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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 شــهرداریها به بهانــه وجــود طرحهــای عمومی،
از تکلیــف قانونــی خــود در صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنــا خــودداری میورزنــد و بــا نقــض حــق اعمال
مالکیــت ســبب محــروم شــدن اشــخاص از اعمــال حقــوق مالکانــه و آثــار مترتــب بــر آن میشــوند .به اســتناد
قوانیــن و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،اگــر شــهرداریها و دســتگاههای 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.
ایــن مطالعــه بــرای بررســی تحدیــد حــق مالکیــت در احــداث و تجدیــد بنــا بــه وســیله شــهرداریها
کــه در قوانیــن و آرای دیــوان عدالــت اداری آمــده اســت ،میکوشــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه
بــا توجــه بــه قوانیــن و آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا
بــه وســیله شــهرداریها معلــول چــه عواملــی اســت؟ آنگاه بــا اســتفاده از روش توصیفــی و تحلیلــی
بــه تجزیــه و تحلیــل مقــررات و شــایعترین آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری میپــردازد.
نقــص قوانیــن و تصمیمهــای خــارج از اختیــار برخــی مراجــع ،مهمتریــن دلیلــی اســت کــه هیئــت عمومـی
دیــوان عدالــت اداری بــه اســتناد آن ،بــه ابطــال تصمیــم یــا اعطــای پروانــه حکــم داده اســت که ضمــن تأکید
بــر حرمــت حــق مالکانــه اشــخاص ،آمــوزش و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداریها را نیــز یــادآور میشــود.
کلیدواژهها :احداث یا تجدید بنا ،تحدید حق مالکیت ،دیوان عدالت اداری ،شهرداریها.
* .دانشــجوی دکتــرای حقــوق عمومــیدانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه آزاد اســامیواحــد تبریــز،
ahmad.hoseinpoori@gmai.com
تبریــز ،ایــران
** .اســتادیارگروه حقــوق ،دانشــکده حقــوق و علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه تبریــز ،تبریــز ،ایــران( -نویســنده
مســئول)amulaee@tabrizu.ac.ir
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تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت

مقدمه
بــه جرئــت میتــوان گفــت حــق مالکیــت یکــی از حقــوق مس ـلّم انسانهاســت .در ترمینولــوژی
حقــوق و فرهنگهــای لغــت هــم واژه «مالکیــت» در معنــی «حــق» 1آمــده 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
ســو ،بــر قانونگــذاران و سیاســتگذاران اســت کــه بــا وضــع قواعــدی مناســب ،تعــادل و توازنــی
شایســته میــان الزامــات اداره عمومــی و حقــوق شــهروندان برقــرار کــرده و ابزارهــا و ســازوکارهای
ضــروری را بــرای جبــران خســارت احتمالــی پیشبینــی نماینــد و از ســوی دیگــر ،بــر مجریــان اســت
کــه در تفســیر و اجــرای قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه گون ـهای عمــل کننــد کــه عــاوه بــر تــاش
در جهــت اجــرای بهینــه برنامههــا و سیاســتها ،مــوارد ســلب و محدودیــت حقــوق شــهروندان را
بــه حداقــل برســانند 2».از ایــن رو ،در فقــه اســام ،نظــام حقوقــی ایــران و قوانیــن داخلــی ،اصــول
حقوقــی و اســناد بینالمللــی بــر اهمیــت حــق مالکیــت تأکیــد فــراوان شــده اســت کــه «مهمتریــن و
3
گســتردهترین حقــوق عینــی اســت و حقــوق دیگــر از ایــن حــق ناشــی میشــوند».
اندیشــمندان بــزرگ ،مالکیــت فــردی و شــخصی را از ضروریــات مســتقل بــودن انســان و از حقــوق
اولیــه و ذاتــی وی دانســتهاند و آن را نشــانه فعالیــت فــرد بــرای پویایــی اجتمــاع بســیار مهــم تلقــی
میکننــد« .اســام ،مالکیــت را جــزء فطــرت و غریــزه انســان میدانــد و بــا آن بــا واقعبینــی برخــورد
میکنــد 4».در فقــه اســام و بنــا بــر قاعــده «تســلیط» ،مالکیــت دارای آثــار متفــاوت منفــی و مثبــت
اســت کــه مادههــای  30و  31قانــون 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 آنهــا
اشــاره کردهانــد .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 نمیخــورد ،ا ّمــا بــا توجــه بــه تعریفــی کــه حقوقدانــان از آن ارائــه
دادهانــد و بــا در نظــر گرفتــن عناصــری ماننــد انحصــاری و دایمــیبــودن حــق مالکیــت ،بــه طــور خالصــه
میتــوان گفــت« :مالکیــت ،حقــیاســت دایمــی کــه بــه موجــب آن شــخص میتوانــد در حــدود قوانیــن،
5
تصــرف در مالــی را بــه خــود اختصــاص دهــد و از تمــام منافــع آن اســتفاده کنــد».
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش ،1387 ،ص . 599
 .2رضاییزاده ،محمدجواد ،حقوق برنامهریزی شهری ،تهران :مجد ،1391 ،ص . 91
 .3شکری ،نادر ،نظام حقوقی نحوه تملک امالک در شهرداریها ،تهران :راهدان ،1390 ،ص .11
 .4محمدی ،امید ،تحدید حقوق مالکانه در طرحهای عمومیو عمرانی ،تهران :جنگل جاودانه ،1396 ،ص .6
 .5کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ،تهران :میزان ،1391 ،ص .110
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مالکیــت و حــق ناشــی از آن در اســناد بینالمللــی نیــز جایگاهــی خــاص دارد .جامعــه جهانــی بــا
رویکــرد تأکیــد بــر اساســی و بنیادیتریــن حقهــای بشــری ،مــاده  17اعالمیــه حقــوق بشــر را در
ســال  1948تصویــب کــرده اســت کــه در آن بــه حــق مالکیــت اشــاره شــده و مهمتریــن 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  30و 31
قانــون مدنــی و اصــول  46و  47قانــون اساســی بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت .در مجمــوع میتــوان
گفــت« :اصــل احتــرام بــه مالکیــت خصوصــی افــراد در تمــام نظامهــای حقوقــی دنیــا مــورد پذیــرش
1
قــرار گرفتــه اســت».
بــر همیــن اســاس و طبــق قوانیــن و مقــررات حاکــم در حــوزه شهرســازی در کشــور ماننــد «بنــد
 24مــاده  55و مــاده  100قانــون شــهرداری مصــوب  1334و اصالحــات بعــدی آن»« ،تبصــره 1
قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب  1367و اصالحــی
 »1380و «مــاده  59قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب
 ،»1394صــدور پروانــه بــرای همــه ســاختمانهایی کــه در شــهر واقــع شــدهاند ،از جملــه تکالیــف
و وظایــف شهرداریهاســت .ایــن قوانیــن بــه دالیــل مختلــف از جملــه قدیمــی و مجمــل بــودن و
منطبــق نبــودن بــا ضروریــات و نیازهــای روز جامعــه ،جامــع ،شــفاف ،هنجارمنــد و کارآمــد نیســتند.
افــزون بــر آن ،در برخــی مــوارد ،شــهرداریها بــا تفســیری جانبدارانــه از قوانیــن موجــود یــا بــا
اســتناد بــه تصمیــم برخــی مراجــع ماننــد شــوراهای شــهر یــا کمیســیونهای مــاده  5قانــون تأســیس
ـرح در قانــون ،بــا امتنــاع از
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ،بــا خــروج از حیطــه اختیــارات مصـ ّ
صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای اراضــی واقــع در طرحهــای عمومــی کــه مهلــت قانونــی اجــرای طــرح
منقضــی شــده اســت ،ســبب تحدیــد حــق مالکیــت افــراد در احــداث یــا تجدیــد بنــا میشــوند .ایــن
در حالــی اســت کــه انتظــار م ـیرود شــهرداریها ،در چارچــوب اصــل حکومــت قانــون و در راســتای
تأمیــن احتیاجــات و خدمــات عمومــی ،حرمــت حقــوق مالکانــه کســانی را رعایــت کننــد کــه در ســایه
ناتوانــی دســتگاههای اجرایــی در تملــک قانونــی اراضــی و امــاک مــورد نیــاز یــا بــه دالیــل دیگــر،
اراضــی و امالکشــان سالهاســت برچســب طــرح عمومــی خــورده اســت و در عمــل ،از مالیــت ســاقط
میشــود یــا ســبب تخلــف در احــداث میگــردد تــا بــه ایــن ترتیــب ،بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل
کــرده باشــند.

