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 چکیده

 ایرانفنی و شهرسازي در شهرهاي ، ردهاي کیفیاتخلف ساخت و ساز شهري از ضوابط و استاند

 موثر درافزایش تقاضاي رشد شهرنشینی و که همسو با  دار و در عین حال گسترده واقعیتی است ریشه

این قانون گریزي ساختمانی دیر . است در حال افزایشتصاعدي  اي به گونه، صنعت ساخت و ساز

در تهران بنا بر . تري نیز یافته است عینیت بیش ،ي مواجه با محدودیت فضاییها زمانی است در کالنشهر

هر  طور متوسط از ، به1391در سال  شهرداري 100ي ماده ها کل کمیسیون ي هه شده از ادارآمار ارای

پروانه  31070به ازاي مشهد  ، در کالنشهربودهواحد با خالفی مواجه  15حدود  ،نوساز واحد 100

ترین آن، خالفی تراکم  مورد تخلف صورت گرفته که بیش 7265، 1391سال منتهی به  6صادر شده در 

 به تخلف ي هپروند 36 و هزار 11 ،1391 در کالنشهر اصفهان و در سال. ساختمانی بوده است

در خصوص جرایم کمیسیون  موجودبر اساس آمار  .شده است ارسال شهرداري صد ي ماده کمیسیون

 ترین درصد وصولی یک ترین و مشهد بیش شهرداري کالنشهرهاي کشور، قم و شیراز کم 100 ي ماده

برخورد و راه حل یابی براي مدیریت  .اند آورده دست به کمیسیون این ساختمانی جرایم بر را ساله خود

یابی علل بروز و  ي قهري و در قالب ریشهها پیش از اعمال روش، ي شهريها و ساز تخلفات ساخت

هدف نوشتار  ي اخیرها طی سال ي موجود از کالنشهرهاي ایرانها با توجه به یافتهپیامدهاي ناشی از آن 

باشد و پس از تحلیل تطبیقی  می) اسنادي - پیمایشی(ترکیبی ، روش منتخب پژوهش. باشد پیش رو می

ان شهرداري و سازمان مسکن و کارشناس آراگیري از روش تحلیل  نتایج با بهره، ي کمیها آماري داده

ژوهش حاکی از این واقعیت  ي این پها یافته. اند استخراج و تفسیر شدهدر شهرهاي مذکور  شهرسازي

شفافیت قوانین ضعف سیستم نظارت و کنترل، عدم جامعه،   زگاري ضوابط با واقعیاتناسا باشند که می

 و مقررات از جمله عوامل و موانع اجرایی ضوابط شهرسازي هستند که در بروز تخلفاتی ساختمانی

  .ثرندوم
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                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

 همقدم -1

و فرم شهرها کالبدي  ي هپیکر ي سازنده صراعنترین  مهمعنوان  به ها ساختمان

 هاينهادبخش تعاونی و ، بخش خصوصی، کنش رقابتی بازارفضایی حاصل از میان

اي  گونه به، صنعت ساخت و سازدر آفرینان  هر یک از این نقش. باشند میمحلی 

رقابتی سبب  ي چه که در این چرخهو آن کنند رقابتی منافعی را در شهر دنبال می

پیدایی  ي زمینه است که بخشی کید بر سودافزاییات، گردد میهم خوردن تعادل بر

. است شدهساخت و ساز گریزي ساختمانی و به تبع آن تخلف مفهوم قانون

تخلفات ساختمانی در بهترین بیان ماحصل تضاد منافع در شهرها بوده و تضاد 

 رجحان و سودآوري لذا .اجتماعی بارزترین شکل آن است -منافع فردي

 اي جامعه هر در ساختمانی فتخل وقوع به تواند می افراد شخصی هاي خواسته

  ).43 :1372 بهشتی روي،(. بیانجامد

 نیز جرم دارد وجود قانون که جا هر )1381( گیدنز گفته به دیگر، عبارت به

 قانون که رفتاري شیوه هر از است عبارت جرم تعریف ترین ساده زیرا دارد، وجود

تخلفات ساختمانی به سبب سطح روي  از این ).152: 1381 گیدنز،( کند نقض را

ي ها ترین چالش از مهم 1در نیمرخ شهرها فراگیر و آثار بلند مدت و پایدار آن

افزایش تقاضاي موثر در صنعت د که همسو با شون میشهرنشینی نوین محسوب 

تخلفات ساختمانی . مواجه نموده است  میي عظیها ساختمان، شهرها را با چالش

گذاري شهري  صادي، اجتماعی، مدیریتی و قانونل اقتمسای ي اي از زنجیره حلقه

  .باشد می

از دو جنبه قابل  گذارد، اثر می بر نیمرخ شهري که ساختمانی انواع تخلفات

  :باشد می مالحظه

 يي شهرسازها که جنبه طبقات و مساحتنوع کاربري،  نظر نقطه از تخلف اول؛

  .را در بر دارد

ي ها که جنبه ساختمان پایدارى و مصرفى مصالح ،سازه نظر از تخلفدوم؛ 

  .ایمنی و امنیت را در بر دارد

 گسترده طور به زمانی از هاي ایرانشهر در ساختمانی فاتتخلدر این راستا 

 آمدن وجود به و جمعیت افزایش دنبالبه شهري ساز و ساخت که آمدند وجود به
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 يها گروه و گردید سودآور اي حرفه به تبدیل و یافته رونق سکونتی، جدید نیازهاي

 سازي، ساختمان ي عرصه اقدامات، این ي نتیجه در .کرد جذب خود به را زیادي

 کیفیتا ارتق براي تالش از بیش که شد مختلف يها گروه رقابت محل به تبدیل

 مدنظر را ساخت يها هزینه کاهش و ساختمانی فعالیت تر بیش سود ساختمان،

  .داشتند

 آن، بعدي الحاقات و 1334 سال در ها شهرداري قانون تصویب باطوري که به

 با و گرفته قرار مقنن توجه مورد تر بیش شهرسازي و شهر لیمسا تدریج به

 ساخت و فاتتخل بحث ،1345 سال در ها شهرداري قانون 100ي  ماده تصویب

یعنی سال  زمان این قبل از تا اما. کرد پیدا شهرسازي قوانین در خاصی جایگاه ساز،

 اهمیت عدم و موجود ضوابط بودن جوابگو سازي، ساختمان زیاد رونق عدم 1345

 ي لهامس طرح از مانع بنا استحکام نظیر ساز و ساخت با مرتبط موضوعات برخی

  .گردید می شهر در ساختمانی ضوابط از رعایت عدم

 ي با توجه به رشد شتابان و کنترل نشده 60و  50ي ها  دههپس از آن و در 

قیمت زمین شهري،  افزایشو  هانشینی و بروز چالش محدودیت فضایی شهرشهر

 1368 سال از ها شهرداري مالی استقالل با. شدت گرفت ساخت وسازگریزي قانون

 از شهر، در کاربري و تراکم فروش از ناشی درآمد اخذ ناپایدار يها شیوه افزایش و

 حتی و شهروندان اذهان در ساخت وساز مقررات و ضوابط رعایت اهمیت

 . یافت شدت نیز ساخت وساز فاتتخل و شده کاسته شهري مدیریت

 تهران در شهرداري موجود يها و پرونده ساز ساخت وتعداد تخلفات  ي مقایسه

مترمربع  2هر  به ازاي 1387تا  1380هاي  طور متوسط طی سال دهد که به مینشان 

گزارش شده شهرداري  100خالف به کمیسیون ماده  1ساختمانی صادره،  ي پروانه

. در شهر تهران است ساخت و سازقابل توجه تخلفات که این رقم حاکی از حجم 

میزان تخلفات  ي تهران درباره شهرداريي جدید ها این در حالی است که در آمار

درصد  53وساز  که ساخت: دهد نشان می 1390در پایتخت طی سال ساخت و ساز

 1390تا  1389از سال  درصد  یکنیز ساز  و میزان تخلف در ساخت و رشد داشته

   .)1390شهرداري تهران، ( افزایش پیدا کرده است
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تبریز ساالنه کالنشهر  دردهد که میزان تخلفات ساخت و ساز  آمارها نشان می

شود و براین مبنا افزون بر  پروانه صادر میفقره  3000طور میانگین بالغ بر  به

و میزان  ).1390:شهرداري تبریز( گردد متر مربع ساختمان احداث می 1000000

 يها پرونده تعداد آمار  ي مقایسه ،نیزاصفهان  در کالنشهرفات ساخت وساز لتخ

 کاهش روند از حاکی گذشته سال پنج با1390 سال در صد ماده کمیسیون به ابالغی

 تخلفات ومجوز  بدون ي ابنیه رابطه با در ساخت و ساز تخلفات درصدي 60

 کاربري، تغییر اما .است ساخت بر بناي مازاد غیرمجاز و ارتفاع ساخت و ساز

 است شهرداري اصفهان 100 ي ماده کمیسیون به واصله يها پرونده ترین بیش

به ازاي  هم مشهد کالنشهردر  و )1390،اصفهان شهرداري صد ماده يها کمیسیون(

موضوع  تخلف ،مورد 7265، 1391سال منتهی به  5پراوانه صادر شده در  31070

  .ترین آن، خالفی تراکم ساختمانی بوده است صورت گرفته که بیش 100 ي ماده
  

  اهداف تحقیق -2

در شهرهاي کشور طی  ساز ساخت و تخلفات هاي موجودبا توجه به آمار

توجه کارگیري نیروهاي پرسنلی قابل  به ي زیاد وها صرف هزینهي اخیر و ها سال

ي تخلفات براي رسیدگی و اجراي آراي صادره، ها براي جلوگیري و تنظیم پرونده

اندیشی  شناسی و براي حل آن چاره یابی و علت له ریشهکه این مسا ي استضرور

دث شده در در این تحقیق تالش بر آن است تا تخلفات ساختمانی حا لذا. شود

زمانی پنج سال منتهی  ي هدر دورتبریز  شیراز، اصفهان، مشهد، تهران، يها شهرکالن

 - تطبیقی بررسیشناسی شوند و پس از  با رویکردي علی گونه 1390به سال 

بر . ه گردندیتخلفات ساخت و ساز ارا یموضوعی این تخلفات، راهکارهاي مدیریت

  :عبارتند از ترین اهداف تحقیق حاضر این اساس مهم

ساخت و ساز  ي حوزهدر  ساخت و سازهاي غالب تخلفات  شیوهشناسایی . 1-2

 ایران يهاشهرکالن

 در کالنشهرهاي ایران یابی علل بروز تخلفات ساخت و ساز ریشه. 2-2

ي نظارت و رسیدگی به  کاهش تخلفات و مدیریت بهینه راهکارهاي ي هارای. 3-23

  کالنشهرهاي ایرانتخلفات ساخت و ساز در 
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 قانون شهرداري 100تخلفات موضوع کمیسیون ماده  -3

