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 چکيده

از طریق ضوابط و  ونترل ساخت ک سازهای شهری جهت توسعه متوازن و بهینه شهر و به طور عمده 

احکام مذکور، مدیریت  ساز شهری صورت میو مقررات ساخت و  از ضوابط  بسیاری  اجرای  گیرد. عدم 

های اجرایی قانونی  شهری را به اقدامات گوناگون نظیر کنترل مستمر ساخت و سازها، تعیین ضمانت 

ت شهری و  برای رعایت ضوابط و مقررات و اخذ جریمه واداشته است. اما با وجود اقدامات کنترلی مدیری

سازهای  وشهرداری قزوین که مرجع قانونی اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و نظارت بر ساخت   اخصوص 

 .گرددگزارش می   هاتوجهی از تخلفات ساختمانی در شهرشهری است، ساالنه موارد قابل  

ضوابط و  تخلف به معنای عدول از ضوابط و مقررات بوده و تخلفات ساختمانی نیز در پی عدم رعایت  

گیرد. از آنجا که تخلفات ساختمانی دالیل مقررات حاکم بر ساخت و ساز به وجود آمده و شکل می

مختلف روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد ابتدا به شناخت انواع ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و ساز و  

انواع تخلفات حادث شده و مطرح شده در کمیسیون ماده صد شهرداری تاثیر این ضوابط و    وها  نیز 

 مقررات و چگونگی اصالح آنها جهت کاهش تخلفات بررسی شده است. 

تواند منجر به کاهش تخلفات ساختمانی  های صورت گرفته نشان می دهد تغییر در ضوابط میبررسی

ها عوامل اقتصادی می باشد نیز در این موضوع دخیلند. اصالح  ترین آنگردد ولی دالیل دیگری که مهم

ای وارد نکند و توجیهات علمی داشته باشد و با هدف  لطمه  هاوابط و مقررات تا جاییکه به وضعیت شهرض

رسد. اما از آنجا  نظر میجلوگیری از هرگونه تبعیض و در راستای ایجاد عدالت صورت گیرد مطلوب به

بسیا و دالیل  بیشتر هستند و شرایط  دنبال سود  به  مالکان  و  بر وقوع  که همواره سازندگان  زیادی  ر 

تواند تا حدی و به صورت مقطعی  گذار می باشد اصالح ضوابط و مقررات تنها میتخلفات ساختمانی تاثیر

به کاهش تخلفات کمک کند. لذا جهت رسیدن به حداکثر نتیجه مطلوب، می بایست شرایط و دالیل  

 بسیار زیاد دیگری مد نظر قرار گیرد. 

 . دص  ماده کمیسیون  وساز،ساخت ساختمانی، تخلفات مقررات،  و ضوابط :يديکل  واژگان
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 مقدمه
تری، رشد جوامع شهری و افزایش جمعیت در کشور، در طول چند دهه گذشته به مفهوم عام و در چند ساله اخیر به نحو ویژه

ها سیطره  ها و جنگلزراعی، باغ ها، اراضی  باعث گسترش شهرها به سوی اراضی اطراف و محیط پیرامون خود شده و به طرف کوه

قاعده و ناهمگون با ضوابط شهرسازی به رشدی بییافته است. این مورد ضمن وارد ساختن لطمات فراوان زیست محیطی، شهرها رو

های شهری برای مطلوبیت بندی زمینمنطقه  (8۷:  1۳۹0ریزی محیطی رهنمون ساخته است ) شیعه،  و اصول طراحی و برنامه

آید. امروزه در همه شهرها بویژه شهرهای بزرگ به موازات افزایش جمعیت شهری و  به محیط زیست شهری بوجود میبخشیدن  

منطقه ارزش  شهرها،  عبارتی توسعه  به  است.  شده  بیشتر  شهروندان  به  ضروری  خدمات  ارائه  جهت  از  زمین  کاربری  و  بندی 

ارتفاع است که در بسیاری از موارد برای مدتی در تثبیت قیمت    بندی بهترین روش استفاده از زمین شهری در سطح ومنطقه

های نیروی انسانی،  سازمان و تشکیالت مدیریت و توسعه عمران شهری که زیر موضوع(  ۳۹۹:  1۳۹1زمین موثر است )کالنتری،  

شود. مدیریت در سطح  مل میها و ... را شاگیری، نظارت و رسیدگی به تخلفهای اجرایی، مراکز تصمیمتخصص، منابع مالی، روش

اح اجرایی،  بر سازمان های  اداری حاکم  تری همچون فرهنگ  اساسی  مسائل  با  انگیزهکالن  تبعیض،  و  اداری  و  تمال فساد  ها 

ها و ... ارتباط دارد. در نتیجه موضوع نظارت بر ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها باید مورد توجه های نظام پرداختمشوق 

های جامع، راهبردی و تفصیلی  ضوابط شهری تیز نتیجه طرح(.  1:  1۳۹۲های مجلس شورای اسالمی،  رد )مرکز پژوهش قرار گی

ریزی و مدیریت شهری شهرها،  های برنامهشهرها و در واقع ابزارهای اجرایی طرح های توسعه شهری هستند و بسته به سیاست

ها، های شهری و تامین تسهیالت، زیرساختهماهنگی ساختار، روابط و کاربریبرای تضمین توزیع عادالنه منابع در سطح شهر،  

توانند حداقل زمین قابل ساخت، حداکثر  گردد و میهای الزم برای فعالیت های مختلف شهری تدوین می خدمات و دسترسی

ت قابل ساخت در زمین با سطح اشغال  های مجاز، حداکثر ارتفاع ساختمان، مساحتراکم ساختمانی مجاز، تنوع کاربری با کاربری

واحد پارکینگ در یا حداقل فضای الزم برای اختصاص به پارکینگ در ساختمان، تعداد واحد مجاز در ساختمان،     ساختمان، تعداد

های الزم نسبت به معبر دسترسی و رعایت حقوق زمین )عدم تصرف  نشینیجهت قرارگیری ساختمان در زمین، رعایت عقب

یابد که  سازهای غیر مجاز زمانی تحقق میوای عمومی یا احداث بنا در زمین غیر( را در بر بگیرند. جلوگیری از ساختزمین ه

اقتصادی و زیست محیطی  -ریزی شهری در تمامی ابعاد کالبدی، اجتماعی ها و برنامهریزی شده در طرحمجموعه اقدامات برنامه

و برای تبیین وضعیت شناخت ضوابط و مقررات   گردد.مامی ابعاد یک از الزامات محسوب میرو، بررسی ها در تتدوین شود از این

 ایم:زوایای مختلف به سنجش آن پرداخته وساز شهری به صورت مستقیم به مقوله تخلفات و از و تاثیر آن بر ساخت

نامه  دانشگاه هنر در پژوهش پایانشهرسازی    –ریزی شهری دانشکده معماری  ( در رشته برنامه1۳۹4علی بابایی)در سال  

)نمونه راهبردهای مقابله با آن  بررسی علل و آثار تخلفات ساختمانی در شهر تهران و ارائه"کارشناسی ارشد خود، تحت عنوان  

های  تخلفات ساختمانی نیز تغییر ضوابط طرح  که مهمترین علل پرداخته. که نتایج پژوهش آن نشان داده    "تهران(  ۷موردی منطقه  

ها تخلفات ساختمانی نیز ناپایداری منابع درآمدی شهرداری  های مناطق و فروش ضوابط و مهمترین آثارتفصیلی در شهرداری

های نوین در کنترل وساز به مردم شهر و آموزش استفاده از تکنولوژیساخت  وضوابطن با آموزش اصولتواهمچنین میو    باشند.می

ها و استفاده از    شهرداری100روزرسانی قانون ماده  شهرداری و همچنین آموزش سازندگان، به  لینؤوساز شهری به مسساخت

توسعه راهبردی و بهبود نظارت شهرداری در کوتاه مدت و    هایهای توسعه شهری، تهیه طرحقوانین طرح  ضوابط فرم محور در

(  1۳۹6مرادی کوچکی)در سال  .ها به شکل قابل توجهی از میزان تخلفات ساختمانی کاستو با صرف کمترین هزینه  میان مدت

ه کارشناسی ارشد خود،  نامریزی شهری دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور شیراز در پژوهش پایاندر رشته جغرافیا و برنامه

پرداخته. که نتایج پژوهش آن نشان داده    "بررسی علل تخلفات ساختمانی در شهر شیراز و راهکارهای کاهش آن     "تحت عنوان  

