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ارائه ي راهكارهاي حقوقي مناسب جهت جلوگيري از تخلفات اجرايي ساختمان براساس   نظام 

 ساختماني ايران

 

 mohtaram.fatehi58@yahoo.com:، آدرس سايت محترم فاتحی: نويسنده

 

  

 

 :چکیده

          

روز افزون جمعیت و گرانی زمین و درنتیجه نیاز بیشتر بشر به مسکن و ساير علل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و رشد       

معیشتی باعث ساخت و سازهاي غیر اصولی و بی ضابطه و به طور كلی تخلفات ساختمانی از قبیل بلند مرتبه سازي، تراكم 

احداث  دون توجه به قوانین و مقررات شهرداري و شهرسازي اقدام بهكلیه ي بناهايی كه ب. شده است... ساختمانی اضافی و 

در اين رابطه قوانین و ضوابط اصولی . شود، و يا از مفاد پروانه ي مأخوذه عدول نمايند مشمول تخلفات ساختمانی می شوند

ن خبره می تواند سازي و راهکارهاي حقوقی مناسب توسط مهندسان، معماران، شهرسازان و حقوقداناشهرداري و شهر

در اين كه رويکردي توصیفی تحلیلی دارد سعی شده است با مطالعات كتابخانه اي و . باعث كاهش تخلفات ساختمانی شود

اينترنتی و كتب و مقاالت، به بررسی علل و انواع تخلفات ساختمانی و راهکارهاي حقوقی مناسب براي جلوگیري از انجام 

  .تخلفات ساختمانی می پردازيم

                                                                                         .تخلفات ساختمانی، راهکارهاي حقوقی، نظام ساختمانی ايران، ساخت و ساز: واژگان كلیدي

 
  

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 
                                                                                                               :مقدمه-1

       

تحوالت و مهاجرتهاي سیل اسا و خطر آفرين و رشد بی برنامه و بی رويه ي شهرها توجه ي شايسته و التفات  وصف      

لبد و در حال حاضر در موقعیتی هستیم كه بايد نظرات اهل فن خاصی را در زمینه ي مسائل ساختمانی و شهرسازي می ط

مورد توجه قرار گیرد، و متولیان امر توجه ي بیشتري به موضوع شهرسازي نمايند تا زندگی شهرنشینی به بحران تبديل 

 له اى تحتمسأ درگیر نموده است، را جامعه مسئوالن كه ساز و ساخت مر به ا مربوط معضالت اساسى از يکى (1).نشود

 فرمانداريها، استانداريها، كشور، وزارت دادگسترى، وزارت شهرسازى، و مسکن وزارت. ساختمانى است عنوان تخلفات

 و دولتى سازمانهاى جمله وزارت نیرو از و و ترابرى راه وزارت فرهنگى، میراث حفاظت سازمان كشاورزى، وزارت شهرداريها،

 قسمت بايستى و به اجبار، درگیرند ساختمانى خود با مسأله ي تخلفات قانونى تکالیف حسب كدام هر كه هستند عمومى

 رو به آمار . نمايند معضل اين رسیدگى به و مبارزه صرف بررسى، را خود سازمان و اعتبارات پرسنل وقت از قابل توجهی

 چنین جلوگیرى از جهت توجه قابل پرسنلى كار صرف نیروى و كشورمان بزرگ شهرهاى در ساختمانى تخلفات رشد

  (2).قرار گیرد مورد بررسى جهت هر از آن بعاد وا گیرد قرار توجه مورد بیشتر مشکل مى نمايد كه اين تخلفاتى ايجاب

                     

 :مفهوم تخلفات ساختمانی-2
 

قانون مدنی اختصاص به خیار تخلف وصف  555و  514واژه ي تخلف در قانون مدنی زياد استعمال شده است و مواد       

و تبصره  111در قانون به صراحت تعريفی از تخلفات ساختمانی نشده است ولی از قوانین ماده ي . و خیار تخلف شرط دارد

استنباط و تعريف نمود كه تخلفات ساختمانی كه از شهرداري  هاي آن و همچنین از قوانین و مقررات شهرسازي می شود

محل پروانه ي ساخت اخذ ننموده و بدون توجه به مقررات شهرداري و شهرسازي اقدام به احداث بنا نمايند و يا از مفاد 

نا و يا افزايش ب( حذف)پروانه ي مأخوذه ساختمانی عدول نموده و تغییراتی را در نقشه ي تصويبی شهرداري از حیث كسر 

بنا ايجاد نمايند، البته قانونگذار براي رساندن معانی و مفاهیم از واژه و اصالحات معلوم و معین استفاده می كند و تعابیر 

لفظ آن نبايد به محدوديت معنا نگريست و گفت كه كلمه ي تخلف فقط در مقام بیان مصاديق خاصی از جرايم كیفري 

ي تخلف به معناي سرپیچی، روگردانی كه داراي يك معناي عام است و می تواند شامل مصاديق است بلکه كلمه و    واژه 

كلیه ي اعمال و ترك افعالی باشد كه از نظر حقوق مدنی و حقوق كیفري و حتی مسائل اخالقی انجام ويا ترك آن به 

ه می توان نتیجه گرفت كه انسان محول شده است كه سرپیچی از آن نوعی تخلف محسوب می شود و در اين رابط

و تبصره هاي آن در ديگر ضوابط و مقررات ساختمانی به مفهوم سرپیچی از  111بکارگیري اصطالح تخلف در ماده ي 

مقررات و نظامات امور ساختمانی است و از نظر جايگاه حقوقی تخلفات ساختمانی از جمله مسائل حقوقی و كیفري نیست 

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب  25و 22می باشد، گرچه تخطی از مواد و آثاري از اين جهت مترتب ن

مجلس شوراي اسالمی، قانونگذار مجازات باز دارنده اي را براي شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و  22/12/1235

ضائیه در اين باره طی نظريه كنترل نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي تعیین نموده و اداره حقوقی قوه ي ق

قانون مهندسی و كنترل ساختمان ناظر به  51ماده ))چنین اظهارنظر كرده است  13/6/1234مورخه  5224/3شماره ي 

عدم رعايت ضوابط شهرسازي در بناهايی است كه داراي مجوز باشند و احداث بنا در ملك شخصی چه بدون پروانه و چه 

شهرداري رفتار می شود و  111اد فوق خارج است وبا مرتکب بر اساس تصره هاي ماده ي زائد بر پروانه از شمول مو

فوق  51و مجازات ماده ي مقرر در ماده ي  22اين نظريه با اطالق ماده ي .(( مجازات و تعزير ديگري نمی توان تعیین كرد
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توان ادعا نمود كه تخلفات ساختمانی از لحاظ  الذكر سازگاري ندارد و باب بحث در اين باره مفتوح به نظر می رسد فلذا می

  (1). مفهوم و ماهیت يك تأسیس حقوقی مستقلی است كه قانونگذار ضوابط و مقرراتی را براي آن پیش بینی نموده است

 :ساختمانى تخلفات علل بروز  -2

 و به كشور روستاهاى و شهرها در ساختمانى تخلفات شکل گیرى در عوامل تاثیرگذارترين از يکى دسترسى، عامل      

 توانمندى هاى با متناسب فعالیت و كار مراكز به دسترسى .است اسالمى كالن شهرهاى پیرامون روستايى در نواحى ويژه

هزينه  سبد بها از جاره كردن ا خارج و شدن مسکن دار جهت آنان تالش همچنین و سکونتگاه هايى  چنین ساكنان

 .كالن شهرهاست ين پیرامون ا روستايى در نواحى چنین تخلفاتى بروزعوامل  مهمترين خانوار،

 در سازها و شده ساخت بینى پیش ضوابط و استانداردها رعايت عدم كشور، در غیرمجاز سازهاى و ساخت مشکالت عمده

 صورت عموماًبه ساختمان پروانه نداشتن علت به زده شتاب سازى مسکن روستايى، شهرى و توسعه طرحهاى مطالعات

 مسیلها و رودها بستر مانند ايمنى فاقد مکانهاى در حتى دوام كم و نازل مصالح با ناظر و نقشه مرتبه بدون كوتاه و ريزدانه

 آب،برق، استفاده غیرقانونى از خدماتى، و عمومى كاربريهاى بر كاربريهاى مسکونى غلبه قوى، فشار برق دكلهاى حريم و در

 .ست ا...و مجاز  مساكن غیر تفکیك تلفن،باز و گاز

 و شهرى سازهاى و ساخت عرصه در موجود قانونمنديهاى به بی اعتنايى عبارت است از ساختمانى تخلف گفت توان مى

 متخلفان و سودجويى ساختمانى، تخلف بروز موارد علت بسیارى در چه اگر. سازى ساختمان ضوابط و مقررات عدول از

 قوانین و شهروندان با اصول ناآشنايى شهرسازى، ضوابط و قوانین مقررات، شفافیت عدم اما است، شخصى منافع ترجیح

 قوانین، و اصول اجراى در شهروندان بعضى و ناتوانى مشکالت اجتماعى مستمر، و دقیق و كنترل موجود، نبود نظارت

 (2) .شوند مى آن محسوب كننده تشديد يا و ساختمانى تخلفات عوامل اصلى

 

 

 :سابقه ي قانون گذاري راجع به تخلفات ساختمانی حوزه و حريم شهرها -5
قانون مجازات عمومی اسبق، موضوع  236طی آئین نامه ي امور خالفی ناظر به ماده ي  1225نخستین بار در سال         

ه ي شهرداري ونقشه ي كسانی كه بدون پروان: ))آئین نامه ي مزبور 2ماده ي  4طی رديف . تخلف ساختمانی مطرح گرديد

 111روز حبس تکديري و از  11تا  3تصويب شده اقدام به ساختمان نمايند كه مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به 

در تاريخ تصويب مقررات ياد شده تنها مطلبی كه در شهرهاي آن زمان براي . محکوم می گردند(( ريال غرامت 211تا 

 1221عقب نشینی هاي الزم مربوط به امر توسعه معابر بود كه قانون نخست آن در سال  شهرداريها اهمیت داشت، رعايت

به موقع اجرا در  1214به تصويب رسیده بود نیز مقررات راجع به نحوه ي گذربندي كه آئین نامه ي راجع به آن در سال 

ساختمان در اختیار مالکین و احداث  آمده بود به اين ترتیب غیر از مورد خالفی اشاره شده، بقیه ي مطالب راجع به

 . كنندگان آن بود

آن قانون، صدور پروانه براي كلیه ي ساختمانهايی كه  44ماده ي  25با تصويب قانون شهرداري مطابق بند  1225در سال 

ه در در شهر احداث می شود، جزو وظايف شهرداري قرار گرفت لیکن براي عمل آن تعداد از احداث كنندگان ساختمان ك

. محلهاي غیر مشرف به خیابانها و معابر عمومی بدون پروانه مبادرت به اين امر می نمودند، حکم قانونی در نظر گرفته  نشد

. شهرداريها از احداث چنین ابنیه اي جلوگیري و مالکین را مجبور به اخذ پروانه و پرداخت عوارض می نمودند "اما عمال