مصوب سال  قانون شهرداري، 100 ي منظور از تخلفات موضوع کمیسیون ماده

ساخت و ساز شهري در محدوده و حریم  ي تخلفاتی است که در حوزه ،1334

و آن عبارتست از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط  هدد شهرها رخ می

شهرسازي، فنی، ایمنی، بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوي سازنده 

 ،در این رابطه ).49: 1381معصوم، ( گیرد میشهري صورت  بناهايیا سازندگان 

عنوان  به 100 ي ساخت و ساز، کمیسیون ماده ضوابطپس از اثبات هرگونه عدول از 

تخلفات مرتبط با  به اختالفات و دعاوي که اداريمراجع اختصاصی یکی از 

ي اظهار نظر و صدور راي و اجراي مفاد را ي وظیفهنماید،  ساختمانی رسیدگی می

 مقرر در قانون ي در صورت بروز تخلف ساختمانی اولین وظیفه. داردصادره را 

و ماده ) 3: 1383شرقی، ( عملیات ساخت و ساز است ي ، جلوگیري از ادامهمذکور

مورین شهرداري در ممانعت از این ساخت ما مالك اقدامصد قانون شهرداري، 

اصلی کمیسیون ماده صد  ي وظیفه). 112: 1376مفرحی و خلیق، ( باشد میوساز 

و شهرسازي  ،بهداشتی ،اعالم انطباق یا عدم انطباق ساختمان احداثی با اصول فنی

تخلف ساختمانی از جایی شروع . باشد میاحراز یا عدم احراز تخلف ساختمانی 

ي را« در این زمینه. بق با پروانه معتبر صورت نگیردشود که ساخت و ساز مطا می

دیوان عالی کشور اشعار   میت عموهیا 17/5/1377-93شماره  »وحدت رویه

صد شهرداري که به موجب آن مالکین  ي ه با عنایت به صراحت ماد« :دارد می

شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري  اراضی واقع در

 »اند، اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد گردیده

طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران مشمول عملیات  به). 123: 1384کامیار، (

از منظر . گردد هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می ساختمانساختمانی 

شناسی، تخلفات ساختمانی متعدد هستند، اما صرف نظر از نوع و چرایی  گونه

  ) :55: 1385سعیدنیا، ( گیرند میهاي زیر قرار  رخداد آن، در یکی از گروه

  کاربري، ضوابط مربوط به (ي مصوب ها ضوابط و مقررات طرح ازتخلف

  )تراکم، تعداد طبقات و پارکینگ
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  سیسات،تا ضوابط مربوط به( ضوابط و مقررات فنی و ایمنی ازتخلف 

  )سوزي و نظیر آن جلوگیري از آتش ،استحکام بنا

 ضوابط مربوط به تامین نور، ( ضوابط و مقررات بهداشتی از تخلف

  ...)ي بهداشتی و ها هوا، سرویس ي تهویه

  ضوابط مربوط به ارتفاع، ( ضوابط و مقررات منظر ساختمان ازتخلف

 )نماي ابنیه، جنس مصالح

 آمدگی، استفاده  ضوابط مربوط به مدت اتمام بنا، پیش( سایر تخلفات

 ...) نامناسب از فضاي ساختمانی و
  

   تخلفات ساختمانی ناشی ازي ها پیامد -4

تخلفات ساختمانی در ابعاد متفاوت قابل بحث  ناشی ازپیامدهاي  کلی طوربه

  :ها عبارتند ازنترین آ که مهم. باشند می

 ظرفیت ازحد بیش جمعیت افزایش با ساختمانی تخلفات :بعد اجتماعی .4-1

 مناطق تعادل تغییر به آن، نیاز مورد دهی خدمات سطح کاهش و یا ناحیه منطقه یک

 و ها زیرساخت و خدمات کمبود نیز آن نتیجه که انجامد میشهر  مختلف نواحی و

در . است شهري جمعیت نیاز مورد و تسهیالت ها کاربري به دسترسی فقر نتیجه در

باره کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهري و عدم تمایل به این

  .باشند میمشارکت در اداره شهر نیز از نتایج بعد اجتماعی تخلفات ساخت و ساز 

 تغییر با عملکردي محیطی، کیفیت تنزل :منظر مالحظات شهرسازياز  .4-2

 نظام مناسب توزیع عدم ،و پایین آند نفوذپذیري محصوریت حد االرفتنب ،ها سرانه

 ،ها جداره عملکردي و بصري کیفیت کاهش خط آسمان، در ناهمگونی فضا، و توده

، )184: 1388 سرخلیلی و رفیعیان،( بصري و اغتشاشات دید کریدورهاي تضعیف

 نظیر ساختمانی فاتتخل کیفی جمله اثرات از معابر در اندازي سایه میزان تغییر

 و ساختمان یمل مباحث مقررات از فتخل ،مجاز تراکم بر مازاد بناي احداث

 .هستند نما ضوابط از فتخل

صدا،  و هوا آلودگی نظیر لیمسایبروز  :از منظر مالحظات زیست محیطی. 4-3

 مقررات 19 مبحث رعایت عدم از انرژي ناشی مصرف افزایش کارآیی وفقدان 
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و  کشاورزي يها زمین و فضاي سبز يها کاربريو تغییر  تخریب ساختمان، یمل

 .باشند می ها ناسازگاري ناشی از همجواري نامناسب کاربري

کاهش ایمنی و امنیت ناشی از عدم توجه به مقرارت ملی ساختمان و  .4-4

مقرارات ملی  21و نادیده انگاشتن مبحث  ساخت و ساز 2800 ي نامه آیین

سیسات و تجهیزات، بهداشت در ارتباط با تا) جلد پدافند غیرعامل( ساختمان

پدافند غیرعامل از دیگر  اصول و، اصول استحکام بنا محیطی، مقاومت مصالح

  .باشند میخلفات ساخت و ساز شهري پیامدهاي قابل ذکر ت
  

   قانونی حاکم بر تخلفات ساختمانی ضوابطتطبیقی  بررسی -5

 بر جهان، نظارت شهرهاي غالب در شهري مهم مدیریت وظایف از یکی

 این در قانون یا ضوابط موجودرعایت  تضمین و شهري سازهاي و ساخت

راهکارهاي  از مختلف کشورهاي در منظور این به. است شده نهاده خصوص

اتفاقی،  یا اي دوره مستمر يها بازدید نظیر شهري ساز و ساخت کنترل براي مختلفی

 متخصص مورینما یا ها شرکت طریق از ساختمانی، کنترل مجوز نمودن اخذ میالزا

 يها سیستم طریق از ساخت، کنترل مختلف مراحل زمانی در ساختمان بازرسی

عالوه بر  .شود استفاده می نقشه افزارهاي کنترل اي، نرمماهواره تصاویر( هوشمند

 ي اجراییها ضمانت ،ساز و ساخت مقررات و ضوابط اجراي تضمین براي این،

 و ساختمانی، جریمه، تخریب فاتتخل از جلوگیري و حبس، ممانعت نظیر متنوعی

در دوران معاصر اولین . بینی شده است پیش شهري مدیریت توسط رفع خالف

. ایاالت متحده تدوین شدمقررات منسجم و مکتوب نظارت بر ساخت و ساز در 

، )Act( آن به عنوان سند قانون که بعدها از( 2کدهاي ساختمانی 1905در سال 

و مقررات ) Codes of Practice(کاري  ي نامه آیین، )Standard(استاندارد 

)Cods (با توجه به  عمدتااین مقررات  ،در ایاالت متحده) نام برده می شد

کدهاي دیگري ، مخاطرات ناشی از آتش سوزي تنظیم شدند اما اندك زمانی بعد

، عسگري و جدیدي( ایمنی و رفاه نیز به آن افزوده شدند، نظیر بهداشت عمومی

ي  در زمینه ها حکومت میاز لحاظ عملی کدهاي ساختمانی سند رس. )12: 1381



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

 ها شوند و هدف اصلی آن میمحسوب  ها ساختمان همگنی و ، زیباییمین ایمنیات

  .باشد می ها رفاه و هم شکلی در ساخت و ساز، ایمنی، حفظ سالمتی

 ساخت و سازهاي شهري عبارتند از ي ثرترین قوانین ناظر بر مقولهومدر ایران 

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به ، 1334مصوب  ها قانون شهرداري

