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  چكيده
دارابودن اين . سالمتي به مفهوم فقدان بيماري و وجود رفاه جسمي، رواني و اجتماعي است    

هاي  از شيوه. شود حالت، از حقوق بنيادين بشري است كه زير عنوان حق بر سالمتي مطالعه مي
از زيانبار تأمين حق يادشده بهداشت حقوقي يا پيشگيري از نقض آن و جلوگيري از ادامة فعل 

از سوي همسايگان است؛ تدبيري كه آزادي عمل مالكان در ملك خويش را با جمله 
گذار را بر آن داشته است تا در مقررات  اين مسئله، قانون. كند هايي مواجه مي محدوديت

بر اين بنيان، . شهري به تنظيم روابط همسايگان بپردازدحقوق مختلف از جمله حقوق مدني و 
انداختن سالمتي جسمي همسايگان از رهگذر ايجاد آلودگي بهداشتي،  به مخاطرهمالكان از 

خطرهاي ساختماني و محروميت از آفتاب و از به خطر افكندن سالمتي رواني از طريق آلودگي 
  .  اند صوتي و اشراف بر منازل منع شده
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  مقدمه . 1
افزايش جمعيت و گسترش  كه بودهنهاد همسايگي يكي از اجتماعات كوچك انساني 

اين امر . سازها موجب گسترش آن شده است و نشيني و در نتيجه افزايش روزافزون ساخت شهر
. تري يابد سبب شده است كه تنظيم روابط ميان همسايگان به نسبت گذشته، اهميت فزون

 قانون مدني به احكام 140- 93مواد پس از اختصاص ت اين موضوع آگاه و گذار به اهمي قانون
سازي نيز به   و در مقررات شهر1343ها مصوب  مترتب بر همسايگي، در قانون تملك آپارتمان

تر و  در اين مقررات، حقوق مالي عيني. تنظيم روابط شخصي و مالي همسايگان پرداخته است
ها بيشتر  شوند و آگاهي مردم نيز بر آن تر پذيرش مي دهند، ساا تر از حقوق شخصي ملموس
تر پذيرش   آگاهي اشخاص درخصوص حقوق شخصي كمتر است و دشوار،به عكس آن. است
شود كه آيا همسايه نسبت به همساية ديگر  رو مي از اين رو، ذهن با اين سؤاالت روبه. شود مي

ند؟ آيا اين ا اين حقوق شخصي كدامافزون بر حقوق مالي، حقوق شخصي نيز دارد؟ مصاديق 
توان  اند؟ در صورت نقض اين حقوق چگونه مي مصاديق در مقررات مورد توجه واقع شده

هاي برخورد با  دادخواهي كرد؟ مرجع صالح براي رسيدگي به اين دادخواهي كدام است؟ شيوه
اً يك مسئلة ناقضان حقوق شخصي و به طور ويژه حق بر سالمتي چيست؟ آيا اين مسئله صرف

؟ بهداشت حقوقي در تأمين حق سالمتي چه باشد مييا داراي جنبة عمومي نيز است خصوصي 
  نقشي دارد؟

اي در حقوق ايران با محوريت حقوق شخصي  و فقدان مطالعهپاسخ به سؤاالت يادشده 
از يك سو و گسترش روزافزون مسئلة همسايگي و ويژه حق بر سالمتي همسايگان  به

ضرورت بحث از اين موضوع را  از سوي ديگر، مقررات حاكم بر حقوق همسايگانپراكندگي 
، تزاحم حق مالكيت مالكان در برابر حق بر سالمتي همسايگان در راستادر اين . كند آشكار مي

  . شود حقوق ايران هدف قرار داده مي
آنان قرار در آغاز به اصول حقوقي كه مبناي تنظيم روابط همسايگان و رفع تزاحم حقوق 

پس از آن، با نگاهي به مفهوم حقوق شخصي، حق بر سالمتي و . شود گرفته است، اشاره مي
از اين رو، . شود بهداشت حقوقي، مصاديق سالمتي در روابط همسايگان گردآوري و تحليل مي

  .يابد پايان مي» مصاديق«ادامه و با » مفاهيم«شود، با  آغاز مي» مباني«بحث با عنوان 
  

  بانيم. 2
جواز تصرف هر مالك در ملك خويش حكم عقلي است و دشواري و ترديدي در درك و 

امري كه در حقوق ايران زير عنوان قاعدة تسليط مستند به احكام شرع . پذيرش آن وجود ندارد
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هاي مختلف   بر اين بنيان، گونه1. قانون مدني نيز بيان قانوني يافته است30شده و در مادة 
تواند هرگونه تصرف حقوقي و مادي را در  ندارد و مالك مي  بيان جداگانه نيازتصرف مالك به

شوند  تصرفات حقوقي نظير بيع، صلح و اجاره كه سبب نقل ملك مي. ملك خويش انجام دهد
شوند يا  يا تصرفاتي نظير مضاربه، مزارعه و مساقاه كه سبب ايجاد نوعي شراكت در منفعت مي

دهند؛ تصرفات مادي نيز مانند  ال را متعلق حق ديگري قرار ميتصرفاتي مانند رهن كه م
سان كه عقل و شرع بر جواز تصرفات  با اين همه، به همان. ساز در ملك و تعميرات و ساخت

حكمي كه در قالب قاعدة الضرر . اند اند، اضرار به ديگران را نكوهش و منع كرده صحه گذاشته
ية اين قاعده، هيچكس حق ندارد به ديگري ضرري وارد بر پا. شود در فقه و حقوق تحليل مي

صورت نخست كه زير عنوان . آورد؛ چه اين اضرار در مقام اعمال حق باشد و چه بدون آن
، درخصوص كلية حقوق، در )114: 1391كاتوزيان، (شود  استفاده از حق نيز مطالعه مي نظرية سوء

، درخصوص 1323مالكيت در مادة  و به صورت خاص دربارة حق 2 قانون اساسي40اصل 
 و دربارة حق ارتفاق در 48، درخصوص حق انتفاع در مادة 490مالكيت منافع در بند يك مادة 

در صورت دوم، هرچند بداهت امر موجب شده است .  قانون مدني بيان شده است107مادة 
وليت مدني و تا مقررة صريحي بدان اختصاص نيابد، اما در هر دو صورت مادة يك قانون مسئ

شوند كه تكليف جبران ضرر را در   قانون مدني از جمله مقرراتي محسوب مي331 و 328مواد 
  .اند صورت وقوع اضرار مقرر كرده

