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Background and Aim: Supervision of the votes of the Article 

100 Municipal Commission is of great significance due to the 

guarantee of the implementation of the commission and also 

the connection with important urban regulations. In this paper, 

an attempt has been made to study how the Court of 

Administrative Justice supervises the commission in question. 

Materials and Methods: This paper applies a descriptive-

analytical design using the library method. 

Ethical considerations: In this article, the texts’ originality of, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: The Court of Administrative Justice supervises the 

jurisdiction and procedure of the Article 100 Commission of 

the Municipal Law, both formally and substantively. The Court 

assesses the decisions of the Article 100 Commission with 

regard to violations or opposition to laws and regulations. 

What can be deduced from the procedure of the Court of 

Administrative Justice in monitoring the opinions of the 

Commission is the attention to the violated personal right and 

the implementation of private law criteria, the necessity of 

direct and personal interest and the narrow perception of direct 

interest. 

Conclusion: The supervision of the Administrative Court of 

Justice over the Article 100 Commission is facing a significant 

weakness. It is not possible to regard only the builder as a 

beneficiary and not to give rights to others, because by wrong 

action and sometimes with the malice of each one, destructive 

impacts on the urban life and the basic rights of the citizens are 

resulted. 
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نظارت بر آراء كميسيون ماده صد شهرداری به علت ضمانت اجرای  زمینه و هدف:

كميسيون و همچنين ارتباط با مقررات مهم شهری از اهميت باالیی برخوردار بوده 

اشاره  كميسيون مورد بر اداری عدالت دیوان شده نحوه نظارتو در این مقاله تالش

 بررسی شود.

 شده استفادهای تحليلی بوده و از روش كتابخانه -مقاله توصيفی  ها:مواد و روش

 است.

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 است.

محتوایی بر  صورتبهشكلی و هم  صورتبهدیوان عدالت اداری هم : هایافته

 دیوان صالحيت و نحوه رسيدگی كميسيون ماده صد قانون شهرداری نظارت دارد.

 هاآن مخالفت با یا مقررات و قوانين نقض حيث از را ماده صد كميسيون تصميمات

 آراء بر نظارت در اداری عدالت دیوان رویه از آنچه .دهدمی قرار مورد بررسی

 معيارهای از استفاده و شدهتضييع شخصی حقبه توجه شود،می استنباط كميسيون

 مستقيم نفع از مضيق برداشت و شخصی و مستقيم نفع وجود لزوم خصوصی حقوق

 تعارض است، عمومی دعوای بارز مصداق كه كميسيون دعاوی طبع با كه باشدمی

 .دارد

نظارت دیوان عدالت اداری بر كميسيون ماده صد با یک نقص مهم مواجه  :نتیجه

 نشد قائل حقی سایرین برای دانست و ذینفع را كنندهاحداث صرفاً تواناست. نمی

 شهری زندگی بر مخربی آثار یک، هر سوءنيت با همراه بعضاً و اشتباه اقدام با چراكه

یافته الزم است مفهوم ذینفع گسترش. گرددمی وارد شهروندان بنيادین هایحق و

 گيرد نيز ذینفع تلقی شوند.تأثير قرار می حقوقشان تحت و و كسانی كه منافع
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 مقدمه. 1

در حقوق عمومی همواره ضمن پذیرش اعمال 

حاكميت دولت و نهادهای عمومی كه منجر به اداره 

ایجاد رفاه اجتماعی جامعه و ارائه خدمات عمومی و 

شده است، با ابزارها و با اعمال اصول مختلف، قدرت 

دوميشل، )، كنترل و مهار شده است ها تعدیلآن

 اعمال كنترل ابزار ترینمهم از یكی» (.24، 1376

 است قانون حاكميت اصل اداری، مراجع اقتدارات

 اداری مراجع تصميمات یكليه آن موجببه كه

 و زادهرضایی) «باشند داشته قانونی مبنای باید

حاكميت قانون  بنابراین(. 116، 1393 درویشوند،

كند برای مهار قدرت و نيز جلوگيری از ایجاب می

های احتمالی از آن، قوانين اساسی سوءاستفاده

های اجرایی ه رسميت شناخته و راهچنين اصلی را ب

 ،1388هاشمی، )آن را نيز تبيين و تضمين نمایند 

اعمال حاكميت قانون بر  هاییكی از روش(. 185

 در شهروندان هاست.مراجع اداری، نظارت بر آن

 قانون برخالف اداری، مرجع معتقدند كه مواردی

 خود قانونی تكاليف به اینكه یا است كرده اقدام

 طرفبی و مستقل مراجع به بتوانند كند،نمی عمل

 تصميمات ابطال با و كنند حق احقاق و رجوع

 انجام به اداری مراجع كردنملزم یا قانون خالف

 چنانچه و یابند دست خود حقبه قانونی، وظایف

 را آن جبران باشد، آمده وارد هاآن به زیانی

كميسيون ماده صد قانون  .كنند درخواست

ترین مراجع اختصاصی ها، یكی از مهمشهرداری

مردم  اختالفات ميان شهرداری واداری است كه به 

خصوص اقدامات عمرانی و تخلفات ساختمانی در در

محدوده و حریم شهر رسيدگی و اتخاذ تصميم 

، 100اساس ماده  بر (.31 ،1389، هداوند)نماید می

عنوان مرجع نظارتی در تحقق رعایت شهرداری به

های شهری در پروانه ساختمانی، رعایت اصول طرح

وساز و ساختفنی، بهداشتی و شهرسازی در 

وساز غيرمجاز، از اختيار ممانعت از ساخت

جلوگيری از عمليات متخلفانه و ارجاع موضوع به 

ها برخوردار است. به كميسيون ماده صد شهرداری

علت ضمانت اجراهای قوی كه كميسيون در اختيار 

های كالن و حكم قلع(، ضرورت )جریمه دارد

ع قضایی بازنگری در آراء كميسيون توسط یک مرج

طرف و مستقل، جهت اطمينان از اصدار آراء بی

صحيح، امری ضروری است كه این مهم براساس 

قانون تشكيالت دیوان عدالت  10متن صریح ماده 

شده  اداری، بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته

 مراجع از 100 ماده كميسيون كه آنجایی از است.

 است كنمم و آید،می شمار به اختصاصی اداری

 عدالت دیوان كند، عمل آن بر حاكم قانون برخالف

 هایدرخواست به رسيدگی صالحيت اداری،

 عهده بر را، مزبور كميسيون در ذینفع اشخاص

نحوه نظارت بر كميسيون ماده صد قانون  .دارد

 عين شهرداری از جهت نقض قوانين شهرداری و در

و  قلعحال احكام كميسيون كه معموالً با جریمه یا 

قم بنا همراه است از اهميت باالیی برخوردار است. 

به عبارتی به علت غلبه عنصر عمومی در دعاوی 

)نقض قوانين مقررات  كميسيون ماده صد

رو هستيم و شهرسازی( ما با یک دعوا عمومی روبه

با توجه به عنصر این دعوا كه تضييع یک نفع 

 عمومی منتج از یک حق عمومی است، لذا بررسی

 ماده كميسيون بر اداری عدالت دیوان نظارت نحوه
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شهرداری از اهميت باالیی برخوردار  قانون صد

 ماده كميسيون درخصوص متعددی است. تأليفات

 قاسمی عباس: است شده انجام شهرداری قانون صد

 شهرداری عوارض زمانهم وصول ایمقاله در حامد،

 هایكميسيون صادره آراء در مندرج هایجریمه و

 را بررسی كرده شهرداری قانون صد ماده موضوع

مقدم موسوی محمد (.1382، حامد قاسمی)است 

 رویه در شهرداری قانون صد مادهنيز در كتابی، 

 مقدم،موسوی)را بررسی كرده است  قضایی

قانع، در  رامتين محمدی و (. همچنين اميد1395

 قانون 100 ماده كميسيون دادرسی كتابی از آیين

(. 1397قانع،  محمدی و)اند شهرداری بحث كرده

صد قانون  اما نحوه نظارت بر كميسيون ماده

توجه  شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری مورد

نوآوری مقاله حاضر نيز در بررسی  قرار نگرفته و 

این موضوع مهم نهفته است. سؤالی كه در این 

 نحوهشود این است كه خصوص مطرح و بررسی می

 صد ماده كميسيون بر اداری عدالت دیوان نظارت

شهرداری به چه صورت است؟ فرضيه مقاله  قانون

 عدالت دیوان»نيز بدین شكل قابل طرح است كه 

اداری با صالحيت رسيدگی شكلی و محتوایی بر 

عملكرد كميسيون ماده صد قانون شهرداری نظارت 

اشاره منظور بررسی سؤال و فرضيه مورد به. «دارد

ابتدا به كميسيون ماده صد قانون شهرداری، 

شده و در های آن پرداختهگيریصالحيت و تصميم

ادامه از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر 

 كميسيون بحث شده است.
 

 

 ها. مواد و روش2

ای تحليلی بوده و از روش كتابخانه -مقاله توصيفی 

 است. شده استفاده
 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

شكلی و هم  صورتبهدیوان عدالت اداری هم 

محتوایی بر صالحيت و نحوه رسيدگی  صورتبه

 كميسيون ماده صد قانون شهرداری نظارت دارد.

 حيث از را ماده صد كميسيون تصميمات دیوان

 مورد هاآن مخالفت با یا مقررات و قوانين نقض

 عدالت دیوان رویه از آنچه .دهدمی قرار بررسی

 استنباط كميسيون آراء بر نظارت در اداری

 استفاده و شدهتضييع شخصی حقبه توجه شود،می

 نفع وجود لزوم خصوصی حقوق معيارهای از

 نفع از مضيق برداشت و( شخصی و مستقيم

 كه كميسيون دعاوی طبع با كه باشدمی مستقيم

 .دارد تعارض است، عمومی دعوای بارز مصداق
 

 . بحث۵

 کمیسیون ماده صد کمیسیون .۵-1

ماده صد مرجع صالح رسيدگی و صدور رأی جهت 

تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر 

يسيون ماده باشد. در معنای عام و كل، اعضاء كممی

اساس طرح مصوب شهر صد قضاتی هستند كه بر

نمایند. این كميسيون با توجه به عضویت داوری می

موجب ضميمه شماره یک دستورالعمل قاضی و به
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طرح جامع رفع اطاله دادرسی مورخه  2شماره 

ریاست قوه قضائيه در فهرست نهادهای  15/11/84

شبه قضایی قرار دارد. كميسيون ماده صد پس از 

هایی كه در فرم گزارشبازدید مأموران شهرداری و 

مخصوصی موسوم به فرم خالف تنظيم و جهت 

شود، گيری به كميسيون ارسال میتصميم

كند. شهرداری نقش شاكی و رسيدگی را آغاز می

زاده و )عباسعهده دارد  بركننده تخلف را اعالم

كميسيون ماده صد  (.72، 1390 همكاران،

سازهای وترین اهرم اجرایی جلوگيری از ساختمهم

خالف قانون و همچنين تنها مرجع تعيين جریمه 

ازهای خالف است كه یكی از منابع وسساخت

، زادهعباس)گردد درآمدی شهرداری نيز تلقی می

هنگام تأسيس، این نهاد شبه قضایی  (. از1389

های فراوانی داشته است، در سال فراز و نشيب

قدام پس از پيروزی انقالب، شورای انقالب، ا 1358

 3قانون شهرداری و الحاق  100به اصالح ماده 

تبصره نمود. كه طبق آن كميسيون مذكور مجاز 

جای صدور حكم قلع بناء، رأی بر اخذ گردید، تا به

 جریمه صادر نماید.
 