سیس شوراي عالی قانون تا، 1353سال  وزارت مسکن و شهرسازي مصوب

قانون نظام مهندسی و کنترل ، 1351شهرسازي و معماري ایران مصوب سال 

ضوابط و مقررات مصوب ، مقررات ملی ساختمان، 1374ساختمان مصوب 

 ي نامه و آیین 1363قانون زمین شهري مصوب ، ديها تفصیلی و، ي جامعها طرح

توان در  میي حاکم بر قوانین ساخت و ساز را ها طور کلی نظام به .2800ساختمانی 

جلوگیري از عملیات ساختمانی  ي نحوه، قالب ضرورت صدور پروانه ساختمان

 ساختمانی در خصوص تخلفاتو احکام صادره  و آرا پروانه غیرمجاز یا بدون

 کشورهاي در مذکور مقررات و ضوابط اجراي ضمانت براي. بندي نمود دسته

 اهمیت به شهري مدیریت توجه و ضوابط ،قوانین رعایت اهمیت به بسته مختلف،

 لذا .شود می گرفته کار به مشخصی یندهايآفر شهري، ساز و ساخت ضوابط اجراي

 اجرايت اهمی به شهري مدیریت توجه و ضوابط و قوانین رعایت اهمیت به بسته

: 1389 سرخیلی،( است متفاوت ضمانت اجراها نیز شهري، ساز و ساخت وابطض

40.(  

  ضرورت صدور پروانه) الف

، تعمیر و تغییر اساسی در ان، مجوز شهرداري براي احداث بناساختم ي پروانه

و الحاقات بعدي این  1334ها در سال  با تصویب قانون شهرداري. ساختمان است

تر مورد توجه مقنن قرار  بیشدر ایران ل شهري و شهرسازي یبه تدریج مسا، قانون

موضوع تخلفات  1345ها در سال  قانون شهرداري 100 ي با تصویب مادهگرفت و 

قانونی مالکین و بر اساس این ماده . ساختمانی جایگاه خاصی در قوانین پیدا کرد

امالك واقع در محدوده یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک 

  ).  1386منصور، ( داخذ کنن اراضی و شروع فعالیت ساختمانی از شهرداري پروانه

  میخدمات عمو نوعی ازساختمانی در واقع  ي صدور پروانه، کشور انگلیسدر 

مجزا و ردیفی به منظور  نیمه، سازي مجزا است و معیارهاي دقیقی براي مسکن
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تقویت و هماهنگی ضوابط بخش ساختمان با صنعت ساخت و ساز و در نهایت 

انجمن  قانون 344 ي ماده طبق. )34: 79: خدابخشی( توسعه و ارتقاي شهري دارد

یا  بایست ساختمان را احداث نموده کس نمی هیچ، نو در کشور هند شهر دهلی

 مقامکه از سوي نماینده یا  شروع به ساخت کرده یا اقدام به فعالیتی نماید مگر این

 شوراي شهر داراي مجوز قبلی باشد ي ت مدیرهایس هییر یاعالی انجمن شهر 

 طرح آن در که اي منطقه یا شهر در هر در آلمان. )53 :1389، رجب صالحی(

و  است اجباري نیز ساختمان پروانه دریافت داشته باشد، وجود زمین کاربري میالزا

 باشد، وجود داشته مصوب شهرسازي طرح محل، در که درصورتی کشور مالزي در

 درصورتی اما .کند می طرح استفاده همان از ساختمان پروانه صدور براي شهرداري

 در و شود می استعالم همسایگان نظر نداشته باشد شهرسازي مصوب طرح که

 بازنگري تاهی به توانند می همسایگان نشود، واقع نظرات ملحوظ که صورتی

  ). 23: 1389 مشیري،(رجوع کنند 

  پروانه غیرمجاز یا بدونجلوگیري از عملیات ساختمانی ) ب

و بدون مراجعه به دادگاه از  سااتواند ر یشهرداري م ،در قوانین شهري ایران

، عملیات ساختمانی جلوگیري نماید و لیکن حق تخریب بناي مستحدثه را ندارد

جلوگیري از احداث بناي  برايمور شهرداري جهت ورود به زمین محصور ام ولی

در قانون  .)1334 ها، قانون شهرداري( باشد میمراجع قضایی  نیازمند اجازه غیرمجاز

توقف احداث   میطی مراحلی شوراي دولتی با صدور حک، ساخت و ساز فرانسه

ي خود را در خصوص اصورتی که هنوز مقام قضایی ر در ولینماید  بنا را صادر می

توقف تواند دستور  شهردار نیز می، صادرنکرده باشد صورت گرفتهتخلفات 

دادستانی ارسال  ي ها را صادر نموده و رونوشتی از آن را بالفاصله به اداره فعالیت

 ).112: 1388مشیري، ( نماید

نیز  که در فوق آمده است، انجمن شهر دهلی قانون 344 ي مادهدر این راستا 

اما (شروع شده باشد یا ادامه داشته باشد است که انجام کاري  احداث بنا یاناظر بر 

 پروانه اخذ شده باشد یا بر خالف مفاد شرایط تعیین که بدون این) کامل نشده باشد

صورت  ،حادث شده باشدداخلی  ي نامه یا آیین شده پروانه انجام گرفته باشد

   )1388شهرداري تهران، ( گیرد می



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

  ساختمانی در خصوص تخلفات و احکام صادره آرا )ج

 ل عملیاتشامگونه که گفته شد  همان طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران به

باره  در این. دباش یا مخالف مفاد پروانه می و هاي بدون پروانه ساختمانی ساختمان

  :دنباش میمشمول یکی از حاالت زیر  100هاي ماده صادره از کمیسیون آرا

پروانه ساختمانی احداث یا شروع به احداث شده و  هایی که بدون ساختمان -1

یک  ي تبصره« طبق ،آن رعایت نشده است شهرسازي یا فنی یا بهداشتی دراصول 

حکم به قلع تمام یا  کمیسیون مذکور ممکن است ،»ها قانون شهرداري 100 ي ماده

دو ماه تجاوز  بایست در مهلت تعیین شده که نباید از قسمتی از بنا بدهد که می

   ).1334 ها، قانون شهرداري( صورت گیرد ،کند

استفاده از اراضی مربوطه در  ي مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه در -2

 ي تبصره«طبق ، که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي رعایت شده باشد صورتی

جریمه  ي بر اخذاتواند با صدور ر میکمیسیون  ها، قانون شهرداري 100 ي ماده »4

یا  یک دهم ارزش معامالتی ساختمان معادل هر مترمربع بناي بدون مجوز به ازا

صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی  در(ارزش سرقفلی ساختمان  یک پنجم

  ).115: 1383منصور، ( اعالم نماید را به شهرداري )داشته باشد

جریمه و ، ایران عالوه بر جلوگیري از تخلفات ساختمانی ها در قانون شهرداري

ضمانت اجراي دیگري را در نظر گرفته است که عبارت از  در مواردي ،تخریب

قانون  100 ي ماده» 6 ي تبصره«طبق . باشد می) اصالح(اعاده به وضع سابق 

عدم رعایت اصول فنی و ، سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا در ها شهرداري

هاي  کمیسیونرسیدگی به موضوع در صالحیت ، ساختمان شهرسازي در بهداشتی و

، جریمهمبتنی بر ي اقلع و قمع و نه ربر ي انه ر اي موارد در پاره. است 100 ي ماده

 4بند  «در فرانسه طبق .شود ساختمان صادر می هایی از ي بر اصالح قسمتابلکه ر

تشخیص خود  قانون ساخت و ساز مقام قضایی در هر لحظه به » 152L-2 ي ماده

 ي خود را صادرانفع ر مقام ذیصالح و شخص ذيیا به تقاضاي شهردار و هر 

تواند شامل تخریب و اعاده به وضع سابق باشد و هم  ي هم میااین ر. نماید می

: 1385هاشمی،  ( ساخت و سازهاي انجام شده باشد شامل حکم به ابقا تواند می

نکاف و تمرد از با جرم شناختن استچنین قانون ساخت و ساز فرانسه  هم. )32
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چنین استنکاف از اجراي آراي صادره و اعمال  هم و دستور توقف اجراي

همانند (هاي تکمیلی  جزاي نقدي و سایر مجازات، هایی همچون حبس مجازات

قوانین . اند        در جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز موفق بوده ،)درج در جراید

ها و  موجود در مکانیزمي ها از تفاوت نشان ي فوقساخت و ساز در این کشورها

ساخت و قوانین و مقررات . ضمانت اجرایی قوانین شهري در این کشورها دارد

شهروندان   میساز در فرانسه مبتنی بر رعایت ضوابط شهرسازي است و حقوق عمو

فرانسه عالوه بر توقف ابزارآالت  حقوقر د ،خوبی گنجانده شده است در آن به

در صورت تمرد از دستور موقت دال ) 152L -3 ي ماده(صالح  توسط مقامات ذي

تفاده کنندگان از زمین، اشخاص ها، اس بر توقف عملیات ساختمانی و ادامه فعالیت

شخاص ا  مینفع در عملیات ساختمانی، مهندسان معماري، کارفرما یا تما ذي

یورو و سه ماه زندان  45000هاي ساختمانی به مجازات  فعالیت ي ول در حوزهومس

ایران که هیچ ضمانت اجرایی  حقوق ولی در. یا یکی از این دو محکوم خواهند شد

قانون  100ماهیت کمیسیون ماده  ،وجود ندارد ساخت و سازتوقف عملیات  در

نده در کشور باشد در حالی که ماهیت مرجع رسیدگی کن قضایی می شبه ها شهرداري

شود که عدم  دیده می ایراندر . باشد می ،)قضایی کامال(و یا ماهیت  دادگاه فرانسه

 ي ماده موجب طرح موضوع در کمیسیون پرداخت جریمه از سوي متخلف تنها

از جمله  که ضمانت اجراي کیفري گردد، بدون آن ي تخریب میاو صدور ر 100

 ي وسیله هجلوگیري از عملیات ساختمانی ب. حبس براي آن در نظر گرفته شود

فرد و کالنتري،  بهمنی( نماید میرا مفتوح  ،استفادهماموران شهرداري باب سوء 

 بر عالوه را جریمه يرا لندن، نظیر شهرهایی قوانین که حالیست در این ).1390

 استفاده آن تنبیهی وجه از واقع در و کنند می صادر خالف رفع به الزام مالک

تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند هندوستان و فرانسه نیز حاکی  ي مطالعه .کنند می

