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 چکیده

نقض قوانین و  تخلفات ساختمانی .ها استشهرداری ۱۰۰تخلفات ساختمانی در ایران عموماً همان تخلفات مذکور در ماده      

ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان را می گویند و انواع مختلفی اعم از ساختمان بدون 

تحلیلی به بررسی اقسام تخلفات ساختمانی ناظرین -به روش توصیفی تحقیق حاضر می باشد.  .پروانه، اضافه تراکم، کاربری و..

در نظام حقوقی ایران، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام می پردازد و نتایج یافته ها حاکی از آن است که ساختمان 

له مهمی که در این زمینه مورد مهندسی و مهندس ناظر، امر نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهری را برعهده دارند. مسئ

 محدوده در مجاز غیر ساز و ساخت امر در ساختمانی ناظرین مدنی بررسی قرار خواهد گرفت شرایط تحقق و مبانی مسئولیت

شهرها و همچنین مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و پرداخت خسارت است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که مهندس 

مهندسی، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی در قبال تخلفات در ساخت و سازها در محدوده شهرها دارای ناظر و نظام 

مسئولیت مدنی بوده و  نظریه تقصیر مبنای مسئولیت آنهاست،بدین معنی که هر یک ناظرین برحسب و به میزان تعهداتشان در 

مسئولیت مدنی ناظرین ساختمان پرداخت خسارت و جریمه قبال تخلفات در ساخت و سازها متعهد هستند. ضمانت اجرای 

است. مهمترین مراجع رسیدگی به تخلفات در ساخت و سازها در محدوده شهرها هم کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت 

 اداری و دادگاه های عمومی هستند. 

 ناظرین تخلفات ،ساختمان،کلیدواژه ها: 

  

 
  25/11/1400تاریخ پذیرش:    5/10/1400تاریخ دریافت:  - 1
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی.- 2
 کارشناس ارشد حقوق عمومی.- 3
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 مقدمه:

ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و خلف ت

مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده 

 .داریها و تبصره های یازده گانه آن استقانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهر

هرگاه تأسیسات و بناهایی برخالف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضایشهرداری موضوع 

شهر )با درکمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور )با انتخاب وزیر کشور( و یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای 

انتخاب شورای شهر( مطرح می شود و پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال 

دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای اداء توضیح 

اه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه شرکت می کند، ظرف مدت یک م

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

کرد در صورتیکه تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی  مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ نماید. .از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید

را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن  هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید

 .عوارض از مالک دریافت خواهدکرد
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 مسئولیت مدنی

 اثر بر مذکور زیان آنکه از اعم دارد دیگرى به وارد زیان جبران به شخص که التزامى و تعهد از است عبارت مدنى مسئولیت

 مدنى مسئولیت.باشد او تصرف یا مالکیت تحت اموال و اشیاء از ناشى یا و او به وابسته اشخاص عمل یا مسئول شخص عمل

 افراد به زیان ورود به منوط قانونى مسئولیت تحقق بنابراین. کنند وارد خسارتى دیگرى به افرادى یا فرد که شودمى محقق هنگامى

 مدنى مسئولیت در کهحالى در. گیردمى قرار مالک جامعه به وارده خسارت کیفرى، مسئولیت در که تفاوت این با. است جامعه یا

 آورزیان عمل یک که دانست باید. است موردنظر فرد به وارد زیان یا خصوصى زیان بلکه نیست مطرح جامعه به وارده خسارت

 قتل یا جرح موجب مباالتىبى یا احتیاطىبى اثر بر که اتومبیلى راننده مثال طوربه. شود جامعه هم و فرد زیان موجب هم تواندمى

 دیگرى و( جزائى مسئولیت) عابر به وارد بدنى صدمه و جرح از ناشى مسئولیت یکى: کندمى پیدا مسئولیت نوع دو شودمى عابرى

 هم باید اىراننده چنین(. مدنى مسئولیت) متوفی شخص ورثه به وارد زیان یا مجروح شخص به وارد مادى زیان علتبه  مسئولیت

 مدنى مسئولیت آنکه بدون کندمى پیدا تحقق جزائى مسئولیت فقط مواردى در اما. کند تحمل را شده وارد خسارت هم و مجازات

 وجود مدنى مسئولیت فقط موارد بعضى در برعکس. کشور عالى مصالح علیه توطئه یا قاچاق اسلحه حمل مانند باشد داشته وجود

 .شودمى طرف مالى زیان موجب و کندمى تصادف دیگر اتومبیل یا غفلت و احتیاطىبى اثر بر اتومبیلى راننده کهموردى  مانند دارد

 آن تبیین می شود. اهمیت هدف و در گفتار سوم در ادامه در گفتار اول، مسئولیت مدنی بررسی می شود، در گفتار دوم،

 مفهوم مسئولیت مدنی

 بـرابر گویند درشخص ناگزیر از جبران خسارت باشد مـی هرگاه دارد بر این مبنا کهمسئولیت مدنی ریشه در حقوق خصوصی 

باشد.در شود که مـوضوع این رابطه با بدهی،جبران خسارت میبرقرار مـی هاآن ی دینی میانمسئولیت مدنی دارد و رابطه دیـگری

عـدم  باید قراردادی که در (52: ۱386کنند.)کاتوزیان،می تقسیم ادیبه قراردادی و خارج از قرارد را حقوق مدنی مسئولیت مدنی

 غیر قراردادی تقصیر بدون اینکه قراردادی منعقد شود، اقدام یکی موجب زیاد دیگریشده است. در اجـرای تـعهد ثابت شود ولی

ان مسئولیت مدنی خاص مورد بررسی در این قسمت مسئولیت قهری تحت عنوان مسئولیت عام و مسئولیت قراردادی تحت عنو

 قرار گرفته است.

 هدف مسئولیت مدنی

 جبران خسارت

ترین هدف مسئولیت مدنی نبوده است،زیرا در جـوامع ابـتدایی بـه دلیل ضمانت از نظر تاریخی،جبران خسارت نخستین و مهم

نوان عـاملی بـری اختالل نظم اجتماعی یا حتی مسئولیت مدنی وکیفری به آن بیشتر به ع اجرای مذهبی و کیفری خطا و اختالط

 شد.اما ، با جدا شدن مسئولیت مـدنی از مـسئولیت کـیفری و گناه،جبران خسارت به صورت یکی ازنظم کیهانی نگریسته می
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 هدف هم مسئول فرد مجازات داشت مجازات و انتقام جنبه خسارت جبران بدوی جوامع در مسلم مسئولیت مدنی درآمد. هایهدف

 در حقوقی عظیم تحوالت و جوامع رشد. یافت تغییر وضع این تمدن پیشرفت با خسارت جبران هدف هم و داشت بازدارندگی

اگرچه مقصود از مسئولیت جزایی نیز جبران خسارت وارده است اما فلسفه .زد رقم مدنی مسئولیت میان در را تفاوتهایی کشورها

  .باشدمسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت شخص زیاندیده میاین جبران خسارت با در 

  زیاندیده رضایت جلب

 زیان متوجه بیشتر مسئولیت نوع این ایجاد در حقوق، و دارد قرار مدنی مسئولیت توجه کانون در مختلف جهات از دیده زیان

 از حمایت و دیده زیان حقوق تضمین مدنی مسئولیت اصلی مبنای که باورند این بر برخی که چندان زیان، کننده وارد تا است دیده

