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چکیده
        درج اصــل حاکمیــت قانــون در فعالیــت نهادهــای اداری در قواعــد حقوقــی بــرای تأمین منفعت عمومی و 
رعایــت حــق مالکیــت خصوصــی اســت. بــا این حــال، گاهــی شــهرداری ها به بهانــه وجــود طرح هــای عمومی، 
از تکلیــف قانونــی خــود در صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنــا خــودداری می ورزنــد و بــا نقــض حــق اعمال 
مالکیــت ســبب محــروم شــدن اشــخاص از اعمــال حقــوق مالکانــه و آثــار مترتــب بــر آن می شــوند. به اســتناد 
قوانیــن و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، اگــر شــهرداری ها و دســتگاه های دولتــی بــه تکلیــف 
قانونــی خــود در خریــد و تملــک اراضــی واقــع در طــرح عمومــی و اجــرای طرح به شــرح مقــرر در قوانین عمل 
نکننــد، مالــکان آن اراضــی حــق دارنــد همــه حقــوق مالکانــه خــود مثــل احــداث بنــای مجــاز را اعمــال کنند.

ــهرداری ها  ــیله ش ــه وس ــا ب ــد بن ــداث و تجدی ــت در اح ــق مالکی ــد ح ــی تحدی ــرای بررس ــه ب ــن مطالع ای
ــه  ــد ک ــخ ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد ب ــت، می کوش ــده اس ــت اداری آم ــوان عدال ــن و آرای دی ــه در قوانی ک
ــه قوانیــن و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا  ــا توجــه ب ب
ــی  ــی و تحلیل ــتفاده از روش توصیف ــا اس ــت؟ آن گاه ب ــی اس ــه عوامل ــول چ ــهرداری ها معل ــیله ش ــه وس ب
بــه تجزیــه و تحلیــل مقــررات و شــایع ترین آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری می پــردازد.

نقــص قوانیــن و تصمیم هــای خــارج از اختیــار برخــی مراجــع، مهم تریــن دلیلــی اســت کــه هیئــت عمومــی  
دیــوان عدالــت اداری بــه اســتناد آن، بــه ابطــال تصمیــم یــا اعطــای پروانــه حکــم داده اســت که ضمــن تأکید 
ــادآور می شــود.  ــر عملکــرد شــهرداری ها را نیــز ی ــه اشــخاص، آمــوزش و نظــارت ب ــر حرمــت حــق مالکان ب
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مقدمه
ــوژی  ــوان گفــت حــق مالکیــت یکــی از حقــوق مســّلم انسان هاســت. در ترمینول ــت می ت ــه جرئ ب
حقــوق و فرهنگ هــای لغــت هــم واژه »مالکیــت« در معنــی »حــق«1 آمــده اســت. بنابرایــن، رعایــت 
حرمــت حــق مالکیــت ضــروری اســت و هــر گونــه تحدیــد آن بایــد بــه موجــب قانــون باشــد. از منظــر 
فلســفه حقــوق، تــاش بــرای تحقــق ایــن اوضــاع در مفهــوم »عدالــت« ریشــه دارد. »بنابرایــن، از یــک 
ــی  ــادل و توازن ــب، تع ــدی مناس ــع قواع ــا وض ــه ب ــت ک ــت گذاران اس ــذاران و سیاس ــر قانون گ ــو، ب س
ــازوکارهای  ــا و س ــرده و ابزاره ــرار ک ــهروندان برق ــوق ش ــی و حق ــات اداره عموم ــان الزام ــته می شایس
ضــروری را بــرای جبــران خســارت احتمالــی پیش بینــی نماینــد و از ســوی دیگــر، بــر مجریــان اســت 
کــه در تفســیر و اجــرای قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه عــاوه بــر تــاش 
ــهروندان را  ــوق ش ــت حق ــلب و محدودی ــوارد س ــت ها، م ــا و سیاس ــه برنامه ه ــرای بهین ــت اج در جه
ــی، اصــول  ــن داخل ــران و قوانی ــی ای ــه اســام، نظــام حقوق ــن رو، در فق ــل برســانند.«2 از ای ــه حداق ب
حقوقــی و اســناد بین المللــی بــر اهمیــت حــق مالکیــت تأکیــد فــراوان شــده اســت کــه »مهم تریــن و 

ــن حــق ناشــی می شــوند«.3  ــر از ای ــوق دیگ ــی اســت و حق ــوق عین گســترده ترین حق

اندیشــمندان بــزرگ، مالکیــت فــردی و شــخصی را از ضروریــات مســتقل بــودن انســان و از حقــوق 
اولیــه و ذاتــی وی دانســته اند و آن را نشــانه فعالیــت فــرد بــرای پویایــی اجتمــاع بســیار مهــم تلقــی 
می کننــد. »اســام، مالکیــت را جــزء فطــرت و غریــزه انســان می دانــد و بــا آن بــا واقع بینــی برخــورد 
می کنــد.«4 در فقــه اســام و بنــا بــر قاعــده »تســلیط«، مالکیــت دارای آثــار متفــاوت منفــی و مثبــت 
اســت کــه ماده هــای 30 و 31 قانــون مدنــی ایــران در خصــوص حــق هــر گونــه تصــرف و انتفــاع از مایملــک 
توســط مالــک جــز در مــوارد اســتثنایی در قانــون و عــدم امــکان خــروج مــال از تصــرف صاحبــش بــه آن هــا 
اشــاره کرده انــد. جنبــه مثبــت آن، حــق هــر گونــه تصــرف و انتفــاع از ملــک توســط مالــک و جنبــه منفــی 
هــم امــکان نداشــتن خــروج مــال از تصــرف مالــک بــه وســیله دیگــران اســت. تعریفــی از مالکیــت یــا حــق 
مالکیــت در قوانیــن ایــران بــه چشــم نمی خــورد، اّمــا بــا توجــه بــه تعریفــی کــه حقوق دانــان از آن ارائــه 
داده انــد و بــا در نظــر گرفتــن عناصــری ماننــد انحصــاری و دایمــی  بــودن حــق مالکیــت، بــه طــور خاصــه 
می تــوان گفــت: »مالکیــت، حقــی  اســت دایمــی کــه بــه موجــب آن شــخص می توانــد در حــدود قوانیــن، 

تصــرف در مالــی را بــه خــود اختصــاص دهــد و از تمــام منافــع آن اســتفاده کنــد«.5
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مالکیــت و حــق ناشــی از آن در اســناد بین المللــی نیــز جایگاهــی خــاص دارد. جامعــه جهانــی بــا 
ــوق بشــر را در  ــه حق ــاده 17 اعامی ــای بشــری، م ــن حق ه ــر اساســی و بنیادی تری ــد ب ــرد تأکی رویک
ســال 1948 تصویــب کــرده اســت کــه در آن بــه حــق مالکیــت اشــاره شــده و مهم تریــن فرازهــای آن، 
بــه رســمیت شــناختن مالکیــت فــردی و شــراکتی و مجــاز نبــودن ســلب یــا تحدیــد مالکیــت اشــخاص 
بــر خــاف قانــون اســت. قوانیــن داخلــی هــم کــه منبعــث از فقــه اســامی اســت، در مــواد 30 و 31 
قانــون مدنــی و اصــول 46 و 47 قانــون اساســی بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. در مجمــوع می تــوان 
گفــت: »اصــل احتــرام بــه مالکیــت خصوصــی افــراد در تمــام نظام هــای حقوقــی دنیــا مــورد پذیــرش 

قــرار گرفتــه اســت«.1

بــر همیــن اســاس و طبــق قوانیــن و مقــررات حاکــم در حــوزه شهرســازی در کشــور ماننــد »بنــد 
ــره 1  ــدی آن«، »تبص ــات بع ــوب 1334 و اصاح ــهرداری مص ــون ش ــاده 100 قان ــاده 55 و م 24 م
قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها مصــوب 1367 و اصاحــی 
ــوب  ــور مص ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 59 قان 1380« و »م
ــف  ــه تکالی ــع شــده اند، از جمل ــه در شــهر واق ــرای همــه ســاختمان هایی ک ــه ب 1394«، صــدور پروان
ــودن و  ــل ب ــی و مجم ــه قدیم ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــن ب ــن قوانی ــت. ای ــف شهرداری هاس و وظای
منطبــق نبــودن بــا ضروریــات و نیازهــای روز جامعــه، جامــع، شــفاف، هنجارمنــد و کارآمــد نیســتند. 
ــا  ــا ب ــود ی ــن موج ــه از قوانی ــیری جانب  داران ــا تفس ــهرداری ها ب ــوارد، ش ــی م ــر آن، در برخ ــزون ب اف
اســتناد بــه تصمیــم برخــی مراجــع ماننــد شــوراهای شــهر یــا کمیســیون های مــاده 5 قانــون تأســیس 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری، بــا خــروج از حیطــه اختیــارات مصــّرح در قانــون، بــا امتنــاع از 
صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای اراضــی واقــع در طرح هــای عمومــی کــه مهلــت قانونــی اجــرای طــرح 
منقضــی شــده اســت، ســبب تحدیــد حــق مالکیــت افــراد در احــداث یــا تجدیــد بنــا می شــوند. ایــن 
در حالــی اســت کــه انتظــار مــی رود شــهرداری ها، در چارچــوب اصــل حکومــت قانــون و در راســتای 
تأمیــن احتیاجــات و خدمــات عمومــی، حرمــت حقــوق مالکانــه کســانی را رعایــت کننــد کــه در ســایه 
ــل دیگــر،  ــه دالی ــا ب ــاز ی ــی اراضــی و امــاک مــورد نی ــی در تملــک قانون ــی دســتگاه های اجرای ناتوان
اراضــی و اماکشــان سال هاســت برچســب طــرح عمومــی خــورده اســت و  در عمــل، از مالیــت ســاقط 
می شــود یــا ســبب تخلــف در احــداث می گــردد تــا بــه ایــن ترتیــب، بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل 

کــرده باشــند. 

