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با توجه به رشد روزافــزون ساختوساز در کشور ،تخلفات
ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده  ،۱۰۰رو به افزایش
است .به گــزارش میزان ،برخی از مــوارد ارجــاع تخلفات
ساختمانی به کمیسیون ماده  100قانون شهرداریها،
به ایــن شــرح اســت -1 :تخلف ساختمانی عــدم احــداث
پارکینگ :درباره عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده
بودن پارکینگ احداثی و همچنین ،عدم امکان برای اصالح
آن ،کمیسیون ماده  ۱۰۰میتواند با توجه به موقعیت ملک
و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ ،رأی به اخذ جریمه
صادر کند؛ اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکانپذیر
باشد ،کمیسیون ماده  ۱۰۰نمیتواند رأی به اخذ جریمه
صادر کند -2 .تخلف ساختمانی تجاوز به معابر شهر و عدم
رعایت اصول فنی :در صورت تجاوز به معابر شهری ،مالک
موظف است هنگام نوسازی ،بر اساس پروانه ساختمانی و
طرحهای مصوب ،موارد اصالحی را رعایت کند و در صورتی
که برخالف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه ،تجاوزی در این
مورد صورت پذیرد ،شهرداری مکلف است از ادامه عملیات
ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰
ارسال کند -3.تخلف ساختمانی مهندس ناظر :مهندسان
ناظر مکلف اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانهایی که
با مسئولیت آنها احداث میشود ،از لحاظ تطبیق موارد
ساختمانی با مشخصههای درجشده در پروانه و نقشههای
ساختمانی و دیگر موارد ،به صورت مستمر نظارت داشته
باشند و در پایانکار ،تطبیق ساختمان با پروانه و نقشهها
و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسان ناظر،
برخالف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات
موجود را بهموقع به شهرداری اعالم نکنند و نتیجت ًا ،موضوع
منتهی به طرح در کمیسیون ماده  ۱۰۰شود و مطابق با
تبصره یک ماده  ۱۰۰قانون شهرداری منجر به صدور رأی
به جریمه یا تخریب ساختمانی شود ،شهرداری مکلف است
مراتب را به سازمان نظاممهندسی اعالم کند -4 .تخلف
ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری  :در شهرهایی
که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است ،شهرداریها
مکلف اند مطابق ضوابط مذکور در پروانه ساختمانی ،نوع
استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخالف موارد
درجشده در پروانه ساختمانی ،در منطقه غیرتجاری ،محل
کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود ،مورد را در کمیسیون
ماده  ۱۰۰مطرح کنند.

دیوان عدالت اداری در رأی ایجــاد رویه ،مقرر کرد در صورت اختالف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دســتمزد و حقوق کارگر ،صرف ارائه برگه
تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات الزم ،برای پرداخت حق و حقوق کارگر را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند .به گزارش ایرنا،
این رأی برای تمامی شعب دیوان ،ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ،الزم االجراست.

موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی ،از
مهم ترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است
و هر سیستمی ،با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و
مقررات ،چارچوب های خاصی را برای این موضوع در نظر
می گیرد .در نظام حقوقی ایران ،با توجه به اصل چهارم
قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقررهای را بر اساس
قوانین شرعی ،امری بنیادین دانسته ،تکلیف مبنای حریم
خصوصی روشن است و این قواعد فقهی است که شاکله
اصلی قوانین را ترسیم میکند.
▪«حرمت تجسس »در قرآن کریم

در قرآن کریم ،بر حرمت تجسس تأکید شده و سوره مبارکه
حجرات ،با عبارت «التجسسوا» ،به صراحت تجسس در امور
دیگران را منع کرده است .در صدر اسالم نیز ،این آیه شریفه
به معنای تجسس نکردن در حریم خصوصی مــردم ،فهم
میشده است .در این زمینه ،در تفسیر مجمع البیان ،ذیل
آیه یاد شده ،نوشته شده است که خلیفه دوم با عبدالرحمن،
شبی به تجسس پرداختند؛ دیدند در خانه ای دود آتش بلند
است؛ رفتند د ِر آن خانه را کوبیدند و با اجازه داخل شدند.
مردی را با زنی دیدند که در دست آن مرد ،کاسه ای بود،
خلیفه دوم پرسید :این زن کیست؟ مرد گفت :زوجه من
است .سپس پرسید :در میان آن کاسه چیست؟ گفت :آب
است؛ باز پرسید :شعری که آن زن با آواز میخواند چگونه
شعری است؟ مرد آن اشعار را برای خلیفه دوم خواند؛ بعد
از این پرسشها ،آن مرد رو به وی کرد و گفت :مگر نمیدانی
«والت ََج َّس ُسوا».خلیفهدومگفت:
کهخداونددرقرآنفرمودهَ :
راست میگویی و از آن خانه بیرون آمد .این معانی در متون
فقهی شیعه ،در مباحث مختلفی از جمله وجوب حفظ ّسر
دیگران ،ادله کتمان گناه غیر ،ادله حمل عمل مسلم به
صحت و مانند آن ها ،تأثیر داشته است و روح کلی فقه امامیه،

