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 73 ...............................................................................................................  13/11/1311 مورخ 131/11/7 شماره هینظر 
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 71 ....................................................................................................................................................................... یدیکل نکات
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 01 ............................................................................................................ یادار عدالت وانید یتخصص و یعموم أتیه یآرا
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 01 .............................................................................................................................  11/11/1370 مورخ 31 شماره یرا 

 11 ...........................................................................................................................  11/13/1307 مورخ 111 شماره یرا 
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 11 ..........................................................................................................................  1316/ 13/10 مورخ 011 شماره یرا 
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 111 ...........................................................................................................  11/10/1311 مورخ 1633/11/7 شماره هینظر 

 111 .................................... یساختمان پروانه( در مندرج تراکم ای مساحت) بر زائد یبنا احداث -چهارم مبحث
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 113 ............................................................................................................................  11/11/1377 مورخ  3 شماره یرا 

 113 ..........................................................................................................................  11/11/1370 مورخ  31 شماره یرا 

 113  ......................................................................................................................... 17/13/1301 مورخ 111 شماره یرا 
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 111 .......................................................................................................................  11/13/1307  مورخ  111 شماره یرا 

 111 .........................................................................................................................  16/13/1307 مورخ 136 شماره یرا 
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 133 .................................................................................................................... یادار عدالت وانید یعموم اتیه یآرا: الف
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 133 ...........................................................................................................................  11/11/1370 مورخ 31 شماره یرا 

 133  ......................................................................................................................... 11/11/1301 مورخ 360 شماره یرا 

 131 .........................................................................................................................  11/13/1307 مورخ 111 شماره یرا 

 131  ........................................................................................................................... 16/11/1300 مورخ 31 شماره یرا 

 136  ......................................................................................................................... 13/13/1313 مورخ 177 شماره یرا 

 136 ...........................................................................................................................  11/11/1317 مورخ 31 شماره یرا 

 137 ................................................................................................................... یادار عدالت وانید یتخصص اتیه یآرا: ب

 137  ........................................................ اسناد و یشهرساز عمران، یتخصص اتیه 17/11/1316 مورخ 311 شماره یرا 

 130  .................... عیصنا و ستیز طیمح ،یاراض یتخصص أتیه 31/13/1317 مورخ 1711171116111113  شماره یرا 

 131 .................................................................................................................................. هییقضا قوه یحقوق کل اداره اتینظر

 131  ................................................................................................................. 11/16/1370 مورخ 3311/7 شماره هینظر 

 131  ........................................................................................................... 11/16/1301 مورخ 7/11/1177 شماره هینظر 

 131  ................................................................................................................. 11/11/1303 مورخ 3103/7 شماره هینظر 

 131  ................................................................................................................... 13/11/1303 مورخ 611/7 شماره هینظر 

 131 ..................................................................................................................  13/13/1306 مورخ1116/7 شماره هینظر 

 131 .................................................................................................................  17/11/1307 مورخ 1716/7 شماره هینظر 

 131 .................................................................................................................  11/11/1311 مورخ 1710/7 شماره هینظر 

 131  ................................................................................................................. 31/11/1311 مورخ 3713/7 شماره هینظر 

 131  ................................................................................................................... 11/13/1311 مورخ 370/7 شماره هینظر 

 133 .............................................................................................................  31/11/1313 مورخ 7/13/116 شماره هینظر 

 133  ........................................................................................................... 16/17/1311 مورخ 7/11/1733 شماره هینظر 

 133 ...........................................................................................................  11/17/1316 مورخ 7/16/1167 شماره هینظر 

 131  ........................................................................................................... 17/11/1317 مورخ 7/17/1030 شماره هینظر 

 137 .................................................................... آن بودن استفاده رقابلیغ ای نگیپارک احداث عدم -ششم حثمب

 131 ......................................................................................................................................................................... بحث طرح

 111 ..................................................................................................................................................................... یدیکل نکات

 111 ..................................................................................................................................................... مربوط مقررات و نیقوان

 111  .............................................................. انقالب یشورا 17/16/1310 یالحاق یشهردار قانون 111 ماده 1 و 1 تبصره 

 111 ....................................................................................................................... یادار عدالت انوید یعموم أتیه یآرا

 111  ......................................................................................................................... 11/11/1303 مورخ 113 شماره یرا 

 116  ......................................................................................................................... 17/11/1306 مورخ 310 شماره یرا 

 116  ....................................................................................................... 11/11/1306 مورخ 1301 یال 1377 شماره یرا 
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 117  ........................................................................................................................... 16/11/1300 مورخ 31 شماره یرا 

 110  ........................................................................................................................... 11/11/1311 مورخ 17 شماره یرا 

 110 .........................................................................................................................  13/11/1311 مورخ 116 شماره یرا 

 111    ....................................................................................................................... 11/11/1313 مورخ 110 شماره یرا 

 111 .................................................................................................................................. هییقضا قوه یحقوق کل اداره اتینظر

 111 .................................................................................................................  11/11/1371 مورخ 6011/7 شماره هینظر 

 111 ...................................................................................................................  13/11/1303 مورخ 611/7 شماره هینظر 

 161 .................................................................................................................  11/13/1301 مورخ 7/1631 شماره هینظر 

 161 ................................................................................................................  13/16/1301 مورخ 7/3111  شماره هینظر 

 161 .................................................................................................................  13/17/1300 مورخ 7/3113 شماره هینظر 

 161  .................................................................................................................. 10/11/1311 مورخ 7/311  شماره هینظر 

 161  ................................................................................................................. 11/11/1311 مورخ 1113/7 شماره هینظر 

 163 ....................................................................................................................................... معابر به تجاوز -هفتم مبحث

 161 ......................................................................................................................................................................... بحث طرح

 166 ..................................................................................................................................................................... یدیکل نکات

 171 ..................................................................................................................................................... مربوط مقررات و نیقوان

 171  .............................................................................................................. یشهردار ونقان 111 ماده 6 و 1 یها تبصره 

 171  ................................................................................................یشهردار قانون 111 ماده 3 و 3 یها تبصره و16 ماده 

11/13/1311 مصوب یشهر عمران و یسازنو قانون( 11) ماده اصالح قانون ییاجرا نامهنییآ 1 ماده ج بند  

 173  ............................................................................................................................................................... رانیوز اتیه

 173 .............................................................................................................. یادار عدالت وانید یعموم أتیه یآرا

 173  ......................................................................................................................... 13/11/1376 مورخ 106 شماره یرا 

 173 ...........................................................................................................................  11/11/1370 مورخ 31 شماره یرا 

 173 ....................................................................................................................  17/11/1301 مورخ 73-73 شماره یرا 

 173 .........................................................................................................................  11/17/1301 مورخ 316 شماره یرا 

 171  ......................................................................................................................... 10/11/1301 مورخ 737 شماره یرا 

 171 .......................................................................................................................  13/11/1306 مورخ 1311 شماره یرا 

 176 .........................................................................................................................  11/11/1311 مورخ 173 شماره یرا 

 176 ......................................................................................................................هییقضا قوه یحقوق کل اداره اتینظر

 176 ...............................................................................................................  11/116/1300 مورخ 3363/7 شماره هینظر 

 177 .................................................................................................................  10/17/1300 مورخ 3117/7 شماره هینظر 

 177 .................................................................................................................  11/11/1311 مورخ 3117/7 شماره هینظر 

 170 .................................................................................................................  16/16/1311 مورخ 1101/7 شماره هینظر 

 170 ...............................................................................................................  10/11/1313 مورخ 33/13/7 شماره هینظر 
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 101 .........................................................................................................................................یرکاربرییتغ -هشتم مبحث

 103 ......................................................................................................................................................................... بحث طرح

 103 ..................................................................................................................................................................... یدیکل نکات

 111 ..................................................................................................................................................... مربوط مقررات و نیقوان

 111 .........................................  11/13/1311 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 11 ماده 1 بند 

مصوب شهرداریها قانون 111 ماده یک تبصره اصالح و 11 ماده به تبصره دو الحاق قانون موضوع 11 ماده 13 بند تبصره 

 111 ............................................................................................................................................... سنا مجلس 17/11/1311

 111  .................................................. اسالمی شورای مجلس 11/11/1366 مصوب انپزشک مطب محل قانون واحده ماده 

 111  ........................................ اسالمی شورای مجلس 13/11/1377 مصوب مجله و روزنامه دفاتر محل قانون واحده ماده 

 مجلس 13/11/1300 مصوب ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( 1) ماده اصالح قانون  

 113 ............................................................................................................................................................. یاسالم یشورا

 113 ...................................................  11/11/1311 مصوب رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتأس قانون 7 ماده 

 113  ................... یاسالم یشورا مجلس 11/11/1371 مصوب کشور پزشکی جامعه مداوم آموزش قانون 1 ماده 3 تبصره 

 113  .............. رانیوز اتیه 11/11/1376 مصوب کشور کیپزش جامعه مداوم آموزش قانون اجرایی آییننامه 3 ماده 1 بند 

31/13/1370 مصوب وابسته و یپزشک یها حرفه شاغالن یحرفها و یصنف تخلفات به یدگیرس یانتظام ننامهییآ 1 ماده 

 113 ................................................................................................................................................................ رانیوز اتیه

 111  ............................... یمل یشورا مجلس 10/10/1313 مصوب یمدن قانون 101 و 101 و 171 و 371 و 131 و 3 مواد 

 111  ................................................................... ملی شورای مجلس 16/11/1333 مصوب آپارتمانها تملک قانون 1 ماده 

 116 ............................................................................................. کشور یعال وانید و یادار عدالت وانید یعموم أتیه یآرا

 116 ..................................................................................................................... یادار عدالت وانید یعموم اتیه آراء: الف

 116 ..........................................................................................................................  13/11/1371 مورخ 171شماره یرا 

 116  ......................................................................................................................... 11/17/1371 مورخ 116 شماره یرا 
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 مقدمه

و متشکل  ی در محدوده قانونی شهربه تخلفات ساختمان یدگیرس یکه در راستاقانون شهرداری  111ماده  ونیسیکم

، همواره رتبه اول تا سوم را در شودیم از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و یک نفر قاضی تشکیل

. سبب این امر را 1وده استبیشترین شکایات از آرای صادره از مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دارا ب

های ساختمانی و ساخت و احداث بنا به سبب تالقی و توان در مقتضا و ماهیت اختالف برانگیز فعالیتهرچند می

تعارض اصل مالکیت و منافع اشخاص با اصول شهرسازی جستجو نمود، اما مهمترین عامل این موضوع را باید مواد 

بسیار و اختیاری بودن صدور هریک از آرای تخریب و جریمه در ماده صد  قانونی مربوط دانست که با ابهامات

را فراهم  111های ماده قانون شهرداری، در موارد متعدد موجبات طرح شکایات بسیار از آرای صادره از کمیسیون

کسب یا محل قانون شهرداری صالحیت تصمیم گیری در مورد تعطیلی  11ماده  13ساخته است. عالوه بر این بند 

بنا گردیده اند را در صالحیت  بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاریی که پیشه و یا تجارت

 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قرار داده است که اعتراض به تصمیم این کمیسیون مبنی بر تعطیلی اماکن 

 ر را در بر می گیرد.فوق الذکر، قسمت قابل توجهی از دعاوی علیه کمیسیون مذکو

و آرای صادره از آنها مطرح است که در این مجموعه  111های ماده موضوعات بسیاری در خصوص کمیسیون

قانون شهرداری با عناوین صالحیت زمانی و  111نه موضوع مرتبط با جهات اعتراض به آراء کمیسیون ماده 

، صالحیت کمیسیون ماده بیتخره ب ر صدور رایجغرافیایی کمیسیون ماده صد، صالحیت کمیسیون ماده صد د

 یاحداث بنا ی،تراکم مندرج در( پروانه ساختمان ایزائد بر )مساحت  یاحداث بنا، مهیجره ب صد در صدور رای

اصول حاکم بر  ی وکاربر رییتغ ،تجاوز به معابر ،استفاده بودن آن رقابلیغ ای نگیعدم احداث پارک، بدون پروانه

صد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مستندات قانونی و نکات پیرامون آن تشریح و  ماده ونیسیدر کم یدگیرس

عالوه بر این با عنایت به دامنه وسیع صالحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به شود. تحلیل می

و پاسخ ها در خصوص  تخلفات ساختمانی و ابهامات قانونی، در پایان کتاب مجموعه ای از مهمترین پرسش

صالحیت کمیسیون مذکور با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری که در نشست های تخصصی دیوان عدالت 

امید است خوانندگان محترم اداری با اعضای کمیسیون ماده صد استان ها مطرح شده است به پیوست ارائه می شود. 

 موعه بیفزایند.با ارائه نظرات ارزشمند خود بر غنای این مج

                                                           
در رتبه دوم بیشترین شکایت در دیوان  11113دارای فراوانی 1316، در سال 11133دارای فراوانی  1311در سال  111اعتراض به آرای کمیسیون ماده .  1

 شکایت، در صدر بیشترین شکایات در حوزه معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی قرار گرفته است.  1313نیز با  1317عدالت اداری و در سال 



 

 

محمود  ، جناب آقایدکتر محمدحسن پیرزاده؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلسدر پایان از زحمات جناب آقای   

ی؛ مدیرکل آموزش، جناب آقای ی، جناب آقای صادق نجارفیروز جافریدونی فرد؛ مدیرکل پیشگیری و پژوهش

 که پژوهش زهرا علی پور؛ معاون اداره کل سرکار خانم دکتر محمدعلی عابدینی؛ معاون اداره کل آموزش و

دکتر ان جناب آقاینظارت الزم را جهت آماده سازی پژوهش حاضر به عمل آورده اند، همچنین از  همکاری و

پژوهشگران محترمی که  ،علی سهرابلو و حسن محمدی ،عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران ؛مرتضی نجابت خواه

و جناب آقای علی ویس کرمی و سرکار خانم مریم  همکاری داشته اندا این معاونت در تهیه و تدوین این نوشتار ب

تشکر و  ،نده ارا برعهده داشت پرسش و پاسخ مربوط به کمیسیون ماده صدبخش دوین و تنظیم تکریم جوزانی که 

 آید.قدردانی به عمل می

این نظران ، از همه صاحباشتباهز خطا و علمی اتالش بشری از جمله این  دستاوردهایبا عنایت به مصون نبودن 

 د.تقاضامندیم از ارائه نظرات صائب خویش در جهت ارتقای کیفیت این اثر دریغ نورزن حوزه

 

           

 وهشحقوقی، پیشگیری و پژت معاون                                                                                                  
 دیوان عدالت اداری                                              

 



 

 

 

 

 قانون شهرداری 911ماده 

ـ مالکین اراضی و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی 111ماده 

 و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود واند از عملیات ساختمانی ساختمانتشهرداری می

 اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

خالف  یو بناها ساتیقلع تأس ،یبهداشت ای یفن ای یـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز1تبصرة 

شروع به احداث شده  ایساختمان احداث  ی،بدون پروانه شهردار ایخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد مش

 یکیکشور و  ریبه انتخاب وز وروزارت کش ندهیمرکب از نما ییهاونیسیموضوع در کم ،یشهردار یباشد به تقاضا

شود. ین شهر به انتخاب انجمن مطرح مانجم یاز اعضا یکیو  یدادگستر ریبه انتخاب وز یاز قضات دادگستر

خود را کتباً ارسال دارد، پس  حاتیروز توض 11که ظرف  دینمایاعالم م نفعیپس از وصول پرونده به ذ ونیسیکم

 یادا یبرا یکه بدون حق رأ یشهردار ندهیحضور نما است موضوع را با فمکل ونیسیمدت مذکور کم یاز انقضا

از ادامه  یکه شهردار یدر موارد .برحسب مورد اتخاذ کند میتصم ماه کیمدت کند، ظرف یشرکت م حاتیتوض

 خیتار هفته از کیکند مکلف است حداکثر ظرف یم یریمخالف مفاد پروانه جلوگ ایساختمان بدون پروانه 

به موضوع  نفعیذ یبه تقاضا ونیسیکم صورت نیرایدرغ .دیمذکور مطرح نما ونیسیرا در کم وضوعم یریجلوگ

از  دیکه نبا یاز بنا باشد مهلت مناسب یقسمت ایبر قلع تمام  ونیسیکم میتصم کهی خواهد کرد. درصورت یدگیرس

کند. هرگاه مالک درمهلت  غمزبور را به مالک ابال میمکلف است تصم ی. شهرداردینمایم نییدوماه تجاوز کند تع

وصول عوارض  ینامه  اجرانیآن را طبق مقررات آئ نهیهز رأساً اقدام کرده و یشهردار دیمقرر اقدام به قلع بنا ننما

 .خواهد نمود افتیاز مالک در

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی 1تبصرة 

ملک از نظر مکانی )در بر  تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیتمسکونی کمیسیون می

ای که متناسب با نوع استفاده از بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنبن ههای فرعی و یا کوچهای اصلی یا خیابانخیابان

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به 

تر و از سه برابر ارزش معامالتی برای هر متر مربع بنای ریمه نباید از حداقل یک دوم کموصول جریمه اقدام کند )ج
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نفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده اضافه بیشتر باشد(. در صورتی که ذی

رد نسبت به صدور رأی را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مو

 تخریب اقدام خواهد نمود.

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی 3تبصرة 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی و صنعتی و اداری کمیسیون می

ای که متناسب با نوع بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنهای فرعی و یا کوچه بنهای اصلی یا خیابانابان)در بر خی

استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن 

تر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان ر کمنسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو براب

نفع از پرداخت جریمه خودداری کرد تر باشد(. در صورتی که ذیبرای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش

 شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بکند.

 به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.کمیسیون در این مورد نسبت 

ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و 3تبصرة 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

ی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش مجوز یک دهم ارزش معامالت

نفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان تر است از ذیدریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

 خواهد شد.عمل  3و  1های را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون 1تبصرة 

ای که حداقل یک برابر و تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمهمی

مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند )مساحت حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر 

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ متر مربع می 11هر پارکینگ با احتساب گردش 

 باشد.پایان ساختمان می

سازی بر ( در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نو17/16/1310ـ )اصالحی 6تبصرة 

های مصوب رعایت برهای اصالحی را بکند، در صورتی که بر خالف پروانه و یا اساس پروانة ساختمان و طرح

بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به 

حکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی عدم است ندکمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف مان

 است. 111های مادة در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون



 1//    ماده صد قانون شهرداری

 
 

فند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به کل( مهندسان ناظر ساختمانی م17/16/1310ـ )اصالحی 7تبصرة 

ها و محاسبات فنی ن با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهگردد، از لحاظ انطباق ساختمامسوولیت آنان احداث می

ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. 

 هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح

قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد،  111در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة 

شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف 

مانی حسب مورد با توجه به اهمیت است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساخت

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی  6موضوع به 

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای  111تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

انة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار اعالم انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پرو

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة می

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه  6بمدت حداکثر  111کمیسیون مادة 

 ن شهرداری خودداری کند. ساختما

و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع  نمایندها نظارت مأمورین شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان

جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی 

رتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة شود و در صوبه تخلف آنان رسیدگی می

 جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می

مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام  استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم

 کند.

 ،ها( دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمان17/16/1310ـ )اصالحی 0تبصرة 

تاریخ انجام معامله را که توسط  های ناتمام گواهی عدم خالف تاگواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان

 6هایی که قبل از تصویب قانون د. در مورد ساختماننماینشهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید 

( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده 13/11/1311ها )قانون شهرداری 111تبصره الحاقی به مادة 

د گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگرد

 باشد.و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می
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هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی در مورد ساختمان

نا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد ب

 باشد.تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می

هایی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، ( ساختمان17/16/1310ـ )الحاقی 1تبصرة 

 باشند.اری معاف میقانون شهرد 111صادر شده است از شمول تبصرة یک مادة 

قانون شهرداری هر گاه شهرداری  111( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 17/16/1310ـ )الحاقی 11تبصرة 

یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به 

باشند که در صدور رأی قبلی میبود که اعضای آن غیر از افرادی خواهد  111این اعتراض کمیسیون دیگر مادة 

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است.شرکت داشته

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب ( آیین17/16/1310ـ )الحاقی 11تبصرة 

 تجدیدنظر خواهد بود.الی یکبار قابلانجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی س



 

 

 
 

 کلیات
 

امر، در  نیرساند. متعاقب ا بیرا به تصو هیقانون بلد 1106در سال  یدوره قانونگذار نیدر اول یمل یشورا مجلس 

و  یشهردار لیقانون تشک 11/1310/ 13 خیشد. در تار هیقانون بلد نیگزیجا یگریقانون د 1311/ 11/ 31تاریخ 

 خیها و سرانجام در تار یشهردار یقانون الیحه 1331/ 11/ 11 خی. در تاردیرس بیا و قصبات به تصوانجمن شهره

 یها مورد اصالحات و الحاقات متعددقانون در طول سال نی. ادیرس بیبه تصو یقانون  شهردار 1333/ 13/ 11 

ی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون ابه موجب قانون اصالح پاره 1331/  11/ 17 خیقرار گرفت؛ از جمله در تار

به تخلفات  یدگیرس یبرا ونقان نیا 1. تبصره دشالحاق  به قانون شهرداری و دو تبصره  آن 111ماده شهرداری، 

انجمن شهر را  ندهیشهرستان آن حوزه و نما یدادگستر ندهیمرکب از فرماندار با بخشدار و نما یونیسیکم یساختمان

با موافقت وزارت  دیخارج از محدوده شهرها با یبود که اقدامات شهرسازمقرر داشته  1تبصره و کرده  ینیبشیپ

قانون  111ماده  کیو اصالح تبصره  11الحاق دو تبصره به ماده »قانون  به موجب 111ماده  1کشور باشد. تبصره 

الحاق »قانون   10/16/1316 خی. متعاقب آن در تارشدبه شکل موجود اصالح  1311/ 17/1 خیدر تار« هایشهردار

به موجب   0الى  1 یهاتبصره 1310/ 1 6/ 17 خی. در تاردیرس بیبه تصو «یقانون شهردار 111شش تبصره به ماده 

. شد به ماده مذکور الحاق نیز 11 و  11 ،1 یهاتبصرهو  اصالح یبه شکل فعلالیحه قانونی مصوب شورای انقالب، 

و اصالح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، از نظر تعیین حوزه صالحیت  بررسی فرآیند تاریخی الحاق

 مفید بوده و در مبحث اول به آن پرداخته می شود.

، کمیسیون ماده صد 11/13/13111قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  11ماده  1بند  

سوب نموده و رسیدگی به اعتراض از آراء کمیسیون مذکور را در قانون شهرداری را از جمله مراجع شبه قضایی مح

 صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار داده است. در این خصوص چند نکته قابل توجه می باشد:
 

 ذی نفع در دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری 

ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اینکه ماده یک قانون در قانون تشکیال "نفع"با عنایت به اطالق مفهوم 

مسئولیت مدنی نیز ضرر مادی و معنوی را قابل جبران اعالم کرده است، منظور از نفع، تنها نفع مادی نیست. لذا 

ع نفچنانچه اقدام یا تصمیم دستگاه یا مامور دولتی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی به شاکی گردد، شاکی ذی

 شود.تلقی می

                                                           
 اختیارات دیوان به قرار زیر است: صالحیت و حدود -11ماده  1

های مالیاتی، هیأت حل هایی مانند کمیسیونو کمیسیون یبه تخلفات ادار یدگیرس یها أتیرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ه 

 ین و مقررات یا مخالفت با آنهاها منحصراً از حیث نقض قوان( قانون شهرداری111اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )
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کند که ظرف ده نفع اعالم میکمیسیون پس از وصول پرونده به ذی»ماده صد قانون شهرداری،  1مطابق تبصره  

که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد  در مواردی... . روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد 

موضوع را در کمیسیون مذکور  ،هفته از تاریخ جلوگیریظرف یک کند مکلف است حداکثرپروانه جلوگیری می

 «موضوع رسیدگی خواهد کرد.ه ب نفعذیتقاضای ه صورت کمیسیون ب مطرح نماید در غیر این

 طیاز شرا یکی، 1311مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 11مطابق ماده از سوی دیگر 

قانون  17به موجب ماده  گرید یاست. از سو ینفع بودن شاکیذ ،یبه دعاو یادارعدالت  وانیشعب د یدگیرس

 یقانون ندهینما ایمقام قائم ای لیوک اینفع یذ یکنند که از سویم یدگیرس یاتیتنها به شکا وانیالذکر، شعب دفوق

 شده باشد. مطرح یو

  شوند:شهرداری در دیوان، به دو دسته تقسیم مینفعان در رابطه با اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد قانون ذی

با  نفعانی که در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده صد، در دعوا حضور دارند:ذی دسته اول:

گیرد، عنایت به اینکه طرح تخلف در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، معموال از سوی شهرداری صورت می

نفع اجازه ماده صد قانون شهرداری، به ذی 1است. عالوه بر این تبصره  نفع نیز به شهرداری واگذار شدهتشخیص ذی

داده است تا در صورت عدم طرحِ تخلف توسط شهرداری در کمیسیون ماده صد تا مدت یک هفته از تاریخ 

-نفع تنها در صورتی میجلوگیری از ساخت و ساز، موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید. در این مورد ذی

واند بدواً موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح کند که شهرداری آن را تا مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از ت

 ساخت و ساز در کمیسیون مطرح نکند.

نفعانی که در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده صد به عنوان طرف اصلی دعوا در دسته دوم: ذی

فعان از سوی شهرداری، به عنوان ذینفع شناسایی نشده و در ندر بعضی موارد، بعضی ذیدعوا حضور ندارند: 

در مرحله  "ورود ثالث"اند. در این شرایط در مورد نفع مطرح شدهکمیسیون، اشخاص دیگری به عنوان ذی

 به رای کمیسیون مذکور، دو نظر قابل طرح است: "اعتراض ثالث"رسیدگی کمیسیون و 

دادرسی در مراجع شبه قضایی، قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان  در موارد سکوت قانون در مورد آیین -1

در قانون آیین دادرسی مدنی،  "اعتراض ثالث"و  "ورود ثالث"قانون مادر حاکم است و با عنایت به پیش بینی 

 امکان ورود و یا اعتراض در مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیز وجود دارد.

جزء قواعد خاص آیین دادرسی است )از جمله اعتراض ثالث که  "اعتراض ثالث"و  "ورود ثالث"مقررات  -1

شود(؛ لذا تحقق آن در مراجع شبه قضایی نیاز به تصریح قانونی جزء طرق فوق العاده تجدیدنظر خواهی محسوب می

بینی نشده است، امکان ورود اده صد پیشدر کمیسیون م "اعتراض ثالث"و  "ورود ثالث"دارد. بنابراین از آنجا که 

 به دعوا در کمیسیون و یا اعتراض به رای کمیسیون وجود ندارد.

قانون آیین دادرسی مدنی مراجع شبه قضایی را در عداد مراجعی که قانون  مزبور بر آنها  1با عنایت به اینکه ماده 

تر به نظر می رسد. اما در صورت ور، نظر دوم صحیحالزم االتباع است نیاورده است و با توجه به استدالالت مذک

 اند، نفعانی که در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده صد در دعوا حضور نداشتهپذیرش نظر دوم، آن دسته از ذی
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توانند در مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد به عنوان ثالث وارد شده یا نسبت به آراء صادر شده از نمی

های اساسی بشر و اصول رسد با عنایت به اینکه حق دادخواهی از حقثالث نمایند. به نظر می کمیسیون، اعتراض

نفع قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ذی 17دادرسی منصفانه است و با توجه به اینکه ماده 

شاکیِ تصمیمات و آراء مراجع "نیز  قانون مذکور 11اجازه طرح دعوا در شعب بدوی دیوان را داده و بند دو ماده 

نفعان از آراء صادر شده از مراجع شبه قضایی چه در مطرح نموده است، تمام ذی مطلقرا به صورت  "شبه قضایی

نفعی، از این آراء توانند با احراز ذیمرحله رسیدگی این مراجع حضور داشته باشند و چه حضور نداشته باشند، می

 - 1ی هامختلف به شماره هیدر آراء وحدت رو یعدالت ادار وانیدیت نمایند. در شعب دیوان طرح شکا

13/11/13711 ،031  -  11/11/13031 ،  111 - 11/1/13613   ،131 - 16/11/13613، 310 - 17/11/13011، 

                                                           
  13/11/1371مورخ  1شماره  یرا 1

 هایتبصره در نفعذی کلمه ها¬مبنی بر اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری 11/1/61ـ111ت عمومی یه هیأحدت روعنایت به مفاد رأی و با»

ی تصریح بدو های¬نکمیسیو برای اعتراض حق او مقامقائم یا مالک برای 11 تبصره برابر و شده، تکرار 3 تبصره منجمله شهرداری، قانون صد ماده دیگر

مقام مالک در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است، مصداق بارز جر که مصداق بارز قائمشده است، و طبیعی است مستأ

و سکوت او در مقابل آراء صادره از  الکم بوسیله ساختمانی، تخلف قوعو بسا چه طرفی از. باشدمی هم ها¬وننفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیذی

 «گردد.یید میباشد، تأجر در معرض تضییع و تفویت قرار گیرد. فلذا، رأی صادره از شعبه هفدهم دیوان، که متضمن این معنی میستأم حقوق ها¬کمیسیون

  11/11/1303رخ مو  031شماره  یرا 1

 انیو جر یشهردار یمورد ادعا یلزوم ابالغ موارد تخلف ساختمان نهیدر زم یقانون شهردار 111ماده  کیتبصره  ریبه صراحت قسمت اخ تیعنا با»

 1/11/1361مورخ  111ومفاد دادنامه شماره  یتجار یاز جمله مستأجران واحدها نفع¬یاشخاص ذ هیبه کل صالحیذ ونیسینسبت به آنها در کم یدگیرس

مورخ  613و  11/7/1371مورخ  607، 3/7/1371مورخ  611-611شماره  یهاانشاء شده است، دادنامه هیوحدت رو جادیکه در مقام ا وانید یعموم أتیه

داده  صیشخت یقانون نیمواز موافق اصول و باشند،یم یمعن نیاند و متضمن اقرار گرفته دنظریشعب اول و سوم تجد دییشعبه دوم که مورد تا 11/7/1371

 «االتباع است.در موارد مشابه الزم ربطیمراجع ذ ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د یاصالح 11ماده  ریبه استناد قسمت اخ یرأ نی. اشودیم

  11/1/1361مورخ 111شماره  یرا 3

هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با  یدعو رانیا یاسالم یجمهور ییمحاکم قضا هیو رو یدادرس نییکه بر اساس آ نینظر از ا صرف»

 ضررمتو دهیاندیهر ز یاسالم یجمهور یکه مستنبط از اصول قانون اساس نیمسموع است و صرف نظر از ا یطرح دعو یسمت او برا یبودن و نفعیاحراز ذ

 نفع¬یپس از وصول پرونده به ذ ونیسیکم" ها¬یماده صد قانون شهردار کیه برابر تبصره ک نیدارد اساساً نظر به ا تیو شکا یحق تظلم و طرح دعو

 ماده گرید یهاصرهدر تب نفع¬یخواهد کرد.... کلمه ذ یدگیبه موضوع رس نفع¬یذ یبه تقاضا ونیسیخود را کتباً ارسال و.... کم حاتیتوض دینمایاعالم م

و شده است  حیتصر یبدو های¬ونیسیکم یقائم مقام او حق اعتراض برا ایمالک  یبرا 11ر شده و برابر تبصره تکرا 3منجمله تبصره  یصد قانون شهردار

اجاره است مصداق  مورد "مالک منافع"در مدت اجاره  یمنافع بوده و حت یفایدر است "قائم مقام مالک"است مستأجر که مصداق بارز  یعیطب

مالک و سکوت او در مقابل آراء  لهیبه وس یچه بسا وقوع تخلف ساختمان ی. از طرفباشدیهم م ها¬ونیسیآراء کم از تیدر اعتراض و شکا "نفع¬یذ"بارز

 «.گرددیو ابرام م دییتأ زدهمیصادره از شعبه س ی. بنا به مراتب مارالذکر رأردیقرار گ تیو تفو عییحقوق مستأجر در معرض تض ها¬ونیسیاز کمصادره 

  16/11/1361رخ مو 131شماره  یرا 3

 ها،¬ت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریهیأ 11/1/61ـ111یه شماره حدت روعنایت به رأی و با»

خواهد کرد ...  یدگیرس موضوع به نفعذی تقاضای به کمیسیون... و ارسال، کتباً را خود توضیحات نمایدمی اعالم نفعذی به ندهپرو صولو از پس کمیسیون

مقام او، حق اعتراض برای برای مالک یا قائم 11تکرار شده، و برابر تبصره  3جمله تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری مننفع در تبصرهکلمه ذی

و حتی در مدت اجاره مالک منافع  بوده، منافع استیفای رد مالک مقامقائم بارز مصداق که جرمستأ است طبیعی و است، شده تصریح یبدو های¬کمیسیون

 و مالک بوسیله ساختمانی تخلف قوعو بسا چه طرفی از. باشدمی هم ها¬نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونمورد اجاره است، مصداق بارز ذی

صادره  11/6/61مورخ  311. بدین اعتبار رأی شماره ردگیمی قرار تفویت و تضییع معرض در جرمستأ حقوق ها، کمیسیون از صادره آراء مقابل در او سکوت

 «االتباع است.قانون دیوان، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، الزم 11فق ماده از شعبه سیزدهم دیوان نیز موافق قانون تشخیص گردید، که و

  17/11/1301مورخ  310شماره  یرا 1
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-ونیسیکم یقطع یکه به موجب را ینه تنها مالک بلکه مستاجر، اشخاص 1/1/13711 - 11  ،13/1/13111 - 111 

به عنوان نیز مجاور را  هیصادر شده است و همسا یآنها را هیمتخلف شناخته شده و عل یماده صد قانون شهردار یها

 بسته پاراگراف این در مذکور ذینفعان سایر و باید در نظر داشت که مستاجر  قرار داده است. ییمورد شناسا نفعیذ

 فوق بندی تقسیم دوم یا اول دسته در توانند می خیر، یا شوند اییشناس نفع ذی عنوان به شهرداری سوی از اینکه به

 اتهی 10/71/13713 - 166 و 01/11/13073 – 60شماره  هیآراء وحدت رو به البته با توجه  .گیرند قرار الذکر

منافع  ای نیدر ع تیاثبات مالک ،قانون ثبت اسناد و امالک کشور 30و  37و  11مواد و   یعدالت ادار وانید یعموم

                                                                                                                                                                                     
 اشخاص نیز شهرداری قانون صد ماده موضوع های¬الذکر و این که کمیسیونهای فوقندهت توسط شهرداری به شاکیان پروعنایت به انتساب تخلفا با»

قانون  دص ماده یک تبصره اخیر قسمت حکم به نیز مذکور اشخاص بنابراین است، کرده قطعی رأی رصدو به مبادرت آنان علیه و شناخته متخلف را مذکور

باشند. در دادرسی دیوان در زمینه اعتراض نسبت به رأیی که به نام آنان صادر شده است، ذیحق و دارای سمت قانونی می آیین 11ف ماده شهرداری و بند ال

قانونی تشخیص داده  زینی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و مواشعبه چهاردهم بدو 1/7/1371مورخ  1171نتیجه دادنامه شماره 

االتباع ربط در موارد مشابه الزماصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی 11شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده می

 «است.

  13/11/1311مورخ  111شماره  یرا 1

 یتلق نفع¬یرا به عنوان ذ یقانون شهردار 111ماده  یبازنگر نویسیکم یمجاور معترض به رأ هیهمسا ،یعدالت ادار وانید 17که شعبه  ثیح نی: از ااوالً»

مجاور  هیمسا) ه یشاک تیدر مورد مشابه شکا ،یعدالت ادار وانید 10کرده است و در همان حال شعبه  تینکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکا

 دانسته است تعارض محرز است.( را قابل استماع یقانون شهردار 111ماده  یبازنگر ونیسیکم یمعترض به رأ

 ماتیاز تصم نفعیاشخاص ذ تیشکا ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 1/1361 1/ 11ـ111و 1303/ 11/ 11ـ  031که مطابق آراء شماره   نی: نظر به ااًیثان

ملک  ورمجا هیهمسا ،یوع تعارض اعالمـقابل استماع شناخته شده است و در موضـ یعدالت ادار وانیدر د یقانون شهردار 111ماده  های¬ونیسیکم

ماده  ونیسیکم یخواسته ابطال رأبه تیاست و به تبع آن حق شکا ییقابل شناسا نفعیبه عنوان ذ یقانون شهردار 111ماده  یبازنگر ونیسیکم یموضوع رأ

و موافق مقررات  حیرا قابل استماع دانسته است صح تیکه شکا یدر حد یعدالت ادار وانید 10شعبه  یرأ نیداراست، بنابرا زیرا ن یقانون شهردار 111

 «االتباع است.مربوط در موارد مشابه الزم یمراجع ادار ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1به استناد بند  یرأ نیاست. ا

  11/11/1371مورخ  11شماره  یرا 1

عنه از معترض یلذا رأ باشدیموصوف م یبه هر حال متضرر از رأ یو شاک دهیپرونده صادر گرد یشاک هیعل یصد شهردار ماده ونیسیکم یرأ کهنیا نظربه»

 «.شودیمحول م گریبه شعبه د یدگیجهت نقض و رس نیا
  01/11/1307مورخ  60شماره  یرا 3

با  وانیشعبه چهارم د 11/11/1301مورخ  1170و  10/11/1301مورخ 1031و  زدهمیشعبه س 3/1/1301مورخ  733ـ731 یهادادنامه نیوجود تعارض ب اوالً»

ماده صد قانون  دنظریتجد های¬ونیسیکم یآراء قطع نکهیعالوه بر ا اً،یثان رسدیشعبه چهاردهم محرز به نظر م 10/1/1301مورخ  1116دادنامه شماره 

 رمنقولیمنافع اموال غ ای نیدر ع تیقانون ثبت اسناد و امالک کشور اثبات مالک 30و  37و  11به مواد  تیصادر نشده اساساً با عنا انیشاک تیبه طرف یشهردار

اثر  بیمصرح در قانون قابل ترت ارداز ادارات و محاکم جز در مو کی چیدر ه یاست واال اسناد عاد یسند انتقال رسم ایو  تیمنوط به ارائه سند مالک

طرح  یمعتبر فاقد سمت الزم برا یرسم تیعدم ارائه اسناد مالک لیرا به دل انیشاک تیکه شکا وانیصادره از شعب د یهامفاد دادنامه نی. بنابراباشدینم

به جهات مذکور است، موافق  تیصدور قرار رد شکا ضمناعالم داشته و مت یقانون شهردار 111ماده  یها ونیسیکم یو اعتراض نسبت به آراء قطع تیشکا

مراجع مربوط در موارد مشابه  ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1به استناد بند  یرأ نی. اباشدیم یقانون نیاصول و مواز

 «االتباع است.الزم
  10/7/1371مورخ  166شماره  یرا 3

 30به شرح ماده  دارتیصالح یآنها توسط مراجع قانون دییو تأ ذیفو امالک ثبت شده بدون تن یبر نقل و انتقال اراض یمبن یاسناد عاد رشیپذ کهنیا نظربه»

موافق  باشدیم یمعن نیا تضمنکه م ازدهمیشعبه  11/11/73 -131شعبه نهم و دادنامه   13/3/1371-131دادنامه شماره  نیندارد بنابرا یقانون ثبت جواز قانون

 «االتباع است.مراجع مربوطه در موارد مشابه الزم ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانید قانون 11ماده  لیمطابق ذ یرأ نی. اگرددیم صیقانون تشخ



 11//    کلیات

 
 

از ادارات و  کی چیدر ه یاال اسناد عاد است و یسند انتقال رسم ایو  تیمنوط به ارائه سند مالک ،رمنقولیاموال غ

  .باشدیاثر نم بیمصرح در قانون قابل ترت ردجز در موا ،محاکم

 حدت رویه در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء و "نفعذی"با عنایت به مفهوم 

تواند نسبت به نفعی میاداره کل حقوقی قوه قضاییه، هر ذی 13/11/1311 -3113/7فوق الذکر و نظریه شماره 

اقدامات و تصمیمات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اعتراض نماید و به نظر می رسد مصادیق مذکور در آراء 

ف در رای کمیسیون ماده صد، از باب غلبه بوده است و وحدت رویه از قبیل مستاجر، همسایه مجاور، اشخاص متخل

ای که برنده گذارد به گونهتواند هر شخصی باشد که تصمیم یا اقدام کمیسیون، بر حقوق وی تاثیر مینفع میذی

که  یلذا در صورتشدن شاکی، نفعی قانونی برای او به همراه داشته و محکومیت وی موجب ضرر نامبرده گردد. 

ماده صد قانون  یهاونیسیکم یقطع یکه به موجب را یمجاور و اشخاص هی، همسا1از مالک، مستاجر ریغ یاشخاص

عدالت  وانیبه شعب د یاقدامات ماده صد قانون شهردار ایو  ماتیصادر شده است، از تصم یآنها را هیعل یشهردار

  اشند.بیم یدگیشعب مکلف به رس ،ینفعیدر صورت احراز ذ ند،ینما تیشکا یادار

حال آیا باید نفع مستقیم باشد یا خیر؟ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد ساکت 

لذا  1شود که منظور از نفع، نفع مستقیم و شخصی است.نفع و تعبیر حقوقدانان استفاده میاست ولی از مفهوم ذی

صی نداشته باشد، شکایت او پذیرفته نیست. البته باید توجه چنانچه شاکی نسبت به موضوع شکایت نفع مستقیم و شخ

هایی وجود در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی اداری تفاوت "نفعذی"داشت که به لحاظ نظری بین مفهوم 

 شناخته  "قانونی بودن"و  "موجود بودن"، "شخصی و مستقیم بودن"دارد. در دعاوی خصوصی نفع با سه قید 

شوند. شایسته سایر قیود به کیفیت دیگری مطرح می "قانونی بودن "آنکه در دعاوی اداری جز قید  شود. حالمی

را )که به معنای معقول و منطقی بودن نفع است( را جایگزین قیود مستقیم و شخصی  "احتمال عقالیی نفع"است که 

نفع را فراهم کرده و از توسعه مفهوم ذی و نیز بالفعل بودن نفع قرار دهیم زیرا با این راهکار از یک سو موجبات

ایم. نهایتاً اینکه با تفسیر مبتنی بر سوی دیگر الزامات نظارت قضایی و تحقق حقوق شهروندی را رعایت کرده

 را نفی کرد اما باید با تغییر محتوای آن، میان مفهوم  "نفع بودنذی"های حقوق عمومی گرچه نباید اصل آموزه

مطروحه در محاکم عام دادگستری و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، قائل به تفکیک  نفع در دعاویذی

شویم. تمامی موضوعات در حقوق اداری با نفع عمومی و حقوق شهروندی پیوستگی دارند، چنانکه در دعاوی 

ل آنکه در آیین نفع است مگر در موارد استثنایی نظیر دعاوی مطالبه خسارت، حااداری اصل بر عام بودن ذی

 "ذی نفع"با این حال در رویه کنونی دیوان، مفهوم   3دادرسی مدنی، فرض بر شخصی و خصوصی بودن نفع است.

                                                           
چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای یک ساختمان صادر کند و در »... دیوان عدالت اداری  11/13/1311مورخ  11/11به موجب نظر مشورتی شماره  1

ی جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه همسایگان تضییع شده باشد، همسایگان مجاور و غیر آن قوانین و مقررات شهرسازی و طرح ها

 «مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و ابطال پروانه ساختمانی را درخواست نمایند.
 311-31، جلد اول، صص1301سال  ان،زینشر م ،یمدن یدادرس نییشمس، عبداهلل، آ 1
 زاده یمهدو ی: مهدنیو تدو هیته ،یعدالت ادار وانیمطروحه در د یدر دعاو نفع ی: توسعه مفهوم ذیگزارش نشست علم 3
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در آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و شعب دیوان، نفع مستقیم را به عنوان یکی از شروط تحقق ذی 

 نفعی خواهان، مورد بررسی قرار می دهند.
 

 دیوان عدالت اداری وکالت در

 ینیمشاور و وکال و دارند وکالت پروانه یدادگستر یوکال کانون از که است ییوکال از اعم یدادگستر لیوک

. الزم به ذکر است تنها آن اندنموده افتیدر هییقضا قوه از وکالت پروانه سوم برنامه قانون 107 ماده استناد به که

هستند حق وکالت در دیوان را دارند و به استناد رای وحدت  کی هیپا وانهپردسته از مشاوران حقوقی که دارای 

 یدارا که یحقوق نیمشاور از دسته آن 1هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/3/1300مورخ  113رویه شماره 

ماره . در حالی که مطابق نظریه مشورتی شهستند ممنوع یادار عدالت وانید در وکالت از هستند دو هیپا پروانه

کارآموزان وکالت کانون وکال می توانند در  1کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری 13/11/1301مورخ  01/17

 دیوان عدالت اداری وکالت نمایند.

یی تصریح شده باشد، در غیر قضا مراجع ای یادار عدالت وانید در دعوا اقامه حقالبته در وکالتنامه وکیل باید به  

هیات عمومی دیوان عدالت  1/0/1301مورخ  101وای وکیل به موجب رای وحدت رویه این صورت پذیرش دع

 محمل قانونی ندارد. 
 

 

 
                                                           

 ی دیوان عدالت اداریعموم أتیه 11/3/1300 مورخ 113شماره  یأر 1

 یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 107ماده  یاجرائ نامهنییآ 11طبق ماده  -. بدرسیالذکر محرز بنظر مفوق یهاتعارض در مدلول دادنامه -الف»

 هیپا لیو وک یسال مشاور حقوق 1مذکور پس از اخذ پروانه به مدت  نامهنییموضوع آ یمشاوران حقوق هیمصوب قوه قضائ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ

و  ینقد یسال و شالق و جزا 11مستوجب حبس کمتر از  یریبه جرائم تعز یدگیمامور به رس یفریم کمحسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاک 1

 یدعاو یبه استثنا یمال ریخواسته غ ای الیر ونیلیبا خواسته کمتر از پانصد م یبه دعاو یدگیمامور به رس یمحاکم حقوق زیو بازدارنده و ن ینیاقدامات تأم

به شرح  وانیشعبه د تیمذکور منصرف از موارد صالح یدعاو نکهی. نظر به اباشندینسب را دارا م ی، اصل طالق، اثبات و نفمربوط به اختالف در اصل نکاح

بر  یمبن وانیشعبه چهاردهم د 1306/6/11مورخ  017دادنامه شماره  نیرااست، بناب 1301مصوب  یعدالت ادار وانیمقررات قانون د ریو سا 13مقرر در ماده 

داخل در  یالذکر در دعاوقانون فوق 107موضوع ماده  1 هیپا لیعدم جواز وکالت و شرکت وک لیبه دل یشاک لیوک تیار عدم استماع و رد شکاصدور قر

و  وانیشعب د یبرا 1301مصوب  یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1 بندبه استناد  یرأ نیو موافق قانون است. ا حیصح وانیشعب د تیصالح

 «االتباع است.در موارد مشابه الزم ربطیذ یمراجع ادار ریسا

 1ماده  3در مورد مجاز بودن کارآموزان کانون وکال ، تبصره  -1: »کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری 13/11/1301مورخ  01/17نظر مشورتی شماره  1

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که "ده است: چنین مقرر نمو 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالی دادگستری مصوب 

مستفاد از مقرره مزبور این است که کارآموزان وکالت کانون وکال می توانند در  "مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

قانون برنامه چهارم توسعه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  107شاوران موضوع ماده اما در مورد م -1دیوان عدالت اداری وکالت نمایند. 

را پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و  107که مشاوران حقوقی ماده  107آیین نامه اجرایی ماده  11، به استناد ماده  11/13/1300مورخ  113

ه اما آنها را در طول این مدت منحصرا در موارد خاصی مجاز به انجام وکالت یا مشاوره دانسته و بنابراین مشاوران حقوقی ماده وکیل پایه دو محسوب نمود

آیین نامه مزبور حق وکالت دارند ، در نتیجه در مورد مشاوران  11در طول مدتی که وکیل پایه دو محسوب می شوند فقط در موارد مصرح در ماده  107

، اصل بر عدم جواز وکالت در طول مدتی است که پایه دو محسوب می شوند و بنابراین وکالت آنان در مدت مزبور در دیوان عدالت 107ماده موضوع 

 «اداری فاقد وجاهت قانون است.
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 ماهیت رسیدگی دیوان به اعتراض از آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری 

ی صالحیت شعب دیوان عدالت ادار 11/11/13011قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب  13ماده  1مطابق بند 

« مخالفت با آنها ایو مقررات  نینقض قوان ثیاز ح منحصراً»در رسیدگی به اعتراضات از آراء مراجع شبه قضایی 

مراجع شبه  یاز آرا اتیبه شکا یعدالت ادار وانید یدگیکه رس شدی نکته برداشت م نیاماده مذکور از است. 

 یعدالت ادار وانید نیباشد بنابرااز لحاظ شکلی آنها مخالفت با  ایو مقررات  نینقض قوان ثیاز ح دیتنها با ییقضا

به درخواست فرجام نسبت به آراء قابل  یدگیکشور در مقام رس یعال وانیخصوص دارد که د نیرا در ا یهمان شأن

و صدور حکم  یماهو یدگیرس از تیمورد شکا یهر دو مرجع پس از نقض را جهیفرجام  محاکم دارد. در نت

نسبت به  یشکل تیحالص صرفاً وانیبدان معنا بود که د نی. اباشندی از شأن آنهاست ممنوع مکه خارج جایگزین 

وه بر قانون الو مقررات. ع نیصادره با قوان یرا قیصرفاً از لحاظ تطب یعنیدارد،  ییبه آراء مراجع شبه قضا یدگیرس

 :مطلب است نیهم دیمو دیآی که در ادامه م ییراستا بود، دو را نیدر هم زین وانید یعمل هیرو ی،عدالت ادار وانید

 نهیدر زم یینظر قضا که امعان یو تخصص یاست فن یآن امر خیو تار یماریدر باب ب یپزشک ونیسینظر کم" 

  1"ندارد...  یآن وجه قانون یماهو راعتبا

 یقطع ماتیو تصماز آراء  اتیبه اعتراضات و شکا یدگیرس ،یعدالت ادار وانیقانون د 13ماده  1مطابق بند  "

حل  أتیکارگاه، ه یشورا ،یاتیمال یها ونیسیمانند کم ییها ونیسیو کم یبازرس یها أتیه ،یادار یها دادگاه

و حدود  تیحالمخالفت با آنها در ص ایو مقررات  نینقض قوان ثیف کارگر و کارفرما و ... منحصراً از حالاخت

 ایانطباق  ثیمراجع مذکور را از ح ماتیتصم توانندی رفاً مص وانیاست و شعب د یعدالت ادار وانید اراتیاخت

که در  یورام تیتوانند در ماه یو مورد حکم قرار دهند و نم یو مقررات مربوط بررس نیعدم انطباق با قوان

 3".. .  ندیورود نما باشدی مراجع مزبور م تیحالص

قانون تشکیالت و آیین  11ماده  1عیناً در بند « هامخالفت با آن ایو مقررات  نینقض قوان ثیاز ح منحصراً»عبارت 

قانون سابق  13ماده  1تکرار شد. اما با عنایت به ابهاماتی که در بند  13113دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

                                                           
 است: ریز قرار به وانید اراتیو حدود اخت تصالحی – 13ماده  » 1

... 

 ،یاتیمال یها ونیسیمانند کم ییها ونیسیو کم یبازرسی ها أتیه ،یادار یها دادگاه یقطع ماتیو تصماز آراء  اتیبه اعتراضات و شکا یدگرسی – 1

( قانون حفاظت و 16) موضوع ماده ونیسیکم ها،ی ( قانون شهردار111موضوع ماده) ونیسیو کارفرما، کم کارگر حل اختالف أتیکارگاه، ه یشورا

 مخالفت با آنها. ایو مقررات  نینقض قوان ثیح از آن منحصراً یاصالحات بعدو  یعیها و منابع طب از جنگل یبرداربهره
 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/13/1377 مورخ 61 دادنامه شماره 1

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری13/11/1311 مورخ 113 دادنامه شماره 3
 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: -11ماده  3

... 

های مالیاتی، هیأت حل هایی مانند کمیسیونو کمیسیون یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتهایرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ه -1

 ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها( قانون شهرداری111اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )
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در صدد تبیین و رفع ابهام از  631وجود داشت، این بار قانونگذار در ماده  11/11/1301دیوان عدالت اداری مصوب 

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برآمده است. 11ماده  1 بند

ابهاماتی را در خصوص صالحیت شکلی دیوان  63در ماده  «یماهو ای یشکل رادیا» عبارت ذکر حال هر به اما

اری در عدالت اداری ایجاد نمود. قبل از تصویب این ماده تفاسیر بیشتر به سوی صالحیت شکلی دیوان عدالت اد

رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی بود اما با تصویب این ماده این ابهام ایجاد شد که دیوان در رسیدگی به آرای 

 مراجع مذکور، دارای صالحیت ماهوی است. در این خصوص دو نظر قابل توجه می باشد:

، صالحیت رسیدگی ماهوی نظر نخست: دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی

 ندارد

قانون  11ماده  1و همچنین بند  1301قانون دیوان عدالت اداری سال  13ماده  1استنباط از حکم مقرر در بند 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی شکلی صحیح به نظر نمی رسد. منظور از 

ود تطبیق رای صادره با مقررات و قوانین شکلی، صالحیت رسیدگی شکلی این نیست که دیوان فقط در حد

رسیدگی و اظهار نظر دارد بلکه منظور از رسیدگی شکلی این است که دیوان پس از احراز عدم رعایت مقررات 

قانونی اعم از مقررات شکلی یا ماهوی رای معترض عنه را نقض ولی خود مجاز به رسیدگی ماهوی نبوده و پس از 

ضوع را جهت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده یا هم عرض ارجاع می نماید ولی به هر حال محدوده نقض رای مو

صالحیت دیوان عدالت اداری صرفا ًاز جهت نقض قوانین و مقررات اعم از شکلی یا ماهوی بوده است. اما آیا 

 ارد؟دیوان حق ورود و رسیدگی به موضوع از حیث درستی یا نادرستی رای صادره را نیز د

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بدو امر به نظر  63با توجه به اطالق حکم مقرر در ماده 

می رسد که پاسخ مثبت باشد یعنی دیوان عدالت اداری هم صالحیت رسیدگی به موضوع از حیث نقض قوانین و 

قانون مذکور از  63ی توان گفت که اطالق ماده مقررات و هم از جهت درستی و نادرستی موضوع را دارد. لیکن م

این جهت که رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط 

به صورت مطلق گفته شده است چنانچه رای واجد ایراد  63اعاده می نماید قابل استناد نیست زیرا هر چند در ماده 

قانون یاد شده رسیدگی به آرای  11ا ماهوی موثر باشد ... ولی با توجه به عبارت به کار رفته در بند دوم ماده شکلی ی

صادره از مراجع شبه قضایی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در حدود صالحیت دیوان 

منصرف به موارد نقض قوانین  63اطالق ماده  11دوم ماده بیان شده است بنابراین به لحاظ وجود قرینه صارفه در بند 

ناظر به مخدوش بودن رای اعم از نقض  63و مقررات اعم از شکلی یا ماهوی خواهد بود و اال چنانچه اطالق ماده 

                                                           
را  ینقص ایقانون، اشتباه  نی( ا11( ماده )1مراجع مذکور در بند ) ماتیبه آراء و تصم یدگیدر مرحله رس وانیکننده د یدگیهرگاه شعبه رس -63ماده  1

باشد، شعبه مکلف  رمؤث یماهو ای یشکل رادیواجد ا یو چنانچه رأ دینمایرا ابرام م یلطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأ یکه به اساس رأ دیمالحظه نما

 اینسبت به رفع نقص  وانیآنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه د نییاست با ذکر همه موارد و تع

 .دینما یصدور رأ ای میاقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصم یاعالم یرادهایا

 ایو  میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمکننده ارجاع می یدگیشود، پرونده به همان شعبه رس تیصادره مجدداً شکا یرأ ایمتخذه و  میکه از تصم یصورت در

قانون، مبادرت  نی( ا7موضوع ماده ) نیدهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاور صیقانون و مقررات تشخ ریرا مغا یرأ

 .دینمایم یماهو یبه صدور رأ
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بی فایده و عبث  11قوانین و مقررات شکلی یا ماهوی یا ایراد شکلی یا ماهوی باشد حکم مقرر در بند دوم ماده 

اهد بود و چون حکم قانونی را نباید طوری تفسیر کرد که منتهی به تعطیلی قانون و مقررات قانونی گردد و حتی خو

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  63و ماده  11ماده  1المقدور مقررات را باید جمع کرد و جمع بین بند 

دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اعتراض از و صالحیت   63عدالت اداری منتهی به مقید نمودن اطالق ماده 

آرای مراجع شبه قضایی از حیث نقض قوانین و مقررات اعم از شکلی یا ماهوی خواهد بود و البته در عمل هم 

چنانچه رای به لحاظ مقررات شکلی یا ماهوی واجد ایراد نباشد قابل نقض نخواهد بود و رای صحیح تلقی می گردد 

د آرایی که از حیث مقررات شکلی و ماهوی صحیح است دارای ایراد موثر نخواهد بود بنابراین در غالب موار

صالحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض از آرای مراجه شبه قضایی ناظر به عدم رعایت مقررات و قوانین شکلی یا 

 1ماهوی در صدور رای خواهد بود.

عتراض از آرای مراجع شبه قضایی، صالحیت رسیدگی ماهوی نظر دوم: دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ا

 دارد

قانون  11ماده  1مذکور در بند « منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»هر چند از عبارت 

می توان رسیدگی شکلی دیوان به اعتراضات از  13111تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

قانون مذکور نیز صراحتاً شعب دیوان را مکلف به رسیدگی  63جع شبه قضایی را استنباط نمود اما ماده آرای مرا

ظاهراً بین این دو ماده تعارض وجود دارد. به منظور رفع تعارض مورد   3شکلی و ماهوی در این دعاوی نموده است.

 نظر باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

از سوی  3اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات را مراجع دادگستری قرار داده است.قانون  111اول: اصل 

 ایھنامه  نآیی یا هاتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد به شکایات، رسیدگی 173دیگر اصل 

ر دو اصل به در ه« رسیدگی»واژه  1آنها را به دیوان عدالت اداری واگذار نموده است. تی و احقاق حقوقدول

صورت مطلق )اعم از رسیدگی شکلی و ماهوی( به کار برده شده است. بنابراین از اصول مذکور می توان استنباط 

 نمود که اصل بر صالحیت مطلق رسیدگی )اعم از شکلی و ماهوی( مراجع قضایی است.

                                                           
 .67-66، صص1313موالبیگی، غالمرضا، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم،  1

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: -11ماده  1

... 

های مالیاتی، هیأت هایی مانند کمیسیونو کمیسیون یلفات اداربه تخ یدگیرس یها أتیرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی ه -1

 ها ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن( قانون شهرداری111حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )

آنها، پرونده را به مرجع مربوط  نییشعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعمؤثر باشد،  یماهو ای یشکل رادیواجد ا ی... رأ یدگیهر گاه ... در مرحله رس » 3

 ..«اعاده کند.

 «است. قانون حکم به منوط آنها صالحیت تعیین و ها دادگاه تشکیل. است دادگستری ٬مرجع رسمی تظلمات و شکایات: »111اصل  3
به  یوانیو احقاق حقوق آنها، د یدولت یهانامهنییواحدها با آ ای نیدم نسبت به مأمورتظلمات و اعتراضات مر ات،یبه شکا یدگیبه منظور رس : »173اصل  1

 «.کندیم نییرا قانون تع وانید نیو نحوه عمل ا اراتی. حدود اختگرددیم سیتأس هییقوه قضا سیینظر ر ریز "یعدالت ادار وانید"نام 
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ست. مراجع شبه قضایی دوم: یکی از مهمترین عناصر دادرسی منصفانه، استقالل و بی طرفی مرجع داوری ا

هرچند خارج از ساختار قضایی و معموال ذیل قوه مجریه تشکیل می شوند اما دارای کارکرد قضایی اند فلذا ملزم به 

استخدامی  -رعایت اصول دادرسی منصفانه می باشند حال آنکه بسیاری از مراجع شبه قضایی به لحاظ مالی و اداری 

ند و بدینسان استقالل و بی طرفی آنها مورد تردید است. به طور مثال کمیسیون ماده به مراجع اداری مربوطه وابسته ا

صد قانون شهرداری یکی از مراجع شبه قضایی است که باید به اختالف مالکان و شهرداری در مورد تخلفات 

وال در ساختمان قانون شهرداری رسیدگی نماید. دبیرخانه این کمیسیون معم 11ماده  13مصرح در ماده صد و بند 

شهرداری شهر مربوطه قرار دارد. کارکنان کمیسیون مذکور کارکنان شهرداری اند. هزینه های جاری کمیسیون و 

حقوق اعضای کمیسیون نیز از سوی شهرداری مربوطه پرداخت می گردد. با این اوصاف به سختی می توان 

 اری قائل شد.شخصیت حقوقی مستقلی را برای کمیسیون ماده صد قانون شهرد

سوم: با عنایت به فقدان استقالل کمیسیون های ماده صد و وابستگی آن به شهرداری ها، محدود کردن صالحیت 

دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آراء کمیسیون های ماده صد به رسیدگی شکلی، باعث ایجاد 

ن عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات از آرای مشکالتی در نظارت قضایی می گردد. در صورتی که برای دیوا

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منحصراً صالحیت رسیدگی شکلی قائل باشیم، کمیسیون مذکور تنها می تواند 

تطبیق رای کمیسیون با قوانین شکلی و ماهوی را مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی دیگر دیوان عدالت اداری 

ی ادله طرفین دعوا نخواهد داشت. هر چند در غالب موارد آرایی که از حیث مقررات شکلی و صالحیتی در ارزیاب

ماهوی صحیح است دارای ایراد موثر نخواهد بود اما در بعضی موارد هم ممکن است کمیسیون ماده صد تمامی 

شتباه شده باشد. به طور مثال قوانین شکلی و ماهوی را در صدور رای مراعات نموده باشد اما در ارزیابی ادله دچار ا

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1377–- 3و  10/11/1301 - 737، 17/13/1301-111مطابق آراء شماره 

فرع بر احراز  ،بیصدور حکم به تخر ه،ییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/13/1303مورخ  7/1116 هینظر نیو همچن

از آنجا که کمیسیون ماده صد در این زمینه فاقد تخصص است، احراز است. ماده صد  ونیسیضرورت آن توسط کم

ضرورت به منظور صدور رای به تخریب را باید به کارشناس ارجاع دهد. حال در صورتی که کمیسیون ماده صد 

تمامی قواعد مذکور در فوق را رعایت نماید )یعنی رای به تخریب را با احراز ضرورت توسط کارشناس صادر 

( اما تشخیص کارشناس اشتباه باشد، تصمیم کمیسیون نیز اشتباه می باشد. در این صورت اگر برای دیوان در نماید

رسیدگی به اعتراض از این رای، تنها صالحیت رسیدگی شکلی قائل باشیم، شعب دیوان صالحیت ارزیابی ادله را 

صول حقوقی، از شمول نظارت قضایی خارج نداشته و به این نحو بخش اعظمی از مفاد تصمیمات اداری بر خالف ا

 می شود.

با عنایت به موضوعات مطروحه و بررسی جوانب امر به نظر می رسد که صالحیت دیوان در رسیدگی به 

و  11ماده  1اعتراضات از آرای مراجع شبه قضایی، صالحیتی مطلق اعم از رسیدگی شکلی و ماهوی می باشد. بند 

یین دادرسی دیوان عدالت اداری باید در راستای قانون اساسی تعبیر و تفسیر گردند. با قانون تشکیالت و آ 63ماده 

قانون اساسی و اصل نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری، محدود کردن  173و  111عنایت به اطالق اصول 

یاز به تصریح صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات از آرای مراجع شبه قضایی به صرف رسیدگی شکلی ن
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قانون مذکور تعارضی وجود نداشته باشد چرا که  63و ماده  11ماده  1دارد. به نظر می رسد در این خصوص بین بند 

در صدد تعیین محدوده موضوعی صالحیت دیوان عدالت اداری است حال آنکه در  11ماده  1قانون گذار در بند 

دادرسی دیوان در رسیدگی به اعتراضات از آرای مراجع  به صورت خاص و جزئی نوع رسیدگی و آیین 63ماده 

ماده  1در بند « منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»شبه قضایی را تعیین نموده است. ذکر قید 

نیز نه به معنی محدودیت صالحیت دیوان به رسیدگی شکلی به اعتراضات از آرای مراجع شبه قضایی است زیرا  11

صراحتاً صالحیت شعب دیوان به رسیدگی شکلی و ماهوی به این نوع اعتراضات را پیش بینی نموده  63که ماده 

بلکه به این معنی است که شعب دیوان در مرحله اول تنها می توانند مطابقت رای با قوانین و مقررات و صحت  1است

در صورتی که پس از نقض  63ند بلکه مطابق ماده آن را بررسی کنند و صالحیتی در صدور رای در این مرحله ندار

و ارجاع رای، مرجع شبه قضایی مربوطه به رای صادره قبلی اصرار ورزد در صورت اعتراض مجدد، شعب دیوان، 

 خود رسیدگی نموده و اقدام به صدور رای می نمایند.
 

 شخصیت حقوقی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

و فرانسه، هم از ساختار قضایی و هم از ساختار اجرایی جدا بوده و به صورت  مراجع شبه قضایی در انگلیس

به نظر می رسد الزمه عملکرد و تصمیم گیری مستقل، برخورداری از  1مستقل فعالیت و تصمیم گیری می نمایند.

راجع شبه قضایی استخدامی و سازمانی نسبت به مراجع قضایی و اجرایی می باشد. وابستگی م -استقالل مالی، اداری

 مخصوصاً به مراجع اداری، موجب تخدیش اصل بی طرفی به عنوان یکی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه 

 باشد. می

در ساختار حقوقی ایران مراجع شبه قضایی به لحاظ برخورداری از شخصیت حقوقی عموماً به دو دسته تقسیم می 

حقوقی کامل می باشند به این معنی که نه تنها از سوی قانون  شوند. بعضی از مراجع شبه قضایی دارای شخصیت

استخدامی هم هستند. از -گذار و به موجب قانون واجد شخصیت حقوقی شده اند بلکه دارای استقالل مالی، اداری

سوی دیگر گروهی از مراجع شبه قضایی از سوی قانون گذار واجد شخصیت حقوقی شده اند ولی فاقد استقالل 

استخدامی اند. با وجود اینکه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به حکم قانون گذار واجد شخصیت  –اداری مالی، 

حقوقی گردیده است و به لحاظ ساختاری نیز خارج از ساختار شهرداری قرار گرفته و اعضای تصمیم گیرنده 

ردیده اند اما از سوی دیگر دبیرخانه کمیسیون نیز به موجب حکم قانونگذار و خارج از سازمان شهرداری انتخاب گ

این کمیسیون در شهرداری مربوطه قرار دارد همچنین کمیسیون مذکور فاقد مستخدم بوده و کارمندان شهرداری 

امور جاری در این کمیسیون را رفع و رجوع می نمایند. همچنین حقوق اعضای تصمیم گیرنده و کارمندان 

تامین و پرداخت می گردد. همانطور که قبال بیان شد صرف اعطای  کمیسیون مذکور نیز از سوی شهرداری

                                                           
مؤثر باشد، شعبه مکلف  یماهو ای یشکل رادیواجد ا ی... رأ یدگیهر گاه ... در مرحله رس »ری: قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادا 63ماده  1

 ..«آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. نییاست با ذکر همه موارد و تع
 01و  76، صص 1301هداوند، مهدی و مسلم آقایی طوق، دادگاه های اختصاصی اداری، انتشارات خرسندی، چاپ اول،  1
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شخصیت حقوقی مستقل به مراجع شبه قضایی کافی به نظر نمی رسد بلکه شخصیت حقوقی مراجع شبع قضایی، 

 زمانی کامل می باشد که این نوع مراجع از ابزار الزم جهت تصمیم گیری و عملکرد مستقل نیز برخوردار باشند.

داوری میان منفعت عمومی و منفعت شخصی از یک سو امری تخصصی است  و با لحاظ نمودن ضرورت هرچند 

کارآمدی دولت و پیروی از خط مشی عمومی به دادگاه های اختصاصی اداری واگذار شده است. ولی از سوی 

 1ی عادالنه می باشد.دیگر سپردن چنین امر مهمی به یک مرجع شبه قضایی، مستلزم رعایت اصول و معیارهای دادرس

با این حال و با وجود نواقص مذکور به نظر می رسد قانون گذار شخصیت حقوقی جدا از سازمان شهرداری به 

کمیسیون ماده صد اعطا نموده است. به این معنی که کمیسیون ماده صد هر شهر نسبت به شهرداری و همچنین نسبت 

 ستقلی برخوردار می باشد.به سایر کمیسیون های دیگر از شخصیت حقوقی م

با عنایت به وسعت بعضی شهرها و نیازهای اجرایی، شهرداری شهرهای مذکور به چند ناحیه تقسیم شده است.  

باید توجه داشت که تقسیم نواحی مذکور موجب تکثر شخصیت حقوقی شهرداری نمی شود به این معنی که تمام 

. بنابراین اینگونه نیست که با تقسیم نواحی شهرداری در هر نواحی یک شهر، از یک شخصیت حقوقی برخوردارند

شهر، کمیسیون ماده صد متکثر برای هر یک از نواحی ایجاد شود بلکه با وجود تقسیم نواحی، یک شهرداری و یک 

کمیسیون ماده صد وجود خواهد داشت. فلذا با توجه به اینکه کمیسیون ماده صد، واجد شخصیت حقوقی مستقل 

استخدامی( از شهرداری است، در اعتراض به آرای کمیسیون مذکور، ذکر -د فاقد استقالل مالی و اداری)هر چن

کمیسیون مذکور شهر مربوطه به عنوان طرف شکایت، کافی به نظر می رسد و نیازی به ذکر شهرداری به عنوان 

 مشتکی عنه نیست.

 

                                                           
 11همان، ص  1



 

 

 مبحث اول

 

 صالحیت زمانی و جغرافیایی 

 کمیسیون ماده صد
 

 

 

 





 

 

 

 

 طرح بحث

صالحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محدود به مطابق اصل عدم صالحیت و حاکمیت قانون، 

قانون شهرداری  11ماده  13و بند  111نص قانون است. صالحیت این کمیسیون از چند جهت در مواد 

مطرح و در آراء هیات عمومی و همچنین نظریات حقوقی مورد عنایت قرار گرفته است. حدود صالحیت 

(، حدود صالحیت 1310و پس از  1310تا  1331، بین 1331از زمانی کمیسیون )در مورد مستحدثات قبل 

جغرافیایی آن )در مورد امالک داخل در محدوده و حریم شهر و امالکی که بعداً وارد محدوده یا حریم 

شوند(، و حدود صالحیت ذاتی کمیسیون در صدور حکم به تخریب یا جریمه در موارد تخلفات شهر می

محل کسب و پیشه در موارد تغییر کاربری برخالف مندرجات پروانه  ساختمانی و حکم به تعطیلی

باشند که در مباحث ساختمانی، مهمترین موضوعات قابل مطالعه در رابطه با صالحیت کمیسیون مذکور می

 شود.ها پرداخته میآتی به آن

 یدینکات کل

 در مورد تخلفات سابق یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم یزمان تیصالحمحدودیت مترتب بر  .1

 ساختمانی:

 12/16/9931  خیقبل از تار یدر خصوص تخلفات ساختمانمحدودیت ( الف

قرار  یها مورد اصالحات و الحاقات متعدددر طول سال 1333/ 13/ 11شهرداری مصوب  قانون   

مواد جدید به  ای از مواد و الحاقبه موجب قانون اصالح پاره 1331/  11/ 17 خیگرفت؛ از جمله در تار

 یدگیرس یبرا ونقان نیا 1. تبصره دشالحاق  به قانون شهرداری و دو تبصره  آن 111ماده قانون شهرداری، 

شهرستان آن حوزه و  یدادگستر ندهیمرکب از فرماندار با بخشدار و نما یونیسیکم یبه تخلفات ساختمان

خارج از محدوده  یبود که اقدامات شهرسازه مقرر داشت 1و تبصره کرده  ینیبشیانجمن شهر را پ ندهینما

به شکل موجود  111ماده  1تبصره  1311/  11/ 17 خیبا موافقت وزارت کشور باشد. در تار دیشهرها با

به  یقانون شهردار 111قانون الحاق شش تبصره به ماده   10/16/1316 خیاصالح شد. متعاقب آن در تار



 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری//    11 

 

 

به موجب الیحه قانونی مصوب شورای   0الى  1 یهاتبصره 1310/  16/ 17 خی. در تاردیرس بیتصو

به بعد،  خیتار نیشد. از ا به ماده مذکور الحاق نیز 11 و  11و  1 یهاتبصرهو  اصالح یبه شکل فعلانقالب، 

 با ن،ی. بنابرادش نییو زائد بر تراکم مجاز تع روانهبدون پروانه، زائد بر پ یاحداث بنا یهامهیجر نیینحوه تع

 یبرا «انیقبح عقاب بالب» یو قاعده فقه نیو قاعده عطف به ماسبق نشدن قوان یقانون مدن 3توجه به ماده 

 نمود.  نییتع مهیجر ای بیتوان تخرینم 17/11/1331 خیتاراز قبل  یتخلفات ساختمان

 یرا برا "عقل"ماده مجازات  نیا کی، تبصره 1331در سال  یشهردار ونبه قان 111با الحاق ماده    

 ،یبه قانون شهردار 1310/ 16/ 17 مصوبنموده  و در اصالحات و الحاقات  ینیبشیپ یتخلفات ساختمان

 17/11/1331 نیب ییکه بنا یدر نظر داشت در صورت دیبالذا . مطرح شد  "قلع"در کنار  "مهیجر"مجازات 

باشد که  یاآن به گونه یکارشناس، تخلفات ساختمان صیاحداث شده باشد و به تشخ 17/16/1310تا 

بنا صادر  نیا یرا برا "مهیجر"تواند مجازات یماده صد نم ونیسیبنا نباشد، کم "قلع" یبرا "یضرورت"

بنا در صورت ضرورت بوده  "قلع"تنها  1310تا  1331 نیب هایدر سال ونیسیکم نیا تیصالح  رایز دینما

تنها  1331و چون در ماده صد قانون سال  ردیگیاست و اگر عنصر ضرورت محقق نشود، قلع صورت نم

صدور مجازات  تیصالح ونیسیکم نیماده صد قرار داده شده است، ا ونیسیکم تیدر صالح قلعمجازات 

ی با این توجیه عطف به ماده صد قانون شهردار 1310الحاقات سال  هک رایرا نخواهد داشت ز "مهیجر"

عطف به ماسبق کردن مجازات مذکور، مورد  ی که دردر حال ماسبق می شود که به نفع متخلف است

. نخواهد بود "نیعطف به ماسبق نشدن قوان"نبوده و مشمول استثناء وارد به قاعده  خلفبه نفع مت "مهیجر"

 ، کمیسیون ماده صد مکلف به صدور رای به تخریب "ضرورت قلع"از سوی دیگر در صورت احراز 

 نیز موید این مطلب  هیقوه قضائ یاداره کل حقوق 17/17/1373 مورخ 3101/7)نظریه شماره  .باشدمی

  باشد.(می

  9931/  13/ 92قبل از  یدر خصوص تخلفات کاربرمحدودیت ب( 

ممنوع است.  یدر اماکن مسکون یتجار تیفعال ،یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیموجب تبصره ذ به   

کند و در صورت تکرار تخلف به یم یریاماکن جلوگ نگونهیدر ا یو کسب یتجار تیاز ادامه فعال یشهردار

مشاغل قبل  ناز صاحبا یقابل طرح است. برخ یدادگستر یوصف مجرمانه، موضوع در محاکم عموم لیدل

را به محل  یاماکن مسکون 1311/  1/ 17 خیدر تار یقانون شهردار 11 هماد 13بند  لیتبصره ذ بیاز تصو
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قانون  3گونه موارد، با توجه به حق مکتسبه اشخاص و صراحت ماده نیند. در اانموده لیتبد یکسب تیفعال

مشاغل  نگونهیصاحبان ا تیتواند از فعالینم یداند، شهرداریم ندهیکه اثر قانون را نسبت به آ یمدن

آن واحد  یبر تعطیل یو صدور حکم مبن یدگیرس تیرابطه، صالح نیدر ا زین ونیسیکند. کم یریجلوگ

طرح جامع آنها به قبل از  بیتصو خیکه تار ییموضوع در ارتباط با شهرها نیرا نخواهد داشت. ا یکسب

 یشهردارهرچند که  یا، به گونهه استاز ابهام نبود یخال ،شودیقانون مذکور مربوط م بیتصو خیتار

و  1331/  11/ 11 خیطرح جامع تهران در تار بیبا توجه به تصو که خصوص اعتقاد داشت نیدر ا تختیپا

 هیو تراکم مجاز امالک، کل یکاربر بیو تصو نییو تع ربطیمراجع ذ یاز سو یلیتفص یهاطرح هیمتعاقبا ته

قانون به قبل از آن  یاجرا رهیجهت دا نیاز او  صادره هستند روانهمالکان مکلف به استفاده از بنا مطابق پ

-110شماره هیوحدت رو یرأ یاستدالل ط نیرد ا با یعدالت ادار وانید یعموم تیأه بد، اما اییم یتسر

 یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیبا توجه به تبصره ذ: »که اظهار نمود نیچن 1371/ 11/ 31مورخ  111

و آثار مترتب  یساختمان یها-ها در پروانهنوع استفاده از ساختمان نییبر لزوم تع یمبن 1311/ 1/ 17 صوبم

تبصره فوق الذکر، مفاد بخشنامه شماره  ییاجرا تیقابل خیاز جهت مذکور از تاربر تخلف مندرجات پروانه 

آن  بیتصو خیرا به قبل از تار ورمزب ه تبصر ییکه آثار اجرا یشهردار 1361/ 17/11مورخ   011/  11313

 «.شود.یداده م صیقانون تشخ ریداده است مغا میو تعم یتسر

نقشه جامع  بیقبل از تصو یفات ساختماندر خصوص تخل ونیسیکم یزمان تیصالح( ج

 شهر 

هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ ساختمان"فقط   یقانون شهردار 111ماده  1به موجب تبصره 

. "باشندماده صد قانون شهرداری معاف می 1تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 

است  ییهاساختمان لفاتبه تخ 111ماده  ونیسیکم یدگیر، رسقانون مذکو 111ماده  کیموضوع تبصره 

از  ییهاتنها ساختمان نیدر حال احداث هستند. بنابرا ایخالف مفاد پروانه احداث شده  ایکه بدون پروانه 

نقشه جامع شهر صادر شده  بیتصو خیمذکور معافند که پروانه ساختمان آنها قبل از تار ونیسیکم یدگیرس

پروانه  ایاند احداث شده یجامع شهر بدون پروانه ساختمان هنقش بیکه قبل از تصو ییهاساختمان ریباشد. سا

-یمنالذکر تبصره فوقمعافیت نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول  بیآنها پس از تصو یساختمان

 یع شهر برانقشه جام بیتصو خیدارد که صرف صدور پروانه قبل از تار نیباشند. اطالق ماده ظاهر در ا

 1133/7شماره  هیدر نظر هییقوه قضا یاما اداره حقوق ،کندیم تیماده صد کفا ونیسیاز طرح در کم تیمعاف
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تبصره  تیاز معاف ییهاتنها ساختمان ،هینظر نیمطابق ا .را اضافه نموده است یگرید دیق 13/17/1303 مورخ

نقشه جامع شهر  بیتصو خیآنها قبل از تار ینبرخوردارند که پروانه ساختما یقانون شهردار 111ماده  1

در چارچوب قانون باشد. قانونگذار در تبصره مذکور  دیقانون با ریتفساما شده باشند.  "احداث"و  "صادر"

مذکور در  تیاز معاف یبرخوردار ینقشه جامع شهر را برا بیقبل از تصو یصرف صدور پروانه ساختمان

 رییتغ تبصره، نیا ریتفسمقام الذکر در فوق هیدر نظر "احداث" دینمودن قدانسته و اضافه  یتبصره کاف نیا

 یاداره کل حقوق 31/11/1361مورخ  337/7 هیباشد. مطابق نظریچارچوب قانون و به نظر، خالف قانون م

-یاجرا نم 111ماده  1تبصره  یاول قینشده باشد به طر بیکه نقشه جامع شهر تصو یدر صورت ه،ییقوه قضا

 -1311/7شماره  هیبه موجب نظر نیگردد. همچنینم لیتشک زین 111ماده  1موضوع تبصره  ونیسیو کم شود

نقشه جامع شهر  بیکه قبل از تصو ییهادر مورد ساختمان»  هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/10/1300

از  یبرخوردار یبرا یشد صرف صدور پروانه ساختمان انیب پیشتر همانگونه که هرچند اند )احداث شده

باشد( چنانچه بعد از یخالف قانون م "احداث" دیاست و ق یکاف یقانون شهردار 111ماده  1تبصره 

 «باشد.یم 111ماده  ونیسیقابل طرح در کم ردیصورت پذ ینقشه تخلف بیتصو

 :یماده صد قانون شهردار ونیسیکم ییایجغراف تیصالحمحدودیت  . 1

باشد.  یآن م 1میمحدوده شهر و حر ،یماده صد قانون شهردار ونیسیکم ییایجغراف تیمحدوده صالح

  ،مادهاین به موجب  ،یماده صد قانون شهردار ونیسیکملذا آن( 1و تبصره  یقانون شهردار 111)صدر ماده 

 یبه تخلفات ساختمان یدگیرس تیکه امالک و بناها خارج از حربم و محدوده شهر است صالحدر جایی 

                                                           
 محدوده و حریم شهر را اینگونه تعریف نموده است:« آنها نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیتعار». قانون  1

ضوابط و شهر که  یطرح مذکور در طرح هاد هیو تا ته جامع در دوره طرح یموجود شهر و توسعه آت یمحدوده شعر عبارت است از حد کالبد - 1ماده »

و  یشهر خدمات نیاز جمله احداث و توسعه معابر و تأم یعمران یها طرح یعالوه بر اجرا های شهردار .باشدی م االجراءالزم در آن یمقررات شهر ساز

ه توسعه و عمران در اقدامات مربوط ب ریو سا ساتیساختمان و تأس هرگونه خود کنترل و نظارت بر احداث یقانون فیدر چارچوب وظا ییربنایز ساتیتأس

 .را به عهده دارند شهره داخل محدود

 ماتیدر آن ضرورت دارد و از مرز تقس یو کنترل شهردار نظارت محدوده شهر که رامونیبالفصل پ یاز اراض یشهر عبارت است از قسمت میحر - 1 ماده 

 ،یکشاورز یاراض حفظ تیاولو تیتوسعه موزون شهرها با رعا یبرا الزم و مناسب یمنظور حفظ اراض به .دیتجاوز ننما مربوط شهرستان و بخش یکشور

جامع و  یها شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح میحر داخل در ساتیاحداث ساختمان و تأس یها، هرگونه استفاده برا باغات و جنگل

شهر مجاز شناخته شده و  میحر ها و ضوابط مصوب در داخل به موجب طرحکه  ساتیبر احداث هرگونه ساختمان و تأس نظارت بود. خواهد ریامکانپذ یهاد

ی ( به عهده شهردارباشندی م یمستثن های شهرها و قانون شهردار میو حر یمحدوده قانون از )که در هر حال یصنعت یها شهرک یبه استثنا میحفاظت از حر

 «مقررات رفتار خواهد شد. طبق نیف محسوب و با متخلفتخل میحر نیمجاز در ا ریهرگونه ساخت و ساز غ باشد،ی م مربوط
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قائل به تفاوت  یدو فرض اصل نیب دیگردد بایمحدوده شهر م ای میآنگاه که ملک داخل حررا ندارد اما 

 شد:

 :ونددیپیبعد از ورود ملک به محدوده شهر به وقوع م ایتخلف همزمان  -اول

 توان در نظر گرفت:در این باره، خود فروض مختلفی را می

محدوده  ای میواقع شده اما ملک در حربعد از ورود ملک به محدوده شهر  ایتخلف همزمان الف( 

 فیقانون تعار 3ماده  1فرض حسب تبصره  نیاست واقع شده است: در ا یطرح هاد یکه دارا ییروستا

 11/1/1306 مورخ  0شماره  هیوحدت رو یآنها  و را نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر

ماده صد هم  ونیسیالت در امر روستا را ندارد و کمحق دخ یشهردار ،یعدالت ادار وانید یعموم اتهی

 ونیسیدر کم دیبا یو تخلفات ساختمان شتهرا ندا ی در این محدودهبه تخلفات ساختمان یدگیرس تیصالح

 شود. یدگیرس یقانون شهردار 11ماده  3به بند  یالحاق 1تبصره 

 میحر ایدر محدوده لک و م بعد از ورود ملک به محدوده شهر واقع شده ایتخلف همزمان  ب(

روستا به  یی که طرح هادی ندارد و یا کال خارج از محدوده و حریم روستا واقع شده: در حالت اولروستا

و در حالت دوم نیز ملک وارد حریم یا محدوده شهر می شود و در هر دو  شودیم لیاز شهر تبد یبخش

 .دارد یدگیرس تیماده صد صالح ونیسیکمصورت 

تا زمان ورود ملک به  یول وستهیپمحدوده شهر به وقوع  ای میبل از ورود ملک به حرتخلف ق -دوم

 مورخ 166 شماره هیرو وحدت یرا ظاهراًواقع نشده است:  یدگیمحدوده شهر مورد رس ای میحر

  یدگیرس به صالح را 11 ماده ونیسیکم حالت نیا در یادار عدالت وانید یعموم اتیه 10/11/1301

 تجدیدنظر و بدوی هایکمیسیون صالحیت موجد شهر، جغرافیائی قلمرو گسترش یرا نیا ابقمط. داندیم

 نیا یمبنا بر. ستین آنها ادغام از قبل مزبور امالک و اراضی در ساختمانی تخلفات به رسیدگی در صد ماده

 .بود خواهد یدگیرس به صالح 11 ماده ونیسیکم جتاًینت یرا

 باشد.قانون شهرداری می 11اما با رعایت قواعد ماده  111ح، کمیسیون ماده رسد مرجع صالاما به نظر می
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توضیح ابتدائی بدین صورت که قواعد بر دو قسم است: ماهوی و شکلی. مراد از قواعد ماهوی، قواعدی 

کند. است که به ماهیت اعمال پرداخته و برای مثال عملی را جرم دانسته و میزان مجازات آن را مشخص می

های رسیدگی و قواعد ما قواعد شکلی، به ماهیت عمل کاری ندارد و از مراجع صالح به رسیدگی و شیوها

شود. اما قواعد گوید. قواعد قسم نخست، بر مبنای زمان وقوع عمل سنجیده میالزم در رسیدگی سخن می

تیجتاً موضوعات شکلی شوند. نقسم دوم ، اثر فوری داشته و از زمان تصویب، بر تمامی موارد اعمال می

مانند صالح بودن یا نبودن و تشخیص صالحیت و نحوه رسیدگی را بایستی بر مبنای زمانی سنجید که در 

 زمان رسیدگی به موضوع حاکم است.