 (9۰: ۱374)بادینی، .باشد می او

 زیان با ارتباط در مدنی مسئولیت هدف تنها پول مبلغی پرداخت صورت به خسارت جبران شود می گمان معموالً آنچه برخالف

 مسلم های هدف از یکی نیز خواهان حقوق به نسبت تجاوز رفع و آینده در خسارت ورود از جلوگیری و جبران بلکه نیست دیده

 نمی ممکن است، معنوی کامالً و ندارد مالی و اقتصادی ماهیت که حقوقی از ناشی آسیب بر خسارت جبران.است مدنی مسئولیت

 زیان از دلجویی یا خاطر ارضاء همانا که گرفت نظر در مدنی مسئولیت برای را دیگری هدف باید آن توجیه برای رو این از. باشد

: ۱385)باریکلو،. گیرد می صورت دیده زیان احساساتی و روانی تعادل ایجاد جهت تنها دیده زیان به مبلغی پرداخت و است دیده

4۰) 

 برخی حقوق در که خواهان حقانیت اثبات برای راهکاری عنوان به تنبیهی خسارت پرداخت به خوانده الزام بر حکم صدور

 هنگام به که است خسارت پرداخت نوعی تنبیهی خسارت. کند می دنبال را هدفی چنین نیز گیرد می قرار استفاده مورد کشورها

 (56: 1394)کاتوزیان، شود. می داده دادگاهها سوی از استثنایی احوال و اوضاع و شرایط در و ضرر

 اشخاص سایر اقدامات از جلوگیری با جامعه در نظم ایجاد

 مسلم آنچه. گیرد می برعهده را عمومی حقوق نظارتی نقش طریق این از شهروندان آزادی و حقوق تضمین با خصوصی حقوق

 ایمنی بر را شخصی های خواسته و گیرند می نظر در را خود منافع تنها اشخاص مدنی مسئولیت نبودن صورت در اینکه است

 همواره و کنند توجه نیز سایرین منافع به تا دارد می وا را افراد مدنی مسئولیت اجراهای ضمانت لذا داد خواهند ترجیح دیگران

 به را آن از ناشی خسارت و حوادث میزان مدت دراز در البته امر این گیرند پیش در است مطلوب اجتماعی نظر از که را رفتاری

 چون دیگری ضمانتهای برقراری با که است این شایسته رو این از  (32۱: ۱394)کاتوزیان،داد.  خواهد کاهش توجهی قابل میزان

( به نظرنگارنده میتوان 327)همان، ص .کرد اقدام جامعه در نظم تامین هدف به مالی و اداری صنفی، کیفری، اجراهای ضمانت

 اهداف مورد اشاره به درستی اهداف مسئولیت مدنی را بیان کرده است.
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 تخلف ساختمانی 

 در این مبحث مفهوم تخلف ساختمانی و دالیل تخلف ساختمانی بررسی می شود.

 مفهوم تخلف ساختمانی

  (۱389واگذاشتن امری است.)دهخدا،تخلف به معنای بازایستادن و عقب ماندگی، درنگ، توقف و 

عدم رعایت ضوابط و مقررات اما در علم شهرسازی و برنامه ریزی شهری این واژه به معنا و کاربرد دیگری آورده می شود. 

ساخت و ساز شهری که برای تضمین کیفیت زندگی در شهر و ساختمان های شهری و رعایت عدالت و منافع عمومی تدوین شده 

ساختمانی محسوب می گردد. به عبارت دیگر اقدام یا اقدامات بر خالف ضوابط و مقرراتی را که رعایت آنها توسط  اند، تخلف

مقامات مسئول شهری در رابطه با فعالیت های ساختمانی)احداث، نوسازی یا تغییرات اساسی بنا( و نیز در بهره برداری از بنا رعایت 

ت ساختمانی نامیده می شود. ساختمان های دارای تخلف ساختمانی در ادبیات جوامع آن ضروری تشخیص داده شده است، تخلفا

، مسکن یا بنای 4گوناگون بسته به قوانین حاکم بر جوامع، با اصطالحات متفاوتی تعریف شده اند. مسکن یا بنایی غیر قانونی

بنای نابهنجار و ... از این جمله اند. بناهای غیرقانونی بناهایی ، 8، بنای سازماندهی نشده7، غیررسمی6، بنای کنترل نشده5غیرمجاز

هستند که بدون اجازه، جواز قانونی و اداری و در غالب موارد بدون کنترل و بررسی مهندسی معمول، ساخته می شوند. ساختمان 

بر ساخت های غیرقانونی بیشتر مهیز می  ها به دالیل گوناگون می توانند غیر قانونی باشند، چشم پوشی کردن از بناهای غیرقانونی

زند. وضعیت بناهای غیرقانونی در طول زمان از نظر قانونی میتواند تغییر کند. آنچه امروزه بنای غیرقانونی خوانده می شود می تواند 

 (Kahraman, 2006: 515-526 ) فردا تحت شرایطی قانونی محسوب شود.

یا نوعی قانون شکنی است که با توجه به ماهیت آن، غالبا در زمینه شهری روی می  تخلفات ساختمانی اقداماتی غیر قانونی

دهد، تخلفات ساختمانی، از یک سو به دلیل اهمیت بیشتر رعایت استانداردهای ساختمانی در محیط شهری و ضرورت هماهنگی 

 -دارد، به این معنی که ویژگی های فضایی بیشتر ساختمان های شهری که با یکدیگر در تعامل هستند، جنبه شهری بودن بیشتری

محیطی شهر به وجود آورنده این ناهنجاری خاص است. از سویی دیگر شهرنشینی فرصت های بیشتری را برای ارتکاب عملی بر 

فراهم  خالف قانون ایجاد کرده و فقدان یا ضعف کنترل های غیر رسمی اجتماعی، زمینه را برای فعالیت های بر خالف قانون بیشتر

 (۱385می سازد. )السان،

 
4 -Illegal 
5 -Unauthorised 
6 -Uncontrolled 
7 -Inormal 
8 -Unorganised 
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 تخلفات ساختمانی به عنوان یکی از جرایم شهری

تخلفات ساختمانی را می توان نوعی جرم قلمداد کرد. وجه تمایز این جرم از سایر جرایم شهری، شهری بودن آن و تداوم این 

فظ نموده یا از دست داده باشد و اثرات و تبعات جرم در ساختمان است که می تواند وابستگی خود را به فرد یا افراد قانون شکن ح

 آن می تواند در کوتاه مدت یا بلند مدت آشکار شود یا هرگز قابل تشخیص نباشد. 

از سویی دیگر بسیاری از جرایم و خالف های نظیر دزدی، قتل و غیره در مقطعی از زمان انجام میشوند و عین عمل خالف در 

خلف ساختمانی در صورت عدم رفع یا اصالح تا هنگام ساخت مجدد بنا یا حتی پس از آن می تواند طول زمان تداوم ندارد. اما ت

دوام یافته و تبعات خود را داشته باشد و نکته سوم تبعات معموال نامشخص یا به دشواری قابل تشخیص تخلفات ساختمانی است. 