1. اردالن، رحیم، »مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاه های دولتی«، پایان نامه دوره 

کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسامی،  واحد تهران مرکزی، 1392.
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ــت اداری در  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــع هیئ ــررات و مواض ــی مق ــر، بررس ــه حاض ــدف از مطالع ه
ــای  ــا در کاربری ه ــد بن ــه وســیله شــهرداری ها در احــداث و تجدی ــت ب ــد حــق مالکی خصــوص تحدی
عمومــی شــهری اســت. ســؤال اصلــی ایــن گونــه طــرح می شــود: بــا توجــه بــه قوانیــن و آرای هیئــت 
عمومــی دیــوان عدالــت اداری، تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا بــه وســیله شــهرداری ها، معلــول 
چــه عواملــی اســت؟ ســؤال فرعــی نیــز ایــن اســت: شــهرداری ها، شــوراهای شــهر و کمیســیون های 
مــاده 5 در وضــع قاعــده بــرای تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا چــه جایگاهــی دارنــد؟ در پاســخ 
بــه ســؤاالت، بــر مبنــای فرضیــه اصلــی، بخشــی از آســیب های تحدیــد حــق احــداث و تجدیــد بنــا بــه 
نقــص و ابهــام و نحــوه اجــرای قوانیــن مربــوط اســت و بــر مبنــای فرضیــه فرعــی، بخــش عمــده ای بــه 
خــروج شــهرداری ها و شــوراهای شــهر و کمیســیون مــاده 5 از حــدود اختیــارات قانونــی خــود در ایــن 
حــوزه ربــط دارد. ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش توصیفــی و تحلیلــی، بــه تجزیــه و تحلیــل مقــررات 

و شــایع ترین آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پرداختــه اســت.

ــع  ــار رف ــراد در کن ــر قاعــده حرمــت حــق مالکیــت اف ــد ب ــن نوشــتار، تأکی اهمیــت و ضــرورت ای
ــه  ــت در صــدور پروان ــد حــق مالکی ــی تحدی ــزار قانون ــه اب ــا توســل ب ــی  ب ــا و احتیاجــات عموم نیازه
ســاختمانی از جانــب شهرداری هاســت. طبــق بررســی های انجام گرفتــه، کتــاب، مقالــه و پایان نامــه ای 
ــه ایــن موضــوع بپــردازد. تنهــا برخــی منابــع بــه  تدویــن نشــده اســت کــه بــه صــورت اختصاصــی ب
صــورت کلــی بــه اهمیــت حقــوق مالکانــه در بــاب احــداث یــا تجدیــد بنــا پرداخته انــد. تحقیــق حاضــر 
ــب  ــا از جان ــد بن ــا تجدی ــه احــداث ی ــد حــق مالکان ــش ایجادشــده در تحدی ــه منظــور بررســی چال ب

ــد.  ــته  ده ــخی شایس ــق، پاس ــؤال تحقی ــه س ــد ب ــهرداری ها می کوش ش

گفتــار اول. رویــه قضایــی هیئت عمومــی دیــوان عدالــت اداری درباره 
مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنا  

اعمــال حاکمیــت و تحدیــد حقــوق اشــخاص از جملــه موضوعاتــی اســت کــه ســابقه ای بــه درازای 
تشــکیل اولیــن دولت هــا دارد؛ زیــرا حکومــت بــدون حاکمیــت معنــی نــدارد.1 از طــرف دیگــر، »اجــرای 
ــون در دســتگاه ها و ســازمان های اداری، یکــی از مظاهــر اصلــی کلــی اســت کــه  اصــل حاکمیــت قان
در حقــوق عمومــی پذیرفتــه شــده اســت.«2 بــا ایــن حــال، بایــد پذیرفــت کــه اعمــال حاکمیــت تحــت 
عنــوان اصــل حاکمیــت قانــون همــواره موجــب تحدیــد حقــوق اشــخاص شــده و حاصــل آن، ایجــاد 

1. تکلو، علی، »بررسی فقهی و حقوقی مبانی مشروعیت اقتدار دولت در تحدید مالکیت خصوصی اشخاص«، پایان نامه دوره 

کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و حقوق اسامی،  دانشگاه آزاد اسامی،  واحد تهران مرکزی، 1393.

2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1393، ص 439. 

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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تعــارض بیــن حقــوق عمومــی و خصوصــی اســت. در کشــور مــا، دیــوان عدالــت اداری، مرجــع قانونــی 
حــل ایــن تعــارض اســت کــه ســازوکار حکمیــت آن، رجــوع بــه قوانیــن و شــرع اســت. 

برابــر بررســی و تحقیــق انجام شــده، در اثبــات ادعــای کاســتی قوانیــن همیــن بــس کــه بــا گذشــت 
ــط،  ــن مرتب ــرای قوانی ــب و اج ــران و تصوی ــهرداری در ای ــه و ش ــیس بلدی ــرن از تأس ــک ق ــش از ی بی
ــه اراضــی و امــاک خــود در کاربری هــای تعیین شــده و  ــه اشــخاص نســبت ب وضعیــت حقــوق مالکان
طرح هــای عمومــی مصــوب مدت هــا باتکلیــف بــود و بــه نوعــی، برتــری اقتــدار عمومــی بــر حرمــت 
ــود. ســرانجام در ســایه توجــه بــه دغدغه هــای شــهروندان و  ــه اشــخاص اثــر گذاشــته ب حقــوق مالکان
ــون تعییــن وضعیــت  ــی، مجلــس شــورای اســامی، »قان ــر اعمــال نهادهــای اجرای نظــارت تقنینــی ب
امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها« را در ســال 1367 تصویــب کــرد، هــر چنــد نقــص 

و ابهــام فــراوان داشــت کــه در جــای خــود قابــل بحــث اســت. 

ــه ذهــن می رســد، قبــل از تصویــب ایــن قانــون، وضعیــت  ــون ب ــه کــه از عنــوان ایــن قان همــان گون
چنیــن اماکــی از نظــر اعمــال حقــوق مالکانــه باتکلیــف بود. بــر اســاس تبصره 1 همیــن قانــون و اصاحی 
1380: »در صورتــی کــه اجــرای طــرح و تملــک امــاک واقــع در آن بــه موجــب برنامــه زمان بنــدی مصــوب 
بــه حداقــل 5 ســال بعــد موکــول شــده باشــد، مالکیــن امــاک واقــع در طــرح از کلیه حقــوق مالکانــه مانند 
احــداث یــا تجدیــد بنــا یــا افزایــش بنــا و تعمیــر و فــروش و اجــاره و رهــن و غیــره برخوردارنــد و در صورتی 
کــه کم تــر از 5 ســال باشــد، مالــک هنــگام اخــذ پروانــه تعهــد می نمایــد هــرگاه زمــان اجــرای طــرح قبــل 

از 5 ســال شــروع شــود، حــق مطالبــه هزینــه احــداث و تجدیــد بنــا را نــدارد«.

ــی و  ــدد تظلم خواه ــردم درص ــک، م ــره ی ــاد تبص ــژه مف ــه وی ــون ب ــن قان ــب ای ــال تصوی ــه دنب ب
ــای  ــع در طرح ه ــی واق ــرای اراض ــاختمانی ب ــه س ــدور پروان ــهرداری ها از ص ــاع ش ــکایت از امتن ش
عمومــی برآمدنــد کــه مهلــت قانونــی اجــرای طــرح در آن هــا منقضــی شــده بــود. اولیــن آرای هیئــت 
ــاب و  ــن ب ــهرداری ها در ای ــررات ش ــاف مق ــای خ ــو تصمیم ه ــت اداری در لغ ــوان عدال ــی دی عموم
ــت در  ــدی از حــق مالکی ــا در راســتای بهره من ــد بن ــا تجدی ــه صــدور مجــوز احــداث ی ــا ب ــزام آن ه ال
ــادر  ــال 1367 ص ــده در س ــون یادش ــب قان ــی تصوی ــی در پ ــای عموم ــع در کاربری ه ــای واق زمین ه
شــد. بنابرایــن، مهم تریــن آرای صادرشــده صرفــًا از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص 
موضــوع مــورد تحقیــق کــه بــه عنــوان نمونــه بررســی می شــوند، مربــوط بــه بــازه زمانــی ســال 1378 
ــوان  ــه دلیــل اهمیــت، در جدیدتریــن آرای صادرشــده از شــعبه های دی ــا اواخــر 1395 اســت کــه ب ت

در چنــد مــاه اخیــر نیــز بــه آن هــا اســتناد شــده اســت. 
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ــابقه تأســیس  ــا س ــران در مقایســه ب ــی در ای ــای عموم ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی تعیی
ــیار  ــی بس ــهری، موضوع ــی ش ــع و تفصیل ــای جام ــرای طرح ه ــب و اج ــه و تصوی ــهرداری ها و تهی ش
جــوان اســت کــه در سلســله اقدامــات پراکنــده قانون گــذار، صــدر مــاده 59 قانــون رفــع موانــع تولیــد 
رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور )مصــوب 1394( نیــز صــدور و تحویــل پروانــه ســاختمانی بــه 
متقاضــی را تکلیــف شــهرداری دانســته اســت. در فــراز پایانــی ایــن مــاده آمــده اســت که »شــهرداری ها 
مکلفنــد در صــورت عــدم اجــرای طــرح بــا کاربــری مــورد نیــاز دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 5 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تــا پایــان مهلــت قانونــی، بــدون نیــاز بــه موافقــت دســتگاه اجرایــی 
ذی ربــط بــا تقاضــای مالــک خصوصــی یــا تعاونــی بــا پرداخــت عــوارض و بهــای خدمــات قانونــی طبــق 
قوانیــن و مقــررات مربوطــه پروانــه صــادر کننــد.« ایــن مــاده ضمــن تأکیــد بــر مفــاد قانــون تعییــن 
وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها، بخشــی از ابهام هــا و نواقــص ایــن قانــون 
را در مــورد ضــرورت نداشــتن موافقــت دســتگاه اجرایــی مربــوط در صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای 

مالــک خصوصــی یــا تعاونــی در صــورت اجــرا نشــدن طــرح در مهلــت قانونــی رفــع کــرده اســت.