ساخت و سازهاي (هاي اجرایی کیفري براي این موضوع  از وجود ضمانت

با جرم شناختن  هم، فرانسه مثلاي   یافته کشور توسعهچنین،  هم. است) غیرمجاز

استنکاف از اجراي آراي چنین  استنکاف و تمرد از اجراي دستور توقف و هم

هاي  چون حبس، جزاي نقدي و سایر مجازات هایی هم صادره و اعمال مجازات



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

در جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز موفق ) همانند درج در جراید(تکمیلی 

  .)1390فرد و کالنتري،  بهمنی( عمل کرده است

  وساز در کشورهاي مختلفهاي قانونی حاکم بر ساخت  بررسی تطبیقی نظام: 1جدول شماره
درخصوص و احکام صادره  آرا )ج

 تخلفات

جلوگیري از عملیات ساختمانی  )ب

 غیرمجاز
  کشور ضرورت صدور پروانه )الف

 طرح براي قانونی کارهايوساز آلمان در
 سازي ساختمان مورد در دادگاه در دعوا
 شهروندان حقوق  حامی و قوي بسیار

 . باشد می

 بر عالوه که شود می صادروقتی  کار پایان
ارتباطی  يها راه ساختمانی عملیات تکمیل

 افتاده جریان به آب و باشد شده وصل
 . باشد

 طرح آن در که اي منطقه یا شهر در هر

داشته باشد،  وجود زمین کاربري  الزامی

 اجباري نیز ساختمان پروانه دریافت
 . است

 آلمان

 نامه تضمین بیمه اخذ کشور این در
 خریداران نفع به ساختمان کیفیت

 سازنده اجباري ي وسیله به ها ساختمان
  . نیست

 کنترل بر زیادي تأکید ساختمان کنترل نظام

 و خصوصی بخش ي هوسیل به ساختمان
) ثالث اشخاص( حقوق حداکثر رعایت

 در زیست محیط طرفداران و همسایگان
 شهري ساز و ساخت اجازه اعطاي

 . شود می

 به نیاز کشور این در دولتی يها طرح
 شرایط بقیه اما ندارند پروانه ساختمان

. ندارد تفاوتی غیردولتی يها پروژه با ها آن

 يها ساختمان تخریب مورد در چنین هم
 است تمام مکلف نیز دولت تاریخی

 .نماید رعایت را پروانه اخذ تشریفات

 انگلیس

 شهرسازي يها جنبه بر حاکم قوانین
 حسب بر و ساختمانی عمرانی کارهاي
 قانون :از عبارتند مراتب سلسله

 شهرسازي، و شهرسازي، مقررات ملی
 . تفصیلی طرح

ابزارآالت  فرانسه عالوه بر توقف حقوقر د

در صورت تمرد از  ،صالح توسط مقامات ذي

موقت دال بر توقف عملیات  دستور

کنندگان  ها، استفاده فعالیت ي ادامه و ساختمانی

نفع در عملیات  اشخاص ذي زمین،از 

کارفرما یا  معماري، مهندسان ساختمانی،

 ي ول در حوزهواشخاص مس  تمامی

 45000هاي ساختمانی به مجازات  فعالیت

یورو و سه ماه زندان یا یکی از این دو 

 .محکوم خواهند شد

 ي پروانه صدور فقط کشور این در

 بزرگ عمرانی يها طرح براي ساختمان
 یا متر مربع هزار ده از بیش مساحت با(

 که عملیاتی یا )متر 50 از بیش ارتفاع
 مستلزم باشد محیطی می زیست اثر واجد

 .است عمومی نظرخواهی
 فرانسه

 و صدور شهر، حق ساختمانی یسری
 هر و برچیدن تخریب، انهدام ستورد

 مقررات با مغایر که ساختمان نوع

 مورد یا شده باشد احداث ساختمانی

. دارد را باشد گرفته قرار برداري بهره

 و بوده االجرا الزم نیز ساختمان  پروانه
 درست عملکرد ول حفظمسو ،مالک

 کشورهاي است آن اجزاي و ساختمان
 .است

 احداث بر عالوه آمریکا ساختمانی مقررات
 از برداري بهره و مورد نگهداري بنا، در

 ي هادار« ساختمان توسط کنترل امور
 داخل در» ساختمانی نظارت و بازرسی

 . شود می انجام شهرداري

کارآمد،  بسیار ساختمان کنترل نظام واجد

 با همراه مطمئن حال درعین و روان
 يها طرح در ثالث حقوق رعایت حداکثر
 استاندارد و کیفی مقررات بهترین و توسعه

هاي  ایالت از اي پاره ساختمانی در فنی

 نام ثبت مستلزم ساختمانی عملیات آمریکا
 و سازندگان رسمی فهرست در آن ي هسازند
 ساخت کیفیت تضمین ي هنام بیمه خرید

 . است سال ده براي مدت خریدار نفع به

 آمریکا

 ي همه در ساختمان کیفیت تضمین

سازندگان  و است اجباري ها ایالت

 یک تا باید مسکونی هاي ساختمان

 نواقص، تا مقابل در را ساختمان سال

اجزا  درست کارکرد مقابل در سال دو

 اي عیوب سازه مقابل در سال ده تا و
 . نمایند تضمین بزرگ

 

 یک سترالیاا کنترل ساختمان کمیسیون
براي  که است غیردولتی مستقل مرجع

 کار محلی دولت ریزي برنامه وزارت
 از متقاضیان را خود ي هزینه و کند می

 ي هوظیف .دارد می دریافت ساختمان پروانه
 وزارت به مشورت ي هیکمیسیون ارا این

قانون  در الزم تغییرات مورد در مذکور

 علیه شکایات به ساختمان و رسیدگی

 .باشد سازي می ساختمان اندرکاران دست

 و دقیق بسیار ساختمانی کنترل موازین با
 ي کلیه براي مناسبی الگوي کارآمد

 محسوب توسعه حال در کشورهاي

 حکم در برداري بهره ي شود، پروانه می
 آن اخذ بدون و ساختمان است کار پایان
 ساختمان از برداري بهره ي هاجاز کسی
 براي تواند می کار پایان .را ندارد نوساز
 صادر آن از بخشی یا ساختمان تمام
  . شود

 لیاااستر
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   شهرهاي ایرانکالنتخلفات ساختمانی در ي تطبیقی از الگوي ها یافته -6

هاي اخذ درآمد از  که شهرداري تهران مستقل شد، افزایش شیوه 1368از سال 

محل فروش تراکم و کاربري در پایتخت افزایش و از اهمیت رعایت ضوابط و 

مقررات ساختمانی در اذهان شهروندان و حتی مدیریت شهري کاسته شده و در پی 

سوي ه شده از یدر تهران بر اساس آمار ارا .آن تخلفات سازمانی شدت یافت

تخلفات  ي هعنوان بررسی کنند ي ماده صد بهها کل امور اجرایی کمیسیون ي اداره

ي اخیر، تخلفات ساختمانی در مناطق ها ساختمانی حادث در شهر تهران، در سال

ي ها بر اساس گزارش. گانه شهر تهران روند صعودي را طی نموده است 22

ي ارجاع شده به ها کل پروندهتعداد  1388ي این ماده تنها در سال ها کمیسیون

از طرفی تعداد تخلفات ساختمانی در . باشد میمورد  18485ي این ماده ها کمیسیون

رشد داشته  درصد24تقریبا  87تخلف بوده که نسبت به سال  36987همین سال 

 که اي مطالعه در). 1388ي ماده صد شهرداري تهران، ها دفتر کمیسیون( است

 ترین مهم، شد انجام تهران شهرداري صد ماده يها کمسیون کل اداره ي وسیله به

 و اند کرده ذکر سکونتی نیاز اند، رفع داده انجام تخلف انجام براي مردم که ار علتی

 ساختمان اتمام از بعد را خود بناي در خالف وقوعه مرحل دهندگان پاسخ تر بیش

  .اند کرده ذکر

 تهران ي صادره در شهرداريها تعداد تخلفات ساختمانی و پرونده ي مقایسه

مترمربع  2به ازاي هر  1387تا  1380هاي  طور متوسط طی سال دهد که به مینشان 

شده که گزارش  100 ي خالف به کمیسیون ماده یکساختمانی صادره،  ي پروانه

 توجه تخلفات ساختمانی در شهر تهران است این رقم حاکی از حجم قابل

تعداد کل 1390طبق آمار در سال  .)1387 ري تهران،شهردا صد ي ماده کمیسیون(

 584هزار و 16معادل  100کل ماده  ي منطقه به اداره 22هاي ارسال شده از  پرونده

 456 هزار و 16با فراوانی  1389پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 