 .1اردالن ،رحیم« ،مبانی حقوقی حاکم بر تملک اموال غیر منقول توسط دستگاههای دولتی» ،پایاننامه دوره
کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزی.1392 ،
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هــدف از مطالعــه حاضــر ،بررســی مقــررات و مواضــع هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در
خصــوص تحدیــد حــق مالکیــت بــه وســیله شــهرداریها در احــداث و تجدیــد بنــا در کاربریهــای
عمومــی شــهری اســت .ســؤال اصلــی ایــن گونــه طــرح میشــود :بــا توجــه بــه قوانیــن و آرای هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا بــه وســیله شــهرداریها ،معلــول
چــه عواملــی اســت؟ ســؤال فرعــی نیــز ایــن اســت :شــهرداریها ،شــوراهای شــهر و کمیســیونهای
مــاده  5در وضــع قاعــده بــرای تحدیــد حــق احــداث یــا تجدیــد بنــا چــه جایگاهــی دارنــد؟ در پاســخ
بــه ســؤاالت ،بــر مبنــای فرضیــه اصلــی ،بخشــی از آســیبهای تحدیــد حــق احــداث و تجدیــد بنــا بــه
نقــص و ابهــام و نحــوه اجــرای قوانیــن مربــوط اســت و بــر مبنــای فرضیــه فرعــی ،بخــش عمــدهای بــه
خــروج شــهرداریها و شــوراهای شــهر و کمیســیون مــاده  5از حــدود اختیــارات قانونــی خــود در ایــن
حــوزه ربــط دارد .ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش توصیفــی و تحلیلــی ،بــه تجزیــه و تحلیــل مقــررات
و شــایعترین آرای هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پرداختــه اســت.
اهمیــت و ضــرورت ایــن نوشــتار ،تأکیــد بــر قاعــده حرمــت حــق مالکیــت افــراد در کنــار رفــع
نیازهــا و احتیاجــات عمومــیبــا توســل بــه ابــزار قانونــی تحدیــد حــق مالکیــت در صــدور پروانــه
ســاختمانی از جانــب شهرداریهاســت .طبــق بررس ـیهای انجامگرفتــه ،کتــاب ،مقالــه و پایاننام ـهای
تدویــن نشــده اســت کــه بــه صــورت اختصاصــی بــه ایــن موضــوع بپــردازد .تنهــا برخــی منابــع بــه
صــورت کلــی بــه اهمیــت حقــوق مالکانــه در بــاب احــداث یــا تجدیــد بنــا پرداختهانــد .تحقیــق حاضــر
بــه منظــور بررســی چالــش ایجادشــده در تحدیــد حــق مالکانــه احــداث یــا تجدیــد بنــا از جانــب
شــهرداریها میکوشــد بــه ســؤال تحقیــق ،پاســخی شایســت ه دهــد.

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 ســابقهای بــه درازای
تشــکیل اولیــن دولتهــا دارد؛ زیــرا حکومــت بــدون حاکمیــت معنــی نــدارد 1.از طــرف دیگــر« ،اجــرای
اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاهها و ســازمانهای اداری ،یکــی از مظاهــر اصلــی کلــی اســت کــه
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
 .1تکلو ،علی« ،بررسی فقهی و حقوقی مبانی مشروعیت اقتدار دولت در تحدید مالکیت خصوصی اشخاص» ،پایاننامه دوره
کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1393 ،
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1393 ،ص .439
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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 انجامشــده ،در اثبــات ادعــای کاســتی قوانیــن همیــن بــس کــه بــا گذشــت
بیــش از یــک قــرن از تأســیس بلدیــه و شــهرداری در ایــران و تصویــب و اجــرای قوانیــن مرتبــط،
وضعیــت حقــوق مالکانــه اشــخاص نســبت بــه اراضــی و امــاک خــود در کاربریهــای تعیینشــده و
طرحهــای عمومــی مصــوب مدتهــا بالتکلیــف بــود و بــه نوعــی ،برتــری اقتــدار عمومــی بــر حرمــت
حقــوق مالکانــه اشــخاص اثــر گذاشــته بــود .ســرانجام در ســایه توجــه بــه دغدغههــای شــهروندان و
نظــارت تقنینــی بــر اعمــال نهادهــای اجرایــی ،مجلــس شــورای اســامی« ،قانــون تعییــن وضعیــت
امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها» را در ســال  ۱۳۶۷تصویــب کــرد ،هــر چنــد نقــص
و ابهــام فــراوان داشــت کــه در جــای خــود قابــل بحــث اســت.
همــان گونــه کــه از عنــوان ایــن قانــون بــه ذهــن میرســد ،قبــل از تصویــب ایــن قانــون ،وضعیــت
چنیــن امالکــی از نظــر اعمــال حقــوق مالکانــه بالتکلیــف بود .بــر اســاس تبصره  ۱همیــن قانــون و اصالحی
« :۱۳۸۰در صورتــی کــه اجــرای طــرح و تملــک امــاک واقــع در آن بــه موجــب برنامــه زمانبنــدی مصــوب
بــه حداقــل  ۵ســال 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 کمتــر از  ۵ســال باشــد ،مالــک هنــگام اخــذ پروانــه تعهــد مینمایــد هــرگاه زمــان اجــرای طــرح قبــل
از  ۵ســال شــروع شــود ،حــق مطالبــه هزینــه احــداث و تجدیــد بنــا را نــدارد».
بــه دنبــال تصویــب ایــن قانــون بــه ویــژه مفــاد تبصــره یــک ،مــردم درصــدد تظلمخواهــی و
شــکایت از امتنــاع شــهرداریها از صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای اراضــی واقــع در طرحهــای
عمومــی برآمدنــد کــه مهلــت قانونــی اجــرای طــرح در آنهــا منقضــی شــده بــود .اولیــن آرای هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری در لغــو تصمیمهــای خــاف مقــررات شــهرداریها در ایــن بــاب و
الــزام آنهــا بــه صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنــا در راســتای بهرهمنــدی از حــق مالکیــت در
زمینهــای واقــع در کاربریهــای عمومــی در پــی تصویــب قانــون یادشــده در ســال  ۱۳۶۷صــادر
شــد .بنابرایــن ،مهمتریــن آرای صادرشــده صرفـاً از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص
موضــوع مــورد تحقیــق کــه بــه عنــوان نمونــه بررســی میشــوند ،مربــوط بــه بــازه زمانــی ســال ۱۳۷8
تــا اواخــر  1395اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت ،در جدیدتریــن آرای صادرشــده از شــعبههای دیــوان
در چنــد مــاه اخیــر نیــز بــه آنهــا اســتناد شــده اســت.
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تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی در ایــران در مقایســه بــا ســابقه تأســیس
شــهرداریها و تهیــه و تصویــب و اجــرای طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهری ،موضوعــی بســیار
جــوان اســت کــه در سلســله اقدامــات پراکنــده قانونگــذار ،صــدر مــاده  ۵۹قانــون رفــع موانــع تولیــد
رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور (مصــوب  )۱۳۹۴نیــز صــدور و تحویــل پروانــه ســاختمانی بــه
متقاضــی را تکلیــف شــهرداری دانســته اســت .در فــراز پایانــی ایــن مــاده آمــده اســت که «شــهرداریها
مکلفنــد در صــورت عــدم اجــرای طــرح بــا کاربــری مــورد نیــاز دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده 5
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تــا پایــان مهلــت قانونــی ،بــدون نیــاز بــه موافقــت دســتگاه اجرایــی
ذیربــط 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 طرحهــای دولتــی و شــهرداریها ،بخشــی از ابهامهــا 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
ـد داشــتهها هم
بنــا بــرای امــاک مــورد نظــر در قوانیــن مــورد اشــاره کــه نیازمنــد تکمیــل اســت ،در حـ ّ
تعــدادی از مراجــع اداری و شــهرداریها عــاوه بــر امتنــاع از عمــل بــه وظیفــه قانونــی ،تصمیمهایــی
گرفتــه و کارهایــی انجــام دادهانــد کــه بــا مفهــوم و منطــق قوانیــن مخالــف اســت و ســبب محــدود
شــدن اشــخاص از حــق مالکیــت و اســتفاده از مزایــای صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنــا شــده
اســت .نتیجــه ایــن امــر ،بــاز مانــدن مالــک از بهرهمنــدی از حقــوق خــود بــه مــدت نامحــدود و
نامعلــوم و گاهــی نیــز احــداث ســاختمانهای بیمجــوز و بــدون رعایــت مقــررات و اصــول فنــی و
در مــواردی ،اقــدام بــه دادخواهــی در مراجــع قضایــی و قانونــی از جملــه دیــوان عدالــت اداری اســت.
در ادامــه ،بــه عنــوان نمونــه ،تعــدادی از آرای مهــم هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بررســی
میشــود کــه بــه ابطــال تصمیمهــا و اقدامــات شــهرداریها و یــا مراجــع دیگــر در ایــن زمینــه
انجامیــده و شــهرداری را ملــزم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی کــرده اســت.

