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ابتكارحقوق بشری ايران مقابل تحریمها
تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر بررسي آثار منفي اقدامات قهري يكجانبه ،خالقيت ايران بود

ب�ر اس�اس حق�وق
گزارش یک
بينالمل�ل ،ارت�كاب
عليرضا سزاوار
عم�ل متخلفان�ه در
عرصه جهاني متضمن مسئوليت بينالمللي است .بر
همين مبنا كشورهاي آسيبديده كه هدف اقدامها
و تحريمهاي قهري يكجانبه قرار گرفت هاند ،ميتوانند
از كشور اقدامكننده به جهت نقض حقوق بشر محرز
در دادگاههاي بينالمللي ش�كايت كنند .سال2012
و با ابتكار ايران در جنبش غيرمتعهدها ،گزارش�گر
ويژه سازمان ملل در امر بررس�ي آثار منفي اقدامات
قهري يكجانبه تعيين شد .اقدامهاي قهري يكجانبه
به دليل آنچه «تمايل به عدمتبعيض» خوانده ميشود،
تأثير منفي گس�تردهاي بر حقوق بش�ر ميگذارند.

حدود يك دهه قبل كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها
به فكر اقدام حقوقي عليه كشورهاي تحريمكننده افتادند.
افزايش نگرانيها در مورد آثار منفي تحريمهاي يكجانبه
بر شهروندان در سراسر جهان با رشد روزافزون استفاده
ابزاري از تحريمها عليه كش��ورهاي مختلف ،سبب شد
جنبش غيرمتعهدها ابتكار عمل را در دست بگيرد.
پيشنهاد ايران
ايران به نمايندگي از جنبش غيرمتعهدها و بر اساس سند
پاياني شانزدهمين كنفرانس سران كشورهاي غيرمتعهد
در آگوس��ت ۲۰۱۲در تهران و س��ند پاياني هفدهمين
كنفرانس وزيران غيرمتعهد در ماه می ۲۰۱۴در الجزيره
دس��ت به اقدام جالبي در اين زمينه زد .اي��ران با هدف
احقاق حق قربانيان اقدامها و تحريمهاي قهري يكجانبه،
پيشنهاد ايجاد مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل را در
اين زمينه داد.
ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل در س��پتامبر۲۰۱۴
گزارش2

فاطمه سرهنگي

س��ازوكار و مأموريت گزارشگر ويژه بررس��ي آثار منفي
اقدامهاي قهري يكجانبه بر بهرهمندي افراد از حقوق بشر
را طي قطعنامه  ۲۷/۲۱و  Corr. 1به تصويب رساند .اين
قطعنامه تأكيد ميكند كه اقدامها و قوانين قهري يكجانبه
مغاير با حقوق بينالملل ،حقوق بينالملل بشردوستانه،
منشور و هنجارها و اصول حاكم بر روابط مسالمتآميز
بين كشورهاست و در درازمدت ممكن است به مشكالت
اجتماعي و افزايش نگراني در مورد كمكهاي بشردوستانه
منجر شود.
هدف از تعريف مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در
مورد تأثير منفي اقدامهاي قهري يكجانبه بر بهرهمندي
از حقوق بشر ،تأكيد بر مشكالت و نارضايتيهاي ريشهدار
در نظام بينالملل و به منظور تضمين چندجانبهگرايي،
احترام متقاب��ل و حل و فصل مس��المتآميز اختالفات
است اما كشورهاي غربي هر س��ال به اين قطعنامه رأي
منفي ميدهند.
رسوايي غربيها از زبان «دوهان»
مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد تأثير منفي
اقدامهاي قهري يكجانبه بر بهرهمندي از حقوق بش��ر،
شغلي بدون دستمزد است و دارنده اين سمت عضوي از
كاركنان سازمان ملل نيست.
نخستين گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه «ادريس
جزايري» از الجزاير بود كه از اول می ۲۰۱۵تا ۹دسامبر
 ۲۰۱۹اين سمت را در اختيار داشت.
گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل در ام��ور تأثيرهاي منفي
اقدامهاي قهري يكجانبه بر حقوق بش��ر در حال حاضر
«آلنا دوهان» است.
آلنا دوهان ،گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تحريمهاي
قهري و يكجانبه در پايان س��فر ۱۲روزهاش به ايران از
دولت امريكا خواست تحريمها عليه جمهوري اسالمي را