به عبارتی، اصوال مرجع صالح برای رسیدگی به عمل غیرمجاز و قابل مجازات، مرجعی است که طبق 

توان از نتایج اصل فوری بودن آثار قواعد مربوط لح است. این امر را میقواعد حاکم در زمان رسیدگی صا

به صالحیت و سازمان قضاوتی مراجع قضایی و شبه قضایی دانست. اما قواعد حاکم بر مجاز یا غیرمجاز 

بودن یا نبودن عملی، قواعد حاکم در زمان وقوع عمل مزبور است. بنابراین در فرض حاضر با عنایت به 

قانون شهرداری حاکم بوده اما  11خلف ساختمانی قبل از ورود به حریم یا محدوده شهر، قواعد ماده وقوع ت

 رسد.قانون شهرداری صالح به رسیدگی به نظر می 111در خصوص مرجع رسیدگی، کمیسیون ماده 

ن اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز کمیسیون ماده صد قانو 17/11/1377مورخ  371/7نظریه شماره 

 11/17/1311مورخ  1337/7شهرداری را صالح به رسیدگی دانسته است. البته الزم به ذکر است که نظریه 

نظر به اینکه رسیدگی "تر به نظر می رسد. مطابق این نظریه،اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد جامع

ز مقررات، قبل از وقوع ملک به دعوی تابع مقررات حاکم بر زمان دعوی است لذا در صورتی که تخلف ا

در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد و موضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری )مرجع 

گردد قانون شهرداری ها که در استانداری تشکیل می 11ماده  1ذیصالح( گزارش گردد، کمیسیون تبصره 

وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم  صالح به رسیدگی به این تخلف است ولی چنانچه تخلف قبل از

آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلف توسط شهرداری به 

شهرداری اعالم شود کمیسیون اخیرالذکر صالح به رسیدگی به این تخلف خواهد بود..  111کمیسیون ماده 

ل به این هستند که در صورتی که تخلف در ملک قبل البته الزم به ذکر است که بعضی از قضات محترم قائ

از ورود روستا به حریم یا محدوده شهر واقع شده ولی تا زمان ورود ملک به محدوده یا حریم شهر 



 17//    صد صالحیت زمانی و جغرافیایی کمیسیون ماده - مبحث اول

 

 

رسیدگی نشده باشد، چون روستایی باقی نمانده است، کمیسیون ماده صد صالحیت رسیدگی دارد اما باید 

 "رسیدگی نماید. 11سیون ماده بر اساس قواعد ماهوی حاکم بر کمی

مستلزم احراز سه امر است:  یبه تخلفات ساختمان یدگیرس یمرجع صالح برا صیتشخبا این توضیح، 

در زمان وقوع تخلف ج( در زمان  یطرح حاکم شهر نییب( تع ،قدمت بنا توسط کارشناس نییالف( تع

و محدوده  میخارج از حر ایمحدوده روستا  ای میدر حر ایمحدوده شهر بوده  ای میاحداث بنا، ملک در حر

 (هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/13/1371 مورخ 1137/7شماره  هیهر دو. )نظر

صالحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد، رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو  .3

تعاریف محدوده حریم شهر، روستا قانون  3محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده 

مطابق طرح  ند،شوروستاهایی که در حریم شهرها واقع می» 1303و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 

هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و 

عدالت  وانید یعموم اتیه 11/11/1306مورخ  -0شماره  هیوحدت رو ی)رأ« سایر امور روستا را ندارد.

 (یادار

واقع در  یاراض نیحکم مقرر در ماده صد ناظر بر الزام مالک ،یبه ماده صد قانون شهردار تیبا عنا .3

باشد و مدلول یم گرید یاقدام عمران ایبنا و  دیتجد ایآن به اخذ پروانه احداث  میحر ایمحدوده شهر 

در رسیدگی به تخلفات  رهای بدوی و تجدیدنظکمیسیون تیکر متضمن صالحالذماده فوق یهاتبصره

ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است. لذا گسترش 

قلمرو جغرافیائی شهر به لحاظ ادغام اراضی و امالک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن، 

تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک  ههای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی بحیت کمیسیونموجد صال

الذکر نیـست. )دادنامه های ماده فـوقمزبور قبل از ادغـام آنها و مجوز صدور رأی قطعـی براساس تبصـره

 (یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 10/11/1301مورخ  -166شماره 

 31،  1301/ 166آراء شماره  نیو همچن یقانون شهردار 111و ماده  11ماده  13به مفاد بند  تیبا عنا .1

ماده صد در مورد  ونیسیو کم یشاک نیکه ب یدر موارد ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 1370/

محل و  رامونیمکلف است پ ونیسیکمشود،  جادیاختالف ا ونیسیکم یو زمان ییایجغراف تیصالح

قدمت بنا  صیخارج از محدوده شهر و تشخ ایقوع آن در داخل و ثیملک از ح تیموقع
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مواجه  وانیصادره با نقض در شعب د یصورت را نیا ریدر غ .دینما قیو تحق یدگیرس

  خواهد شد.

 طیالزم در خصوص احداث ساختمان طبق مشخصات و شرا هایصدور پروانه و اعمال نظارت .  6

 یشده توسط استاندار نییعهده مرجع تع برشهرها،  میو حر یانونمندرج در پروانه، در خارج از محدوده ق

 (یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 10/13/1373مورخ  31شماره  هیوحدت رو یاست. )رأ

 صالحیت ذاتی کمیسیون ماده صد: .7

باشد. مطابق یماده صد محدود به نص قانون م ونیسیکم تیصالح ت،یبه اصل عدم صالح تیبا عنا   

 یلی( و تعط111)ماده  مهیقلع، جر یتنها سه ضمانت اجرا ،یقانون شهردار 11ماده  13و بند  111ماده  مفاد

با  یمذکور به صدور را ونیسیشده است. لذا اقدام کم حیماده صد تصر ونیسیکم ی( برا11ماده  13)بند 

البته باید عنایت ست. ا یو قانون شهردار تیسه مورد، خالف اصل عدم صالح نیخارج از ا ییضمانت اجرا

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن قانون شهرداری ) 111ماده  1داشت که از تبصره 

توان استنباط نمود که در مورد تخلفات پارکینگ، کمیسیون مذکور از ...( می آن و عدم امکان اصالح آن

مورخ  111شماره چنین رای وحدت رویه نیز  برخوردار است. همحکم به اصالح  صالحیت صدور

 تیبه وضعملک  حکم به الزام مالک به اعاده، صدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1/3/1307

رسد حکم به اعاده ی، را در صالحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است. به نظر میمنطبق با پروانه ساختمان

گردد و پذیرش صالحیت ن بدون اخذ مجوز، صادر میدر موارد تغییر کاربری یا تغییر شکل ساختما

کمیسیون ماده صد در صدور این حکم )در رای وحدت رویه دیوان( به این دلیل است که این حکم )حکم 

 شود.به اعاده( در راستای حکم قلع )جزئی( و متفرع بر آن  صادر می

در  ،یقانون شهردار 111ع ماده موضو یدرباره تخلفات ساختمان ییابتدا میو اتخاذ تصم یدگیرس .0

 اتیه 10/3/1303مورخ  160شماره  یاست. )را یماده صد قانون شهردار ونیسیکم یانحصار تیصالح

 (یعدالت ادار وانید یعموم

احداث بنا  یبرا اوالً نیبنابرا .خارج هستند یاز شمول مقررات قانون شهردار یصنعت یهاشهرک. 1

فرستادن  یبرا یمجوز اًیو ثان ستین یپروانه از شهرداربه اخذ  ازیها، نشهرک نیدر ا
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 یقانون شهردار 911ماده  یهاونیسیها به کمدر شهرک یتخلف ساختمان یهاپرونده

 سیماده واحده قانون اصالح قانون راجع به تاس 7)بند  .ستیها ننهیهز ریو سا عوارضجهت اخذ 

قوه  یاداره کل حقوق11/13/1370مورخ  1633/7شماره  هیو نظر 1376سال  یصنعت یهاشرکت شهرک

 ( هییقضا

 قوانین و مقررات مربوط

 مصوب  یبه قانون شهردار دیاز مواد و الحاق مواد جد یاقانون اصالح پاره

  مجلس شورای ملی 12/99/9933

 1333مصوب سال  یبه قانون شهردار یمواد الحاق -قسمت دوم 

 ای یعمران اقدام قبل از هر دیآن با میحر ایدر محدوده شهر  و امالک واقع یاراض نیمالک - 111اده م

 یساختمان اتیاز عمل تواندیم یشهردار .ندیاخذ نما پروانهیو شروع ساختمان از شهردار یاراض کیتفک

 نیخود اعم از آن که ساختمان در زم نیمأمور لهیبه وس پروانه مخالف مفاد ایبدون پروانه  یهاساختمان

 .دینما یریباشد جلوگ واقع محصور ریغ ای محصور

 یو بناها ساتیتأس قلع یبهداشت ای یفن ای یدر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز - 1 تبصره

 ایمرکب از فرماندار  یونیسیکم پروانه ضرورت داشته باشدخالف مشخصات مندرج در ایبدون پروانه 

که  شودیم اعالم نفعیو به ذ لیانجمن شهر تشک ندهینما ه وشهرستان آن حوز یدادگستر ندهینما -بخشدار 

االجل ضرب نییالزم را ضمن تع میتصم ونیسیکتباً ارسال و کم روز دارد ظرف ده یحاتیهر نوع توض

هرگاه مالک در مهلت مقرر  .دیمکلف است مراتب را به مالک ابالغ نما یشهردارو دینمایمناسب صادر م

از مالک  عوارض وصول یاجرا نامهنییآرا طبق مقررات اتیعمل نهیراساً اقدام و هز یشهردار ننمود اقدام

 .دینمایم افتیدر

 با موافقت وزارت کشور باشد. دیخارج از محدوده شهرها با یاقدامات شهرساز - 1 تبصره

  ی قانون شهردار 911ماده  کیو اصالح تبصره  33قانون الحاق دو تبصره به ماده

 مجلس سنا 92/13/9931مصوب 

 :شودیاصالح م ریز بیبه ترت 111ماده  1تبصره  - 3
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 یو بناها ساتیتأس قلع یبهداشت ای یفن ای یدر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرساز - 1 تبصره

شروع  ایساختمان احداث  یشهردار بدون پروانه ایداشته باشد خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت

کشور به  وزارتندهیمرکب از نما ییهاونیسیکم موضوع در یشهردار یشده باشد به تقاضابه احداث 

انجمن شهر  یاز اعضا یکیو  یدادگستر ریبه انتخاب وز یدادگستر از قضات یکیکشور و  ریانتخاب وز

 ده روزکه ظرف  دینمایاعالم م نفعیپس از وصول پرونده به ذ ونیسیکم .شودیم مطرح به انتخاب انجمن

با حضور  را مکلف است موضوع ونیسیکمخود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور حاتیتوض

 یمقتض میماه تصم کی ظرف مدت کندیشرکت م حیتوض یادا یبرا یکه بدون حق رأ یشهردار ندهینما

مخالف مفاد پروانه  ایپروانه  بدون از ادامه ساختمان یکه شهردار یدر موارد .حسب مورد اتخاذ کندبر

مذکور  ونیسیموضوع را در کم یریجلوگ خیتار از هفتهکیمکلف است حداکثر ظرف  کندیم یریجلوگ

 یصورت در خواهد کرد. یدگیبه موضوع رس نفعیذ یتقاضا به ونیسیصورت کم نیا ریدر غ .دیمطرح نما

 نییاز دو ماه تجاوز کند تع دینبا که یاز بنا باشد مهلت مناسب یقسمت ایبر قلع تمام  ونیسیکم میکه تصم

به  اقدام مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر میمکلف است تصم یشهردار .دینمایم

وصول عوارض از  یاجرا نامهنییآ طبق مقررات آن را نهیرأساً اقدام کرده و هز یشهردار دیقلع بنا ننما

 خواهد نمود. افتیمالک در

 مجلس  11/16/9936مصوب  یقانون شهردار 911تبصره به ماده  6ن الحاق قانو

 شورای ملی

 یقانون شهردار 111 به ماده 0و  7و  6و  1و  3و  3 یهابه عنوان تبصره لیذ یهاتبصره -ماده واحده 

آنها در  یو اجرا گرددیاجرا م تختیپای فقط در محدوده شهردار 1و 3و  3 یها. مفاد تبصرهشودیالحاق م

 است. رانیوز أتیه بیتصو وزارت کشور و شنهادیشهرها موکول به پ ریسا

آنها  تیمسئول به که ییهاساختمان یاجرائ اتیها مکلفند نسبت به عمل مهندسان ناظر ساختمان - 3 تبصره

 مهیضم یها و محاسبات فننقشه و مشخصات مندرج در پروانه از لحاظ انطباق ساختمان با گرددیاحداث م

 یرا گواه یفن ها و محاسباتبا پروانه و نقشه ساختمان کار مطابقت انیآن مستمراً نظارت کرده و در پا

اعالم نکند و  یتخلف را به موقع به شهردار ایو  دینما یواقع گواه برخالف مهندس ناظر . هر گاهندینما

 بر یو صدور رأ ینون شهردارقا 111ماده  کیمندرج در تبصره  ونیسیکمبه طرح در یمنته موضوع

 یشورا د،ینما منعکس یساختمانو یمکلف است مراتب را به نظام معمار یساختمان گردد شهردار بیتخر

و  ینظام معمار قانون برابر رینظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقص یانتظام
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که  یاز کار و در صورت تیمحروم سه سالماه تا  6موضوع به  تیمورد با توجه به اهم حسبیساختمان

گردد، به حداکثر  111ماده  ونیسیکم لهیوس به بیتخر یمجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأ

 یو ساختمان ینظام معمار یانتظام یشورا طرف از تیمجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکوم

 .گرددیاعالم م تشارراالنیکث دیاز جرا یکیپروانه اشتغال درج و در در

در پروانه به  تخلف و هر گاه از موارد ندیها نظارت نمامکلفند در مورد ساختمان زین یشهردار مأموران 

شوند طبق  یریمرتکب تقص پروانه ساختمان با انطباقیدر مورد صدور گواه اینکنند و  یریموقع جلوگ

مأموران مهندسان ناظر و یکه عمل ارتکاب یصورت و در شودیم یدگیبه تخلف آنان رس یمقررات قانون

 یکه شهردار یموارد در خواهند بود. بیقابل تعق زیجهت ن نیا هم باشد از ییواجد جنبه جزا یشهردار

با استفاده از مأموران  تواندینشود م اجرای است و دستور شهردار یساختمان اتیاز عمل یریمکلف به جلوگ

 .دیاقدام نما یساختمان اتیمتوقف ساختن عمل یبرا یانتظام أموراندر صورت لزوم مخود و اتییاجرا

در  مندرجی هایدائر به صدور گواه یکتب یتقاضا افتیدر خیمکلف است از تار یشهردار - 3 تبصره

. و در دینما میتسلی تقاضا را صادر و به متقاض مورد یماه گواه کیحداکثر ظرف  1و  3 یهاتبصره

 .کند اعالم یمراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضصورت مشاهده تخلف 

در مورد  یرهن و یمکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطع یدفاتر اسناد رسم - 1 تبصره

انجام  خیتخلف تا تار وقوع عدم یگواه ناتمامی ها در مورد ساختمان و ساختمان انیپا یها گواهساختمان

 مورد  در .ندینما دیدر سند ق را صادر شده باشد مالحظه و مراتب یدارمعامله را که توسط شهر

ساختمان  انیپا یگواه کهی قانون صادر شده باشد در صورت نیا بیکه پروانه آن قبل از تصو ییهاساختمان

 111ماده  کیمشمول مقررات تبصره  معامله که ممکن است مورد نیا ارائه نشود و طرف معامله با علم به

 در در سند بالمانع است. مراتب فوق حیثبت آن با تصر دهد تیباشد به انجام معامله رضا ینون شهردارقا

 یباشند گواه پروانه شده و فاقد جادینقشه جامع شهر ا بیتصو خیکه قبل از تار ییهامورد ساختمان

وضوع از طرف دفترخانه و احراز م ای و شده جادیا مذکور خیکه ساختمان قبل از تار نیبر ا یمبن یشهردار

قانون  111ماده کیمشمول مقررات تبصره  معامله که ممکن است مورد نیطرف معامله به ا تیرضا ای

 از مراتب فوق در سند، معامله آن بالمانع است. کی هر باشد به انجام معامله، با درج یشهردار

 یساختمان پروانه (1131311313قانون ) نیا حهیال میتقد خیکه تا تار ییدر مورد ساختمانها - 6 تبصره

احداث ساختمان  ایسکونت  محل به نیرزمیز ای نگیپارک لیتبدبه علت یسکونت صادر شده ول یآنها برا
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 ایاتخاذ شده باشد  یشهردارماده صد قانون کی تبصره آنها طبق بیبه تخر میاضافه بر پروانه، تصم یمسکون

 خیبا احراز تخلف تا تار ایو  دهینگرد میبه اتخاذ تصم یمنته یده ولش احاله 111ماده  ونیسیموضوع به کم

شده  منتقلی گریکه ساختمان مورد تخلف به د یاحاله نشده باشد در صورت 111ماده  ونیسیکمبه مذکور

قانون  نیا حهیال میتقد خیتار که در یزانیشهر به ممصوب انجمن نگیحق پارک افتیبا در یباشد شهردار

 باشدیمالک باق تیمنتقل نشده و در ملک یگرید که ساختمان مورد تخلف به یه است و در صورتمقرر بود

 ینیبشیدر نقشه پ نگیکه احداث پارک نیمشروط بر ا یمسکون به محل نگیپارک لیبه جز در مورد تبد

 نگیپارک دو برابر حق افتیساختمان لطمه وارد نسازد با دربه اصل نگیپارک مجدد آن به لیشده و تبد

ی خوددار مورد تخلف بیساختمان صادر و از تخر انیپا یمتر مربع مورد تخلف گواه هری مذکور برا

 رای وجوه تواندیم هیالمنتقل شده باشد منتقل یگریمذکور به د یهاکه ساختمان یصورت در کرد. خواهد

 مطالبه کند.پرداخت نموده از متخلف یبابت به شهردار نیکه از ا

شده است  صادر نقشه جامع شهر بیتصو خیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تار ییها ساختمان - 7 هتبصر

 .باشدیم معافی قانون شهردار 111ماده  کیاز شمول تبصره 

 ایمالک  ای یهر گاه شهردار یقانون شهردار 111ماده  ونیسیدر مورد آراء صادر از کم - 0 تبصره

 نیبه ا یدگیمرجع رس ند،ینما اعتراض یبه آن رأ ظرف مدت ده روز نسبت یالغ رأاب خیمقام او از تارقائم

 یباشند که در صدور رأمی یاز افراد ریغ خواهد بود که اعضاء آن 111ماده  گرید ونیسیاعتراض کم

 .استی قطع ونیسیکم نیا یاند. رأداشته شرکتیقبل

  مصوب  قانون شهرداری 911های ماده الیحه قانونی اصالح تبصرهماده واحده

 کمیسیون مشترک مجلسین 12/16/9931

قانون شهرداری بشرح زیر اصالح و تبصره 111ماده  0و  7و  6و  1و  3و  3و  1های تبصره -ماده واحده 

 گردد. به ماده مذکور الحاق می 11و  11و  1های 

وانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پر - 1تبصره 

موقعیت ملک ه تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با ]به[ توجه باز اراضی مسکونی کمیسیون می

اخذ جریمهه های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی بهای اصلی یا خیاباناز نظر مکانی )در بر خیابان

ز فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و ای که متناسب با نوع استفاده ا

وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یک دوم ه شهرداری مکلف است براساس آن نسبت ب
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که ذی ( در صورتی.کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد

همان کمیسیون ارجاع و ه داخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بنفع از پر

 تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. 

ستفاده از اراضی در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه ا - 3تبصره 

موقعیت ه تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بتجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می

های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی باخذ های اصلی یا خیابانملک از نظر مکانی )در بر خیابان

نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و جریمه

وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر ه شهرداری مکلف است براساس آن نسبت ب

( در صورتی .و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد

همان کمیسیون ه جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بنفع از پرداخت که ذی

 ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. 

 کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. 

اصول که  در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی - 3تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در 

نفع، بال مانع ست از ذیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر ا صورتی

شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد ه بودن صدور برگ پایان ساختمان را ب

 عمل خواهد شد.  3و  1های تبصره

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن  - 1تبصره 

ای که توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه تواند باکمیسیون می

حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ 

ذ ( شهرداری مکلف باخ.باشدمتر مربع می 11باشد صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 باشد. جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه  - 6تبصره 

که بر خالف پروانه و یا بدون  های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتیساختمان و طرح
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انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به مورد  پروانه تجاوزی در این

کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و 

 های ماده صد است. موضوع در صالحیت کمیسیونه شهرسازی در ساختمان رسیدگی ب

ظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها مهندسان نا - 7تبصره 

ها و محاسبات فنی ضمیمه گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهاحداث می

ایند. آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نم

شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی ه موقع به بر خالف گواهی نماید و یا تخلف را ب هرگاه مهندس ناظر

طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ه ب

س نماید. شورای انتظامی ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعک

نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی 

که مجدداً مرتکب  ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی 6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

صد گردد به حداکثر مجازات محکوم  تخلف شود که منجر بصدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده

کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی 

محض وقوف از ه گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت باز جرائد کثیر االنتشار اعالم می

ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس  6مدت حداکثر ه ده صد بتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ما

ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند 

موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد ه ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بدر مورد ساختمان

انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی صدور گواهی 

که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از  شود و در صورتیمی

 این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

اختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات س در مواردی

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات می

 ساختمانی اقدام نماید. 

ها گواهی پایان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان - 0تبصره 

های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری در مورد ساختمانو ساختمان 

 صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 
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تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداری  6هائی که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

که مورد معامله کل  مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیمعامله انجام گرفته و از ید  (13/11/1311)

پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در 

 باشد. سند انجام معامله بال مانع می

ه اضافه بناء ک هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیدر مورد ساختمان

جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر 

 باشد. باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بال مانع می

هر صادر شده است هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شساختمان - 1تبصره 

 باشند. ماده صد قانون شهرداری معاف می 1از شمول تبصره 

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم  - 11تبصره 

مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین 

باشند که در صدور رأی قبلی ض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میاعترا

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است. شرکت داشته

نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در آئین - 11تبصره 

 ش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارز

  کمیسیون مشترک مجلسین 99/13/9993قانون شهرداری مصوب  911و  11،  33مواد 

 وظائف شهرداری بشرح زیر است: - 11ماده 

 شود .هائی که در شهر می( صدور پروانه برای کلیه ساختمان 13

هر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع ش -تبصره 

که بر خالف مندرجات پروانه  را قید کند. در صورتیهای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  پروانه

کمیسیون  ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در

نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا ین قانون مطرح میا 111مقرر در تبصره یک ماده 
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دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا  مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از

 کند.ماه اتخاذ تصمیم می تجارت ظرف مدت یک

از محل مزبور پس از تعطیل برای شود و کسی که عالماً این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می

هزار و  ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج ای از ششجنحهکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس 

 شود.یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر  دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و

 شود.تجاری محسوب نمیمهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 

 ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:شهرداری – 11ماده 

 تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. - 1

منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه ه ب – 1تبصره 

قوه قضائیه و وزارت مسکن و  نمایندگان وزارت کشور، رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از

چنانچه طرح ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع )شهرسازی در استانداری

نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم آئین  3امع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ج

صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز ( نسبت به 1311شهرها مصوب 

 اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

ائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه هربط موظفند برای ساختمانمراجع ذی

 صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا  - 111ماده 

 پروانه اخذ نمایند. ساختمان از شهرداری  تفکیک اراضی و شروع

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین تواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

 محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.  خود اعم از آنکه ساختمان در زمین
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اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای  در موارد مذکور فوق که از لحاظ - 1تبصره 

داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت 

ه وزارت کشور ب هائی مرکب از نمایندهباحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر ه قضات دادگستری ب انتخاب وزیر کشور و یکی از

نماید که ظرف ده روز نفع اعالم میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذیمی بانتخاب انجمن مطرح

کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور  پس از انقضاء مدت مذکور .توضیحات خود را کتباً ارسال دارد

ماه تصمیم مقتضی  کند ظرف مدت یکهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت مینماینده ش

که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  در مواردی .حسب مورد اتخاذ کندبر

 هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکورکند مکلف است حداکثر ظرف یکجلوگیری می

 نفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد.تقاضای ذیه صورت کمیسیون ب در غیر این .مطرح نماید

که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز  در صورتی

 نماید.کند تعیین می

لک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه ما

نامه اجرای وصول عوارض از مالک طبق مقررات آئینرا  ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن

 دریافت خواهد نمود.

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده  - 1تبصره 

موقعیت ملک ه تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با ]به[ توجه بی کمیسیون میاز اراضی مسکون

ای های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی باخذ جریمههای اصلی یا خیاباناز نظر مکانی )در بر خیابان

اشد تعیین و شهرداری که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی ب

وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه ه مکلف است براساس آن نسبت ب

نفع از پرداخت که ذی ( در صورتی.برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد

همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور ه نده را بجریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو

 صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.ه رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت ب

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی  - 3تبصره 

موقعیت ه تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بتجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می
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های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی باخذ های اصلی یا خیابانملک از نظر مکانی )در بر خیابان

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و جریمه

)جریمه نباید از حداقل دو برابر  .وصول جریمه اقدام نمایده ی مکلف است براساس آن نسبت بشهردار

( در .کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد

همان ه ه را بنفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو ندصورتی که ذی

 کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. 

 صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.ه کمیسیون در این مورد نسبت ب

که اصول  در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی - 3تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر سیون میفنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمی

مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در 

نفع، بال مانع که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی صورتی

شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد ه مان را ببودن صدور برگ پایان ساخت

 عمل خواهد شد. 3و  1های تبصره

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن  - 1تبصره 

ای که نگ رأی باخذ جریمهتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکیکمیسیون می

حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ 

اخذ ه ( شهرداری مکلف ب.باشد متر مربع می 11باشد صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 باشد.جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه  - 6تبصره 

که بر خالف پروانه و یا بدون  های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی ساختمان و طرح

گیری و پرونده امر را به مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلو پروانه تجاوزی در این

کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و 

 های ماده صد است.موضوع در صالحیت کمیسیونه شهرسازی در ساختمان رسیدگی ب

ی که به مسئولیت آنها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان - 7تبصره 

ها و محاسبات فنی ضمیمه گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهاحداث می
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آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. 

شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی ه موقع به تخلف را ببر خالف گواهی نماید و یا  هرگاه مهندس ناظر

طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ه ب

ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی 

ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی  نظام مذکور موظف است مهندس

که مجدداً مرتکب  ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی 6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم ه صدور رأی تخریب به تخلف شود که منجر ب

حکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی کند. مراتب م

محض وقوف از ه گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت باز جرائد کثیر االنتشار اعالم می

مهندس  ماه از اخذ گواهی امضاء 6مدت حداکثر ه تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد ب

ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند 

موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد ه ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بدر مورد ساختمان

بق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند ط

که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از  شود و در صورتیمی

 این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود  در مواردی

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات می

 ساختمانی اقدام نماید.

ها گواهی پایان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان - 0تبصره 

تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری  های ناتمام گواهی عدم خالفدر مورد ساختمانو ساختمان 

 صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

ها ماده صد قانون شهرداریه تبصره الحاقی ب 6هائی که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

مورد معامله کل که  معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی( 13/11/1311)

پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در 

 باشد.سند انجام معامله بالمانع می
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که اضافه بناء  هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیدر مورد ساختمان

مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر جدیدی حادث نگردیده باشد و 

 باشد.باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بال مانع می

هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است ساختمان - 1تبصره 

 باشند.قانون شهرداری معاف میماده صد  1از شمول تبصره 

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم  -11تبصره 

این ه مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی ب

باشند که در صدور رأی قبلی ی آن غیر از افرادی میاعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضا

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است.شرکت داشته

نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در آئین- 11تبصره 

 بود. مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد

  نحوه تعیین آنها و شهرک و روستا قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، 1تا  9مواد 

 مجلس شورای اسالمی 93/91/9913مصوب 

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا  - 1ماده 

 باشد. ی در آن الزم االجراء میتهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرساز

های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و ها عالوه بر اجرای طرحشهرداری

تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و 

 خل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در دا

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل  - 1ماده 

 شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. 

ن شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزو

ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها کشاورزی، باغات و جنگل

 های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح
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و ضوابط مصوب در داخل حریم ها نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

های صنعتی )که در هر حال از محدوده قانونی شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک

باشد، هرگونه ساخت و باشند( به عهده شهرداری مربوط میها مستثنی میو حریم شهرها و قانون شهرداری

 خلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با مت

ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در محدوده روستا عبارت است از محدوده - 3ماده 

های باالدست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح

دار خواهند ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونهرسد. دهیاریمی

 بود.

شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و روستاهایی که در حریم شهرها واقع می - 1تبصره 

 حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

شوند های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میطرح روستاهایی که به موجب - 1تبصره 

در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا 

های جامع و تفصیلی منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح

 های روستایی تهیه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.قررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتضوابط و م

هایی که طبق مقررات های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکها اعم از شهرکمحدوده شهرک - 3ماده 

 گردد.های مصوب آنها تعیین و تصویب میشوند در طرحو با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می

 1311های یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال محدوده شهرک - 1تبصره 

دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به 

یهی کافی بر اساس که بنا به ضرورت و با ارائه دالیل توج اند در صورتیصورت غیر مصوب باقی مانده

های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک مطالعات طرح

برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره

 باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.

های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد هرگونه ساخت و ساز در شهرک - 1 تبصره

 بود.
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های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده ها و حریممحدوده - 0ماده 

رفع تداخل، در صورت تداخل، مرجع حل اختالف و  .های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشندشهرک

 های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.مراجع تصویب کننده طرح

  یصنعت یهاشرکت شهرک سیقانون اصالح قانون راجع به تأسماده واحده  2بند 

 مجلس شورای اسالمی 99/19/9926مصوب  رانیا

 یازهاینی نقشه شهرک برا یشده توسط مجمع( و طراح بیدر منطقه تصومحل شهرک ) نییتع -7بند 

درهرحال  و انجام خواهد شد یمسکن و شهرساز گوناگون براساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت

 یاراضیبوده و واگذار یمستثن هایشهرها و قانون شهردار یو استحفاظ یقانون میاز حر یصنعت یهاشهرک

است که  یک صنعتمسئوالن شهر اریاخت در خصوص نیو نحوه عمل در ا طیو حدود و شرا انیبه متقاض

به عهده مجمع  یو اقتصاد یفن یهاضرورت صیتشخ .کرد عمل خواهد قانون نیا یینامه اجرانییبراساس آ

 .باشدیم مربوط یصنعت یهاشرکت شهرک یعموم

 است. یبند مستثن نیصنعتگران از مقررات ا دیتول یعوارض قانون - تبصره

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

  91/13/9929 مورخ 91 شماره رای  

نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده اصالحی آیین 6ماده 

-نظارت اعمال و ساختمانی پروانه صدور"است به این که مصرح  6133310قانونی و حریم شهرها مصوب 

ضوابط ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و  ات و شرایط ومشخص طبق ساختمان که این برای الزم های

نامه در مورد آنها رعایت شود، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده این آیین 3مقرر در ماده 

گردد، مناطقی که صدور پروانه ساختمان و توسط استانداری تعیین میمرجعی خواهد بود که در هر ناحیه 

مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حد فاصل  -الف باشند: زامی است به شرح زیر میاعمال نظارت در آنها ال

شماره  ، نظر به این که نامه"شهرهای نزدیک به هم که امکان توسعه و اتصال آنها به یکدیگر وجود دارد....

یک و افراز معاون امور عمرانی استانداری یزد مبنی بر عدم موافقت با هرگونه تفک 7131317مورخ  1011333

یزد که خارج از  6واقع در بخش  3111آباد به شماره پالک ثبتی اسماعیلو ساخت و ساز در اراضی مزرعه 

گرفته مبتنی بر اختیارات مقرر  محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر و در فاصله دو شهر یزد و تفت قرار
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در خصوص ضوابط مربوط به  1131317صوب نامه مذکور مآیین 3الذکر و ماده اصالحی فوق 6در ماده 

 7131311مورخ  373اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها بوده است، لذا دادنامه شماره تفکیک و تقسیم 

الذکر موافق اصول و موازین مندرجات نامه فوقشعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض نسبت به 

 شود.قانونی تشخیص داده می

الزم در خصوص احداث ساختمان طبق مشخصات و  هایصدور پروانه و اعمال نظارت ی:پیام را

شده توسط  نییشهرها، به عهده مرجع تع میو حر یمندرج در پروانه، در خارج از محدوده قانون طیشرا

 است. یاستاندار

  13/11/9921 مورخ  31رای شماره  

ن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به های آقانون شهرداری وتبصره 111با عنایت به ماده 

 373قانون شهرداری دادنامه شماره  111تجدید نظر ماده های بدوی وادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون

تحقیق پیرامون مبنی بر لزوم رسیدگی و 1133371شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کالسه  31/3/1376مورخ 

راز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت محل و موقعیت ملک از حیث اح

ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای

اداری برای شعب دیوان وسایر قانون دیوان عدالت 11شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده داده می

 ر موارد مشابه الزم االتباع است.مراجع ذیربط د

ملک و  تیمحل و موقع رامونیپ قیو تحق یدگیماده صد مستلزم رس ونیسیدر کم یدگیرس پیام رای:

 زمان وقوع تخلف است. یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییقدمت ساختمان و تع صیتشخ

  91/12/9921مورخ  191 -191رای شماره  

نوع استفاده  نییبر لزوم تع یمبن 17/1/1311 مصوب یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیبا توجه به تبصره ذ

 خیو آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تار یساختمان یهاها در پروانهاز ساختمان

که آثار  یشهردار 17/11/1361خ مور 11313/011الذکر، مفاد بخشنامه شماره تبصره فوق یاجرا تیقابل

 داده صیقانون تشخ ریاست، مغا داده میو تعم یآن تسر بیتصو خیتبصره مزبور را به قبل از تار ییجراا

 .گرددیابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 31و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده  شودیم
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 نییبر لزوم تع یمبن یدارقانون شهر 11ماده  13بند  لیتبصره ذ ییاجرا تیقابل میو تعم یتسر پیام رای:

 قانون است. ریآن، مغا بیتصو خیبه قبل از تار ساختمانی پروانه در هانوع استفاده از ساختمان

  19/11/9911مورخ  29رای شماره   

بحث  انه صادره از دهداری محل منحصراً متضمن جواز ایجاد حصار در قطعه زمین موردنظربه اینکه پرو

های باشد و نظر به تکلیف شهرداری و کمیسیوناحداث غرفه در آن ملک نمی بوده است و مفید اجازه

ر رأی نسبت به تخلفات ی و تجدیدنظر موضوع ماده صد قانون شهرداری در باب رسیدگی و صدوبدو

مورخ  1613های آن دادنامه شماره ده شهرها به شرح ماده مذکور و تبصرهاقع در محدوساختمانی و

ی دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده صد در حدی بدو 1 شعبه 6/7/1371

شود. این رأی به استناد قسمت اخیر باشد صحیح و موافق اصول تشخیص داده میکه متضمن این معنی می

ه ربط در موارد مشاباصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی 11ماده 

 االتباع است.الزم

بوده و در  یاز آنچه که در پروانه اجازه داده شده، تخلف ساختمان ریغ یاحداث مستحدثات پیام رای:

 ماده صد است. ونیسیدر کم یدگیمحدوده شهر، قابل رس

  11/13/9919 مورخ 961رای شماره  

های انی موضوع تبصرهقانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختم

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد قانون شهرداری را به کمیسیون 111ماده 

شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از  11/11/70مورخ  13317دستورالعمل شماره 

نتیجتاً نافی صالحیت عام  تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیالت محول نموده است و

های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از کمیسیون

شود و مستنداً به قسمت دوم ماده حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

 د.گردقانون دیوان عدالت اداری ابطال می 11

 ونیسیبه کم یاز تخلفات ساختمان بخشی فصل و بر ارجاع حل یمبن یدستورالعمل شهردار رای:پیام 

 است. اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا الت،یتوافق و تسه
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  11/13/9913 مورخ 166رای شماره  

یاً با توجه اوالً با بررسی انجام شده، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء اعالم شده را محقق دانست. ثان

قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن  111به اینکه حکم مقرر در ماده 

الذکر های ماده فوقباشد و مدلول تبصرهبه اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می

ی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگ متضمن صالحیت کمیسیون

شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است. نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیائی 

شهر بلحاظ ادغام اراضی و امالک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صالحیت 

خلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تکمیسیون

های الذکر نیـست، بنابرایـن دادنامههای ماده فـوقادغـام آنها و مجوز صدور رأی قطعـی براساس تبصـره

شعبه اول تجدیدنظر دیوان  1/11/1303مورخ  1713هیأت اول تجدیدنظر و  17/6/1377مورخ  003شمـاره 

شود. این رأی به استناد است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می در حدی که متضمن این معنی

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه  11قسمت اخیر ماده 

 االتباع است.الزم

ه محدوده و ادغام اراضی و امالک خارج از محدوده شهر ب گسترش قلمرو جغرافیائی شهر پیام رای:

 و اراضی در ساختمانی تخلفات به رسیدگی در صد ماده های، موجد صالحیت کمیسیونقانونی و حریم آن

 .ستنی آنها ادغام از قبل مزبور امالک

  91/19/9916 مورخ 1رای شماره  

 یهاموضوع تبصره دنظریو تجد یبدو یهاونیسیکم تیصالح یقانون شهردار 111به صراحت ماده 

آن  یقانون میحر ایمحدوده شهر واقع در قلمرو  یبه تخلفات ساختمان یدگیالذکر رسماده فوق مذکور در

آنها  نییعشهر، روستا و شهرک و نحوه ت میحرمحدوده  فیقانون تعار 3ماده  کیاست و حسب تبصره 

محدوده و  یدارا ییروستا یمطابق طرح هاد شوند،یواقع مشهرها  میکه در حر ییروستاها»  1303مصوب

نظر به « امور روستا را ندارد. ریشهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سا یمستقل بوده و شهردار میحر

 نیبنابراشهر مشهد قرار گرفته است،  میمحدوده و حر یائیدر خارج از قلمرو جغراف یرانیو یروستا نکهیا

شعبه  11/11/1301مورخ  1333شماره  ر،دنظیشعبه اول تجد 11/7/1301مورخ  1136شماره  یهادادنامه
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 ونیسیکم یکه متضمن نقض رأ دنظریتجد ازدهمیشعبه  17/3/1301مورخ  733شماره  دنظر،یدوم تجد

واقع در  یآن مرجع نسبت به تخلفات ساختمان یدگیسر تیبلحاظ عدم صالح یقانون شهردار 111ماده 

 وانیقانون د 33به استناد ماده  یرأ نی. اشودیاده مد صیموافق قانون تشخو  حیاست، صح یرانیو یروستا

 االتباع است.مربوط در موارد مشابه الزم یمراجع ادار ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار

واقع در  یروستاها یبه تخلفات ساختمان یدگیرس تیصالح ،یماده صد شهردار ونیسیکم پیام رای:

 .را  نداردشهر  میحر

  16/91/9911 مورخ 911رای شماره  

آن  میحر ـایو امالک واقع در محدوده شهر  یاراض نیمالک یقانون شهردار 111مطابق ماده  نکهینظر به ا

و  ندیپروانه اخذ نما یو شروع ساختمان از شهردار یاراض کیتفک ای یمکلفند قبل از هرگونه اقدام عمران

 هایشهردار فینظر از وظا ردمو یهاساختمان هیکل یقانون مذکور صدور پروانه برا 11ماده  13وفق بند 

ضمن  نیاست، بنابرا دهیشهر نگرد یاسالم یشورا زیمنوط به تجو فیتکل نیا یشناخته شده است و اجرا

مورخ  1133و شماره  17شعبه  11/0/1300مورخ  1111شماره  یهااحراز تعارض در مدلول دادنامه

 فیکه متضمن تکل یدر حد 11 شعبه 11/0/1300مورخ  1133شماره  یرأ وانید 11شعبه  11/0/1300

 1به استناد بند  یرأ نی. اگرددیو موافق مقررات اعالم م حیصح باشد،یپروانه صادره م دیبه تمد یشهردار

در موارد مشابه  ربطیذ یمراجع ادار ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده 

 .باشدیماالتباع الزم

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  99/19/9961مورخ  392/2نظریه شماره  

موضوع استعالم: در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد شهرداری در مورد اعمال خالف 

ماده یاد شده چه کار  1قانون شهرداری و در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون موضوع تبصره  111ماده 

 تواند انجام دهد؟انونی میق
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قانون شهرداری مصوب  111های ماده الیحه قانونی اصالح تبصره 1مستنبط از تبصره »متن نظریه: 

هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ شورای انقالب اسالمی که مقرر می دارد، ساختمان 1/7/1310

باشد این قانون شهرداری معاف می 111ماده  1تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 

شود اجرا نمی 111ماده  1است که در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد به طریق اولی تبصره 

 «گردد.نیز تشکیل نمی 111ماده  1و کمیسیون موضوع تبصره 

ده صد  را محدود به اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق، ، صالحیت زمانی کمیسیون های ما

تخلفات ساختمانی پس از تصویب نقشه جامع شهر نموده است. به این معنی که عدم تصویب نقشه جامع 

 ماده صد و عدم تشکیل کمیسیون ماده صد دانسته است. 1شهر را موجب عدم اجرای تبصره 

  12/12/9929 مورخ 3311/2نظریه شماره  

-باشد یا تخریب هم داده میفقط قابل جریمه می 1310قبل از موضوع استعالم: آیا تخلفات ساختمانی 

 شود؟

های اصالحی همانند تخلفات ساختمانی بعد، تابع تبصره 1310تخلفات ساختمانی قبل از سال »متن نظریه: 

های مطروحه ها است و در مورد کلیه پروندهقانون شهرداری 111( ماده 11و  1،11( و الحاقی )0و  1،1،3)

تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، شود. کمیسیون میهای الحاقی و اصالحی رای صادر میرهدر تبص

بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رای بر 

ان کار تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بالمانع بودن صدور برگ پای

 «شودساختمان اعالم می

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق، صالحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مورد 

را همانند صالحیت کمیسیون مذکور در  1310صدور رای به جریمه و تخریب تخلفات ساختمانی قبل از 

ی که این کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دانسته است به این معن 1310مورد تخلفات ساختمانی بعد از 

 تواند رای به جریمه یا تخریب صادر نماید.می 1310هم مانند تخلفات ساختمانی بعد از  1310قبل از 

 نیا کی، تبصره 1331در سال  یشهردار ونبه قان 111با الحاق ماده رسد. این نظریه قابل نقد به نظر می

 نموده است و در اصالحات و الحاقات ینیب شیپ یلفات ساختمانتخ یرا برا "قلع"ماده مجازات 
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در نظر داشت در  دیقرار گرفت. با "قلع"در کنار  "مهیجر"مجازات  ،یبه قانون شهردار 1310/  6/ 17  

کارشناس، تخلفات  صیاحداث شده باشد و به تشخ 17/6/1310تا  17/11/1331 نیب ییکه بنا یصورت

تواند مجازات یماده صد نم ونیسیبنا نباشد، کم "قلع" یبرا "یضرورت"باشد که  یاآن به گونه یساختمان

بنا در  "قلع"تنها  1310تا  1331 نیب ونیسیکم نیا تیصالح رایز دیبنا صادر نما نیا یرا برا "مهیجر"

و چون در ماده صد  ردیگیصورت ضرورت بوده است و اگر عنصر ضرورت محقق نشود، قلع صورت نم

 ونیسیکم نیماده صد قرار داده شده است، ا ونیسیکم تیدر صالح قلعتنها مجازات  1331سال قانون 

. بنابراین کمیسیون ماده صد در مورد تخلفات را نخواهد داشت "مهیجر"صدور مجازات  تیصالح

تنها صالحیت صدور حکم قلع، آن هم در صورت احراز  17/6/1310تا  17/11/1331 نیبساختمانی 

 در ماده صد مقرر نشده بود. 17/6/1310تا قبل از « جریمه»دارد زیرا  مجازات  ضرورت را

  12/19/9922مورخ  923/2نظریه شماره  

موضوع استعالم: نظر به این که امالک تعدادی از مالکین قبال در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در 

ه یا خالف پروانه ساخته شده و در حال حاضر در آن اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده یا مازاد بر پروان

قانون  111های ماده محدوده شهر قرار گرفته است، آیا رسیدگی به این تخلفات در صالحیت کمیسیون

 شهرداری است یا مرجع دیگر؟

چنانچه اراضی مذکور در استعالم، قبال خارج از محدوده شهر بوده و بدون اخذ مجوز از »متن نظریه: 

ی محل در آن احداث بنا شده باشد و یا این که با داشتن مجوز )پروانه ساختمانی( اضافه بنای زائد بخشدار

بر تراکم داشته باشد و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در 

 «قانون شهرداری است. 111کمیسیون ماده 

وق، نظر به این دارد که رسیدگی به تخلفات ساختمانی اراضی اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ف

که قبال خارج از محدوده و حریم شهر بوده و در آن زمان تخلف صورت گرفته و بعد وارد محدوده شهر 

 شده است، در صالحیت کمیسیون ماده صد است.
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  11/13/9921مورخ  1633/2نظریه شماره  

های صنعتی ایران )اصالحی انون راجع به تاسیس شرکت شهرکق 7موضوع استعالم: با عنایت به ماده 

( چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا 11/13/1376

مبادرت به  111تواند با مراجعه به کمیسیون ماده مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می

 د؟اخذ جریمه نمای

های صنعتی ماده واحده قانون اصالح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک 7با توجه به بند »متن نظریه: 

ها خارج هستند و لذا اوال برای احداث بنا در ها از شمول مقررات قانون شهرداری، این شرکت1376سال 

های تخلف فرستادن پروندهها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیا مجوزی برای این شهرک

ها قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه 111های ماده ها به کمیسیونساختمانی در شهرک

 «نیست.

های ماده صد، با عنایت به اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق در خصوص صالحیت کمیسیون

ها را ، شهرک1376های صنعتی سال شرکت شهرکماده واحده قانون اصالح قانون راجع به تاسیس  7بند  

جغرافیایی شهرداری و کمیسیون ماده صد  –خارج از شمول مقررات شهرداری دانسته و صالحیت مکانی 

ها نیاز به اخذ پروانه از شهرداری دارد و را تحدید نموده است. مطابق این نظریه نه احداث بنا در این شهرک

 رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این منطقه را دارد. نه کمیسیون ماده صد، صالحیت

  19/19/9921مورخ  1192/2نظریه شماره  

قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی داخل در محدوده خدماتی و  111کمیسیون ماده »متن نظریه: 

ق یک بند ماده واحده قانون الحا 3ذیل بند  1کند. در صورتی که کمیسیون تبصره قانونی شهر رسیدگی می

ها به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده خدماتی و قانون شهرداری 11به ماده  3تبصره به عنوان بند  3و 

 «نماید.قانونی شهر رسیدگی می

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق، رسیدگی به تخلفات ساختمانی داخل در محدوده خدماتی 

ماده صد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و قانونی شهر را در صالحیت کمیسیون 

 دانسته است. 11خدماتی و قانونی شهر را در صالحیت کمیسیون ماده 
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  99/12/9919مورخ  3139/2نظریه شماره  

اعم از اینکه در مورد شهری طرح و نقشه جامع مصوب وجود داشته باشد یا خیر کمیسیون »متن نظریه: 

خلفات احداث کننده بنای بدون پروانه یا برخالف مندرجات پروانه رسیدگی خواهد نسبت به ت 111ماده 

و رسیدگی آن منوط به تصویب نقشه جامع شهر نبوده و در شهرهایی  111کرد. لذا تشکیل کمیسیون ماده 

 هایی که پروانهرا تشکیل داد. النهایه ساختمان 111توان کمیسیون ماده که طرح جامع تصویب نشده می

ساختمانی آنها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر و احداث شده قابل طرح در کمیسیون مذکور نیستند 

اند قابل طرح در کمیسیون به هایی که بعد از تصویب طرح جامع شهر بدون پروانه ساخته شدهولی ساختمان

قانون شهرداری در هر شهری  111باشد، بنابراین با اعمال مقررات ماده منظور رسیدگی به تخلف آنها می

الزامی، لیکن کمیسیون مزبور بر مبنای طرح  111حتی اگر نقشه جامع نداشته باشد تشکیل کمیسیون ماده 

 «هادی رای نخواهد داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق، قائل به این است که تشکیل کمیسیون ماده صد و رسیدگی 

-شهر نبوده اما کمیسیون ماده صد صالحیت رسیدگی به تخلفات ساختمان آن منوط به تصویب نقشه جامع

 111ماده  1شده است را ندارد. تبصره  احداثهایی که پروانه آنها قبل از تصویب نقشه جامع شهر صادر و 

پروانه ساختمان قبل از تصویب نقشه جامع شهر را برای معافیت از رسیدگی  صدورقانون شهرداری، صرف 

را نیز از شرایط  "احداث"، "صدور"ماده صد کافی دانسته است. بنابراین نظریه فوق که عالوه بر  کمیسیون

 رسد.قانون شهرداری به نظر می 111ماده  1معافیت از رسیدگی کمیسیون دانسته، خالف تبصره 

  91/11/9911مورخ  3319/2نظریه شماره  

نون شهرداری به معنای حقیقی استفاده شده، در قا 111ماده  1نقشه جامع در تبصره  -1»متن نظریه: 

های جامع و هادی و رسیدگی به تخلفات احتمالی مالکان اراضی در داخل شهرها و از حیث رعایت طرح

 با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها با سازمان جهاد کشاورزی است. 111مقررات ماده 

اند چنانچه بعد از تصویب ه جامع شهر احداث شدههایی که قبل از تصویب نقشدر مورد ساختمان -1

 «باشد.می 111نقشه تخلفی صورت پذیرد قابل طرح در کمیسیون ماده 



 11//    صد صالحیت زمانی و جغرافیایی کمیسیون ماده - مبحث اول

 

 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق در رابطه با صالحیت کمیسیون های ماده صد، تخلفات 

دو دسته تقسیم نموده است: الف( های احداث شده قبل از تصویب نقشه جامع شهر را به ساختمانی ساختمان

تخلفات ساختمانی قبل از تصویب نقشه جامع شهر که کمیسیون ماده صد صالحیت رسیدگی به این 

تخلفات را ندارد. ب( تخلفات ساختمانی پس از تصویب نقشه جامع شهر که در صالحیت کمیسیون ماده 

 صد قانون شهرداری است.

  91/12/9919مورخ  9332/2نظریه شماره  

حریم  رها مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهقانون شهرداری 111وفق ماده  :موضوع استعالم

نمایند حال سوال این است که اگر  خذآن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه ا

آن، ساختمان را بدون اخذ  خارج از محدوده شهر با حریم آن بوده است و مالک ،مکان یا ملکی در سابق

های متولی دیگر نظیر بخشداری و بنیاد مسکن احداث نموده لیکن حالیه ملک مجوزات الزم از سازمان

موصوف جزء حریم و یا محدوده شهر قرار گرفته و مالک جهت فروش ملک یا اخذ پایان کار به شهرداری 

قانون شهرداری صالح جهت رسیدگی به  111محل مراجعه نموده است آیا در حال حاضر کمیسیون ماده 

تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم یا محدوده شهر است یا خیر؟ در صورت عدم صالحیت کمیسیون 

ها چه مرجعی جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم قانونی قانون شهرداری 111ماده 

 شهر صالحیت خواهد داشت؟

رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم بر زمان دعوی است لذا در صورتی که  نظر به اینکه»متن نظریه: 

تخلف از مقررات، قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد و موضوع تخلف 

قانون  11ماده  1توسط بخشداری یا فرمانداری )مرجع ذیصالح( گزارش گردد، کمیسیون تبصره 

گردد صالح به رسیدگی به این تخلف است ولی چنانچه تخلف داری تشکیل میها که در استانشهرداری

قبل از وقوع ملک در داخل محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل 

شهرداری اعالم شود کمیسیون  111محدوده شهر، موضوع تخلف توسط شهرداری به کمیسیون ماده 

 «به این تخلف خواهد بود. اخیرالذکر صالح به رسیدگی

های ماده صد، نظر به این اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق در خصوص صالحیت کمیسیون

دارد که در صورت وقوع تخلف ساختمانی قبل از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و گزارش آن قبل از 
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و در صورتی که  11، کمیسیون ماده  ورود ملک به محدوده و حریم شهر توسط بخشداری یا فرمانداری

تخلف پس از ورود ملک به محدوده یا حریم شهر توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد گزارش داده 

 شود، کمیسیون ماده صد صالحیت رسیدگی دارد.



 

 

 مبحث دوم

 

 صالحیت کمیسیون ماده صد 

تخریب در صدور رای به  





 

 

 

 

 طرح بحث

ور، و متشکل از نماینده وزارت کش یبه تخلفات ساختمان یدگیرس یکه در راستا 111ماده  ونیسیکم

)ماده صد  بیعنوان قلع و تخر اب یمهم یشود، از ضمانت اجرایم لیتشکنماینده شورای شهر و یک قاضی 

 قانون شهرداری( 11ماده  13)بند  و تجارت شهیمحل کسب، پ یلیو تعط مهیدر کنار جر قانون شهرداری(

، شرایط و محل صدور اصر اموال و امالک اشخب هاضمانت اجرا نیا ریتاث با عنایت بهمند است. بهره

یکی از مهمترین مباحث مطرح در خصوص  هرکدام از این ضمانت اجراها مورد توجه بسیار می باشد.

تواند و یا بایستی رای به تخریب صادر ، این است که کمیسیون مزبور در چه مواردی می111کمیسیون ماده 

 از: نماید. قابل ذکر است که مهمترین تخلفات ساختمانی عبارتند

 احداث بنا بدون پروانه -

 اضافه بنا در ارتفاع )تراکم( -اضافه بنا در مساحت )سطح اشغال( -

 استفاده بودن آن رقابلیغ ای نگیعدم احداث پارک -

 یتجاوز به معابر عموم -

 عدم استحکام بنا -

 ی(رتجاریو تجارت در محل غ شهیکردن محل کسب و پ ریدای )به ویژه کاربر رییتغ -

ین است که هریک از تخلفات فوق الذکر، واجد درجاتی است. برای مثال اضافه بنا حال نکته نخست ا

ها متر یا بیشتر متغیر باشد. تجاوز به معابر عمومی نیز تواند از یک سانتی متر تا دهدر مساحت یا ارتفاع می

تمامی آنها ذیل  تواند از درجات کم تا زیاد اتفاق افتد. نکته دیگر در خصوص این تخلفات این است کهمی

گیرند. به عبارتی دیگر همه این تخلفات، مغایر اصول شهرسازی، فنی و مغایرت با اصول ثالثه قرار می

بهداشتی هستند و تخلفی ساختمانی  وجود ندارد که عنوان تخلف بر آن صادق باشد اما مغایر اصول ثالثه 

مند صورت پذیرد و اگر مقنن به تی به نحو قاعدهنباشد. قاعدتا برخورد با این تخلفات و مجازات آنها بایس

بایست تفاسیر قضایی در راستای تامین این مهم حرکت نمایند. برای مثال این مهم توجه نداشته باشد، می

های کیفری، حقوقی و یا ها اعم از مجازات در حوزهاصل تناسب از اصول اساسی و بنیادین اعمال مجازات

مطرح شده نیز بایستی رعایت شود. برای مثال اگرچه تجاوزی یک متری به معبر اداری  است و در موضوع 

-سانتی 1تواند با صدور حکم به تخریب متناسب باشد، اما صدور حکم تخریب برای تجاوزی عمومی می

 رسد.متری موجه و متناسب به نظر نمی
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اند و هر تخلف را معین نساخته های آن صراحتاً ضمانت اجرایو تبصره 111حال نکته این است که ماده 

اند، مابقی واجد حکم  خاصی در ها الزام به صدور رای تخریب را مقرر داشتهبه جز مواردی که این تبصره

 نیها و همچنونیسیکم نیاز ا آرای صادرهدر  بروز تعارضاتی تواند موجب یکه م یامراین  باره نیست. 

در خصوص احداث  یدر شهر 111ماده  ونیسیکمنمونه  یبرا همچنانکه شود. یعدالت ادار وانیشعب د

 دینمایصادر م مهیبه اخذ جر یو اصول ثالثه احداث شده است، را یکاربر تیبدون پروانه که با رعا یبنا

شهرها  گریمشابه در د ونیسیکم ایمزبور  ونیسیاست. حال در خصوص مورد مشابه کم یامر قانون نیکه ا

ماده  3تبصره موجب به  مهیبودن اخذ جر یاریبه اخت تیکه با عنا دینمایم بیخرت یت به صدور رادرمبا

اند اما مسلما با عدالت و فوق مطابق قانون صادر شده یبا قانون ندارد. هرچند که هردو را یرتیمغا 111

پروانه  احداث بنای بدون -1به نظر قانونگذار به جز موارد  نخواهند داشت. یتطابق یانصاف و منطق حقوق

تخلف از مفاد پروانه و تخطی از اصول ثالثه به نحوی که  -1بدون رعایت کاربری زمین یا اصول ثالثه، 

عدم پرداخت جریمه در تخلفات اضافه بنا زائد بر مساحت یا ارتفاع که  -3ضرورت تخریب احراز شود، 

تخریب یا جریمه را با توجه  صدور حکم به تخریب را الزامی دانسته است، در مابقی تخلفات، صدور حکم

واگذار نموده است. البته صدور رای به تخریب  111های ماده به مورد تخلف به تشخیص و اختیار کمیسیون

 در سایر موارد اختیاری نیز مقید به شرایطی خواهد بود که در قسمت نکات کلیدی ذکر خواهد شد. 
 

 یدینکات کل

 ای بر تخریب را الزامی دانسته است:های ذیل صدور ر. قانونگذار در حالت1

)شهرسازی، فنی و بهداشتی( )تبصـره   ایجاب ضرورت قلع و تخریب در تخلفات مغایر اصول ثالثه -الف

(. قاعده مندرج در این تبصره این اسـت کـه هرگـاه قلـع و تخریـب بنـای خـالف مفـاد پروانـه،          111ماده  1

شود. مرجع ابتدائی تشخیص طرح می 111یون ماده ضرورت داشته باشد، موضوع توسط شهرداری در کمیس

 تیبه رعا یفیتکل ونیسیشود. اما کمیم ونیسیمنجر به طرح پرونده در کمضرورت قلع، شهرداری است که 

 یرا بـه  اعتـراض  عـدم  صـورت  در قلـع،  ضرورت صیتشخ یینها مرجعو  مزبور ندارد صیاز تشخ تیو تبع

. اگـر شـهرداری   اسـت  یادار عـدالت  وانیـ د اعتـراض،  صورت در و مذکور ونیسیکم صد، ماده ونیسیکم

 111تواند از طـرح موضـوع در کمیسـیون مـاده     ضرورت قلع بناهای مغایر اصول ثالثه را تشخیص ندهد می

اداره کل حقـوقی قـوه قضـائیه(.  البتـه بایسـتی دو       17/13/1301 مورخ 1311/7خودداری نماید )نظر شماره 

از هم تفکیک نمود: نخست فرضی کـه تخریـب بنـای بـدون پروانـه یـا        فرض را در خصوص موضوع بحث

خالف مفاد پروانه ضرورت دارد، در این حالت بایستی الزاما حکم به تخریب صادر شـود. در واقـع در ایـن    

فرض مغایرت تخلف ارتکابی با اصول ثالثه به حدی است که الزم است تخلف کان لم یکن گردد. فـرض  

خلف ارتکابی مغایر اصول ثالثه است، اما ضرورت تخریـب بـه انـدازه فـرض نخسـت      دوم زمانی است که ت
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تواند رای به تخریب یا جریمـه صـادر   محرز نیست. در این فرض صدور رای به تخریب اختیاری است و می

 شود. 

ایجـاب ضـرورت در   های  بعـدی نیـز مقـرر شـده اسـت.      در تبصره 1مصداقی از قاعده مندرج در تبصره 

( از 111مـاده   3و  3، 1تبصـره  ) اضافه بنا در ارتفـاع )تـراکم(   و ضافه بنا در مساحت )سطح اشغال(ا تخلفات

جمله این موارد است. در خصوص ایـن تخلفـات، دو حالـت مقـرر شـده اسـت: نخسـت، ضـرورت داشـتن          

ه بنا، کـه  شود. ضرورت نداشتن تخریب اضافتخریب اضافه بنا. در این حالت الزاما رای به تخریب صادر می

مــورخ  17شــماره  هیــوحــدت رو یرادر ایــن حالــت صــدور رای بــه تخریــب یــا جریمــه اختیــاری اســت.  

ی دیوان عدالت اداری، ناظر بـر حالـت دوم مـورد اشـاره اسـت کـه صـدور حکـم         عموم اتیه 11/1/1313

 داند. تخریب در صورت ضرورت نداشتن تخریب اضافه بنا را همچنان صحیح می

مـاده   3. مستنبط از تبصـره  فاقد پروانه بدون رعایت کاربری زمین مربوط یا اصول ثالثهاحداث بنای  -ب

این است که اگر بنایی بدون اخذ پروانه اما با رعایت کاربری زمین و اصـول ثالثـه )مجموعـا( احـداث      111

توانـد رای بـه   تواند رای به جریمه صادر نماید. یعنی الزامی به صدور جریمه ندارد و مـی شود، کمیسیون می

تخریب  صادر نماید. این اختیار در صدور رای به جریمه، مقید به دو شرط مزبور اسـت و چنانچـه هرکـدام    

مفقود باشند، صدور رای به جریمه منتفی و بایستی رای به تخریب صادر شود. بنابراین در صورتی که بنـایی  

ید یا اینکه با یکی از اصول ثالثـه مغـایر باشـد،    بدون اخذ پروانه احداث شود و کاربری زمین را رعایت ننما

مـورخ   31شـماره  و  11/1/1307مـورخ   331شماره  هیوحدت رو یراشود. آالزاماً رای به تخریب صادر می

 دال بر این موضوع  هستند.  6/1/1300

ادر ص ای که به سبب تخلف اضافه بنا زائد بر مساحت یا ارتفاعخودداری متخلف از پرداخت جریمه -ج

قانون شـهرداری(. در ایـن حالـت شـهرداری مکلـف اسـت پرونـده را         111ماده  3و  3، 1شده است )تبصره 

 مجدد به کمیسیون صادر کننده رای ارجاع نماید و کمیسیون مکلف است که رای به تخریب صادر نماید. 

 31/3/1317مـورخ   1711171116111113شـماره   یرا) عدم استحکام بنـا و عـدم امکـان اصـالح آن     -د

 (. عیو صنا ستیز طیمح ،یاراض یتخصص اتیه

در صـورت احـداث    -1. در واقع قانونگذار در چهار حالت، صدور رای به تخریب را الزامی دانسته است: 1

تخلف از مفاد پروانه و تخطی از اصول ثالثه  -1بنای فاقد پروانه بدون رعایت کاربری زمین یا اصول ثالثه، 

عدم پرداخت جریمه در تخلفات اضافه بنا زائد بر مساحت یـا   -3تخریب احراز شود،  به نحوی که ضرورت

 عدم استحکام بنا و عدم امکان اصالح آن. -3ارتفاع، 

کنـد و هرگـاه   .نحوه اجرای رای به تخریب بدین صورت است که شهرداری حکم را به مالـک ابـالغ مـی   3

نامـه  ی راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبـق مقـررات آیـین   مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهردار
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اداره کل حقـوقی   11/11/1371 -6011/7اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود)نظر شماره 

 قوه قضائیه(.

اصـول   تیـ متضمن اعالم عدم رعا دیبا ی،احداث ساتیتأس و تخریب بر قلع یمبن 111ماده  ونیسیکم یرأ. 3

هیات عمومی  13/13/1313مورخ  177)رای وحدت رویه شماره  باشد یور در ساختمان احداثسه گانه مذک

بـدون اعـالم و تصـریح بـه مغـایرت بنـای        111دیوان عدالت اداری(. بنابراین در صورتی که کمیسیون ماده 

 احداثی و تخلف ارتکابی با اصول ثالثه، مبادرت بـه صـدور رای تخریـب نمایـد، در صـورت شـکایت، در      

 دیوان نقض خواهد شد. 

. نکته اساسی در خصوص صدور رای به تخریب، لزوم یا عدم لزوم ضرورت تخریب است. به عبارتی این 1

پرسش مطرح است که برای صدور رای به تخریب، آیـا بایسـتی ضـرورت تخریـب احـراز شـود یـا صـرف         

تیم. رویکـرد نخسـت، صـرف    مغایرت با اصول ثالثه کافی است؟ در این خصوص مواجه با دو رویکرد هسـ 

داند. البتـه صـرف مغـایرت بـا     مغایرت تخلف ارتکابی با اصول ثالثه را موجبی برای صدور رای تخریب می

اصول ثالثه الزاما موجب صدور رای تخریب نیست؛ بلکه صدور رای تخریب در این حالت صحیح و قانونی 

 13/13/1313مـورخ   177وحدت رویـه شـماره    توان رای به جریمه نیز صادر نمود. رایاست هرچند که می

قـانون   111مـاده   1مطـابق تبصـره   »هیات عمومی دیوان داللت بر ایـن موضـوع دارد. بـه موجـب ایـن رای:      

شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشـد، کمیسـیون   

ل شهرسازی یا فنی یا بهداشـتی در سـاختمان احـداثی رعایـت نشـده      موضوع این قانون با احراز این که اصو

تواند قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قـرار  است، می

 یرانماید. بر این اساس، صرف مغایرت تخلف با اصول ثالثه برای صدور حکم تخریب کفایت می...«. دهد

توان دال بر کفایت صرف مغایرت تخلف ارتکابی با را هم می 16/13/1313مورخ  610 شماره هیوحدت رو

اصول ثالثه برای صدور رای تخریب دانست. در رای مزبور، صدور حکم تخریب در خصوص تبدیل واحد 

 دوبلکس به دو واحد مستقل به سبب عدم رعایت اصول شهرسازی و مفاد پروانه، صحیح دانسته شده است. 

اه دوم معتقد به لزوم احراز ضرورت تخریب عالوه بر مغایرت تخلف با اصول ثالثه است. نتیجه این دیدگ

نماید و جز در موارد استثنایی نبایستی رای بـه تخریـب   نظر این است که رای به تخریب حالت استثنا پیدا می

هیـات عمـومی    17/13/1301مورخ  111شماره  یراصادر شود و اصل بر صدور رای به جریمه خواهد بود. 

مصـوب   قـانون دیـوان عـدالت اداری    11و  10و  11قانون الحاق پنج تبصره به مـواد   1در مقام اعمال تبصره 

مـورخ   737شـماره   یراداللت بر لزوم احـراز ضـرورت در قلـع و تخریـب اضـافه بنـا دارد. آ       16/11/1371

یز مشابه رای فوق و داللـت بـر موضـوع    هیات عمومی دیوان ن 11/11/1377مورخ  3شماره و  10/11/1301

اداره کل قـوه قضـائیه نیـز، تخریـب را فـرع بـر احـراز         11/11/1361مورخ  1011/7مزبور دارند. نظر شماره 

 داند.ضرورت می
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رسد که دیدگاه دوم با عنایت به شدید بودن مجازات تخریب نسـبت بـه جریمـه و نتیجتـا لـزوم      به نظر می

بر  111های ماده مضیق و تفسیر به نفع متهم و تاکید مکرر قانونگذار در تبصره رعایت اصولی همچون تفسیر

تر باشد. اما در حال حاضر با عنایت بـه رای وحـدت رویـه شـماره     عنصر ضرورت در بحث تخریب، صحیح

هیات عمومی دیوان، دیدگاه نخست مبنی بر کفایت صرف مغایرت تخلف با اصول  13/3/1313مورخ  177

 ای صدور رای به تخریب، حاکمیت دارد. ثالثه بر

 است. به نظر  111. نکته دیگر اصل بودن تخریب یا جریمه در بین ضمانت اجراهای کمیسیون ماده 6

در صورت احداث بنای فاقد  -1می رسد فارغ از مواردی که الزاما بایستی حکم به تخریب صادر شود )

تخلف از مفاد پروانه و تخطی از اصول ثالثه به نحوی  -1، پروانه بدون رعایت کاربری زمین یا اصول ثالثه

عدم پرداخت جریمه در تخلفات اضافه بنا زائد بر مساحت یا ارتفاع( و  -3که ضرورت تخریب احراز شود، 

گیرد، کمیسیون در خصوص سایر تخلفات، در رابطه عدم احداث پارکینگ که صرفا بدان جریمه تعلق می

گیری بایستی ریب یا جریمه  اختیار دارد. البته اصولی همچون اصل تناسب در تصمیمبا اتخاذ تصمیم به تخ

 احداث بنای بدون پروانه در صورت رعایت کاربری زمین و اصول ثالثه، -1رعایت شود.  بنابراین در 

ارکینگ، پاستفاده بودن  رقابلیغ -3، اضافه بنا در ارتفاع )تراکم( -اضافه بنا در مساحت )سطح اشغال( -1 

تغییر کاربری )به جز دایرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل  -1تجاوز به معابر عمومی،  -3

عدم استحکام بنا، صدور رای به تخریب یا جریمه توسط کمیسیون مجاز و منوط به  -6غیرتجاری( و 

مه است و صالحیت تشخیصی آن است. اما نکته مطرح این است که تخریب مجازاتی شدیدتر از جری

های کیفری همچون اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق احتماال بتوان برخی اصول حاکم بر مجازات

های اداری نیز صادق دانست. در صورت قائل بودن متون کیفری را در خصوص تخلفات اداری و مجازات

الفراغ فوق الزم دانست،  به امر مزبور، بایستی صرفا در صورتی که کارشناس ضرورت تخریب را در منطقه

 حکم تخریب صادر شود و در غیر اینصورت، حکم به جریمه صادر شود. 

توان در همه تخلفات به جز تخلفات مندرج در نکته اخیر که ضمانت . با عنایت به سه نکته اخیر، نمی7

لفات صحیح اجرای آنها مشخص است، هم صدور رای به جریمه و هم تخریب را در تمامی مصادیق این تخ

متری به معبر عمومی  3سانتی متری به معبر عمومی  و چه در تجاوز  11دانست. برای مثال چه در تجاوز 

توان حکمی واحد را شود، قاعدتا و به مقتضای اصل تناسب نمیهمانند کوچه که سبب مسدود شدن آن می

بایستی  حسب مورد اعمال  جاری دانست. بنابراین ارجاع به کارشناس ضروری است و ضمانت اجراها

 شوند. 

های تثبیت اعیانی مانع اجرای حکم تخریب توسط تواند از طریق امثال تشکیل کمیته. شورای شهر نمی0

هیات عمومی دیوان(. نظریه شماره  17/11/1313مورخ  - 1111شماره  شود)رای 111کمیسیون ماده 

ه نیز داللت بر موضوع فوق و این امر دارد که اداره کل حقوقی قوه قضائی 11/11/1371مورخ  11111/7
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تواند موجب عدم ینم یعلت چیهپس از قطعی و الزم االجرا شدن رای کمیسیون در خصوص تخریب، 

-نیز بیان داشته است که دادگاه 31/16/1371مورخ  1137/7. این اداره کل در نظر شماره حکم باشد یاجرا

قرار توقف  111های ماده حکم تخریب صادره از سوی کمیسیون توانند نسبت بههای دادگستری نیز نمی

عملیات صادر نمایند؛ چرا که در موضوع مزبور واجد هیچ گونه صالحیتی نیستند. نظر شهرداری مبنی بر 

نیز محلی از اعراب ندارد و حکم  111عدم تمایل به اجرای حکم تخریب صادره توسط کمیسیون ماده 

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه(.  31/11/1377 مورخ 3117/7)نظر شماره صادره بایستی اجرا شود 

ساختمان شود، نظر اداره کل  کل تخریباز بنا منجر به  یقسمت بیتخر. در صورتی که اجرای حکم 1

حقوقی قوه قضائیه این است که بایستی اجرای حکم متوقف شود و در صورت اجرا و تخریب کل 

قانون مسئولیت مدنی موضوعیت خواهد یافت )نظر شماره  11ذیل ماده ساختمان، مسئولیت شهرداری 

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه(.  13/11/1311 مورخ 131/11/7

برای کمیسیون، اختیار صدور رای بر جریمه در تخلف احداث بنای بدون پروانه با  1و  3های . در تبصره11

م احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن رعایت کاربری و اصول ثالثه و همچنین در تخلف عد

بینی شده است. اما این  موضوع به معنای عدم امکان صدور حکم تخریب در موارد مزبور نیست )نظر پیش

اداره کل حقوقی قوه قضائیه(. در خصوص تخلف احداث بنای بدون  3/1/1303مورخ  611/7 شماره

بنای فاقد پروانه بدون رعایت کاربری یا اصول ثالثه باشد، الزاما پروانه، پیشتر بیان گردید که اگر احداث 

شود. اما در صورتی که بنای بدون پروانه با رعایت کاربری و اصول ثالثه صادر حکم به تخریب صادر می

شده باشد، صدور حکم تخریب یا جریمه اختیاری است. اما در خصوص تخلف دوم یعنی عدم احداث 

استفاده بودن آن، صدور حکم تخریب محل بحث است. نظر مشورتی فوق صدور این  پارکینگ یا غیرقابل

 شمارد. دو دیدگاه در این خصوص مطرح است:حکم را جایز می

طبقه پارکینگ احداث نشده باشد، حکم تخریب معطوف به کل  11زمانی که برای ساختمانی  -الف

ادر شود. ایراد وارد بر این امر این است که طبقه ص 11ساختمان خواهد بود و بایستی حکم تخریب کل 

مجازات بایستی بر تخلف و عمل غیرمجاز تعلق گیرد و نه عمل مجاز و صحیح. چنانچه که در تخلف اضافه 

شود، بلکه بنای زائد بر پروانه تخریب ای که صحیح صادر شده است، ابطال نمیبنای زائد بر ارتفاع، پروانه

سبب عدم احداث پارکینگ که تخلف از نوع ترک فعل است، تعلق مجازات شود. در فرض حاضر به می

 تخریب بر تخلف عدم احداث، موضوعیت نداشته و الجرم تبدیل به مجازات دیگر که جریمه است، 

شود. تعلق مجازات تخریب بر کل ساختمان که مطابق پروانه و به صورت مجاز احداث شده است، می

ود. اما در خصوص تخلف غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، نخست اینکه خارج از حد تناسب خواهد ب

بایستی مهلتی برای اصالح آن اعطا شود. در صورتی که اصالح غیرممکن باشد، صدور حکم تخریب قابل 

شود، تواند به صورت جزئی و برای رفع مانعی که موجب غیرقابل استفاده شدن میبحث است. این حکم می
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ر حکم تخریب کلی جای تردید است. پارکینگی که احداث شده اما غیرقابل استفاده است، باشد. اما صدو

شود. قاعدتاً در فرض غیرقابل استفاده بودن، اجرای حکم تخریب کلی موجب منتفی شدن آن از اساس می

نظر در بایستی حکم صادره منجر به اصالح شود و نه اینکه موضوع حکم را منتفی سازد. بر این اساس، به 

توان حکم به تخریب جزئی صادر نمود و در فرض فرض غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی صرفا می

 شود. عدم افاقه این قسم از تخریب، مجازات دیگر یعنی جریمه، مورد حکم واقع می

دیدگاه دوم بر صحیح بودن صدور حکم تخریب در تخلف عدم احداث پارکینگ مبتنی است.  -ب

این نظر، هرچند که لزوم تعلق مجازات به عمل غیرمجاز صحیح است اما در برخی موارد، عمل مجاز  مطابق

شود و این استثنا زمانی است که هر دو عمل مجاز و غیرمجاز، به تبع عمل غیرمجاز متعلق مجازات واقع می

دم احداث ماهیتا عمل واحدی هستند و تفکیک این دو عمل از یکدیگر ممکن نیست. در تخلف ع

اند، اما طبقه ساختمان به صورت مجاز و مطابق پروانه احداث شده 11پارکینگ، هرچند که برای مثال 

صحیح بودن ساختمان احداثی در کلیت آن منوط به انجام تکلیفی به نام احداث پارکینگ بوده است و عدم 

ا فاسد می سازد. نتیجتاً در موضوع انجام این تکلیف، بخش دیگر عمل انجام شده )هرچند مجاز نیز باشد( ر

پذیرد و نه صرفاً عمل غیرمجازی که حکم تخریب در خصوص بحث، حکم تخریب به کلیت عمل تعلق می

آن موضوعیت ندارد. اصولی همچون تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز در این دیدگاه، با 

مانی منوط و مشروط به احداث پارکینگ بوده است و عدم عنایت به اینکه مجاز بودن احداث طبقات ساخت

شود. استدالل فوق در خصوص تخلف غیرقابل استفاده بودن سازد، منتفی میاحداث آن، عمل را فاسد می

 پارکینگ نیز صادق است. 

در خصوص دو نظر و دیدگاه فوق بایستی بیان داشت با عنایت به اینکه، وجود ضرورت تخریب در 

یرت بنای احداثی با اصول ثالثه موجد الزام در صدور رای تخریب است و این ضرورت در صورت مغا

موضوع بحث یعنی تخلف عدم احداث پارکینگ به صورت موردی قابل احراز است و ممکن است نیز 

احراز نشود، نتیجتاً صدور حکم تخریب در مواردی که ضرورت تخریب از منظر اصول ثالثه ایجاب نماید، 

طبقه بدون احداث پارکینگ برای آن، تخلف مزبور  11خواهد بود. برای نمونه در احداث برجی  صحیح

شود و مغایرت با اصول موجب ایجاد مشکالت شدیدی همچون بار ترافیکی شدید در منطقه احداث می

قه، ثالثه تا حد بسیار زیادی محرز است، اما در عدم احداث پارکینگ در خصوص ساختمان یک یا دو طب

ضرورت مزبور چندان محرز نیست. هرچند که با عنایت به لزوم کسب نظر کارشناس در این خصوص، 

حتی مورد نخست نیز مستلزم اخذ نظر کارشناس خواهد بود. بنابراین نظر نخست و صحت رای به تخریب 

ن امر، مقید به اده بودن آن ترجیح دارد و البته ایفدر خصوص تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل است

 وجود و احراز عنصر ضرورت در صدور رای تخریب است. 
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 عیو صنا ستیز طی، محیاراضهیات تخصصی  31/3/1317مورخ  1711171116111113 شماره. رای 11

واجد دو نکته است: نخست داللت بر امکان صدور رای به اصالح و رفع عیب در تخلفات موجب عدم 

ور رای به تخریب ساختمان غیرمستحکم )تخلف عدم استحکام بنا( در صورت استحکام بنا و دوم، لزوم صد

و تبصره های   111عدم امکان اصالح آن. در خصوص مورد نخست اینکه ضمانت اجراهای مقرر در ماده 

قانون شهرداری منحصر به تخریب، جریمه و تعطیلی محل کسب، پیشه و  11ماده  13آن و تبصره بند 

ها از امکان صدور رای به اصالح سخنی گفته نشده است. اصل یچکدام از این تبصرهتجارت است و در ه

نیز به عدم صالحیت این کمیسیون در موارد غیرمصرح در قانون هم در قلمروهای قابل ورود و هم ضمانت 

 صالحیت صدور رای مبنی بر 111رسد که کمیسیون ماده اجراهای قابل اعمال است. بنابراین به نظر می

اصالح را ندارد. مورد دوم یعنی لزوم صدور رای به تخریب ساختمان غیرمستحکم نیز مصرح در قوانین 

صرفا مقرر داشته  111ماده  6نیست و مبنای این قسمت از رای هیات تخصصی نیز مشخص نیست. تبصره 

میسیون ماده است که رسیدگی به تخلف عدم استحکام بنا همانند سایر تخلفات ساختمانی در صالحیت ک

است. برای سایر تخلفات ساختمانی که در تمامی آنها نیز مغایرت با اصول ثالثه موضوعیت دارد، هر  111

ها، کمیسیون دو ضمانت اجرای تخریب یا جریمه  قابل اعمال است و جز در موارد مصرح در تبصره

دم استحکام بنا نیز دلیلی صالحیت تشخیصی در صدور رای به تخریب یا جریمه دارد. در خصوص تخلف ع

 تواند رای به تخریب و یا جریمه صادر نماید. بر انحصار به رای تخریب وجود ندارد و قاعدتا کمیسیون می

 توان به صورت ذیل دانست:. تخلفات ساختمانی عمده و ضمانت اجرای آنها را می11
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 مستند قانونی ضمانت اجرا تخلف ساختمانی

در موردی که ضرورت تخریب احراز نشود،  دون پروانهاحداث بنا ب

 دو نظر قابل طرح است:

در صورت رعایت کاربری و   -نظر نخست

اصول ثالثه )هردو(، صدور رای به جریمه 

تواند رای به اختیاری است و کمیسیون می

 صادر نماید. جریمه یا تخریب

در صورت رعایت کاربری و  -نظر دوم

دین سبب که صدور اصول ثالثه )هردو(، ب

رای به تخریب نیاز به احراز ضرورت دارد 

لذا در صورت عدم احراز ضرورت، 

 جریمهکمیسیون تنها صالحیت صدور رای به 

 را دارد.