امري تکلیفی براي شهرداريها  25وجه بوده است با اين تفصیل كه صدور پروانه به شرح بند ممانعت مزبور از لحاظ قانونی م

بوده است و چون نص و قرينه اي و استثناء يا مخصصی براي تحديد وظیفه ي فوق ديده نشده است لذا مستنبط از اطالق 

پروانه از شهرداري  "ر حوزه ي شهرها قبالعبارت و منطوق بند مزبور اين است كه بايد شهروندان احداث كننده ي بنا، د
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اخذ و سپس اقدام می نمودند به داللت انتظامی اين معنا را بايد قبول كرد زيرا تخییري بودن امر براي شهروندان با تکلیفی 

 تصويب مقررات بعدي و تعیین حکم براي تخلف احداث بناي بدون پروانه مؤيد. بودن آن براي شهرداري قابل جمع نیست

 2ماده ي  4ضروري بود كه قانونگذار، حکم قانونی بند  1225اين مطلب است و نشان دهنده ي اين واقعیت كه در سال 

آئین نامه ي امور خالفی، را به عمل احداث كنندگان بناي بدون پروانه در محلهاي غیرمشرف به معابر عمومی و خیابانها 

 .تعمیم دهد تصويب و( داخل باغات شهري و بن بستها ) نیز 

مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده يشهر يا حريم ( 1254جزو مواد الحاقی سال )قانون شهرداري  111طی ماده ي 

در قسمت . آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی يا تفکیك اراضی و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نمايند

وسیله ي ماَمورين خود از عملیات ساختمانهاي بدون پروانه، يا مخالف مواد پروانه اعم پايانی ماده، شهرداري اجازه يافت به 

نفر  2آن ماده، كمسیونی مركب از  1مطابق تبصره ي . از اينکه در زمین محصور يا غیر محصور باشد، جلوگیري نمايد

شهرسازي و فنی و بهداشتی قلع آن  تشکیل شد تا به تخلفات ساختمانی حوزه ي شهرها رسیدگی و چنانچه از لحاظ اصول

در تركیب اعضاء كمیسیون و مهلتهاي مندرج  1242در اصالحات سال . أي تخريب صادر نمايند  را ضروري تشخیص دهد، ر

در همان سال تبصره اي در رابطه با ضرورت رعايت نوع كاربري تعیین شده در پروانه . در تبصره ي قبلی تغییراتی داده شد

الحاق گرديد و طی آن در مورد دائر كردن  44ماده  25در شهرهايی كه نقشه ي جامع مصوب دارد، به بند هاي صادره 

مجازات حبس و ( بعد از تعطیل)واحد تجاري در محل غیر تجاري، صدور رأي تعطیل و در صورت دائر كردن مجدد تجاري 

 .م مستثنی شدجزاي نقدي پیش بینی گرديد و در پايان تعدادي از مشاغل از آن حک

در تبصره هاي جديد . قانون شهرداري تصويب شد  111تبصره به ماده ي  6ماده واحده قانون الحاق  1244در سال 

براي نخستین بار نحوه ي انجام وظیفه ي مهندسین ناظر ساختمانی و نظارت مأموران شهرداري ( 4الی  2شماره)الحاقی 

ناد رسمی بر مالحظه ي گواهیهاي عدم خالف صادره از شهرداري درباره ي تکلیف دفاتر اس-در جريان ساخت ساختمانها

كیفیت برخورد با تخلف ساختمانهايی كه پروانه احداث آن قبل از تصويب -ساختمانهايی كه انتقال يا به رهن داده می شوند

ی و تشکیل كمیسیون نقشه ي جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبديل پاركینگ و زيرزمین به مسکون

گفتنی است كه پرداخت جريمه به . مطرح شد-براي رسیدگی به موارد اعتراض به رأي بدوي 111تجديدنظر ماده ي 

در اين ( مورد تبديل و تغییر كاربري پاركینگ و زيرزمین به مسکونی تحت شرايطی)شهرداري براي تخلف ساختمانی 

و تبصره هاي آن راجع به تخلفات ساختمانی در تاريخ   111در ماده ي  آخرين اصالحات قانونی. قانون پیش بینی شد

در حقیقت با وجود مقررات قانونی الحق . شد سابق حذف 2تبصره ي . شوراي انقالب به عمل آمدبوسیله ي  23/6/1244

: حت عناوينت( ضرورت اخذ مجوز از وزارت كشور براي شهرسازي در خارج از حوزه ي شهرها)در زمینه ي موضوع آن 

و آئین مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا  1242قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازي مصوب 

، محملی براي ادامه ي حیات تبصره ي مذكور باقی 1244و تأسیسات در خارج از محدوده ي قانونی و حريم شهرها مصوب 

ديد، به ترتیب از تراكم اضافی مسکونی و تراكم اضافی تجاري و احداث بناي بدون ج 5و2و2در تبصره هاي . نمانده بود

، موضوع عدم رعايت مقررات مربوط به توسعه ي معابر و حکم آن 6در تبصره ي. پروانه و احکام قانونی آن بحث شده است

رات، حول محور مطالب معنونه در مفاد بقیه ي تبصره ها راجع به تخلفات ساختمانی با مقداري تغیی. مطرح گرديده است

       (5) .می چرخد 1244مصوب  111تبصره به ماده ي   6ماده ي واحده ي قانون الحاق

   

 :تخلفات ساختمانی و راهکارهاي حقوقی آن -4

       

در اين مباحث چند گانه سعی بر آن است كه هر كدام از تخلفات ساختمانی، جداگانه مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد و       

مرجع ذيصالح براي -ضمن اشاره به سابقه ي قانونگذاري و حکم ذيربط هر كدام از موضوعات، ارتباط آن با ساير تخلفات
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و اجراي آن توضیح و در صورت بروز تزاحم در مرحله ي اجرا، رسیدگی نیز تعیین و نحوه ي رسیدگی و صدور رأي 

كننده و تفاوت در احکام آنها و ارتباط هاي  گوناگون بودن تخلفات و مراجع رسیدگی. چگونگی رفع آن تشريح گردد

                                                                                  موجب شده است كه در متفاوتی كه با همديگر دارند،

 .هر فصل به صورت مذكور فوق سعی در تدوين و تنظیم نسبتاً كامل مطالب الزم بشود

 :تخلف احداث ساختمان بدون پروانه 4-1
كه ( فیزيکی)اهمیت صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها حاصل تمام مطالعات اقتصادي، اجتماعی و كالبدي       

شهر يا يك منطقه شهري و مناطق اطراف آن به منظور تهیه ي طرح جامع به عمل می آيد، از لحاظ نتیجه  نسبت به يك

 :موضوع متبلور می گردد 2گیري و تأمین موجبات اجراي مفاد طرح جامع، به طور عمده در 

 .ه از اراضی و ساختمانهاآئین نامه ي منطقه بندي و ضوابط مربوط به نحوه ي استفاد -دوم.  ضوابط تفکیك اراضی -اول

صدور پروانه و نظارت ساختمانی در شهرها، مهمترين و عمده ترين وسیله ي اجراي .  شبکه ي گذربنديهاي اصلی-سوم

 .ضوابط  منطقه بندي و تعیین نحوه ي استفاده از اراضی و ساختمانها می باشد

 :حکم قانون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه4-1-1
ر مورد ساختمانهايی كه در خارج از حوزه و حريم بدون اخذ پروانه احداث می شود، چنانچه در احاريم قانونی د      

ممنوعه، احداث شود، نظیر احداث بنا در حريم قانونی جاده ها و راه آهن و فرودگاهها و خطوط فشار قوي برق و خطوط 

ابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، انتقال گاز و حريم رودخانه ها و مسیلها و تاالبها، بر

بناي بدون پروانه در منطقه ي حاشیه ي احاريم تا مقدار كه در قوانین مذكور است، .تخريب و از آن رفع اثر خواهد شد

اع قانونی، مقدار اضافی تخريب احداث شود در اغلب موارد با توجه به محدوديت ارتفاع مطرح شده، در صورت تجاوز از ارتف

در مورد بناهاي بدون پروانه در غیر قسمت احاريم قانونی و حاشیه ي حريمها، چنانچه از نوع . و ازاله خواهد شد

مستحدثاتی باشد كه احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده بوسیله ي استانداري دارد، نظیر شهركها و ساير 

ساتی كه به صورت غیر شهرك و براي تأمین نیازمنديهاي عمومی، اقتصادي، تجاري، اجتماعی، بهداشتی، ساختمانها و تأسی

آئین نامه ي مربوط به استفاده ي اراضی، احداث بنا و  4از ماده ي  2تفريحی، آموزشی و نظاير آن می باشد، مطابق بند 

اعم از اينکه عملیات ساختمانی خاتمه يافته و  1244 تأسیسات در خارج از محدوده ي قانونی و حريم شهرها مصوب سال

مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته و يا ساختمان و تأسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیري شده باشد، 

ره برداري يا اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاري كشور و تعیین نحوه ي به

شوراي اسالمی )نفري مركب از نمايندگان استانداري، انجمن استان  4ادامه ي كار ساختمان به عهده ي يك هیئت  

 .اداره ي كل مسکن و شهرسازي، اداره ي كل كشاورزي و منابع طبیعی و معادن خواهد بود( استان

با توجه به منطوق عبارات بند و ارجاع تصمیم . اشدرأي مناط اعتبار می ب 2در اتخاذ تصمیم  هیئت مزبور اكثريت 

كمیسیون به مقررات جاري كشور، معلوم می شود كه در مورد تخلفات ساختمانی مذكور، قانونگذار، به حکم ثابتی عقیده 

میم ندارد و حسب اوضاع و احوال و اهمیت تخلف و شدت و ضعف آن و تأثیرات تخلف و ساير داليل ذيدخل در قضیه، تص

از اين نظر مفاد آراء صادره از هیئت مذكور می تواند شبیه مفاد آراء صادره از . هیئت گذاشته استگیري را به عهده 

 مورد احداث در 111كمیسیونهاي ماده 

نامه از  بناي بدون پروانه در داخل محدوده و حريم شهرها باشد، ضمناً قانونگذار غیر از مکانهاي حساس مندرج در آئین

اشیه ي راهها و فواصل شهرهاي نزديك به هم كه امکان توسعه و اتصال آنها به همديگر وجود دارد و ساخت و قبیل ح

سازهاي عمومی و شهرك، در بقیه ي موارد حساسیت چندانی از خود نشان نداده است، به طوريکه احداث هرگونه 

تاها را تا زمانی كه مقررات خاصی از طرف ساختمان اعم از مسکونی و عمومی و اجتماعی در محدوده ي مسکونی روس
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با شروع به تهیه ي طرحهاي . وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به اجراء گذارده نشده باشد تابع عرف محل دانسته است

 .هادي روستاها وسیله ي بنیاد مسکن، در آينده مسلماً مقررات خاصی در مورد اخیر حاكم خواهد شد

ي بدون پروانه در محدوده ي قانونی و حريم شهرها نخستین بار در آئین نامه امور خالفی ناظر به ماده در مورد احداث بنا

در آن تاريخ با اينکه هیچکدام از . قانون مجازات اسبق، مجازات حبس تکديري و جزاي نقدي تعیین گرديد 236ي 

