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ارزيابي مصوبات ابطال شده شورايعالي شهرسازي و معماري
ايران
در ديوان عدالت اداري «از ابتدا تاكنون»
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واژههای کلیدی
مصوبه شوراي عالي ،دیوان عدالت اداری ،راي هي ًات عمومي ديوان ،كميسيون ماده  5شورايعالي
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چکیده
دیوان عدالت اداری كشــور به عنوان يكي از مراجع قضاوت كشــور طي ســه دهه اخير  24مصوبه شوراي عالي شهرسازي و
معماري ايران (شورايعالي به عنوان باالترين مرجع قانون گذار شهري) را لغو كرده است (از مجموع 60تقاضاي ابطال) .در اين
بحث رويكرد مصوبات ابطال شده شورايعالي از نظر موضوعي مورد ارزيابي قرار گرفته و داليل ابطال مصوبات شوراي عالي
شهرســازي و معماري و آسيب شناسي آن بررسي و راهكارهاي پيشنهادي ارائه گرديده است .روش تحقيق توصيفي-تحليلي
و نوع تحقيق كاربردي ميباشــد .نتايج اين تحقق نشان ميدهد كه بيشترين درصد ابطال مصوبات مربوط به آراي كميسيون
ماده  5شورايعالي در خصوص صدور پروانه ،تفكيك و افزايش طبقات و تغيير كاربري مي باشد .ارزيابي مصوبات ابطال شده
و اثرات آن در طرحهاي توسعه مانند عدم تحقق كاربريهاي خدماتي – عمومي ،تأسيسات زيربنايي و شبكه ارتباطي ميتواند
راهنماي مهمي در جهت فراهم آوردن بسترهاي الزم براي تهيه طرحها و متن مصوبات شورايعالي باشد.

Email:Azamafsharnia @yahoo.com
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مقدمه
شــورايعالي شهرســازي و معماريايران با هدف هماهنگ كردن
برنامههاي شهرســازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم،
يافتن شــيوههاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور
با توجه به شــرايط اقليمي و طرز زندگــي و مقتضيات محلي در محل
وزارت مسكن و شهرســازي(،راه و شهرسازي كنوني) تأسيس گرديده
است (قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .)1351 ،
اين شورا براي رسيدن به هدف فوق اقدام به تهيه و تصويب سياستها،
ضوابط و مقررات شهرســازي و معماري ،طرحهاي توسعه و عمران (از
ســطح ملي تا محلي) مينمايد .مصوبات شورايعالي بر اساس ماده 7
قانون تأسيس شورايعالي براي شهرداريها قابل اجرا ميباشد.
از دهه  1360تا كنون درخواســت ابطال برخــي از اين مصوبات (كه
منفعت شهر و عامه شهروندان را در بر ميگيرد) در ديوان عدالت اداري
مطرح گرديده بهطوريكه در سال هاي اخير درخواست ابطال مصوبات
شورايعالي از ســوي شاكيان به شدت رشــد پيدا كرده است .در اين
مقاله اين درخواستها از نظر نوع مصوبه ،اثرات ابطال مصوبه در نظام
شهرسازي كشور ارزيابي ميگردد.
ســوال اصلي در اين مقاله آن اســت كه با توجه بــه نقش ،جايگاه و
عملكرد مصوبات شــورايعالي شهرسازي و معماري در توسعه كالبدي
كشور و تصويب طرحهاي توسعه و عمران ،چه عواملي باعث ميگردد
تا برخي مصوبات اين شــورا توســط ديوان عدالــت اداري لغو گردد و
چگونه ميتوان مصوبات لغو شــده را كاهش داد و آيا ابطال مصوبات
شــورايعالي به دليل عدم رعايت مسائل حقوقي در تهيه و تنظيم متن
صورتجلســات (مصوبات) آن اســت  ،آيا مصوبات شورايعالي حقوق
مالكانه افراد را رعايت نكرده است؟
ضرورت و اهميت موضوع
با نگاهي به مصوبات ابطال شــده شورايعالي و اثرات آن در طرحهاي
توســعه و عمران مانند عدم تحقق كاربريهــاي خدماتي – عمومي،
تأسيســات زيربنايي ،شبكه ارتباطي و ســاير موارد ،ضرورت اين مطالعه
آشكار ميگردد.
بررسي و ارزيابي معيارهاي كمي و كيفي برنامهريزي و طراحي شهري
مبين اين مســئله اســت كه اجراي كاربريهاي خدماتي  -عمومي در
ً
شهرها از ضروريات است و نتيجه آن دسترسي همه شهروندان به خدمات
عمومي در شعاع مناسبي خواهند بود و از طرفي حق مالكيت شهروندان
نيز ميبايستي در نظر گرفته شود و راهكارهايي براي جبران خسارت به
آنها در نظر گرفته شــود .لذا اجراي طرحهاي شهرسازي و سياستهاي
نظام شهري مستلزم رعايت حقوق شهروندي توسط بهرهگيري از قوانين،