بنــد اول .اعتبــار مالکیــت اشــخاص و تکلیــف شــهرداری بــه صــدور پروانــه
ســاختمانی
شــکایتی در دیــوان عدالــت اداری ثبــت میشــود و بــا کالســه پرونــده  277.77بــرای رســیدگی
در دســتور کار هیئــت عمومــی دیــوان قــرار میگیــرد .موضــوع شــکایت ،اعــام متعــارض بــودن
دادنامههــای اصــداری از شــعبه  8و  ۱۹دیــوان عدالــت اداری اســت .شــعبه  19دیــوان در رســیدگی
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بــه شــکایت مطرحشــده در کالســه پرونــده  285.70بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه  ۵تهــران ،پــس
از دریافــت پاســخ اداره حقوقــی شــهرداری تهــران کــه صــدور پروانــه ســاختمانی را بــرای ایــن ملــک
مقــدور نمیدانــد ،شــکایت را بــا ایــن اســتدالل وارد میدانــد کــه شــاکی بــرای محــل مــورد نظــر،
ســند مالکیــت رســمیدارد و در ســند یادشــده ،اســمی از مســیل بــرده نشــده اســت و هــر مالکــی
طبــق قانــون ،حــق اســتفاده و بهرهبــرداری و تصــرف در مایملــک خــود را دارد و شــهرداری منطقــه ۵
تهــران را ملــزم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی میکنــد.
شــکایت دیگــری در کالســه پرونــده  304.70در شــعبه  8دیــوان عدالــت اداری بــه طرفیــت
شــهرداری تهــران و شــهرداری شــمیران مطــرح میشــود کــه خواســته شــاکی ،رفــع اثــر از طــرح
اجرایــی اســت کــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای ملــک مــورد شــکایت را ناممکــن میســازد .شــعبه
رســیدگیکننده بــا اســتناد بــه تبصــره ذیــل مــاده  ۵قانــون تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و
معمــاری و مصوب ـهای کــه ایــن شــورا دربــاره اراضــی مــورد درخواســت داشــته اســت ،شــکایت را رد
میکنــد .هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از بررســی موضــوع ،بــا تأییــد دادنامــه صادرشــده
1
از شــعبه  19در الــزام شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی ،رأی صــادر میکنــد.
ایــن رأی شــاید یکــی از اولیــن آرای صادرشــده از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در بــاب
الــزام شــهرداریها بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف امــاک واقــع در
طرحهــای دولتــی و شــهرداریها بــه ویــژه تبصــره یــک آنباشــد .در تحلیــل و بررســی ایــن رأی
میتــوان گفــت:
 .1بــر اســاس مــاده  ۲۲قانــون ثبــت اســناد و امــاک کشــور ،دولــت ،کســانی را بــه عنــوان مالــک
امــاک میشناســد کــه مطابــق قانــون ،امــاک بــه نــام آنهــا ثبــت گردیــده یــا طبــق مقــررات بــه
آنهــا منتقــل شــده و در دفتــر امــاک نیــز بــه ثبــت رســیده اســت .همیــن مــاده ،مســتند هیئــت
عمومــی دیــوان در صــدور رأی قــرار گرفتــه و بــه نوعــی بــر اعتبــار اســناد رســمی ولــو در اماکنــی
صحــه گذاشــته اســت کــه نهادهــای اجرایــی ،ادعــای عمومــی بــودن آنهــا را دارنــد.
 .2قانــون تعییــن تکلیــف امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها بــه ویــژه تبصــره یــک
آن مقــرر م ـیدارد« :در صورتــی کــه اجــرای طــرح و تملــک امــاک واقــع در آن بــه موجــب برنامــه
زمانبنــدی 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
 .1دادنامه شماره  47ـ  ،1378/2/25هیئت عمومیدیوان عدالت اداری.
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رهــن و غیــره برخوردارنــد و در صورتــی کــه کمتــر از  ۵ســال باشــد ،مالــک هنــگام اخــذ پروانــه تعهــد
مینمایــد هــر گاه زمــان اجــرای طــرح قبــل از  ۵ســال شــروع شــود ،حــق مطالبــه هزینــه احــداث
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.
 .3هیئــت عمومــی دیــوان در مکلــف بــودن شــهرداری بــه دادن جــواز احــداث بنــا ،تحقــق و
اجتمــاع شــرایط منــدرج در قانــون مــورد اشــاره را شــرط اساســی اعــام کــرده اســت کــه منظــور از
شــرایط منــدرج در قانــون ،همــان اوصــاف یادشــده در تبصــره یــک قانــون تعییــن وضعیــت امــاک
واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب  ۱۳۶۷و اصالحــی  ۱۳۸۰اســت کــه بــا بیــان
شــرایط ،وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی را از نظــر اعمــال حقــوق مالکانــه از جملــه
صــدور مجــوز احــداث یــا تجدیــد بنــا تعییــن تکلیــف کــرده اســت .از ایــن رو ،شــهرداریها مکلــف
بــه اجــرای قانــون و خدماترســانی در ایــن مــورد بــه مالــکان و شــهروندان هســتند .مسـلّم اســت کــه
اقدامــات شــهرداریها بــه نــام حقــوق عمومــی نبایــد حقــوق مالکانــه اشــخاص را ســلب یــا بــر خــاف
قوانیــن ،وظایــف و تکالیفــی بــرای آنهــا تحمیــل کنــد ،بلکــه هــر گونــه تصمیمگیــری بایــد مطابــق
بــا طرحهــای توســعه شــهری باشــد و از حــدود وظایــف تعیینشــده در قوانیــن مربــوط خــارج نشــود
و بــه مالکیــت اشــخاص و اصــل تســلیط احتــرام بگــزارد کــه «تســلط جامــع و محــدود (محــدود بــه
1
حــدود شــرعی) مالــک را بــرای تصــرف در ملــک خــود ابــراز میکنــد».