ها برای عموم آشکار است تشخیص اثرات تخلفات ساختمانی به عبارت دیگر در حالی که مضرات یا زشتی غالب جرایم و خالف 

بر شهر و شهروندان به سختی ممکن است و یا می تواند در درازمدت معلوم گردد. همچنین با توجه به تخصصی بودن ضوابط و 

دید حقوقی، اگرچه مقررات ساختمانی، بخش کثیری از مردم از اهمیت رعایت این ضوابط بی اطالع هستند. اما از سویی دیگر از 

 (268: ۱387تخلفات ساختمانی جز اعمال ممنوعه هستند ولی هر عمل ممنوعه ای جرم محسوب نمی شود. )کامیار،

به این ترتیب غالبا عدم رعایت ضوابط ساختمانی به طور مستقیم برخاسته از نیازها و شرایط نامساعد مردم بوده، وجود تردید 

در قطعیت و اهمیت رعایت اکثر ضوابط ساختمانی و شهری و نگاه قوانین برخی جوامع به تخلف ساختمانی منجر به غیر کیفری 

راین از این حیث می توان تخلف ساختمانی را در حد یک ناهنجاری شهری به حساب محسوب شدن این خالف می گردد. بناب

 آورد. 

 تخلفات ساختمانی به عنوان یک ناهنجاری شهری

( قوانین را ۱52: ۱38۱ گیدنز، بی هنجاری یا ناهنجاری اجتماعی غالبا در حیطه مطالعه جامعه شناسان مطرح می گردد.)

توسط حکومت ها به عنوان اصولی که شهروندانشان می بایست از آن پیروی کنند تعریف شده اند هنجارهایی تعریف می کند که 

و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمی کنند از ضمانت های اجرایی رسمی استفاده می شود. هنجارها به زندگی اجتماعی خصلتی 

مقررات ساختمانی را نیز می توان هنجارهایی تعریف شده  منظم و قابل پیش بینی می بخشد. با توجه به این تعریف، ضوابط و

توسط مدیریت شهری و به منظور تظیم نظم، عدالت و توسعه همه جانبه شهر تلقی نمود که برای انحراف از این هنجارها، ضمانت 

رد که در جوامع امروزی اجرای رسمی در نظر گرفته شده است. دورکیم مفهوم بی هنجاری را برای اشاره به این فرض به وجود آو

معیارها و هنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدید جایگزین گردند، تضعیف می شوند. بی هنجاری زمانی وجود دارد که 

( به این ترتیب جامعه شناسان ۱59ص گیدنز،پیشین، معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی وجود ندارد. )

ده اند که ناهنجاری های شهری را برخاسته از ناسازگاری هنجارها یا قوانین با جامعه یا عدم به روز رسانی و بازنگری آنها تالش کر

 تعریف کنند. 
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از این حیث تخلفات ساختمانی را نمی توان ناهنجاری های شهری تلقی نمود که هنجارهای تنظیم شده در جهت تنظیم نظم 

ناسازگاری این ناهنجاری ها با ساختار جامعه، از علل به وجود آمدن آنهاست. الزم به توضیح است که توسعه شهری عدول کرده و 

قرار دادن تخلفات ساختمانی در زمره جرایم شهری و ناهنجارهای شهری بدین جهت بوده است که بتوان با توجه به موضوع این 

 جرایم شهری و ناهنجاری های شهری در حوزه عمومی آن بهره گرفت.پژوهش از نتایج یافته های محققان در رابطه با علل وقوع 

 دالیل تخلفات ساختمانی

علی رغم اینکه در فرآیند تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی تالش در جهت حداقل بودن آنها و مدنظر قرار داده شدن      

های ساختمانی محدودیت تلقی می گردد لذا سودآوری  منافع عموم یا حداکثر جامعه است، این ضوابط برای غالب افراد و فعالیت

و رجحان خواسته های شخصی افراد می تواند به وقوع تخلفات ساختمانی در هر جامعه ای بیانجامد. گیدنز می گوید که هرجا 

نون را نقض کند.) قانون وجود داشته باشد جرم نیز وجود دارد. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قا

 (.بنابراین عدول از ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری نیز امری عادی نیست.۱52ص پیشین، گیدنز،

اما نوع و شدت وقوع تخلفات ساختمانی است که آنرا در برخی جوامع تبدیل به معضلی پیچیده و یا موضوعی قابل کنترل می 

یات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نحوه مدیریت شهری آن جامعه و سازد. این نوع و شدت در هر جامعه ای به خصوص

نظام شهری وابسته است. اینکه غالب مطالعات موجود در رابطه با تخلف ساختمانی در جوامع جهان سوم و کالنشهرهایی با مسائل 

و )برزیل(، بلگراد )یوگسالوی(، اولد سالت حل نشده اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی نظیر ژوهانسبورگ )افریقای جنوبی(، سائوپائول

)اردن(، ایبادان و بنین)نیجریه(، جاکارتا )اندنزی(، پونه )هند( انجام شده است، نشان دهنده شدت بیشتر وقوع تخلفات ساختمانی 

 :Kapoor, 2008در جوامع جهان سوم و یا مسأله آمیزتر بودن برخورد و کنترل این قبیل ساخت وسازها در این جوامع است. )

عالوه بر این، عدم رعایت ضوابط ساختمانی در شهرهای بزرگ در برخی قسمت های شهر که با مسائل عمده (..3۱۱-3296 -38

تری از نظر فقر مالی و آگاهی روبه رو هستند حادتر است. برای مثال مناطق حاشیه نشین، زاغه ها و پیرامون ها که غابال سکونتگاه 

م سواد و جذب نشده در مناطق مناسب شهری هستند، یکی از بخش های عمده غالب کالنشهرهای موجود در اقشار کم درآمد، ک

جوامع جهان سوم است که یا مسئله تخلفات ساختمانی در انواع و سطوح مختلف رو به رو هستند. در این مناطق غالب مردم رعایت 

مه یا جمعی از ساکنین اتفاق می افتد تا جاییکه شرایط زندگی را ضوابط ساختمانی به طرق مختلف، در سطوح متفاوت و توسط ه

بسیار نامناسب و غیر بهداشتی می سازد عدم دسترسی به خدمات و تسهیالت ضروری زندگی نظیر آب آشامیدنی، برق، فاضالب، 

اف درختان و ساختمان ها به معابر تنگ و نامنظم و بدون زیرسازی و روسازی مناسب، جمع شدن زباله و فاضالب در معابر و اطر

دلیل نبود سیستم جمع آوری زباله و فاضالب، ساختمان های غیر مستحکم با مصالح نامناسب و غیر بهداشتی. نبود فضاهای عمومی 

و بازی کودکان، جمعیت زیاد واحدهای مسکونی از ویژگی های این مکان ها است. تصرف غیرقانونی زمین، احداث بنا بیش از حد 

، عدم رعایت فاصله الزم با بناهای همجوار، پیش روی بیش از حد بنا در معابر، استحکام پایین ساختمان، استفاده از مصالح مجاز

نامناسب در بنا، تفکیک غیر قانونی زمین و ساختمان از موارد عمده و قابل توجه تخلفات ساختمانی اتفاق افتاده در این مناطق است. 
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کشاورزی، سبز و ارزان قیمت پیرامون شهرها بدون داشتن زیرساخت های الزم به زیرتوسعه و ساخت و در این روند، زمین های 

 ساز رفتند.

