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  ١٦/١١/١٣٩٧                                                                       ٩٥٠١١٠٨ره شما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
مه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنا

از بنـد  ١٠ابطال تبصره «با موضوع:  ١١/١٠/١٣٩٧مورخ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩١٤
از ضوابط و مقررات  ٢ـ ١ـ ٤ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهريار و بند  ٢ـ ١ـ ٤

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» طرح تفصيلي شهريار
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدال   ت اداري 

  
  ١٩١٤ـ  ١٩١٥ ماره دادنامه:ش     ١١/١٠/١٣٩٧خ دادنامه: تاري

  ٩٦/١٦٣ـ  ٩٥/١١٠٨رونده: پ شماره
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي:

ها: شبنم بشير تاش و معصومه  ـ آقاي محمد ساعي (با وکالت خانم١ يان:شاك
  ـ آقاي اميد محمدي٢واعظي خامنه) 

ضوابط و مقررات  ٢ـ ١ـ ٤از بنـد  ١٠ابطال تبصره  ع شکايت و خـواسته:موضو
  از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار  ٢ـ ١ـ ٤طرح جامع شهر شهريار و بند 

ها شبنم بشير تاش و معصومه واعظي خامنه به وکالت از آقاي  الفـ  خانم گردش کار:
ضوابط و مقررات طرح  ٢ـ ١ـ ٤ز بند ا ١٠محمد ساعي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 

  اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که: جامع شهر شهريار را خواستار شده
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

با سالم، احتراماً اينجانبان شبنم بشيرتاش و معصومه واعظي خامنه به وکالت از 
مالک يک قطعه زمين به پالک ثبتي رسانيم: موکل  آقاي محمد ساعي به استحضار مي

مترمربع واقع در محدوده خدماتي شهرداري  ١٠٢٠اصلي به متراژ  ٤٦فرعي از  ٤٩٨٧
باشد که متأسفانه متعاقب تقاضاي صدور پروانه ساخت توسط موکل شهرداري  شهريار مي

ه کتباً اعالم نمود که بـه استناد تبصر ١٣/٦/١٣٩١ـ  ٣٢٧٠٦مـذکور طي نامـه شمـاره 
طرح جامع ابالغ شده مالک بايد در ازاي صدور پروانه  ١٣صفحه  ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠

درصد از ملک خود را به صورت يکپارچه و بالعوض به شهرداري منتقل نمايد.  ٧٠ساخت 
با عنايت به اينکه چنين امري در قانون وجود ندارد و برخالف شرع مقدس اسالم و قانون 

باشد، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال طرح جامع  و همچنين اصل مالکيت مي
و همچنين به  ١٣/٦/١٣٩١ـ  ٣٢٧٠٦ابالغ شده مورد استناد شهرداري در نامه شماره 

طرح جامع ابالغ شده و نيز الزام  ١٣صفحه  ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠صورت خاص ابطال تبصره 
  »خوانده به صدور پروانه ساخت را داريم.

خامنه به وکالت از آقاي محمد ساعي به موجب اليحه مورخ  خانم معصومه واعظي
  اعالم کرده است که: ٦/٨/١٣٩٤

  با عرض سالم«
رساند: موکل جهت دريافت پروانه ساخت به شهرداري شهرستان  احتراماً به استحضار مي

شهريار مراجعه نموده است. متأسفانه شهرداري مذکور اعالم نموده که تنها در صورت واگذاري 
نمايد. از  درصد زمين به صورت بالعوض به شهرداري، با صدور پروانه ساخت موافقت مي ٧٠

باشد، لذا تقاضاي  آنجايي که بخشنامه مورد استناد شهرداري بر خالف شرع مقدس و قانون مي
  »رسيدگي و صدور حکم بر ابطال بخشنامه و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت را دارد.

ـ ١٨٧٣عصومه واعظي خامنه به موجب اليحه ديگري که به شماره همچنين خانم م
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، اعالم کرده  ٢٣/١١/١٣٩٥

  است که:
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

 ٩٥/١١٠٨با سالم، احتراماً اينجانب معصومه واعظي خامنه در خصوص پرونده کالسه 
) از طرح جامع شهريار که ١٣(صفحه  ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠رساند: تبصره  استحضار مي به

(هفتاد درصد) از  ٧٠باشد مبني بر درخواست ميزان  مورد شکايت اينجانب مشخصاً مي
قانـون اساسي  ١٧٠زمين موکل به صورت بالعوض، بدون جواز قانوني و بر خالف اصل 

اخذ « ١٣٨٠از مقررات مالي دولت مصوب قانون تنظيم بخشي  ٤باشد. به استناد ماده  مي
» باشد. مي هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار

باشد  مي» الناس مسلطون علي اموالهم«همچنين تبصره مذکور مخالف و مغاير با قاعده 
  »گردد. دار مي نيز خدشه» حرمه مال المسلم کحرمه ذمه«که در نتيجه آن اقدام قاعده 

ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهريار به شرح  ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠متن تبصره 
  زير است:

): ساخت و ساز در آن بخش از اراضي که در راستاي طرح جامع ١٠تبصره («
اند منوط به  پيشنهادي به محدوده استان تهران و شهرهاي واقع در آن اضافه گرديده

زمين به صورت يکپارچه به شهرداري به صورت رايگان جهت  درصد ٧٠واگذاري حداقل 
  »باشد. تأمين خدمات عمومي مورد نياز شهر مي

 ـ٥١٤٢٧/٠١/٢/٩٣در پاسخ به شکايت مذکور، شهرداري شهريار به موجب اليحه شماره 
  توضيح داده است که: ١٥/١١/١٣٩٣

  ح جامعموضوع: دادخواست محمد ساعي عليه شهرداري با خواسته ابطال طر«
  رساند: احتراماً به استحضار مي  
اند پالک ثبتي  ـ مطالب وکالء شاکي در دادخواست تقديمي که مدعي شده١  
در محدوده خدماتي شهرداري شهريار واقع بوده و شهرداري در قبال صدور  ٤٩٨٧/٤٦

امـه پروانه ساختمان مطالبه هفتاد درصد ملک را نموده است، خالف واقـع بـوده و مغاير ن
(نامه اين شهرداري  ١٣/٦/١٣٩١ـ ٣٢٧٠٦استنادي آنها به ضميمه دادخواست به شماره 