از وارد نشدن به حریم اشخاص ،حتی در زمانی که گناهی را
به صورت پنهانی مرتکب میشده اند ،حکایت دارد.
▪ فرمان  8مادهای امام خمینی(ره)

از این روست که حضرت امام (ره)در فرمان هشت ماده ای
خود ،هرگونه تجسس مسئوالن حکومتی را در امور شخصی
ممنوعاعالمکردند.دراینفرمانآمدهاست«:هیچکسحق
ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن
صاحبآنهاواردشودیاکسیراجلبکند،یابهنامکشفجرم
یاارتکابگناه،تعقیبومراقبتنمایدیانسبتبهفردیاهانت
نمودهواعمالغیرانسانی-اسالمیمرتکبشود،یابهتلفنیا
نوارضبطصوتدیگری،بهنامکشفجرمیاکشفمرکزگناه،
گوشکندیابرایکشفگناهوجرم،هرچندگناهبزرگباشد،
شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان
غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر
فاشکند.تماماینهاجرم[و]گناهاستوبعضیازآنهاچون
اشاعهفحشاوگناهانازکبایربسیاربزرگاستومرتکبینهر
یکازامورفوقمجرمومستحقتعزیرشرعیهستندوبعضی
ازآنهاموجبحدشرعیمیباشد».
▪قانون اساسی و موضوع حرمت تجسس

قانون اساسی جمهوری اسالمی که توسط جمعی از

نخبگان اسالمی تدوین شده نیز ،دربــاره این موضوع
حساسیت داشته و اصلی از اصول  ۱۷۷گانه این قانون،
به این مسئله اختصاص یافته است .در اصل  ۲۵قانون
اساسی میخوانیم«:بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و
فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و
تلکس ،سانسور ،مخابره نکردن و نرساندن آن ها ،استراق
سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
ضمانت اجــرای این اصل ،به طور صریح در ماده ۵۸۲
قانون مجازات اسالمی (کتاب تعزیرات) ،ذکر و برای
تجسس در امور دیگران ،به هر نحو ،مجازات در نظر گرفته
شده است .مطابق این ماده «،هریک از مستخدمین و
مأمورین دولتی ،مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی
اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ،حسب
مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق
سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را
افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از
شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
▪اهتمام به حفظ حریم خصوصی در قوانین موضوعه

عــاوه بر مــوارد مصرح اشــاره شــده ،در قوانین متعدد
دیــگــری ،قــانــون گــذار بــر حفظ حریم خصوصی مــردم
تأکید کــرده که به دو بخش کلی قابل تقسیم است.
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بخش نخست ،ممنوعیت تفحص و تجسس در امــور
دیگران توسط مــردم و اشخاص حقیقی و بخش دوم،
ممنوعیت دستگاههای عمومی و دولتی ،از جمله ضابطان
دادگستری ،وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه
یا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را شامل میشود و
مواد  ۲۴۱قانون مجازات اسالمی ۵۷۰ ،۶۴۸ ،و ۵۷۱
قانون تعزیرات و مواد  ۱۶ ،۲و  ۱۷قانون جرایم رایانه ای
در این زمینه قابل استناد است .درباره همه این قوانین
دو نکته اصلی را باید متذکر شد؛ اول این که این قوانین
در حوزه حریم خصوصی افــراد است و حتی اگر عیوب
و گناهان مــردم در آن وجــود داشته باشد ،باز هم قابل
تجسس و استناد نیست و به صراحت فرمان امیرالمومنین
سزاوارترین افراد به پوشاندن
علیه السالم ،حاکمیت،
ِ
آن هاست .امیرالمومنین علیه السالم در این زمینه ،به
صراحت میفرمایند« :ان فی الناس عیوب و الوالی احق
ان سترها»؛ از این رو ،هرگونه آموزه حقوقی غربی مبنی بر
این که دادستان موظف به کشف جرم است و هر امری که
در قانون جرم تلقی شده است ،باید کشف و پیگیری شود،
مطلق ًا اسالمی نیست و ضابطان و قضات باید به این مسئله
توجه داشته باشند که در اسالم ،نوع سومی از جرایم وجود
دارد که باید در سیاهه کیفری کشور موجود باشد تا مردم
آن گناهان را به طور علنی انجام ندهند؛ اما اگر در خفا و
حریم خصوصی مرتکب آن گناهان شدند ،شخص حاکم
و به تبع او؛ همه مسئوالن مربوط ،موظف به ستر گناه و
عیوب مردم هستند .دوم اینکه ،به تصریح فرمان هشت
مادهای امام(ره) ،قانون اساسی و قوانین عادی ،جرایمی
مانند جاسوسی برای بیگانه یا توطئه علیه امنیت مردم
که در فصل اول کتاب تعزیرات احصا شده است ،از قاعده
«ستر »تبعیت نمی کند و همان گونه که قانون اساسی
مجوز داده اســت ،ایــن جرایم قابل پیگیری هستند و
مشمول چشم پوشی نمی شوند.
منبعKhamenei.ir :