تفاوت مناطق  بین  ساختمانی  تخلفات  تعداد  که  در  میدهد  نشان  ساختمانی  تخلفات  نوع  بررسی  و همچنین  دارد  وجود  هایی 

که به دلیل بافت غیر    ۷باشد. به غیر از منطقه  مانی صورت گرفته در این مناطق تخلف مازاد تراکم میبیشترین تخلفات ساخت

زیاد است. سمیرا یوسفی)در سال   پروانه در آن  احداث بدون  ، تخلف  این منطقه  برنامه1۳۹6رسمی  ریزی شهری، ( در رشته 

 –تحلیل الگوی مکانی  "امه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ندانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس در پژوهش پایان

پرداخته. که نتایج پژوهش آن    "  ( نمونه موردی: شهر قزوین)  فضایی تخلفات ساختمانی و آسیب شناسی آن از منظر شهرسازی
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عوامل اقتصادی بیشترین    تخلفات ساختمانی تأثیرگذارند و   عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و الگوی کاربری زمین برنشان داده  

را بر بروز تخلفات ساختمانی دارند. عوامل اقتصادی رابطه مستقیم با تعداد تخلف بنای    ترین اهمیتاهمیت و عوامل اجتماعی کم 

مجوز را   مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری و رابطه معکوس با تعداد تخلف بنای بدون مازاد بر مجوز و

تخلف کسری پارکینگ و بنای    دهد. عوامل اجتماعی رابطه مستقیم با تعداد تخلف کسری پارکینگ و مجموع مساحتمی  نشان

دهند. مهم ترین علل  مساحت بنای بدون مجوز را نشان می  های تخلف و مجموعمازاد بر مجوز و رابطه معکوس با تعداد پرونده

ز انگیزه اقتصادی و کسب سود بیشتر و فرایند طوالنی و پر هزینه صدور مجوز کیفی نی  بروز تخلفات ساختمانی بر اساس تحلیل

طباطبایی در پژوهش  ( در رشته مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه  1۳۹۳.کردستانی)در سال  بوده است

  "  یش به ساخت و ساز غیرمجاز در کرج  عوامل موثر بر گرا  "نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری خود، تحت عنوان پایان

عدم    به ترتیب : اقدامات مدیریتی، وساز های غیر مجاز  بر ساخت که اثرگذارترین عوامل  پرداخته. که نتایج پژوهش آن نشان داده، 

وابستگی    هایی همچون؛هریک از این عوامل شاخص  اقتصادی و شهری شدن شناخته شدند و در-عوامل اجتماعی   قاطعیت ضوابط،

ضوابط تاثیر داشتند و شدت اثر گذاری کنشگران شهری در این   ضعف نظام کنترل و عدم سازگاری  سودآوری تخلف،  مدی،آدر

ریزی شهری،  ( در رشته برنامه1۳8۹.سرخیلی)در سال  شهروندان بدست آمده است  سازندگان و  شهرداری،  عوامل به ترتیب شامل:

های  بررسی تاثیر دگرگونی   "نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  یت مدرس در پژوهش پایاندانشکده هنر و معماری دانشگاه ترب 

 " (بررسی حوزه مرکزی و شمال شرقی شهر تهران )ریزی شهری  منظر برنامه  فضایی شهر تهران بر بروز تخلفات ساختمانی از

نظام )بر تخلف تغییر کاربری، مساحت کاربری اداری    ترین عوامل فضایی موثرکه مهمپرداخته. که نتایج پژوهش آن نشان داده  

و زیر    ( نظام کاربری زمین)و بر تخلف مازاد تراکم مساحت کاربری مسکونی  ( عامل اقتصادی)قیمت اجاره زمینو     (کاربری زمین

جام شده، سطح  های تخلف تغییر کاربری براساس تحلیل کیفی انترین انگیزههستند. همچنین مهم  (مورفولوژی)  بنای مسکونی 

ریزی ( در رشته برنامه1۳۹1رحیمی)در سال    . تخلف مازاد تراکم، سطح تحصیالت مسئول ساختمان بوده است  درآمد و در مورد

نامه کارشناسی ارشد خود،  ای ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در پژوهش پایانشهری و منطقه

پرداخته. که نتایج پژوهش    "آثار پیامدهای تخلفات ساختمانی بر توسعه شهرها)نمونه موردی : شهر آمل(  بررسی و    "تحت عنوان  

بیشترین تخلفات ساختمانی در شهر آمل احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز بوده و احداث بنای غیرمجاز و فاقد  -1آن نشان داده  

مهمترین آثار تخلفات ساختمانی در شهر آمل از نظر کارکنان  -۲شته است.پروانه بیشترین تأثیر را بر روند توسعه این شهر دا

از نظر متخصصین امور شهری انجام -۳شهرداری اثر بر روی سیما و منظر شهری و از نظر متخصصین آثار کالبدی بوده است.  

( در رشته بهسازی و نوسازی 1۳۹6سلیمی)در سال    شهری شهر آمل تأثیر بسزایی داشته است.تخلفات ساختمانی بر روند توسعه

نامه کارشناسی ارشد خود، تحت عنوان  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در پژوهش پایان

ات  پرداخته. که نتایج پژوهش آن نشان داده که تخلف  "تهران (    1۲تأثیر تخلفات ساخت و ساز شهری ) مطالعه موردی: منطقه    "

کالنشهر تهران درصد کمتری مربوط   1۲های صورت گرفته در پژوهش، در منطقه بندیوسازهای شهری با توجه به دستهساخت

باشد. و همچنین به تبدیل واحد مسکونی و تجاری و زیر شیروانی و... نسبت به نما، عابر و بدون پروانه و بهداشت و غیره می

در   (1۳۹6)در سال  وحید نجفی  باشد.  ر کیفیت محیط، از ابعاد منظر و سیمای شهری میوساز ببیشترین تاثیر تخلفات ساخت

پایان نامه کارشناسی ارشد خود،  رشته مدیریت شهری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت در پژوهش 

نتایج پژوهش آن نشان داد  که انجام دادند.   "هر  عوامل تاثیر گذار بر ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه اسالم ش"تحت عنوان  

از حد بنا در  روی بیشبناهای همجوار، پیش  از حد مجاز، عدم رعایت فاصله الزم باکه تصرف غیرقانونی زمین، احداث بنا بیش

از مصالح پایین ساختمان، استفاده  از موارد ع   معابر، استحکام  مده و قابل توجه نامناسب، تفکیک غیرقانونی زمین و ساختمان 

عدم دسترسی به خدمات و تسهیالت ضروری زندگی نظیر آب آشامیدنی،  .  در این مناطق است، که  افتاده   تخلفات ساختمانی اتفاق 

زیرسازی و روسازی مناسب، جمع شدن زباله و فاضالب در معابر و اطراف درختان و    برق، فاضالب، معابرتنگ و نامنظم و بدون

  .ها استمکان  های اینآوری زباله و فاضالب، جمعیت زیاد واحدهای مسکونی از ویژگینبود سیستم جمع  دلیل   ها بهساختمان

( در رشته مدیریت ساخت، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت در  1۳۹۷)در سال  احسان اسماعیل علیایی

ی وسازهای غیر مجاز و ارائه راهکارهای بهینهسایی عوامل ساختتعیین شنا  "عنوان    نامه کارشناسی ارشد خود، تحتپژوهش پایان
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  مشکالت ناشی از رشد سریع جمعیت و در پی آن گسترش نامنظم و بی قاعده مراکز سکونتی و که    نشان داد  "مقابله با آن  

نقاط شهری و روستایی مسئله به ویژه در  نیم قرن گذشته گریبانفعالیتی  بوای است که در  نتیجه    است که  دهگیر کشور  در 

های نا امن،  ی شهری، رشد ساختمانقاعدهرویه و بیبی  یتوان در توسعهلفات ساختمانی را میتخفضایی    -پیامدهای کالبدی

های غیررسمی، ناموزونی و زشتی درسیمای شهری، تغییر چشم انداز و سیمای بصری شهر، نبود تناسب بین تراکم ارتفاعی،  اسکان

ریزی ( در رشته برنامه1۳۹5) در سال  زهرا هروری  .پذیری شهر در برابر خطر زلزله و ... را نام بردافزایش آسیب  و   تراکم جمعیتی

پایان پژوهش  در  یزد  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکده   ، تحت  شهری  خود،  ارشد  کارشناسی  تخلفات  "عنوان  نامه  وقوع  علل 

  آن  که نتایج پژوهش   "ها با تاکید بر نقش شهرداری ئه راهکارهای کاهش آنساختمانی در حوزه ساخت و سازهای مسکونی و ارا

د  صدر۳0/14د مربوط به کاربری مسکونی و  صدر56منطقه بدون پروانه،    د از پرونده های ساختمانی در اینصدر14/64  که  نشان داد

داشته  وسازهاد در زمینه ساختصدر 4/۳1و درمیان نواحی منطقه سه، ناحیه یک بیشترین تخلف را با  باشددر طبقه همکف می

الزم و برخورد جدی با متخلفین، کاهش    بینی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، نظارتراهکارهای ارائه شده نظیر پیشو  است.  