بــا وجــود تعییــن تکلیــف نــه چنــدان دقیــق و شــفاف چگونگــی صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد 
بنــا بــرای امــاک مــورد نظــر در قوانیــن مــورد اشــاره کــه نیازمنــد تکمیــل اســت، در حــّد داشــته ها هم 
تعــدادی از مراجــع اداری و شــهرداری ها عــاوه بــر امتنــاع از عمــل بــه وظیفــه قانونــی، تصمیم هایــی 
ــا مفهــوم و منطــق قوانیــن مخالــف اســت و ســبب محــدود  ــد کــه ب گرفتــه و کارهایــی انجــام داده ان
ــا تجدیــد بنــا شــده  ــای صــدور مجــوز احــداث ی شــدن اشــخاص از حــق مالکیــت و اســتفاده از مزای
ــدود و  ــدت نامح ــه م ــود ب ــوق خ ــدی از حق ــک از بهره من ــدن مال ــاز مان ــر، ب ــن ام ــه ای ــت. نتیج اس
ــی و  ــول فن ــررات و اص ــت مق ــدون رعای ــوز و ب ــاختمان های بی مج ــداث س ــز اح ــی نی ــوم و گاه نامعل
در مــواردی، اقــدام بــه دادخواهــی در مراجــع قضایــی و قانونــی از جملــه دیــوان عدالــت اداری اســت. 
ــت اداری بررســی  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــم هیئ ــدادی از آرای مه ــه، تع ــوان نمون ــه عن ــه، ب در ادام
ــه  ــن زمین ــر در ای ــع دیگ ــا مراج ــهرداری ها و ی ــات ش ــا و اقدام ــال تصمیم ه ــه ابط ــه ب ــود ک می ش

انجامیــده و شــهرداری را ملــزم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی کــرده اســت.

بنــد اول. اعتبــار مالکیــت اشــخاص و تکلیــف شــهرداری بــه صــدور پروانــه 
ســاختمانی 

ــرای رســیدگی  ــده 277.77 ب ــا کاســه پرون ــوان عدالــت اداری ثبــت می شــود و ب شــکایتی در دی
ــودن  ــارض ب ــام متع ــکایت، اع ــوع ش ــرد. موض ــرار می گی ــوان ق ــی دی ــت عموم ــتور کار هیئ در دس
ــوان در رســیدگی  ــت اداری اســت. شــعبه 19 دی ــوان عدال دادنامه هــای اصــداری از شــعبه 8 و 19 دی

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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بــه شــکایت مطرح شــده در کاســه پرونــده 285.70 بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه 5 تهــران، پــس 
از دریافــت پاســخ اداره حقوقــی شــهرداری تهــران کــه صــدور پروانــه ســاختمانی را بــرای ایــن ملــک 
ــورد نظــر،  ــرای محــل م ــه شــاکی ب ــد ک ــن اســتدالل وارد می دان ــا ای ــد، شــکایت را ب ــدور نمی دان مق
ــر مالکــی  ــرده نشــده اســت و ه ــت رســمی دارد و در ســند یادشــده، اســمی از مســیل ب ســند مالکی
طبــق قانــون، حــق اســتفاده و بهره بــرداری و تصــرف در مایملــک خــود را دارد و شــهرداری منطقــه 5 

ــد.  ــه ســاختمانی می کن ــه صــدور پروان ــزم ب تهــران را مل

ــت  ــه طرفی ــت اداری ب ــوان عدال ــعبه 8 دی ــده 304.70 در ش ــه پرون ــری در کاس ــکایت دیگ ش
ــرح  ــر از ط ــع اث ــاکی، رف ــته ش ــه خواس ــود ک ــمیران مطــرح می ش ــهرداری ش ــران و ش ــهرداری ته ش
اجرایــی اســت کــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای ملــک مــورد شــکایت را ناممکــن می ســازد. شــعبه 
ــازی و  ــی شهرس ــورای عال ــیس ش ــون تأس ــاده 5 قان ــل م ــره ذی ــه تبص ــتناد ب ــا اس ــیدگی کننده ب رس
ــاره اراضــی مــورد درخواســت داشــته اســت، شــکایت را رد  معمــاری و مصوبــه ای کــه ایــن شــورا درب
می کنــد. هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از بررســی موضــوع، بــا تأییــد دادنامــه صادرشــده 

ــد.1 ــاختمانی، رأی صــادر می کن ــه س ــه صــدور پروان ــزام شــهرداری ب ــعبه 19 در ال از ش

ایــن رأی شــاید یکــی از اولیــن آرای صادرشــده از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در بــاب 
ــون تعییــن تکلیــف امــاک واقــع در  ــه ســاختمانی در اجــرای قان ــه صــدور پروان ــزام شــهرداری ها ب ال
ــن رأی  ــی ای ــل و بررس ــد. در تحلی ــک آن  باش ــره ی ــژه تبص ــه وی ــهرداری ها ب ــی و ش ــای دولت طرح ه

ــت: ــوان گف می ت

1. بــر اســاس مــاده 22 قانــون ثبــت اســناد و امــاک کشــور، دولــت، کســانی را بــه عنــوان مالــک 
ــام آن هــا ثبــت گردیــده یــا طبــق مقــررات بــه  امــاک می شناســد کــه مطابــق قانــون، امــاک بــه ن
ــه ثبــت رســیده اســت. همیــن مــاده، مســتند هیئــت  آن هــا منتقــل شــده و در دفتــر امــاک نیــز ب
ــو در اماکنــی  ــار اســناد رســمی ول ــر اعتب ــه نوعــی ب ــه و ب ــرار گرفت ــوان در صــدور رأی ق عمومــی دی

صحــه گذاشــته اســت کــه نهادهــای اجرایــی، ادعــای عمومــی بــودن آن هــا را دارنــد. 
2. قانــون تعییــن تکلیــف امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها بــه ویــژه تبصــره یــک 
آن مقــرر مــی دارد: »در صورتــی کــه اجــرای طــرح و تملــک امــاک واقــع در آن بــه موجــب برنامــه 
زمان بنــدی مصــوب بــه حداقــل پنــج ســال بعــد موکــول شــده باشــد، مالکیــن امــاک واقــع در طــرح 
از کلیــه حقــوق مالکانــه ماننــد احــداث یــا تجدیــد بنــا یــا افزایــش بنــا و تعمیــر و فــروش و اجــاره و 

1. دادنامه شماره 47ـ  1378/2/25، هیئت عمومی  دیوان عدالت اداری.
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رهــن و غیــره برخوردارنــد و در صورتــی کــه کم تــر از 5 ســال باشــد، مالــک هنــگام اخــذ پروانــه تعهــد 
ــد هــر گاه زمــان اجــرای طــرح قبــل از 5 ســال شــروع شــود، حــق مطالبــه هزینــه احــداث  می نمای
و تجدیــد بنــا را نــدارد.« ایــن قانــون و تبصــره یــک آن، مســتند صــدور رأی قــرار گرفتــه و اســتدالل 
شــعبه نوزدهــم دیــوان تأییــد گردیــده و برعکــس، اســتناد شــعبه هشــتم بــه مصوبــه شــورای عالــی 

شهرســازی و معمــاری بــه دلیــل انطبــاق نداشــتن بــا ایــن قانــون رد شــده اســت. 
ــق و  ــا، تحق ــداث بن ــواز اح ــه دادن ج ــهرداری ب ــودن ش ــف ب ــوان در مکل ــی دی ــت عموم 3. هیئ
اجتمــاع شــرایط منــدرج در قانــون مــورد اشــاره را شــرط اساســی اعــام کــرده اســت کــه منظــور از 
ــون تعییــن وضعیــت امــاک  ــون، همــان اوصــاف یادشــده در تبصــره یــک قان شــرایط منــدرج در قان
ــان  ــا بی ــه ب ــت ک ــی 1380 اس ــوب 1367 و اصاح ــهرداری ها مص ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه واق
ــه  ــه از جمل ــوق مالکان ــال حق ــر اعم ــی را از نظ ــای عموم ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــرایط، وضعی ش
ــا تعییــن تکلیــف کــرده اســت. از ایــن رو، شــهرداری ها مکلــف  ــد بن ــا تجدی صــدور مجــوز احــداث ی
بــه اجــرای قانــون و خدمات رســانی در ایــن مــورد بــه مالــکان و شــهروندان هســتند. مســّلم اســت کــه 
اقدامــات شــهرداری ها بــه نــام حقــوق عمومــی نبایــد حقــوق مالکانــه اشــخاص را ســلب یــا بــر خــاف 
قوانیــن، وظایــف و تکالیفــی بــرای آن هــا تحمیــل کنــد، بلکــه هــر گونــه تصمیم  گیــری بایــد مطابــق 
بــا طرح هــای توســعه شــهری باشــد و از حــدود وظایــف تعیین شــده در قوانیــن مربــوط خــارج نشــود 
و بــه مالکیــت اشــخاص و اصــل تســلیط احتــرام بگــزارد کــه »تســلط جامــع و محــدود )محــدود بــه 

ــد«.1  ــراز می کن ــک خــود اب ــرای تصــرف در مل ــک را ب حــدود شــرعی( مال

بند دوم. شکایت از صادر نشدن پروانه ساختمانی مسکونی

 امتنــاع شــهرداری منطقــه 9 تهــران از صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای بخشــی از اراضــی واقــع 
در محــدوده آن شــهرداری موجــب طــرح شــکایت از طــرف مالــکان اراضــی یادشــده در دیــوان عدالــت 
اداری می شــود کــه شــعبه های 3، 16 و 20 دیــوان، تصمیم هــای متعــارض می گیرنــد. شــعبه 
بیســتم در رســیدگی بــه شــکایت مطــرح در پرونــده کاســه 1069.73 بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه 
9 تهــران، ایــراد و اشــکالی را بــر اقــدام شــهرداری منطقــه 9 در امتنــاع از صــدور پروانــه ســاختمانی 
بــرای ملــک مــورد شــکایت احــراز نکــرد و حکــم رد شــکایت را صــادر کــرد. هم چنیــن شــعبه ســوم 
دیــوان عدالــت اداری در شــکایت دیگــری بــا کاســه پرونــده 212.78 در همیــن خصــوص بــه طرفیــت 

شــهرداری منطقــه 9 تهــران، صــادر نشــدن پروانــه از طــرف شــهرداری را امــر مختومــه اعــام کــرد.