مقررات ،ضوابط جامع و هماهنگي با نظام حقوقي خواهد بود.
در اين رابطه بررســي ،ارزيابي ،تجزيه و تحليل مصوبات ابطال شــده
ميتوانــد راهنماي مهمي در جهت فراهم آوردن بســترهاي الزم براي
تهيه و تدوين طرحها ،سياستها وضوابط و مقررات شهرسازي و معماري
و مصوبات شــورايعالي باشــد تا با رعايت همه جوانب حقوقي ،حقوق
مكتسبه شــهروندان و از طرفي دسترسي مناســب به خدمات عمومي
مسايل و مشكالت موجود در شهرسازي كشور را بتوان بهبود بخشيد.
روش تحقيق
اين بحث شامل بررســي ،گردآوري و دسته بندي سياستها ،ضوابط و
مقررات شهرســازي و معماري با اســتفاده از روش توصيفي و گردآوري
و تلخيــص متون آراي ديــوان عدالت اداري در مــورد ابطال مصوبات
شورايعالي با استفاده از روش توصيفي بوده است.
اين مطالعه توصيهاي – كاربردي اســت و رويكــرد آن كيفي و روش
تحقيق مورد استفاده در بدنه اصلي تحقيق تركيبي از دو روش مطالعات
كيفي همراه با بررســي اسنادي است .درجمعبندي مباحث از راهكارهاي
تركيبي و در نهايت اســتدالل منطقي استفاده گرديدهاست .نوع تحقيق
كاربردي اســت .روش ارزيابي در اين مقاله روش ارزيابي عيني و روش
ارزيابي مبتني برتصميم مي باشــد كه ســنجش عيني سياســتها و يا
مؤثربــودن برنامهريزي ،موفقيت دراجراء و انجــام پروژهها و برنامهها را
شامل ميشوند.
مباني نظري
با توجه به نقش ،جايگاه و عملكرد مصوبات شــورايعالي شهرسازي و
معماري در توسعه كالبدي كشور در قالب برنامهريزي و طراحي شهرهاي
ايران از طرفــي و از طرف ديگر تأثير رأيهاي صادره و ابطال مصوبات
شوراي عالي ،اين مطالعات صورت گرفته است .از آنجایيكه نمود و نتيجه
رأيهاي ابطال شــده و حذف كاربريهــاي خدماتي و عمومي به دليل
ماهيت خود در يك دوره برنامه بلند مدت قابل ارزيابي و تأمل است و از
طرفي بر اساس برنامهريزي و بر مبناي طرحهاي توسعه شهري مصوب
شــورايعالي ،دسترســي شــهروندان به خدمات عمومي مانند كاربري
آموزشي ،درماني ،ورزشي،و ســاير.در يك شعاع مناسب ميسر ميگردد،
در اين مطالعات ســعي ميگردد درخواست ابطال مصوبات طبقهبندي و
بررسي نماييم مصوباتي كه ابطال گرديده چه ويژگيهايي داشته اند .به
همين منظور درخواست ابطال مصوبات شورايعالي را در  3دهه مشخص
(دهههاي  ) 60،70،80و ســال  90تا كنون را بررسي نموده و با تحليل
نتايج بررسي آنها ،راهبردهاي پيشنهادي ارائه ميگردد .در ابتدا الزم است
تعاريف مورد استفاده تبيين گردد:

ارزيابي مصوبات ابطال شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ...

تعاريف

تدوين بياني مشترك در مورد واژگان كليدي به كار رفته در اين مطالعات
در جهت دســتيابي به تعريف و مفاهيم يكســان به شرح ذيل ضروري
ميباشد.
شورايعالي :منظور از شــورايعالي همان شورايعالي شهرسازي و
معماري ايران اســت كه هدف از تأسيس و وظايف آن در قانون تأسيس
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  1351آمده است.
مصوبه شورايعالي :به سياستهاي كلي شهرسازي ،معيارها و ضوابط و
آييننامههاي شهرسازي و معماري و همچنين طرحهاي توسعه و عمران
كه در شورايعالي بررسي و به تصويب نهايي ميرسد مصوبه گويند.
طرح جامع شــهر :در بند  2ماده  1قانون تغيير نام وزارت آباداني و
مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي طرح جامع شهر تعريف شده است.
ديوان :منظور از دیوان ،ديوان عدالت اداری است كه بر اساس ماده يك
قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعريف شده است.
(قانون دیوان عدالت اداری)1360،

شهرسازي و معماريايران

 بررســي پيشنهادهاي الزم در مورد سياســتهاي كلي شهرسازيبراي طرح در هيأت وزيران؛
 اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوطبه طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقهبندي ،نحوه استفاده از زمين،
تعيين مناطق صنعتي ،بازرگاني اداري ،مســكوني ،تأسيسات عمومي،
فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
 بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارجاز نقشههاي تفصيلي؛
 تصويب معيارها و ضوابط و آييننامههاي شهرسازي.طرحهاي توسعه و عمران شهري
وجــود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ســاكنان نواحي مختلف يك
شهر به دليل فاحش بودن تفاوتهاي اجتماعي -اقتصادي و نابرابري و
عدم تعادل در خدمات ،تشديده شده است .زيرا ساختار فضايي يك شهر
مشــتكل از اجزا و عناصري است كه با يكديگر دركنش متقابل هستند
و ناپايداري هر كدام ازاين اجزا بر كل ســاختار تأثير خواهد گذاشــت.
بنابراين ســازمان فضايي متعادل در شــهرها ،نوعي از پايداري شهري
اســت و زماني محقق خواهد شــد كه هماهنگي و سازگاري منطقي
بين پراكنش جمعيت وتوزيع خدمات در شــهرها به وجود آيد( .ضرابي و
موسوي)28 ،1389 ،

از طرفي ،اينكه نابرابريها و فرايندهاي منجر به آن طبيعي اســت يا
تحميلي ،چه كسي يا گروهي و براساس چه منافعي اين شرايط را شكل
داده است و تغيير و تحول را در فضا ،كالبد ،محيط سازماندهي ميكند،
مسئلهاي حائز اهميت است .از اين رو ساختارهاي حكومتي و مديريت
يكپارچه شهري به دليل سكوت در قوانين (در پاره اي از موارد) ،آموزش
غير منســجم براي ايجاد شناخت در شــهروندان و حتي دستگاههاي
اجرايي جهت رعايت مصوبات مرتبط با اجراي طرحهاي توسعه شهري،
شــفافيت اندك ،تا حدود زيادي غير واقعــي و غير قابل انعطاف بودن
اين طرحها ،دچار بحران هــاي مختلف در نظام برنامهريزي گرديدهاند
(عندليب و ثابت قدم.)87 ،1388 ،

طرحهاي توسعه شهري (جامع) و منفعت عمومی
حقوق ناشــي از مالكيت از اصليترين الزامات حيات است .اما ممكن

هویت شهر

توصيــف مختصر اهداف – تشــكيالت و فعاليتهاي
شورايعالي
شــورايعالي تشكيالت سازمان يافتهاي است كه در سال (1343پس
از تشكيل وزارت آباداني و مسكن ) كار خود را شروع كرده و سپس در

• وظايف شــورايعاليمندرج در قانون تأسيس شورايعالي
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حقوق مكتسبه :حقوقي که تحت شرايط قانوني معيني بـه دست آمده
و اگر آن شــرايط عوضشده باشد ،با اين حال آن حقوق به اعتبار شرايط
زمان حدوث آنها معتبر شناخته ميشود ،اگر اين شرايط بعداً تغيير نمايد،
اصالحات وتغييرات بعدي نميتواند موجب زوال حقوق مکتســبه قبلي
گردد ،زيرا اين حقوق تحت شــرايط قانوني وقت بهوجود آمده و از منشاء
صحيح و مشروع برخوردار است.
آراي ديوان :رأي ديوان كه در حكم قانون ميباشــد ،بر اساس ماده 7
قانون ديوان عدالت اداري صادر ميشود.
هياًت عمومي :بهمنظور تجديد نظر در آراء ديوان و بهموجب ماده 10و
 11قانون ديوان عدالت اداري تشكيل ميشود.
آراء وحدت رويه :در صــورت صدور آراء متعارض و متهافت در موارد
مشــابه ،آراء وحدت رویه دراجرای ماده  44قانون دیوان عدالت اداری در
مقام تشــابه آراء صادر میگردد .هدف از صــدور رأی وحدت رویه پایان
دادن به استنباطهای مختلف از حكم واحد قانونگذار بوده و در واقع نوعی
ارائه تفسیر قضائی صحیح از قانون میباشد.
كميسيون ماده  :5كميسيوني است كه به موجب ماده  5قانون تأسيس
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب  )1351تشكيل ميشود.