 به سرپرست دفتر مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات سازمان شهرداريها و دهياريهاي
باشد. تـوضيح اينکه در نامه استنادي وکالء شاکي تصريح گرديده که ملک  کشور) مي

اقع بوده که طبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملک مورد مورد نظر در حريم شهر و
نظر به محدوده قانوني شهر و در نتيجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول به واگذاري 
هفتاد درصد زمين به صورت يکپارچه به شهرداري به صورت رايگان جهت تأمين خدمات 

  باشد. عمومي مورد نياز شهر مي
 ون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريهااز قان ٤ـ طبق تبصره ٢
هاي مجاز براي  در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده: «٢٩/٨/١٣٦٧مصوب 

سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور  بندي و تفکيک و ساختمان قطعه
ر بگيرد، مراجع مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرا

توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده  مي
سازي زمين و واگذاري  توسعه عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

اي سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، بخشي از اراضي آنها را بر
تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع آن قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي 

در همين راستا مصوبه جلسه » نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند
از ضوابط و  ١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دائر بر وضع بند  ٣/١٠/١٣٦٩مورخ 

  عمومي و خدماتي شهرها وجود دارد. مقررات مربوط به تأمين فضاهاي
 ١٣٩٠طرح جامع مصوب سال  ١٣از صفحه  ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠ـ طبق تبصره ٣

ابالغ شده به اين شهرداري که در چهارچوب مقررات قانوني تصويب و به اين شهرداري 
هاي واقع در حريم که عمدتاً اراضي مزروعي و  ابالغ شده است، شرط ورود و الحاق ملک

باشند، به محدوده قانوني شهر و در نتيجه امکان صدور پروانه ساختمان موکول  ت ميباغا
صورت  ن به صورت يکپارچه به شهرداري بهو مشروط به واگذاري حداقل هفتاد درصد زمي

از  همان بخش ١١باشد و طبق تبصره  رايگان جهت تأمين خدمات عمومي، مورد نياز شهر مي
اربري در اين پهنه مستلزم تهيه طرح توجيهي و تصويب آن هرگونه تغيير ک«طرح جامع: 

عليهذا مستدعي است ضمن رد شکايت شاکي، رأي » باشد. مي ٥در کميسيون ماده 
  »ملکرد اين شهرداري صادر فرمايند.قانوني بر تأييد و اثبات ع

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس 
 ١٢/٧/١٣٩٦ـ  ٢٧٥٦/١٠٢/٩٦قام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره اسالم، قائم م

  اعالم کرده است که:
اطالق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خالف موازين شرع دانسته شد و اينکه اصل «

  »باشد. امر با آن ديوان محترم مي مصوبه خالف قانون هست يا خير تشخيص
ضوابط و مقررات  ٢ـ ١ـ ٤ابطال بند  ب ـ آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي

طرح تفصيلي شهريار از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 
  کرده است که:

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم و دعاي خير

شوراي عالي  ٥مصوبه کميسيون ماده احتراماً؛ اينجانب اميد محمدي در خصوص 
ري در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار به علت خروج شهرسازي و معما

بر خالف شرع و مفاد قانوني،  ، از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره٥کميسيون ماده 
درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاريخ تصويب را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام 

  دارم:معروض مي
  بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

در بخش اول فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار در خصوص تأمين 
ـ بر اساس مصوبه ٢,١,٤«خدمات در اراضي بزرگ قسمت دوم چنين مقرر شده است: 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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سازي و معماري، صدور پروانه سـاختماني در اراضي خـالي و  شوراي عالي شهر
يرگاه، دامداري، پادگان و...) با مستحدثات ويژه بـا کاربري نامتناجس شهري (مانند تعم

مترمربع (در يک پالک و يا چند پالک) که پيش از تهيه طرح  ٥٠٠٠وسعت بيش از 
اند، با هر کاربري استفاده از زمين که باشد، منوط به  جامع در حريم شهر قرار داشته

درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سهم شهرداري به صورت رايگان  ٧٠تعيين 
 شهرداري شهريار به استناد اين مصوبه که کپي برداري از» ي تأمين خدمات است.برا

تهران است که در دو رأي هيأت عمومي ديوان عدالت  ٢٢منطقه  مصوبات شهرداري
اداري ابطال گرديده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا با ادعاي 

 ٥٠٠٠گردند حتي در حالتي که در امالک باالي درصد از ملک خود مواجه مي ٧٠مطالبه 
مترمربع بخشي از ملک به استناد طرح تفصيلي داراي کاربري خدماتي باشد و شخص 

پذيرد. متقاضي اخذ مجوز طبق کاربري مربوطه باشد باز هم اين مطالبه غيرقانوني صورت مي
اران گرديده است. همين امر مانع ارتقاي نظام اقتصادي منطقه و عدم رغبت سرمايه گذ

هاي عظيم ـ که تبعاً باشد که با توجه به داليل اعتراض گامي در جهت راه اندازي پروژه
اقتصاد مقاومتي و تبعاً اشتغال و توليد و ارتقاي نظام مالي کشور به عنوان منويات اصلي  به

 ضمنمقام معظم رهبري (مدظله العالي) کمک شاياني خواهد نمود. ـ برداشته شود. 
مجهول بودن استناد مصوبه بدين توضيح که همانطور که در بخش بعد اشاره خواهد شد 

درصد اراضي اشخاص به نحو  ٧٠مصوبات شوراي عالي شهرسازي در خصوص تملک 
رايگان يا به طور کلي تملک رايگان اراضي اشخاص ابطال گرديده و دليل عمده آن خروج 

خود است، و معلوم نيست مستمسک غيرقانوني شوراي عالي شهرسازي از حدود اختيارات 
اين مصوبه به کدام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري است، و شهرداري شهريار نيز 

ي ديگري در اختيار قرار نداده است، با عنايت به داليل و مستندات در اين خصوص مصوبه
  ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است:

 ٥وم: داليل اعتراض به مصوبه تملک رايگان اراضي با مصوبه کميسيون ماده بخش د
  شوراي عالي شهرسازي

  خالف شرع بودن مصوبه
  خروج شوراي عالي شهرسازي و معماري از حدود صالحيت خود

  مغايرت مصوبه با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
قانون  ٥و  ٢قانون شهرداري و مواد  ٥٥اده م ٢٤مغايرت مصوبه با قوانين و مقررات (بند 