رسیدگی کمیسیون  . صالحیت و نحوه۵-1-1

 قانون شهرداري 100ماده 

كميسيون ماده صد قانون شهرداری،  صالحيت

رسيدگی به تخلفات ساختمانی است. منظور از 

قانون  100تخلفات موضوع كميسيون ماده 

، تخلفاتی است كه در 1334شهرداری مصوب 

وساز شهری در محدوده و حریم ی ساختحوزه

دهد و آن عبارت است از عدم رعایت شهرها رخ می

ایمنی، بهداشتی مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی، 

و منظر ساختمان كه به هر دليل از سوی سازنده 

 گيرد.یا سازندگان بناهای شهری صورت می

اصوالً رسيدگی به تخلفات موضوع كميسيون ماده 

باشد. رسيدگی با ای میصد شهرداری دومرحله

تسليم گزارش تخلفات و ارجاع پرونده از سوی 

ضای گردد. اعشهرداری به كميسيون آغاز می

اند از: نماینده وزارت كشور، یكی كميسيون عبارت

ری و یكی از اعضای انجمن شورای از قضات دادگست

(. 1400نظری، نرگسيان و )باشد شهر می

خود را بررسی  كميسيون ابتدا صالحيت محلی

كه تخلف در محدوده شهر یا  نماید درصورتیمی

نماید. حریم آن نباشد، قرار عدم صالحيت صادر می

در شهرهای بزرگ كه دارای چند منطقه شهرداری 

هستند نيز هر دعوا باید در كميسيونی كه از سوی 

گردد مطرح، واال وزارت مسكن تعيين می

كميسيون قرار عدم صالحيت صادر خواهد نمود. 

ميسيون به ذینفع اعالم بعد از طرح موضوع در ك

روز توضيحات خود را كتباً  10گردد تا ظرف می

ارسال نماید. بعد از انقضای مدت مزبور حداكثر 

كميسيون اقدام به اخذ تصميم ظرف مدت یک ماه 

ابالغ،  (. بعد از67، 1396نماید )محمدی، می

صادر  روز امكان اعتراض به رأی 10متخلف ظرف 

ده ماده صد قانون  اساس تبصرهرا دارد. بر

مقام مالک، حق اعتراض ها، مالک و قائمشهرداری

به رأی كميسيون را دارند. مرجع رسيدگی به این 

اعتراض كميسيون دیگر ماده صد خواهد بود كه 

اعضای آن غير از افرادی هستند كه در صدور رأی 

اند، رأی این كميسيون قطعی قبلی شركت داشته
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دنظر تمام شرایط مرحله است. لذا در مرحله تجدی

بدوی وجود دارد، و برای رسميت حضور هر سه 

عضو كميسيون الزم است و برای صدور حكم رأی 

اكثریت مالک عمل است. تفاوتی كه در مرحله 

تجدیدنظر وجود دارد آن است كه، همچون مرحله 

بدوی كه ارجاع و رسيدگی تنها از سوی شهرداری 

ا اعتراض هر یک ممكن است در مرحله تجدیدنظر ب

بررسی  از طرفين مفاد رأی مرحله بدوی مورد

 گيرد.مجدد قرار می

 

. ضمانت اجراي آراء کمیسیون ماده ۵-1-2

 قانون شهرداري 100

تصميمات كميسيون حسب مورد مبتنی بر رفع 

تعرض شهرداری )رد درخواست شهرداری(، قلع بنا 

موجب وفق تبصره یک ماده صد، اخذ جریمه به

ماده صد یا تعطيلی واحدهای  5الی  2تبصره 

تجاری، اداری یا صنعتی مغایر با كاربری 

شده در طرح یا توقف عمليات ساختمانی بينیپيش

باشد پروانه ساختمانی میاخذ و ارجاع برای 

تصميم  (. اصوال1395ً)بشيری و همكاران، 

كميسيون در موارد عدم رعایت اصول فنی و 

بهداشتی و شهرسازی، صدور حكم بر قلع بناء 

قانون شهرداری  100مستند به تبصره یک ماده 

باشد. همچنين مهلت مناسب دو ماهه برای می

در مهلت مقرر  گردد. هرگاه مالکمالكين لحاظ می

به قلع بناء اقدام ننماید. شهرداری با استفاده از 

مأموران اجرایی خود، و در صورت لزوم با همكاری 

اقدام به تخریب بنای مذكور مأموران انتظامی راسا 

چنانچه رأی  (.1389، زادهنماید )عباسمی

كميسيون قلع قسمتی از بنا و یا ایجاد اصالحات، 

ازدید كارشناس شهرداری در صادر گردد. پس از ب

صورت اطمينان از اجرای رأی كميسيون، 

شهرداری مكلف است نسبت به صدور گواهی عدم 

، پایان ساختمان اقدام نماید )كاميارخالف یا 

مكلف است در صورت خودداری  (. شهرداری1395

كه ابتدا  ذینفع از پرداخت جریمه، درصورتی

یمه گرفته باشد، كميسيون تصميم بر ابقاء بناء و جر

مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و 

تخریب را بنماید. كميسيون در تقاضای صدور رأی 

این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد 

اعضای  (. لذا1395بشيری و همكاران، )نمود 

كميسيون در هر مورد رسيدگی به تخلفات 

احوال رأی  وتوجه به مجموع اوضاع ساختمانی، با 

(. 1377نمایند )صمدی قوشچی، مناسب صادر می

قانون شهرداری  100 عالوه بر این، كميسيون ماده

تواند در صورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و می

شهرسازی در احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر 

پروانه، رأی بر الزام متخلف به پرداخت جریمه صادر 

ر صالحيت تعيين جریمه و اعالم نماید. شورای شه

با این وجود، این حكم مصون از تعرض را ندارد. 

و  4و  3و  2های تبصره (. در1395، )كاميار نيست

حداقل و حداكثر جرائمی كه  100ماده  5

تواند در صورت عدم كميسيون ماده صد می

ضرورت قلع بناء متخلفين ساختمانی را بر این 

 اساس جریمه نماید، تعيين شده است.
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 کمیسیون بر اداري عدالت دیوان. نظارت ۵-2

 شهرداري قانون صد ماده

طبق اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی 

منظور رسيدگی به شكایات، دیوان عدالت اداری به

تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا 

های دولتی و احقاق حقوق نامهواحدها یا آئين

ها، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئيس قوه آن

 گردد. لذا امكان شكایت از آرایقضائيه تأسيس می

كميسيون ماده صد در دیوان عدالت اداری فراهم 

اصوالً در آرای صادره از كميسيون است. این امر 

طرفی كه  (. صرفا1395ً، توكلی) گردددرج می

تواند به رأی كميسيون تخلف ساختمانی دارد، می

نماید. بنابراین شهرداری خود نزد دیوان اعتراض 

دیوان به  100تواند از رأی كميسيون ماده نمی

چراكه طبق  (.1382، حامد )قاسمی شكایت كند

هيئت  39و  38، 37رأی وحدت رویه شماره 

عمومی دیوان عدالت صادره در مورخه 

ی قانون اساس 173، با عنایت به اصل 10/7/1368

گيرد و باعث برنمیلفظ مردم، واحدهای دولتی را در

باشد لذا خروج واحدهای دولتی از شمول مردم می

و اعتراضات واحدهای دولتی در هيچ مورد  شكایات

طرح و رسيدگی در شعب دیوان عدالت اداری قابل

 باشد.نمی
 

نظارت دیوان بر تشخیص موضوع و  .1-2-۵

 مصادیق

گاه ممكن است كميسيون ماده صد در تشخيص 

عمد از حدود صالحيت خود دچار خطا گردد یا به

صالحيت خویش خارج شود. به این معنا كه به 

دعاوی رسيدگی كند كه در صالحيت این 

كميسيون نيست یا فراتر از حدود صالحيت خود 

عمل كند یا در تشخيص مصادیق تخلفات 

ساختمانی كه بر عهده این كميسيون است، دچار 

ن ـوع ایـری از وقـوگيـلـرای جـود بـباه شـاشت

قانون  10ماده  2ها، براساس بند سامانیبهنا

رسی دیوان عدالت اداری، تشكيالت و آیين داد

نظارت بر آراء این كميسيون، بر عهده دیوان عدالت 

حيث نقض قوانين و مقررات باشد كه مناداری می

چه كه در این قسمت كند. آنرسيدگی میبه آن 

خواهان بررسی آن هستيم، اشتباهاتی است كه 

رو كميسيون در تشخيص صالحيت خود با آن روبه

چون از عناوین تخلفات هم چراكه برخی گردد،می

نقض اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی دارای 

مفهوم گسترده است و راه را برای تفسير گسترده 

و بعضاً همراه با سوءاستفاده و بعضاً اشتباه باز 

تصور خالف واقع از »اشتباه به معنای  گذارد.می

)جعفری  باشدمی« چيزی )مادی یا معنوی(

معنا كه اعتقادات و  به این(. 45، 1388، لنگرودی

تصوراتی كه انسان نسبت به واقعيات خارجی دارد، 

مطابق با واقع نبوده و خالف حقيقت باشد. اشتباه 

به دو قسم اشتباه حكمی و موضوعی تقسيم 

گردد كه در حقوق ایران، ریشه در اصول فقه می

اشتباه حكمی، مواردی همچون جهل به »دارد. 