دانی نیافته بود، علیرغم قبول اين واقعیت كه شهرهاي كشورمان داراي طرح جامع و تفصیلی نبود و شهرها توسعه ي چن

مقررات شهرسازي و ساختمانی در فقدان طرحهاي مصوب، اصوالً از اهمیت چندانی برخودار نمی شود، مع الوصف احداث 

 چنانچه بنا، در بر معابر و خیابانها صورت نمی گرفت، نداشتن. بناي بدون پروانه ، مشمول مجازات امور خالفی شناخته شد

به نظر می رسد انگیزه ي تشريع تخلف احداث بناي بدون پروانه در آن تاريخ دو چیز بیشتر . پروانه موجب مجازات نمی شد

با تصويب اولین قانون توسعه ي معابر، مطرح شده بود و دوم،  1212نخست موضوع عقب نشینی كه از سال : نبوده باشد

مانها و از بدو تأسیس بلديه در ايران، هنگام صدور پروانه، از متقاضیان موضوع پرداخت عوارض به شهرداري كه در تمام ز

 .اخذ می شده است

لیکن برخورد ( 44ماده ي  25بند )جزو وظايف شهرداريها شناخته شد  1225اعطاء پروانه در قانون شهرداري مصوب 

. مقرر گرديد 111ه شهرداري طی ماده ي در قانون الحاقی ب 1254قانونی با احداث كنندگان بناي بدون پروانه، در سال 

تبصره ي يك آن ماده به كمیسیونهايی مأموريت رسیدگی داد تا چنانچه از لحاظ اصول شهرسازي يا فنی يا بهداشتی قلع 

در مقررات . تأسیسات و بناهاي بدون پروانه ضرورت داشته باشد، نسبت به آن رأي قلع صادر و به اجراء گذارده شود

مقرر شد، كه  5به عمل آمد، طی تبصره ي  111كه بوسیله ي شوراي انقالب در تبصره هاي ماده ي  1244 اصالحی سال

در صورتی كه بناي احداثی بدون پروانه، مخالف اصول شهرسازي، فنی و بهداشتی نباشد، كمیسیون با صدور رأي به 

هر ( اگر داشته باشد)ارزش سرقفلی  2/1ی ساختمانارزش معامالت 1/1پرداخت جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز 

 . كدام بیشتر باشد و اجراء آن، شهرداري مکلف به اعطاء گواهی پايان ساخت، باشد

و تبصره هاي آن از لحاظ نوع، كیفري نیست كه منحصر و محدود به موارد مصرح در قانون باشد،  111احکام ماده ي  

ساير اصول و قواعد موجود در اين زمینه اقتضاء می نمايد، چنانچه ساختمان بدون  مصالح افراد و جامعه و عقل ومنطق و

پروانه، داراي تخلفات جزئی و قابل از لحاظ شهرسازي و فنی و بهداشتی باشد رأي به اصالح آن موارد و سپس حکم به 

گانه  2اصالح قسمتهاي مخالف اصول  يا: در اين مورد كمیسیون می تواند به دو طريق اقدام كند. پرداخت جريمه داده شود

فوق را از احداث كننده ظرف مهلت معین بخواهد و سپس اقدام به صدور رأي جريمه كند و يا همزمان اصالح آن قسمتها 

فرصت اين اقدام نبايد از ذينفع گرفته شود كما اينکه اين شیوه ي تصمیم گیري . و پرداخت جريمه را مورد حکم قرار دهد

اصالح آن، تصمیم ديگري اتخاذ  خلف قابل استفاده نبودن پاركینگ هم پیش بینی شده است و در صورت امکاندر مورد ت

نمی شود و چنانچه متخلف از اصالح قسمتهاي موردنظر امتناع نمايد، در هر حال راه براي طرح مجدد پرونده در كمیسیون 

نوع ديگري از رأي به عنوان مورد چهارم به نظر می رسد و آن مربوط خواهد بود . براي صدور رأي تخريب بسته نخواهد بود

اصول شهرسازي و فنی و بهداشتی در قسمت جزئی ساختمان كه قابل اصالح نیست مثل اينکه در سمت به تخلف از 

شمالی و در طبقات فوقانی ارتفاع اضافی داشته باشد كه در زاويه ي نور و روشنايی همسايه ي شمالی ايجاد اختالل نمايد و 

د بر حد نصاب ارتفاع منطقه ي موجود باشد، در اين صورت مورد شکايت او نیز قرار گیرد يا در تمام آن طبقه ارتفاع مازا

كمیسیون می تواند رأي مختلط صادر نمايد به اين صورت كه حکم تخريب در مورد ارتفاع اضافی بدهد و براي بقیه ي 

ن براي چنی. قسمتها كه رعايت اصول شهرسازي و معماري و فنی و بهداشتی شده است، رأي به پرداخت جريمه صادر كند

 .                                                                                    شیوه ي تصمیم گیري، منع قانونی ديده نمی شود و تبعیض در تصمیم گیري در آن منطقی به نظر می رسد

 :  تخلف عدم استحکام بنا-4-2
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 -احت، از لحاظ مقاومت مصالح و ديد فنی و احداث فونداسیونهر ساختمانی با هر مقدار از حجم و ارتفاع و مس      

ستونها بايد طوري طراحی و اجرا شود كه تا پايان عمر قانونی و فنی پیش بینی شده، كارآيی و بهره دهی داشته باشد و بی 

و شلی آن و میزان  مطالبی نیز از قبیل نوع خاك و مواد محل احداث و میزان خورندگی و سفتی. خطر و مقاوم باقی بماند

هر چه حجم و ارتفاع و طبقات ساختمان . گودبرداري با توجه به قشرهاي مقاوم زمین و عوامل جوي منطقه توجه می شود

امروزه كه به اعتباري عصر آسمانخراشها نامیده می شود، . بیشتر باشد، محاسبات كاملتر را از لحاظ استحکام می طلبد

اين ضرورت در توجه به موضوع استحکام ساختمان از قسمتهاي سازه و فیزيك اصلی . استاهمیت اين قضیه بارزتر شده 

ساختمان به تأسیسات آن نیز تعمیم يافته است و طراحیهاي ضروري فیزيکی بمنظور تخلیه ي سريع ساختمانهاي مهم و 

 .میزان از اهمیت برخوردار است عمومی از سکنه و وسايل، در مواقع بروز زلزله و وقوع آتش سوزي و انفجار، از همان

 : حکم قانون نسبت به تخلف احداث بناي غیر مستحکم4-2-1
چاره اي جز توسل به  1244تا  1254موارد تشکیل پرونده و رسیدگی بوسیله ي مراجع ذيصالح در فاصله ي سال       

ز اصول فنی می توانسته است در مورد كمیسیون به استناد تخلف ا. نبوده است...( -2فنی  -2... -1)عنوان اصول كلی 

 .تخلف مورد بحث اتخاذ تصمیم نمايد، كه چاره ي كار رأي تخريب بوده است

به رغم تعیین حکم صريح تعدادي از تخلفات ساختمانی كه به نظر مقنن مهم واجد اهمیت يا  1244در اصالحات سال 

و با هدف تعمیم صالحیت ( نه حصري)صالحی با بیانی تمثیلی ا 6تعداد آن بیشتر از ساير موارد بود، در پايان تبصره ي 

اصول شهرسازي، فنی، ))به تمام موارد تخلف ساختمانی و قبل از تکرار مجدد واژه هاي كلی  111كمیسیونهاي ماده ي 

و يك حسن به نظر اين شیوه ي قانونگذاري داراي يك نقص . نام برده شده است(( عدم استحکام بنا))از تخلف (( بهداشتی

نقص آن ابهامش است كه نتیجه ي آن يك نوع بالتکلیفی است و در هر حال صراحتهاي قانونی تصمیم گیري را . است

حسن آن ايجاد حصر و محدود نکردنش است و چون باب اجتهاد را باز می . آسان می نمايد و باب جدل را سد می كند

بوس نمی شود تا نتواند، براي موارد غیر مذكور در قانون رأي گذارد لذا رسیدگی كننده در چهارچوب نصوص محصی مح

شیوه ي نخست براي امور كیفري مناسب است تا از اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه در آن مقوله حاكمیت دارد، . بدهد

وان از ابزار وحدت سازگاري دارد زيرا می ت( غیر جزايی)تبعیت شده باشد و مورد ثانی با ساير موارد حقوقی به طور كلی 

بنا به دلیل فوق و به انگیزه ي غیر كیفري بودن احکام قانونی راجع به . بهره برد( با جمع بودن شرايط)مالك و تنقیح مناط 

نمی تواند نا پسند  1244اصالحی سال  111ماده ي  6تخلفات ساختمانی،   شیوه ي منتخب قانون در مؤخره ي تبصره ي 

با توجه به توضیح فوق، به نظر می رسد كمیسیون . را قانون به عهده ي كمیسیون نهاده است تشخیص شمول. تلقی شود

 :می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زير را اتخاذ نمايد

                                                     :                                           رأي به اصالح و رفع عیب در صورت امکان4-2-1-1
چنانچه نقصان در جريان ساختمان در جريان احداث يا بعد از پايان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد،       

ت پايان الزمه ي چنین رأيی آن است كه اوالً در صور. كمیسیون رأي به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد

ساخت، اجازه ي بهره برداري از ساختمان تا اجراي مفاد رأي كمیسیون به نفع ذينفع و سايرين داده نشود اين تصمیم از 

هر بنا، به )لحاظ رعايت جوانب احتیاط، الزم است  و خودداري از صدور رأي تخريب اصوالً تأمین كننده ي منافع جامعه 

و ذينفع است و در صورت امکان ( و كسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزيتنحوي مورد بهره برداري جامعه است 

 .   ابقاء، نبايد تخريب شود

 :رأي تخريب ساختمان غیر مستحکم4-2-1-2
چنانچه از لحاظ فنی امکان تقويت و تحکیم ساختمان نباشد و يا ذينفع به مفاد رأي صادره در مورد رفع نقص در       

در هیچ حالتی كمیسیون با . ه عمل نکند، مسلماً رأي تخريب صادر و به مرحله ي اجرا گزارده خواهد شدمهلت تعیین شد
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چنانچه در موضوع . صدور رأي پرداخت جريمه، موجبات بقاء ساختمان غیرمستحکم را كه خطر آفرين است، فراهم نمايد

باشد و به خصوص وقتی كه مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداري، بین شهرداري و ذينفع، اختالف عقیده وجود داشته 

گزارش شهرداري را در اين مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه ي مالك يا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه 

 .  چاره ارجاع به كارشناس رسمی است

 :تخلف تبديل و حذف و تغییر كاربري 4-2
نوع كاربري زمین در مناطق مختلف شهري در طرح جامع يا هادي آن تعیین و طی طرحهاي راجع به شهرسازي،       

تصويب و ابالغ می شود، و تغییرات جزئی در نوع كاربري تعیین شده قبلی و اصالحات غیر اساسی مورد نیاز به وسیله ي 

ترتیب هنگام صدور بدين . كمیسیون موضوع ماده ي قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري، به عمل می آيد