الزم به توضیح است که موضوع سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی به دلیل جذابیت ایجاد شده برای شهرهای بزرگ، 

مرفه به نواحی حومه ای با شرایط مساعد اقلیمی پیرامون شهرها، در هجوم مهاجران به شهرها، نیاز به مسکن و مهاجرت اقشار 

مناطق و شهرهای زیادی از جمله در جوامع توسعه یافته رخ داد. مسأله اصلی در سکونتگاه های غیررسمی نیاز شهروندان و مهاجران 

ه مسکن به گروه های متقاضی به کاهش به مسکن مناسب و قابل استطاعت بود که بهره گرفتن از سیاست های درست تأمین و ارائ

این سکونتگاه ها و یا بهبود وضع آنها انجامیده و اتخاذ سیاست های نامناسب منجر به تشدید مسائل و گسترش این از سکونتگاه 

ا و یا بهبود ها و یا بهبود وضع آنها انجامیده و اتخاذ سیاست های نامناسب منجر به تشدید مسائل و گسترش این نوع از سکونتگاه ه

وضع آنها انجامیده و اتخاذ سیاست های نامناسب منجر به تشدید مسائل و گسترش این نوع از سکونتگاه ها شده است. بنابراین به 

طور کلی میتوان گفت خصایص عمومی جوامع بر میزان بروز تخلفات ساختمانی به طور گسترده اثرگذار بوده است و بالطبع شرایط 

ایجاد شده ناشی از تخلفات ساختمانی منجر به تشدید وضعیت نامتعادل محدوده در ابعاد مختلف اجتماعی،  نامناسب فیزیکی

اقتصادی، فیزیکی و محیطی می گردد. به عبارت دیگر میتوان از یک طرف وجود تضاد فرهنگی، سستی بنیان های فرهنگ شهری، 

هداف و وسیله رسیدن به اهداف و وسایل رسیدن به اهداف که در این عدم تعلق به محیط شهری، ارزش ها و هنجارها. تضاد بین ا

گروه از مناطق شدیدتر است را عوامل زمینه ساز ارتکاب به تخلف ساختمانی دانست و از طرف دیگر فرم کالبدی برنامه ریزی 

ن های رها شده، عدم وجود نشده محدوده شهری، معابر تنگ و تراکم بیش از حد جمعیت در محدوده، وجود زمین ها و ساختما

نظم بین ساختمان ها، نبود فاصله مناسب بین ساختمان ها و وضعیت نامناسب بهداشتی چنین محدودهایی را عوامل جرم زا و نیز 

 به وجود آورنده تخلفاتی از تخلفات ساختمانی دانست. 

 شهری های طرح ساختمانی در تخلفات

یکی از ابزارها و روش های مداخله دولت در امور شهرها، طرح های توسعه شهری می باشد که زیر مجموعه ای از سلسله       

مراتب برنامه ریزی در سطح کشور قلمداد می شوند. این طرح ها نیز به نوبه خود و با توجه به قوانین و مقررات جانبی، دارای زیر 

قع ابزارهای تحقق اهداف هر طرح به شمار می روند. یکی از ابزارها و شیوه های کنترل و هدایت و مجموعه هایی هستند که در وا

برنامه ریزی که از بطن مجموعه قوانین جاری شهرسازی و طرح های توسعه شهری استخراج می شود، مقررات ساختمانی است 

دی و نحوه استفاده از اراضی و ساختمان ها و شبکه که به طور عمده در سه موضوع: ضوابط تفکیک اراضی، ضوابط منطقه بن

( در این میان تحقق ضوابط منطقه بندی و نحوه استفاده از زمین منوط به اقداماتی است 55: ۱369گذربندی ها اصلی است. )هاشمی،

زی صورت می گیرد. که در شهرها در مورد صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت بر فعالیت ها و عملیات ساختمانی و شهرسا

بنابراین در مجموع؛ مقررات مربوط به ساختمان، از رایج ترین و در عین حال ضروری ترین ابزارهای کنترل، هدایت و برنامه ریزی 

برای توسعه شهرها قلمداد می شوند. به زبان ساده مبنای مقررات مربوط به ساختمان ها عبارت است از اینکه ساختمان های جدید 
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چه ضوابطی ساخته شوند؟ همچنین ضوابط و مقررات مربوط به ساختمان ها چگونگی نگهداری و مرمت ساختمان های  باید با

 موجود و قدیمی را مشخص می کنند. 

امروزه مقررات ساختمانی عالوه بر ایمنی در برگیرنده ی شرایط زیبایی ظاهری بنا نیز می شوند. این ضوابط مخصوصا در 

 (38: ۱373از توسط بخش خصوصی وسعت بیشتری دارد خیلی مهم و اساسی هستند. )دالل پور محمدی،جاهایی که ساخت وس

تمام ساخت و سازهای یک شهر باید بر اساس معیارهای تعیین شده در مقررات شهرسازی و ساختمانی انجام گیرد و این قوانین 

ر شهر روشن می کنند. وظیفه شهرسازی تعیین استانداردها و و ضوابط شهرسازی که تکلیف شهروندان را در ایجاد هرگونه بنایی د

ضوابطی است که با ویژگی های جامعه متناسب باشد. اما عامه مردم ایران با برنامه ریزی شهری آشنایی محدودی دارند. بیشتر مردم 

لین باری که شهروندان به برنامه ریزی از مراحل برنامه ریزی و اهمیت آن در زندگی روزمره خود نیز چندان آگاه نیستند. معموال او

شهری یا شهرسازی توجه می کنند هنگامی است که برای احداث ساختمان یا محل کسب و کار خود، به شهرداری مراجعه می کنند 

آن را تا پروانه ساختمان بگیرند. در این زمان رابطه شهروند با شهرسازی بسیار سطحی است و بدون آشنایی با قوانین و مقررات 

 (.64ص پیشین، مانعی در رسیدن به خواسته های خود یا ابزاری در دست شهرداری برای کسب درآمد می پندارند. )هاشمی،

تخلفات ساختمانی، بی اعتنایی به قوانمندی موجود در عرصه ی ساخت و ساز شهری بوده و یکی از پیامدهای منفی اجرای 

وشایند از سوی سازندگان ساختمان ها قلمداد شده و رایج گشته است. تخلفات طرح های توسعه شهری به صورت بازتابی ناخ

ساختمانی قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان سازی است. و در حال حاضر مقوله ای آشنا در عرصه ی 

ی از ساختمان هایی که ساخته شده فعالیت های ساختمانی و شهرسازی کشور است و شاید به جرأت بتوان گفت شمار قابل توجه

یا می شوند نشانه هایی از تخلف ساختمانی را در خود دارند. مظاهری از بی نظمی ها که در ستیز با تمایالت فطری انسان ها به 

حال  ایجاد نظم دهی در آنچه می سازند قرار دارد. حداقل پنج حوزه ی مهم فکری در ارتباط با شهر می توان برشمرد که در عین

 دارای رابطه ای منطقی و قابل توجه با تخلفات ساختمانی نیز می باشد. 

طرح های توسعه شهری، عموما کالبدی هستند و در آنها استفاده از زمین و منطقه بندی و ... معین شده و ضوابط و مقررات     

به نظامت تدوین شده فوق برای فعالیت های ساخت  کلیه موارد فوق تهیه و تنظیم می گردد. تخلفات ساختمانی در واقع بی اعتنایی

و ساز شهری است. به عبارت دیگر و به طور مستقیم تخلفات ساختمانی پی آمد طرح های توسعه شهری است. یعنی چون قبل از 

انی وجود ظهور طرح های توسعه شهری و به ویژه قبل از اینکه چنین طرح هایی وجهه قانونی به خود بگیرند اصوال محک و میز

نداشته است تا ساختمانی را بشود در مقایسه ی با آن خالف یا درست قلمداد کرد. بنابراین تخلفات ساختمانی با بودن طرح های 

 توسعه شهری است که معنی و مفهوم پیدا می کند و در جریان و فرآیند اجرای طرح های شهری به دو شکل زیر ظهور می یابد. 