قالب مواد  97و  98قانون شهرداريها كارخود را ادامه داد ،درنهایت در
سال  1351شورايعالي در قالب قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي
و معماري ايران كار خود را ادامه داد.
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است بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقابل و مواجهه حادث شود.
اگرچه ترجيح منفعت عمومي بر منافع شخصي ،در عين احترام گذاشتن
به مالكيت و منافع اشــخاص است .ازاين رو همسو كردن منافع فردي
و جمعي ممكن نيست مگر از طريق جبران خسارات وارده به اشخاص
و جلــب رضايت آنها .همچنين نمود عــدم توجه به منفعت عمومی در
مقیاس شــهر باعث کمبود تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت عمومی و
خدمات شهری در طرح هاي توسعه شهري مي گردد (حائري.)69 ،1392 ،
بنابراين از يك طرف نبايد تأمين مالي شهر را صرفأ بر اساس عوارض
توليد فضا سازمان داد ،بلكه بايد از ساير امكانات چون عوارض مصرف
فضا ،مالياتهاي شهروندي ،سرمايه گذاريهاي مستقيم دولت و مانند
اينهــا بهره گرفت ،و از طرف ديگر الزم اســت رابطه مســتقيمي بين
استفاده از ارزشهاي توليدي طرحهاي توسعه شهري و منفعت عمومي
قابل شناســايي به وســيله طرحها  -به عنوان مصرف بهينه اراضي-
برقرار ساخت تا از اين طريق ظرفيت توليد مسكن و فضاهاي شهري را
به تأمين منفعت عمومي گره زد .طرحهاي توســعه شهري ،يك نقاشي
رنگي نيستند ،بلكه توزيع كننده توسعه هستند و اين توسعه بايد در تمام
جوانب خود و نه فقط هم ســو با گرايش بازار محقق شود .روال درست
تعريف فضاها ،برقــراري رابطه اي همه جانبه بين مصرف فضا و توليد
آن است( .ملكي)69 ،1389 ،
اهداف – تشكيالت و فعاليتهاي ديوان عدالت اداري

تاريخچه و گذشته سازماني و اداري ديوان عدالت اداري
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پیش از پیروزی انقالب اســامی ،در هفتم اردیبهشت  1339قانونی
تحت عنوان «قانون راجع به شــورای دولتی» مشتمل بر  32ماده و 3
تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه
به مرحله اجرا درنیامد .با پیروزی انقالب ،با رویکرد «ایجاد نظام اداری
صحیــح» و «محو هرگونه اســتبداد و خودکامگــی و انحصارطلبی»،
نهادی نوین در اصول  170و  173قانون اساســی پایه گذاری شد که با
تصویب نخســتین قانون آن مشــتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره
توسط مجلس شورای اســامی در چهارم بهمن ماه  ،1360از مهرماه
ســال بعد ،اين نهاد فعالیت خود را آغاز نمود .بعدها قانون دیوان عدالت
اداری چندين بار از سوی مجلس شورای اسالمی مورد تفسیر و اصالح
قرار گرفت تا ســرانجام در نهم خرداد سال  ،1385قانون دیوان توسط
مجلس شــورای اســامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که
شــورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانســته بود،
راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد .مجمع در تاریخ 1385/9/25
بــا جایگزینی ماده ( )13و بند ( )1مــاده ( ،)19قانون دیوان را موافق با
مصلحت نظام تشــخیص داد و بدین ترتیب دومیــن قانون دیوان ،به

مرحله اجرا درآمد.
مأموريــت ،اهداف و وظايف اساســي و محوري ديوان عدالت
اداري

در اصل يكصد و هفتاد و ســوم قانون اساسي آمده است« :بهمنظور
رســيدگي به شــكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين
يــا واحدها يا آئيننامههاي دولتي و احقاق حقــوق آنها ،ديواني به نام
ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد .حدود
اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند ».بر اين اساس
صالحيت و حدود اختيارات ديوان و هيأت عمومي به ترتيب درماده 10
و  11قانون تشکیالت و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري آمده است.
ابطال مصوبات شورايعالي توسط ديوان

بر اســاس بند الف رديــف  1ذيل ماده  10قانون تشــكيالت و آيين
دادرســي ديوان عدالت اداري موضوع شكايت در دستوركار ديوان قرار
ميگيرد.
از طرفي طرحريزي و برنامه ريزي در شــهر بــا در نظر گرفتن منافع
عمومي شــهروندان و كل شــهر انجام ميگردد .در اين زمينه برخي
از مصوبــات مورد اعتراض اشــخاص و مالكين اراضي قرار گرفته و به
جهت تضيع نشدن حقوق اشخاص ،ديوان عدالت اداري اقدام به بررسي
شكايات مي نمايد (محمدي همداني.)15 ،1388 ،
در مجمــوع آراء ديوان در مورد مصوبات شــورايعالي تعداد  60مورد
مي باشد كه در جدول  1نشان داده شده است.
بيشترين آراء مربوط به مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري در
دهه هاي مختلف مربوط به سالهاي دهه  80و كمترين آنها مربوط به
سالهاي دهه  60ميباشد.
دســته بندي رأي هاي ديوان در مــورد مصوبات ابطال
شده شهرسازي و معماري
رأي هاي ديوان كــه منجر به ابطال ضوابط ،مقررات ،دســتورالعمل،
طرح هاي مصوب شورايعالي و مصوبات كميسيون ماده  5شورايعالي
شده اند شامل موضوعاتي به شرح زير است.
موضوع ضوابط ،مقررات و دستورالعملهاي مصوب شورايعالي

 درخواســت لغو بنــد يك ماده  3دســتورالعمل مــورخ 62/1/22شورايعالي شهرسازي مبني بر «حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات
و اراضي مشــجر دو هزار متر مربع تعيين ميگردد و حداقل مســاحت
تفكيك و افــراز اراضي زراعتي ده هزار متر مربــع تعيين ميگردد».
(رأيهاي مورخ  66/8/17و  – 68/7/24مبني بر لغو مصوبه)

• درخواست ابطال مصوبه مورخ  1369/2/17شورايعالي شهرسازي
و معماري ايراندر مورد تأمين فضاي سبز كنار اتوبانها( .در رأي مورخ

ارزيابي مصوبات ابطال شده شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ...