 111ماده  3تبصره 

 1011/7شماره  هنظری

اداره کل  11/11/1361مورخ

 هییقوه قضا یحقوق

 

 737، 7/3/1301-111مطابق آراء 

 11/1/1377 - 3و  0/11/1301 -

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 

تخریب فرع بر ضرورت است و 

صدور حکم تخریب نیاز به احراز 

 ضرورت دارد.

بدون رعایت کاربری زمین یا اصول ثالثه: 

 تخریبالزاما 

 111ماده  3مفهوم مخالف تبصره 

اضافه بنا در مساحت 

اضافه  -)سطح اشغال(

 بنا در ارتفاع )تراکم(

ضرورت قلع اضافه بنا و الزاما: در صورت 

 تخریب 

 111ماده  3و  3، 1تبصره 

 1011/7شماره  هنظری

اداره کل  11/11/1361مورخ

 هییقوه قضا یحقوق

 

 

 

 737، 7/3/1301-111مطابق آراء 

 11/1/1377 - 3و  0/11/1301 -

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 

تخریب فرع بر ضرورت است و 

به احراز صدور حکم تخریب نیاز 

 ضرورت دارد.

در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بنا، 

 دو نظر قابل طرح است:

نیازی به ضرورت برای صدور  -نظر نخست

رای تخریب نیست. در صورت عدم ضرورت 

تخریب  یا تخریب اضافه بنا، صدور رای به 

 اختیاری است. جریمه

صدور رای به تخریب نیاز به احراز  -نظر دوم

د. لذا در صورت عدم احراز ضرورت دار

ضرورت، کمیسیون تنها صالحیت صدور 

 را دارد.جریمه رای به 

 

احداث پارکینگ یا  عدم

غیرقابل استفاده بودن آن )در 

صورت عدم امکان 

 اصالح(

 111ماده  1و  1تبصره  رای به اصالحامکان اصالح: 

 

 و مفهوم مخالف لفظ  1تبصره 

 «.می تواند»

 عدم امکان اصالح: دو نظر قابل طرح است:

صدور رای تخریب نیازمند  -نظرنخست
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 قوانین و مقررات مربوط

 9نیمجلس مشترک ونیسیکم 99/31/9993 مصوب یشهردار قانون 911 ماده 

 مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التتشکی قانون 91 ماده 1 بند

13/91/9911 1 

 

                                                           
 به پیوست مراجعه شود  1
 به پیوست مراجعه شود 1

جریمه یا ضرورت نیست. صدور رای به 

 است. اختیاری  تخریب

صدور رای به تخریب نیاز به   _نظر دوم

احراز ضرورت دارد. در صورت احراز 

 صورت: جریمهضرورت: تخریب، در غیر این

 737، 7/3/1301-111مطابق آراء 

 11/1/1377 - 3و  0/11/1301 -

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 

تخریب فرع بر ضرورت است و 

صدور حکم تخریب نیاز به احراز 

 ضرورت دارد.

 تجاوز به معابر عمومی

جریمه بدون پروانه یا بر خالف مفاد پروانه: 

 یا تخریب

 

مطابق آراء  111ماده  6تبصره 

111-7/3/1301 ،737 - 

 11/1/1377 - 3و  0/11/1301

دیوان عدالت اداری، تخریب فرع 

بر ضرورت است و صدور حکم 

تخریب نیاز به احراز ضرورت 

 دارد.

دائر نمودن محل کسب یا پیشه و یا تجارت  تغییر کاربری

برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در 

 تعطیلیمنطقه غیر تجاری: 

جریمه یا سایر تغییر کاربری ها: حسب مورد 

 تخریب

 

 1، تبصره 11ماده  13تبصره بند 

قانون شهرداری و رای  111ماده 

مورخ  117وحدت رویه شماره 

 دیوان عدالت اداری 1/3/1311

 - 737، 7/3/1301-111آراء 

 11/1/1377 - 3و  0/11/1301

 دیوان عدالت اداری

 مورخ 1711171116111113شماره  رای اصالح و رفع عیبدر صورت امکان: رای به  عدم استحکام بنا

هیات تخصصی اراضی،  31/3/1317

  محیط زیست و صنایع
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 داریآرای هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت ا

 الف: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  11/19/9922مورخ  3شماره رای  

با احداث طبقه سـوم در ملـک مـورد بحـث و      یبر موافقت شهردار یمبن یشاک یچون در خصوص ادعا

و در بـاب ضـرورت    امدهیعمل نبه یکاف قیو تحق یدگیبابت اجازه مذکور رس یبه شهردار یپرداخت مبالغ

 3و  1 یهـا استناد نشده است، لذا دادنامه مورد اعتـراض بـه اسـتناد تبصـره     یو مجوز معتبر لیبه دل زیقلع بنا ن

 . شودیمحول م وانیشعبه نوزدهم د هب یدگینقض و رس ،یعدالت ادار وانیقانون د 10به ماده  یالحاق

قلع بدون احراز ضرورت  حکم به قلع بنا باید بنا به دلیل و مجوز معتبری باشد و صدور رای به پیام رای:

 از موجبات نقض رای در دیوان محسوب می گردد.
 

  12/19/9913مورخ  919شماره رای  

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم 

افه در صورت قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اض 111قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 

مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین احراز ضرورت قلع بنای اضافه و امکان آن و لزوم 

های یک و رسیدگی و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط قانونی الزم مستنداً به تبصره

شعبه یازدهم  13/7/1303 مورخ 1113ره قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شما 10الحاقی به ماده  3

تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید رأی بدوی و نتیجتاً رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی صادره از 

شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه مشعر بر تخریب بنای ملکی نامبرده نقض می 111کمیسیون ماده 

 گردد.ل میتجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسا

تخریب بنای اضافه تنها در صورتی امکانپذیر است که اوال مغایر اصول شهرسازی، فنی ویا  پیام رای:

 بهداشتی باشد و ثانیاً ضرورت و امکان قلع بنای اضافه احراز گردد.
 

  11/99/9913مورخ  232شماره رای  

ظر دیوان و سایر محتویـات پرونـده   مستشار شعبه دوازدهم تجدیدن 17/1/1301 با توجه به مشروحه مورخ

مبنی بر احداث بنای مسکونی در حد طبقات ملک شاکی و بیشتر از آن که بلحاظ عدم ضرورت قلـع بنـا از   

 قانون شهرداری تخریب نشده و ابقاء گردیده است 111های مـاده طریق تعیین جریمه قانونی بر اساس تبصره

ور توجیه نشده و در این خصوص رسـیدگی و تحقیـق کـافی    و اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضات مذک

شـعبه دوازدهـم    16/11/1303 مـورخ  1311بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه قطعـی شـماره   



 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری//    66 

 

 

اصالحی قانون دیـوان   10الحاقی به ماده  3های یک و تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره

 شود.مزبور نقض می عدالت اداری دادنامه

قلع بنا به علت تخلفات ساختمانی نیاز به احراز ضرورت دارد. همچنین مطابق اصل برابری و  پیام رای:

تواند در مورد تخلفات ساختمانی مشابه در منطقه مشابه، احکام عدم تبعیض، کمیسیون ماده صد نمی

 ت صورت گرفته را ذکر نمایند.متفاوت صادر نماید، مگر  اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضا
 

  11/13/9912مورخ  931شماره رای  

 از قبل ملکفند آنها میحر و شهرها محدوده در واقع یاراض نیمالک یشهردار قانون 111 ماده موجب به

 ملک وقوع محل منطقه یشهردار موافقت و پروانه اخذ به مبادرت ملک کیتفک ای یعمران اقدام هرگونه

 احداث پروانه اخذ بدون انیشاک پرونده الذکرفوق یهاپرونده اتیمحتو حسب نکهیا به نظر. ندینما

 به اقدام بوده ممنوع آنها در بنا احداث که قصرالدشت منطقه در واقع باغات در یشهردار از ساختمان

 تبصره زیتجو به که یشهردار قانون 111 ماده ونیسیکم یرأ نیبنابرا. اندنموده مجاز ریغ ساختمان احداث

 یقطع دادنامه جهینت در و بوده قانون موافق شده صادر مجاز ریغ یبنا قلع بر یمبن مزبور قانون 111 ماده کی

 111 ماده ونیسیکم یرأ به نسبت یشاک اعتراض رد بر مشعر وانید 10 شعبه 1306/1/13 مورخ 071 شماره

 عدالت وانید قانون 33 ماده و 11 ادهم کی بند استناد به یرأ نیا. است قانون موافق و حیصح یشهردار

 .است االتباعالزم مشابه موارد در ربطیذ یادار مراجع ریسا و وانید شعب یبرا یادار

در باغات واقع در منطقه قصرالدشت، موافق  رمجازیغ یبر قلع بنا یماده صد مبن ونیسیکم یرأ پیام رای:

 قانون بوده است.
 

  16/11/9911مورخ  31شماره رای  

عـالوه بـر اینکـه احـداث بنـا در       -رسد. بالذکر محرز بنظر میهای فوقتعارض در مدلول دادنامه -لفا

محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسـمی و یـا مـدارک مثبـت اذن مالـک اسـت،       

یصـالح قـانونی   اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسـط مرجـع ذ  

ام دیوان عـدالت اداری مبنـی بـر رد    شعبه سی 17/7/1307مورخ 1001مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 

قانون شهرداری در حدی که مفید این معنـی اسـت،    111اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 

قانون دیوان عدالت اداری  33و ماده  11ماده  1باشد. این رأی به استناد بند موافق اصول و موازین قانونی می

 االتباع است.برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم 1301مصوب 

 صالحیآنها توسط مرجع ذ یکاربر رییقبل از تغ یکشاورز یدر اراض یمسکون یاحداث بنا پیام رای:

 ندارد. یمجوز ،یقانون
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  13/19/9919مورخ  12رای شماره  

آن، مالکـان   یهـا و تبصـره  یبه ماده صد قـانون شـهردار   تی: با عنااًیاوالً: تعارض در آراء محرز است. ثان

مراتـب منـدرج در آن،    تیـ مربـوط و رعا  یواقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهردار یاراض

کـه   نی. بنا به جهات فوق االشعار و اندیامذکور در پروانه نم یاقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربر

 انیپا یمذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواه زانیاز م شیب یسطوح تجار شیمالکان به افزا اقدام

مـاده صـد قـانون     ونیسـ یکم یقطعـ  ینـدارد و رأ  یوجاهت قانون یکار و بدون اخذ جواز مجدد از شهردار

ــهردار ــدر ا یشـ ــاد  نیـ ــررات صـ ــق مقـ ــوص وفـ ــابرا خصـ ــت، بنـ ــده اسـ ــه نیر شـ ــادادنامـ ــماره  یهـ شـ

ــو ســوم د یشــعبه ســ 17/11/1301 – 0111171113311131و  31/11/1301 -0111171113311110  وانی

و  حیصح یعدالت ادار وانید کمیو  یشعبه س 31/1/1311 -1111171113111311و شماره  یعدالت ادار

 وانیـ د یدادرسـ  نیـی و آ التیقانون تشک 01و ماده  11 ماده 1به استناد بند  یرأ نیباشد. ایموافق مقررات م

 مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. یمراجع ادار ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د یبرا یعدالت ادار

مذکور در پروانه صادر شده پس از  زانیاز م شیب یسطوح تجار شیاقدام مالکان به افزا پیام رای:

 است. یرقانونیغ ،یبدون اخذ جواز مجدد از شهردارکار و  انیپا یصدور گواه
 

 16/19/9919مورخ  611ماره رای ش  

های آن، مالکان اراضـی  قانون شهرداری و تبصره 111اوالً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 

آن به احـداث   واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در

های مورد تعارض، شکات بـرخالف مفـاد پروانـه سـاختمانی،     ساختمان اقدام کنند. نظر به این که در پرونده

اند، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانـه سـاختمانی و عـدم    واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده

انون شهرداری است. با توجه به مراتب، ق 111ماده  1رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره 

کـه بـه دلیـل     16/11/1301 -0111171113111330دیـوان عـدالت اداری بـه شـماره دادنامـه       31رأی شعبه 

مغایر قانون تشخیص نـداده و بـه رد شـکایت صـادر شـده       مبنی بر قلع بنا را 111مذکور رأی کمیسیون ماده 

قانون تشکیالت  01و ماده  11ماده  1ین رأی به استناد بند شود. ااست، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

بـرای شـعب دیـوان عـدالت اداری و سـایر مراجـع        1311و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

 اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

و  یپروانه ساختمانمفاد  تیواحد دوبلکس به دو واحد جداگانه به لحاظ عدم رعا لیتبد پیام رای:

 است. یماده صد قانون شهردار کیمشمول حکم تبصره  ،یاصول شهرساز
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  19/13/9919مورخ  322رای شماره  

قانون شهرداری، در مواردی که عملیات  111ماده  1اوالً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 

ده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام ش

تواند قلع تأسیسات و بناهای اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می

خالف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون 

احداثی باید متضمن اعالم عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی مبنی بر قلع تأسیسات 

های موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده نبوده است و شعبه باشد و چون در پرونده

رأی مذکور را به جهت یاد  1/6/1311 – 1111171113111611دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  31

 قض و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شده ن

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  01و ماده  11ماده  1شود و به استناد بند می

 تباع است.برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم اال 1311سال 

متضمن اعالم عدم  دیبا یاحداث ساتیبر قلع تأس یمبن یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم یأر پیام رای:

 باشد. احداثی ساختمان در صد ماده 1 تبصره در مذکور گانه اصول سه تیرعا
 

  92/11/9913مورخ   9991شماره رای  

های موضوع این قانون ن شهرداری، کمیسیونقانو 111های ماده حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره

های توانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیونبا لحاظ ضوابط مقرر در قانون می

قابل  1311قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  11مذکور مطابق ماده 

و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهائی در  اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است

-خصوص تخلفات اعالمی است. نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون

اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده 111های ماده 

ای از حدود صالحیت و اختیارات شورای اسالمی شهر مصرح در ماده کمیتهقانونی است و تشکیل چنین 

 1371قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  71

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  00و  13و مواد  11ماده  1خارج است، بنابراین با استناد به بند 

شورای اسالمی شهر کرج از  1/6/1313-1713/13/31/3مصوبه شماره  1311ری مصوب سال عدالت ادا

 شود.تاریخ تصویب ابطال می

و اعاده به  بیبه تخر یرأ 111ماده  هایونیسیکه کم یدر موارد یانیاع تیتثب تهیکم لیتشک پیام رای:

 است. یقانون یمبنافاقد  ب،حکم تخری از اثر رفع منظور به ند،اوضع پروانه صادر کرده
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 ب: آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

  طی، محیاراض یتخصص أتهی 99/13/9912مورخ  1211121116191113شماره  رای 

 عیو صنا ستیز

ماده صـد قانون شهـرداری و وظیفه کمـیسیون ماده صـد شهـرداری به  6با توجه به صراحت تبصـره 

ماده صد قانون شهرداری در ارتباط با وظایف  7ء و مدلول تبصره رسیدگی به تخـلف عدم استحکام بنا

مهندس ناظر ضوابط و قواعد مصرح در مقرره مورد اعتراض در خصوص بناهای دارای پروانه و انطباق 

ها و محاسبات مهندس ناظر ، حق مداخله و اظهار نظر در ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ماده صد قانون شهرداری احراز یا عدم احراز تخلف از  3پروانه را نداشته و برابر تبصره مورد بناهای بدون 

ماده صد قانون مذکور از وظایف کمیسیون ماده صد شهرداری  6حیث استحکام بناء و انطباق آن با تبصره 

 ایمکان و است که با جلب نظر کارشناس شهرسازی، فنی و بهداشتی رای به اصالح و رفع عیب در صورت ا

 و 17 مواد برابر یمهندس نظام سازمان و دیاش عمل نمایقانون فهیوظ به دیبا مستحکم ریغ ساختمان بیتخر

 بناء احداث از یریدر عدم جلوگ یخصوص ندارد و تخلف شهردار نیا در یفیتکل یمهندس نظام قانون 11

 دیدر ارائه برگ تائ یمان نظام مهندسساز یتواند براینم یشهردار قانون صد ماده خالف بر پروانه بدون

قانون  03ماده « ب » با استناد به بند  تیبه رد شکا ی. لذا بنا به جهات فوق رادینما جادیا بناء استحکام

گردد. این رای تشکیالت وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می

ر به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر ازقضات محترم دیوان ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدو

 .باشدمی اعتراض قابل  عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 3بدون پروانه را نداشته و برابر تبصره  یمهندس ناظر ، حق مداخله و اظهار نظر در مورد بناها پیام رای:

ماده صد  6استحکام بناء و انطباق آن با تبصره  ثیدم احراز تخلف از حع ایاحراز  یماده صد قانون شهردار

و  ی، فنیشهرسازاست که با جلب نظر کارشناس  یماده صد شهردار ونیسیکم فیقانون مذکور از وظا

به  دیبا ،مستحکم ریساختمان غ بیتخر ایدر صورت امکان و  بیبه اصالح و رفع ع یرا ی و صدوربهداشت

 نیدر ا یفیتکل یقانون نظام مهندس 11و  17برابر مواد  یو سازمان نظام مهندس دیش عمل نماا یقانون فهیوظ

 .ندارد خصوص
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 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  91/11/9961مورخ  9193/2نظریه شماره  

رت قانون شهرداری، تخریـب بنـا فـرع بـر ضـرو      111های دو و سه و چهار ماده در تبصره -1»متن نظریه: 

توانـد  است و ضرورت تخریب هم با کمیسـیون اسـت و چنانچـه کمیسـیون تخریـب را ضـروری ندانـد مـی        

 باشد.متخلف را به جریمه محکوم کند و قانونا ملزم به تخریب نمی

قانون شهرداری الحاق شده اسـت مربـوط بـه     111به ماده  16ها در سال که جزو سایر تبصره 6تبصره  -1

صـورت گرفتـه اسـت و کمیسـیون در مـورد ایـن        13/11/1311صی است که تا زمان تخلفات ساختمانی خا

تخلفات به مدلول تبصره عمل نماید و از تخریب مورد تخلف خودداری کند ولی خارج از محدوده زمـانی  

 نماید.مذکور در کمیسیون به مقررات جدید عمل می

کنـی و گـود بـرداری آن    مان شامل پـی معنای متعارف بنا، عمارت و ساختمان است که احداث ساخت -3

از ادامه کار جلـوگیری   111تواند در حدود مقررات ماده شود و در صورت نداشتن پروانه شهرداری میمی

 «نماید. لیکن تخریب گودال )یعنی پر کردن آن( محتاج به طرح در کمیسیون و صدور رای شایسته است.

ل به این است که تخریب بنا فرع بر ضرورت بوده و احراز اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، قائ

تواند رای به جریمه یا ضرورت با کمیسیون ماده صد است و در صورت عدم احراز ضرورت کمیسیون می

شود لذا کنی و گودبرداری، ساختمان محسوب میتخریب صادر نماید. همچنین مطابق این نظریه پی

 میسیون ماده صد دارد.تخریب گودال نیاز به صدور رای ک
 

  99/16/9921مورخ  1192/2نظریه شماره  

موضوع استعالم: چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحدهای تجاری 

توانند نسبت به ها میشهرداری، رای به تخریب بنا بدهند، آیا دادگاه 111های ماده نموده باشد و کمیسیون

 یب قرار توقیف صادر نمایند؟اجرای حکم تخر

اوال توقیف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده و با توجه به مواد قانون اصالح »متن نظریه: 

راجع به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به  1311بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 

ها در رسیدگی به تخلفات قانون شهرداری 111ذیل ماده های های ثبتی است. ثانیا به موجب تبصرهاجراییه

صالح به رسیدگی است و چون توقیف اجرای حکم  111ماده  1ساختمانی، کمیسیون موضوع تبصره 

های تخریب مستلزم وجود صالحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که خارج از صالحیت دادگاه

توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعالم، قرار میها نباشد بنا به مراتب دادگاهدادگستری می

 «توقیف عملیات اجرایی صادر نمایند.
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های دادگستری در صدور قرار اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه فوق ، نظر به عدم صالحیت دادگاه

ن شهرداری توقیف اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده صد دارد زیرا  مطابق ماده صد قانو

کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی در این مورد است و توقیف اجرای حکم تخریب هم مستلزم وجود 

 صالحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است.
 

  91/99/9921مورخ  6131/2نظریه شماره  

شود یـا  های آن صادر میقانون شهرداری و تبصره 111احکامی که در رابطه با تخلفات ماده »متن نظریه: 

 مبنی بر تخریب است یا اخذ جریمه. 

ذکر شده و عبارت است از ایـن کـه شـهرداری     111ماده  1در مورد تخریب نحوه عمل در تبصره  -الف

کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری راسا اقدام کرده حکم را به مالک ابالغ می

 نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.و هزینه آن را طبق مقررات آیین

در مورد اخذ جریمه نیز صور مختلفی وجود دارد اول آن که جریمه از بابت اضافه بنا یا احداث بنای  -ب

قـانون شـهرداری پـس از ابـالغ      111مـاده   3و  3و  1های بدون پروانه باشد. در این موارد به صراحت تبصره

نفع از پرداخت جریمه خـودداری نمایـد شـهرداری مکلـف اسـت مجـددا       چنانچه ذیحکم به محکوم علیه 

پرونده را در کمیسیون مطرح و تقاضای صدور رای تخریب نماید و کمیسیون نیز مکلـف بـه صـدور حکـم     

باشد. دوم آنکه جریمه از باب حذف پارکینگ یا غیرقابل استفاده و غیر قابـل اصـالح بـودن آن    تخریب می

قانون شهرداری، شهرداری مکلف به اخذ جریمه به نحوی که از  111ماده  1ین مورد مطابق تبصره باشد در ا

 «شود برابر آیین نامه اجرای وصول عوارض خواهد بود.استفاده می 111ماده  1تبصره 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به این است که در صـورت عـدم اجـرای حکـم تخریـب      

نامـه اجـرای   در مدت مقرر، شهرداری راساً اقـدام کـرده و هزینـه آن را مطـابق مقـررات آیـین       توسط مالک

نفع از وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. همچنین پس از ابالغ حکم به محکوم علیه چنانچه ذی

ای پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجـددا پرونـده را در کمیسـیون مطـرح و تقاضـ     

 باشد.صدور رای تخریب نماید و کمیسیون نیز مکلف به صدور حکم تخریب می
 

  13/99/9929 مورخ 91919/2نظریه شماره  

آن صادر  لیذ یهاو تبصره یقانون شهردار 111مستند به ماده  بیکه حکم تخر یدر صورت»متن نظریه: 

حکم باشد. چنانچه مستاجر  یعدم اجرا تواند موجبینم یعلت چیو الزم االجرا شده باشد ه یو حکم، قطع

حق  قاحقا ییصالح قضایتوانند با مراجعه به مراجع ذیحکم متضرر شوند م یاشخاص از اجرا ریسا ای

 «.ندینما
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  99/13/9922مورخ  3112/2نظریه شماره  

مبنـی بـر تخریـب بـه لحـاظ عـدم        111موضوع استعالم: چنان چه در مـورد ملکـی، رای کمیسـیون مـاده     

رداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد براسـاس کـدام مـاده    پ

 تواند حکم تخریب را اجرا نکند؟می

قانون فوق از قواعد آمره اسـت و شـهرداری مکلـف اسـت بـه اجـرای آن        111مقررات ماده »متن نظریه: 

محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالـک از  باشد، لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر مقررات می

باید پرونـده   111ماده  1پرداخت آن استنکاف نماید، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 

ربط ارجـاع نمایـد. پـس از صـدور رای مبنـی بـر تخریـب بـه         را جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ذی

نمایـد،  ردی که کمیسـیون راسـًا مبـادرت بـه صـدور رای تخریـب مـی       شرحی که فوقا ذکر شد و نیز در موا

تواند به عذر این که نظر بر تخریب ندارد از شهرداری موظف و مکلف به اجرای رای کمیسیون است و نمی

 «تخریب خودداری نماید.

اده صد اداره کل حقوقی قوه قضائیه  در این نظریه، نظر به تکلیف شهرداری در اجرای آراء کمیسیون م

 تواند به عذر این که نظر به تخریب ندارد از تخریب خودداری نماید.دارد و این که شهرداری نمی
 

  11/16/9921مورخ  3331/2نظریه شماره  

دهند، مالک یم یمتخلف ساختمان مهیبر جر یرا 111ماده  یهاونیسیکه کم یزمان -1موضوع استعالم: 

چه  یخواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهردار مهیاخت جرمکلف به پرد خیاز چه تار نفعیذ ای

 دارد؟ یفیتکل

 یشده در پروانه صادره از سو نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا ایآ -1

 ر؟یخ ایدر حکم احداث ساختمان بدون پروانه است  یشهردار

جهت پرداخت  یآن، مهلت معلوم و مشخص یهاو تبصره یقانون شهردار 111در ماده  -1»متن نظریه: 

 یمهلت مهیتوان گفت، مهلت پرداخت جریم نینشده است. بنابرا ینیبشیاز طرف متخلف محکوم، پ مهیجر

که  یشود در صورت هیبه نحو اقساط تاد ایدارد که نقدا پرداخت و یو مقرر م نییتع یاست که شهردار

 ونیسیپرونده را به کم ینپردازد، شهردار یدر اعالم شهردار شده نییمقرر را در مهلت تع مهیمتخلف، جر

 یبنا بیحکم بر تخر 111ماده  3و  1 یهابا توجه به تبصره یقبل یصادرکننده را ونیسیاعاده نموده و کم

 صادر خواهد کرد. مهیمورد جر یاحداث

در حکم احداث  یاختمانشده در پروانه س نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا -1

 یمدت، فاقد ارزش قانون یالصدور به علت انقضاپروانه سابق رایاست ز یبدون داشتن پروانه ساختمان
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صورت ادامه آن  نیا رکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که د نیخواهد بود مگر ا

 «.ستیپروانه ن ریمغا

ر فوق، قائل به این است که مهلت پرداخت جریمه و نوع پرداخت اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظ

آن )نقد یا به اقساط( را شهرداری تعیین می نماید و عدم پرداخت آن موجب تکلیف شهرداری به ارسال 

 شود.پرونده به کمیسیون ماده صد و تکلیف کمیسیون ماده صد به صدور رای به تخریب می
 

  12/19/9919مورخ  1331/2نظریه شماره  

قانون شهرداری، چنانچه بنایی بدون پروانه یا مغایر با مفـاد   111ماده  1حسب مقررات تبصره »متن نظریه: 

پروانه ساخته شده باشد و بنای مذکور از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسـات و بناهـای   

شهرداری، ساختمان احداث یا شـروع بـه   خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته یا بدون پروانه 

شـود. بـا توجـه بـه مفـاد      مطـرح مـی   111احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 

رسد که چنانچـه قلـع بنـای احـداثی از لحـاظ اصـول شهرسـازی یـا فنـی یـا           به نظر می 111تبصره یک ماده 

 3و 3و  1های های مقرر در تبصرهاقل میزان جریمهبهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حد

تواند با مالک توافق نمـوده و از تقاضـای خـود مبنـی بـر طـرح       بر حسب مورد باشد، شهرداری می 111ماده 

 تخلف ساختمانی در کمیسیون صرف نظر نماید.

باق آن با مفـاد  به منظور هماهنگی بنای احداثی با اصول شهرسازی و انط 111اجرای حکم کمیسیون ماده 

پروانه است، چنانچه مالک شخصا تخلفات بنای احداثی را برطرف نموده و یا ضوابط و مقررات شـهرداری  

آن چنان تغییر کرده که بنای احداثی با ضوابط و مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورتی به اجرای رای 

 برطـرف شـده و رای صـادره اجـرا     کمیسیون نیست و در حقیقت مثل آن است که تخلف ساختمانی کـامال 

 «گردیده است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، نظر به این دارد که در صورتی که قلع بنا ضرورت نداشته 

های مقرر تواند با مالک )مشروط به اینکه مالک حاضر به پرداخت حداقل میزان جریمهباشد، شهرداری می

بر حسب مورد باشد( توافق نماید. همچنین در صورتی که تخلفات  111ماده  3و 3و  1های در تبصره

ای تغییر یابد که بنای احداثی با ضوابط و ساختمانی برطرف شود و یا ضوابط و مقررات شهرداری به گونه

 مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورتی به اجرای رای کمیسیون نیست.
 

  11/91/9911مورخ  1139/2نظریه شماره  

های قدیمی و سابق است که اگر قبل قانون شهرداری مربوط به ساختمان 111ماده  6تبصره »نظریه:  متن
از اجرای طرح جامع شهر احداث شده و به معابر تجاوز کرده باشد تا زمان نوسازی و احداث بنای جدید 

ات شهرسازی و از شود ولی در زمان احداث بنای جدید باید رعایت مقررمعموال شهرداری متعرض آن نمی
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ها شده و پروانه ساختمانی اخذ گردیده باشد با این وصف چنانچه با جمله رعایت برهای خیابان و کوچه
وجود طرح تفصیلی، مالک بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و به عرض خیابان تجاوز کرده باشد 

ه و کمیسیون چنانچه کل بنا برخالف مطرح نمود 111شهرداری مکلف است پرونده را در کمیسیون ماده 
اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ساخته شده باشد حکم بر قلع کل بنا خواهد داد در غیر این صورت فقط 

 «آن قسمت از بنا که به معبر و عرض خیابان تجاوز کرده قلع خواهد شد.

انی قبل از اجرای طرح جامع اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، قائل به این است که  اگر ساختم
شهری احداث شده باشد و به معابر تجاوز نموده باشد، خارج از صالحیت شهرداری و کمیسیون ماده صد 

باشد. اما در صورتی که با وجود طرح تفصیلی، مالک بدون پروانه اقدام به ساخت بنا و تجاوز به عرض می
 مطابق ونیسیکم نیا و است صد ماده ونیسیکم در پرونده طرح به مکلف یشهردارخیابان نموده باشد 

 .داد خواهد بنا از یقسمت ای تمام قلع به حکم طیشرا
 

  13/11/9913مورخ  611/2 نظریه شماره  

به اخذ  یرا تواندیم ونیسیکم نکهیبر ا یمبن 111ماده  1و تبصره  3مقررات صدر تبصره »متن نظریه: 
را پرداخت  مهیجر نفعیولو ذ بیتخر یموارد امکان صدور را نیکه در ا ستین یدهد بدان معن مهیجر

 «است. دهیمشخص گرد مهیجر نییمحاسبه و تع هایمقررات مالک نینکند، وجود ندارد. بلکه در ا

ماده  1و  3های در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به این دارد که هرچند قانونگذار در تبصره
 "صدور رای تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده صد تکلیف"در مورد  111

 سکوت نموده ولی این سکوت به این معنی نیست که در این موارد امکان صدور رای تخریب وجود ندارد. 
 

  19/13/9911مورخ  191/11/2نظریه شماره  

رداری، تخریب قسمتی از بنا منجر قانون شه 111در فرضی که در اجرای رای کمیسیون ماده »متن نظریه: 
به ریزش کلی سقف ساختمان گردد و به همین لحاظ مالک قادر به اجرای آن نباشد و شهرداری نیز به 

نفع به دیوان عدالت اداری هدایت همین لحاظ از اجرا خودداری نماید، راهکار قانونی این است که ذی
ت اداری ولی در صورت عدم صدور دستور موقت در شود برای صدور دستور موقت از ناحیه دیوان عدال

خصوص موضوع باز هم تا صدور رای در ماهیت دعوی از سوی دیوان نامبرده، اجرای رای کمیسیون ماده 
باید متوقف گردد در غیر این صورت، شهرداری با شرایط مذکور در قضیه مانحن فیه، مرتکب قلع می 111

نبوده است و با این وصف مشمول  111موضوع رای کمیسیون ماده گردد که قسمت دیگری از بنا هم می
 «قانون مسؤولیت مدنی قرار خواهد گرفت. 11ماده 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه قائل به این شده است که در مواردی که تخریب قسمتی از بنا 
از جانب مالک و شهرداری  منجر به ریزش کلی سقف شود و به همین دلیل امکان اجرای حکم تخریب

نفع به دیوان عدالت به منظور صدور دستور موقت است و در صورتی که نباشد، راهکار قانونی شکایت ذی
دستور موقت صادر نشود، باز هم تا صدور رای در ماهیت دعوا از سوی دیوان، اجرای رای تخریب متوقف 

گردد.می



 

 

 مبحث سوم
 

 صالحیت کمیسیون ماده صد

در صدور رای به جریمه   





 

 

 

 

 

 طرح بحث

 اده صد قانون شهرداری از لحاظ مجازات جریمه به دو دسته تقسیم تخلفات ساختمانی مذکور در م

 شوند:می

 تخلفاتی که جریمه آن از لحاظ کمی و کیفی در ماده صد تعیین شده است. –الف 

 تخلفاتی که جریمه آن از لحاظ کمی و کیفی در ماده صد تعیین نشده است. –ب 

رداری که صالحیت صدور رای به جریمه را در کنار ماده صد قانون شه 1و  3، 3، 1های بر خالف تبصره

ماده  1صالحیت صدور رای به تخریب برای کمیسیون ماده صد مورد پذیرش قرار داده است، در تبصره 

ماده  1صد صراحتاً از صالحیت کمیسیون در صدور رای به جریمه سخنی نرفته است. به عبارتی در تبصره 

در صورتی که تصمیم "ات ساختمانی است تنها در بند آخر )صد که یک تبصره کلی در مورد تخلف

(، از صالحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای به تخریب "...کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد

که در آن تخلفات خاصی مطرح شده است، نه تنها  1و  3، 3، 1های سخن رفته است. در حالی که در تبصره

صدور رای به تخریب مورد پذیرش قرار گرفته است بلکه صالحیت کمیسیون در  صالحیت کمیسیون در

صدور رای به جریمه، مقدار کمی جریمه و کیفیت تعیین آن، به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. حال 

ماده صد این ابهام را ایجاد نموده است  1عدم ذکر صالحیت کمیسیون در صدور رای به جریمه در تبصره 

ین کمیسیون در مورد تخلفات مشمول تبصره یک ماده صد، صالحیت صدور رای به جریمه را ندارد. که ا

هیات  11/1/1311 – 633الی  610و  13/0/1316 – 011ها، آراء شماره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

ه، نظریه عدم اداره کل حقوقی قوه قضایی11/11/1371مورخ  6011/7عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه 

صالحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای به جریمه در مورد تخلفات ساختمانی مشمول تبصره یک را 

 یو اجرا یدگیدر مقام رس تواندیمذکور م ونیسیکمنماید. به عبارتی به موجب این آراء، تقویت می

و  3، 3، 1 یهاطبق تبصره بیو اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخر به قلع بنا 1مقررات تبصره 

و نوع استفاده است  یملک و نوع مصالح ساختمان تیکه متناسب با موقع یامهیمالک متخلف را به جر ،1

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا ". اما در مقابل، تبصره یک به ویژه بند آخر آن )محکوم کند



 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری//    70 

 

 

توان صالحیت کمیسیون در صدور رای به جریمه است که میای نگارش یافته ( به گونه"قسمتی از بنا باشد

هیچ مالک و معیاری برای تعیین  1و  3، 3، 1های را از آن استنباط نمود. اما در این تبصره بر خالف تبصره

 کمی و کیفی جریمه برای تخلفات مشمول این تبصره ارائه نشده است. 

( که 1و  3، 3، 1ها )اید اخذ شود؟ در سایر تبصرهشود که چه مقدار جریمه بحال این پرسش مطرح می

قانونگذار حکم به وضع جریمه نموده، معیار و مقدار آن را مشخص کرده است که هرکدام متفاوت از 

دیگری است. در خصوص تخلف مشمول تبصره یک بایستی چه مقدار جریمه اخذ شود؟ رأی وحدت 

با  »جریمه بر مبنای ارزش معامالتی دارد. مطابق این رای:  داللت بر اخذ 11/11/1370مورخ  31رویه شماره 

های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای قانون شهرداری و تبصره 111عنایت به ماده 

مورخ  373قانون شهرداری دادنامه شماره  111های بدوی و تجدیدنظر ماده تخلفات ساختمانی در کمیسیون

مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل  71/1133نوزدهم دیوان، در پرونده کالسه شعبه  31/3/1376

و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و 

-تعیین جریمه بر مبنای ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

و  1های البته حداقل و حداکثری معین نیست. هرچند که این ایراد وارد است که قانونگذار در تبصره«. شود

مبنا و میزان جریمه مختص هر تخلف را به صورت خاص مشخص کرده است که قابل تعمیم به  1و  3و  3

مشترک است برداشت نمود توان از ارزش معامالتی که در تمامی آنها دیگری نیست. اما با این وجود می

که محاسبه جریمه در دیگر تخلفات )از جمله تخلفات مشمول تبصره یک ماده صد( نیز، بر مبنای ارزش 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز  1/3/1307 مورخ 111پذیرد )دادنامه شماره معامالتی صورت می

مه برای تخلفات مشمول تبصره یک ماده . حال پذیرش صالحیت صدور رای به جریباشد(موید این نظر می

صد برای کمیسیون ماده صد، بدون ارائه معیار و محکی برای تعیین جریمه مشکل آفرین است. زیرا  در 

ماده صد، معیارهای کمی و کیفی خاصی برای هر یک از تخلفات موضوع هر  1و  3، 3، 1های تبصره

فی برای تعیین جریمه در تبصره یک، خالف اصل تبصره تعیین شده است. عدم وجود معیار کمی و کی

باشد. با توجه به ظاهر تبصره یک و استنباط ها و خالف دادرسی منصفانه میقانونی بودن جرایم و مجازات

صالحیت صدور رای به جریمه از تبصره مذکور، عدم ارائه معیار کمی و کیفی برای تعیین جریمه در این 

. قضات محترم دیوان عدالت اداری، بعضی از تخلفات مشمول تبصره یک تبصره مشکل آفرین خواهد بود

قانون شهرداری را، با این  11ماده  13های غیر مجاز غیر مشمول تبصره بند ماده صد مانند تغییر کاربری
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 3 ای 1 تبصرهشود، آن را مشمول استدالل که تغییر کاربری غیر مجاز به نوعی تخلف اضافه بنا محسوب می

ها را مبنای تعیین جریمه ه صد قانون شهرداری دانسته و معیار کمی و کیفی تعیین شده در این تبصرهماد

اند و اند. حال در سایر تخلفاتی که مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداریتغییر کاربری قرار داده

رائه نشده است. هر چند شود، معیار خاصی برای تعیین جریمه در این تبصره ااضافه بنا هم محسوب نمی

ماده صد، به تخلف خاصی اختصاص پیدا کرده و تعمیم آن  1و  3، 3، 1های مجازات تعیین شده در تبصره

-ماده صد خالف اصل است، اما قابل قبول است که با عنایت به ضرورت 1به عموم تخلفات مشمول تبصره 

تواند از حداقل و حداکثر مقرر در مه تعیینی نمیها و اصل تفسیر به نفع متهم بتوان بیان داشت میزان جری

  ها، فراتر یا فروتر رود.تبصره
 

 یدینکات کل

-رسد هدف قانوناست. به نظر می اضافه بنا زائد بر مساحت، ماده صد 9و  1های تبصرهموضوع . 1

اراضی ( و 1 های مذکور، تعیین میزان جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی )تبصرهگذار از وضع تبصره

( بوده است. زیرا که میزان جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی متفاوت 3)تبصره  تجارتی و صنعتی و اداری

تکرار شده است  3ماده صد، عیناً در ماده  1است. تبصره  اراضی تجارتی و صنعتی و اداریاز میزان آن در 

 -3میزان جریمه  -1وع اراضی موضوع تبصره ن -1جز در سه مورد که تفاوت دو تبصره را رقم زده است: 

 ها.موضوع تبصره

 مساحت"اضافه بنا زائد بر ، 1ها(، محل ابهام است. موضوع تبصره تفاوت سوم دو تبصره )موضوع تبصره

است. ذکر صرف  "ساحتم"اضافه بنا زائد بر ، 3)سطح اشغال( است در حالی که موضوع تبصره  "زیربنا

اضافه بناء زائد بر مساحت ین ابهام را ایجاد نموده است که این تبصره نه تنها شامل ا 3در تبصره  "مساحت"

 111ماده  1باشد در حالی که تبصره نیز می اضافه بناء زائد بر مساحت تراکماست بلکه شامل  زیربنا

-قابل طرح می یافته است.  به منظور رفع این ابهام دو نظر "زیربنااضافه بناء زائد بر مساحت "اختصاص به 

 باشد:

 111ماده  3و بند آخر تبصره  3و  1های در تبصره "اضافه بناء زائد"رسد فلسفه قید به نظر می -نظر اول

تعیین میزان جریمه این تخلف و تفکیک آن در اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری است. در غیر این 

لفات ساختمانی و مجازات آن )جریمه / تخریب در ها نبود زیرا که تخصورت نیازی به آوردن این تبصره

ذکر شده و اضافه بناء زائد بر مساحت هم در  111ماده  1صورت احراز ضرورت( به صورت کلی در تبصره 
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قرار گرفته و  1، مشمول تبصره 111ماده  3و بند آخر تبصره  3و  1های صورت عدم تصریح در تبصره

تعیین خاص مقدار  1ها با تبصره شد. تفاوت این تبصرهف اجرا میمجازات این تبصره در مورد این تخل

ها هم همین امر بوده است. ها است که به نظر هدف اصلی از آوردن تبصرهجریمه این تخلف در این تبصره

اختصاص پیدا کرده است. ابهام در مورد  "اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنا"صراحتاً به  111ماده  1تبصره 

اضافه "است که می تواند هم شامل  "اضافه بناء زائد بر مساحت"است که موضوع آن  111ماده  3ه تبصر

جز  1شود. در صورتی که تمام تبصره  "اضافه بناء زائد بر مساحت تراکم"و هم  "بناء زائد بر مساحت زیربنا

در تبصره سوم در حالی که  "زیربنا"تکرار شده است، عدم ذکر  3نوع زمین و میزان جریمه عیناً در تبصره 

در تبصره دو ذکر شده است موجد این ابهام است که شامل هر دو موضوع )اضافه بناء زاید برمساحت 

شود. پذیرش این برداشت ایراد بزرگی به همراه دارد و آن این است که در صورتی که زیربناء و تراکم( می

بدانیم، جریمه مذکور در این مساحت زیر بنا و تراکم اضافه بناء زاید بر را شامل هر دو موضوع  3تبصره 

 111ماده  1خواهد شد. حال اینکه تبصره  تجارتی و صنعتی و اداریتبصره شامل هر دو موضوع در اراضی 

 "اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنا )سطح اشغال( در اراضی مسکونی"و میزان جریمه آن به موضوع 

به معنی  1ن معنی است که عدم تصریح اضافه بناء زائد بر تراکم در تبصره اختصاص یافته است. این به ای

عدم شمول این تبصره بر تخلف اضافه بناء زائد بر تراکم در اراضی مسکونی است لذا بنا بر این نظر، تخلف 

د زیرا قانون شهرداری قرار گیر 111ماده  1اضافه بناء زائد بر تراکم در اراضی مسکونی باید مشمول تبصره 

 باشد!که تبصره یک شامل عموم تخلفات ساختمانی می

قانون شهرداری تعیین میزان جریمه تخلف  111ماده  3و  1های گذار در تبصرههدف قانون -نظر دوم

میزان این جریمه را در اراضی  1اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنا بوده است به این صورت که در تبصره 

تعیین نماید. به همین دلیل  تجارتی و صنعتی و اداریمیزان این جریمه را در اراضی  3مسکونی و در تبصره 

ماده مذکور است )به جز در مورد نوع اراضی و  1قانون شهرداری عیناً تکرار تبصره  111ماده  3تبصره 

این مستند تعیین در این تبصره مسامحتاً ذکر نشده است. بنابر "زیربنا"رسد کلمه میزان جریمه( و به نظر می

و مستند تعیین جریمه اضافه بنا زائد بر  1جریمه اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنا در اراضی مسکونی، تبصره 

قانون شهرداری است. به این معنی  111ماده  3، تبصره تجارتی و صنعتی و اداریمساحت زیربنا در اراضی 

 حت زیربنا )سطح اشغال( اختصاص پیدا کرده است. که این دو تبصره به تخلف اضافه بنای زائد بر مسا
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های گیرد؟ بنا بر این نظر تبصرهقرار می اضافه بنای زائد بر تراکمحال کدام تبصره مبنای تعیین مجازات 

 ها به اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنا اختصاص پیدا کرده است و در نص این تبصره 111ماده  3و  1

قانون  111ماده  3تعیین مجازات تخلف اضافه بنای زائد بر تراکم پیدا نمود. اما تبصره  توان مبنایی براینمی

شهرداری قواعدی در مورد اضافه بنای زائد بر تراکم تعیین نموده است. به موجب بند آخر این تبصره 

تبصره به  هر چند صدر "عمل خواهد شد 3و  1های اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره"

اختصاص دارد ولی بند آخر به صورت مطلق، اضافه بنای زاید بر تراکم  "احداث بنای بدون پروانه"تخلف 

قرار داده است. به این معنی که نه تنها در مورد اضافه بنای زائد  111ماده  3و  1های مجاز را مشمول تبصره

بر تراکم در بنای با پروانه هم، مستند صدور رای به  بر تراکم در بنای بدون پروانه بلکه در اضافه بنای زائد

باشد که اضافه بنای زائد بر تراکم را به صورت مطلق مشمول مفاد می 3جریمه یا تخریب، بند آخر تبصره 

 3ماده صد قرار داده است. در صورت عدم پذیرش این نظر و اختصاص بند آخر تبصره  3و  1های تبصره

( به 3و  1های های بدون پروانه به تبصرهاضافه بنای زائد بر تراکم در ساختمان ماده صد )ارجاع مجازات

ماده صد برای اضافه بنای زائد بر  3و  1های ، دیگر دلیلی برای مستند قرار دادن تبصرهبنای بدون پروانه

بصره یک ماده ای جز این نیست که این تخلف را مشمول تدار وجود ندارد و چارهتراکم در بناهای پروانه

رسد که هدف به نظر می 3صد که شامل تخلفات کلی است،  بدانیم. در حالی که با توجه به بند آخر تبصره 

گذار در بوده است زیرا که دلیلی وجود ندارد که قانون "مطلق تخلف اضافه بنای زائد بر تراکم"گذار قانون

بدون پروانه را مدنظر داشته باشد. بنابراین مستند تمام این بند صرفاً اضافه بنای زائد بر تراکم در بناهای 

ماده صد و مستند اضافه بنای زائد بر  3و  1های و تبصره 3اضافه بناهای زائد بر تراکم بند آخر تبصره 

 قانون شهرداری است. 111ماده  3و  1های مساحت زیربنا )سطح اشغال( تبصره

ن شهرداری، در مورد اضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( ماده صد قانو  3و  1های . مطابق تبصره1

های مذکور هر تعیین شده است. مطابق تبصره جریمهیا  قلعمندرج در پروانه ساختمانی، دو ضمانت اجرای 

 شوند:صادر می "ضرورت"یک از احکام قلع یا جریمه، مطابق با شرایط خاص و منطبق با عنصر 

اردی که قانونگذار در قانون شهرداری، صدور حکم قلع را تکلیف یکی از مو قلع اضافه بنا: -1

اضافه بنای)بر مساحت یا تراکم( مندرج در پروانه ساختمانی است. مرجع ابتدائی  تحقق ضرورت قلعنموده، 

 یفیتکل ونیسیشود. اما کمیم ونیسیمنجر به طرح پرونده در کمتشخیص ضرورت قلع، شهرداری است که 

 اعتراض عدم صورت در قلع، ضرورت صیتشخ یینها مرجع و مزبور ندارد صیاز تشخ تیو تبع تیبه رعا
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 وانید صد، ماده ونیسیکم یرا به اعتراض صورت در و مذکور ونیسیکم صد، ماده ونیسیکم یرا به

تواند از طرح اگر شهرداری ضرورت قلع بناهای مغایر اصول ثالثه را تشخیص ندهد می. است یادار عدالت

اداره کل حقوقی  17/13/1301 مورخ 1311/7خودداری نماید )نظر شماره  111در کمیسیون ماده  موضوع

تواند از یک سانتی متر تا دهها متر یا بیشتر متغیر باشد. نکته قوه قضائیه(. اضافه بنا در مساحت یا ارتفاع می

ذیل مغایرت با اصول ثالثه دیگر در خصوص این تخلفات این است که تمامی تخلفات از جمله اضافه بنا، 

گیرند. به عبارتی دیگر همه این تخلفات، مغایر اصول ثالثه یعنی اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قرار می

هستند و تخلفی موجود نیست که عنوان تخلف بر آن صادق باشد اما مغایر اصول ثالثه نباشد. قاعدتاً 

مند صورت پذیرد و اگر مقنن به این مهم توجه نحو قاعده برخورد با این تخلفات و مجازات آنها بایستی به

بایست در راستای تامین این مهم حرکت نمایند. برای مثال اصل تناسب از نداشته باشد، تفاسیر قضایی می

های کیفری، حقوقی و یا اداری باشدو ها است اعم از اینکه در حوزهاصول اساسی و بنیادین اعمال مجازات

ح نیز بایستی رعایت شود. برای مثال صدور رای واحد و مشابه دایر بر تخریب در خصوص در موضوع مطر

متری، ظاهرا  1متری و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای سانتی 1اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای 

تبصره دو رسد همین موضوع، موجب شده است که مقنن در تطابقی با اصل مزبور نخواهد داشت. به نظر می

را الزمه صدور حکم تخریب در مورد اضافه بنا قرار  "ضرورت"و سه ماده صد قانون شهرداری، احراز 

دهد. بنابراین در صورت احراز ضرورت قلع اضافه بنای زائد بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه 

است که اصل بر عدم وجود باشد. الزم به ذکر ساختمانی، کمیسیون مکلف به صدور حکم قلع اضافه بنا می

ضرورت است و مرجع تشخیص ضرورت، کمیسیون ماده صد می باشد. با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور 

در تشخیص ضرورت قلع تخصصی ندارد، رویه دیوان بر این بوده که احراز ضرورت بایستی با نظر 

 کارشناسان رسمی صورت گیرد.

ماده صد قانون شهرداری، در صورتی که رای به جریمه  3و  1 هایعالوه بر این مطابق بند آخر تبصره

نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری مکلف به طرح پرونده در کمیسیون ماده صادر شود و ذی

در این مورد استثنائاً صدور رای به باشد. صد بوده و کمیسیون مکلف به صدور رای به تخریب می

 ندارد. "رورتض"قلع، نیازی به احراز 

در صورت عدم احراز ضرورت قلع بنای زاید بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه  جریمه: -1

 باشد:ساختمانی، در رابطه با صالحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای، دو نظر قابل طرح می
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دم ضرورت در صورت ع تواندمیکمیسیون "ماده صد قانون شهرداری،  3و  1های نظر اول: مطابق تبصره

هـای فرعـی و یـا    های اصـلی یـا خیابـان   قلع اضافه بنا با ]به[ توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی )در بر خیابان

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان کوچه بن باز یا بن بست( رأی باخذ جریمه

 "راساس آن نسبت بوصول جریمه اقـدام نمایـد.  از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است ب

گونه برداشت نمود که در صورت ضرورت قلع اضافه بنا، کمیسیون ملزم به صدور توان ایناز این تبصره می

حکم به جریمه و یا  تواندمیحکم به قلع و در صورت عدم احراز ضرورت قلع اضافه بنا، کمیسیون ماده صد 

اداره کل حقوقی قوه قضـاییه در راسـتای    11/1/1361مورخ  1011/7یه شماره حکم به قلع صادر نماید. نظر

 تایید همین نظر صدور یافته است.

عدالت  وانیدهیأت عمومی  11/1/1377 - 3و  0/11/1301 - 737، 7/3/1301-111مطابق آراء نظر دوم: 

 بیـ صدور حکـم بـه تخر   اداره کل حقوقی قوه قضاییه، 31/3/1303مورخ  7/1116ی و همچنین نظریه ادار

باشد. لذا در صـورت عـدم اثبـات ضـرورت قلـع از      اده صد میم ونیسیآن توسط کم احراز ضرورتفرع بر 

 3و  1هـای  باشد. هرچند ظاهر تبصرهمی مکلف به صدور رای به جریمهسوی کارشناسان رسمی، کمیسیون 

حیت تخییری کمیسیون ماده صد در های مذکور، مبین صالدر تبصره "تواندمی"ماده صد و بخصوص واژه 

الـذکر،  باشد اما با عنایت به آراء فوقدر مورد عدم احراز ضرورت قلع می "جریمه"یا  "قلع"صدور رای به 

مـاده صـد قـانون شـهرداری، لـزوم تحقـق عنصـر         3و  1هـای  رسد که هدف مقنن از صدر تبصـره به نظر می

های مذکور بـه صـالحیت   در تبصره "تواندمی"فسیر واژه در صدور رای به قلع است. بنابراین ت "ضرورت"

باشد. لـذا  های مذکور میتخییری کمیسیون در صدور رای قلع یا جریمه، مغایر فلسفه مدنظر در صدر تبصره

توانـد رای بـه جریمـه صـادر نمایـد.      رسد در صورت عدم احراز ضرورت قلع، کمیسیون فقط مـی به نظر می

یا تراکم مندرج در پروانه ساختمانی در مواردی که ضـرورت قلـع احـراز نشـده      حکم بنای زاید بر مساحت

باشد. با عنایت به اینکه موارد ابهام در حکم قانونی، محل اجرای اصول حقوقی است در این است، مبهم می

ماده  رسد با عنایت به اینکه مجازات تخریب به مراتب شدیدتر از جریمه است، کمیسیونمورد نیز به نظر می

صد باید در صدور آن به اصولی از جمله ضرورت، تناسب، عقالئی بودن توجه داشته باشد. همچنین عبارت 

ماده صـد قـانون شـهرداری نیـز      3و  1های مذکور در صدر تبصره "در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا"

صورت پذیرش این تفسیر، کلمه  ظهور در این دارد که هرگونه قلع اضافه بنا نیاز به احراز ضرورت دارد. در

تفسیر شـود. بـه ایـن معنـی کـه       "ضرورت"های اخیرالذکر باید در سایه مذکور در صدر تبصره "تواندمی"
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، صدور هر گونه حکم به قلع )جزئی یا کلی( نیاز به "در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا"مطابق عبارت 

 ضرورت است، وجود ضرورت نیاز به احراز دارد.  تحقق عنصر ضرورت دارد و از آنجا که اصل بر عدم

با پذیرش این تفسیر عبارت پر ابهام بعدی نیز باید در سایه این برداشت، تفسیر شود. به عبـارتی دیگـر در   

ماده صد، قانونگذار صدور حکم قلع را نیازمند احراز ضرورت دانسته اسـت و   3و  1های قسمت اول تبصره

در صـورت عـدم ضـرورت    "، این ابهام را ایجاد نموده اسـت کـه   "تواندمی"لمه در قسمت دوم با آوردن ک

. این ابهام باید در سایه حکم اولیـه )لـزوم احـراز    "تواند حکم به جریمه یا قلع صادر نمایدقلع، کمیسیون می

توان اینگونـه تصـور نمـود کـه     ضرورت برای صدور حکم قلع( و همچنین اصول حقوقی برطرف شود. نمی

گذار از یک سو در عبارت اول، صدور حکم قلع را منوط به احراز ضرورت نماید و از سوی دیگر در ونقان

عبارت دوم، در صورت عدم احراز ضرورت کمیسیون ماده صد را مخیر به صدور رای جریمه یا قلع نمایـد.  

 7/1116ن نظریـه  هیات عمومی دیوان عـدالت اداری و همچنـی   11/1/1377مورخ  3با عنایت به رای شماره 

 رسد. تر به نظر میاداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر دوم صحیح 31/3/1303مورخ 
 

 . میزان جریمه بنای زائد )بر مساحت یا تراکم(، با عنایت به نوع کاربری متفاوت است:3

ابر سه بر حداکثردوم و  کیحداقل اضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( در اراضی مسکونی:  -الف

 ماده صد قانون شهرداری( 1ی. )تبصره اضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا یارزش معامالت

حداقل دو برابر و ی: و ادار یو صنعت یتجارتاضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( در اراضی  -ب

ه صد قانون ماد 3ی. )تبصره اضاف یهر متر مربع بنا یساختمان برا یمعامالت شچهار برابر ارز حداکثر

 شهرداری(

ماده صد قانون  3و  1های هرچند صالحیت کمیسیون ماده صد در تعیین جریمه مذکور در تبصره

شهرداری، بین حداقل و حداکثر تعیین شده، تخییری است اما مطابق اصول حقوق اداری، مقام اداری در 

م گیری در حدود این تواند به صورت خودسر عمل کند بلکه در تصمیهای تخییری نمیصالحیت

طرفی، شفافیت، بیان دالیل و حسن نیت ها مکلف به رعایت اصولی همچون تناسب، برابری و بیصالحیت

 1های باشد. این اصول معیاری برای تصمیم گیری در مورد میزان جریمه است و همانطور که نص تبصرهمی

 یملک از نظر مکان تیبا توجه به موقع باید ماده صد قانون شهرداری مقرر نموده صدور رای به جریمه 3و 

متناسب با نوع استفاده از  و بن بست(  ایکوچه بن باز  ای و یفرع یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ
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صورت بگیرد. بنابراین کمیسیون ماده صد در تعیین  یشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف جادیا یفضا

تواند به صورت خودسرانه عمل نموده و مکلف است متناسب الذکر، نمیی فوقهاجریمه مذکور در تبصره

 با این اصول، مقدار جریمه را تعیین نماید.

و  "کاربری زمین"ماده صد قانون شهرداری، در صورتی که در بنا هر یک از دو قید  3. مطابق تبصره 3

باشد. اما در صورت رعایت هر خریب میرعایت نشده باشد، کمیسیون ملزم به صدور رای ت "اصول ثالثه"

رای به جریمه صادر  "تواندمی"به موجب این تبصره، کمیسیون  "اصول ثالثه"و  "کاربری زمین"دو قید 

توان اینگونه استنباط نمود که در صورت رعایت کاربری و اصول نماید. از مفهوم مخالف این تبصره می

تواند رای به تخریب هم صادر معنی که کمیسیون در این مورد می ثالثه رای به جریمه اختیاری است به این

برداشته شده  "در صورت احراز ضرورت"، قید 3و  1های نماید. هر چند در این تبصره بر خالف تبصره

گونه استنباط نمود که توان ایندر این تبصره، می "تواندمی"است و از حذف این عبارت و عنایت به واژه 

صالحیت تخییری کمیسیون ماده صد در صدور رای به جریمه یا تخریب را در مورد رعایت دو قانونگذار 

الذکر )کاربری زمین و اصول ثالثه(  مورد پذیرش قرار داده است اما با عنایت به اصول حقوق قید فوق

و مکلف به توانند به صورت خودسرانه عمل نمایند های تخییری نمیاداری، نهادها و مقامات در صالحیت

باشند. بنابراین در بنای بدون پروانه، در صورتی که کاربری زمین و رعایت اصولی از جمله اصل تناسب می

مکلف به  3و  1های اصول ثالثه رعایت شده باشد، کمیسیون در صدور رای به تخریب همانند تبصره

 باشد.رعایت اصل ضرورت می

ری، در مورد احداث بنای بدون پروانه و در صورتی که رای ماده صد قانون شهردا 3. به موجب تبصره 1

به ازاء هر متر  یک دهم ارزش معامالتی ساختمان"کمیسیون بر جریمه باشد، مقدار جریمه عبارت است از 

یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت یا  مربع بنای بدون مجوز

 کمیسیون مکلف به اخذ جریمه بیشتر است.. البته  "سرقفلی داشته باشد

ماده صد قانون شهرداری، در تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن  1. مطابق تبصره 6

حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای آن و عدم امکان اصالح، میزان جریمه حداقل یک برابر و 

باشد. البته کمیسیون در این مورد مکلف است میزان جریمه را می نگهر متر مربع فضای از بین رفتة پارکی

 تعیین نماید. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ متناسب با
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 یو شهرساز یبهداشت ایو  یاگر ساختمان مطابق اصول فن . در صورت احداث ساختمان بدون پروانه،7

. دیمحکوم نما مهیاو را به پرداخت جر تواندیم ونیسیکم یردارقانون شه 111ماده  3باشد، به استناد تبصره 

 کیهر مترمربع حسب مورد  ازاءآن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به  یبرا مهیجر نیا

آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان  یپنجم ارزش سرقفل کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت

به قرار هر  یمسکون یواقع در حوزه استفاده از اراض یهام مجاز باشد در مورد ساختمانکه اضافه بر تراک

زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه  یو در مورد بنا اختمانس یبرابر ارزش معامالت 3دوم تا  کیمترمربع 

 یارزش معامالتاز قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر  یو ادار یو صنعت یتجار یاستفاده از اراض

 2/2191ماده صد قانون شهرداری و نظریات شماره  3و  9، 1های تبصره. )ساختمان خواهد بود

 (اداره کل حقوقی قوه قضاییه 91/9/9913 – 1916و  16/91/9912 –

 أتیه 11/13/9912 – 191و  13/11/9921 – 31شماره  هیوحدت رو آراء .  به موجب0

قدمت ساختمان و  صیموظف به تشخ ماده صد ملزم و یهاونیسیکم ،یعدالت ادار وانید یعموم

مورخ  3317/7)نظریه شماره  باشندیم زمان وقوع تخلف یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییتع

 – 191اداره کل حقوقی قوه قضائیه در همین راستا صدور یافته است(. مطابق رای شماره  11/11/1377

تشخیص زمان وقوع تخلف و قدمت ساختمان  ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 11/13/9912

اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در  یبررس قیاز طر

در رویه شعب دیوان  گیرد.صورت می یوقوع تخلف ساختمان خیقدمت ساختمان و تار نهیزم

جمله تعیین قدمت ساختمان و زمان عدالت اداری عدم جلب نظر کارشناس رسمی در موارد تخصصی از 

 وقوع تخلف از موارد نقض رای کمیسیون ماده صد به شمار آمده است.

، اداره کل حقوقی قوه قضاییه 13/1/9911مورخ  9699/11/2نظریه شماره .  مطابق 1

 شود، تا زمانی که ساختمانجریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی»

تواند از آن استفاده کند. بعد از تخریب نفع میباقی است و ذی 111پابرجا است رای کمیسیون ماده 

ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، 

« دهدپروانه می دهد و بر اساس آنهای مصوب شهری )طرح تفصیلی( مطابقت میتقاضای مالک را با طرح

 این نظریه حاوی نکات مهمی است:
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پرداخت جریمه اصوال موجب مشروع و  ثانیاً:تواند مبنای حق مکتسبه باشد. عمل غیر قانونی نمی اوالً:

هرچند اصل بر حق مالکیت است و مطابق قانون مدنی و  ثالثاً:قانونی شدن تخلف صورت گرفته نیست. 

ه تصرف و انتفاع از مایملک خود را  دارد اما اکثر قریب به اتفاق حقوق، قاعده تسلیط، مالک حق هر گون

مطلق نیستند بلکه به موجب مصالح عمومی از جمله نظم عمومی با محدودیت مواجه هستند. قواعد 

شهرسازی مذکور در قانون شهرداری از جمله ماده صد آن، از جمله قواعد آمره است که حق مالکیت را با 

تا زمانی است که ساختمان پابرجا  111اجه ساخته است. بنابراین اعتبار رای کمیسیون ماده محدودیت مو

باشد. در صورت تخریب ساختمان حال چه به صورت قهری و چه غیر قهری، احداث بنا نیاز به اخذ پروانه 

و از آنجا که  دارد و شهرداری نیز مکلف است مطابق با قواعد شهرسازی و طرح تفصیلی پروانه صادر نماید

حق مکتسبی برای مالک در مورد تخلفات بنای سابقی که جریمه آن را پرداخت نموده، ایجاد نشده است، 

تواند الزام شهرداری به صدور پروانه، خالف آنچه در طرح تفصیلی است را بخواهد. بنابراین مالک نمی

تا زمانی مجوز بهره برداری و استفاده از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه در مورد تخلفات ساختمانی 

ساختمان است که قسمتی که در آن تخلف صورت گرفته، باقی باشد. بنابراین به محض خراب شدن )قهری 

یا غیرقهری( قسمتی که در آن تخلف صورت گرفته مجوز استفاده از آن نیز به اتمام رسیده و برای احداث 

 .آن باید از شهرداری مجوز دریافت کند

، اداره کل حقوقی قوه قضاییه 91/19/9913مورخ  2/1916نظریه شماره . به موجب 11

اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، »

بر اساس تبصره  اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا

 1البته این موضوع اختصاص به تبصره «. گیردقانون شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می 111ماده  1

تنها هم  3ی موضوع تبصره و ادار یو صنعت یتجارتندارد و در صورت تحقق موضوع این نظریه در اراضی 

 شود.یک جریمه اخذ می

نون شهرداری، مبنای محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی را ماده صد قا 1و  3، 3، 1های . تبصره11

(،  17/6/1310ماده صد قانون شهرداری )الحاقی  11بنا تعیین نموده است. مطابق تبصره  ارزش معامالتی

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ آیین"

 63. از سوی دیگر ماده "تجدیدنظر خواهد بوداین ارزش معامالتی سالی یکبار قابل جرائم قابل اجراست و

 میتقو ونیسیبر عهده کم را امالک یارزش معامالت نییتع(، 31/3/1313های مستقیم )الحاقی قانون مالیات
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د به نسخ قرار داده است تا به صورت سالیانه، ارزش معامالتی امالک را تعیین نماید. بعضی معتق امالک

های مستقیم هستند و ارزش مالیاتی قانون مالیات 63ماده صد قانون شهرداری به موجب ماده  11تبصره 

های های مقرر در تبصرههای مستقیم را مبنای تعیین جریمهقانون مالیات 63تعیین شده توسط کمیسیون ماده 

ی دیوان عدالت اداری در اسالم یشوراها یتخصص اتیهدانند. اما ماده صد قانون شهرداری می 1و  3، 3، 1

 یهااتیقانون مال 63مندرج در ماده  یارزش معامالت، 11/7/1317 مورخ 1711171116111111شماره  رای

ماده صد قانون شهرداری و تفاوت موضوع  11دانسته و معتقد به عدم نسخ تبصره  اتیمربوط به مال را میمستق

 باشد.دو ماده می

بینی نشده است، به اینکه در ماده صد قانون شهرداری، مهلتی برای پرداخت جریمه پیش. با عنایت 11

به نحو  ایپرداخت و  نقداًباید دارد که یو مقرر م نییتع یاست که شهردار یمهلت مهیمهلت پرداخت جر

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 11/16/1370مورخ  3311/7. )نظریه شماره شود هیاقساط تاد

در حکم  یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع یقدام به احداث ساختمان پس از انقضاا. 13

مدت، فاقد ارزش  یالصدور به علت انقضاپروانه سابق رایاست ز یاحداث بدون داشتن پروانه ساختمان

صورت  نیا رکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که د نیخواهد بود مگر ا یقانون

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 11/16/1370مورخ  3311/7)نظریه شماره . ستیپروانه ن ریادامه آن مغا

باشد و مالک از  مهیمتخلف به پرداخت جر تیبر محکوم یمبن ماده صد ونیسیکم یچنانچه را. 13

 وندهپر دیبا 111اده م 1تبصره  ریبه استناد قسمت اخ یصورت شهردار نیدر ا د،یپرداخت آن استنکاف نما

به  بیبر تخر یمبن ی. پس از صدور رادیربط ارجاع نمایذ ونیسیبه کم بیتخر یرا جهت صدور را

 د،ینمایم بیتخر یمبادرت به صدور را راساً ونیسیکه کم یدر موارد زیذکر شد و ن که فوقاً یشرح

از  شهرداریقانون  111ده ما مقرراتزیرا که  است ونیسیکم یرا یموظف و مکلف به اجرا یشهردار

 مورخ 3117/7 )نظریه شماره . باشدیآن مقررات م یمکلف به اجرا یقواعد آمره است و شهردار

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 31/11/1377

است. عدم  نفعذیپرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بر عهده . 11

مورخ  1111/7رای تخریب از سوی کمیسیون خواهد شد. )نظریه شماره  پرداخت آن منجر به صدور

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 7/11/1361
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مرجع تعیین جریمه موضوع ماده صد، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و هیچ مرجع دیگری . 16

دارد. )نظریه شماره از جمله شورای شهر صالحیت تعیین، تغییر و یا تخفیف میزان جریمه مذکور را ن

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 16/10/1303 مورخ 1760/7

. رفع کلی تخلف از بنا پس از صدور حکم از موجبات سقوط مجازات )جریمه یا تخریب( است. 17

 3317/7شود. )نظریه شماره کاهش تخلفات پس از رای کمیسیون هم به تناسب منجر به کاهش مجازات می

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه( 11/11/1377 مورخ
 

 قوانین و مقررات مربوط

 99/13/9993قانون شهرداری مصوب  911ماده  99و  6، 3، 3، 9، 1، 9های تبصره 

 9کمیسیون مشترک مجلسین
 

 آرای هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری

 الف: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  11/19/9922مورخ  3رای شماره  

با احداث طبقه سـوم در ملـک مـورد بحـث و      یبر موافقت شهردار یمبن یشاک یچون در خصوص ادعا

و در بـاب ضـرورت    امدهیعمل نبهی کاف قیو تحق یدگیبابت اجازه مذکور رس یبه شهردار یپرداخت مبالغ

 3و  1 یهـا د تبصـره استناد نشده است، لذا دادنامه مورد اعتـراض بـه اسـتنا    یو مجوز معتبر لیبه دل زیقلع بنا ن

 . شودیمحول م وانیشعبه نوزدهم د هب یدگینقض و رس ،یعدالت ادار وانیقانون د 10به ماده  یالحاق

قلع بنا نیاز به احراز ضرورت دارد و صدور رای به قلع بدون احراز ضرورت از موارد نقض  پیام رای:

 گردد.رای محسوب می
 

  13/11/9921 مورخ 31رای شماره  

های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به قانون شهرداری و تبصره 111یت به ماده با عنا

 373قانون شهرداری دادنامه شماره  111های بدوی و تجدیدنظر ماده ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون

تحقیق پیرامون  مبنی بر لزوم رسیدگی و 71/1133شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کالسه  31/3/1376 مورخ

                                                           
 به پیوست مراجعه شود 1



 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری//    11 

 

 

محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت 

ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی 

ت اداری برای شعب دیوان و قانون دیوان عدال 11شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده می تشخیص داده

 االتباع است.سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم

ملک و  تیمحل و موقع رامونیپ قیو تحق یدگیماده صد مستلزم رس ونیسیدر کم یدگیرس پیام رای:

 زمان وقوع تخلف است. یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییقدمت ساختمان و تع صیتشخ
 

  11/13/9912 مورخ 191رای شماره 

 زین یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 11/11/1307مورخ  31شماره  هیوحدت رو یکه در رأ همانطور

ماده مزبور در  11تبصره  ریقسمت اخ ژهیآن به و یهاو تبصره یشده است، ماده صد قانون شهردار حیتصر

 نییلزوم تع دیمف یل مسلم حقوقساختمان در هر سال و اصو یارزش معامالت زانینظر در م دیباب جواز تجد

وقوع تخلف است که تحقق آن از  خیساختمان در تار یبه مأخذ ارزش معامالت یتخلفات ساختمان مهیجر

قدمت  نـهیاسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زم یبررس قیطر

 1611شماره  یهامفاد دادنامه رالذکجهات فوقبه  است. بنا سوریم یوقوع تخلف ساختمان خیساختمان و تار

بر  یمبن وانید 16و  11صادره از دو شعبه  بیبه ترت 11/11/1301 مورخ 1071و شماره  13/11/1301مورخ 

 افتهی تیقرار گرفته و قطع وانید دنظریتجد 11شعبه  دییماده صد که مورد تا ونیسیکم یقطع ینقض رأ

 1به استناد بند  یرأ نیاست. ا یقانون نیاصول و مواز قمواف باشد،یم یمعن نیکه متضمن ا یاست در حد

در موارد مشابه  ربطیذ یمراجع ادار ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده 

 االتباع است.الزم

وقوع تخلف  خیساختمان در تار یبه مأخذ ارزش معامالت یتخلفات ساختمان مهیجر نییتع پیام رای:

اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس  یبررس قیاست که تحقق آن از طر

 گیرد.صورت می یوقوع تخلف ساختمان خیقدمت ساختمان و تار نـهیمتخصص در زم
 

  11/11/9919 مورخ 699 یال 611رای شماره 

 11/13/1311ـ  31611/31/11ه به نامه شماره و با توج یعدالت ادار وانیقانون د 31ماده  یالف: در اجرا

 11/11/1307/ش ـ 1130/07/1/3موضوع مصوبه شماره »که:  نیبر ا ینگهبان مبن یشورا ریقائم مقام دب
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 یمورد بحث و بررس هبان،نگ یمعظم شورا یفقها 11/3/1311شهر کرج در جلسه مورخ  یاسالم یشورا

محترم  وانیبا آن د صیو از نظر خالف قانون بودن، تشخشرع شناخته نشد  نیقرار گرفت و خالف مواز

 با شرع مقدس اسالم وجود ندارد. رتیابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغا یبرا یموجب« است.

متخلفان  یموارد برا یاآن، در پاره لیذ یهاو تبصره یقانون شهردار 111که مطابق ماده  نیب: نظر به ا

بر تعلق  یشده است و متضمن حکم ینیبشیپ ینقد مهیپرداخت جر حسب مورد مجازات یضوابط ساختمان

 11/11/1307/ش ـ 1130/07/1/3بند )و( مصوبه شماره  نیبنابرا ست،ین مهیدر پرداخت جر ریخسارت تأخ

 یمقرر در رأ مهیدر پرداخت جر ریخسارت تأخ مهیدرصد جر 1 نییبر تع یشهر کرج مبن یاسالم یشورا

مرجع وضع  اراتیخالف قانون و خارج از حدود اخت ،یپس از ابالغ رسم 111ماده  ونیسیکم یقطع

 خیاز تار ،یعدالت ادار وانیقانون د 31و  11و مواد  11ماده  1شود و به استناد بند یداده  م صیتشخ

 شود.یابطال م بیتصو

ن ضوابط ای موارد برای متخلفاهای آن، در پارهدر ماده صد قانون شهرداری و تبصره پیام رای:

در  ریبر تعلق خسارت تأخ یمتضمن حکمبینی شده است و این ماده ساختمانی، مجازات جریمه نقدی پیش

، بنابراین تعیین خسارت تاخیر تادیه جرایم ماده صد قانون شهرداری در مصوبات ستین مهیپرداخت جر

 باشد.شوراهای اسالمی، خالف ماده صد قانون شهرداری می
 

  19/13/9919 ورخم 322رای شماره 

 اتیکه عمل یدر موارد ،یقانون شهردار 111ماده  1: مطابق تبصره اًیاوالً: تعارض در آراء محرز است. ثان

که  نیقانون با احراز ا نیموضوع ا ونیسیپروانه انجام شده باشد، کم ادمخالف مف ایبدون پروانه  یساختمان

 یو بناها ساتیتواند قلع تأسینشده است، م تیرعا یثدر ساختمان احدا یبهداشت ای یفن ای یاصول شهرساز

 ونیسیکم یمورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأ یفاتیتشر یخالف مشخصات مندرج در پروانه را ط

 یاصول سه گانه مذکور در ساختمان احداث تیمتضمن اعالم عدم رعا دیبا یاحداث ساتیبر قلع تأس یمبن

شده نبوده است و شعبه  ادیمتضمن ذکر جهات  ونیسیکم یموضوع تعارض، رأ یهاباشد و چون در پرونده

 ادیجهت  بهمذکور را  یرأ1/6/1311 -1111171113111611دادنامه شماره  یط یعدالت ادار وانید 31

  صیو موافق مقررات تشخ حیصح یرأ نیصادر کرده است، ا تیشده نقض و حکم به وارد بودن شکا

مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 01و ماده  11ماده  1بند شود و به استناد یم

 مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. یمراجع ادار ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د یبرا 1311سال 
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م عدم متضمن اعال دیبا یاحداث ساتیبر قلع تأس یمبن یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم یأر پیام رای:

 باشد. احداثی ساختمان در صد ماده 1 تبصره در مذکور گانه اصول سه تیرعا

  9916 /19/11مورخ  193رای شماره  

و  هایقانون شهردار 111در ماده  یبه تخلفات ساختمان یدگیرس ینحوه و چگونگ نکهیبه ا نظر

مقررات  یو اجرا یدگیم رسدر مقا تواندیمذکور م ونیسیشده است و کم انیب لیآن به تفص یهاتبصره

 3، 3، 1 یهاطبق تبصره بیو اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخر بیبه قلع بنا و تخر 1تبصره 

و نوع استفاده است  یملک و نوع مصالح ساختمان تیکه متناسب با موقع یامهیمالک متخلف را به جر 1و 

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم یتخابات شوراهاو ان فیوظا الت،یقانون تشک 71محکوم کند و در ماده 

-ونیسیکم هیبه عنوان ورود مهیاز جر یوضع بخش نییتع یبرا یاریاخت یبعد یهاهیو اصالح 1371مصوب 

 اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا ت،یمصوبه مورد شکا نینشده است، بنابرا ینیبشیماده صد پ یها

 یعدالت ادار وانید یدادرسنییو آ التیقانون تشک 00و ماده 11ماده  1بند  شده و مستند به بیتصو یقانون

 .شودیابطال م 1311مصوب سال 

بـه   1تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقـررات تبصـره   می ماده صد قانون شهرداریکمیسیون  پیام رای:

مالـک   1و  3، 3، 1های قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره

ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نـوع اسـتفاده اسـت محکـوم     متخلف را به جریمه

 .کند
 

  91/11/9916مورخ  199رای شماره  

 الت،یقانون تشک 71شهر به شرح مقرر در ماده  یاسالم یشوراها اراتیو اخت فیبه حدود وظا نظر

با اصالحات و الحاقات  1371کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یاو انتخابات شوراه فیوظا

کرده است و  ینیبشیقانونگذار پرداخت عوارض را پ یقانون شهردار 77در ماده  نکهیبه ا تیو با عنا یبعد

مصوبه  7بند  نیبنابرا باشد،ینم رکردید مهیبر اخذ کارمزد و جر یمبن یمقررات مذکور متضمن حکم

 1/1 زانیبه م رکردید مهیشهر سامان که در آن کارمزد و جر یاسالم یشورا11/11/1301ـ  71شماره 

 یشورا اراتیاخت داست، خالف قانون و خارج از حدو دهیرس بیهر ماه وضع و به تصو یدرصد برا
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 وانید یدادرسنییو آ التیقانون تشک 00و ماده  11ماده  1شد و به استناد بند  صیشهر سامان تشخ یاسالم

 .شودیابطال م 1311مصوب سال  یعدالت ادار

در رابطه با پرداخت عوارض  رکردید مهیکارمزد و جر نییبر تع یشهر مبن یمصوبه شورا پیام رای:

 است. یقانون اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریساالنه، مغا
 

 ب: آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
 

  ی اسالم یشوراها یتخصص اتیه 13/12/9912 رخمو 1211121116191111رای شماره 

 شنهادیساختمان بعد از پ ینامه ارزش معامالتنیآئ بیها ، تصویماده صد قانون شهردار 11تبصره  طبق

 دنظریهم قابل تجد کباری یشهرها است و سال یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیاز جمله وظا یشهردار

به  یات بوده و ارتباطیمربوط به مال میمستق یهااتیقانون مال 63 مندرج در ماده یاست و ارزش معامالت

 اتیها باشد و در آراء هیقانون شهردار 111ماده  ازدهیساختمان ندارد تا ناسخ تبصره  یارزش معامالت

نامه ارزش نیآئ بی، تصو 10/3/1301مورخ  113از جمله دادنامه شماره  یعدالت ادار وانید یعموم

 نیاست، بنابرا دهینگرد صیتشخ اراتیاخت ودقانون و خارج از حد ریمغا یاسالم یط شوراهاتوس یمعامالت

 یاسالم یمصوب شورا 1311سال  اریشهر یماده صد شهردار ونیسیساختمان کم ینامه ارزش معامالتنیآئ

 نیو آئ التیتشکقانون   03و  11نبوده و به استناد مواد  اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا اریشهر شهر

صدور  خیروز از تار ستیظرف ب یرأ نیشود. ایصـادر م تیبـه رد شکا یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس

 قابل اعتراض است. یعدالت ادار وانیده نفر از قضات محترم د ای وانیمحترم د سیرئ یاز سو

ای که نامهان بر مبنای آیینماده صد قانون شهرداری، ارزش معامالتی ساختم 11مطابق تبصره  پیام رای:

گردد. ارزش معامالتی سالی یک رسد تعیین میبا پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهرها می

های مستقیم مربوط به مالیات قانون مالیات 63باشد. ارزش معامالتی مندرج در ماده بار قابل تجدید نظر می

 ن ندارد.بوده و ارتباطی به ارزش معامالتی ساختما
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 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  12/91/9961مورخ  3311/2نظریه شماره 

منتقل  یگریساخته، به د یبرخالف پروانه ساختمان ایرا بدون پروانه  یملک یموضوع استعالم: شخص»

 ست؟یبر عهده ک یتخلف ساختمان مهینموده است، پرداخت جر

آن است که پرداخت  یقانون شهردار 111ماده  یاصالح 1و  3و  3و  1 یهااز تبصره مستفادمتن نظریه: 

 یشهردار یبه تقاضا دینما یاز پرداخت آن خوددار نفعیاست و چنانچه ذ نفعیبر عهده ذ مهیجر

 «است. نفعیذ یخواهد داد و در مورد استعالم مالک فعل بیبه تخر یرا ونیسیکم

ر خصوص مجازات جریمه تخلفات ساختمانی، نظر به اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق د

نفع به پرداخت جریمه دارد و در نتیجه، درصورت نقل و انتقال ملک، پرداخت جریمه تخلف تکلیف ذی

 باشد.ساختمانی بر عهده مالک فعلی بنا می
 

  91/99/9921مورخ  6131/2نظریه شماره  

شود یـا  های آن صادر میقانون شهرداری و تبصره 111احکامی که در رابطه با تخلفات ماده »متن نظریه: 

 مبنی بر تخریب است یا اخذ جریمه. 

ذکر شده و عبارت است از ایـن کـه شـهرداری     111ماده  1در مورد تخریب نحوه عمل در تبصره  -الف

قدام کرده کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری راسا احکم را به مالک ابالغ می

 نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.و هزینه آن را طبق مقررات آیین

در مورد اخذ جریمه نیز صور مختلفی وجود دارد: اول آن که جریمه از بابت اضـافه بنـا یـا احـداث      -ب

ون شـهرداری پـس از   قـان  111مـاده   3و  3و  1هـای  بنای بدون پروانه باشد. در این موارد به صراحت تبصره

نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا ابالغ حکم به محکوم علیه چنانچه ذی

پرونده را در کمیسیون مطرح و تقاضای صدور رای تخریب نماید و کمیسیون نیز مکلـف بـه صـدور حکـم     

استفاده و غیر قابل اصـالح بـودن آن   که جریمه از باب حذف پارکینگ یا غیرقابل باشد. دوم آنتخریب می

قانون شهرداری، شهرداری مکلف به اخذ جریمه به نحوی که از  111ماده  1باشد در این مورد ]طبق[ تبصره 

 «نامه اجرای وصول عوارض خواهد بود.شود برابر آییناستفاده می 111ماده  1تبصره 
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تخلفات ساختمانی بیان داشته است: در  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص مجازات

صورتی که پس از صدور حکم تخریب، مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری اقدام به قلع 

نماید. همچنین در مورد جریمه اضافه بنا یا احداث بنای بدون نموده و هزینه آن را از مالک دریافت می

خت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا پرونده را نفع از پرداپروانه، در صورتی که ذی

-در کمیسیون مطرح و تقاضای صدور رای تخریب نماید و کمیسیون نیز مکلف به صدور حکم تخریب می

 باشد.
 