رست از قانون را شامل شده؛ قانون و نيز فهم ناد

جهل به قانون در فقه بدین معنا است كه یا به اصل 

وجود قانون جاهل است یا قانون را دیده اما در 

حكم درک معنا و تفسير آن اشتباه كرده و نسبت به

، 1393، )پژوهشگاه قوه قضایيه «واقعی جاهل است
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 كه باشدمی معنا این به موضوعی . اشتباه(152

 شک فردی در ولی دانيممی را وضوعیم حكم»

 در) حرام افراد از خارجی افراد این كه كنيممی

 حساب هـب( است حرمت لهمسأ حكم كه زمانی

 كلی موضوعی حكم دیگر، سخن به خير؟ یا آیندمی

 جهتی، به آن، از مصداقی تشخيص اما است معلوم

 مكلف كه زمانی مانند. است گرفته قرار تردید مورد

 كه كندمی شک االن اما است حرام شراب داندمی

 حرام و است شراب دارد، قرار مقابلش كه مایع این

 مصادیق از برخی به  ادامه در حالل. و است سركه یا

 مصادیق و موضوع تشخيص بر دیوان نظارت

 .شودمی پرداخته
 

 . اخذ پروانه و رعایت اصول شهرداري1-1-2-۵

ماده  24در بند  1334ها مصوب در قانون شهرداری

وظيفه خطير شهرداری به صدور پروانه برای  55

هایی كه در محدوده و حریم شهرها كليه ساختمان

شده است و عدم كسب  شود، تصریحساخته می

گردد پروانه، یک تخلف ساختمانی سنگين تلقی می

ليكن در صورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و 

انه، كميسيون ی بنای احداثی بدون پروشهرساز

 شودمختار به اصدار رأی جریمه به جای تخریب می

نشان كرد كه خاطر باید (.66، 1384، فرخی)

اصول شهرسازی، اصولی مربوط به فيزیک شهر »

است و لزوم رعایت آن در یک ساختمان به لحاظ 

ارتباطی است كه هر ساختمان با مجموعه عوامل 

كاربری، شهری ازجمله زیبایی شهر، معابر، نوع 

نصاب تراكم و ارتفاع مناطق شهر و از این قبيل 

دارد. نكات فنی و بهداشتی، بيشتر برای امكان 

استفاده مطلوب از خود ساختمان است و ارتباط آن 

با سایر مسائل شهری برعكس اصول شهرسازی 

لحاظ ضرورت رعایت  ليكن ازطور مستقيم نيست به

آن اصول مقررات در یک نگرش كلی حقوقی، بين 

 (.506، 1392، )صمدی قوشچی «فرقی نيست

، عمليات هاقانون شهرداری 100براساس ماده 

عمرانی در محدوده و حریم شهری منوط به اخذ 

پروانه از شهرداری مربوطه است و نقض پروانه یا 

انجام عمليات عمرانی بدون اخذ پروانه، شهرداری 

را مجاز به طرح موضوع در كميسيون ماده صد 

طور قطع هر نوع عمليات ساختمانی، نماید. بهمی

گيرد و برخی از تحت شمول این ماده قرار نمی

اقدامات ساختمانی، مصداق عمليات عمرانی 

باشد. همچنين شناسایی اصول فنی و نمی

بهداشتی و شهرسازی، به علت گسترگی مفهوم و 

كشدار بودن آن، گاه كميسيون را دچار اشتباه 

گانه، ص این نوع اقدامات و اصول سهكند. تشخيمی

بدواً بر عهده شهرداری و پس از آن كميسيون ماده 

باشد. لحاظ صالحيت ذاتی كميسيون می صد به

اشتباه ای از موارد، كميسيون بهليكن در پاره

مواردی را مشمول این ماده دانسته و حكم به 

نماید كه با نظارت تخریب یا جریمه صادر می

گردد. موارد ذیل در رویه رو مین روبهقضایی دیوا

. تكليف 1 ذكر است: دیوان در این خصوص شایان

وساز غيرمجاز شهرداری به جلوگيری از ساخت

باشد و نصب كانكس احداث بنا تلقی نشده تا به می

ارجاع شود، فلذا از این حيث  100كميسيون ماده 

رأی مخدوش و حكم به ورود شكایت صادر و اعالم 
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. تعمير بنا موضوع مشمول عمليات 2 1شود.می

. تبدیل پيلوت 3 2باشد.ساختمانی و احداث بنا نمی

به مسكونی در ملک فاقد كسری پاركينگ، تخلف 

موجب این دادنامه، زمانی كه به 3شود.محسوب نمی

ساختمان دارای پاركينگ باشد و كسری نداشته 

باشد، اگر پيلوت تبدیل به مسكونی شود، مغایر 

. 4 اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی نيست.

دیواركشی در مسير طرح اقدام عمرانی نيست تا 

 4قانون شهرداری باشد. 100مشمول ماده 

متر برای حفظ سانتی 80دیواركشی به ارتفاع 

محصوالت كشاورزی، تغيير كاربری نبوده و از 

مصادیق عمليات ساختمانی مشمول ماده صد 

. تبدیل واحد 5 5باشد.قانون شهرداری خارج می

دوبلكس به دو واحد مستقل برخالف مفاد پروانه 

باشد ساختمانی، خالف اصول فنی و شهرسازی می

 6باشد.و مستحق تخریب می

واقع دیوان در تشخيص مصادیق عمليات در

صورت ضمنی قائل به تصميم اشتباه عمرانی، به

كند. حكم به نقض رأی صادر میكميسيون بوده و 

كه آیا كشف واقعيت، با توجه به قيد رسيدگی این

شكلی دیوان كه بيانگر بررسی آراء به جهت رعایت 

قوانين و مقررات است، مطابقت دارد یا خير، بحثی 

است كه در گفتار ماهيت رسيدگی دیوان به آن 

 
 دیوان عدالت اداری. 9109970902903048دادنامه  1
 .دیوان عدالت اداری 910997903002855دادنامه  2
 .اداری عدالت دیوان 9109970903203109ادنامه د 3
 .اداری عدالت دیوان 9109970903202029دادنامه  4
 اداری. عدالت دیوان 9109970903302060دادنامه  5
 0/251/93موضوع رأی وحدت رویه شماره  6
دارد: شهرداری در ها بيان میقانون شهرداری 55ماده  24بند  7

شده، مكلف است طبق ضوابط نقشه شهرهایی كه نقشه جامع شهر تهيه

اشتباه  پردازیم. مورد دیگر از اشتباه، مربوط بهمی

وانين مرتبط در فهم قانون و عدم توجه به سایر ق

، مفهوم 55ماده  24باشد. برخی قضات از بند می

اند، به این معنا توجه قرار داده مخالف آن را مورد

برداری تجاری برخالف كاربری مطروحه در كه بهره

پروانه در محل تجاری ایرادی نداشته و بسته به نوع 

كاربری منطقه باید حكم به تغيير كاربری مجاز یا 

یكی از آراء آمده است:  نمود. در غيرمجاز صادر

كه شاكی مدعی است كه احداث واحد نظر به این»

تجاری در محل تجاری است و واحدهای مشابه 

تجاری، در منطقه تجاری وجود دارد، عليهذا نظر 

قانون  557ماده  24كه حسب مدلول بند به این

ها، تعطيلی و اعاده در منطقه غيرتجاری شهرداری

منطقه تجاری. كه در رأی كميسيون  است و نه در

طور دقيق مشخص نشده است، منطقه تجاری به

است یا غيرتجاری اما شاكی مدعی است كه منطقه 

تجاری است و بعالوه شهرداری از احداث آن 

جلوگيری ننموده و مغایرت آن با اصول بهداشتی و 

فنی و شهرسازی محرز نيست. بنابراین دعوی 

 8.«گرددرأی نقض می مطروحه وارد تشخيص و

درواقع قضات در برخی موارد، تخلف تغيير كاربری 

شده و مفهوم را محدود به آنچه در متن ماده تصریح

ها تبدیل دانند و گویی در نظر آنمخالف آن می

ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قيد كند.  هایمذكور در پروانه

كه برخالف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غيرتجاری، درصورتی
محل كسب یا پيشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در 

 «نماید..كميسيون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح می
. 911749/32به كالسه پرونده دیوان عدالت اداری  32رأی شعبه  8

مؤید این مفهوم  18/09/1391مورخ  9109970903202613دادنامه 
 است.
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مسكونی به اداری و مسكونی به تجاری در منطقه 

شود كه امری تجاری، مشمول این قانون نمی

 نادرست است.
 