  شوراي عالي شهرسازي و معماري) و اصول حقوقي (مانند اصل تسليط، و حرمت اموال)
درصد مساحت زمين به عنوان  ٧٠الف) خالف شرع بودن مصوبه تملک رايگان    

  قدرالسهم شهرداري به صورت رايگان
 در مندرج موارد جمله من و اساسي قانون نگهبان شوراي متعدد نظريات موجب به  

 تخصيص ذيل هرگونه هايشماره با اداري عدالت ديوان عمومي هيأت به ارسالي هايپاسخ
 صورت به مالک يد خلع مستلزم که عمومي نيازهاي رفع جهت مردم، خصوصي امالک
  است. شده اعالم شرعي موازين خالف باشد، رايگان

  )٢/١٠/١٣٨٠ـ ٢٨٧٦/٢١/٨٠٢(.نظريه شوراي نگهبان به شماره ١
 شوراي ): دبير٢٥/١/١٣٨٦ـ  ٢٠٩٢٨/٣٠/٨٦.نظريه شوراي نگهبان به شماره (٢
 ينحوه دستورالعمل) ٢ـ الف( بند ٢ تبصره بودن شرع خالف ادعاي در خصوص نگهبان

 شهر خدماتي يمحدوده داخل اراضي و امالک شهري اتتأسيس به مربوط درصد محاسبه
 موضوع« :اند داشته اعالم ٢٥/١/١٣٨٦ مـورخ ٢٠٩٢٨/٣٠/٨٦ هشمار نامه طي کرمان
 و امالک شهري اتتأسيس به مربوط درصد محاسبه ينحوه دستورالعمل) ٢ـ الف( بند ٢تبصره
 مصوب ١٨/١٠/١٣٨٠ مورخ ١٧٧٤ شماره به کرمان شهر خدماتي يمحدوده داخل اراضي
 فقهاي ٢٢/١/١٣٨٦ مورخ جلسه در کرمان، شهر اسالمي شوراي ١٤/٨/١٣٨٠مورخ جلسه

 دهد مي اجازه شهرداري به که نظر اين از گرفت قرار بررسي و بحث مورد نگهبان شوراي
 خالف کند، اخذ مجاني طور به را تفصيلي طرح اجراء در واقع شخصي امالک درصد ١٥ تا

  .شد شناخته شرع موازين
 نامه موضوع« ):١٥/٢/١٣٨٩ـ  ٣٨٢٠٦/٣٠/٨٩. نظريه شوراي نگهبان به شماره (٣
 اصالح موضوع و قم شهر اسالمي شوراي رئيس ١٨/١١/١٣٨٧ مورخ ق/ش/٦١٨٤ شماره
 مورخ جلسه در ،٥/٦/١٣٨٥ مصوب عوارض تعرفه ٢٤ـ ٦ ماده دو و يک هاي تبصره

 بـه معظم فقهاي نظر و گرفت قرار بررسي و بحث مورد نگهبان شوراي فقهاي ٨/٢/١٣٨٩
 گرفته قرار شـاکي اعتراض مـورد کـه شهر شـوراي همصوبـ: گردد مي اعالم زير شرح
 يپروانه اخذ براي مالک يمراجعه هنگام است نموده الزام شهرداري کـه اين دليل به است،

 يهزينه برپرداخت عالوه ـ مترزمين هر اي منطقه قيمت درصد ٤٠ پرداخت بدون ساختماني
 خالف منع اين و ندهد زمين قانوني و يشرع مالک به را ساختمان ياجازه ـ پروانه معمولي

 خالف مذکور يمصوبه رو اين از است، خويش امالک در مالکين تصرف جواز شرعي حکم
  .»گردد مي اعالم باطل و شده شناخته شرع موازين

قائم مقام دبير  ):٣/٣/١٣٨٩ـ  ٣٨٣٩/٣٠/١٩نظريه شوراي نگهبان به شماره ( .٤
با  ي شوراي شهر،مبني بر مغايرت مصوبه ييوص ادعاشوراي نگهبان قانون اساسي در خص

با فرض اين که هيچ «اعالم کرده:  ۳/۳/۱۳۸۹ـ  ۳۸۳۹/۳۰/۱۹شرع به موجب نامه شماره 
هاي ملکي اشخاص را اين که قسمتي از زمين ،ها يا شوراي شهرقانوني براي استانداري

استانداري خالف موازين  بهمجاناً به شهرداري تمليک نمايند وجود ندارد، فلذا اصل مصو
  »ماند.شوراي شهر باقي نمي يشرع بوده و بالتبع موضوعي براي مصوبه

نظر به اين  :)٢٠/١١/١٣٨٩ـ  ٤١٤٨٣/٣٠/٨٩( نظريه شوراي نگهبان به شماره .٥
 ٢٠/١١/١٣٨٩ـ  ٤١٤٨٣/٣٠/٨٩نگهبان به موجب نامه شماره  که قائم مقام دبير شوراي

شهر اراک  ٥کميته فني کميسيون ماده  ١٠/١٠/١٣٨٦وبه مورخ موضوع مص: «هاعالم کرد
درصد از زمين متقاضيان احداث بنا، در جلسه مورخ  ۴۵درصد يا  ۲۵در قسمت اختصاص 

فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي  ٦/١١/١٣٨٩
  ».شدن شرع شناخته اطالق مصوبه، خالف موازي« :شود معظم به شرح ذيل اعالم مي

  )١٤/٢/١٣٩٠ـ  ٤٢١٨٢/٣٠/٩٠( . نظريه شوراي نگهبان به شماره٦  
  )١٧/٨/١٣٩١ـ ٤٨٥٨١( . نظريه شوراي نگهبان به شماره٧  
با توجه به : )٣/٤/١٣٩١ـ ٤٧٠٤٧/٣٠/٩١( . نظريه شوراي نگهبان به شماره٨  

در «بر اين که فقهاي شوراي نگهبان مبني  ۳/۴/۱۳۹۱ـ ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱نظريه شماره 
اختيار جعل واگذاري بالعوض مقداري از ملک  ،مطابق قانون ۵صورتي که کميسيون ماده 

جهت  اشخاص به شهرداري را داشته باشد، مصوبه مذکور خالف موازين شرع نيست و از
در اين  ۵چون کميسيون ماده » مغايرت مصوبه با قانون، مرجع تشخيص آن ديوان است.