با نیازهای واقعی شهر و به خاطر عدم مشارکت مردم در فرآیند تهیه طرح، مشارکت مردم در جریان در پی عدم انطباق طرح  -

اجرای آن حاصل نشده و آنان را به سوی وقوع تخلف سوق داده است. به عنوان مثال در نظر گرفتن پیلوت در ضوابط ساختمانی 

ا می توان ذکر کرد که بدون توجه به شرایط اقتصادی جامعه شهرهای کوچک و تأکید بر تأمین پارکینگ ها در داخل ساختمان ر

 شهری، فرهنگ آنها و نیز نیازمندی های ترافیکی آنها صورت می گیرد. 
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تخلف حاصل برخورد و اصطکاک منافع فردی و منافع جمعی)جامعه( بوده و مالک نه به جهت نارسایی طرح شهری بلکه به  -

نون شکنی و عدم رعایت مقررات ساختمانی می نماید. همانند تجاوز از درصد مجاز طولی، انگیزه کسب منافع بیشتر اقدام به قا

 (43: ۱372روی، اشغال صد در صد سطح، ایجاد اضافه بنای مازاد بر تراکم مسکونی، افزایش طبقات و غیره. ) بهشتی

تخلفات ساختمانی وجود دارد و این به هر حال واقعیت این است که یک رابطه علت و معلولی بین طرح های شهری و 

رابطه بی شک به لحاظ ایجاد محدودیت هایی است که طرح برای به حداکثر رساندن  منافع جامعه شهری داشته است. برخی از 

مالکین ناچار به تحمل ضررها و خسارات وارده به منافع فردی خواهند بود و چنانچه سیستم نظارتی و کنترل صحیح و کارآمدی 

 این رابطه حکمفرما نباشد بی شک تضاد منافع، شهر را به سوی بحران پیش خواهد برد.بر 

 پیمانکار و ناظرین ساختمانی

 ساختمانی بررسی می شود. ناظرین و در این مبحث، مفهوم پیمانکار

 پیمانکار 

موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد ، اجرای یقراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجه معینپیمانکاری 

دولت یا کارفرما )شخص حقیقی یا حقوقی از جمله آن  بیا پیمانکاری، قراردادی است که به موج کاری مقاطعه. بنابراین نمایدمی

شخص حقیقی  در برابر مزد و در مدت معین به عمل یا فروش کاالیی را با شرایط معینیدادن انجام ( مؤسسات و سازمانهای عمومی

د. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک نکنواگذار می مقاطعه کار یا یا حقوقی به نام پیمانکار

 (.۱339 مصوب قانون مالیات بر درآمد ۱۱ماده . )مستفاد از عملی باشددادن کاال یا انجام 

 زیر تقسیم گردیده است:نوع  سهبر  پیمانکاری قرارداد مطابق این تعریف، 

 .پل و راه سازی و تأسیسات دیگر ،یمانکاری ساختمانپ -

 .محموالت نفتیاشخاص، کاال و یمانکاری حمل و نقل پ -

 .پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کاال -

 خورد. پیمانکاری به چشم نمییا قرارداد  مقاطعه کار یا نامی از پیمانکاربه ویژه در قانون مدنی در قوانین مختلف 

 . و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است در لغت به معنی صاحب کارارکان قرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار می باشند. کارفرما 

(http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html ) 

مترادف با »مقاطعه کار«  است و آنرا مدهآدر لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد،  پیمانکار

گفته  در تعریف اصطالحی پیمانکار (http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html. )انددانسته

 راه و غیره( و یا حمل و نقل کاال به صورت عمده باشد. ،بنا، به فعل)ساختمان شغل او تعهد است، پیمانکار شخصی است کهشده 

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html
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که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای صی است حقیقی یا حقوقی شخپیمانکار ، در تعریف دیگر پیمانکار آمده است که

 پیمان(. عمومی شرایط 7 ماده ) .موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است

که ضمن عقد است  کسی مقاطعه کار آمده است باشد،در تعریف اصطالحی »مقاطعه کار« که مترادف با »پیمانکار« میهمچنین 

قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کاالیی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت 

 و مستغالت و مزروعی امالک و درآمد بر مالیات قانون ۱۱ . )مادهعهد نمایدتناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین مجلس م

توان گفت پیمانکار شخصیت حقوقی یا حقیقی است که انجام عمل یا فروش کاالیی را در (.پس می۱6/۱/۱335 مصوب تمبر حق

 گیرد.قی( در مقابل مزد و در مدت معین بر عهده میمقابل کارفرما )اعم از شخصیت حقیقی یا حقو

 

 ناظرین ساختمانی

شود. طبق یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت نکردن کیفیت ساخت و سازهاست که باعث تجاوز به حقوق خاصه افراد نیز می

اصول و مقررات صحیح معماری و شهرسازی ها هستند،تا اول طبق ها موظف به نظارت و کنترل بر آنها و بخشداریقانون، شهرداری

گردد هم ها رعایت گردد. کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری، باعث میایجاد شود و در ثانی نکات ایمنی و فنی در آن

 های ملی در بلند مدت حفظ گردند.کیفیت ابنیه افزایش یابد و هم سرمایه

اند تا در حریم شهرها، طرح جامع حریم را تهیه و در مراجع قانونی جهت  ها موظفریها، شهرداقانون شهرداری 99به استناد ماده  

اند نقشه تفکیکی و افرازی را برای تصویب به شهرداری ها قبل از هر گونه عملیات تفکیک یا افراز اراضی شهری مکلفو دادگاه

 سازد.را در کنترل بر ساخت و سازها را به خوبی نمایان میها ارسال کنند«. این مواد از قانون شهرداری به روشنی نقش شهرداری

ها با توجه به مفاد قوانین فوق، صدور پروانه ساختمان به معنی نظارت مستقیم بر کیفیت احداث ساختمان است. بنابراین شهرداری 

رات شهرسازی ساخته شوند و ثانیا اند بر ساخت و سازهای شهری نظارت کنند تا اوال بر طبق ضوابط و مقربر طبق این بند موظف

ها ها مراعات گردند. در روستاها نیز این نقش به بخشداریکلیه نکات فنی، ایمنی و سایر ضوابط و مقررات که در ساختمان در آن

 ها واگذار گردیده است.و یا دهیاری

دگی و فرهنگ جامعه اثری مستقیم داشته، گذشته از ریزی شهری که با نحوه استفاده از زمین سروکار دارد و بر کیفیت زننظام برنامه

های فنی و یا زیباشناختی از نظر اقتصادی و سیاسی نیز دارای اهمیت است. در جامعه امروزی که شهروندان خواهان نقش جنبه

قادرند از ریزی شهری بوده و در یک نظام حقوقی صحیح ، از طریق اعمال نظارت و کنترل؛ شهروندان فعال تری در برنامه

ها نظارت های سودمند وارد عمل شده و در جهت تأمین منافع عمومی بر دستگاههای زودگذر به نفع حمایت از طرحسودجویی

 نمایند.
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گردند. وزارت راه و شهرسازی بنا بر اولویت شهروندان خود یکی از ارکان اصلی کنترل و نظارت برساخت و سازها محسوب می 

در صدد قانونمند کردن کلیه ساخت و سازها در محدوده قانونی و حرایم شهرها و روستا باشد. این هدف با خود، در وهله نخست 

ها، این یابد. در کنار این فعالیتها و .... تحقق میهای شهری و روستایی، ساماندهی سکونتگاهزمینه سازی از طریق تهیه طرح