سعی بر اين  "در طرحهاي مصوب غالبا. پروانه ساختمان آنچه كه بايد به آن توجه شود، نوع كاربري مشخص زمین است

است كه در قسمتی معین از منطقه با كاربري اصلی، بعضی از خدماتی كه در مناطق مختلف و متفاوت با نوع كاربري 

در شهرهايی كه از قبل شکل . جموعه و نه متفرق در نظر گرفته و استفاده شودمنطقه ضرورت پیدا می كند، به صورت م

با . گرفته است اجراي اين نوع پیش بینی ها معموالً با مشکالتی مواجه می شود بر عکس در شهرهاي جديد عملی تر است

ري ساختمان، مطابق با محتواي توجه به شرح فوق معلوم می گردد، هنگام تصويب نقشه ساختمان و اعطاء پروانه، نوع كارب

 : به استثناء دو موضوع زير. طرحهاي مصوب راجع به نوع كاربري معین در منطقه، درج می شود

 : حق مکتسب تجاري 4-2-1 
مربوط به واحدهاي تجاري قديم با كاربري غیر تجاري، هنگام بازسازي ساختمان، اجازه داده می شود به اندازه ي       

در زمان احداث بنا نیز بالمانع . جاري سابق، در ساختمان جديد نیز واحد تجاري احداث و بهره برداري شودمساحت واحد ت

بعد از احداث بنا آنچه ايجاد مشکل می كند ممکن است از لحاظ فنی و معماري و استحکام، ساختمان را . به نظر می رسد

در . ینگ و يا تضعیف ستون شود، كه نبايد با آن موافقت گرددمثالً موجب حذف قسمتهايی از بنا مثل پارك. مخدوش نمايد

 . غیر اين صورت در خواست پذيرفته می شود

 :تغییر و تبديل به مشاغل استثنايی 4-2-2
می باشد  13/4/42قانون شهرداريها،كه جزو تبصره ي الحاقی مصوب  44ماده ي  25پاراگراف پايانی تبصره ي بند       

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر : ))بیان می دارد

  .((مهندسی وسیله ي مالك، از نظر اين قانون استفاده ي تجاري محسوب نمی شود
 : حکم قانون در مورد حذف و تبديل 4-2-2

قانون  111تبصره به ماده ي  6قانون الحاق  6حکم مورد اغلب يعنی حذف پاركینگ و تبديل آن، طی تبصره ي       

با توجه به حاالت مختلف و شروط موجود، حسب مورد، تبديل مجدد محل . پیش بینی شد 1244شهرداري مصوب سال 

از تخريب و نهايتاً با جمع نبودن شرايط براي دو  به پار كینگ، اخذ دو برابر حق پاركینگ براي هر مترمربع با خودداري

به نظر می رسد احکام مزبور با عنايت به ماهیت تخلفات ساختمانی . مورد احکام فوق، صدور رأي تخريب مقرر شده بود

 1244 قابلیت صدور و اجراء در مورد ساير تخلفات مربوط به حذف اماكن ضروري در بنا را از تاريخ تصويب تا تغییرات سال

قابلیت صدور و اعمال احکام فوق اختصاص به حذف كامل اماكن ضروري نداشته بلکه حذف جزئی را نیز شامل .داشته است

در اصالحات شوراي انقالب . بوده است هم از طريق قیاس اولويت و هم انصراف اطالق عبارت تبصره به هر دو حالت مزبور

در : ))به شرح زير تغییر يافت 4حذف پاركینگ و حکم آن طی تبصره ي  ، موضوع1244در سال  4الی  2در تبصره هاي 

مورد عدم احداث يا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح، كمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع 

التی ساختمان براي هر استفاده از فضاي پاركینگ رأي به اخذ جريمه كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معام
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شهرداري ( مترمربع 24مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش )مترمربع فضاي از بین رفته ي پاركینگ باشد، صادر نمايد 

تبصره ي اصالحی، حکم پرداخت جريمه را .(( مکلف به اخذ جريمه ي تعیین شده و صدور برگ پايان ساختمان می باشد

معلوم می شود، اگر ( قديم و جديد)از مفاد تبصره هاي مذكور . اركینگ، افزوده استبر احکام قبلی در موضوع حذف پ

نکته ي قابل . تبديل مجدد محل به پاركینگ از لحاظ فنی میسر باشد، در مرحله ي اول همان بايد مورد حکم قرار گیرد

سابق بر مبناي مخالفت با  6صره تا زمان تصويب تب 1254توجه اينکه اجراي عملی حکم تخريب در فاصله ي زمانی سال 

خالی از اشکال نبوده است چرا كه پاركینگ در ساختمانها، معموالً مکان آن در زيرزمین يا در ( تبصره)اصل شهرسازي 

طبقه ي همکف طراحی و اجراء می شود و تخريب آن الزمه ي ازاله ي ديوارها و ستونها و باالجبار موجب تخريب 

بوده، معلوم نیست چگونه قابلیت اجراءداشته است؟ اين استلزام را نمی توان مشمول قاعده ي قسمتهاي ديگر ساختمان 

دانست زيرا از مفاد قاعده، نوعی تبعیت فروع از اصل مستنبط است لیکن در ما نحن فیه (( اذن در شیء اذن در لوازم آن))

ست و معقول و منطقی نبوده كه رأي بر وضع برعکس است و واحد پاركینگ در ساختمان، فرعی بر اصل ساختمان ا

مگر اينکه با تفسیر و . متري، موجب تخريب كل ساختمان يا قسمتهاي قابل توجه آن بشود24تخريب مثالً يك مکان 

در اين مورد، مطلق نبوده  111تعبیر، معتقد شويم هدف و منظور مقنن از صدور رأي تخريب مندرج در تبصره ي ا ماده ي 

ط به تخريب قسمتهاي اضافی براي تبديل مجدد محل به پاركینگ و در آخرين حالت و شديدترين آن نیز است بلکه مربو

بعداً آن را پیش  1244مصوب سال  4به نحوي كه تبصره ي . اجراي رأي، مقید به عدم لطمه به اصل ساختمان بوده است

الً امکان نداشته است چرا كه غالباً محلی براي در ساختمانهاي بدون نقشه مصوب رعايت ترتیب مذكور معمو. بینی نمود

پاركینگ پیش بینی نمی شد لذا در اين حالت اعضاء كمیسیون قادر نبوده اند به رأي تخريب كل يا جزئی از ساختمان 

 اين حالت شبیه به وضعی است كه به علت عدم امکان. بدهند و تنها چاره ي باقیمانده صدور رأي به اخذ جريمه بوده است

احداث پاركینگ، از مالك ساختمان عوارض عدم احداث پاركینگ اخذ می شود با اين تفاوت كه در مورد اول به دستور و 

 . ، اخذ می شود(دستورالعمل)و در مورد ثانی با مصوبه  111رأي كمیسیون ماده ي 

شه و پروانه را داشته باشد و از نظر چنانچه ذينفع تقاضاي بهره برداري از ساختمان به صورتی غیر از منظور مندرج در نق

محتواي طرحها هم بالمانع باشد، كمیسیون می تواند با صدور رأي به اخذ جريمه و صدور پايان ساخت به صورت اخیر، 

مشکل را حل كند لیکن چنانچه درخواست، با محتواي طرحهاي شهرسازي مربوط به منطقه، منافات داشته باشد و 

نباشد، چاره اي جز صدور رأي ( بدون پروانه يا مندرج در پروانه)داري به صورت نوع منظور از احداث ساختمان قابل بهره بر

ماده  1خارج و وارد مورد تبصره ي  4در حقیقت در چنین حالتی موضوع از دايره ي تبصره ي . تخريب باقی نخواهد ماند

معماري )ه لحاظ مخالفت با اصول شهرسازي ، بالنتیجه مشمول حکم تخريب پیش بینی شده در آن تبصره ب111ي 

 . و احتماالً فنی و بهداشتی خواهد شد( ساختمان

تبديل نوع بعد از بهره برداري، . حذف و تبديل معموالً قبل از بهره برداري از بنا صورت می گیرد و خالف مفاد پروانه است

 . است(( تغییر كاربري))

 

 

 :ر حريم لوله هاي نفت و گازاحداث ساختمان و تأسیسات خالف د 4-5 

 

 :وجوه مشابهت بین لوله هاي نفت و گاز و مقادير حريم 4-5-1
محول شده است و شركتهاي ( شركت گاز-شركت ملی نفت)تعیین میزان حريم در هر مورد به خود شركتها 4-5-1-1

مزبور با استفاده از كمیته هاي خاص تعیین حريم، اقدام می كنند منتهی براي حداكثرِ هر دو مورد، میزان خاص تعیین 
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متر است براي استفاده از  241راي و در مورد لوله هاي گاز متر است ب 51در مورد لوله هاي نفت نصاب مزبور . شده است

قانون  12ماده ي  4تبصره ي . حريم باالتر از نصابهاي فوق تصويب امر به وسیله ي هیئت دولت ضرورت پیدا می كند

تر م 51عرض مسیر و حريم خطوط لوله ي شركت از : ))بیان می دارد 1246اساسنامه شركت ملی نفت ايران مصوب سال 

تجاوز نخواهد كرد مگر در موارد استثنائی كه طبق تصويب هیئت وزيران مقتضیات عملیاتی و مالحظات ايمنی، تجاوز از 

 .((اين حد را ايجاب می كند

 -جاده ها-رودخانه ها -حريم كانالهاي آبی عمومی)برخالف اكثر موارد حريم كه مقدار آن از طرفین مساوي است 4-5-1-2

درمورد لوله هاي نفت و گاز وجه مشتركی كه با بقیه ي موارد حريم ( ساختمانهاي میراث فرهنگی -ههافرودگا-راه آهن

متفاوت است ؛ مقدار حريم در يك سمت لوله هاي نفت و گاز در خارج از حوزه ي شهرها كمتر و در سمت ديگر بیشتر 

 . است

متر  241احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله ي  1241با عنايت به اينکه مطابق ماده ي واحده ي مصوب خرداد سال 

از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده ي شهرها، ممنوع شده لذا در مقررات شركت ملی گاز ايران عالوه 

(( احريم منع احداث بن))بر عنوان حريم اختصاصی مذكور كه هرگونه تصرف در آن ممنوع شده، حريم ديگري تحت عنوان 

 .تعیین شده است

در طرفین لوله هاي نفت و گاز از آن لحاظ است كه جاده ي احداثی براي تردد و ( عرض آن)اختالف در میزان اراضی 

بازديد و بازبینی و حفظ زمینهاي تحصیل شده و كنترل رعايت مقررات راجع به حريم در يك طرف لوله منظور می شود 

له به موازات هم در مسیري كار گذاشته شده باشد، عمالً جاده در حد فاصل دو لوله وبر همین مبنا چنانچه دو رشته لو

احداث و در كناره هاي بیرونی براي هر كدام از لوله ها، حريم حداقل منظور می شود با اين توضیح كه براي فاصله ي دو 

 . وله ها قطر خود آن لوله مناط می باشدلوله، قطر لوله ي بزرگتر، مالك عمل می شود و براي حريم خارجی هر كدام از ل