بند دوم .شکایت از صادر نشدن پروانه ساختمانی مسکونی
امتنــاع شــهرداری منطقــه  ۹تهــران 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 میشــود کــه شــعبههای  ۱۶ ،3و  ۲۰دیــوان ،تصمیمهــای متعــارض میگیرنــد .شــعبه
بیســتم در رســیدگی بــه شــکایت مطــرح در پرونــده کالســه  1069.73بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه
 ۹تهــران ،ایــراد و اشــکالی را بــر اقــدام شــهرداری منطقــه  9در امتنــاع از صــدور پروانــه ســاختمانی
بــرای ملــک مــورد شــکایت احــراز نکــرد و حکــم رد شــکایت را صــادر کــرد .همچنیــن شــعبه ســوم
دیــوان عدالــت اداری در شــکایت دیگــری بــا کالســه پرونــده  212.78در همیــن خصــوص بــه طرفیــت
شــهرداری منطقــه  ۹تهــران ،صــادر نشــدن پروانــه از طــرف شــهرداری را امــر مختومــه اعــام کــرد.
 .1ناری قمی ،مسعود« ،سلبمالکیت از زمینهایشخصی درطرحهایشهری:مبانی اسالمیوفرضیه استثمار» ،نشریه فیروزه
اسالم (پژوهه معماری و شهرسازی اسالمی) ،1395،شماره ،2ص.80
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بــه شــکایت دیگــری نیــز در همیــن زمینــه در شــعبه شــانزدهم دیــوان عدالــت اداری بــا کالســه پرونده
 842.75بــه طرفیــت شــهرداری منطقــه  9تهــران رســیدگی شــد .ایــن شــعبه بــا اســتناد بــه مــاده واحــده
قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب  ۱۳۶۷و در نظــر
گرفتــن ایــن امــر کــه ظــرف مهلــت قانونــی تعیینشــده یعنــی  ۱۸مــاه ،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
شــعبههای یادشــده ،رســیدگی بــه موضــوع را در کالســه پرونــده  383.79در دســتور کار خــود قــرار
داد و دادنام ـه و رأی وحــدت رویــه صــادر کــرد 1.ســپس بــر اســاس همیــن موردهــا ،ضمــن تأییــد
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  ۵قانــون تأســیس
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران بــه پایــان رســیده اســت .بــا عنایــت بــه بنــد  ۲۴مــاده ۵۵
قانــون شــهرداری ،قانــون ،شــهرداری را مکلــف بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در مــورد اراضــی واقــع در
محــدوده شــهر میکنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای
دولتــی و شــهرداریها مصــوب  ۱۳۶۷کــه متضمــن تأییــد اصــل تســلیط و اعمــال حقــوق مالکانــه
اســت ،تأخیــر در تهیــه و تصویــب نقشــه تفصیلــی نمیتوانــد دلیــل جلوگیــری و منــع مالــکان در
اســتفاده از ملــک خــود بــه مــدت زیــاد و نامشــخص شــود و رافــع مســئولیت شــهرداری در صــدور
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:
 .1هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،مصوبــه کمیســیون مــاده  ۵شــورای عالــی شهرســازی و
معمــاری را بــا توجــه بــه اختیــارات ایــن کمیســیون صرفـاً بــرای مــدت محــدودی کــه  ۵ســال بــوده
اســت ،قابــل اســتناد میدانــد و مــدت بیشتــر از آن را نمیپذیــرد.
 .2بــه بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون شــهرداری اســتناد میکنــد کــه شــهرداری را بــه اعطــای جــواز
ســاختمانی در مــورد اراضــی واقــع در محــدوده شــهر بــه عنــوان یــک وظیفــه اداری ملــزم کــرده اســت.
بــر اســاس بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵و مــاده  ۱۰۰قانــون شــهرداری مصــوب  ،۱۳۳۴شــهرداریها مکلفنــد
بــرای همــه ســاختمانهای شــهر ،پروانــه ســاختمانی صــادر کننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن قوانیــن در
مــورد وجــود طرحهــای عمومــی و چگونگــی صــدور پروانــه ســاختمانی در صــورت انقضــای مهلــت
قانونــی اجــرای طــرح ســاکتند و تعییــن تکلیــف نکردهانــد.

 .1دادنامه شماره  160ـ  ،1380/5/14هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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 .3تکالیــف مقــرر در قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها
مصــوب  ۱۳۶۷را یــادآور میشــود کــه طبــق تبصــره  ۱ایــن قانــون ،در صــورت نخریــدن یــا تملــک
نکــردن امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی در مهلــت مقــرر در قانــون کــه  ۱۸مــاه اســت ،مالــکان
از همــه حقــوق منــدرج در قانــون برخوردارنــد .یکــی از ایــن حقــوق نیــز صــدور مجــوز احــداث یــا
تجدیــد بنــا از جانــب شهرداریهاســت کــه نشــان میدهــد شــهرداری مجــاز نیســت بــه بهانــه تأمیــن
حقــوق عمومــی ،محــروم کــردن اشــخاص از اعمــال حقــوق مالکانــه را بــرای مــدت طوالنــی و نامحــدود
در دســتور کار خــود قــرار دهــد و حقــوق فــردی اشــخاص را تحدیــد کنــد .در مجمــوع ،میتــوان
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
اســت .افــزون بــر آن ،چــون «حقیقــت مالکیــت ،قــدرت و ســلطنت و احاطــه اعتبــاری اســت» 1،بــر
اســتفاده مالــک از ایــن حقــوق بــه شــرح مقــرر در قانــون نیــز تأکیــد میکنــد.

بنــد ســوم .اجــرا نشــدن طــرح دولتــی ،موجــد بهرهمنــدی از حــق
مالکیــت اســت
شــکواییهای مبنــی بــر وجــود تعــارض در دادنامههــای صادرشــده از شــعبه هفدهــم بــدوی و
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 آنهــا ســپری شــده
اســت ،در دیــوان عدالــت اداری ثبــت گردیــده و بــا کالســه پرونــده  62/84در هیئــت عمومــی دیــوان
بــه آن رســیدگی شــده اســت .شــعبه هفدهــم بــدوی در رســیدگی بــه شــکایت یادشــده ،بــه وارد
بــودن شــکایت و الــزام شــهرداری ربــاط کریــم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی حکــم کــرد .در دیگــر
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 زمانبنــدی مقــرر در قانــون تعییــن
وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها ،کاربــری آموزشــی مــورد نظــر را شــامل
نمیشــود ،ضمــن فســخ دادنامــه صادرشــده از شــعبه بــدوی ،قــرار رد شــکایت صــادر کــرد.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ضمــن رســیدگی بــه شــکایت اعــام تعــارض یادشــده،
دادنامــه صادرشــده از شــعبه هفدهــم بــدوی دیــوان در کالســه پرونــده ذکرشــده را تأییــد کــرد کــه
 .1نصرتی ،حسنعلی« ،مالکیت زمین در اسالم» ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد ،مدرسه عالی فقه و معارف اسالمیقم.1386 ،
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ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

اجــرا نشــدن طــرح در مهلــت قانونــی را ســبب اســتفاده از حــق مالکیــت دانســته و بــر الــزام شــهرداری
1
ربــاط کریــم بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در ملــک موضــوع شــکایت حکــم داده بــود.
توجــه بــه اصــل تســلیط و حرمــت مالکیــت مشــروع اشــخاص ،اعــام غیــر قانونــی بــودن
محرومســازی اشــخاص بــه مــدت نامحــدود از اعمــال حقــوق مالکانــه ،بیاثــر بــودن اجــرا نشــدن
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 طرحهــای مصــوب و تکلیــف دســتگاههای
اجرایــی بــه اجــرای طــرح تملــک و خریــد در مهلــت مقــرر در قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع
در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها و نپذیرفتــن تعلــل و تأخیــر آنهــا در صــورت تملــک نکــردن
در مهلــت قانونــی ،از نــکات بســیار مهــم آموزشــی ،کاربــردی و قضایــی در تدویــن و صــدور رأی
مــورد نظــر از طــرف هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه منظــور حفــظ حرمــت حقــوق مالکانــه
اشــخاص در مقابــل بهانهجویــی بــرای تأمیــن حقــوق عامــه اســت.
بــا دقــت در ایــن رأی چنیــن اســتنباط میشــود کــه هیئــت عمومــی ،اقدامــات طــرف شــکایت را
بــا آموزههــای شــرع مقــدس اســام و قاعــده تســلیط ،مغایــر شــمرده و اجــرا نشــدن طــرح عمومــی
را در مهلــت قانونــی ،طبــق قانــون ،دلیــل بــر بهرهمنــدی از حــق مالکیــت پنداشــته اســت .بنابرایــن،
هیــچ مرجعــی را خــارج از اختیــارات خــود بــرای وضــع قواعــد دربردارنــده نقــض حقــوق فــردی مالــکان
در برابــر منافــع عمومــی ُم ِّحــق نمیدانــد.