بند اشته است، در تبعيت از مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه زمينه اختياري ند
قانون اصالح قانون تأسيس  ۵کميسيون ماده  ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ـ ۳۵يک صورتجلسه شماره 

 ۳۵شهر مبني بر واگذاري بالعوض  شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان اسالم
به موجب  وان سهم خدماتدرصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عن

ماده  ۱مستنداً به بند هيات عمومي ديوان عدالت اداري و  ١٥/٧/١٣٩٢مورخ  ٤٥٤راي 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ۸۸و  ۱۳و مواد  ۱۲

 .گرديد، از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲
دريافت وجه با «هبان، الذکر به موجب نظر فقهاي شوراي نگ عالوه بر موارد فوق

هيأت  ٣٣٣اين نظر در رأي شماره » نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. تجويز آيين
 ٨با موضوع ابطال بند  ٣/٩/١٣٩٠عمومي ديوان عدالت اداري صادره در تاريخ 

 ٣٧٨٢شوراي اسالمي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره  ٤/٥/١٣٨٢مورخ ٢٤صورتجلسه
داري آباده، آمده است. بر اين اساس دريافت رايگان اراضي اشخاص شهر ٢/٥/١٣٨٦مورخ 

باشد که در بخش با مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري خروج از صالحيت مي
 عنايت به احكام بيع در قانون مدني و گردد. در هر حال بابعدي داليل مستوفي ارائه مي

ايستي اختياري و در كمال آزادي و ب ي امام خميني(ره) كه خريد و فروش امالكرساله
غصب به حساب خواهد آمد و اينكه در  رغبت انجام پذيرد و در غيراين صورت از موارد

موازين اسالم و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم، به همين علّت در آراي متعدد هيأت 
خالف  عمومي ديوان عدالت اداري که موکول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد

به عبارت ديگر خالف شرع بودن تملک  اصل تسليط و مالکيت مشروع اعالم شده است.
  توان در عدم توجيه تمليک اجباري برشمرد.رايگان از داليلي است که مي

ب) مغايرت با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ در خصوص خروج 
 آراي موجب ز صالحيت خود:  بهشوراي عالي شهرسازي و معماري ا ٥کميسيون ماده 

ـ ١٧٢ـ ١٧٣ شماره آراي مطابق جمله من و اداري عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد
ـ ٤٥٤ و ٢٧/٣/١٣٩٢ـ  ٢١٠ و ٣٠/٢/١٣٩٢ـ ١٤٧ و ٢٤/٧/١٣٩١ـ ٥١٧ و ٢٧/٥/١٣٨١

 باشند،مي آنها در اشاره مورد قانوني و شرعي بـر موازين مبتنـي کـه ١٥/٧/١٣٩٢ـ ٤٥٣
 تعيين صرفاً صالحيت کشور، معماري و شهرسازي عالي شوراي پنج ماده کميسيون

 در گيريتصميم به مجاز و بوده دارا را شهر اراضي کاربري به مربوط ضوابط و حدود
 براي مردم، خصوصي امالک رايگان تخصيص درباره و اشخاص مالکانه حقوق خصوص

ـ ٢٨٧٦/٢١/٨٠٢نظريه شماره  يقدق مصداق امر اين که. (باشدنمي عمومي نيازهاي رفع
ر اين اساس هرگونه مصوبه کميسيون ماده ب). شودمي تلقي نگهبان شوراي ٢/١٠/١٣٨٠
برداري عمومي از امالک خصوصي، به صورت رايگان و بدون جبران که منجر به بهره ٥

 . در هيچ يک از وظايف و اختياراتحقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعالم گرديده است
قانون تأسيس شوراي  ٢شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 

، سلب مالکيت مشروع اشخاص و يا الزام ١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 
آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن تجويز 

  نگرديده است.
  يأت عمومي ديوان عدالت اداري در ذيل قابل ذکر و مشاهده است:اي از آراء هنمونه{
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هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يک  ۴۵۴رأي شماره ـ ١
قانون اصالح قانون تأسيس  ۵کميسيون ماده  ١١/١١/١٣٧٤ـ ۳۵صورتجلسه شماره 

ط کردن تغيير شهر مبني بر مشرو شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان اسالم
ني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي کاربري قطعات موردنظر از ذخيره شهري به مسکو

درصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عنوان  ۳۵واگذاري بالعوض  به
  ١٥/٧/١٣٩٢تاريخ دادنامه:  ؛  ٩٠/١١١٧/شماره هـ؛ سهم خدمات

  
  رأي هيأت عمومي

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري  ۵نظر به اين که به موجب ماده 
با اصالحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني کميسيون موضوع  ۱۳۵۱ايران مصوب سال 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف ماده مذکور، بررسي و تصويب طرح
ه وزارت ـو مسکن بقانون تغيير نام وزارت آباداني  ۱اده ـم ۳طرح تفصيلي مذکور در بند 

، با اصالحيه بعدي آن است، ۱۳۵۳مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 
لذا وضع قاعده خاصي مبني بر مشروط کردن تغيير کاربري قطعات مورد نظر از ذخيره 

مساحت  درصد ۳۵شهري به مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به واگذاري بالعوض 
به شهرداري به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصويب طرحهاي هر قطعه پس از تعريض 

رود و حسب مقررات، کميسيون مزبور اجازه و  تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي
 ٣/٤/١٣٩١ـ ٤٧٠٤٧/٣٠/٩١اختياري در اين باب ندارد و با توجه به نظريه شماره 

 ۵که کميسيون ماده در صورتي «فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين که  ٣/٤/١٣٩١
مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بالعوض مقداري از ملک اشخاص به شهرداري را 
داشته باشد، مصوبه مذکور خالف موازين شرع نيست و از جهت مغايرت مصوبه با قانون، 

در اين زمينه اختياري نداشته  ۵چون کميسيون ماده » مرجع تشخيص آن ديوان است.
مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه مورد شکايت مستنداً به بند  است، در تبعيت از

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ۸۸و  ۱۳و مواد  ۱۲ماده  ۱
  شود. ، از تاريخ تصويب ابطال مي۱۳۹۲سال 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع سلب مالکيت  ٤٧٠ـ رأي شماره ٢
و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت مشروع اشخاص 

  . ٢٧/١٠/١٣٨٩ها خالف قانون است. مورخ: قيمت معادل آن به منظور تفکيک آن
 ١١/١٣٧٩/ ١٧هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ  ٢٧١و  ٢٧٠رأي شماره  ـ ٣