بردارد و از كشورهايي كه اقدام به بلوكهكردن داراييهاي
ايران كردهاند خواست اين داراييها را آزاد كنند.
همچنين گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل متحد ،استفاده
اب��زاري قدرتها از اعم��ال تحري�� م را غيرقانوني خواند.
او گف��ت :تحريمهاي امري��كا عليه ايران نق��ض قوانين
بينالمللي هستند و به دليل همين تحريمها ،بين ۱۰۰
تا ۱۲۰ميليارد دالر از داراييهاي ايران مسدود شده است.
وي قرار است گزارش نهايي خود را از اين سفر در شهريور
و مهر ۱۴۰۱در پنجاهويكمين نشست شوراي حقوق بشر
سازمان ملل ارائهكند.
قطعنامه  ۲۷/۲۱چيست؟
توهفتمين نشس��ت شوراي
قطعنامه  ۲۷/۲۱در بيس�� 
حقوق بشر سازمان ملل با دستور جلسه «ترويج و حمايت
از تمامی حقوق بشر ،مدني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي از جمله حق توسعه» به تصويب رسيد.
اين قطعنامه به شكلي ويژه بر الينفك بودن اجزا حقوق
بشر تأكيد دارد چراكه اقدامات و قوانين قهري يكجانبه به
ويژه در قالب تحريمهاي اقتصادي در درازمدت پيامدهاي
گستردهاي براي حقوق بشر همه مردم دارد .اين تحريمها
حتي ممكن است به مشكالت اجتماعي و افزايش نگراني
در مورد كمكهاي بشردوستانه منجر شود.
اهداف و اصول منشور ملل متحد:
 تمامی قطعنامههاي پيش��ين در مورد حقوق بش��ر واقدامهاي قهري يكجانبه
 اقدامهاي اتخاذشده توسط كميس��يون حقوق بشر وشوراي حقوق بشر و مجمع عمومي
 قطعنامهه��اي  ۲۴/۱۴ش��وراي حق��وق بش��ر مورخ۲۷سپتامبر ۲۰۱۳و  ۶۸/۱۶۲مجمع عمومي مورخ ۱۸
دسامبر۲۰۱۳
 -مغايرت اقدامهاي قهري يكجانبه با حقوق بينالملل،

حقوق بشردوستانه بينالمللي ،منشور و هنجارها و اصول
حاكم بر روابط مسالمتآميز بين كشورها.
قطعنامه مذكور با تأكيد ب��ر اينكه هيچ دولتي نميتواند
از اقدامي جهت مح��دود كردن اقدامه��اي اقتصادي و
سياسي كشور ديگر استفاده كند يا حتي ديگر كشورها را
به پيروي از چنين اقدامي ترغيب يا مجبور كند ،نگراني
خود را از پيامدهاي چني��ن اقدامهايي ابراز ميكند .اين
قطعنامه از كشورهاي مختلف ميخواهد تا اتخاذ ،حفظ يا
اجراي اقدامهاي قهري يكجانبه را متوقف و از به رسميت
شناختن اقدامهاي قهري يكجانبه تهديدكننده حاكميت
كشورهاي ديگر خودداري كنند.
كميسارياي عالي حقوق بشر هم پاي كار است
قطعنام��ه  ۲۷/۲۱با اش��اره به اينكه چني��ن اقدامهايي
ميتوانند به عنوان ابزار فشار سياسي يا اقتصادي به ويژه