1.  ناری قمی ،  مسعود،  »سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسالمی  و فرضیه استثمار«،  نشریه فیروزه 

اسام )پژوهه معماری و شهرسازی اسامی(، 1395، شماره 2، ص 80.
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بــه شــکایت دیگــری نیــز در همیــن زمینــه در شــعبه شــانزدهم دیــوان عدالــت اداری بــا کاســه پرونده 
842.75 بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه 9 تهــران رســیدگی شــد. ایــن شــعبه بــا اســتناد بــه مــاده واحــده 
ــر  ــوب 1367 و در نظ ــهرداری ها مص ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی ــون تعیی قان
گرفتــن ایــن امــر کــه ظــرف مهلــت قانونــی تعیین شــده یعنــی 18 مــاه، اراضــی مــورد نظــر تعییــن تکلیــف 

نشــده اســت، بــه وارد بــودن شــکایت و ضــرورت صــدور پروانــه ســاختمانی حکــم صــادر کــرد.

هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بعــد از دریافــت شــکایت مبنــی بــر وجــود تعــارض در آرای 
شــعبه های یادشــده، رســیدگی بــه موضــوع را در کاســه پرونــده 383.79 در دســتور کار خــود قــرار 
ــد  ــا، ضمــن تأیی ــن مورده ــر اســاس همی ــرد.1 ســپس ب ــه صــادر ک ــه  و رأی وحــدت روی داد و دادنام
دادنامــه صادرشــده از شــعبه شــانزدهم اعــام کــرد کــه مــدت ممنوعیــت شــهرداری از صــدور پروانــه 
احــداث ســاختمان در اراضــی غــرب مســیل کــن طبــق مصوبــه کمیســیون مــاده 5 قانــون تأســیس 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران بــه پایــان رســیده اســت. بــا عنایــت بــه بنــد 24 مــاده 55 
قانــون شــهرداری، قانــون، شــهرداری را مکلــف بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در مــورد اراضــی واقــع در 
محــدوده شــهر می کنــد. هم چنیــن بــا توجــه بــه قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای 
ــه  ــوق مالکان ــال حق ــد اصــل تســلیط و اعم ــه متضمــن تأیی ــی و شــهرداری ها مصــوب 1367 ک دولت
ــکان در  ــع مال ــری و من ــل جلوگی ــد دلی ــی نمی توان ــه تفصیل ــب نقش ــه و تصوی ــر در تهی ــت، تأخی اس
ــع مســئولیت شــهرداری در صــدور  ــاد و نامشــخص شــود و راف ــه مــدت زی اســتفاده از ملــک خــود ب

پروانــه احــداث بنــا و اســتفاده قانونــی از ایــن حــق باشــد. 

نکات بسیار مهمی را در بررسی و تحلیل این رأی باید در نظر داشت که عبارتند از:
1. هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، مصوبــه کمیســیون مــاده 5 شــورای عالــی شهرســازی و 
معمــاری را بــا توجــه بــه اختیــارات ایــن کمیســیون صرفــًا بــرای مــدت محــدودی کــه 5 ســال بــوده 

ــرد. ــر از آن را نمی پذی ــدت بیش ت ــد و م ــتناد می دان ــل اس ــت، قاب اس
ــه اعطــای جــواز  ــون شــهرداری اســتناد می کنــد کــه شــهرداری را ب ــه بنــد 24 مــاده 55 قان 2. ب
ســاختمانی در مــورد اراضــی واقــع در محــدوده شــهر بــه عنــوان یــک وظیفــه اداری ملــزم کــرده اســت. 
ــد  ــون شــهرداری مصــوب 1334، شــهرداری ها مکلفن ــاده 100 قان ــاده 55 و م ــد 24 م ــر اســاس بن ب
ــن در  ــن قوانی ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب ــه ســاختمانی صــادر کنن ــرای همــه ســاختمان های شــهر، پروان ب
ــت  ــه ســاختمانی در صــورت انقضــای مهل ــی و چگونگــی صــدور پروان ــای عموم ــورد وجــود طرح ه م

ــد. ــن تکلیــف نکرده ان ــی اجــرای طــرح ســاکتند و تعیی قانون

1. دادنامه شماره 160 ـ 1380/5/14، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. 
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ــی و شــهرداری ها  ــای دولت ــع در طرح ه ــت امــاک واق ــن وضعی ــون تعیی ــرر در قان ــف مق 3. تکالی
ــا تملــک  ــون، در صــورت نخریــدن ی ــادآور می شــود کــه طبــق تبصــره 1 ایــن قان مصــوب 1367 را ی
ــکان  ــون کــه 18 مــاه اســت، مال نکــردن امــاک واقــع در طرح هــای عمومــی در مهلــت مقــرر در قان
ــا  ــد. یکــی از ایــن حقــوق نیــز صــدور مجــوز احــداث ی ــون برخوردارن از همــه حقــوق منــدرج در قان
تجدیــد بنــا از جانــب شهرداری هاســت کــه نشــان می دهــد شــهرداری مجــاز نیســت بــه بهانــه تأمیــن 
حقــوق عمومــی، محــروم کــردن اشــخاص از اعمــال حقــوق مالکانــه را بــرای مــدت طوالنــی و نامحــدود 
ــوان  ــوع، می ت ــد. در مجم ــد کن ــخاص را تحدی ــردی اش ــوق ف ــد و حق ــرار ده ــود ق ــتور کار خ در دس
گفــت هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان دادگاه عمومــی در رأی صادرشــده ضمــن توجــه 
بــه تأمیــن منفعــت و مصلحــت عمومــی جامعــه، حرمــت حقــوق مالکانــه اشــخاص را نیــز در نظر داشــته 
ــر  ــر آن، چــون »حقیقــت مالکیــت، قــدرت و ســلطنت و احاطــه اعتبــاری اســت«،1 ب اســت. افــزون ب

اســتفاده مالــک از ایــن حقــوق بــه شــرح مقــرر در قانــون نیــز تأکیــد می کنــد.

ــق  ــدی از ح ــد بهره من ــی، موج ــرح دولت ــدن ط ــرا نش ــوم. اج ــد س بن
ــت ــت اس مالکی

ــدوی و  ــم ب ــعبه هفده ــده از ش ــای صادرش ــارض در دادنامه ه ــود تع ــر وج ــی ب ــکواییه ای مبن ش
چهــارم تجدیــد نظــر دیــوان عدالــت اداری دربــاره تکلیــف شــهرداری بــرای صــدور پروانــه ســاختمانی 
نســبت بــه اراضــی دارای کاربــری عمومــی کــه مهلــت قانونــی اجــرای طــرح در آن هــا ســپری شــده 
اســت، در دیــوان عدالــت اداری ثبــت گردیــده و بــا کاســه پرونــده 62/84 در هیئــت عمومــی دیــوان 
ــه وارد  ــده، ب ــکایت یادش ــه ش ــیدگی ب ــدوی در رس ــم ب ــعبه هفده ــده اســت. ش ــیدگی ش ــه آن رس ب
ــه ســاختمانی حکــم کــرد. در دیگــر  ــه صــدور پروان ــاط کریــم ب ــزام شــهرداری رب ــودن شــکایت و ال ب
شــکایت مشــابه، شــعبه هجدهــم بــدوی دیــوان عدالــت اداری نیــز رأیــی متناظــر صــادر کــرد کــه بــه 
دلیــل اعتــراض شــهرداری گلســتان )ربــاط کریــم ســاوه(، شــعبه چهــارم تجدیــد نظــر دیــوان عدالــت 
اداری در رســیدگی بــه رأی معتــرض عنــه بــا ایــن اســتدالل کــه زمان بنــدی مقــرر در قانــون تعییــن 
وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها، کاربــری آموزشــی مــورد نظــر را شــامل 

ــدوی، قــرار رد شــکایت صــادر کــرد. نمی شــود، ضمــن فســخ دادنامــه صادرشــده از شــعبه ب

ــده،  ــارض یادش ــام تع ــکایت اع ــه ش ــیدگی ب ــن رس ــت اداری ضم ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
دادنامــه صادرشــده از شــعبه هفدهــم بــدوی دیــوان در کاســه پرونــده ذکرشــده را تأییــد کــرد کــه 

1.  نصرتی، حسن علی، »مالکیت زمین در اسالم«، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مدرسه عالی فقه و معارف اسامی  قم، 1386.

