
 شهرسازی –بهداشتی  –مویّد استحکام بنا و رعایت اصول فنی نظر کارشناس رسمی دادگستری 

 

 الف( احراز رعایت حقوق مجاورین و عدم تجاوز به آنان

سااامانان احدا ب با رعایت عرم مر،رد زرز انقعاو و زر مودوزس ساااد مال  ت 

شاهدس نگرزید و  سامانان احدا ب هن،از و هم ارتفاو احداث گرزیدس و تجاوزی م

 سامانان احدا ب هنجواران موز است.

و عدم ام ان اجرای رأی اعازس  –ب( تأی دس اساااو ام باا و مقررام م ب سااامانان 

 ها زر صورم اجرا:ضرر به سایر قسنت

}با توجه به بازدید فنی و مهندسی به عمل آمده از بنای احداثی امکان اجرای رأی کمیسیون 

سی  با محوریت بر اعاده 3الی  0در بندهای  011ماده  صوف به دالیل فنی و مهند ضای مو ف

قاوون آیین  001مضررمون ماده  تکلیف ماالیطاقاشرراره به  –ذیل میسررر ودوده و واواهد بود 

 : -دادرسی دیوان عدالت اداری 

: با عنایت به این امر که تالفات صررورت فرف ه در عدم مغایرت با اصرروش شررهرسررازی -0