گفته روابط ميان همسايگان را تنظيم كرده، مبناي حقوق همسايگان قرار  دو قاعدة پيش
عالمه (ايگان قرار گرفته است دو قاعده مبناي حل تزاحم حقوق همس گرفته و حل تزاحم اين 

به ديگر . )48: 1371 و امامي، 438: 1386كاتوزيان، ؛ 472: 1387عاملي،  ؛ حسيني339: 1417؛ شهيد اول، 14: 1414حلّي، 
سخن، در تقابل حق مالكيت و حقوق همسايه، هرگاه اعمال حق مالكيت موجب ورود زيان 

 حق همسايه بر حق مالكيت مالك به حقوق شخصي همسايه شود به حكم قاعدة الضرر،
؛ مگر در موردي كه )118: 1391كاتوزيان،  (توان آن را حق ارتفاق منفي دانست شود كه مي مقدم مي

در هر حال، از آنجا .). م. ق132مادة (تصرف متعارف و براي دفع ضرر يا جلب منفعت باشد 
؛ نراقي، 245: 1419بجنوردي، (است  دو سخن بسيار گفته شده  كه از تسليط و الضرر و جمع ميان آن

ادامة بحث به مفهوم حق بر سالمتي و بهداشت حقوقي و مصاديق  )279: 1370 و بهرامي، 58: 1417
  .يابد آن زير دو عنوان حق بر سالمتي جسمي و رواني اختصاص مي

                                                            
گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده  هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه«. م. ق30مادة . 1

 .»باشد

  . »تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد هيچكس نمي«. ا. ق40اصل . 2
اند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف تو كسي نمي«. م. ق132مادة . 3

  .»و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد
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  مفاهيم. 3
   حق بر سالمتي.1. 3

خصي حقوقي است كه به مقصود از حقوق ش.  يكي از حقوق شخصي است1حق بر سالمتي
نظر از وابستگي او به گروه اجتماعي خاص تعلق دارد؛ حقوقي كه بيشتر از   هر انساني قطع

به گفتة ديگر، . )20: 1388زاده،  صفايي و قاسم(كند تا منافع مادي شخص  شخص انسان حمايت مي
. )11: 1391، كاتوزيان(حقوقي كه هدف آن رفع نيازهاي جسمي، عاطفي و اخالقي انسان است 

  .حقوقي نظير حق زوجيت، حق ابوت، حق واليت، حق بر آثار فكري، آزادي بيان و حق رأي
، يك حق )14: 1389مرندي و عزيزي، (شود  شامل سالمت جسم و روان ميحق بر سالمتي كه 

 آمده است 2نامة سازمان بهداشت جهاني در تعريف آن در مقدمة اساس. بنيادين بشري است
تنها نبود بيمارى يا  يك حالت رفاه كامل جسمى، روانى و اجتماعى است و نهسالمتى «

مجنده،  حبيبي(گرايانه شمرده شده و بر آن انتقاداتي وارد آمده است  تعريف يادشده آرمان. »ناتواني

برابر اين تعريف، صرف . توان آن را پذيرفت  يك تعريف جهاني ميمنزلة ، اما به)9: 1386
بلكه افزون بر آن، شخص بايد در . آيد بودن شخص به شمار نمي  معني سالمبيمارنبودن به

بر اين بنيان، نقض حق سالمتي تنها به .  مطلوبي قرار گيرد3وضعيت جسمي، رواني و اجتماعي
معني مبادرت به اقداماتي كه موجب بيماري همسايه شود يا در معرض بيماري قراردادن وي 

ه جسمي و رواني وي را به مخاطره اندازد نيز به معني نقض حق نيست، بلكه اقداماتي كه رفا
براي نمونه، چنانكه خواهد آمد ايجاد آلودگي صوتي حتي براي . سالمتي همسايه خواهد بود

ويژه اگر تكرار نشود سبب بيماري رواني همسايه نخواهد  يك بار منع شده است، اما اين امر به
  . اندازد ه مخاطره ميشد، بلكه تنها رفاه رواني وي را ب

نامة سازمان بهداشت  در مقدمة اساس. المللي دارد مقبوليت حق بر سالمتي جنبة ملي و بين
برخوردارى از باالترين استاندارد قابل حصول سالمتي يكى از حقوق «جهاني آمده است 

 اساسى هر انسانى، بدون تمايز از حيث نژاد، مذهب، عقايد سياسى، شرايط اقتصادى يا
هركس  «1 اعالمية حقوق بشر آمده است25 در بخشي از مادة   همچنين، 4.»باشد اجتماعى مى

                                                            
1. Right to health 

قانون اجازة الحاق دولت ايران به سازمان . ك.ر: نامه را پذيرفته است ايران نيز يكي از كشورهايي است كه اين اساس. 2
نامة سازمان جهاني بهداشت مصوب   اساس25 و 24 و قانون پذيرش اصالحية مواد 1/3/1327هداشت مصوب جهاني ب

13/9/1387 .  
 بيان شده است در روابط ميان 1391 قانون مجازات اسالمي مصوب 26با توجه به مصاديق حقوق اجتماعي كه در مادة . 3

  .شود در اينجا موضوع مطالعه واقع نميبر اين پايه، . همسايگان حقوق اجتماعي مصداقي ندارد
4. Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the 

absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is 
one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 
political belief, economic or social condition. 
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اش را از حيث خوراك و مسكن و  حق دارد كه سطح زندگي او، سالمتي و رفاه خود و خانواده
 در حقوق ايران نيز تأمين حق 2. 1»هاي بهداشتي و خدمات الزم اجتماعي تأمين كند مراقبت

 3 يكي از وظايف دولت مقررمنزلة  از اصل سوم قانون اساسي به12ور كلي در بند سالمتي به ط
 بيان شده 4و جبران خسارت در صورت نقض آن حق در مادة يك قانون مسئوليت مدني

  5.است
  
  بهداشت حقوقي. 2. 3

و وجود رفاه جسمي، رواني و ) بعد سلبي(چنانكه آمد سالمتي به مفهوم فقدان بيماري 
ها درمان  شود كه بيماري جنبة نخست سالمتي هنگامي حاصل مي. است) بعد ايجابي(اجتماعي 

پس از آن نوبت به ارتقاي سالمتي و تحقق رفاه خواهد .  پيشگيري شودها شوند و از بروز آن
. شود  مطالعه مي6»بهداشت«پيشگيري از بروز بيماري و ارتقاي سالمتي زير عنوان . رسيد