ه�دف از تعري�ف مأموريت گزارش�گر
ويژه سازمان مل�ل در مورد تأثير منفي
اقدامهاي قهري يكجانبه بر بهرهمندي
از حق�وق بش�ر ،تأكيد بر مش�كالت و
نارضايتيهايريشهداردرنظامبينالملل
و به منظور تضمي�ن چندجانبهگرايي،
احتراممتقابلوحلوفصلمسالمتآميز
اختالفات است اما كشورهاي غربي هر
سال به اين قطعنامه رأي منفي ميدهند

عليه كشورهاي در حال توسعه با هدف جلوگيري از اراده
سياسي و اقتصادي اين كشورها به كار روند ،استفاده از آن
را محكوم ميكند.
تأثير منفي ش��ديد اقدامهاي قهري يكجانبه بر وضعيت
كودكان ،سالمندان ،معلوالن و زنان در كشورهاي هدف
از نكات مهمي است كه در اين قطعنامه به آن پرداختهاند.
اين قطعنامه تأكيد كرده كه كاالهاي ضروري مانند غذا
و دارو نبايد مشمول چنين اقدامهاي قهري يكجانبه قرار
بگيرند .آنطور كه ميزان گ��زارش داده ،قطعنامه ۲۷/۲۱
از گزارشگران ويژه اين س��ازوكار ميخواهد در محدوده
وظايف خود ،به تأثير منف��ي و پيامدهاي اقدامات قهري
يكجانبه بپردازند و آنها را مس��تند كنند ،ضمن اينكه از
كميس��ارياي عالي حقوق بشر خواس��تار توجه فوري به
قطعنامه حاضر شده است.
قلدرهاي هميشه مخالف
قطعنامه ۲۷/۲۱با۳۱رأي موافق۱۴،رأي مخالف و دو رأي
ممتنع تصويب شد .موافقان تصويب الجزاير ،آرژانتين،
بنين ،بوتسوانا ،برزيل ،بوركينافاسو ،شيلي ،چين ،كنگو،
ساحل عاج ،كوبا ،اتيوپي ،گابن ،هند ،اندونزي ،كنيا ،كويت،
مالديو ،مكزيك ،مراكش ،ناميبيا ،پاكستان ،پرو ،فيليپين،
روسيه ،عربستان ،سيرالئون ،آفريقايجنوبي ،عربستان،
امارات ،ونزوئال و ويتن��ام بودند كه عمدت��اً خود قرباني
اقدامهاي قهري يكجانبه ش��دهاند .در مقابل كشورهاي
اتريش ،جمهوري چك ،استوني ،فرانسه ،آلمان ،ايرلند،
ايتاليا ،ژاپن ،مونتهنگرو ،كرهجنوب��ي ،روماني ،مقدونيه
ش��مالي ،انگليس و امريكا قرار گرفتند .آراي ممتنع نيز
متعلق به كاستاريكا و قزاقستان بود .آنچه اهميت دارد،
مخالفت كش��ورهاي غربي با لغو پايان دادن تحريمها و
اقدامهاي غربي يكجانبه عليه كشورهاي هدف براساس
قطعنامه  ۲۷/۲۱در قالب قطعنامههاي سازمان ملل است
كه از سال ۲۰۱۴تاكنون ساالنه رخ داده است.
تأييد گزارشگر از آسيب تحريم به بيماران
تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايران سابقهاي طوالني
دارد .بر اساس گزارشها و مس��تندهاي متعدد از جمله
گزارش « ۲۰۱۹ادريس جزايري» طي سالهاي ۲۰۱۲
و  ،۲۰۱۳قيمت دارو در اي��ران در پي اعمال تحريمهاي
يكجانبه قهري با افزايش روبهرو شد.
ادريس جزايري در گزارش مذكور تأكي��د كرده بود كه
طبق تحقيقات ميداني انجامشده در سال ۲۰۱۳در ايران،
بيماران مبتال به آسم ،س��رطان و بيماريهاي مولتيپل
اسكلروزيس(اماس) با كمبود دارو يا افزايش سريع قيمتها
مواجه شدند يا بسياري از بيماران سرطاني به دليل افزايش
قيمت دارو ،ناچار به توقف درمان خود شدهاند« .جزايري»
در ادامه تصريح كرده بود :وضعيت فوق در حالتي رخ داد
كه ايران نزديك ۹۰درصد از داروهاي خود را توليد ميكند
اما بر اثر اعمال تحريمهاي يكجانبه ،شركتهاي داروسازي
ايراني در تهيه مواد اوليه الزم براي توليد داروهاي خود با
مشكالت زيادي روبهرو شده بودند.
اقدامهاي قهري يكجانبه عمدتاً جامع و هوشمند هستند
و به دليل آنچه «تمايل به عدمتبعيض» خوانده ميشود،
تأثير منفي گس��تردهاي بر حقوق بش��ر ميگذارند .اين
اقدامه��ا غالباً از س��وي كش��ورهاي توس��عهيافته عليه
كشورهاي در حال توسعه اعمال ميشوند كه در واقع ادامه
مسير استعمارگري است ،البته در سالهاي اخير شماري
از كشورهاي در حال توسعه تحت حمايت كشورهاي غربي
مانند امارات و عربستان دست به اعمال چنين اقدامهاي
قهري يكجانبهاي زدهاند.
با در نظر داشتن اين اصل در حقوق بينالملل كه ارتكاب
عمل متخلفانه متضمن مس��ئوليت بينالمللي اس��ت،
كشورهاي آس��يبديده كه هدف اقدامها و تحريمهاي
قهري يكجانبه قرار گرفت هاند ،ميتوانند شكايت كنند.
اين كش��ورها ميتوانند به دليل محرز بودن مس��ئوليت
بينالمللي دول��ت امري��كا در تحريمه��اي يكجانبه و
فراسرزميني از جهت نقض حقوق بشر محرز در دادگاههاي
بينالمللي مانند ديوان بينالمللي دادگستري شكايت خود
را ثبت كنند .در نهايت ه��م بابت پيامدهاي منفي حقوق
بشري ناشي از تحريمها درخواست جبران خسارت كنند.