 و استتوان گفت تغییر چندانی نکرده  به میزان یک درصد رشد داشته و می

» تغییر کاربري«و » تراکم«شوند  ها در تهران مرتکب می ترین خالفی که سازنده بیش

  ).1389،تهران  شهرداري 100ي  کمیسیون ماده( است



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

 سال در صد ماده کمیسیون به ابالغی يها پرونده تعداد آمار مقایسهدر اصفهان 

 در ساختمانی تخلفات درصدي 60 کاهش روند از حاکی گذشته سال پنج با1390

 ساخت بر مازاد غیرمجازو ارتفاع ساختمانی تخلفات البته است مجوز بدون رابطه

 تغییر اما .است یافته تقلیل درصد 60 از بیش مهندسی نظام مهندسان نظارت با نیز

 هزار 11 ،91 سال در. است ها کمیسیون این به واصله يها پرونده ترین بیش کاربري

 785 و هزار 10 که شده ارسال شهرداري صد ي ماده کمیسیون به پرونده 36 و

 جـریمـه، صـادره آراي از درصد 8/63 .است گرفته قرار بررسی مورد آن پرونده

 درصد 1/1 تخـریب، آراي درصد 5/18 تبـدیـل، و تعطیـل آراي درصـد 3/3

 اول، ي طبقه در بالکن احداث .است شده صادر قـرار راي درصـد 3/13 و برائـت

 بوده گذشته سال در ساز و ساخت تخلفات ترین بیش کاربري تغییر و ارتفاع اضافه

  ). 8: 1388آبادي و همکاران،  زنگی( است

قانون غالب  ي ریشهدهد که  میبررسی تخلفات ساختمانی حادث شده نشان 

رسیدن به سود  و عوامل اقتصادي در کالنشهرهاي کشور گریزي ساختمانی

زمین گرانی از طرفی محدودیت و . استتر در بخش ساخت و ساز  اقتصادي بیش

ساخت و سازهایی که منجر به تولید بخش مسکونی  در نهایت وشهري  مسکنو 

  .استگونه تخلفات  این حدوث براي خود محرکی شود یا تجاري می

 از 1388در سال  دیارگاه مهندسین مشاور توسط شده نظرسنجی انجام طبق

 تهران، مناطق يها شهرداري احکام اجراي اداره و 100 ي هماد کمیسیونکارشناسان 

سکونتی  نیاز رفع ساختمانی، مقررات از کافی عدم آگاهی اقتصادي، سود ترتیب به

) 1389(دیارگاه  چنین هم .اند محسوب شده تخلف يها انگیزه از متخلف شغلی یا و

 آن طبق که کند میاشاره  100 ماده کمیسیون يها هپروند در ي متخلفینها دفاعیه به

آگاهی  خالف از که اند کرده ادعا درصد 25 از دفاعیه، بیش داراي پرونده 142 از

 درصد 19 از بیش بین در معیشتی نیز و مالی مشکالت .ندارند قبول را آن یا نداشته

و  آبادي زنگی ).1389مهندسین مشاور دیارگاه، (. بود اشاره شده ها دفاعیه زا

 تخلفات ترین مهم از را مجوز طبقه بدون اضافه و ساخت اضافه که نیز همکاران،

 با افزایش را تخلفات ساختمانی افزایش ،اند کرده عنوان اصفهان در شهر شده انجام

 و ي ساختها فعالیت افزایش و مسکن به نیاز و شهر اصفهان به روستاییان مهارت

  ). 8: 1388آبادي و همکاران،  زنگی( دندان می مرتبط ساز
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  :کهاست  از آني کشور حاکی ها ي تطبیقی از کالنشهرها یافته

  بدور از تخلفات ساخت و ساز در حریم شهرها و درصد 30بیش از

  .دهد مینظارت مدیریت شهري رخ 

 در بروز تخلفات  قابل مالحظه ايي دولتی نقش ها و ارگان ها سازمان

از طرفی  .باشند میي تحت مالکیت خود دارا ها ساخت و ساز در پهنه

عنوان خال بروز تخلف  فقدان هماهنگی بین سازمانی نیز خود به

  .کند میساختمانی عمل 

 داد تخلفات ساختمانی در بین شهرها و حتی در میان  ي رخها انگیزه

ی اي که در نواح گونه به. مناطق مختلف یک شهر متفاوت است

مین مسکن و سر پناه و در عموما با هدف تا پیرامونی کالنشهرها تخلف

 تر محالت جدید و مرفه تر شهر با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیش

ي ها در بخشي تخلف، نوع تخلف نیز ها به تبع انگیزه. افتد میاتفاق 

  .تفاوت داردمختلف شهر 

 صادره آرا از درصد 75داده است که همواره نزدیک به  نشان ها بررسی 

 نقدي جریمه راي ،هاي کشور شهرداري 100 ي ي مادهها کمیسیوندر 

چندان  صدي  ماده کمیسیون رسالت بازدارندگی بر این اساس. باشد می

 ي ماده کمیسیون اکنون هم که توان گفت می عبارتی به. شود مین محقق

 عمل ساختمان تخلفات نمودن قانونی جهت راهکاري عنوان به صد

 .نماید می

 ي کشور نشان داده است که ها موردي در میان کالنشهر يها بررسی

ساخت  :تخلفات ساختمانی حادث شده عبارتند ازدرصد از 70بیش از 

 .و ساز مازاد بر تراکم ساختمانی مجاز، تغییر کاربري و کسر پارکینیگ

 نشان داده است که تغییر در منابع مالی  ها از کالنشهر این مطالعه

ي دولتی در راستاي اجراي ها و حذف یکباره کمک ها شهرداري

ي جایگزین کسب درآمد ها سیاست خودکفایی شهرداري و فقدان روش

، به شهري ساز و ساخت و مقررات ضوابطپایدار سبب شده تا فروش 

 .محسوب شود ها شهرداري درآمد عمده منابع از یکیعنوان 



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

 حجم باالي ساخت و نشان داده است که  هاي تطبیقی این مطالعه یافته

مانع نظارت دقیق عوامل  خود و فقدان نظارت کافی ي شهريسازها

کنترلی مانند مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و 

ي ها و این عامل در نهایت زمینه شود شهرسازي و حتی شهرداري می

  .بروز تخلفات ساخت و ساز را فراهم آورده است

در  حدوث تخلفات ساخت و ساز ها زمینهترین  مهم 2ي  شماره جدول

   :کالنشهرهاي کشور را نشان داده است

 
 هاي بروز تخلفات ساختمانی زمینه: 2ي  جدول شماره

  نگارندگان    :منبع       



جامع یا تفصیلی که  هاي ساز مندرج در طرح گیرانه ساخت و سهم ضوابط سخت

است، هاي توسعه شهري  ها وآرا مشاورین شهرسازي در تهیه طرح ناشی از نظریه

بدون در نظرگرفتن شرایط اجتماعی واقتصادي شهرها  به مثابه قوانین الیتغیر و

سزایی در عدم مراجعه بخشی از مردم جهت اخذ پروانه  گردد، نقش به تصویب می

  .ساختمانی وروي آوردن به تخلف ساختمانی دارد

سود  ارزش اقتصادي و که ناشی از انبوه سازان ساختمان و مسکنسودجویی 

یک ازقوانین شهري  در هیچ. توان نادیده گرفت سازي است، نمی سرشار ساختمان

  .اي به نحوه مجازات این اشخاص نشده است اشاره

  . نماید گاه روند طوالنی اخذ پروانه ساختمانی، سازندگان را تشویق به تخلف می

منظور  اندرکاران مربوطه، تدوین مقررات به مساعد دست دیدگاه مناسب و

علل آن  شناسایی راه کارهاي علمی جلوگیري از افزایش تخلفات ساختمانی و

   .ود ساخت وساز خواهد ب ي خدمات نظارتی در حوزه ي هیموجب پویایی ارا

  .هاي اجرایی سودجویی و کاهش هزینه

  .عدم آگاهی از قوانین و مقررات ساخت و ساز 

  .ها  نبود و یا ضعف نظارت و کنترل در ساخت و ساز

  .کمبود و ابهام در قوانین و مقررات ساخت و سازها 
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  در شهرهاي کشورشناسی تخلفات ساخت و ساز  آسیب -7

ایران،  در شهري ساز و ساخت کنترل هدایت و نظام ارزیابی درمشیري 

و تشکیالتی،  قانونی، ساختاري بخش پنج در را موجود تنگناهاي و مشکالت

مشیري، ( تفسیر نموده )و طرح ها برنامه ماهیت( محتوایی و مالی مدیریتی، اعتباري

 را ساختمانی تخلفات وقوع بر موثر عواملترین  و سرخلیلی و همکاران مهم) 1389

   :نموده اند بندي جمع زیر موضوع چهار در توان می

 تخلفات ساختمانی؛ بر شدن شهري طبیعی فرایند تاثیر 

 اقتصادي؛ و اجتماعی عوامل 

 ساختمانی؛ مقررات و ضوابط نواقص 

 سرخلیلی و ( مدیریت شهري نامناسب يها سیاست و ناکافی اقدامات

  .)150: 1391همکاران، 

چنین مانی در تحلیل عوامل کالن اثربخش بر تخلفات ساخت و ساز شهري  هم

سازمان  ،ها نامه گانه حاکمیت، قوانین و مقرارات، ضوابط و بخش ایران از عوامل پنج

سازندگان و عوامل ساخت و ساز شامل مجریان،  نظام مهندسی و مهندسین ناظر و

  ).108: 1390مانی، ( است نام برده مالکین

چرایی رخداد ، نگر و جامع شناسانه رویکردي آسیب با گان،در نهایت نگارند

  :ه استنمود تقسیمبه صورت زیر تخلفات ساختمانی را در سه حوزه 

  قوانین و مقررات ي حوزه ←

 ریزيبرنامه ي حوزه ←

 و اجرا مدیریت ي حوزه ←

  