 پارکینگ کسري یا . حذف2-1-2-۵

. باشدمی تبدیل و حذف ساختمانی، تخلفات از یكی

 از قسمتی یا تمام احداث به اقدام عدم معنای به

 كهاین از اعم ساختمان ضروری و موردنياز اماكن

 در. باشد شدهاحداث آن بدون یا پروانه با ساختمان

 كه دارد وجود ضروری هایقسمت ساختمان هر

 با و شهرداری مجوز با چه حال. شود ساخته باید

 باید حال هر در پروانه، بدون یا باشد صادره پروانه

 تخلف یک عنوانبه اماكن این حذف و گردد رعایت

. شودمی شناخته كميسيون صالحيت شمول تحت

 یا حذف شهرداری، قانون 100 ماده 5 تبصره طبق

رعایت  با كه بنایی تخریب موجب پاركينگ كسری

 به. گرددنمی باشد، شده احداث ضوابط، و مقررات

 استفاده غيرقابل یا و پاركينگ احداث عدم عبارتی،

 به توجه با پاركينگ، اصالح امكان و عدم آن بودن

 استفاده نوع و( مسكونی یا تجاری) محلی موقعيت

 صادر باید جریمه اخذ به پاركينگ، رأی فضای از

 علت به را تخریب صدور صالحيت كميسيون و شود

 100 ماده طبق بر كسری پاركينگ، یا احداث عدم

 در و موجود آرای به توجه با. ندارد شهرداری قانون

 هایونكميسي كه اعضای رسدمی نظر به دسترس،

 احداث عدم علت به شهرداری، قانون 100 ماده

 رأی كنند؛ درمی صادر تخریب به رأی پاركينگ،

 به سيدگی در اداری عدالت دیوان 32 شعبه

 11/5/91-95559114 شماره رأی اعتراض

 بنا تخریب اینكه به نظر« 100ماده  تجدیدنظر

 بر مبنی بهداشتی اصول با آن مغایرت به منوط

 موجب نداشتن پاركينگ صرف و است شهرسازی

 ضرورت كميسيون رأی در لذا و شد نخواهد تخریب

 نيست،محرز  مذكور اصول با آن مغایرت و تخریب

 مدلل و مستدل كميسيون رأی اینكه ضمن

 دعوی بنابراین،. نيست تخریب بر دليلی و باشدنمی

 را عنه معترضه رأی و تشخيص وارد مطروحه را

 نظر در با عرضهم كميسيون داردمی مقرر و نقض

 به مجدداً قانونی مقررات فوق طبق مراتب گرفتن

 شعبه دیگری، رأی در یا. «نماید رسيدگی موضوع

 شماره رأی به در رسيدگی اداری عدالت دیوان 32

 نظرصرف» داردمی بيان 91/ 6/ 20 مورخه 2502

 در پاركينگ مذكور تأمين به الزام حكم اینكه از

 آن تبعی هایتبصره به توجه با 100 ماده 5 تبصره

و  بوده تجاری و مسكونی مناطق مخصوص نظر به

 صنعتی هایكارگاه مورد در پاركينگ تأمين به الزام

 درخصوص را مطروحه دعوی و نيست الزامی

 14 و 7 مواد استناد به و وارد تشخيص پاركينگ

 جهت و نقض را عنهمعترض رأی دیوان قانون

 طبق عرضكميسيون هم در مجدد رسيدگی

 دیوان رأی مفاد. «دهدمی ارجاع قانونی مقررات

مقررات  و ضوابط رعایت عدم مبين اداری، عدالت

 اعضای توسط كه است شهرداری 100 ماده

 كه است درست. باشدمی مذكور ماده كميسيون

 تخلفات به رسيدگی صالحيت 100ماده  كميسيون

 عهده بر را شهر حریم و محدوده در ساختمانی

 و 100 ماده ضوابط اصول و طبق بر باید ولی دارد،
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 صدور و رسيدگی به اقدام مربوط،ذی هایتبصره

 .(34، 1395مقدم، موسوی) نماید رأی

 از صادره آرای ابطال عوامل از یكی بنابراین،

آرای  طبق بر شهرداری، قانون 100 ماده كميسيون

 پاركينگ تأمين یا پاركينگ كسری شده؛مشاهده

 قانون 100 ماده كميسيون طرف از كه باشدمی

 گردد،می صادر تخریب به شهرداری، حكم

 قواعد مخالف ضوابط، و قانون طبق بر كه درصورتی

 تخریب باعث كسری پاركينگ و باشدمی حاكم

 هایتبصره طبق و مذكور رأی به توجه با. شودنمی

 احداث پاركينگ، عدم یا احداث به مربوطه

 و تجاری بناهای مورد در تواندمی كميسيون

 جریمه اخذ به شهر، محدوده و حریم در مسكونی

 كميسيون مذكور، آرای این در ولی كند؛ رأی صادر

 ماده قانون مفاد از كه كرد، اخذ را تخریب حكم

 كه درصورتی صرفاً و شودنمی چنين برداشتی 100

 حكم توانمی شود، محرز ثالثه اصول با بنا مغایرت

 .كرد صادر تخریب به

 پاركينگ، كسری تخلف با برخورد در واقع در

 كند،می اقتضا مذكور، تبصره طبق موضوع اهميت

 درجه در ،«پاركينگ تأمين» رأی به صدور با تا

 در یا كند صادر رأی مربوطه كميسيون نخست،

 كه. شود صادر به جریمه رأی احداث، عدم صورت

 و كميسيون اعضای آگاهی عدم از ناشی احكام این

 قانون 100 ماده متن از ساختمانی ناظران

 .است شهرداری

 
 .دیوان عدالت اداری 31/91/911517 دادنامه شماره 1

 ناظر مهندس گزارش به توجه عدم. 3-1-2-۵

 بنا استحكام به

 ساختمان هر برای ضروری موارد از بنا استحكام

. دارد افراد مال و جان با را ارتباط بيشترین كه است

 آنكه از اعم استحكام، عدم به راجع نقصان چنانچه

 و بوده ساختمان پایان از بعد یا احداث جریان در

 رفع به رأی كميسيون باشد، رفع قابل فنی لحاظ از

 اگر ليكن داد خواهد مناسب مهلت تعيين با نقص

 ساختمان تحكيم و تقویت امكان فنی لحاظ از

 رفع مورد در صادره رأی مفاد به ذینفع یا و نباشد

 رأی مسلماً نكند، عمل شدهتعيين مهلت در نقص

 شد خواهد گزارده اجرا مرحله به و صادر تخریب

 ازجمله مسئله این(. 70 ،1392، قوشچی صمدی)

 ماده كميسيون آراء بازنگری در مهم بسيار موارد

 به كميسيون رجوع عدم دليل به و است بوده صد

 به حكم بنا، تزلزل احراز دمع و رسمی كارشناس

. (4، 1389 آبادی،زنگی) است شده داده رأی نقض

اعتراض  در اداری عدالت دیوان 31 شعبه رأی طبق

 كميسيون 6/6/90-5194 شماره رأی به

 به نظر» رشت، شهرداری 100 ماده تجدیدنظر

 لحاظ به رأی موضوع هایدرخصوص احداثی اینكه

 شده صادر هاآن تخریب به حكم بنا، استحكام عدم

 درخصوص تررسيدگی دقيق جهت لذا. است

 رأی شهرسازی اصول رعایت و بنا استحكام وضعيت

 پرونده به ارسال ملزم خوانده و نقض را عنهمعترض

 رأی الواقع،فی 1.«باشدمی عرضهم كميسيون به

 ضوابط و مقررات بر مدلل و باید مستدل كميسيون،



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /450

 

 و كلی مطالب حاوی كه درصورتی و باشد قانونی

 تصميم اصدار برای توان دليلینمی باشد، مجمل

 مغایرت مستلزم تخریب حكم عبارتی، به. باشد

 یک تبصره گانه درسه اصول از یكی با احداثی بنای

 اخير قسمت در كه استحكامی و باشدمی 100 ماده

 بر رعایت تأكيد نوعیبه گردیده، ذكر 6 تبصره

 باید مهم این. است یک تبصره در مقرر فنی اصول

. شود روشن مطمئنی و كارآمد هایروش طریق از

 اداری عدالت دیوان شعب آرای طبق بر كه درحالی

 100 ماده هایكميسيون كه آید،برمی چنيناین

 كردن عنوان با صرفاً و رعایت ضوابط بدون

 به كه اندنموده رأی صدور به مبادرت بنا استحكام

 دليل زیرا قانونی باشد، وجاهت فاقد رسدمی نظر

 و نيست قوی بنا استحكام عدم بر كميسيون

دقيق  باید حاكم اصول با مستحدثه بنای مغایرت

 ملی ثروت و منابع رفتن هدر باعث كه شود محرز

 اداری عدالت دیوان 32 شعبه رأی همانند. نگردد

 تاریخ به 4/100/3/989شماره  رأی اعتراض به در

 كميسيون رأی در» كه؛ كرده بيان 11/5/1391

-چه كه نشده منعكس قانون شهرداری، 100 ماده

 را آن ریزش احتمال و بنا استحكام عدم كسی

 اخذ از پس مكلف بود كميسيون و داده تشخيص

 نمودمی رأی صدور به مبادرت كارشناسی نظریه

رأی  و تشخيص وارد را مطروحه دعوی كه

 كميسيون داردمی مقرر و نقض را عنهمعترض

 مقررات طبق فوق مراتب گرفتن نظر در با عرضهم

 1.«نماید رسيدگی موضوع مجدداً به قانونی

 
 .دیوان عدالت اداری 911394/32 دادنامه شماره 1

 استفاده نوع و کاربري در اختالف .4-1-2-۵

ترین تخلف ساختمانی كاربری رایجتخلف تغيير 

صورت است كه محل مسكونی  است و بيشتر بدین

كنند، اما محدود را به محل كسب درآمد تبدیل می

باشد. به استفاده تجاری از محل غيرتجاری نمی

ذكر بعض موارد تبدیل و حذف و تغيير كاربری به 

این معنی نيست كه موارد خالف در این زمينه، 

ود به موارد مصرح قانونی است، بلكه حصری و محد

طور اب اغلبيت است. بهتصریح به آن موارد از ب

شده در منطقه چه ساختمان احداثمثال چنان

مسكونی با پروانه مسكونی، تبدیل به خدماتی یا 

اداری یا صنعتی شود، تحقق تخلف محرز بوده و 

 تبصره باشد. مطابققابل ارجاع به كميسيون می

 100 و ماده شهرداری قانون 55 ماده 24 بند ذیل

 مندرجات خالف بنا احداث همچون اموری آن،

 ساختمان از استفاده پروانه، بدون بنا احداث پروانه،

 و پيشه و كسب منظور به غيرتجاری با كاربری

 برای گذارقانون. شودمی محسوب تخلف... و تجارت

 نموده مقرر مجازاتی یادشده از تخلفات یک هر

 به رسيدگی در 100 ماده هایكميسيون و است

 نماید صادر مجازاتی رأی به بایستمی صرفاً ها،آن

 با حال. الغير و است شدهتعيين مقنن توسط كه

 اداری دیوان عدالت طرف از صادره آرای به توجه

 توانمی مزبور، كميسيون تصميمات نقض جهت در

 مفاد بند كميسيون اعضای برخی بعضاً، كه گفت

 رأی در نمونه طوربه. كنندنمی رعایت را مذكور

 شاكی كهاین به نظر» اداری عدالت دیوان 32 شعبه
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 منطقه در تجاری واحد احداث كه مدعی است،