قانونيكه به فراموشي سپرده شد

بيش از يكميليون و ۹۰۰هزار پرونده براي ساختمانهاي فاقد سند رسمي وجود دارد
مع�اون س�ازمان ثب�ت اس�ناد و املاك كش�ور
اخيرا ً خبر داده اس�ت ك�ه بي�ش از يكميليون و
۹۰۰ه�زار پرونده در ح�وزه قان�ون تعيين تكليف
وضعي�ت ثبت�ي اراض�ي و س�اختمانهاي فاق�د
س�ند رس�مي داريم .جالب اينكه در اي�ن زمينه
قانون�ي ب�ه ن�ام «قان�ون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ثبتی ﺍﺭﺍض�ی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنه�ای ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی»
داريم كه به دست فراموش�ي سپرده ش�ده است.

در سازمان ثبت اسناد و امالك ،اراضي به چهار قسمت
تقسيم شده اس��ت .مهمترين قس��مت اراضي منابع
طبيعي اس��ت كه ۱۳۷ميليون هكتار اراضي تصرفي
منابع طبيعي است كه به نام دولت است و اگر چنانچه
دولت قصد واگذاري اين امالك را داشته باشد ،پس از
صدور س��ند به موجب قانون تفكيك ميكند .بخش
ديگر هم اراضي زراعي اس��ت كه متولي نظارت بر اين
اراضي زراعي نيز مديريت امور اراضي است.
عواقب رسمي نشدن اسنادي كه دست مردم
است
در قانون منع خردشدن اراضي كشاورزي به صراحت
آمده است كه اين قانون براي جلوگيري از قطعهبندي
و قطعهقطعه شدن و تفكيك امالك وضع شده است.
در هر استاني (در هر استان هم بر اساس ديمي و آبي
بودن) هم متفاوت اس��ت ،مث ً
ال در تهران باالتر از پنج
هكتار يا س��ه هكتار اگر ملكي باش��د ،ميتوانند سند
مالكيت آن را اخذ كنند .كمتر از آن به معني خردشدن
اراضي محسوب ميشود.
معاون امور اسناد س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور
در اين زمينه به خبرگزاري صدا و س��يما گفت :با نگاه

