماده 

ال لزم اعمناظر را از موارد تشدید اعالم نموده، که برای بار اول محرومیت موقت از پروانه اشتغال و برای دفعات بعدی چنانچه مست

باشد،به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت قبلی از استفاده  5یا  4مجازات محرومیت موقت از درجه 

 مزبور، تشخیص 24آیین نامه 92اشتغال به ضبط آن و یا به مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهد شد؛ که به موجب ماده 

 است. بر عهده شورای انتظامی استان 90مجازات های ماده و انطباق با هر یک از  اهمیت تخلف

                                                           
هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی » مقرر می دارد:  1339قانون اقدامات تامینی  مصوب  9ه ماد - 22

کوم حبه اجازه مقامات رسمی داشته باشد. در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب این جرم قباًل نیز مگردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج

تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب با حرفه این قانون باشد دادگاه می 1با ماده شده باشد و اوضاع و احوال و روحیه متهم منطبق

شود که اجرای ی شروع میصادر نماید. اثر دستور ممنوعیت مزبور از روز قطعیت حکم است ولی مدت آن از روزیا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال

مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعیت از روزی است که مدت آزادی مشروط خاتمه یافته است و یا از مجازات خاتمه بافته است هر گاه محکوم به طور

 «.نمایدروزی که بقیه مدت مجازات خاتمه پیدا 
 مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:»اختمان مصوب مقرر می دارد: آیین نامه  اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل س 90ماده  - 23

 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.1درجه 

 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.2درجه 

 سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک3درجه 

 ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.4درجه 

 .ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت 5درجه 

 ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال. 6درجه 

عات بعدی فتبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای د

( باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت 5( یا )4ت محرومیت موقت از درجه )مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازا

 «.( محکوم خواهند شد.6محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه )
( این 90طباق آن با هر یک از مجـازاتهای مقرر در بنـدهای مـاده )تشـخیص اهمیت تخلف و ان» آیین نامه اجرایی مذکور مقرر می دارد:  92ماده  - 24

 «آئین نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود......
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 نتيجه گيري

کند مبنای مسئولیت کیفری مهندس ناظر در حقوق کیفری ایران بر پایه تقصیر استوار است، اما مصلحت جامعه اقتضا می

که به عنوان امین در جامعه کند هر کسی مسئول اعمالی باشد که نظریه خطر هم هر روز مهمتر شده و اعتماد عمومی اقتضا می

به عهده دارد و در واقع مسئولیت مهندسین ناظر تلفیقی از نظریه خطر و تقصیر است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم 

مهندسی با دیگر جرایم تفاوت چندانی ندارد اما علت تخصصی بودن مقررات خاصی که در این زمینه مصوب است، دادسراها و 

 رسد جرایم مهندسیف به تشکیل پرونده ای در باب مسائل فنی در کنار پرونده کیفری می باشند. به نظر میدادگاه ها مکل

مشمول مجازات تعزیر می باشند و جرایم مهندسی به واسطه انجام حرفه مهندسی گرامی قراردادی هستند و قانونگذار به جهت 

قط در موارد محدودی نامه اجرایی به تخلفات صرفاً انضباطی و حرفه رعایت مصالح جامعه چنین جرایمی را وضع نموده است و ف

 پردازد و در دیگر عمده تخلفات جنبه کیفری وجود دارد.ای می

لذا براساس به بررسی های به عمل آمده پیشنهاد می گردد؛ باتوجه به گستردگی شهرها و احتیاج به ساخت و ساز هر چ 

شهری و حجم باالی پرونده های موجود در این باب در محاکم، تصویب قوانین جدید و  بیشتر و نوسازی بافت های فرسوده ی

اختصاصی در خصوص مسئولیت کیفری مهندسین ناظر و جرایم و تخلفات ایشان و اختصاص شعبی ویژه جهت رسیدگی به 

 اختالفات  تخلفات و جرایم این گروه ضروری و از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
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 ابع و مراجعمن
 ، جلد اول، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات میزانحقوق جزای عمومی(، 1394اردبیلی، محمدعلی ) [1]

 ، جلد دوم، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات میزانحقوق جزای عمومی(، 1394اردبیلی، محمدعلی ) [2]

 اسالمی، جلد یکم، چاپ پنجم، انتشارات کتابفروشی حقوق مدنی(، 13۷5امامی، حسن ) [3]