 حوزه قوانین و مقررات. 1- 7

نارسایی قانونی ، شهريي فراروي صنعت ساخت و ساز ها آسیبترین از مهم

 يها ریزي و مدیریت ساخت و ساز که به نوعی حوزه برنامه استباره  ایندر 

ساخت و حاکم بر  و ضوابط تنوع قوانین .داده استثیر قرار را تحت تا شهري



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

در . باشد میساختمانی ترین دالیل قانون گریزي  ي شهري خود یکی از مهمها ساز

، قوانین سازمان نظام )جلد 21( حال حاضر عالوه بر مقررات ملی ساختمان

ي مصوب نیز در ها و برنامه ها مهندسی، قانون شهرداري و ضوابط و مقرارات طرح

از طرفی فقدان جامعیت و شفافیت در  .شود میي شهري اعمال ها سازساخت و 

 گاه آگاهانه و بعضا ساخت و ساز، ساز بروز تخلف زمینه ها ضوابط و حتی بخشنامه

ي ها توان به تغییرات سریع بخشنامه میعنوان مثال  به. ناآگاهانه را فراهم آورده است

عنوان بخشی  بخشی از بنا و تغییر آن بهعنوان  بهتسهیالت، راه پله و ضخامت دیوار 

در خصوص  329و  269ي ها چنین بخشنامه و هم 1383از مازاد بر تراکم از سال 

     .تعداد طبقات اشاره نمود

براي  )ویژه قانون شهرداري به( قوانینهایی که در  رغم مجازات هباز طرفی 

ي ها هیچ گونه اهرم رسد نظر می در نظر گرفته شده است، به ساخت و ساز تخلفات

در نظر گرفتن جریمه براي  اساسا. دیده نشده است در این قوانین ضمانت اجرایی

به نوعی اصل اجراي  چرا که خود رسد مینظر ن درستی بهوقوع تخلف عمل 

 عدم پرداخت جریمه از سوي متخلف تنها عنوان مثال به. برد مقررات را از بین می

جریمه، اصالح و یا در نهایت ي اصدور ر ب طرح موضوع در کمیسیون وموج

 براي آن در نظر گرفته شود  که ضمانت اجراي کیفري گردد، بدون آن تخریب می

  ).11: 1391منفرد و کالنتري،  بهمنی(

قوانین موجود براي نظارت بر عملکرد  رسد مینظر  بهچنین  باره هم نیدر ا

تا از تخلفات مهندسان ناظر جلوگیري  نیستآنقدرها بازدارنده نیز مهندسان ناظر 

  .کند

مرتبط با تخلفات ساخت و ساز شهري ي قانونی ها نظامي ها چالشترین  مهم

  :عبارتند از

شفاف و واضح نبوده و دست مجري را بسیار باز و یا  ،ناکارآمدي مفاهیم  -1

بندي مطرح  طور مطلق بدون دسته هنماید و تخلفات انجام شده ب بسته می

له مشکالتی را در زمینه ایجاد سوء تعبیر ارباب ااست و این مسگردیده 

 ها کمیسیون ور مثال با عنایت به دیدگاه اعضاط هآورد ب وجود می هرجوع ب
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ممکن است که براي یک تخلف در دو ساختمان مجزا با یک آدرس دوگونه 

راي صادر گردد و این مسئله مشکالت بسیاري را در جهت رفع سوء تعبیر 

کمیسیون،  تواند توسط اعضا استفاده از کلمات می .نماید شهروندان فراهم می

 .ي فراهم آوردااجراي ر ي تعبیرهاي متعددي را در زمینه

مذکور، به دلیل حجم زیاد  ي ارجاعی به کمیسیونها زیاد پروندهتعداد   -2

 تر منظور بررسی هر چه سریع بهمنجر به کمبود وقت  هاي دریافتی، پرونده

 ،گردد و زمان رسیدگی به پرونده بسیار طوالنی می شود، ها می پرونده این

که له شاید عاملی باشد براي گریز از تخلف توسط مالکین االبته این مس

ولین امر بایستی تدابیري واست تسریع در امور را دارند و مسهمواره درخو

 ها اندیشیده و چگونگی اجراي تمرکززدایی در این مورد و انتقال کمیسیون

اي عمل گردد که موجبات  گونه به مناطق و امکان آن را بررسی نموده و به

 .نارضایتی متقاضیان فراهم نگردد

که موجب تفاسیر متعدد از طرف متقاضیان  شفاف نبودن بحث جرایم  -3

خواهد گردید یک طرف و عدم اقدام براساس تبصره از طرف دیگر 

 .)ها صد شهرداري ي کمیسیون ماده( بار خواهد آورده مشکالتی را ب

 گیري ي قانونی و تصمیمها تعدد نظام  -4

 فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود  -5

بازدارندگی براي سازنده در پی ندارد زیرا بر گونه  نرخ جرایم مصوبه هیچ  -6

اي را آغاز  پروژه  اي بدون دریافت پروانه ساختمانی فرض مثال اگر سازنده

هزار  50کند مبلغ کل جریمه را باید بپردازد یعنی اگر نرخ جریمه متري 

هزار تومان بابت انجام تخلف پرداخت  5تومان باشد این متخلف باید متري 

توان نتیجه گرفت دور زدن کامل قانون با پرداخت مبلغ جریمه   کند که می

  .قابل اجرا است

 



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

  يریز حوزه برنامه. 2- 7

 و اقتصادي شرایط با شهري ي توسعه يها طرح بودن ناسازگار و نبودن مطابق

ي ها در کنار افق ها جوامع شهري و از طرفی تنوع و تکثر طرح اجتماعی

ش ترین عوامل اثرگذار بر افزای ها یکی از مهم واقعیت آنبلندپروازانه و به دور از 

در حقیقت تجویز  .باشند میریزي  تخلفات ساخت و ساز شهري در حوزه برنامه

ي ها ویژه در حوزه شهري به ي ي توسعهها یک الگوي همسان شهرسازي در طرح

و مانند  ها ، حد نصاب تفکیک، توزیع کاربريها ، تراکمها عملکردي مانند سرانه

ها با توجه به عدم مطابقت با اکولوژي انسانی و طبیعی سایر شهرها، خود زمینه  این

ي ها ترین چالش مهمیکی  طرفی از .نماید میرا براي بروز جرایم ساختمانی فراهم 

ي ایران فقدان ها رویکردهاي موضعی و موضوعی به نظام شهرسازي در کالنشهر

که در نهایت به نوعی بخشی نگري منجر  شدبا میمدیریت واحد توسعه شهري 

ي فعال شهرسازي ایران مانند بهسازي و ها به دیگر روي در حوزه. شده است

ي ها ي تاریخی، مدیریت بحران در پهنهها ي فرسوده، مرمت بافتها بازسازي بافت

ي جامع و تفصیلی هر یک ضوابط خاص خود را در ها طرحپذیر شهرها،  آسیب

ن شرایط عالوه بر ناهماهنگی بین سازمانی، خود بستر ساز قانون شهر اعمال و ای

ي ها طرح ي بر شدن تهیه از طرفی زمان .را فراهم نموده استگریزي ساختمانی 

توان چالش اصلی  میرا  ها و برنامه ها انعطاف ناپذیري طرحدر نهایت توسعه 

  .نمود ریزي در ترویج و تشدید تخلفات ساختمانی تعبیر برنامه ي حوزه

  