مطلب ديگري كه قابل توجه است اينکه وفق مقررات قانونی، مقادير حريم، قبالً بوسیله ي شركتهاي گاز و نفت يا 

 .پاسگاههاي انتظامی يا بخشداريها بايد بعد از تعیین، به نحو مقتضی به آگهی عمومی برسد و منتشر شود

د حريم لوله هاي نفت و گاز اينکه كمیته هاي رسیدگی و تعیین حريم هر كدام از آن شركتها، و نکته ي نهايی در مور

تركیب خاص از لحاظ آن اعضاء دارند و روش اجرائی هر كدام قبالً تعیین و ابالغ می شود تا مطابق آن روش در جلسات، 

حريم، با سرپرستان و مسئولین مربوط در سطح مسئولیت اصلی رسیدگی به موارد و مسائل تجاوز به . تصمیم گیري نمايند

    .   و با همکاري واحدهاي حراست و حقوقی می باشد( گاز)مناطق عملیاتی شركت 

 :شیوه ي رسیدگی به تخلفات ساختمانی حريم لوله هاي نفت و گاز و نحوه ي رفع اثر از آن 4-5-2
به صورت ماده ي  1241سال  21ي انتقال گاز، در تاريخ  قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله      

 241مطابق ماده ي واحده ي مزبور، احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله ي . تبصره به تصويب رسیده است 2واحده با 

همان  1ي مطابق تبصره . متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده ي شهرها ممنوع اعالم گرديده است

متر مذكور را با توجه به مقتضیات فنی و  241قانون شركت ملی گاز ايران مجاز شده است در مواردي كه انتخاب فاصله ي 

و  1253در اساسنامه ي اسبق شركت ملی نفت ايران مصوب سال . محلی ضروري نداند، فاصله ي كمتري را تعیین نمايد

در اساسنامه هاي اسبق و سابق مطابق مواد ) 1246ین در اساسنامه  مصوب و همچن 1242نیز در اساسنامه سابق مصوب 

هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی تحصیل شده شركت نفت اعم ( 15مطابق ماده ي  46و در اساسنامه ي سال  12

اساسنامه ي اخیر،  12ماده ي  4از احداث بنا يا غرس اشجار يا زراعت و غیره ممنوع اعالم شده است و مطابق تبصره ي 

متر تعیین شده است و چنانچه مازاد بر آن مقدار، در موارد  51عرض مسیر و حريم خطوط لوله هاي نفت حداكثر 

 .استثنايی مورد نیاز باشد، تصويب آن به تصمیم هیئت وزيران موكول می باشد
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جوز و خالف در حريم لوله هاي خود را با قوانین مورد اشاره به هر دو شركت اجازه داده است، موارد احداث بنا بدون م

 .  يا بخشداري كه دعوت خواهند نمود، منهدم می نمايد( نیروي انتظامی فعلی)حضور نماينده ي ژاندارمري يا شهربانی 

 :تخلف عدم رعايت عقب نشینی 4-4
سايل نقلیه ي مربوط به در معابر فرعی و كوچه ها حتی بن بستهاي شهر نیز، وسايل نقلیه ي شخصی و و4-4-1       

و انتظامی و آتش نشانی بايد به سهولت تردد كرده و ارائه ي خدمات در زمان نیاز بنمايد به ( آمبوالنسها)خدمات درمانی 

در محلهاي قديمی نیز . اين ترتیب در تفکیکهاي جديد زمین و احداث بنا در آن، ضوابط مربوط به معابر بايد رعايت شود

بعد از تصويب طرحها، آگهی ( كه قدر مسلم همیشه توسعه می يابد)اختمانها، میزان جديد عرض معابر هنگام بازسازي س

عمومی می شود و نیز هنگام اخذ پروانه ي ساختمان، مقدار عقب نشینی پالكها از هر سمتی از سمتهاي چهار گانه، حسب 

ی شهرها در بخشهاي مربوط به گذربندي شهر، میزان ضوابط طرحهاي جامع و هادي و تفصیل. مورد در پروانه قید می گردد

براي طرفین كلیه ي نهرها  و ماديها و چشمه ها و رودخانه هاي جاري . عرض معابر را با لحاظ ساير مقررات تعیین می كند

صورت در داخل شهر نیز حريم منظور شده است و چنانچه هنگام احداث بنا يا بازسازي، عقب نشینی الزم و رعايت حريم 

ساختمانهاي ديگري از قديم در محلهايی ساخته شده كه وفق مقررات . نگیرد، تخلف عدم عقب نشینی محرز خواهد شد

جديد، محل وقوع آنها حريم جاده ها يا آثار باستانی محسوب می شود و همچنین در ساير احاريم، هنگام نوسازي ابنیه ي 

شقوق ديگري نیز از . ايت آن، تخلف عدم عقب نشینی تلقی می گرددموجود، بايد عقب نشینی الزم لحاظ شود عدم رع

 :عدم رعايت عقب نشینی وجود دارد كه به شرح زير است

 :    عدم عقب نشینی از بر معابر مصوب جديد 4-4-1-1
عابر رعايت برهاي جديد براساس طرحهاي تفصیلی راجع به معابر مصوب جديد يا طرحهاي جديد مربوط به توسیع م      

با عنايت به اينکه هر ساختمان، حداقل از يك سمت، متصل . قديم، هنگام اعطاء پروانه ي ساختمان، در آن قید می گردد

، نقطه ي شروع براي مالکین پالكهاي (خط فرضی وسط معبر در طول و منصف آن)به معبر احداث می شود لذا محور معبر 

كدام از پالكهاي دو خط وسط، فاصله ي مساوي از آن را رعايت خواهند  دو سمت، براي عقب نشینی منظور می شود و هر

 .  احداث نمايند( عرض)نمود وهیچکدام حق ندارند برِ ساختمان خود را جلوتر از منتهی الیه نصف عمق معبر 

 :    عدم عقب نشینی در ارتفاع نسبت به قطعات مجاور 4-4-1-2
رتفاع مازاد بر طول حیاط شمالی داشته باشد به مقدار ارتفاع اضافی بايد در چنانچه مالك پالك جنوبی بخواهد ا      

طبقات فوقانی از حد ملك مجاور پالك شمالی به سمت جنوب عقب نشینی كند به شرطی كه ارتفاع جديد، مازاد بر نقشه 

 . و پروانه و طرحهاي مصوب نباشد و اجازه آن قبالً از شهرداري صادر شده باشد

 :تجاوز به فضاي معابر 4-4-1-2
زمین يا فضاي آن تجاوز نمايد، مسئول شناخته می شود يعنی عالوه بر جنبه ي كیفري )كسی كه به معابر عمومی       

در اين مقام )قضیه، از بابت مسئولیت مدنی، اجرة المثل ايام تصرف را، تحت عنوان منافع تفويت شده، به مالك آن 

به اين ترتیب آنچه در صدر . ضمناً از او خلع يد می شود و با قلع بنا، وضع سابق اعاده می گرددبايد تأديه نمايد ( شهرداري

آئین نامه ي پیش آمدگیهاي  1214در سال . توصیف شده است...(( تجاوز به معابر شهر))... با  111ماده ي  6تبصره ي 

را در فضاي معابر مقید به رعايت مقررات خاص آن ساختمانی در گذرها به تصويب رسید و هر نوع پیش آمدگی ساختمانها 

آئین نامه نمود و در صورت تجاوز از حدود معین، عالوه بر جلوگیري و تخريب آن، تعقیب و مجازات متخلف را نیز پیش 

 صرفنظر از چگونگی تعقیب و مجازات كه تعیین آن در هر مورد از اختیارات خاص قوه ي مقننه است نه مجريه. بینی كرد

، آئین نامه ي (و در مورد حکم كیفري مزبور، البد اشاره به مقررات قانونی موجود بوده نه تشريع به وسیله ي آئین نامه)

مزبور اين حسن عمده را داشت كه براي ايجاد تسهیالت و رفاه براي شهروندان از طرفی و براي جلوگیري از تجاوز به فضاي 
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ب نوع قسمت پیش آمده ي ساختمان، محدود به مقادير معین نمود و پیش آمدگی معابر، پیش آمدگی را در هرمورد و حس

هاي سابق را نیز در هنگام تعمیر يا تغییر بنا، مجبور به تطبیق وضع با مقررات آئین نامه كرد و تعدادي از اقدامات معمولٌ 

ابر باز می شوند و نصب لوله بخاري به ديوار به تجاوز به معابر را از قبیل آويختن و نصب و سرلوحه و پنجره هايی كه به مع

اجازه ي آئین نامه به ادامه ي مقادير معین از بنا در فضاي معابر . ، را غیرمجاز اعالم نمود... خارجی مشرف به گذر و

مینه آنچه در اين ز. مشروط به رعايت ارتفاع معین از كف معبر شده است به نحوي كه اخاللی در امر عبور و مرور ننمايد

 قابل توجه است اينکه ارتفاع كف قسمتهاي مجاز از 

گانه، مقادير مجاز، احصاء گرديده  14آئین نامه طی رديفهاي  11در ماده ي . كف معبر به مرور ايام افزايش يافته است

 .است

 :عدم عقب نشینی در قسمتهاي داخلی پالك 4-4-1-5
در بعضی از مناطق شهرها كه میزان حداقل تفکیك زمین قابل توجه است، هنگام احداث بنا، ضرورت رعايت عقب       

از برِ پالكهاي مجاور غیر جنوبی نیز پیش بینی شده است در حقیقت اين نوع ساختمانها از نوع ( رها كردن)نشینی 

تی با ساختمانهاي اطراف خود فاصله دارد و به آنها واحدهاي منفصل محسوب می شوند كه ديوارهاي ساختمان از هر سم

عرصه بايد به عنوان فضاي ( مساحت)متصل نیست ضمن آنکه برابر محتواي طرحهاي مصوب شهرسازي قسمتی از فضاي 

آزاد براي استفاده ي ساختمان از نور و رو شنايی و احداث باغچه در محوطه ي آن، منظور شود و مالك حق احداث بنا در 

    . را ندارد آن
 :عدم عقب نشینی از حريم انهار و ساير حريمها4-4-1-4

اعم )مالکین ساختمانهاي موجود در مجاورت انهار، هنگام بازسازي و احداث بناي جديد در محله هاي جديداالحداث       

ساختمانهاي واقع در حريم راه آهن و . بايد به مقدار الزم در اين قسمتها عقب نشینی رعايت شود( از شهرها و روستاها

ريمهاي نظامی و دكلهاي انتقال برق و درياچه ها و درياها و تاالبها و جاده ها و كانالهاي آب و لوله هاي نفت و گاز و ح

مردابها و رودخانه ها، چنانچه قبالً نسبت به تملك و رفع اثر از آنها اقدام نشده باشد، هنگام بازسازي بايد حريم را حسب 

الحاقی سال  66ماده ي  6ه ي مطابق تبصر. نمونه ي شايع عقب نشینی از بر جويهاي متروكه است. مورد رعايت نمايد