جدول  . 1مقايسه درخواست آراي مربوط به مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري در دهههاي مختلف (ماخذ :ديوان
عدالت اداري كشور)1392 ،
سال

آراي مربوط به مصوبات
شورايعالي شهرسازي و معماري

كل آراي ديوان عدالت

درصد

1360-1369

2

492

0/41

1370-1379

18

2023

0/89

1380-1389

37

5441

0/68

1390-1392

3

546

0/55
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 70/6/26مصوبه ابطال گرديد .اما در رأي مورخ  74/7/15مغاير قانون
تشخيص داده نشد) .
 درخواســت ابطال مصوبه مورخ  71/6/16شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران در خصوص ضوابط شهرســازی و معماری در ارتباط با
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شــهرداريها
(رأي مــورخ  ، 72/5/2به دليل صرف نظر شــهرداري آمل در ديوان
رســيدگي نشد – .رأي مورخ  ، 79/10/25ابطال شد - .رأيهاي مورخ
 - 81/2/1رأي مــورخ  ، 81/5/22مبنــي بر «در صــورت اعالم نظر
دستگاه اجرائی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف  18ماه مقرر
در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و خواه بعد از ده ســال،
یا انقضاء مهلت  18ماه مقرر در قانون ،در مناطق مســکونی و تجاری
اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط
مربوط به تعداد طبقات و سطح اشــغال و تراکم مجاز ،حداکثر تا 150
متر مربع در کل زیربنا داده شود)».
 درخواست لغو دستورالعمل مورخ  64/11/19شورايعالي شهرسازيو معمــاري ايران تصویب بنــد  1و  2از ضوابط پیشــنهادی در مورد
ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکمهای ساختمانی و کاربری اراضی در
طرحهای توسعه شهری راجع به چگونگی تشخیص لزوم طرح مصوبات
کمیســیونهای ماده  5در شــورای عالی و اولویتهای مصارف درآمد
حاصل از عوارض اختصاص موضوع بنــد ( 1رأي مورخ 75/2/1مبني
بر «چون مشخصات دستورالعمل مورد شكايت ارائه نشده و شهرداري
تهران نيز از وجود آن اظهار بياطالعي كرده است ،لذا موضوع به نحو
فوق قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص داده نميشود)».
 درخواست ابطال مصوبه مورخ  1378/8/10شورايعالي شهرسازيو معماري ايران تصویب مواردی جهت جلوگیری از معضالت ناشــی
از پائینتر بودن جمعیت واقعی شــهرها از جمعیت پیش بینی شــده در
طرحهای جامع وهادی (رأيهاي مورخ -80/5/21ابطال گرديد.).
 -درخواســت ابطال بند 6ضوابط احداث ســاختمانهاي شش طبقه

و بيشــتر موضوع مصوبه مورخ  1377/11/5شــورايعالي شهرسازي
و معماري (اصالح شــده بر اســاس مصوبه مورخ  )79/3/23مبني بر
«کلیه پروانههای ســاختمانی صادره توسط شــهرداری تهران تا قبل
از تاریخ  76/7/8احداث ســاختمانهای( )6طبقه و بیشــتر معتبر بوده
لکــن رفع توقف از ادامه عملیات اجرائی ســاختمانهای مذکور که بنا
به شــکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضائی ،عملیات اجرائی آنها
متوقف گردیده اســت و همچنین ادامه عملیات اجرائی ساختمانهایی
که براســاس توافقات فی مابین شهرداری تهران و مالکین ،مجوز آغاز
عملیات اجرائی آنها تا قبل از تاریخ فوق الذکر صادر شده است .مشروط
بر اینکه مشخصات آنها با ضوابط مندرج در این مصوبه مغایرت نداشته
باشــد ،مجاز خواهد بود( ».رأي مــورخ  78/6/13مبني بر «كليه بندها
مصوبــه مغايرتي با قانون ندارد .نظر به اينكه رفع اثر از دســتور مراجع
قضائي مبني بر توقيف عمليات ساختماني در دعاوي مطروحه از طرف
اشخاص ثالث منوط به تصميم و دستور مراجع قضائي ذي صالح است،
لذا آن قسمت از مفاد ماده  6مصوبه كه اطالق آن مفهم جواز رفع توقف
ادامه عمليات ســاختماني متوقف «كه به دستور مراجع قضائي متوقف
گرديدهاند» بدون رســيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي از ســوي مراجع
قضائي اســت ،مخالف مقررات قانوني مربوط بــه تكاليف و اختيارات
مراجــع قضائي و خارج از حدود اختيارت شــورايعالي شهرســازي و
معماري ايران تشــخيص داده ميشــود -رأي مورخ  ،84/8/15ابطال
اين بند )
 درخواســت ابطال قســمت اول ضوابط و مقررات مربوط به تأمينفضاهاي عمومي و خدمات شــهرها مصوب  69/10/3شــورايعالي
شهرســازي و معمــاري ايــران (وزارت راه و شهرســازي )1388 ،مبني بر
نســبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمین در شــهرهایی که
طبق آخرین سرشــماری کمتر از  200هزار نفر جمعیت داشــته اند 50
درصد و در ســایر شهرها غیر از تهران  55درصد و در تهران 70درصد
آن به معابر و تأسیســات و تجهیزات و خدمــات عمومی و  20درصد
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مهندس فريده كول آبادي ،مهندس اعظم افشارنيا