  و اجرا مدیریت ي حوزه. 3- 7

 موثر آن کاهش یا تشدید ساختمانی، وقوع تخلفات بر نظر دو از شهري مدیریت

 :است

 نیازها به پاسخگویی و زمین شهري کنترل يها سیاست اتخاذ طریق از اول - 

دهی  جهت و استطاعت قابل مسکن تامین براي شهروندان تقاضاهاي و

  ؛ها سرمایه به مناسب



93دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 

 تخلفات و سازهاي شهري و ساخت مستقیم کنترل طریق از دوم  - 

 میغیررس يها  گاه سکونت بپذیرند اند که شده مجبور ها دولت ساختمانی،

  ).Fekade,2000( هستند ها آن  میعمو يها سیاست یا پاسخ معلول 

ي مدیریت کالنشهري ایران ها ترین چالش کسب درآمد پایدار یکی از مهم

ي ها این وجود اجراي سیاست خودکفایی شهرداري و فقدان روشبا . باشد می

 ساز و ساخت و مقررات جایگزین کسب درآمد سبب شده تا فروش ضوابط

بر این . محسوب شود ها شهرداري درآمدي  عمده منابع از عنوان یکی شهري، به

از جرایم ناشی از تر  شهرداري بر کسب درآمد بیش ي تا زمانی که ارادهاساس 

در  .رسد میمحتمل به نظر گونه تخلفات  باشد، انجام اینتخلفات ساخت و ساز 

حقیقت امروزه فروش قوانین و ضوابط ساخت و ساز از سوي شهرداري، واقعیتی 

  . تلخ اما پذیرفته شده است

 دیگر ازتوان  میتداخل عملکردي و سازمانی در این حوزه را از طرفی 

هاي تعدد نظام به عبارتی. دانستتخلفات ساختمانی  کننده تشدیدمعضالت 

گیرنده و همسو نبودن تفکرات و فقدان هماهنگی بین سازمانی از نتایج تصمیم

ي در ایران است که بر تشدید تخلفات ساخت و شهرمدیریت واحد فقدان بینش 

 وزارت، وزارت دادگستري، وزارت مسکن و شهرسازي. ساز اثرگذار بوده است

سازمان حفاظت ، وزارت کشاورزي، ها شهرداري، ها فرمانداري، ها استانداري، کشور

هاي دولتی و  وزارت نیرو از جمله ارگان، وزارت راه و ترابري، فرهنگی میراث

له تخلفات ساختمانی اهر کدام حسب تکالیف قانونی خود با مس هستند که  میعمو

در  100 ي سیون مادهیاجرایی کمي ها ي واحدها براساس گزارش. درگیرند

ي دولتی در بخش قابل توجهی از ها و ارگان ها همواره سازمانکشور هاي کالنشهر

  .)150:1391 سرخلیلی و همکاران،( اند بودهنفع  تخلفات ساخت و ساز ذي



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

و بخشی نگري سازمانی این حوزه خود مانعی بر فقدان هماهنگی چنین  هم

 ي نامه ینیبراساس آعنوان مثال  به. اجراي کامل قوانین ساخت و ساز بوده است

ي عمران، معماري، تاسیسات مکانیکی ها ناظر از رشته 4سازمان نظام مهندسی باید 

سوي داشته باشد و در نهایت هم یک نماینده از نظارت ها  برقی براي ساختمان و

نظام مهندسی، پروانه ساختمانی را صادر کند اما شهرداري این آیین نامه را  سازمان

یکی ) دیوان عدالت اداري(نقض آرا در محاکم قضایی  .کند میاجرا ننپذیرفته و 

به . باشد میسازمانی در خصوص تخلف ساختمانی بین ي ها دیگر از ناهماهنگی

نحوي که پس از فرسایش زمانی پرونده تخلف در دادگاه بدوي و تجدید نظر، در 

گردد و  میدر دیوان عدالت اداري نقض  100ي کمیسیون ماده رابسیاري از اوقات 

در دیوان عدالت قابل توجه  ها با توجه به زمانبر بودن رسیدگی به پرونده يرااین 

  . باشد می

ساختمانی نیازمند تعامل و  ي هتکمیل یک پروژو  در نهایت فرآیند اجرا

نفعان از دیگر  هماهنگی بین مهندسین ناظر و شهرداري از یک سو و مالکان یا ذي

ي جدي در ها سوابق بروز تخلف ساخت و ساز نشان از نارسایی. باشد میسوي 

مهندسین ناظر  100ماده  3طبق تبصره . بخش نظارت بر صنعت ساخت و ساز دارد

و محاسبان  ها بر انطباق ساختمان در حال ساخت با پروانه صادر شده، نقشهمکلف 

شود که مهندسین  می، خالف ساخت و ساز از آنجایی آغاز باشد میمربوطه فنی 

در حقیقت با شدت . ه دهندف واقع از عملیات ساخت و ساز ارایناظر گواهی خال

ساخت  ي هر چرخگرفتن عملیات ساخت و سازهاي شهري و عدم نظارت جدي ب

باره  در این. باشد میو ساز، نقش ناکارآمد مهندسین ناظر بیش از پیش قابل توجه 

صد با در نظر  ي گزارش ناظر به کمیسیون ماده ي هزمانی نظارت و ارای ي مرحله

چرا که در بسیاري از موارد . ردگرفتن سرعت ساخت و ساز ساختمان اهمیت دا
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کرد  صد ساخت و ساز انجام شده و هزینهاز در ثرمتا 100راي کمیسیون ماده 

، مهندسین ناظرتوان از سهم درآمد پایین  میاز طرفی ن. متخلف متغیر خواهد بود

ساخت و ساز و نداشتن اطالعات  ي ولیتی بودن ناظر حتی در یک پروژهوچند مس

براي ارایه ناظرین ساخت و ساز  ي در ایجاد انگیزه کافی از ضوابط ساخت و ساز

ساخت و ساز سنتی ي ها روشدر نهایت . راحتی گذشت گزارش خالف واقع نیز به

ي ها از دیگر آسیبهاي الزم  مهارت و بدونرگران غیرمتخصص کا و استفاده از

مدیریت و اجرا و موثر بر افزایش تخلفات ساخت و ساز  ي جدي در حوزه

   .باشد می

  شهريي ها راهکارهاي مدیریت ساخت و ساز نتایج و -8

 نظام اجتماعی، از ثرمتا کشور در شهري ساز و ساخت کنترل و هدایت نظام

 در شهري ساز و کنترل ساخت و هدایت مبنا این بر .است ریزي برنامه و حقوقی

  .است گرفته شکل طریق دو از کشور

 ها طرح و  ها برنامه انواع از طریق -1

 ) مالی و حقوقی ابزارهاي( ریزي و شهرسازي برنامه ابزارهاي طریق از  -2

 تصویب، بررسی، تهیه، يها عرصه در نهادین و مشکالت تنگناها واجد نظام این

در  مشکالت از بسیاري ریشه و است شهري ي توسعه يها بر طرح نظارت و اجرا

 1379 سعیدنیا،( است نهفته سازمانی بین ارتباطات و ساختاري قانونی، يها نارسایی

   .)1387 شهرسازي، و مسکن وزارت و
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  اه حوزه قوانین، مقرارات و بخشنامههاي شناخته شده درحوزه  آسیب: 3جدول شماره
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  راهکارهاي پیشنهادي  هاي شناخته شده آسیب

متخلفین بین مضرات و منافع تخلفی که صورت 

  .آورند دست می هبگیرد، منافع چند برابري  می

بازدارندگی  به عنوان اهرمعنوان  ها به نرخ جریمهافزایش 

معامالت  ي افزایش ارزش پایهو  از تخلفات ساختمانی

  ساختمانی

و با توجه به الگوهاي  قدیمی قوانین اعمالی عموما

نوین ساخت و ساز، ناکارآمدند و زمینه را براي بروز 

  .کنند تخلف فراهم می

باید  به دلیل حساسیت باال 100 ي قوانین کمیسیون ماده

با توجه به الگوي رفتاري متخلفان سازنده سال  5هر 

  .بازنگري شود

قوانین کمیسیون  عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب

  100 ي ماده

کیفري با جرم شناختن  مقررات وضع ضرورت -1

 تخلفات ساختمانی با توجه به مقیاس تخلف

ها براي تعدیل مفاد  محدود کردن اختیارات کمیسیون -2

  قانون از طریق اعمال جرایم نقدي

هاي  تنوع قوانین و ضوابط حاکم بر ساخت و ساز

  شهري 

  تدوین قانون جامع ساخت و ساز شهري

فقدان جامعیت و شفافیت در قوانین، ضوابط و 

  از آن شده است تفاسیر متعددها که موجب  بخشنامه

بازبینی و بازنگري قوانین و تدوین قانون جامع ساخت و 

 اجرایی آن ي نامه ساز شهري و تدوین آیین

  

بودن قوانین در  یکنواختی، انعطاف ناپذیري و تعمیمی

شهرهاي متفاوت، بدون در نظر گرفتن ظرف مکانی، 

  . عملکردي و جمعیتی شهرها

از شهري به شهر دیگر با شهرسازي  قوانینالزم است 

از کند و  توجه به مقتضیات زمان، مکان و شرایط تغییر 

  .باشند مینگري در تدوین  نیازمند بومی این رو این قوانین

تخلفات ساخت و ساز و فرسایش  افزایشیروند 

  100 ي هاي تخلف در کمیسیون ماده زمانی پرونده

  ساختمانی ي و فرآیند طوالنی و زمانبر اخذ پروانه

  صد ي مکانیزه کردن سیستم کمیسیون ماده -1

  ساختمانی ي پروانه صدور دزای تشریفات حذف -2

 مورد در ضعف قوانین موجود مسئولیت سازندگان

  ساختمان  اجزایی مختلف کیفیت و کارکرد ایستایی،

  نوساز يها خانه سازندگان ولیتتصویب قانون مسو

  نگارندگان :منبع
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  ریزي برنامه ي حوزهدر  هاي شناخته شده آسیب :4شمارهجدول 

مه
رنا

ه ب
وز

ح
 

ي
یز

ر
  

  راهکارهاي پیشنهادي  هاي شناخته شده آسیب

هاي دست اول و فرادست به  فرسایش زمانی طرح

  سازو ساختعنوان مرجع قابل استناد در ضوابط 

ضوابط و مقرارات پیشنهادي اجراي تصویب و 

 ساختنمودن قانونمند  برايطرح تفضیلی 

  سازهاي شهريو

شهري کپی برداري شده و  هاي توسعه ه طرحارای

 و اقتصادي اجتماعی، يها ویژگی به توجه عدم

شهروندان در شهرهاي مختلف و  کالبدي شهر و

ه ضوابط شهرسازي یکسان براي شهرهاي ارای

   مختلف 

 ي هیهاي توسعه شهري و ارا گرایی در طرح بومی

ضوابط و مقرارات با لحاظ نمودن بوم ساخت 

  اکولوژیک شهري 

ضعف و نارسایی ضوابط و مقرارات مربوط به 

  هاي جامع کنترل ساخت و ساز در طرح

 -هاي راهبردي کید بر اجرایی نمودن طرحتا

  ساختاري و اجرایی نمودن ضوابط منعطف آن

 توجه ها و عدم ها و برنامه ناپذیري طرح انعطاف

  ها طرح تحقق و شرایط امکانات به کافی

 -هاي راهبردي کید بر اجرایی نمودن طرحات

  ساختاري و اجرایی نمودن ضوابط منعطف آن

 شهر کالبدي تقسیمات به الگوهاي مصنوعی تحمیل

 و شهر مناطق  تمامی براي الگوها سازي همسان و

 و اجرا طراحی، ریزي، برنامه عوامل میان ناپیوستگی

  .ارزیابی

ریزي  در برنامهمحوري  ي اجراي سیاست ناحیه -1

 و مدیریت ساخت و ساز

اجراي یک مدیرت واحد و پیوسته از از  -2

  پیشنهاد تا اجرا و ارزیابی ي مرحله

  نگارندگان :منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

  حوزه مدیریت و اجراهاي شناخته شده  آسیب :5جدول شماره
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  راهکارهاي پیشنهادي  هاي شناخته شده آسیب

  ها سازو نظارت بر ساخت ي حوزه در ناکارآمدي -1

ي  چند مسولیتی بودن ناظر حتی در یک پروژه -2

ساخت و ساز و نداشتن اطالعات کافی از ضوابط 

 ساخت و ساز

ساخت و ساز و ناتوانی در روند صعودي  -3

  سازي مدیریت و نظارت بر صنعت ساختمان

مهندسین  یات شهرداري،یوظایف پلیس ساختمان، واحد اجرا تعیین -

 ناظر و مجریان ساختمانی 

ها به نظام مهندسی و  خورد با مهندسان ناظر متخلف و معرفی آنبر -

 دادگاه انتظامی

مهندسان و سوابق اجرایی هاي ساختمانی  اندازي بانک فعالیت راه -

 ناظر

 اتفاقی یا اي دوره مستمر طرح بازدیدهاي -

 بنا معماري مقاومت، مختلف ابعاد در( ها کیفی ساختمان گذاري ارزش -

 هاي تشویقی و تنبیهی در قبال آن طرح ي هیو ارا) انرژي و مصرف

  رشیو الکترونیکیآعملیات کدگذاري و تاکید بر  -

یر
ز

زه
حو

 
 ي

گ
هن

فر
و 

ش 
وز

آم
 

ي
از

س
  

حقوق  ي نارسایی دانش و معلومات در حوزه -1

یات اجرایاز سوي مجریان، واحد  شهري

  شهرداري، مهندسین ناظر

 ساخت و ساز و استفاده ازسنتی ي ها روش -2

 هاي الزم مهارت و بدونرگران غیرمتخصص کا

  