ها و تأمين، حفظ و ارتقاي تندرستي و توانمندي  يشگيري از بيماريبهداشت، دانش و هنر پ
بخشي از پيشگيري از نقض حق سالمتي، با وضع تكاليف در . )1: 1392حاتمي و ديگران، (بشر است 

به گفتة ديگر، در حالي كه مسئوليت مدني، قراردادي و . گيرد روابط ميان اشخاص صورت مي
گذاري  يد، بهداشت حقوقي پيشگيري از بروز ضرر را هدفگو كيفري از جبران ضرر سخن مي

چنانكه، يكي از اهداف اصلي وضع مقررات راهنمايي و رانندگي پيشگيري از بروز . كرده است
سان، ممنوعيت ايجاد آلودگي بهداشتي يا  به همين. ضرر به سالمتي و اموال اشخاص است

بنابراين، حقوق . اص به مخاطره نيفتدمنظور است كه سالمتي جسمي و رواني اشخ صوتي بدين
توان زير  نيز سهمي درخور در تأمين سالمتي اشخاص جامعه دارد كه بخش پيشگيري آن را مي

بر اين بنيان، بهداشت حقوقي در اينجا مقرراتي است كه با . عنوان بهداشت حقوقي مطالعه كرد

                                                                                                                                            
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 
himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary 
social services. 

 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 12المللي ديگري نيز بيان شده است مانند مادة  حق بر سالمتي در اسناد بين. 2
  ).30: 1385زماني،  (1989 كنوانسيون حقوق كودك 24 و مادة 1966

  .»  بيمه  و تعميم بهداشت ...  هاي در زمينه   محروميت  هر نوع ساختن  برطرف... «. 3
احتياطي به جان يا  هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجة بي«خوانيم كه  در قسمت نخستين اين ماده چنين مي. 4

  .»...سالمتي يا مال يا آزادي 
تعهد به احترام به معني .  تعهد به ايفاتعهد به احترام، تعهد به حمايت و: تعهد هر دولتي داراي سه بعد شناخته شده است. 5

داشت اين حق در برابر نقض آن از سوي  تعهد به حمايت پاس. پرهيز دولت از ايجاد مانع در تحقق حق سالمتي است
 نيازهاي افراد كردن تعهد به ايفا نيز به معناي انجام كارهاي ضروري براي برآورده. اشخاص عمومي و خصوصي است

  ). 25: 1386مجنده،  حبيبي(ست درخصوص سالمتي ا
6. Health 
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وق و تكاليف اشخاص را هدف پيشگيري از ورود ضرر به سالمتي اشخاص و ارتقاي آن، حق
  . دكن بيان مي

بهداشت حقوقي درخصوص نهاد همسايگي به اين معني است كه حق و تكليف 
همسايگان در برابر يكديگر تعيين شود تا عوامل خطرزاي ايجادي از سوي آنان براي سالمتي 

 بر اين بنيان، براي. ديگر همسايگان، دفع و از بروز ضرر در اين خصوص پيشگيري شود
مطالعة بهداشت حقوقي در عرصة همسايگي ضروري است كه عوامل خطرزا و حق و تكليف 

در نهايت، بايد درخصوص مرجع رسيدگي . همسايگان درخصوص اين عوامل شناسايي شوند
  .به نقض حق و الزام به انجام تكليف بحث شود

  
  مصاديق. 4

عامل خطرآفريني به شمار آلودگي بهداشتي، خطرهاي ساختماني و محروميت از آفتاب سه 
در . ها توجه داشته است گذار براي تأمين سالمت جسمي همسايگان به آن روند كه قانون مي

سوي ديگر، آلودگي صوتي و اشراف بر منازل دو موردي هستند كه سالمتي رواني همسايگان 
 از اين جهت كنندة سالمتي رواني همسايگان ها، تأمين اندازد و رفع خطر آن را به مخاطره مي

مجموع اين مقررات، بهداشت حقوقي همسايگان را درخصوص يكديگر رقم . خواهد بود
زند كه رعايت اين بهداشت، سالمتي همسايگان را در ارتباط با مسائل حوزة همسايگي  مي

  .كند تأمين مي
  

  حق بر سالمت جسمي. 1. 4
اد صدمه، ضرب، جرح و برابر اين حق، اير. خود حقي دارد 1هر انسان بر سالمت جسمي

اي كه سالمتي جسمي او را از بين ببرد، ممنوع و  گونه هرگونه تعرض جسمي به شخص به
حقي كه . )22: 1388زاده،   و صفايي و قاسم595: 1386كاتوزيان، (موجب مسئوليت مدني و كيفري است 

گذار به  ترين حقوق شخصي و حق بر سالمتي است كه قانون شخص بر جسم خود دارد از مهم
بيني جرايم  توان در پيش نمونة كامل اين حمايت را مي. طور جدي از آن حمايت كرده است

گذار به همان مقدار بسنده نكرده  قانون. عليه تماميت جسمي در قانون مجازات مشاهده كرد
است و در مواردي كه اقدام يا اموال تحت مالكيت شخص، سالمتي جسمي همسايگان را در 

بر اين بنياد، همسايه حق . يد قرار دهد، تدابيري را براي رفع خطر انديشيده استمعرض تهد
  .يابد پيش از ورود ضرر خواستار رفع عوامل خطرآفرين يا ادامة ورود ضرر شود مي

  

                                                            
1. Physical health 
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  آلودگي بهداشتي . 1. 1. 4
افتادن سالمت ساكنان يك محل يا حتي يك  ممكن است موجب به مخاطره 1آلودگي بهداشتي

در اين صورت، اگر آلودگي جنبة عمومي داشته باشد و سالمت عمومي شهروندان . شودشهر 
 اما در صورتي كه آلودگي جنبة 2.شود عمل فوق جرم محسوب مي را به مخاطره بيندازد، 

اي  گونه گذار به عمومي نداشته باشد، بلكه بهداشت مجاوران را در معرض خطر قرار دهد قانون
به گفتة ديگر در .  يكي از مالكان موجب تهديد سالمت همسايگان نشودكند تا اقدام عمل مي

جايي كه اقدام عليه بهداشت، جنبة خصوصي داشته باشد قانون آن را فاقد وصف مجرمانه 
 مادة 20چنانكه، بند . شناسد و كوشش كرده است كه به روش مدني آن را حل و فصل كند مي
جلوگيري از ايجاد و «گويد  ظ بهداشت شهري ميها در مقام بيان حف  قانون شهرداري55