  دارد:مقرر مي
حكم  اص و كاهش قلمرو آن بدون تمسك بهتحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخ«

شوراي عالي شهرسازي و   ١٦/٦/١٣٧قانونگذار جواز قانوني ندارد، بنابر اين مصوبه مورخ 
در اجراي قانون تعيين تكليف  معماري ايران كه استفاده از حقوق مالكانه اشخاص را

 محدود به مقيد و ٢٩/٩/١٣٦٧ها مصوب شهرداري  هاي دولتي وامالك واقع در طرح
مترمربع كرده است خالف قانون و خارج از حدود صالحيت شوراي عالي مذكور  ١٥٠

قانون ديوان عدالت اداري  ٢٥گردد و مصوبه مذكور مستنداً به قسمت دوم ماده  مي تشخيص
  آبادي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف» گردد. ابطال مي
  :٢٧/٥/١٣٨١مورخ  ١٧٣و  ١٧٢يوان عدالت اداري به دادنامه ـ رأي هيات عمومي د٤
در تمامي «آمده است  ٢٣/٧/١٣٧٣طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب  ٥ـ ٢ـ ١در بند «

همكف و در مجاورت محور تجاري، ها، در طبقه  طول كاربري تجاري خطي، در كليه پالك
ين شود. در حالي كه مالكيت متر و به طول بر پالك بايستي فضاي باز تأم ٣عمق حداقل  به

اين در حالي ». اين فضا اختصاصي است، اما استفاده آن عمومي و صرفاً براي عبور پياده است
است که وضع قاعده خاص مبني بر تأمين فضاي باز و كسر امالك متقاضيان صدور پروانه 

ر از ساختمان به صورت مجاني جهت اختصاص به استفاده عمومي تحت عنوان گشايش معب
رود و حسب مقررات  هاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي ي تصويب طرحمقوله

  »كميسيون مربوط و در نتيجه شهرداري قزوين اجازه و اختياري در اين باب ندارند.
 ١٧/٢/١٣٦٩ رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخـ  ٥  

روزنامه /در مورد تأمين فضاي سبز كنار اتوبانها ي ايرانشوراي عالي شهرسازي و معمار
 ٢٦/٦/١٣٧٠ تاريخ ١٨/٨/١٣٧٠ـ ٦٩/٦٧ شماره ٣٠/٩/١٣٧٠ـ  ١٣٦٣٠رسمي شماره 
شوراي  ١٧/٢/١٣٦٩ جلسه از آنجا كه مصوبه :٦٩/٦٧ كالسه پرونده ٧٠شماره دادنامه 

و حقوق افراد مملكت عالي شهرسازي و معماري ايران ارتباط با حقوق افراد مملكت دارد 
تعرض مصون است مگر مواردي را كه قانون تجويز   قانون اساسي از ٢٢به موجب اصل 

كند و شواري عالي شهرسازي حق قانونگذاري نداشته و ندارد و از حدود صالحيت خود 
طريق  قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنها از ٥٨و به موجب اصل  .شده است  خارج

 ٥٨و  ٤٧و  ٢٢و ٤مضافاً به اين كه مصوبه مذكور با اصول  .مي استمجلس شوراي اسال
  قانون مدني نيز در تعارض است. ٣٨و  ٣١و  ٣٠قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص  ٣٠/٢/١٣٨٠ـ  ٥٦شماره  ـ رأي ٦  
شهر كرج مصوب طرح جامع  ٣ـ ١ـ  ٥و  ٢ـ ١ـ  ٥ابطال قسمتي از بندهاي 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: ١٣٦٨,١٠,٢٥
با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك «

شوراي عالي شهرسازي و  اراضي و امالك اشخاص و اينكه هيچ يك از وظايف و اختيارات
وراي عالي شهرسازي و معماري قانون تأسيس ش ٢معماري ايران به شرح مقرر در ماده 

مشروع اشخاص و يا الزام آنان  اختيار سلب مالكيت متضمن تفويض ١٣٥١ايران مصوب 
واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك  به
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ٢٥/١٠/١٣٦٨باشد، مصوبه مورخ  نمي ها آن
واگذاري زمين به  ضوع طرح جامع شهر كرج در قسمتي كه مشعر بر الزام اشخاص به مو

طور رايگان و يا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفكيك است مغاير قانون و خارج از 
شود و طرح جامع شهر كرج در اين  داده مي حدود اختيارات شوراي عالي مذكور تشخيص

رئيس »گردد. قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ٢٥قسمت به استناد قسمت دوم ماده 
  آبادي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي  ٣٣٦ـ رأي شماره٧
شوراي اسالمي  ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه شماره  ١٦ـ٤ـ٣

سمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفکيک و يا افراز به شهر کرمان در آن ق
  عنوان تأمين احتياجات عمومي شهري است.

ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري درصدي أهي ٥١٧ي شماره أرـ  ٨
   }٢٤/٧/١٣٩١مورخ  از اراضي به منظور کسب موافقت شهرداري براي احداث بنا در باغات

    شود:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آورده مي در ذيل آراء
شماره   تاريخ  رديف

  توضيحات  موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  دادنامه

٧٠  ٢٦/٦/٧٠  .١  
شوراي عالي شهرسازي و  ١٧/٢/١٣٦٩ ابطال مصوبه مورخ

دليل خروج از صالحيت کميسيون ماده به  معماري ايران
  (وحدت رويه) صدر تملک رايگان اراضي اشخا ٥

  

ـ  ٣٨٦  ٢٤/١١/٧٨  .٢
٣٨٧  

هايي از طرح تفصيلي شهرستان اروميه به  ابطال قسمت
لحاظ وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي به 
واگذاري قسمتي از ملك خود به شهرداري به طور رايگان و 

  درصد از اراضي به دولت ٦٠اختصاص 

طرح تفصيلي 
  اروميهشهرستان 

اري درصد واگذ ٦٠(
  اراضي)

٥٦  ٣٠/٢/٨٠  .٣  
طرح جامع  ٣ـ ١ـ  ٥و ٢ـ ١ـ  ٥ابطال قسمتي از بندهاي 

شوراي عالي شهرسازي و  ١٣٦٨,١٠,٢٥شهر كرج مصوب 
  معماري ايران

شوراي عالي 
شهرسازي و معماري 

  ايران

١٧٢  ٢٧/٥/٨١  .٤ 
  ١٧٣و

در  الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از امالك خود ـ
متر و به طول  ٣به عمق حداقل ـ  مجاورت محور تجاري