سازی جهت نظارت بیشتر مردم هستند. برای مثال اگر شخصی بدون کسب نگهای استانی آن در صدد فرهوزارتخانه یا سازمان

ای را بنا های مصوب در همسایگی خود ساختمانی چند طبقههای طرحبینیربط، برخالف پیشمجوز و خرید تراکم از مراجع ذی

آن را به مراجع مسئول گزارش نمایند و در توانند با استفاده از اهرم نظارتی خود جلوی این عمل خالف را گرفته و نماید، مردم می

اند مساله را رسیدگی و از نتیجه گزارش دهنده را مطلع سازند. بنابراین با اهمیت دادن به شهروندان، کنار آن مراجع مسئول مکلف

تصرف در مالکیت های مهم از نوع گردد. حقوق فردی تنها به خالفامکان احیای حقوق فردی و عمومی با حداقل هزینه فراهم می

گردد، بلکه به نمای ساختمان، نحوه استقرار بنا، عدم تعمیر و نگهداری مرتب آن نیز یا عدم رعایت ضوابط بهداشتی منحصر نمی

وساز خالف در مراجع قانونی اقدام کنند. دهد که علیه هر نوع ساختمرتبط است. حقوق شهری و آگاهی بدان، به افراد امکان می

ه در نظام حقوقی درست، وجود شهروندان و حق دخالت آنان در امور، ضامن امنیت، زیبایی و آسایش شهرهاست. طبیعی است ک

ها با عالقه بیشتری و تعلق خاطر باالتری نسبت به شهر خود شود که آننقش فعال مردم در تعیین سرنوشت محیط زندگی، سبب می

 بنگرند و در حفظ و نگهداری آن بکوشند.

 (۱388مرجع قانونی بر کلیه ساخت و سازها نظارت دارند: )حسینی، 4راستا، در نظام شهری ایران، در این  

های مسکن و شهرسازی( به استناد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت راه و شهرسازی)سازمان – ۱

ها مصوب و قانون شهرداری ۱353و شهرسازی مصوب ، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن ۱35۱مصوب

دارای نظارت عالیه بر کلیه ساخت و سازها  ۱377و تغییرات بعدی آن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  ۱334

 باشد.می

 ز :قانون نظام مهندسی ساختمان عبارت است ا 35و  34مبانی حقوقی کمیسیون کنترل و نظارت به استناد مواد  

ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان در طراحی، نظارت و اجرای تمامی ساختمان

ها های شهرسازی و عمران شهری و روستایی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. به منظور اعمال این نظارت شهرداریو طرح

اند مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی ها، مکلفتمانی اعم از بخشداری و دهیاریو سایر مراجع صدور پروانه ساخ

های اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطالعات و نقشهرا رعایت نمایند. ضمن اینکه کلیه متصدیان امر اجرای ساختمان موظف

وزارت یادشده به تخلفی برخورد نمایند با ذکر دالیل و مستندات، فنی الزم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند که 

دستور اصالح و جلوگیری از ادامه کار را به مهندسین مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ابالغ نمایند و تا رفع تخلف، 

 د. ربط موظف به همکاری هستنموضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی
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قانون  35و  34در راستای تحقق این مواد، سازمان مسکن و شهرسازی مبادرت به تشکیل گروه کنترل و نظارت در اجرای مواد  

 نماید.نظام مهندسی می

ها به کلیه عملیات ساختمانی و احداث بنا در داخل محدوده قانونی و حریم قانون شهرداری ۱۰۰ها به استناد ماده شهرداری – 2

 ها نظارت دارند. شهر

ها از طریق نظارت بر کار مهندسین و کاردانان طراح، محاسب، ناظر و ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانان استان 3

 وساز در داخل محدوده و خارج از آن در شهرها و روستاها نظارت دارند.مجری، دارای نظارت بسیار قوی در امر ساخت

ـست و در چارچوب اختیارات تعیین  9مطابق ماده  ـشاور در کارگاه ا ـشرایط عمومی پیمان: »مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس م

صــوب  ســاختمانی م شــود.« همچنین وفق آیین نامه حفاظتی کارگاه های  ســناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می  شــده در ا

ـست: » ۱376 ـشده ا ـسی و مهندس ناظر مهندس ناظر چنین تعریف  ـست حقیقی یا حقوقی که برطبق قانون نظام مهند ـصی ا ـشخ

 خود، مـسئولیتکنترل ـساختمان دارای پروانه اـشتغال به کار مهندـسی از وزارت مـسکن و ـشهرـسازی اـست و در حدود ـصالحیت

 «را برعهده می گیرد. ساختمانیقسمتی ازعملیات نظارت برتمام یا

س مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان در اجرای کار بنابراین مهندس ناظر که نماینده مهند

نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزات را که باید به مصرف برساند بر اساس نقشه و مشخصات فنی مورد 

کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند دستور رفع رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هر گاه عیب و نقص در آنها یا در نحوه مهارت 

 آنها را به پیمانکار بدهد. 

ـست نماینده ای را از      ـساند، الزم ا ـشاور بتواند وظایف مربوط به نظارت خود را به نحو مطلوب به انجام ر برای اینکه مهندس م

ـشر ـست و وظایف آن به  ـشد که همان مهندس ناظر ا ـشته با ـشرایط عمومی پیمان ذکر  33ح ذیل در ماده جانب خود در کارگاه دا

ـسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار،   :گردیده ـست، وظیفه دارد که با توجه به ا ـشاور در کارگاه ا مهندس ناظر که نماینده مهندس م

ـصات ـشخ ـشه ها و م ـساس نق ـسد بر ا ـصرف بر ـصالح و تجهیزاتی را که باید به م فنی مورد  نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و م

ـستور رفع  ـشاهد کند، د ـصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار م ـسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نق ر

ـصات فنی  ـشخ ـشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق م ـشین االت معیوب با ـضی از ما آنها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه بع

ـقانون مورد بـحث،  33اظر تعمیر ـیا تعویض و تغییر آنـها را از پیـمانـکار می خواـهد. ـبا رـعاـیت مـفاد بـند ب ـماده انـجام داد، مهـندس ـن

ـست و  ـشاور ا ـسط مهندس م ـشده تو ـستورهای داده  ـشود، به مثابه د ـستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده  هرگونه د

 پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست.
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چ وجه، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار مهندس ناظر، به هی

 اراتیاخت چارچوب در و است کارگاه در مشاور مهندس میمق ندهینما ناظر، مهندس شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

 شودیم یمعرف مانکاریپ به مانیپ مدارک و اسناد در شده نییتع

 ـ شهروندان، باالترین مرجع نظارتی و کنترلی در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان هستند. 4

ها )مسکونی، در اینجا منظور از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مجموعه قواعدی است که در زمینه تعیین انواع کاربری

ها و نیازهای شهری و روستایی، تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی، ضرایب سطح معابر شهری(تعیین انواع سرانهتجاری، خدماتی و 

ای و شهری(، تناسب طول ای، منطقهاشغال و نحوه استقرار بنا در یک قطعه، دسترسی مناسب )سلسله مراتبی از سطح محلی، ناحیه

ها و ... است. این ضوابط و مقررات از سوی شورای عالی شهرسازی واع کاربریو عرض قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای ان

ها ای و محلی با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و فرهنگی کشور تصویب و به استانداریو معماری ایران در سطح ملی، منطقه

 گردد.ابالغ می

ب شهرسازی و معماری بومی برای مناطق مختلف کشور، تأمین هدف اصلی این ضوابط و مقررات، تأمین رفاه، تدوین الگوی مناس 

سوزی، آسایش و بهبود کیفیت زندگی یکایک شهروندان است. و هدف از مقررات ملی ساختمان نیز حفاظت از بنا در برابر آتش

 سازی و بهداشت آن است.ایمن
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 نتیجه گیری

کلیه ساخت و سازها نظارت دارند: الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی(  ریزی شهری در ایران چهار مرجع قانونی بردر نظام برنامه

ها در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها، های مسکن و شهرسازی با نظارت عالیه بر کلیه ساخت و سازها، ب ـ شهرداریسازمان

شهروندان، باالترین مرجع نظارتی و ج ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانان با نظارت بر کار مهندسین ناظر و دـ 

یافته هم به صورت کنترلی در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان هستند. شهروندان در شکل سازمان

 شخصیت حقوقی و یا حقیقی در حکمرایی خوب شهری مداخله دارند.