شهرداري . مخالف اصول بهداشت در شهرهاست... تأسيس كلية اماكن كه به نحوي از انحا 
... هايي كه  به طور كلي تمام مشاغل و كسب... ها   ها، كارگاه مكلف است از تأسيس كارخانه

در اين ماده، كلية . »...جلوگيري كند توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد 
: 1385كاميار، (ند هدف قرار داده شده است ا اماكن و تمامي مشاغلي كه مخل بهداشت همسايگان

بر اين پايه، . اندازد هايي از اين قبيل، سالمتي مجاوران را به خطر مي درواقع، ايجاد مكان. )336
ها و مشاغل است،  گونه مكان  مجاوران اينگذار با وضع اين ماده در پي رفع خطر از قانون

  . تري نيز داد ها جنبة كلي توان به بعضي از آن اگرچه مي
 3راهكار اجرايي تكليف شهرداري در اين خصوص را بايد در تبصرة مقررة يادشده

برابر اين مقرره، شهرداري ابتدا مهلتي مناسب به صاحبان مشاغل منافي بهداشت . جستجو كرد
فصل  و ر اين صورت، اگر اشخاص به نظر شهرداري تمكين كردند موضوع حلد. دهد مي
 روز حق دارند به نظر شهرداري 10در غير اين صورت، صاحبان مشاغل ظرف . شود مي

بيني  مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيوني است كه در مقررة يادشده پيش. اعتراض كنند
 قانون تشكيالت و آيين دادرسي 10 از مادة 2 بند برابررأي صادره از اين كميسيون . شده است

  . قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است1392ديوان عدالت اداري مصوب 
  

                                                            
1. health pollution 

  .1374 قانون جلوگيري هوا مصوب 16مادة . ك.و درخصوص آلودگي هوايي ر. ا.م. ق688به مادة . ك.در اين باره، ر. 2
ل و تخريب و انتقال به خارج از شهر شهرداري در مورد تعطي«ها آمده است   قانون شهرداري55 مادة 20در تبصرة بند . 3

ها ابالغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض  مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آن
باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم 

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك به موقع . االجراست ون قطعي و الزمكند؛ رأي كميسي
  .» اقدام خواهد نمود وسيلة مأمورين خود رأساً اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به
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   خطرهاي ساختماني.2. 1. 4
شود كه تهديدي  اي مي گونه يافتن عمر مفيد يا علل ديگر به گاه وضعيت ساختمان در اثر پايان

كند كه با فروريختن آن به اشخاص صدمه وارد   ايجاد ميبراي مجاوران است و اين احتمال را
اندازد و  كه امنيت جاني همسايگان يا رهگذران را به خطر مياي است  گونه  اين احتمال به.شود

در اين باره، . ها وارد آيد هر زمان ممكن است خطر به واقعيت برسد و ضرري به جسم آن
در اين خصوص، در . تدابير الزم را اتخاذ كندگذار شهرداري را مكلف كرده است تا  قانون

ها آمده است  ها دربارة يكي از وظايف شهرداري  قانون شهرداري55 مادة 14قسمتي از بند 
رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع ... اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي «

اي شود كه احتمال  گونه ر زمان وضعيت ساختمان بهبرابر اين ماده، اگر در اثر گذ. »...در معابر 
 برابر تبصرة همين بند شهرداري پس از أخذ 1.شود خرابي آن رود مالك به رفع خطر ملزم مي

 از سوي نكردن كند و در صورت اقدام نظر مأمور فني خود مهلت مناسبي به مالك اعطا مي
آنجا كه اين خطر عالوه بر مجاوران از . كند مالك، شهرداري رأساً به رفع خطر مبادرت مي

گذار به آن جنبة عمومي داده و بدون نياز به  كند، قانون ساير رهگذران را نيز تهديد مي
درخواست از سوي همسايگان، شهرداري را موظف كرده است كه تدابير الزم را براي رفع 

ه اقدامات الزم را خطر اتخاذ كند؛ اگرچه، همسايگان نيز حق دارند از شهرداري بخواهند ك
بيني نشده  نفع به نظر شهرداري پيش در اين مورد كميسيوني براي اعتراض ذي. انجام دهد

تواند برابر قاعدة عام قابليت اعتراض تصميمات مراجع  نفع مي در اين صورت، ذي. است
  .ها، در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كند دولتي و شهرداري

در مادة .  به ديوار متمايل به ملك ديگري توجه داشته استقانون مدني نيز به طور خاص
اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه «در اين زمينه آمده است . م. ق122

برابر اين ماده، ديوار  2.»گردد كه آن را خراب نمايد مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي
دهد بنابراين، پيش از آنكه خطر   معرض خطر قرار ميمتمايل، مال و جان مجاوران را در

  .بيني شده است فعليت يابد تكليف رفع مادة خطرزا براي مالك پيش
ها فراتر از آن رفته و تنها به رفع خطر اكتفا نكرده، بلكه مالكان را در  قانون تملك آپارتمان

در صورتي كه «خوانيم  ن مي اين قانو13در مادة . شرايط خاصي به تجديد بنا الزام كرده است
به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و ... 

                                                            
صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول «ه شده است صراحت درخصوص مسئوليت مالك اشار نيز به. م. ق333در مادة . 1

شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجة عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن   شدن آن وارد مي خساراتي است كه از خراب
  .»بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است

  ). 139: 1426 و بهجت، 114: 1404نجفي، (اين ماده از فقه گرفته شده است . 2
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فلسفة وضع اين ماده اين است . »...نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند ... جاني برود 
ن در  ساختمان ممكن است جان اشخاص ساكنكردن كه چون در چنين حالتي، بازسازي

ترين مسائل زندگي است و از  ترين و حياتي ها را به خطر اندازد و اين امر از مهم آپارتمان
تواند مؤثر باشد، بازسازي ساختمان از سوي مالكان ساختمان  طرفي مرمت و تعمير آن نمي

در اين ماده، در صورت وجود سه شرط . )291: 1386هريسي، (ناپذير دانسته شده است  اجتناب
براساس نظر سه كارشناس عمر مفيد ساختمان پايان يافته . 1: ر تجديد بنا داده شده استدستو

اكثريت مالكان با تجديد بنا موافق . 3بيم خطر مالي يا جاني براي ديگران باشد، . 2باشد؛ 
بنابراين، خطر شرط اصلي تجديد بناست؛ اما از آنجا كه رفع خطر با تخريب ساختمان . باشند