 تربیت نیروهاي متخصص حقوق شهري در دادگستري -

 و ساخت در دخیل يها و گروه شهروندان به رسانی اطالع و آموزش -

 ساز

 ساختمانی شهري و لمسای با مرتبط آموزشی يها برنامه برقراري -

سازندگان و مجریان و ناظران و اعطاي گواهی تخصصی نظارت  براي

  اي حرفه

  ساز  اي از پیامدهاي تخلفات ساخت و رسانی محله اطالع -

ت
ری

دی
 م

زه
حو

ر 
زی

  

خال یک مدیریت مجزا در چارت سازمانی  -1

  ها براي امور ساخت و ساز شهرداري

طلبی  گري و منفعت ناهماهنگی، بخشی -2

گیرنده و همسو هاي تصمیمسازمانی و تعدد نظام

  سازمانی نبودن تفکرات و فقدان هماهنگی بین

دیوان عدالت (نقض آرا در محاکم قضایی  -3

 )اداري

اجراي سیاست خودکفایی شهرداري و فقدان  -4

  هاي جایگزین کسب درآمد پایدار شهري روش

واحد مدیریت ساخت و ساز و کنترل ساختمان در چارت ایجاد یک  -

  ها سازمانی شهرداري

تعامل، همکاري و رسیدن به  هاي مختلف هماهنگی بین ارگان ایجاد -

 ،و استانداري يربط اعم از شهردار والن ذيوبین مس ي وحدت رویه

معتمدان محلی شورایاران، هاي نظارتی و نظام مهندسی،  دستگاه

  همکاري شهروندانمشارکت و 

 ها   هماهنگی دیوان عدالت اداري با آراي کمیسیون -

 ي استانی دیوان عدالت اداري  شعبهایجاد  -

هاي  گذاري  سرمایهمنظور   ها به اختیارات قانونی به شهرداري اعطاي -

  شهري، استفاده از مالیات بر صنایع شهري 

  نگارندگان :منبع

  

  اه تشون یپ

1- City Profile

 رشد، اي از مشخصات کالبدي شامل فرم، سیما و منظر نیمرخ شهري به مجموعه -

  .اندازه جمعیتی شهرها اشاره دارد ارتفاعی شهر و

2- Building Cods 
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  منابع و مآخذ

جلد  ،شهر پذیري آسیب کاهش در شهرسازي نقش ).1374( حسن احمدي، -1

 .زلزله مهندسی و شناسی زلزله المللی بین ي سسهوم دوم، انتشارات

 ساختمانی تخلفات ):1388(تهران  شهرداري صد ي ماده يها کمسیون کل اداره -2

 .وعلل آن ها ویژگی، تهران در

سازمان  ، انتشاراتهاي شهري آشنایی با محدوده ).1390(بصیرت، میثم  -3

  . هاي کشور،چاپ اول ها و شهرداري دهیاري

 ساختمانی، تخلفات کالبدي آثار بررسی ).1372( روي، مجید بهشتی -4

 . دانشگاه تهران هنرهاي زیبا، ي ارشد، دانشکده کارشناسی ي دوره ي نامه پایان

صد  ي هاي ماده ثیر کمیسیونابررسی ت). 1391( منفرد و کالنتري بهمنی -5

در کنترل تخلفات ساخت و ساز، چهارمین کنفرانس برنامه ریزي و  ،شهرداري

  .مدیریت شهري، مشهد

 ،غیرمجاز سازهاي و ساخت انگاري جرم بررسی .)1389( پرویزي، سیروس -6

 يها پذیري اماکن و شریان زلزله و آسیب اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران،

 .تهران حیاتی،

نقش و اهمیت زمین در  ).1381( نژاد احمد پورمحمدي، محمدرضا و خلیل -7

نمونه (شهري و سازکارهاي رسیدگی به تخلفات ساختمانی  ي هاي توسعه طرح

  .دهم ي شماره ،علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز  مجله ،)موردي شهر تبریز 

 ،قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداري ).1386( منصور ،جهانگیر -8

  .تهران ،، نشر دیدار، چاپ پانزدهمتدوین

 تخلفات تعامل فضایی تحلیل).  1389( همکاران و آبادي، علی زنگی -9

 علوم ، مجله مدرساصفهان شهر مناطق :از زلزله ناشی پذیري آسیب و ساختمانی

  . دوم ي چهاردهم، شماره ي فضا، دوره آمایش و ریزي برنامه انسانی



                         ...  بر اساسشهرداري  قانون 100ي ماده ها شناسی تخلفات موضوع کمیسیون آسیب

 بر تهران شهر بر حاکم فضایی الگوي تاثیر بررسی ).1389( الناز سرخیلی، -10

  .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی ي نامه پایان ،ساختمانی فاتلتخ بروز

 از حاصل درآمدهاي شناسی آسیب).1388( مجتبی رفیعیان، الناز و ،سرخیلی -11

 همایش سومین برتر ، مجموعه مقاالتتهران شهرداري در ساختمانی فاتتخل

  .تهران ،»هکارها را و شهرداري، مشکالت مالیه«

 چاپ سوم، انتشارات ،شهري يها ساز و ساخت ).1383( احمد سعیدنیا، -12

 .کشوري ها دهیاري و ها شهرداري سازمان

   .تهران ،جلد اول، نشر میزان ،آیین دادرسی مدنی ).1382( عبداهللا ،شمس -13

 مکانی پراکنش - مالحظات فضایی). 1390( پور، مسعود و همکاران، صفایی -14

کنفرانس کلی  ،کالنشهر اهواز 2 ي منطقه ي تخلفات کمیسیون ماده مطالعه

  .پایدار و عمران شهريي  توسعه

 موانع اجرایی ضوابط). 1385( محمدرضا ،پورمحمدي و، محمد ظاهري -15

از تخلفات  جلوگیري  جهت راهکارهاي مناسب در ي هیشهرسازي و ارا

اجتماعی مجله علوم انسانی و ، )موردي کالنشهر تبریز ي مطالعه( ساختمانی

  . شماره بیست وچهارم ،دانشگاه تبریز

 نشر مجد، چاپ اول، ،حقوق شهري و شهرسازي ).1385( غالمرضا کامیار -16

  .تهران

 ،هفتم چاپ. منوچهر صبوري،ي  ترجمه ،شناسی جامعه ).1381( آنتونی گیدنز، -17

  .تهران ،نی نشر

  .تهران میزان، نشر ین دادرسی مدنییآ  ).1381(جالل الدین،مدنی -18

 نظام طراحی شهري؛ ساز و ساخت هدایت و کنترل).1389( مشیري، شهریار -19

  ي هفتم شماره پنجم، سال شهر، هویت ي ، نشریهکارآمد
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، تنها ابزار موجود در صد قانون شهرداري ي ماده). 1387(شراره  معدنیان، -20

جدید در مقررات لزوم تدوین مباحث : تحقق مقررات ملی ساختمان، محور دهم

  .ملی ساختمان و نقد مباحث موجود

 ي شماره ،ها شهرداري ي ماهنامه ساختمانی، تخلفات .)1380( جالل معصوم، -21

   .ها سازمان شهرداري انتشارات، 33

  .تهران دارنشر دی، ها قانون شهرداري ).1383( جهانگیر ر،منصو -22

  .تهران ،نشر دیدار ،اسالمیقانون مجازات  ).1385( جهانگیر ،منصور -23

مرکز آموزش قضات  ،ین دادرسی مدنییآ ي جزوه ).1381( علی ،مهاجري -24

  .روحانی، قم

 ،تخلفات ساختمانی در نظام حقوق ایران .)1383( هللامهدي قوشچی، زیدا -25

  .،تهران انتشارات جنگل، چاپ دوم

 از جلوگیري چگونگی اصالح و بازنگري ).1388( دیارگاه مشاور مهندسین -26

  .جلد اول آن، به رسیدگی و ساختمانی فاتتخل

 از جلوگیري چگونگی اصالح و بازنگري .)1388( دیارگاه، مشاور مهندسین -27

  .جلد اول ،آن به رسیدگی ساختمانی و فاتتخل

- 17493 ي شماره  رسمی ي روزنامه 25/1/1381-552/7 ي شماره ي نظریه -28

24/12/1383.  

چاپ سوم،  ،شهرسازي قوانین و شهري حقوق ).1385( اهللا فضل هاشمی -29

  .تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازي و مطالعات مرکز انتشارات

30- Code de la Construction et de l’ habitation, See: http://www. 
legifrance. gouv. fr. 
31- Code Paniel, http://www. ligifrance. gouv. fr 
32- Code Paniel, Urbanisme, http://www. legifrance. gouv. fr 
33- Sealing of Unauthorised Construction Rules, 1986, Dehli, 
Published by Akalank Kumar Jain, 2008. 
34- The Dehli Municipal Corporation Act, 1957, Dehli, Published 
by Akalank Kumar Jain, 2008.  
35- The New Dehli Municipal Coucil Act, 1996, Dehli, Published 
by Akalank Kumar Jain, 2007. 


