
 :مفھوم تخلفات ساختمانی

 

 :قانون شھرداریھا ١٠٠بر اساس ماده 

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی ((  
 .)) یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شھرداری پروانه اخذ نمایند

 :قانون نوسازی و عمران شھری ٢٣ھمچنین بر اساس ماده 

شھرداریھا دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شھر، ((  
از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانھا بر اساس نقشه 
جامع شھر و منطقه بندی آن ، با رعایت ضوابط و معیارھایی که از طرف شورای عالی 

 .))ه وزارت کشور ابالغ خواھد شد، ھستندشھرسازی تعیین و به وسیل

 .شھرداریھا کنترلھای پیش بینی شده را بر اساس پروانه ساختمانی انجام می دھند 

 :تخلف ھای ساختمانی به اشکال و علل زیر انجام می پذیرد

 

عدم دریافت پروانه ساختمان برای احداث بنا و یا ایجاد تغییراتی در بنا بر اساس : الف
 .ای انجام آن تغییرات دریافت مجوز از شھرداری الزامی استقانون بر

نادیده گرفتن بخش یا بخشھایی از پروانه ساختمانی از سوی شھرداری در ھنگام : ب
 .احداث بنا و یا پس از آن

تخلف ساختمانی عبارت است از بی اعتنایی به قانونمندیھای موجود در (( با بیان دیگر ، 
شھری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول مقررات عرصه ساخت و سازه ھای 

 .))ساختمان سازی

اگر چه در بسیاری موراد، علت بروز تخلف ساختمانی ، سودجویی متخلفین و ترجیح 
دادن منافع شخصی است، اما ناروشنی مقررات ، قوانین و ضوابط شھرسازی، 

نترل دقیق و مستمر، مشکالت نبود نظارت و ک, الزم الرعایه ناآشنایی شھروندان با اصول
اتماعی و ناتوانی بعضی از شھروندان در اجرای اصول و قوانین ، از عوامل تخلفات 

 .ساختمانی و یا تشدید کننده آن به شمار می آیند

 :انواع تخلفات ساختمانی

قانون شھرداریھا و تبصره ھای ذیل آن، انواع تخلفات ساختمانی را به شرح زیر  ١٠٠ماده 
 :ساخته استمشخص 

عملیات ساختمانی ساختمانھای بدون پروانه و بدون رعایت اصول شھرسازی ، فنی  -١
 ). ١تبصره(و بھداشتی

  

  



عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی برخالف مشخصات مندرج در پروانه  -٢
 ).١تبصره (

واقع در حوزه اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی  -٣
 ).٣تبصره (استفاده اراضی مسکونی 

اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه  -٤
 ).٣تبصره (استفاده اراضی تجاری، صنعتی، و اداری 

احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی  -٥
 ).٤تبصره (و شھرسازی رعایت نشده باشد و بھداشتی 

عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم اصالح آن و عدم امکان  -٦
 ).٥تبصره (اصالح آن 

 ).٦تبصره (تجاوز به معابر شھر -٧

 ).٦تبصره (عدم استحکام بنا  -٨

که انواع تخلفات  تالش قانونگذاری بر این بوده است ١٠٠در تبصره ھای مختلف ماده 
با گذشت بیش از .ساختمانی مطرح و چگونگی برخورد با آن تخلفات نیز تشریح گردد

سه دھه از تصویب قانون مورد نظر و افزایش دامنه کنترل و نظارت بر فعالیتھای 
ساختمانی ، به نظر می رسد که تقسیم بندی فوق در بعضی موارد نظیر عدم رعایت 

کلی و در مواردی نظیر عدم احداث پارکینگ بسیار جزئی اصول شھرسازی ، بسیار 
افزون بر این در بعضی موارد حوزه ھای مختلف تصمیم گیری دارای پوشش .است

 .مشترک با ھم بوده و قابل ادغام در یکدیگر ھستند

انواع تخلفات ساختمانی در نواحی شھری، بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن پروانه 
 :پنج گروه اصلی تقسیم می شود ساختمانی ، به

  

  عدم رعایت اصول شھرسازی -١

 عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا -٢

 عدم رعایت اصول بھداشتی -٣

 نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان -٤

 سایر تخلفات  -٥

 : مصداق ھر گروه از تخلفات باال به شرح زیر بر شمرده می شود

 :سازی عدم رعایت اصول شھر

 : عدم رعایت کاربری مصوب طرح ھای توسعه شھری نظیر -الف

ü  احداث بنای مسکونی در کاربری ھای غیر مسکونی 
ü  احداث بنای غیر مسکونی در کاربری مسکونی و یا کاربریھای مغایر 
ü  تخریب بنای قدیمی و نوسازی بنا در کاربریھای مغایر 