ود و تجديد بنا حكم اضافي بر آن است كه تحت تأثير مصلحت وجود مسكن ش محقق مي
در هر حال، . گذار موافقت اكثر مالكان را نيز الزم دانسته است براي مالكان است قانون

گذار نتوانسته است خطرهاي ساختماني را كه تماميت جسمي همسايگان را به خطر  قانون
 اكثر مالكان، رفع خطر از نكردن د كه در صورت توافقبايد افزو. اندازد، ناديده بگيرد مي

  . قانون شهرداري است55 مادة 14ساختمان مشمول بند 
ها و قانون مدني، مرجع رسيدگي  شده در قانون تملك آپارتمان بيني در هر دو صورت پيش

  .خواهي است  مرجع عام تظلممنزلة در صورت حدوث اختالف، دادگستري به
  

  ت از آفتابمحرومي. 3. 1. 4
اين استفاده . مند شوند هاي خداوندي است كه همگان حق دارند از آن بهره آفتاب يكي از نعمت

ترين مكاني كه شخص از پرتوهاي آفتاب  مهم. بيشتر از حيث نور و گرماي آن مطرح است
درواقع، در بيرون از مكاني كه تحت مالكيت شخص است مانند . كند در منزل است استفاده مي

آورد تا در صورت  يابان، استفاده از آفتاب مباح است، اما حقي را براي شخص به وجود نميخ
هنگامي كه شخص در جايي قرار دارد كه بر آن حق . نقض آن در دادگاه به دادخواهي بپردازد

مالكيت دارد، استفاده از آفتاب تنها جنبة اباحه ندارد، بلكه حقي براي اوست كه از سوي قانون 
به گفتة ديگر، برابر قاعدة تسليط هر مالكي در ملك خويش حق . ظر گرفته شده استدر ن
مندي از نور و گرماي آفتاب از جملة اين انتفاعات  بهره. گونه تصرف و انتفاع را دارد همه
اي كه اگر مالكي حق  گونه اين حق مانند هر حق ديگري مورد حمايت قانون است به. است

گيري خود محروم  اي اعمال كند كه مجاور او از حق آفتاب گونه  را بهخود در احداث ساختمان
  .رو خواهد شد شود با ابزار تدافعي قانون روبه

شود كه به طور مشترك مسئلة اشراف،  در بند بعدي ضوابطي از مقررات شهرسازي نقل مي
بوط به علت طرح مشترك، يكساني منشأ نقض حق مر. گرما و نور آفتاب را مطرح كرده است
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ارتفاع ساختمان وقتي از يك حدي فراتر برود . هاست كه ارتفاع ساختمان است هر يك از آن
تفاوتي كه ميان مسئلة . آيد زمينه براي اضرار به همسايگان از اين چند جهت فراهم مي

مشرفيت و آفتاب وجود دارد اين است كه درخصوص مسئلة مشرفيت چنانكه خواهد آمد 
 دو طرف وجود دارد، اما دربارة نور و گرماي آفتاب جمع ميان حق مالك امكان جمع بين حق

تواند پيش  شود مي گونه است كه مالك تا تراكمي كه از سوي شهرداري تعيين مي و همسايه اين
از اين رو، جمع بين حق دو طرف در . تواند بر طبقات ساختمان بيفزايد برود و بيش از آن نمي
لبته در يك مورد جمع ميان حق دو طرف وجود دارد و آن نه از حيث ا. يك طبقه امكان ندارد

معني كه اگر مالك، ساختمان خود را از حيث  بدين. ارتفاع، بلكه از حيث پيشروي طولي است
شود كه از طول و نه از حيث ارتفاع، همسايه  طولي جلوتر از ملك همسايه بسازد موجب مي

در اين صورت، براي جمع . ماي آفتاب محروم شوددر بخشي از ساختمان خود از نور و گر
 درجه در ساختمان مالك به جهت حفظ نور و گرماي 45حق مالك و همسايه ايجاد پخي 
   1.ساختمان همسايه مقرر شده است
گونه است كه شهرداري نظر خود را به مالك در قالب پروانة  نحوة اجراي اين تكليف اين

رتي كه مالك خالف پروانة ساختماني اقدام كند، كميسيون در صو. دارد ساختماني اعالم مي
ها كه صالحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني از جمله اقدامات بر   قانون شهرداري100مادة 

  .كند خالف پروانة ساختماني را دارد، به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي
  

   حق بر سالمت رواني.2. 4
از نظر سازمان جهاني . هاي حق شخص بر سالمتي خود است نبه يكي از ج2سالمت رواني

هاي خود پي  حالتي از سالمتي است كه فرد به مدد آن به تواناييبهداشت سالمت رواني، 
تواند به طور مؤثر و مفيد كار كند و  كند، مي اش غلبه مي هاي طبيعي زندگي برد، بر استرس مي

 بنابراين، سالمتي رواني به معني توانايي روحي فرد 3.قادر به همكاري با قشرهاي جامعه است
به گفتة ديگر، براي اينكه هر انساني بتواند به طور سازنده . براي حضور مفيد در جامعه است

خوبي با ديگران سازش كند، از زندگي خود رضايت نسبي داشته  به انجام كارها بپردازد، به

                                                            
 درصد مندرج در 60 بعد از پيشروي طولي بيش از 45العمل وحدت روية چگونگي اجراي پخ  دستور. ك.براي نمونه ر. 1

  .2/3/92پايگاه داده شهرداري تهران مورخ 
2. Mental health 
3. «a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope 
with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 
contribution to his or her community» http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en 
(2017/11/7). 
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 بنگرد، بايد عالوه بر تن سالم، از رواني سالم نيز تري باشد و به واقعيات زندگي با ديد منطقي
  . )120: 1377پيشه،  سرشت و دل حلم(برخوردار باشد 

گذار مانند حق بر سالمت جسمي، تأمين حق بر سالمت رواني را از دو جهت جبران  قانون
بيني  خسارت در صورت نقض آن و پيشگيري از ورود خسارت در صورت وجود خطر پيش

سو مشمول مقررات  صورت نخست يعني نقض حق بر سالمت رواني از يك. كرده است
 به دية عقل پرداخته و در 681 تا 675چنانكه، قانون مجازات اسالمي در مواد . جزايي است

در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در « به طور خاص مقرر كرده است كه 676مادة 
از سوي ديگر، چنانكه آمد جبران خسارت . » استصورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت

در صورت نقض حق سالمتي نيز به طور كلي در مادة يك قانون مسئوليت مدني بيان شده 
  .است