  19/13/9926 مورخ 9362/2نظریه شماره  

پرونده متخلف در  کنیل افته،یتحقق  1371در سال  یتخلف ساختمان نکهیموضوع استعالم: در فرض ا»

تعرفه سال ارتکاب  مه،یباشد مالک اخذ جر دهیمطرح گرد یشهردار 111ماده  ونیسیدر کم 1376سال 

 ؟111ماده  ونیسیزمان طرح پرونده در کم ایاست  یتخلف ساختمان

زمان وقوع تخلف است و  ییاارزش منطقه یدر تخلفات ساختمان مهیو مطالبه جر نییتع یمبنامتن نظریه: 

 ییاارزش منطقه یتوان اشخاص را بر مبناینکرده است، نم مهیوصول جر یبه موقع اقدام برا یگر شهردارا

و عدم  طالبهعدم م انیز قتیباشد محکوم نمود و در حق شتریو ب دتریپس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شد

 «را متوجه اشخاص کرد. یاقدام به موقع شهردار

نظر فوق در خصوص مجازات جریمه برای تخلفات ساختمانی، قائل به  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی

 باشد.مبنای وصول جریمه می زمان وقوع تخلف یاارزش منطقهاین است که 
 

  99/13/9922 مورخ 96119/3913112/2نظریه شماره  

پرداخت به لحاظ عدم  بیبر تخر یمبن 111ماده  ونیسیکم یرا ،یموضوع استعالم: چنانچه در مورد ملک»

تواند ینباشد براساس کدام ماده م بیحکم تخر یبه اجرا لیما یمتخلف باشد و شهردار هیاز ناح مهیجر

 را اجرا نکند؟ بیحکم تخر

آن مقررات  یمکلف به اجرا یقانون فوق از قواعد آمره است و شهردار 111ماده  مقرراتمتن نظریه: 

باشد و مالک از پرداخت  مهیمتخلف به پرداخت جر تیمبر محکو یمبن ونیسیکم یباشد، لذا چنانچه رایم

را جهت  وندهپر دیبا 111ماده  1تبصره  ریبه استناد قسمت اخ یصورت شهردار نیدر ا د،یآن استنکاف نما

که فوقا  یبه شرح بیبر تخر یمبن ی. پس از صدور رادیربط ارجاع نمایذ ونیسیبه کم بیتخر یصدور را
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موظف و  یشهردار د،ینمایم بیتخر یراسا مبادرت به صدور را ونیسیکه کم یدر موارد زیذکر شد و ن

 یخوددار بیندارد از تخر بیخرکه نظر بر ت نیتواند به عذر ایاست و نم ونیسیکم یرا یمکلف به اجرا

 «.دینما

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص مجازات تخلفات ساختمانی، نظر به تکلیف 

به اجرای رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تخریب در صورت استنکاف مالک از شهرداری 

 پرداخت جریمه و ارجاع پرونده به کمیسیون دارد.
 

  93/99/9922 مورخ 9912/2نظریه شماره  

متخلف، زمان احداث ساختمان و وقوع  مهیبرآورد جر یبرا یارزش معامالت نییماخذ تع»متن نظریه: 

است،  افتهی شیافزا یاست و اگر در موقع وقوع تخلف  اقدام نشده است و بر اثر تورم ارزش معامالتتخلف 

 «را مالک قرار داد. یبعد شیافزا دینبا

زمان احداث ساختمان اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص جریمه تخلفات ساختمانی، 

 ت.را مبنای تعیین جریمه دانسته اس و وقوع تخلف
 

  11/16/9921مورخ  3331/2نظریه شماره  

دهند،  یم یمتخلف ساختمان مهیبر جر یرا 111ماده  یها ونیسیکه کم یزمان -1موضوع استعالم: »

چه  یخواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهردار مهیمکلف به پرداخت جر خیاز چه تار نفعیذ ایمالک 

 دارد؟ یفیتکل

 یشده در پروانه صادره از سو نییمدت اعتبار تع ین پس از انقضااقدام به احداث ساختما ایآ -1

 ر؟یخ ایدر حکم احداث ساختمان بدون پروانه است  یشهردار

جهت پرداخت  یآن، مهلت معلوم و مشخص یهاو تبصره یقانون شهردار 111در ماده  -1متن نظریه: 

 یمهلت مهیوان گفت، مهلت پرداخت جرتیم نینشده است. بنابرا ینیبشیاز طرف متخلف محکوم، پ مهیجر

که  یدر صورت .شود هیبه نحو اقساط تاد ایدارد که نقدا پرداخت و یو مقرر م نییتع یاست که شهردار

 ونیسیپرونده را به کم ینپردازد، شهردار یشده در اعالم شهردار نییمقرر را در مهلت تع مهیمتخلف، جر

 یبنا بیحکم بر تخر 111ماده  3و  1 یهابا توجه به تبصره یبلق یصادرکننده را ونیسیاعاده نموده و کم

 صادر خواهد کرد. مهیمورد جر یاحداث
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در حکم احداث  یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا -1

 ی، فاقد ارزش قانونمدت یالصدور به علت انقضاپروانه سابق رایاست ز یبدون داشتن پروانه ساختمان

صورت ادامه آن  نیا رکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که د نیخواهد بود مگر ا

 «.ستیپروانه ن ریمغا

های ماده صد در صدور اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه فوق در خصوص صالحیت کمیسیون

پرداخت جریمه مذکور در ماده صد قانون شهرداری، توسط رای به جریمه  قائل به این شده است که مهلت 

شود و همچنین احداث ساختمان پس از انقضای مهلت معین شده در پروانه ساختمانی شهرداری تعیین می

در حکم احداث بدون پروانه ساختمانی است مگر اینکه احداث در مهلت مندرج در پروانه شروع شده 

 باشد.
 

  12/19/9919 خمور 1331/2نظریه شماره  

با مفاد  ریمغا ایبدون پروانه  ییچنانچه بنا ،یقانون شهردار 111ماده  1حسب مقررات تبصره »متن نظریه: 

 یو بناها ساتیقلع تاس ،یبهداشت ای یفن ای یمذکور از لحاظ اصول شهرساز یپروانه ساخته شده باشد و بنا

شروع به  ایساختمان احداث  ،یروانه شهرداربدون پ ایخالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته 

شود. با توجه به مفاد یمطرح م 111ماده  ونیسیموضوع در کم یشهردار یاحداث شده باشد به تقاضا

 ای یفن ای یاز لحاظ اصول شهرساز یاحداث یرسد که چنانچه قلع بنایبه نظر م 111ماده  کیتبصره 

 3و 3و  1 یهامقرر در تبصره یهامهیجر زانیاخت حداقل مضرورت نداشته و مالک حاضر به پرد یبهداشت

بر طرح  یخود مبن یتواند با مالک توافق نموده و از تقاضایم یبر حسب مورد باشد، شهردار 111ماده 

 .دینظر نماصرف ونیسیدر کم یتخلف ساختمان

و انطباق آن با مفاد  یبا اصول شهرساز یاحداث یبنا یبه منظور هماهنگ 111ماده  ونیسیحکم کم یاجرا

 یضوابط و مقررات شهردار ایرا برطرف نموده و  یاحداث یپروانه است، چنانچه مالک شخصا تخلفات بنا

 یرا یبه اجرا یبا ضوابط و مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورت یاحداث یکرده که بنا رییآن چنان تغ

صادره اجرا  یکامال برطرف شده و را یمثل آن است که تخلف ساختمان قتیو در حق ستین ونیسیکم

 «است. دهیگرد
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اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، نظر به این دارد که چنانچه قلع بنای احداثی از لحاظ اصول 

تواند ) در صورتی که مالک حاضر به شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته باشد، شهرداری می

بر حسب مورد باشد( با مالک  111ماده  3و 3و  1های ای مقرر در تبصرههپرداخت حداقل میزان جریمه

نظر نماید. همچنین مطابق توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون صرف

این نظریه در صورتی که تخلفات ساختمانی برطرف شود و یا قوانین شهرسازی طوری تغییر یابد که بنای 

 با ضوابط و مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورتی به اجرای رای کمیسیون نیست. احداثی
 

  91/19/9913مورخ 2/1916نظریه شماره  

اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از  -1»متن نظریه: 

مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه اراضی مسکونی، اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا 

 گیرد.قانون شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می 111ماده  1بنا بر اساس تبصره 

کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و  -1 

تواند او را به پرداخت جریمه قانون شهرداری کمیسیون می 111ماده  3شهرسازی باشد، به استناد تبصره 

محکوم نماید. این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب 

مورد یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از 

های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به ه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمانساختمان که اضاف

برابر ارزش معامالتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز وا قع در  3قرار هر متر مربع یک دوم تا 

چهار برابر ارزش معامالتی  حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا

 «ساختمان خواهد بود.

واقع  هایساختماناداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص اضافه بنای زائد بر مساحت در 

، در صورت عدم احراز ضرورت قلع، نظر به اخذ یک جریمه در مورد در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

ای زاید بر مساحت و اضافه بنای زائد بر تراکم دارد. همچنین در صورت ارتکاب همزمان دو تخلف اضافه بن

اجتماع دو تخلف احداث بنای بدون پروانه و اضافه بنا، در صورت عدم احراز ضرورت قلع، دو جریمه با 

 ماده صد؛ و 3مجازات جریمه بنای بدون پروانه تا حد تراکم مجاز: مطابق تبصره  -1گردد: هم جمع می

 شود.ماده صد تعیین می 3و  1های زات جریمه اضافه بنای زائد بر تراکم: که مطابق تبصرهمجا -1 



 11صالحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای به جریمه //    - مبحث سوم

 

 

 

  96/11/9913 مورخ 3261/2نظریه شماره  

را  111ماده  ونیسیکم یقطع یمقرر در را مهیجر زانیکه م ستیشهر قانونا مجاز ن یشورا»متن نظریه: 

 «دهد. فیتخف

فوق، نظر به عدم صالحیت شورای شهر در تغییر میزان جریمه مقرر اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر 

 در رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دارد.
 

  16/91/9912 مورخ 2/2191نظریه شماره  

 ایو  یکه بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فن یکس»متن نظریه: 

او را به پرداخت  تواندیم ونیسیکم یقانون شهردار 111ماده  3استناد تبصره باشد، به  یو شهرساز یبهداشت

هر مترمربع  ازاءآن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به  یبرا مهیجر نی. ادیمحکوم نما مهیجر

آن خواهد بود و نسبت به آن  یپنجم ارزش سرقفل کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت کیحسب مورد 

 یواقع در حوزه استفاده از اراض یهاقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمانم

زائد بر تراکم  یو در مورد بنا اختمانس یبرابر ارزش معامالت 3دوم تا  کیبه قرار هر مترمربع  یمسکون

مترمربع دو برابر تا چهار برابر  از قرار هر یو ادار یو صنعت یتجار یمجاز واقع در حوزه استفاده از اراض

 یقانون شهردار 111ماده  3تبصره  ریدر قسمت اخ نکهیبه ا تیساختمان خواهد بود و با عنا یارزش معامالت

، لذا «عمل خواهد شد 3و  1 یهابر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره ائدز بنا اضافه. …»شده  حیتصر

 «است. ونیسیکم فیوظااز  زیبه تخلف مازاد بر تراکم ن یدگیرس

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص اضافه بنای زائد بر مساحت در صورت اجتماع دو 

 تخلف احداث بنای بدون پروانه و اضافه بنا و عدم احراز ضرورت قلع، نظر به جمع دو جریمه دارد:

مجازات جریمه  -1ماده صد؛ و  3بصره مجازات جریمه بنای بدون پروانه تا حد تراکم مجاز: مطابق ت -1 

 شود.ماده صد تعیین می 3و  1های اضافه بنای زائد بر تراکم: که مطابق تبصره
 

  91/99/9911مورخ  3216/2نظریه شماره  

 یمجددا جهت اصالح را د،یبا وضع موجود جد یموضوع تخلف ساختمان ایآ -1موضوع استعالم: »

 ر؟یخ ایاحاله گردد  دیبا یکننده را صادر 111ماده  ونیسیصادره به کم
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صادره با همان  مهیجر یبراساس وضع موجود طبق را یشهردار ایباشد آ ریخ کیاگر پاسخ سوال  -1

 ر؟یخ ای دیرا محاسبه و وصول نما مهیتواند جریم ونیسیکم یرا بیضرا

از مبلغ کل وضع موجود کمتر  زانیم یبا وضع موجود توسط شهردار مهیدر صورت محاسبه جر -3

 ر؟یخ ایوارد است  یبه شهردار یرادیصورت ا نیدر ا ایآ .صادر خواهد شد یرا مهیجر

وصول  یبرا یموجب د،یاقدام نما یبه طور کل یمالک نسبت به رفع تخلف ساختمان چنانچهمتن نظریه: 

 نخواهد بود. یباق 111ماده  ونیسیارجاع مجدد به کم ایبنا  بیتخر ای مهیجر

ماده  ونیسیصادره از کم یاقدام کند، با استفاده با مفاد را یسبت به کاهش تخلفات ساختمانمالک ن اگر

 یهر متر مربع تخلف صورت گرفته شهردار یمندرج در آن به ازا بیدر خصوص ملک مزبور و ضرا 111

 دیاقدام نما یساختمان فمانده از تخل یبه نسبت متراژ باق مهینسبت به وصول جر ونیسیتواند با اطالع کمیم

 ونیسیاز کم دیجد یصورت مستلزم صدور را نیدر ا]که[ با وضع مجاز باشد  ریحالت مغا رییتغ نکهیمگر ا

 «باشد.یم 111ماده 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق بیان داشته است: رفع تخلف ساختمانی حتی پس از صدور رای 

کاهش تخلفات ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون  کمیسیون ماده صد از موارد سقوط مجازات است.

نیز از موارد کاهش مجازات است و در این مورد شهرداری مطابق ضرایب مندرج در رای و با اطالع 

نماید و نیازی به صدور رای جدید در کمیسیون نیست. اما تغییرات غیر کمیسیون میزان جریمه را تعیین می

 باشد.یون از موجبات صدور رای جدید در کمیسیون میمجاز بنا پس از صدور رای کمیس
 

  13/11/9911 مورخ 9699/11/2نظریه شماره  

آن صورت  یکاربر رییبوده و متعاقباً تغ یمسکون یکاربر یدارا یکه ساختمان یدر حالت»متن نظریه: 

 یشده رأ بیتخربوده، و ساختمان « ساختمان»ناظر به  111ماده  ونیسیکم یاست، چون موضوع رأ رفتهیپذ

کردن متخلف  مهیجر گریبا عبارت د کندیو حق مکتسب صدق نم گرددیم یمنقض زین ونیسیکم نیا

 یساختمان پابرجاست رأ کهیتا زمان شود،ینم یو یبرا یرکاربرییحق مکتسب در تغ جادیا عثبا

ساختمان چنانچه شخص  بیاز آن استفاده کند، بعد از تخر تواندیم نفعیاست و ذ یباق 111ماده  ونیسیکم

-را با طرح کمال یتقاضا د،یجد یصدور پروانه ساختمان یبرا یشهردار رد،یبگ یبخواهد پروانه ساختمان

 «.دینمایو براساس آن پروانه صادر م دهدی( مطابقت میلی)طرح تفص یمصوب شهر یها

اختمانی بیان داشته اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص مجازات جریمه تخلفات س

 شود لذا تا زمانی که ساختمان پابرجا است است: جریمه کردن متخلف موجب ایجاد حق مکتسب نمی

تواند از آن استفاده نماید و پس از تخریب ساختمان، احداث مجدد آن نیازمند اخذ پروانه جدید نفع میذی

 .از شهرداری است



 

 

 مبحث چهارم
 

زائد بر یبنا احداث  

(مانیساخت تراکم مندرج در پروانه ای)مساحت    

 





 

 

 

 

 طرح بحث

مشخصات دقیق ساختمان از جمله تعداد طبقات و مساحت زیربنای ساختمان  با صدور پروانه ساختمانی،

شود. مطابق قواعد شهرسازی، مالکین موظفند مطابق با پروانه اصداری، اقدام به احداث در پروانه تعیین می

اکم ساختمان نمایند. یکی از تخلفات عمده ساختمانی، اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنا )سطح اشغال( و تر

 ،سطح اشغالماده صد قانون شهرداری بیان شده است. منظور از  3و  3، 1های است که قواعد آن در تبصره

. ساختمان اشغال شده باشد لهیکه به وساست  نیاز قطعه زم یسطح ایو  نیمساحت ساخته شده بنا در زم

مجموع نظور از تراکم، شود. مباشد که با درصد تعیین میسطح اشغال در حقیقت قسمتی از عرصه می

تعداد طبقات هر ساختمان از  باشد.یدرصد م 111عموما درصد آن باالتر از  که استمساحت تمام طبقات 

متر  11متر و عرض  31به طول  ینیزمشود. به طور مثال تقسیم میزان تراکم بر میزان سطح اشغال تعیین می

 : میکنیمحاسبه مبه متر مربع کم را سطح اشغال و ترا نیزم نیا یو برا میریگیدر نظر م

 61۶: مندرج در پروانه اشغال سطح

 111۶: مندرج در پروانه تراکم

 متر مربع 301= 31×11:نیزم مساحت

 مترمربع100= 301×61/111اشغال : سطح

 مترمربع 176= 111/111×301: تراکم

 طبقه1 =176/100طبقات ساخت:  تعداد

قانون شهرداری، در مورد اضافه بناء زائد بر تراکم یا مساحت زیربنا  ماده صد 3و  3، 1های مطابق تبصره

)سطح اشغال( برای کمیسیون ماده صد صالحیت صدور دو مجازات در نظر گرفته شده است: مجازات 

تخریب در صورت احراز ضرورت تخریب و مجازات جریمه در صورت عدم احراز ضرورت تخریب. 

ماده صد قانون شهرداری  3و  1های ر مساحت زیربنا و تراکم، در تبصرهمیزان جریمه اضافه بنای زائد ب
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تواند به صورت خودسر عمل نماید بلکه تعیین شده است. البته کمیسیون ماده صد در تعیین جریمه نمی

نوع ساختمان از نظر مصالح  ،متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شدهتعیین میزان جریمه در هر مورد باید 

 و با رعایت اصل تناسب صورت گیرد. مصرفی
 

 یدینکات کل

 رسد هدف است. به نظر می اضافه بنا زائد بر مساحت، ماده صد 9و  1های تبصره. موضوع 1

اراضی ( و 1های مذکور، تعیین میزان جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی )تبصره گذار از وضع تبصرهقانون

( بوده است. زیرا که میزان جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی متفاوت 3ره )تبص تجارتی و صنعتی و اداری

تکرار شده است  3ماده صد، عیناً در ماده  1است. تبصره  اراضی تجارتی و صنعتی و اداریاز میزان آن در 

 میزان جریمه -1نوع اراضی موضوع تبصره  -1جز در سه مورد که تفاوت دو تبصره را رقم زده است: 

 هاموضوع تبصره -3 

 مساحت"اضافه بنا زائد بر ، 1ها(، محل ابهام است. موضوع تبصره تفاوت سوم دو تبصره )موضوع تبصره

است. ذکر صرف  "ساحتم"اضافه بنا زائد بر ، 3)سطح اشغال( است در حالی که موضوع تبصره  "زیربنا

اضافه بناء زائد بر مساحت ه نه تنها شامل این ابهام را ایجاد نموده است که این تبصر 3در تبصره  "مساحت"

 111ماده  1باشد در حالی که تبصره نیز می اضافه بناء زائد بر مساحت تراکماست بلکه شامل  زیربنا

 یافته است.  به منظور رفع این ابهام دو نظر قابل طرح  "زیربنااضافه بناء زائد بر مساحت "اختصاص به 

 باشد:می

 111ماده  3و بند آخر تبصره  3و  1های در تبصره "اضافه بناء زائد"رسد فلسفه قید به نظر می -نظر اول

تعیین میزان جریمه این تخلف و تفکیک آن در اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری است. در غیر این 

یب در ها نبود زیرا که تخلفات ساختمانی و مجازات آن )جریمه / تخرصورت نیازی به آوردن این تبصره

ذکر شده و اضافه بناء زائد بر مساحت هم در  111ماده  1صورت احراز ضرورت( به صورت کلی در تبصره 

قرار گرفته و  1، مشمول تبصره 111ماده  3و بند آخر تبصره  3و  1های صورت عدم تصریح در تبصره

تعیین خاص مقدار  1صره ها با تبشد. تفاوت این تبصرهمجازات این تبصره در مورد این تخلف اجرا می

ها هم همین امر بوده است. ها است که به نظر هدف اصلی از آوردن تبصرهجریمه این تخلف در این تبصره

اختصاص پیدا کرده است. ابهام در مورد  "اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنا"صراحتاً به  111ماده  1تبصره 
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اضافه "تواند هم شامل است که می "اء زائد بر مساحتاضافه بن"است که موضوع آن  111ماده  3تبصره 

جز  1شود. در صورتی که تمام تبصره  "اضافه بناء زائد بر مساحت تراکم"و هم  "بناء زائد بر مساحت زیربنا

در تبصره سوم در حالی که  "زیربنا"تکرار شده است، عدم ذکر  3نوع زمین و میزان جریمه عیناً در تبصره 

کر شده است موجد این ابهام است که شامل هر دو موضوع )اضافه بناء زاید برمساحت در تبصره دو ذ

زیربناء و تراکم( می شود. پذیرش برداشت مزبور، این ایراد بزرگ را به همراه دارد  که در صورتی که 

در این  بدانیم، جریمه مذکوراضافه بناء زاید بر مساحت زیر بنا و تراکم را شامل هر دو موضوع  3تبصره 

 111ماده  1که تبصره خواهد شد. حال این تجارتی و صنعتی و اداریتبصره شامل هر دو موضوع در اراضی 

 "اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنا )سطح اشغال( در اراضی مسکونی"و میزان جریمه آن به موضوع 

به معنی  1بر تراکم در تبصره اختصاص یافته است. این به این معنی است که عدم تصریح اضافه بناء زائد 

عدم شمول این تبصره بر تخلف اضافه بناء زائد بر تراکم در اراضی مسکونی است لذا  طبق این نظر، تخلف 

 قانون شهرداری قرار گیرد! 111ماده  1اضافه بناء زائد بر تراکم در اراضی مسکونی باید مشمول تبصره 

قانون شهرداری تعیین میزان جریمه تخلف  111ماده  3و  1های گذار در تبصرههدف قانون -نظر دوم

میزان این جریمه را در اراضی  1اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنا بوده است به این صورت که در تبصره 

تعیین نماید. به همین دلیل  تجارتی و صنعتی و اداریمیزان این جریمه را در اراضی  3مسکونی و در تبصره 

ماده مذکور است )به جز در مورد نوع اراضی و  1قانون شهرداری عیناً تکرار تبصره  111ماده  3تبصره 

در این تبصره مسامحتاً ذکر نشده است. بنابراین مستند تعیین  "زیربنا"رسد کلمه میزان جریمه( و به نظر می

ریمه اضافه بنای زائد و مستند تعیین ج 1جریمه اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنا در اراضی مسکونی، تبصره 

قانون شهرداری است. به این  111ماده  3، تبصره تجارتی و صنعتی و اداریبر مساحت زیربنا در اراضی 

معنی که این دو تبصره به تخلف اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنا )سطح اشغال( اختصاص پیدا کرده است. 

و  1های گیرد؟ طبق این نظر، تبصرهقرار می د بر تراکماضافه بنای زائحال کدام تبصره مبنای تعیین مجازات 

توان ها نمیبه اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنا اختصاص پیدا کرده است و در نص این تبصره 111ماده  3

قانون شهرداری  111ماده  3مبنایی برای تعیین مجازات تخلف اضافه بنای زائد بر تراکم پیدا نمود. اما تبصره 

اضافه بنا زائد "در مورد اضافه بنای زائد بر تراکم تعیین نموده است. به موجب بند آخر این تبصره  قواعدی

احداث "هر چند صدر تبصره به تخلف  "عمل خواهد شد 3و  1های بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

تراکم مجاز را مشمول  اختصاص دارد ولی بند آخر به صورت مطلق، اضافه بنای زاید بر "بنای بدون پروانه
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قرار داده است. به این معنی که نه تنها در مورد اضافه بنای زائد بر تراکم در بنای  111ماده  3و  1های تبصره

بدون پروانه بلکه در اضافه بنای زائد بر تراکم در بنای با پروانه هم، مستند صدور رای به جریمه یا تخریب، 

 3و  1های فه بنای زائد بر تراکم را یه صورت مطلق مشمول مفاد تبصرهباشد که اضامی 3بند آخر تبصره 

ماده  3ماده صد قرار داده است. در صورت عدم پذیرش این نظر و اختصاص حکم مقرر در بند آخر تبصره 

( به بنای 3و  1های های بدون پروانه به تبصرهصد )ارجاع مجازات اضافه بنای زائد بر تراکم در ساختمان

ماده صد برای اضافه بنای زائد بر تراکم در  3و  1های ن پروانه، دیگر دلیلی برای مستند قرار دادن تبصرهبدو

ای جز این نیست که این تخلف را مشمول تبصره یک ماده صد که دار وجود ندارد و چارهبناهای پروانه

-رسد که هدف قانونبه نظر می 3شامل تخلفات کلی است، نماییم. در حالی که با توجه به بند آخر تبصره 

گذار در این بوده است زیرا که دلیلی وجود ندارد که قانون "مطلق تخلف اضافه بنای زائد بر تراکم"گذار 

بند صرفاً اضافه بنای زائد بر تراکم در بناهای بدون پروانه را مدنظر داشته باشد. بنابراین مستند تمام اضافه 

ماده صد و مستند اضافه بنای زائد بر مساحت  3و  1های و تبصره 3آخر تبصره بناهای زائد بر تراکم، بند 

 قانون شهرداری است. 111ماده  3و  1های زیربنا )سطح اشغال( تبصره

ماده صد قانون شهرداری، در مورد اضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم(   3و  1های . مطابق تبصره1

های مذکور هر تعیین شده است. مطابق تبصره جریمهیا  قلعضمانت اجرای مندرج در پروانه ساختمانی، دو 

 شوند:صادر می "ضرورت"یک از احکام قلع یا جریمه، مطابق با شرایط خاص و منطبق با عنصر 

گذار در قانون شهرداری، صدور حکم قلع را تکلیف یکی از مواردی که قانون قلع اضافه بنا: -1

فه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( مندرج در پروانه ساختمانی است. مرجع اضا تحقق ضرورت قلعنموده، 

 ونیسیشود. اما کمیم ونیسیمنجر به طرح پرونده در کمابتدائی تشخیص ضرورت قلع، شهرداری است که 

ماده  ونیسیکم قلع، ضرورت صیتشخ یینها مرجع و مزبور ندارد صیاز تشخ تیو تبع تیبه رعا یفیتکل

 .است( طرح صورت در) یادار عدالت وانید و ت عدم اعتراض به رای کمیسیون مذکور(صد )در صور

تواند از طرح موضوع در اگر شهرداری ضرورت قلع بناهای مغایر اصول ثالثه را تشخیص ندهد می

اداره کل حقوقی قوه قضائیه(.  17/13/1301 مورخ 1311/7خودداری نماید )نظر شماره  111کمیسیون ماده 

ه بنا در مساحت یا ارتفاع می تواند از یک سانتی متر تا دهها متر یا بیشتر متغیر باشد. نکته دیگر در اضاف

خصوص این تخلفات این است که تمامی تخلفات از جمله اضافه بنا، ذیل مغایرت با اصول ثالثه قرار می 

سازی، فنی و بهداشتی هستند و گیرند. به عبارتی دیگر همه این تخلفات، مغایر اصول ثالثه یعنی اصول شهر



 117//    ساختمانی تراکم مندرج در( پروانه ایزائد بر )مساحت  یبنا احداث -چهارم مبحث 

 

 

تخلفی موجود نیست که عنوان تخلف بر آن صادق باشد اما مغایر اصول ثالثه نباشد. قاعدتاً برخورد با این 

مند صورت پذیرد و اگر مقنن به این مهم توجه نداشته باشد، تخلفات و مجازات آنها بایستی به نحو قاعده

ین این مهم حرکت نمایند. برای مثال اصل تناسب از اصول اساسی و بایست در راستای تامتفاسیر قضایی می

های کیفری، حقوقی و یا اداری باشد، و لذا در موضوع ها است اعم از اینکه در حوزهبنیادین اعمال مجازات

مطرح نیز بایستی رعایت شود. برای مثال صدور رای واحد مبنی بر تخریب در خصوص اضافه بنای زائد بر 

متری، ظاهرا تطابقی با اصل مزبور  1سانتی متری واضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای  1زیربنای مساحت 

های دو و سه ماده صد رسد همین موضوع، موجب شده است که مقنن در تبصرهنخواهد داشت. به نظر می

د. بنابراین در را الزمه صدور حکم تخریب در مورد اضافه بنا قرار ده "ضرورت"قانون شهرداری، احراز 

صورت احراز ضرورت قلع اضافه بنای زائد بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه ساختمانی، کمیسیون 

باشد. الزم به ذکر است که اصل بر عدم وجود ضرورت است و مکلف به صدور حکم قلع اضافه بنا می

یون مذکور در تشخیص باشد. با عنایت به اینکه کمیسمرجع تشخیص ضرورت، کمیسیون ماده صد می

ضرورت قلع تخصصی ندارد، رویه دیوان بر این بوده که احراز ضرورت بایستی با نظر کارشناسان رسمی 

 صورت گیرد.

ماده صد قانون شهرداری، در صورتی که رای به جریمه  3و  1های عالوه بر این مطابق بند آخر تبصره

ید، شهرداری مکلف به طرح پرونده در کمیسیون ماده نفع از پرداخت جریمه خودداری نماصادر شود و ذی

در این مورد استثنائاً صدور رای به قلع، باشد. صد و کمیسیون مکلف به صدور رای به تخریب می

 ندارد. "ضرورت"نیازی به احراز 

در صورت عدم احراز ضرورت قلع بنای زاید بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه  جریمه: -2

 باشد:مورد صالحیت کمیسیون ماده صد در صدور رای، دو نظر قابل طرح میساختمانی، در 

در صورت عدم ضرورت  تواندمیکمیسیون "ماده صد قانون شهرداری،  3و  1های نظر اول: مطابق تبصره

های فرعـی و یـا کوچـه    های اصلی یا خیابانقلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی )در بر خیابان

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر ن باز یا بن بست( رأی باخذ جریمهب

از این  "وصول جریمه اقدام نماید.ه مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت ب

بنـا، کمیسـیون ملـزم بـه صـدور      گونه برداشت نمود که در صورت ضرورت قلع اضـافه  توان اینها میتبصره

حکم به جریمه و یا  تواندمیحکم به قلع و در صورت عدم احراز ضرورت قلع اضافه بنا، کمیسیون ماده صد 
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اداره کل حقوقی قوه قضـاییه در راسـتای    11/1/1361مورخ  1011/7حکم به قلع صادر نماید. نظریه شماره 

 تایید همین نظریه صدور یافته است.

به صدور حکم  ریکه مخ نیرا نه ا ماده صد ونیسکمی های مذکور، در تبصره «تواند یم»عبارت نظر دوم: 

 نییتع مهیکه اگر الزم دانست متناسب با تخلف، جر سازد یم ریرا مخ ونیسیبلکه کم د،ینما مهیجر ایبه قلع 

 صرف نظر کند. مهیاز جر یبود، حت ییجز یلیکند و اگر تخلف خ

 وانیدهیات عمومی  11/1/1377 - 3و  0/11/1301 - 737، 7/3/1301-111 شماره مطابق آراءنظر سوم: 

صـدور حکـم بـه    اداره کل حقوقی قوه قضـاییه،   31/3/1303مورخ  7/1116ی و همچنین نظریه عدالت ادار

باشد. لذا در صورت عدم احـراز ضـرورت   اده صد میم ونیسیآن توسط کم احراز ضرورتفرع بر  بیتخر

هـای  باشد. هرچند ظاهر تبصرهمی مکلف به صدور رای به جریمهارشناسان رسمی، کمیسیون قلع از سوی ک

های مذکور، مبین صالحیت تخییری کمیسـیون مـاده   در تبصره "تواندمی"ماده صد و بخصوص واژه  3و  1

آراء فوق باشد اما با عنایت به در مورد عدم احراز ضرورت قلع می "جریمه"یا  "قلع"صد در صدور رای به 

ماده صد قانون شهرداری، لزوم تحقق عنصر  3و  1های رسد که هدف مقنن از صدر تبصرهالذکر، به نظر می

های مذکور بـه صـالحیت   در تبصره "تواندمی"در صدور رای به قلع است. بنابراین تفسیر واژه  "ضرورت"

باشد. لـذا  های مذکور میصدر تبصره تخییری کمیسیون در صدور رای قلع یا جریمه، مغایر فلسفه مدنظر در

توانـد رای بـه جریمـه صـادر نمایـد.      رسد در صورت عدم احراز ضرورت قلع، کمیسیون فقط مـی به نظر می

حکم بنای زاید بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه ساختمانی در مواردی که ضـرورت قلـع احـراز نشـده     

ابهام در حکم قانونی، محل اجرای اصول حقوقی است در این  باشد. با عنایت به اینکه موارداست، مبهم می

رسد با عنایت به اینکه مجازات تخریب به مراتب شدیدتر از جریمه است، کمیسیون ماده مورد نیز به نظر می

صد باید در صدور آن به اصولی از جمله ضرورت، تناسب، عقالئی بودن توجه داشته باشد. همچنین عبارت 

ماده صـد قـانون شـهرداری نیـز      3و  1های مذکور در صدر تبصره "ضرورت قلع اضافه بنادر صورت عدم "

ظهور در این دارد که هرگونه قلع اضافه بنا نیاز به احراز ضرورت دارد. در صورت پذیرش این تفسیر، کلمه 

معنـی کـه   تفسیر شـود. بـه ایـن     "ضرورت"های اخیرالذکر باید در سایه مذکور در صدر تبصره "تواندمی"

، صدور هر گونه حکم به قلع )جزئی یا کلی( نیاز به "در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا"مطابق عبارت 

تحقق عنصر ضرورت دارد و از آنجا که اصل بر عدم ضرورت است، وجود ضرورت نیاز به احـراز دارد. بـا   

تفسـیر شـود. بـه عبـارتی دیگـر در      پذیرش این تفسیر عبارت پر ابهام بعدی نیز باید در سـایه ایـن برداشـت،    
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ماده صد، قانونگذار صدور حکم قلع را نیازمند احراز ضرورت دانسته اسـت و   3و  1های قسمت اول تبصره

در صـورت عـدم ضـرورت    "، این ابهام را ایجاد نموده اسـت کـه   "تواندمی"در قسمت دوم با آوردن کلمه 

. این ابهام باید در سایه حکم اولیـه )لـزوم احـراز    "ر نمایدتواند حکم به جریمه یا قلع صادقلع، کمیسیون می

گونه تصور نمـود کـه   توان اینضرورت برای صدور حکم قلع( و همچنین اصول حقوقی برطرف شود. نمی

گذار از یک سو در عبارت اول، صدور حکم قلع را منوط به احراز ضرورت نماید و از سوی دیگر در قانون

م احراز ضرورت کمیسیون ماده صد را مخیر به صدور رای جریمه یا قلع نمایـد.  عبارت دوم، در صورت عد

 7/1116هیات عمومی دیوان عـدالت اداری و همچنـین نظریـه     11/1/1377مورخ  3با عنایت به رای شماره 

 رسد. تر به نظر میاداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر سوم صحیح 31/3/1303مورخ 

احداث »هیات عمومی دیوان عدالت اداری،  16/3/1307 مورخ 136شماره  مطابق رای وحدت رویه. 3

رافع  صالحیو بدون صدور مجوز از مراجع ذ یشهردار یموافقت شفاه یزائد بر تراکم مجاز به ادعا یبنا

بنابراین نه تنها در مورد تخلف اضافه بنا، «. ستیتخلف از مندرجات پروانه صادره ن نهیمالک در زم تیمسئول

که با وحدت مالک گرفتن از رای مذکور، در تمام تخلفات ماده صد قانون شهرداری، موافقت شفاهی بل

شهرداری با تخلف ساختمانی یا حتی کوتاهی شهرداری در نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر 

ندرج در مجاز، رافع تکلیف مالک بر رعایت مفاد پروانه ساختمانی نیست و مالک مکلف است از مفاد م

 پروانه ساختمانی تبعیت نماید.

ی است لذا نه و معمار یشهرساز 1ماده  ونیسیکم فیاز وظا یمجاز ساختمان هایضوابط تراکم نییتع. 3

تواند بر خالف آن، پروانه صادر نماید و نه شوراهای اسالمی صالحیت تعیین یا تغییر این شهرداری می

هیات عمومی دیوان عدالت اداری و  9/1/19مورخ  391 شماره دادنامهضوابط را دارند. )

 (اداره کل حقوقی قوه قضاییه 92/13/9911 – 2/11/16نظریه 

 . میزان جریمه بنای زائد )بر مساحت یا تراکم(، با عنایت به نوع کاربری متفاوت است:1

برابر ارزش سه  حداکثردوم و  کیحداقل اضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( در اراضی مسکونی: 

 ی.اضاف یهر مترمربع بنا یساختمان برا یمعامالت

 حداکثرحداقل دو برابر و ی: و ادار یو صنعت یتجارتاضافه بنای زاید )بر مساحت یا تراکم( در اراضی 

 ی.اضاف یهر متر مربع بنا یساختمان برا یمعامالت شچهار برابر ارز
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ماده صد قانون  3و  1های ذکور در تبصرههرچند صالحیت کمیسیون ماده صد در تعیین جریمه م

شهرداری، بین حداقل و حداکثر تعیین شده، تخییری است اما مطابق اصول حقوق اداری، مقام اداری در 

گیری در حدود این تواند به صورت خودسر عمل کند بلکه در تصمیمهای تخییری نمیصالحیت

طرفی، شفافیت، بیان دالیل و حسن نیت بری و بیها مکلف به رعایت اصولی همچون تناسب، براصالحیت

های گیری در مورد میزان جریمه است و همانطور که نص تبصرهباشد. این اصول معیارهایی برای تصمیممی

 یملک از نظر مکان تیبا توجه به موقع ماده صد قانون شهرداری مقرر نموده صدور رای به جریمه باید 3و  1

متناسب با نوع استفاده از  و بن بست(  ایکوچه بن باز  ای و یفرع یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ

صورت بگیرد. بنابراین کمیسیون ماده صد در تعیین  یشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف جادیا یفضا

ناسب با تواند به صورت خودسرانه عمل  کند و مکلف است متالذکر، نمیهای فوقجریمه مذکور در تبصره

 این اصول، مقدار جریمه را تعیین نماید.

 یو شهرساز یبهداشت ایو  یاگر ساختمان مطابق اصول فن . در صورت احداث ساختمان بدون پروانه،6

. دیمحکوم نما مهیاو را به پرداخت جر تواندیم ونیسیکم یقانون شهردار 111ماده  3باشد، به استناد تبصره 

 کیهر مترمربع حسب مورد  ازاءاز ساختمان که در حد تراکم مجاز است به  آن مقدار یبرا مهیجر نیا

آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان  یپنجم ارزش سرقفل کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت

به قرار هر  یمسکون یواقع در حوزه استفاده از اراض یهاکه اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان

زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه  یو در مورد بنا اختمانس یبرابر ارزش معامالت 3دوم تا  کیترمربع م

 یاز قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معامالت یو ادار یو صنعت یتجار یاستفاده از اراض

 مورخ 2/2191ه ماده صد قانون شهرداری و نظری 3و  9، 1های تبصره. )ساختمان خواهد بود

 (اداره کل حقوقی قوه قضاییه 16/91/9912

 11/13/9912 مورخ 191و  13/11/9912 مورخ 31شماره  هیوحدت رو آراء . به موجب7

قدمت  صیموظف به تشخ ماده صد ملزم و یهاونیسیکم ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه

. هر چند در متن قانون باشندیم تخلفزمان وقوع  یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییساختمان و تع

شهرداری، کمیسیون ماده صد در تعیین قدمت بنا، سال وقوع تخلف و سایر موارد تخصصی ملزم به جلب 

نظر کارشناس نشده است اما در رویه شعب دیوان عدالت اداری عدم جلب نظر کارشناس رسمی در موارد 

 مار آمده است.تخصصی از موارد نقض رای کمیسیون ماده صد به ش
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جریمه کردن »،اداره کل حقوقی قوه قضاییه 13/11/9911مورخ  9699/11/2نظریه . مطابق 0

شود، تا زمانی که ساختمان پابرجا است متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی

تخریب ساختمان چنانچه  تواند از آن استفاده کند. بعد ازنفع میباقی است و ذی 111رای کمیسیون ماده 

شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با 

این نظریه حاوی « دهددهد و بر اساس آن پروانه میهای مصوب شهری )طرح تفصیلی( مطابقت میطرح

 نکات مهمی است:

پرداخت جریمه اصوال موجب مشروع و  ثانیاً:ق مکتسبه باشد. تواند مبنای حعمل غیر قانونی نمی اوالً:

هرچند اصل بر حق مالکیت است و مطابق قانون مدنی و  ثالثاً:قانونی شدن تخلف صورت گرفته، نیست. 

قاعده تسلیط، مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع از مایملک خود را دارا است اما اکثر قریب به اتفاق 

لکه به موجب مصالح عمومی از جمله نظم عمومی با محدودیت مواجه هستند. قواعد حقوق، مطلق نیستند ب

شهرسازی مذکور در قانون شهرداری از جمله ماده صد آن، از جمله قواعد آمره است که حق مالکیت را با 

ا تا زمانی است که ساختمان پابرج 111محدودیت مواجه ساخته است. بنابراین اعتبار رای کمیسیون ماده 

باشد. در صورت تخریب ساختمان حال چه به صورت قهری و چه غیر قهری، احداث بنا نیاز به اخذ پروانه 

جدید دارد و شهرداری نیز مکلف است مطابق با قواعد شهرسازی و طرح تفصیلی پروانه صادر نماید و از 

رداخت نموده، ایجاد آنجا که حق مکتسبی برای مالک در مورد تخلفات بنای سابقی که جریمه آن را پ

تواند الزام شهرداری به صدور پروانه خالف آنچه در طرح تفصیلی است را بخواهد. نشده است، مالک نمی

بنابراین رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه در مورد  تخلفات ساختمانی تا زمانی مجوز بهره بردای و 

ت گرفته، باقی باشد. بنابراین به محض خراب استفاده از ساختمان است که قسمتی که در آن تخلف صور

شدن )قهری یا غیرقهری( قسمتی که در آن تخلف صورت گرفته مجوز استفاده از آن نیز به اتمام رسیده و 

 برای احداث آن باید از شهرداری مجوز دریافت کند.

، اداره کل حقوقی قوه قضاییه 91/19/9913مورخ  2/1916نظریه شماره . به موجب 1

ضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، ا»

اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا بر اساس تبصره 

 1ه این موضوع اختصاص به تبصره البت«. گیردقانون شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می 111ماده  1
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تنها هم  3ی موضوع تبصره و ادار یو صنعت یتجارتندارد و در صورت تحقق موضوع این نظریه در اراضی 

 شود.یک جریمه اخذ می
 

 قوانین و مقررات مربوط

 شدورای    9931/  16/ 12 ماده صدد قدانون شدهرداری الحداقی      3و  9، 1های تبصره

 انقالب 

 : 111ماده 

واقع در حوزه استفاده  یمندرج در پروانه ساختمان یبنا ریدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت ز -  1بصره ت

ملک از  تیدر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع تواندیم ونیسیکم یمسکون یاز اراض

 یامهیبه اخذ جر یبن بست( را ایکوچه بن باز  ای و یفرع یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ ینظر مکان

 یو شهردار نییباشد تع یشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف جادیا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا

دوم کمتر و از سه  کیاز حداقل  دینبا مهی. )جردیاقدام نما مهیمکلف است براساس آن نسبت به وصول جر

از پرداخت  نفعیکه ذ یباشد( در صورت شتریب یاضاف یمترمربع بنا هر یساختمان برا یبرابر ارزش معامالت

صدور  یارجاع و تقاضا ونیسیمکلف است مجدداً پرونده را بهمان کم ینمود شهردار یخوددار مهیجر

 اقدام خواهد نمود. بیتخر یمورد نسبت بصدور را نیدر ا ونیسی. کمدیرا بنما بیتخر یرا

 یواقع در حوزه استفاده از اراض یزائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماندر مورد اضافه بنا  - 3 تبصره

 تیدر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقع تواندیم ونیسیکم یو ادار یو صنعت یتجارت

 به اخذ یبن بست( را ایکوچه بن باز  ایو  یفرع یهاابانیخ ای یاصل یهاابانی)در بر خ یملک از نظر مکان

و  نییباشد تع یشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف جادیا یکه متناسب با نوع استفاده از فضا یامهیجر

از حداقل دو برابر کمتر  دینبا مهی)جر دیاقدام نما مهیمکلف است براساس آن نسبت به وصول جر یشهردار

 یباشد( در صورت شتریشده ب جادیا یفاضا یهر متر مربع بنا یساختمان برا یمعامالت شو از چهار برابر ارز

 ونیسیمکلف است مجدداً پرونده را به همان کم ینمود شهردار یخوددار مهیاز پرداخت جر نفعیکه ذ

 .دیرا بنما بیتخر یصدور را یارجاع و تقاضا

 اقدام خواهد نمود. بیتخر یمورد نسبت به صدور را نیدر ا ونیسیکم
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اصول  کهیمربوطه در صورت یدون پروانه در حوزه استفاده از اراضب یدر مورد احداث بنا -  3 تبصره

به ازاء هر متر  مهیبر اخذ جر یبا صدور را تواندیم ونیسیشده باشد کم تیرعا یو شهرساز یو بهداشت یفن

ساختمان، در  یک پنجم ارزش سرقفلی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت کیبدون مجوز  یمربع بنا

بال مانع  نفع،یاست از ذ شتریداشته باشد، هرکدام که مبلغ آن ب یسرقفل افتیارزش در ساختمان کهیصورت

. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد دیاعالم نما یساختمان را به شهردار انیبودن صدور برگ پا

 عمل خواهد شد. 3و  1 یهاتبصره
 

 آرای هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری

 ای هیات عمومی دیوان عدالت اداریالف: آر

  11/19/9922مورخ   3رای شماره  

با احداث طبقه سـوم در ملـک مـورد بحـث و      یبر موافقت شهردار یمبن یشاک یچون در خصوص ادعا

و در بـاب ضـرورت    امدهیعمل نبه یکاف قیو تحق یدگیبابت اجازه مذکور رس یبه شهردار یپرداخت مبالغ

 3و  1 یهـا استناد نشده است، لذا دادنامه مورد اعتـراض بـه اسـتناد تبصـره     یمجوز معتبر و لیبه دل زیقلع بنا ن

 . شودیمحول م وانیشعبه نوزدهم د هب یدگینقض و رس ،یعدالت ادار وانیقانون د 10به ماده  یالحاق

به احراز  قلع بنا )از جمله بنای زائد بر مساحت یا تراکم مندرج در پروانه ساختمانی( نیاز پیام رای:

 ضرورت دارد و صدور رای به قلع بدون احراز ضرورت از موارد نقض رای محسوب می گردد.
 

  13/11/9921مورخ   31رای شماره  

های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به قانون شهرداری و تبصره 111با عنایت به ماده 

 373قانون شهرداری دادنامه شماره  111یدنظر ماده های بدوی و تجدادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون

مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق  71/1133شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کالسه  31/13/1376مورخ 

پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت 

زش معامالتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ار

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و  11شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده می تشخیص داده

 االتباع است.سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الزم
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ملک و  تیمحل و موقع رامونیپ قیحقو ت یدگیماده صد مستلزم رس ونیسیدر کم یدگیرس پیام رای:

 زمان وقوع تخلف است. یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییقدمت ساختمان و تع صیتشخ
 

  12/19/9913مورخ  919شماره رای  

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم 

قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اضافه در صورت  111 قانونگذار به شرح تبصره یک ماده

مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین احراز ضرورت قلع بنای اضافه و امکان آن و لزوم 

های یک و رسیدگی و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط قانونی الزم مستنداً به تبصره

شعبه یازدهم  13/17/1303مورخ  1113قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره  10 الحاقی به ماده 3

تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید رأی بدوی و نتیجتاً رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رأی صادره از 

به شود و پرونده جهت ارجاع به شعمشعر بر تخریب بنای ملکی نامبرده نقض می 111کمیسیون ماده 

 گردد.تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می

تخریب بنای اضافه تنها در صورتی امکانپذیر است که اوال مغایر اصول شهرسازی، فنی ویا  پیام رای:

 بهداشتی باشد و ثانیاً ضرورت و امکان قلع بنای اضافه احراز گردد.
 

  11/99/9913مورخ  232شماره رای  

مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده  17/11/1301وحه مورخ با توجه به مشر

مبنی بر احداث بنای مسکونی در حد طبقات ملک شاکی و بیشتر از آن که بلحاظ عدم ضرورت قلـع بنـا از   

 ده استقانون شهرداری تخریب نشده و ابقاء گردی 111های ماده طریق تعیین جریمه قانونی بر اساس تبصره

و اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضات مذکور توجیه نشده و در این خصوص رسـیدگی و تحقیـق کـافی    

شـعبه دوازدهـم    16/11/1303 مـورخ   1311بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شـماره  

اصالحی قانون دیـوان   10ماده الحاقی به  3های یک و تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره

 شود.عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مکلف به رعایت اصل برابـری در صـدور رای مـی باشـد.      پیام رای:

علل و جهات تفاوت و بنابراین صدور آراء متفاوت برای بناهایی که دارای شرایط یکسان هستند بدون ذکر 

 باشد.موارد نقض آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان می ، ازتبعیضات



 111//    ساختمانی تراکم مندرج در( پروانه ایزائد بر )مساحت  یبنا احداث -چهارم مبحث 

 

 

  11/13/9912 مورخ   191رای شماره  

 زین یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 1307/1/11مورخ  31شماره  هیوحدت رو یکه در رأ همانطور

ماده مزبور در  11ه تبصر ریقسمت اخ ژهیآن به و یهاو تبصره یشده است، ماده صد قانون شهردار حیتصر

 نییلزوم تع دیمف یساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوق یارزش معامالت زانینظر در م دیباب جواز تجد

وقوع تخلف است که تحقق آن از  خیساختمان در تار یبه مأخذ ارزش معامالت یتخلفات ساختمان مهیجر

قدمت  نـهیر کارشناس متخصص در زماسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظ یبررس قیطر

 1611شماره  یهامفاد دادنامه رالذکاست. بنابه جهات فوق سوریم یوقوع تخلف ساختمان خیساختمان و تار

بر  یمبن وانید 16و  11صادره از دو شعبه  بیبه ترت 11/11/1301مورخ  1071و شماره  13/11/1301مورخ 

 افتهی تیقرار گرفته و قطع وانید دنظریتجد 11شعبه  دییتاماده صد که مورد  ونیسیکم یقطع ینقض رأ

 1به استناد بند  یرأ نیاست. ا یقانون نیاصول و مواز قمواف باشد،یم یمعن نیکه متضمن ا یاست در حد

در موارد مشابه  ربطیذ یمراجع ادار ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده 

 ع است.االتباالزم

مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی، ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف  پیام رای:

اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر  یبررساست. تعیین زمان وقوع تخلف از طریق 

 د.ی صورت می گیروقوع تخلف ساختمان خیقدمت ساختمان و تار نـهیکارشناس متخصص در زم
 

  96/13/9912مورخ  196رای شماره  

واقع در  یاراضـ نیآن، الزام مالک یهاو تبصره یقانون شهردار 111از حکم مقـرر در مـاده  مستنبط

و  یو عمران یختمانسا اتیهرگونه عمل یآنها به اخذ پروانه ساختمان برا یقانون میمحـدوده شهرها و حر

 نیبراساس مقررات مربوط است. بنابرا یره از طرف شهردارمندرجات پروانه صاد تیانجام آن با رعا

و بدون صدور مجوز از مراجع  یشهردار یموافقت شفاه یزائد بر تراکم مجاز به ادعا یاحداث بنا

 1331و دادنامه شماره  ستیتخلف از مندرجات پروانه صادره ن نهیمالک در زم تیرافع مسئول صالحیذ

 یقانون نیاست موافق اصول و مواز یمعن نیکه متضمن ا یعدالت ادار وانید 17شعبه  11/11/1301مورخ 

شعب  یبرا 1301مصوب  یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1به استناد بند  یرأ نی. اباشدیم

 است. االتباعزمدر موارد مشابه ال ربطیذ یمراجع ادار ریو سا وانید
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و بدون صدور مجوز از  یشهردار یموافقت شفاه یجاز به ادعازائد بر تراکم م یاحداث بنا پیام رای:

 .ستیتخلف از مندرجات پروانه صادره ن نهیمالک در زم تیرافع مسئول صالحیمراجع ذ
 

  99/91/9912مورخ  131رای شماره  

هـای آن انـواع تخلفـات سـاختمانی از جملـه عـدم       قانون شهرداری و تبصـره  111قانونگذار به شرح ماده 

اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه سـاختمانی  رعایت 

اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینـگ را تبیـین و مشـخص نمـوده و تعیـین تکلیـف       

در صــالحیت تخلفـات ســاختمانی اعــم از تخریــب، تعطیــل و اعــاده بـه وضــع مجــاز و یــا تعیــین جریمــه را   

قـانون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض       1 های مقرر در ماده مزبـور قـرار داده و در تبصـره یـک مـاده     کمیسیون

وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضـوابط و   1301مصوب

مالـک بـه پرداخـت     مقررات مربوط به شورای اسالمی شهر محول کرده است. نظـر بـه اینکـه پـس از الـزام     

 خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تـراکم منـدرج در پروانـه   جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض

ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسـر  

د مشـمول مالیـات بـه شـمار     فضای آزاد و عالوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افـزایش درآمـ  

رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسالمی شهر منافات و مغایرت دارد. نمی

مصـوب شـورای اسـالمی شـهر      1307ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفـه مصـوب سـال     11ماده  6بنابراین بند 

 11 ی اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده قانون اساسی جمهور 171اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 

 .گرددعدالت اداری ابطال میقانون دیوان 31و ماده

مـازاد بـر تـراکم منـدرج در پروانـه       یبر وضع عـوارض احـداث بنـا    یشهر مبن یمصوبه شورا پیام رای:

 یفضـا تحت عنـوان عـوارض کسـر     یآپارتمان یچند واحد مسکون ایواحد به دو  کی کیو تفک یساختمان

 قانون است. ریآزاد، مغا
 

  13/19/9919مورخ  12رای شماره  

آن، مالکان  یهاو تبصره یبه ماده صد قانون شهردار تی: با عنااًیاوالً: تعارض در آراء محرز است. ثان

مراتب مندرج در آن،  تیمربوط و رعا یشهردارواقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از  یاراض

که  نی. بنا به جهات فوق االشعار و اندیمذکور در پروانه نما یاحداث ساختمان با مساحت و کاربراقدام به 
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 انیپا یمذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواه زانیاز م شیب یسطوح تجار شیاقدام مالکان به افزا

ماده صد قانون  نویسیکم یقطع یندارد و رأ یوجاهت قانون یاز شهردار ددکار و بدون اخذ جواز مج

شماره  یهادادنامه نیخصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابرا نیدر ا یشهردار

 وانیو سوم د یشعبه س 17/11/1301-0111171113311131و  0111171113311110-31/11/1301

 حیصح یعدالت ادار وانید کمیو  یشعبه س 31/11/1311 -1111171113111311و شماره  یعدالت ادار

 وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 01و ماده  11ماده  1به استناد بند  یرأ نیباشد. ایافق مقررات مو مو

 مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. یمراجع ادار ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د یبرا یعدالت ادار

پس از  ،در پروانه صادر شدهمذکور  زانیاز م شیب یسطوح تجار شیاقدام مالکان به افزا پیام رای:

 است. یرقانونیغ ،یکار و بدون اخذ جواز مجدد از شهردار انیپا یصدور گواه
 

  93/11/9913 مورخ   192 رای شماره  

 تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. -الف

و  یدولت یهاامالک واقع در طرح تیوضع نییماده واحده قانون تع یمطابق تبصره اصالح -ب

طرح و تملک امالک واقع در آن  یکه اجرا ی، مقرر شده است، در صورت1301مصوب سال  هایشهردار

از  طرحامالک واقع در  نیسال بعد موکول شده باشد، مالک 1مصوب به حداقل  یبه موجب برنامه زمان بند

 1که کمتر از  یو در صورتباشند یبنا برخوردار م شیافزا ایبنا  دیتجد ایحقوق مالکانه مانند احداث  هیکل

سال شروع شود، حق  1طرح قبل از  یکند هر گاه زمان اجرایسال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد م

 یصدور پروانه برا ،یقانون شهردار 11 دهما 13بنا را ندارد. به موجب بند  دیاحداث و تجد نهیمطالبه هز

 یشهردار نکهیباشد. نظر به ایم یشهردار فیجمله وظاشود از یکه در شهر احداث م ییهاساختمان هیکل

خصوص  نیدر ا یو الزام قانون ستیپروانه با حداکثر تراکم ن یبه اعطا ملزم در صدور پروانه ساختمان

که در  یدر قسمت یعدالت ادار وانید 31شعبه  11/11/1301-366دادنامه شماره  نیوجود ندارد، بنابرا

حکم به رد صادر  یطبقه مسکون 3در  یبه صدور پروانه ساختمان یزام شهرداربر ال انیخصوص خواسته شاک

و  التیقانون تشک 00و مواد  11ماده  1به استناد بند  یرأ نیو موافق مقررات است. ا حیصح است،کرده 

 یمراجع ادار ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د ی، برا1311مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نییآ

 ط در موارد مشابه الزم االتباع است.مربو
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 یشهردار فیشود از جمله وظایکه در شهر احداث م ییهاساختمان هیکل یصدور پروانه برا پیام رای:

در  یو الزام قانون ستیپروانه با حداکثر تراکم ن یبه اعطا ملزم در صدور پروانه ساختمان یباشد. شهرداریم

 .خصوص وجود ندارد نیا
 

 یات تخصصی دیوان عدالت اداریب: آرای ه

  ی اسالم یشوراهاهیات تخصصی  13/12/9912 مورخ  1211121116191111رای شماره 

 شنهادیساختمان بعد از پ ینامه ارزش معامالتنیآئ بیها ، تصویماده صد قانون شهردار 11تبصره  طبق

 دنظریهم قابل تجد کباری یشهرها است و سال یاسالم یشورا یهاتیو مسئول فیاز جمله وظا یشهردار

به  یات بوده و ارتباطیمربوط به مال میمستق یهااتیقانون مال 63مندرج در ماده  یاست و ارزش معامالت

 اتیها باشد و در آراء هیقانون شهردار 111ماده  ازدهیساختمان ندارد تا ناسخ تبصره  یارزش معامالت

نامه ارزش نیآئ بی، تصو 10/3/1301مورخ  113اره از جمله دادنامه شم یعدالت ادار وانید یعموم

 نیاست ، بنابرا دهینگرد صیتشخ اراتیاخت ودقانون و خارج از حد ریمغا یاسالم یتوسط شوراها یمعامالت

 یاسالم یمصوب شورا 1311سال  اریشهر یماده صد شهردار ونیسیساختمان کم ینامه ارزش معامالتنیآئ

 نیو آئ التیقانون تشک  03و  11نبوده و به استناد مواد  اراتیارج از حدود اختقانون و خ ریمغا اریشهر شهر

صدور  خیروز از تار ستیظرف ب یرأ نیشود. ایصـادر م تیبـه رد شکا یرأ یعدالت ادار وانید یدادرس

 قابل اعتراض است. یعدالت ادار وانیده نفر از قضات محترم د ای وانیمحترم د سیرئ یاز سو

ای که نامهماده صد قانون شهرداری، ارزش معامالتی ساختمان بر مبنای آیین 11مطابق تبصره  :پیام رای

گردد. ارزش معامالتی سالی یک رسد تعیین میبا پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسالمی شهرها می

تقیم مربوط به تعیین های مسقانون مالیات 63باشد. ارزش معامالتی مندرج در ماده بار قابل تجدید نظر می

 مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معامالتی ساختمان ندارد.

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 91/11/9961مورخ  9193/2 نظریه شماره  

قانون شهرداری، تخریـب بنـا فـرع بـر ضـرورت       111های دو و سه و چهار ماده در تبصره -1»متن نظریه: 

توانـد  کمیسـیون اسـت و چنانچـه کمیسـیون تخریـب را ضـروری ندانـد مـی         است و ضرورت تخریب هم با

 باشد.متخلف را به جریمه محکوم کند و قانونا ملزم به تخریب نمی
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قانون شهرداری الحاق شده اسـت مربـوط بـه     111به ماده  16ها در سال که جزو سایر تبصره 6تبصره  -1

صـورت گرفتـه اسـت و کمیسـیون در مـورد ایـن        13/11/1311تخلفات ساختمانی خاصی است که تا زمان 

کند ولی خارج از محـدوده  نماید و از تخریب مورد تخلف خودداری میتخلفات به مدلول تبصره عمل می

 زمانی مذکور کمیسیون به مقررات جدید عمل می نماید.

رداری آن کنـی و گـود بـ   معنای متعارف بنا، عمارت و ساختمان است که احداث ساختمان شامل پـی  -3

از ادامه کار جلـوگیری   111تواند در حدود مقررات ماده شود و در صورت نداشتن پروانه شهرداری میمی

 »نماید. لیکن تخریب گودال )یعنی پر کردن آن( محتاج به طرح در کمیسیون و صدور رای شایسته است.

نا فرع بر ضرورت است و احراز اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، نظر به این دارد که تخریب ب

 ضرورت تخریب هم با کمیسیون است.
 

 91/99/9921 مورخ 6131/2 نظریه شماره  

شـودیا  های آن صادر مـی قانون شهرداری و تبصره 111احکامی که در رابطه با تخلفات ماده »متن نظریه: 

 مبنی بر تخریب است یا اخذ جریمه. 

ذکر شده و عبارت است از ایـن کـه شـهرداری     111ماده  1ره در مورد تخریب نحوه عمل در تبص -الف

کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری راسا اقدام کرده حکم را به مالک ابالغ می

 نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.و هزینه آن را طبق مقررات آیین

ور مختلفی وجود دارد. اول آن که جریمه از بابت اضـافه بنـا یـا احـداث     در مورد اخذ جریمه نیز ص -ب

قـانون شـهرداری پـس از     111مـاده   3و  3و  1هـای  بنای بدون پروانه باشد. در این موارد به صراحت تبصره

نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا ابالغ حکم به محکوم علیه چنانچه ذی

را در کمیسیون مطرح و تقاضای صدور رای تخریب نماید و کمیسیون نیز مکلـف بـه صـدور حکـم     پرونده 

که جریمه از باب حذف پارکینگ یا غیرقابل استفاده و غیر قابل اصـالح بـودن آن   باشد. دوم آنتخریب می

ه نحوی که از قانون شهرداری، شهرداری مکلف به اخذ جریمه ب 111ماده  1باشد در این مورد ]طبق[ تبصره 

 «نامه اجرای وصول عوارض خواهد بود.شود برابر آییناستفاده می 111ماده  1تبصره 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق بیان داشته است: در صورتی که پس از صدور حکم تخریب، 

 از مالک دریافت  مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری اقدام به قلع نموده و هزینه آن را
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نفع از پرداخت نماید. همچنین در مورد جریمه اضافه بنا یا احداث بنای بدون پروانه، در صورتی که ذیمی

جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا پرونده را در کمیسیون مطرح و تقاضای صدور رای 

 د.باشتخریب نماید و کمیسیون نیز مکلف به صدور حکم تخریب می
 

 11/16/9921 مورخ 3331/2 نظریه شماره  

دهند، مالک یم یمتخلف ساختمان مهیبر جر یرا 111ماده  یهاونیسیکه کم یزمان -1موضوع استعالم: »

چه  یشهردار ،خواهد بود و در صورت عدم پرداخت مهیمکلف به پرداخت جر خیاز چه تار نفعیذ ای

 دارد؟ یفیتکل

 یشده در پروانه صادره از سو نییمدت اعتبار تع یمان پس از انقضااقدام به احداث ساخت ایآ -1

 ر؟یخ ایدر حکم احداث ساختمان بدون پروانه است  یشهردار

جهت پرداخت  یآن، مهلت معلوم و مشخص یهاو تبصره یقانون شهردار 111در ماده  -1متن نظریه: 

 یمهلت مهیتوان گفت، مهلت پرداخت جریم نینشده است. بنابرا ینیبشیاز طرف متخلف محکوم، پ مهیجر

 یدر صورت .شود هیبه نحو اقساط تاد اینقدا پرداخت و  ]باید[ دارد کهیو مقرر م نییتع یاست که شهردار

پرونده را به  ینپردازد، شهردار یشده در اعالم شهردار نییمقرر را در مهلت تع مهیکه متخلف، جر

حکم بر  111ماده  3و  1 یهابا توجه به تبصره یقبل ینده راصادرکن ونیسیاعاده نموده و کم ونیسیکم

 صادر خواهد کرد. مهیمورد جر یاحداث یبنا بیتخر

در حکم احداث  یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا-1

 یمدت، فاقد ارزش قانون یقضاالصدور به علت انپروانه سابق رایاست ز یبدون داشتن پروانه ساختمان

صورت ادامه آن  نیا رکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که د نیخواهد بود مگر ا

 «.ستیپروانه ن ریمغا

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص مهلت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، نظر 

نقدا پرداخت باید دارد که یو مقرر م نییتع یاست که شهردار یمهلت مهیمهلت پرداخت جربه این دارد که 

مدت  یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا. همچنین مطابق این نظریه، شود هیبه نحو اقساط تاد ایو 

 .است یدر حکم احداث بدون داشتن پروانه ساختمان یشده در پروانه ساختمان نییاعتبار تع
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 12/19/9919مورخ  1331/2 نظریه شماره  

قانون شهرداری، چنانچه بنایی بدون پروانه یا مغایر با مفـاد   111ماده  1حسب مقررات تبصره »متن نظریه: 

پروانه ساخته شده باشد و بنای مذکور از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسـات و بناهـای   

ون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شـروع بـه   خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته یا بد

شـود. بـا توجـه بـه مفـاد      مطـرح مـی   111احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 

رسد که چنانچـه قلـع بنـای احـداثی از لحـاظ اصـول شهرسـازی یـا فنـی یـا           به نظر می 111تبصره یک ماده 

 3و 3و  1های های مقرر در تبصرهپرداخت حداقل میزان جریمه بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به

تواند با مالک توافق نمـوده و از تقاضـای خـود مبنـی بـر طـرح       بر حسب مورد باشد، شهرداری می 111ماده 

 نظر نماید.تخلف ساختمانی در کمیسیون صرف

سازی و انطباق آن با مفـاد  به منظور هماهنگی بنای احداثی با اصول شهر 111اجرای حکم کمیسیون ماده 

پروانه است، چنانچه مالک شخصا تخلفات بنای احداثی را برطرف نموده و یا ضوابط و مقررات شـهرداری  

آن چنان تغییر کرده که بنای احداثی با ضوابط و مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورتی به اجرای رای 

تمانی کـامال برطـرف شـده و رای صـادره اجـرا      کمیسیون نیست و در حقیقت مثل آن است که تخلف ساخ

 «گردیده است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص تخلفات ساختمانی، نظر به این دارد که چنانچه 

تواند ) در قلع بنای احداثی از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته باشد، شهرداری می

بر  111ماده  3و 3و  1های های مقرر در تبصرهه پرداخت حداقل میزان جریمهصورتی که مالک حاضر ب

حسب مورد باشد( با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون 

نظر نماید. همچنین مطابق این نظریه در صورتی که تخلفات ساختمانی برطرف شود و یا قوانین صرف

ری تغییر یابد که بنای احداثی با ضوابط و مقررات مذکور منطبق شده باشد، ضرورتی به شهرسازی طو

 اجرای رای کمیسیون نیست.
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  91/19/9913 مورخ 2/1916نظریه شماره  

اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از  -1»متن نظریه: 

از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه اراضی مسکونی، اعم 

 گیرد.قانون شهرداری فقط یک جریمه به آن تعلق می 111ماده  1بنا بر اساس تبصره 

کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و  -1 

تواند او را به پرداخت جریمه قانون شهرداری کمیسیون می 111ماده  3به استناد تبصره  شهرسازی باشد،

محکوم نماید. این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب 

آن مقدار از  مورد یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به

های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان

برابر ارزش معامالتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در  3قرار هر متر مربع یک دوم تا 

رار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معامالتی حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از ق

 «ساختمان خواهد بود.

واقع  های ساختماناداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص اضافه بنای زائد بر مساحت در 

، در صورت عدم احراز ضرورت قلع، نظر به اخذ یک جریمه در مورد در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

کاب همزمان دو تخلف اضافه بنای زاید بر مساحت و اضافه بنای زائد بر تراکم دارد. همچنین در صورت ارت

اجتماع دو تخلف احداث بنای بدون پروانه و اضافه بنا، در صورت عدم احراز ضرورت قلع، قائل به این 

تا حد تراکم مجاز: مجازات جریمه بنای بدون پروانه  -1گردد: شده است که دو جریمه با هم جمع می

ماده  3و  1های مجازات جریمه اضافه بنای زائد بر تراکم: که مطابق تبصره -1ماده صد؛ و  3مطابق تبصره 

 شود.صد تعیین می
 

 16/91/9912مورخ  2/2191 نظریه شماره  

 ایو  یکه بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فن یکس»متن نظریه: 

او را به پرداخت  تواندیم ونیسیکم یقانون شهردار 111ماده  3باشد، به استناد تبصره  یو شهرساز یبهداشت

هر مترمربع  ازاءآن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به  یبرا مهیجر نی. ادیمحکوم نما مهیجر

آن خواهد بود و نسبت به آن  یلپنجم ارزش سرقف کی ایساختمان  یدهم ارزش معامالت کیحسب مورد 
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 یواقع در حوزه استفاده از اراض یهامقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمان

زائد بر تراکم  یو در مورد بنا اختمانس یبرابر ارزش معامالت 3دوم تا  کیبه قرار هر مترمربع  یمسکون

از قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر  یو ادار یو صنعت یارتج یمجاز واقع در حوزه استفاده از اراض

 یقانون شهردار 111ماده  3تبصره  ریدر قسمت اخ نکهیبه ا تیساختمان خواهد بود و با عنا یارزش معامالت

، لذا «عمل خواهد شد 3و  1 یهابر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره ائدز بنا اضافه. …»شده  حیتصر

 «است. ونیسیکم فیاز وظا زیبه تخلف مازاد بر تراکم ن یدگیرس

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص اضافه بنای زائد بر مساحت در صورت اجتماع دو 

 تخلف احداث بنای بدون پروانه و اضافه بنا و عدم احراز ضرورت قلع، نظر به جمع دو جریمه دارد:

مجازات جریمه  -1ماده صد؛ و  3وانه تا حد تراکم مجاز: مطابق تبصره مجازات جریمه بنای بدون پر -1 

 شود.ماده صد تعیین می 3و  1های اضافه بنای زائد بر تراکم: که مطابق تبصره
 

 13/11/9911 مورخ 9699/11/2 نظریه شماره  

آن صورت  یرکارب رییبوده و متعاقباً تغ یمسکون یکاربر یدارا یکه ساختمان یدر حالت»متن نظریه: 

 یشده رأ بیبوده، و ساختمان تخر« ساختمان»ناظر به  111ماده  ونیسیکم یاست، چون موضوع رأ رفتهیپذ

کردن متخلف  مهیجر گریبا عبارت د کندیو حق مکتسب صدق نم گرددیم یمنقض زین ونیسیکم نیا

 یان پابرجاست رأساختم کهیتا زمان شود،ینم یو یبرا یرکاربرییحق مکتسب در تغ جادیا عثبا

ساختمان چنانچه شخص  بیاز آن استفاده کند، بعد از تخر تواندیم نفعیاست و ذ یباق 111ماده  ونیسیکم

 را با  کمال یتقاضا د،یجد یصدور پروانه ساختمان یبرا یشهردار رد،یبگ یبخواهد پروانه ساختمان

 «.دینمایپروانه صادر م و براساس آن دهدی( مطابقت میلی)طرح تفص یمصوب شهر یهاطرح

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص تخلفات ساختمانی بیان داشته است: جریمه کردن 

تواند از آن نفع میشود لذا تا زمانی که ساختمان پابرجا است ذیمتخلف موجب ایجاد حق مکتسب نمی

ازمند اخذ پروانه جدید از شهرداری است. استفاده نماید و پس از تخریب ساختمان، احداث مجدد آن نی

 تخلفات سایر برای توان می رسد می نظر به ولی است  مجاز غیر کاربری تغییر مورد در نظریه متن هرچند

 موجب نیز بنا اضافه مورد در جریمه حکم صدور که معنی این به. گرفت مالک وحدت نظریه این  از نیز

 پروانه بخواهد شخص ساختمان، چنانچه تخریب از بعد و دشو نمی نفع ذی برای مکتسب حق ایجاد
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 مصوب های طرح با را مالک تقاضای جدید، ساختمانی پروانه صدور برای شهرداری بگیرد، ساختمانی

 .نمایدمی صادر پروانه آن براساس و دهدمی مطابقت( تفصیلی طرح) شهری
 

 93/11/9916مورخ  2/16/1933 نظریه شماره  

قلع و قمع شود و در حدود متعارف از ورود  یاحداث یبنا دیحکم قلع و قمع بنا، با یدر اجرا»متن نظریه: 

مصالح جزء اموال مشروع  نیا رایز د،یبه عمل آ یریخسارت به مصالح به کار رفته در ساختمان جلوگ

دن، انتقال العبور بودر فرض سوال که به لحاظ صعب نیاست. بنابرا یارزش مال یاست و دارا هعلیمحکوم

و ابزار مناسب  لیو وسا یانسان یرویکه استفاده از ن یتا حدود دیبا ست،یآالت مربوط ممکن ن نیماش

اقدام شود و استفاده از مواد منفجره تنها در حد ضرورت و با استفاده از  قیطر نیممکن است، به ا

شود و  یریفته در ساختمان جلوگر ربه مصالح به کا بیالمقدور از آسیکه حت یکارشناسان مربوط به نحو

 «است. زیحقوق همجواران، جا تیبا رعا

جزء اموال  بنای اضافه مصالحاداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه فوق بیان داشته که با عنایت به اینکه 

به  بیالمقدور از آسیحتدر اجرای رای تخریب  است یارزش مال یاست و دارا هعلیمشروع محکوم

 .شود یریرفته در ساختمان جلوگ رکامصالح به 
 

 11/91/9916 مورخ 2/16/9191 نظریه شماره  

قانون  111ماده  ونیسیکم یقطع یرأ ای یبدون حکم قضائ رمجاز،یغ یبنا بیچنانچه تخر»متن نظریه: 

 باشدیمسئول جبران خسارت وارد شده م کنندهبیباشد، تخر گرید یهرگونه مجوز قانون ای هایشهردار

 «است. یمورد قاعده اقدام منتف نی( و در ایمدن تیقانون مسئول کیده )ما

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به مسئولیت تخریب کننده بنای غیر مجاز، بدون حکم 

 قضایی یا رای قطعی کمیسیون ماده صد شده است.
 

 9/99/9912 مورخ 2/12/193 نظریه شماره  

مؤثر است، لحاظ  متیهمه اوصاف ملک را که عرفاً در ق دیملک با یابیارز کارشناس در»متن نظریه: 

مندرج  زانیمازاد بر م ایفاقد پروانه ساخت باشد  یابیاگر ملک مورد ارز زیدر فرض سؤال ن نیبنابرا د؛ینما

حاظ قرار مورد ل دیامؤثر است ب متیامر چون عرفاً در ق نیبرخالف مفاد آن ساخته شده باشد، ا ایدر پروانه 
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مانع از  یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم یاز سو بیتخر یصدور رأ یحت ایامور  نیاما صرف ا رد؛یگ

 یآن صادر و قطع بیتخر یکه رأ یملک یانیاع متیاست ق یهی. بدستین یعرف متیبه ق یانیاع یابیارز

 «هم از مفاد آن نشده است. یو تخلف هپروانه بود یاست که دارا یکمتر از ملک اریشده است، عرفاً بس
 

 11/99/9912 مورخ 2/12/1133 نظریه شماره  

 نیاضافه بنا باشد، ا یباشد و دارا یمسکون یپروانه ساختمان یکه احداث بنا دارا یدر صورت»متن نظریه: 

ماده  1اضافه بنا چه در حد تراکم و چه مازاد بر تراکم احداث شده باشد، در هر دو حالت مذکور، تبصره 

 «حاکم است. یقانون شهردار 111
 

 92/13/9911مورخ  2/11/16 نظریه شماره  

، 1/0/11مورخ  131به شماره دادنامه  یبه موجب رأ یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه»متن نظریه: 

 یقانون اراتیمصوبه مذکور خارج از حدود اخت نکهیشهر سنندج را فقط از جهت ا یاسالم یمصوبه شورا

از  یمجاز ساختمان هایضوابط تراکم نییتع نکهیا یعنیشهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛  یاسالم یشورا

 هایضوابط تراکم نییمجاز به تع یاسالم یبوده، لذا شورا یو معمار یشهرساز 1ماده  ونیسیکم فیوظا

. به عبارت مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است یعموم ئتیجهت ه نینبوده، به هم یمجاز ساختمان

 کهیدر حال ؛یمبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهو یشکل رادیموصوف به جهت ا یعموم ئتیه گرید

 یدگیرس 13/11/11مورخ  017به شماره دادنامه  هیوحدت رو یمارالذکر به موجب رأ یعموم ئتیه

کثر تراکم وجود ندارد، با حدا یجهت صدور پروانه ساختمان یالزام قانون نکهینموده و به جهت ا یماهو

 نییو آ التیقانون تشک 01طبق ماده  نکهینظر به ا نیداده است. بنابرا صیتشخ حیرا صح تیحکم به رد شکا

به شماره دادنامه  هیوحدت رو یمرجع مزبور از جمله رأ هیآراء وحدت رو ،یعدالت ادار وانید یدادرس

مربوط در حدود مشابه الزم االتباع است، لذا  یارمراجع اد ریو سا وانیشعب د یبرا 13/11/11مورخ  017

از جمله  ربطیذ هایدستگاه فیجزء تکال یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه هیوحدت رو یاز رأ تیتبع

 «است. یشهردار

 یمجاز ساختمان هایضوابط تراکم نییتعاداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، نظر به این دارد که 

 ضوابط  نییمجاز به تع یاسالم های، لذا شورااست  یو معمار یشهرساز 1ماده  ونیسیکم فیاز وظا

 .نیستند یمجاز ساختمان هایتراکم
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 طرح بحث

مـاده   3ساخت بنای بدون پروانه یکی از تخلفات ساختمانی مهم است که حکم مربوط بـه آن در تبصـره   

با رعایت کاربری در مورد احداث بنای بدون پروانه قانون شهرداری بیان شده است. مطابق این تبصره،  111

توانـد بـا   در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسـیون مـی   مربوط، اراضی

 نفع، بالمانع بودن صدور برگ پایـان سـاختمان را بـه شـهرداری اعـالم کنـد.      صدور رأی اخذ جریمه از ذی

فقدان هریک از دو قید: رعایت کاربری یا رعایت اصول ثالثه، موجب منع مستفاد از مفهوم مخالف تبصره، 

ای در کاربری شود. بنابراین، اگر بنای بدون پروانهصدور حکم به جریمه و صدور الزامی رای به تخریب می

شـود. همچنـین، اگـر در احـداث بنـای بـدون پروانـه،        غیرمجاز احداث شود، الزاما رای به تخریب صادر می

شود. رعایت هر دو شرط مزبور نیز، موجب امکـان  ل ثالثه رعایت نشود، الزاما رای به تخریب صادر میاصو

مقرر در تبصره فوق، صدور رای به جریمه اختیاری « تواندمی»شود و البته بنابر لفظ صدور رای به جریمه می

 خواهد بود. 

 یدینکات کل

ریم شهر، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری . احداث هرگونه بنا و ساختمان در محدوده و ح1

 13شماره  هیوحدت رو قانون شهرداری، آرای 111پیش از شروع به هرگونه عملیات ساختمانی است )ماده 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(. 11/11/1301مورخ  360شماره  و 17/11/1377مورخ 

ع در محدوده یا  حریم روستای واقع در حریم یک شهر، . احداث بنای بدون پروانه در حریم شهر و واق1

شهرداری مزبور بوده و مشمول قواعد حاکم بر ساخت و ساز در  111خارج از صالحیت کمیسیون ماده 

حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها  قانون تعاریف محدوده و 3ماده  1روستا است )تبصره 

بوده و دعاوی راجع  111تی نیز خارج از صالحیت کمیسیون ماده های صنع(. همچنین شهرک1303مصوب 

قانون  1طرح شود )ماده  111تواند در کمیسیون ماده ها نمیبه احداث بنای بدون پروانه در این شهرک

 (. 1303حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  تعاریف محدوده و
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تصویب طرح جامع شهر احداث شده باشد و چه بعد از آن، مطلقا  . بنای احداثی بدون پروانه چه قبل از3

است و احداث آن قبل از تصویب طرح جامع، موجب استثنای آنها از  111در صالحیت کمیسیون ماده 

و  11/7/1316مورخ  7/16/1167رسیدگی تخلف در کمیسیون و صدور رای مقتضی نیست. )نظریه شماره 

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه(. 7/11/1317 مورخ 7/17/1030نظریه شماره  

شود این است کـه فقـدان پروانـه سـاختمانی بـه معنـای عـدم وجـود         . پرسشی که در این میان مطرح می3

شـود؟ بـرای   هرگونه پروانه است یا عدم وجود پروانه ساختمانی متناسب با کاربری مربوط را نیـز شـامل مـی   

پروانه مسـکونی بـرای آن صـادر شـده باشـد، امـا فـرد مبـادرت بـه          مثال اگر کاربری زمینی مسکونی بوده و 

ساخت بنای تجاری در آن نماید، آیا این فرض تخلف احداث بنای بـدون پروانـه اسـت؟ در فـرض حاضـر      

پروانه ساختمانی وجود دارد و معتبر است. تخلف دارنده پروانه از مفاد پروانه نیز موجـب بـی اعتبـاری مفـاد     

د. بنابراین، تخلف از پروانه بدین نحو که ساختمانی مغایر کاربری مندرج در پروانه مزبور باشسند مزبور نمی

 شود. احداث شود، احداث بنای بدون پروانه نبوده و تخلف از مفاد پروانه محسوب می

در حکم احداث  یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا. 1

 اداره کل حقوقی  11/16/1370مورخ  3311/7)نظریه شماره  است ین داشتن پروانه ساختمانبدو

 قوه قضاییه(. 

قانون شهرداری، به معنـای کـاربری    111ماده  3در تبصره « در حوزه استفاده از اراضی مربوطه». مفهوم 6

کـاربری مجـاز، سـاخت و     مربوط است. منظور از آن نیز این است که کاربری مجاز رعایت گـردد و مغـایر  

 احداث بنا نشود. 

شود این اسـت کـه سـاخت بنـا بـر اسـاس پروانـه        متبادر به ذهن می 3هایی که از تبصره . یکی از داللت7

در ساختمانی و مجوز قانونی، جزء اصول شهرسازی نیست. مطابق این تبصره اگر احداث بنای بـدون پروانـه   

تواند رای باشد، کمیسیون میاصول فنی و بهداشتی و شهرسازی  رعایتو با حوزه استفاده از اراضی مربوطه 

به جریمه دهد. نبایستی به ظاهر تبصره تکیه داشت. ساخت بنا و ساختمان بر اسـاس مجـوز قـانونی، یکـی از     

باشد. منظور قانونگذار در تبصره فوق نیـز رعایـت کلیـه اصـول     ترین و مهمترین اصول شهرسازی میاساسی

 و فنی و بهداشتی بجز اصل اخذ پروانه ساختمانی )که مورد تخلف واقع شده است( بوده است. شهرسازی 

توانـد صـدور رای بـه جریمـه توسـط      . احداث بنای بدون پروانه، مقید و مشروط به وجود دو شرط، می0

ممنـوع  را در پی داشته باشد. با فقـدان هرکـدام از ایـن شـروط، صـدور رای بـه جریمـه         111کمیسیون ماده 
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رعایت اصول ثالثه. بنابراین، اگر بـرای   -1رعایت کاربری مربوط،  -1خواهد بود. این دو شرط عبارتند از: 

مثال در زمینی با کاربری مسکونی، ساختمانی بدون پروانه و برای استفاده مسکونی سـاخته شـود کـه د رآن    

شود. اما اگـر  پذیر میبه جریمه امکاناصول ثالثه شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، صدور رای 

ساختمان ساخته شده بدون پروانه، کاربری زمین را رعایت نموده باشد، اما یکی از اصـول ثالثـه را رعایـت    

ننموده باشد، صدور رای به جریمه ممکن نخواهد بود. همچنین، اگر ساختمان بدون پروانه، اصـول ثالثـه را   

ربوط را رعایت نکرده باشد، مثال در زمینی با کاربری مسکونی، مبادرت به رعایت نموده باشد، اما کاربری م

ساخت ساختمان تجاری بدون پروانه نماید، صدور رای بـه جریمـه ممنـوع بـوده و بایسـتی رای بـه تخریـب        

 صادر شود.