گفتــار دوم .مواضــع هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در
مــورد تصمیمهــای شــوراهای شــهر و کمیســیون مــاده 5
از جملــه مشــخصههای دولــت حقوقــی ،عمــل در چارچــوب قانــون اســت بــهصورتــی کــه در نــگاه
نخســت ،مجالــی بــرای عــدول از صالحیــت و نقــض قانــون وجــود نــدارد و در صــورت رخ دادن چنیــن
وضعیتــی ،ضمانــت اجــرای قانونــی شایســتهای ماننــد اصــل بازنگــری قضایــی و اصل جبــران خســارت ناروا
وجــود دارد .از جملــه معضالتــی کــه دیــوان عدالــت اداری در جایــگاه بازبینــی قضایــی بــا آن روبهروســت،
محدودیــت روی ـهای و عملــی دیــوان بــه اصــول کالســیک کنتــرل قضایــی اســت و بیتردیــد ،تمســک
جســتن بــه اصــول پیشــرفته حقــوق اداری در مقــام چنیــن کنترلــی میتوانــد از جملــه راهکارهــای
2
پیشــنهادی بــرای خــروج از وضعیــت بحــران بازنگــری قضایــی در ایــران بــه شــمار آیــد.
 .1دادنامه شماره  197ـ  ،1386/04/03هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2موالیی ،آیت ،جزوه «حقوق اداری ایران» ،دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،همدان :دانشگاه بوعلی سینا ،1398 ،ص .18
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هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا در نظــر گرفتــن برخــی اصــول و توســل بــه قوانیــن
موجــود ،بــه شــکایتهای واردشــده از مصوبــات شــوراهای شــهر و کمیســیونهای مــاده  ،5رســیدگی
و مصوبــات غیــر قانونــی و غیــر شــرعی را ابطــال میکنــد .مهمتریــن اصــول یادشــده عبارتنــد از
اینکــه« :بارزتریــن و بیشتریــن حقــی کــه علیاالصــول در راه اجــرای طرحهــای عمومــی قــرار دارد،
حــق مالکیــت اســت» 1و «اداره نمیتوانــد 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 میشــود» 2و
«بــر خــاف حقــوق خصوصــی ،در عرصــه حقــوق عمومــی ،قواعــد حقوقــی بایــد الزامـاً توســط اشــخاص
دارای صالحیــت قانونــی وضــع شــوند و صالحیــت نیــز ذاتــی مقامــات عمومــی نیســت» 3.اکنــون بــرای
نمونــه ،تعــدادی از مهمتریــن آرای صادرشــده صرف ـاً از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در ایــن
بــاب بررســی میشــوند کــه بــه بــازه زمانــی ســال  ۱۳81تــا اواخــر  1395مربــوط اســت و شــعبههای
دیــوان در جدیدتریــن آرایــی کــه در چنــد مــاه اخیــر صــادر کردهانــد ،بــه آنهــا اســتناد جســتهاند.

بنــد اول .شــکایت از مصوبــه کمیســیون مــاده  ۵بــه دلیل اســتناد شــهرداری
بــه آن و امتنــاع از صــدور پروانه ســاختمانی
بــر اســاس شــکایت تقدیمــی بــه دیــوان عدالــت اداری بــه طرفیــت شــهرداری تهــران ،شــاکیان
اعــام کردنــد کــه مالــک یــک قطعــه زمیــن در شــهر تهــران هســتند کــه شــهرداری بــا تمســک بــه
بنــد  1مصوبــه شــماره  145مــورخ  1369/03/06صادرشــده از کمیســیون مــاده  ۵قانــون تأســیس
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران از صــدور پروانــه ســاختمانی امتنــاع میکنــد .مالــکان
خواســتار ابطــال صورتجلســه کمیســیون مــاده  ۵شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بودنــد .مدیــر
کل حقوقــی شــهرداری تهــران در پاســخ بــه ایــن شــکایت اعــام کــرد چــون مشــخصات کاربــری ایــن
زمیــن در طــرح تفصیلــی آموزشــی اســت ،صــدور پروانــه ســاختمانی مســکونی امکانپذیــر نیســت.
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از وصــول پاســخ شــهرداری تهــران و بحــث دربــاره
آن ،دادنامــه شــماره 169ـ  1381/05/27را صــادر 4و اعــام کــرد کــه تکلیــف واحدهــای دولتــی و
شــهرداریها در قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها مصــوب
 .1ایرج ،محسن« ،صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان» ،پایاننامه
دوره کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزی.1393 ،
 .2امامی ،محمد و کوروش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1394 ،ص .46

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

 .4اباذری فومشی ،منصور ،مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،تهران :خرسندی ،1387 ،ص .456
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ســال  ۱۳۶۷و اصالحیههــای بعــدی آن در مــورد نحــوه اجــرای طرحهــای عمومــی و عمرانــی معلــوم
اســت .ایــن مراجــع موظفنــد در مهلــت قانونــی تعیینشــده بــا خریــد و تملــک اراضــی و امــاک واقــع
در طرحهــای یادشــده ،طــرح خــود را اجــرا کننــد .در غیــر ایــن صــورت ،رعایــت حرمــت و اعتبــار
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 میدهــد کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،اجــرا نشــدن طــرح
مصــوب را در مهلــت قانونــی باعــث محــروم شــدن مالــک از حقــوق مالکانــه ندانســته و آن را بیاثــر
اعــام کــرده اســت .همچنیــن هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون
شــهرداری اســتناد میکنــد کــه بــه صــورت کلــی و بــدون پرداختــن بــه جزئیــات ،شــهرداری را بــه
اعطــای جــواز احــداث ســاختمان مســکونی و تجــاری و اداری بــرای تحقــق قاعــده ســلطنت و اســتفاده
از حــق مالکیــت ملــزم میکنــد .از ایــن رو ،مفــاد مــورد نظــر مصوبــه کمیســیون مــاده  ۵شــورای
عالــی شهرســازی و معمــاری را کــه مانــع صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای شــاکی شــده و شــهرداری بــه
اســتناد آن ،از اعمــال حقــوق مالکانــه در محــدوده کاربریهــای 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
امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها و بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون شــهرداری کــه بــر
الــزام شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای همــه ســاختمانهای شــهر تصریــح میکنــد،
هیئــت عمومــی ،زمــان اجــرای طرحهــای 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
طــرح در زمانبنــدی مشخصشــده ،مجــاز و طــرح مصــوب اجــرا نشــده را از نظــر حقــوق مالکانــه
و تأثیــر بــر آن بــرای جلوگیــری از بهرهمنــدی مالــک از حــق قانونــی خــود بیاثــر اعــام میکنــد.
بــه عبــارت ســادهتر ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،تأمیــن مصلحــت و منفعــت عمومــی را
تــا حــدی امکانپذیــر میدانــد کــه موجــب تعــرض غیــر قانونــی بــه حقــوق خصوصــی افــراد نگــردد
و بهرهمنــدی آنهــا را از حقــوق خــود محــدود نکنــد .مفهــوم دیگــر ایــن رأی ،ورود دیــوان عدالــت
اداری بــه عنــوان دســتگاه داور میــان حاکمیــت و مــردم بــرای تضمیــن حقــوق خصوصــی شــهروندان
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تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت

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 میدانــد و بــه حرمــت مالکیــت
اشــخاص و اصــل تســلیط اشــاره میکنــد و وضــع مصوبــه مــورد شــکایت را خــارج از حــدود اختیــارات
کمیســیون مــاده  5تشــخیص میدهــد .اشــاره هیئــت بــه اصــل تســلیط ،بــه طــور غیــر مســتقیم،
مغایــر بــودن مصوبــه را بــا موازیــن شــرعی در کنــار مخالفــت صریــح آن بــا قانــون در ذهــن تداعــی
میکنــد.
بنابرایــن ،دالیــل ابطــال ایــن مصوبــه و الــزام شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــه صــورت
همزمــان ،مغایــرت بــا اصــل تســلیط و موازیــن شــرعی و مخالفــت بــا قانــون و خــروج از حیطــه
اختیــارات ذکــر شــده اســت کــه بــر اســاس احــکام بیــع در قانــون مدنــی و رســاله امــام خمینــی (ره)،
برخــورداری از اختیــار و آزادی در بهرهمنــدی از ملــک ضــروری اســت و تحدیــد غیــر مجــاز حقــوق
اشــخاص بــرای تأمیــن منفعــت عمومــی پذیرفتــه نیســت.