هايي كه  العمل مجموع دستور. ريزي است در صورت دوم تحقق پيشگيري نيازمند برنامه
به ديگر سخن، بهداشت رواني . دشون اند، بهداشت رواني ناميده مي پيشگيري را هدف قرار داده

هايي است كه با  هاي رواني است و مقصود از آن، طرح برنامه به مفهوم پيشگيري از بيماري
كند  ها جلوگيري مي هاي رواني از بروز اين بيماري وجودآورندة بيماري تأثير در عوامل به

حقوق همسايگي قرار با سير در موازين حقوقي كشور كه در ارتباط با . )8: 1378حسيني، (
جلوگيري از آلودگي صوتي و اشراف : توان يافت ها را مي گيرد، دو مورد از اين پيشگيري مي

  .بر منازل ديگران
  

  آلودگي صوتي. 1. 2. 4
توانند براي شنوايي  شوند و مي آن دسته از امواج صوتي كه به صورت ناخواسته منتشر مي

آلودگي صوتي اگر . )344: 1392حاتمي و ديگران، (شوند   ناميده مي1دهنده باشند آلودگي صوتي آزار
 در غير اين صورت، 2رود، يابد و جرم به شمار مي جنبة عمومي داشته باشد وصف مجرمانه مي

 در مقام بيان يكي از تكاليف شهرداري 55 مادة 20در بند براي نمونه، . جنبة خصوصي دارد
هايي كه ايجاد  تمام مشاغل و كسب... است از تأسيس شهرداري مكلف ... «مقرر شده است 

هايي كه آلودگي  در اين بند مشاغل و مكان .»... جلوگيري كند ... مزاحمت و سروصدا كنند 
. شود، ذكر شده است كنند و موجب بروز مزاحمت براي ساكنان محل مي صوتي ايجاد مي

ايگان و در نتيجه تأمين سالمت هدف از وضع اين قسمت از ماده، حفظ آرامش و آسايش همس

                                                            
1. Noise pollution 

هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخالل «گويد  مي. ا.م. ق618در اين باره، مادة . 2
 .»...نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد 
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 محلي براي سكونت و آرامش  طور كه از اسم مسكن گوياست، هاست، زيرا همان رواني آن
گذار شهرداري را مكلف كرده است تا رسالت حفظ آرامش و  در اين خصوص، قانون. است

نجام شود به ا آسايش شهروندان را در برابر مشاغل مزاحم كه از سوي همسايگان ايجاد مي
خراش باشد، بلكه  بايد افزود كه صداي مزاحم الزم نيست سروصداي بلند و گوش. رساند

: 1385كاميار، (شود  كند نيز در عرف مزاحمت تلقي مي صداي خفيف و دائم كه سلب آسايش مي

337(.  
  
   اشراف بر منزل همسايه.2. 2. 4

هاي  ول همة نظاميكي از حقوق شخصي است كه مورد قب 1حق انسان بر حريم خصوصي
اي از زندگي  توان گفت محدوده در تعريف اين حق مي. )120: 1386شهرياري، ( 3 است2حقوقي

اي  گونه شخصي است كه به وسيلة قانون و عرف تعيين شده است و ارتباطي با عموم ندارد به
دارشدن احساسات شخص يا تحقيرشدن وي نزد  كه دخالت ديگري در آن سبب جريحه

فلسفة در نظر گرفتن حريم . )130: 1384رحمدل، (شود   موجود انساني ميمنزلة هديگران ب
به ديگر سخن، وجود حريم خصوصي . خصوصي، تأمين سالمت رواني يك شخص است

كنندة نياز مادي يك شخص نيست، بلكه با ايجاد آسايش و آرامش براي شخص، سالمتي  تأمين
كي از مصاديق حريم خصوصي، زندگي شخص در ي. كند رواني او را از اين جهت تضمين مي

انسان در منزل خويش حريم خصوصي براي خود قائل است كه به هيچ . مسكن خويش است
ويژه با توجه به فرهنگ  دهد و دوست ندارد هيچكس، به اي اجازة ورود به آن را نمي غريبه

 هر شخص، مكان به گفتة ديگر، درون منزل. مذهبي جامعه، ناظر او در خلوت خويش باشد
انسان در خانة خود و در ميان اعضاي خانواده، به طور . شود اش تلقي مي امن او و خانواده

اين مكان بايد از نظارت و سركشي ديگران مصون . كند طبيعي احساس آرامش و راحتي مي
 مبحث چهارم از 5- 1-4- 4در اين خصوص در بند آ از بخش . )230: 1377قوشچي،  صمدي(بماند 

                                                            
1. Right to privacy 

 به شمارة 10/5/1384 هيئت وزيران تصويب و در تاريخ 4/3/84اليحة حمايت از حريم خصوصي در مورخ . 2
 با وجود اين، اين حق، . آن را پس گرفت85، اما دولت در سال )211: 1386نيا،  آقايي(شد  به مجلس تقديم 28511/29265

براي ديدن حمايت از حريم خصوصي در ).  به بعد138: 1391پور،  واعظي و علي(در قوانين مختلف حمايت شده است 
  ). به بعد89: 1386انصاري، . (ك.هاي ديگر ر نظام

هيچكس نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات «حقوق بشر آمده است  اعالمية جهاني 12 در مادة .3
هر كس حق دارد كه در مقابل . سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد هاي خود خود مورد مداخله

براي مطالعة آيات . از اين حق حمايت شده استدر اسالم نيز . »گونه مداخالت و حمالت مورد حمايت قانون قرار گيرد اين
  ).1383انصاري، . (ك.و روايات در اين زمينه ر
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تأمين امنيت « يكي از اهداف وضع اين مقررات آمده است منزلة  به1قررات ملي ساختمانم
هاي الزم كار و زندگي و جلوگيري از تداخل قلمروهاي  ها با رعايت حريم معنوي انسان

در اين بند، رعايت حريم خصوصي افراد . »ها خصوصي و عمومي در طرح و اجراي ساختمان
گمان  بي. ر حصول امنيت معنوي اشخاص الزامي شناخته شده استمنظو سازها به و در ساخت

ها، بيشترين سهم از اجراي اين مقرره به  در بحث همسايگي به دليل مجاورت ساختمان
  .يابد  منازل اختصاص مينبودن مشرف

. )133: 1385خاكساري، (اشراف به معني تسلط ديد از يك واحد مسكوني به واحد ديگر است 
اي عمل  گونه معني است كه مالكان بايد در ساخت خانه به حريم مشرفيت بدينلزوم رعايت 