-در احداث بنای بدون پروانه عدم رعایت هریک از دو شرط: اصول ثالثه یا کاربری زمین، موجـب مـی  

 د که الزاماً رای به تخریب صادر شود. شو

تواند رای به اخذ جریمـه دهـد   مبنی بر اینکه کمیسیون می 111ماده  1و تبصره  3. مقررات صدر تبصره 1

نفع جریمـه را پرداخـت نکنـد، وجـود     بدان معنی نیست که در این موارد امکان صدور رای تخریب ولو ذی

 611/7حاسبه و تعیین جریمه مشخص گردیده است )نظریه شـماره  های مندارد. بلکه در این مقررات مالک

 اداره کل حقوقی قوه قضائیه(.  3/1/1303مورخ 

در مـواردی کـه عملیـات سـاختمانی بـدون پروانـه یـا         قانون شهرداری، 111ماده  1مطابق تبصره  . »...11

این که اصول شهرسازی یا فنی یـا  کمیسیون موضوع این قانون با احراز  مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد،

 تواند قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرجساختمان احداثی رعایت نشده است، می بهداشتی در

بـر قلـع تأسیسـات     در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسـیون مبنـی  

)رأی وحـدت  ...« احـداثی باشـد   گانه مذکور در سـاختمان احداثی باید متضمن اعالم عدم رعایت اصول سه

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(.  13/13/1313مورخ  177رویه شماره 

. مقدار جریمه در صورتی که هر دو شرط مقرر رعایت شـوند و رای بـه جریمـه صـادر شـود عبـارت       11

معامالتی ساختمان یا یک پـنجم ارزش  ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش ه بخواهد بود از: 

که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکـدام کـه مبلـغ آن بیشـتر     سرقفلی ساختمان، در صورتی

. بنابراین، مقدار جریمه برابر است بـا بـه ازای هـر متـر بنـای بـدون مجـوز یـک دهـم ارزش معـامالتی           است
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باشد، به ازای هر یک متر بنای بدون مجوز، برابر با یک پنجم  ساختمان. اما اگر ساختمان دارای سرقفلی نیز

 ارزش سرقفلی ساختمان یا یک دهم ارزش معامالتی ساختمان، هرکدام که بیشتر باشد. 

شـود، نـه الزامـاً از مالـک. بنـابراین اگـر       نفـع وصـول مـی   . نکته دیگر این است که ایـن جریمـه از ذی  11

ر عین مستاجره را داشته باشد و مبادرت به ساخت بنـای بـدون مجـوز    مستاجری حق ساخت بنا و ساختمان د

نماید، در صورتی که بنای احداثی به وی تعلق داشته باشد، جریمه به وی تعلق خواهد گرفت امـا اگـر بنـای    

 احداثی متعلق به مالک باشد، جریمه بر مالک تعلق خواهد گرفت. 

مالک است و نه قیمـت زمـان    زمان وقوع تخلفقیمت ی، تخلفات ساختمان مهیجر . در پرداخت13

هیــأت 11/13/1307مــورخ  111شــماره  و 11/11/1370مــورخ  31پرداخــت )آرای وحــدت رویــه شــماره 

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه(. 11/3/1311مورخ  /370عمومی دیوان عدالت اداری، نظریه شماره 

مجوز ایـن اسـت کـه کمیسـیون بایسـتی بـا       . نتیجه مترتب بر صدور رای جریمه در ساخت بنای بدون 13

صدور رای به جریمه، بالمانع بودن صدور پایان کار ساختمان را به شهرداری اعالم نماید تا بـرای متخلـف،   

 پایان کار صادر شود. 

حاوی نکته مهمی است. مطابق این قسمت از تبصره، تخلف اضافه بنای زائد بـر تـراکم    3. ذیل تبصره 11

در خصـوص تخلـف اضـافه بنـای زائـد بـر        3و  1های باشد. تبصرهمی 3و  1های ده تبصرهمجاز مشمول قاع

مساحت است که جریمه آن در کاربری مسکونی، عبارت است از: حـداقل یـک دوم و حـداکثر سـه برابـر      

هـای صـنعتی، تجـاری و اداری    ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر تخلف صـورت گرفتـه و در کـاربری   

ت از: حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر تخلف صورت عبارت اس

پردازد، بسـیار  ای که متخلف احداث ساختمان بدون پروانه میشود، مقدار جریمهگرفته. چنانچه مالحظه می

مقـرر   3. تبصره ای است که متخلف در صورت اضافه بنای زائد بر مساحت خواهد پرداختکمتر از جریمه

داشته که در تخلف اضافه بنای زائد بر تراکم نیز متخلف باید همانند اضافه بنـای زائـد بـر مسـاحت جریمـه      

 بیشتری بپردازد. 

 311. وضع عوارض بر بناهای بدون پروانه عالوه بر جریمه اخذ شده مجاز و صحیح است )رای شماره 16

 زی و اسـناد(؛ چـرا کـه جریمـه بـه سـبب تخلـف اخـذ         هیات تخصصی عمران، شهرسـا  17/11/1316مورخ 

گـردد. بـه سـبب    های اداره شهر و از درآمدهای اشخاص اخذ میگردد، اما عوارض به سبب تامین هزینهمی

 تفاوت در مبنا، امکان جمع این دو ممکن است و منعی ندارد. 
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ز بـه اخـذ مجـوز از    . احداث دیوار برای محصـور کـردن ملـک، اقـدام عمرانـی محسـوب شـده و نیـا        17

 1شهرداری دارد.
 

 قوانین و مقررات مربوط

  1شورای انقالب  12/16/9931ماده صد قانون شهرداری الحاقی  3تبصره 

  شهر، روستا و شهرک و  میمحدوده و حر فیقانون تعار 9ماده  9و تبصره  1ماده

 یاسالم یمجلس شورا 93/91/9913مصوب  آنها نیینحوه تع

هـا و ضـوابط مصـوب در    بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طـرح  ... نظارت -1ماده 

از  های صنعتی )کـه در هـر حـال   حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک داخل

باشـد،  مربـوط مـی   باشند( به عهده شـهرداری ها مستثنی میمحدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری

  .طبق مقررات رفتار خواهد شد هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین

محـدوده و   شوند مطابق طرح هـادی روسـتایی دارای  روستاهایی که در حریم شهرها واقع می - 1تبصره 

 .روستا را ندارد حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور

 آرای هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری

 الف: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  92/13/9922مورخ  19شماره رای 

آن  میحر و واقع در شهرها یاراض نیکه بموجب آن مالک یقانون شهردار 111به صراحت ماده  تیعنا با

پروانه  لیقبل از تحص ساختمان و اقدام به احداث انددهیگردیاز شهردار یمکلف به اخذ پروانه ساختمان

موافق اصول و  است یمعن نیکه متضمن ا 763136 مورخ 1دادنامه شماره  نیندارد، بنابرا یوجاهت قانون

در  یعدالت ادار وانیقانون د 11ماده  ریاستناد قسمت اخ بهی رأ نی. اگرددیم صیتشخ یقانون نیمواز

 االتباع است .مراجع مربوطه الزم ریسا و وانید شعب یموارد مشابه برا

                                                           
 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری 11/13/1313مورخ  31/111نظر شماره   1

 به پیوست مراجعه شود 1
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 ی هستنداز شهردار یآن مکلف به اخذ پروانه ساختمان میحر و واقع در شهرها یاراض نیمالک پیام رای:

 .ندارد یپروانه وجاهت قانون لیقبل از تحص ساختمان و اقدام به احداث
 

  13/11/9921مورخ  31شماره رای  

های آن و اصول و قواعد حـاکم بـر کیفیـت رسـیدگی بـه      قانون شهرداری و تبصره 111 با عنایت به ماده

 373قانون شهرداری دادنامه شماره  111های بدوی و تجدیدنظر ماده ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون

امون مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیر 71/1133شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کالسه  31/3/1376مورخ 

محل و موقعیت ملک از حیـث احـراز وقـوع آن در داخـل یـا خـارج از محـدوده شـهر و تشـخیص قـدمت           

ساختمان و تعیین جریمـه بـر مبنـای ارزش معـامالتی زمـان وقـوع تخلـف، موافـق اصـول و مـوازین قـانونی            

 د.شومی تشخیص داده

خـل محـدوده شـهر اسـت.     رسیدگی کمیسیون مـاده صـد نیازمنـد احـراز وقـوع تخلـف در دا       پیام رای:

همچنین تعیین جریمه تخلف ساختمانی باید مطابق ارزش معامالتی زمان وقـوع تخلـف بـا تشـخیص قـدمت      

ساختمان صورت گیرد. این رای کلی بوده و در مورد تمام تخلفات ساختمانی مطروحه در ماده صـد قـانون   

 جریمه پروانه نیز، بدون بنای مورد در جریمه به حکم صدور صورت شهرداری قابل استناد است. بنابراین در

 .است ساختمان قدمت تعیین نیازمند که گیرد صورت تخلف وقوع زمان معامالتی ارزش مبنای بر باید
 

  13/91/9919مورخ  361شماره رای 

شـهرها مکلفنـد بـا     های آن مالکان اراضی واقع در محدودهبا عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره

احـداث سـاختمان بـا مسـاحت و      انه از شهرداری مربوط و رعایـت مراتـب منـدرج در آن اقـدام بـه     اخذ پرو

االشعار و اینکه اقدام مالک به افـزایش واحـدهای   فوق به جهات بنا. کاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند

دون اخـذ جـواز   مذکور در پروانه صادره پس از صدور گـواهی پایـان کـار بـ     تجاری بیش از میزان و تعداد

وجاهت قانونی نداشته و رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صـد قـانون شـهرداری در     مجدد از شهرداری

تجدیـدنظر   شـعبه اول  7/1/1301مورخ  1خصوص وفق مقررات صادر شده است، دادنامه قطعی شماره  این

 شود.دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می

شهرها مکلفند با اخـذ پروانـه از شـهرداری مربـوط و رعایـت       لکان اراضی واقع در محدودهما پیام رای:

 . احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند مراتب مندرج در آن اقدام به
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  11/13/9912مورخ  191شماره رای  

أت عمومی دیوان عدالت اداری نیـز  هی 11/1/1370مورخ  31همانطور که در رأی وحدت رویه شماره    

ماده مزبـور در   11های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره

باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین 

مالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف اسـت کـه تحقـق آن از    جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معا

طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صـورت لـزوم جلـب نظـر کارشـناس متخصـص در زمینـه قـدمت         

 1611های شماره الذکر مفاد دادنامهبه جهات فوق ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنا

دیوان مبنی بر  16و  11به ترتیب صادره از دو شعبه  11/11/1301مورخ  1071و شماره  13/11/1301مورخ 

یافتـه   تجدیدنظر دیـوان قـرار گرفتـه و قطعیـت     11نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 

 ".باشد، موافق اصول و موازین قانونی استاست در حدی که متضمن این معنی می

 ت ساختمانی به مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف استتعیین جریمه تخلفاپیام رای: 

تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در  و 

 گیرد.صورت میزمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی 
 

  16/11/9911مورخ  31 شمارهرای  

 احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیـت رسـمی و یـا    که. عالوه بر این..

کاربری آنهـا   مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر

ام یشـعبه سـ   17/7/1307مـورخ  1001توسط مرجع ذیصالح قانونی مجوزی ندارد. بنـابراین دادنامـه شـماره    

قانون شـهرداری در   111قطعی کمیسیون ماده  دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی

 .باشدموازین قانونی می حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و

 صالحیآنها توسط مرجع ذ یکاربر رییقبل از تغ یکشاورز یدر اراض یمسکون یاحداث بنا پیام رای:

 ندارد. یوزمج ،یقانون
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  19/13/9919مورخ  322رای شماره  

در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخـالف   قانون شهرداری، 111ماده  1مطابق تبصره  ...   

کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی  مفاد پروانه انجام شده باشد،

در پروانه  تواند قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرجعایت نشده است، میساختمان احداثی ر در

بر قلع تأسیسات احـداثی بایـد    را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی

وع هـای موضـ  احداثی باشد و چون در پرونده گانه مذکور در ساختمانمتضمن اعالم عدم رعایت اصول سه

دیوان عدالت اداری طی دادنامه  31نبوده است و شعبه  تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یاد شده

رأی مذکور را به جهت یـاد شـده نقـض و حکـم بـه وارد بـودن        1/6/1311 -1111171113111611شماره 

 .شوداین رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می شکایت صادر کرده است،

 یأر مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد،در  ، پیام رای:

 اصول سه تیمتضمن اعالم عدم رعا دیبا یاحداث ساتیبر قلع تأس یمبن یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم

 باشد. صد ماده 1 تبصره در مذکور گانه
 

  19/19/9912مورخ  99شماره رای  

 یکسـر  یوضع عوارض بـرا  ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیدر آراء متعدد ه نکهیه ابا توجه ب -الف   

 ریشـهرها مغـا   یاسـالم  یشهر در مصوبات شوراها یدر محدوده خدمات یآماده ساز نهیباز و اخذ هز یفضا

 یشـورا  اتمصـوب  نیو مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنـابرا  صیتشخ اراتیقانون و خارج از حدود اخت

بـه موجـب    یآمـاده سـاز   نـه یاخـذ هز  زیبـاز و تجـو   یفضا یبر وضع عوارض کسر یمبن شهر مرند یاسالم

منـدرج در آراء   لیـ بـه دال  1311، و 1313، 1313 یهاسال یتعرفه عوارض محل 13)هـ( و )و( ماده  یبندها

از  قـانون و خـارج   ریمغـا  یعـدالت ادار  وانیـ د یعموم أتیه 10/7/1316-667و  11/3/1316-311شماره 

 یدادرسـ  نیـی و آ التیقـانون تشـک   13و  00و مـواد   11مـاده   1بوده و به استناد بنـد   یقانون اراتیحدود اخت

 شود.یابطال م بیتصو خیاز تار 1311مصوب سال یعدالت ادار وانید

ابقـاء   یاحداث یبناها یدر خصوص وضع عوارض برا یعدالت ادار وانید یعموم أتیطبق آراء ه -ب  

شهروندان عـالوه   ریفقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سا ،یقانون شهردار 111ماده  ونیسیشده در کم

نشـده اسـت، لکـن     صیتشـخ  اراتیقانون  و خارج از حدود اخت ریمغا هاونیسیمندرج در آراء کم میبر جرا
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و فاقـد  دو برابر و چند برابر، از جمله عـوارض مضـاعف محسـوب شـده      ایبرابر  میو ن کیعالوه بر آن مثل 

 1/0/1316-706شـماره   یاز جملـه رأ  یعـدالت ادار  وانید یعموم أتیو بر خالف آراء ه یوجاهت قانون

 یمبن 1311و  1313، 1313 یهالمرند در سا یشهردار یتعرفه عوارض محل 13بوده و عوارض ابقاء از ماده 

بوده و با استناد بـه   اراتیحدود اخت قانون و خارج از ریتا سه برابر( مغا میو ن کی) یاز عوارض قانون شیبر ب

از  1311مصـوب سـال    یعـدالت ادار  وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 13و  00و مواد  11ماده  1بند 

 شود.یابطال م بیتصو خیتار

حذف  ای یکسر یوضع عوارض برا یعدالت ادار وانید یعموم أتیدر آراء متعدد ه نکهینظر به ا -ج  

و ابطـال   صیتشـخ  اراتیـ قانون و خارج از حـدود اخت  ریشهرها مغا یاسالم یات شوراهادر مصوب نگیپارک

ی از کسر یناش فزودهبـر وضع عوارض ارزش ا یشهر مرنـد مبن یاسالم یمصوبـه شـورا نیشده است، بنابرا

تحـت عنـوان    1311مرنـد در سـال    یشهردار یتعرفه عوارض محل 13از ماده  یدر بخش نگیحذف پارک ای

 یعموم أتیه 11/1/1316 -333شماره  یمندرج در رأ لیبدون توقفگاه به دال یهاساختمان یرض ابقاعوا

 13و  00و مواد  11 ماده 1بوده و با استناد به بند  اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا یعدالت ادار وانید

 شود.یابطال م بیتصو خیراز تا 1311مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک

مندرج در آراء  میشهروندان عالوه بر جرا ریفقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سا پیام رای:

 میو ن کینشده است، لکن عالوه بر آن مثل  صیتشخ اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغا هاونیسیکم

 است. یشده و فاقد وجاهت قانون دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب ایبرابر 
 

 ب: آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

  و اسناد یعمران، شهرساز یتخصص اتیه 12/91/9916مورخ  931شماره رای  

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران     71ماده  16طبق بند 

لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گـرفتن  تصویب لوایح برقراری یا  1371مصوب 

هـای  شـود از جملـه وظـایف و مسـئولیت    های عمومی دولت که از سـوی وزارت کشـور اعـالم مـی    سیاست

 1307قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب   11شورای اسالمی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 

عایت مقررات مربوطه تجویز شده اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه وضـع و اخـذ        وضع عوارض محلی جدید با ر

ها طبق عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسالمی و شهرداری
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اداری مغایر قانون و خـارج از حـدود    تهیأت عمومی دیوان عدال 11/1/1311مورخ  71بند ب رأی شماره 

هیات  1/0/1316مورخ  706و  11/11/03مورخ  107قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره اختیارات 

هـای  عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسـیون 

های ساختمانی ، مبنی بر عوارض صدور پروانه 3بند  3-1باشد بنابراین ردیف ها میماده صد قانون شهرداری

های مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه بـه اسـتثناء نـیم برابـر     ها و آپارتمانمبنی بر عوارض مجتمع 3بند 

هـای  های آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم سـاختمان و تبصره 31-1-1اضافی و ردیف 

شـهرداری یـزد از مصـوبات     1313و  1313ای هـ آپارتمانی مسکونی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سـال 

قانون تشکیالت  03و  11شورای اسالمی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 

روز از تـاریخ   11شـود . ایـن رأی ظـرف    و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می

 . یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض استصدور از سوی رئیس محترم دیوان 

وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای پیام رای: 

ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض از جمله اسالمی و شهرداری

 .باشدها میهای ماده صد قانـون شهرداریبوده و غیر از جـرائم مربوط به کمیسیونحقوق دیوانی 
 

  طی، محیاراض یتخصص أتیه 99/13/9912مورخ  1211121116191113شماره  رای 

  عیو صنا ستیز

ماده صـد قانون شهـرداری و وظیفـه کمــیسیون مـاده صــد شهــرداری بـه        6با توجه به صراحت تبصـره 

مـاده صـد قـانون شـهرداری در ارتبـاط بـا وظـایف         7تخلف عدم استحکام بناء و مدلول تبصره  رسیدگی به

مهندس ناظر ضوابط و قواعد مصرح در مقرره مـورد اعتـراض در خصـوص بناهـای دارای پروانـه و انطبـاق       

در ها و محاسبات مهنـدس نـاظر، حـق مداخلـه و اظهـار نظـر       ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ماده صد قانون شهرداری احراز یا عدم احـراز تخلـف از    3مورد بناهای بدون پروانه را نداشته و برابر تبصره 

ماده صد قانون مذکور از وظایف کمیسیون ماده صـد شـهرداری    6حیث استحکام بناء و انطباق آن با تبصره 

و رفع عیب در صورت امکان و یا  است که با جلب نظر کارشناس شهرسازی، فنی و بهداشتی رای به اصالح

و  17تخریب ساختمان غیر مستحکم باید به وظیفه قانونی اش عمل نماید و سازمان نظام مهندسی برابر مـواد  

خصوص ندارد و تخلف شهرداری در عدم جلوگیری از احداث بناء  قانون نظام مهندسی تکلیفی در این 11

تواند برای سازمان نظام مهندسـی در ارائـه بـرگ تائیـد     ی نمیبدون پروانه بر خالف ماده صد قانون شهردار
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قانون تشکیالت وآئین  03ماده « ب » ایجاد نماید. لذا بنا به جهات فوق با استناد به بند ]الزامی[ استحکام بناء 

گـردد. ایـن رای ظـرف مهلـت     دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم مـی 

از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر ازقضات محترم دیـوان عـدالت اداری    بیست روز

 .باشدمی اعتراض قابل  در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 3مهندس ناظر، حق مداخله و اظهار نظر در مورد بناهای بدون پروانه را نداشته و برابر تبصره  پیام رای:

ماده صد  6ی احراز یا عدم احراز تخلف از حیث استحکام بناء و انطباق آن با تبصره ماده صد قانون شهردار

با جلب نظر کارشناس شهرسازی، فنی و  باید قانون مذکور از وظایف کمیسیون ماده صد شهرداری است که

به  ، رفع عیب در صورت امکان و یا تخریب ساختمان غیر مستحکم و رای به اصالحو صدور  بهداشتی

 قانون نظام مهندسی تکلیفی در این 11و  17ظیفه قانونی اش عمل نماید و سازمان نظام مهندسی برابر مواد و

 .خصوص ندارد

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  11/16/9921 مورخ 3331/2نظریه شماره  

دهند، مالک یم یمتخلف ساختمان مهیبر جر یرا 111ماده  یهاونیسیکه کم یزمان -1موضوع استعالم: »

چه  یخواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهردار مهیمکلف به پرداخت جر خیاز چه تار نفعیذ ای

 دارد؟ یفیتکل

 یشده در پروانه صادره از سو نییمدت اعتبار تع یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضا ایآ -1

 ر؟یخ ایدر حکم احداث ساختمان بدون پروانه است  یشهردار

جهت پرداخت  یآن، مهلت معلوم و مشخص یهاو تبصره یقانون شهردار 111در ماده  -1ظریه: متن ن

 یمهلت مهیتوان گفت، مهلت پرداخت جریم نینشده است. بنابرا ینیبشیاز طرف متخلف محکوم، پ مهیجر

 یدر صورت .دشو هیبه نحو اقساط تاد اینقدا پرداخت و ]باید[ دارد که یو مقرر م نییتع یاست که شهردار

پرونده را به  ینپردازد، شهردار یشده در اعالم شهردار نییمقرر را در مهلت تع مهیکه متخلف، جر

حکم بر  111ماده  3و  1 یهابا توجه به تبصره یقبل یصادرکننده را ونیسیاعاده نموده و کم ونیسیکم

 صادر خواهد کرد. مهیمورد جر یاحداث یبنا بیتخر
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 یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع یساختمان پس از انقضااقدام به احداث  -1

 یالصدور به علت انقضاپروانه سابق رایز است یدر حکم احداث بدون داشتن پروانه ساختمان

که احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که  نیخواهد بود مگر ا یمدت، فاقد ارزش قانون

 «.ستیپروانه ن رین مغاصورت ادامه آ نیا رد

 یاقدام به احداث ساختمان پس از انقضااداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به این است که 

 .است یدر حکم احداث بدون داشتن پروانه ساختمان یشده در پروانه ساختمان نییمدت اعتبار تع
 

  13/16/9911مورخ  2/11/9122نظریه شماره  

بنای احداثی در موردی که احداث ساختمان با اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مازاد  اضافه»متن نظریه: 

هـا اسـت و در   قـانون شـهرداری  111مـاده  1بر تراکم باشد در صـورتی کـه مسـکونی باشـد مشـمول تبصـره       

بـدون  » خواهد بود . چنانچه احداث بنـا  111ماده 3که تجاری و صنعتی و اداری باشد مشمول تبصرهصورتی

قـانون   111مـاده   3باشـد، مشـمول قسـمت اول تبصـره     « مجـوز سـاخت از شـهرداری و در حـدا تـراکم     اخذ 

هـای مـاده   یـک از تبصـره  شهرداری است. اضافه بنای در حد تراکم با اخذ مجوز از شهرداری، مشمول هیچ

 «.قانون شهرداری نیست 111

اث بنـا بـدون اخـذ مجـوز سـاخت از      احداداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به این است که 

 قانون شهرداری است. 111ماده  3شهرداری و در حدا تراکم، مشمول قسمت اول تبصره 
 

  13/13/9919مورخ  9119/2نظریه شماره  

 کیـ در تبصـره  « کندیبر حسب مورد اتخاذ م یمقتض میتصم ونیسیکم»منظور از جمله  - 1»متن نظریه: 

 بیـ تخر ،یبهداشت ای یفن ای یاصول شهرساز تیت که چنانچه بعلت عدم رعاآنس یقانون شهردار 111ماده 

 دهمـا  ونیسیعمل خواهد کرد. کم 111ماده  3طبق تبصره  ونیسیخالف پروانه ضرورت داشته باشد کم یبنا

 و 3، 3، 1 یهامقرر در تبصره یهامهیو جر 1از بنا در تبصره  یقسمت ایبر قلع تمام  یعالوه بر صدور را 111

نسـبت بـه مـوارد     میو اتخاذ تصـم  یدگیرس تیصالح مه،یدر صورت عدم پرداخت جر بیبر تخر یو را 1

 ایـ چنانچه بنا بدون پروانـه   - 3و  1دارد.  زیرا ن یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیو تبصره ذ 6تخلف تبصره 

 ایـ  یبهداشـت  ایـ  یصـول فنـ  طـرح جـامع بـر خـالف ا     یبعد از اجرا ایطرح جامع  یپروانه قبل از اجرا یدارا
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از  ریقانون مذکور ناگز 111ماده  3و  1 یهابا توجه به مقررات تبصره ونیسیساخته شده باشد کم یشهرساز

 «خالف ضوابط فوق خواهد بود. یاز بنا یمتقس ایقلع تمام  ای بیبر تخر یصدور را

انه قائل به این است کـه در  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پرو

ماده  ونیسیساخته شده باشد کم یشهرساز ای یبهداشت ای یاصول فنصورتی که بنای بدون پروانه  بر خالف 

 باشد.صد ناگزیر به صدور رای به تخریب می
 

 13/11/9913مورخ  611/2 نظریه شماره  

توانـد رای بـه اخـذ    نکه کمیسـیون مـی  مبنی بر ای 111ماده  1و تبصره  3مقررات صدر تبصره »متن نظریه: 

نفـع جریمـه را پرداخـت    جریمه دهد بدان معنی نیست که در این موارد امکان صدور رای تخریـب ولـو ذی  

 «های محاسبه و تعیین جریمه مشخص گردیده است. نکند، وجود ندارد. بلکه در این مقررات مالک

ث بنای بدون پروانه قائل به این است کـه در  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احدا

های محاسبه و تعیین جریمه مشخص گردیده و عدم ذکر ماده صد قانون شهرداری، مالک 1و  3های تبصره

 مجازات تخریب به منزله عدم صالحیت کمیسیون ماده صد برای صدور رای به تخریب نیست.
 

  19/13/9916مورخ 1196/2نظریه شماره  

 ...«ها ناظر به احداث بنا بدون پروانه است. قانون شهرداری 111ماده  3تبصره  -1» متن نظریه:
 

  12/13/9912مورخ  1216/2نظریه شماره  

احـداث شـده    نیاز مـالک  یکی یسهم مشاع داریبدون پروانه توسط خر یانمچنانچه ساخت -1»متن نظریه: 

  ونیسـ یفاقـد اشـکال باشـد کم    یو شهرسـاز  یو فنـ  یساختمان از نظـر مقـررات بهداشـت    کهیباشد در صورت

که بابـت صـدور مجـوز جهـت احـداث بنـا در حـد         یمبلغ -1. دیصادر نما مهیبه پرداخت جر یتواند رایم

اسـت کـه از طـرف     یمبلغ قتیدر حق یشده است ول رشود به غلط به نام فروش تراکم مشهویم اخذتراکم 

گـردد کـه در صـورت    یم افتیمازاد بر تراکم در یز بنابابت ارائه خدمات مربوط به صدور مجو یشهردار

 «شهر خالف قانون نخواهد بود. یاسالم یشوراها]سوی[ آن از  بیتصو

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پروانه قائـل بـه ایـن اسـت کـه       

 کـه یاحـداث شـده باشـد در صـورت     نیاز مالک یکی یسهم مشاع داریبدون پروانه توسط خر یانمساختاگر 
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بـه پرداخـت    یتواند رایم ونیسیفاقد اشکال باشد کم یو شهرساز یو فن یساختمان از نظر مقررات بهداشت

 .دیصادر نما مهیجر
 

  13/13/9911مورخ  1211/2نظریه شماره 

مصـوب   یارقانون شـهرد  111است وطبق ماده  یساختمان اتیدر زمره عمل زیاحداث استخر ن»متن نظریه: 

مـازاد از پروانـه    ایـ مخـالف پروانـه    ای بدون پروانه و یساختمان اتیتواند از عملیم ی، شهردار17/11/1331

 صیکـه تشـخ   یو بهداشـت  یو شهرسـاز  یمنـ یوا یاصول فن تیمع الوصف در صورت رعا د،ینما یریجلوگ

 لیـ ذ یهـا تبصـره  ریآن با سـا  قیدر رشته مربوطه و تطب یدادگستر یآن با ارجاع به کارشناس رسم قیمصاد

 «باشد.یقانون مرقوم م 111موضوع ماده ونیسیقانون مزبور با کم 111ماده 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پروانه قائل به این است که 

 باشد.احداث استخر نیز نیازمند اخذ پروانه می
 

 91/99/9911مورخ  3219/2 نظریه شماره  

را بـه لحـاظ اضـافه     هایقانون شهردار 111ماده  3و3و1 یهاموضوع تبصره مهیقانونگذار جر»متن نظریه: 

بدون پروانه مقرر نموده است چنانچـه مالـک    یاحداث بنا ای یمندرج در پروانه ساختمان یبنا ریبنا زائد بر ز

وآثـار تخلـف    هرا قلـع نمـود   3بصـره  واحـداث بنـا موضـوع ت    3و1 یهـا شخصاً اضافه بنا را در مورد تبصـره 

 «نخواهد بود. یباق مهیوصول جر یبرا یموجب د،ینما لیرا زا یساختمان

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پروانه قائل به این است که قلع 

مـاده صـد بـه     3و  1هـای  بنایی که بدون پروانه احداث شده است و همچنین قلع اضافه بنای موضوع تبصـره 

 باشد.وسیله مالک از عوامل سقوط جریمه می
 

  91/19/9919 مورخ 321/2نظریه شماره  

اسـت   یقـانون شـهردار   111مـاده   ونیسیبعهده کم یتخلفات ساختمان مهیجر زانیم نییتع -1»متن نظریه: 

 بیکـه هـر سـاله بـه تصـو      «یالتنامه ارزش معامنییآ»که با توجه به زمان وقوع تخلف و نوع آن و بر اساس 

گردد و یمقرر م یقانون شهردار 111مذکور در ماده  یضرائب قانون نییرسد و با تعیشهر م یاسالم یشورا

مـاده   ونیسـ یکم یقطعـ  یمقرر در را مهیجر زانیم رییشهر مجاز به تغ یاست و شورا یآن با شهردار یاجرا
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به اخـذ   ازین ،یقانون شهردار 111مستفاد از مقررات ماده ،یمیقد یبنا بیتخر -1. ستیقانون مذکور ن 111

دهنـده   لیارکان تشک نکهیبه لحاظ ا -3. ستین 111ماده  ونیسیندارد و قابل طرح در کم یمجوز از شهردار

و شروع  یاراض کیتفک ،یشامل هر گونه اقدام عمران یقانون شهردار 111موضوع ماده  یتخلفات ساختمان

 «شروع به احداث آن است. قیمنظور احداث بنا، از مصاده ب یگودبرداربه ساختمان است لذا 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پروانه قائل به این است که اوال 

نامه ارزش معامالتی مصوب شوراهای اسالمی هر شهر و نوع تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس آیین

مان وقوع تخلف بر عهده کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است. ثانیا تخریب بناهای قدیمی تخلف و ز

 نیازی به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. ثالثا گودبرداری به منظور احداث بنا از مصادیق احداث بنا است.
 

  91/11/9919مورخ  2/19/996نظریه شماره  

متر را داشـته ولـی   101ت یک واحد در هر طبقه به مساحت در فرضی که فرد مجوز ساخ  1-»متن نظریه: 

مـاده   1متری تبـدیل نمـوده ، در صـورت انطبـاق بـا شـرایط مـذکور در تبصـره          01هر واحد را به دو واحد 

 مزبور)عدم رعایت اصول فنی و بهداشـتی و...( اعمـال ایـن تبصـره نیـز بالمـانع اسـت )تخریـب یـا جریمـه(           

قانون شهرداری و اعمال این بنـد نیـز در    11ماده  13اری مشمول مقررات بند تبدیل محل مسکونی به تج -1

باتوجـه بـه فـرض اسـتعالم و عـدم ضـرورت تخریـب         -3همین قـانون اسـت.    111صالحیت کمیسیون ماده 

بـا مجـوز سـاخت از شـهرداری و مـازاد بـر       »ساختمان، اضافه بنای احداثی در مواردی که احداث ساختمان 

قـانون شـهرداری اسـت.     111ماده  3و یا  1سب مورد با توجه به نوع کاربری مشمول تبصره باشد، ح« تراکم

چنانچه احداث بنا تعیین جریمه از یک دوام تا سه برابر ارزش معامالتی ساختمان . « مسکونی»یعنی برای 

 3باشد، مشمول قسمت اوّل تبصدره  « بدون اخذ مجوز ساخت شهرداری و درحدّ تراکم »

قانون شهرداری نیز که اضافه بنا  111ماده  3. ضمناً قسمت اخیر تبصره قانون شهرداری است 911ماده 

 بنـاء  اضـافه  بـر  آن، 3 تبصـره  شمول بر دییداند، تاآن ماده می 3و1های زائد بر تراکم مجاز را مشمول تبصره

 «.باشدمی تراکم بر زائد ریغ

احداث بنای بدون پروانه قائل به این است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص 

ماده صد قانون  3احداث بنا بدون مجوز ساخت شهرداری و در حد تراکم مشمول قسمت اول تبصره 

شهرداری و در صورتی که اضافه تراکم داشته باشد مطابق بند آخر تبصره اخیرالذکر، تا تراکم مجاز 
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ماده صد قانون شهرداری  3و یا  1به نوع اراضی، مشمول تبصره و اضافه تراکم نیز با توجه  3مشمول تبصره 

 شود.می
 

  16/12/9913مورخ  2/13/9233نظریه شماره  

راجع به فک پلمپی است کـه بـر حسـب امـر      1371قانون مجازات اسالمی مصوب  133ماده »متن نظریه: 

با اصـالحات و الحاقـات    1333قانون شهرداری مصوب  111مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 

 هـایی کـه بـدون پروانـه یـا مخـالف مفـاد پروانـه احـداث          های آن، جوازی برای پلمپ محـل بعدی و تبصره

هـای  بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی سـاختمان شوند، توسط مأمورین شهرداری پیشمی

های موردنظر آن تصریح شده است، مجوز پلمپ محلبه  111بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 

 همـانطور  و کند جلوگیری غیرمجاز ساختمانی عملیات از دیگری مناسب کیفیت به باید  نیست و شهرداری

 از جلـوگیری  بـه  مکلـف  شـهرداری  کـه  مـواردی  در اسـت،  آمده مذکور ماده 7 تبصره آخر قسمت در که

از مـأموران اجرائیـات خـود و در     استفاده با تواندمی نشود، جراا شهرداری دستور و است ساختمانی عملیات

هایی صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل

 شـوند، جـواز قـانونی نداشـته و فـک آن نیـز جـرم تلقـی         که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احـداث مـی  

 «شود.نمی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به این است که در ماده صد قانون شهرداری مجوزی برای 

شـوند بـرای شـهرداری )بـه منظـور      هایی که بر خـالف پروانـه یـا بـدون پروانـه احـداث مـی       پلمپ ساختمان

ا را ندارد و تبعـاً  هجلوگیری از عملیات ساختمانی( وجود ندارد لذا شهرداری صالحیت پلمپ این ساختمان

 باشد.ها نیز جرم نمیفک اینگونه پلمپ
 

  99/12/9916مورخ  2/16/9362نظریه شماره  

بنای غیر مجاز احداثی در صورتی که دارای پروانه ساختمانی باشد، در فرض استفاده در غیر »متن نظریه: 

گرفته باشد، قابل طـرح در  کاربری مجاز، چنانچه احداث ساختمان قبل از تصویب طرح جامع شهر صورت 

 مـاده  1  ها نخواهد بود لکن با استفاده از مفهوم مخالف تبصـره قانون شهرداری 111ماده  1کمیسیون تبصره 

 سـاختمانی  تخلّفـات  خصـوص  در حـال  هـر  در پروانـه،  بـدون  احداثی مجاز غیر بناهای شده، یاد قانون 111

 «.گردندمی مرقوم قانون 111 ماده 1 تبصره مشمول
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اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنای بدون پروانه قائـل بـه ایـن اسـت کـه      

ماده صد بیانگر صالحیت مطلق کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی بـه   1مفهوم مخالف تبصره 

 باشد.کلیه تخلفات بناهای احداثی بدون پروانه قبل و بعد از تصویب طرح جامع شهر می
  
  12/99/9912مورخ  2/12/1191نظریه شماره  

ر د اسـتفاده  فرض در باشد، ساختمانی پروانه دارای که صورتی در احداثی مجاز غیر بنای -1»متن نظریه: 

غیر کاربری مجاز، چنانچه احداث ساختمان قبل از تصویب طرح جامع شهر صورت گرفته باشد، قابل طرح 

 1ها نخواهد بود؛ لکن با اسـتفاده از مفهـوم مخـالف تبصـره     نون شهرداریقا 111ماده  1در کمیسیون تبصره 

قانون یاد شده، بناهای غیرمجاز احداثی بدون پروانه در هر حال، در خصوص تخلفـات سـاختمانی    111ماده 

 گردند.قانون مرقوم می 111ماده  1مشمول تبصره 

در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجـاز صـورت   نسبت به اراضی که قبالً در خارج از حریم شهر بوده و  -1

گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به 

قـانون   11الحاقی بـه مـاده    3بند  1در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره  0/1/1301مورخ  166شماره 

 «.باشدختمانی مذکور میها مرجع رسیدگی به تخلفات ساشهرداری

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث بنـای بـدون پروانـه بـا عنایـت بـه مفهـوم        

ماده صد قانون شهرداری، نظر به صالحیت مطلق شهرداری در رسیدگی به مطلق تخلفـات   1مخالف تبصره 

رح جامع شهر دارد. همچنـین رسـیدگی بـه    ساختمانی بناهای بدون پروانه احداثی قبل و یا بعد از تصویب ط

شوند تخلفات ساختمانی بناهایی که در خارج از محدوده شهر صورت گرفته و  بعدها وارد محدوده شهر می

 .قانون شهرداری دانسته است 11را در صالحیت کمیسیون ماده 





 

 

 مبحث ششم
 

  ای نگیعدم احداث پارک

 استفاده بودن آن رقابلیغ

 





 

 

 

 

 طرح بحث

متـرین تخلفـات مطـرح در حـوزه     تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بـودن آن یکـی از مه  

قـانون   111مـاده   1تبصـره  گیـرد. مطـابق   های متعدد قرار میسازی است که هرساله موضوع پروندهساختمان

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون  شهرداری،

ای که حـداقل یـک   اخذ جریمهه ده از فضای پارکینگ رأی بتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفامی

برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صـادر  

اخـذ جریمـه   ه شـهرداری مکلـف بـ    .باشـد( متر مربع می 11نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 این تبصره دال بر دو موضوع مهم است:  باشد.پایان ساختمان می تعیین شده و صدور برگ

 لزوم وجود پارکینگ -1

عـدم امکـان    در صـورت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابـل اسـتفاده بـودن آن    مجازات مقرر برای  -1

  اصالح آن

سـتفاد  لزوم وجود پارکینگ به عنوان تکلیفی برای مالک و همچنین شهرداری برای نظارت بر این امـر، م 

باشد. اما نکته مهم در خصوص این تخلف، مجازات مقـرر بـرای آن اسـت. چـرا کـه قائـل       از این تبصره می

های جریمه و تخریب مستلزم آثاری کامال متفاوت است. تعلـق جریمـه بـر ایـن     شدن به هرکدام از مجازات

در واقع به خرید تخلف تخلف موجبات خدشه به حاکمیت قانون را فراهم خواهد ساخت؛ چرا که متخلفان 

ارتکابی خواهند پرداخت و از الزام به احداث پارکینگ، اثری نخواهد بود. امـا در مقابـل تعلـق تخریـب بـه      

از  111ماده  1های جامعه از بین برود. تبصره ها و هزینهشود که سرمایهتخلف موضوع بحث نیز، موجب می

ن گفته است، اما در خصوص رای به تخریب صراحتی مندی کمیسیون از جریمه به صراحت سخامکان بهره

ندارد. بررسی آرای صادره در این رابطه و نظرات موجود حاکی از آن است که صـدور حکـم تخریـب در    

پذیر است. اما صدور حکم به تخریب بایستی مستند به احراز ضرورت تخلفات فوق، حکما و موضوعا امکان

تخریب به نسبت جریمه و موضوعیت اعمال صالحیت تخییری در این تخریب باشد. در واقع، شدیدتر بودن 

هـا و  نماید که اصل تناسب به عنوان مهمترین اصل حاکم بر اعمال ایـن قسـم از صـالحیت   رابطه، ایجاب می
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همچنین عنصر ضرورت به مثابه شاکله آن، بر صدور حکم بر تخریب یا جریمه نیز حاکمیت داشـته باشـد و   

 منوط و مقید به احراز ضرورت باشد. صدور حکم نخست، 

 یدینکات کل

 رقابلیغ ،و دوم نگیپارک احداث عدم اول،دارد:  تیدو تخلف موضوع نگیخصوص پارک در. 1

 عدم» دیبه  ق دیرا مق مهیبه جر ی، صدور را111ماده  1. قانونگذار در تبصره یاحداث نگیاستفاده بودن پارک

 هردو ای گرددیم باز دوم تخلف به صرفا ایآ دیق نیا که است نیا پرسش. سازدیم «آن اصالح امکان

 ابدییم مصداق یموارد خصوص در موضوعا و مفهوما مزبور، اصطالحهر چند  رد؟یگیم بر در را تخلف

 نگیپارک یساختمان در است ممکن نکهیا به تیعنا با اما باشدیم ناقص اما است، شده انجام یعمل که

 مثال شود؛ حل نگیپارک عدم مشکل که داد شکل ساختمان در را یاصالحات بتوان یول باشد نشده احداث

 طرح قابل تخلف دو هر مورد در «اصالح» که گفت توان یم درآورد نگیپارک صورت به را همکف طبقه

 .است

اسـت.  « غیرقابل استفاده بـودن پارکینـگ احـداثی   »در خصوص تخلف « رای به اصالح»صدور  .  امکان1

اسـت. ضـمانت   « عدم امکـان اصـالح  »مقید به « غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی»که تخلف  بیان شد

منحصر به تخریب، جریمه و تعطیلی  11ماده  13های آن و همچنین بند و تبصره 111اجراهای مقرر در ماده 

اصـالح سـخن   محل کسب، پیشه و تجارت است و در هیچکدام از این مواد سخنی از امکان صدور رای بـه  

گفته نشده است. اصل نیز بر عدم صالحیت این کمیسیون در موارد غیرمصـرح در قـانون اسـت کـه هـم در      

 111رسـد کـه کمیسـیون مـاده     قلمرو و هم در حوزه ضمانت اجراها قابل اعمال است. بنـابراین بـه نظـر مـی    

توانـد  باشـیم کمیسـیون مـی    صالحیت صدور رای مبنی بر اصالح را ندارد. نهایت ارفاق این است کـه قائـل  

ــد. بایســتی توجــه داشــت کــه رای      ــه متخلــف دهــد کــه در صــورت امکــان اصــالح نمای  شــمارهمهلتــی ب

کـه داللـت بـر     عیو صـنا  سـت یز طی، محـ یاراضهیات تخصصی  31/3/1317مورخ  1711171116111113

باشـد و  مـی « نـا عـدم اسـتحکام ب  »امکان صدور رای بر اصالح و رفع خالف دارد، صرفا در خصوص تخلف 

نمایـد کـه   تسری به تخلف حاضر ندارد. ممکن است بیان شود که تفسیر صحیح واژگان قـانون ایجـاب مـی   

فاقد معنا نگردد. اما باید بیان داشت که معنـادار  « عدم امکان اصالح»تبصره را به نحوی تفسیر نماییم که قید 

د اختیار صدور رای به اصالح بدانیم. بلکه مستلزم بودن این قید مستلزم این نیست که حتما، کمیسیون را واج
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این است که اگر امکان اصالح پارکینگ غیرقابل استفاده وجود داشت، کمیسیون در صورتی که مالک آن 

 را اصالح ننمود به اعمال ضمانت اجراهای خود مبادرت نماید. 

استفاده بودن پارکینگ  در خصوص صدور حکم تخریب در تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل .3

که با عنایـت بـه تصـریح بـه صـدور رای بـه جریمـه در خصـوص ایـن          احداثی دو نکته وجود دارد. اول این

که، آیا صدور رای به تخریـب در خصـوص   توان رای به تخریب را جایز شمرد؟ و دوم اینتخلفات، آیا می

مـا و هـم موضـوعا در خصـوص مصـداق      پذیر است؟ به عبارتی دیگر، هـم حک این تخلفات موضوعا امکان

داشتن حکم تخریب در عدم احداث پارکینگ یا غیرقابـل اسـتفاده بـودن آن، شـبهاتی مطـرح و قابـل ذکـر        

 است.

. یکی از مهمترین موضوعات در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن، امکان 1-3

صرفا از امکان صدور رای جریمـه در   1که تبصره  صدور حکم تخریب برای آن است. برخی بر این باورند

تواند رای به جریمه کمیسیون در تخلف عدم احداث می» گوید و این که خصوص تخلف حاضر سخن می

تواند رای به جریمه صادر نکند و رای بـه تخریـب صـادر    کمیسیون می»، داللت بر این ندارد که «صادر کند

و امکـان صـدور رای بـه    « تواند رای بـه جریمـه صـادر نکنـد    میسیون میک»بلکه، دال بر این است که «. کند

جریمه، متناظر بر صدور رای تخریب نیست و الزامی به انتخاب یکی از این دو مجازات وجود ندارد. نظریـه  

 اداره کل حقـوقی قـوه قضـاییه نزدیـک بـه ایـن دیـدگاه اسـت و مقـرر           11/11/1311مورخ  1113/7شماره 

 ایقابل استفاده بودن آن و  ریغ نگ،یدرصورت عدم احداث پارک یستیبایمزبور صرفاً م ونیسیکم»دارد: می

البته این نظر داللت تـامی   .«دینما مهیجر نییبراساس نوع استفاده مبادرت به تع نگیعدم امکان اصالح پارک

م امکان صدور حکم بر این دیدگاه ندارد و صرفا در خصوص تعیین موارد تعلق جریمه است و داللتی بر عد

ابطـال  هیـات عمـومی دیـوان در خصـوص      11/11/1306مـورخ   1301الی 1377تخریب ندارد. رای شماره 

از  یهـائ و ابطـال قسـمت   1303-1303 هـای مربوط به سال زدیشهر  یاسالم یاز مصوبات شورا یهائقسمت

نظر »دارد: دارد و مقرر می نیز روی به سوی دیدگاه فوق ایدیو حم زیمهر یشهرها یاسالم یمصوبات شورا

قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن  111ماده  1به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 

 ...«. و  های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نمودهرا معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون

جرم انگاری عملی بدون تعیین مجازات برای آن معنا ندارد بایستی توجه داشت که همچنانکه در جرایم، 

و اصوال جرم، عملی است که برای آن مجازات تعیین شـده اسـت، در تخلفـات نیـز ایـن امـر حـاکم اسـت.         
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بینـی شـده اسـت. ایـن نیـز بالوجـه       تخلف عملی است که در قانون و مقررات برای آن مجازات اداری پیش

تـوان نهادهـای   اداره داده شود که یا مجازات تعیین کنـد یـا تعیـین نکنـد. مـی     است که برای عملی اختیار به 

بینی نمود، اما بایستی تکلیف مخاطـب را مشـخص نمـود کـه بـاالخره بـا       تخفیف دهنده و معاف کننده پیش

قوه قضائیه داللت  حقوقی کل اداره 3/1/1303مورخ  611/7عمل متخلفانه مواجه است یا خیر. نظریه شماره 

مبنی بـر اینکـه کمیسـیون     111ماده  1و تبصره  3مقررات صدر تبصره »دارد: این موضوع دارد و مقرر می بر

نفـع  تواند رای به اخذ جریمه دهد بدان معنی نیست که در این موارد امکان صدور رای تخریـب ولـو ذی  می

تعیـین جریمـه مشـخص     هـای محاسـبه و  جریمه را پرداخت نکند، وجود ندارد. بلکه در این مقررات مالک

صراحتا دال بر توانایی کمیسیون در صدور رای به جریمه است و نقطه مقابل « تواندمی»واژه «. گردیده است

مـاده   1آن نیز، صدور رای به تخریب است و نه بی مجازاتی. صدور رای تخریب به عنوان اصـل در تبصـره   

سـت کـه اگـر در تخلفـات ارتکـابی، بـه سـبب        تصریح شـده ا  1پذیرفته شده است. همچنین در تبصره  111

مغایرت با اصول ثالثه ضرورت تخریب احراز شود، بایستی حکم بـه تخریـب صـادر شـود و عـدم احـداث       

پارکینگ در موارد متعددی مغایرت تامی با اصول ثالثه )شهرسازی( دارد که ایجابگر صدور حکم تخریب 

 است. 

الذکر هیات عمومی )هرچند کـه در مقـام ابطـال    به رای فوقهرچند صدور رای صرفا به جریمه با عنایت 

تواند مطمح نظر قرار گیـرد، امـا ایـن امـر مغـایر      صادر شده است( که حاکی از رویکرد این هیات است، می

خواهد بود. بنابراین امکان صدور حکم تخریب عالوه بر جریمه در تخلفـات موضـوع بحـث     1حکم تبصره 

 ترجیح دارد. 

شد که به لحاظ حکمی، صدور رای تخریب در خصوص تخلفات عدم احـداث پارکینـگ یـا    . بیان 1-3

بینی شده است. حال باید دید به لحاظ موضوعی، امکان صـدور رای تخریـب   غیرقابل استفاده بودن آن پیش

تـوان پـارکینگی کـه احـداث نشـده اسـت را تخریـب        در خصوص تخلفات فوق وجود دارد یا خیر؟ آیا می

 دیدگاه در این خصوص مطرح است: نمود؟ دو

طبقه، پارکینگ احداث نشده باشد، حکم تخریـب معطـوف بـه کـل      11زمانی که برای ساختمانی  -الف

طبقه صادر شود. ایراد وارد بر ایـن امـر ایـن اسـت کـه       11ساختمان خواهد بود و بایستی حکم تخریب کل 

عمل مجاز و صحیح. چنانچه که در تخلف اضافه مجازات بایستی بر تخلف و عمل غیرمجاز تعلق گیرد و نه 

شود، بلکه بنـای زائـد بـر پروانـه مـورد      ای که صحیح صادر شده است، ابطال نمیبنای زائد بر ارتفاع، پروانه
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گیرد. در فرض حاضر به سبب عدم احداث پارکینگ که تخلف از نوع تـرک فعـل اسـت،    تخریب قرار می

داث، موضوعیت نداشته و الجرم تبدیل به مجازات دیگر که جریمه تعلق مجازات تخریب بر تخلف عدم اح

شود. تعلق مجازات تخریب بر کل ساختمان که مطـابق پروانـه و بـه صـورت مجـاز احـداث شـده        است، می

است، خارج از حد تناسب خواهد بود. اما در خصوص تخلـف غیرقابـل اسـتفاده بـودن پارکینـگ، نخسـت       

ح آن اعطا شود. در صورتی که اصالح غیرممکن باشد، صدور حکم تخریب اینکه بایستی مهلتی برای اصال

تواند به صورت جزئی و برای رفع مانعی که موجـب غیرقابـل اسـتفاده شـدن     قابل بحث است. این حکم می

شود، باشد. اما صدور حکم تخریب کلی جای تردیـد اسـت. پـارکینگی کـه احـداث شـده امـا غیرقابـل         می

شود. قاعدتا در فرض غیرقابـل  حکم تخریب کلی موجب منتفی شدن آن از اساس می استفاده است، اجرای

که موضوع حکـم را منتفـی سـازد. بـر ایـن      استفاده بودن، بایستی حکم صادره منجر به اصالح شود و نه این

توان حکم به تخریب جزئی صـادر  اساس، به نظر در فرض غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی صرفا می

 شود. نمود و در فرض عدم افاقه این قسم از تخریب، مجازات دیگر یعنی جریمه مورد حکم واقع می

دیدگاه دوم بر صحیح بودن صدور حکم تخریب در تخلـف عـدم احـداث پارکینـگ مبتنـی اسـت.        -ب

جاز مطابق این نظر، هرچند که لزوم تعلق مجازات به عمل غیرمجاز صحیح است اما در برخی موارد، عمل م

شود و این استثنا زمانی است که هر دو عمل مجـاز و غیرمجـاز،   به تبع عمل غیرمجاز متعلق مجازات واقع می

ماهیتا عمل واحدی هستند و تفکیک این دو عمل از یکدیگر ممکن نیست و همچنین عمل غیرمجاز مـرتبط  

م احداث پارکینـگ، هرچنـد   سازد. در تخلف عدبا تکلیفی است که عدم انجام آن، کلیت عمل را فاسد می

اند، اما صحیح بـودن سـاختمان   طبقه ساختمان به صورت مجاز و مطابق پروانه احداث شده 11که برای مثال 

احداثی در کلیت آن منوط به انجام تکلیفی به نام احداث پارکینگ بوده است و عـدم انجـام ایـن تکلیـف،     

سـازد. نتیجتـا در موضـوع بحـث، حکـم      فاسـد مـی   بخش دیگر عمل انجام شده )هرچند مجاز نیـز باشـد( را  

پـذیرد و نـه صـرفا عمـل غیرمجـازی کـه حکـم تخریـب در خصـوص آن          تخریب به کلیت عمل تعلـق مـی  

موضوعیت ندارد. اصولی همچون تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قـوانین کیفـری نیـز در ایـن دیـدگاه، بـا       

ی منوط و مشروط به احداث پارکینگ بوده است و عدم عنایت به اینکه مجاز بودن احداث طبقات ساختمان

شود. استدالل فوق در خصوص تخلف غیرقابل اسـتفاده بـودن   سازد، منتفی میاحداث آن، عمل را فاسد می

 پارکینگ نیز صادق است. 
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در خصوص دو نظر و دیدگاه فوق بایستی بیان داشت با عنایـت بـه اینکـه، وجـود ضـرورت تخریـب در       

بنای احداثی با اصول ثالثه موجد الزام در صدور رای تخریـب اسـت، و ایـن ضـرورت در      صورت مغایرت

موضوع بحث یعنی تخلف عدم احداث پارکینگ به صورت موردی قابل احـراز اسـت و ممکـن اسـت نیـز      

احراز نشود، نتیجتا صدور حکم تخریب در مواردی که ضرورت تخریب از منظر اصول ثالثه ایجاب نماید، 

طبقه بدون احداث پارکینگ بـرای آن، تخلـف مزبـور     11اهد بود. برای نمونه در احداث برجی صحیح خو

شـود و مغـایرت بـا اصـول     موجب ایجاد مشکالت شدیدی همچون بارترافیکی شدید در منطقه احداث مـی 

ثالثه تا حد بسیار زیادی محرز است، اما در عدم احداث پارکینگ در خصوص ساختمان یک یـا دو طبقـه،   

ضرورت مزبور چندان محرز نیست. هرچند که با عنایت به لزوم کسـب نظـر کارشـناس در ایـن خصـوص،      

حتی مورد نخست نیز مستلزم اخذ نظر کارشناس خواهد بود. بنابراین نظر نخست و صـحت رای بـه تخریـب    

 در خصوص تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن ترجیح دارد.

دور رای تخریب در خصوص تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابـل اسـتفاده بـودن آن،    بنابراین ص .3

شود که در چه مصادیقی از تخلفات مزبـور بایسـتی رای بـه تخریـب     جایز است. حال این پرسش مطرح می

شود؟ با عنایت به برقراری صالحیت تخییری برای کمیسیون صادر شود و چه زمانی رای به جریمه صادر می

ها، و با توجـه بـه   در تخلف موضوع بحث و حاکمیت اصل تناسب در اعمال این قسم از صالحیت 111ده ما

گیری در خصوص مصادیق بایستی با عنایت به اصل شدیدتر بودن مجازات تخریب نسبت به جریمه، تصمیم

رورت باشـند.  تناسب و عنصر ضرورت مستتر در آن به عمل آید. نتیجتا، آرای تخریب بایستی مبتنـی بـر ضـ   

ای، ضـرورت  برای مثال در عدم احداث پارکینگ یک واحد مسکونی در یک منطقه کـم تـراکم و حاشـیه   

 111چندانی برای تخریب شاید وجود نداشته باشد. در حالی که ضرورت مزبور به نسـبت در عـدم احـداث    

 پارکینگ برج مسکونی، محسوس است. 

احداث پارکینگ در یک مورد ممنوع اسـت و آن زمـانی    امکان صدور رای به جریمه در تخلف عدم .1

است که ضرورت تخریب وجود داشته باشد. چنانچه که ضرورت تخریب وجود داشته باشد، الزامـا بایسـتی   

 رای به تخریب صادر شود. 

مقدار جریمه قابل اخذ در تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن عبـارت اسـت از:    .6

برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربـع فضـای از بـین رفتـه پارکینـگ       1برابر و حداکثر  1 حداقل

. مبلغ مابین این دو، بر اساس دو معیار تعیـین  باشد(متر مربع می 11)مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 
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یت محلی، محـل جغرافیـایی   . منظور از موقعوع استفاده از فضای پارکینگن -1 ،موقعیت محلی -1شود: می

ملک است که عواملی از قبیل موقعیت و امکانات هر محل، موجب تغییر در قیمت آن به نسبت سایر منـاطق  

 آید. مراد از نوع استفاده نیز، نوع کاربری است که در حال حاضر از پارکینگ به عمل می شود.می

 111ماده  ونیسیکم : »هیقوه قضائ یل حقوقاداره ک 11/11/1311مورخ  1113/7مطابق نظریه شماره  .7

در کل، کمیسیون «. دیاقدام نما نگیپارک نیتواند مالک را مکلف کند درخارج از ملک نسبت به تامینم

صالحیت صدور رای مبنی بر الزام متخلف به تامین پارکینگ را ندارد. صالحیت صدور رای به اصالح نیز 

 حث وجود ندارد. چنانچه بیان شد، در تخلفات موضوع ب

ه شهرداری مکلف بـ ، 111ماده  1نکته نهایی، تکلیف شهرداری در وضعیت حاضر است. مطابق تبصره  .0

بنـابراین در صـورت تعیـین جریمـه از سـوی       باشد.اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می

 بود. کمیسیون، شهرداری مجاز به تغییر آن و یا توافق در اخذ آن نخواهد 
 

 قوانین و مقررات مربوط

  1شورای انقالب 12/16/9931قانون شهرداری الحاقی  911ماده  3و  9تبصره 
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  13/13/9919مورخ  193رای شماره  

مستشار شعبه هفتم  یآقا 3/1/03پرونده و مراتب مندرج در مشروحه مورخ اتیبه مجموع محتو تیبا عنا

واقع  نگیاستفاده از پارک تیفیک نهیدر زم نیبا مالک یبر توافق شهردار یمبن یعدالت ادار وانید دنظریتجد

قـانون   111مـاده   یهابصرهبر اعمال دو مجازات متفاوت مقرر در ت یمبن یدر همکف ساختمان و صدور رأ

د بـا احـراز وقـوع    مـاده صـ   ونیسـ یدر کم یدگینقض رس جتاًیو نت یتخلف ساختمان کینسبت به  یشهردار

 7/01/1131تدر پرونـده کالسـه   دنظریشعبه هفتم تجد 11/3/01مورخ  371اشتباه در مدلول دادنامه شماره 

و  شـود یدادنامـه مزبـور نقـض مـ     یعـدالت ادار  وانیقانون د 10بماده  یالحاق 3و  کی یهاتبصره زیبه تجو

 . گرددیمحول م دنظریم تجدبه شعبه پنج دنظریمجدد نسبت به دادخواست تجد میاتخاذ تصم

                                                           
 به پیوست مراجعه شود 1
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بر اعمال دو مجازات متفاوت  یمبنتوسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری  یصدور رأ پیام رای:

ی )عدم تخلف ساختمان کینسبت به  یقانون شهردار 111ماده  یهابصرهمقرر در ت)تخریب و جریمه( 

 باشد.  احداث پارکینگ(، خالف قانون می
 

  12/13/9916مورخ  991رای شماره  

واقـع در محـدوده شـهرها بـه      یاراض نیالزام مالک دیمف یقانون شهردار 111ماده  1حکم مقرر در تبصره 

 نیمقـررات مربوطـه و مبـ    تیـ بر اساس پروانه احداث بنـا بـا رعا   یهر واحد ساختمان یبرا نگیاحداث پارک

و عدم اشغال  ثیح نیا زآنان ا ازینبه منظور رفع  یساختمان یواحدها نیمالک یبرا نگیپارک نیضرورت تام

خـاص   اءیمذکور به منظور قرار دادن اشـ  نیمالک یهایازمندیبه منظور رفع ن زین یسطح معابر و احداث انبار

 نیمـالک  ریـ را بـه غ  نگیو پارک یآپارتمانها که انتقال انبار کیدستورالعمل تفک 16بند  نیدر آن است. بنابرا

مسـتقل هسـتند منـع     نـگ یو پارک یانبـار  یکه خـود دارا  ینیالکبه م ایو  ینمجتمع ساختما کی یآپارتمانها

. باشدیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور نم اراتیبا قانون ندارد و خارج از حدود اخت یرتیکرده است، مغا

در خصوص الزام ســردفتر  11/11/1371مـورخ  13161/33/1در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل  -ب

در آن قـبالً مـورد    ریـ التحروجوه مربوط به حق زیبه منظور وار یدر بانک مل الحسنهرضتتاح حسـاب قبـه اف

متضـمن   نکـه یدستورالعمل مزبور بلحـاظ ا  3/3/06مورخ  116قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره  یدگیرس

ه، ابطـال شـده اسـت.    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بـود  اراتیخارج از حدود اخت یاوضع قاعده آمره

نسـبت بـه    یوجود ندارد و اعتراض شـاک  نهیزم نیمجدد در ا میو اتخاذ تصم یدگیرس یبرا یمورد نیبنابرا

 الذکر است.آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوق

به  ایو  یمجتمع ساختمان کی یهاآپارتمان نیمالک ریبه غ  نگیو پارک یانتقال انبارممنوعیت   پیام رای:

 مغایرتی با قانون ندارد.  ،مستقل هستند نگیو پارک یانبار یکه خود دارا ینیالکم
 

  91/91/9916مورخ  9319الی  9322رای شماره   

قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و  111ماده  1نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره   -و ...

های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکـوم  کمیسیونیا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی 

نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهای آن را مشخص کرده است وضـع عـوارض   

در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین برقراری عـوارض مربـوط بـه اسـتفاده از انشـعاب      
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 نــین انشــعاب فاضـالب و امتیــاز تلفـن کــه جنبــه محلـی ندارنــد و موجــب    نیروهـای آب، بــرق، گـاز و همچ  

گردد، خالف هدف و حکم مقنن است و همچنـین  های بهای حق انشعاب مندرج در حکم مقنن میافزایش

وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکـم  

هـای آن شـورا بـه    دود اختیارات شورای اسالمی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتصریح مقنن دارد، از ح

و  1371قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسـالمی و انتخـاب شـهرداران مصـوب      71شرح ماده 

سایر قوانین مربوط خارج است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمتهای مربوط به برقراری عـوارض از  

ای دارای کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشـعاب و جریمـه تـأخیر در تأدیـه عـوارض بـه شـرح        بناه

شود. به استناد قسـمت  الذکر خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی تشخیص داده میفوق

قـانون دیـوان    31و ماده  11قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده  171دوم اصل 

  .گرددابطال می 1301عدالت اداری مصوب 

عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خالف هدف و حکم مقـنن   خصوصوضع عوارض در پیام رای: 

 است و از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر خارج است.
 

  16/11/9911مورخ  31رای شماره  

 یکـاربر  رییـ تغ نکـه یعالوه بر ا -. ب رسدیحرز بنظر مالذکر مفوق یهاتعارض در مدلول دادنامه -الف 

مقـررات   تیـ و رعا نیمـالک  هیـ بدون موافقت کل یساختمان یهامجتمع یاختصاص یهانگیمشاعات و پارک

 یقـانون شـهردار   111مـاده   1ندارد، اساسـاً حکـم مقـرر در تبصـره      یقانون تملک آپارتمانها وجاهت قانون

از آن  یناشـ  کیـ تراف جـاد یو ا یعمـوم  یاز اشغال فضا یریه منظور جلوگب نگیپارک نیمصرح در لزوم تام

دادنامـه شـماره    نینـدارد. بنـابرا   یشده در مقررات جواز قانون یآن جز در موارد مستثن یکاربر رییاست و تغ

 ینسبت بـه را  یبر رد اعتراض شاک یمبن یرعدالت ادا وانیو هشتم د ستیشعبه ب 1306/ 3/11مورخ  1111

 صیو موافق قانون تشخ حیاست صح یمعن نیا دیکه مف یدر حد یقانون شهردار 111ماده  ونیسیمک یقطع

 ریو سـا  وانیـ شـعب د  یبـرا  یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1مستنداً به بند  یرا نی. اگرددیم

 االتباع است.در موارد مشابه الزم ربطیذ یمراجع ادار

 هیـ بدون موافقـت کل  یساختمان یهامجتمع یاختصاص یهانگیشاعات و پارکم یکاربر رییتغ پیام رای:

 111مـاده   1حکم مقـرر در تبصـره   . ندارد یمقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانون تیو رعا نیمالک
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 کیتراف جادیو ا یعموم یاز اشغال فضا یریبه منظور جلوگ نگیپارک نیمصرح در لزوم تام یقانون شهردار

 ندارد. یشده در مقررات جواز قانون یآن جز در موارد مستثن یکاربر رییز آن است و تغا یناش
 

  91/19/9911مورخ  12رای شماره 

قانون شهرداری، دایر کردن دفتـر وکالـت و مطـب و     11ماده  13با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند 

تـر مهندسـی بـه وسـیله مالـک اسـتفاده تجـاری        دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طالق، دفتر روزنامـه، مجلـه و دف  

شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در امـاکن غیـر تجـاری موکـول نشـده اسـت،       محسوب نمی

مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالـت رسـمی، دفـاتر     11بنابراین بند 

باشد و به استناد بنـد  سی را الزامی کرده است مخالف قانون میرسمی ازدواج و طالق، روزنامه و دفاتر مهند

 .شودقانون دیوان عدالت اداری ابطال می 31و ماده  11ماده  1

برای مطب پزشکان، دفـاتر وکالـت رسـمی، دفـاتر رسـمی ازدواج و      الزام به وجود پارکینگ   پیام رای:

 خالف قانون است.  طالق، روزنامه و دفاتر مهندسی
 

 19/11/9911مورخ  996ماره رای ش  

مـاده   1با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ بـه شـرح تبصـره    

، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 1310قانون شهرداری اصالحی سال  111

 1111111111011771و رای شماره  11/11/1306ـ 1377، 1370، 1371، 1301و  1301بند )و( رای شماره 

در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مـذکور، مصـوبات    16/1/1311 111الی  17و رای شماره  10/11/1311

مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنـابراین بـا لحـاظ    

مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض الذکر و تبعیت از استدالل قانون فوق

شود و بابت حذف یا کسر پارکینگ خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می

قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تـاریخ تصـویب    31و ماده  11و ماده  11ماده  1به استناد بند 

 .داردم میصادر و اعال

مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ  به دلیل مغایرت با  پیام رای:

 باشد.ماده ماده صد قانون شهرداری، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می 1تبصره 
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  93/11/9919مورخ  911رای شماره  

های موضوع تعـارض، ضـوابط و مقـررات    ظر به این که در پروندهاوالً: تعارض در آرا محرز است. ثانیاً: ن

قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسـکونی   111ماده  1مقرر در تبصره 

بینی شده است و مالکـان آنهـا   های ساختمانی صادر شده پیشباید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه

اند که خالف اصول شهرسازی است، بنابراین ختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کردهبعد از احداث سا

کـه بـه رد شـکایت صـادر شـده اسـت        31/1/1311- 1111171113111611به شماره دادنامه  31رای شعبه 

قـانون تشـکیالت و    01و مـاده   11مـاده   1شود. این رای به استناد بنـد  صحیح و موافق مقررات تشخیص می

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری  1311یین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال آ

 .مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است

موضوع و  یبعد از احداث ساختمان خالف اصول شهرساز یبه واحد مسکون نگیپارک لیتبد پیام رای:

 است. یماده صد قانون شهردار کیتبصره 

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات

 91/99/9921مورخ  6131/2 نظریه شماره  

باشـد در  مـی قابل اصالح بـودن آن   ریقابل استفاده و غ ریغ ای نگیاز باب حذف پارک مهیجر»متن نظریه: 

 انیـ و صادر کردن برگ پا مهیرا مکلف به اخذ جر یشهردار ،یقانون شهردار 111ماده  1مورد تبصره  نیا

 نامـه نیـی برابـر آ  شـود یاسـتفاده مـ   111( مـاده  1که از تبصره ) یبه نحو مهینموده است. و اخذ جرساختمان 

 «وصول عوارض خواهد بود. یاجرا

استفاده بودن  رقابلیغ ای نگیعدم احداث پارکاداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص 

نامه اری مکلف به اخذ جریمه برابر آیینقائل به این است که در صورت صدور حکم به جریمه، شهرد آن

 اجرای وصول عوارض و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
 

 13/11/9913مورخ  611/2 نظریه شماره  

توانـد رای بـه اخـذ    مبنی بر اینکه کمیسـیون مـی   111ماده  1و تبصره  3مقررات صدر تبصره »متن نظریه: 

نفـع جریمـه را پرداخـت    د امکان صدور رای تخریـب ولـو ذی  جریمه دهد بدان معنی نیست که در این موار

 «های محاسبه و تعیین جریمه مشخص گردیده است.نکند، وجود ندارد. بلکه در این مقررات مالک
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اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به این است که عدم تصریح به صالحیت کمیسیون ماده 

 ای نگیعدم احداث پارک) 1)احداث بنای بدون پروانه( و  3های صد در صدور رای به تخریب در تبصره

( ماده صد قانون شهرداری، به معنای عدم صالحیت کمیسیون مذکور در صدور استفاده بودن آن رقابلیغ

 باشد.رای به تخریب نمی
 

 91/13/9913مورخ  2/1631 نظریه شماره  

بـر امـاکن    یانتظـام  یرویـ نظارت ن تیربوط به مسئولآن م هیو اصالح ینامه اماکن عمومنیآئ»متن نظریه: 

 یآن هنگـام احـداث بنـا    نیو ضـرورت تـام   یامـاکن عمـوم   نگیپارک -1است.  یبه اعتبار خود باق یعموم

 «محل است. یاست که طبق قانون بر عهده شهردار یبعد از آن از امور ای یاماکن عموم

رکینـگ امـاکن عمـومی، نظـر بـه تکلیـف       اداره کل حقوقی قـوه قضـائیه طـی نظـر فـوق در خصـوص پا      

شهرداری به احداث پارکینگ اماکن عمومی و ضرورت تامین آن در هنگام احداث بنای عمومی یـا بعـد از   

 آن دارد.
 

  13/16/9913مورخ  2/3111 نظریه شماره  

محـل   ،سالن اجتماعات ی،و استفاده از محل آن به صورت انبار نگیدر صورت حذف پارک»متن نظریه: 

 .شـود یمـ  یقـانون شـهردار   111مـاده   1موضوع مشمول مقررات تبصره  ،رهیمد اتیجلسات ه یاستفاده برا

  یقـانون شـهردار   111مـاده   1موضـوع مشـمول تبصـره     یبه واحـد مسـکون   نگیپارک لیدر صورت تبد -1

مـاده   13بنـد   لیـ شود طبق تبصـره ذ  ریتجارت دا ای شهیمحل کسب پ نگیدر محل پارک چنانچه -3. شودیم

 «.شودیعمل م یقانون شهردار 11
 

  13/12/9911مورخ  2/3193نظریه شماره  

احداث شده باشـد موضـوع    یادار ریغ یکار اگر در کاربر انیحداث بنا بعد از صدور پاا -1»متن نظریه: 

مـازاد بـر پروانـه در صـورت عـدم       نـگ یاحـداث پارک  -1اسـت.   یقانون شـهردار  3و  1 یهامشمول تبصره

 «خواهد بود. مهیمشمول جر بیتخر

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص احداث پارکینگ مازاد بر پروانه، در صورت عدم 

  تخریب، نظر به صدور رای به جریمه دارد.
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  11/19/9911مورخ  2/391 نظریه شماره  

 یرجات پروانـه سـاختمان  خـالف منـد   نـگ یمذکور از نظر نداشتن پارک یچنانچه واحدها -1»متن نظریه: 

پرونـده را در    یقـانون شـهردار   111مـاده   1مکلـف اسـت بـر اسـاس تبصـره       یاحداث شده باشد، شهردار

 یدارا یمسـکون  یکـه واحـدها   یدر فرضـ  -1. دیـ عمـل نما  ونیسیمطرح و طبق نظر کم 111ماده  ونیسیکم

دفاتر  جادیاقدام به ا ،یستفاده مسکونا یبه جا داریاست و فقط خر یه ساختمانانالزم طبق مفاد پرو نگیپارک

منتقـل نشـده اسـت حـق دائرکـردن       یملک رسماً بـه و  یتا وقت داریصورت خر نیکرده است در ا یخدمات

 قـانون اسـتفاده   نیـ ااز مقـررات   توانـد یپـس از انتقـال ملـک مـ     ی... را ندارد ولای یدفتر اسناد رسم ایمطب 

 «. دینما 

اسـتفاده بـودن    رقابـل یغ ای نگیعدم احداث پارکنظر فوق در خصوص  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی

، نظر به تکلیف شهرداری به طرح پرونده تخلف عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده صد و اجـرای  آن

 تصمیمات کمیسیون ماده صد دارد.
 

  11/91/9919مورخ  1913/2نظریه شماره  

 نیمالک را مکلـف کنـد درخـارج از ملـک نسـبت بـه تـام        تواندینم 111ماده  ونیسیکم -1»متن نظریه: 

قابل اسـتفاده   ریغ نگ،یدرصورت عدم احداث پارک یستیبایمزبور صرفاً م ونیسیوکم دیاقدام نما نگیپارک

 یشوراها -1. دینما مهیجر نییبراساس نوع استفاده مبادرت به تع نگیعدم امکان اصالح پارک ایبودن آن و 

 یوانتخابات شوراها فی، وظا التیقانون تشک 01وچهارگانه ماده  یس یاز بندها کی چیشهر در ه یاسالم

ضـوابط   نیـی تع اریـ اخت یبا اصـالحات والحاقـات بعـد    1/3/1371کشور وانتخاب شهرداران مصوب  یاسالم

بـه   یفـ یمسـتقل وتکل  اسـت  یمرجع خود یقانون فیوظا طهیدرح 111ماده  ونیسیکم -اًیرا ندارند. ثان مهیجر

فـرض   در -نـدارد. ثالثـاً   یسـال صـدور را   یبر مبنـا  میدائر بر احتساب جرا یاسالم یاز مصوبه شورا تیتبع

باشـد وسـپس    افتـه یشـهر اصـدار    یاسـالم  یبراساس مصوبه شـورا  111ماده  ونیسیکم یاستعالم چنانچه را

 یراحالـت   نیـ ابطـال گـردد درا   یعـدالت ادار  وانیـ د یعمـوم  اتیـ مـذکور در ه  یاسـالم  یمصوبه شورا

 «است. یعدالت ادار وانیقابل اعتراض در د 111ماده  ونیسیکم

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق قائل به ایـن اسـت کـه صـالحیت کمیسـیون مـاده صـد قـانون         

 نـگ یعـدم امکـان اصـالح پارک    ایـ قابل استفاده بـودن آن و   ریغ نگ،یعدم احداث پارکشهرداری در مورد 

است و شوراهای اسالمی شهرها صالحیتی در زمینه تعیین ضـوابط جریمـه مـاده     صرفا صدور رای به جریمه

 .صد قانون شهرداری ندارند





 

 

 مبحث هفتم
 

 ردمعابه داوز بدتج

 





 

 

 

 

 

 طرح بحث

تجاوز به معابر عمومی یکی از تخلفات ساختمانی است که به سبب اهمیـت آن مـورد تصـریح مقـنن در      

عمومی مشابهت با تخلف اضافه بنا دارد.  قانون شهرداری قرار گرفته است. تجاوز به معابر 111ماده  6تبصره 

اما بین این دو تفاوت وجود دارد و تخلف اضافه بنا زمانی است که از سطح اشغال ساختمان یا ارتفاع مجـاز  

گیرد. سطح اشغال ساختمان، قسمتی از کل مساحت ساختمان برای احداث بنا یا ساختمان تخطی صورت می

دارد و در بقیه مسـاحت، جـواز احـداث وجـود نـدارد و بایسـتی بـه        است که جواز احداث ساختمان وجود 

صورت حیاط و فضای آزاد باشد. حال اگر، شخص از سطح اشغال مقرر تخطی نماید و در بخش بیشتری از 

ملک خویش ساختمان احداث نماید، مرتکب تخلف اضافه بنا شـده اسـت. همچنـین، اگـر از ارتفـاع مقـرر       

انجامـد،  فه بنا شده است. حال اگر این اضافه بنا که به تخطی از سطح اشغال میتخطی نماید نیز مرتکب اضا

 در معبر عمومی واقع شود، تخلف تجاوز به معبر عمومی اتفاق افتاده است. 

نماید، اما این تخطی منجـر بـه تجـاوز در    به بیانی دیگر، در یک فرض، شخص از سطح اشغال تخطی می

تخلف اضافه بنا رخ داده است. اما در فرض دیگر، اضافه بنا در سطح اشـغال   معبر عمومی نیست. اینجا صرفا

همزمان است با تجاوز به معبر عمومی و آن زمانی است که حیاط و فضای آزاد ملک کنار معبر عمومی مثل 

ه و کوچه نبوده و ساختمان احداثی در سطح اشغال، کنار معبر عمومی قرار دارد. اینجا هم اضافه بنـا رخ داد 

شود. فرض هم تجاوز به معبر عمومی. از آنجایی که مورد تعدد معنوی تخلفات است، مجازات اشد اجرا می

دیگر نیز این است که تخطی از سطح اشغال رخ نداده است، بلکـه در قسـمت حیـاط و فضـای آزاد ملـک،      

 تخلف تجاوز به معبر عمومی صورت گرفته است. 

مجازات جریمـه آنهـا را مـورد تصـریح قـرار داده اسـت، در خصـوص        ها که مقنن بر خالف سایر تبصره

تخلف تجاوز به معبر عمومی سکوت نموده است. به نظر ضمانت مقرر در تبصره یک )تخریـب یـا جریمـه(    

در این خصوص موضوعیت دارد و کمیسیون در صورت احراز ضرورت بایستی حکم به تخریب و در غیـر  

 اید. صورت حکم به جریمه صادر نماین
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 یدینکات کل

 معابر به تجاوز ظاهرا. است کوچه مانند یعموم معبر در یشرویپ به منجر یبنا اضافه معبر، به جاوز. ت1

 معبر به تجاوز به منجر که است ساختمان ای بنا ینوساز حالت به معطوف صرفا 111 ماده 6 تبصره در مندرج

 که یساختمان پروانه قاعدتا. نمود اعتماد ظاهر نیبد یستینبا اما. شودیم یاصالح یبرها تیرعا عدم و

  هابدان تجاوز و دینمایم را معابر خصوص در یلیتفص طرح در موجود یبرها تیرعا شود،یم صادر

 احداث از بعد اگر که دینمایم اشاره امر نیبد موضوع، نیا بر عالوه 6 تبصره در قانونگذار. کندینم

 آنها ،ینوساز هنگام در یستیبا مالک افتند،ی رییتغ معابر یبرها جتاینت و کرد رییتغ یلیتفص طرح ،یساختمان

 شود، یمتر 10 به لیتبد یمتر 11 معبر مثال یبرا. دهدیم رخ معابر به تجاوز تخلف وگرنه د،ینما تیرعا را

 چه) دیننما تیرعا را مزبور موضوع شخص چنانچه و است الزم ینوساز هنگام در مزبور ضیتعر تیرعا

 .شودیم حاصل یعموم معبر به تجاوز تخلف ،(پروانه مفاد برخالف چه و پروانه بدون

ماده صد قانون شهرداری، تجاوز به معابر شهر را به عنوان یکی از تخلفات شناسایی نموده  6. تبصره 1

یز می شود؟ است. حال آیا منظور از معبر، فقط خیابان ها و کوچه ها است یا شامل فضای سبز و پارک ها ن

هرچند تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید که معابر عمومی در معنی خاص یعنی کوچه ها و 

قانون شهرداری معبر عمومی را در معنایی وسیع تر تعریف نموده  16ماده   6خیابان ها منظور شود اما تبصره 

را نیز در  ها میدانقرار داده است بلکه  ها خیابانروها و و پیاده یهای عموم کوچهو آن را نه تنها شامل 

شمول معابر عمومی قلمداد نموده است. البته متن تبصره مذکور به گونه ای نگارش یافته است که می توان 

اینگونه استنباط نمود که موارد مذکور جنبه تمثیلی داشته و تنها بخشی از معابر عمومی تلقی می شوند. 

می از جمله پارک ها و فضای سبز و سایر اماکن عمومی که محل گذر عمومی هستند، بنابراین اماکن عمو

 ماده صد قرار می گیرند. 6در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرند معبر عمومی محسوب و مشمول تبصره 

می . اگر مالک، نه در طبقه همکف که در طبقات باالتر اضافه بنا داشته باشد و مزاحم تردد در معبر عمو3

ماده صد قانون شهرداری خواهد بود یا نه؟  6نشود ولی روی معبر عمومی سایه ایجاد کند مصداق تبصره 

دانسته است. از » ملک عموم در در مالکیت شهرداری«قانون شهرداری، معابر عمومی را  16ماده  6تبصره 

حازی آن است، تا هر کجا مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای م»قانون مدنی،  30سوی دیگر مطابق ماده 

بنابراین تجاوز به معابر عمومی صرفاً به معنای ایجاد مزاحمت برای تردد در معابر عمومی نیست .«. باال رود... 
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بلکه صرف پیش آمدگی بنای خصوصی و ورود به سطح، زیر سطح و یا باالی سطح معابر عمومی تجاوز به 

 ماده صد قانون شهرداری قرار می گیرد. 6معابر عمومی محسوب شده و مشمول حکم تبصره 

. ضمانت اجرای تخلف تجاوز به معبر، این است که شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری 3

 ارسال نماید. پس، زمانی که فرد مبادرت به نوسازی ساختمان و بنا  111و پرونده را به کمیسیون ماده 

وی در طرح تفصیلی جدید دچار تغییر شده است، اما وی این  نماید و برهای اصالحی امالک و اراضیمی

نماید، شهرداری الزاما بایستی برها را رعایت ننموده و مبادرت به احداث ساختمان خالف برهای مزبور می

ارسال نماید. کمیسیون  111از ادامه عملیات ساختمانی وی جلوگیری نموده و پرونده را به کمیسیون ماده 

های تخریب )در صورت تواند هریک از ضمانتقانون شهرداری می 111ماده  1ابق تبصره مط 111ماده 

وجود ضرورت( یا جریمه را اعمال نماید. برخی معتقدند که کمیسیون بایستی در این موارد صرفا ضمانت 

ه معبر توان مبتنی بر فرض وجود ضرورت تخریب در تخلف تجاوز بتخریب را اعمال نماید. نظر آنان را می

دانست. یعنی، زمانی که به معبر عمومی تجاوزی صورت گیرد، چه یک سانتی متر و چه چندین متر، 

توان رای دیگری صادر نمود. اما ضرورت تخریب در همه مصادیق آن وجود دارد و جز به تخریب نمی

در چنین تخلفاتی،  6بیانگر امکان صدور رای به جریمه است. مطابق تبصره  111ماده  1و  6های نص تبصره

دهد. کمیسیون نیز مطابق نماید و پرونده را به کمیسیون ارجاع میشهرداری از ادامه عملیات جلوگیری می

تواند در صورتی که ضرورت وجود داشت، حکم به تخریب صادر نماید و در صورتی که می 1تبصره 

 ضرورت نداشت، حکم به جریمه صادر نماید. 