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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اجــرا نشــدن طــرح در مهلــت قانونــی را ســبب اســتفاده از حــق مالکیــت دانســته و بــر الــزام شــهرداری 
ربــاط کریــم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در ملــک موضــوع شــکایت حکــم داده بــود.1

ــودن  ــی ب ــر قانون ــام غی ــخاص، اع ــروع اش ــت مش ــت مالکی ــلیط و حرم ــل تس ــه اص ــه ب توج
ــدن  ــرا نش ــودن اج ــر ب ــه، بی اث ــوق مالکان ــال حق ــدود از اعم ــدت نامح ــه م ــخاص ب ــازی اش محروم س
طــرح در مهلــت مقــرر در قانــون بــر حــق مالکیــت مالــکان، غیــر قانونــی بــودن ایجــاد تحدیــد در اراده 
آزاد اشــخاص بــرای اســتفاده از زمیــن خــود مطابــق شــرایط طرح هــای مصــوب و تکلیــف دســتگاه های 
اجرایــی بــه اجــرای طــرح تملــک و خریــد در مهلــت مقــرر در قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع 
ــردن  ــک نک ــورت تمل ــا در ص ــر آن ه ــل و تأخی ــن تعل ــهرداری ها و نپذیرفت ــی و ش ــای دولت در طرح ه
ــدور رأی  ــن و ص ــی در تدوی ــردی و قضای ــی، کارب ــم آموزش ــیار مه ــکات بس ــی، از ن ــت قانون در مهل
مــورد نظــر از طــرف هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه منظــور حفــظ حرمــت حقــوق مالکانــه 

ــه اســت. ــوق عام ــن حق ــرای تأمی ــی ب ــل بهانه جوی اشــخاص در مقاب

بــا دقــت در ایــن رأی چنیــن اســتنباط می شــود کــه هیئــت عمومــی، اقدامــات طــرف شــکایت را 
ــا آموزه هــای شــرع مقــدس اســام و قاعــده تســلیط، مغایــر شــمرده و اجــرا نشــدن طــرح عمومــی  ب
را در مهلــت قانونــی، طبــق قانــون، دلیــل بــر بهره منــدی از حــق مالکیــت پنداشــته اســت. بنابرایــن، 
هیــچ مرجعــی را خــارج از اختیــارات خــود بــرای وضــع قواعــد دربردارنــده نقــض حقــوق فــردی مالــکان 

ــق نمی دانــد. در برابــر منافــع عمومــی ُمحِّ

ــت اداری در  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــع هیئ ــار دوم. مواض گفت
ــاده 5 ــیون م ــهر و کمیس ــوراهای ش ــای ش ــورد تصمیم ه م

ــگاه  ــه  صورتــی کــه در ن از جملــه مشــخصه های دولــت حقوقــی، عمــل در چارچــوب قانــون اســت ب
ــدارد و در صــورت رخ دادن چنیــن  ــون وجــود ن ــرای عــدول از صاحیــت و نقــض قان ــی ب نخســت، مجال
وضعیتــی، ضمانــت اجــرای قانونــی شایســته ای ماننــد اصــل بازنگــری قضایــی و اصل جبــران خســارت ناروا 
وجــود دارد. از جملــه معضاتــی کــه دیــوان عدالــت اداری در جایــگاه بازبینــی قضایــی بــا آن روبه روســت، 
ــد، تمســک  ــی اســت و بی تردی ــه اصــول کاســیک کنتــرل قضای ــوان ب ــی دی ــه ای و عمل ــت روی محدودی
ــای  ــه راهکاره ــد از جمل ــی می توان ــن کنترل ــام چنی ــوق اداری در مق ــرفته حق ــول پیش ــه اص ــتن ب جس

پیشــنهادی بــرای خــروج از وضعیــت بحــران بازنگــری قضایــی در ایــران بــه شــمار آیــد.2

1. دادنامه شماره 197 ـ 1386/04/03، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

2. موالیی، آیت، جزوه »حقوق اداری ایران«، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1398، ص 18.
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ــن  ــه قوانی ــل ب ــول و توس ــی اص ــن برخ ــر گرفت ــا در نظ ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
موجــود، بــه شــکایت های واردشــده از مصوبــات شــوراهای شــهر و کمیســیون های مــاده 5، رســیدگی 
ــد از  ــده عبارتن ــول یادش ــن اص ــد. مهم تری ــال می کن ــرعی را ابط ــر ش ــی و غی ــر قانون ــات غی و مصوب
این کــه: »بارزتریــن و بیش تریــن حقــی کــه علی االصــول در راه اجــرای طرح هــای عمومــی قــرار دارد، 
حــق مالکیــت اســت«1 و »اداره نمی توانــد دســت بــه انجــام عملــی بزنــد کــه مغایــر بــا قانــون باشــد و 
هــر گونــه عمــل حقوقــی اداره کــه مغایــر بــا قانــون باشــد، غیــر قانونــی و باطــل تلقــی می شــود«2 و 
»بــر خــاف حقــوق خصوصــی، در عرصــه حقــوق عمومــی، قواعــد حقوقــی بایــد الزامــًا توســط اشــخاص 
دارای صاحیــت قانونــی وضــع شــوند و صاحیــت نیــز ذاتــی مقامــات عمومــی نیســت«.3 اکنــون بــرای 
نمونــه، تعــدادی از مهم تریــن آرای صادرشــده صرفــًا از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در ایــن 
بــاب بررســی می شــوند کــه بــه بــازه زمانــی ســال 1381 تــا اواخــر 1395 مربــوط اســت و شــعبه های 
دیــوان در جدیدتریــن آرایــی کــه در چنــد مــاه اخیــر صــادر کرده انــد، بــه آن هــا اســتناد جســته اند.

بنــد اول. شــکایت از مصوبــه کمیســیون مــاده 5 بــه دلیل اســتناد شــهرداری 
بــه آن و امتنــاع از صــدور پروانه ســاختمانی

ــه طرفیــت شــهرداری تهــران، شــاکیان  ــت اداری ب ــوان عدال ــه دی ــر اســاس شــکایت تقدیمــی ب ب
اعــام کردنــد کــه مالــک یــک قطعــه زمیــن در شــهر تهــران هســتند کــه شــهرداری بــا تمســک بــه 
ــون تأســیس  ــاده 5 قان ــورخ 1369/03/06 صادرشــده از کمیســیون م ــه شــماره 145 م ــد 1 مصوب بن
ــکان  ــد. مال ــاع می کن ــاختمانی امتن ــه س ــران از صــدور پروان ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ش
خواســتار ابطــال صورت جلســه کمیســیون مــاده 5 شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بودنــد. مدیــر 
کل حقوقــی شــهرداری تهــران در پاســخ بــه ایــن شــکایت اعــام کــرد چــون مشــخصات کاربــری ایــن 
ــر نیســت. ــه ســاختمانی مســکونی امکان پذی زمیــن در طــرح تفصیلــی آموزشــی اســت، صــدور پروان

ــاره  ــران و بحــث درب ــس از وصــول پاســخ شــهرداری ته ــت اداری پ ــوان عدال ــی دی ــت عموم هیئ
ــی و  ــای دولت ــف واحده ــه تکلی ــرد ک ــام ک ــادر4 و اع ــماره 169ـ 1381/05/27 را ص ــه ش آن، دادنام
ــی و شــهرداری ها مصــوب  ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی ــون تعیی شــهرداری ها در قان

1. ایرج، محسن، »صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان«، پایان نامه 

دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسامی،  واحد تهران مرکزی، 1393.

2. امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، 1394، ص 46.

3. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران: جنگل جاودانه، 1393، ص 76.

4. اباذری فومشی، منصور، مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی، 1387، ص 456.

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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ســال 1367 و اصاحیه هــای بعــدی آن در مــورد نحــوه اجــرای طرح هــای عمومــی و عمرانــی معلــوم 
اســت. ایــن مراجــع موظفنــد در مهلــت قانونــی تعیین شــده بــا خریــد و تملــک اراضــی و امــاک واقــع 
ــار  ــت و اعتب ــت حرم ــن صــورت، رعای ــر ای ــد. در غی ــای یادشــده، طــرح خــود را اجــرا کنن در طرح ه
مالکیــت مشــروع و قانونــی اشــخاص و آثــار مترتــب بــر آن ضــروری اســت و مالــک حــق دارد از همــه 

حقــوق مالکانــه از جملــه احــداث یــا تجدیــد بنــا اســتفاده کنــد.

نتیجــه تحلیــل رأی نشــان می دهــد کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، اجــرا نشــدن طــرح 
ــر  ــه ندانســته و آن را بی اث ــی باعــث محــروم شــدن مالــک از حقــوق مالکان مصــوب را در مهلــت قانون
ــون  ــاده 55 قان ــد 24 م ــه بن ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــن هیئ ــرده اســت. هم چنی ــام ک اع
ــه  ــه جزئیــات، شــهرداری را ب ــه صــورت کلــی و بــدون پرداختــن ب شــهرداری اســتناد می کنــد کــه ب
اعطــای جــواز احــداث ســاختمان مســکونی و تجــاری و اداری بــرای تحقــق قاعــده ســلطنت و اســتفاده 
ــورای  ــاده 5 ش ــیون م ــه کمیس ــر مصوب ــورد نظ ــاد م ــن رو، مف ــد. از ای ــزم می کن ــت مل ــق مالکی از ح
عالــی شهرســازی و معمــاری را کــه مانــع صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای شــاکی شــده و شــهرداری بــه 
اســتناد آن، از اعمــال حقــوق مالکانــه در محــدوده کاربری هــای خدماتــی حتــی پــس از اتمــام مهلــت 
قانونــی اجــرای طــرح جلوگیــری کــرده اســت، خــاف قانــون و خــارج از حیطــه اختیــارات کمیســیون 
مــورد نظــر دانســته و بــه ابطــال آن حکــم داده و شــهرداری را بــه صــدور پروانــه ســاختمانی مطابــق 

مقــررات بــرای ملــک مــورد شــکایت ملــزم کــرده اســت.