موضوع تبصره  4قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی
و شــهرداریها مصوبه  29آبان  1367مجلس شــورای اسالمی تعلق
می گیــرد( .رأي مورخ  78/2/18خارج از حدود اختيارات شــورايعالي
شهرسازي و معماري ايران و مغاير قانون تشخيص نگرديد– رأيهاي
مورخ  80/10/23و مورخ  «، 87/10/16ابطال گرديد»)
• درخواســت ابطــال بندهــاي  1و  8مصوبه مــورخ 1386/5/15
شورايعالي شهرســازي و معماري ايران مبني بر «لغو اختيار تصويب
طرحهاي جامع شهري با جمعيت كمتر از  100/000نفر را به شوراهاي
برنامهريزي و توسعه استانها و اختيار تصويب نهايي و تنفيذ طرحهاي
مزبور به دبير شــورايعالي شهرسازي» (رأي مورخ « 90/6/14ابطال
گرديد»)
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موضوعــات مختلــف در طرحهاي جامع (توســعه و
عمران شهرها) مصوب شورايعالي
 درخواســت ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ 1368/11/2شورايعالي در ارتباط با تصویب طرح جامع اسالمشهر مبني بر«توسعه
جديد شهرك ســابق واوان تا پايان عمليات اجرايي شهركسازي زير
نظر وزارت مسكن و شهرسازي باشد(».رأي مورخ « 79/11/16ابطال
گرديد)».
 درخواســت ابطال قســمتي از بندهاي  -2-1-5و  3-1-5ضوابطاجرايي طرح جامع شــهر كــرج مصوب  1368/01/25شــورايعالي
شهرســازي و معماري ايران مبني «الزام اشــخاص به واگذاري زمين
بهطور رايگان يا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفكيك » (رأي مورخ
«80/2/30ابطال گرديد».
 درخواســت ابطال مصوبــه مــورخ  1377/6/23و اصالحيه مورخ 1377/10/7شــورايعالي شهرســازي و معماري ايران در خصوص
طرح جامع شــهر ساوه مبني بر « حد شمالی محدوده استحفاظی شهر،
منطبق بر خط انتقال  63كيلو ولت  sa11از ســد الغدير ساوه ،واقع در
جنوب خط پيشــنهادي راه آهن كشور ميباشــد( .رأي مورخ 80/6/4
مبنــي بر « مصوبه مــورخ  1377/6/23شــورايعالي متضمن تعيين
موقعيت جغرافيايي شهرك صنعتي كاوه و خارج بودن آن از حريم شهر
ســاوه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور
نميباشد)».
 درخواســت ابطال بندهاي  2و  9و قســمتي از بند  7مصوبه مورخ 1378/12/23شــورايعالي شهرســازي و معماري در خصوص طرح
جامع شــهر لواسان) وزارت راه و شهرســازي )1391 ،مبني بر  -بند
 : 2محدوده طرح جامع شــهر لواسان با کاهش محدوده مصوب طرح
جامــع قبلی به میــزان  761هکتار و با تراکــم ناخالص حدود  22نفر

در هکتــار تعیین گردید -.بند  :9با توجه به حساســیت زیاد منطقه و
ضرورت حفظ باغات ،دســتورالعمل ماده  14قانون زمین شهری برای
باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده طرح جامع لواســان لغو گردید.
(رأي مورخ  80/7/8مبني بر« موضوع تجديدنظر در طرح جامع شــهر
لواســان به منظور حفاظت از آب و درياچه ســد لتيــان خارج از حدود
وظايف و اختيارات شورايعالي شهرســازي و معماري ايران و خالف
قانون نميباشد)».
 درخواست ابطال مصوبه مورخ  1380/7/16شورايعالي شهرسازيو معماري ايران در مورد طرح جامع شــهر گرگان به دليل اينكه شهر
گرگان اخيراً به مركز اســتان گلســتان تبديل گرديده با پيشنهاد طرح
تفصيلي مبني بر افزايش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است .در
صورتي كه بر اساس مصوبه مورخ  1378/8/10شورايعالي شهرسازي
و معمــاري ايران (لغو اين مصوبه توســط ديــوان در تاريخ 80/5/21
صورت پذيرفته اســت .اما مجدداً در اين رأي به آن استناد شده است).
با هرگونه افزايش محدوده مخالفت گرديده است( .رأي مورخ 82/3/25
 نظر بهاينكه اعتراض نســبت به مصوبه شــورايعالي شهرسازي بهادعاي مغايرت آنها با مصوبه مورخ  1378/7/10شــوراي مزبور و ماده
 3آييننامه اجرائي نحوه بررســي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران
محلي ناحيهاي و منطقهاي ،ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور
از مصاديق علل و جهات و عناوين قانوني فوقاالشعار نيست .بنابراين
موردي براي رســيدگي به اعتراض نســبت به مصوبه شورا به كيفيت
مطروحــه و اتخاذ تصميم در اين خصوص در اجــراي ماده  25قانون
ديوان عدالت اداري وجود ندارد).
 درخواســت ابطال مصوبــه مــورخ  1380/11/8و 1380/10/10شورايعالي شهرســازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي
طرح تفصيلي با طرح جامع شــهر قم موضــوع طرحهاي اطراف حرم
مطهر حضــرت معصومــه (س) (رأي مــورخ  - 84/10/18تغييرات
نقشــههاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به
تأييد شــورايعالي شهرسازي و معماري برسد ،مصوبات مورد اعتراض
مغايرتي ندارد).
 درخواســت ابطال مصوبــه مورخ  80/4/11شــورايعالي در موردحذف بخشي از شــهرك ارگ جديد از حريم شهر بروات ( رأي مورخ
-84/12/7مغايرتي ندارد).
 درخواســت ابطال بنــد  1مصوبه مورخ  79/3/23شــورايعالي درخصــوص الزام مالكين اراضي موســوم به  250هكتــاري بروجرد به
واگــذاري  70%از اراضي خود به شــهرداري بروجــرد  ( .رأي مورخ
-85/10/3الزم به توضيح است كه ديوان مصوبه شورايعالي را مغاير
با قانون ندانسته است).
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موضــوع لغو مصوبــات كميســيون ماده  5قانون تاٌســيس
شورايعالي شهرســازي و معماري ايران در شهرهاي مختلف
كشور

داليــل ابطــال مصوبات شــورايعالي شهرســازي و
معماري و آسيب شناسي آن
نارســائیها و مشــکالت موجود موجب عدم کارائی نظام ســاخت و
ســاز شهری در کشور شده اســت .به نظر می رسد تغییر و بازنگری در
قوانین و مقررات امور شهرســازی ومعماری ،حفظ حقوق همسایگی و