ها که قانونگذار شود که چه مقدار جریمه باید اخذ شود؟ در سایر تبصرهرح می. حال این پرسش مط1

حکم به وضع جریمه نموده است، معیار و مقدار آن را مشخص نموده است که هرکدام متفاوت از دیگری 

مورخ  31شماره  هیوحدت رو یرأاست. در خصوص تخلف حاضر بایستی چه مقدار جریمه اخذ شود؟ 

أت عمومی دیوان عدالت اداری داللت بر اخذ جریمه بر مبنای ارزش معامالتی دارد. مطابق هی 11/11/1370

های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی قانون شهرداری و تبصره 111با عنایت به ماده  »این رای: 

ادنامه شماره قانون شهرداری د 111های بدوی و تجدیدنظر ماده به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون

مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق  71/1133شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده کالسه  31/3/1376مورخ  373

پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت 

افق اصول و موازین قانونی ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف، مو
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البته حداقل و حداکثری معین نیست. هرچند که این ایراد وارد است که قانونگذار «. شودتشخیص داده می

مبنا و میزان جریمه مختص هر تخلف را به صورت خاص مشخص کرده است  1و  3و  3و  1های در تبصره

وان از ارزش معامالتی که در تمامی آنها مشترک است تکه قابل تعمیم به دیگری نیست. اما با این وجود می

پذیرد. قابل برداشت نمود که محاسبه جریمه در دیگر تخلفات نیز، بر مبنای ارزش معامالتی صورت می

ها، فراتر یا تواند از حداقل و حداکثر مقرر در تبصرهقبول است اگر که بیان شود میزان جریمه تعیینی نمی

 فروتر رود. 

تعدد معنوی و مادی تخلفات تجاوز به معبر و اضافه بنای مازاد بر مساحت موضوع مهم دیگری  . فرض6

شود و یک نتیجه از عمل است که نیازمند بررسی است. تعدد معنوی زمانی است که یک عمل انجام می

قوق اداری شود، اما عمل مزبور مشمول دو یا چند عنوان متخلفانه است. قواعد تعدد در حمزبور حاصل می

ای که هم مشمول ها، در فرض ارتکاب عمل متخلفانهکامال مشخص نیست. اما مطابق اصول کلی مجازات

تجاوز به معبر است هم مشمول تخلف اضافه بنا، عمل واحد منجر به یک نتیجه شده است و قواعد تعدد 

یدتر بین تخلفات اضافه شود. مجازات شدمعنوی صادق است و در این حالت، مجازات شدیدتر اعمال می

بنا و تجاوز به معبر، دومی خواهد بود. هرچند که صراحت خاصی بر شدیدتر بودن مجازات تجاوز به معبر 

 تر بودن تخطی به منافع عمومی در تخلف تجاوز به معبر،وجود ندارد، اما به جهت ملموس و محسوس

 توان آن را شدیدتر از تخلف اضافه بنا دانست. می 

مادی نیز زمانی است که دو یا چند عمل متخلفانه انجام شود یا یک عمل انجام شود که منجر به دو تعدد 

ها است و تا زمانی که نص قانونی بر عدم یا چند نتیجه شود. در تعدد مادی تخلفات، اصل بر تعدد مجازات

ازات خاص خود را خواهد شود و نتیجتا هر تخلفی، مجتعدد نداشته باشیم، هر عملی موجب نتیجه مجزا می

داشت. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نص صریح مبنی بر عدم تعدد وجود دارد اما در خصوص 

تخلفات ساختمانی چنین نصی موجود نیست. بنابراین تعدد تخلف تجاوز به معبر، موجب تعدد مجازات 

 خواهد بود. 

اثر رعایت برهای اصالحی جدید است. استدالل . نکته دیگر، دریافت بهای اراضی عقب نشینی شده در 7

شود، تملکی برخی بر این است که در حالتی که فرد با رعایت برهای اصالحی، مجبور به عقب نشینی می

صورت نگرفته است که شهرداری مکلف به پرداخت بهای تملک باشد. استدالل دیگر این است که اجبار 
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باری از ملک خویش، تملک است و معنایی دیگر بر آن مترتب به رعایت برهای اصالحی و عقب نشینی اج

 نیست. 

مورخ  173نظر نخست مبنای قابل قبولی ندارد. شاید استناد این دسته به رأی وحدت رویه شماره 

اراضی توسط اشخاص به نهادهای  تملیکهیأت عمومی دیوان عدالت اداری  باشد که  11/11/1311

داند و منتفی شدن ضرورت در چنین مواردی را موجب ابطال حاکمیت نمی ناشی از اعمالتملک دولتی را 

داند،  که البته استناد مذکور صحیح نیست. الزام به رعایت برهای اصالحی و عقب نشینی، طرح مصوب نمی

قانون شهرداری و طرح تفصیلی مربوط است و ماهیتا جزو  111ماده  6ناشی از تکلیف مقرر در تبصره 

. تملک رایگان نیز جز در صورت تجویز قانونگذار وجود ندارد و بایستی مابه ازای اراضی تملک نیست

تملک شده پرداخت شود. حتی در صورت تملیک بودن نیز، تملیک رایگان نیست و بایستی عوض آن 

 پرداخت شود.

د. مطابق اداره کل حقوقی قوه قضائیه داللت بر نظر نخست دار 1/6/1300مورخ  3363/7نظریه شماره 

های مصوب، چنانچه مالکین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح»این نظر: 

قانون  111ماده 6برهای اصالحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصالحات و عقب نشینی موضوع تبصره 

ر اجرای طرح واحداث ساختمان در توانند بهای آن قسمت از زمین را که در اثشهرداری را انجام دهند، نمی

قرار گرفته، از شهرداری مطالبه کنند ولی اگر شهرداری راساً  -خیابان یا کوچه و مانند آن -تعریض معبر

را برابر ضوابط مربوط  اقدام به تملک زمین یا ملک شهروندان و تعریض معبر بنماید، باید قیمت آن

 این اداره کل نیز داللت بر این امر دارد.  10/7/1300مورخ  3117/7نظر شماره «. بپردازد

هیچ مبنایی برای تفکیک مذکور در نظریه فوق وجود ندارد. در حالت نخست نیز مالک نه از سر اختیار  

مورخ  3117/7شماره نماید. بر این اساس نهاد مزبور در نظریه بلکه اجبار قانونی است که عقب نشینی می

 یدر اجرا یاراض کیچنانچه شارع در اثر تفک »دارد: اصالح کرده و بیان میرویکرد پیشین را  11/1/1311

است و  یبوجود آمده باشد، شارع متعلق به شهردار 11/3/1333مصوب  یقانون شهردار 111ماده 

داده شده باشد،  10/1/11 خیبعد از تار کیتفک یکند. اگر تقاضایدر قبال آن پرداخت نم یوجه یشهردار

طرح  یخواهد بود. چنانچه شارع در اجرا یمجر 10/1/11مصوب  یقانون شهردار 111ماده  قانون اصالح

امالک و  ه،یابن میبوجود آمده باشد مقررات قانون نحوه تقو ابانیخ ضیبر تعر یمبن یمصوب شهردار

 یاز طرف شهردار ضیاجرا گردد. چنانچه طرح تعر دیبا 10/0/1371ها مصوب یشهردار ازیمورد ن یاراض
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با  یشهردار یاز سو یاساس صدور پروانه ساختمان نیوبر هم دهیرس بیبه تصو کنیل دهیاعالم واجرا نگرد

 حاکم بر موضوع بوده و نیدر مقام اعمال قوان یاقدام شهردار نیلذا ا رفتهیصورت پذ ضیطرح تعر تیرعا

وز ملک که در طرح عادله ر یبها افتیمالک مستحق در یقانون شهردار 111ماده  6به موجب تبصره 

نیز تکرار و  16/6/1311مورخ  1101/7مفاد این نظر در نظریه شماره  .«باشدیاست م رفتهقرار گ ضیتعر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دال بر لزوم  13/11/1306 مورخ 1311شود. رای شماره تاکید می

 پرداخت بهای امالک تملکی به سبب تعریض است. 

همچنین، اعطای تراکم اضافی یا تشویقی در قبال رعایت برهای اصالحی و عقب نشینی . نکته دیگر 0

ها در های اجرایی و شهرداریاست. رعایت برهای اصالحی و عقب نشینی، ماهیتا تملک است و دستگاه

را پرداخت نمایند. در قوانین مربوط از  یا بهای اراضی یا معوضقبال تملک اراضی اشخاص مکلفند که 

عطای امتیازاتی همچون تراکم اضافی و تشویقی در قبال عقب نشینی سخنی بیان نشده است. اما دلیل ا

است که مندرج در ماده واحده  عنصر توافقصحت اعطای تراکم اضافی به مالک در قبال عقب نشینی، 

این ماده واحده، است. مطابق  1371مصوب  هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میقانون نحوه تقو

شود. نتیجتا در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و امالک و اراضی پرداخت می

توانند توافق نمایند که تراکم اضافی در قالب توافق پرداخت شود. بنابراین پرداخت شهرداری و مالک می

دم رضایت مالک به دریافت تراکم، اجباری تراکم اضافی در قبال عقب نشینی صحیح نیست و در صورت ع

 بایستی بهای ملک تملک شده یا معوض آن به وی پرداخت شود. 

الذکر، این است که تجویز اعطای تراکم اضافی یا تشویقی در قبال . نکته مهم در خصوص نکته فوق1

شهرسازی قانون تاسیس شورای عالی  1عقب نشینی از ملک توسط مالک بایستی به تصویب کمیسیون ماده 

قانون  1ماده  3است )بند  1و معماری برسد. اعطای تراکم ساختمانی در صالحیت انحصاری کمیسیون ماده 

 یشورا سیقانون تأس 1؛ ماده 1313مصوب  تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

یون مزبور، صالحیتی در (. شهرداری بدون تصویب کمیس1311مصوب  رانیای و معمار یشهرساز یعال

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(.  1/7/1301مورخ  316رأی شماره اعطای این تراکم ندارد )

. به فرض مجاز دانستن اعطای تراکم تشویقی در قبال رعایت برهـای اصـالحی و عقـب نشـینی، تعلـق      11

ص واقع در محـدوده قـانونی   عوارض به تراکم اعطایی صحیح نیست. مبنای تعلق عوارض، درآمدهای اشخا

شهر است. زمانی که شخص بر اثر طرح تعریض یا اجرای هر طرح عمومی دیگر، بخشی از زمین خود را از 
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شود، در واقـع هـیچ درآمـد جدیـدی کسـب      دهد و در قبال آن، بهای زمین یا معوض پرداخت میدست می

این معنی که تراکم اعطایی، ما به ازای امالک  نماید. در تراکم اعطایی نیز  وضع به همین منوال است بهنمی

و اراضی تملک شده وی است و حتی عموما ارزش آن، کمتر از ارزش اراضی تملک شده است. بنـابراین،  

 شود که بتوان بر آن عوارض وضع نمود. هیچ درآمدی نصیب فرد نمی

ع آن، مستفاد از اصول حاکم . جمع دو تخلف اضافه بنا و تجاوز به معبر ممکن است و در صورت وقو11

بر حقوق جزا، تعدد معنوی اتفاق افتاده است. در حالت فوق، یک عمل انجام شده است که واجد دو عنوان 

باشد. مجازات اعمالی در این حالت، مجازات اشد است. با عنایت به اینکه اهمیت تخلف تجاوز متخلفانه می

عمده مصادیق آن نیز مواجه با حکـم تخریـب اسـت، بنـابراین      تر از اضافه بنا است وبه معبر عمومی ملموس

 اشدتر از اضافه بنا بوده و بایستی مالک قرار گیرد. 
 

 قوانین و مقررات مربوط

 9قانون شهرداری 911ماده  6و  9های تبصره 

  قانون شهرداری   919ماده  3و  9و تبصره های 16ماده 

تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی میشهرداری  -(17/11/1331)الحاقی  16ماده 

و رفع نیازمندیهای عمومی الزم باشد و ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصالحات شهری 

باید تمام یا قسمتی از اراضی یا امالک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات 

 استفاده نماید.  1311ابر مصوب سال توسعه معقانون 

هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها  -(17/11/1331)الحاقی  1تبصره 

برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن  و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور

 ده استفاده خواهند نمود. شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ما

سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و امالک و ابنیه ای داشته  -(17/11/1331)اصالحی  1تبصره 

باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و 

 ابنیه را بالعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

                                                           
 به پیوست مراجعه شود 1
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در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت  -(17/11/1331)الحاقی  3 تبصره

انجام معامله مانع اجرای نقشه خودداری مالک از 1311قانون توسعه معابر مصوب سال  3ماده  1تبصره 

ف خود شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا امالک را بمنظور عملیات عمرانی بتصر

 درآورد. 

 17/11/1331منسوخه  - 3تبصره 

در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و  -(17/11/1331)الحاقی  1تبصره 

نرسیده باشد اقدامات و عملیات میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت

باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور  شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری

مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت  دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت نمایندگان

یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب  غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک

 د یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.و معرفی کارشناس خو

 نسبت به امالکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت

تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید  مجلس مزبور آثارمجلس تنظیم میگردد و در صورت 

 میگردد.

ملک خود اقدام  مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبتتواند با ارائه صورت مدعی مالکیت می

 و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

روها و خیابانها و بطور کلی های عمومی و میدانها و پیاده اراضی کوچه -(17/11/1331)الحاقی  6تبصره 

باغهای عمومی و گورستان های عمومی و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وها و  معابر و بستر رودخانه

درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و 

 مالکیت شهرداری است.در

بالمانع  ها واقع در محدوده شهرها ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه

ها قبالً نظر وزارت  عملیات عمرانی در بستر رودخانه است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه

 آب و برق را جلب نمایند

 ...  -111ماده 
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( و معابر و شوارع عمومی و اراضی 3(ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره )10/11/1311)الحاقی 3تبصره

شود، متعلق به شهرداری است و فراز و صدور سند مالکیت ایجاد میخدماتی که در اثر تفکیک و ا

 وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.شهرداری در قبال آن هیچ 

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، 

 ل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادشهرداری می
 

  و عمران  ی( قانون نوساز91قانون اصالح ماده ) ییاجرا نامهنییآ 9بند ج ماده

 رانیوز اتیه 91/13/9911ی مصوب شهر

هـا و بـه طـور کلـی گـذرهای      روها و خیابانها، پیادههای عمومی، میدانمعابر عمومی: اراضی کوچه -ج

( قانون 111گیرد و یا در اجرای ماده )حدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار میعمومی واقع در م

 .شهرداری به تملک شهرداری درآمده است
 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  19/91/9926مورخ  916شماره رای  

از  شیاث بنـا بـ  در خصوص احـد  یو شهردار یشاک نیفقدان توافق ب ایدر خصوص وجود  کهنینظر به ا

مالحظـه   قیـ احـداث بزرگـراه مـدرس از طر    ریواقـع در مسـ   نیاز زمـ  یقسمت متیحد تراکم مقرر در قبال ق

مجاز  راکممساحت ساختمان احداث شده با حداکثر ت یصدور پروانه و مکاتبات انجام شده و بررس یتقاضا

 616اسـت لـذا دادنامـه شـماره      مـده ایبه عمل ن یکاف قاتیو تحق یدگیرس یصدور پروانه ساختمان خیدر تار

 وانیـ قـانون د  10بـه مـاده    یالحـاق  1و  1 یهـا مستنداً بـه تبصـره   وانینظر د دیاول تجد أتیه 3/6/76مورخ 

 .گرددینظر محول م دیتجد 1به شعبه  یدگینقض و رس یعدالت ادار

معـوض صـورت    با پرداخت بهای آن یا اعطای دیباتملک اراضی و امالک توسط شهرداری  پیام رای:

، 1371مصوب  هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میقانون نحوه تقوگیرد. البته مطابق ماده واحده 

 تواند صورت گیرد.توافق دیگری بین شهرداری و مالک می
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  13/11/9921مورخ  31شماره رای 

های آن و اصـول و قواعـد حـاکم برکیفیـت رسـیدگی بـه       و تبصره قانون شهرداری 111با عنایت به ماده 

 373قانون شهرداری دادنامه شماره  111های بدوی و تجدیدنظر ماده ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون

حقیـق  مبنـی بـر لـزوم رسـیدگی و ت     71/1133شعبه نـوزدهم دیـوان ، در پرونـده کالسـه      31/3/1376مورخ 

پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت 

ساختمان و تعیین جریمـه بـر مبنـای ارزش معـامالتی زمـان وقـوع تخلـف، موافـق اصـول و مـوازین قـانونی            

شعب دیـوان   برای قانون دیوان عدالت اداری 11این رای به استناد قسمت اخیر ماده  .شودتشخیص داده می

 .د مشابه الزم االتباع استارو سایرمراجع ذیربط در مو

ملک و  تیمحل و موقع رامونیپ قیو تحق یدگیماده صد مستلزم رس ونیسیدر کم یدگیرس پیام رای:

 زمان وقوع تخلف است. یارزش معامالت یبر مبنا مهیجر نییقدمت ساختمان و تع صیتشخ
 

  92/11/9913مورخ  23-29شماره رای  

عنه در خصوص ضرورت تعریض معبر عمومی و صدور پروانه با توجه به مندرجات الیحه جوابیه مشتکی

نشینی الزم به شرح احداث بنای تجاری با رعایت عرض معبر مزبور و اینکه احداث بنای تجاری بدون عقب

مـورخ   1111پروانـه احـداث بنـای تجـاری مجـوز قـانونی نداشـته اسـت، دادنامـه قطعـی شـماره             مندرج در

شعبه ششم بدوی دیوان که اعتراض شاکی نسبت به رأی کمیسیون ماده صد قـانون شـهرداری    13/11/1371

را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عـرض معبـر مـردود اعـالم     

قانون دیوان عـدالت اداری بـرای    11اشته، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده د

  .االتباع استشعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

در صورت تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض معبـر،   پیام رای:

 .ستیماده صد وارد ن ونیسیکم یاعتراض به رأ
 

  11/12/9913مورخ  316شماره رای 

قانون  1 ماده ونیسیکم 11/11/1367بخشنامه مورد اعتراض بر اساس صورتجلسه مورخ  نکهیبه ا نظر

اشخاص پس  امالک تراکم نییمستقر در مشهد متضمن تع رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیتأس

 1ماده  ونیسیابالغ مصوبه کم مقام مشهد در یگذر بوده و شهردار ضیر طرح تعراز آنها د یاز وقوع قسمت

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8939
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8939
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1016
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1016
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 نیو ابالغ کرده است، بنابرا میمزبور را تنظ بخشنامه رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیقانون تأس

 .باشدینم زیمربوط ن یقانون اراتیحدود اخت از با قانون ندارد و خارج یرتیمغا

 یعـال  یشـورا  سیقـانون تأسـ   1ها و عرض معابر با کمیسیون ماده میزان تراکم ساختمان تعیین پیام رای:

 ی ایران است و تصمیمات و اقدامات شهرداری باید در راستای این مصوبه صورت گیرد.و معمار یشهرساز
 

  11/99/9913مورخ  232شماره رای  

دیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده مستشار شعبه دوازدهم تج 17/11/1301با توجه به مشروحه مورخ 

مبنی بر احداث بنای مسکونی در حد طبقات ملک شاکی و بیشتر از آن که بلحاظ عدم ضرورت قلـع بنـا از   

 قانون شهرداری تخریب نشده و ابقاء گردیده است 111های ماده طریق تعیین جریمه قانونی بر اساس تبصره

مذکور توجیه نشده و در این خصوص رسـیدگی و تحقیـق کـافی    و اینکه علل و جهات تفاوت و تبعیضات 

شـعبه دوازدهـم    16/11/1303 مـورخ   1311بعمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شـماره  

اصالحی قانون دیـوان   10الحاقی به ماده  3های یک و تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکی مستنداً به تبصره

 شود.نامه مزبور نقض میعدالت اداری داد

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مکلف به رعایت اصل برابـری در صـدور رای مـی باشـد.      پیام رای:

علل و جهات تفاوت و بنابراین صدور آراء متفاوت برای بناهایی که دارای شرایط یکسان هستند بدون ذکر 

 باشد.اری در دیوان می، از موارد نقض آراء کمیسیون ماده صد قانون شهردتبعیضات
 

  93/91/9916مورخ  9319شماره رای  

مصـوب   هـا یو شـهردار  یدولتـ  یهـا امالک واقـع در طـرح   تیوضع نییصراحت ماده واحده قانون تع به

مکلفند در صـورت   هایمندرج در ماده مذکور از جمله شهردار یو مؤسسات عموم یدولت یواحدها 1367

 هایرو شهردا یدولت یهاو امالک واقع در طرح یزم نسبت به تملک اراضال یقانون طیتحقق و اجتماع شرا

 تیـ مسـاحت واقـع در طـرح و رعا    زانیـ پرداخـت بهـاء روز ملـک فـارغ از م     ایمعوض و  نیزم یبا واگذار

بـه   . بنـا نـد یاقـدام نما  1371مصـوب   هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میمقررات قانون نحوه تقو

و  31 نیمشروع و آثار مترتب بر آن حسـب مـادت   تیو اعتبار مالک طیبه اصل تسل تیالذکر و عناجهات فوق

آن  ،درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنـوان غرامـت   11بر پرداخت  یوضع قاعده آمره مبن ،یقانون مدن 31

 اراتیـ ود اختقـانون و خـارج از حـد    ریمغا ضیتعر ریاز آن در مس شیب ایدرصد ملک  31هم به شرط وقوع 
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بـه شـرح مـنعکس در نامـه      ریـ شهر مال یاسالم یمصوبه شورا نی. بنابراشودیداده م صیمربوط تشخ یقانون

احکـام مقـنن در    یشهر مزبـور کـه متضـمن نفـ     یاسالم یشورا سیرئ 11/16/1301ش/م مورخ 116شماره 

مـاده   کیـ و بند  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 171خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل 

 .گرددیابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 31و ماده  11

 ایمعوض و  نیزم یبا واگذار هایرو شهردا یدولت یهاو امالک واقع در طرح یتملک اراض پیام رای:

امالک  تیوضع نییمقررات قانون تع تیمساحت واقع در طرح و رعا زانیپرداخت بهاء روز ملک فارغ از م

 ازیـ مورد ن یامالک و اراض ه،یابن میقانون نحوه تقوو  1367مصوب  های و شهردار یدولت یهاع در طرحواق

 گیرد. صورت می 1371مصوب  هایشهردار
 

  93/91/9911مورخ  329شماره رای 

هـای  ... نظر به این که در اجرای الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجـرای برنامـه  

های موضوع تعارض به سـازمان آب و  اراضی شکات پرونده 1310ی، عمرانی و نظامی دولت مصوب عموم

فاضالب استان تهران توسط خود آنان تملیک شده است بدین معنا که تملک ناشی از اعمال حاکمیت نبوده 

ازدهم در است تا در اثر عدم ضرورت اجرای طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراین رأی شـعبه یـ  

 ، مبنی بر رد شکایت شاکی در این حد صحیح و موافق قانون است.13/1/1307مورخ  1331دادنامه شماره 

را فراهم  تیاز اعمال حاکم یناش هایطرح صرفاً موجبات ابطال تملک یعدم ضرورت اجرا پیام رای:

 آورد.یم

 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  19/116/9911مورخ  9963/2نظریه شماره  

هـای  چنانچه مالکین هنگام نوسازی و یـا احـداث سـاختمان برابـر پروانـه سـاختمانی و طـرح       »متن نظریه: 

 111مـاده  6مصوب، برهای اصالحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصالحات و عقـب نشـینی موضـوع تبصـره     

ر اثـر اجـرای طـرح واحـداث     توانند بهـای آن قسـمت از زمـین را کـه د    قانون شهرداری را انجام دهند، نمی

قرار گرفتـه ، از شـهرداری مطالبـه کننـد ولـی اگـر        -خیابان یا کوچه و مانند آن -ساختمان در تعریض معبر

را برابر ضوابط  شهرداری راساً اقدام به تملک زمین یا ملک شهروندان و تعریض معبر بنماید، باید قیمت آن

 . «مربوط بپردازد
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ه طی نظر فوق در خصوص تعریض معابر قائل به این است که شهرداری تنهـا  اداره کل حقوقی قوه قضائی

در صورتی که راسًا اقدام به تملک زمین نماید بایـد قیمـت آن را بپـردازد. بنـابراین عقـب نشـینی داوطلبانـه        

های مصوب، مـالکین را بـه دریافـت قیمـت امالکـی کـه بـه طـرح         مالکین مطابق با پروانه ساختمانی و طرح

 سازد.ی یا معبر اضافه شده است، محق نمیعموم
 

  11/12/9911مورخ  3312/2نظریه شماره  

معبر هم باشد مالک موظف  ضیحادث شده باشد و ملک مذکور در تعر یدر معبر یاگر ملکمتن نظریه: 

 باشد.یغرامت هم نم افتیبه رها نمودن آن قسمت از ملک خود بوده و مستحق در

ئیه طی نظر فوق در خصوص تعریض معابر قائل به این است که در صورت اداره کل حقوقی قوه قضا

گونه غرامتی هم قرار گرفتن ملکی در طرح تعریض معابر، مالک موظف به عقب نشینی است و مستحق هیچ

 باشد!نمی
 

  91/11/9911مورخ  3912/2نظریه شماره  

مصــوب  یقــانون شــهردار 111مــاده  یدر اجــرا یاراضــ کیــچنانچــه شــارع در اثــر تفک»مــتن نظریــه: 

-یدر قبال آن پرداخت نم یوجه یاست و شهردار یبوجود آمده باشد، شارع متعلق به شهردار 11/3/1333

 یقـانون شـهردار   111داده شده باشد، قانون اصالح مـاده   10/1/11 خیبعد از تار کیتفک یکند. اگر تقاضا

 ابانیخ ضیبر تعر یمبن یطرح مصوب شهردار یخواهد بود. چنانچه شارع در اجرا یمجر 10/1/11مصوب 

هـا مصـوب   یشـهردار  ازیـ مـورد ن  یامـالک و اراضـ   ه،یـ ابن میبوجود آمده باشد مقـررات قـانون نحـوه تقـو    

 بیبه تصو کنیل دهیاعالم واجرا نگرد یاز طرف شهردار ضیاجرا گردد. چنانچه طرح تعر دیبا 10/0/1371

 رفتـه یصورت پذ ضیطرح تعر تیبا رعا یشهردار یاز سو یناساس صدور پروانه ساختما نیبر هم و دهیرس

قـانون   111مـاده   6به موجـب تبصـره    حاکم بر موضوع بوده و نیدر مقام اعمال قوان یاقدام شهردار نیلذا ا

 «باشد.یاست م رفتهقرار گ ضیعادله روز ملک که در طرح تعر یبها افتیمالک مستحق در یشهردار

طی نظر فوق در خصوص تعریض معابر قائل به این است که در صورتی که  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات قانون نحوه خیابان در اجرای طرح مصوب شهرداری مبنی بر تعریض خیابان ایجاد شده باشد، 

باشد. اگر پس از تصویب حاکم می 10/0/1371ها مصوب یشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میتقو
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هرداری مطابق با طرح مذکور اقدام به صدور پروانه ساختمانی کند، مالک به موجب تبصره طرح تعریض، ش

 باشد.ماده صد قانون شهرداری مستحق دریافت بهای عادله روز ملک می 6
 

  16/16/9919مورخ  9111/2نظریه شماره  

 ابـان یخ ضیتعـر  یبـرا  یطرح مصوب شـهردار  یدر اجرا ینیچنانچه الزام مالک به عقب نش»متن نظریه: 

اجرا گردد اما  دیبا 71مصوب  هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میمقررات قانون نحوه تقو باشد،

 اسـاس  نیو بـر همـ   دهیرسـ  بیبه تصو کنیل دهیاعالم و اجرا نگرد یاز طرف شهردار ضیچنانچه طرح تعر

 ضیطـرح تعـر   تیـ جهت رعا یننشیبه عقبهمراه با الزام مالک  یشهردار یاز سو یصدور پروانه ساختمان

 6حاکم بر موضوع بوده و بموجـب تبصـره    نیدر مقام اعمال قوان یاقدام شهردار نیباشد، ا رفتهیصورت پذ

قـرار گرفتـه    ضیتعـر  رحعادله روز ملک که در طـ  یبها افتیمالک مستحقق در ،یقانون شهردار 111ماده 

 . «باشدیاست، م

طی نظر فوق در خصوص تعریض معابر قائل به این است که الزام مالک به  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 71مصوب  هایشهردار ازیمورد ن یامالک و اراض ه،یابن میقانون نحوه تقوعقب نشینی، مشمول مقررات 

خواهد بود. همچنین در صورتی که طرح تعریض تصویب شده  و اعالم و اجرا نشده باشد ولی شهرداری 

طرح پروانه ساختمانی صادر نماید، مالک نسبت به میزان عقب نشینی  مستحق دریافت بهای  مطابق با این

 عادله روز خواهد بود.
 

  91/19/9919مورخ  33/19/2نظریه شماره  

اعالم کرده  1300مصوب  یو عمران شهر یقانون نوساز یاصالح 11اوالً: قانونگذار درماده »متن نظریه: 

 یاز معـابر عمـوم   یقسمت ای( تمام یلیتفص -)جامع یمصوب شهر یهاطرح یجراا جهیاست که هرگاه در نت

 هنباشـد، آن قسـمت متعلـق بـ     یو حقـوق  یقیاشخاص حق ایاوقاف  تیو در مالک دیدرآ« متروک»به صورت 

ماده  موضوع ماده واحده مذکور، همان گونه که در بند)ج( «یمعابر عموم»خواهد بود و منظور از  یشهردار

-ادهیـ هـا، پ دانیم ،یعموم یهاکوچه یاراض»آمده است:  11/3/1311نامه قانون موصوف مصوب نییآ کی

شهر که مورد استفاده عموم قرار  میواقع در محدوده و حر یعموم یگذرها یها و به طور کلابانیروها و خ

 نیبنـابرا  .شـد با-ی، مـ «درآمـده اسـت   یبه تملک شهردار یقانون شهردار 111ماده  یدر اجرا ایو  ردیگیم

واقـع در   یو افـراز اراضـ   کیـ شـده در اثـر تفک   جادیالذکر اعم از معابر ادر ماده واحده فوق «یمعابر عموم»

اسـت   10/1/1311مصوب  یقانون شهردار 111ماده  حشهرها موضوع ماده واحده اصال میحر ایمحدوده و 



 171//   تجاوز به معابر -هفتم مبحث 

 

 

و افـراز   کیـ حاصـله در اثـر تفک   یوممعـابر و شـوارع عمـ    رالذکریماده واحده اخ 3و لکن به موجب تبصره 

متروک »االشاره نامه فوقنیآئ 1است. ضمناً برابر ماده  یموضوع ماده واحده مزبور، متعلق به شهردار یاراض

و  یشـهردار  صی( بـا تشـخ  یلی)جامع و تفص یمصوب شهر یهاطرح یفقط پس از اجرا یشدن معابر عموم

 ای نیزم متیق افتیامالک با در نگونهیا نی: اگر مالکاًیثان«. باشدیقابل احراز م یوزارت راه و شهرساز دییتا

 یصـورت  نیدر چنـ  نـد یخـود نما  تیاز سند مالک ینیمبادرت به کسر مقدار عقب نش یاخذ تراکم از شهردار

شـوند. لکـن چنانچـه بـدون     ینمـ  یو عمران شهر یقانون نوساز یاصالح 11مذکور در ماده  استثناء مشمول

از سـند   ینیاخذ تراکم مبادرت به اقدام مزبور نمـوده باشـند )کسـر مقـدار عقـب نشـ       ای نیزم متیق افتیدر

باشـد  یمـ  یکسـر  رمقـدا  مـت یمزبور، مکلف به پرداخت ق نیمالک ینیدر قبال عقب نش ی(، شهردارتیمالک

شده  ادی یاصالح 11پرداخت نشده باشد، استثناء مذکور در ماده  مت،یکه ق یمادام یحالت نیدر چن نیبنابرا

مصـداق   صیحال تشـخ  نیهاست. با اآن تیمکلف به جلب رضا یشود و شهرداریم نیمالک نگونهیشامل ا

مصـوب   یشـهر  نیقـانون زمـ   11ماده  کیکننده به موضوع است. ثالثاً: طبق تبصره  یدگیبرعهده مرجع رس

و  یو هـاد  یلیتفصـ جـامع و   یهـا بـا طـرح   یدولتـ  یاراض یو شهرساز یکیتفک یهانقشه قیفقط تطب 1366

قرار گرفته است، لذا طبق  یبه عهده وزارت راه و شهرساز «یقانون شهردار 111موضوع ماده »آن  بیتصو

 احـداث   یاراضـ  کیـ کـه در اثـر تفک   یو شوارع عموم ابر(، معهی)قبل از اصالح رالذکریاخ ینص ماده قانون

معـابر   تیـ در بـاب اعـاده مالک   یه و شهرسـاز شـائبه ادارات را  نیها اسـت، بنـابرا  یشود متعلق به شهرداریم

 «شده است. ادیمتروکه به آن ادارات، مخالف مقررات 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص تعریض معابر قائل به این است که در صورتی که 

از سند  ینیشمبادرت به کسر مقدار عقب ن یاخذ تراکم از شهردار ای نیزم متیق افتیامالک با در نیمالک

و عمران  یقانون نوساز یاصالح 11مذکور در ماده  استثناء مشمول یصورت نیدر چن ندیخود نما تیمالک

اخذ تراکم مبادرت به اقدام مزبور نموده باشند  ای نیزم متیق افتیشوند. لکن چنانچه بدون درینم یشهر

مزبور، مکلف به پرداخت  نیمالک ینینشدر قبال عقب  ی(، شهردارتیاز سند مالک ینی)کسر مقدار عقب نش

پرداخت نشده باشد، استثناء مذکور  مت،یکه ق یمادام یحالت نیدر چن نیباشد بنابرایم یکسر رمقدا متیق

   هاست. آن تیمکلف به جلب رضا یشود و شهرداریم نیمالک گونهنیشده شامل ا ادی یاصالح 11در ماده 
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 طرح بحث

اند نوع کاربری ها مکلف شدهقانون شهرداری، شهرداری 11ماده  13مطابق تبصره بند  با عنایت به اینکه

شود را در پروانه ساختمانی ذکر کنند، تغییر کاربری ساختمان هر ساختمانی که در محدوده شهر احداث می

شهرداری،  محسوب شده و مطابق تبصره مذکور و ماده صد قانون« تخلف از مفاد پروانه»بر خالف پروانه، 

کمیسیون ماده صد مکلف به رسیدگی به این نوع تخلف شده است. تغییر کاربری ممکن است به دو 

صورت محقق شود: گاهی با هدف تغییر کاربری، ساختمان بر خالف مفاد پروانه و مطابق با کاربری غیر 

بر خالف کاربری که مجاز صورت می گیرد و گاهی ساختمان مطابق مفاد پروانه صورت می گیرد و تنها 

 در پروانه تعیین شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. 

منطقه قانون شهرداری، در صورتی که بر خالف مفاد پروانه ساختمانی، در  11ماده  13مطابق تبصره بند  

 ، محل کسب و پیشه و تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده صد مطرح غیر تجاری

صادر شود. حکم صادر شده در تبصره اخیرالذکر،  "تعطیلی"ید تا با رعایت تشریفات تبصره، رای به نمامی

استثنایی و مختص دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیرتجاری است. سایر تخلفات از 

عملیات "وان ماده صد قانون شهرداری و تحت عن 1های مندرج در پروانه ساختمانی، ذیل تبصره کاربری

، رسیدگی شده و مطابق این تبصره، کمیسیون ماده "یخالف اصول شهرساز"و  "خالف مفاد پروانه

 را صادر نماید.  "تخریب"یا  "جریمه"تواند یکی از احکام صد می
 

 یدینکات کل

 تغییر کاربری )در درون شهر( در چند حالت قابل تصور است: .1

و قبل از پایان کار، ساختمان بر خالف مفاد پروانه و مناسب با پس از صدور پروانه ساختمان  -اول

کاربری دیگری ساخته شود به طور مثال کاربری مذکور در پروانه، مسکونی بوده ولی ساختمان و جزئیات 

آن، مطابق با کاربری تجاری یا اداری ساخته شده است. در این حالت ساختمان قبل از دریافت پایان کار 

 1ه قرار نگرفته است: این مورد، تخلف ساختمان بر خالف مفاد پروانه بوده و مشمول تبصره مورد استفاد
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گیرد. به این تخلف مطابق این تبصره رسیدگی و مجازات تعیین شده در ماده صد قانون شهرداری قرار می

 شود.)جریمه یا تخریب( صادر می این تبصره

ای خالف کاربری تعیین شده از صدور پایان کار، استفاده ساختمان مطابق پروانه ساخته شده و پس -دوم

 گیرد. در این حالت دو وضعیت متصور است:صورت می

 الف( استفاده تجاری از ملک فاقد کاربری تجاری در منطقه غیر تجاری:  

)تعطیلی(، مختص دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت  33ماده  13حکم تبصره بند 

مناطق هر شهر توسط نقشه تفصیلی تعیین شده است. به موجب این بند اگر  است: منطقه غیرتجاریدر 

ای مسکونی، شخصی ملک مسکونی خود را تغییر کاربری داده در منطقه غیر تجاری، به طور مثال در منطقه

 )تعطیلی(و آن را به محل کسب و پیشه و تجارت تبدیل نماید، مشمول حکم خاص مندرج در این تبصره 

ای که در طرح تفصیلی به عنوان منطقه گردد. مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر در منطقهمی

تجاری شناسایی شده، ملکی با کاربری غیر تجاری، به طور مثال ملکی با کاربری مسکونی وجود داشته 

حل کسب و پیشه باشد و مالک آن ملک، کاربری آن را به صورت غیر مجاز تغییر داده و آن را تبدیل به م

قانون شهرداری نخواهد بود. زیرا که این تبصره مختص دایر  11ماده  13و تجارت نماید، مشمول تبصره بند 

است. بنابر  در منطقه غیرتجارینمودن محل کسب و پیشه و درآمد بر خالف کاربری تعیین شده در پروانه 

شده در پروانه در منطقه  نییتع یکاربر بر خالف تجارتو  شهینمودن محل کسب و پ ریدااین برداشت، 

-ی، مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری شده و حکم جریمه یا تخریب برای آن صادر میتجار

 گردد.
 

های غیرمجاز از کاربری تعیین شده در پروانه )جز در مورد الف(: در ب( سایر استفاده

 باشد:این مورد دو نظر قابل طرح می

دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت  قانون شهرداری، تنها 11ماده  13بند  تبصرهنظر اول: 

با عنایت به اصل اباحه و  را منع نموده و برای آن حکم خاص تعیین کرده است. ،منطقه غیرتجاریدر 

آزادی و حاکمیت قانون و اصل عدم صالحیت، تنها اعمالی ممنوع است که به موجب قوانین پیشینی منع 

ها مجاز بوده و ممنوعیتی برای آن در قوانین وجود ندارد. سایر تغییر شند بنابراین سایر تغییر کاربریشده با

توان ذیل تبصره یک ماده صد قانون شهرداری قرار داد زیرا که مطابق این تبصره ها را نمیکاربری
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مفاد پروانه جلوگیری  های بدون پروانه یا مخالفساختمانی ساختمان "عملیات"تواند از شهرداری می

باشد. بنابراین مطابق شامل فرآیند ساخت تا دریافت پایان کار می "عملیات"رسد منظور از نماید. به نظر می

این نظریه اگر تغییر کاربری بر خالف مفاد پروانه قبل از پایان کار صورت گرفته باشد در صالحیت 

ه بعد از دریافت پایان کار و احداث، بر خالف مفاد هایی کباشد و تغییر کاربریکمیسیون ماده صد می

 باشد. گیرد، خارج از صالحیت کمیسیون میپروانه ساختمانی صورت می

را  "هاهای غیرمجاز از کاربریاستفاده"نظر دوم: کمیسیون ماده صد اصوالً صالحیت رسیدگی به تمام 

ماده صد  1مشمول تبصره  "یازخالف اصول شهرس"و  "عملیات خالف مفاد پروانه"ذیل عنوان 

استفاده تجاری از اماکن غیرتجاری در "قانون شهرداری تنها  11ماده  13قانون شهرداری دارا است و بند 

مطابق این نظر، را استثنا نموده و در مورد آن حکم خاص صادر نموده است.  "منطقه غیرتجاری

خالف "و  "خالف مفاد پروانه عملیات"استفاده غیرمجاز از کاربری مذکور در پروانه، 

ماده صد، کمیسیون ماده صد رسیدگی  9محسوب شده و مطابق تبصره  "یاصول شهرساز

قانون  33ماده  13البته بند  نماید.را صادر می "جریمه یا تخریب"کرده و مجازات 

استفاده "شهرداری یک مورد را از این قاعده مستثنی نموده است: مطابق این بند صرفاً 

از شمول تبصره یک ماده  "اری از اماکن با کاربری غیر تجاری در منطقه غیرتجاریتج

صد قانون شهرداری خارج بوده و در این مورد کمیسیون ماده صد باید با رعایت تشریفات 

  صادر نماید. "تعطیلی"قانون شهرداری، حکم به  33ماده  13مذکور در بند 

 استفاده" مختص صرفاً و خاص حکم تعطیلی، بر مبنی شهرداری قانون  11 ماده 13 بند در مذکور حکم

 سایر به توسعه قابل تواند نمی نظر به و است "غیرتجاری منطقه در تجاری غیر کاربری با اماکن از تجاری

 لحاظ به سو یک از ولی رسد می نظر به ناعادالنه کاربری تغییر مورد در تخریب به حکم منطقاً. باشد موارد

 عالوه را تعطیلی به حکم توان نمی شهرداری، قانون 11 ماده 13 بند حکم بودن خاص به توجه با و حقوقی

 هیات11/1/1313 مورخ 110 شماره  رای دیگر سوی از و داد توسعه موارد سایر به مذکور بند صدر مورد بر

 داده قرار صد هماد 1 تبصره مشمول را مسکونی به پارکینگ کاربری تغییر اداری عدالت دیوان  عمومی

 کاربری تغییر یقینا بود می ها کاربری تغییر تمام به تعطیلی حکم توسعه بر عمومی هیات نظر اگر است،

 در تعطیلی به حکم صدور چند هر بنابراین. داد نمی قرار صد ماده 1 تبصره مشمول را مسکونی به پارکینگ

 عمومی هیات رای و قانون نص به توجه با اما سدبر نظر به عادالنه تواند می ها کاربری تغییر تمام مورد

 مباحث مطالب مطابق این بر عالوه. نمود پیدا آن برای حقوقی مبنایی توان نمی نظر به اداری عدالت دیوان
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 و است ضرورت احراز نیازمند موارد تمام در صد ماده کمیسیون سوی از تخریب به حکم صدور پیشین

 .است کارشناسان با موضوع این تشخیص

رسد این نظر مبتنی بر این ایده است که همانطور که ماده صد قانون شهرداری صالحیت به نظر می  

صدور پروانه را در اختیار شهرداری قرار داده است، صالحیت نظارت بر تطبیق کاربری مورد استفاده با 

تفسیر، فلسفه تشکیل کمیسیون ماده به شهرداری داده است. در این  استدامتاًکاربری مذکور در پروانه را نیز 

گیرد. این نظر صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و حفظ نظم عمومی شهرسازی نیز مورد توجه قرار می

 مورخ 110در رویه دیوان مورد پذیرش قرار گرفته و آراء وحدت رویه مختلف از جمله رای شماره 

 باشند.پذیرش این نظر می ناظر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/1/1313

هم ساختمان بر خالف مفاد پروانه و با کاربری متفاوت از کاربری تعیین شده در پروانه ساخته شده  -سوم

از ساختمان  "استفاده غیرمجاز و برخالف کاربری تعیین شده در پروانه"است و هم قبل از صدور پایان کار 

ها و نمای داخلی ساختمان، ات ساختمان مثل اندازه اتاقشده است: به این معنی که هم از یک سو جزیی

مطابق با کاربری غیر از کاربری تعیین شده در پروانه ساخته شده است و هم از سوی دیگر قبل از صدور 

ای غیر از کاربری تعیین شده در پروانه مورد استفاده قرار گرفته پروانه ساختمانی، ساختمان در کاربری

 کند و دو رای صادر ت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به دو تخلف رسیدگی میاست. در این حال

تخلف از مفاد پروانه ساختمانی و ایجاد ساختمان برخالف مفاد پروانه و مطابق با کاربری  -1نماید: می

قانون شهرداری قرار گرفته و کمیسیون ماده صد یکی از دو  111ماده  1دیگر: این تخلف ذیل تبصره 

تخلف استفاده غیرمجاز و بر خالف کاربری تعیین شده در  -1نماید مجازات جریمه یا قلع را صادر می

قانون  11ماده  13پروانه: الف( استفاده تجاری از کاربری غیرتجاری در مناطق غیرتجاری: مطابق بند 

های غیرمجاز از تفادهنماید. ب( سایر اسشهرداری، کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم به تعطیلی صادر می

ها، ذیل تبصره یک ماده صد قانون های غیرمجاز از کاربریکاربری تعیین شده در پروانه: سایر استفاده

 شود.های جریمه یا قلع در مورد آن صادر میشهرداری قرار گرفته و یکی از مجازات

را ممنوع ساخته است  یرتجاریغ یهایاز کاربر یاستفاده تجار یقانون شهردار 11ماده  13تبصره بند  .1

تبصره، دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و  یاما در انتها

نموده است. بند آخر  یمستثن یشود از مشاغل تجار ریدا مالک یکه از سو یدفتر مهندسی را به شرط

فتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله تبصره مذکور )دائر کردن دفتر وکالت و مطب و د
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بر قاعده  ییشود( به عنوان استثناتجاری محسوب نمیو دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 

 و ( آورده شده استیتجار ریغ یهایاز کاربر یتجار یهاستفادهدر ا یلیصدر تبصره )صدور حکم به تعط

 شود.  ریتفس قیصورت مضبه  دیلذا با

 ی، حکم مذکور در انتهایعدالت ادار وانید یعموم اتیه 3/11/1371مورخ  171شماره  یمطابق را .3

)دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و  یقانون شهردار 11ماده  13تبصره بند 

تجاری محسوب لک از نظر این قانون استفاده طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی )به( وسیله ما

شدن  ریدر استفاده از حق مذکور است. لذا دا او میبه مالک و مباشرت مستقاختصاص  دیشود(، مفنمی

مشاغل مذکور در تبصره )دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله 

ماده نخواهد بود  نیمذکور در ا ی(، مشمول استثناتاجر)به طور مثال مسمالک ریغ یو دفتر مهندسی( از سو

 یدگیرس ، این مورد را استفاده تجاری محسوب کرده،ماده صد، مطابق صدر تبصره بند مذکور ونیسیو کم

قانون محل مطب "ماده واحده  11/11/1366 خیصادر خواهد نمود. در تار "یلیتعط"و حکم به 

واحده:  هماد نی. به موجب اه استنسخ نمود یالذکر را به صورت جزئفوق یی، حکم استثنا"پزشکان

های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بالمانع فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  وابسته در ساختمان"

ده ما بیتصو خی( تا تار17/1/1311) یبه قانون شهردار 11ماده  13از زمان الحاق تبصره بند  نی. بنابرا"است

کردن دفتر وکالت ری( همانند دایکردن مطب )پزشک ری(، دا11/11/1366واحده قانون محل مطب پزشکان )

 یدر کاربر یو دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی، تنها زمان

گرفت یقرار م یهردارقانون ش 11ماده  13مذکور در تبصره بند  یممکن بود و مشمول استثنا یتجارریغ

در  رالذکریماده واحده اخ بیاز زمان تصو یول ردیمالک و به مباشرت صورت بگ یکه از سو

 نمودن و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در  ری، دا11/91/9966

های مسکونی و تجاری، چه به عنوان مالک و به مباشرت و چه به عنوان مستاجر، ساختمان

در  یقانون شهردار 33ماده  13ماده ناسخ تبصره بند  نیا یبه عبارت ده است.بالمانع ش

 .است یتبصره مزبور به قوت خود باق یهاقسمت ریسا جهیدر نت باشدیمپزشکان خصوص دفتر مطب 

مورخ  071کشور و آراء  یعال وانید یومعم اتیه 13/7/1371مورخ  176شماره  هیوحدت رو ی)را

. باشند.(یامر م نیهم نیمب زین یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/1/1311 ورخم 70و  10/11/1307

عالوه بر قانون اخیرالذکر که دایر نمودن مطب چه به عنوان مالک و چه به عنوان مستاجر را در اماکن 
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مصوب  "قانون محل دفاتر روزنامه و مجله"غیرتجاری از جمله مسکونی، مجاز دانسته است، 

دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در واحدهای تجاری، اداری و مسکونی را نیز  13/1/1377

زمان الحاق تبصره بند بنابراین از  چه به عنوان مالک و چه به عنوان مستاجر مجاز دانسته است.

 محل دفاتر روزنامه و مجله ماده واحده قانون بیتصو خی( تا تار17/1/1311) یبه قانون شهردار 11ماده  13

(، دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در کاربری غیرتجاری، تنها از سوی مالک مجاز بوده 13/1/1377)

است. به عبارتی در این برهه زمانی، دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله در اماکن غیرتجاری توسط غیر 

شد. با تصویب می مالک، تجاری محسوب شده و منجر به صدور حکم تعطیلی از سوی کمیسیون ماده صد

، از این تاریخ دایر نمودن دفتر روزنامه و مجله در اماکن 13/1/1377قانون محل دفاتر روزنامه و مجله در 

 غیرتجاری توسط مالک و مستاجر مجاز شده است.

 یپزشک یاهشاغالن حرفه  یاو حرفه یبه تخلفات صنف یدگیرس ینامه انتظامنییآ" 1. به موجب ماده 3

فارغ التحصیالن کاردانی، کارشناسی و کارشناسی "عبارتند از:  های وابسته به امور پزشکیحرفه،  "وابستهو 

های علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، ارشد و باالتر شاغل در رشته

-ها، بهداشت خانواده، بهداشتیپرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیمار

های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی التحصیالن دانشکده بهداشت، رشتهکار دهان و دندان، فارغ

 پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایروپراکتیک و 

های وابسته به امور پزشکی که و نیز سایر حرفه شناسی بالینی و کودکان استثنایی و ژنتیک پزشکیروان

. موارد مذکور در این "فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد

های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ حرفه"ماده جنبه تمثیلی داشته و مطابق بند آخر، تمام 

شوند. ، حرفه وابسته به امور پزشکی محسوب می"داشت، درمان و آموزش پزشکی داردمجوز از وزارت به

نیز بعضی دیگر از مصادیق حرف وابسته به امور  نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشورآیین

 ،های داروسازیمامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانسپزشکی از جمله 

مصادیق حرف وابسته پزشکی در را  شناسایی نموده است. به طور کلی  توانبخشی، دندانسازان تجربی

و  یبه تخلفات صنف یدگیرس ینامه انتظامنییآ 1اما با عنایت به بند آخر ماده قوانین احصا نشده است 

شکی که فعالیت های وابسته به امور پزتمام حرفه"، وابستهو  یپزشک یاهشاغالن حرفه  یاحرفه
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توان به را می ،"مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داردآنها نیاز به اخذ 

 عنوان مالکی برای تعیین حرف وابسته به امور پزشکی در نظر گرفت. 

و اصالح تبصره  11قانون الحاق دو تبصره به ماده "به موجب  ،یقانون شهردار 11ماده  13تبصره بند  .1

قبل از  نکهیا الحاق شد. اوالً ی، به قانون شهردار"17/1/1311مصوب  یه صد قانون شهردارماد کی

ی در تجارریغ یهایاز کاربر یاستفاده تجار"در مورد  ی(، حکم خاص17/1/1311قانون )در  نیا بیتصو

استفاده "، (17/1/1311) خیتار نیقبل از ا یهایکاربر رییوجود نداشت لذا در مورد تغ "مناطق غیرتجاری

ماده  9مشمول تبصره  ،یمجاز از کاربرریغ یهااستفاده ریهم، مانند سا "مناطق غیرتجاریاز  یتجار

قانون  بیپس از تصوو  شوندیواقع م یدگیقرار گرفته و مورد رس یصد قانون شهردار

از شمول  "یتجار ریغ مناطقاز  یاستفاده تجار"است که  92/3/9931در  رالذکریاخ

. ردیگیقرار م یقانون شهردار 33ماده  13ماده صد خارج شده و مشمول بند  کیتبصره 

از مواد و الحاق  یاقانون اصالح پاره"به موجب  ،یماده صد قانون شهردار 1تبصره  نکهیابا توجه به  ثانیاً

 ،الحاق شده است یبه قانون شهردار 17/11/1331در  "1333مصوب سال  یبه قانون شهردار دیجد وادم

در  یتیماده صد، صالح ونیسی، تخلف نبوده و کم17/11/1331ها قبل از یمجاز از کاربر ریغ یهااستفاده

 ندارد.   ،گرفته است رتصو 17/11/1331ها که قبل از یاستفاده از کاربرتغییر به تخلفات در  یدگیرس

دفتر روزنامه و مجله و دفتر  دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و .6

شود. محسوب نمی تجاریاستفاده  "یقانون شهردار"تنها از نظر ، مهندسی )به( وسیله مالک

گر به طور مثال با ید یبا اهداف گرید نیها در قوانتیفعال نیمحسوب کردن هر کدام از ا یتجار نیبنابرا

به موجب این که تبصره نخواهد داشت مگر  نیابر  یریو ... تاث شهیحق کسب و پ ایعوارض  افتیهدف در

 محسوب شود. یها، استفاده تجارتیفعال نیدائر کردن هر کدام از ا گر،ید یحکم خاص قانون

از  یاستفاده تجار» است عدالت که مقرر کرده وانید یعموم تیأه 1/3/1311مورخ  117 شماره . رأی7

دارد تخلف محسوب و حسب مورد  یتجارریغ یکاربر یاز ملک که در پروانه ساختمان ییهاقسمت

قانون  11ماده  13رسد با حکم مقرر در تبصره بند به نظر می.« خواهد بود  بیتخر ای مهیجر نییمستوجب تع

توان اینگونه شهرداری تعارض داشته باشد. در مقام حل تعارض و جمع رای مذکور با تبصره اخیرالذکر، می

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد استفاده تجاری از  117/1311استدالل نمود که رای شماره 

ماده  13صدور یافته است. به این معنی که حکم مندرج در تبصره بند  در منطقه تجاریکاربری غیر تجاری 
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است.  در منطقه غیرتجاریقانون شهرداری )تعطیلی( مختص استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری  11

، مثل در منطقه تجاریاین عبارت بیانگر این است که استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری  مفهوم مخالف

قانون شهرداری یعنی  11ماده  13ها )جز در مورد مشمول تبصره بند های غیر مجاز از کاربریسایر استفاده

قانون شهرداری قرار ماده صد  1، مشمول تبصره در منطقه غیرتجاری(استفاده تجاری از کاربری غیر تجاری 

شود. گردش کار رای مذکور نیز گرفته و حکم مندرج در این تبصره )جریمه یا قلع( در مورد آن صادر می

 باشد.مبین این تفکیک می

قانون شهرداری، مجازات تغییر غیرمجاز کاربری  11ماده  13ماده صد و تبصره بند  1. به موجب تبصره 0

 باشد:به شرح زیر می
 

 مودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقهدایر ن

 غیر تجاری 

 13تعطیلی )تبصره بند 

 قانون شهرداری( 11ماده 

 هاهای غیرمجاز از کاربریسایر استفاده
 1جریمه یا قلع )تبصره 

 قانون شهرداری( 111ماده 

 

قانون  با عنایت به اصل عدم صالحیت و حاکمیت قانون، صالحیت کمیسیون ماده صد محدود به نص

تواند مجازاتی جز موارد تعیین شده در قانون را اعمال نماید. در بعضی است. بنابراین کمیسیون مذکور نمی

، برخی اوقات  "دایر نمودن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه غیر تجاری"موارد از جمله در مورد 

قانون  11ماده  13بصره بند صادر شده است. باید توجه داشت که حکم مندرج در ت "اعاده"رای به 

باشد )نظریه در این موارد می "تعطیلی"است و کمیسیون مکلف به صدور حکم به  "تعطیلی"شهرداری، 

تواند داخل در صالحیت نمی "اعاده"اداره کل حقوقی قوه قضاییه( و حکم به  13/1/1377مورخ  167/7

باشد قانون شهرداری، اعاده گاهی اثر تخریب می 111کمیسیون باشد. البته در مورد تخریب مذکور در ماده 

 رسد صدور حکم به اعاده خارج از صالحیت کمیسیون ماده صد است.با این وجود به نظر می

آن  ازیاز امت گرید نیبه موجب قوان او یذکر شده  یقانون شهردار 1ماده  13که در تبصره بند  یمشاغل. 1

استثنا  یمصوب هستند و در اجرا یلزوم استفاده از امالک موافق کاربربر اصل  ییاستثنا شوند،یبرخوردار م

)مالک اصل ملک(  نیتبصره مالک ع نیدر ا« مالک»مبنا، منظور از  نیاکتفا کرد. بر ا یبه نص قانون دیبا
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نظر  نیا دیمؤ هیقوه قضائ یاداره کل حقوق 11/7/1300مورخ  3371/7شماره  هیاست، نه مالک منافع. نظر

 است.

ها به مالکیت اشخاص در آپارتمان 1333ها مصوب . به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان11

های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل های اختصاصی و مالکیت در قسمتمالکیت قسمت

های اختصاصی جهت فعالیت شغلی پزشک و شود. استفاده از قسمتهای کسب و پیشه و سکنی میمحل

قانون شهرداری، در ساختمان  11ماده  13رف وابسته پزشکی و سایر مشاغل مستثنی شده در تبصره بند ح

هیات عمومی دیوان عدالت  13/7/1371مورخ  176مسکونی مانع قانونی ندارد و رای وحدت رویه شماره 

ز آنجائی که استفاده از قانون شهرداری نیز بر همین امر تصریح دارد. لیکن ا 11ماده  13اداری و تبصره بند 

های اختصاصی مستلزم استفاده محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت

یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محلی های مشترک هیچهای مشترک نیز بوده و در قسمتاز قسمت

های باشد و از نظر تفکیک قسمتکین میهای مشترک متعلق به کلیه مالرا نداشته و مالکیت در قسمت

های اشتراکی آپارتمان پذیر نیست بنابراین تصرف مادی در قسمتاشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان

های مشترک قانون مدنی، در قسمت 171و  371بدون اذن شرکای دیگر جائز نبوده و مستفاد از ماده 

کند و تصرف مادی هر شریک ر یک شیء استقرار پیدا میآپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد  ب

در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق او است لیکن این تصرف عیناً با تصرف در حق 

 مالکیت شرکای دیگر مالزمه دارد.
 

 قوانین و مقررات مربوط

  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  91ماده  1بند

13/91/99119  

 

  و اصالح تبصره  33قانون الحاق دو تبصره به ماده موضوع  33ماده  13تبصره بند

 مجلس سنا 92/13/9931مصوب  هاقانون شهرداری 911یک ماده 
 

 وظائف شهرداری بشرح زیر است: - 11ماده 

                                                           
 پیوست مراجعه شودبه  1



 آرای دیوان عدالت اداریکمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو //   111 

 

 

 شود .هائی که در شهر می( صدور پروانه برای کلیه ساختمان 13

رهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در شهرداری در شه -تبصره 

که بر خالف مندرجات پروانه  را قید کند. در صورتیهای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  پروانه

کمیسیون  ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در

نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا این قانون مطرح می 111تبصره یک ماده  مقرر در

دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا  مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از

 کند.ماه اتخاذ تصمیم می تجارت ظرف مدت یک

شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می

هزار و  ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج ای از ششجنحهکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس 

 شود.یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر 

 شود.تجاری محسوب نمیمهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 
 

  مجلس شورای اسالمی 11/91/9966ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 

مسکونی و تجاری ملکی های فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  وابسته در ساختمان -ماده واحده 

 و اجاری بالمانع است.
 

  مجلس شورای  99/11/9922مصوب  محل دفاتر روزنامه و مجلهماده واحده قانون

 اسالمی

و نیز  11/11/1363 ( قانون مطبوعات مصوب1تأسیس دفاتر مطبوعات موضوع ماده ) -ماده واحده 

ی مستقل و یا مجتمعی که بطور کامل در اختیار در واحد مسکون هاها و مجلهفعالیت شغلی صاحبان روزنامه

 است. های اداری و تجاری و استیجاری بالمانعروزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمان
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 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران3قانون اصالح ماده )  مصوب

 مجلس شورای اسالمی 19/19/9911

های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله کمیسیونی به بررسی و تصویب طرح -1ماده 

ریاست استاندار )ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و 

شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین 

ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان )با تخصص معماری یا شهرسازی( شهر ذی رئیس شورای اسالمی

 شود. بدون حق رأی انجام می

های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده تغییرات نقشه

 ز طرف شورای عالی( برسد.طرح جامع )شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده ا

های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه )کمیته( فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان بررسی -1تبصره 

 باشد.کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می

 باشد.دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می -1تبصره 

ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و یتهران معاونین ذ در مورد شهر - 3تبصره 

های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار معاونین رؤسای سازمان

 تهران )رئیس کمیسیون( و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون 

 باشند.می

یسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء محل دبیرخانه این کم

 رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.

در صورت فقدان شورای اسالمی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده  - 3تبصره 

 ربط شرکت خواهد نمود.جای رئیس شورای اسالمی شهر در کمیسیون ذیمعرفی شده از سوی استاندار به 

 11/91/9939 مصوب رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتأس قانون 2 ماده 

 1اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ه ها مکلف بشهرداری – 7ماده 

  باشند.می
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  91/11/9923مصوب  موزش مداوم جامعه پزشکی کشورقانون آ 9ماده  9تبصره 

 مجلس شورای اسالمی

های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و کلیه شاغالن حرفه - 3تبصره 

نمایند و ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارایه می خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی،

 1333مصوب  -آشامیدنی ن قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی وکلیه مشموال

های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها موظف به شرکت در دوره -

 ست.اها گواهی شرکت در این دوره منوط به ارایه
 

  مصوب  ش مداوم جامعه پزشکی کشورنامه اجرایی قانون آموزآیین 9ماده  1بند

 هیات وزیران 91/11/9926

ـ شاغالن حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی،  1

های داروسازی توانبخشی، دندانسازان تجربی و کلیه مشموالن قانون مربوط به مقررات امور پزشکی لیسانس

ـ و اصالحات بعدی آن نیز موظف به ارایه گواهی  1333ی و آشامیدنی ـ مصوب و دارویی و مواد خوردن

( سال یکبار برای تمدید آن، پس از 1های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر )شرکت در برنامه

ساقط  کسب امتیازهای الزم آموزش مداوم اقدام کنند، در غیر این صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار

 شود.می
 

  یاهشاغالن حرفه  یاو حرفه یصنفنامه انتظامی رسیدگی به تخلفات آیین 9ماده 

 هیات وزیران 91/13/9921مصوب  وابستهو  یپزشک

( قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 13های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده )حرفه – 1ماده 

 شود عبارتند از: نامیده می« قانون»ار جمهوری اسالمی ایران که از این پس به اختص

های علوم آزمایشگاهی، فارغ التحصیالن کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر شاغل در رشته

بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیو تراپی، پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، 

کار دهان و دندان، فارغ التحصیالن دانشکده بهداشت، داشت خانواده، بهداشتها، بهتغذیه، مبارزه با بیماری

های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، بیو شیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه رشته

پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایرو پراکتیک و روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی و ژنتیک پزشکی و 
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های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و سایر حرفهنیز 

 آموزش پزشکی دارد.

های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز شاغالن پزشکی و حرفه -تبصره 

اونی پزشکی، وابسته به دولت یا تحقیقاتی درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تع

های پزشکی و شاغالن حرفه»خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار 

 شوند.نامیده می« وابسته 
 

  مجلس  11/11/9993قانون مدنی مصوب  311و  319و  321و  323و  991و  3مواد

 شورای ملی

در قانون، مقررات  نکهیاست و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر ا هیتاثر قانون نسبت به آ -3ماده 

 موضوع اتخاذ شده باشد. نینسبت به ا یخاص

که  یتصرف مگر شود هیهمسا کندکه مستلزم تضرر یتصرف ملک خود در تواندینم یکس - 131 ماده

 باشد. خود از ضرر رفع ایرفع حاجت  یمتعارف وبرا بقدر

 کیمستاجره موقوف است به اذن شر نیع میتسل کنیاجاره مال مشاع جائزاست ل - 371 ماده

بطوراستقالل ماذون  کیکه هر  یبنحو باشد متعدد اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء -171 ماده

 اداره کردن الزم است اقدام کند. یکه برا یبه اعمال توانند منفردایاز آنها م کیدراقدام باشد هر 

بوده  یفضول ازحدود اذن باشد خارج ایکه بدون اذن  یازشرکاءدرصورت کیتصرفات هر -101 ماده

 بود. خواهد یوتابع مقررات معامالت فضول

 است. ضامن دیازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نما درخارج ایکه بدون اذن  یکیشر -101 ماده
 

  مجلس شورای ملی 96/91/9939مصوب  قانون تملک آپارتمانها 9ماده 

های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت های مختلف و محلمالکیت در آپارتمان - 1ماده 

 است:

 های مشترک.های اختصاصی و مالکیت قسمتمالکیت قسمت
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 و دیوان عالی کشور آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 الف: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 13/91/9921 مورخ 929رای شماره  

از مندرجات پروانه  یدر باب عدم جواز تخط یقانون شهردار 11ماده  13ل بند یعبارات تبصره ذ اقیس

مستأجر و  ایتوسط مالک  یتجار ریو تجارت در محل غ شهیکردن محل کسب و پ ریو دا یساختمان

و دفتر  کردن دفتر وکالت و مطب ردای …»صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته 

قانون استفاده  نیمالک از نظر ا لهیوس یو ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندس یاسناد رسم

او در استفاده  میمقنن به مالک و مباشرت مستق رالذکریاختصاص حکم اخ دیمف.« شودیمحسوب نم یتجار

 سهدر پرونده کال وانیشعبه ششم د 11/7/1371 مورخ 613دادنامه شماره  نیاز حق مذکور است بنابرا

به  یرأ نی. اشودیداده م صیتشخ یقانون نیموافق اصول و مواز باشدیم یمعن نیکه متضمن ا 71/363

مراجع  ریو سا وانیشعب د یدر موارد مشابه برا یعدالت ادار وانیقانون د 11استناد قسمت آخر ماده 

 االتباع است.مربوط الزم

حکم به مالک و  نیاختصاص ا دی، مفقانون شهرداری 11ماده  13ر تبصره بند حکم مقرر د پیام رای:

 است.بوده او در استفاده از حق مذکور  میمباشرت مستق
 

 91/12/9921 مورخ 196 رای شماره  

اختالف  فیتکل نییدر تع ییمراجع قضا یاز جمله حکم قطع ینظر به نفوذ و اعتبار اسناد و مدارک رسم

آن براساس مستندات معتبر،  یمحدوده تجار نییتفاده از ساختمان مورد نظر و ضرورت تعدر نوع اس نیطرف

 111ماده  ونیسیکم یبر نقض رأ یمبن جتاًینت دنظریشعبه سوم تجد 31/1/1377 مورخ 633 مارهدادنامه ش

 نیالذکر موافق اصول و موازجهات فوق تیمجدد به موضوع با رعا یماهو یدگیو رس یقانون شهردار

و  وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 11ماده  ریمطابق قسمت اخ یرأ نی. ادیگرد صیتشخ یقانون

 االتباع است.مراجع مربوط در موارد مشابه الزم ریسا

در نوع استفاده از ساختمان و  نیاختالف طرف فیتکل نییدر تع ییمراجع قضا یحکم قطع پیام رای:

 نافذ و معتبر است. ،یقانون شهردار 111ماده  ونیسیدر کم ،آن یمحدوده تجار نییضرورت تع
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 19/13/9911 مورخ 921 رای شماره  

امالک  تیوضع نییو قانون تع یقانون شهردار 111و  111 نیو مادت 11ماده  1مصرحات مقرر در بند 

 11/6/1366 مصوب یشهر نیقانون زم 13و ماده  11/0/67مصوب  هایو شهردار یدولت یهاواقع در طرح

 کیتفک ل،یشهرها از قب یاستحفاظو حوزه  میواقع در حر یجواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراض دیمف

به صدور پروانه الزم با  یو فروش آنها و الزام شهردار یکاربر لیو تبد یکشاورز یها و اراضو باغ هانیزم

مقرر  اراتیو اخت تیبه حدود صالح تیعنا الذکر وبنابه جهات فوق قواعد و ضوابط مربوط است. تیرعا

مصوبه مورخ  7و 3 یبندها 1311مصوب  رانیا یو معمار یازشهرس یعال یشورا سیقانون تأس 1در ماده 

امر مسکن در  یبرا نیزم یو واگذار کیکه تفک رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا 11/0/1370

 یو پروانه احداث بنا برا کیدور هرگونه مجوز تفکص نیشهرها و همچن یو محدوده استحفاظ میداخل حر

شده ممنوع  ینیبشیبه حد پ تیتراکم جمع دنیشهرها را تا قبل از رس هیشو باغات واقع در حا یزراع یاراض

در وضع  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریکرده است، مغا

ابطال  یعدالت ادار وانیقانون د 11و مستنداً به قسمت دوم ماده  شودیداده م صیتشخ یمقررات دولت

 .گرددیم
 

 11/13/9912 مورخ 191 رای شماره  

که برخالف مندرجات پروانه  یدر صورت یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیصراحت تبصره ذ به

 ونیسیمورد را در کم یارشود، شهرد ریتجارت دا ایو  شهیپ ایمحل کسب  یتجار ریدر منطقه غ یساختمان

 ایدر صورت احراز تخلف مالک  ونیسیو کم دینمایقانون مذکور مطرح م 111ماده  کیمقرر در تبصره 

 ایو  شهیپ ایمحل کسب  لیدر مورد تعط دیاز دو ماه تجاوز نما دیمهلت مناسب که نبا نییتع ایمستأجر 

 انیمنتقله به شاک یساختمان یواحدها یکاربر کهنیکند . نظر به ایم میاتخاذ تصم کماهیتجارت ظرف مدت 

مستحدثات  جادیبوده و ا یاز آنها خالف مندرجات پروانه ساختمان یو ادار یو استفاده تجار ،یمسکون

به اعاده  نیبر الزام مالک یمبن یقانون شهردار 111ماده  با زیکار ن انیپا یدر آنها پس از صدور گواه دیجد

و موافق مقررات بوده است و  حیاز آن صح یو استفاده مسکون یپروانه ساختمان منطبق با تیبه وضع ملک

به خواسته نقض  یشاک تیمشعر بر رد اعتراض وشکا وانید یشعبه س 3/6/06مورخ  1111دادنامه شماره 

به استناد بند  ین رأیشود. ایداده م صیتشخ یقانون نیو موافق اصول و مواز حیماده صد صح ونیسیکم یرأ



 آرای دیوان عدالت اداریکمیسیون ماده صد قانون شهرداری در پرتو //   110 

 

 

 ربطیذ یمراجع ادار ریوسا وانیشعب د یبرا 1301مصوب  یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1

 االتباع است.در موارد مشابه الزم

و برخالف مندرجات پروانه  یرتجاریدر منطقه غ شهیکردن محل کسب و پ ریدر صورت دا پیام رای:

 تینسبت به آن، در صالح یبه اعتراض شهردار یدگیرس ،ی و پس از صدور گواهی پایان کارساختمان

 ماده صد است. ونیسیکم
 

 91/91/9912 مورخ 121 رای شماره  

پزشکان و صاحبان حرف وابسته  یشغل تی، فعال1366ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب  طبق

 13بند  لیره ذبالمانع است و به موجب قسمت آخر تبص یو اجار یملک یو تجار یمسکون یهادر ساختمان

مذکور به عنوان  نوناز نظر قا یکردن مطب توسط مالک در محل مسکون ریدا یقانون شهردار 11ماده 

 وانید یعموم أتیه 13/7/1371 مورخ 176محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره  یاستفاده تجار

 یمطب پزشکان که برا یجاریانشاء شده است، اماکن است هیوحدت رو جادیکه در مقام ا زیکشور ن یعال

 ای شهیمحل کسب و پ شود،یم عمورد استفاده واق مارانیو معالجه ب یپزشک یو تخصص یعرضه خدمت علم

شهر  یاسالم یشورا 11/7/1301 /ش مورخ3611/1مصوبه شماره  نی. بنابراگرددیتجارت محسوب نم

در »که مقرر داشته است  11/16/1301 /ش مورخ3161/1مصوبه شماره  3مشهد موضوع اصالح تبصره بند 

به عنوان  یشهرساز ضوابطخود، واحد مذکور به لحاظ  تیصورت عدم سکونت پزشک در محل فعال

 یبر مبنا یو صدور مجوز، حقوق شهردار یبرداربهره رییمحسوب و بابت تغ یدرمان ،یاستفاده بهداشت

ع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به به لحاظ وض« محاسبه و اخذ گردد. یدرمان ،یبهداشت یبرداربهره

در صورت عدم  یاز محل مسکون یدرمان ،یاشتبهد یبرداربابت استفاده و بهره یپرداخت حقوق شهردار

قانون  171و مستنداً به قسمت دوم اصل  شودیداده م صیسکونت در آن خالف هدف و حکم مقنن تشخ

مصوب  یعدالت ادار وانیقانون د 31و ماده  11اده م کیو بند  کیو ماده  رانیا یاسالم یجمهور یاساس

 .گرددیابطال م 1301

 یبرداربابت بهره یوضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهردار پیام رای:

 ری(، مغایدرمان -یدر صورت عدم سکونت در آن )عوارض بهداشت یاز محل مسکون یدرمان ،یبهداشت

 قانون است.
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 16/11/9911مورخ  31 رای شماره  

 یکاربر رییتغ نکهیعالوه بر ا -. برسدیالذکر محرز بنظر مفوق یهاتعارض در مدلول دادنامه -الف

مقررات  تیو رعا نیمالک هیبدون موافقت کل یساختمان یهامجتمع یاختصاص یهانگیمشاعات و پارک

 یشهردار ونقان 111ماده  1در تبصره ندارد، اساساً حکم مقرر  یقانون تملک آپارتمانها وجاهت قانون

از آن  یناش کیتراف جادیو ا یعموم یاز اشغال فضا یریبه منظور جلوگ نگیپارک نیمصرح در لزوم تام

دادنامه شماره  نیندارد. بنابرا یشده در مقررات جواز قانون یآن جز در موارد مستثن یکاربر رییاست و تغ

 ینسبت به رأ یبر رد اعتراض شاک یمبن یعدالت ادار وانیم دو هشت ستیشعبه ب 3/11/1306 مورخ 1111

 صیو موافق قانون تشخ حیاست صح یمعن نیا دیکه مف یدر حد یقانون شهردار 111ماده  ونیسیکم یقطع

 ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1مستنداً به بند  یرأ نی. اگرددیم

 است. االتباعدر موارد مشابه الزم ربطیذ یمراجع ادار

بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک  هاآپارتمان نگیپارک یکاربر رییتغ پیام رای:

 ندارد. یقانون ها وجاهتآپارتمان
 

 19/19/9919 مورخ 912 رای شماره  

قانون  11ماده  13بند  لیدر تبصره ذ: به موجب حکم مقرر اًیاوالً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثان

 ،یتجار ریدر منطقه غ ،یمندرجات پروانه ساختمان فکه بر خال ی، در صورت11/3/1333 مصوب یشهردار

قانون مطرح  111ماده  کیمقرر در تبصره  ونیسیشود، موضوع در کم ریتجارت دا ایو  شهیپ ایمحل کسب 

خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور،  میاتخاذ تصم تجارت ایو  شهیپ ایمحل کسب  لیو در مورد تعط

دارد تخلف محسوب و  یتجار ریغ یکاربر یکه در پروانه ساختمان ملکاز  ییهااز قسمت یاستفاده تجار

خواهد  بیتخر ای مهیجر نییو حسب مورد مستوجب تع یشهردار 111ماده  یهاونیسیدر کم یدگیقابل رس

-یو موافق مقررات شناخته م حیبه شرح مندرج در گردش کار صح تیشکا بر رد یآراء مبتن نیبود بنابرا

مراجع  ریو سا وانیشعب د یبرا یعدالت ادار وانیقانون د 33و ماده  11ماده  1بند  استنادبه  یرأ نیشود. ا

 االتباع است.مربوط در موارد مشابه الزم یادار

 تیدر صالح یرتجاریو غ یمسکون یاربراز ملک با ک یبه تخلف استفاده تجار یدگیرس پیام رای:

 قرار دارد. یماده صد شهردار ونیسیکم
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 11/13/9919 مورخ 161 رای شماره  

پزشکان و  یشغل تیمقرر شده است، فعال 1366که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال  نیبه ا نظر

و  یپزشک یشغل تیعالف صیبالمانع است و تشخ یو تجار یمسکون یها صاحبان حرف وابسته در ساختمان

 یو معمار یشهرساز رکلیمد  لهیآن به وسـ قیتا مصاد ستین یشهردار اریصاحبان حرف وابسته آن در اخت

و مستنداً به بند  شودیداده م صیمرجع وضع تشخ تیخارج از صالح تیشود لذا مصوبه مورد شکا نییتع

 . ودشیابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 31و ماده  11ماده  کی

بالمانع  یو تجار یمسکون یهاپزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان یشغل تیفعال پیام رای:

 .ستین یشهردار اریو صاحبان حرف وابسته آن در اخت یپزشک یشغل تیفعال صیاست و تشخ
 

 91/19/9911 مورخ 12 رای شماره  

کردن دفتر وکالت و مطب و  ریدا ،یهردارقانون ش 11ماده  13تبصره بند  لیکه مطابق ذ نیبا توجه به ا

 یمالک استفاده تجار لهیبه وس یازدواج، طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندس ،یدفتر اسناد رسم

موکول نشده است،  یتجار ریدر اماکن غ نگیبه وجود پارک ینوع بهره بردار نیشود و ایمحسوب نم

دفاتر  ،یمطب پزشکان، دفاتر وکالت رسم یبرا نگید پارکمصوبه مورد اعتراض که وجو 11بند  نیبنابرا

باشد و به استناد بند یکرده است مخالف قانون م یرا الزام یازدواج و طالق، روزنامه و دفاتر مهندس یمرس

 شود.یابطال م یعدالت ادار وانیقانون د 31و ماده  11ماده  1

ازدواج و  یدفاتر رسم ،یدفاتر وکالت رسممطب پزشکان،  یبرا نگیالزام به وجود پارک پیام رای:

 قانون است. ریمغا ،یطالق، روزنامه و دفاتر مهندس
 

 93/11/9919 مورخ 911 رای شماره  

موضوع تعارض، ضوابط و مقررات  یهاکه در پرونده نی: نظر به ااًیاوالً: تعارض در آراء محرز است. ثان

 یمسکون یواحدها ینشده است و طبق اصول شهرساز تیرعا یقانون شهردار 111ماده  1مقرر در تبصره 

شده است و مالکان آنها  ینیبشیصادر شده پ یساختمان یهاامر در پروانه نیداشته باشند و ا نگیپارک دیبا

 نیاست، بنابرا یاند که خالف اصول شهرسازکرده لیتبد یرا به مسکون نگیبعد از احداث ساختمان، پارک

صادر شده است  تیکه به رد شکا 31/11/1311  -1111171113111611دادنامه به شماره  31شعبه  یرأ

و  التیقانون تشک 01و ماده  11ماده  1به استناد بند  یرأ نیشود. ایم صیو موافق مقررات تشخ حیصح
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 یمراجع ادار ریو سا یعدالت ادار وانیشعب د یبرا 1311مصوب سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نییآ

 موارد مشابه الزم االتباع است. مربوط در

موضوع  یبعد از احداث ساختمان خالف اصول شهرساز یبه واحد مسکون نگیپارک لیتبد پیام رای:

 است. یماده صد قانون شهردار کیتبصره 
 

 19/11/9913 مورخ 21 شماره یرا 

 پزشکان شغلی فعالیت»  است، شده مقرر 1366 سال مصوب پزشکان مطب محل قانون واحده ماده مطابق

 موجب به. «است بالمانع اجاری و ملکی و تجاری و مسکونی هایساختمان در وابسته حرف صاحبان و

 مسکونی محل در مالک توسط مطب کردن دایر نیز شهرداری قانون 11 ماده 13 بند ذیل تبصره آخر قسمت

 ـ 176 شماره رأی مفاد به توجه با و است نشده محسوب تجاری استفاده عنوان به مذکور قانون نظر از

 و علمی خدمت برای که پزشکان مطب استیجاری اماکن کشور، عالی دیوان عمومی هیأت13/7/1371

 محسوب تجارت یا پیشه و کسب محل شود،می واقع استفاده مورد بیماران معالجه و پزشکی تخصصی

 اسالمی شورای 13/1/1306 ـ ش/3/1061 شماره مصوبه 3 ماده 11 و 1 بندهای مراتب به توجه با. شودنمی

 را شخصی اورژانس و کلینیک مسقف فضای و خصوصی درمانی و بهداشتی مؤسسات که مشهد شهر

 اختیارات حدود از خارج و قانون خالف است، کرده تلقی تجاری برداریبهره مجوز خدمات بهای مشمول

 دادرسی آیین و تشکیالت قانون 00 دهما و 11 ماده 1 بند به مستنداً و شودمی داده تشخیص وضع مرجع

 .شودمی ابطال 1311 سال مصوب اداری عدالت دیوان

 و کینیکل مسقف یفضا و یخصوص یدرمان و یبهداشت موسسات که شهر یشورا مصوبه :یرا امیپ

 از خارج و قانون خالف است، کرده یتلق یتجار یبرداربهره خدمات یبها مشمول را یشخص اورژانس

 .است اراتیاخت
 

 ب: آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور

 93/12/9929 مورخ 326 رای شماره  

 مارانیو معالجه ب یپزشک یو تخصص یعرضه خدمات علم یمطب پزشکان که برا یجاریاست اماکن

تجارت  ای شهیگردد تا حق کسب و پیتجارت محسوب نم ای شهیشود محل کسب و پیمورد استفاده واقع م

 زدهمیاماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب س نیا هیتخل .ردیبه آن تعلق گ
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 یرأ نیدر ضمن عقد اجاره است. بنابرا نیطرف نیب طیو شرا یقانون مدن 313و ماده  1361ماه  بهشتیارد

بق بر ط یرأ نیا شود.یم صیتشخ حینظر مطابقت دارد صح نیاهواز که با ا کی یشعبه پنجم دادگاه حقوق

دادگاهها در  یبرا 1337مصوب اول مردادماه  یفریک یدادرس نییاز مواد اضافه شده به  قانون آ 3ماده 

 موارد مشابه الزم االتباع است.