 ساختمانی کارساز باشد.  تواند درکاهش تخلفاتدور پروانه ساختمانی، میصزمان 

 

 ها يشهردار100ماده   ونيسيکم
واقع در   ی ساختمان  به تخلفات ی دگیرس یاست که برا ییمرجع شبه قضا کی یصد قانون شهردار ی موضوع ماده ونیسیکم

  ی از شهردار  یپروانه ساختمان  افتیدر  به  ،ی ساختمان  اتیشروع عمل  یشده است . همواره برا  لیآن تشک  میحر  ا یشهر    یمحدوده

ماموران   لهیمخالف پروانه به وس  ایبدون پروانه    یهاساختمانی  ساختمان  اتیاز عمل  تواندیم  یصورت، شهردار  نیرایاست در غ   ازین

نتوانسته به   ونیسیکم  نیا  ماتیتصم  کند   یریواقع شده باشد جلوگ  رمحصوریغ   ایمحصور    نی خود اعم از آنکه ساختمان در زم

  ات یضوابط با واقع  یناسازگار  توانیآن را م  لیکه اهم دال   دینما   فایا  یبروز تخلفات ساختمان  در  رای  انقش بازدارنده  یشکل موثر

  نگاه  و  یشهر  نیعدم وجود کنترل زم  یاقولنامه  یاراض  یفیبالتکل   رشفافیمبهم و غ   نیو نظارت وجود قوان  کنترل  ستمیضعف س

 ( 46،ص1۳۹6)جدی،.دانست  گریمنبع درآمد و موارد د کیها بعنوان مهیجر یراآها به یشهردار 

 

 100جایگاه کميسيون ماده 
  یحقوق بشر و قانون اساس  ی جهان  هیاست که مورد تصریح اعالم  یاز حقوق پذیرفته شده هر شهروند  یکی  یحق دادخواه

آنان را از مراجعه  دیوجه نباچیافراد باشد و به ه اریصالح در اخت ی هادادگاه  دی با  نیقرار گرفته است. بنابرا رانیا یاسالم یجمهور

روابط و موضوعات   یدگیچیتنوع و پ   ،یرا دارند منع کرد. البته توسعه جوامع بشر که به موجب قانون حق مراجعه به آن   یهبه دادگا

  جادیا  ی متفاوت  یافراد« مراجع قضاوت  تی»شخص  ایسبب شده است با توجه به موضوع مرافعه«  اختالفات مالزمه دارد    ش یکه با افزا

نمود.   یبند میتقس یو اختصاص یکننده به اختالفات را به مراجع عموم یدگیصالح رس جعتوان مر یم  یکل  دگاهید کیگردد. از 

که به صراحت استثناء شده است   یو اختالفات را دارند مگر موارد  یدعاو  هیبه کل  یدگیرس تی صالح  ی دادگستری  مراجع عموم

 شوند.  یمراجع محسوب م نی( از جمله ایفریو ک ی)حقوق یدادگستر یعموم   یهادادگاه 

ا اختصاص  نیدر مقابل  ا  یمراجع، مراجع  ندارند مگر در خصوص   یموضوع   چیبه ه  یدگیمراجع حق رس  نیوجود دارد  را 

  ی خاص نظام  فیوظا  همربوط ب  میکه به جرا  ی نظام  یآنان قرار گرفته است. مانند دادگاه ها  تی که به صراحت در صالح  یموارد

 کنند.  یم  یدگیو سپاه پاسداران رس  یانتظام یرویاعضاء ارتش، ن یانتظام  ای

اختصاص خارج   دوم( مراجع  ،یداخل دادگستر  یکرد: اول( مراجع اختصاص  میتوان به دو دسته تقسیمراجع اختصاص را م

دادگستر انقالب    ،یاز  خانواده    - دادگاه  و   - دادگاه  اختصاص  از  تیروحان   ژهیدادگاه  مراجع  دادگستر  یجمله  محسوب   یداخل 

با قوه قضائیه نداشته   یباطارت  ی و سازمانده  التیهستند که از نظر تشک  یمراجع  یخارج از دادگستر  یمراجع اختصاص  شوندیم

ا  یک ی  یغالبا قضات دادگستر  کنیول حل    تأ اختالف کارگر و کارفرماء هیحل  أتیدهد. هیم  لیمراجع را تشک   نگونهیاز اعضاء 

قانون   100ماده  ونیسیها و مراتع و کمجنگل  56ماده    ونیسیکم  ،یقانون شهردار  1۷اختالف اداره ثبت احوال، کمیسیون ماده

اختصاص  یا نمونه  یشهردار  مراجع  دادگستر  یاز  از  برخ  یخارج  البته  ا  یهستند.  از  بزرگ  حقوقدانان  عنوان    نیاز  به  مراجع 
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-وجود دادگاه  میاز قد   یاجتماع   یاند. ضرورت زندگداشته  انیو در خصوص فلسفه وجود آن ب  دکرده ان   ادی  یاختصاص  یهادانشگاه

شود. استفاده  ینقابت مشاهده م   یهادادگاه  ها به صورتست چنانکه در حقوق اسالم اینگونه دادگاه کرده ا  جادیرا ا  یاختصاص  یها

  ی هادادگاه  سیاز تاس  یمشکالت ناش  رایاز حدود ضرورت گذشت ز  د یها باشد و نبا محدود به ضرورت  د یبا  یاختصاص  ی هااز دادگاه 

  .فراوان است یاختصاص

از دادگستر  یمراجع اختصاص  یبرا  یرسد عنوان دادگاه اختصاص  ی به نظر م مرجع   اصطالح   دی شا  ستیمناسب ن  یخارج 

انقالب در امور مدن  یعموم  ی دادگاهها  یدادرس  نیقانون آئ  ۲8صحیح تر باشد. ماده    «یقضاوت ا  زین   ی و  از   نیدر مورد  مراجع 

  ت یو انقالب در مورد صالح  ینظام   ،یعموم  یهادارد: »هرگاه بین دادگاهیم   انیماده ب  نیاصطالح »دادگاه استفاده نکرده است. ا

از خود نفی   ییقضا  ریو انقالب به صالحیت مراجع غ  ینظام  ، ی ها اعم از عمومکه دادگاه یدر موارد نیچناختالف محقق شود هم

کشور   یعال   وانید  یکشور ارسال خواهد شد. را  یعال   وانیحل اختالف به د  یود را صالح بدانند پرونده براصالحیت کنند و با خ

 (1۳۹5صحرایی، .)باشد یالزم االتباع م  تیصالح  صیدر خصوص تشخ

 

 100ي کميسيون ماده  ريگشکل  خچهیتار

حق را    نیا  که  گرددیبرم   1۲86هیقانون بلد  100و  ۹۹به مواد  یموجود در شهردار  یهاونی سیمقررات مربوط به کم  نینخست

نظر    ریز  ستیبا   ی م  هاونیسیکم  نیا  ی دهد. تمام  لیتشک  ییاجرا  یهاونی سیاداره بهتر امور شهر کم  یداد تا برا  هیبه انجمن بلد

در    ی دیجد  هیلغو و قانون بلد   1۲86سال  مصوب  هی. قانون بلدکردندینقش م  یفایا  هیانجمن بلد  یهاو موافق دستورالعمل  هیبلد

  الت یقانون تشک"کشور، با عنوان    یقانون شهردار  نیسوم1۳۲8،سال  . دردیمجلس رس  بیتبصره به تصو  ۳ماده و  8با  1۳0۹سال

 شد.  نیشیپ  نیقوان  نیگزیو جا دیرس  بیماده به تصو 5فصل و ۷در "ها و انجمن شهر و قصباتیشهردار 