عــاوه بــر مشــهود بــودن توجــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه قانــون تعییــن وضعیــت 
ــر  ــه ب ــهرداری ک ــون ش ــاده 55 قان ــد 24 م ــهرداری ها و بن ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ام
ــد،  ــح می کن ــه ســاختمان های شــهر تصری ــرای هم ــه ســاختمانی ب ــه صــدور پروان ــزام شــهرداری ب ال
هیئــت عمومــی، زمــان اجــرای طرح هــای عمومــی را نیــز در نظــر داشــته و بــا توســل بــه قانــون، در 
مواجهــه بــا تزاحــم و تقابــل منافــع عمومــی بــا نفــع شــخصی تعــادل ایجــاد کــرده اســت. بــه همیــن 
دلیــل، اســتفاده از حقــوق ناشــی از مالکیــت از جملــه احــداث یــا تجدیــد بنــا را در صــورت اجــرا نشــدن 
ــه  ــوق مالکان ــر حق ــده را از نظ ــرا نش ــوب اج ــرح مص ــاز و ط ــده، مج ــدی مشخص ش ــرح در زمان بن ط
ــد.  ــام می کن ــر اع ــی خــود بی اث ــک از حــق قانون ــدی مال ــری از بهره من ــرای جلوگی ــر آن ب ــر ب و تأثی
ــی را  ــت عموم ــن مصلحــت و منفع ــت اداری، تأمی ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــارت ســاده تر، هیئ ــه عب ب
تــا حــدی امکان پذیــر می دانــد کــه موجــب تعــرض غیــر قانونــی بــه حقــوق خصوصــی افــراد نگــردد 
ــت  ــوان عدال ــن رأی، ورود دی ــد. مفهــوم دیگــر ای و بهره منــدی آن هــا را از حقــوق خــود محــدود نکن
اداری بــه عنــوان دســتگاه داور میــان حاکمیــت و مــردم بــرای تضمیــن حقــوق خصوصــی شــهروندان 
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در برابــر اقتــدار عمومــی اســت کــه بــه صراحــت، وضــع قاعــده آمــره بــرای تحدیــد یــا ســلب مالکیــت 
مشــروع و قانونــی اشــخاص را بــه وجــود حکــم صریــح قانونــی مشــروط می دانــد و بــه حرمــت مالکیــت 
اشــخاص و اصــل تســلیط اشــاره می کنــد و وضــع مصوبــه مــورد شــکایت را خــارج از حــدود اختیــارات 
ــر مســتقیم،  ــه طــور غی ــه اصــل تســلیط، ب ــت ب ــد. اشــاره هیئ ــاده 5 تشــخیص می ده کمیســیون م
مغایــر بــودن مصوبــه را بــا موازیــن شــرعی در کنــار مخالفــت صریــح آن بــا قانــون در ذهــن تداعــی 

می کنــد.

بنابرایــن، دالیــل ابطــال ایــن مصوبــه و الــزام شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــه صــورت 
ــه  ــروج از حیط ــون و خ ــا قان ــت ب ــرعی و مخالف ــن ش ــلیط و موازی ــل تس ــا اص ــرت ب ــان، مغای هم زم
اختیــارات ذکــر شــده اســت کــه بــر اســاس احــکام بیــع در قانــون مدنــی و رســاله امــام خمینــی )ره(، 
ــد غیــر مجــاز حقــوق  ــار و آزادی در بهره منــدی از ملــک ضــروری اســت و تحدی برخــورداری از اختی

اشــخاص بــرای تأمیــن منفعــت عمومــی پذیرفتــه نیســت.
 
 

ــل  ــه دلی ــرج ب ــهر ک ــالمی ش ــورای اس ــه ش ــکایت از مصوب ــد دوم. ش بن
ــای  ــع در طرح ه ــی واق ــرای اراض ــاختمانی ب ــه س ــدور پروان ــت از ص ممانع

ــی همگان

ــت اداری، از بندهــای 3،  ــوان عدال در یکــی از پروندهــای تحــت رســیدگی در هیئــت عمومــی دی
4 و 5 مصوبــه شــماره 2342/82/5 مــورخ 1382/04/23 شــورای اســامی شــهر کــرج شــکایت شــده 
اســت کــه شــهروندان را مکلــف بــه واگــذاری بخشــی از اراضــی خــود بــه صــورت رایــگان بــه شــهرداری 
کــرده بــود. شــاکیان در شــکایت خــود ضمــن اســتناد بــه مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک 
ــات  ــدن مقدم ــم ش ــر و فراه ــورد نظ ــه م ــال مصوب ــهرداری ها، ابط ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه واق
صــدور پروانــه ســاختمانی از طــرف شــهرداری را از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری درخواســت 
کردنــد. شــورای اســامی شــهر کــرج نیــز در پاســخ بــه ایــن شــکایت ضمــن اشــاره بــه قانــون منــع 
فــروش و واگــذاری اراضــی بــا کاربــری غیــر مســکونی مصــوب ســال 1381 و آیین نامه هــای اجرایــی 
ــا قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی  آن در خصــوص مغایــرت ایــن قانــون ب
ــت و  ــامی دانس ــورای اس ــس ش ــده مجل ــر عه ــوع را ب ــیر موض ــرد و تفس ــکیک ک ــهرداری ها تش و ش

کوشــید مصوبــه خــود را قانونــی جلــوه دهــد.

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از وصــول ایــن پاســخ ضمــن بررســی و انجــام اقدامــات 
الزم، مصوبــه ای را کــه از آن شــکایت شــده بــود، ابطــال کــرد.1 در فــراز ابتدایــی رأی صادرشــده، مطابــق 
انتظــار، بــر بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری و وظیفــه شــهرداری بــرای صــدور پروانــه احــداث بنــای 
مجــاز در اراضــی واقــع در محــدوده شــهرها بــا ذکــر نــوع اســتفاده از ســاختمان و بــا رعایــت مقــررات 
مربــوط تأکیــد شــد و تعییــن هــر نــوع شــرط بــرای ایجــاد مانــع بــر خــاف اصــل تســلیط و اعتبــار و 
حرمــت مالکیــت مشــروع اشــخاص بــرای خدمات رســانی خــاف مقــررات اعــام گردیــد. ایــن هیئــت 
بــا اســتناد بــه تبصــره 1 اصاحیــه مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای 
ــر  ــل ب ــدی اجــرای طــرح مصــوب را دلی ــه زمان بن ــر در برنام ــه تأخی ــر گون ــی و شــهرداری ها، ه دولت
محرومیــت و ممنوعیــت برخــورداری مالــکان از حقــوق مالکانــه خــود ماننــد احــداث یــا تجدیــد بنــا 
ــون  ــدی قان ــق زمان بن ــه مطاب ــهرداری ها را ک ــی و ش ــوب دولت ــای مص ــن طرح ه ــت. هم چنی ندانس
اجــرا نمی شــوند، بــرای ایجــاد مانــع در انتفــاع مالــکان از حــق قانونــی خــود، بی اثــر اعــام کــرد. بــه 
همیــن دلیــل، مالــکان ایــن گونــه اراضــی را مســتحق دریافــت پروانــه ســاختمانی یــا اداری و تجــاری 
شــمرد و وابســته کــردن صــدور پروانــه احــداث ســاختمان مســکونی یــا تجــاری و اداری را بــه تغییــر 
کاربــری ایــن اراضــی در کمیســیون مــاده 5 و وصــول اعــام عــدم نیــاز کتبــی از باالتریــن مقام ســازمان 
ــری  ــوع کارب ــری طــرح عمومــی و ذکــر ن ــا تملــک زمیــن دارای کارب ــد ی ــی خری ــوط یعنــی متول مرب
ــر  ــاری کشــور مغای ــررات ج ــن و مق ــا قوانی ــان کار ب ــی پای ــاختمانی و گواه ــه س ــی را در پروان خدمات
خوانــد. در واقــع، صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای چنیــن اماکــی را بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات از 

وظایــف و تکالیــف شــهرداری اعــام کــرد.

با دقت در این رأی، این نکات مهم را می توان دریافت: 
1. هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی صادرشــده، بــه بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری 
ــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها  و تبصــره 1 مــاده واحــده قان

بــه عنــوان منابــع قانونــی در بــاب تکلیــف شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی اســتناد می کنــد.
2. تعلــل و تأخیــر دســتگاه اجرایــی و متولــی کاربــری طــرح عمومــی در تملــک و خریــد اراضــی 
ــرح  ــد و ط ــخاص نمی دان ــه اش ــوق مالکان ــد حق ــان و تحدی ــرر و زی ــل ض ــر تحمی ــل ب ــوط را دلی مرب
ــس  ــر می شــمارد. پ ــه، منتفــی و بی اث ــام اعمــال حقــوق مالکان ــواردی، در مق ــن م عمومــی را در چنی
مالــک را مســتحق دریافــت پروانــه ســاختمانی مطابــق ضوابــط و مقــررات بــرای بهره منــدی از حقــوق 

ــد.  ــه می دان مالکان

1. دادنامه شماره 561 ـ 1384/10/11، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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ــادآوری  ــت ی ــه حاکمی ــهروندان را ب ــی ش ــردی و مالکیت ــوق ف ــه حق ــرام ب ــورت، احت ــن ص ــه ای ب
ــف  ــه رســمیت بشناســد و در راســتای تکالی ــی ایجادشــده را ب ــزم می ســازد حــق قانون ــد و مل می کن
ــن  ــا تأمی ــر ب ــه ظاه ــه ای ب ــن وظیف ــرای چنی ــد اج ــر چن ــد، ه ــانی کن ــده خدمات رس اداری تعیین ش
منافــع عمومــی در تعــارض باشــد. بــا توجــه بــه این کــه دلیــل ابطــال ایــن مصوبــه، خــروج از حیطــه 
ــت  ــوان نتیجــه گرف ــر شــده اســت، می ت ــذار ذک ــارات و وضــع ضابطــه خــارج از اهــداف قانون گ اختی
ــه ای کــه از آن شــکایت شــده،  ــون در مصوب ــوان،  اصــل حکومــت قان کــه از نظــر هیئــت عمومــی دی

رعایــت نشــده اســت. 