 .   به قانون شهرداري، نهرهاي داخل حوزه هاي شهر متعلق به شهرداري است 1254

 :عدم عقب نشینی از حريم انهار و ساير حريمها 4-4-2
ر سال پیش تا كنون به تناوب مورد تصويب و ابالغ و اجرا واقع شده است و اين ام 61قوانین راجع به آن از حدود       

مستلزم تملك اعیان و عرصه ي واقع در مسیر طرحهاي توسیع معابر و میادين از يك طرف و رعايت برهاي اصالحی 

 1244امالك، هنگام احداث يا نوسازي ساختمان از طرف ديگر بوده است و علیرغم تکرار مطلب اخیر در اكثر آن قوانین، تا 

در مورد عدم رعايت برهاي ( ي بوسیله ي شوراي انقالب اصالح گرديدقانون شهردار 111ماده ي  4الی  2كه تبصره هاي )

الزم به توضیح است كه اولین قانون . اصالحی ابالغ شده، يعنی عدم عقب نشینی، حکم صريحی در قوانین ديده نمی شود

نون مربوط به تصويب قا 1226در سال . اصالح گرديد 1221تصويب شد و در سال  1212راجع به توسعه ي معابر در سال 

در . تملك زمینها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي و خانه سازي، مطالبی در ارتباط با رعايت برهاي اصالحی، قید گرديد

الحاقی و  66كه موادي به قانون شهرداري الحاق گرديد، موضوع تملك براي توسعه ي معابر طی ماده ي  1254سال 

با تفصیل بیشتري به اين امر پرداخت لیکن همانطور  1253و عمران شهري مصوب  تبصره هاي آن تکرار شد قانون نوسازي

 .كه در فوق اشاره شد در هیچکدام از آن قوانین، راجع به عدم عقب نشینی، حکم الزم تعیین نشد

بايد در  ،1244هم مثل بقیه ي تخلفات قبل از سال (( عدم رعايت عقب نشینی))چاره اي نداريم اال اينکه بگوئیم تخلف 

(( شهرسازي))تعريف شود و براي اين منظور واژه ي (( بهداشتی -فنی -شهرسازي))قالب يکی از عناوين كلی تخلفات 
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، تخلف 111ماده ي  4الی  2مناسبترين عنوان است به تعبیري ديگر قبل از تصويب اليحه ي قانونی تبصره هاي اصالحی 

مورد رسیدگی قرار می (( شهرسازي))تحت عنوان تخلف از اصول  111 رعايت عدم عقب نشینی را كمیسیونهاي ماده ي

 .دادند

 :تخلف تركم اضافی 4-6
عالوه بر ارتباط بسیار (( حداكثر سطح ساختمانی))حجم ساختمان يا به قول عامه مقدار زيربنا يا به اصطالح اهل فن       

تجاوز به فضاي . مصوب قطعه ي مالکیت نیز در تماس است( (سطح اشغال))نزديك آن با میزان ارتفاع ساختمان، با در صدِ 

آزاد مزبور تحت عنوان تجاوز از قد پاي ساختمان، موجب تراكم اضافی ساختمان، به اصطالح تخطی از سطح اشغال مصوب 

اختمان تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات س. موجب تقلیل مقدار فضاي آزاد ساختمان می شود و

كه معموالً مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود؛ محدوديت ارتفاع به لحاظ جلوگیري از اختالل در 

منظر ابنیه ثبت شده ي میراث فرهنگی، در نقشه و پروانه قید می گردد و يا در قسمت حاشیه ي بعد از حريم قانونی 

وازي هواپیماها، محدوديت ارتفاع مصوب در قوانین رعايت شود، هرگونه ساخت فرودگاهها كه بايستی به لحاظ امنیت پر

 .وساز توأم با تجاوز ارز حد نصاب موجب بی نظمی و خطر آفرين خواهد بود

ضوابط و مقررات افزايش تراكم و ))مصوبه اي را تحت عنوان  25/11/66شوراي عالی شهرسازي و معماري در تاريخ 

هزار نفر جمعیت  211بیش از  1264ي استفاده و بکارگیري در شهرهايی كه طبق سرشماري سال برا(( بلندمرتبه سازي

دارند، تصويب و ابالغ نمود كه تشويق بلند مرتبه سازي و تطبیق الگوي تفکیك با مقتضیات بلند مرتبه سازي، تشويق به 

یتی و ساختمانی و انبوه سازي و بکارگیري تجمیع قطعات در مناطق نوسازي و استفاده از ظرفیتهاي افزايش تراكم جمع

روشهاي صنعتی در ساختمان سازي، به حل مشکالت اينگونه شهرها با اصالحاتی كه در طرحهاي تفصیلی بوسیله ي 

شوراي مزبور ضمن . قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري بعمل می آيد، اقدام  شود 4كمیسیونهاي ماده ي 

به ي مزبور كه مسلماً ناشی از ضرورت اسکان جمعیت در شهرهاي بزرگ است، حفظ اصول شناخته اقدام به تصويب مصو

و هرگونه تغییرات اساسی در . شده شهرسازي از قبیل حذف نظام شبکه ي ارتباطی و اساس طرح جامع را توصیه نمود

. در قانون پیش بینی گرديده است طرح جامع را منوط به تصويب شوراي عالی شهرسازي و معماري شناخت، امريکه قبالً

ضرورت مزبور در اكثر شهرهاي بزرگ كشورهاي دنیا احساس شده است كه نتیجه ي آن رشد بلند مرتبه سازي و آپارتمان 

 .سازي به جاي خانه هاي وياليی است

 :سابقه ي قانونگذاري 4-6-1
زش و سقوط به علت عدم مقاومت قسمتهاي باربر چنانچه در اثر تخلف از حجم مصوب، ساختمان مواجه با خطر ري      

قطعه ي )چنانچه تراكم اضافی، نتیجه ي اشغال فضاي آزاد پالك . ساختمان باشد، تخلف از ضوابط فنی مطرح خواهد شد

مطرح می شود الزم به ذكر است، در میان تمام تخلفات ساختمانی، ( بطور مثال)باشد تخطی از اصول بهداشتی ( مالکیت

تخلف تراكم اضافی، می تواند در اين سطح از وسعت، حاالت مختلف تخلف از اصول مختلف مورد منظور قانون را، در تنها 

به عمل آمد مطابق تبصره هاي  111كه بوسیله ي شوراي انقالب در تبصره هاي ماده ي  1244در اصالحات سال . بر گیرد

ر پروانه، به ترتیب براي مورد مناطق با كاربري مسکونی و مناطق درباره ي تخلف اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج د 2و2

 .  اداري و صنعتی، احکامی مقرر گرديد-با كاربري تجاري

 :احکام قانونی  تخلفات تراكم اضافی4-6-5
و اداري -برابر همان ارزش براي هر مترمربع براي مناطق تجاري 5الی  2ارزش معامالتی ساختمان براي مسکونی و       

. عدم ضرورت قلع آن ابنیه-مسبوق به اخذ پروانه بودن بناي احداثی: شروط مزبور عبارتند از. صنعتی منظور نموده است

ضمناً حداقل و حداكثر جريمه هاي منظور، با عنايت به معیارهايی از قبیل وقوع محل ملك در بر خیابانهاي اصلی يا فرعی 
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آنچه در اين مقام قابل . ررفته در بنا و نوع استفاده از فضاي ايجاد شده، می باشدنوع مصالح بکا-و كوچه بن باز يا بن بست

آن قانون مصرح است بايد گواهی پايان ساخت صادر  5توجه است اينکه شهرداري بعد از جريمه، همانطوريکه در تبصره ي 

با اين توضیح كه در هر مورد كه  عدم ذكر اين تکلیف در آن تبصره ها از اين لحاظ چیزي را تغییر نمی دهد. نمايد

شهرداري حکم صادره درباره ي پرداخت جريمه را به اجرا گذارد، آثار آن، قانونی شناخته شدن قسمتهاي اضافه ي بناست 

دوم آنکه ابقاي ساختمان اضافی، يك استثناء است و اصل، حکم تخريب . كه قبل از آن غیرقانونی محسوب می شده است

ه تبصره هاي مزبور هم صدور رأي به اخذ جريمه را در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع، ممکن دانسته آن است كما اينک

يا مطابق مفهوم  111ماده ي  1چنانچه كمیسیون صدور رأي تخريب را ضروري بشناسد وفق منطوق تبصره ي . است

 .اصالحی، اقدام می كند 2و2تبصره هاي 

که بعد از اصالح، ضرورت قلع از بین برود و بتوان از بابت تراكم اضافی رأي به اگر امکان اصالح بنا موجود باشد بنحوي

 .پرداخت جريمه صادر نمود، مسلماً كمیسیون نبايد رأي به تخريب و ازاله ي قسمتهاي مربوط به تراكم اضافی بدهد

ده مجدداً به همان مطلب مهم ديگر اينکه در صورت عدم پرداخت جريمه هاي تعیین شده بوسیله ي ذينفع، پرون

اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز ممکن . اين بار كمیسیون مکلف است رأي به تخريب آن بدهد. كمیسیونها ارجاع خواهد شد

در حالت عدم اخذ پروانه هم، تجاوز از ضابطه ي حداكثر تراكم برابر بخش پايانی . است در مورد ساختمان بدون پروانه باشد

اصالحی معرفی  2و2اصلی آن احداث بنا بدون پروانه است، از لحاظ حکم، مشمول تبصره هاي  كه موضوع 5تبصره ي 

با مورد عدم رعايت برهاي اصالحیِ موجب تراكم اضافی، برخوردي خارج از  111عمالً كمیسیونهاي ماده ي  .گرديده است

 .ب نشینی به بازسازي بعدي بناتمام ضوابط موردنظر قانونگذار دارند كه عبارت است از روش موكول كردن عق

در مورد اضافه تراكم ناشی از ارتفاع اضافی كه مانع نور و روشنايی قطعه ي مالکیت مجاور شمالی می باشد، چنانچه همراه 

با عدم استحکام بنا و تجاوز از حداكثر ارتفاع مصوب منطقه نباشد، و همچنین با ضوابط مناطق ويژه نظیر حاشیه ي 

حريم منظر ساختمانهاي تاريخی منافات نداشته باشد، در صورت اعالم رضايت همسايه ي متضرر، كمیسیون فرودگاهها و 

بعضی از انواع تراكم وجود دارد كه در اثر توسعه ي قسمتهاي غیراصلی . قادر خواهد بود رأي به پرداخت جريمه صادر كند

در داخل ( نیم طبقه)يا تراس يا نورگیر يا ايجاد تراس  ساختمان صورت می گیرد نظیر ساخت اضافی در قسمت دستگاه پله

كه كمتر ممکن است نیاز به تخريب داشته ( كه مورد اخیر معموالً در واحدهاي تجاري مشاهده می شود)فضاي ساختمان 

ول می با توجه به اينکه در بدو كار از اين قسمتها به نسبت قسمتهاي مفید ساختمان، عوارض زيربناي كمتري وص. باشد

شود، لذا كمیسیون می تواند تراكم اضافی اين بخشهاي ساختمان را بر مبناي حداقل پیش بینی شده در قانون مورد رأي 