هاي شهرسازي، براي  بدين منظور است كه در طرح كنند كه حريم منازل ديگر نقض نشود و
يكي در  2شوراي عالي شهرسازيبراي نمونه، . هر ساختماني حريم مشرفيت منظور شده است

بندي مسكوني شهرها به  ضوابط و مقررات منطقه « مقرر كرده است كه3از مصوبات خود
واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي  مجتمع آپارتماني چندخانواري و تك

 مصوبة 4 و 2در تبصرة مواد . »باشد مي) به لحاظ تأمين نور آفتاب و عدم اشراف(مسكوني 
 نبودن ر آفتاب و مشرفصراحت به رعايت حقوق همسايگي از جهت تأمين نو شده نيز به ياد

گيري  ترين مرجع تصميم  عاليمنزلة بنابراين، شوراي عالي شهرسازي به. تأكيد شده است
از سوي . سازي تأكيد كرده است درخصوص شهرسازي، به رعايت مسئلة اشراف در ساختمان

ها   قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري7ديگر، به موجب مادة 
ها كه مرجع  بنابراين، شهرداري.  مصوبات شوراي عالي شهرسازي را اجرا كننداند كلفم

بايست در  روند مي كار ساختمان به شمار مي سازي و صدور پروانه و پايان نظارت بر ساختمان
هايي در  نامه در اين خصوص، بخش. سازي به مسئلة مشرفيت توجه كنند امر ساختمان

نامة  براي نمونه، در بخش.  است ر اجراي اين وظيفه به تصويب رسيدهمنظو شهرداري تهران به
شود كه كلية  اي تعيين مي گونه به... ها  بلوك« آمده است 6/7/67- 3104/11249/420شمارة 

  . » در زمستان نور آفتاب داشته و رعايت عدم مشرفيت نيز بشودواحدهاي مسكوني

                                                            
 قانون 33مقررات ملي ساختمان مقرراتي است كه از سوي وزارت راه و شهرسازي به موجب اختياري كه به موجب مادة . 1

  .الرعايه هستند  همان قانون الزم34رات برابر مادة اين مقر. نظام مهندسي و كنترل ساختمان به آن اعطا شده، تنظيم شده است
 مجلس شوراي اسالمي به 1351شوراي عالي شهرسازي با قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب . 2

  ه، قانون موصوف آمد2 مادة 3يكي از وظايف اين شورا كه در بند . ترين مرجع مربوط به شهرسازي است وجود آمده و عالي
  .»هاي تفصيلي ها خارج از نقشه هاي جامع شهري و تغييرات آن بررسي و تصويب نهايي طرح«عبارت است از 

واحدي در جهت حفظ حقوق  بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، چندخانواري و تك ضوابط و مقررات منطقه «.3
مندرج در پايگاه » 14/2/1371 مصوب -  و عدم اشرافهمسايگي در واحدهاي مسكوني به لحاظ تأمين نور و گرماي آفتاب

  .دادة وزارت مسكن و شهرسازي
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شود كه در آن به ساخت  ساختماني يافت مي امروزه در شهرهاي بزرگ، كمتر ،در هر حال
وجود پنجره در طبقات فوقاني و در نتيجه اشراف ساكنان بر منازل . يك طبقه اكتفا شود

در اين خصوص، براي . آورد همسايگان، زمينه را براي نقض حريم خصوصي افراد فراهم مي
ط و الضرر دو حالت جمع ميان حق مالك و همسايه و به عبارت ديگر جمع ميان قاعدة تسلي

  :در نظر گرفته شده است
شود و مالك  چنانچه پنجره رو به معبر و خيابان باشد، قاعدة تسليط اعمال مي) الف

تواند نسبت به احداث پنجره اقدام كند؛ اگرچه سبب اشراف به منزل همسايه در سوي ديگر  مي
رد درواقع، قاعدة تسليط براي در سوي ديگر نيز همسايه چنين حقي را دا. معبر يا خيابان شود

  .شود هر دو طرف اجرا و قاعدة الضرر نيز به نفع هر دو ساقط مي
در صورتي كه پنجره بدون فاصله رو به منزل همسايه باشد قاعدة تسليط و الضرر هر ) ب

سان كه مالك حق احداث پنجره را در ملك خويش دارد، اما بايد  بدين. شود دو توأمان اجرا مي
در اين خصوص، قانون مدني . اي عمل كند كه اشرافي بر منزل همسايگان نداشته باشد هگون به

  . اند راهكاري سنتي و مقررات شهري راهكاري جديد را به كار گرفته
تواند از ديوار خانة  كسي نمي« چنين مقرر كرده است كه 133راهكار قانون مدني در مادة 

تواند از ديوار  ديوار، ملك مختصي او باشد ليكن ميخود به خانة همسايه در باز كند اگرچه 
تواند  مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي

 در اين ماده دو بحث 1.»جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود
  . ن تعبية شبكه و روزنهممنوعيت احداث در و مجازبود: شود مشاهده مي

پنجره است نه درب ورود و خروج، » در«ند كه مقصود از  اي از نويسندگان بر اين باور پاره
بودن حق مالكيت، به روابط مالكان مجاور  نبودن عبور از خانة غير و انحصاري زيرا ممكن

معلوم » در«ردن به گفتة ديگر، نبود جواز بازك. اختصاص ندارد و از آثار عمومي مالكيت است
بنابراين، هرگاه كسي از ديوار . و مستلزم عبور و تصرف مستقيم در زمين مجاور است

تواند جلوي آن ديوار  به خانة همسايه باز كند عالوه بر آنكه همسايه مي» در«اختصاصي خود، 
: 1381وزيان، ؛ كات47: 1371امامي، (تواند به دادگاه صالح براي مسدودكردن آن مراجعه كند  بسازد مي

يكي : اين ديدگاه از دو جهت ديگر قابل تأييد است. )204: 1418 و طاهرى، 167: 1351؛ كاتوزيان، 118
گذار خرده  دوم اينكه، بر قانون. اينكه، آمدن روزنه، شبكه و پنجره در كنار هم سنخيت دارد

ادرست به نظر شود كه چرا حكمي براي پنجره نياورده است، اما از اين جهت ن گرفته نمي
كم در عمل تاكنون اتفاق نيافتده  امري كه دست. شمارد رسد كه ساخت پنجره را ممنوع مي مي