در پرتــو ایــن اصــل، وظایــف حکومت کننــدگان و حکومت شــوندگان در چارچــوب قانــون اساســی 
ــع  ــا و مراج ــه مقام ه ــه هم ــی ک ــا جای ــده اســت ت ــت مشــخص ش ــند رســمی  حاکمی ــوان س ــه عن ب
ــوق  ــد حق ــت تحدی ــه ممنوعی ــد ک ــروی کنن ــن پی ــی بنیادی ــد حقوق ــد از قواع ــی و اداری بای سیاس
مالکانــه اشــخاص خــارج از حــدود مقــررات یکــی از آن هاســت. هم چنیــن در وضــع قواعــد در عرصــه 
حقــوق عمومــی  بــرای تحدیــد حــق خصوصــی صرفــًا بایــد مراجــع دارای صاحیــت وارد شــوند و دیگــر 

ــوند.  ــارج ش ــوط خ ــدوده مرب ــد از مح ــود نبای ــای خ ــا در تصمیم گیری ه مقام ه

بنــد ســوم. لغــو مصوبــه شــورای اســالمی شــهر تهران بــه دلیــل وضــع ضوابط 
بــرای صــدور پروانــه احــداث بنــای مســکونی بــرای اراضــی واقــع در طرح هــای 

می عمو

تعــدادی از مالــکان اراضــی دارای کاربــری غیــر مســکونی در شــهر تهــران کــه طرح هــای عمومــی 
بــا وجــود انقضــای مهلــت قانونــی در آن هــا اجــرا نشــده اســت، از شــهرداری تهــران درخواســت صــدور 
مجــوز احــداث بنــا کردنــد. شــهرداری، پرداخــت عــوارض تغییــر کاربــری اراضــی مــورد نظــر از عمومــی 
ــورخ 1383/10/29  ــه م ــن جلس ــت و چهارمی ــه بیس ــاد مصوب ــرای مف ــه مســکونی و اج ــی ب و خدمات
شــورای اســامی شــهر تهــران را شــرط اقــدام در ایــن خصــوص اعــام کــرد. مالــکان امــاک مــورد نظر 
از مصوبــه شــورای اســامی شــهر تهــران در دیــوان عدالــت اداری شــکایت کردنــد. شــورای اســامی 
ــوراهای  ــوارض توســط ش ــار وضــع ع ــه اختی ــتناد ب ــا اس ــکایت ب ــن ش ــه ای ــران در پاســخ ب ــهر ته ش
اســامی از مصوبــه خــود دفــاع کــرد و آن را قانونــی دانســت. هیئــت عمومــی دیــوان پــس از وصــول 
پاســخ شــهرداری ضمــن بحــث و بررســی پرونــده، مصوبــه شــهرداری را ابطــال و بــه صــورت تلویحــی، 

صــدور پروانــه احــداث مســکونی را در ایــن خصــوص از وظایــف شــهرداری اعــام کــرد.1

1. دادنامه شماره 561 ـ 1384/10/11، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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ــیس  ــفه تأس ــن و فلس ــش تعیی ــذار برای ــه قانون گ ــالتی ک ــام رس ــده رأی در انج ــع صادرکنن مرج
دیــوان را تظلم خواهــی مــردم از اقدامــات و تصمیم گیری هــای واحدهــای دولتــی و عمومــی و مأمــوران 
ــرای مثــال،  ــکات بســیار مهــم و ضــروری را در رأی خــود بیــان کــرد. ب آن هــا اعــام کــرده اســت، ن
هــدف از تصویــب قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرح هــای دولتــی و شــهرداری ها را رفــع 
ــار  ــر اعتب ــد ب ــی دانســت و آن را تأکی ــن طرح های ــع در محــدوده چنی ــکان اراضــی واق ــی مال باتکلیف
مالکیــت مشــروع و قانونــی اشــخاص و اصــل تســلیط اعــام کــرد. هم چنیــن اجــرا نشــدن طرح هــای 
عمومــی و عمرانــی را در مهلــت مقــرر تعیین شــده در قانــون باعــث محــروم شــدن اشــخاص از حقــوق 
ــق شــمرد. در  مالکانــه خــود ندانســت، بلکــه آن هــا را در اعمــال حقــوق مالکانــه بــر اســاس قانــون ُمحِّ
فــراز دیگــری از رأی صادرشــده، مالــکان امــاک مــورد نظــر را موظــف بــه انجــام تکالیــف واحدهــای 
ــه منظــور اجــرای طرح هــای عمومــی و عمرانــی روی ایــن اراضــی ندانســت،   دولتــی و شــهرداری ها ب
بلکــه در راســتای اســتیفای حــق، آن هــا را مســتحق بهره منــدی از امــاک خــود هماننــد امــاک مشــابه 
و مجــاور فاقــد طــرح اعــام کــرد و صــدور چنیــن مصوبــه ای را از طــرف شــورای اســامی شــهر تهــران، 
ــن،  ــمرد. بنابرای ــورا ش ــی ش ــارات قانون ــارج از حــدود اختی ــذار و خ ــم قانون گ ــدف و حک ــا ه ــر ب مغای
در ایــن دادنامــه نیــز هیئــت صادرکننــده رأی بــا کمــال انصــاف، عدالــت و ظرافــت، در مصــاف نابرابــر 
نهــاد عمومــی دارای اقتــدار در تأمیــن منفعــت عمومــی و رعایــت اعتبــار و حرمــت مالکیــت مشــروع و 
خصوصــی اشــخاص داوری کــرد و بــا باغــت، فصاحــت و اســتدالل و ذکــر مســتندات از حقــوق افــراد 

پشــتیبانی کــرد.

از منظــری دیگــر، پیــام ابطــال ایــن مصوبــه و همــوار کــردن مســیر بــرای صــدور پروانه ســاختمانی، 
تأکیــد بــر حرمــت اصــل تســلیط اســت کــه بــه عنــوان یکــی از مشــهورترین قواعــد فقهــی، کاربــرد 
ــر  ــت و ب ــت را تثبی ــواره ارکان مالکی ــه هم ــام دارد ک ــن اس ــی در دی ــادی و اجتماع ــترده اقتص گس
ــه حوزه هــای اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه  ــن اســام و هم چنیــن انتظام بخشــی ب اهمیــت آن در دی
تأکیــد دارد. بــر اســاس همیــن اصــل، مالــک، اختیــار هــر نــوع تصرفــی را در امــوال خــود دارد و هیــچ 

مرجعــی بــر خــاف قانــون، اجــازه تحدیــد ســلطنت او بــر مایملــک خــود را نــدارد. 

گفتــار ســوم. الــزام نداشــتن شــهرداری بــه اعطــای پروانــه بــا حداکثرتراکم 
ــی   ــای عموم در کاربری ه

هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در یکــی از آرای اخیــر خــود دربــاره تعییــن میــزان تراکــم در 
الــزام شــهرداری ها بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در اراضــی واقــع در طرح هــای عمومــی کــه مهلــت 
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اجــرای طــرح طبــق قانــون ســپری شــده اســت، ضمــن تأکیــد بــر اصــل صــدور پروانــه ســاختمانی، در 
مــورد میــزان تراکــم چنیــن اماکــی تصمیمــی جدیــد گرفــت. بــه نظــر می رســد ایــن رویکــرد جدیــد 
بــرای تفســیر قوانیــن مربــوط و اصاحیــه ای بــر دادنامــه شــماره 437  ـ  438 مــورخ 1385/06/25در 

ابطــال مصوبــه شــورای اســامی شــهر تهــران اســت کــه در بنــد ســوم گفتــار دوم بررســی شــد.

موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه در دادنامه هــای صادرشــده از شــعبه 31 دیــوان عدالــت اداری در 
کاســه پرونده هــای 1740/87/31 و 1222/87/31 کــه در هــر دو پرونــده، الــزام شــهرداری منطقــه2 
ــه دلیــل انقضــای مهلــت اجــرای طــرح در کاربــری عمومــی،  ــه ســاختمانی ب ــه صــدور پروان تهــران ب
موضــوع شــکایت بــود، در پرونــده اول، ضمــن صــدور حکــم بــرای الــزام شــهرداری بــه صــدور پروانــه 
ســاختمانی، نحــوه اســتفاده از ملــک و اعمــال حقــوق مالکانــه هماننــد امــاک مشــابه و مجــاور تعییــن 
ــق  ــه عبــارت ســاده تر ، در مــورد میــزان تراکــم یعنــی تعــداد طبقــات و مســاحت آن هــا مطاب شــد. ب
ــده دوم، در قســمت  ــم صــادر شــد. در پرون ــاک مجــاور، حک ــات ام ــات و مســاحت طبق ــداد طبق تع
اول رأی،  بــه تکلیــف شــهرداری در اعطــای مجــوز احــداث بنــا بــه اســتناد بنــد 24 مــاده 55 قانــون 
ــد. در  ــح ش ــت، تصری ــده اس ــپری ش ــا س ــرح در آن ه ــرای ط ــت اج ــه مهل ــی ک ــهرداری در اماک ش
قســمت دوم رأی، درخواســت صــدور پروانــه ســاختمانی در چهــار طبقــه مســکونی  بــا ایــن اســتدالل 
ــیون  ــهر و کمیس ــورای ش ــارات ش ــاختمانی از اختی ــات س ــای طبق ــوز اعط ــزان و مج ــن می ــه تعیی ک
مــاده 5 قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری اســت و ممکــن اســت در مقاطــع زمانــی 
مختلــف، متفــاوت باشــد، بــه رد ایــن خواســته حکــم داد. هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز 
ــر، رأی  ــده اخی ــه صادرشــده در پرون ــد دادنام ــا را محــرز دانســت و در تأیی ــودن دادنامه ه ــارض ب متع
ــدی از تمــام  ــی در بهره من ــای عموم ــع در طرح ه ــکان امــاک واق ــر اســتحقاق مال ــد ب ــا تأکی داد1 و ب
ــا حداکثــر تراکــم بــدون مبنــای  ــزام شــهرداری را بــه صــدور پروانــه ســاختمانی ب ــه، ال حقــوق مالکان
قانونــی دانســت و دادنامــه صادرشــده در پرونــده 1222/ 31/87 از شــعبه 31 دیــوان را کــه متضمــن 

ایــن موضــوع اســت، تأییــد کــرد. 