ü  ر خالف مصوبات طرح ھای ب) بعد از احداث بنا(تبدیل کاربری ساختمان
 شھری و پروانه ھای ساختمانی 

 : رعایت نکردن تراکم مصوب طرح ھای توسعه شھری نظیر -ب

ü  احداث ساختمان با زیر بنای بیش از حد تعیین شده در پروانه ساختمانی و
 تراکم مجاز طرح ھای توسعه شھری 

ü  نادیده گرفتن سطح فضای باز مورد نیاز 
ü  رعایت نکردن حداکثر تعداد طبقات 
ü  توسعه ساختمان بیش از تراکم تعیین شده 
ü  تخریب نکردن ساختمانھای قدیمی در ملک نوسازی شده 

 رعایت نکردن شبکه ھای ارتباطی  -پ 
ü  احداث بنا در مسیر شبکه ھای ارتباطی پیشنھادی 
ü  رعایت نکردن عقب نشینی برای تعریض خیابانھای موجود 
ü  تجاوز به شبکه ھای ارتباطی 
  

 حذف پارکینگ و یا نامناسب بودن آن  -ت

 

اگر چه سازندگان بنا با رعایت نکردن اصول شھرسازی در بعضی موارد موجبات سلب 
آسایش و آرامش ساکنان ھمان بنا را فراھم می کنند، اما مشخصه اصلی این گروه از 

گذاشتن حقوق شھروندان به طور کلی  تخلفات ساختمانی، نادیده گرفتن و یا زیر پا
 . است

مشخصه دیگر این گروه تخلفات، نمایان بودن، سھولت تشخیص و قابلیت اندازه گیری آن 
تا چند سال پیش در بسیاری از شھرداری ھا، بخش اصلی پرونده ھای تخلفات . است

ھندسی و با تصویب قانون نظام م. ساختمانی مربوط به این گروه از تخلفات بوده است
انجام کنترل مضاغف توسط مھندسان ناظر، کنترل سایرتخلفات نیز به نحو مطلوبتری 

 . صورت می گیرد

 :رعایت نکردن اصول ایمنی و استحکام بنا 

 تخلفات مربوط به استحکام بنا  -الف

ھمه تخلفاتی که در اثر آن پایداری ساختمان در برابر حوادث کاھش می یابد و یا باعث 
ری ساختمان شده و از عمر مفید آن می کاھد، در این گروه جای می گیرند و ناپایدا

 : معموًال به اشکال زیر مشاھده می شوند

ü  ٢٨٠٠نادیده گرفتن مقررات ساختمانی الزم الرعایه نظیر آیین نامه 
ü  رعایت نکردن محاسبات فنی و پیشنھادھای فنی ناظر در ھر مرحله 
ü ناسب استفاده از مصالح ساختمانی نام 

اگرچه کلیه محاسبات در آغاز و بقیه امور در مراحل گوناگون احداث بنا، توسط 
کارشناسان شھرداری کنترل می شود، اما شناسایی و پیشگیری از تخلفات این گروه تا 

می شود و آنھا به طور مداوم از ابتدا تا انتھای  مھندسان ناظر انجام حدی به وسیله
 .ارت دارندفعالیت ساختمانی بر آن نظ

 تخلفات مربوط به ایمنی ساختمان در برابر حریق -ب



مقررات ایمن سازی در برابر حریق ھدفھای زیر دنبال می  در کشورھای پیشرفته با وضع
 : شود

ü  پیشگیری از بروز حریق 
ü  مھار حریق و ممانعت از گسترش افقی و عمودی آن در بنا 
ü  تدارک راه ایمنی برای فرار از آتش 
ü  فراھم آوردن تسھیالت الزم برای عملیات اطفای حریق 

در کشور ما اگر چه حفاظت در مقابل حریق به عنوان یکی از مباحث مجموعه مقررات 
ملی ساختمان پیش بینی شده است، اما به علت نبود ضوابط روشن و مشخص برای 

 : نظارت، تخلفات مربوط به حریق، تنھا شامل موارد زیر می گردد

 احداث نکردن پله فرار    -١
 تعبیه نکردن امکانات مربوط به اطفای حریق در ساختمان بر اساس پروانه صادره    -٢

گفتنی است احداث پله فرار و تعبیه امکانات مربوط به اطفای حریق، تنھا شامل 
ن پنج طبقه می گردد، لذا این تخلفات نیز فقط در ارتباط با آ            ساختمانھای بیش از