هویت شهر

درخواســت لغو و ابطال بندهاي كميســيون ماده  5در شــهرهاي
مختلف كشور شامل  30مورد در سالهاي مورد بررسي ميباشد .اكثر
اين درخواســت ها ،توسط مالكين اراضي و پالكهايي مطرح شده كه
داراي كاربري خدمات عمومي در طرحهاي جامع بودهاند و درخواست
لغو كاربري خدمات عمومي (مانند آموزشــي – فضاي سبز – شبكه
ارتباطي – بهداشتي درماني و ساير) و تبديل آن به مسكوني ،تجاري،
اداري را داشــتهاند .در حقيقت به دليل پيگيري مالكين و عدم اجراي
كاربري طرح جامع توسط بخش مربوط ،براي اكثر درخواستها رأي
صادر شده است( .مانند ابطال بخشنامه شماره 69/9/3 -114/4579
شهرداري تهران «بند  9مصوبه شماره  69/8/6 -164كميسيون ماده
پنج شوراي عالي)».
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• درخواســت ابطــال بندهاي  2و  3مصوبه شــورايعالي در مورد
طرح جامع شــهر لواســان مبني بر «-2محدوده طرح جامع شهر با
کاهــش محدوده مصوب طرح جامع قبلــی به میزان  761هکتار و با
تراکم ناخالص حدود  22نفر در هکتار تعیین گردید .حریم استحفاظی
شــهر لواسان پس از کسر وسعت محدوده شــهراز محدوده سه هزار
هکتــاری طرح قبلی به میزان  2239هکتار با کاربریهای باغ و انواع
کشــاورزی و به منظور جلوگیری از هرگونه توســعه شهر و گسترش
ســاخت و ساز و حفظ محیط زیست و منابع آب ،تعیین گردید( ».رأي
مورخ )1 86/7/22اعتراض نســبت به بند  2قب ً
ال مورد رسیدگی قرار
گرفته و خالف قانون شــناخته نشده است .بنابراین رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مجـــدد نسبت بـــه اعتراض به بند مزبور موردی ندارد  )2با
عنایت به تعریف نقشــه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن بررسی و
تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران است ،بند  3مصوبه مورد
اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صالحیت و اختیارات
شــورایعالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد )3 .به شرح نظریه
شــماره  85/30/16544مــورخ  1385/5/4فقهای محترم شــورای
نگهبــان ،بندهــای  2و  3مصوبه مورد اعتراض خالف احکام شــرع
شناخته نشده است).
• درخواســت ابطال مجــدد مصوبه مورخ  79/3/23شــورايعالي
مربوط به طرح جامع شــهر بروجرد (تكــرار راي  - 85/10/3مدلول
بند يك مصوبه شــماره  310/1065مورخ  1379/4/5شــورايعالي
شهرســازي و معماري ايران متضمن اجبــار مالكين امالك موضوع
بنــد يك مصوبه مزبور به توافق با شــهرداري بروجرد و الزام آنان به
واگذاري قســمتي از ملك مورد نظر به صورت رايگان نيست و بدين
جهت مغايرتي با قانون ندارد ( ).رأي مورخ  - 87/7/30موضوع قب ً
ال
مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره  689مورخ
 85/10/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اســت بنابراین
قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رســیدگی
مجدد وجود ندارد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ 81/10/23شورايعالي مربوط به
طرح جامع شهر بابل – امير كال مبني بر بازگشت به طرحهادی امير
كال ( رأي مــورخ - 87/11/8بنابراین مصوبــه معترضعنه خارج از
حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نميگردد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ  87/6/18شــورايعالي مربوط به
طرح جامع و تفصيلي اراضي عباس آباد در مورد شــکایت بانک توسعه
صــادرات ایران ( لغو بند  2مصوبه ) مبني بر« حذف ســاختمان بانك
مذكــور از محدوده اراضي عباس آباد و عــدم لحاظ نمودن تراكم اين

ســاختمان ها در طرح مذكور» ( رأي مورخ  - 87/12/28بانک توسعه
صادرات ایران از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده
گردیده است) .
• درخواســت ابطال تبصره  1بند  3مصوبه مورخ 86/9/5شورايعالي
مربوط به طرح جامع شــهر تهران مبني بر « مالک تشــخیص حقوق
مکتســبه ،پروانههای صادر شــده توسط شــهرداری تهران تا تاریخ
 1385/12/1ميباشد( ».رأي مورخ  88/4/14ابطال گرديد).
• درخواســت ابطال مصوبه مورخ  82/6/17شــورايعالي مربوط به
مغايرت اساســي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قزوين دربارۀ اراضي
واقع در شمال اتوبان قزوين – زنجان (اراضی غیر دولتی واقع در شمال
اتوبان قزوین -زنجان اختصاص یافته به کاربری ذخیره شهری) (رأي
معترض عنه که به
مورخ  - 90/11/10آن قســمت از بند یک مصوبه
ٌ
موجب آن کلیه اراضی غیر دولتی واقع در شمال اتوبان قزوین -زنجان
به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است ،خالف قانون و خارج از
حدود اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده
می شــود و به اســتناد بند یک ماده  19و ماده  42قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می شود).
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شهروندی و تطبیق نظام ســاخت و ساز با معیارهای قابل دسترسی با
توجه به نیازهای منطقهای در نظام شهرســازی کنونی ضروری خواهد
بود (مشيري.)23 ،1389 ،
از داليل اين موضوعــات ميتوان به كمبود نگرش فرايند محوري بر
روح حاكم در تدوين برنامهها و طرحهاي توسعه شهري ،سرعت پايين
بروز نگهداري برنامهها و طرحهاي مصوب توســعه شــهري بهواسطه
كمبــود اطالعات مفيد و به هنگام در مقياسهاي خرد و كالن و عدم
وجود تحليل مناســب در طول زمان اجراي طرح ها به واسطه نقص در
مديريت و كمبود برنامههاي يكپارچه در سيستم مديريت شهري اشاره
كرد.
نتیجهگیری
ايجاد فضاهاي شهري مطلوب تأثير عميقي بر حيات شهري و زندگي
شهروندان دارد .برنامهريزان و طراحان شهري بايد در انتخاب و جانمايي
مناســب براي دسترســي به فضاهاي خدماتي و عمومي در طرحهاي
توســعه و عمران تالش نمايند .با توجه به اهميت اين موضوع ،اجراي
طرحهاي توســعه و عمران باعث خواهد شــد كه عموم شهروندان به
كاربريهاي خدماتي و عمومي مانند كاربري هاي آموزشــي ،درماني،
تأسيســات و تجهيزات شهري ،شبكه ارتباطي دسترسي مناسب داشته
باشند و هم چنين شهرها در جهت تأمين بهينه خدمات از قبيل خدمات
محلي ،ســرمايه گذاري در زيرساختهاي عمومي و موارد ديگر از اين
دست به شيوه كارآمد اقدام نمايد.