مأمورين . مراجع رسیدگی كننده در خارج از حوزه و حريم شهرها می توانند در مقام صدور رأي استفاده كنند. قرار دهد

بنا، می توانند از ايجاد ساختمان با تراكم اضافی جلوگیري نمايند اين امر با  بازرس ساختمان شهرداري، در جريان احداث

مالحظه ي ابعاد محلهاي پی كنی، در صورت عدم رعايت برهاي اصالحی يا تجاوز به سطح آزاد قطعه ي مالکیت يا فضاي 

  .  در مورد اخیر اسکلت ساختمان راهنماي اقدام خواهد بود. معابر، میسور و ممکن است

 : تخلف احداث بنا در حريم خطوط انتقال برق و تأسیسات و منابع آبهاي عمومی كشور 4-3

 :برخورد قانون با احداث ساختمان و مستحدثات خالف در بستر و حريم تأسیسات آب و برق 4-3-1
مومی، مسیلها، مردابها و وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی هاي موجود در بستر حريم و انهار، رودخانه ها، كانالهاي ع      

بركه هاي طبیعی را براي امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف 

عمومی هر )مدت معینی نسبت به تخلیه و قلع اعیانی اقدام كند در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظر دادستان 

خسارات قلع مستحدثات و ساختمانهاي موجود از قبل، به . ه ي او، اقدام به تخلیه و قلع خواهد كرديا نمايند( حوزه ذيربط

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

همان قانون  2ماده ي 2و2قانون توزيع عادالنه ي آب و تبصره هاي  55و 52مواد )قیمت عادله روز پرداخت خواهد شد 

 (.همان ماده 2بصره ي قانون سابق آب و نحوه ي ملی شدن آن و ت 2و ماده ي  1261مصوب سال 

، از طرفی اعطاي 1246اليحه ي قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور مصوب شوراي انقالب در سال  11ماده ي 

پروانه ي ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات شهري در مسیر و حريم تأسیسات آب و برق را ممنوع اعالم 

چنانچه در مسیر و حريم خطوط انتقال و توزيع : ))همان اليحه تصريح شده است 6ق ماده ي نموده و از طرف ديگر مطاب

بشود سازمانهاي آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب ... احداث ساختمان يا -آبیاري-برق و حريم كانالها و انهار

مؤخره ي ماده ي اخیر .(( تجاوز خواهند نمودو با حضور نماينده ي دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع 

به نظر . مأمورين انتظامی را مکلف نموده به تقاضاي سازمانهاي ذيربط با اعزام كافی به انجام وظیفه ي مزبور اقدام نمايند

ه ي ملی می رسد در مورد قلع ساختمانها و مستحدثات مزاحم موجود از قبل، اوالً مالك محاسبه ي زمانی، قانون آب و نحو

قیمت ))...در ثانی، عمومات و كلیات و روح مستفاد از كلیه ي قوانین و بخصوص ذكر عبارت . باشد 1253شدن آن مصوب 

داللت بر اين واقعیت دارد كه قبل از اقدام به قلع به وسیله ي مالك يا سازمانهاي اقدام كننده در مورد ...(( عادالنه روز

قبل كه مزاحم تشخیص داده می شوند، نرخ عادالنه ي روز آنها بوسیله ي كارشناس ساختمانها و تأسیسات موجود از 

و بعد به استناد ( در موارد فوري قلع)تعیین يا حداقل، قبالً وضعیت و ابعاد و نوع آن مستحدثات، صورت مجلس خواهد شد 

ع مستحدثات مزاحم موجود از قبل و چنانچه مالحظه شد، اقدام به قل. آن بوسیله ي كارشناس قیمت تعیین خواهد گرديد

اگر ساختمان خالفی . ايجاد شده بعد از تصويب قوانین، حضور نماينده ي دادستان و مأمورين انتظامی در محل كافی است

كه در )رودخانه ها، با پروانه ي صادره از شهرداري صورت گرفته باشد -احداثی در مسیر و حريم خطوط انتقال برق، انهار

در چنین حالتی شهرداري شاكی نخواهد شد و اقدام ( ط برق بیشتر ديده شده و در حريم رودخانه ها بندرتحريم خطو

 . سازمانهاي آب و برق تحت عنوان ساختمانها و تأسیسات مزاحم، به همان صورتیکه در قوانین ذيربط آمده انجام خواهد شد

 :تخلف ارتفاع اضافی 4-4

 :حريم فرودگاهها محدوديت ارتفاع در 4-4-1      
نخستین قانون مربوط به هواپیما و مؤسسات اداره كننده ي آن و نحوه ي ثبت و تابعیت هواپیما و مقررات مربوط به       

 21در ماده ي . به تصويب رسید(( قانون هواپیمايی كشور))شمسی تحت عنوان  1224حمل ونقل بازرگانی هوايی در سال 

بی خطري پرواز هواپیما، به دولت اجازه داده شد كه به پیشنهاد اداره ي كل هواپیمايی كشوري قانون مزبور بمنظور تأمین 

با صدور تصويبنامه، ايجاد هرگونه ساختمان يا مانع ديگري را در فاصله ي معینی از فرودگاه يا تأسیسات مربوط را محدود 

بینی خريد و تملك، به اراضی و اماكن موجود از قبل نیز مضافاً رفع خطر از محدوده ي فرودگاهها با پیش . يا ممنوع سازد

با تصويب دو فقره آئین نامه، مقررات تفصیلی مربوط به  11/5/1254و  21/11/1221دولت در تاريخهاي . تسري داده شد

بنامه بموجب تصوي. میزان حريم و محدوديت و ممنوعیت احداث بنا در حريم و خارج از حريم فرودگاهها را تعیین نمود

متري از خط مركزي باند  141هاي مذكور، ايجاد هر گونه مانعی با هر میزان از ارتفاع در حريم فرودگاهها در فاصله ي 

متر مانع بالاشکال  1متر فاصله تنها ايجاد  3متري لبه ي باند پروازي، ممنوع گرديد و بعد از آن بازاي هر  123پروازي و يا 

معلوم می شود كه تا فاصله ي معین از خط مركزي باند و لبه ي كنار، ايجاد بنا و مستحدثات از مقررات مزبور . اعالم شد

از منتهی الیه فاصله ي مزبور به بعد محدوديت ارتفاع . ممنوعیت دارد و حريم اصلی فرودگاهها همین قسمت می باشد

از چهار قسمت با رعايت مقررات مذكور،  به اين ترتیب چنانچه در منتهی الیه محوطه هاي فرودگاهها. است شدهملحوظ 

چاه ))احداث بنا شده باشد، برش مقطعی آن در ارتفاع و از باال به پائین، به شکل مخروطی وارونه يا به اصطالح اهل فن 

خواهد بود كه فضاي آزاد وباز موجود در قاعده مخروط معلق، اجازه ي صعود و فرود مزاحم و بی خطر براي (( هوايی

 .ا در باند فرودگاه واقع در رأس هرم وارونه را تأمین می كندهواپیم
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 : صالحیت رسیدگی به تخلف 4-4-1-1
چنانچه مسئولین فرودگاه مراتب احداث ساختمان خالفی را اعم از اينکه در جريان ساخت يا بعد از پايان آن باشد، به       

و رسیدگی و اتخاذ تصمیم  111گزارش آن به كمیسیون ماده ي شهرداري اعالم نمايند، منعی براي پیگیري شهريداري و 

 .كمیسیون، در میان نخواهد بود

 :حکم قانون در مورد تخلف 4-4-1-2
رأي صادره ي محتوايی جز تخريب كامل بنا ممنوع، نخواهد داشت با اين تفصیلِ بیشتر كه چنانچه ساختمان در       

، بطور كلی قلع خواهد شد ولی رفع اثر از مستحدثات در منطقه ي حاشیه ي منطقه ي ممنوعه ي حريم، ساخته شده باشد

حريم كه تنها محدوديت ارتفاع دارد، در حد قسمت مازاد خواهد بود و آن قسمت از بنا كه ارتفاع آن تا حد مجاز در منطقه 

د امکان دارد شکايت، همزمان با توضیحی كه راجع به صالحیت داده ش. ي حاشیه ي بیرونی حريم است، باقی خواهد ماند

در هر دو مرجع ذيصالح مطرح می شود يا احیاناً ممکن است تقدم و تأخر داشته باشدهمچنین است رسیدگی به آن و 

آنچه در اين مقام قابل توجه است اينکه صالحیت رسیدگیِ هركدام از كمیسیونها يا مراجع . صدور آراء و نیز اجراي آن

در اين مورد به لحاظ حاكمیت مقررات خاص ذيربط است به اين معنی كه كمیسیون ( ههاي مدنیدادسرا و دادگا)قضايی 

به تخلفات ساختمانی رسیدگی می كند و دادسرا به شکايت رفع مزاحمت و دادگاه به دعوي قلع و قمع بنا غیر مجاز 

ر حکم و اجراي آراء ندارند تنها در احداثی در حريم و حاشیه ي حريم فرودگاه و تعارضی با هم از جهت رسیدگی و صدو

يك مورد از لحاظ نظري ممکن است، تقابل پیش آيد و آن زمانی است كه يکی از مراجع يا كمیسیون، رأي متهافت با 

محتوي رأي ديگري صادر نمايد و همزمان بخواهند آن آراء را به اجراء بگذارند لیکن عمالً چون تنها حکم تخريب و رفع اثر 

ثات خالف در اين مورد بطور كامل يا محدود مورد رأي هر كدام از مراجع قرار می گیرد كه رسیدگی نموده و به از مستحد

اجرا می گذارد، لذا اجراء مقدم رأي يکی، اجراء مؤخر رأي ديگري را مواجه با حالت سالبه بانتفاء موضوع می كند و 

سه اجرا، به وسیله ي عوامل اجرائی ِ هر دو قسمت تنظیم می همزمانی كامل اجرا نیز مشکلی ايجاد نمی كند و صورتجل

   (  5) .شود

 

 

 : ساير تخلفات ساختمانی -6
 

 .سکونت نبارى براى و ا پیلوتى از ساختمان، نظیر استفاده استفاده نامناسب از -1      

 ).دارى وا آموزشى، بهداشتى) عمومى كاربرى با ساختمانهايىبه  مربوط ويژه ضوابط رعايت عدم -2

 .بالکن و پله راه آپارتمان با الحاق مساحت مشاعات؛ توسعه فردى تصرف: مانند تملك ساختمانها قانون موردى تخلفات-2
(4  ) 

 

 

  :تأثیرات ساخت و سازهاي خالف ضابطه -3

   

 كیفیت تضمین رسالت كه ست شهري ا طرحهاي تحقق جهت در بزاري شهري ا ساخت وسازهاي مقررات و ضوابط      

 مااست ا قرارگرفته مدنظر عمومی منافع مقررات اولويت تدوين در اگرچه. دارد عهدهبر را  فضايی بخشی ونظم زندگی
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فراهم نموده  هنجارشکنی را براي الزم زمینه و گشته عمومی منافع شخصی بر منافع سبب برتري سودجو افراد طبیعت