 منطقه در تجاری مشابه واحدهای و است تجاری

 حسب اینكه به نظر هذا،دارد، علی وجود تجاری

 و تعطيل شهرداری قانون 55 ماده 24 بند مدلول

 منطقه در نه است، و غيرتجاری منطقه در اعاده

 مشخص دقيق طوربه كميسيون رأی در كه تجاری

 اما غيرتجاری، یا است تجاری منطقه است؛ نشده

 بعالوه و است تجاری منطقه كه است مدعی شاكی

 و مغایرت ننموده جلوگيری آن احداث از شهرداری

 محرز شهرسازی و فنی و بهداشتی اصول با آن

رأی  و تشخيص را مطروحه دعوای بنابراین. نيست

 جهت عرضهم كميسيون به و نقض را عنهمعترض

 ارجاع قانونی مقررات طبق مجدد رسيدگی

 علت كه است واضح ذكرشده، رأی بنابر 1«دهدمی

زمينه  این در 100 ماده كميسيون تصميمات ابطال

 هر مناطق باید ،55 ماده 24 بند طبق بر چيست،

 دقيق طوربه وساز،ساخت پروانه صدور برای شهری

 غيرتجاری یا است تجاری منطقه كه مشخص شود

 كميسيون است، این مبين دیوان رأی. مسكونی و

 از استفاده نحوه شهر، طرح جامع طبق بر باید

 مسكونی، هایحوزه به مربوط بندیمنطقه و اراضی

 است، شده كه مشخص... و اداری بازرگانی، صنعتی،

 اصلی دالیل از یكی كه آنجایی از اما. كند صادر رأی

 دقيق طورجهات، به اكثر در كميسيون آرای ابطال

 زمينه این در خود استنادات و موارد نكردنمشخص

 صدور رأی هنگام 100 ماده كميسيون باشد؛می

 منطقه در مستحدثه بنای دهد تشخيص اینكه برای

 
 اداری عدالت دیوان 32/911749 شماره دادنامه 1

 است، این حلراه ترینمنطقی نه، یا است تجاری

 نماینده یا شهرداری را، شهر جامع كه نقشه

 و كند تشریح كميسيون جلسه در شهرداری

 صادر رأی كميسيون ،مصوب شهر طرح براساس

 از یكی ،مسلماً .(43 ،1397 قانع، و محمدی) كند

 جلوگيری تفصيلی، و جامع هایطرح تصویب علل

 اعضای متأسفانه كه است، چنين مشكالتی بروز از

 هانقشه این از خود آرای اتخاذ در كميسيون

 منطقه برای تشخيص چراكه كنند؛نمی استفاده

 و مستندات ترینقوی از یكی غيرتجاری، یا تجاری

آرای  كه دالیلی دیگر از. باشد تواندمی ادله

 شود؛می ابطال زمينه این در 100 ماده كميسيون

 قانون درست و صحيح تفسير عدم گفت توانمی

 علت به كميسيون از آرایی در درواقع. مربوطه است

 حكم تجاری، منطقه در مستحدثه بنای تشخيص

 صالحيت كه درصورتی صادر كردند، را تخریب

 به رسيدگی شهرداری، قانون 100 ماده كميسيون

 نوع كه است وسازساخت و ساختمانی تخلفات

 و منفک مذكور صالحيت از كاربری و استفاده

در  استفاده اجرای ضمانت چراكه. است متمایز

 محل پلمب و جلوگيری صرفاً غيرمجاز كاربری

 اجرای ضمانت كه درحالی. باشدمی استفاده مورد

 شهرداری قانون 100 ماده آرای كميسيون

 و جریمه و تخریب ساختمانی تخلفات درخصوص

 كميسيون در كه شكل رسيدگی دو این درنتيجه،

 مخلتط یگدیكر با نباید شود،می انجام 100 ماده

 .شود
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نظارت دیوان عدالت اداري بر صالحیت  .2-2-۵

 نسبی کمیسیون

كميسيون باید مشخص كرد كدام  نسبی صالحيت

 كميسيون، در كدام شهر و منطقه صالحيت دارد.

مالكين »دارد: ها بيان میقانون شهرداری 100ماده 

حریم آن، اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا 

باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفكيک اراضی و 

« شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

طبق این ماده، محدوده شهر و حریم، صالحيت 

قطع  طوركند و بهمحلی كميسيون را مشخص می

شده در هر شهر و منطقه، توسط تخلفات واقع

 وردشهرداری به كميسيون همان شهر ارجاع و م

شود. قيد محدوده و حریم شهر، بررسی واقع می

گویای حدود صالحيت محلی كميسيون ماده صد 

خارج از محدوده و باشد. لذا تخلفات ساختمانی می

گيرد كه یا در صالحيت برنمیحریم شهر را در

باشد یا جوار میكميسيون ماده صد شهر هم

الحاقی به ماده  3بند  2كميسيون موضوع تبصره 

 ها این مهم را بر عهده داردشهرداریقانون  99

مرجع تعيين  خصوصدر (.1369، )جامه بزرگی

قانون تعاریف محدوده و حریم  5محدوده شهر ماده 

های محدوده شهر در طرح»دارد: شهر،... بيان می

های مذكور در جامع شهری و تا تهيه طرح

صورت ها، بههای هادی و تغييرات بعدی آنطرح

شده ثابت، نطباق بر عوارض طبيعی یا ساختهقابل ا

همراه با مختصات جغرافيایی نقاط اصلی تعيين و 

های كننده طرحبه تصویب مراجع قانونی تصویب

شده و رسد. كه توسط شهرداری تهيهمذكور می

كننده و ء دبير مجمع تصویبپس از كنترل و امضا

شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاء تأیيد

های دار جهت اجرا به شهرداری و دستگاهاستان

، 1393، )كاميار «گرددربط ابالغ میاجرایی ذی

قانون  101و  100براساس ماده  بنابراین (.173

قانون  3ماده  5و تبصره  2ها و ماده شهرداری

تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک، در 

حریم شهر نيز همچون محدوده شهر، شهرداری به 

صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر جلوگيری از 

پردازد. اما وساز غيراصولی و خالف قانون میساخت

مهمی كه در حریم شهر وجود دارد،  به علت شرایط

گردد گيری بيشتری در این زمينه اعمال میسخت

و  1386كه سند تعيين حریم پایتخت مصوب 

سازمان مدیریت حریم شهر تهران و كميسيون 

وساز رسيدگی به حریم تهران و كنترل ساخت

حریم تهران را كه منجر به تخریب بدون مجوز 

 شان از آن دانست.شود، نكميسيون ماده صد می

 

. نظارت دیوان بر صالحیت محلی و 3-2-۵

 زمانی کمیسیون

توجه به مقوله مكان در صالحيت محلی، از اهميت 

بسزایی برخوردار است چراكه باید برای كميسيون 

چنين دیوان احراز گردد كه تخلف در حوزه و هم

شده  صالحيت شهرداری و كميسيون ماده صد واقع

اند و باید تنيده شدهو مكان درهماست. اما زمان 

زمان شرایط را برای رسيدگی فراهم نماید. هردو هم

تخطی از صالحيتی كه ممكن است در این حوزه 

رخ دهد، رسيدگی به تخلفاتی است كه در خارج از 

شود. كميسيون باید محدوده و حریم شهر واقع می

این چارچوب مكانی مصرح در ماده صد )محدوده 
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شهر( را رعایت كند و در صورت تخطی، از و حریم 

باشد. موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری می

موجب رأی دیوان، استقرار ملک در خارج از به

محدوده خدماتی شهر در صالحيت نظارتی 

نيست.  100شهرداری و رسيدگی كميسيون ماده 

لحاظ مفاد دادنامه به شماره... به تاریخ  با»

از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت صادره  25/8/84

اداری كه مؤید استقرار ملک شركت خواهان خارج 

از محدوده خدمات شهری شهرداری بجنورد 

باشد و مضافاً اداره خوانده دليل و مستندی دال می

بر وقوع و استقرار ملک موضوع رأی در محدوده 

خدماتی خویش ارائه و ابراز ننموده است و وفق 

ز قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات ا 14و  4مادتين 

ها صرفاً در محدوده خدمات كشوری شهرداری

شهری خویش مكلف به اجرای قانون بوده و در 

باشند، خارج از آن فاقد اختيار و جواز قانونی می

فلذا با فرض وجود تخلف ساختمانی صرفاً 

 99از ماده  2از تبصره  3بند  كميسيون موضوع

به رسيدگی بوده و كميسيون قانون شهرداری صالح 

عنایت به موارد فوق خارج از  عنه بامعترض

 «اختيار خویش اقدام نموده است....صالحيت و 

 (.299، 1393، كاميار)

اشاره  زمان تصویب طرح جامع شهر نيز كه مورد

گرفته است، از دیگر موارد  قرار 100ماده  9تبصره 

باشد. بحث در صالحيت كميسيون می مورد

هایی كه پروانه ساس این تبصره، ساختمانبرا

ها، قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع ساختمان آن

 
همچنين رأی  1391 /24/11 مورخ 9109970903203443دادنامه  1

 مؤید این معنا است. 2/91389دیوان مورخ  30شعبه 

 100ماده  1شده است، از شمول تبصره  شهر صادر

باشند. دیوان در آراء قانون شهرداری معاف می

شده قبل از مختلف رأی به معافيت بناهای احداث

ماده  1تصویب نقشه جامع شهر از شمول تبصره 

عدم » قانون شهرداری، صادر كرده است: 100

توجه به تاریخ احداث بنا از موجبات نقض رأی 

كميسيون »در دیوان است.  100كميسيون ماده 

كرد كه ساخت بنا ق بررسی میبایست دقيمی

چه قبل از تأسيس شهرداری و تصویب نقشه چنان

ماده  9جامع شهر در اسالمشهر باشد، حسب تبصره 

ود. زیرا ساختمانی كه قبل از تاریخ نمصد اقدام می

ماده  1فوق احداث شده باشد، از شمول تبصره 

توجه به  1«.باشدقانون شهرداری معاف می 100

 100ماده  9این نكته ضروری است كه از تبصره 

گردد كه گونه مستفاد میقانون شهرداری، این

بناهایی احداثی قبل از تصویب طرح جامع، تنها در 

وجود تغييرات بعدی در ساختمان در صورت عدم 

های پس از تصویب طرح جامع، معاف از سال

شده در رسيدگی دیوان هستند. لذا تخلفات واقع

بنای قدیمی، پس از تصویب طرح جامع شهر، در 

كه ساخت بنا، گردد، ولو آنكميسيون رسيدگی می

پيش از زمان تصویب طرح جامع بوده باشد. چراكه 

مان تحقق تخلف و نه زمان زمالک رسيدگی، 

)معاونت  )دیوان عدالت اداری باشداحداث بنا می

دیگری كه  (. زمان319، 1391، آموزش و پژوهش(

توجه قرار گيرد، تاریخ تصویب تبصره بند  باید مورد

باشد. ها میقانون شهرداری 55ماده  24
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 گيری این ماده در ضمانت اجرای تخلفسخت

حبس یا جزای نقدی( و )ابتدا تعطيلی و سپس 

 چنين قبول قاعده عطف بماسبق نشدن قوانينهم

قانون مدنی( و قبح عقاب بالبيان منجر  4)ماده 

شده قبل از تاریخ تصویب شود تا تخلفات واقعمی

( مشمول این ماده و 17/5/1352) این تبصره

رسيدگی كميسيون واقع نگردد. دیوان در موارد 

نی به تجاری و احداث مختلف، تغيير كاربری مسكو

، 52بنای تجاری در بنای مربوط به قبل از سال 

شهرداری را مجاز به صدور رأی تخریب یا تبدیل 

 100الحاق شش تبصره به ماده  1داند.كاربری نمی

نيز، مؤید عدم امكان بررسی  1358در سال 

این زمان توسط  از تخلفات ساختمانی، پيش

 باشد.كميسيون می

 