را در معناي مرسوم » در«ديدگاه ديگر، . كند است و بحث قانون متروك را به ذهن تداعي مي
                                                            

 ).472: 1387عاملي،  حسيني و 340: 1417شهيد اول، . (ك.براي مطالعه در فقه در زمينة اشراف و مصاديق آن ر. 1
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: 1370لنگرودي،  جعفري(سان ماده درخصوص پنجره ساكت خواهد بود  كند و بدين خود تفسير مي

در هر حال، . شود در اين صورت، راهكار مقررات شهري دربارة آن اعمال مي. )326
ثمر است، زيرا مالك حق  درخصوص مجازبودن تعبية روزنه و شبكه، راهكار قانون مدني بي

تواند با تحمل هزينه، نفع حاصل از احداث روزنه و  ها را دارد، اما همسايه نيز مي احداث آن
  .ن ببردشبكه را از بي

در مقررات شهري، دربارة پنجره كه شامل روزنه و شبكه نيز است اين تدبير انديشيده شده 
اما ). قاعدة تسليط(مندي از نور و گرماي آفتاب حق احداث پنجره را دارد  كه مالك براي بهره

متر صورت گيرد كه اشراف به منزل  احداث پنجره بايد در ارتفاع يك متر و هفتاد سانتي
 مورخ 420/11213نامة شمارة  براي نمونه، در بخش). قاعدة الضرر(سايگان منتفي شود هم
هاي  پنجره... باشند  گانه موظف مي كلية مناطق بيست« شهرداري تهران آمده است 8/4/1361

هاي  مشرف به همسايه... هاي شمالي  شمالي طبقة دوم كه از طريق حياط خلوت در ساختمان
علت مالك قراردادن متراژ . » متر تعبيه شود70/1ستي در ارتفاع حداقل باشد باي مقابل مي

 متر است و در حالت 80/1مذكور اين است كه در جامعة ما قد اكثريت افراد بزرگسال كمتر از 
 بلند باشد، به طور 70/1اي كه كف آن از كف اتاق  ايستاده در كف اتاق خود، مقابل پنجره

: 1377قوشچي،  صمدي(تواند داشته باشد  ف به درون منزل همسايه نميگر و مشر معمول، ديد نظاره

كنند، اما از جهت مسئلة  بنابراين، مالكان در زمان احداث بنا، مالكيت خويش را اعمال مي. )235
در غير اين صورت، شهرداري مشرفيت به منزل همسايه، محدوديتي را بايد رعايت كنند، 

 مرجع رسيدگي به اعتراض به نظرية شهرداري، كميسيون .دهد نسبت به رفع تخلف نظر مي
در هر حال، در صورت . )293: 1385 و كاميار، 239: همان( ها خواهد بود  قانون شهرداري100مادة 

 133، همسايه حق دارد راهكار مادة  با وجود رعايت مقررات شهرسازيعدم انتفاي اشراف
: 1387شمس، (ادگاه اقامة دعواي رفع مزاحمت كند تواند در د  و همسايه ميقانون مدني را اجرا

فراتر از آن، اگر شهرداري و مالك براي تراكم اضافه با پرداخت جريمه به توافق برسند، . )331
توانند در دادگاه تخريب  اين توافق در برابر همسايگان غيرقابل استناد است و همسايگان مي

  . )40: 1391كاشاني، (طبقات اضافه را خواستار شوند 
 قانون مدني با تفسير نخست 133توان گفت اگر مادة  در مقايسة ميان دو راهكار يادشده مي

معني كه قاعدة  بدين. آن پذيرفته شود يكسره حكم به ممنوعيت احداث پنجره كرده است
 70/1اين در حالي است كه، در مقررات شهري، تا ميزان . الضرر مقدم بر تسليط شده است

تر  ، قاعدة الضرر و فراتر از آن قاعدة تسليط را مقدم كرده است كه به نظر عادالنهمتر سانتي
به معناي مرسوم » در«ويژه اينكه، نفع هر دو طرف را لحاظ كرده است، اما اگر واژة  به. رسد مي
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، در اين صورت قانون مدني درخصوص احداث پنجره )326: 1370لنگرودي،  جعفري(آن گرفته شود 
  .شود سازي دربارة آن جاري مي ت و احكام و ضوابط شهرساكت اس

  
  گيري نتيجه. 5
 قانون مدني مبناي حل تزاحم 132 مندرج در مادة  الضررحل تزاحم دو قاعدة تسليط و. 1

سان، ميان حق مالكيت مالكان از يك سو و حق بر  گيرد و بدين حقوق همسايگان قرار مي
اين تعادل بيش از هر . شود ي ديگر تعادل برقرار ميسالمتي جسمي و رواني همسايگان از سو

معني كه با هدف پيشگيري از ورود ضرر به سالمتي  بدين. بهداشت حقوقي استچيز، مرهون 
در . دارد منظور رفع عوامل خطرزا بيان مي اشخاص و ارتقاي آن، حق و تكليف همسايگان را به
آلودگي بهداشتي و : ن توجه شده استمقررات مختلف به پنج مورد از اين عوامل خطرآفري

  .صوتي، خطرهاي ناشي از وضعيت ساختمان، اشراف بر منازل و محروميت از آفتاب
  :ها هستند گانة يادشده شهرداري متولي اجراي مقررات درخصوص موارد پنج. 2

ند در صدور پروانة ساختماني مسئلة اشراف و تأمين نور آفتاب را در ا ها مكلف شهرداري
ها رسيدگي به   قانون شهرداري100در صورت تخلف مالك، كميسيون مادة .  بگيرندنظر

  . موضوع را بر عهده دارد
اگر آلودگي بهداشتي و صوتي، سالمتي همسايگان را در معرض خطر قرار دهد، شهرداري 

مرجع رسيدگي به اعتراض به نظرية . دهد تا منشأ آلودگي را از بين ببرد به مالك اخطار مي
  . هاست  قانون شهرداري55 مادة 20هرداري، كميسيون مندرج در تبصرة بند ش

ها اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي رفع   قانون شهرداري55 مادة 14در نهايت، برابر بند 
خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر، تكليف شهرداري قرار داده شده 

  .است
شود در بحث امالك مجاور از قانون مدني كه اختصاص به نهاد همسايگي  پيشنهاد مي. 3

انجام اقدامات خطرآفرين براي سالمتي جسمي و رواني «دارد اين مقرره افزوده شود 
  . »همسايگان نظير آلودگي صوتي و بهداشتي و اشراف ممنوع است
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