  (. 2:1246. همکاران كفاش و حقیقی( .است

 مهم چندان مجموعه، كل ز مجزا ا درنگاه شايد كه روبروست عملکردي تبعات منفی ناشی از و مثبت موارد هر تخطی با

 در فضاهاي شهري،اختالل در تعادل عدم بروز سبب پیش بینی نشده دينامیسمهاي ين ا اما. وبحران سازبه نظر نرسد

 ا توجه به با .شد خواهد ...و دسترسی فضايی، و كالبدي اجتماعی،منظراقتصادي،  مشکالتی از وبروز طرحها تحقق پذيري

 اين از نیز ساختمانی تخلفات همراه است؛ روانی و اجتماعی علل اقتصادي، و حیطه اي، با انگیزه ها هر در هرتخلف، ينکه

به  دنیا تمام در وساز ساخت در سرمايه گذاري .می شود احساس عوامل اين به توجه لزوم آن تشريح در و نبوده مبرا اصل

 كاالي يك زمین به عنوان به ساخت وسازها نیازمندي به توجه با و می شود تلقی مطمئن ترين سرمايه گذاريها عنوان

 قوت حیطه ين درا )زياده خواه انسان و منفعت طلب طبیعت باتوجه به( بیشتر سودجويی و رقابت عرصه محدود و كمیاب

 احدنژاد، رشیدخوانی، نادري،( . می نمايد ما را بیش ازپیش براي ساختمانی تخلفات روانی جنبه كه می يابد

 (6) ( 6،4:1262غالمی،

 

 

 :نحوه ي رسیدگی به تخلفات ساختمانی در نهادهاي ذيصالح -4
       

 توضیحات روز ده ظرف كه ذينفع اعالم می نمايد به وصول پرونده پس از يك طبق بند 111 ماده كمیسیون درايران،      

 كه بدون حضور نماينده شهردارى را با موضوع مکلف است كمیسیون مذكور مدت پس از انقضاى. كتباً ارسال دارد را خود

 كه مواردى در .كند مورد اتخاذ حسب مقتضى بر ماه تصمیم يك مدت ظرف مى كند شركت توضیح رأى براى اداى حق

 يك هفته از ظرف حداكثر مکلف است مى كند جلوگیرى پروانه مفاد مخالف يا پروانه ساختمان بدون شهردارى از ادامه

 موضوع ذينفع به تقاضاى كمیسیون به ين صورت غیرا در نمايد، مطرح مذكور در كمیسیون را موضوع جلوگیرى تاريخ

                                                                                                                                                                        (2).كرد خواهد رسیدگى

 

 

 :ماهیت تخلفات ساختمانی -6
       

و خالف وعده كردن آمده است، اين واژه به كرات در  تخلف مصدر باب تفعل است و در لغت به معنی خالف كردن      

قانون مدنی و قوانین كیفري بکار رفته است، همین كاربرد دو گانه موجب اختالف عقیده در مورد ماهیت حقوقی تخلفات 

 .ماهیت غیر كیفري -2. ماهیت كیفري -1: ساختمانی می شود

 

 :ماهیت كیفري 6-1
آن دسته از امور خالفی را كه مربوط به شهرداري بود موكول به تهیه  1215مومی سال قانون مجازات ع 236ماده ي       

آئین نامه ي  22/4/1225بر اين اساس در تاريخ . ي آئین نامه اي توسط وزارت داخله و تصويب وزارت عدلیه نموده بود

ن پروانه ي شهرداري و نقشه ي تصويب اين آئین نامه براي كسانی كه بدو 2ماده ي  4امور خالفی به تصويب رسید و بند 

ريال  211تا  111روز و از  11تا  3شده اقدام به احداث ساختمان مشرف بر معابر و خیابان می نمودند مجازات حبس از 
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ريال تا 211قانون مجازات عمومی، مجازات خالف جزاي نقدي از  3/2/1242در اصالحیه ي . غرامت در نظر گرفته بود

متون قانونی اخیر از جمله . جريمه ي تخلفات ساختمانی يکی از انواع مجازاتهاي باز دارنده است. م شدريال اعال 4111

مجلس شوراي اسالمی، با جرم شناختن  22/12/1235قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب  51و  22مواد 

 .می كنند مشروط تخلفات ساختمانی، عقیده ي كیفري بودن اين نوع تخلفات را تأئید

عالوه بر اين مراجعی كه قانون تا كنون آنها را صالح به رسیدگی تخلفات ساختمانی دانسته است، هیچگاه مراجع قانونی  

قبل از پیروزي انقالب محاكم صلحیه به امر تخلفات رسیدگی می كردند و پس از پیروزي انقالب، ضمن . صرف نبوده اند

قانون اصالح موادي از قانون آئین دادرسی  213مطابق ماده ي  – 111ماده ي  رسیدگی كوتاه مدت توسط كمیسیونهاي

، مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعالم شدند، پس از اين نیز 2، دادگاههاي كیفري 1261كیفري مصوب 

 . تمانی رسیدگی كندبه كمیسیون تعزيرات حکومتی كه به جرائم خاص رسیدگی می كرد، اجازه داده شد به تخلفات ساخ

. مالحظه ي اين سیر تاريخی حاكی از آن است كه قانونگذار به تخلفات ساختمانی به عنوان محل مجرمانه نگريسته است

دلیل ديگري كه بر ماهیت كیفري تخلفات ساختمانی داللت می كند مجازات اين نوع تخلفات است، به موجب تبصره هاي 

جريمه همان جزاي نقدي است كه در ماده . رداري مجازات تخلف ساختمانی جريمه استقانون شه 111ماده ي  2و  2و  5

می دانست كه در قوانین قبلی  1244قانونگذار سال . قانون مجازات اسالمی به عنوان يکی از مجازاتها ذكر شده است 16ي 

برده است، بنابراين نبايد اين نحو واژه  از جريمه به عنوان يکی از مجازاتها نام 1242از جمله قانون مجازات عمومی سال 

الفاظ داراي معانی حقیقی و مجازي هستند و آنچه سبب تمايز حقیقت از . گزينی را حمل بر مسامحه يا سهل انگاري نمود

جريمه ي ))بر اين مبناء . مجاز می شود قرينه است و در صورت شك در حقیقت يا مجاز بودن، اصل بر حقیقت است

 .یت تخلفات ساختمانی را كامالً آغشته به وصف كیفري می كند، ماه((مطلق

 :ماهیت غیر كیفري 6-2
اگرچه تخلفات ساختمانی جزء اعمال ممنوعه هستند ولی هر عمل ممنوعی جرم محسوب نمی شوند و به نظر می       

ادعا را اثبات می كنند كه ادله ي متعددي اين . باعث شمول عنوان كیفري نمی گردد(( جريمه))رسد صرف ذكر كلمه ي 

 :به پاره اي از آنها اشاره می شود

قانون اساسی حکم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح صورت پذيرد، مراجع  26مطابق اصل 6-2-1

استعمال . ، هیأت حل اختالف كارگر و كارفرما دادگاه محسوب نمی شوند111اختصاصی مانند كمیسیون ماده ي 

تبادر و صحت سلب، داللت بر مجاز بودن لفظ دادگاه در مورد اين مراجع می . در مورد اين مراجع حقیقت نیست(( دگاهدا))

بر اين مبنا به استناد . به هر حال شرط مجازات وجود دادگاه است و اگر دادگاه موجود نباشد مجازات نیز منتفی است. كند

 .حق تعیین مجازات را ندارند 111كمیسیونهاي ماده ي ( (اذا انتفی الشرط انتفی المشروط))قاعده ي 

مجازات از نظر حقوق كیفري داراي آثار خاصی است، كه اين آثار در مورد جريمه هاي تخلف ساختمانی وجود  6-2-2

 :ندارد و بر اين مبنا می توان گفت جريمه تخلفات ساختمانی مجازات اصالحی نیست ادله ي اين ادعا به شرح ذيل است

مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها، مجازاتها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتیکه بنا بر  6-2-2-1

 .قانون شهرداري، ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جريمه محکوم شود 111ماده ي  2و  5تبصره هاي 

هزار ريال يك روز بازداشت  111نمايد به ازاي هر در صورتیکه محکم علیه از پرداخت جزاي نقدي خودداري  6-2-2-2

می شود در حالیکه خودداري محکوم علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جريمه، موجب طرح مجدد موضوع در كمیسیون 

 .و صدور رأي تخريب می شود

و عفو محکومین مجازات  -تعلیق -جريمه هاي تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشديد 6-2-2-2

 .نمی شوند و جريمه ي وصول شده به حساب در آمد عمومی دولت واريز نمی شود
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نبايد موجب فريب شود و پذيرش ماهیت كیفري تخلفات ساختمانی را تقويت (( جريمه))و (( تخلف))به هر حال عناوين 

به . ات اصالحی در قانون هم نیستجريمه گاهی، جزاي ناديده گرفتن تکالیف حقوقی است، و در عین حال مجاز. كند

 .عبارت ديگر جريمه دو قسمت است جريمه ي حقوقی و جريمه ي جزائی

جريمه اي كه فاقد جنبه ي جزائی است و رسیدگی به آن در صالحیت مراجع غیر جزائی : جريمه ي حقوقی عبارتست از

اول اينکه جريمه بايد از طرف قانونگذار : ت ازمی باشد دو اصل اولیه اي كه نسبت به جرائم مدنی حکمفرماست عبارت اس

دوم آنکه چون عنوان تقصیر جزائی بر آن قابل . به صراحت پیش بینی شده باشد تا قاضی بتواند آن را مورد حکم قرار دهد

از انطباق نیست دادرس نمی تواند مبلغ آن را تخفیف دهد و يا اجراي آن را تعلیق نمايد و باالخره مسؤول جريمه را 

 .پرداخت آن معاف كند از اين قبیل است جرائم مالیاتی

مرجع  111بنابر مراتب فوق به نظر می رسد تخلفات ساختمانی ماهیت حقوقی ويژه اي دارند كه كمیسیون ماده ي 

          ( 3) .رسیدگی به آنهاست از اين جهت اعمال خصائص انحصاري مجازاتها نسبت به آنها جايز نیست

     :گیري نتیجه -11
 .صدور پروانه ي ساختمانی و نظارت ساختمانی مهمترين شیوه ي اجراي مقررات شهرسازي در شهرها می باشد -

 .تخلفات ساختمانی است علل و عوامل اقتصادي به عنوان مؤثرترين علل و انگیزه ي -

ويژگیهاي اجتماعی، اقتصادي و توجه به رشد جمعیت و پیش بینی حركات جمعیتی و از همه مهمتر در نظر گرفتن  -

فرهنگی جمعیت مزبور و قوانین و ضوابط اصولی و ساز كارهاي مناسب می تواند در جهت كاهش و يا جلوگیري از تخلفات 

  .ساختمانی مؤثر باشد

ساخت و سازهاي اصولی می توانند باعث ايجاد نماهاي موزون و درنتیجه سیماي مناسب و زيبا براي شهر شود و  -

يك منطقه جلوگیري نمايد كه خود باعث كاهش ايجاد تردد در آن جمعیتی در غیر اصولی  چنین از ازدياد تراكم هم

 .منطقه می شود
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