چند نکته مهم و جدید در تحلیل این دادنامه قابل توجه است: 
مــورخ  ـ  438  دادنامــه شــماره 437   تلویحــی  اصــاح  نشــانه  رأی صادرشــده  مفــاد   .1
1385.6.25صادرشــده از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص میــزان تراکــم ســاختمانی 
ــت و  ــه بیس ــورخ 1383.10.29 )جلس ــه م ــه جلس ــر مصوب ــتن ب ــه گذاش ــن آن و صح ــع تعیی و مرج
ــاره تعییــن تراکــم متفــاوت بــرای اراضــی دارای کاربــری  چهــارم( شــورای اســامی شــهر تهــران درب

ــت.  ــه اس ــه پیش گفت ــی در دادنام عموم

1. دادنامه شماره 817 ـ 1395/10/14، هیئت عمومی  دیوان عدالت اداری.

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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2. تفســیری جدیــد از قانــون، ارائــه و شــیوه ای جدیــد بــرای شــهرداری ها در تعییــن میــزان تراکــم 
در صــدور پروانــه بــرای امــاک واقــع در طرح هــای عمومــی تعریــف  شــده اســت. 

3. تحدیــد و تبعیــض در چگونگــی اعمــال حقــوق مالکانــه در امــاک واقــع در طرح هــای عمومــی 
نســبت بــه امــاک مجــاور دارای کاربــری مســکونی بــه عمــل می آیــد کــه بــا مفــاد تبصــره یــک مــاده 
ــدف  ــا ه ــه ب ــهرداری ها ک ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی ــون تعیی ــده قان واح

تأمیــن حــق مالکیــت شــخصی در برابــر منافــع عمومــی وضــع شــده، در تضــاد اســت. 

آرای شــماره 238 مــورخ 1387/04/23 و شــماره 677 مــورخ 1395/10/16صادرشــده از هیئــت 
عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز از دادنامه هــای مهــم مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق و قابــل بررســی 
ــر  ــه ذک ــن رو، ب ــدور نشــد. از ای ــدک مق ــن مجــال ان ــا در ای ــه آن ه ــن ب ــکان پرداخت ــه ام هســتند ک

ــود. ــنده می ش ــه بس ــرای مراجع ــخصات آرا ب مش
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نتیجه  گیری
قوانیــن و آرای بررسی شــده، مؤیــد آن اســت کــه تــاش و اصــرار بــرای تأمیــن منفعــت عمومــی 
نمی توانــد بــه بهــای تحدیــد و تضییــع غیــر قانونــی حقــوق خصوصــی اشــخاص باشــد و توســل بــه 
هــر توجیهــی در ایــن راه، حتــی اصالــت جامعــه، حقــوق عمومــی و حفــظ منافــع و مصالــح اجتمــاع، 
ــدرت  ــتیبانی ق ــه پش ــتظهر ب ــی مس ــتگاه های دولت ــی دس ــفانه برخ ــت. متأس ــوم اس ــردود و محک م
ــی  ــت قانون ــه مهل ــی شــهری ک ــای عموم ــع در طرح ه ــرای اراضــی واق ــی در خدمات رســانی ب عموم
اجــرای طــرح منقضــی شــده اســت، بــا نقــض غــرض، حــق مالکیــت شــهروندان را ســلب یــا تحدیــد 
می کننــد. از مصادیــق تحدیــد حــق در اراضــی شــهری، تصمیــم برخــی نهادهــا و اقدامــات یــا انجــام 
ــاع  ــث محــروم  و محــدود شــدن انتف ــل، باع ــه در عم ــب شهرداری هاســت ک ــف از جان ــدادن وظای ن
مالــکان از حقــوق خــود بــرای احــداث و تجدیــد بنــا و صــدور پروانــه ســاختمانی بــه بهانــه تأمیــن 

ــوند.  ــی  می ش ــات عموم احتیاج

بایــد دانســت کــه ایجــاد محدودیــت در اســتفاده مالــکان از حقــوق قانونــی خــود و بی توجهــی بــه 
اصــل تســلیط بایــد بــه اســتناد اصــل حکومــت قانــون باشــد. در غیــر ایــن صــورت، مراجــع نظــارت 
قضایــی ناظــر بــر اعمــال حکومــت، مانــع خــروج از حیطــه اختیــارات قانونــی خواهنــد شــد. بــا وجــود 
ایــن، در بعضــی اقدامــات و تصمیم گیری هــا ماننــد صــدور پروانــه ســاختمانی، قاعــده تســلیط و حرمــت 
اراضــی و امــاک اشــخاص در نظــر گرفتــه نشــده اســت کــه زمینه ســاز ســلب، تضییــع و محــدود شــدن 
ــل  ــود حداق ــن، وج ــن بی ــر در ای ــود. اگ ــان می ش ــهروندان از اماکش ــری ش ــتفاده حداکث ــکان اس ام
ــون اساســی در  ــده در اصــل 173 قان ــی ایجادش ــت حقوق ــهروندان و ظرفی ــی ش ــن و تظلم خواه قوانی
پیش بینــی دیــوان عدالــت اداری و تعییــن حــدود اختیــارات و نحــوه عمــل دیــوان از جملــه پیش بینــی 
ــت اداری توســط مقنــن عــادی و اعمــال نظــارت  ــوان عدال ــه عنــوان هیئــت عمومــی دی ســاختاری ب
ــا  ــه بس ــود، چ ــت نب ــن هیئ ــمند ای ــم و ارزش ــای مه ــت و تصمیم گیری ه ــال حکوم ــر اعم ــی ب قضای

ــد.  ــر می ش ــق بیش ت ــت از ح ــر و محرومی ــر روز تنگ ت ــخاص ه ــوق اش ــد حق ــره تحدی دای

بــه نظــر می رســد قوانیــن فعلــی ناظــر بــر صــدور پروانــه ســاختمانی بــه دالیلــی کــه در قســمت 
ــد نیســتند و در عمــل نتوانســته اند  ــد و کارآم ــع، شــفاف، هنجارمن ــی، جام ــاره شــد، کاف ــه اش مقدم
مانــع تحدیــد حقــوق مالکانــه اشــخاص از جانــب اقتــدار عمومــی شــوند و ضامــن تمام عیــار حفاظــت 
از حــق آن هــا باشــند. بنابرایــن، بــرای صــدور مجــوز احــداث ســاختمان در اماکــی کــه مهلــت قانونــی 

اجــرای طــرح عمومــی در آن هــا پایــان یافتــه اســت، پیشــنهاد می شــود:

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین 
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت 
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1. از یــک ســو بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات متضمــن تحدیــد حقــوق مالکانــه در احــداث و تجدیــد 
ــون شــهرداری و تبصــره یــک  بنــا در کاربری هــای عمومــی مثــل مــاده 100 و بنــد 24 مــاده 55 قان
ــن  ــهرداری ها و تدوی ــی و ش ــای دولت ــع در طرح ه ــاک واق ــت ام ــن وضعی ــون تعیی ــده قان ــاده واح م
ضوابــط جامــع صــدور مجــوز احــداث بنــا در موضــوع مــورد بحــث، بــا نظرخواهــی از نهادهــای اجرایــی 
ــوز  ــدور مج ــات ص ــورد جزئی ــح در م ــهیل و تصری ــود و تس ــکال های موج ــا و اش ــع ابهام ه ــن رف ضم
احــداث بــرای اراضــی مــورد نظــر، بــا ضابطه  گــذاری و تعییــن چارچوب هــا و معیارهــای کامــًا شــفاف 
و تغییرناپذیــر، گذرگاه هــای مداخلــه و اعمــال ســلیقه و تفســیر مختلــف از قانــون از جانــب اشــخاص 
ــان  ــتمر مجری ــوزش مس ــازمانی و آم ــازمانی و برون س ــارت درون س ــدود و نظ ــی، مس ــی و حقوق حقیق

تقویــت شــود.
2. از ســوی دیگــر، دیــوان عدالــت اداری بــا اســتناد بــه قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان 
ــه نظــر  ــد ب ــد و مفی ــع، روزآم ــی جام ــه در حــال حاضــر، قانون ــت اداری مصــوب ســال 1390 ک عدال
می رســد، بــه عنــوان مرجــع تظلم خواهــی علیــه حاکمیــت در فضــای حقــوق عمومــی، بــا حمایــت از 
ــون را از طریــق صــدور آرای قضایــی اصــاح  ــه قان حقــوق شــهروندان، ســاختارهای اداری بی توجــه ب

کنــد.

امیــد اســت نتیجــه ایــن وضعیــت، دربردارنــده الزامــات عمومــی قابــل قبــول در اجــرای مقــررات بــه 
منظــور فراهــم کــردن ســازوکارهای الزم بــرای ایجــاد تــوازن و تعــادل در پاسداشــت حرمــت حقــوق 

خصوصــی در کنــار تأمیــن احتیاجــات عمومــی در پرتــو اجــرای دقیــق و صحیــح عدالــت باشــد.
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Abstract:
The inclusion of the principle of the rule of law in the activities of administrative 
institutions is in the legal rules to ensure the public interest and respect the right of 
private property. However, sometimes municipalities, under the pretext of having 
public plans, waive their legal obligation to issue a construction or reconstruction 
permit, and by violating the right to exercise property, deprive individuals of the ex-
ercise of property rights and the resulting effects. According to the laws and rulings 
of the General Assembly of the Court of Administrative Justice, if municipalities and 
government agencies do not fulfill their legal obligation to purchase and own land in 
the public plan and implement the plan as stipulated in the law, the owners of those 
lands have the right to all property rights. Apply the construction of a permitted 
building.This study examines the restriction of property rights in construction and 
renovation by municipalities as stated in the laws and rulings of the Administrative 
Court of Justice, and answers the question that according to the laws and rulings of
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