 مراجعه شهرداری به باید ساختمانی پروانه یافتدر جهت کاریصاحب در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری باید گفت که هر

 مغایرت عدم صورت در و دهدمی قرار مورد بررسی را هاگزارش و هانقشه کلیه ساختمان پروانه صدور از قبل شهرداری و نماید

 نماید مشاهده را پروانه مفاد از تخلف موارد ها،گودبرداری از بازرسی با چنانچه و نمایدمی پروانه صدور به اقدام ایمنی قوانین با

 دوم مبحث از 2-6-2 بند که همچنان. کندمی جلوگیری عملیات ادامه از گردید ذکر سابقاً که شهرداری قانون ۱۰۰ ماده براساس

 سازمان یا شهرسازی راه و وزارت کتبی اعالم با اندموظف پروانه صدور مراجع سایر و هاشهرداری: »داشته بیان ملی مقررات

 صادر را اصالح دستور ناظر، بااطالع وقت اسرع در ساختمانی تخلف وقوع درخصوص ناظران، یا استان ساختمان مهندسینظام

 اجرایی نقش ترینمهم ایپروژه چنین در که گرددمی مالحظه بنابراین. «نمایند جلوگیری کار ادامه از تخلف رفع زمان تا و نمایند

 امالک از مشخصاتی است مکلف اینکه ازجمله داراست، را دیگری نظارتی وظایف شهرداری این، بر عالوه. است شهرداری عهده بر

 اقدام مشخصات این براساس طراح تا. دهند قرار کارصاحب اختیار در است؛ موجود اسناد الکترونیک آرشیو سامانه در که را مجاور

 نظام سازمان به را ناظر تخلف موارد و کنترل را ناظر توسط شده تهیه گودبرداری هایگزارش همچنین نماید گود طرح تهیه به

 بیمه خرید برای سازنده و کارصاحب الزام-۱: کرد اشاره موارداین به توانمی شهرداری وظایف سایر از. نماید اعالم مهندسی

 و خطر رفع جهت الزم طریق هر به رها شده هایگودبرداری در الزم تمهیدات انجام -2. هاگودبرداری کلیه در کیفیت و مسؤولیت

 کنترل و مهندسینظام  قانون 34 ماده براساس: ساختمان ملی مقررات رعایت کنترل-3. کارصاحب از مربوطه هایهزینه اخذ

 یادشده مقررات رعایت عدم نمایند، رعایت را ساختمان ملی مقررات اندپروانه،مکلف صدور مراجع سایر و هاشهرداری: »ساختمان

 .«شودمی محسوب قانون این از تخلف شهرسازی مقررات و ضوابط و

 و مهندسینظام  قانون سه ماده ساختمان نتایج تحقیق حاکیست که  براساس مهندسینظام در خصوص مسئولیت مدنی سازمان

 قانون این اهداف تحقق و خود ایحرفه امور انتظام در مهندسان تروسیع هرچه مشارکت تأمین برای: »74 مصوب ساختمان کنترل

 در شاید.«شودمی تأسیس آن اجرایی نامهآیین و قانون این در یادشده شرایط طبق...  ساختمان مهندسینظام سازمان کشور سطح در

 مقررات بررسی با اما نمود شناسایی گودبرداری بر نظارت جهت سازمان برای ایوظیفه نتوان یاد شده تعریف اول،براساس نگاه

 اجرایی هایدستورالعمل و هانقشه و طراحی گزارش کنترل:نمود بیان گونهاین راستا این در را سازمان وظایف توانمی مربوطه

 از ناشی) سازیمقاوم و محافظت اجرایی هاینقشه و طرح مجاور، هایساختمان وضعیت بررسی گزارش کنترل گودبرداری،
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 هایکنترل انجام و گرددمی ارائه سازمان آن اعضای توسط که مهندسی خدمات انجام حسن بر نظارت ها،ساختمان( گودبرداری

 مبحث ۱-7-2 بند) انتظامی برخورد جهت استان انتظامی شورای به تخلف موارد گزارش اعالم و موردی یا و کامل صورتبه الزم

 رئیس معرفی به حقوقدان نفر یک از متشکل است، انتظامی شورای سازمان، ارکان از یکی همچنین(. ساختمان ملی مقررات دوم

 مهندسان نظام سازمان مرکزی شورای حکم با و مدیرههیئت  معرفی به که نامخوش مهندس نفر چهار تا دو و استان دادگستری

 تخلفات درخصوص حقوقی و حقیقی اشخاص شکایات به رسیدگی آن وظیفه و شوندمی منصوب سال سه مدت برای ساختمان

 .است فنی هایکاردان و مهندسان انتظامی و انضباطی و ایحرفه

 است آمده قوانین در ناظر مهندس در خصوص که در خصوص مسئولیت مدنی مهندس ناظر الزم به ذکر است که تعریفی

 براساس. است مهم این انجام راستای در وی وظایف سایر گفت توانمی و نمایدمی تبیین نیز را ناظر وظیفه تریناصلی ایگونهبه

 که است شهرسازی و راه وزارت از نظارت در زمینه معتبر کار به اشتغال پروانه دارای حقوقی یا حقیقی شخص ناظر تعریف، این

 دستورالعمل 3 ماده) کندمی نظارت ساختمانی عملیات صحیح اجرای بر کار به اشتغال پروانه در مندرج ظرفیت و صالحیت حدود در

 در و دهد انجام را ساختمان عملیات اجرای حسن بر الزم نظارت است مکلف ناظر .مهندس(ساختمان هایگودبرداری اجرایی

 صنعتی شهرکهای شرکت و سازمان نظارت کمیته تشخیص به نظارت در ومعماری فنی اصول رعایت عدم یا و نظارت عدم صورت

 به کارفرما توسط و محاسبه مرحله این تا نظارت هزینه و فسخ نظارت تعهد قرارداد بررسی از پس کارفرما و مربوطه شهرداری /

. کار پایان گواهی تائید و کاری نازک سفتکاری، ، سازه اسکلت شالوده،: از عبارتند نظارت مراحل. میگردد پرداخت ناظر مهندس

 برداری گود هنگام کند نظارت باید همچنین. باشد می ساختمان احداث فنی اجرای بر نظارت ناظر، مهندس وظایف از دیگر یکی

 وابسته نظارت دستگاه و مشاور مهندس.گردد اجرا کامل بطور بنا اطراف دیوارهای استحکام جهت کوبی شمع ضوابط خاکبرداری و