 ، چاپ اول، شرکت سهامی انتشارفلسفه مسئولیت مدنی(، 1384بادینی، حسن ) [4]

 گنج دانش ، چاپ سوم، تهران: کتابخانهترمینولوژی حقوق(، 1388جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) [5]

 هر دانش، چاپ پنجم، موسسه مطالعات  و پژوهشهای حقوقی شنکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری(، 1394خالقی، علی ) [6]

 ، چاپ اول، انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا(، 1383دهخدا، علی اکبر ) [۷]

 ، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: نشر دادحقوق جزای عمومی(، 13۷4صالح ولیدی، محمد ) [8]

 انشگاه تهران)پلی کپی(، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دطرح مقدماتی حقوق جزای عمومی(، 1348صانعی، پرویز ) [9]

 کبیرامیر انتشارات ، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: موسسهفرهنگ عمید(، 1363عمید، حسن ) [10]

 ، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی معماری ایرانطرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه(، 13۷1غفاری، بهرام ) [11]

 ، چاپ اول، انتشارات حقوقیرانجرایم و تخلفات مهندسی ساختمان در حقوق ای(، 1391فالح، محمد ) [12]

 ، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشاروقایع حقوقی مسئولیت مدنی(، 1389کاتوزیان، ناصر ) [13]

 ، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها(، 138۷کاتوزیان، ناصر ) [14]

 م، تهران: میزان، چاپ دوازدههای حقوق جزای عمومیبایسته(، 1395گلدوزیان، ایرج ) [15]

 ، جلد نخست، چاپ اول، تهران: نشرخرسندیحقوق جزای عمومی(، 1394گلدوزیان، حسین ) [16]

 ، چاپ سیزدهم، انتشارات سمتقواعد فقه، 1385محقق داماد، مصطفی ) [1۷]

 ، نظام اداری، دفتر تدوین و تدریج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران(1384مقررات ملی ساختمان ) [18]

 ، چاپ سوم، بنیاد حقوقی میزانمسئولیت کیفری(، 1390میرسعیدی، سید منصور ) [19]

 ، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات گنج دانشزمینه حقوق جزای عمومی(، 138۷نوربها، رضا ) [20]

 مقاالت و پایان نامه ها -دوم [21]

کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علو ، پایان نامه اخذ مدرک مسئولیت جزایی در حقوق ایران(، 1362آقایی نیا، حسین ) [22]

 سیاسی دانشگاه تهران

آموزه های (، انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، 1391ایزانلو، محسن، عباسی حضوری، مهدی؛ شعبانی کندسری، هادی ) [23]

 5، شمارهفقه مدنی، علوم اسالمی رضوی

(، چالش های حقوقی در تشخیص مسئولیت های 1394بختیاری، نوبخت؛ امیدی، امیر؛ کاظمی، پریسا؛ نجف زاده، پریسا ) [24]

همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین مدنی و کیفری مهندسان ناظر ساختمان ها در بخش رعایت ایمنی، 

 طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پژوهشنامه حقوق خاص حقوقی در قانون مجازات اسالمی ایران، (، مبانی و اصول مسئولیت کیفری اش1395جعفری، مجتبی ) [25]

 14، سال هفتم، شماره دوم، پیاپی کیفری

نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام ، پایانمسئولیت کیفری مهندس ناظر ساختمان(، 1394شهپری نقاش، زهرا ) [26]

 نور استان تهران، دانشکده حقوق

(، مسؤولیت پزشک در 1393ی رزینی، فاطمه؛ علی پور قوشچی، سلمان؛ صالحی، سید مهدی )قاسم زاده، نازآفرین؛ فرامرز [2۷]

 4، دوره هفتم، شماره مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، 1392قانون مجازات اسالمی 

می واحد ، پایان نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمسئولیت مهندس ناظر (،1385مرادی زادگان، سولماز ) [28]

 نراق، دانشکده حقوق

(، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسالم و نظام های حقوقی رومی 1396میرزایی، جمشید ) [29]

 1، سال چهارم، شمارهفصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غربژرمنی و کامن ال، 

، چاپ سوم، الجزایر: انتشارات عواید، دیوان ئه عن الفعل الشخصیالنظریه العامه للمسئوولیه الناشم(، 1984النقیب، عاطف ) [30]

 المطبوعات الجامعیه
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