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 )بخش دوم(ایراندر  شهري وسازهاي پیشینه کنترل ساخت
 

این قانون  100ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد. در ماده قانون اصالح پاره 1345در سال 
آمده است که مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام قانونی یا تفکیک اراضی و شروع 

ون های بدوساز ساختمانتواند از عملیات ساختشهرداری به وسیله مأموران خود می ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
 پروانه یا مخالف مفاد پروانه، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. 

ی، قانون شهردار 99ماده اساس  ( بر1345ی )بهمن به قانون شهردار دیای از مواد و الحاق مواد جداصالح پاره بعد از
 یهکل یمقررات برا یهآن شد، ته یبرا ینقشه جامع شهرساز یهو ته یمحدود حر ییننهاد افزون بر آن که مکلف به تع ینا

در حریم و...  هکارگاه و کارخان یجادباغ و ساختمان، ا یجادای، کشیابانخی، اراض یکو تفک یبندقطعه یلاز قب یاقدامات عمران
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین »با تصویب  1384از سال  داد.قراردر دستور کار  یزرا نشهر 
 ریکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و ساهمچون گذشته، ها شهرداریاین قانون،  1براساس بند « آنها

 گرفتند.به عهده  زیمران در داخل محدوده شهر را ناقدامات مربوط به توسعه و ع
به این قانون است  100ها، الحاق ماده ترین تحوالت مربوط به قانون شهردارییکی از دیگر از مهم ،1345 در سال

براساس این ماده قانونی، . شد ساختمانی تصویب تخلفات به رسیدگی نحوه و 55 ماده 24 بند رعایت الزام منظور به که
ان و شروع ساختم یاراض کیتفک ای یقبل از هر اقدام عمران دیآن با میحر ایو امالک واقع در محدوده شهر  یاراض ینمالک»

مخالف مفاد پروانه به  ایبدون پروانه  یهاساختمان یساختمان اتیتواند از عملیم ی. شهردارندینما کسبپروانه  یاز شهردار
 «. ندینما یریمحصور واقع باشد جلوگ ریغ ایمحصور  نیخود اعم از آنکه ساختمان در زم مأمورین لهیوس

 که شد یبینپیش حریم شهر و محدوده داخل در ساختمانی تخلفات به رسیدگی مرجع عنوان به کمیسیونی همچنین
 . شودمی شناخته( 100 ماده کمیسیون) عنوان تحت اکنون هم

( نیز به اختیارات شهرداری در کنترل ساختمان اشاره شده است. 1347شهری )مصوب آذر در قانون نوسازی و عمران 
ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر، از این قانون آمده است: شهرداری 23در ماده 

عایت بندی آن؛ با رنقشه جامع شهر و منطقه ها براساسجمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان
ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و به وسیله وزارت کشور ابالغ خواهد شد، هستند و با استفاده 

 ود.باز اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیالت الزم برای زندگی اجتماع خواهند 
ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و مؤسسات خیریه قانون نوسازی، وزارتخانه 26از ماده  4همچنین در تبصره 

قانون اصالحی  100برای ایجاد ساختمان و مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 
 ها شدند.ن شهرداری( و سایر مقررات مذکور در قانو1345شهرداری )مصوب 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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، که ضوابط 1349 طرح جامع اول تهران در سال یبتصوویژه بعد از های توسعه شهری در ایران و بهآغاز تهیه  طرحپس از 
 و شدمی ینگو پارک یگذر، کاربر بر از ینینشسطح اشغال، عقبی، تراکم ساختمان کلی در آن شامل چند موضوع یساختمان

ر محدوده و د واقع یوسازهاهمه ساختی، ن مسائل شهرشد ترهیچیدو پ یشهر یوسازهاکنترل ساخت افزایش اهمیت با
ط مشخص توس یوساز در مقاطع زمانساخت یتارائه مجوز ساخت، کنترل فعال یقطر از و یشهر، توسط مدیریت شهر یمحر

 جیتدر به قرار گرفت. توجه بیشتریمورد سازی، یت ساختمانفعال یاندر پا یو نظارت مأمورین شهردار ان ناظرمهندس
ارائه و  1345مصوب  یشهردار 100در قالب قانون ماده  یوساز شهرساخت مقررات مربوط به ضوابط و ییهای اجراضمانت

  د.یآمی به شمار یبه تخلفات ساختمان یگیدرس یمرجع قانونی شهردار 100ماده  یسیون، کماین اساسند. بر یل شدتکم
نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد. براساس  ، تغییراتی در100با اصالح تبصره یک ذیل ماده  1352در سال 

ارجاع و  100این اصالحیه، شروع عملیات ساختمانی خالف نیز حسب درخواست شهرداری، برای رسیدگی به کمیسیون ماده 
 .کمیسیون مکلف شد، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

 تراکم به شدت، و ساختمان یندر بازار زمها آن و ورود هجری شمسی 1350 دههشروع  از ینفت افزایش درآمدهای
رانه شهر، مورد استفاده سوداگ یک پیراموندور و نزد یهااز زمین یاریقرار داد. بس تأثیر را مورد یشهر یهاو عملکردساختمانی 

قانون منع  تصویب از آن، به یناش شهری اقتصاد یو آشفتگ ینزم یکنترل سوداگر برای پس از آن تالش گرفت قرار یعوس
 .دش جرمن یوساز مسکونو ساخت ساختمان در یبه سوداگر ینزم یسوداگر ییره.ش و تغ 1354 در سال ینمعامالت مکرر زم
 ات ساختمانی یکی از عللو پس از پیروزی انقالب اسالمی و با توجه به اینکه نحوه برخورد با تخلف 1358در سال 

قانون شهرداری بار دیگر دستخوش اصالحات شد. در این سال شورای انقالب  100نارضایتی عمومی قبل از انقالب بود، ماده 
مجاز  100تبصره به آن نمود. براساس این اصالحیه، کمیسیون ماده  3قانون شهرداری و الحاق  100اقدام به اصالح ماده 

 ز تخلفات ساختمانی به جای صدور حکم قلع بنا، رأی بر اخذ جریمه متخلف صادر نماید.شد در موارد احرا
 