كارشناس��ي ثبتي ما هيچ زماني معني خردش��دن را
نبايد با معني س��نددار كردن و به رسميت بخشيدن
تلفيق كنيم .متأسفانه تعاريف اشتباهي شده يا زماني
كه قانون وضع شده است ،آن كساني كه از اين موضوع
دفاع ميكردند ،دايره شموليت اين قانون ممنوعيت
خردشدن را درباره اسناد هم اعمال كردند.
وي افزود :اگر چنانچه قانون منع خردشدن را بخواهند
اجرايي كنند ،در مرحله نخس��ت بايد براي س��نددار
كردن رسمي آن اقدام كنند .اكنون يكسري كاغذهايي
تحت عنوان ليست سياه نزد مديريت امور اراضي است
يا در دست مردم اس��ت و داراي نسق اين موارد است.
كمكم اين ليستها و اين نس��قها يا اين اسنادي كه
اقدام ميشود و دست مردم است بر اثر گذر و گذشت

زمان اگر چنانچه رس��ميت به آن داده نشود و داراي
سند رسمي نشود ،به نوعي مالكيت اشخاص با نگاهي
به فراموشي سپرده ميش��ود و از لحاظ قاعده حقوق
دچار مشكل ميشود.
به هيچ وج�ه حق نداري�م ب�ه ۲۰۰متر سند
بدهيم
اقبال گفت :اكنون ما امالكي داريم كه ش��ايد ورثه در
ورثه به 10نفر منتقل شده اما به صورت مشاعي است و
چقدر درگيريهاي اينچنيني در همين مبحث قانون
منع خردشدن اس��ت .به خاطر اينكه در سال۱۳۳۰
پدربزرگ اي��ن فردي كه اكنون متصرف اس��ت ،مث ً
ال
10هكتار زمين داشته كه با قانون ممنوعيت خردشدن
اين زمين از پدربزرگ به پدر و از پدر به پسر بین چند

نسل چرخيده و اكنون به هر كدام از ورثه شايد ۲۰۰متر
هم نرسد .ما به واسطه اين قانون منع خردشدن به هيچ
وجه حق نداريم به زمين ۲۰۰متري سند بدهيم.
معاون امور اسناد افزود :ما قانون خاصي (قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ثبت��ی ﺍﺭﺍض��ی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪ رسمی) را داريم كه در واق��ع در كنار ماده۱۴۷
آورديم كه به نظ��رم ،اين قانون ي��ك قانون محكمي
ش��د اما گره از كار مردم باز نكرد .طب��ق آمار بيش از
يكميليون و ۹۰۰هزار پرونده در حوزه قانون تعيين
تكليف داريم كه مردم ثبتن��ام كردند ،اما در بيش از
۷۵درصد از امالك حتي در برخ��ي از استانها بيش
از ۸۰درصد اين پروندهها منجر به رأي منفي ش��د و
علتش اين بود كه در قانون تعيين تكليف اراضي فاقد