گردد تا حق یتجارت محسوب نم ایو  شهیمطب پزشکان محل کسب و پ یجاریاماکن است پیام رای:

اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و  نیا هیو تخل ردیتجارت به آن تعلق گ ای شهیکسب و پ

 در ضمن عقد اجاره است. نیطرف نیب طیو شرا یقانون مدن 313و ماده  1361مستاجر مصوب 
 

 11/16/9923مورخ  612 رای شماره  

نامه و مقررات مربوط به خود دفتر نیتابع قانون خاص بوده و طبق آئ یشغل وکالت دادگستر نکهیبه ا نظر

شود یاداره م لیکه در واقع به اعتبار شخص وک ،یامور وکالت میو تنظ نیموکل یرائیپذ یاست برا یآن محل

قانون تجارت نبوده و بلحاظ  1 دهاز مشاغل احصاء شده در ما کیچیدر زمره ه زینه به اعتبار محل کار و ن

انقالب  یشورا 11٫3٫13مصوب  یقانون نظام صنف 1ماده  کیداشتن مقررات خاص بموجب تبصره 

را  یمراتب فوق دفتر وکالت دادگستر یباشد. لذا به اقتضایم یمستثن یاز شمول مقررات نظام صنف یاسالم

و مستاجر مصوب سال  رو تجارت و مشمول قانون روابط موج شهیمحل کسب و پ قیتوان از مصادینم

باشد. یم 1361مصوب سال  و قانون روابط موجر و مستاجر یدانست بلکه مشمول عمومات قانون مدن 1316

اهواز و  یحقوق یکشور آراء صادره از دادگاهها یوانعالید یعموم اتیاعضاء ه تیبنظر اکثر هذایعل

 یقانون نیو منطبق با مواز حیصح افتهیوکالت( اصدار  رمحل مورد اجاره )دفت هیبندرعباس که بر تخل

مصوب  یفریک یدادرس نیبه قانون آئ یاقاز قانون مواد الح 3بر طبق ماده  یرأ نیشود ایم صیتشخ

 دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است. یبرا 1337سال

توان مشمول یو تجارت نبوده و نم شهیمحل کسب و پ قیاز مصاد یدفتر وکالت دادگستر پیام رای:

نون روابط ، بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قاقرار داد 1316قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

 .موجر و مستأجر است
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 اییهضنظریات اداره کل حقوقی قوه ق

  19/91/9961مورخ  3311/2نظریه شماره  

در  ،یباشد به تجار یمسکون دیبا یاز بنا که حسب پروانه ساختمان یقسمت ایتمام  لیتبد»متن نظریه: 

و 3 یهااست، نه تبصره ین شهردارقانو 11ماده  13بند  لیمشمول تبصره ذ یمسکون یحوزه استفاده از اراض

 «آن قانون. 111ماده  یاصالح 3

بنای مسکونی به تجاری در حوزه )منطقه( مسکونی  "تبدیل"اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، 

های ماده صد این قانون. تبصره قانون شهرداری دانسته و نه مشمول تبصره 11ماده  13را مشمول تبصره بند 

محل کسب یا پیشه و یا تجارت در منطقه غیر تجاری را  "دائر نمودن"قانون شهرداری،  11ده ما 13بند 

استفاده "باشد به این معنی که صرف می "تبدیل"اعم از  "دائر نمودن"رسد ممنوع نموده است. به نظر می

نا به لحاظ فیزیکی ب "تبدیل"گیرد حتی اگر الذکر قرار میاز منطقه غیرتجاری، مشمول تبصره فوق "تجاری

 صورت نگرفته باشد.
 

  99/99/9963مورخ  6113/2نظریه شماره  

با توجه  ایمحل طبابت محل کسب شناخته نشده است. ثان یاوال به موجب نظرات اداره حقوق»متن نظریه: 

رف که به موجب پروانه صادره از ط یاستفاده مالک از محل یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیبه تبصره ذ

محسوب  یتجار استفادهشده  دیموارد ق ای یدفتر اسناد رسم ایشناخته شده جهت مطب  یمسکون یشهردار

 «گردد.یم یتلق یمستاجر استفاده از محل مذکور به عنوان مطب استفاده تجار ینشده است و بالعکس برا

، محل کسب شناخته اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، قائل به این شده است که محل طبابت

تواند در اماکن مسکونی، مطب مستقر نماید. با توجه به زمان صدور این نظریه، استفاده نشده و مالک می

 ریدا ،11/11/1366در مستاجر از محل مذکور به عنوان مطب استفاده تجاری قلمداد نشده است حال آن که 

های مسکونی و تجاری، چه به عنوان ساختماننمودن و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  وابسته در 

 مالک و به مباشرت و چه به عنوان مستاجر، بالمانع شده است.
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  11/11/9921مورخ  9319/2نظریه شماره  

کشور منحصراً  یعال وانید یعموم أتیه 13/7/1371مورخ  176شماره  هیوحدت رو یرأ»متن نظریه: 

و  یکارگاه دندانساز ،یوتراپیزیف ،یولوژیراد ،یطب شگاهیآزما مانند یناظر به مطب پزشکان است و مشاغل

 «.ردیگیآن را در برنم رینظا

هیات  176اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق در خصوص تغییر کاربری، رای وحدت رویه 

مول عمومی دیوان عالی کشور را منحصرا ناظر به مطب پزشکان دانسته است و مشاغل وابسته پزشکی را مش

 رسد که رای مذکور ناظر به اخذ حق کسب و پیشه و تجارت باشد. داند. به نظر میاین رای نمی

قانون شهرداری نیز دائر نمودن مطب پزشکی را از سوی  11ماده  13این در حالی است که تبصره بند  

پزشکی، این ماده حکمی داند و اما در مورد مشاغل وابسته استفاده تجاری نمی "از نظر این قانون"مالک و 

تجاری "قانون شهرداری در مورد  11ماده  13را تعیین ننموده است. بنابراین حکم تعیین شده در تبصره بند 

، حکمی استثنایی است. لذا اوالً این حکم اختصاص به قانون شهرداری "نبودن دایر نمودن مطب پزشکی

 دارد و ثانیاً این حکم مختص مطب پزشک است. 

فعالیت شغلی پزشکان و  ، 1366پزشکان مصوب  مطب محل قانون واحده دیگر به موجب ماده از سوی

رسد شده است. به نظر میهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بالمانع صاحبان حرف وابسته در ساختمان

نون شهرداری قا 11ماده  13گذار از وضع این ماده واحده این بوده است که در ادامه تبصره بند هدف قانون

در اماکن غیر تجاری را بالمانع نموده، دایر نمودن مطب از سوی  مالککه دایر نمودن مطب از سوی 

توان دو تفسیر ارائه نمود: الذکر و رای وحدت رویه مذکور، میرا نیز بالمانع نماید. از مواد فوق مستاجر

محل کسب و پیشه و تجارت بودن مطب الذکر، تعیین تکلیف در مورد الف( موضوع رای وحدت رویه فوق

فعالیت شغلی پزشکان، بالمانع بودن  مطب محل قانون واحده پزشکان است در حالی که موضوع ماده

و موضوع تبصره بند  های مسکونی و تجاری ملکی و اجاریپزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان

 مطب فقط از نظر قانون شهرداری است. لذا نظریه قانون شهرداری، تجاری نبودن دائر نمودن 11ماده  13

 176، تفسیری از رای وحدت رویه شماره هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/1/1371مورخ  1311/7شماره 

است که به دلیل تفاوت موضوع، تعارضی با ماده  کشور یعال وانید یعموم أتیه 13/7/1371مورخ 

ا قانون محل مطب پزشکان، در مورد تجاری بودن یا نبودن واحده قانون محل مطب پزشکان ندارد. زیر

ها در اماکن دهد بلکه در مورد بالمانع بودن انجام این فعالیتفعالیت پزشکی و حرف وابسته حکمی نمی
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ماده  13ای حکم صادر نموده است. از سوی دیگر تبصره بند تجاری و غیر تجاری به صورت ملکی یا اجاره

هم تجاری نبودن استفاده از مطب را تنها در محدوده قانون شهرداری پذیرفته است لذا قانون شهرداری  11

 نماید.  تعارضی با نظریه فوق پیدا نمی

فعالیت شغلی پزشکان و ب( هرچند موضوع ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، بالمانع بودن  

است اما به نظر دلیل بالمانع بودن  جاریهای مسکونی و تجاری ملکی و اصاحبان حرف  وابسته در ساختمان

ها را تجاری قلمداد ننموده ها در اماکن غیر تجاری این باشد که قانونگذار این فعالیتانجام این فعالیت

است. در صورت پذیرش تفسیر دوم، نظریه اداره کل حقوقی با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان 

ماده واحده مذکور نه تنها فعالیت شغلی پزشکان، بلکه فعالیت  متعارض است زیرا  به موجب 1366مصوب 

شغلی صاحبان حرف وابسته  نیز در اماکن مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بالمانع قلمداد شده  است. 

ها در اماکن غیر تجاری را، غیر تجاری تلقی بنابراین در صورتی که دلیل بالمانع بودن انجام این فعالیت

شوند در ها بدانیم، حرف وابسته پزشکی نیز همانند حرف پزشکی غیر تجاری محسوب میالیتکردن این فع

، مختص مطب پزشکان بوده 176حالی که نظریه اداره کل حقوقی بر این است که رای وحدت رویه شماره 

لف شود. تفسیر او اماکن استیجاری سایر مشاغل وابسته پزشکی، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب می

 رسد.تر به نظر میصحیح
 

  11/11/9929 مورخ  6111/2نظریه  

 176شماره  هیوحدت رو یاجاره شود از شمول رأ یوتراپیزیمستقالً به منظور ف یچنانچه محل»متن نظریه: 

و دو تبصره به « ج»بند به عنوان بند  کیو قانون الحاق  13/7/1371کشور مورخ  یعال وانید یعموم أتیه

 یول شودیمحسوب م شهیو محل کسب و پ باشدی، خارج م1361ون روابط موجر و مستأجر سال قان 1ماده 

مشمول قانون  دیاستفاده نما یوتراپیزیف یاز آن برا یمطب اجاره کرد و از قسمت یرا برا یاگر پزشک، محل

 «مذکور نخواهد بود.
 

  99/19/9922مورخ   162/2نظریه شماره   

بر طبق آنچه که در پروانه  دیاز کل ساختمان با هایقانون شهردار 11ماده  13ند طبق تبصره ب»متن نظریه: 

در  یمستاجر برخالف مندرجات پروانه ساختمان ایچنانچه مالک  .شده است استفاده شود دیق یساختمان
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را ندارد  مهیبر جر یحق صدور را ونیسیکم د،ینما ریتجارت دا ای شهیمحل کسب و پ ،یرتجاریمنطقه غ

 «.دیتجارت صادر نما ای شهیپ ایمحل کسب  لیبر تعط یرا دیلکه باب

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، قائل به این شده است که کمیسیون ماده صد در مورد تخلف 

قانون شهرداری، تنها صالحیت صدور رای به تعطیلی محل کسب یا پیشه  11ماده  13مندرج در تبصره بند 

 رد.یا تجارت را دا
 

  91/11/9922مورخ   1396/2نظریه شماره  

به  تیکشور و عنا یعال وانید 11/6/1371مورخ  617شماره  هیوحدت رو یبا توجه به را»متن نظریه: 

قانون  11ماده  13بند  لیاعمال تبصره ذ یبرا یمورد کیاز عقد قرارداد اجاره به شرط تمل نیهدف طرف

 .«ستین هایشهردار

قوه قضائیه طی نظر فوق، اجاره به شرط تملیک را تا زمانی که مالکیت انتقال پیدا اداره کل حقوقی 

قانون شهرداری را شامل  11ماده  13نکرده، در حکم اجاره دانسته و استثناء مقرر در بند آخر تبصره بند 

 داند.اجاره به شرط تملیک نمی
 

  11/91/9922 مورخ  1931/2 نظریه مورخ  

 13/7/1371مورخ  176شماره  هیوحدت رو یتابع رأ ،یمک دندانپزشک تجربک محل»متن نظریه: 

 .«ستین
 

  13/13/9921 مورخ2/1613نظریه شماره  

در ماده واحده قانون محل « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته»با توجه به عبارت »متن نظریه: 

های درمانی، آزمایشگاههای طبای، کلینیکمنظور  مطب پزشکان، استفاده از اماکن مسکونی یا تجاری به

که آن اسکن و نظائر ای، سیتیهای خصوصی مراکز طب هستهها، درمانگاهرادیولوژی، تزریقات، داروخانه

قانون  111های ماده کالً از حرف وابسته پزشکی است فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیون

 «شهرداری نیست.
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وه قضائیه طی نظر فوق، گروهی از مشاغل وابسته پزشکی را تعیین نموده که مطابق اداره کل حقوقی ق

ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، استقرار این مشاغل در اماکن مسکونی و تجاری مجاز است. الزم به 

 ذکر است که مشاغل مذکور در این نظریه جنبه تمثیلی داشته و محدود به موارد مذکور نیست.
 

 16/16/9919مورخ   3119/2شماره  نظریه  

 ای یبه عوارض اعم از عوارض تجار یارتباط یقانون شهردار 11ماده  13بند  لیتبصره ذ»متن نظریه: 

 111ماده  ونیسیکم فیمحل بدهد. به عالوه وظا لیتواند حکم به تعطیفقط م ونیسیندارد و کم یمسکون

 یافهیوظ یردارت و در قبال عوارض مورد مطالبه شهاس یبه مسائل مربوط به تخلفات ساختمان یدگیرس

 «ندارد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، مطابق با اصل عدم صالحیت، صالحیت کمیسیون ماده صد 

دانسته و اشعار داشته این کمیسیون در  "تعطیلی"را محدود به صدور رای به  11ماده  13در مورد تبصره بند 

 ای ندارد.طالبه شهرداری، وظیفهمورد عوارض مورد م
 

  19/12/9911مورخ   3321/2نظریه شماره  

ممنوع بوده  یمسکون یاز ملک با کاربر یاستفاده تجار یقانون شهردار 11ماده  13طبق بند »متن نظریه: 

اصل است. آنچه در قسمت  نیشود و ایتبصره رفتار م نیو تخلف محسوب شده و با متخلف طبق مقررات ا

و  یکردن دفتر وکالت و دفتر اسناد رسم ریاصل که مقنن دا نیاست بر ا یتبصره آمده استثنائ نیا ریاخ

محسوب ننموده  یمالک را استفاده تجار لهیبه وس یازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندس

 نیبصره مالک اصل ملک )عت نیبه نص اکتفا نمود و منظور از مالک در ا دیاستثنا با نیا یاست و در اجرا

توسط  یمسکون یبا کاربر یادر امالک اجاره یدفتر اسناد رسم سیمنفعت، لذا تاس تیملک( است نه مالک

 «است. یقانون شهردار 11ماده  13مستاجر ممنوع و مشمول قسمت اول مقررات تبصره بند 

 13در تبصره بند  "مالک"ظور از اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر فوق، قائل به این شده است که من

قانون شهرداری، مالک اصل ملک است نه مالک منافع. البته باید توجه داشت تبصره مذکور  11ماده 

و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر  یدفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسم رکردنیدا"

قانون "صره مستثنی نموده است. اما با تصویب را از سوی مالک، از قاعده مذکور در صدر تب "یمهندس

قانون محل "، دایر نمودن دفاتر روزنامه و مجله و با تصویب 13/1/1377در  "محل دفاتر روزنامه و مجله
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نمودن و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف  وابسته در  ریدا ،11/11/1366در  "مطب پزشکان

 ان مالک و به مباشرت و چه به عنوان مستاجر، بالمانع شده است.های مسکونی و تجاری، چه به عنوساختمان
 

  91/91/9919مورخ    1131/2نظریه شماره  

 ریاست. دا یو رانندگ ییبه عهده اداره راهنما یرانندگ یهاآموزشگاه سیصدور اجازه تاس»متن نظریه: 

و خالف  ستین زیجا یمسکون یشوند در واحدهایمحسوب م یکه خدمات ییهاآموزشگاه نیکردن چن

ماده  1 صرهباشد و طبق تبیقانون م 11ماده  13بند  لیبوده و مشمول مقررات تبصره ذ یضوابط شهردار

و  ییقانون مورد اشاره است و جواز صادره از راهنما 111ماده  ونیسیقانون قابل طرح در کم نیا 111

 «باشد.یهم مانع برخورد قانون با متخلف نم یرانندگ

های رانندگی، خدماتی کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر  فوق، قائل به این شده است که آموزشگاهاداره 

 باشد.شوند و در نتیجه، دائر کردن آنها در واحدهای مسکونی جائز نمیمحسوب می

 



 

 

 مبحث نهم
 

ی در ددگداصول حاکم بر رسی

 کمیسیون ماده صد

 





 

 

 

 

 

 طرح بحث

ه در ای اسـت کـ  قانون شهرداری ناظر بر اصـول شـکلی   111اصول حاکم بر رسیدگی در کمیسیون ماده  

قـانون   111تمامی دعاوی مطروح در این کمیسیون حاکمیت دارد. بـه بیـانی، رسـیدگی در کمیسـیون مـاده      

تواند منجر به نقض رای صادره توسط شهرداری مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که تخطی از آنها می

نفع موجب سلب حق ه ذیکمیسیون شود. برای نمونه عدم اطالع رسانی راجع به طرح پرونده در کمیسیون ب

هـا، سـبب مزبـور را بـه عنـوان      دفاع وی است و قاعدتاً دیوان در رسیدگی به اعتراضـات از آرای کمیسـیون  

هـای  ها لحاظ خواهد نمود. مهمترین اصولی که بایستی در رسـیدگی جهتی اساسی در نقض آرای کمیسیون

 ز:ها رعایت شوند عبارتند اقانون شهرداری 111کمیسیون ماده 

 عضو مقرر 3لزوم تشکیل کمیسیون با  -1

 روزه وی برای دفاع کتبی 11نفع و مهلت لزوم ابالغ موضوع به ذی -1

 لزوم ابالغ رای کمیسیون به مالک -3

 روز در کمیسیون تجدیدنظر 11قابل اعتراض بودن آرای بدوی ظرف  -3

 عدم منع تشدید مجازات تخلف در کمیسیون تجدیدنظر -1

 دوی در کمیسیون تجدیدنظر منع عضویت اعضای کمیسیون ب -6

 لزوم ارجاع به کارشناس -7

 

 یدینکات کل

: دو دیدگاه در خصوص لزوم یا عدم لزوم حضور سه عضو .  لزوم تشکیل کمیسیون با سه عضو9

نخست اینکه بایستی هر سه عضو کمیسیون در جلسه  -تواند مطرح باشد: الفمی 111کمیسیون ماده 

بر تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو داللت  111ماده  1صره رسیدگی حضور داشته باشند. نص تب

 1عدم لزوم حضور هر سه عضو: بدین سبب که در صورت عدم اتفاق نظر، تصمیم با اکثریت  -دارد. ب

عضو کمیسیون حضور داشته باشند و نظر هر دو یکسان  1شود. بنابراین زمانی که فقط عضو نیز اتخاذ می
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ذ تصمیم نمایند. اما چنانچه اختالف نظر داشته باشند، اتخاذ تصمیم بدون حضور عضو توانند اتخاباشد، می

سوم که اکثریت را به نفع یکی از آنها محقق گرداند، ممکن نیست. مورد اخیر را در برخی موارد شاهد 

 قانون تشکیالت و 3هستیم. چنانچه که در خصوص شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تبصره ماده 

آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این امر مقرر شده است. در خصوص دادگاه کیفری یک و همچنین 

دادگاه تجدیدنظر نیز قاعده مشابهی مقرر است. هرچند که امکان استخراج وحدت مالک از موارد مذکور 

صورت پذیرد. تواند ممکن است اما به نظر، این امری خالف قاعده است و جز به تصریح قانونگذار نمی

عضو را صراحتا مقرر داشته است.  3عضو از  1الذکر نیز مقنن امکان تشکیل با چنانچه که در موارد فوق

توان امکان تشکیل نمی 111بنابراین با عنایت به عدم تصریح این موضوع در خصوص کمیسیون ماده 

ها اختالف نظر نباشد( را صحیح عضو )هرچند هردو عضو نظر واحدی داشته باشند و بین آن 1کمیسیون با 

دانست. فلسفه الزام به حضور هر سه عضو برای تشکیل کمیسیون و رسمیت یافتن آن، چه بسا فراهم آمدن 

 تواند نظر یک یا دو عضو دیگر را دگرگون سازد.باشد که میامکان رایزنی آنها با یکدیگر می

: این روز 91ظرف  یکتب حیتوضو اخذ  نفعیبه ذ)طرح پرونده( لزوم ابالغ موضوع . 1

بایستی به  111مقرر شده است. بدین صورت که موضوع وصول پرونده به کمیسیون ماده  1امر در تبصره 

نفع مهلت آن که می تواند مالک یا فرد دیگری همچون مستاجر یا همسایه باشد، ابالغ شود. ذی «نفعذی»

تبی ارائه شود. بعد از انقضای مهلت مزبور )چه روز حق دفاع خواهد داشت که بایستی به صورت ک 11

شود و در خصوص آن اتخاذ تصمیم دفاعی وصول شده باشد یا نشده باشد(، پرونده در کمیسیون طرح می

 شود. می

هیات عمومی نیز در این خصوص انشا شـده اسـت و    11/11/1303مورخ  -031رأی وحدت رویه شماره 

قانون شهرداری در زمینه لزوم ابالغ  111حت قسمت اخیر تبصره یک ماده با عنایت به صرا "مقرر می دارد: 

موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنهـا در کمیسـیون ذیصـالح بـه     

 1/11/1361مـورخ   111مفـاد دادنامـه شـماره     کلیه اشخاص ذینفع از جمله مسـتأجران واحـدهای تجـاری و   

مـورخ   611-611هـای شـماره   ن که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، دادنامـه هیأت عمومی دیوا

شعبه دوم کـه مـورد تاییـد شـعب اول و سـوم       11/7/1371مورخ  613و  11/7/1371مورخ  607، 3/7/1371

باشـند، موافـق اصـول و مـوازین قـانونی تشـخیص داده       انـد و متضـمن ایـن معنـی مـی     تجدیدنظر قرار گرفته

 ".دشومی
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اداره کل حقوقی قوه قضائیه قابل نقد است. مطابق این  6/3/1311مورخ  313/7در این خصوص شماره 

ابتداً  یقانون شهردار 111خارج از پروانه و...... برابر ماده  ایدر برابر احداث بنا بدون مجوز  یشهردار»نظر: 

بنا توسط مالک  نکهیاعم از ا دینما یریجلوگ یساختمان اتیخود از ادامه عمل نیموظف است توسط مامور

ماده مرقوم مراتب را در  یمذکور در تبصره ها طیشرا تیمالک در حال احداث باشد و سپس با رعا ریغ ای

مراتب را به مالک اعالم  دیاز بنا اتخاذ نما یقسمت ایبر قلع تمام  میمطرح و چنانچه تصم 111ماده  ونیسیکم

متخذه  میمرقوم مستلزم دعوت و ابالغ تصم ونیسیفوق، طرح پرونده در کم .... لذا مستنبط از مقرراتدینما

این درحالی است که مطابق تبصره موضوع طرح «. خواهد بود مالک( به 111ماده  1تبصره  لی)برابر ذ

 اعالم شود که می تواند کسانی دیگر غیر از مالک نیز باشد.  ذینفعپرونده بایستی به 

ضدمانت عددم   اداره کل حقوقی قـوه قضـائیه در خصـوص     11/13/1301خ مور 1060/7نظریه شماره 

ابالغ به متخلف سـاختمانی جهـت شـرکت در    » چنین مقرر می دارد:  ابالغ طرح پرونده در کمیسیون

ایـن مـاده الزامـی اسـت و رای صـادره بـدون دعـوت متخلـف بـه           1با توجه بـه تبصـره    111کمیسیون ماده 

نظـر مزبـور   «. تجدیدنظر و اال قابل فسخ در دیـوان عـدالت اداری اسـت....    کمیسیون قابل فسخ در کمیسیون

 صحیح است و صدور رای بدون رعایت حق دفاع ذینفع، موجبی برای نقض رای صادره خواهد بود. 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنین  11/17/1371 -3631/7نیز نظریه شماره  نحوه ابالغدر خصوص 

ین و مقررات شهرداری نحوه ابالغ و اعالم احکام و اخطاریه های مربوط به در قوان»مقرر می دارد: 

شهرداری ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست، ولی در نبودن 

 «. قانون، اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود

، شهرداری مکلـف اسـت تصـمیم    111ماده  1تبصره : مطابق ابالغ رای کمیسیون به مالکلزوم . 9

 ابالغ نماید.  «مالک»کمیسیون را به 

ابالغ می شود. اما  ذینفعموضوع نخست در این خصوص اینکه، موضوع طرح پرونده در کمیسیون به 

ا ابالغ می شود. نوع این ابالغ با عنایت به اینکه مقنن ابالغ به شخص مالک ر مالکرای صادره  لزوما به 

تصریح نموده است، ابالغ واقعی است. یعنی بایستی رای صادره به شخص مالک به صورت واقعی )صرفا به 

اداره  10/1/1316مورخ  367/16/7شماره خود وی( و نه قانونی )به خادمان و بستگان وی( ابالغ شود. نظر 

قانون  111ماده  یهاونیسیکم آراء»در این خصوص چنین مقرر می دارد:  هیقوه قضائ یکل حقوق
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مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نیو آئ التیقانون تشک 16ماده  1به تبصره  تیبا عنا هایشهردار

 نفعیذبه  یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نیبر اساس مقررات آئ دیبا 11/3/1311

موصوف ناظر به ملک است  یهاونیسیکمآراء صادره از  همطلب ک نیبا تمسک به ا توانیابالغ گردد و نم

 .«باشدیصادره را به ملک ابالغ کرد و اصوالً ابالغ به ملک قابل تصور نم یندارد، آرا تیو مالک موضوع

مستندات این نظر مشخص نیست. قانون صراحتا ابالغ رای کمیسیون به مالک را مقرر داشته است. از سوی 

وان و آئین دادرسی مدنی صورت نمی پذیرد و در واقع قانون در دیگر نحوه این ابالغ مطابق قانون دی

 خصوص آن ساکت است. 

و نه کمیسیون است. این کمیسون است که رای  شهرداریموضوع دوم، لزوم ابالغ رای به مالک توسط 

لدزوم طدرف   را صادر می نماید اما شهرداری مکلف به ابالغ رای کمیسیون است. به نظر همین امر سـبب  

در مواردی است کده شداکی بده     911قرار دادن شهرداری به همراه کمیسیون ماده  دعوا

 و تضییع حق اعتراض وی معترض است.  سبب عدم ابالغ رای صادره

موضوع سوم، ضمانت عدم ابالغ در فرآیند اجرای رای می باشد. صراحتی در خصوص عـدم ابـالغ رای   

ادرسی مدنی مقـررات مـدونی در ایـن خصـوص وجـود      صادره و ضمانت آن وجود ندارد. در قانون آئین د

نیستند. نکته نخست این است که تبصره صـراحت   111دارد، اما قاعدتا قابل تسری به موضوه کمیسیون ماده 

بر تکلیفی بودن این امر و الزام شهرداری در ابالغ رای به مالک دارد. این امـر الزمـه تـامین و تضـمین حـق      

مالک است. مستفاد از تکلیـف مزبـور و لـزوم رعایـت حـق اعتـراض مالـک،        اعتراض و تجدیدنظر خواهی 

بایستی عدم ابالغ را مانع از اجرای رای دانست. چرا که ممکن است ابالغ رای و تجدیدنظرخواهی مالک از 

آن منجر به نقض آن و صدور رای به نفع وی گردد. بنابراین تا زمانی که رای به صورت واقعی و صحیح بـه  

بالغ نشده است، رای نمی تواند اجرا شود. ابالغ قانونی نیز با عنایت به نـص صـریح تبصـره در لـزوم     مالک ا

 ابالغ به شخص مالک، کفایت نمی نماید. 

ضدمانت عددم   اداره کل حقوقی قـوه قضـائیه در خصـوص     11/13/1301مورخ  1060/7نظریه شماره 

رای کمیسیون ماده مرقوم، به متخلف )محکوم بـه  چنانچه » ... چنین مقرر می دارد:  ابالغ رای کمیسیون

پرداخت جریمه( ابالغ نشده باشد، رای صادره در این حالت قطعی نبوده و مادام که رای بـه متخلـف ابـالغ    

 «.نشده باشد و مهلت اعتراض وی منقضی نگردد رای صادره را نمی توان اجرا نمود
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: مهلت اعتـراض  دنظریتجد ونیسیروز در کم 91ظرف  یبدو یقابل اعتراض بودن آرا. 3

 ، ده روز از تاریخ ابالغ می باشد. 111از آرای کمیسیون بدوی ماده 

نکته نخستی که در خصوص کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر این کمیسیون وجود دارد ایـن اسـت کـه    

کـه   مراحل بدوی و تجدیدنظر در خصوص این کمیسیون در معنای مصطلح مستقر نشده اند. بدین صـورت 

مرجع رسیدگی به اعتراض از رای کمیسیون نخسـتین، کمیسـیون همعـرض دیگـری خواهـد بـود. در واقـع        

 رسیدگی به اعتراض از رای کمیسیون، در صالحیت کمیسیون همعرض است.

 -1نکته دوم، اعتراض به آرای صادره از کمیسـیون بـدوی از جانـب طـرفین مـی توانـد صـورت پـذیرد:         

 یرأ؛ 11/11/1361مـورخ   -111شـماره   هیـ وحـدت رو  یرأائم مقام وی. )ر. ک: مالک یا ق -1شهرداری، 

مبنـی بـر     13/11/1371مورخ  -1شماره  هیوحدت رو یرأ؛ 16/11/1361مورخ  -131شماره  هیوحدت رو

 ذینفع و قائم مقام مالک بودن مستاجر(. 

ز این که بر اساس آیین صرف نظر ا "مقرر می دارد:  11/1/1361مورخ  111برای نمونه رای شماره 

دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسالمی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع 

احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از  بوده و با

ظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً متضرر حق ت اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی هر زیاندیده و

اعالم  کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع "ها نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری

 "ع رسیدگی خواهد کرد....ونماید توضیحات خود را کتباً ارسال و.... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضمی

 11تکرار شده و برابر تبصره  "3جمله تبصره من"صد قانون شهرداری  یگر مادههای دکلمه ذینفع در تبصره

و طبیعی است مستأجر  های بدوی تصریح شده استبرای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون

اجاره  مورد "مالک منافع"در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره  "قائم مقام مالک"که مصداق بارز 

باشد. از طرفی چه بسا وقوع ها هم میدر اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون "ذینفع" است مصداق بارز

ها حقوق مستأجر در از کمیسیون تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره

ه سیزدهم تأیید و ابرام ویت قرار گیرد. بنا به مراتب مارالذکر رأی صادره از شعبفمعرض تضییع و ت

 "گردد.می

نکته اینکه اعتراض به آرای کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر صرفا توسط شـهرداری و مالـک یـا    

قائم مقام وی مثل مستاجر ممکن است. اما در مرحله اعتراض و شکایت از آرای این کمیسیون ها در دیـوان  
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بور در دیوان شکایت نماید. مثل همسایه. رأی وحدت رویـه  عدالت اداری، هر ذینفعی می تواند از آرای مز

... نظر به این که مطابق آراء شماره  "در این خصوص چنین مقرر می دارد:  13/11/1311مورخ  -111شماره 

نفـع از  هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، شـکایت اشـخاص ذی     11/1/1361-111و 11/11/1303 -031

قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و  111های ماده تصمیمات کمیسیون

قانون شهرداری  111در موضوع تعارض اعالمی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 

قانون  111نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده به عنوان ذی

دیوان عدالت اداری در حدی که شـکایت را قابـل اسـتماع     10داری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه شهر

 "دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

مـاه از تـاریخ ابـالغ رای قطعـی در دیـوان       3نیز در ظـرف   111اعتراض از آرای کمیسیون همعرض ماده 

 عدالت اداری می تواند صورت پذیرد. 

م اینکه، آرای کمیسیون بدوی در مدتی که قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر هستند، قطعی نکته سو

نبوده و قابل اجرا نیستند. پس از قطعی شدن آنها )به سبب صدور رای در کمیسیون تجدیدنظر یا عدم 

کایت از شکایت و گذشت مهلت اعتراض(، قابلیت اجرایی می یابند و امکان شکایت از آنها و یا اقامه ش

آنها در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آنها نیست مگر اینکه شعبه دیوان دستور موقت مبنی بر توقف 

 »دال بر همین معنا است. مطابق این نظر:  11/1/1317مورخ  1131/17/7اجرای رای صادر نماید. نظر شماره 

مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 30و  33و مواد  11ماده  1با توجه به بند  -1

 یقانون شهردار 111و  77مواد  های ونیسیکم رینظ ییشبه قضا های ونیسیکم یقطع یاصوالً آرا 1311

ماده  1در تبصره  کورمذ یقانون های مزبور در مهلت یاعتراض به آرا تیو درج قابل باشند می االجرا الزم

 مقرر )فوق های شده در مهلت ادی یآرا یعدم اجرا یمعناموصوف، به  آرای در الذکر قانون صدر 16

صدور دستور  یبر امکان تقاضا یقانون مورد بحث مبن 33مقنن در ماده  حیباشد و نفس تصر یمن( الذکر

 تیآراء مزبور برغم شکا یاجرا مکاناز ا تیحکا یشاک یاز سو ،یآراء قطع یموقت دائر بر توقف اجرا

اجرا شده باشد،  ییمرجع شبه قضا یرأ وان،ید یابالغ رأ ایابالغ دستور موقت  اگر قبل از -1 دارد. یشاک

  ییاجرا اتیدستور باعث اعاده عمل نیاست، ا یرأ یاثر دستور موقت تنها توقف اجرا نکهیبا توجه به ا

عدالت  وانیشعبه د یاز سو ییشبه قضا ونیسیکم یبر نقض رأ یقطع یکه رأ یاما در صورت شود؛ ینم

( قبالً به مورد اجرا گذارده شده ییشبه قضا ونیسیکم رأی) عنه معترض یصادر گردد و لکن رأ یادار
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 31و ماده  1311مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 111باشد، با توجه به ماده 

که امکان  یو در صورت ددگر به حالت سابق اعاده  تیوضع دیبا 1316مصوب  یاحکام مدن یقانون اجرا

 بیدر خصوص تخر 111ماده  ونیسیکم یقطع یرأ یاعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد )مانند اجرا

 «. مطالبه خسارت کند تواند یم یصورت متضرر وفق عمومات قانون نیملک(، در ا

: موضوع تشدید یا عدم تشدید مجـازات  دنظریتجد ونیسیمجازات در کم بودن دیتشد . قابل3

ر کمیسیون نخستین پرسشی است که در خصوص همه مراجع شبه قضایی مطرح می شود. آیا مرجـع  مقرر د

تجدیدنظر می تواند مجازات مقرر در مرجع بدوی را تشدید نماید؟ در قانون آئین دادرسی کیفـری تشـدید   

ین موضوع( مجازات با شرایطی )کمتر بودن مجازات مقرر از حداقل قانونی و شکایت شاکی یا دادستان از ا

ق. آ. د. ک(. قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص سکوت نموده اسـت کـه    310تجویز شده است)م 

با عنایت به تصریح در قانون آئین دادرسی کیفری، به نظر وجود اختیار تشدید امـری خـالف اصـل اسـت و     

نظر اجازه ندهد، تشدید مجـازات  نیازمند تصریح. بنابراین زمانی که مقنن صراحتا این امر را به مرجع تجدید

ممنوع خواهد بود. البته نکته دیگری که در این خصوص مطرح است این اسـت کـه تجدیـدنظرخواهی اثـر     

انتقالی دارد و دعوا با همه جهات حکمی و موضوعی خود مورد قضاوت مرجع تجدیدنظر قـرار مـی گیـرد.    

ق نیست. این امری است کـه مـورد پـذیرش دیـوان     بنابراین امکان صدور رای شدیدتر نیز چندان دور از منط

قـرار گرفتـه و تشـدید مجـازات در      11/11/1311مـورخ   -170عدالت اداری در رأی وحدت رویـه شـماره   

قـانون شـهرداری    111مـاده   11... مطـابق تبصـره   "کمیسیون تجدیدنظر را مجاز می دانـد. مطـابق ایـن رای:    

های ماده صد قانون شهرداری در عتراض به آراء کمیسیونبرای شهرداری و مالک حق ا 1333مصوب سال 

 فرجه مقرر پیش بینی شده است. بـا توجـه بـه حکـم قـانونی مـذکور، در فرضـی کـه کمیسـیون تجدیـدنظِر          

های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی تبصره

که بـر رد   10/1/1301-1317دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  17رأی شعبه هذا نتیجهً منعی ندارد. علی

قـانون شـهرداری    111اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیـدنظر مـاده   

 "شود.صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

همعرض  ونیسیکم یاعضا: ردنظیتجد ونیسیدر کم یبدو ونیسیکم یاعضا تیمنع عضو. 6

 یـی الـف را  ونیسـ یاگر در کم نیشرکت داشته اند. بنابرا یقبل یباشند که در صدور را یاز افراد ریغ یستیبا

ب  ونیسـ یتوانـد بـه کم   یب حضور داشته باشد، پرونده مـ  ونیسیاز کم ییصادر شود که در آن عضو شورا
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از  ییعضو شـورا  ،یو یپرونده ممنوع بوده و به جا نیدادن در ا یمزبور از را یارجاع شود، اما عضو شورا

عـدم رعایـت ایـن امـر موجـب نقـض رای در دیـوان عـدالت اداری          ها انتخاب خواهد شد. ونیسیکم گرید

در مـورد آراء صــادره از   :(17/6/1310)الحاقی قــانون شـهرداری  111مـاده   11تبصـرة  خواهـد بـود. مطــابق   

اه شهرداری یا مالک یـا قـائم مقـام او از تـاریخ ابـالغ رأی ظـرف       قانون شهرداری هر گ 111کمیسیون مادة 

 111مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی بـه ایـن اعتـراض کمیسـیون دیگـر مـادة       

اند. رأی این کمیسیون خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته

 قطعی است.

: لزوم ارجاع موضوع تخلف به کارشـناس از دیگـر مـواردی اسـت کـه      ارجاع به کارشناسلزوم . 2

مـی باشـد. در بسـیاری از مـوارد تشـخیص موضـوعات        111موضوع بحث در خصوص کمیسیون های ماده 

تخصصی از عهده کمیسیون خارج بوده و بایستی به کارشناس ارجاع شود. بـرای نمونـه عـدم اسـتحکام بنـا      

خصصی است که بایستی قاعدتا کارشناس متخصـص در خصـوص آن اظهـارنظر نمایـد. حـال      امری فنی و ت

در اخذ تصمیم ملزم به بهره گیـری از کارشـناس و کسـب     111پرسش این است که آیا کمیسیون های ماده 

 نظر متخصص هستند یا خیر؟

اس را در جلـب نظـر کارشـن    در صورت لدزوم ی عدالت ادار وانید 1/3/1307مورخ  111شماره  یرا

مـورخ   31همـانطور کـه در رأی وحـدت رویـه شـماره      "موارد تخصصی الزم مـی دانـد. مطـابق ایـن رای:     

هیــأت عمــومی دیــوان عــدالت اداری نیــز تصــریح شــده اســت، مــاده صــد قــانون شــهرداری و  11/1/1370

ارزش معامالتی  ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان 11های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره تبصره

ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفیـد لـزوم تعیـین جریمـه تخلفـات سـاختمانی بـه مأخـذ ارزش         

معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسـی اسـناد و مـدارک معتبـر و در     

وع تخلـف سـاختمانی   صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قـدمت سـاختمان و تـاریخ وقـ     

مورخ  1071و شماره  13/11/1301مورخ  1611های شماره الذکر مفاد دادنامهمیسور است. بنابه جهات فوق

دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون مـاده صـد کـه     16و  11به ترتیب صادره از دو شعبه  11/11/1301

افتـه اسـت در حـدی کـه متضـمن ایـن معنـی        یتجدیدنظر دیـوان قـرار گرفتـه و قطعیـت     11مورد تایید شعبه 

قانون دیوان عدالت  33و ماده  11ماده  1باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند می

 ."االتباع استاداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
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اداره کل حقوقی قـوه قضـاییه نیـز تصـریح      1/11/1311رخ مو 7/11/1100مشابه این امر در نظریه شماره 

 تیـ احـراز رعا  یبـرا  یقـانون شـهردار   111مـاده   ونیسـ یکم در صورت لزوم»شده است. مطابق این نظر: 

 یرا اخـذ مـ   یدادگسـتر  یماده نظر کارشناس رسم نیا 3موضوع تبصره  یو شهرساز یو بهداشت یاصول فنّ

 «. دینما

مچنین نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه داللت بر این دارنـد کـه در مـوارد    رای فوق الذکر دیوان و ه

لزوم و ضرورت، جلب نظر کارشناس ضروری است. البته که مرجع تشخیص لزوم نیز خود کمیسیون است. 

بنابراین در موارد ضروری همانند امور فنی و تخصصی، جلب نظر کارشناس الزامی اسـت و فقـدان آن مـی    

 ر به نقض رای شود. تواند منج

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری  63البته ممکن است در این خصوص به ماده 

و قیاس اولویت حاصل از آن در خصوص مراجع شبه قضایی استناد شود. مطابق ماده مزبور:  1311مصوب 

( ماده 1مراجع مذکور در بند ) ماتیبه آراء و تصم یدگیدر مرحله رس وانیکننده د یدگیهرگاه شعبه رس»

را  یلطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأ یکه به اساس رأ دیرا مالحظه نما ینقص ایقانون، اشتباه  نی( ا11)

مکلف است با ذکر همه موارد و  عبهمؤثر باشد، ش یماهو ای یشکل رادیواجد ا یو چنانچه رأ دینمایابرام م

نسبت  وانیربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دآنها، پرونده را به مرجع م نییتع

که  یصورت در .دینما یصدور رأ ای میاقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصم یاعالم یرادهایا ایبه رفع نقص 

شود. کننده ارجاع می یدگیشود، پرونده به همان شعبه رس تیصادره مجدداً شکا یرأ ایمتخذه و  میاز تصم

دهد، مستند به قانون و مقررات  صیقانون و مقررات تشخ ریرا مغا یرأ ایو  میبه مذکور چنانچه تصمشع

 یماهو یقانون، مبادرت به صدور رأ نی( ا7موضوع ماده ) نیمربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاور

 «. دینمایم

ک مرجع قضایی عمومی در اما بایستی توجه داشت قیاس مزبور صحیح نیست. دیوان عدالت اداری ی

ملزم به  63خصوص دعاوی اداری است و به سبب فقدان تخصص کافی در هر حوزه تخصصی مطابق ماده 

اخذ نظر کارشناس برای تصمیم گیری در خصوص رایی است که از سوی مرجع شبه قضایی تخصصی 

اصوال نیز صادر شده است؛ مرجعی که متخصص تصمیم گیری در خصوص حوزه تخصصی خویش است. 

یکی از فلسفه های مهم ایجاد مراجع شبه قضایی، تخصص این مراجع در حوزه مورد تشکیل است. هرچند 

که بایستی اذعان داشت رویه غالب در ملزم دانستن کمیسیون به کسب نظر کارشناس برای تشخیص امور 
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اکتفا به قدر متیقن در  تخصصی، امری مستحسن بوده و با عنایت به لزوم محترم دانستن حقوق اشخاص و

 تحدید آنها، الزم دانستن کسب نظر کارشناس موجه است. 

 قوانین و مقررات مربوط

  9شورای انقالب 12/16/9931قانون شهرداری اصالحی  911ماده 

 

 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 11/11/9961 مورخ 193شماره  یرا 

رویه محاکم قضایی جمهوری اسـالمی ایـران دعـوی هـر      صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و

احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعـوی مسـموع    شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با

متضـرر حـق    است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسـالمی هـر زیاندیـده و   

 "هـا  اساً نظر به این که برابر تبصره یـک مـاده صـد قـانون شـهرداری     تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اس

نماید توضـیحات خـود را کتبـاً ارسـال و.... کمیسـیون بـه       اعالم می کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع

صـد قـانون    هـای دیگـر مـاده   کلمـه ذینفـع در تبصـره    "ع رسـیدگی خواهـد کـرد....   وتقاضای ذینفع به موض

برای مالک یا قائم مقـام او حـق اعتـراض بـرای      11تکرار شده و برابر تبصره  "3جمله تبصره نم"شهرداری 

در  "قـائم مقـام مالـک   "و طبیعـی اسـت مسـتأجر کـه مصـداق بـارز        های بدوی تصریح شده استکمیسیون

در اعتراض  "ذینفع" مورد اجاره است مصداق بارز "مالک منافع"استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره 

باشد. از طرفـی چـه بسـا وقـوع تخلـف سـاختمانی بـه وسـیله مالـک و          ها هم میو شکایت از آراء کمیسیون

ویت قرار گیرد. بنـا بـه   فها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تاز کمیسیون سکوت او در مقابل آراء صادره

 .گرددمراتب مارالذکر رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می

در اسـتیفای منـافع بـوده و حتـی در مـدت اجـاره        "قائم مقام مالک"مستأجر که مصداق بارز  پیام رای:

هـا هـم   در اعتـراض و شـکایت از آراء کمیسـیون    "ذینفـع " مورد اجاره اسـت مصـداق بـارز    "مالک منافع"

 باشد.می
 

                                                           
 به پیوست مراجعه شود 1
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  96/99/9961مورخ  193رای شماره  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنـی بـر اینکـه     11/1/61 -111با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 

نمایـد  نفـع اعـالم مـی   ها، کمیسیون پس از وصول پرونده بـه ذی برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری"

نفع به موضوع رسـیدگی خواهـد کـرد... کلمـه     توضیحات خود را کتباً ارسال، و ... کمیسیون به تقاضای ذی

بـرای   11تکرار شده، و برابـر تبصـره    3های دیگر ماده صد قانون شهرداری منجمله تبصره نفع در تبصرهذی

بدوی تصریح شده است، و طبیعی است مسـتأجر کـه    یهامقام او، حق اعتراض برای کمیسیونمالک یا قائم

جـاره اسـت،   مقام مالک در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجاره مالک منافع مـورد ا مصداق بارز قائم

باشد. از طرفی چه بسـا وقـوع تخلـف    ها هم مینفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونمصداق بارز ذی

هـا، حقـوق مسـتأجر در معـرض     ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابـل آراء صـادره از کمیسـیون   

دره از شـعبه سـیزدهم دیـوان،    صـا  11/6/61 -311بدین اعتبـار رأی شـماره    "گیرد.تضییع و تفویت قرار می

 .موافق قانون تشخیص گردید

مقام مالک در استیفای منافع بوده، و حتی در مدت اجـاره مالـک   مستأجر که مصداق بارز قائم پیام رای:

 باشد.ها هم مینفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونمنافع مورد اجاره است، مصداق بارز ذی
 

  19/11/9921مورخ  3رای شماره  

یک ماده صـد   برابر تبصره"مبنی بر اینکه  11/1/61-111با عنایت بمفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی 

تکرار شده، و  3منجمله تبصره  ،های دیگر ماده صد قانون شهرداریها کلمه ذینفع در تبصرهقانون شهرداری

بـدوی تصـریح شـده اسـت، و      هـای نبرای کمیسـیو  برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض 11 برابر تبصره

مورد اجاره است، مصداق بارز ذینفع در اعتـراض و   "منافع مالک"طبیعی است، و مستأجر که مصداق بارز 

باشد. از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی، بوسیله مالـک و سـکوت   می ها همشکایت از آراء کمیسیون

 . فلـذا، رأی "ویت قـرار گیـرد  فأجر در معرض تضییع و تها حقوق مستصادره از کمیسیون او در مقابل آراء

 .گرددصادره از شعبه هفدهم دیوان، که متضمن این معنی می باشد، تأیید می

مورد اجاره است، مصداق بـارز ذینفـع در اعتـراض و     "منافع مالک"مصداق بارز که مستأجر  پیام رای:

 .باشدمی ها همشکایت از آراء کمیسیون
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  19/91/9913مورخ  191رای شماره  

قانون شهرداری در زمینه لزوم ابالغ موارد تخلف  111با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده 

ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصـالح بـه کلیـه اشـخاص     

هیـأت عمـومی    1/11/1361مـورخ   111مفـاد دادنامـه شـماره     ذینفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و

 607، 3/7/1371مورخ  611-611های شماره دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، دادنامه

شعبه دوم که مـورد تاییـد شـعب اول و سـوم تجدیـدنظر قـرار        11/7/1371مورخ  613و  11/7/1371مورخ 

 .شودو موازین قانونی تشخیص داده می باشند، موافق اصولاند و متضمن این معنی میگرفته

مورد اجاره است، مصداق بـارز ذینفـع در اعتـراض و     "منافع مالک"مصداق بارز که مستأجر  پیام رای:

 .باشدمی ها همشکایت از آراء کمیسیون

  11/13/9912مورخ  191رای شماره  

دیـوان عـدالت اداری نیـز    هیأت عمومی  11/1/1370مورخ  31همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 

ماده مزبـور در   11های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره

باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین 

تمان در تاریخ وقوع تخلف اسـت کـه تحقـق آن از    جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معامالتی ساخ

طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صـورت لـزوم جلـب نظـر کارشـناس متخصـص در زمینـه قـدمت         

 1611های شـماره  الذکر مفاد دادنامهساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق

دیوان مبنی بر  16و  11به ترتیب صادره از دو شعبه  11/11/1301مورخ  1071و شماره  13/11/1301مورخ 

یافته است تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت 11نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 

 11ماده  1باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند در حدی که متضمن این معنی می

قـانون دیـوان عـدالت اداری بـرای شــعب دیـوان و سـایر مراجـع اداری ذیـربط در مـوارد مشــابه           33و مـاده  

 .االتباع استالزم

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف  پیام رای:

ظر کارشناس متخصص تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب ن و  است

 صورت می گیرد.در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی 
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  93/91/9911مورخ  321رای شماره  

بـرای شـهرداری و مالـک حـق      1333قـانون شـهرداری مصـوب سـال      111مـاده   11... مطابق تبصـره  "   

پیش بینـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه        های ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرراعتراض به آراء کمیسیون

هـای مـاده صـد قـانون شـهرداری، اعتـراض       حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره

 17هـذا نتیجـهً رأی شـعبه    شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعـی نـدارد. علـی   

کـه بـر رد اعتـراض شـاکی در تشـدید مجـازات        10/1/1301-1317دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامـه   

قانون شهرداری صـادر شـده اسـت، صـحیح و موافـق       111تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 

 "شود.مقررات تشخیص می

های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شـهرداری  در صورتی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره پیام رای:

 د مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد.را موجه تلقی کند، تشدی
 

  19/11/9911مورخ  993رای شماره  

هیـأت عمـومی دیـوان     11/1/1361-111و 11/11/1303 -031... نظـر بـه ایـن کـه مطـابق آراء شـماره        "

قـانون شـهرداری در دیـوان     111هـای مـاده   نفع از تصمیمات کمیسیونعدالت اداری، شکایت اشخاص ذی

ستماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعالمی، همسـایه مجـاور ملـک موضـوع     عدالت اداری قابل ا

نفـع قابـل شناسـایی اسـت و بـه تبـع آن حـق        قانون شهرداری به عنوان ذی 111رأی کمیسیون بازنگری ماده 

 10قانون شـهرداری را نیـز داراسـت، بنـابراین رأی شـعبه       111شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 

 "ان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.دیو

قـانون شـهرداری در دیـوان     111هـای مـاده   نفع از تصـمیمات کمیسـیون  شکایت اشخاص ذی پیام رای:

ه تبع آن نفع قابل شناسایی است و بعدالت اداری قابل استماع شناخته شده است. همسایه مجاور به عنوان ذی

 قانون شهرداری را نیز داراست. 111حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 
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 نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  12/91/9961مورخ  3311/2نظریه شماره  

موضوع استعالم: شخصی ملکی را بدون پروانه یا برخالف پروانه ساختمانی ساخته، به دیگری منتقل »

 وده است، پرداخت جریمه تخلف ساختمانی بر عهده کیست؟نم

قانون شهرداری آن است که پرداخت  111اصالحی ماده  1و  3و  3و  1متن نظریه: مستفاد از تبصره های 

جریمه بر عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسـیون  

 «و در مورد استعالم مالک فعلی ذینفع است. رای به تخریب خواهد داد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق در خصوص اصول حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    

صد، قائل به این است که پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد بر عهده ذینفع یعنی مالک فعلی 

 بنا می باشد.
 

  91/12/9923 مورخ 9699/2نظریه شماره  

قانون شهرداری، کلمه اعـالم و ابـالغ بـه طـور      111ماده  1موضوع استعالم: با توجه به این که در تبصره »

مطلق، بدون تعیین نحوه و مسوول اجرای آن ذکر شده است آیا اعالم و ابالغ مذکور تابع چه قواعد قـانونی  

 می باشد و به چه نحوی عمل می شود؟

و مقررات شهرداری نحوه ابالغ و اعالم احکام و اخطاریه های مربوط به شـهرداری   متن نظریه: در قوانین

ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست، ولـی در نبـودن قـانون، اولـی     

 «این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.

ر خصوص اصول حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق د

صد، نظر ب این دارد که در نحوه ابالغ و اعالم احکام مربوط به شـهرداری، هـر چنـد لزومـی بـه تبعیـت از       

 قواعد آیین دادرسی مدنی نیست ولی تبعیت از قواعد این قانون اولی است.
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  91/13/9919 مورخ 1161/2نظریه شماره  

این ماده  1با توجه به تبصره  111ه متخلف ساختمانی جهت شرکت در کمیسیون ماده ابالغ ب»متن نظریه: 

الزامی است و رای صادره بدون دعوت متخلف به کمیسیون قابل فسـخ در کمیسـیون تجدیـدنظر و اال قابـل     

فسخ در دیوان عدالت اداری است. اضافه می گردد چنانچه رای کمیسیون ماده مرقوم، به متخلف )محکـوم  

ه پرداخت جریمه( ابالغ نشده باشد، رای صادره در این حالت قطعی نبوده و مادام که رای به متخلف ابالغ ب

 «نشده باشد و مهلت اعتراض وی منقضی نگردد رای صادره را نمی توان اجرا نمود.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق در خصوص اصول حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    

موظف  کمیسیون پس از وصول پروندهماده صد قانون شهرداری،  1قائل به این است که مطابق تبصره  صد،

به دعوت متخلف به منظور ارائه توضیحات می باشـد. عـدم دعـوت متخلـف بـه منظـور ادای توضـیحات و        

دیـوان  همچنین عدم ابالغ رای کمیسیون به متخلف، از موارد شکسـته شـدن رای در مرحلـه تجدیـد نظـر و      

 عدالت اداری می باشد.
 

  16/19/9911مورخ  399/2نظریه شماره  

قـانون   111خـارج از پروانـه و...... برابـر مـاده      ایـ در برابر احداث بنا بـدون مجـوز    یشهردار»متن نظریه: 

 نکـه یاعـم از ا  دینما یریجلوگ یساختمان اتیخود از ادامه عمل نیابتداً موظف است توسط مامور یشهردار

مـاده   یمـذکور در تبصـره هـا    طیشـرا  تیمالک در حال احداث باشد و سپس با رعا ریغ ایتوسط مالک بنا 

 دیـ از بنـا اتخـاذ نما   یقسـمت  ایـ بـر قلـع تمـام     میمطرح و چنانچه تصم 111ماده  ونیسیمرقوم مراتب را در کم

مرقـوم مسـتلزم    ونیسـ ی.... لذا مستنبط از مقـررات فـوق، طـرح پرونـده در کم    دیمراتب را به مالک اعالم نما

 .«خواهد بود مالک( به 111ماده  1تبصره  لیمتخذه )برابر ذ میدعوت و ابالغ تصم

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق در خصوص اصول حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    

 لیذه )برابر ذمتخ میمستلزم دعوت و ابالغ تصم مذکور ونیسیطرح پرونده در کمصد، قائل به این است که 

 می باشد. مالک( به 111ماده  1تبصره 
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  11/99/9911مورخ  2/11/1111نظریه شماره  

ـ   تیـ احـراز رعا  یبـرا  یقـانون شـهردار   111مـاده   ونیسـ یدر صورت لزوم کم »متن نظریه:  و  یاصـول فنّ

 «دینما یرا اخذ م یدادگستر یماده نظر کارشناس رسم نیا 3موضوع تبصره  یو شهرساز یبهداشت
 

  91/11/9916مورخ  962/16/2نظریه شماره  

 التیقانون تشک 16ماده  1به تبصره  تیبا عنا هایقانون شهردار 111ماده  یهاونیسیآراء کم»متن نظریه: 

 یهـا دادگـاه  یدادرسـ  نیبر اساس مقررات آئ دیبا 11/3/1311مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نیو آئ

آراء صـادره از   همطلب ک نیبا تمسک به ا توانیابالغ گردد و نم نفعیبه ذ یو انقالب در امور مدن یعموم

صادره را به ملک ابالغ کـرد و   یندارد، آرا تیموصوف ناظر به ملک است و مالک موضوع یهاونیسیکم

 «.باشدیاصوالً ابالغ به ملک قابل تصور نم

حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق در خصوص اصول 

قـانون   16ماده  1صد، قائل به این است که با عنایت به اینکه ابالغ آراء کمیسیون ماده صد به موجب تبصره 

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید مطـابق قواعـد آیـین دادرسـی دادگـاه هـای عمـومی و        

 لک موضوعیت ندارد.انقالب در امور مدنی، صورت گیرد، ابالغ به م
 

  19/13/9912مورخ  9339/12/2نظریه شماره  

عـدالت   وانیـ د یدادرس نییو آ التیقانون تشک 30و  33و مواد  11ماده  1با توجه به بند  -1»متن نظریه: 

قانون  111و  77مواد  یها ونیسیکم رینظ ییشبه قضا یها ونیسیکم یقطع یاصوالً آرا 1311مصوب  یادار

در  کورمـذ  یقـانون  یهـا  مزبـور در مهلـت   یاعتراض بـه آرا  تیو درج قابل باشندی االجرا م مالز یشهردار

 یهـا  شده در مهلـت  ادی یآرا یعدم اجرا یموصوف، به معنا یالذکر در آرا قانون صدر 16ماده  1تبصره 

 یاضـا بـر امکـان تق   یقـانون مـورد بحـث مبنـ     33مقنن در ماده  حیباشد و نفس تصر یالذکر( نم مقرر )فوق

آراء مزبـور   یاجـرا  مکاناز ا تیحکا یشاک یاز سو ،یآراء قطع یصدور دستور موقت دائر بر توقف اجرا

 دارد. یشاک تیبرغم شکا

اجرا شده باشد، با توجه بـه   ییمرجع شبه قضا یرأ وان،ید یابالغ رأ ایاگر قبل از ابالغ دستور موقت  -1

امـا   شـود؛ ی نم ییاجرا اتیدستور باعث اعاده عمل نیت، ااس یرأ یاثر دستور موقت تنها توقف اجرا نکهیا

صـادر   یعـدالت ادار  وانیـ شـعبه د  یاز سـو  ییشبه قضـا  ونیسیکم یبر نقض رأ یقطع یکه رأ یدر صورت
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( قبالً به مورد اجرا گذارده شده باشد، با توجه بـه  ییشبه قضا ونیسیکم یعنه )رأ معترض یگردد و لکن رأ

احکام  یقانون اجرا 31و ماده  1311مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییآ و التیقانون تشک 111ماده 

که امکان اعاده بـه حالـت سـابق     یو در صورت ددگر به حالت سابق اعاده  تیوضع دیبا 1316مصوب  یمدن

صورت  نیملک(، در ا بیدر خصوص تخر 111ماده  ونیسیکم یقطع یرأ یوجود نداشته باشد )مانند اجرا

 .«مطالبه خسارت کند تواندی م یعمومات قانون متضرر وفق

اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظر شماره فوق در خصوص اصول حاکم بر رسـیدگی کمیسـیون مـاده    

 یقـانون شـهردار   111ماده  ونیسیکم رینظ ییشبه قضا یها ونیسیکم یقطع یآراصد، قائل به این است که 

مـاده   1در تبصـره   کورمذ یقانون یها مزبور در مهلت یاض به آرااعتر تیو درج قابل باشندی االجرا م الزم

 ادی یآرا یعدم اجرا یموصوف، به معنا یدر آرا تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون  16

. همچنین ابالغ دستور موقت و یا رای دیوان پـس از اجـرای رای مرجـع    باشد یمقرر نم یها شده در مهلت

 ونیسـ یکم یبر نقـض رأ  یقطع یرأصدور  در صورت. شودی نم ییاجرا اتیاعاده عمل شبه قضایی، موجب

قـبالً بـه مـورد اجـرا گـذارده       ییشبه قضا ونیسیکم ی، اگر رایعدالت ادار وانیشعبه د یاز سو ییشبه قضا

 نویسـ یکم یقطع یرأ یکه امکان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد )مانند اجرا یدر صورت ،شده باشد

 .مطالبه خسارت کند تواندی م یمتضرر وفق عمومات قانون (،ملک بیدر خصوص تخر 111ماده 

 





 

 

 

 

 وستیپ

 ن یمشترک مجلس ونیسیکم 99/13/9993مصوب  شهرداری قانون 911 ماده 

ـ مالکین اراضی و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک 111 ماده

 و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. اراضی

 خود مأمورین بوسیله پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون های تواند از عملیات ساختمانی ساختمانمی شهرداری

 .کند جلوگیری باشد واقع غیرمحصور یا محصور زمین در ساختمان آنکه از اعم

خالف  یو بناها ساتیقلع تأس ،یبهداشت ای یفن ای یول شهرسازـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اص1 تبصرة

شروع به احداث شده  ایساختمان احداث  ،یبدون پروانه شهردار ایمشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد 

کشور و  ریوزارت کشور به انتخاب وز ندهیمرکب از نما هایی ونیسیموضوع در کم ،یشهردار یباشد به تقاضا

 یانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح  م یاز اعضا یکیو  یدادگستر ریبه انتخاب وز یقضات دادگستر از یکی

خود را کتباً ارسال  حاتیروز توض 11که ظرف  دنمای یاعالم م نفع یپس از وصول پرونده به ذ ونیسی. کمشود

 یکه بدون حق رأ یشهردار ندهیمکلف است موضوع را با حضور نما ونیسیکممدت مذکور  یدارد، پس از انقضا

که  یبرحسب مورد اتخاذ کند. در موارد میماه تصم کیظرف مدت  کند، یشرکت م حاتیتوض یادا یبرا

 کیمکلف است حداکثر ظرف  کند یم یریمخالف مفاد پروانه جلوگ ایاز ادامه ساختمان بدون پروانه  یشهردار

 یذ یبه تقاضا ونیسیصورت کم نیرای. درغدیطرح نمامذکور م ونیسیموضوع را در کم یریجلوگ خیتارهفته از 

 یاز بنا باشد مهلت مناسب یقسمت ایبر قلع تمام  ونیسیکم میکه تصم یخواهد کرد. درصورت یدگیبه موضوع رس نفع

را به مالک ابالغ کند. هرگاه  زبورم میمکلف است تصم ی. شهرداردنمای یم نییاز دوماه تجاوز کند تع دیکه نبا

 یاجرا  نامه¬نیآن را طبق مقررات آئ نهیرأساً اقدام کرده و هز یشهردار دیهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمامالک درم

 خواهد نمود. افتیوصول عوارض از مالک در

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی 1 تبصرة

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر می مسکونی کمیسیون

 از استفاده نوع با متناسب که ایجریمه اخذ به رأی( بستبن یا بازبن کوچه یا و فرعی های خیابان یا اصلی هایخیابان

 به نسبت آن اساس بر است مکلف هرداریش و تعیین باشد مصرفی مصالح نظر از ساختمان نوع و شده ایجاد فضای

 نایتر و از سه برابر ارزش معامالتی برای هر متر مربع بجریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یک دوم کم وصول
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 مجدداً است مکلف شهرداری کرد، خودداری جریمه پرداخت از نفع¬اضافه بیشتر باشد(. در صورتی که ذی

. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور بکند را تخریب رأی صدور تقاضای و ارجاع نکمیسیو همان به را پرونده

 رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی 3 تبصرة

قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی تواند در صورت عدم ضرورت و صنعتی و اداری کمیسیون می

ای که متناسب با بست( رأی به اخذ جریمهیا بن بازنب کوچه یا و فرعی های¬خیابان یا اصلی های¬)در بر خیابان

نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس 

 نتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمانسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمآن 

 کرد خودداری جریمه پرداخت از نفع تر باشد(. در صورتی که ذیبرای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیش

 .بکند تخریب رأی صدور تقاضای و اعارج کمیسیون همان به را پروانه مجدداً است مکلف شهرداری

 در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد. کمیسیون

ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و 3 تبصرة

یمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون تواند با صدور رأی اخذ جربهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

در صورتی که ساختمان ارزش  ختمانمجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی سا

 ساختمان پایان برگ صدور بودن بالمانع نفع، تر است از ذیدریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

 عمل خواهد شد. 3و  1های بصرهت مفاد اساس بر مجاز تراکم بر زائد بنا هاضاف. کند اعالم شهرداری به را

ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون 1 تبصرة

برابر و ای که حداقل یک تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمهمی

بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند )مساحت  ازحداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای 

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ متر مربع می 11هر پارکینگ با احتساب گردش 

 باشد.پایان ساختمان می

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس ( 17/6/1310ـ )اصالحی 6 تبصرة

 بدون یا و پروانه خالف بر که صورتی در بکند، را اصالحی برهای رعایت مصوب های¬پروانة ساختمان و طرح

را به جلوگیری و پروانة امر  عملیات ادامة از است مکلف شهرداری گیرد انجام مورد این در تجاوزی پروانه

کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی 

 .است 111 مادة های¬در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون
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که به  ( مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی17/6/1310ـ )اصالحی 7 تبصرة

ها و محاسبات فنی گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهمسوولیت آنان احداث می

و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.  پروانهضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با 

ا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و ی

قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد،  111در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة 

را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف  مراتبشهرداری مکلف است 

اظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت است مهندس ن

به صدور رأی  رماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منج 6موضوع به 

کومیت از طرف شورای گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب مح 111تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیراالنتشار اعالم 

وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة  حضگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به ممی

هی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ماه از اخذ گوا 6بمدت حداکثر  111کمیسیون مادة 

 ساختمان شهرداری خودداری کند. 

و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع  ندنمای نظارت ها شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان مأمورین

ند، طبق مقررات قانونی جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شو

ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة  انشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسبه تخلف آنان رسیدگی می

 جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می در

استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام 

 کند.

 ها، ( دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمان17/6/1310ـ )اصالحی 0 تبصرة

امله را که توسط مع انجام تاریخ تا خالف عدم گواهی ناتمام های ساختمان مورد در و ساختمان پایان گواهی

 قانون تصویب از قبل که هایی ساختمان مورد. در ندیشهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نما

 شده خارج اولیه مالک ید از و گرفته انجام معامله( 13/11/1311) ها شهرداری قانون 111 مادة به الحاقی تبصره 6

الک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده پ کل معامله مورد که صورتی در باشد،

 باشد.آن در سند انجام معامله بالمانع می تصریحو با ثبت و 
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 دیجدی بنای اضافه که صورتی در شده ایجاد شهر جامع نقشة تصویب تاریخ از قبل که هایی مورد ساختمان در

 و ثبت با باشد، شهر جامع طرح تصویب سال از قبل بنا ایجاد دهندة نشان اسناد و مدارک و باشد نگردیده حادث

 .باشدمی بالمانع معامله انجام مالکیت سند در فوق مراتب تصریح

 شهر، جامع نقشه تصویب تاریخ از قبل آنها ساختمان پروانة که هایی ( ساختمان17/6/1310ـ )الحاقی 1 تبصرة

 .باشندمی معاف شهرداری قانون 111 مادة یک تبصرة شمول از است شده صادر

قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا  111( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 17/6/1310ـ )الحاقی 11 تبصرة

رجع رسیدگی به این مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، م

که در صدور رأی قبلی  باشند یافرادی م ازخواهد بود که اعضای آن غیر  111اعتراض کمیسیون دیگر مادة 

 اند. رأی این کمیسیون قطعی است.شرکت داشته

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب ( آیین17/6/1310ـ )الحاقی 11 تبصرة

 تجدیدنظر خواهد بود.در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل انجمن شهر

 

  وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 61، و 39، 31، 11، 11، 91، 92و مواد  91ماده  1بند 

  13/19/9911مصوب  یعدالت ادار

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: -11ماده 

... 

 و اداری تخلفات به رسیدگی های رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت -1

( 111) ماده موضوع کمیسیون کارفرما، و کارگر اختالفحل هیأت مالیاتی، هایکمیسیون مانند هاییکمیسیون

 صراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.منح شهرداری قانون

 ،یو یقانون ندهینما ایمقام قائم ای لیوک ای نفعیکه شخص ذ کنندیم یدگیرس یتیبه شکا وانیشعب د -17 ماده

 را برابر قانون، درخواست کرده باشد. تیبه شکا یدگیرس

 باشد: رینکات ز یحاو دیدادخواست با -10 ماده

 یمشخصات شاک -الف

 یقیاشخاص حق یو اقامتگاه برا تیشغل، تابع ،ی، کد ملتولد خینام پدر، تار ،یخانوادگنام و نام  -1

 یاشخاص حقوق یو شماره تلفن تماس برا ینام، شماره ثبت، اقامتگاه اصل -1
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 تیمشخصات طرف شکا -ب

 محل کار مأمور دولت در صورت امکان قیدق یسمت و نشان ،یخانوادگ و نام نام

 قانون نی( ا11موضوع ماده ) یهاکامل دستگاه نام

دادخواست  میدر صورت تقد ،یشاک یقانون ندهینما ایمقام و قائم ای لیو اقامتگاه وک یخانوادگ نام و نام -پ

 توسط آنان

 و خواسته تیموضوع شکا -ت

 تیشرح شکا -ث

 مورد استناد لیمدارک و دال -ج

 لیذ یء و مهر شخص حقوقامضا ایو  یو یقانون ندهینما ایمقام و قائم ای لیوک ای یاثر انگشت شاک ایامضاء  -چ

 دادخواست

 یقانون ندگانیو نما یاشخاص حقوق یمدرک اثبات کننده سمت برا -ح

 ای ریتصو دیشده باشد، با میتقد یشاک یقانون ندهینما ایمقام و قائم ای لیهرگاه دادخواست توسط وک -11 ماده

 گردد. مهیضم زیدهنده نشده سند مثبِت سمت دادخواست یرونوشت گواه

قانون در  نی( ا10)ب( تا )ث( و )چ( ماده ) یاز موارد مذکور در بندها کیکه هر  یدر صورت -10 ادهم

قانون نقص داشته  نی( ا13) ی( ال11مقرر در مواد ) طیدادخواست از جهت شرا اینشده باشد و  تیدادخواست رعا

دفاتر مستقر در  قیاز طر ای میمستق طورهب یاهیاخطار یدادخواست را ط صیدفتر شعبه ظرف دو روز نقا ریباشد، مد

فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در  ه،یابالغ اخطار خیده روز از تار ،ی. شاککندیاعالم م شاکی به ها مراکز استان

قرار  نی. اگرددیاو، رد م نیجانش ایدفتر  ریدادخواست بموجب قرار مد د،یمهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننما

به اعتراض نسبت به رد دادخواست،  یدگیاست. رس وانیابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه د خیتار زظرف ده روز ا

 ریمزبور، مراتب توسط مد یو پس از صدور دستور توسط قاض شودیشعبه انجام م البدلیدادرس عل ای سیتوسط رئ

 .ستین تیمانع طرح مجدد شکا ،ترد دادخواس یاست، ول یقطع میتصم نی. اگرددیدفتر شعبه به معترض ابالغ م

او مطلع شود، تا  یقانون ندهیزوال سمت نما ای یمحجور شدن شاک ایاز فوت  وانیکه شعبه د یدر صورت -11 ماده

 یدفتر شعبه به نشان قیصادر و مراتب از طر یمحجور، قرار توقف دادرس ای یمتوف یمقام قانونقائم یو معرف نییتع

 .شودیاعالم م یشاک
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قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف  یحت وانیشعبه د ر،یاز جهات ز کیدر صورت احراز هر  -13 ماده

 :کندیصادر م تیقرار رد شکا ت،یشکا

 نداشته باشد. یقانون تیاهل ت،یطرح شکا یبرا یشاک -الف

 نباشد. نفعیمطروحه ذ تیدر شکا یشاک -ب

 نباشد. تیمتوجه طرف شکا تیشکا -پ

 مطرح شده باشد. ،یرج از موعد قانونخا تیشکا -ت

مقام آنان قائم ،یکه اصحاب دعو یاشخاص ایهمان اشخاص  نیموضوع قبالً ب ثیطرح شده از ح تیشکا -ث

 نسبت به آن صادر شده باشد. یو حکم قطع یدگیهستند، رس

 شده باشد. یمنتف ت،یبه شکا یدگیموجبات رس -ج

 ،یدر مرحله بدو یعدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانون ایاست و دادخو یقانون طیشرا تیعدم رعا -61 ماده

اخطار  یبه دادخواست دهنده بدو دنظریموارد شعبه تجد نی. در استین دنظریدر مرحله تجد یموجب نقض رأ

 یدر صورت نی. در صورت عدم اقدام و همچندیابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نما خیکه ظرف ده روز از تار کندیم

 .شودیصادر م یصادر شده نقض و قرار رد دعو یسمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأکه 

 

( یو انقالب ) در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس نیقانون آئ 991و  13، 13مواد •

 یاسالم یمجلس شورا 19/19/9921مصوب 

 کند: رادیا دعوا، تیضمن پاسخ نسبت به ماه تواندیخوانده م ریدر موارد ز - 03 ماده

 و سمت او محرز نباشد. مومتیق ای تیوال ایوکالت  لیاقامه دعوا کرده از قب یندگیکه به عنوان نما یکس - 1

پاسخ دعوا را  تیوصا ای مومتیق ای تیوال ایکه به عنوان وکالت  یخواهان حق دارد نسبت به کس - 01 ماده

 .دینمامحرز نباشد، اعتراض  که سمت او یداده است در صورت

در دعوا  تیوصا ایو  مومتیق ای تیوال لیاز قب یندگیعنوان نماکه به یاز اشخاص یکی سمت اگر – 330 ماده

قرار به  ایابالغ حکم  خیگردد، مهلت مقرر از تار لیزا ینظر خواه دیتجدمدت  یاند قبل از انقضادخالت داشته

واسطه رفع حجر باشد، مهلت سمت به نیگر زوال اشروع خواهد شد و ا شود،یم نییسمت تع نیابه کهیکس

 .گرددیرفع حجر شده است، شروع م یکه از و یکسقرار به ایابالغ حکم  خیاز تار یدنظرخواهیتجد
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 یمل یمجلس شورا 16/91/9991قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  31و  32، 11مواد  •

 ثبت او اسم به ملک که را کسی فقط دولت رسید ثبت به امالک دفتر در قانون مطابق ملکی که همین – 11 ماده

 ملک اینکه یا رسیده ثبت به امالک دفتر در نیز انتقال این و گردیده منتقل او به مزبور ملک که را کسی یا و شده

 خت.شنا خواهد مالک باشد رسیده او به ارثاً رسمی مالک از مزبور

 در و محرز آنها انحصار و وراثت که شود اسم وراث ثبت میمورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک به  در

 .باشد شده صادر باب آن در نهائی حکم اختالف صورت در یا و بوده توافق آنها بین االرث سهم

حکم نهائی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض  - تبصره

 حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. ائی کهو استیناف و تمیز دعو

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند  - 37 ماده

 ثبت اسناد ذیل اجباری است: 

 دفتر امالک ثبت نشده. کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در  -1

 نامه نامه و شرکتصلح نامه و هبه  -1

 پذیرفته محاکم و ادارات از یک هیچ در نرسیده ثبت به و برسد ثبت به باید فوق مواد مطابق که سندی – 30 ماده

 .شد نخواهد





 

 

 عدفهرست مناب

 کتب و مقاالت -الف

 .1301 سال ،، جلد اولزانیم نشر ،یمدن یدادرس نییآ عبداهلل، شمس، -

 چهارم، چاپ جاودانه، جنگل، انتشارات ،یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و تیصالح غالمرضا، ،یگیموالب -

1317. 

 .1301 اول، چاپ ،یخرسند انتشارات ،یادار یاختصاص یها دادگاه طوق، ییآقا مسلم و یمهد هداوند، -

 یمهد: نیتدو و هیته ،یادار عدالت وانید در مطروحه یدعاو در نفع یذ مفهوم توسعه: یعلم نشست گزارش -

 .زاده یمهدو
 

 قوانین و مقررات -ب

 16/11/1311قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  -

 13/11/1311قانون تجارت مصوب  -

 10/10/1313قانون مدنی مصوب  -

 11/13/1333قانون شهرداری مصوب  -

 16/11/1333مصوب  قانون تملک آپارتمانها -

  17/11/1331مصوب  یبه قانون شهردار دیاد و الحاق مواد جداز مو یقانون اصالح پاره ا -

  17/11/1311ها مصوب  یقانون شهردار 111ماده  کیو اصالح تبصره  11قانون الحاق دو تبصره به ماده  -

 10/16/1316مصوب  یقانون شهردار 111تبصره به ماده  6قانون الحاق  -

 17/16/1310داری مصوب قانون شهر 111الیحه قانونی اصالح تبصره های ماده  -

 11/11/1366مصوب  قانون محل مطب پزشکان -

 11/11/1371مصوب  قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور -

 11/13/1376مصوب  رانیا یصنعت یشرکت شهرک ها سیقانون اصالح قانون راجع به تأس -

 13/11/1377مصوب  قانون محل دفاتر روزنامه و مجله -

 11/11/1371( مصوب یو انقالب ) در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس نیقانون آئ -

 13/11/1303مصوب  نحوه تعیین آنها و شهرک و روستا حریم شهر، قانون تعاریف محدوده و -

 13/11/1300مصوب  ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران1قانون اصالح ماده ) -

 11/13/1311مصوب  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک -

 11/11/1376مصوب  آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور -
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 13/13/1370مصوب  وابسته یپزشک یشاغالن حرفه ا یو حرفه ا یبه تخلفات صنف یدگیرس ینامه انتظام نییآ -

 11/13/1311مصوب  یو عمران شهر ی( قانون نوساز11قانون اصالح ماده ) ییاجرا نامهنییآ -
 

 آراء دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور -ج

 هیات عمومی دیوان عالی کشور  13/17/1371 مورخ 176رای شماره  -

 کشور یعال وانیدهیات عمومی  11/16/1371مورخ 617رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1301مورخ  71شماره  یرا -

 ومی دیوان عدالت اداریهیات عم 11/11/1306مورخ  0شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/11/1301مورخ  166شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1370مورخ   31شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/13/1373مورخ  31شماره   یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 6/11/1301مورخ  311شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/11/1307مورخ  60شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1361مورخ 111شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 16/11/1361مورخ  131شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/11/1371مورخ  1شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 17/11/1301مورخ  310شماره  هیوحدت رو یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/11/1311مورخ  111شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1303مورخ   031شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/11/1311مورخ  111شماره  یرا -

 ات عمومی دیوان عدالت اداریهی 10/17/1371مورخ  166شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 16/13/1313مورخ  610شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/13/1313مورخ  177شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1313مورخ  17 شماره یرا -

 اریهیات عمومی دیوان عدالت اد 6/11/1300مورخ  31شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1307مورخ  331شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1313 مورخ  110رای شماره   -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/13/1311مورخ   117رای شماره  -
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 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/13/1307مورخ  111رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/11/1371 مورخ 171رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 16/11/1300 مورخ 31رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/17/1371 مورخ 116رای شماره  -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 16/13/1307مورخ  136شماره  رای -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/13/1307مورخ    111شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/11/1311مورخ    017شماره   یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه17/11/1377مورخ  13شماره  رای -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه11/11/1301مورخ  360شماره  یرا -

 یادارعدالت  وانید یعموم اتیه11/11/1311مورخ  173شماره  رای -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 17/11/1301مورخ  73-73شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1311مورخ  170شماره  رای -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1317مورخ  31شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/11/1311مورخ  116شماره  رای -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1307مورخ  030شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 17/11/1306مورخ  310شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه  11/11/1306مورخ  1301 یال 1377شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/10/1316مورخ  011شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1311مورخ  111شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه11/11/1311مورخ  633 یال 610شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/11/1306مورخ  1311شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/17/1371 مورخ 111 -110شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/13/1303مورخ  160شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1371مورخ  11شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1377مورخ  3شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 17/13/1301مورخ  111شماره  یرا -

 اداری هیات عمومی دیوان عدالت 10/11/1301مورخ  737شماره  یرا -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 17/11/1313مورخ  1111شماره  یرا -
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 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1311 مورخ 70رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1311 مورخ 17رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1311 مورخ 161رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/11/1307 مورخ 071رای شماره  -

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 11/11/1301مورخ  171رای شماره  -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 13/11/1376مورخ  106شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 11/11/1303مورخ  113شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه11/16/1303مورخ  311شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یعموم اتیه11/17/1301مورخ  316شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانید یاسالم یشوراها یتخصص اتیه 11/17/1317مورخ  1711171116111111شماره  یرا -

 یعدالت ادار وانیو اسناد د یعمران، شهرساز یتخصص اتیه 17/11/1316مورخ  311شماره  یرا -

 عیو صنا ستیز طیمح ،یاراض یتخصص أتیه 31/13/1317مورخ  1711171116111113ماره  ش یرا -

 نظریات حقوقی -د

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1303مورخ  611/7شماره   هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1371 مورخ 11111/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یل حقوقاداره ک 11/11/1371 مورخ 1311/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/17/1311مورخ  1337/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق  11/11/1311مورخ    1131/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1377 مورخ  1336/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/13/1370مورخ  1633/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1377مورخ   167/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/13/1371مورخ  1137/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/16/1371 مورخ 1137/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 17/11/1377مورخ  371/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/11/1377 مورخ 3117/7شماره  هیرنظ -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1311مورخ  3113/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/11/1361مورخ  337/7شماره  هینظر -
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 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/17/1300مورخ   3371/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 17/17/1373مورخ  3101/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/17/1303 مورخ 1133/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/10/1300 مورخ 1311/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1361 مورخ 1111/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 16/16/1301مورخ  1011/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1363 مورخ 6111/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 10/11/1373 مورخ 6110/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/13/1371مورخ  7/1613نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یره کل حقوقادا 11/11/1301مورخ  1133/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1377مورخ  1311/7نظریه شماره  -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1311مورخ  131/11/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/13/1303مورخ  7/1116شماره  هنظری -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 16/11/1307مورخ  7/7111شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 13/11/1317مورخ  7/17/131شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 17/13/1310مورخ  7/10/16شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 10/11/1317مورخ  7/17/1031شماره  هینظر -

 هییوه قضاق یاداره کل حقوق 13/11/1316مورخ  7/16/1131شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/16/1370مورخ  3311/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 17/13/1301مورخ  1311/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1361مورخ  1011/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/11/1371مورخ  6011/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 10/11/1316مورخ  7/16/3131شماره  هیرنظ -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/10/1311مورخ  1633/11/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/17/1316مورخ  7/16/1167شماره  هنظری -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 17/11/1317مورخ  7/17/1030شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 16/17/1311مورخ  7/11/1733شماره  هیرنظ -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/11/1313مورخ  7/13/116شماره  هینظر -
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 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 11/16/1301مورخ  7/11/1177شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق 31/11/1311مورخ  3713/7شماره  هینظر -

 هییقوه قضا یاداره کل حقوق11/11/1311مورخ  1710/7شماره  هینظر -
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 مقدمه

آمیز امروزه به دلیل مسائلی نظیر اصل پذیرش تخلفات ساختمانی و زمینه تبدیل آن به جریمه، نگاه توجیه

شهرداران به تخلفات ساختمانی به انگیزه کسب درآمد، عدم ارزیابی عملکرد مدیران شهری در موارد 

ن متخلف ناظر بر ساخت و سازها و ... متأسفانه قصور، عدم اِعمال مجازات بازدارنده در برخورد با مأموری

 ها اعم از جانی و مالی هستیم. شاهد افزایش وقوع تخلفات ساختمانی و بالطبع پیامدهای منفی ناشی از آن

های آن، سازندگان بناها مکلف به قانون شهرداری و تبصره 111طور که براساس مفاد ماده همان

حین احداث بنا هستند، مأموران شهرداری، اعضای محترم کمیسیون  گانه شهرسازی دررعایت اصول سه

قانون شهرداری و مهندسان ناظر ساختمانی نیز مکلف به نظارت دقیق بر رعایت اصول مزبور به  111ماده 

منظور پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی بوده و این موضوع همواره مورد تأکید مسئولین محترم 

قانون شهرداری از  111های ماده لت اداری نیز بوده است؛ اگرچه اعضای کمیسیونقضائی و دیوان عدا

ها تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات صالحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آن

قانون شهرداری است؛ ولیکن  111های ماده مندرج در قانون و اِعمال یکی از مجازات مندرج در تبصره

ای خارج از کنترل نیست و قطعاً در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون دیِ عملِ اعضا به مفهوم ادارهاین آزا

 هیچ امر فراقانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد.