بنــد دوم .شــکایت از مصوبــه شــورای اســامی شــهر کــرج بــه دلیــل
ممانعــت از صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای اراضــی واقــع در طرحهــای
همگانــی
در یکــی از پروندهــای تحــت رســیدگی در هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،از بندهــای ،3
 4و  5مصوبــه شــماره  2342/82/5مــورخ  1382/04/23شــورای 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
واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها ،ابطــال مصوبــه مــورد نظــر و فراهــم شــدن مقدمــات
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  ۱۳۸۱و آییننامههــای اجرایــی
آن در خصــوص مغایــرت ایــن قانــون بــا قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی
و شــهرداریها تشــکیک کــرد و تفســیر موضــوع را بــر عهــده مجلــس شــورای اســامی دانســت و
کوشــید مصوبــه خــود را قانونــی جلــوه دهــد.
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هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری پــس از وصــول ایــن پاســخ ضمــن بررســی و انجــام اقدامــات
الزم ،مصوبـهای را کــه از آن شــکایت شــده بــود ،ابطــال کــرد 1.در فــراز ابتدایــی رأی صادرشــده ،مطابــق
انتظــار ،بــر بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون 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 خدماترســانی خــاف مقــررات اعــام گردیــد .ایــن هیئــت
بــا اســتناد بــه تبصــره  ۱اصالحیــه مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای
دولتــی و شــهرداریها ،هــر گونــه تأخیــر در برنامــه زمانبنــدی اجــرای طــرح مصــوب را دلیــل بــر
محرومیــت و ممنوعیــت برخــورداری مالــکان از حقــوق مالکانــه خــود ماننــد احــداث یــا تجدیــد بنــا
ندانســت .همچنیــن طرحهــای مصــوب دولتــی و شــهرداریها را کــه مطابــق زمانبنــدی قانــون
اجــرا نمیشــوند ،بــرای ایجــاد مانــع در انتفــاع مالــکان از حــق قانونــی خــود ،بیاثــر 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  5و وصــول اعــام عــدم نیــاز کتبــی از باالتریــن مقام ســازمان
مربــوط یعنــی متولــی خریــد یــا تملــک زمیــن دارای کاربــری طــرح عمومــی و ذکــر نــوع کاربــری
خدماتــی را در پروانــه ســاختمانی و گواهــی پایــان کار بــا قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور مغایــر
خوانــد .در واقــع ،صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای چنیــن امالکــی را بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات از
وظایــف و تکالیــف شــهرداری اعــام کــرد.
با دقت در این رأی ،این نکات مهم را میتوان دریافت:
 .1هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در رأی صادرشــده ،بــه بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون شــهرداری
و تبصــره  ۱مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها
بــه عنــوان منابــع قانونــی در بــاب تکلیــف شــهرداری بــه صــدور پروانــه ســاختمانی اســتناد میکنــد.
 .2تعلــل و تأخیــر دســتگاه اجرایــی و متولــی کاربــری طــرح عمومــی در تملــک و خریــد اراضــی
مربــوط را دلیــل بــر تحمیــل ضــرر و زیــان و تحدیــد حقــوق مالکانــه اشــخاص نمیدانــد و طــرح
عمومــی را در چنیــن مــواردی ،در مقــام اعمــال حقــوق مالکانــه ،منتفــی و بیاثــر میشــمارد .پــس
مالــک را مســتحق دریافــت پروانــه ســاختمانی مطابــق ضوابــط و مقــررات بــرای بهرهمنــدی از حقــوق
مالکانــه میدانــد.
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بــه ایــن صــورت ،احتــرام بــه حقــوق فــردی و مالکیتــی شــهروندان را بــه حاکمیــت یــادآوری
میکنــد و ملــزم میســازد حــق قانونــی ایجادشــده را بــه رســمیت بشناســد و در راســتای تکالیــف
اداری تعیینشــده خدماترســانی کنــد ،هــر چنــد اجــرای چنیــن وظیفــهای بــه ظاهــر بــا تأمیــن
منافــع عمومــی در تعــارض باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه دلیــل ابطــال ایــن مصوبــه ،خــروج از حیطــه
اختیــارات و وضــع ضابطــه خــارج از اهــداف قانونگــذار ذکــر شــده اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه از نظــر هیئــت عمومــی دیــوان،اصــل حکومــت قانــون در مصوب ـهای کــه از آن شــکایت شــده،
رعایــت نشــده اســت.
در پرتــو ایــن اصــل ،وظایــف حکومتکننــدگان و حکومتشــوندگان در چارچــوب قانــون اساســی
ی حاکمیــت مشــخص شــده اســت تــا جایــی کــه همــه مقامهــا و مراجــع
بــه عنــوان ســند رســم 
سیاســی و اداری بایــد از قواعــد حقوقــی بنیادیــن پیــروی کننــد کــه ممنوعیــت تحدیــد حقــوق
مالکانــه اشــخاص خــارج از حــدود مقــررات یکــی از آنهاســت .همچنیــن در وضــع قواعــد در عرصــه
حقــوق عمومــیبــرای تحدیــد حــق خصوصــی صرفـاً بایــد مراجــع دارای صالحیــت وارد شــوند و دیگــر
مقامهــا در تصمیمگیریهــای خــود نبایــد از محــدوده مربــوط خــارج شــوند.