سند رسمي يكي از تكاليف و مواردي كه بايد اين شرط
را داشته باشد ،وجود اعياني بود ،مث ً
ال خانه يا مغازه و
كارگاه باشد .سوءاستفاده زيادي هم از اين قانون شد.
ما براي ۲۰درصد تا ۳۰درصد امالك اين سند را داديم.
بعدش م��ردم آمدند ثبتنام كردن��د و ديدند ثبتنام
ميكنند و پول ميدهن��د و هزينه ميكنند ،اما منجر
به سند نميشود.
اقدامي حقوقي براي حل بسياري از مشكالت
روستاييان
اقبال ادامه داد :متأسفانه اين قانون به دست فراموشي
سپرده ميشود .اگر چه از سالهای  ۹2-۹1اين قانون
ايجاد شد ،ولي هر ساله ورودي اين سامانه خيلي كم
ميشود ،چون مردم رغبتي ندارند ثبتنام كنند ،چون
ميبينند كه ثبتنام ميكنند اما رأي منفي صادر شود.
وی همچنين به قانون مربوط ب��ه ساماندهي امالك
شهرهاي زير ۲۵هزار نفر اش��اره كرد و گفت :ما ديگر
شهر زير ۲۵هزار نفري نداريم ،اين شهر يك روستا ،يك
بخش خيلي كوچك است ،ما نبايد جمعيت را مالك
سند قرار دهيم.
گفتني است يكي از اقدامات بسيار خوبي كه در جهت
رفاه حال روستايي��ان از برنامه دوم توسعه اقتصادي و
اجتماعي كشور شروع شده ،طرح صدور سند مالكيت
در روستاهاست.
اين اقدام اهرمي بسيار قوي براي كمك به هموطنان
روستايي در ارتباط با دريافت تسهيالت دولتي است.
در واقع اين سندها ميتواند به عنوان وثيقه مطمئن در
اختيار بانكها قرار گيرد و بسياري از مشكالت مالكيتي
و دعاوي آنها در در محاكم قضايي نيز برطرف میشود
و كاهش مييابد.

نکته

مجازات
ساختوساز بدون مجوز

طب�ق م�اده ۱۰۰قان�ون ساختوس�از ،تفكيك
اراض�ي و مالكي�ت عمران�ي ي�ك مح�دوده در
منطق�ه ش�هري ي�ا حري�م آن ب�دون داش�تن
پروان�ه يا مجوز س�اخت بن�ا غيرقانوني اس�ت.