آبان ماه     مصوبی  قانون شهردار  حهیها شد الیقانون شهردار  نیچهارم  بیساز تصو  نهیزم1۳۳۲سقوط مصدق در مرداد،    با

  نکه ی. با ادیرس  نیمشترک مجلس  ونی سیکم   بیبه تصو1۳۳4   رماهیت  خیکه در آن داده شد درتار  یراتییدکتر مصدق با تغ1۳۳1

به تصو  حهیال بود  قانون شهردار  یول  برسد  نیمجلس  یی نها   بیمذکور جنبه موقت داشت و مقرر شده  نام  ثبت شد فقط   یبه 

 .استافتهی رییتغ1۳44  و 1۳4۳قانون بودجه سال  یهااز مواد آن ضمن تبصره یمعدود

  اتیاز عمل  یریجلوگی  وه اقدام براو تا به امروز نح  دهیرس  بیبه تصو1۳4۲در سال    یمقرارت راجع به تخلفات ساختمان  نیاول

اقدامات شهردار   یساختمان بوده است در گذشته  به مصوبات    ی متک  یساختمان  تخلفات  از  یریجلوگ  یبرا  ها یخالف، متفاوت 

 آن  1و تبصره  ی الحاق100ماده   یط  دیرس  بیبه تصو  یشهردار  به قانون  ی که مواد الحاق1۳45شهر بوده است در سال    یهاانجمن

تبصره 1۳5۲شد. در سال    حیو شروع ساختمان تصر  یهر اقدام عمران  یشهر برا  میحر  در محدوده و   یضرورت اخذ پروانه از شهردار

شد و   بیتصو100به ماده 6قانون الحاق تبصره 1۳55شکل موجود اصالح شد و متعاقب آن در سال  بهی قانون شهردار100ماده1

  تخلفات  به  ی دگیکاررس1۳6۹تا سال   1۳6۷از سال     دیاصالح گرد  ی شکل فعل  به   8و۷و6و5و 4و۳و۲یتبصره ها1۳58  در سال

  ی شکل گرفت. ط  یامروز  و به شکل   لیتشک100ماده  ونیسیکم1۳6۹و از سال    دیمحول گرد  یفریک  ی هابه دادگاه   یساختمان

ارا کم  یشورا   1۳6۲/ 15/1۲  مورخه  هینظر تهران چون  پاسخ شهردار  بر حکم حاکم شرع   یمبتن100  ماده   ونیسینگهبان در 

ا  دی ان متوقف گرد  تیباشد فعالینم پرونده  نیو  به دادگسترنوع  تاردیگرد  ارسالی  ها    رات یتعز  ونیسیکم  5/۳/1۳6۷   خ ی. در 

  ی دگیشد و کار رس  لیها تشکیدر شهردار  یرینامه نخست وز  ن ییآ  اساس  )ره( و بر ینیامام خم  ی با استفاده از اجازه کل   یحکومت

 .کشور در خصوص شهروندان و کار کنان برعهده گرفت  یهایدر شهردار  یحکومت  راتیتعز  نامهنییرا وفق آ  ی به تخلفات ساختمان

 ون یسیکم  مجدد   تیعالف   تا  یشد و نها  یماده صد قانون شهردار  یهاونیسیمجدد کم  تیخواستار اجازه فعال  یشهردار  متعاقبا  

سراسر کشور فعال هستند   در   صد   ماده   یهاونیسیتاکنون کم خیآغاز شد از آن تار  1۳6۷  در اواخر سال  )ره(ینیامام خم  ذیبا تنف

 (1۳۹6.)جدی،کنندی م ی دگیرس یساختمان  آن به تخلفات یهاو بر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره
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 قانون شهرداري   100تخلفات ساختمانی و کميسيون ماده تاریخچه رسيدگی به  

امور خالفنییآ  ۳ماده  5فیرد  1۳۲4ابتدا در سال به ماده  ینامه  پروانه   بدون  که  ی)کسان  یقانون مجازات عموم  ۲۷6ناظر 

اقدام به ساختمان  بیو نقشه تصو  یشهردار  عموم  ندینما  ی شده  بر معابر  تا۷  به  باشد  ابان یو خ  یکه مشرف  روز حبس  10روز 

 فیاز جمله وظا یقانون شهردار 56ماده ۲4بر اساس بند 1۳۳4سال. گردندیغرامت محکوم م الیرستیتا دو کصدیاز  و یریتکد

 از مواد یاپاره هی در قانون اصالح 1۳45سال. شودیاست که در شهر احداث م ییهاساختمان هیکل یصدور پروانه برا هایشهردار 

به قانون  100الحاق ماده  یتخلفات ساختمان   به  یدگیرس  نحوه  و  56ماده    ۲4بند  تیبه منظور الزام رعا  یبه قانون شهردار  دیجد

  موظف   زین  ی دولت  یهادستگاه  یو عمران شهر  یقانون نوساز  ۲6ماده  لیذ  4تبصره  بر اساس  1۳4۷سال.  د یگرد  بیتصو  هایشهردار 

 . ندینما افتیپروانه در یاحداث ساختمان از شهردار  یبرا دند یگرد

اساس شروع    نیا  بر دیگرد جادیا  ی به تخلفات ساختمان  یدگ یدر نحوه رس  یراتییتغ100ماده   لیذ1با اصالح تبصره1۳5۲سال

ظرف   دیمکلف گرد ونی سیو کم ارجاع ونیسیکم  نیبه ا ی دگی رس یبرا  یحسب درخواست شهردار زیخالف ن ی ساختمان اتیعمل

 . گردد  نییاز دو ماه باشد تع  شتریب  ستیمناسب که نبا  مهلت   قلع بناء  بیدر صورت تصو  د یاتخاذ نمائ  یمقتض  م یماه تصم  کیمدت  

جامع    یهاطرح  بیو تصو  هیته  جهیاصالحات عم ما در نت  نیقانون افزوده شد که ا  نیتبصره به ا  6و  هیمجددا اصالح1۳56سال

بزرگ    ی سازها در محدوده شهرهاوبه منظور کنترل ساخت  نیشهرها و همچن  ی توسعه کالبد  یو وضع ضوابط و مقررات برا  یشهر

ناظر و مکلف شدن دفاتر اسناد    نیها به مهندس  نقشه  بخصوص تهران انجام شد که از جمله مصوبات نظارت و انطباق پروانه و

نحوه برخورد  نکهیپس از انقالب و با توجه به ا1۳58سال. باشدیم هایشهردار از عدم خالف   یو گواه  کار انی به استعالم پا یرسم

دستخوش   گر یبار د  هایقانون شهردار100را فراهم آورده بود ماده    یعموم  یهایتینارضا  یاز محورها  یک ی  ی با تخلفات ساختمان

به    ی در موارد احراز تخلفات ساختمان  تواند یم100ماده    ونی سیاساس کم  ن یبر ا  د ی آن الحاق گرد  تبصره به۳و    د یاصالحات گرد

 (1۳۹6.)جدی،دیصادر نمائ مهیبر اخذ جر أیقلع بنا ر  حکم صدور یجا

 

 صالحيت کميسيون

و    دینما  یدگیتواند به موضوعات رسی با عام بودنش م  یگردد با توجه به تخصصیم  لیکه به موجب قانون تشک  یهر نهاد

توجه  ینم بدون  قانون  یا به محدودهتواند  تعکه  تصم  نییگذار  اتخاذ  به  اقدام  در    100ماده    ونیسی . کم  دی نما  مینموده  قانون 

  یدگیتواند به موضوع رسیماده م   ن یا  یهاشده در تبصرهنیی و تنها در محدوده تع  ستین  ین قاعده مستثنیاز ا  زین  هایشهردار 

 :  دینمایم یدگیشروع به رس ریدر موارد ز ونیسیکم نیا یقانون شهردار 100ماده    یبه موجب تبصره ها  دینما

قابل استفاده بودن آن، اضافه  ریغ   ای  نگیاحداث پارک ممندرجات در پروانه : مانند تجاوز به معابر شهر ، عد  یالف( احداث بنا

آن ممکن    یهاا توجه به متن ماده و تبصرهب  ونیسیکم  تیشروع به احداث بنا بدون پروانه در مورد صالح  ای بنا. ب( احداث بنا  