نظارت دیوان عدالت اداري بر آیین  .4-2-۵

 رسیدگی در کمیسیون ماده صد

های جانبه حاكميت از حقوق و آزادیحمایت همه

جهت كه متضمن تكریم  آن اساسی فردی، از

شخصيت و حيثيت انسانی اشخاص محسوب 

داری آنان شود، متقابالً موجب انگيزش و جانبمی

ت نظم از نظام حكومتی حاكم بر اجتماع، در تثبي

داخلی و بسيج در برابر هجوم به و آسایش 

 «لی استـرزهای داخـم و مـهای حاكارزش

 یكی از حقوق مورد (.131، 1377، زادگان)مؤذن

 
رأی وحدت  1391 /18/09مورخ  9109970903202579ادنامه د 1

مؤید ممنوعيت  1379 /30/9مورخ  327 /78و  5/466/77رویه شماره 

 باشد.تسری آثار اجرایی تبصره به قبل از تاریخ تصویب آن می
دخواهی، حق مسلم هر فرد دا»دارد: اسی بيان میقانون اس 34اصل  2

های صالح رجوع منظور دادخواهی به دادگاهتواند بهكس میاست و هر

بسيار زیادی است، حق اشاره كه دارای اهميت 

 2(.129 ،1386، اشرافی طه و) باشددادخواهی می

ها مكلف به رسيدگی این اصل، دادگاه موجببه

توانند افراد را از مطالبه این حق هستند و نمی

قانونی محروم كنند. در قانون آیين دادرسی مدنی، 

شرایطی برای اقامه دعوا، تحت عنوان ایرادات وارد 

قانون آیين  84)ماده  شده است بر دعوا بيان

مه دعوا، دادرسی مدنی(. از ميان موارد الزم برای اقا

باشد. بررسی ذینفع، توجه تحقيق ما می نفع مورد

ای ضروری برای امر بسيار مهمی است و مقدمه

كه  طوریباشد، بهورود به دعوا و رسيدگی می

كه شخصی، ذینفع تلقی نگردد، از اقامه  درصورتی

بسا اشتباه در تعيين شود و چهدعوا محروم می

رده و منجر به ذینفع، حق دادخواهی را از بين ب

 بنيادین مردم گردد.پایمال شدن حق و آزادی 

كند، باید نفعی داشته كسی كه دعوایی را اقامه می

ذینفع  (. كه23 ،1392امامی و همكاران، ) باشد

شود. كلمه ذینفع از دو واژه ذی و نفع ميد میانا

 ذی به معنی صاحب و مالکشده است كه  ایجاد

ذینفع فردی است  (، و شخص474، 1387، )معين

 باشدموارد معين میكه دارای منفعت و سود در 

 (.7، 1379، فرحزادی)

انكار  لزوم وجود نفع در دعوا امر ضروری و غيرقابل

است اما آنچه محل تردید و نزاع در این حوزه 

شود، تفسير و گستردگی نفع بوده كه حدود می

ها را در دسترس داشته گونه دادگاهدارند ایننماید. همه افراد ملت حق

موجب قانون، حق توان از دادگاهی كه بهكس را نمیباشند و هيچ

 «كرد. مراجعه به آن را دارد منع
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 باشد.قبول می آنچه ميزان است و تا چه حدی مورد

در كميسيون ماده صد نيز تنها شخص ذینفع حق 

درخواست رسيدگی به تخلفات ساختمانی را 

داراست اما مراد از ذینفع در این ماده چيست؟ با 

 طوریابيم كه مالک، بهدرمی 100توجه به ماده 

شود. ترین ذینفع محسوب میقطع نخستين و مهم

م اما افراد دیگری نيز هستند كه مستقيماً از اقدا

بينند. در بسياری از متخلف ساختمانی ضرر می

شود تخلف ساختمانی، نورگير موارد مشاهده می

گرداند یا منجر به سلب ها را مختل میهمسایه

گردد یا به جهت تخریب بخشی از ها میآرامش آن

بنا و سقوط آن در ملک همسایه، خطر جانی و مالی 

، 1393 ،)كاميار آوردافراد به وجود میرا برای 

ها متصور را برای آن (. لذا باید حق دادخواهی313

توانند همسایگان در صورت تضرر، نمی شد.

آغازكننده دعوا باشند بلكه صرفاً با گزارش تخلف 

توانند به شهرداری، از طریق این نهاد رسمی می

توان اقدام نمایند. اما آیا حقی برای ثالث متضرر می

بق آنچه كه در دادرسی توان مطاتصور شد؟ آیا می

شود، مدنی با عنوان ورود شخص ثالث شناخته می

اجازه ورود به جریان دعوا را صادر نمود؟ براساس 

قانون آیين دادرسی مدنی: هرگاه شخص  30ماده 

ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی 

برای خود مستحق حقی قائل شود و یا خود را در 

 تواند تاینفع بداند، میمحق شدن یكی از طرفين ذ

نشده است، وارد دعوا  كه ختم دادرسی اعالم وقتی

این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی « گردد...

 
دیوان عدالت  9109970902904766 دادنامه شماره مثالعنوانبه - 1

 1391 /12/5اداری مورخ 

از دعوایی كه بين خواهان و خوانده اصلی در جریان 

است، اطالع حاصل نموده و احساس كند حقوقی 

از وی در معرض تضييع است و با ورود در دادرسی 

توان برای آن برآید. بنابراین می در مقام حفظ

همسایه نيز چنين حقی را متصور شد چراكه حق 

او در معرض تضييع است. اما در آرایی كه در دیوان 

 1392شده است تا سال  عدالت اداری صادر

با دقت در  1اند.ها از این حق محروم ماندههمسایه

یابيم كه قضات دیوان صرفاً به این دست آراء، درمی

توجه كرده و تفسير مضيقی از  100ماده  نص

رغم تضرر فاحش كه علیاند. اوالً آنذینفع ارائه داده

تبع آن، همسایه، نفعی برای او قائل نيستند و به

دانند. ها را فاقد سمت و دعوا را از آن دیگری میآن

ثانياً عدم تصریح امكان ورود ثالث به دعوا در ماده 

دانند. با كان ورود او میرا دليلی بر عدم ام 100

گذار در یابيم كه قانوندرمی 100تحقيق در ماده 

مقام بيان تخلفات ساختمانی و صالحيت كميسيون 

بوده است و آیين دادرسی این كميسيون  100ماده 

دهد. درست است كه در توجه قرار نمی را مورد

تبصره یک توضيحی در مورد ابالغ و تركيب اعضا 

صورت شود، ولی این توضيح بهمی و رسيدگی داده

باشد و دركی از نحوه اشاره و مختصر و گذرا می

دهد. دادرسی اداری در این كميسيون به ما نمی

توان به طور كل، به دادرسی اداری این ایراد را می

در ایران وارد دانست در بسياری از مراجع 

اختصاصی اداری، آیين رسيدگی مشخص نشده 

ای و اساس امكان تفسير سليقهاست و بر همين 



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /456

 

 آوردمنصفانه را به بار میخالف اصول دادرسی 

با توجه به  عليهذا(. 56 ،1395 مقدم،)موسوی

فقدان قانون آیين دادرسی اختصاصی اداری، 

گذار، مقررات آیين توان در مورد سكوت قانونمی

دادرسی مدنی را تا آنجا كه با طبع دادرسی اداری 

به كار بست با توجه به مفهوم ورود تضادی ندارد، 

ثالث در دعوا و فلسفه آن، هيچ خصوصيتی وجود 

ندارد كه آن را مختص دادرسی مدنی بدانيم و در 

قطع كاربرد دارد.  طوردادرسی اداری هم، به

گونه كه در قانون دیوان عدالت اداری نيز همان

توان آن را به احكام شده است و می بينیپيش

ی اداری اختصاصی ازجمله كميسيون هادادگاه

ماده صد تسری داد. بنابراین هيچ تعارضی به چشم 

های ورود ثالث نيز ما را خورد. توجه به ویژگینمی

، 1، 1388، )شمس سازداین مهم رهنمود میبه 

وجود داشت. بعضاً  1392امر تا سال  این (.42-48

برخی از شعب رأی به محق بودن ورود ثالث و 

اند. ار كردهبرخی به رد آن بر مبنای فقدان نفع اصد

كار دیوان قرار گرفت و رأی این موضوع در دستور

عنوان توان بهاین رأی را می 1وحدت رویه صادر شد.

 جلو در دادرسی كميسيون رویداد مثبت و روبه

طور دادرسی اداری دانست. البته ماده صد و همين

ق، نقص نظام دادرسی ما را مبارک دانستن این اتفا

سازد؛ ذینفعی شخصی كه مستقيماً از گر مینمایان

شود، امری بدیهی است و رأی صادره متضرر می

تصریح  تر، حتی بدون نياز بهباید خيلی قبل

گرفت ار میتوجه قضات دیوان قر گذار، موردقانون

 
 .28/29رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به كالسه  1

گرا بودن و محدود نگریستن به اما به دليل نص

مفاهيم حقوقی، این مهم نادیده انگاشته شد و 

عنوان موجب رأی دیوان بهتصدیق ذینفعی تنها به

امر مثبت و یک اتفاق مهم در دادرسی اداری 

 محسوب شد.
 