رو مغاير حكم مقنن در  بر پالك به منظور تأمين پياده
خارج از و  اصل تسليطباب حرمت مالكيت اشخاص و 

در وضع مقررات تشخيص  حدود اختيارات آن كميسيون
  .شود داده مي

طرح تفصيلي شهر 
  قزوين

  ٤٦٠  ٢٠/١٠/٨٣  

اداري  هيات عمومي ديوان عدالت ٤٦٠دادنامه شماره 
  که در آن مقرر شده است: ٢٠/١٠/١٣٨٣مورخ 

وضع قواعد آمره مبني بر سلب مالکيت مشروع و قانوني «
اشخاصي از طريق الزام آنان به واگذاري بالعوض قسمتي از 
اراضي و عرصه امالک خود به شهرداري در مقام افراز و 

ـ  ١٣٠باشد عليهذا مصوبه شماره ها قانوني نميتفکيک آن
قانون تأسيس شوراي  ٥کميسيون ماده  ١٣/١٢/١٣٨٦

عالي شهرسازي و معماري ايران عالوه بر خروج از اختيارات 
مغاير با اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني در باب 
اعتبار تسليط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعايت 

  »گردد.باشد و نتيجتا ابطال ميحقوق آنان مي

 ٥کميسيون ماده 
نون تأسيس شوراي قا

عالي شهرسازي و 
  معماري ايران

٥.  
  

٢٤/٧/٩١  
  

٥١٧  

واگذاري درصدي از اراضي به منظور كسب موافقت 
شهرداري براي احداث بنا در باغات مغاير شرع و قانون 

 ١٠/١٠/٨٦شهرداري اراک به استناد مصوبه مورخ  است.
شوراي عالي شهرسازي و معماري استان مرکزي، مالکان 

ها باغ با کاربري باغ بنا و يا مالکاني را که سند آن اراضي
هستند را موظف به واگذاري  متقاضي احداث باغ بنابوده و 
از مساحت اراضي خود به طور رايگان (يا  ٪۴۵الي  ۲۵٪

  ت.}معادل وجه آن را) به شهرداري کرده اس

مصوبه كميسيون ماده 
٥  

شوراي عالي 
شهرسازي و معماري 

  مرکزياستان 

١٤٧  ٣٠/٢/٩٢  .٦  
 ٢٨/٢١٣٨٦ـ ٤٢٢ابطال بند يك صورت جلسه شماره 

قانون تأسيس شوراي عالي  ٥كميسيون موضوع ماده 
  شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران

كميسيون موضوع 
  تهراندر شهر  ٥ماده 

٤٥٣  ١٥/٧/٩٢  .٧  
طرح تفصيلي قائم شهر  ۴ـ۱ابطال قسمتي از بند الف 

نون اصالح قانون تأسيس قا ۵مصوب کميسيون ماده 
شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان قائم شهر 
مبني بر واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و 

قائم  ٥کميسيون ماده 
  شهر
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  کاربري عمومي به صورت رايگان به شهرداري

٤٥٤  ١٥/٧/٩٢  .٨  

 ١١/١١/١٣٧٤ـ ۳۵ابطال بند يک صورتجلسه شماره 
انون اصالح قانون تأسيس شوراي عالي ق ۵کميسيون ماده 

شهر مبني بر  شهرسازي و معماري در شهرستان اسالم
درصد مساحت هر قطعه پس از  ۳۵واگذاري بالعوض 

  تتعريض به شهرداري به عنوان سهم خدما

و  ٥کميسيون ماده 
  سالمشهرشهرداري ا

الي  ٩٢١  ٢٨/١١/٩٢  .٩
٩٢٣  

لسه مورخ از رديف يک صورت ج» ب و ج«ابطال بندهاي 
 ؛طرح تفصيلي شهر شيروان ۵کميسيون ماده ٢٧/٥/١٣٧٦

سهم  %٦٥صدور پروانه مورد تقاضا منوط به پرداخت 
از صدور پروانه ساختماني  در غيراين صورتشهرداري است 

ب: اسناد واحدهاي مسکوني صادر «.... :شودميخودداري 
ها بيش از گرديده در اراضي زراعي و باغات که مساحت آن

طبق طرح تفصيلي داراي کاربري مسکوني انصد مترمربع و پ
به جاي هفتاد درصد، شصت و پنج درصد از ملک  باشند مي

خود را به شهرداري واگذار نمايند و بر روي بقيه زمين 
  ..»گردد. کاربري مسکوني تثبيت مي

 ٥کميسيون ماده 
  شيروان

  درصد) ٦٥(

٤٨٨  ٢٩/٧/٩٢  .١٠  
شوراي  ٥کميسيون ماده  ٣٥٧صورت جلسه  ٣ابطال بند 

 ٧٠در خصوص اخذ  ايران عالي شهرسازي و معماري
هاي درصد ملک اشخاص هنگام تفکيک و صدور پروانه

  تهران ٢٢ساختماني در منطقه 
  درصد ملک!!!) ٧٠(

١٠٨٥  ١٠/٩/٩٤  .١١  
ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه  ١٦ـ  ٢٩ابطال بند 

درصد اراضي باالي  ٧٠تهران مبني بر واگذاري رايگان  ٢٢
متر مربع به شهرداري به منظور احداث فضاهاي  ١٠٠٠

  خدماتي و عمومي شهري

 ٥کميسيون ماده 
شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران مستقر 

  در شهر تهران

 ١٧/٢/١٣٦٩ أي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخـ ر١
 شماره، ٣٠/٩/١٣٧٠ـ  ١٣٦٣٠نامه رسمي شماره روز/شوراي عالي شهرسازي و معماري

 :٦٩/٦٧ كالسه پرونده ٧٠شماره دادنامه  ٢٦/٦/١٣٧٠ تاريخ ١٨/٨/١٣٧٠ـ ٦٩/٦٧
شهرسازي  شوراي عالي ١٧/٢/١٣٦٩جلسه   از آنجا كه مصوبه«متن رأي هيأت عمومي: 