بنــد ســوم .لغــو مصوبــه شــورای اســامی شــهر تهران بــه دلیــل وضــع ضوابط
بــرای صــدور پروانــه احــداث بنــای مســکونی بــرای اراضــی واقــع در طرحهــای
عمو می
تعــدادی از مالــکان اراضــی دارای کاربــری غیــر مســکونی در شــهر تهــران کــه طرحهــای عمومــی
بــا وجــود انقضــای مهلــت قانونــی در آنهــا اجــرا نشــده اســت ،از شــهرداری تهــران درخواســت صــدور
مجــوز احــداث بنــا کردنــد .شــهرداری ،پرداخــت عــوارض تغییــر کاربــری اراضــی مــورد نظــر از عمومــی
و خدماتــی بــه مســکونی و اجــرای مفــاد مصوبــه بیســت و چهارمیــن جلســه مــورخ 1383/10/29
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
شــهر تهــران در پاســخ بــه ایــن شــکایت بــا اســتناد بــه اختیــار وضــع عــوارض توســط شــوراهای
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،
1
صــدور پروانــه احــداث مســکونی را در ایــن خصــوص از وظایــف شــهرداری اعــام کــرد.
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مرجــع صادرکننــده رأی در انجــام رســالتی کــه قانونگــذار برایــش تعییــن و فلســفه تأســیس
دیــوان را تظلمخواهــی مــردم از اقدامــات و تصمیمگیریهــای واحدهــای دولتــی و عمومــی و مأمــوران
آنهــا اعــام کــرده اســت ،نــکات بســیار مهــم و ضــروری را در رأی خــود بیــان کــرد .بــرای مثــال،
هــدف از تصویــب قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها را رفــع
بالتکلیفــی مالــکان اراضــی واقــع در محــدوده چنیــن طرحهایــی دانســت و آن را تأکیــد بــر اعتبــار
مالکیــت مشــروع و قانونــی اشــخاص و اصــل تســلیط اعــام کــرد .همچنیــن اجــرا نشــدن طرحهــای
عمومــی و عمرانــی را در مهلــت مقــرر تعیینشــده در قانــون باعــث محــروم شــدن اشــخاص از حقــوق
مالکانــه خــود ندانســت ،بلکــه آنهــا را در اعمــال حقــوق مالکانــه بــر اســاس قانــون ُم ِّحــق شــمرد .در
فــراز دیگــری از رأی صادرشــده ،مالــکان امــاک مــورد نظــر را موظــف بــه انجــام تکالیــف واحدهــای
دولتــی و شــهرداریها بــه منظــور اجــرای طرحهــای عمومــی و عمرانــی روی ایــن اراضــی ندانســت،
بلکــه در راســتای اســتیفای حــق ،آنهــا را مســتحق بهرهمنــدی از امــاک خــود هماننــد امــاک مشــابه
و مجــاور فاقــد طــرح اعــام کــرد و صــدور چنیــن مصوبـهای را از طــرف شــورای اســامی شــهر تهــران،
مغایــر بــا هــدف و حکــم قانونگــذار و خــارج از حــدود اختیــارات قانونــی شــورا شــمرد .بنابرایــن،
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 بالغــت ،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
گســترده اقتصــادی و اجتماعــی در دیــن اســام دارد کــه همــواره ارکان مالکیــت را تثبیــت و بــر
اهمیــت آن در دیــن اســام و همچنیــن انتظامبخشــی بــه حوزههــای اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه
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
در کاربریهــای عمومــی
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در یکــی از آرای اخیــر خــود دربــاره تعییــن میــزان تراکــم در
الــزام شــهرداریها بــه صــدور پروانــه ســاختمانی در اراضــی واقــع در طرحهــای 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 امالکــی تصمیمــی جدیــد گرفــت .بــه نظــر میرســد ایــن رویکــرد جدیــد
بــرای تفســیر قوانیــن مربــوط و اصالحیـهای بــر دادنامــه شــماره  ۴۳۷ـ  ۴۳۸مــورخ 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 دادنامههــای صادرشــده از شــعبه  ۳۱دیــوان عدالــت اداری در
کالســه پروندههــای  1740/87/31و  ۱۲۲۲/۸۷/۳۱کــه در هــر دو پرونــده ،الــزام شــهرداری منطقــه2
تهــران بــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــه دلیــل انقضــای مهلــت اجــرای طــرح در کاربــری عمومــی،
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
شــد .بــه عبــارت ســادهتر ،در مــورد میــزان تراکــم یعنــی تعــداد طبقــات و مســاحت آنهــا مطابــق
تعــداد طبقــات و مســاحت طبقــات امــاک مجــاور ،حکــم صــادر شــد .در پرونــده دوم ،در قســمت
اول رأی ،بــه تکلیــف شــهرداری در اعطــای مجــوز احــداث بنــا بــه اســتناد بنــد  ۲۴مــاده  ۵۵قانــون
شــهرداری در امالکــی کــه مهلــت اجــرای طــرح در آنهــا ســپری شــده اســت ،تصریــح شــد .در
قســمت دوم رأی ،درخواســت صــدور پروانــه ســاختمانی در چهــار طبقــه مســکونی بــا ایــن اســتدالل
کــه تعییــن میــزان و مجــوز اعطــای طبقــات ســاختمانی از اختیــارات شــورای شــهر و کمیســیون
مــاده  ۵قانــون 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
متعــارض بــودن دادنامههــا را محــرز دانســت و در تأییــد دادنامــه صادرشــده در پرونــده اخیــر ،رأی
داد 1و بــا تأکیــد بــر اســتحقاق مالــکان امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی در بهرهمنــدی از تمــام
حقــوق مالکانــه ،الــزام شــهرداری را بــه صــدور پروانــه ســاختمانی بــا حداکثــر تراکــم بــدون مبنــای
قانونــی دانســت و دادنامــه صادرشــده در پرونــده  ۳۱/۸۷ /۱۲۲۲از شــعبه  ۳۱دیــوان را کــه متضمــن
ایــن موضــوع اســت ،تأییــد کــرد.
چند نکته مهم و جدید در تحلیل این دادنامه قابل توجه است:
 .1مفــاد رأی صادرشــده نشــانه اصــاح تلویحــی دادنامــه شــماره  ۴۳۷ـ  ۴۳۸مــورخ
۱۳۸۵٫۶٫۲۵صادرشــده از هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص میــزان تراکــم ســاختمانی
و مرجــع تعییــن آن و صحــه گذاشــتن بــر مصوبــه جلســه مــورخ ( ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۹جلســه بیســت و
چهــارم) شــورای اســامی شــهر تهــران دربــاره تعییــن تراکــم متفــاوت بــرای اراضــی دارای کاربــری
عمومــی در دادنامــه پیشگفتــه اســت.
 .1دادنامه شماره  817ـ  ،1395/10/14هیئت عمومیدیوان عدالت اداری.
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 .2تفســیری جدیــد از قانــون ،ارائــه و شــیوهای جدیــد بــرای شــهرداریها در تعییــن میــزان تراکــم
در صــدور پروانــه بــرای امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی تعریــفشــده اســت.
 .3تحدیــد و تبعیــض در چگونگــی اعمــال حقــوق مالکانــه در امــاک واقــع در طرحهــای عمومــی
نســبت بــه امــاک مجــاور دارای کاربــری مســکونی بــه عمــل میآیــد کــه بــا مفــاد تبصــره یــک مــاده
واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها کــه بــا هــدف
تأمیــن حــق مالکیــت شــخصی در برابــر منافــع عمومــی وضــع شــده ،در تضــاد اســت.
آرای شــماره  238مــورخ  1387/04/23و شــماره  677مــورخ 1395/10/16صادرشــده از هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز از دادنامههــای مهــم مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق و قابــل بررســی
هســتند کــه امــکان پرداختــن بــه آنهــا در ایــن مجــال انــدک مقــدور نشــد .از ایــن رو ،بــه ذکــر
مشــخصات آرا بــرای مراجعــه بســنده میشــود.