همانطور که مستحضر هستید رعایت اصول دادرسی منصفانه صرفاً خاص مراجع قضایی نیست و 

قانون شهرداری به عنوان بخشی از نظام  111های ماده لذا کمیسیونکند؛ اثبات شیء نفی ماعداء نمی

اند عالوه بر قوانین و مقررات، اصول دارسی عادالنه را نیز دادرسی اداری و مراجع شبه قضایی مکلف

 ها توسط مراجع باالتر نقض خواهد شد.رعایت نمایند. در غیر اینصورت آرای آن

کم بر حوزه شهر و شهرسازی، متأسفانه ساالنه شاهد ورود بیش علی رغم وجود مقررات و ضوابط حا

قانون شهرداری از  111های ماده هزار فقره پرونده با موضوع خواسته اعتراض به آرای کمیسیون 13از 

سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری هستیم، لذا با عنایت به وظیفه قانونی مرجع قضایی دیوان عدالت 

نظارت بر حسن اجرای "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  173و  171، 116اداری در اصول 



 

 

های کالن و راهبردی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و همچنین در راستای ارجای برنامه "قوانین

مبنی بر تضمین اصل حاکمیت قانون، حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتالف 

به دیوان عدالت اداری، طی  111های کمیسیون ماده های ملی و همچنین کاهش ورودی پروندهسرمایه

ها مباحثی مطرح گردید های ماده صد استانهای تخصصی دیوان عدالت اداری با اعضاء کمیسیوننشست

های مدعوین محترم جلسه در خصوص جریمه، تخریب، تعطیلی و که این نوشتار ماحصل پرسش و پاسخ

قانون شهردای، علل نقض  111اعاده به وضع سابق، تغییر کاربری غیرمجاز، صالحیت کمیسیون ماده 

 باشد.در دیوان عدالت اداری و ... می 111آرای کمیسیون ماده 

ها و با همکاری شهرداران محترم شهرهای مختلف به ویژه شهرداران امید است با برگزاری این نشست

ها و اعضای محترم شوراهای اسالمی کشور، قضات محترم ها، استانداریداریمحترم کالنشهرها، فرمان

و همچنین قضات محترم دیوان عدالت اداری، در آینده شاهد کاهش وقوع تخلفات  111کمیسیون ماده 

ساختمانی، انضباط شهری و تضمین اصل حاکمیت قانون و احقاق حقوق شهروندان و در نتیجه کاهش 

 به دیوان عدالت اداری باشیم. های ورودیپرونده

 

 حقوقی، پیشگیری و پژوهشت معاون
 دیوان عدالت اداری                                         

 11آبان  
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 171 ............................................................................................................................................................. :ابالغ -دوم مبحث

 171 ............................................................................................................................. :111 ماده ونیسیکم آراء ابالغ( الف

 171 ............................................................................................... : 111 ماده ونیسیکم اتیاجرائ واحد هیاخطار ارسال( ب

 176 .............................................................................................................................................. :مستأجر به یرأ ابالغ( پ

 176 ...................................................................................................................................... :یقانون وراث به یرأ ابالغ( ت

 176 .................................................................................................................................................... :دنظریتجد -سوم مبحث

  176 .. :یشهردار قانون 111 ماده نظر دیتجد ونیسیکم آراء از یشهردار اعتراض هب یدگیرس در وانید تیصالح عدم( الف

 176 .................................................................. :یادار عدالت وانید در 111 ماده یها ونیسیکم یقطع آراء به اعتراض( ب

 176 ....................................................................... :یرأ ابالغ خیتار از یبدو ونیسیکم یرأ به اعتراض مهلت احتساب( پ

 177 ............................. :یخواه دنظریتجد روزه ده مهلت اتمام از قبل 111 ماده دنظریتجد ونیسیکم یسو از یرأ اخذ( ت

 177 .............................................................................................................. :صد ماده یبدو ونیسیکم یرأ به اعتراض( ث

 177 ........................................................................ :دنظریتجد ونیسیکم در یبدو ونیسیکم یاعضا حضور انامک عدم( ج

 177 ........................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم یسو از مجازات دیتشد( چ

 170 ............................................... :نفعیذ شخص اعتراض به 111 ماده ونیسیکم توجه عدم خصوص در یحقوق راهکار( ح

 170 .................................................. :111 ماده ونیسیکم از صادره یآرا به نسبت یادار عدالت وانید یدگیرس تیماه( خ



 

 

 170 .............................................................................................. : 111 ماده ونیسیکم در مختومه امر اعتبار -چهارم مبحث

 170 ............................................................................................................................................... :دفاع تدارک -پنجم مبحث

 170 ....................................................................................................... :نفعیذ ییشناسا به 111 ماده ونیسیکم فیتکل( الف

 171 ............................................................................................... :نفعیذ یسو از 111 ماده ونیسیکم در موضوع طرح( ب

 171 ............................................................................................................................................ :نفعیذ حاتیتوض اخذ( پ

 171 ............................................................................................................................................... :یکارشناس-ششم مبحث

 171 ............................................................................................................... :ناظر نیمهندس و کارشناس به امر ارجاع( الف

  171 ............................................... :یادار عدالت وانید هیناح از یکارشناس به 111 ماده ونیسیکم پرونده ارجاع یمبنا( ب

 101 .............................................................................................. : 111 ماده ونیسیکم یسو از کارشناس به امر ارجاع( پ

 101 ...................................................................................................... :یساختمان تخلفات در زمان مرور قاعده – هفتم مبحث

 101 ..................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم در دادرس رد قاعده -هشتم مبحث

  101 .......................................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم جلسات -نهم مبحث

  101 ........................................................................................................................ :111 ماده ونیسیکم استقرار محل( الف

  101 ................................................................................................... : 111 ماده ونیسیکم جلسات تیرسم نصاب حد( ب

 101 ......................................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم یاعضا یبرابر( پ

 101 ............................................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم تیاقل یرأ( ت

 101 ............................................................................ : 111 ماده ونیسیکم در کشور وزارت ندگانینما انتخاب مالک( ث

 101 .................................................................................. :111 ماده ونیسیکم در یساختمان تخلفات به یدگیرس مهلت( ج

 101 ............................................................................................................................... :111 ماده ونیسیکم آراء -دهم مبحث

 101 .................................................................................................................... : 111 ماده ونیسیکم آراء نقض علل( الف

 101 .......................................................................................... :یشهردار قانون 111 ماده ونیسیکم یرأ اصالح امکان( ب

 101 ......................................................................................... :بنا استحکام دییتأ جهت وطمشر یرأ صدور امکان عدم( پ

 101 ................................................................. :یاسالم یشوراها ریسا مشابه مصوبات خود به خود ابطال عدم - ازدهمی مبحث

 103 .............. :وانید شعب یقطع آراء و موقت دستور یاجرا از 111 ماده ونیسیکم استنکاف یاجرا ضمانت -دوازدهم مبحث

 

 

 

 

 



 

 

 



 113//   پرسش و پاسخ پیرامون کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

 
 

 

 

 سواالت مربوط به بخش جریمه: -فصل اول

 الف( جریمه عدم تأمین پارکینگ: 

 تعیین جریمه عدم تأمین پارکینگ بر عهده چه مرجعی است؟  .1

 باشد.قانون شهرداری، جریمه در این خصوص صرفاً در اختیار کمیسیون ماده صد می 111ماده  1بر اساس تبصره 

 چگونه عمل  111أمین پارکینگ برابر مفاد پروانه بر معبر تجاری، کمیسیون ماده در موارد عدم ت .1

 کند؟می

 ماده صد قانون شهرداری باشد. 1اصل بر تأمین پارکینگ است مگر در مواردی که مشمول تبصره 

 ب( کسری پارکینگ:

متر مربع آیا  11 مترمربع تأمین شود مثالً 11در خصوص کسری پارکینگ، اگر پارکینگ با متراژ زیر  .3

 شود؟می 111متر مربع باقیمانده مشمول جریمه ماده  11

مالک مساحت پارکینگ ساختمان همان است که در پروانه ساختمانی قید شده است و در صورت احداث بنای بدون پروانه، 

یا کمتر باشد مساحت  ضوابط طرح تفصیلی شهر و مقررات ملی ساختمان مالک است و در صورتی که پارکینگ ایجاد نشده 

 قانون شهرداری است.  111ماده  1کسری مشمول تبصره 

جریمه :   پ( اعمال ضریب
 

 

 اِعمال میشود؟ در چه حالتی ضریب جریمه  .3

 (: در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی17/6/10و اصالحی  0/6/16ماده صد )الحاقی  3برابر تبصره 

مربوطه، در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند جریمه ای به ازای هر متر مربع 

ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را  ارزش معامالتی ساختمان یا  بنای بدون مجوز 

 کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع اخذ می گردد.داشته باشد هر 

 ساختمانی: عوارض و جریمه توأمان ت( دریافت

آیا شهرداری عالوه بر دریافت جریمه کمیسیون، حق اخذ عوارض ساخت را نیز دارد و اگر دارد با چه  .1

 عنوانی؟

 131، 10/1/17مورخ  116-111و آراء شماره هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد  31/11/16مورخ  161برابر رأی شماره 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ جریمه برای تخلفات  11/10/11مورخ  107و  11/10/16مورخ  706، 31/11/16مورخ 

 ساختمانی نافی اخذ عوارض قانونی شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی نخواهد بود.  
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 پارکینگ: ث( دریافت توأمان جریمه و عوارض کسر

می تواند کسر پارکینگ مورد نیاز جهت یکی از واحد های مسکونی را جریمه  111آیا  کمیسیون ماده  .6

 نماید یا صرفا باید عوارض کسر پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود؟

 باشد.اخذ جریمه تخلف ساختمانی، نافی اخذ عوارض قانونی شهرداری نمی

 : 911 ماده تجدیدنظر میسیونک سوی از جریمه مجازات تشدید ج( حق

چنانچه شهرداری و ذینفع هر دو به رأی کمیسیون بدوی ماده صد معترض باشند، آیا کمیسیون تجدید  .7

 نظر باز هم مجاز به تشدید جریمه می باشد یا خیر؟

عترض به آرای ها مهیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که شهرداری 11/11/1311مورخ  170مطابق دادنامه شماره 

باشند، کمیسیون تجدیدنظر در خصوص تشدید رأی بدوی مطابق مقررات صالحیت دارد. از مفهوم  111کمیسیون بدوی ماده 

 شود که در صورت اعتراض مالک یا ذینفع، کمیسیون تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد.مخالف دادنامه فوق استنباط می

 چ( کاهش جریمه:

در حدود تبصره ها اختیار کاهش جریمه تعیین شده کمیسیون بدوی  111ید نظر ماده آیا کمیسیون تجد .0

 را دارد یا خیر؟  

قانون شهرداری اشاره شده است که تعیین جریمه تخلفات ساختمانی تبصره های ماده  111ماده  3و  3، 1های در هر یک از تبصره

در هر یک از تبصره های موصوف باشد؛ بنابراین در صورتیکه جریمه قانون شهرداری می بایست مبتنی بر مبانی ذکر شده  111

 کمیسیون بدوی نامتناسب باشد، کمیسیون تجدیدنظر می تواند متناسب با مبانی اشاره شده جریمه را تعیین نماید. 

 ح( تعیین جریمه بر اساس ارزش معامالتی سال وقوع تخلف:

 تعیین هنگام در تخلف، وقوع سال معامالتی رزشا به صد ماده کمیسیون توجه عدم اجرای ضمانت .1

 باشد؟می چه ساختمانی تخلف جریمه

 تاریخ اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 11/1/70 مورخ 31 و 1/3/07 مورخ 111 آرای مطابق جریمه محاسبه نظر به اینکه مالک

 گردد.می نقض باالتر مراجع باشد، در غیر اینصورت توسط می تخلف وقوع

 نای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی:خ( مب

 مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، سال شروع ساخت است یا اتمام ساخت؟ .11

در فرضی که تخلفات ساختمانی به منظور استفاده مسکونی از سوی مالک یا مالکین صورت گرفته است، تاریخ احداث بنا  الف(

 خواهد بود. 111یمه در کمیسیون ماده مأخذ تعیین ارزش معامالتی ساختمان جهت تعیین جر
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برداری گیرد، تاریخ اولین بهرهدر فرضی که تخلفات ساختمانی به منظور استفاده تجاری از سوی مالک یا مالکین صورت می ب(

 خواهد بود. 111تجاری از بنا مأخذ تعیین ارزش معامالتی ساختمان جهت تعیین جریمه در کمیسیون ماده 

 جریمه در کاربری های بهداشتی، درمانی، تأسیسات شهری:د( تعیین میزان 

ماده صد قانون شهرداری در مورد اضافه بنا زائد بر پروانه ساختمانی حوزه  3با توجه به صراحت تبصره  .11

ماده مذکور نیز در امور اراضی مسکونی، میزان جریمه  1های تجاری، صنعتی، اداری و همچنین تبصره 

-ها مثل بهداشت، درمان، تأسیسات شهری و غیره ... میمورد سایر کاربری تعیین شده است؛ حال در

 بایست بر اساس کدام تبصره اقدام یا اعمال قانون نمود؟

 قانون شهرداری می باشند. 111ماده  3مشمول تبصره 

 ذ( جریمه ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی موات:

 111قانون اراضی موات، کمیسیون ماده  11ون ماده های دارای رأی از کمیسیآیا در خصوص ساختمان .11

 تواند رأی به اخذ جریمه صادر نماید؟می

نظر به اینکه اراضی موات در مالکیت دولت قرار دارند؛ لذا آثار تخلفات صورت گرفته به متصرف سابق توجه ندارد و اخذ جریمه 

از مالک فعلی )دولت( اخذ شود و در صورت عدم پرداخت، از غیر مالک ساختمان توجیه قانونی ندارد و در هرفرض بایستی 

 تخریب می شود. 
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 سواالت مربوط به تخریب:  -فصل دوم 

 الف( مهلت زمانی اجرای رأی تخریب :

 باشد؟حداکثر زمان اجرای رأی تخریب چه موقع می -1

ی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا (: در صورت17/1/1311و اصالحی  17/11/31ماده صد )الحاقی  1برابر تبصره 

 باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

 ب( تخریب دیوار حیاط منزل که در معبر ساخته شده است:

 111شود قبل از ارجاع به کمیسیون ماده اگر مالکی دیوار حیاط منزل خود را در معبر بسازد آیا می -1

 خریب دیوار با دادستانی هماهنگ شود؟جهت ت

( در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی به معابر شهر 17/6/10و اصالحی  0/6/16)الحاقی  6برابر تبصره 

 صورت گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارجاع نماید.

 ناهای فاقد پروانه:پ( تخریب ب

گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی در آن رعایت نشده ساخت و سازهایی که فاقد پروانه بوده و اصول سه -3

 قانون شهرداری جریمه می شود؟ 111و یا مغایر با کاربری مربوطه است، براساس کدام تبصره از ماده 

عایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی از سوی سازندگان قانون شهرداری، ضمانت اجرای عدم ر 111ماده  1براساس تبصره 

 بناها، تخریب و اعاده به وضع سابق است.

 ت( تخریب به جهت تجاوز به معبر عمومی:

اگر ساختمانی به معبر عمومی تجاوز کرده ولی دلیل آن ساختمان همجوار باشد. ساختمان مجاور به  -3

شود )حکم به قلع بنا( بنایی تخریب می شود که زمین جنب معبر تجاوز کرده است. اگر معبر آزاد

 اضافه بنایی ندارد. ایا حکم تخریب بنا درست است؟

 بایست لحاظ شود. ها میقانون شهرداری 111ماده  1های اصالحی، تبصره در تخریب و نوسازی طرح

الت ث( امکان اجرای رأی مبنی بر تخریب قبل از انقضاء مهلت سه ماهه اعتراض در دیوان عد

 اداری:

تواند به در صورت صدور رأی قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر تخریب، آیا شهرداری می -1

تشخیص خود )به عنوان مثال به گذر تجاوز گردیده باشد( قبل از انقضاء مهلت سه ماهه اعتراض در 

 دیوان عدالت اداری، اقدام به تخریب نماید؟
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نی که دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن و یا رأی قطعی دیوان در لغو نظر کمیسیون رأی قطعی کمیسیون ماده صد تا زما

 صادر نشده باشد الزم االجرا می باشد.

 ج( رأی تخریب بدل از جریمه: 

 مبنی بر پرداخت جریمه چیست؟ 111ضمانت اجرایی استنکاف از رأی کمیسیون ماده  -6
و صدور رأی بر تخریب است؛ الزم به ذکر است  111د موضوع در کمیسیون ماده ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، طرح مجد

 "بدل از جریمه"که در صورت اعالم آمادگی مالک مبنی بر پرداخت جریمه در هر مرحله، موضوع اجرای رأی تخریب 

 باشد.منتفی می

 چ( طریقه اجرای رأی مبتنی بر تخریب:

 بر تخریب از طرف شهرداری چگونه است؟ مبنی 111طریقه اجرای رأی کمیسیون ماده  -7
قانون شهرداری، در صورت صدور رأی بر تخریب ، کمیسیون مهلتی متناسب کمتر از دو ماه تعیین می  111ماده  1برابر تبصره 

رأی  نماید تا شهرداری به مالک ابالغ کند و هر گاه مالک در مهلت ذکر شده اقدام به اجرای رأی تخریب ننماید شهرداری راساً

 را اجرا و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 ح( امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه در صورت عدم استحکام بنا :

حکم به رأی قطعی تخریب  111اگر در مورد ملکی به علت عدم استحکام بنا از سوی کمیسیون ماده  -0

آن مالک نسبت به ارائه استحکام بنا اقدام نماید، آیا امکان تبدیل رأی تخریب به  صادر شود و بعد از

 جریمه وجود دارد؟
اوالً: استحکام بنا مربوط به ضوابط فنی ساختمان است و در صورتیکه بنای احداثی با سایر ضوابط فنی و اصول شهرسازی و 

ب احراز گردد گواهی استحکام بنا، موجب منتفی شدن تخریب و یا بهداشتی و مقررات ملی ساختمان مغایر باشد و ضرورت تخری

تعیین جریمه نیست ثانیاً با صدور رأی قطعی کمیسیون قاعده فراغ دادرسی حاکم می گردد و رسیدگی مجدد کمیسیون مستلزم 

 نقض رأی کمیسیون در مراجع قضایی صالح است.

 اعمال مجازات تخریب:  خ( عدم برخورداری اشخاص عمومی از امتیاز ترجیحی در

هایی که مربوط به نهادهای امنیتی و اجتماعی هستند در صورتی که ها و ساختمانآیا آن دسته از زمین -1

 ها صادر شده باشد امکان اجرای حکم وجود دارد یا خیر؟از طریق ماده صد حکم به تخریب آن
دارای صالحیت رسیدگی و  111قع شود کمیسیون ماده تخلف ساختمانی از ناحیه هر شخصی اعم از عمومی یا خصوصی که وا

 صدور رأی تخریب با احراز شرایط تخریب می باشد و رأی قطعی کمیسیون الزم االجرا می باشد.

 د( اثر تخریب بر سایر قسمت های بدون تخلف ساختمان: 

ی حکم، در صورتی که برای قسمتی از یک ساختمانی حکم تخریب صادر شده باشد و در اثر اجرا  -11

 ها )بدون تخلف( تخریب شود تکلیف چیست؟دیگر قسمت
 می بایست به گونه ای باشد که در همان حدود رأی اجرا شود. 111اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 
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 سواالت مربوط به بخش تغییرکاربری: -فصل سوم 

 الف( عدم امکان پذیرش کاربری غیر مرتبط:

 ط قانونی است؟آیا پذیرش کاربری غیر مرتب .1

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و طرح  1قانون اصالح ماده  1بدون رعایت مصوبات کمیسیون ماده  -خیر

تفصیلی امکان پذیرش کاربری غیر از موارد تعیین شده وجود ندارد و هر ملکی برابر طرح تفصیلی که در کمیسیون مصوب شده 

 است باید استفاده شود.

های تغییر کاربری غیر مجاز به کمیسیون ماده در ارجاع پرونده 911عدم تکلیف کمیسیون ماده  ب(

 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری: 3

می تواند پرونده تخلفِ تغییر کاربری غیرمجاز )مثالً: تغییر کاربری مسکونی به  111آیا کمیسیون ماده  .1

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ارجاع  1یون ماده تجاری( را قبل از صدور رأی به کمیس

 تواند مبادرت به اخذ رأی نماید؟دهد یا رأسا می

باشد و تکلیفی به ارسال شهرداری صرفاً مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات ساختمانی می 111کمیسیون ماده 

 الی شهرسازی و معماری ندارد.قانون تأسیس شورای ع 1پرونده به کمیسیون ماده 

 ملک: کاربری رعایت پ( عدم

 بنای احداث به اقدام ساخت پروانه با مغایر مالک و باشد مسکونی بنای احداث پروانه دارای ملکی اگر .3

 گردد؟ می 3 یا 3 تبصره مشمول آیا نماید، تجاری

 و نیست شده یاد های تبصره مشمول و دارد( شهر تفصیلی طرح) شهرسازی ضوابط با مسلم مغایرت ملک کاربری رعایت عدم

 .شود مسکونی کاربری به اعاده باید شهرداری، قانون 11 ماده 13 بند مطابق

 ت( تغییر کاربری تجاری به مسکونی: 

تواند بخشی از پروانه تجاری را به مسکونی )اعم از بدوی و تجدید نظر( می 111آیا کمیسیون ماده  .3

 تبدیل کند؟

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و خارج از  1اربری در صالحیت اختصاصی کمیسیون ماده خیر، تغییر ک

 صالحیت کمیسیون ماده صد می باشد.

 ث( تبدیل اراضی زراعی سطح شهر به باغ: 

در مواقعی که مالک اقدام به حصارکشی و احداث اعیانی در اراضی زراعی سطح شهر می نماید و  .1

 عی را به باغ تبدیل می کند، مبنای رأی و نتیجه رأی به چه صورت می باشد؟ زمین مزرو
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 باشد.های آن میمبنای رأی، مفاد ماده صد قانون شهرداری و تبصره

 ج( تغییر کاربری غیرمجاز :

 تجاری بنای احداث به اقدام پروانه، با مغایر مالک و باشد مسکونی بنای احداث پروانه دارای ملکی اگر .6

 است؟ حکمی چه مشمول یدنما

عدم رعایت کاربری ملک نقض ضوابط شهرسازی )طرح تفصیلی شهر( محسوب و ضمانت اجرای آن اعاده کاربری مطابق پروانه 

 می باشد.  -طرح تفصیلی شهر-

 چ( تغییر کاربری مسکونی به تجاری: 

باشد به صورت تجاری در  اگر کسی تمام یا قسمتی از بنایی را که طبق پروانه ساختمانی باید مسکونی .7

 آورد در این صورت با کدامیک از تبصره های اصالحی ماده صد قانون شهرداریها تطبیق دارد؟ 

 111ماده  1عدم رعایت کاربری در احداث بنا، مصداق مغایرت با پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی است و مشمول تبصره 

 قانون شهرداری می باشد.           

  تجاری: به انباری لح( تبدی

آیا رسیدگی به تخلف تبدیل انباری به تجاری یا انباری تجاری به تجاری در صالحیت کمیسیون ماده  .0

 باشد یا خیر؟قانون شهرداری می 111

 باشد.قانون شهرداری می 111هر نوع تخلف ساختمانی از جمله تخلفات مذکور در صالحیت ماده 

 خ( تبدیل پارکینگ به مسکونی:

ملکی که دارای پروانه است قسمتی از پارکینگ را به مسکونی تبدیل می نماید با توجه به اینکه این   .1

ملک پارکینگ را برای واحدها تامین کرده یعنی کسری پارکینگ ندارد و هیچ گونه اضافه بنا نسبت به 

 د؟پروانه ندارد آیا برای تبدیل قسمتی از پارکینگ به مسکونی جریمه محاسبه می گرد

تبدیل پارکینگ به مسکونی، مغایر مفاد و نقشه ساختمانی تلقی شده و ضمانت اجرای آن رأی بر اعاده مطابق پروانه ساختمانی می 

 باشد. 
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 سواالت مربوط به بخش تعطیلی: -فصل چهارم 

 الف( ضمانت اجرای تخلف ساختمانی در کاربری های تجاری: 

 باشد یا تخریب؟ در کاربری های تجاری حکم تعطیل می ضمانت اجرای ارتکاب تخلف ساختمانی .1

قانون شهرداری صرفاً  11ماده  13ضمانت اجرای استفاده از ساختمان بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی، مطابق تبصره ذیل بند 

بنای مازاد یا بدون تعطیل و اعاده به وضع سابق است؛ ولکین اگر کاربری ملک برابر طرح تفصیلی شهر تجاری باشد، احداث 

 قانون شهرداری مبنی بر اخذ جریمه است. 111ماده  3و  3های پروانه مشمول تبصره

 ب( تعطیلی اماکن تجاری:

چنانچه مالک واحد مسکونی در یکی از طبقات خود )منطقه غیرتجاری( اقدام به تأسیس باشگاه  .1

قانون شهرداری حکم به  11ماده  13ره می تواند به استناد تبص 111ورزشی نماید، آیا کمیسیون ماده 

 تعطیلی آن محل بدهد؟

رسیدگی به تخلف استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی و غیر  1/3/1311مورخ  117بله، برابر رأی وحدت رویه شماره 

 تجاری در صالحیت کمیسیون ماده صد شهرداری قراردارد . 

 پ( تعطیلی محل کسب و پیشه: 

یر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در منطقه مسکونی، عالوه بر اعاده به وضع آیا در صورت دا .3

 بایست جریمه اخذ شود؟ سابق، می

 شود. قانون شهرداری، صرفاً تعطیل و اعاده به وضع سابق می 11ماده  13برابر تبصره ذیل بند 
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 سواالت مربوط به بخش طرح تفصیلی: -فصل پنجم

 ه جامع و طرح تفصیلی شهری:الف( عدم رعایت نقش

نحوه تعیین و تکلیف ساخت وسازها در کاربری خارج از نقشه جامع و طرح تفصیلی شهری به چه  .1

 صورت می باشد؟

 قانون شهرداری است. 111ماده  1در صورت عدم رعایت کاربری و ضوابط شهرسازی، تخلف ساختمانی واقع و مشمول تبصره 

 بر اساس طرح تفصیلی: ب( نحوه استقرار بنا در زمین 

-نحوه استقرار بنا در زمین )شمالی یا جنوبی( بر چه مبنایی است و ضمانت اجرای تخطی از آن چه می .1

 باشد؟

کند؛ عدم رعایت مفاد پروانه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و متعاقب آن صدور پروانه ساختمانی نحوه استقرار بنا را مشخص می

و همچنین عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی ، تخلف ساختمانی است و رسیدگی به آن در  ساختمانی و نقشه تایید شده

 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر می باشد.  111صالحیت کمیسیون ماده 

 پ( احداث بالکن بر اساس طرح تفصیلی شهر:

مدیران  با توجه به ضابطه جدید در خصوص کنسول ساختمان به طرف خیابان در راستای وظایف .3

یا دریافت مجوز دو  111شهری و شهرداری در خصوص مبلمان شهری چنانچه فردی از طریق ماده 

طرف ملک ایشان قبال ساخته شده و کنسول هم سمت خیابان داشته جهت اینکه زیبایی شهر رعایت 

 شود می توان به ایشان مجوز کنسول داد؟

معین می گردد و اگر در پروانه ساختمانی جواز احداث بالکن وجود ضوابط ساخت و ساز هر شهر در طرح تفصیلی آن شهر 

داشته باشد تخلفی واقع نشده و اگر در طرح تفصیلی شهر احداث بالکن امکانپذیر باشد می توان در پروانه ساختمانی جواز 

 احداث آن را صادر نمود.

 ت( تعیین حد نصاب امالک براساس طرح تفصیلی شهر: 

ه معموال انجام می شود ساخت و ساز در زمین های کمتر از حد نصاب است مثال در یکی از تخلفاتی ک .3

متر مربع می باشد آیا امکان کاهش این متراژ  111شهر ما حد نصاب متراژ زمین برای ساخت و ساز 

 وجود دارد تا از تخلفات کم شود یا خیر؟

یر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در قانون تغی 1ماده  3حد نصاب امالک برای احداث بنا مطابق بند 

 طرح تفصیلی شهر معین می گردد و تغییر حد نصاب منوط به تغییر آن در طرح تفصیلی شهر می باشد.
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متر( باب شده است که در  61در خصوص عرصه هایی که کمتر از حد نصاب تفکیک هستند )مثالً  .1

 های هادی و تفصیلی ندارد؟آیا اساساً این امر منافاتی با طرحمطرح می گردد؛  111کمیسیون ماده 

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی  1ماده  3حد نصاب امالک جهت امکان احداث بنا برابر بند 

تمانی مخالف اصول در طرح تفصیلی شهر معین می گردد و احداث بنا بر امالک با عرصه کمتر از حدنصاب تخلف ساخ

 قانون شهرداری است.  111شهرسازی محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده 

 ث( افزایش ارتفاع ساختمان :

یک مغازه در یک طبقه نسبت به جمع آوری سقف قدیم اقدام می نماید و در اجرای سقف جدید  .6

این ملک شامل جریمه می باشد  متر اقدام می نماید آیا 1متر به  1/3نسبت به افزایش ارتفاع مغازه از 

 باید اقدام نمود؟ 111اگر جواب مثبت است از کدام تبصره ماده 

اگر افزایش ارتفاع در فرضی که مغایر ضوابط شهرسازی )ارتفاعی طرح تفصیلی شهر( نباشد و موجب افزایش مساحت زیر بنا 

گرنه می بایست رأی بر اعاده وضع سابق منطبق با قانون شهرداری است؛ و  111ماده  3شود، کاربری تجاری مشمول تبصره 

 پروانه ساختمانی یا ضوابط طرح تفصیلی شهر صادر گردد. 

 ج( عدم رعایت طرح تعریض: 

در خصوص تعرض به معبر و عدم رعایت طرح تعریض رأی به صدور قلع بنا صادر گردیده است، آیا  .7

 این رأی مطابق قانون است؟

از تصویب طرح تعریض باشد و با پروانه ساختمانی مجاز صورت گرفته باشد قابل طرح در کمیسیون  در صورتی که احداث بنا قبل

 ماده صد نیست؛ ولیکن چنانچه تعرض به معبر بعد از تصویب طرح تعریض باشد، کمیسیون صالحیت دارد.

 چ( تقلیل حریم قانونی شهر قبل از شروع ساخت: 

ز ساخت و ساز را اخذ کرده باشد ولیکن به جهت گذشت اگر مالک زمین از شهرداری مربوطه جوا .0

 زمان، قبل از شروع ساخت، حریم قانونی شهر تقلیل یابد؛ تکلیف مالکین و شهرداری چیست؟

های مصوب از حریم شهر خارج شود؛ مطابق چنانچه پس از صدور جواز ساختمان و عدم شروع به ساخت، ملک برابر طرح

 باشد.از شهر ممنوع می مقررات، احداث بنا در خارج

 ح( اعالم کسری پارکینگ بعد از صدور پایان کار: 

بعد از صدور پایان کار از ناحیه شهرداری کسری پارکینگ اعالم شود وضعیت حقوقی امر چه می  .1

 باشد؟
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مالک مرتکب  درزمان صدور پایان کار اگر ضوابط و مقررات با توجه به پروانه ساختمانی و طرح تفصیلی رعایت شده باشد و

تخلف جدیدی نشده باشد ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و اعالم تخلف فاقد وجاهت قانونی است و اگر اشتباهی رخ داده 

 باشد امر جداگانه ای است.

 خ( صدور پروانه ساختمانی مغایر با طرح تفصیلی: 

گیرد و یا به هر دلیل در صورتی که در حین صدور پروانه توسط کارمندان شهرداری دقت صورت ن .11

دیگری پروانه بر اساس طرح مصوب صادر نگردد کمیسیون در مورد مغایرت پروانه با طرح مصوب 

 چگونه عمل کند؟

 اوالً: در صورتی که مالک مطابق پروانه اقدام نماید، قابل طرح در کمیسیون نیست.

ی حق مکتسبه ای ایجاد نخواهد کرد که آثار حقوقی یا قانونی بر آن ثانیاً : با توجه یه این که امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانون

 مترتب باشد شهرداری باید نسبت به ابطال پروانه اقدام نماید تا شاکی بتواند بر این مبنا احقاق حق کند.

 د( رعایت گذربندی کوچه: 

صیلی جدید در آیا رعایت گذربندی کوچه از سوی مالک مکانی که سابقاً گذر نبوده و در طرح تف .11

 گذر قرار گرفته است، الزامی است؟

ماده صد قانون شهرداریها، در هنگام صدور پروانه و ساخت، مالک فعلی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات  6با توجه به تبصره 

باشد؛ لذا در صورت عدم رعایت گذربندی متخلف محسوب و موجب رسیدگی خواهد شد؛ طرح تفصیلی و طرح تعریض می

باشد، لیکن چنانچه آن مکان سابقاً گذر نبوده و با طرح تفصیلی جدید، در گذر قرار گیرد و همچنان تحت مالکیت شخص و

 می بایست برابر قانون تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت طرحهای عمرانی و خدماتی اقدام گردد.

 ذ( دایر کردن مشاغل در پارکینگ: 

پروانه چند طبقه مسکونی صادر و زیر زمین بعنوان پارکینگ  اگر بر روی زمین کاربری مسکونی،  .11

مشخص و در نقشه ها و در پروانه باشد و بعد از تکمیل ماهیت پارکینگ یعنی رمپ و شکل داخل را بر 

دفترخانه و یا مطب و یا داروخانه استفاده شود و درب شیشه ای  –هم نزند ولی به عنوان دفتر ازدواج 

 دارد یا خیر و چه رایی باید صادر کند؟ 111لیت طرح در کمیسیون ماده داشته باشد آیا قاب
 باشد.دایر کردن هر نوع شغلی در پارکینگ برخالف مصوبات طرح تفصیلی و برخالف مفاد پروانه، جزو تخلفات ساختمانی می

 ر( نحوه تأمین پارکینگ در امالک تجاری با متراژ پایین: 

متر مربع )که در صورت تأمین پارکینگ چیزی  11تا  11تجاری با  نحوه تأمین پارکینگ در امالک  .13

 برای مغازه باقی نمی ماند( به چه صورت است؟
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بایست حداقل نصاب تفکیک رعایت شود؛ حد در اینگونه موارد مقررات طرح تفصیلی حاکم است و در صورت داشتن پروانه می

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و  1ه ماد 3نصاب امالک و میزان پارکینگ آن باید وفق بند 

شهرسازی در ساخت و ساز به موجب طرح تفصیلی شهر باشد و در صورتی که برای اینگونه امالک تأمین پارکینگ مطابق 

 قانون شهرداری خارج است.  111ماده  1طرح تفصیلی الزامی نباشد از شمول تبصره 

 الکانه امالک واقع در طرح های دولتی: مندی از حقوق مز( بهره

ها )فضای سبز( که چندین سال پس از ابالغ های دولتی و شهرداریتکلیف مالکین امالک واقع در طرح .13

 ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است، چیست؟طرح به آن

کان معتبر است؛ لیکن در صورتی مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، طرح کما

سال بعد موکول شده باشد، مالکین  1ها به حداقل ها و تملک امالک واقع در آنهای دولتی و شهرداریکه اجرای طرح

امالک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه شهری با رعایت کلیه مقررات قانونی و با لحاظ کاربری ملک قبل از تصویب طرح 

 برخوردارند.

 س( مالک تعیین سطح اشغال و تراکم مجاز در زمین های مشاعی: 

های مشاعی، سطح اشغال و تراکم مجاز برای کل پالک در نظر گرفته شود یا به نسبت سهم در زمین .11

 مالکان؟

رای تا زمانی که ملک مشاعی تفکیک نشده و برای مالکین سند تفکیکی صادر نشده است، متراژ کل ملک مناط صدور پروانه ب

 باشد.سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی می

 ش( رعایت برهای اصالحی:

 برای مالکین الزامی است؟ 111ماده  6آیا رعایت تبصره   .16

رعایت برهای اصالحی مطابق پروانه ساختمانی و طرح مصوب شهری از جانب مالکین تکلیف قانونی است و در صورت عدم 

 قانون شهرداری اقدام نماید.  111ماده  1رعایت، شهرداری می بایست مطابق تبصره 

 ط( افزایش ارتفاع:

در صورتی که در یک ساختمان مسکونی ارتفاع بیش از حد مجاز باشد، بطوریکه امکان ایجاد طبقه   .17

 های اجرایی و ضوابط باشد، رأی چگونه صادر می شود؟وجود نداشته و مغایر نقشه

مقررات ملی ساختمان است که در صورت عدم رعایت، تخلف ساختمانی مغایر با  مبنای ارتفاع مجاز، ضوابط طرح تفصیلی شهر و

 قانون شهرداری خواهد بود.  111پروانه ساختمانی تلقی و ضمانت اجرای آن متناسب با تبصره های ماده 
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 سواالت مربوط به بخش پروانه ساختمانی:   -فصل ششم

  :مانیالف( ارائه سند رسمی به منظور صدور پروانه ساخت

 آیا الزمه صدور پروانه ساختمانی و مجوز ساخت و ساز زمین، ارائه سند رسمی است یا خیر؟ .1

 6 شماره آراء وفق آنکه مگر است مالکیت رسمی سند ارائه بر متوقف ثبت قانون 30 و 11 مواد مطابق ساختمانی پروانه صدور

 قرار دادگستری محاکم تنفیذ و تایید مورد عادی اسناد اریاد عدالت دیوان عمومی هیأت 6/0/11 مورخ 111 و 16/1/00 مورخ

 .باشد گرفته

متر مربع می باشد و با قولنامه دستی پروانه ساخت می گیرد و در  311فردی دارای زمینی به مساحت  .1

یک قسمت زمین مورد نظر احداث بنا می کند. آیا فرد می تواند در قسمت دیگر همان ملک با تنظیم 

به عنوان احداث بنا جریمه شود و افزایش  111دستی احداث بنا کند و در کمیسیون ماده  قولنامه جدید

 محسوب نگردد؟

اوالً صدور پروانه ساختمانی بدون ارائه سند رسمی مالکیت یا سند عادی تنفیذ نشده در محاکم دادگستری، مجاز نمی باشد ثانیاً هر 

 شود.قانون شهرداری می 111ساختمانی تخلف است و مشمول تبصره های ماده گونه احداث بنا بدون پروانه یا مغایر پروانه 

  :ب( منقضی شدن مدت جواز ساخت و ساز

 در صورت منقضی شدن مدت جواز ساخت و ساز قبل از احداث ملک تکلیف چیست؟  .3

 امکان ساخت وجود ندارد مگر با تمدید پروانه 

  :تمان های دارای پروانهقانون شهرداری به ساخ 33ماده  13پ( تسری بند 

 قابل تسری به ساختمان های دارای پروانه می باشد؟ 11ماده  13آیا بند  .3

 قانون شهرداری صرفاً راجع به ساختمانهای دارای پروانه ساختمانی می باشد.  11ماده  13تبصره ذیل بند 

  :های بدون پروانهت( ارائه خدمات عمومی )آب، برق و گاز( به ساختمان

ارائه خدمات عمومی )نظیر آب، گاز، برق و ...( به ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها  نحوه .1

حکم به قلع و قمع آنان صادر شده است، به چه صورت  111و حریم شهرها که در کمیسیون ماده 

  است؟

ی امر مسکن و آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برا 0موجب ماده  به 1301از سال 

بر اساس ماده  1316قانون مذکور واگذاری انشعابات و ارائه خدمات به ساختمانهای بدون پروانه ممنوع گردیده بود؛ لیکن از سال 

انونی قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن ، فاضالب، و گاز، تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ق 3
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ذیصالح،  امکان تأمین موقت خدمات عمومی با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی مبنی بر اینکه این امر حقی برای 

 شود. گیرد و در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی مسترد میمشترکین ایجاد نخواهد، صورت می

 ت پروانه ساختمانی: ث( رسیدگی به تخلف اضافه بنای زائد پس از اتمام مهل

نحوه صدور حکم برای ساختمانهایی که مدت پروانه ساخت آنها تمام شده و پایان کار را نیز اخذ  .6

 نکرده و دارای اضافه بنای جدید هستند چگونه است؟ 

 111ماده  3و  1ی با اخذ پروانه ساختمانی حتی در فرض پایان مهلت اجرای پروانه ساختمان، رسیدگی به اضافه بنا مطابق تبصره ها

 قانون شهرداری متناسب با کاربری مربوطه خواهد بود. 

 ج( تأثیر رضایت همسایه در صدور پروانه ساختمانی: 

رضایت یا عدم رضایت همسایه در رعایت اصول شهرسازی از جمله پیش روی و سطح اشغال و تراکم  .7

 و تعداد طبقات چه تاٌثیری دارد؟

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران باید ضوابط و  7ای ساختمانی طبق مقررات ماده هشهرداریها در صدور پروانه

مقررات طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی یا طرحهایی هادی شهرها را رعایت نمایند و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت 

 تفصیلی موکول به رضایت همسایه شده باشد.همسایه تاثیری در صدور پروانه ندارد اال در مواردی که در طرحهای 

در صورت اعتراض همسایه مبنی بر سایه انداختن روی ملک ایشان با توجه به اینکه مالک طبق ضوابط  .0

 پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده ، حال تکلیف حقوقی این موضوع چگونه خواهد بود؟

ب سایه اندازی باشد تخلف ساختمانی از جانب مالک واقع نشده تا در در صورت رعایت مفاد پروانه ساختمانی هر چند موج

باشد مگر آنکه در صدور پروانه ساختمانی رعایت ضوابط شهرسازی نشده باشد که در این صورت  111صالحیت کمیسیون ماده 

 .همسایه می تواند نسبت به لغو یا اصالح پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری طرح دعوی نماید

 ها:قانون شهرداری 33ماده  13و بند  911ماده  9( تفاوت های بند چ

 قانون شهرداریها چیست؟ 11ماده  13های بین بند یک ماده صد و بند تفاوت .1

موضوع تبصره یک ماده صد هر گونه اقدام عمرانی و عملیات ساختمانی بدون پروانه یا بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی است 

 دایر نمودن مکان تجاری یا اداری در کاربری مسکونی است. 11ماده  13بند در حالیکه در 

 ح( صدرو پروانه ساختمانی خالف مقررات: 

در خصوص پروانه ساختمانی صادره که بر خالف ضوابط و مقررات بوده است، چه وضعیت حقوقی  .11

 حاکم خواهد بود؟
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شهرسازی و معماری ایران و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  قانون تأسیس شورایعالی 7شهرداریها مکلف هستند طبق ماده 

بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پروانه صادر نمایند و نباید بر خالف مقررات موضوعه پروانه ای صادر شود اقدامات غیر 

 قانونی دارای آثار قانونی نیستند و حقوق مکتسبه ای ایجاد نمی کند.

 غازه و تقسیم آن به دو بخش: خ( احداث تیغه در م

اگر مغازه ای که دارای پروانه ساخت است با تیغه به دو بخش تقسیم شود چه وضعیت حقوقی حاکم  .11

 بر بخش دوم استوار است و با کدامین یک از بندهای ماده صد منطبق است؟

و قابل طرح در کمیسیون ماده صد می طبق مقررات ماده صد در فرض مذکور احداث بنا مخالف مندرجات پرانه ساختمانی بوده 

 باشد. 

 د( احداث بنای مازاد بر پروانه:

ای را که منقطع از ساختمان اصلی اگر فردی دارای پروانه ساخت بوده لیکن بر خالف پروانه، سازه  .11

است در زمین خود ایجاد کند آیا تخلف به عنوان احداث بنای بدون پروانه محسوب می شود یا مازاد 

 انه است؟بر پرو
  .در صورتی که ساختمان احداثی در عرصه ذکر شده در پروانه ساختمانی نباشد، اضافه بنا محسوب می شود
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 سواالت مربوط به بخش رعایت اصول سه گانه: -فصل هفتم 

 الف( تأیید نقشه ها و استحکام بنای احداثی توسط سازمان نظام مهندسی :

لزوماً توسط  111و استحکام بنای احداثی مطرح در کمیسیون ماده  آیا ضروری است که نقشه ها  .1

 سازمان نظام مهندسی تأیید گردد؟
اخذ گواهی استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی در صورتی موثر است که  111پس از طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 

ع شده باشد؛  بنابراین اگر تخلف به جهت نقض ضوابط تخلف ساختمانی به علت عدم استحکام بنا و نقض ضوابط فنی واق

 شهرسازی یا بهداشتی باشد نیازی به استعالم استحکام بنا نمی باشد.

 ب( عدم رعایت نصب آسانسور، پله فرار و اطفای حریق: 

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صورت عدم رعایت اصول فنی )غیر از ساخت و ساز( مانند  .1

 نسور، عدم تعبیه پله فرار و سیستم اطفای حریق و ... به چه صورت است؟عدم نصب آسا

در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی در »ماده صد قانون شهرداری  6طبق ذیل تبصره 

ن نظام مهندسی و کنترل ساختمان های ماده صد است و این امور در قانوساختمان، رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون

 و آئین نامه اجرائی آن مشخص و معین گردیده است. 33خصوصاً در ماده 

 پ( ضمانت اجرای عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی: 

 نحوه صدور آراء در صورت عدم رعایت یکی از اصول سه گانه به چه صورت است؟  .3
رت عدم رعایت اصول سه گانه، تجاوز به گذر، عدم استحکام بنا و غیره طبق مندرجات تبصره های یک و شش ماده صد، در صو

ماده صد حسب مورد حکم به پرداخت جریمه صادر  1،3،3،1حکم به تخریب ، قلع بنا و اعاده به وضع صادر واال طبق تبصره های 

 خواهد شد.

شهرسازی یا بهداشتی  اگر ساختمانی بدون پروانه با رعایت اصول فنی احداث ولی یکی از شرایط الزم .3

 3را رعایت ننموده باشد آیا مشمول جریمه به میزان یک دهم ارزش معامالتی ساختمان مطابق تبصره 

 استفاده نمود؟ 3و1بوده یا باید از تبصره های 
از ضوابط قانون شهرداری مربوط به اضافه بنا می باشد ثانیاً در صورت عدم رعایت هر یک  111ماده  3و  1اوالً تبصره های 

 .قانون شهرداری می نماید 111ماده  1شهرسازی، فنی یا بهداشتی در بنای بدون مجوز موضوع را مشمول تبصره 

 های آموزشی و بهداشتی چه قانونی حاکم است؟در مورد ساختمان .1
ت رویه دیوان عدالت استفاده مدارس غیر انتفاعی از اماکن مسکونی با توجه به قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی و رأی وحد

اداری مجاز می باشد. اما در خصوص استحکام بنا و اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی برابر ماده صد و تبصره های آن حسب 

 مورد رسیدگی می شود.
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 سواالت مربوط به بخش دادرسی: -فصل هشتم 

 صالحیت: -مبحث اول 

 ی: قانون شهردار 911صالحیت کمیسیون ماده  -گفتار اول

 : 911الف( ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 

 آیا ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منوط به اجرای سقف است یا خیر؟ .1

لذا  باشد؛نظر به اینکه هر گونه احداث بنای بدون پروانه یا مغایر مفاد پروانه تخلف محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده صد می

 در این خصوص چون دیوارها و ستونها بر پی غیر مجاز ایجاد شده مشمول تخلفات مطروحه در کمیسیون ماده صد می باشد.

 در رسیدگی به اختالفات میان اشخاص در خصوص مالکیت: 911ب( عدم صالحیت کمیسیون ماده 

مالکیت را دارد یا آیا کمیسیون ماده صد صالحیت رسیدگی به اختالفات میان اشخاص در خصوص  .2

 خیر؟ 

قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی ناشی از مالکیت، در صالحیت محاکم عمومی حقوقی است؛  111و  116در راستای اصول 

 شود.رسیدگی می 111های ساختمانی در کمیسیون ماده ولیکن صرف نظر از اختالف در مالکیت، تخلف

 اختمان های فاقد سقف:در رسیدگی به س 911پ( صالحیت کمیسیون ماده 

نظر به اینکه ساختمان فاقد سقف دارای متراژ مشخصی نیست تا کمیسیون ماده صد بتواند جریمه را  .3

 تعیین نماید، بنابراین آیا کمیسیون حق رسیدگی به ساختمان های فاقد سقف را دارد یا خیر؟

 یون ماده صد می باشد.بله، هر میزان تخلف مغایر مفاد و تبصره های ماده صد مشمول طرح کمس

در رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی و  911ت( صالحیت کمیسیون ماده 

 داخل حریم شهر: 

کمیسیون ماده صد در تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی و داخل حریم شهرها چه تصمیمی  .4

 باید اتخاذ کند؟

م شهر و روستا، احداث بنا در حریم شهر ممنوع است مگر آنکه طرح جامع یا هادی قانون تعاریف محدوده و حری 1مطابق ماده 

 شهرتجویز نماید؛ بنابراین مغایر ضوابط شهرسازی محسوب و مستلزم تعیین مجازات تخریب است.

 در اخذ عوارض: 911ث( عدم صالحیت کمیسیون ماده 

ض خاص مانند عوارض کسری پارکینگ می تواند متخلف را به پرداخت عوار 111آیا کمیسیون ماده   .5

 ملزم کند؟
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صالحیت کمیسیون ماده صد اختصاص به رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین مجازات اعم از اعاده ، تخریب و جریمه و 

 می باشد.  77تعطیل دارد و رسیدگی به موضوع عوارض در صالحیت کمیسیون ماده 

 تخلف افزایش و کاهش واحدها: در رسیدگی به 911ج( صالحیت کمیسیون ماده 

می تواند در خصوص تبدیل یک واحد به چند واحد یا تبدیل چند واحد به  111آیا کمیسیون ماده  .6

 یک واحد، رأی صادر کند؟

 111رسیدگی به تخلفات ساختمانی مغایر با مفاد پروانه ساختمانی چه در جهت کاهش و چه افزایش در صالحیت کمیسیون ماده 

 باشد. می

 در رسیدگی به تخلف امالک فاقد سند رسمی: 911چ( صالحیت کمیسیون ماده 

چنانچه شهرداری از ساخت و ساز یک ملک جلوگیری نماید و مالک جهت ارائه مدارک مالکیت به  .7

 شهرداری مراجعه نکند، تکلیف چیست؟

 می صد ماده کمیسیون در طرح قابل عموضو ای قولنامه یا مالکیت سند بودن دارا از نظر صرف تخلف، وقوع صورت الف( در

 باشد؛

ب( تکلیف شهرداری جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و توقف ادامه کار و اعالم گزارش به کمیسیون ماده صد جهت 

رسیدگی به تخلف می باشد و تکلیف دیگری در این خصوص برای شهرداری متصور نیست؛ لیکن در صورتیکه در جریان 

 رسمی ارائه نماید به عنوان مالک شناخته شده و به شکایت وی رسیدگی خواهد شد. رسیدگی، شخصی سند

بسیاری از تخلفات ساختمان در یزد بر روی امالک فاقد سند مالکیت شکل می گیرد که قولنامه عادی  .8

کنند. دارد و مالک مشخص نیست و مامورین اجرائیات، فرد حاضر در محل را به عنوان مالک قید می

 ن موارد تکلیف چیست؟در ای

 دیوان عدالت اداری 0/1/07مورخ  60برابر رأی وحدت رویه شماره 

 اوالً: عدم ارائه سند مالکیت مانع اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده صد و اجرای حکم قطعی کمیسیون نمی باشد. 

ر گونه ساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری ها باید از هقانون شهرداری، مأمورین شهرداری 111ماده  7ثانیاً : بر اساس تبصره 

 شود.نمایند و هر کسی که در آن جا مشغول فعالیت است مالک محسوب می

 ح( عدم صالحیت شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی: 

 قانون شهرداری قابل تفویض به خود شهرداری می باشد؟ 111ماده  1آیا تبصره   .9



 171//   اده صد قانون شهرداریپرسش و پاسخ پیرامون کمیسیون م

 
 

 

قانون شهرداری  111و صدور رأی و تعیین مجازات در صالحیت اختصاصی کمیسیون ماده  خیر، رسیدگی به تخلفات ساختمانی

 می باشد.

در رسیدگی به تخلفات ساختمانی قبل از صدرو مجوز تغییر کاربری  911خ( صالحیت کمیسیون ماده 

 از امور اراضی جهاد کشاورزی:

صدور مجوز تغییر کاربری از امور  نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی داخل در حریم شهرها قبل از  .11

 اراضی جهاد کشاورزی به چه صورت است؟

قانون شهرداری ، رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهرها در صالحیت کمیسیون  111مطابق صدر ماده 

 در دادگاه عمومی صالح نمی باشد.  قانون شهرداری است و مانع از رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی 111ماده 

 د( عدم صالحیت کمیسیون ماده صد در خصوص مصالح ساختمانی استفاده نشده:

در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن در مورد مصالح ساختمانی موجود برای ساخت بنائی   .11

 غیر مجاز پیش بینی الزم نشده است برای رفع این مشکل چه راهی وجود دارد؟

صرفاً راجع به عملیات ساختمانی است و مصالح ساختمانی استفاده نشده ارتباطی به کمیسیون ماده  111الحیت کمیسیون ماده ص

 .ندارد  111

 ذ( صالحیت شهرداری در پلمپ عملیات ساختمانی غیرمجاز: 

 آیا امکان پلمپ جهت جلوگیری از ادامه ساخت و ساز برای شهرداریها وجود دارد؟  .12

باشد؛ لذا پلمپ نیز از می به اینکه جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز، مستلزم اقدامات قانونی از سوی شهرداری با توجه

 جمله ابزارهای جلوگیری محسوب و منع قانونی ندارد.

 ر( حدود مسئولیت مأموران اجرائیات شهرداری در ساخت و سازهای غیرمجاز:

 1های غیر مجاز از جمله تکالیف شهرداری وفق تبصره دامه ساخت و سازنظر به اینکه جلوگیری از ا  .13

باشد، آیا امکان اینکه کارکنان حوزه بازرسی و اجرائیات جزو ضابطین ها میقانون شهرداری 111ماده 

 قضایی قرار گیرند راهکارهایی وجود دارد؟

قانون شهرداریها  111ماده  7مجاز همان است که در تبصره حدود مسئولیت مأموران اجرائیات شهرداری در باب ساخت و ساز غیر 

 ذکر شده است و شمول ضابط قضایی خاص بر افراد مستلزم تصریح قانون است. 

آیا شهرداری می تواند از ساختمانی در حال احداث که فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله  .14

 ر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید؟ مأمورین خود اعم از اینکه در زمین محصور یا غی
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ماده صد، مامورین شهرداری مکلف هستند ضمن نظارت بر احداث ساختمان طبق پروانه از تخلفات  7و تبصره  6طبق تبصره 

جلوگیری نمایند؛ کوتاهی در این امر از موجبات تخلف حسب مورد طرح پرونده در هیأت های تخلفات اداری یا مراجع قضائی 

 .است

در زمان ممانعت مالک از ورود کارشناسان شهرداری به ملک دارای  911ز( صالحیت کمیسیون ماده 

 تخلف:

در خصوص ساخت و سازی که در سنوات گذشته صورت گرفته و در حال حاضر شاکی دارد و   .15

مالک اجازه ورود به ملک جهت کارشناسی و طرح پرونده در کمیسیون را ندهد چگونه رفتار می 

 ؟شود
نمی باشد و مأمورین شهرداری ها برابر قسمت  111ممانعت مالک مانع طرح تخلف ساختمانی و رسیدگی به آن در کمیسیون ماده 

 می توانند از کمک مأمورین قضائی یا انتظامی بهره مند شوند.  111ماده  7اخیر تبصره 

 ساختمانی غیرمجاز: در صورت اتمام عملیات 911س( ارجاع تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 

هایی که نیروی اختصاصی و پلیس ساختمان و اجرائیات وجود ندارند، فرآیند جلوگیری در شهرداری  .16

از تخلفات ساختمانی میسر نیست و صدور رأی قانونی برای این موضوع زمان بر می باشد و عمالً 

 عملیات ساختمان به پایان رسیده، در این خصوص تکلیف چیست؟
قانون شهرداری، از جمله وظایف شهردار و مأمورین شهرداری استفاده از مأمورین اجرائیات و در صورت  111ماده  7صره برابر تب

لزوم مأمورین نیروی انتظامی جهت جلوگیری از عملیات ساختمانی است و در صورتیکه عملیات ساختمانی پایان یافته باشد 

 می باشد. 111به کمیسیون ماده  شهرداری صرفا مکلف به انعکاس تخلف ساختمانی

در مرحله فنداسیون بدون سقف یا نصب ترانس  911ش( طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 

 برق :

هایی که در مرحله فنداسیون بدون سقف و یا نصب ترانس برق هستند، قابل طرح آیا تخلف ساختمان  .17

 باشند؟می 111در کمیسیون ماده 

قانون شهرداری  111بدون پروانه یا مغایر پروانه ساختمانی می بایست تخلف تلقی و در کمیسیون ماده هرگونه عملیات عمرانی 

 مطرح گردد.
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قانون  911شورایعالی شهرسازی از سوی کمیسیون ماده  3ط( عدم ضرورت اخذ نظر کمیسیون ماده 

 شهرداری:

انون تأسیس شورایعالی شهرسازی ق 1آیا در مورد تغییر کاربری ضرورتی به اخذ نظر کمیسیون ماده   .18

 باشد؟می

کاربری ملک در زمان وقوع تخلف  111بله ضرورت دارد؛ الزم به ذکر است که مالک رسیدگی و صدور رأی کمیسیون ماده 

 باشد.مذکور نمی 1است و ضرورتی به اخذ نظریه کمیسیون ماده 

 ها:ظ( صالحیت شهرداری در جلوگیری از تعمیرات و بهسازی ساختمان

هایی که در حال بهسازی و تعمیرات هستند از ادامه کار آنها به عنوان آیا شهرداری می تواند ساختمان  .19

 تخلف جلوگیری نماید؟

طبق مقررات ماده صد هر نوع اقدام عمرانی که بر اساس ضوابط و مقررات مستلزم مجوز باشد تخلف محسوب و قابل طرح در 

 . این صورت تخلف محسوب نمی شود کمیسیون ماده صد می باشد در غیر

و محاکم قضایی در رسیدگی به امور اراضی  911ع( عدم منافات میان صالحیت کمیسیون ماده 

 زراعی:

-قانون شهرداری 111چنانچه به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها، کمیسیون ماده   .21

ها و جهاد کشاورزی نون حفظ کاربری اراضی و باغقا 1ماده  1ها بدون استعالم از کمیسیون تبصره 

مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی و صدور جریمه نماید و سپس جهاد کشاورزی به دلیل تغییر کاربری 

غیرمجاز علیه مالک متخلف در محاکم دادگستری شکایت نماید؛ تکلیف مالکی که سابقاً به موجب 

 ریمه شده است، چیست؟محکوم به پرداخت ج 111رأی کمیسیون ماده 
تعیین مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثاتی که در اثر تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها ایجاد شده 

 به چنانچه لیکن ندارد؛ رسیدگی به تکلیفی بدواً شهرداری قانون 111 ماده اند، از جمله شئون مقام قضایی صالح است و کمیسیون

 قانون 111 ماده در مصرح تکالیف باب از 111 ماده کمیسیون نگردید، قمع و بنای احداث شده قلع قضایی مرجع رأی موجب

  .نماید صادر اخذ جریمه یا بنا تخریب به وحکم رسیدگی تخلف به تواند می شهرداری

 ان:در رسیدگی به تخلف باز کردن درب یا پنجره رو به خیاب 911غ( صالحیت کمیسیون ماده 

اگر درب یا پنجره ای به خیابان باز شود که در پروانه ساخت درج نشده باشد و معارض هم نداشته  .21

 باشد آیا ماده صد صالحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟
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قانون شهرداری در فرضی متصور است که بدون پروانه یا مغایر پروانه تخلف ساختمانی  111رسیدگی و صالحیت کمیسیون ماده 

 اقع شده باشد و در صورتیکه مطابق با پروانه اقدام گردیده باشد تخلفی واقع نشده است. و

 قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات بعد از صدور پایان کار: 911ف( صالحیت کمیسیون ماده 

 اگربرای ملک پایانکار صادر شده باشد اما بعداً کشف شود تخلفی در آن مغفول مانده چه باید کرد؟  .22

 صدور گواهی پایان کار ساختمان مانع رسیدگی کمیسیون به تخلف ساختمانی قبل از آن نمی باشد.

-در صورتی که بنا بعد از اخذ پایان کار احداث گردد، بنای جدید االحداث مشمول کدام یک از تبصره .23

 گردد؟قانون شهرداری می 111های ماده 

ر ساختمان با لحاظ اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی می تواند منطبق با هر یک از احداث بنا قبل یا بعد از صدور گواهی پایان کا

 قانون شهرداری باشد. 111تبصره های ماده 

 بدون نیاز به صدرو پایان کار: 911ق( امکان طرح تخلف در کمیسیون ماده 

مکان طرح دعوی در اگر برای ملکی سند رسمی صادر شده باشد، ولی پرونده پایانکار نداشته باشد آیا ا  .24

 کمیسیون ماده صد برای این موضوع وجود دارد؟

 نمی باشد . 111صدور یا عدم صدور پایان کار  مانع طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 

 ک( کمیسیون هم عرض:

 باشد؟آیا کمیسیون هم عرض، چیزی غیر از کمیسیون اولیه می .25

دیوان عدالت اداری کمیسیون هم عرض وجود ندارد و همان کمیسیون اولیه  قانون تشکیالت و آیین دادرسی 63مطابق ماده 

 کند.رسیدگی می

 گ( اعمال ماده صد در مناطق آزاد:

 آیا ماده صد قانون شهرداریها در مناطق آزاد قابلیت اعمال دارند؟ .26

 در محدوده منطقه آزاد، قابل اِعمال است.

ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج رداریقانون شه 11صالحیت کمیسیون ماده  -گفتار دوم

 از حریم شهر:

 نحوه رسیدگی و صدور احکام به بناهایی که بعداً وارد محدوده و حریم شهر شده اند چگونه است؟  .27

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید به 10/11/01مورخ  166مطابق رأی وحدت رویه شماره 

ب قانون و در مرجع صالح باشد بنابراین اگر در زمان وقوع تخلف ساختمانی ملک خارج از حریم شهر باشد کمیسیون ماده موج

 قانون شهرداری صالح به رسیدگی می باشد.  11
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چنانچه شخصی در خارج از محدوده شهر اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری نماید و رأی کمیسیون  .28

 قانونی بودن صادر شود و بعد از مدتی این عمل فاش شود چه کار باید کرد؟مبنی بر  111ماده 

باشد؛ ولیکن چنانچه کشف چنانچه ملک در داخل حریم و محدوده شهر ساخته شود ایرادی بر رأی کمیسیون ماده صد وارد نمی

با توجه به اینکه موضوع در  نسبت به تخلف رسیدگی کرده است 111شود که ملک خارج از حریم شهر است و کمیسیون ماده 

 مطابق قانون نیست. 111باشد، رأی صادره از کمیسیون ماده می 11صالحیت کمیسیون ماده 

 کارِ امالک خارج از محدوده و حریم شهر چه مرجع صالح جهت صدور پروانه ساختمانی و پایان .29

 باشد؟می

بوط به محدوده و حریم شهر است و خارج از آن رسیدگی به قانون شهرداری صرفاً مر 111صالحیت شهرداری و کمیسیون ماده 

 قانون شهرداری می باشد.  11تخلفات ساختمانی در صالحیت کمیسیون مقرر در ماده 

 ها:قانون شهرداری 22صالحیت کمیسیون ماده  -گفتار سوم

ن تنظیم بخشی از قانو 73آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین ماده  31با توجه به تجویز اصالح ماده   .31

مقررات مالی دولت که به مطالبات شهرداریها اشاره دارد، در صورت عدم پرداخت جرائم کمیسیون ماده صد 

 وجود دارد؟ 77از سوی مالکین،  آیا امکان مطرح شدن موضوع به عنوان مطالبات شهرداری در کمیسیون ماده 

قانون شهرداری مجازات است و  111ه مقرر در تبصره های ماده اختصاص به عوارض دارد و جریم 77صالحیت کمیسیون ماده 

 مطالبات شهرداری محسوب نمی گردد3 اگر چه از آن بهره مند می گردد و منصرف از مقررات ذکر شده می باشد. 

 ابالغ: -مبحث دوم

 : 911الف( ابالغ آراء کمیسیون ماده 

 شود؟بالغ میقانون شهرداری به چه اشخاصی ا 111آراء کمیسیون ماده  .31

 آرای کمیسیون ماده صد حسب مورد به متخلف )مالک عین یا منافع یا قائم مقام قانونی وی( ابالغ می شود.

 : 911ب( ارسال اخطاریه واحد اجرائیات کمیسیون ماده 

های واحد اجرائیات کمیسیون ماده صد به متخلف به عنوان ابالغ محسوب می شود یا آیا ارسال اخطاریه .32

 خیر؟ 

شود؛ ولیکن اخطاریه واحد آراء کمیسیون ماده صد حسب مورد به متخلف اعم از مالک یا قائم مقام وی و یا ذینفع ابالغ می

  گردد.اجرائیات، ابالغ محسوب نمی
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 پ( ابالغ رأی به مستأجر:

در صورتی که مالک پالکی حضور نداشته باشد و ملک به اجاره گذاشته شده باشد ذینفع جهت ابالغ  .33

 رأی چه کسی می باشد؟

 شود.به مستأجر و در سایر موارد به مالک ابالغ می 111ای و تجاری، رأی کمیسیون ماده در امالک موقوفه

 ت( ابالغ رأی به وراث قانونی:

 اگر متخلف در زمان رسیدگی در کمیسیون ماده صد، فوت کند چه بایست کرد؟ .34

 میشود.  تصمیمات و آراء کمیسیون به وراث قانونی ابالغ

 تجدیدنظر: -مبحث سوم

 911الف( عدم صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض شهرداری از آراء کمیسیون تجدید نظر ماده 

 قانون شهرداری:

 آیا شهرداری می تواند به رأی کمیسیون تجدید نظر اعتراض نماید و در دیوان مطرح شود یا نه؟ .35

و سایر آراء مشابه  11/7/60هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب  31و 37،30مستنداً به رأی وحدت رویه شماره های  -خیر

قانون اساسی منصرف از نهادها و  173که بر اساس این رأی صادر گردیده و نظر به اینکه عنوان )مردم( مندرج در اصل 

 سازمانهای دولتی و یا عمومی غیر دولتی مانند شهرداری می باشد.  

 در دیوان عدالت اداری: 911طعی کمیسیون های ماده ب( اعتراض به آراء ق

قانون شهرداری در صورت انقضاء مهلت ده روزه تجدیدنظر خواهی  111آیا رأی کمیسیون بدوی ماده   .36

و عدم اعتراض ذینفع )شهرداری، مالک یا قائم مقام وی(، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد یا 

 خیر؟ 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی  11ماده  1مطابق بند 

قانون موصوف، مهلت  16ماده  1باشد و برابر تبصره ها، در صالحیت دیوان عدالت اداری میقانون شهرداری 111کمیسیون ماده 

ص مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخا

 های عمومی و انقالب )در امور مدنی( است. تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه

 پ( احتساب مهلت اعتراض به رأی کمیسیون بدوی از تاریخ ابالغ رأی:

انون شهرداری از تاریخ صدور رأی احتساب ق 111مهلت ده روزه اعتراض به رأی کمیسیون بدوی ماده   .37

  گردد یا از تاریخ ابالغ رأی؟می
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تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن قانون شهرداری، از تاریخ ابالغ رأی کمیسیون بدوی، ذینفع می 111ماده  11بر اساس تبصر 

 اعتراض نماید. 

مهلت ده روزه تجدیدنظر قبل از اتمام  911ت( اخذ رأی از سوی کمیسیون تجدیدنظر ماده 

 خواهی:

چنانچه مالک یا شهرداری، بالفاصله پس از صدور رأی کمیسیون بدوی، اعتراض نماید و کمیسیون   .38

تجدیدنظر نیز قبل از اتمام مهلت ده روزه تجدیدنظرخواهی، مبادرت به اخذ رأی نماید؛ آیا از لحاظ شکلی در 

 شود؟ صحت رأی خلل ایجاد می

( ماده صد قانون شهرداری، از تاریخ ابالغ رأی کمیسیون بدوی شهرداری یا مالک یا قائم مقام 17/6/10)الحاقی  11برابر تبصره 

روزه ارائه و بررسی شود، خللی  11روز حق ارائه اعتراض را دارند؛ حال اگر اعتراض در روزهای اولیه مهلت  11او ظرف مدت 

 در رسیدگی ایجاد نخواهد کرد.  

 رأی کمیسیون بدوی ماده صد: ث( اعتراض به 

به صورت انفرادی یا همراه مالک )شخص  111در صورتی که شهرداری نسبت به رأی کمیسیون ماده   .39

 حقیقی( اعتراض داشته باشد تکلیف چیست؟

ض ماده صد مالک و شهرداری می توانند به تصمیم و رأی کمیسیون اعتراض نماید در هر صورت چه اعترا 11طبق مقرات تبصره 

به صورت انفرادی باشد یا هر دو اعتراض داشته باشند کمیسیون دیگر ماده صد به اعتراض مالک یا شهرداری یا هر دو رسیدگی 

 می کند.

 ج( عدم امکان حضور اعضای کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر:

در مرحله توانند که در صدور رأی بدوی مشارکت داشته اند، می 111آیا اعضاء کمیسیون ماده   .41

 تجدیدنظر نیز اظهار نظر نمایند؟

بایست غیر از افرادی باشند که در صدرو رأی قانون شهرداری، اعضای کمیسیون تجدیدنظر می 111ماده  11خیر، طبق تبصره 

 اند.قبلی شرکت داشته

 :911چ( تشدید مجازات از سوی کمیسیون ماده 

مبنی بر تشدید مجازات دادگاه بدوی، آیا دامنه شمول آیین دادرسی کیفری  310با توجه به تصویب ماده   .41

 این ماده قابل تسری به تصمیمات کمیسیون ماده صد می باشد؟
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هیات عمومی دیوان  11/11/11مورخ  170با لحاظ حاکمیت قواعد کیفری بر رسیدگی به تخلفات و برابر رای وحدت رویه 

ندارد مگر با اعتراض شهرداری به رأی کمیسیون اولیه و در حدود  عدالت اداری، کمیسیون تجدیدنظر حق تشدید مجازات را

 قانون و یا عدم انطباق مجازات تعیین شده با قانون. 

 به اعتراض شخص ذینفع: 911ح( راهکار حقوقی در خصوص عدم توجه کمیسیون ماده 

هلت قانونی ها به اعتراض شخص ذینفع به رأی کمیسیون ماده صد در مدر صورت عدم توجه شهرداری .42

 )ده روز( چه راهکار حقوقی وجود دارد؟

مکلف به پذیرش اعتراض طرفین و طرح موضوع در کمیسیون تجدیدنظر می باشد و در صورت امتناع،  111دبیر کمیسیون ماده 

 امکان طرح دعوی الزام در دیوان عدالت اداری می باشد.

 :911ه از کمیسیون ماده خ( ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادر

رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده صد به صورت شکلی است یا   .43

 ماهوی؟

در مرجع قضایی تطبیق آن با موازین قانونی اعم از شکلی و ماهوی  111بررسی اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 

 است.

 : 911در کمیسیون ماده  اعتبار امر مختومه -مبحث چهارم

در صورتی که برای تخلف یک پالک، دو رأی صادر گردد )به علت مفقود شدن یا عدم توجه به سوابق   .44

 پرونده( تکلیف چه خواهد بود؟

 با عنایت به اعتبار امر مختومه، مالک عمل همان رأی اول است.

 ارد؟آیا اعتبار امر مختومه بها در رسیدگی کمیسیون ماده صد وجود د  .45

های ماده صد به این موضوع اشاره نشده است ولیکن قواعد آیین دادرسی مراجع هرچند در قوانین و مقررات حاکم بر کمیسیون

 قضایی منجمله قاعده اعتبار امر مختوم بها بر رسیدگی کمیسیون نیز حاکم است.

 تدارک دفاع: -مبحث پنجم

 به شناسایی ذینفع: 911الف( تکلیف کمیسیون ماده 

در صورتی که ملک سند نداشته باشد، سازنده غیر مجاز چه مدرکی برای تأئید مالکیت ارائه دهد تا بعداً   .46

 کمیسیون دچار مشکل نشده و شکایت سایر اشخاص در خصوص مالکیت تأثیری بر رأی نداشته باشد؟
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قانون شهرداری است  111ماده  1بصره قانون شهرداری، تکلیف کمیسیون مطابق ت 111شناسایی ذینفعِ رسیدگی کمیسیون ماده 

که می تواند به طرق مقتضی منجمله بررسی سند مالکیت عین و منافع و استعالم از اداره ثبت محل یا معاینه و تحقیق محلی 

 صورت بگیرد.

 از سوی ذینفع: 911ب( طرح موضوع در کمیسیون ماده 

باشد می تواند درخواست طرح موضوع تصرف بردار ساختمان که مالک مندرج در پروانه نمیآیا بهره  .47

بردار می تواند نماید و اگر مالک از پرداخت رأی جریمه سرباز زند، بهره 111ملک خود در کمیسیون ماده 

 مستقیماً اقدام نماید؟

ماده قانون شهردای مطابق آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک  111ذینفع رأی کمیسیون ماده 

قانون شهرداری مالکین اعم از عین و منافع و همسایگان مجاور مطابق قانون می باشند و بهره برداری ذینفع مشمول موارد  111

 باشد.فوق می

 پ( اخذ توضیحات ذینفع:

 ارسال کتباً را خود توضیحات روز ده آیا دبیرکمیسیون ماده صد می تواند به ذینفع اعالم نماید که ظرف  .48

 ا حتما باید به امضاء هر سه عضو کمیسیون برسد؟دارد ی

بایست پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کمیسیون می»طبق تبصره یک ماده صد 

 تواند انجام شود.این عمل از طریق دبیر کمیسیون نیز می« کتباً ارسال دارد...

 کارشناسی:-مبحث ششم

 امر به کارشناس و مهندسین ناظر:الف( ارجاع 

برای بناهای بدون پروانه که بدون مهندس ناظر می باشند آیا باید از مهندسان واجد شرایط موضوع ماده   .49

قانون نظام مهندسی ساختمان و یا کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص رعایت اصول فنی یا  17

 شهرسازی و بهداشتی استفاده گردد؟

تبصره یک آن در مرحله اول کارشناسان و مهندسین شهرداری وظیفه تهیه گزارش مبنی بر رعایت یا عدم رعایت طبق ماده صد و 

قانون نظام مهندسی و کنترل  17اصول سه گانه در احداث بنای ساختمان را بر عهده دارند و در صورت نیاز می توانند طبق ماده 

 ورت لزوم از کارشناسان رسمی استفاده کنند.ساختمان از کارشناسان موضوع ماده مذکور و در ص

 به کارشناسی از ناحیه دیوان عدالت اداری:  911ب( مبنای ارجاع پرونده کمیسیون ماده 

 مبنای ارجاع پرونده به کارشناسی و هیئت کارشناسی از ناحیه دیوان چه می باشد؟  .51
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ئل مطرح شده در رای کمیسیون یا دفاعیات شهرداری متفاوت ها دالئلی از سوی شاکی ارائه میشود که با دالدر بعضی از پرونده

و یا معارض هستند و دیوان نمی تواند نسبت به یکی از طرفین دعوی انتخابی داشته باشد در این صورت بلحاظ تخصصی بودن 

ناظر به  70ی و ماده قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت ادار 63و  63، 31امور ساخت و ساز و تکلیف مقرر در مواد 

 قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث ششم )رجوع به کارشناس ( به کارشناس یا هیات کارشناسی حسب مورد ارجاع میشود.

 : 911پ( ارجاع امر به کارشناس از سوی کمیسیون ماده 

ون ماده در بسیاری از آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به این مطلب اشاره می شود که کمیسی .51

صد قبل از صدور رأی تخریب موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و این در حالتی است که در ماده صد و 

 قوانین دیگری به تعیین موضوع اشاره نشده است؟

می بایست مستند و مستدل باشد و اخذ نظر کارشناس طریقیت دارد و اگر به طریق دیگری رأی  111رأی کمیسیون ماده 

 بلیت استدالل داشته باشد، ضرورتی به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد.کمیسیون قا

 قاعده مرور زمان در تخلفات ساختمانی: –مبحث هفتم 

 آیا تخلفات ساختمانی، مشمول مرور زمان می شوند؟ .52

شد و در سایر موارد مرور باماده صد می 1و  0های ها و تبصرهقانون شهرداری 11ماده  13قاعده مرور زمان صرفاً شامل تبصره بند 

 زمان وجود ندارد.

 :911قاعده رد دادرس در کمیسیون ماده  -مبحث هشتم

اگر خود دادگستری مشمول یکی از تخلفات ساختمانی باشد و پرونده ای مطرح شود حال قاضی   .53

 ؟کمیسیون ماده صد، رئیس همان دادگستری باشد. آیا این مورد از موارد رد دادرس محسوب می گردد

موارد امتناع دادرس همان است که در آیین دادرسی ذکر شده و طرح تخلف ساختمانی دادگستری از موارد امتناع نماینده 

 دادگستری نمی باشد.

 :911جلسات کمیسیون ماده  -مبحث نهم

 :911الف( محل استقرار کمیسیون ماده 

 ها باشد؟آیا محل استقرار ساختمان ماده صد باید حتماً در داخل شهرداری  .54

 شود.کمیسیون ماده صد، در محل دبیرخانه شهرداری تشکیل می

 : 911ب( حد نصاب رسمیت جلسات کمیسیون ماده 

 با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت می یابد یا خیر؟ 111آیا جلسات ماده   .55
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یابد و نظر اکثریت حاضر در  قانون شهرداری، جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضاء رسمیت می 111ماده  1خیر ، وفق تبصره 

 جلسه مالک خواهد بود.

 :911پ( برابری اعضای کمیسیون ماده 

 ، هنگام اخذ رأی با دیگر اعضاء برابر است؟111آیا نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده   .56

اولویتی برای طبق تبصره یک ماده صد کمیسیون دارای سه عضو بوده و رسیدگی به تخلفات با حضور هر سه عضو بوده و 

 هیچکدام از اعضا از جمله شورای شهر در نظر گرفته نشده است. 

 :911ت( رأی اقلیت کمیسیون ماده 

در صورتی که نظر یکی از اعضای کمیسیون ماده صد، مخالف رأی صادره یا نظر دو عضو دیگر باشد   .57

 به چه نحوی می بایست مخالفت خود را اعالم نماید؟

 أی خویش را در صورتجلسه مربوطه انشاء نماید ولی رأی اکثریت مالک می باشد.عضو اقلیت می بایست ر

 : 911ث( مالک انتخاب نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون ماده 

ضابطه مشخصی وجود دارد؟ مالک انتخاب  111آیا در مورد انتخاب نمایندگان کمیسیون ماده   .58

 نمایندگان وزارت کشور چیست؟

ن مقرر نگردیده است و برای معرفی نمایندگان وزارت کشور نیز صرفاً به اختیار وزیر کشور اشاره شده ضابطه خاصی در قانو

 است که قابل تفویض به فرمانداران محل می باشد. 

 : 911ج( مهلت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 

قانون شهرداری، نیاز به  111 چنانچه پس از وصول پرونده تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده  .59

بایست اتخاذ تصمیم تحقیقات محلی و  یا ارجاع امر به کارشناس باشد، کمیسیون حداکثر ظرف چه مهلتی می

 نماید؟
روز توضیحات  11نماید که ظرف برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می

ال دارد. پس از انقضای مهلت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که فاقد حق خود را کتباً ارس

رأی است بررسی و ظرف مدت یک ماه اقدام به صدور رأی نماید. در فرض اینکه نیاز به جمع آوری اطالعات خاصی باشد با 

 دد.بایست تکمیل گرتنظیم صورتجلسه،  ظرف یک هفته تحقیقات می

 :911آراء کمیسیون ماده  -مبحث دهم

 : 911الف( علل نقض آراء کمیسیون ماده 

 باشد؟عمده دالیل نقض آراء کمیسیون ماده صد در دیوان چه می  .61
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در مواردی مثل نقص تحقیقات مقدماتی، عدم ارائه دالیل و مبهم بودن رأی، اختالف در سال وقوع تخلف، اختالف در رعایت 

، تبعیض ناروا بین شهروندان در شرایط مشابه، عدم رعایت 1011ختالف در استحکام بنا، عدم رعایت آئین نامه اصول سه گانه، ا

 گردد.ضرورت تخریب و یا اعاده، رأی کمیسیون نقض و برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون اعاده می

 قانون شهرداری: 911ب( امکان اصالح رأی کمیسیون ماده 

رأی در صورت تغییر قانون شهرسازی و یا اشتباه شکلی صورت گرفته از سوی آیا امکان اصالح  .61

 قانون شهرداری وجود دارد یا خیر؟  111کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر ماده 

مورخ  11111/7در فرض اول: از موجبات اصالح نیست چون قانون وجود داشته است؛ در فرض دوم: برابر نظریه مشورتی شماره 

قضائیه، اگر منظور از اصالح صرفاً بر طرف نمودن اشکاالت نگارشی و سهوالقلم است که تغییری در نتیجه مورد  قوه 0/11/01

نظر اعضای کمیسیون ایجاد نمی کند بال مانع است؛ در غیر اینصورت و نقض قواعد آمره شکلی، مرجع عالیتر صالح می بایست 

 رأی اشتباه کمیسیون را نقض نماید. 

 ن صدور رأی مشروط جهت تأیید استحکام بنا:پ( عدم امکا

 تواند جهت تأیید استحکام بنا رأی مشروط صادر نماید؟ می 111آیا کمیسیون ماده   .62

قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفاتِ عدم استحکام بنا و عدم رعایت اصول سه گانه ساخت و ساز  111ماده  6بر اساس تبصره 

بایست بایست منجاز و قطعی باشد؛ لذا در صورت عدم استحکام بنا میو رأی کمیسیون می است 111در صالحیت کمیسیون ماده 

 حکم به تخریب صادر نماید.

 عدم ابطال خود به خود مصوبات مشابه سایر شوراهای اسالمی: -مبحث یازدهم 

ی از آیا پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه احدی یا برخ  .63

شوراهای اسالمی شهر در روزنامه رسمی، مصوبات مشابه شوراهای اسالمی دیگر شهرها که قبل یا پس از 

 اند، قهراً و خود به خود باطل میگردد؟انتشار رأی هیأت عمومی تصویب شده

و متعاقباً انتشار آن در صورت ابطال مصوبه احدی یا برخی از شوراهای اسالمی شهر از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

اند و در روزنامه رسمی، مصوبات مشابه شوراهای اسالمی سایر شهرها که قبل یا پس از انتشار رأی هیأت عمومی تصویب شده

اند، کماکان گردند و تا مادامیکه در هیأت عمومی ابطال نشدهمغایر مفاد رأی ابطالی هیأت عمومی هستند، خود به خود باطل نمی

های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً متوجه آن دسته از مصوبات ود باقی خواهند ماند؛ زیرا اثر ابطالی دادنامهبه قوت خ

ها اشاره شده است؛ مصوبات مشابه شوراهای اسالمی سایر شهرها که قبل باشد که در موضوع خواسته به آنشوراهای اسالمی می

قانون  11بایست بر اساس ماده شده و مغایر مفاد رأی ابطالی هیأت عمومی هستند، می یا پس از انتشار رأی هیأت عمومی تصویب

قانون  03تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به درخواست رئیس دیوان خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 
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با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، جهت های تخصصی مربوطه و فقط مذکور مبنی بر تبادل لوایح، بدون ارجاع به کمیسیون

 ابطال در هیأت عمومی مطرح شوند.

از اجرای دستور موقت و آراء قطعی  911ضمانت اجرای استنکاف کمیسیون ماده  -مبحث دوازدهم

 شعب دیوان:

 ضمانت اجرای استنکاف از اجرای دستور موقت و آرای قطعی شعب دیوان چیست؟  .64

باشد؛ مکلف به اجرای آن می 111ماده صد دستور موقت و یا رأی قطعی صادر شود، کمیسیون ماده اگر نسبت به رأی کمیسیون 

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای مفاد دستور موقت، متخلف به انفصال  31برابر ماده 

قانون موصوف محکومٌ علیه ظرف مدت  110برابر ماده ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود و  6خدمت از 

یک ماه از تاریخ صدور رأی قطعی و ابالغ آن توسط اجرای احکام مکلف به اجرای مفاد آن می باشد و در صورت استنکاف 

 سال و جبران خسارت محکوم می گردد. 1به انفصال موقت تا  111برابر ماده 

 

 

 