ب اصل و معماري ايران ارتباط با حقوق افراد مملكت دارد و حقوق افراد مملكت به موج
تعرض مصون است مگر مواردي را كه قانون تجويز كند و شواري   قانون اساسي از ٢٢

شده   گذاري نداشته و ندارد و از حدود صالحيت خود خارجعالي شهرسازي حق قانون
قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنها از طريق مجلس شوراي  ٥٨است و به موجب اصل 

قانون اساسي  ٥٨و  ٤٧و  ٢٢و ٤مصوبه مذكور با اصول مضافاً به اين كه  .اسالمي است
  »قانون مدني نيز در تعارض است. ٣٨و  ٣١و  ٣٠مغايرت دارد و با مواد 

هيات عمومي ديوان عدالت  ٢٤/١١/١٣٧٨مورخ  ٣٨٧و  ٣٨٦ـ مالک راي شماره ٢
 هايي از طرح تفصيلي شهرستان اروميه: با اين موضوع کهاداري با موضوع ابطال قسمت

شهرداري  وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي به واگذاري قسمتي از ملك خود به{
از اراضي به دولت خارج از حدود اختيارات  %٦٠ و همچنين اختصاصرايگان به طور 

 }قانوني كميسيون مذكور است.
 ٥هاي كميسيون ماده با عنايت به وظايف و مسئوليت«متن رأي هيأت عمومي: 

هاي سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در زمينه بررسي و تصويب طرحقانون تأ
  ٣ها و توجه به تعريف طرح تفصيلي به شرح مذكور در بند شهري و تغييرات آن تفصيلي

شهرسازي، وضع قاعده  ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و
به واگذاري قسمتي از ملك خود  باير و مزروعيخاص مبني بر الزام مالك اراضي 

خالف اصل .. از اراضي به دولت. %٦٠و همچنين اختصاص .. .رايگانشهرداري به طور  به
مالكيت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختيارات قانوني كميسيون مذكور   تسليط و

 اروميه مستنداً  طرح تفصيلي شهرستان ٤ـ٣ـ٧و تبصره ذيل بند  ٤ـ٧است. بنابراين بند 
  »شود. قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ٢٥قسمت دوم ماده  به

واگذاري  به ؛ با اين موضوع که {الزام اشخاص٢٧/٥/١٣٨١ـ ١٧٢ـ ١٧٣ شماره ـ رأي٣
قانون تأسيس شوراي  ٥قسمتي از امالک خود خارج از حدود اختيارات کميسيون ماده 

  عالي شهرسازي و معماري ايران است.}
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و  ٥طبق ماده «: رأي هيأت عموميمتن 

وظيفه و مسئوليت كميسيون مذكور در اين ماده بررسي و  ١٣٥١معماري ايران مصوب 
كه وضع قاعده  هاي تفصيلي شهري حسب مقررات مربوط است. نظر به اين تصويب طرح

اشخاص اختصاص به حكم صريح  آمره در جهت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني
شهرستان قزوين   كميسيون ماده پنج ٢٣/٤/١٣٧٣قانونگذار دارد بنابراين مصوبه مورخ 

مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از امالك خود در مجاورت محور تجاري به 

رو مغاير حكم مقنن در باب  متر و به طول بر پالك به منظور تأمين پياده ٣عمق حداقل 
حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع 

قانون ديوان عدالت  ٢٥شود و به استناد قسمت دوم ماده  مقررات دولتي تشخيص داده مي
  »شود. اداري ابطال مي

   :٢٠/١٠/١٣٨٣ مورخ اداري عدالت ديوان عمومي هيات ٤٦٠ شماره ـ دادنامه٤
 قانوني و مشروع مالکيت سلب بر مبني آمره قواعد وضع«ي: متن رأي هيأت عموم

 به خود امالک عرصه و اراضي از قسمتي بالعوض واگذاري به آنان الزام طريق از اشخاصي
 ٥ ماده کميسيون ١٣/١٢/١٣٨٦ـ  ١٣٠ شماره مصوبه عليهذا باشدنمي قانوني شهرداري

 با مغاير اختيارات، از خروج بر وهعال ايران معماري و شهرسازي عالي شورايتأسيس  قانون
 مشروع اموال بر اشخاص تسليط اعتبار باب در مدني قانون مواد و اساسي قانون اصول
  .»گرددمي ابطال نتيجتاً و باشدمي آنان حقوق رعايت لزوم و خود

خاص مبني  يوضع قاعده؛ با اين موضوع که {٢٤/٧/١٣٩١ـ  ٥١٧ـ رأي شماره  ٥
ه واگذاري قسمتي از ملک خود به شهـرداري در قبال موافقت با احـداث بر الزام مالکان ب

در قانون تأسيس  ۵ساختمان، خارج از حدود اختيارات مصرح براي کميسيون ماده 
   .}شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است

نگهبان به موجب  نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي« متن رأي هيأت عمومي:
 ١٠/١٠/١٣٨٦موضوع مصوبه مورخ : «هاعالم کرد ٢٠/١١/١٣٨٩ ـ ٤١٤٨٣/٣٠/٨٩ هشمارنامه 

درصد از  ۴۵درصد يا  ۲۵شهر اراک در قسمت اختصاص  ٥کميته فني کميسيون ماده 
 ٦/١١/١٣٨٩مورخ  باشد، در جلسه ها باغ ميزمين متقاضيان احداث بنا که سند امالک آن

فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح 
نسبت به مواردي که مقادير مقرر در مصوبه زايد بر نياز  ،اطالق مصوبهد: (شو ذيل اعالم مي

خاص مبني بر الزام  يوضع قاعده ) بر اين اساس.شدباشد، خالف موازين شرع شناخته 
متي از ملک خود به شهـرداري در قبال موافقت با احـداث مالکان به واگذاري قس

در قانون تأسيس  ۵ساختمان، خارج از حدود اختيارات مصرح براي کميسيون ماده 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين آن قسمت از ضوابط و مقررات 

 ١٠/١٠/١٣٨٦د مصوب احداث بنا در کاربري باغ ـ بنا و اراضي که داراي سند باغ هستن
شهر اراک، که به موجب آن براي موافقت با احداث بنا در  ۵فني کميسيون ماده  يکميته

باغات، واگذاري درصدي از اراضي به شهرداري را به منظور تأمين امکانات شهري 
  .»شود بيني کرده است ابطال مي پيش