رسیدگی و صدور  نظارت دیوان بر .۵-2-۵

 حكم

 در نظام حقوقی ایران، عليرغم وجود قوانين متعدد

های مدنی، تجاری، كار، كيفری و مالی و در حوزه

مالياتی، حقوق اداری عليرغم اهميت اساسی آن در 

تحقق حقوق عمومی و محدودیت بر دولت، فاقد 

های یک كد حقوقی مستقل مربوط به سازمان

عمومی، فعاليت و نحوه رسيدگی به تخلفات و 

صورت پراكنده باشد كه بهها میایات ناشی از آنشك

 ميان خيل عظيمی از قوانين قابلو ناهمگون در 

قوانين موجد  (.89، 1386، هداوند) دسترسی است

مراجع اختصاصی اداری معموالً ضمن بيان 

صورت مختصر به بيان های مرجع، بهصالحيت

پردازند كه آیين رسيدگی خاص آن مرجع می

اصول و قواعد رسيدگی ازجمله اصول  بسياری از

 خورد.ها به چشم نمیدادرسی منصفانه در آن

در زمان خأل وجود آیين دادرسی اداری اختصاصی، 

ناچار برای تعيين آیين رسيدگی هر مرجع  به

اختصاصی باید به قانون موجد آن رجوع كرد. ماده 

های كميسيون ها، صالحيتقانون شهرداری 100

ای گذرا به آیين رسيدگی دارد و اشارهرا بيان می

این كميسيون دارد و متأسفانه بسياری از اصول و 
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د. شوقواعد دادرسی عادالنه در آن مشاهده نمی

 55ماده  24و تبصره بند  100آنچه از متن ماده 

ها در باب نحوه رسيدگی قانون شهرداری

آید به شرح ذیل است: ماده كميسيون، به دست می

ها در راستای نظارت قانون شهرداری 100

ساز شهری و جلوگيری از وساخت ها برشهرداری

تخلفات ساختمانی و در صورت وقوع، ارائه گزارش 

و رسيدگی این مرجع  100سيون ماده به كمي

موجب این ماده، اعضای این تدوین شده است. به

اند از: یک نفر از اعضای شورای كميسيون عبارت

شهر به انتخاب شورای شهر، یک نماینده از وزارت 

كشور و یک قاضی دادگستری به انتخاب وزیر 

دادگستری كه با اكثریت آراء به صدور رأی مبادرت 

. انتخاب قضات دادگستری ازجمله موارد كنندمی

است كه غالباً از طریق مدیران كل قابل نيابت 

، )كاميار پذیردها انجام میدادگستری استان

شده الزاماً باید ابالغ معرفی (. نماینده202، 1393

قضایی داشته باشد. نماینده شورای اسالمی شهر 

باید از اعضای اصلی شورای اسالمی شهر باشد. 

شورای اسالمی خواه  نابراین معرفی افراد خارج ازب

البدل كه اداری یا معرفی اعضای علیاداری یا غير

ممكن است در آتيه به عضویت شورای اسالمی شهر 

در آیند، محمل قانونی ندارند. انتخاب نماینده 

ها انجام وزارت كشور، از طریق استانداران استان

موجب قانون، هپذیرد. نماینده شهرداری نيز بمی

بدون حق رأی و به جهت ارائه شفاهی گزارشات در 

گردد. هر سه عضو جلسات كميسيون حاضر می

اصلی باید در جلسات شركت كنند، اما مناط صدور 

رأی، رأی اكثریت كه رأی موافق دو عضو است، 

باشد. نظر اعضا در صدور رأی ارزش برابر دارد می

 دارای برتری نيست.به این معنا كه نظر عضو قاضی، 

 نهادهای سایر همانند اداری اختصاصی مراجع

 در خود وظيفه به عمل در است ممكن عمومی

 منحرف جاری مقررات و قوانين آراء، از اصدار

. گردند دعوا طرفين حقوق تضييع باعث و گردیده

 كه نمایدمی ایجاب حاكميت قانون اصل لذا

 نيز مراجع این از صادره آرای و متخذه تصميمات

پور و مهدی) قرار گيرد نظارت و كنترل تحت

 2 بند موجببه مهم این كه (.32 ،1388 مهدیون،

 دیوان دادرسی آیين و تشكيالت قانون 10 ماده

 قرار اداری عدالت عهده دیوان بر اداری، عدالت

 لحاظ به هم صد ماده كميسيون .است گرفته

 هم و است اداری اختصاصی مرجع یک اصولی،

 نظارت شمول تحت ،10 ماده تصریح موجببه

 نظارت .گيردمی قرار اداری عدالت دیوان قضایی

صورت به اداری اختصاصی مراجع آراء بر دیوان

 دیوان فرجامی رسيدگی مشابه و شكلی رسيدگی

 و اساس این بر و شدمی توصيف كشور عالی

 و قوانين نقض لحاظ به صرفاً 15 تصریح مادهبه

 .شدمی رسيدگی مراجع این آراء به مقررات

 تشكيالت قانون 63 در ماده 1392 سال گذارقانون

 این در را دیگری ترتيب دیوان، دادرسی آیين و

 نداشت وجود قانون سابق در كه كرد ایجاد زمينه

 اختصاصی مرجع تخطی صورت در كه صورت بدین

 دیوان برای رسيدگی ماهوی امكان دیوان، رأی از

 قانون 63 ماده تصویب است. مزیت آمده وجود به

 این دوم مرتبه در كه است این ،1392مصوب 

 و شودتكليف می تعيين دیوان ناحيه از موضوع
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 دادرسی اطاله دستخوش اشخاص حقوق دیگر

ها كميسيون و هاهيئت به موردبی ارجاعات از ناشی

 قانون 63 ماده دیگر مزیت از همچنين. شودنمی

 اطمينان این عمومی اذهان در كه است این جدید

 و هاكميسيون چنانچه كه كندایجاد می را

 آرای تبعيت از كنندهرسيدگی اداری هایهيئت

 قضایی نظارت با خودداری ورزند، دیوان صادره

 ،1395 مياب، كوچكی) شد خواهند روروبه دیوان

 قبول صورت در مجدد شكایت در دیوان .(99

 دیوان مشاوران نظر اخذ با رأی نقض از پس شكایت

 رأی اصدار و موضوع در رأی، ورود نقض به

 گامی و مثبت امری ماده، این بينیپيش. پردازدمی

 كه باشدمی رسيدگی تسریع در جهت به جلوروبه

 .شدمی اقدام آن به نسبت ترقبل خيلی باید

 1392 سال از پيش عدالت دیوان آراء كه در آنچه

 در شعب موارد از بسياری در شود،می مشاهده

 مخالف یا مطابق را آن سپس واردشده و موضوع

 قلع ازاحر لزوم همچون مواردی. دانستندمی قانون

 فانصا رعایت لزوم تخلف، جریمه با تناسب لزوم بنا،

 ماهيت در ورود بيانگر ،...و تخریب به حكم عدم و

 .هستند دعوا

 تشخيص به آراء، از در بسياری دیوان شعب

 تبدیلد: انپرداخته ساختمانی تخلف مصادیق

 و كركره نصب 1تجاری، و مسكونی به پاركينگ

اضافه  و انباری به خرپشته تبدیل 2كوچه، به درب

 احداث مسكونی، به زیرزمين تبدیل 3حياط، در بنا

 
 .دیوان عدالت اداری 7607730704707640 دادنامه 1
 .اداری عدالت دیوان 7607730704707677 دادنامه 2
 .اداری عدالت دیوان 7607730704707627 دادنامه 3

 دفتر احداث 4كوچه، تصرف و همكف طبقه در بنا

 را هاآن شعب كه... و 5باغ در حوضچه و كار، سوله

 به حكم و دانسته ساختمانی تخلفات مصداق

 در. است موضوع در ورود بر دال داده است، تخریب

 تعيين عمرانی عمليات مصادیق هم مواردی

 طرح، مسير در كه دیواركشی صورت بدین شود،می

 مشمول تا شودنمی محسوب عمرانی اقدام

 كهاین بگيرد. تشخيص قرار 100 ماده كميسيون

 ساختمانی تخلف مصداق عمرانی عمليات یک

 در مستلزم دخالت و ماهوی تخصصی، امری است،

 فنی، اصول خالف" عبارت از چراكه است موضوع

زیادی  تعابير توانمی "شهرسازی و بهداشتی

 قانون مواد صرف بررسی به دیوان اینجا در. داشت

 ساختمانی تخلفات مصادیق تعيين به و نكرده اكتفا

 دیوان 30 شعبه .است پرداخته عمرانی و عمليات

 ارجاع بال نقض به دیگری، رأی در اداری عدالت

 كه قرار است این از موضوع. ورزدمی مبادرت رأی

 كميسيون رأی نقض درخصوص دیوان آراء عليرغم

 از رأی مرتبه چندین كميسيون این ،100 ماده

. ورزدمی اصرار خود نظر بر و كندنمی تبعيت دیوان

 استناد به...»دارد: می بيان رأیی در دیوان نهایت در

 دیوان رأی شهرداری قانون صد ماده 9 تبصره

 شهرداری یادشده، مراتببه توجهات و اداری عدالت

 هایكميسيون در موضوع طرح برای قانونی مجوز

 نقض به حكم الوصفمع. است نداشته را صد ماده

 شهرداری و گرددمی اعالم و رأی صادر ابطال و

 .اداری عدالت دیوان 7607730704707621 دادنامه 4
 .اداری عدالت دیوان 7607730704707403 دادنامه 5
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 پایان صدور و مذكور پالک از تعرض رفع به مكلف