 اشاره نمود.   یعدالت ادار  وانید  یعموم  أتیه  ۲5/1۲/1۳81   مورخ   یتوان به رأ یبه عنوان مثال م  ردی است اختالف نظر صورت گ

  ی تعداد مغازه ها  شیها در مورد افزا  یقانون شهردار  100ماده    ونیسیکم  تیموضوع اختالف در خصوص صالح  نیدر ا 

 فاختال  نیرد نموده اند که به نظر به هم  گرید  یو برخ  رفتهیاز شعب آن را پذ  یبوده که برخ  یبرخالف پروانه ساختمان  یتجار

  :اظهار نظر کرده است نیمورد چن نیدر ا وانید ی عموم أتیه

عنا اراض  یهاها و تبصرهیقانون شهردار  100به ماده    ت یبا  از   یآن مالکان  پروانه  واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ 

.  ندیدر پروانه مربوطه نما  رمذکو   یمراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربر  تیمربوط به رعا  یشهردار 

و تعداد مذکور در پروانه صادره پس    زانیاز مشی ب  یتجار  یتعداد واحدها  ش یکه اقدام مالک به افزا نیاالشعار و ابنا به جهت فوق 

صدور شهردارانیپا  ی گواه  از  از  مجدد  جواز  اخذ  بدون  قانون  یکار  را  ی وجاهت  شده    ونیسیکم  ینداشته  صادر  مقررات  وفق 

 ( 1۷و16،ص1۳۹0.)کماالن،است
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 مخاطبين کميسيون

در موضوع تخلف منصرف هستند در    ی هستند که به نوع   ی کسان  شودیها نام برده م از آن  نفعیاشخاص که تحت عنوان ذ  نیا

 أتیه  ۲0/۹/1۳6۹  أیتوان به ریصادر شده است که از آن جمله م  یعدالت ادار  وانید  یاز سو  یآراء متعدد  زیخصوص ن  نیا

 نمود.  ارهی اشعدالت ادار وانید یعموم

 .را دارد(( یقانون شهردار   100ماده  ونی سیکم أیاز ر تیحق اعتراض و شکا نفعیشخص ذ کیجر ملک بعنوان أ )) مست

  ی عموم أت یاز ه 1۳64/ ۲1/1۲ خ یکه به تار أیر نیبه موجب ا  دی نما ی م  دی کأ جر تأ بودن مست نفعیذ زین  گرید یدر رأ وانید

ها در  نسبت به آن  یدگیرس  انیو جر  یشهردار  یمورد ادعا  یصادر شده است:)) لزوم ابالغ موارد تخلف ساختمان  یادار  وانید

 ((   یتجار یاز جمله مستاجران واحد ها نفعیاشخاص ذ هیصالح به کلیذ ونیسیکم

لزوم ابالغ موارد تخلف    نهیدر زم  یقانون شهردار  100ماده    10خر تبصره  آبه صراحت قسمت    تیمعتقد است که با عنا  وانید

ادعا  یساختمان جر  یشهردار  یمورد  آ  ی دگ یرس  انیو  به  کم  ها ننسبت  کل  صالحیذ  ونیسیدر  ذ  هی به  جمله   نفع یاشخاص  از 

 (18،ص1۳۹0.)کماالن،ابالغ گردد دیبا  زین یتجار یمستاجران واحد ها

 

 ترکيب اجزاي کميسيون

 ها عبارتنداز:   یقانون شهردار 100ماده  لیبر طبق تبصره ذ ونیسیکم یاعضا

 وزارت کشور  ندهیالف : نما

 یدادگستر نده یب:نما

 شهر یاسالم یشورا ندهیج :نما  

  یشهردار ندهی: نما د

 (۲1،ص1۳۹0زاده، رحیمی،)عباسندارد(  أیشود و حق ریتوضیح حاضر م یادا یصرفا برا یشهردار ندهی) نما

 

 وضعيت استخدامی اعضاء 

  مندکه به عنوان کار  یکسان   هیکل  یبا کارمندان آن تا حدود  ونیسیکم  یاعضا  یاستخدام  تیوضع  ون،یسیکم  تیالکتش  در

تشک م  ونیس یکم  التیدر  بکار  ثبات، ماش)رئیس کمیسیونمانند  باشندیمشغول  باریمد  س،ینونی،  قانون    گانیدفتر،  تابع   )... و 

 باشند کار مینونقا   ایو  یاستخدام کشور 

شهر تهران و  صد  هدام  کمیسیون اعم از کارمندان    دصماده  ونیسیکارمندان در کم  هیکل  ،یبه تخلفات ادار   یدگیرساز لحاظ  

 باشند. یم یبه تخلفات ادار یدگیها، تابع قانون رسشهرستان

به    یدگ یرس و چه از لحاظ  دسته چه از لحاظ استخدام نیممکن است تعداد کارگر باشند که ا ون،یسیکم  کارمنداندر بین  

  .باشندیتابع قانون کار م ،یتخلفات ادار

  یمزبور تابع مقررات استخدام  یاعضا  ی شود. ول  ی م  لیماده صد از سه نفر تشک   ونی سیکه قبال اشاره شد، هر کم  همانطور

از سو  یوزارت کشور و شورا  ندگانیباشند. نماینم  یواحد  ی واز س  ای کشور و    ریمقام وزارت کشور و وز  یشهر که به ترتیب 

و تنزل و چه    عیو ترف  ایحقوق و مزا  افتیمانند در  یچه از لحاظ استخدام  گردند،  یوزارت کشور منصوب م  یندگ یاستاندار به نما

 باشند. یم  یبه تخلفات در و  یدگیتابع قانون استخدام کشور و قانون رس ،یاز لحاظ تخلفات ادار

قضات    داممشمول قانون استخ  گر یبرخالف دو عضو د  شانیگفت: ا  د یبا  ونیسیعضو کم  یقاض  ی استخدام  تیدر ارتباط با وضع

 خواهد شد.  یدگ یقضات رس ی انتظام یدر مقام قضاوت، در دادگاه عال  هیباشد و به تخلفات مشارال یم

به   کیهر    نصورتیدر ا  م،یجرا   مرتکب تخلف شوند البته به جز  یابه پرونده  ی دگیدر هنگام رس  ونیسیکم  یپس، اگر اعضا

است  کرده  ی نیبشیکه قانونگذار پ   یدر مرجع  همیمشارال  تخلفات   قرار خواهند گرفت و به  بیموجب قانون خاص خود تحت تعق 

  .شودیم یدگیرس
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 کميسيون هم عرض ماده

عرض ماده صد است  مجدد بون هم  یدگیماده صد باشد مرجع رس  ونیسیکم  أیبر نقض ر  یمبن  یعدالت ادار  وانید  اگر رأی

عرض به  هم ونیسیکم نیکتریوجود نداشته باشد نزد یگرید  ونیسیکمی  دهدخالت نداشته است. اگر در محدو یدر صدور رأکه 

صد را  ماده ونیسی کم یضا آرابع ت اداریعدال وانیکه د یدارد. در مواقع حیموضوع تصر نیا هب ل یذ هیموضوع خواهد کرد که نظر

م رسینقص  ا  یدگ یکند  ساختمان  تخلفات  ابه  شده  دیوانعاده  سوی  جوابه  ز  به  مورخه    1۲401/۲6۳6۷شماره    هی ستند 

 خواهد بود.   لیکشور بشرح ذ یهایشهردار سازمانی و قوانین کل دفتر حقوقریمد6/8/1۳6۲

)چنانچه نقض   یدالت ادارع که    ییشده باشند و را  میتقس  دنظریو تجد  یبه بدو  یدر شهردار   هاونیس یکه کم  یورتدر ص-1

  ون یسیهم عرض آن کم  ونیسیاست و با کم  گرید  یبدو  ونیعرض سهم  ونیسیباشد کم  یبدو  ونیسیصادره از کم  یشده( رأ

 است .   یگری نظر ددیتجد

از   ریغ   یونیسیست از هر کماعرض  هم  ونیسینشده باشند ، کم  مینظر تقس  د یو تجد  یبه بررس  هاونیسیکه کم  یصورت-۲

 (۲۳5و۲۳4،ص1۳84.)فرحی،صادر کننده رأی ونیسیکم

 

 100تغييرات موثر بر کميسيون ماده  

داده شد. طبق   یراتییآن تغ  یهامندرج در تبصره  یو در مهلت ها  ونیسیکم  یاعضا  بیدر ترک  1۳5۲اصالحات سال    در-1