143

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت

نتیجهگیری
قوانیــن و آرای بررسیشــده ،مؤیــد آن اســت کــه تــاش و اصــرار بــرای تأمیــن منفعــت عمومــی
نمیتوانــد 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،
مــردود و محکــوم اســت .متأســفانه برخــی دســتگاههای دولتــی مســتظهر بــه پشــتیبانی قــدرت
عمومــی در خدماترســانی بــرای اراضــی واقــع در طرحهــای عمومــی شــهری کــه مهلــت قانونــی
اجــرای طــرح منقضــی شــده اســت ،بــا نقــض غــرض ،حــق مالکیــت شــهروندان را ســلب یــا تحدیــد
میکننــد .از مصادیــق تحدیــد حــق در اراضــی شــهری ،تصمیــم برخــی نهادهــا و اقدامــات یــا انجــام
نــدادن وظایــف از جانــب شهرداریهاســت کــه در عمــل ،باعــث محــرومو محــدود شــدن انتفــاع
مالــکان از حقــوق خــود بــرای احــداث و تجدیــد بنــا و صــدور پروانــه ســاختمانی بــه بهانــه تأمیــن
احتیاجــات عمومــی میشــوند.
بایــد دانســت کــه ایجــاد محدودیــت در اســتفاده مالــکان از حقــوق قانونــی خــود و بیتوجهــی 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 تصمیمگیریهــا ماننــد صــدور پروانــه ســاختمانی ،قاعــده تســلیط و حرمــت
اراضــی و امــاک اشــخاص در نظــر گرفتــه نشــده اســت کــه زمینهســاز ســلب ،تضییــع و محــدود شــدن
امــکان اســتفاده حداکثــری شــهروندان از امالکشــان میشــود .اگــر در ایــن بیــن ،وجــود حداقــل
قوانیــن و تظلمخواهــی شــهروندان و ظرفیــت حقوقــی ایجادشــده در اصــل  173قانــون اساســی در
پیشبینــی دیــوان عدالــت اداری و تعییــن حــدود اختیــارات و نحــوه عمــل دیــوان از جملــه پیشبینــی
ســاختاری بــه عنــوان هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری توســط مقنــن عــادی و اعمــال نظــارت
قضایــی بــر اعمــال حکومــت و تصمیمگیریهــای مهــم و ارزشــمند ایــن هیئــت نبــود ،چــه بســا
دایــره تحدیــد حقــوق اشــخاص هــر روز تنگتــر و محرومیــت از حــق بیشتــر میشــد.
بــه نظــر میرســد قوانیــن فعلــی ناظــر بــر صــدور پروانــه ســاختمانی بــه دالیلــی کــه در قســمت
مقدمــه اشــاره شــد ،کافــی ،جامــع ،شــفاف ،هنجارمنــد و کارآمــد نیســتند و در عمــل نتوانســتهاند
مانــع تحدیــد حقــوق مالکانــه اشــخاص از جانــب اقتــدار عمومــی شــوند و ضامــن تمامعیــار حفاظــت
از حــق آنهــا باشــند .بنابرایــن ،بــرای صــدور مجــوز احــداث ســاختمان در امالکــی کــه مهلــت قانونــی
اجــرای طــرح عمومــی در آنهــا پایــان یافتــه اســت ،پیشــنهاد میشــود:
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 .1از یــک ســو بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات متضمــن تحدیــد حقــوق مالکانــه در احــداث و تجدیــد
بنــا در کاربریهــای عمومــی مثــل مــاده  100و بنــد  24مــاده  55قانــون شــهرداری و تبصــره یــک
مــاده واحــده قانــون تعییــن وضعیــت امــاک واقــع در طرحهــای دولتــی و شــهرداریها و تدویــن
ضوابــط جامــع صــدور مجــوز احــداث بنــا در موضــوع مــورد بحــث ،بــا نظرخواهــی از نهادهــای اجرایــی
ضمــن رفــع ابهامهــا و اشــکالهای موجــود و تســهیل و تصریــح در مــورد جزئیــات صــدور مجــوز
احــداث بــرای اراضــی مــورد نظــر ،بــا ضابطهگــذاری و تعییــن چارچوبهــا و معیارهــای کامـ ً
ا شــفاف
و تغییرناپذیــر ،گذرگاههــای مداخلــه و اعمــال ســلیقه و تفســیر مختلــف از قانــون از جانــب اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ،مســدود و نظــارت درونســازمانی و برونســازمانی و آمــوزش مســتمر مجریــان
تقویــت شــود.
 .2از ســوی دیگــر ،دیــوان عدالــت اداری بــا اســتناد بــه قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری مصــوب ســال  1390کــه در حــال حاضــر ،قانونــی جامــع ،روزآمــد و مفیــد بــه نظــر
میرســد ،بــه عنــوان مرجــع تظلمخواهــی علیــه حاکمیــت در فضــای حقــوق عمومــی ،بــا حمایــت از
حقــوق شــهروندان ،ســاختارهای اداری بیتوجــه بــه قانــون را از طریــق صــدور آرای قضایــی اصــاح
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.

145

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت

فهرست منابع
منابع فارسی

الف) کتاب
ی دیــوان عدالــت اداری ،تهــران:
 .1ابــاذری فومشــی ،منصــور ،مجمــوع آرای هیئــت عمومـ 
خرســندی.1387 ،
 .2امام ـی ،محمــد و کــوروش اســتوار ســنگری ،حقــوق اداری ،تهــران :میــزان ،چــاپ نوزدهــم،
.1393
 .3جعفــری لنگــرودی ،محمدجعفــر ،ترمینولــوژی حقــوق ،تهــران :گنــج دانــش ،چــاپ هفتــم،
.1387
 .4رضاییزاده ،محمدجواد ،حقوق برنامهریزی شهری ،تهران :مجد.1391 ،
 .5شــکری ،نــادر ،نظــام حقوقــی نحــوه تملــک امــاک در شــهرداریها ،تهــران :راهدان،
.1390
 .6طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت.1384 ،
 .7کاتوزیــان ،ناصــر ،دوره مقدماتــی حقــوق مدنــی (امــوال و مالکیــت) ،تهــران :میــزان،
.1391
 .8گرجی اندرزیانی ،علیاکبر ،مبانی حقوق عمومی ،تهران :جنگل جاودانه.1393 ،
 .9محمــدی ،امیــد ،تحدیــد حقــوق مالکانــه در طرحهــای عمومــیو عمرانــی ،تهــران:
جنــگل جاودانــه.1396 ،
ب) مقاله
 .1موالیــی ،آیــت ،جــزوه «حقــوق اداری ایــران» ،دوره کارشناســی ارشــد حقــوق عمومــی،
همــدان :دانشــگاه بوعلــی ســینا.1398 ،
 .2نــاری قم ـی ،مســعود« ،ســلب مالکیــت از زمینهــای شــخصی در طرحهــای شــهری:
مبانــی اســامیو فرضیــه اســتثمار» ،نشــریه فیــروزه اســام (پژوهــه معمــاری و شهرســازی
اســامی) ،1395 ،شــماره  ،2صــص  86ـ . 69
ج) پایاننام ه
 .1اردالن ،رحیــم« ،مبانــی حقوقــی حاکــم بــر تملــک امــوال غیــر منقــول توســط
دســتگاههای دولتــی» ،پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی ،دانشــکده
146

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

حقــوق دانشــگاه آزاد اســامی،واحــد تهــران مرکــزی.1392 ،
 .2ایــرج ،محســن« ،صیانــت از حقــوق مالکانــه اشــخاص در پرتــو آرای دیــوان عدالــت
اداری و نظــرات شــورای نگهبــان» ،پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد ،رشــته حقــوق عمومــی،
دانشــکده حقــوق دانشــگاه آزاد اســامی،واحــد تهــران مرکــزی.1393 ،
 .3تکلــو ،علــی« ،بررســی فقهــی و حقوقــی مبانــی مشــروعیت اقتــدار دولــت در تحدیــد
مالکیــت خصوصــی اشــخاص» ،پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد ،رشــته فقــه و حقــوق اســامی،
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،گــروه فقــه و حقــوق اســامی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تهــران
مرکــزی.1393 ،
 .4نصرتــی ،حســنعلی« ،مالکیــت زمیــن در اســام» ،پایاننامــه دوره کارشناســی ارشــد،
رشــته فقــه ومعــارف اســامی مدرســه عالــی فقــه و معــارف اســامیقــم.1386 ،
د) آرای هیئت عمومیدیوان عدالت اداری
 .1دادنامه شماره  47ـ .1378/2/25
 .2دادنامه شماره  169ـ .1381/05/27
 .3دادنامه شماره  561ـ .1384/10/11
 .4دادنامه شماره  197ـ .1386/04/03
 .5دادنامه شماره  437ـ  438ـ .1386/6/25
 .6دادنامه شماره  817ـ .1395/10/14
هـ) قوانین و مقررات
 .1قانون اساسی ،مصوب .1368
 .2قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ،مصوب .1367
 .3قانــون تغییــر نــام وزارت آبادانــی و مســکن بــه وزارت مســکن و شهرســازی و تعییــن وظایــف
آن ،مصــوب .1353
 .4قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،مصوب .1351
 .5قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،مصوب .1392
 .6قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.1394 ،
 .7قانون زمین شهری ،مصوب .1366
 .8قانون شهرداری ،مصوب  1334با اصالحات والحاقات بعدی.
 .9الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــاک بــرای اجــرای برنامههــای عمومــیو

147

تحدید حق احداث و تجدید بنا در آیینه قوانین
و آرای هیئــت عمومــی دیوان عدالت

عمــران و نظام ـی دولــت ،مصــوب  1358در شــورای انقــاب.
 .10قانون مدنی ،مصوب  1307با اصالحیههای بعدی.
 .11قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز و شهرداریها ،مصوب .1370

148

Imposing restrictions on the right to build and renovate a building in view of laws and votes of General
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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 exercise 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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