مجازات «پاپوش درست کردن» برای دیگران
بسیار پیش آمده است که افراد به دلیل
ضعف در تقابل و رویارویی مستقیم با
دانشنامه حقوقی
حریفان ،متوسل به راههــایــی خالف
عــرف و اخــاق و قــانــون ،بــرای تسلیم کــردن رقیب خود
میشوند .به گزارش میزان« ،پاپوش درست کردن» ،عملی
است که گاه در برخی سازمانها به منظور کسب قدرت
بیشتر یا به کرسی نشاندن حرفهای اشتباه و خواستهای
نامشروع انجام میشود؛ بی آن که انجام دهنده این عمل،
از عواقب و آثار و لطمات آن بر مردم و جامعه آگاهی درستی

داشته باشد .در ماده  ۶۹۹از کتاب پنجم
قانون مجازات اسالمی میخوانیم« :هر
کس عالم ًا و عامد ًا به قصد متهم نمودن
دیگری ،آالت و ادوات جرم یا اشیایی را که
یافت شدن آن در تصرف یک نفر ،موجب
اتهام او میگردد ،بدون اطالع آن شخص
در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست
بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید
و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ،پس از صدور

قرار منع تعقیب یا اعالم برائت قطعی آن
شخص ،مرتکب به حبس از شش ماه تا
سه سال یا تا هفتاد و چهار ضربه شالق
محکوممیشود».دربارهاینمادهقانونی،
باید به این نکات توجه داشته باشیم :او ًال،
عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش
درست کردن برای افراد ،افترای عملی است .افترای عملی
جرمی است مقید به وسیله ،به عبارتی دیگر ،اگر کسی به
قصد متهم کردن دیگری ،وسیلهای در خانه یا جیب او قرار

...

مشاوره حقوقی

دهد ،ولی در واقع وسیله مزبور ،جزو آالت و ادوات جرم
نباشد ،مشمول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.
ثانی ًا ،افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز هست ،از این رو
چنانچهوسیلهایراکهطبققانونداشتنآنجرممحسوب
میشود ،متعلق به دیگری نشان دهیم ،بزه دیده باید حتم ًا
تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین ،چنان چه وی مورد تعقیب
قرار نگیرد ،عمل از شمول ماده موصوف خارج است .ثالث ًا،
افترای عملی با استفاده از هر شیء یا وسیلهای که داشتن و
نگه داری آن طبق قانون جرم است ،واقع میشود.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :همسایه ما در آپارتمان ،به بهانه تعمیرات،
مدت هاست که کار بنایی را آغاز کرده است و تمامش
نمیکند .تمام مسیر راه پلهها و صحن حیاط ،پوشیده
از گرد و خاک نخالههای ساختمانی اســت .مدیر
ساختمان چند بار به او تذکر داده است اما زیر بار
نــمـیرود .آیــا راهکار اجرایی بــرای پایان دادن به
اقدامات وی وجود دارد؟

پاسخ :اگر نمیتوانید تا پایان عملیات ساختمانی منتظر
بمانید ،تالش کنید با مذاکره و میانجیگری مشکل خود را
حلکنید.برایاینمنظورمیتوانیدازشورایحلاختالف
محل نیز ،درخواست کمک کنید .همچنین ،میتوانید
به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ،دادخواست
«رفع مزاحمت» تقدیم کنید یا علیه همسایه خود به اتهام
«مزاحمت» در دادســرای محل شکایت کنید .پیشنهاد
میکنم پیش از طرح هر دعوایی ،هزینه و فایده طرح دعوا
را محاسبه کنید .تنها در صورتی اقدام کنید که فایده نهایی
که احتما ًال عاید شما خواهد شد ،ارزش وقت و پولی را که
صرف طرح و پیگیری دعوا خواهید کرد ،داشته باشد .در
صورتی که قصد طرح شکایت در دادسرا یا طرح دعوا در
دادگــاه حقوقی را داریــد ،میتوانید ابتدا از شــورای حل
اختالف محل ،درخواست «تأمین دلیل» کنید.
▪استناد به اصل  ۴۰قانون اساسی

اصــل چهلم قانون اساسی مقرر میکند« :هیچ کس
نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد ».همچنین قانون مدنی ،در ماده
 ،132درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر میکند:
«کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم
تضرر همسایه شود ،مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای
رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد ».حدود تصرف مجاز در
ملک را قانون و عرف تعیین میکند.
▪درخواست الزام به رفع مزاحمت

به عبارت دیگر ،اگر شخصی در ملک خود تصرفاتی کند
که موجب مزاحمت همسایگان و همچنین ،این تصرفات
خارج از حدود قانونی یا حدود معمول و متعارف یا به قصد
ضرررساندنبههمسایهباشد،همسایگانمتضرروناراضی
می توانند با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی درخواست
«الزام به رفع مزاحمت» کنند.

CMYK