  ی از اعضا ی ک یو  هیقوه قضائ  سیبه انتخاب رئ یاز قضات دادگستر ی کیوزارت کشور،  نده یعبارتند از: نما ونیسیکم د یتبصره جد

 .انجمن شهر با انتخاب انجمن شهر 

  ی الحاق  یهاشد. در تبصره  بیتصو هایقانون شهردار  100ماده واحد قانون الحاق تبصره به ماده    8/6/1۳56  خیدر تار -۲

انجام وظ  نینخست  یبرا(  8تا    ۳)شماره   ساخت    انیدر جر  یساختمان و نظارت ماموران شهردار   ناظر نیمهندس  فهیبار نحوه 

  ا یکه انتقال    یی هادرباره ساختمان  یعدم خالف صادره از شهردار  ی های بر مالحظه گواه  یها، تکلیف دفاتر اسناد رسمساختمان

نظر ماده    دیتجد  ونی سیکم  لیو تشک  یبه مسکون  نیرزمیو ز  نگیپارک  لیو تبد  رییحکم قانون در مورد تغ  شوند،یبه رهن داده م

  یتخلف ساختمان  یبرا  یبه شهردار  مهیاست که پرداخت جریمطرح شد. گفتن  یبدو  یبه موارد اعتراض به را  یدگیرس  یبرا  100

 شد.   ینیبشیقانون پ  نی( در ایطیتحت شرا یبه مسکون نیرزمیو ز نگیپارک یکاربر رییو تغ لی)تبد زین

 ی شورا  لهیبوس ۲۷/6/1۳58  خیتار آن راجع به تخلفات ساختمان در  یهاو تبصره  100در ماده    یاصالحات قانون  نیآخر -۳

 . بعمل آمد یاسالم

و    1۳5۳مصوب    یو مسکن و مسکن و شهرساز  ی نام وزارت آبادان  رییبا توجه به قانون تغ  رایسابق حذف شد ز  ۲تبصره  -4

 یبرا  ی ، محمل1۳50شهرها مصوب    میو حر  ی در خارج از محدوده قانون  ساتیاحداث بنا و تاس  ،یفاده اراضنامه مربوط به استنییآ

  .نماند  یتبصره مذکور باق اتیادامه ح

بدون پروانه و احکام    ی بنا  احداث و  یتجار  ی تراکم اضاف  ،یمسکون  یاز تراکم اضاف   بیبه ترت  د، ی جد  4و    ۳و    ۲در تبصره    -5

  .قانون آن بحث شده است

  .است ده یمقررات مربوط به توسعه معابر مطرح گرد تی ، موضوع عدم رعا 6در تبصره -6

  6واحد قانون الحاق    مطالب همان مادهحول محور    رات،ییتغ  یها راجع به تخلفات ساختمان با مقدارتبصره  هیمفاد بق -۷

 بوده است. (8/6/1۳56) 1۳55 مصوب 100تبصره به ماده 

یب نقشه جامع شهر  تصو  قبل از  که   یی هادر مورد ساختمان  ب یماده اضافه شد که به ترت  ن یبه ا  11و    10،  ۹  یهاتبصره  -8

ساختمان به منظور محاسبه    ی معامالتارزش    نامه آیین  و   100ماده    ونیسیاند، اعتراض به آراء صادره از کمشده  جاد یا(  1۳4۹)

  نند.کیاز تخلفات، بحث م یناش یهامهیجر
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 100گيري الیحه جدید کميسيون ماده  بررسی شکل

  ها یشهردار  قانون  100اصالح ماده    حهیاز ال  یمواد  بیو تصو  یبه بررس  یاسالم  یمجلس شورا  یراها و امور داخلؤش  ونیسیکم

  ی قانون شهردار 100ماده حه، یال نیا براساس ماده واحده":دی گرد شنهادیدولت پ  ئتیه یمیتقد حهیپرداخته است که بر اساس ال

 :اصالح گردد ریبه شرح ز1۳۳4مصوب

سازمان مسکن    ندهینما  و"عبارت    "کشور  ریوز"پس از عبارت    1۳5۲مصوب  یقانون شهردار  100ماده  یاصالح1در تبصره-1

موافق    أیاتخاذ شده با سه ر  ماتیتصم  و  افتهی  تیاعضا رسم  هیجلسات با حضور کل"اضافه شده و عبارت    "ستانا  یو شهرساز

به ماده  1۲به عنوان تبصره    ریمذکور متن ز  حهیال   ۲بند  براساس  نیشده افزوده شود .همچنادیتبصره    یبه انتها  "قابل اجرا است

به تشخ  ی خیتار  بافتی  دارا  ا ی   ی خیتار  ی در شهرها".  شودیاضافه م100   یو گردشگر  ی فرهنگ  راثیو اعالم سازمان م  صیبنا 

  ون یسیاتخاذ شده در کم  ماتیصورت تصم  ن ی. در اابد ی یم  تیعضو100ماده  1موضوع تبصره  ونیسیشده در کمادیسازمان    نده ینما

 ."است قابل اجرا موافقی با چهار را

نگهبان   یشورا1۳8۹/05/1۳  مورخ  و در جلسه  بیتصو  یاسالم یشورامجلس1۳8۹  رماه یام تیمذکور درجلسه مورخه س  حهیال

اعتبار    ونیسیکم  یاز اعضا  یکیشهر به عنوان    انجمن  عضو  یجهت که به را  نیقرار گرفت ماده واحده از ا  یمورد بحث و بررس

اداره امور هر روستا، بخش، شهر،  ":  ی قانون اساس  کصدم یاصل    مطابق  رایشناخته شد. ز  یقانون اساس100اصل  ر یت مغاداده اس

آن را مردم    یکه اعضا  ردیگیاستان صورت م  ایده، بخش، شهر، شهرستان    یشورا  نام  به  ییاستان با نظارت شورا   ایشهرستان  

  انها   فیشورا ابراز داشته مطابق اصل فوق وظا  نیا  فیکه در خصوص وظا  ینگهبان در نظرات  ی. شورا"کنندی م  همان محل انتخاب

دخالت    هایشهرداریی  در امور اجرا  توانندینم  یمحل  ینگهبان شوراها  یشورا   ریتفس  نیصرفا نظارت دانسته است در واقع با ا  را

 (1۳۹6.)جدی، باشدیم ینها صرفا نظارت بر اعمال شهردارآ فیو وظا  ندینما

 

 شهرداري   قانون100ماده

  شروع  و  اراضی  تفکیک  یا  عمرانی  اقدام  هر  از  قبل   باید   آن  حریم   یا   محدوده شهر  در  واقع   امالک   و  اراضی  مالکین ـ100ماده  

 . نمایند اخذ پروانه شهرداری از ساختمان

مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه های بدون پروانه یا مخالف  تواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

 ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. 

ای خالف مشخصات بناه  و   تأسیسات   قلع   بهداشتی   یا   فنی  یا   شهرسازی  اصول  لحاظ  از  که  فوق  مذکور  موارد  در ـ1  هتبصر

شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری   همندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروان

هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن  موضوع در کمیسیون

ارسال دارد پس از  باًیحات خود را کتکند که ظرف ده روز توضشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم میمطرح می

انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت 

ساختمان بدون پروانه یا    هکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادام می

کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح پروانه جلوگیری می  مخالف مفاد

 کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 

 کند. اه، تجاوز کند تعیین میدرصورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو م

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام  

 نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین

 مسکونی   اراضی  از  استفاده  حوزة  در  واقع  ساختمانی  پروانه  در  مندرج  زیربنای  مساحت  بر  ئدزا  بنا  اضافه  مورد  در ـ2 ه تبصر

بانهای  خیا  یا   اصلی  خیابانهای  بر  در)  مکانی  نظر   از  ملک  موقعیت  به  توجه  با  بنا   اضافه  قلع  ضرورت  عدم  صورت  در  تواندمی  کمیسیون

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر جریمه بست( رأی به اخذ  باز یا بنفرعی و یا کوچ بن

مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یک  
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باشد(دوم کم بیشتر  اضافه  بنای  مترمربع  هر  برای  ارزش معامالتی  برابر  از سه  و  پرداخت جریمه تر  از  ذینفع  که  . در صورتی 

خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون 

 در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

  صنعتی   و  تجارتی  اراضی  از  استفاده  حوزة  در  واقع  ساختمانی  پروانه  در  مندرج  مساحت  بر  زائد  بنا  اضافه  مورد  در ـ3 هتبصر

  اصلی   هایخیابان  بر  در)  مکانی  نظر  از  ملک  موقعیت  به  توجه  با  بنا  اضافه  قلع  ضرورت  عدم  صورت  در  تواندمی   کمیسیون  اداری  و

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع  بست( رأی به اخذ جریمه بن  یا  بازبن  کوچه  یا  و   فرعی  هایخیابان   یا

ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید  

تر باشد(. در  ر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هاز حداقل دو برابر کم

صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای 

 صدور رأی تخریب بکند. 

 کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

بهداشتی و  ا  مورد  در ـ4  ه تبصر اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و  از  بنای بدون پروانه در حوزه استفاده  حداث 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

اختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام  معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که س

تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم  که مبلغ آن بیش

 عمل خواهد شد.  ۳و   ۲های مجاز بر اساس مفاد تبصره

تواند با توجه بل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میا غیرق یا  و پارکینگ احداث عدم   مورد در ـ5  هتبصر

ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی  به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه 

متر مربع   ۲5پارکینگ با احتساب گردش پارکینگ باشد، صادر کند )مساحت هر  هساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفت

 باشد. شده و صدور برگ پایان ساختمان میتعیین هباشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریممی

  پروانه  اساس  بر  نوسازی  هنگام   در  هستند  موظف  مالکین  شهر،   معابر  به  تجاوز  مورد  در(  ۲۷/6/1۳58  اصالحی) ـ6  هتبصر

صالحی را بکند، درصورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد  ا  برهای  رعایت  مصوب  هایطرح  و  ساختمان

امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن    هانجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروان

های ر ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیونعدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی د

 است. 100 ه ماد

 مسوولیت به که ساختمانی اجرایی عملیات به نسبت موکلفند  ساختمانی ناظر مهندسان( ۲۷/6/1۳58 اصالحی) ـ7  هتبصر

آن مستمراً   ضمیمه  فنی   محاسبات  و   هانقشه  و  پروانه  در  مندرج  مشخصات  با   ساختمان  انطباق   لحاظ   از  گردد، می  احداث  آنان

کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع  نظارت کرده و در پایان

  100  ه یک ماد  هگواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصر

ون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی  قان

و   معماری  نظام  قانون  برابر  تقصیر  ثبوت  صورت  در  را  ناظر  مهندس  است  موظف  مذکور  نظام  انتظامی  شورای  کند.  منعکس 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود    6ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف    100که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون مادة  

گردد.  د کثیراالنتشار اعالم میشورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جرای

بمدت   100  هکمیسیون ماد  هشهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروند 

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین    6حداکثر  

ها نظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد  موکلفند در مورد ساختمان  شهرداری نیز

شود و درصورتی صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می
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جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در    هاری واجد جنب که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرد

تواند با استفاده از مأمورین مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می

 نی اقدام کند. اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختما

  پایان  گواهی   هایساختمان  مورد  در   قطعی   معامله   انجام   از   قبل  مکلفند   رسمی  اسناد   دفاتر (  ۲۷/6/1۳58  اصالحی) ـ8  هتبصر

 مالحظه   باشد شده  صادر شهرداری توسط که را معامله انجام خالف تا تاریخ عدم   گواهی  ناتمام  ساختمانهای  مورد در و ساختمان

ها  قانون شهرداری  100  هتبصره الحاقی به ماد  6هایی که قبل از تصویب قانون  ختمانسا  مورد  در.  کند  قید  سند  در  را  مراتب  و

( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، درصورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد  ۲4/11/1۳55)

 باشد. و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع میگواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده 

هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده  در مورد ساختمان

ح مراتب فوق در سند دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریباشد و مدارک و اسناد نشان

 باشد. مالکیت انجام معامله بالمانع می

  شده  صادر  شهر،  جامع  نقشه  تصویب  تاریخ   از  قبل   ها آن  ساختمان  پروانه  که  هایی ساختمان(  ۲۷/6/1۳58  الحاقی) ـ9  هتبصر

 . باشندمی  معاف شهرداری قانون 100 ماده  یک تبصره شمول از است

قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا    100  ه یون مادکمیس  از  صادره   آراء  مورد  در(  ۲۷/6/1۳58  الحاقی) ـ10  هتبصر

قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر 

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است.در صدور رأی قبلی شرکت داشته  خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که  100  ه ماد

 شهر   انجمن  تصویب  و   شهرداری  توسط  تهیه  از  پس  ساختمان  معامالتی  ارزش  نامهآیین(  ۲۷/6/1۳58  الحاقی ) ـ11  ه تبصر

 . بود  خواهد تجدیدنظرقابل  یکبار  سالی معامالتی ارزش این و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در

 

 گيرينتيجه
وسازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان  ی ساختهای موجود در عرصهاعتنایی به قانونمندیمنظور از تخلف ساختمانی بی

شهرسازی، فنی،  سازی است که این تعریف بیانگر رعایت نکردن قوانین و مقررات و ضوابطسازی و سرپیچی از مقررات ساختمان

شود. تخلفات تمان، به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان شهری تخلف شهری محسوب میایمنی، بهداشتی، و منظر ساخ

وسازهای شهری تاکید  ساختمانی میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد اما تعریف مشترک و اصلی آن بر عدم رعایت قوانین ساخت

 دارد.

  8600۷در مجموع برابر با    ۹8تا    ۹۳در شهر قم از سال    ی ساختمانتعداد تخلفات  ،    شده  یبا توجه به اطالعات گردآورکه  

با     8تخلف ساختمانی از بیشترین حجم از تخلفات ساختمانی برخوردار است و منطقه  1۹841با    4، درحالیکه منطقه  بوده است

  میقابل تقس  ی ساختمان  از تخلفاتاست.  تخلف ساختمانی کمترین میزان از تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده  ۳5۳۷

  نیا  ی مسکون  یکه کاربر  ۳51۲1که برابر است با    باشد ی مازاد بر تراکم متخلف  شهر،    نیتخلف در ا  نیشتریکه ب(  4-1)جدول

باشد که بیشترین تخلف مربوط در این زمینه به منطقه یم  ۲414آن برابر است با    یمسکون  ریغ  یو کاربر  ۳۲۷0۷تخلف برابر با  

به علل اقتصادی)گران بودن زمین و مسکن در منطقه، منفعت مالی شهرداری و مهندسان ناظر، سازندگان    10۲6۲  که برابر با  4

باشد یا حتی به دلیل ضعف کارشناسی  تر از سایر موارد و تخلفات میقوی  4بدنه کارشناسی منطقهو...(، علل ضعف مدیریتی )

است(، علل فنی همچون و کمبود و نظارت و کنترل ما دچار مشکل شدهتخلف به درستی احصا نمیشود و همچنین شیوه مدیریت  

طرح تفصیلی)ضابطه برای حداقل سطح اشغال و تراکم و سرانه زمین منجر به این شده است که ساخت وساز خارج از چارچوب 

می باشد، امکان صدور مجوزها    دارای لکه های تراکم زیاد بیشتری  4ومازاد بر مجوز صادره در این منطقه بیشتر باشد. که منطقه  

و پس از    168۳برابر با    8کمترین میزان تخلف مربوط به منطقه  با طبقات بیشتر و در نتیجه تقاضا در منطقه بسیار باالست. و..(  

با    ۷آن منطقه   تخلفات ساختمانی در  4-۲باشد.)جدولمی  1۹0۹برابر  نتیجه  متفاوت می   8(در  و طبق  منطقه شهر قم  باشد 
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هایی ایجاد نشود، در آینده با افزایش  حل( و اگر راهکارها و راه4-۳روبه افزایش است)جدول  ۹8تا    ۹۳یری تخلفات از سال  آمارگ

 شویم. تخلفات ساختمانی در همه سطح شهر مواجه می

درگیر هستند و  با توجه به رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، یکی از مشکالتی که شهرهای کشورمان با آن  که   

پدیده تخلفات ساختمانی می باعث رنجش خاطر شهروندان و مدیران شهری کشورمان شده است،  باشد. که ضرورت به نوعی 

هایی است که در ابعاد اجتماعی نظیر ازدحام جمعیت در برخی  های تخلفات ساختمانی در درجه اول آسیببررسی علل و زمینه