 مرقوم پالک در موجود واحدهای برای تجاری كار

 رأی این در دیوان .«است قطعی رأی. باشدمی

 رفع به مكلف نيز را شهرداری رأی، نقض بر عالوه

 واقع در. نموده است موقت گواهی صدور و تعارض

 شده، موضوع در وارد دیوان كه گفت توانمی

بجای  و داده قرار بررسی مورد را تصميم صحت

 دیوان كه امری. است داده رأی صد ماده كميسيون

. است كرده اعمال قانونی صریح مجوز هيچ بدون

 تنها دیوان (1385 مصوب) سابق طبق قانون

 و باشدمی رأی نقض و ایرادات بيان به موظف

 تبعيت دیوان رأی از 14 طبق ماده باید كميسيون

. بپردازد رأی اصدار به دیوان، رأی به توجه با و نماید

 رأی كردن جایگزین محق به اساس این بر دیوان

 برای تكليف ایجاد و كميسيون به جای خود

 و امری مثبت اقدام، این ليكن. باشدنمی شهرداری

 بالتكليفی و دادرسی اطاله از جلوگيری جهت در

 اصلیحكم  صدور النهایه دانستندنمی كه بود مردم

 بدین كميسيون؛ یا گيردمی صورت دیوان توسط

 رسيدگی ،1392مصوب  قانون 63 ماده در جهت

 كميسيون تبعيت عدم صورت در موضوعی دیوان

 .گشت بينیپيش
 

 . نتیجه۶

عنوان ابزاری كارآمد جهت كنترل نظارت قضایی به

اعمال نهادهای حكومتی در راستای اعمال قانون 

قوا و حكمرانی خوب مداری، تحقق تفكيک 

 قانون 100 ماده شود. كميسيونشناخته می

 شبه اداری اختصاصی مراجع از یكی شهرداری،

 رسيدگی قانونی منبع ترینمهم كه باشدمی قضایی

 در كه است؛ وسازساخت و ساختمانی تخلفات به

 رسيدگی مورد تجدیدنظر و بدوی كميسيون دو

 به مجدد، اعتراض صورت در و گيرندمی قرار

 قانون طبق مذكور، هایكميسيون تصميمات

 اداری، عدالت دیوان دادرسی آیين و تشكيالت

 شعب به مقررات و قوانين نقض حيث از منحصراً

 یک دیوان، رسيدگی .گرددمی ارسال مذكور دیوان

 ورود دیوان یعنی است؛ ماهوی رسيدگی نوع

 كند؛نمی صادر ماهوی متصمي ولی كند،می ماهوی

 ابطالی و شدهبررسی آرای در كه گونههمان

 كه اداری عدالت دیوان توسط 100 ماده كميسيون

 نتيجه این به باشند،می رأی هزار 5 از بيش

 كنار در ماهوی رسيدگی با تنها دیوان، كه رسيدیم

 ابطال و نقض به اقدام تواندمی شكلی رسيدگی

 دیوان درواقع. كند صادر مذكور كميسيون آرای

 تصميمات و آرا تواندمی تنهانه اداری، عدالت

 ابطال و نقض را مذكور قانون 100 ماده كميسيون

 اما. كندمی نيز تصحيح و اصالح را هاآن بلكه كند؛

 دیوان، 1392 مصوب قانون 63 ماده به توجه با

 خود صادره رأی به نسبت كميسيون كه درصورتی

 با ندهد، قرار ملحوظ را دیوان رأی و كند اصرار

 دیوان، تجدیدنظر شعب ذینفع، مجدد شكایت

 هم ماهوی تصميم ماهوی، رسيدگی بر عالوه

گيرد. در صورت تخطی شهرداری و كميسيون می

از وظایف خود، نه تنها با نقض حقوق ارتفاقی 

)همچون حق ارتفاع مجاز، حق  شهری شهروندان

بر منظر و حق استحكام بنا و... همسایگان و سایر 

تری رو هستيم بلكه شاهد آثار مخربذینفعان( روبه
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زیست شهری همچون آلودگی و از بين رفتن محيط

های شدید های شهری، ترافيکو امحا زیرساخت

باشيم. بر این اساس گستره ذینفعان، باید و... می

صورت موسع تفسير گردد و تضييع حق به تروسيع

جای قيد نفع شخصی و مستقيم، از احتمال و به

 عقالیی نفع صحبت شود.

مداری توصيه در این راستا و در جهت رعایت حق

شود كه همچون مقررات آیين دادرسی كيفری می

نهاد اعطا های مردمكه امكان اقامه دعوا به سازمان

ختصاصی اداری و شود، در دعاوی مراجع امی

ازجمله كميسيون ماده صد كه حقوق عمومی 

تک توان برای تکگردد و نمیشهروندان نقض می

ها حق شخصی نقض شده را مشاهده كرد، به آن

نهاد اجازه داده شود تا در حوزه این نهادهای مردم

دارند، بتوانند  تخصصی خود و با اقبالی كه نزد مردم

دعوا مبادرت نموده و ذینفع عنوان ثالث به اقامه به

دعاوی كميسيون شناخته شوند. از طرفی تكيه 

تواند جوابگوی مداری نمیصرف به اصل قانون

ها و اقدامات غيرقانونی نهادهای عمومی رویزیاده

های اختياری باشد. این مهم در نظارت بر صالحيت

اهميت دوچندان دارد، چراكه نقض صالحيت و 

صورت نقض عبارات فاً بهمداری صراصل قانون

باشد. به علت فقدان آیين دادرسی قانونی نمی

مدون و نبود بسياری از اصول دادرسی منصفانه در 

كميسيون نظارت دیوان بر كميسيون نظارتی ناقص 

و دارای كمبودهای فراوان است. به این معنا كه تا 

زمانی كه آیين رسيدگی اختصاصی كميسيون ماده 

و اصول دادرسی منصفانه در آن  صد تصویب نگردد

توان از نظارت درست و اصولی لحاظ نگردد، نمی

دیوان سخن گفت لذا دیوان باید، در نبود این آیين 

رسيدگی اختصاصی، عالوه بر اصول كالسيک 

ها همچون قانونی بودن، رعایت چارچوب صالحيت

و اصل برابری و...، به اصول حقوق اداری نوین 

ع، اصل تناسب، اصل توجه به همچون اصل استما

عوامل مرتبط با موضوع، اصل انتظار مشروع و... 

این اساس از اصول نوین حقوق  توجه نماید. بر

شود كه متأسفانه دیوان عدالت اداری اداری یاد می

نسبت به این اصول غافل بوده و از استناد به آن 

 كند.خودداری می
 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهيه و تدوین بهكليه نویسندگان 

 اند.پژوهش حاضر مشاركت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.
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 .1393 قضایيه، قوه انتشارات

 دادرسی آیين مختصر محمدمهدی، توكلی، -

 نوین، طرح انتشارات تهران، ششم، مدنی، چاپ

1395. 

 دولت توسط اراضی تملک محمد، ،یبزرگ جامه -

 مسلم، انتشارات همدان، اول، چاپ ها،شهرداری و

1369. 

 در مبسوط محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -

 كتابخانه تهران، چهارم، چاپ حقوق، ترمينولوژی

 .1388، دانش گنج

 تهران، چاپ اول، عمومی، حقوق آندره، دوميشل، -

 .1376 دادگستر، نشر

( پژوهش و آموزش معاونت) اداری عدالت دیوان -

 عدالت دیوان شعب در قضایی رویه نخست، دفتر

 عدالت دیوان قضایيه قوه تهران، چاپ اول، اداری،

 .1391 اداری،

 ابوالفضل، درویشوند، محمدجواد؛ زاده،رضایی -

 اداری گيریتصميم هایبایسته از رخیب بر تاملی»

 فصلنامه ،«اداری عدالت دیوان شعب آرای پرتو در

 .1393هشت،  شماره عمومی، حقوق دانش

 تخلفات تعامل فضایی تحليل» علی، آبادی،زنگی -

 ، مجله«زلزله از ناشی پذیریآسيب و ساختمانی

 فضا، آمایش و ریزیبرنامه -انسانی علوم مدرس

 .1389، دو شماره

 دوره) مدنی دادرسی آیين عبداهلل، شمس، -

 تهران، یكم، و بيست نخست، چاپ جلد ،(پيشرفته

 .1388 ميزان،

 در ساختمانی تخلفات زیداهلل، قوشچی، صمدی -

 انتشارات تهران، چاپ ششم، ایران، حقوقی نظام

 .1392 جنگل،

 در ساختمانی تخلفات زیداهلل، قوشچی، صمدی -

 رسيدگی شيوه تخلف انواع) ایران حقوقی نظام

، جنگل انتشارات چاپ اول، تهران، ،(آراء اجرای

1377. 

 عادالنه، ترجمه دادرسی ليال، اشرفی، فریده، طه، -

 .1386 ميزان، تهران، چاپ اول،

فانی، محمدرضا،  صميمی،عبدالرضا،  زاده،عباس -

 آن افزایش هایروش و درآمد با آشنایی ابوالفضل،

 آموزشی معاونت تهران، اول،چاپ  ها،شهرداری در
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 سازمان روستایی و شهری مدیریت پژوهشكده

 .1390كشور،  كل هایدهياری و هاشهرداری

 صد ماده كميسيون عبدالرضا، زاده،عباس -

 شركت انتشارات اول، تهران، چاپ شهرداری،

 .1389 داده، استاتيرا

 اصول اجمالی معرفی» اكبر،علی فرحزادی، -

 هایدیدگاه فصلنامه ،«اسالمی دادرسی در بنيادین

 .1379 ،نوزده و بيستهای شماره حقوقی،

 كليدی واژگان بازشناسی محمد، فرخی، -

 چاپ اول، تهران، شهرداری(، مقررات و اصالحات)

 .1384 یزد، شركت تعاونی ستاوند انتشارات

 عوارض زمانهم وصول» عباس، حامد، قاسمی -

 صادره آرا در مندرج هایجریمه و شهرداری

 ،«شهرداری قانون صد ماده موضوع هایكميسيون

 ،سی و هشت شماره حقوقی، تحقيقات مجله

1382. 

چاپ  قضایی، رویه پرتو در شهر غالمرضا، كاميار، -

 .1395 مجد، انتشارات اول، تهران،

 شهرسازی، و شهری حقوق غالمرضا، كاميار، -

 .1393 مجد، تهران، ششم، چاپ

 تحول سير بررسی غالمرضا، مياب، كوچكی -

 قانون در اداری عدالت دیوان صالحيت و ساختار

 نشر اول، تهران، اداری، چاپ عدالت دیوان جدید

 .1395 بينه، نگاه

 كميسيون -شهرداری كميسيون اميد، محمدی، -

 77 ماده كميسيون -شهرداری قانون 100 ماده

 عالی شورای 5 ماده كميسيون-شهرداری قانون

 انتشارات تهران، اول، چاپ معماری، و شهرسازی

 .1396 جنگل،

 دادرسی آیين قانع، رامتين،اميد،  محمدی، -

 چاپ اول، شهرداری، قانون 100 ماده كميسيون

 .1397 جنگل، جاودانه انتشارات تهران،

 چاپ چهارم، فارسی، فرهنگ محمد، معين، -

 .1387 ساحل، انتشارات تهران،

 و دادخواهی حقوق» علی، حسن زادگان،مؤذن -

 ،«ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در دفاع

 .1377 ،شماره نه قضایی، حقوق هایدیدگاه نشریه

 شهرداری قانون صد ماده مقدم، محمد،موسوی -

 حقوق انتشارات تهران، چاپ اول، قضایی، رویه در

 .1395 امروز،

 گزارش» ابراهيم، مهدیون،حميد،  پور،مهدی -

 تا 412 سؤال به پاسخ: استان قضایی نشست

 .1388 ،و هفتپنجاه  شماره قضاوت، مجله ،«414

 بررسی» اسفندیار، نظری،محمد،  نرگسيان، -

 هایچالش ها،شهرداری قانون صد ماده كميسيون

 بر تكيه با) آن از رفتبرون راهكارهای و موجود

 حقوق، مطالعات مجله ،«(اداری عدالت دیوان آرای

 .1400 ،هفده شماره

 اساسی، هایآزادی و بشر حقوق محمد، هاشمی، -

 .1388 ميزان، تهران، چاپ سوم،

 اداری عام قانون تدوین پيشنهاد» مهدی، هداوند، -

 سه، شماره عمومی، حقوقی مجله ،«ایران در

1386. 
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 در اداری اختصاصی هایدادگاه مهدی، هداوند، -

 اول، تهران،چاپ  عادالنه، دادرسی اصول پرتو

 .1389 خرسندی، انتشارات
 