 . ساختمان ھا کنترل می شود

 :عدم رعایت اصول بھداشتی 

ü  نبود امکانات تھویه مناسب 
ü  نبود نور گیری مناسب 
ü  پیگیری نکردن از نم و رطوبت 

 :نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان 

یار نظارت بر اخت) ٧/٩/١٣٤٧مصوب (قانون نوسازی و عمران شھری  ٢٣اگر چه در ماده 
ساختمان ھای شھر بر عھده شھرداری ھا گذاشته شده است، اما تا زمان  نمای

) ٢٨/٨/١٣٦٩مصوب (تصویب ضوابط و مقررات نمای شھری در شورای عالی شھرسازی 
نمی شد اکنون در شناسنامه ساختمان مصالح  ازی تخلف محسوبانجام ندادن نماس

ازی به منزله عدم اتمام عدم انجام نماس. مورد استفاده در نمای شھر تعیین می شود
 . فعالیت ساختمانی است و عدم استفاده از مصالح تعیین شده نیز تخلف است

 :سایر تخلفات 

ü  استفاده نامناسب از ساختمان، نظیر استفاده از پیلوتی و انباری برای
 سکونت 

ü  عدم رعایت ضوابط ویژه مربوط به ساختمان ھای با کاربری عمومی
 )بھداشتی،اداریآموزشی، (
ü  تصرف فردی مشاعات 
ü توسعه مساحت آپارتمان با الحاق راه پله و بالکن 

  

 انواع تخلف ساختمانی

 جانمایی بنا برخالف مشخص شده در پروانه ساختمانی -الف

 )طول زمین % ٦٠پیشروی خارج از ( _ ١



شکل برخالف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پالکھای با قواره مشخص به 
میانگین % ٦٠طول زمین با محاسبه % ٦٠مربع با ذوزنقه که امکان محاسبه  –مستطیل 

مجموع دو طول زمین وجود داشته باشد، چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که 
خارج از مقدار مشخص شده قرار می گیرد، شامل سطح پیشروی مجازی در ھمکف و 

 .شده تخلف ساختمانی محسوب می گرددھمچنین سطح طبقات در محدوده پیشروی 

 )عدم رعایت سطح اشغال مجاز (  _٢

برخالف مدلول پروانه افزایش سطح اشغال مجاز در ھمکف تخلف ساختمانی محسوب 
طول زمین % ٦٠افزایش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد . می گردد
 .خواھد بود

 )احداث بنای جداساز (  _٣

سطح زیربنا که برخالف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه آن قسمت از 
صورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث  ساختمانی خارج از حجم ساختمان به

می گردد و قابلیت استفاده ه صورت تجاری و یا بارانداز و پارکینگ را نداشته و تصرفھای 
اشته باشد ، تخلف ساختمانی محسوب د... دیگری نظیری مسکونی ، بھداشتی و 

 .می گردد

 )احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه (  _٤

آن قسمت از سطح زیربنا که برخالف مدلول پروانه و جانمایی تعیین دشه در پروانه 
ساختمانی خارج از حجم ساختمان بصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث 

این نوع بنا عمومًا . ط بصورت پارکینگ و بارانداز را داراستمی گردد و قابلیت استفاده فق
 .تخلف ساختمانی محسوب می گردد. مسقف و حداقل از یک طرف فاقد دیوار است

 )متر در حیاط خلوت سرتاسری  ٢عدم رعایت فاصله (  _٥

برخالف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعایت 
متر و در حیاط خلوت  ٢متر حیاط خلوت سرتاسری ، سطح حیاط خلوت به عرض  ٢

سرتاسری ضربدر تعداد طبقات ، سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می 
 .گردد

 )عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو (  _٦

متر  ٣مترمربع و با حداقل بعد  ١٢( برخالف مدلول پروانه عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو 
متر جھت نورگیری آشپزخانه و  ٢مترمربع با حداقل بعد  ٦رای نورگیری اتاقھای اصلی و ب

مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی  ٦مترمربع و ١٢به ترتیب به میزان ) سرویس 
 .برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد

 )عدم رعایت درز انقطاع (  _٧

فنی ساختمانی به واسطه عدم رعایت  برخالف مدلول پروانه ساختمانی و نقشه ھای
درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه ھای ساختمانی ضربدر 

 .تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد

 افزایش زیربنا –ب 

 )احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه (  _١

تمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت احداث بنا برخالف مدلول پروانه ساخ
 .افزایش یک طبقه کل سطح زیربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد

 ) احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه (  _٢



مانند بند فوق در صورت احداث بنای بیش از یک طبقه مازاد ، سطح زیربنای طبقات 
 .به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گرددافزوده شد بر یک طبقه مازاد 

 )احداث کنسول غیرمجاز به شارع (  _٣

متر ممنوع بوده و سطح پیش  ١٨متر و بیشتر از  ١٢احداث کنسول در خیابانھای کمتر از 
 .آمده به سمت شارع در کلیه طبقات تخلف ساختمانی محسوب می گردد

 ) مدلول پروانه  احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از(  _٤

متر که خارج از سطح  ١٨تا  ١٢آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خیابانھای 
 .مدلول پروانه احداث شده باشد تخلف ساختمانی محسوب می گردد

 )افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه (  _٥

انی و در بازه تراکم مجاز افزایش سطح زیربنا در طبقات برخالف مدلول پروانه ساختم
 .طول زمین تخلف ساختمانی است % ٦٠پروانه صادره تا حد 

 )افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز (  _٦

ھرگونه افزایش سطح بالکن تجاری بیش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب 
 .می گردد

 

 تبدیل –ج 

 )تبدیل پارکینگ به مغازه ( _ ١

انه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می برخالف مدلول پرو
 .گردد

 )تبدیل پیلوت به مسکونی  (_ ٢

برخالف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می 
 .گردد

 )تبدیل زیرشیروانی به طبقه  (_ ٣

ضوابط ، سطحی  برخالف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر
که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه 

 .پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد

 )تبدیل بام شیروانی به تراس (_ ٤

چنانچه بام شیروانی که در نقشه ھای اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به 
ردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می سقف تراسی گ

 .گردد

 )تبدیل واحد مسکونی به تجاری (  _٥

برخالف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب 
 .می گردد

 )تبدیل محوطه به محوطه تجاری  (_ ٦



شود ، سطح تبدیل شده تخلف  چنانچه محوطه بناھا و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری
 .ساختمانی محسوب می گردد

 )تبدیل محوطه به مغازه جداساز  (_ ٧

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی 
 .محسوب می گردد

 

 افزایش یا کاھش ارتفاع –د 

 )افزایش تبدیل پارکینگ به مغازه  (_ ١

افزایش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی برخالف مدلول پروانه 
متر می  ٤٠/٣متر و حداقل  ٤٠/٥ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر . محسوب می گردد

 .باشد

 )افزایش ارتفاع پیلوت  (_ ٢

متر به باالتر تخلف ساختمانی  ٤٠/٢برخالف مدلول پروانه افزایش ارتفاع پیلوت از 
 .محسوب می گردد

 )عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع  (_ ٣

متر از سطح معبر تخلف  ٣٠/٣احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از 
 .ساختمانی محسوب می گردد

 طرح تفصیلی  -ه

 )احداث بنای بدون مجوز (  _١

 .تخلف ساختمانی محسوب می گردد) پروانه ساختمانی ( احداث بنای بدون مجوز 

 )احداث بنای بدون مجوز برخالف کاربری طرح تفصیلی (  _٢

احداث بنای بدون مجوز دارای کاربری برخالف کاربری طرح تفصیلی تخلف ساختمانی 
 .محسوب می گردد

 )عدم رعایت عقب نشینی از معبر (  _٣

احداث بنا برخالف عقب نشینی اعالم شده و یا بدون مجوز در مسیر خیابان تخلف 
 .محسوب می گردد ساختمانی

 )عدم رعایت تعداد پارکینگ برخالف مدلول پروانه (  _٤

برخالف مدلول پروانه عدم رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان مشخص شده در 
ضوابط طرح تفصیلی رشت تخلف ساختمانی است و ساختمان مشمول کسری پارکینگ 

 .می گردد

 

 تبدیل و افزایش –و 

 )مغازه و افزایش تعداد مغازه  تبدیل پیلوت به( _١

تبدیل پیلوت برخالف مدلول پروانه به مغازه و یا افزایش تعداد مغازه برخالف مدلول پروانه 
 .ساختمانی است



 )تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی ( _٢

نظر  چنانچه در نقشه ھای ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در
گرفته شده باشد تبدیل بالکن به مسکونی و افزایش آن به سطح مسکونی تخلف 

 .ساختمانی محسوب می شود

شده و افزودن آن  تبدیل قسمتی از راه پله که در نقشه ھای ساختمانی ارائه(  _٣
 .سطح به زیربنای مسکونی ، کل سطح راه سطح تخلف مجازی ساختمانی خواھد بود

 