های عمومی ، ابعاد کالبدی و  یت و عدالت شهری، ابعاد اقتصادی نظیر هدر رفتن سرمایههای شهری، کاهش سطح امنمحدوده 

تر دیگر در این رابطه،  محیطی نظیر نابسامانی منظر شهری و آلودگی محیطی بر شهر و پیرامون آن اثر گذارند. و مشکل عمده

ع است که ضرورت پیشگیری از وقوع تخلف و کاهش  دشوار شدن و گاهی غیرممکن بودن برخورد با تخلفات ساختمانی پس از وقو

 را روشن میسازد. های ارتکاب آنزمینه

ریشه و  شناسایی  به  درواقع  و..  کالبدی  محیطی،  زیست  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  همه  در  ساختمانی  تخلفات  علل  یابی 

 خلفات ساختمانی گردد. از قبیل:ها میتواند منجر به کاهش تها و راهبردهایی، درجهت رفع این علتکارگرفتن روش

 های دولتی  ها با کمکهای جدید درآمدی برای شهرداریها با ایجاد شیوهدرآمد شهرداریافزایش -

ها را از منابع دیگر تأمین ها را حذف کرد و منابع درآمد شهرداریباید اخذ جریمه به عنوان یک ردیف درآمدی به شهرداری-

 ه نسبت به سایر آرا اشتیاقی نداشته باشند.نمود تا به صدور رأی جریم

 بازنگری قوانین )اصالح قوانین ماده صد در جهت ایجاد بازدارندگی(-

 افزایش جرایم تخلفات)یعنی اگر متخلفان تخلفی انجام دهند سودی از آن نمیبرند(-

 سرسخت شدن قوانین)پلمپ و تخریب و...( -

 تخلفات ساختمانی کردن احکام تخریب برای اجرائی-

 اصالح طرح تفصیلی مناسب با هر منطقه -

حال، ارتباط مستمر آنان ایجاد هماهنگی بین ارگان مدیریت شهری، به ویژه در بخش ساختمانی تفکیک وظایف و درعین- 

 با یکدیگر. 

 تر طرح تفصیلی چه در تخصیص لکه و چه در تدوین ضابطه(  ایجاد ضوابط مکان محور)بهینه-

 ای متفاوت باشد. ین برای تمام سطح مناطق یکسان اما جرایم طبق قیمت منطقهقوان-

 وساز به پیمانکاران و شهروندانی که سابقه تخلف ساختمانی در شهر قم را دارند. عدم مجوز ساخت-

 نظارت ویژه ی عوامل نظارتی و کنترل بر سطح شهر و برخورد اساسی با مدیران متخلف.-

 ( ۳هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری)منطقه-وسازمهندسی بر امر ساختشهرداری و سازمان نظامنظارت و کنترل -

 استفاده از مدیران با توانایی باال و متعهد با تخصص الزم،  -

 استفاده از مدیریت یکپارچه شهری) مدیریت در تمام مناطق یکسان باشد(، -

 ای(  دوره ها با مهارت بیشتر )افزایش بازررسیپلیس شهرداری-

 وسازهای مسکونیاقتصادی مؤثر بر میزان رعایت استانداردهای ساخت-ارتقا آگاهی عمومی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی-

 ها )باعث احترام به قانون توسط همه به ویژه مسؤلین( ایجاد تعصب سازمانی کارشناسان شاغل در شهرداری- 

 لفات ساختمانی شهروندان و تأکید بر توسعه درآمدهای پایدار شهری.ها از بخش تخمحدود کردن درآمد شهرداری-

 بهبود و به روزرسانی ضوابط و مقررات ساختمانی متناسب با تغییر نیازهای خانواده و اهداف شهر. -

 رسانی به شهروندان درمورد عواقب تخلفات ساختمانی و اهمیت رعایت استانداردهای ساخت.آموزش و اطالع-

های اداری، شرایط اخذ ضمانت و اعطای وام با بهره کمتر تسهیل در ارائه وام ساخت مسکن مانند حذف دشواری افزایش و -

 برای اقشار ضعیف.
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 منابع و مراجع 

ها و اجرای  های ماده صد شهرداریهای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون(. چالش 1۳۹6جدی، ولی) [1]

نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، قم: موسسه آموزش عالی  قضایی کشور، پایاناحکام صادره و تاثیر آن در روند  

 طلوع مهر.

مرتضی [۲] شهرداری1۳۹۷)  صحرایی،  قانون  صد  ماده  کمیسیون  آراء  اجرای  موانع  شهر   ها؛(.  موردی:  )مطالعه 

اه آزاد اسالمی  نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری. تهران: دانشگ(. پایان1۳۹۳تا    1۳8۹چهاردانگه از سال  

 واحد تهران مرکزی.

 ن.ماالک تانتشارا  ،داریشهر نقانو 100 ه مادبا  ، آشناییدوم  پاچ ، 1۳۹0دی هسید م ،نماالک [۳]

ستاوند    تانتشارا   ن،رداری در ایراشه  تنوین و مقررا  تحااصال  بازشناسی واژه کلیدی،   ،1۳84  ، محمد  ،فرخی [4]

 .یزد

(،  تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی) مفاهیم ، رویکردها و تجارب(،  1۳۹6رفعیان، مجتبی و سرخیلی، الناز) [5]

 تهران : انتشارات آرمان شهر. 

نامه  (، بررسی علل تخلفات ساختمانی در شهر شیراز و راهکارهای کاهش آن، پایان1۳۹6مرادی کوچکی، سمیرا) [6]

 .مراغهریزی شهری، مراغه : دانشگاه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه

سمیرا) [۷] مکانی  1۳۹5یوسفی،  الگوی  تحلیل  منظر   –(،  از  آن  شناسی  آسیب  و  ساختمانی  تخلفات   فضایی 

( پایاننمونه موردیشهرسازی  قزوین(،  برنامه: شهر  رشته  ارشد  تهراننامه کارشناسی  دانشگاه  ریزی شهری،   :

 تربیت مدرس

تخلفات ساختمانی در شهر تهران و ارائه راهبردهای مقابله  (، بررسی علل و آثار  1۳۹4علی بابایی درمنی، مهسا) [8]

: دانشگاه  ریزی شهری، تهراننامه کارشناسی ارشد رشته برنامهتهران (، پایان  ۷با آن )نمونه موردی : منطقه  

 هنر.

سی نامه کارشناوساز غیرمجاز در کرج، پایان(، عوامل موثر بر گرایش به ساخت1۳۹۳سالمتی کردستانی، فربد) [۹]

 ارشد رشته مدیریت شهری، تهران : دانشگاه عالمه طباطبایی. 

-های فضایی شهر تهران بر بروز تخلفات ساختمانی از منظر برنامه(، بررسی تأثیر دگرگونی 1۳8۹سرخیلی، الناز) [10]

ریزی شهری  نامه کارشناسی ارشد رشته برنامهیزی شهری) بررسی حوزه مرکزی و شمال شرقی تهران(، پایانر

 هران : دانشگاه تربیت مدرس.، ت

وسازهای  در فرایند کنترل ساخت  RFIDهای هوشمند  سنجی استفاده از تکنولوژی(، امکان1۳8۹فامیلی، پونه) [11]

 . ریزی شهری، تهران : دانشگاه تربیت مدرسنامه کارشناسی ارشد رشته برنامهشهری تهران، پایان

(،  فات ساختمانی بر توسعه شهرها)نمونه موردی ، شهر آمل(، بررسی آثار و پیامدهای تخل1۳۹1رحیمی، سهیال) [1۲]

 ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.نامه کارشناسی ارشد برنامهپایان

نامه کارشناسی وسازهای غیرمجاز در منطقه اسالم شهری، پایان(، عوامل تأثیرگذار بر ساخت۹6نجفی، وحید) [1۳]

 . علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمیارشد رشته مدیریت، دانشکده  

ارائه راهکارهای بهینه تعیین و شناسایی عوامل ساخت  (،۹۷اسماعیل علیایی، احسان) [14] ی وسازهای غیرمجاز و 

 نامه کارشناسی ارشد رشته عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی. مقابله با آن)یزد(، پایان

وسازهای مسکونی و ارائه راهکارهای کاهش آنها با  تخلفات ساختمانی در حوزه ساختعلل وقوع   هروری، زهرا، [15]

 ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد. نامه کارشناسی ارشد برنامهتاکید به نقش شهرداری، پایان
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