هویت شهر

جدول  .2جمع بندي داليل ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و آسيب شناسي آن
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داليل ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و آسيب
شناسي آن
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در مقابل طبق ذيل اصل  170قانون اساســي  ،اشــخاص (حقيقي يا
حقوقي) در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها
در هيأت عمومي ديوان  ،ميتوانند ابطال موضوع را درخواســت نمايند.
در ايــن رابطه مالكيني كه حقوق آنها برابــر ضوابط و مقررات رعايت
نشــده (يعني نه تنها طرحهاي توسعه و عمران به داليل مختلف اجرا
نشده اند بلكه بالتكليف مانده اند ).ميتوانند اقدام به اعتراض و شكايت
به مصوبات شــورايعالي در هيأت عمومي ديواننمايند و درخواست
ابطال مصوبات شوراي عالي و كميسيون ماده  5را مطرح كنند.
در بررســي رأيهاي صادره اهم مشكالت ناشــي از ابطال مصوبات
توسط ديوان به شرح زير ميباشد:
 عدم اجراي كامل طرحهاي توسعه و عمران -عدم تأمين كاربريهايعمومي – خدماتي به ميزان مناســب و الزم (از نظر مكانيابي ،اررزش
آســتانهاي و سطح دسترسي) –عدم تسهيل شــبكه ترافيكي و ايجاد
ارتباط با ســطوح سرويس مناســب –عدم تأمين فضاي سبز در سطح
شهر بهعنوان فضاي ســبز با قابليت -.عدم تأثير مثبت بر ارتقاء سطح
محيطي در محدوده و رونق كاربريها.
در بررسي مصوبات ابطال شــده میتوان دریافت عدم رعايت حقوق
مالكانه افراد و حقوق مكتســبهاي كه براي اشــخاص در طي ساليان
ايجاد شــده در مصوبات شــواي عالي ،باعث به نتيجه رسيدن شكايت
مالكان و ابطال مصوبات گرديده است.
همچنين به دليل گران شــدن قيمت زمين و افزايش ســوددهي اين
بخش تمايل مردم نسبت به ســرمايهگذاري در اين بخش زياد شده و

عدم بازنگري در قوانين و مقررات شهرسازي و معماري كشور به صورت مداوم
نپرداختن مصوبات شورايعالي به حقوق شهروندي و عدم تهيه طرحهاي توسعه شهري با روح شهروند مداري
عدم رعايت حقوق همسايگي و شهروندي در طرحها
عدم تطبيق نظام ساخت و ساز با معيارهاي قابل دسترسي با توجه به نيازهاي منطقهاي و بومي در نظام شهرسازي
كمبود نگرش فرايند محوري بر روح حاكم در تدوين برنامهها و طرحهاي توسعه شهري
با توجه به تعداد باالي طرحهاي مختلف شهري و تعداد باالي مغايرتهاي اساسي طرحهاي جامع و تفصيلي و ساير موارد ،نپرداختن
شورا به امر سياستگذاري و تهيه و تدوين مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها
عدم در نظر گرفتن مالحظات حقوقي در تدوين متن صورتجلسات شوراي عالي
اجرايي نشدن مصوبات شوراي عالي از طريق عدم تملك اراضي با كاربري خدماتي توسط دستگاههاي متولي كاربري عمومي
ســرعت پائين بروز نگهداري برنامهها و طرحهاي مصوب به واســطه برخي مشكالت مانند عدم وجود نقشه برداي به روز و به هنگام
در مقياسهاي خرد و كالن
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آنان خواســتار عدم اجراي كاربريهاي خدماتي و تغيير آن به كاربري
مسكوني ميباشند.
عدم حضور نمايندگان بخشهــاي اقتصادي (وزير اقتصاد و دارايي)
و خدماتي (وزراي آموزش و پرورش ،بهداشــت و درمان) و ثبت اسناد
با ديدگاههاي مالكانه و حقوقي در شــورايعالي شهرسازي و معماري
ايران باعث نداشتن نگاه جامع درتنظيم مصوبات شوراي عالي ميگردد.
عــدم وجود درآمد پايدار در بخشهــاي متولي ايجاد خدمات عمومي
(مانند كمبود بودجه و اعتبار براي اجرايي نمودن كاربريهاي آموزشي،
بهداشــتي ،درماني و ســاير كاربريهاي عمومي ) باعث عدم تملك و
اجراي كاربريهاي خدماتي در موعد مقرر قانوني مي گردد.
عدم بــه روز آوري و بازنگري قوانين و مقررات با واقعيتهاي موجود
اقتصــادي و اجتماعي جامعه (مانند عدم به روز آوري ماده واحده قانون
قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شــهرداري ها)
بــا توجه به نگرش به زمين به عنوان يك كاالي اقتصادي باعث ايجاد
مشكالت فراوان براي مالكين و متوليان امور شده است.
ارائه راهكارهاي پيشنهادي

فهرست مراجع

هویت شهر

 .1حائری مازندرانی ،محمدرضا .)1392( .حذف اقدام شهرســازانه در توسعه
معاصر مازندران ،اولین همایش ملی نظام مهندســی شهرســازی در کشور ،
تهران :سازمان نظام مهندسي كشور.
 .2ديوان عدالت اداري كشــور .)1392( .بازيابي  30شهريور 1392ازhttp://
www.divan-edalat.ir
 .3ضرابي ،اصغر؛ موسوي مير نجف .)1389(.تحليل فضايي پراكنش جمعيت
و توزيع خدمات در نواحي شــهري يزد ،فصلنامــه تحقيقات جغرافيايي،79 ،
.46-27
 .4عندليــب ،عليرضا؛ و ثابت قدم ،ســيدمحمدعلي .)1388(.نقش درآمدهاي
پايدار توسعه شهري در برنامه ريزي ،نشريه هويت شهر.98-85 ،)5(3،
 .5محمدی همدانی ،اصغر .)1388(.مجموعه كامل آرای هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری ،تهران :انتشارات جنگل.
 .6مركز پژوهش ها ،قوانين و مقررات مجلس شوراي اسالمي .)1351( .قانون
تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .تهران.
 .7مركز پژوهشــها ،قوانين و مقررات مجلس شــوراي اســامي  1360(.و
اصالحيه  )1385قانون دیوان عدالت اداری . .تهران.
 .8مشیری ،شهریار.)1389(.کنترل وهدایت ساخت وسازشهری؛ طراحی نظام
کارآمد ،نشريه هويت شهر ،تهران.30-23 ،)7( 5:
 .9ملكي ،قاســم .)1389( .تدوين نظام انتقال حقوق توســعه و مالكيت براي
تحقق اهداف طرحهاي توســعه شــهري درايران ،تهران :وزارت مســكن و
شهرسازي.
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 بررســي و ارزيابي كيفي مصوبات شــوراي عالــي و ارائه چارچوبحقوقي نحوه تدوين مصوبات بهطوريكه كليه ابعاد آن از لحاظ قانوني
و اجرايي در نظر گرفته شود.
 اصالح قانون ،تشــكيالت و ارتقاء سطح شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در جهت تدوين سياستها ،ضوابط و مقررات شهرسازي،
معماري و اجرايي نمودن طرحهاي توسعه و عمران – پيش بيني حضور
يك حقوقدان (مسلط به حقوق شهري) در تدوين متن مصوبات شوراي
عالي.
 مكانگزيني صحيح خدمات عمومي در طرح هاي توسعه و عمران؛ تشــكيل صندوقهاي محلي و منطقهاي عمران و توســعه شهريجهت اجرايي نمودن طرح هاي توســعه و عمران و ســاخت و اجرايي
نمودن كاربريهاي عمومي؛
 جذب مشاركت سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي؛ ايجــاد درآمد پايدار در بخشهاي متولي اجراي خدمات عمومي چراكه توســعه شهري در قالب نگرش فرايند محور ،برنامههايي بهروز را با
تعيين ميزان و سهم مشــاركتهاي اقتصادي – اجتماعي در فضاهاي
شــهري به اجرا درميآورد  .اين در حالي اســت كه اســتفاده از منابع
الزم براي تحقق فرايند توسعه شهري اجتناب ناپذير است .شناسايي و
طراحي درآمدهاي پايدار به عنوان پشتوانه اي جهت تحقق برنامههاي
فضايي  -كالبدي ،تكميل كننده اين فرايند خواهد بود.