 .است شده تعریف و معرفی پروژه اجرای و نظارت جهت کارفرما نماینده عنوان به آن به

 عنوانبه شهرسازی و راه شهرسازی نتایج تحقیق بیانگر این امر است که  وزارت و مسکن سازمان در خصوص مسئولیت مدنی

 و ساختمان ملی مقررات دقیق رعایت در زمینه اجرا و کنترل دارعهده هایسازمانعملکرد  بر وساز،ساخت در زمینه عالی ناظر

 سازمان و ساختمان پروانه صدور مراجع به را موارد تخلف هرگونه مشاهده صورت در و نمایدمی نظارت شهرسازی ضوابط

 نمایدمی پیگیری قضایی مراجع لزوم صورت در و قانونی مراجع از را موضوع تخلف، رفع تا و کنندمی اعالم ساختمان مهندسینظام

 شکایت غیردولتی و دولتی هایدستگاه و سازمان ها و حقوقی و حقیقی اشخاص راستا این در(.ملی مقررات دوم مبحث ۱-8-2 بند)

 یا و دهند قرار سازمان این اختیار در توانندمی را ساختمان ملی مقررات و شهرسازی مقررات و ضوابط از تخلف از اطالعات یا

 و ملی مقررات از تخلف احراز صورت در و نموده هاساختمان کنترل به اقدام موردی، و سرزده یا اینمونه صورتبه رأساً سازمان

 ابالغ ناظر مهندس و ساختمان پروانه صدور مراجع و هاشهرداری به را کار ادامه از جلوگیری یا اصالح دستور شهرسازی ضوابط

 (.۱374 ساختمان کنترل و مهندسینظام قانون نامهآئین 33 ماده) نمایدمی
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مبانی مسئولیت مدنی ناظرین ساختمان، در چهارچوب قوانین نظارت و قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان و قانون مسئولیت 

یه تقصیر، هر فرد در قبال زیانی که به دیگری وارد میکند مدنی، بر اساس نظریه تقصیر و مسئولیت محض می باشد.بر اساس نظر

زیان دیده از اثبات تقصیر عامل -۱مسئولیت دارد. نتایجی  که از عمل به نظریه مسئولیت محض حاصل می شود این می باشد که: 

ل حادثه فقط در صورتیکه عام-3زیان دیده باید وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارات را اثبات کند. -2زیان معاف است.

 ورود ضرر برای تحقق مسئولیت کافی-4اثبات کند، حادثه در اثر قوه قهریه و عامل خارجی رخ داده از مسئولیت معاف خواهد شد.

  باشد. در اینجا وارد کننده زیان باید ضرر را تحمل کند. مگر این که ضرر مستند به تقصیر زیان دیده باشد . می

خوانده می تواند با استناد به بعضی دفاعیات به طور کلی یا جزئی از مسئولیت معاف شود.اما در بعضی از در مسئولیت محض 

انواع مسئولیت بدون تقصیر، که معموالً ناشی از قوانین خاص هستند ورود خسارت به تنهایی برای مسئول شناخته  شده خوانده 

به این نوع مسئولیت،مسئولیت مطلق گفته  ابطه سببیت نیز پذیرفته نمی شود.کفایت می کند و هیچ دفاعی ، حتی اثبات عدم وجود ر

ق.م(. به نظر می رسد، چنان چه خارج از محدوده تعریف شده قانونی، تقصیری از ناظرین ساختمان   سر زند می  3۱5می شود.)م.

ک هر یک از این مسئولیت ها، از نقطه نظر فنی توان به نسبی بودن مسئولیت هر یک متناسب با قصور انجام شده معتقد بود؛ و تفکی

 با نظر کارشناسی رسمی محقق می گردد.

در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نتایج تحقیق حاکیست که کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری 

مراجع ذی صالح رسیدگی به تخلفات  آ. د. م( ق. 33و  ۱3و دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یا انعقاد عقد یا اجرای تعهد ) م 

 ساختمانی است. دادگاه های عمومی مهمتریم مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی مسئولیت مدنی می باشد. 

قانون شهرداری ها نیز ،یکی از این مراجع»قضاوتی« فعال می باشد که بر اساس  ماده صد قانون  ۱۰۰یسیون موضوع ماده کم

شهرداری که مجوز قانونی شهرداری جهت جلوگیری از ادامه بناهای غیر مجاز است تشکیل شده است.  در رابطه با وظیفه کمیسون 

در مورد حدود جلوگیری  از ادامه کار باید گفت ، که ممانعت از ادامه کار ، به ارشاد و راهنمایی محدود نمی شود و کمیسیون مجاز 

اداره کل حقوقی و قوانین  27/7/۱373مورخه  4589/7آثار محدثه می باشد.بر اساس نظریه شماره  به صدور حکم تخریب و رفع

قوۀ قضاییه شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز را دارد ولی حق تخریب بنای 

 مستحدثه را ندارد.

ه صد قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از بر اساس این نظریه و با توجه به قسمت اخیر ماد

عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار 

 میسیون های ماده صد نمی باشد.مستحدثه خالف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه ک

قانون شهرداریها ،اگر چه کمیسیون مزبور با حضور هر سه عضو  ۱۰۰در خصوص دامنه صالحیت و اختیارات کمیسیون ماده  

اداره حقوقی قوه قضاییه، آراء صادره مطابق تبصره یک ماده  ۱6/3/۱376مورخ  ۱9۰۱۰/7رسمیت می یابد،اما بموجب نظریه شماره 
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ون شهرداریها با اکثریت رای حاضرین معتبر می باشد. در این راستا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قان ۱۰۰

 موید این نظر می باشد. 25/۱2/۱38۱مورخه  468شماره 

مرجع رسیدگی عالوه بر این، دیوان عدالت اداری یکی دیگر از مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. دیوان عدالت اداری 

 دولت ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به تخلفات سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری در زمینه تخلفات ساختمانی است.

 امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات رفع برای را خود امکانات دوم،همه اصل در مذکور اهداف به نیل منظور به تا است کرده موظف را

 مراد.گیرد کار به ضروری غیر تشکیالت حذف و صحیح اداری نظام ایجاد و معنوی و مادی های زمینه تمام در همه برای عادالنه

 رفع برای امکانات تمام بکارگیری بنابراین.باشد می حقوقی سیاسی حاکمیت مجموعه اساسی قانون سوم اصل در دولت لفظ از

 حقوق گستره در که است حاکمیت از بخشی بعنوان قضائیه قوه کلی وظایف جمله از نیز صحیح اداری نظام ایجاد و ناروا تبعیضات

 قانون در که مشروع های آزادی و اداری عدالت گسترش و عامه حقوق احیاء .شود می اعمال اداری عدالت دیوان طریق از اداری

 است قضائیه قوه کلی وظایف جمله از شود ضایع دولتی مقامات اعمال و تصمیمات جریان در است ممکن و شده شناسایی اساسی

 قانون ۱73 و ۱7۰ اصول در قضایی نظارت جایگاه.شود می تأمین و تضمین آن از مهمی بخش اداری عدالت دیوان طریق از که

 قضات طریق از -۱: گیرد می صورت طریق دو از مجریه قوه اعمال بر قضایی نظارت حقیقت در. است گردیده مشخص  اساسی

 آنها مأمورین و دولتی های دستگاه تصمیمات و اقدامات مورد در اداری عدالت دیوان طریق از -2 و ۱7۰ اصل موجب به ها دادگاه

 .دولت های نامه تصویب و ها نامه آئین و وظیفه انجام جهت به
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