كميس��يون ماده ۱۰۰ش��هري با وضع اين قانون به
اطالع عموم رس��انده كه چنين حكمي براي حدود
شهري ،محدوده يا حريم شهر برقرار است.
در خصوص س��اختمانها و امالكي ك��ه در مناطق
خارج از محدوده شهري س��اخته ميشوند ،قوانين
و مجازات ديگري وضع ش��ده اس��ت كه مبتني بر
تبص��ره ۲از بند س��وم  ۹۹قانون ش��هرداري به آنها
پرداخته ميشود.
احداث بنا در حري��م قانوني نواحي ش��هري اعم از
جادهها ،راهآهنها ،خطوط فش��ار برق و فرودگاهها
در صورت برچسب خوردن به عنوان ساختمان بدون
پروانه منجر به تخريب و رفع اثر خواهد شد.
متقاب ً
ال در صورتي كه احداث چنين مجموعههايي
در نواحي غيرش��هري و حاش��يه حريمها باش��د و
همچنين اح��داث آنها ملزم به اخذ پروانه از س��وي
نهاد تعيينش��ده باشد و از تأسيس��ات غيرشهركي
به حساب آيد ،قوانين خاصي دارد ،يعني براي رفع
نيازهاي عمومي ،تجاري ،تفريح��ي و نيز اقتصادي
و س��اير عناوين تعريف ش��ود ،طبق بند ۲از ماده۸
آييننامه كه در راستاي اس��تفاده از اراضي احداث
بنا و تأسيسات در نواحي خارج از محدوده قانوني كه
حريم شهرها مصوب  ۱۳۵۵است ،بررسي ميشود،
البته شايان ذكر است بررسي و پرداختن به مسائل
مقدار و كيفي��ت تخلف در مورد بن��اي امالك فاقد
پروانه كسب ،توس��ط هيئتي كه متشكل از پنج نفر
از نمايندگان اس��تانداري ،انجمن اس��تان اداره كل
مس��كن ،شهرس��ازي اداره كل كش��اورزي و منابع
طبيعي و معادن هستند ،اجرا ميشود.
در چنين شرايطي حداقل كسب سه رأي همسو براي
اجراي يك قانون نياز است .از سوي ديگر كميسيون
بايد در ب��ازه زماني حداكثر دو م��اه (از تاريخ توقف
عمليات ساختماني يا اعالم تخلف مكلف) نظر خود را
به دادگاه مربوطه ارائه دهد.
در خصوص اح��داث ملك در محدوده ش��هري كه
پروانه ساخت آنها پس از تصويب نقشه كل شهر صادر
شده است ،تصميمات را طبق درخواست شهرداري،
كميسيونهاي متش��كل از نماينده وزارت كشور به
انتخاب وزير كش��ور يكي از قضات دادگس��تري به
انتخاب وزير دادگستري و همينطور يكي از اعضاي
انجمن شهر به انتخاب انجمن شوراي اسالمي شهر
تعيين ميشود.
در اين حالت كميس��يون نظر خ��ود را به جمعي با
حضور نماينده شهرداري اعالم ميكند .اين اعالميه
تنها جنبه اداي ش��رح دارد و جمع مذكور حق نظر
و رأي را دارا نيست .بر اس��اس اليحه كتبي ذينفع
اگر وصول براي ظرف مدت يك ماه اجرا شده باشد،
تصميم مقتضي اتخاذ ميشود.
كام ً
ال مشخص است كه تصميم كميسيون نميتواند
از دو حالت تخريب يا اخذ جريمه خارج باشد اما اينكه
كدام يكي از اين دو مورد براي مجازات ساختوساز
بدون مجوز عملي شود ،همانطور كه ذكر شد ،بستگي
به شرايط مربوط دارد.
در صورت��ي كه ملك بنا ش��ده در تداخ��ل با اصول
شهرسازي ،فني و بهداش��تي باشد ،مبتني بر حكم
تخريب مس��تفاد از ص��دور تبصره ي��ك ماده۱۰۰
قانون شهري ،تصميم كميس��يون بر تخريب ملك
خواهد بود.
تصميم ص��دور و اخ��ذ جريمه نيز طب��ق تبصره۴
ماده ۱۰۰قانون ش��هري در ش��رايطي ك��ه اصول و
مس��ائل فني ،بهداشتي و شهرس��ازي رعايت شده
باشد ،اتخاذ ميشود.
كميس��يون قادر اس��ت به وس��يله صدور رأي اخذ
جريمه به ازاي هر متر مربع از ملك يا يكپنجم مقدار
سرقفلي ملك در حالتي كه ساختمان مذكور ارزش
سرقفلي داش��ته باش��د ،اقدام كند ،البته در چنين
حالتي هر كدام از موارد كه ارزش بيشتري از ذينفع
داشته باشد ،صدور برگ پايان ساختمان به شهرداري
اعالم ميشود ،بنابراين مجازات ساختوساز بدون
مجوز طبق مفاد قان��ون ش��هري در دو حالت اخذ
جريمه و تخريب يا رفع اثر اجرا ميشود.
قانوني كه درباره مجازات ساختوس��از بدون مجوز
مطرح شده است ،ميگويد :طبق تبصره ۱ماده۱۰۰
قانون شهرداري«در مواردي كه عمليات ساختماني
بدون پروانه مخالف مفاد پروانه انجام ش��ده باش��د،
كميس��يون موضوع اين قانون با احراز اينكه اصول
شهرسازي يا فني يا بهداشتي در ساختمان احداثي
رعايت نش��ده اس��ت ،ميتوان��د قلع تأسيس��ات و
بناهاي خالف مش��خصات مندرج در پروانه را طي
تش��ريفاتي مورد حكم قرار دهد .با توجه به مراتب،
رأي كميسيون مبني بر قلع تأسيسات احداثي بايد
متضمن اعالم عدمرعايت اصول سهگانه مذكور در
ساختمان احداثي باشد».