 اصالح و بــه روز آوري و بازنگري قوانين و مقررات با واقعيتهايموجود اقتصادي و اجتماعي جامعه؛
 نفي ارزش مبادالتي اراضي و اتكا به سازوكارهاي دستوري -كنترليبراي تحميل مصرف اراضي به تشــخيص طرحهاي توســعه شهري،
چنانچه در سنت طرحهاي جامع توسعه شهري تاكنون عمل شده است،
به جز بازدارندگي عمل مديريت شهري و تحليل توان آن دست آوردي
براي شهرها نداشته است .هم چنين پذيرش انفعالي ارزش مبادالتي و
عدم دخالت و جهت دهي آن در جهت مصالح اجتماعي و اتكاء به دست
نامرئي بازار و سازوكار رقابت براي تنظيم بهينه امور نيز منجر به تأمين
منفعت عمومي نمي شــود .بنابراين راه حل را مي بايست در ديالكتيك
ارزش و ضــرورت تعامل دروني و ذاتــي دو ارزش مصرفي و مبادالتي
براي تعيين نحوه استفاده از اراضي و تعامل طرحهاي توسعه شهري و
حقوق مالكيت جستجو نمود.
الزم است رابطه مستقيمي بين استفاده از ارزشهاي توليدي طرح هاي
توسعه شهري و منفعت عمومي قابل شناسايي به وسيله طرحها ،برقرار
ساخت تا از اين طريق توليد مسكن و فضاي شهري را به تأمين منفعت
عمومي گره زد.
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 .10وزارت راه و شهرسازي .)1391(.مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازي
و معماري ايران از ابتدا تا پايان ســال .1390تهران :دبيرخانه شــورايعالي
شهرسازي و معماري ايران  ،معاونت شهرسازي و معماري.
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 .11وزارت راه و شهرسازي .)1388(.مجموعه مقررات شهرسازي و معماري و
طرحهاي توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (از
ابتدا تا شهريور  .)1388تهران :معاونت شهرسازي و معماري.
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Assessment of Invalidated Ratifications of Urban Development
and Architecture Higher Council of Iran
By Administrative Justice Court "from the Beginning so far"
Faride Kulabadi*, Assistant in Urban Development and Architecture Higher Council of Iran.
Azam Afsharnia, Expert in Urban Development and Architecture Higher Council of Iran.
Administrative Justice Court due to address complaints and objections of the people pleading with state agents or units
or regulations officially started its work in 1981. Also urban development higher council of Iran established as the highest
legislative authority of city in the year 1964 with the aim of coordinating programs with urban development duties such
as consideration of approval and regulation city planning. From the beginning of establishment of The Administrative
Justice Court so far, 60 demands of cancellation of legislation registered and 24 votes has been accepted (40 percent)
and led to invalidate ratification. Assessment cancellation legislation and its effects on development of projects and lack
of construction like the realization of the public -services-facilities infrastructure, and communication network can be an
important guide to provide essentials of codification of projects and policies.
A method that used in this research is practical. The research method is descriptive-analytic. In this article evaluate the
reasons for the annulment of decisions of urban development and architecture higher council of Iran and discussed the
matter of revocation of approvals approach was evaluated and then proposed solution is presented. In the following, the
ways to reduce revocation of approvals due to non-compliance legal issues, with the consideration of proprietary rights
of the people were suggested. The study of non-compliance with legislation revocation confusion on the proprietary
rights of individuals and the rights of the people over the years has been gained and revocation of approvals has led
to the attainment of the owners complained.
The absence of representatives of economic sectors (Ministry of Economy and Finance) and services (ministries of
education, health), and registration of ownership and legal documents, cause some problems. The lack of stable income,
in charge of public services (such as lack of funding and credit for land administration, education, health)caused land
acquisition and implementation services in the legal deadline and created many problems for the owners and custodians.
In this discussion contradicts spectrum of dimensions and influential activities in the arena and city assessment and
challenges caused by the optimistic development plans and construction and solution of the proposal has been
presented. The results show that the realization of the highest percentage cancellation legislation related to the votes
of the commission Article five about license, the separation of classes and increase the effectiveness and change.
Reasons for revocation of approvals of urban development and architecture higher council of Iran are:
Lack of a central process in the spirit prevailing attitude in planning and urban development plans.
Lower incidence rates of maintenance plans and urban development plans approved by the lack of useful information
and at the micro and macro scales.
Lack of proper analysis over time due to deficiencies in project management and lack of integrated programs in urban
management system.
And finally weakness in determining the amount of the contribution and participation of socioeconomic (sustainable
revenues) in each part of the management of urban spaces that adapt to the real needs of people in urban development.
... Keywords: The Ratification of Urban Development and Hrchitecture Higher Council of Iran, Administrative
Justice Court, Public Vote's of Administrative Justice Court, Commission Article 5
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