با توجه به پهنه بندی، کاربری تعریف  احداث بنا تنها به صرررورت تغییرکاربری بوده و

صورت درون بافت می صیلی در منطقه مذکور که به  شد تالفات شده در طرح تف با

فووه تنش قابل توجهی در اصرروش و احداثی از منظر شررهرسررازی در ملک مذکور هی 

مداوی م عارف شررهرسررازی حاک  در منطقه، در مدت و اع دار طرح تفصرریلی کر  به 

 آورد. وجود واواهد

: جریان قاعده الضرر در صورت اجرای رأی –رعایت اصوش در ساخت و تددیل کاربری  -2

های تأسیسات مکاویکی )لوله کشی آب و فاضالب( و سیس   تأسیسات اجرای سیس  

های اجرایی با این ووع بهره برداری مورد تأیید برقی از اب دای احداث بنا در وقشررره

سب، واظر و معمار ست و اجرای مهندسین محا سیسات برقی و مکاویکی بوده ا ی و تأ

ها و ای در کلیات ساخ مان از جمله در قسمترأی مذکور موجب بروز تغییرات عمده

فضرراهای مزاز و مصرروب وی  به وجود خواهد آمد و حقوق مک سررده مالک تضرریی  

 فردد.می

 4ق مدحث تددیل فضاها و ووع تصرفات مطاب تصریح به عدم ضرورت اعاده و تاریب: -3

مقررات ملی سرراخ مان، منطدق بر مقررات ملی )ال امات عمومی سرراخ مان( صررورت 

فرف ه اسررت و در راسرر ای کاربری مزاز تعریف شررده )کاربری درون بافت( در فرم 



باشررد و با عنایت به اینکه مالک موفق به خالف سرراخ ماوی به شررماره فوق الذکر می

شاعی و اوداری ضاهای م ستأمین ف سایر باشهای م ساخ مان فردیده کووی در  های 

شاعی و پارکینگ به  ضای م سکووی به ازای هر واحد و تأمین ف ست )تأمین اوداری م ا

وه حقی از بهره برداران و  حدهای مسرررکووی( و از این منظر هی  فو مامی وا ازای ت

ضیی  ومی سایر ذی وفعان در بنای احداثی ت ساکنین آتی و یا  ن ز ایفردد، امالکین و 

 باشد.منظر ه  ضرورتی برای اجرای رأی مذکور ومی

عدم ترجیح بالمرجح -4 با عرف رأی همزواران و  طابق  زاری م های ت حد حداث وا : ا

سازی حاک  در منطقه و با هماهنگی دیگر  شهر سیما و منظر  سازی، معماری،  شهر

 کهمزواران می باشد و با توجه به آرای صادره برای همسایگان که در ضل  شرقی مل

مذکور احداث فردیده و فواهی پایان کار برای آن در حالی صررادر شررده اسررت که در 

سری پارکینگ می 6مزموع دارای  ست به واحد ک صویر پیو ضرایب آن در ت شد و  با

قطعه  04021/060خوبی ومایان اسررت )به عنوان ملاش رأی صررادره برای پالت ثد ی 

شماره  4 سری  3.6برای بیش از  04/7/0311مورخ  41103در دو مرحله به  واحد ک

شماره  صادره به  ضای تزاری ؛ دوم رأی  ضافه بنا در داخل ف به  87861پارکینگ و ا

واحد پارکینگ و تددیل  3.3برای کسرررری پارکینگ تزاری به می ان  7/6/16تاریخ 

 مشاعات در طدقه همکف به تزاری و تددیل زیر زمین به اوداری تزاری(

صوش فنی و بهدا -1 سازیرعایت ا شهر صوف ش ی و  : با عنایت به اینکه احداث بنای مو

شات مرحله س ناد ف ار ست و به ا صورت پذیرف ه ا صالح  سین ذی   ایزیر وظر مهند

سوی آن شده از  ساخ مان  2811ها احداث بنا و آیین وامه ارائه  زل له و مقررات ملی 

ی و ففت که اصوش فنتوان در احداث بنا با شرایط فعلی تأیید قرار فرف ه است لذ می

صر ذیل قاوون ماده  سازی که مورد تأکید در تدا شهر ش ی و  شهرداری ها  011بهدا

 باشد وی  توسط مهندسین ذی صالح طراح و واظر مورد تأیید قرار فرف ه است.می

 –اجرای رأی مسر ل م قاعده ضررر به اصروش بهداشر ی اسرت }جریان قاعده الضررر  -6

توجه به جمی  جهات موثر در تولید فضرراهای احداثی و جریان تکلیف ماالیطالق{: با 

مطابق تصررراویر موجود در م ن ف ارب، به دلیل ووع خا  و سررردک معماری از ووع 

رأی صادره مدنی  2کالسیک حاک  بر فضاها در صورت اجرای رأی اعاده خصوصاً بند 

یزاد ای ام ر مرب  به صورت تددیل مشاعات به بالکن تزاری در وی  طدقه، فض 40بر 

شررده فاقد هرفووه وورفیری و تهویه به صررورت مسرر قی  خواهد شررد لذا از این منظر 

خواهد بود،  011تدصررره ماده  0اصرروش بهداشرر ی به عنوان یکی از اصرروش ثالثه بند 



تأمین واواهد شد. این در حالی است که در صورت عدم اجرای رأی، فضای مذکور به 

صو صورت بالکن به  ضای تزاری به  ش ه و دارای تهویه و ف سی دا س ر س قی  د رت م

 وورفیری مناسدی خواهد شد.

لک )کم ر از  -7 به عرض ک  عرصررره م م ر( و تغییرات ما ف از وظر ژئو  01با توجه 

های آب زیرزمین امکان احداث تکنیکی و زمین شررناسرری و وجود تراز باالی سررفره

ا ده و واواهد بود لذا بسطح بیش ری در طدقات زیرین مطابق پرواوه مصوب میسر ودو

ض  کالددی بناهای احداثی که بیش از  صد ) 11توجه به آخرین و پارکینگ از  00در

ای هپارکینگ مورد ویاز( تأمین شده و با در وظر فرف ن توضیحات دقیق در ردیف 02

 فوق این و یزه فیری کارشناسی به عمل آمده است:

ش ی و شهرسازی  م عارف در عمران و آباداوی و توسعه و یعنی اصوش ثالثه فنی، بهدا

 شهرسازی و معماری منطقه رعایت شده است.{

 

شده  صریح  س ری ت سمی دادف شناس ر صوش که چنان که مالحظه می فردد در وظریه کار ا

ساس  ساخت بر ا صوش فنی  ضمای  آن و ا ساخ مان و  ساس مقررات ملی  فنی و اجرایی بر ا

ایران رعایت شرررده و فوایی  2811زل له اسررر اودارد آیین وامه طراحی سررراخ مان در برابر 

ایسرر ایی مهندس واظر سررازه وی  فواه این مدعاسررت. اصرروش بهداشرر ی، ضرروابط و مقررات 

ساتی و موقعیت قرار فیری  سی ساخت داک های تأ صوش اولیه رعایت  همزواری، وورفیری و ا

ر، کاربری مصوب طرح و از وظر اصوش شهرسازی، عرض معد ها، کامال رعایت فردیده است.آن

های تأمین پارکینگ در حد ویاز رعایت شررده اسررت. هم نین رأی مزاورین،آرای کمیسرریون

ست رأی بر  س ناد آرای پیو شابه، با ا ساخ مان همزوار با تالفات کامال م بدوی و تزدیدوظر 

 ایهباشررد. لذا با بررسرریپرداخت جریمه بوده که وشرران از اوطداق تالف با عرف منطقه می

شه ض  موجود، تأییده اوزام فرف ه و تطدیق وق سازه با و شده طراح و واظر  های اجرایی تأیید 

سقف سیون،  شات ب ن مراحل فندا س ونآزمای سازه ها و  س ایی مهندس واظر  ها، فواهی ای

سرراخ مان و رعایت اصرروش فنی و اجرایی بر اسرراس مقررات ملی سرراخ مان و ضررمای  آن و 

س اودارد رعایت آیین وامه طر ساخ مان در برابر زل له ا س حکام  2811احی  س ایی، ا ایران، ای

سمی  شناس ر ساخ مان مورد تأیید مهندس واظر و کار شکاش بودن بهره برداری از  بنا و بال ا

سی آرای  ش ه و برر سازی ودا شهر صوش فنی و  صوف مغایرتی با ا سازه مو س ری بوده و  دادف

بوده است، داللت بر عدم مغایرت ساخت و ساز واق  با  مزاورین با تالفات مشابه که جریمه

. ضرررورتی برای تاریب بنا وجود ودارداصرروش شررهرسررازی و اوطداق با عرف محل داشرر ه، و 



وجب ، مهای ب نی، تاریب و اعادههم نین با توجه به پیوس گی اعضای ساخ مان در اسکلت

ای، از بین رف ن ی عمده سازهشده و باعث آسیب هاو خطرات زیادی برای ساخ مان  خسارت

شات  س حکام بنا در اثر ارتعا شده، و در مزموع باعث کاهش یا از بین رف ن ا سات اجرا  سی تأ

هایی خواهد ای در سایر قمستن در مقوله سازهجاودی تاریب و ایزاد خسارات غیرقابل جدرا

ست. با در وظر فرف ن جهات فوق الذ شده ا ساخ ه  ساس پرواوه  شرفت شد که بر ا کر و پی

رعایت اصرروش سرره فاوه فنی، بهداشرر ی و  تأکید مزدد برپروژه تا مرحله وازت کاری، ضررمن 

 .تأکید می فردد که ضرورتی برای تاریب و اعاده احراز وشدشهرسازی 
 