و  ٢٩/٧/١٣٩٢ـ  ٤٨٨هاي ـ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ٦
  {ابطال مصوبه کامالً مشابه}: ١٠/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٨٥

ه صورت جلس ٣شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند  ٥کميسيون ماده 
برخالف قاعده  اقدام به قانونگذاري نموده وبر خالف صالحيت خود، خود  ٣٥٧شماره 

- امالک مورد نياز دستگاه وتسليط و موازين شرعي و قوانين در خصوص نحوه تملک اراضي 
صدور هر گونه « اي به تصويب رسانده است:اجرايي دخالت نموده و چنين مصوبه هاي

مترمربع، در  ١٠٠٠با مساحت بيش از  ٢٢پروانه ساختماني جهت اراضي محدوده منطقه 
 منوط به تأمين % اراضي خود به شهرداري،٧٠صورت عدم تمايل مالکان به واگذاري رايگان 

چنانکه » مجاز خواهد بود ...صه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالکانعر
 ١٠٠٠از کسر  % از کل زمين مردم را پس٧٠اين مصوبه تصرف رايگان  گرددمالحظه مي

براي هر پالک و يا تأمين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي، آموزشي و عمومي را  مترمربع
موجب  ت که بهتصويب کرده اس ٢٢شهرداري منطقه رايگان توسط مالکان براي  به صورت

جاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. ٢٩/٧/١٣٩٢ـ  ٤٨٨دادنامه شماره 
هيات  ٢٩/٧/١٣٩٢ـ  ٤٨٨بسي تعجب است که با وجود ابطال اين مصوبه در رأي شماره 

 ٥يون ماده کميس ٣٥٧صورت جلسه  ٣ابطال بند عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 
با اصرار به تملک رايگان اراضي اشخاص به نحو  ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري

 با اداري عدالت ديوان عمومي هيات ١٠/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٨٥ شماره غيرقانوني در رأي
 بر مبني تهران ٢٢ منطقه تفصيلي طرح مقررات و ضوابط ١٦ـ  ٢٩ بند ابطال موضوع
 معماري و شهرسازي عالي شوراي ٥ ماده کميسيون ٣٥٧ جلسه صورت ٣ بند رعايت

بار ابطال  ٢ايران مجدداً اين گونه تملک غيرشرعي و غيرقانوني اعالم شد و ابطال گرديد (
  در مورد يک مصوبه از شاهکارهاي شوراها و شهرداريها است!)

قانون  ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢مطابق تبصره : «١٠٨٥ي شماره رأي هيأت عموم
، اظهارنظر فقهاي ١٣٩٢ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال تشکيال
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 شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با موازين شرعي براي هيأت عمومي
ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه  ١٦ـ  ٢٩االتباع است. نظر به اين که در بند  الزم
قانون تأسيس شوراي عالي  ٥اده کميسيون م  ٣٥٧ مصوبه ٣تهران، رعايت بند  ٢٢

 ٣شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران الزامي اعالم شده است و پيش از اين بند 
شناخته شده و ي توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع مقدس اسالم ٣٥٧مصوبه 

مصوبه  ٣بند  ٢٩/٧/١٣٩٢ـ  ٤٨٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 
ضوابط  ١٦ـ  ٢٩ا ابطال کرده است و از طرفي در خصوص ادعاي مغايرت بندمذکور ر
گفته با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  پيش
قبالً توسط  ٣٥٧مصوبه شماره  ٣بند «اعالم کرده است که:  ٣١/١/١٣٩٣ـ ٢٦٥/١٠٢/٩٣

ـ ٥١٠٦٧/٣٠/٩٢راتب طي نامه شماره فقهاي محترم خالف موازين شرع شناخته شد و م
از اين جهت خالف موازين  ١٦ـ  ٢٩به آن ديوان اعالم گرديده است و لذا بند  ١/٤/١٣٩٢

  »باشد...شرع مي
تهران از حيث الزام  ٢٢ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه  ١٦ـ  ٢٩بنابراين بند 

تأسيس شوراي عالي قانون  ٥کميسيون ماده  ٣٥٧صورتجلسه  ٣به رعايت مفاد بند 
شود و شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر تهران مغاير شرع اسالم تشخيص مي

قانون تشکيالت و  ٨٨و  ٨٧و نيز مواد  ٨٤ماده  ٢و تبصره  ١٣و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند 
  »ود.شمي از تاريخ تصويب ابطال ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

يرت مصوبه با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ نسبت به مغايرت ج) مغا
    تملک رايگان اراضي اشخاص در هنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانين و مقررات:

  آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تملک اراضي در قبال صدور پروانه ساختماني
  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

٥٦١  ١١/١٠/٨٤  ١  

مورخ  ٥/٨٢/٢٣٤٢مصوبه شماره  ٥و  ٤و  ٣ابطال مواد 
مبني بر صدور  شهر کرجي شوراي اسالم ٢٣/٤/١٣٨٢

پروانه ساختمان پس از انقضاي مهلت اجراي طرح مصوب 
درصد زمين ملكي  ٥٠منوط به الزام اشخاص به واگذاري 

       باشد.                         خود در دفتر اسناد رسمي مي

٢١١  ١١/٤/٨٥  ٢  
 شيراز شهر اسالمي شوراي ٧/٦/١٣٨٠ مورخ صورتجلسه ابطال

 شرط به قانوني هايمسئوليت و وظايف انجام تعليق باب در
  شهرداري به رايگان طور به اشخاص اراضي از قسمتي واگذاري

١٦/١١/٨٦  ٣  
  

١٣٥٧  

 ٢٣/٩/١٣٨٣مورخ  ٦٣٠مصوبه شماره  ٧ابطال بند 
که متضمن وضع قاعده آمره  ر اسفراينشه شوراي اسالمي

درصد زمين خود  ٣٠در جهت الزام اشخاص به واگذاري 
به طور رايگان به شهرداري                                                                         

١٤٩١  ١٤/١٢/٨٦  ٤  

شوراي  ٢٠/٦/١٣٨٢ش/م مورخ ٩١٦ابطال مصوبه شماره 
درصد بهاء ملک واقع در  ٥٠ير مبني بر پرداخت اسالمي شهر مال

درصد ملک يا  ٣٠طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع 
بيش از آن در مسير تعريضي. (در اين مصوبه با تقاضاي صدور 

نشيني  پروانه ساختماني از سوي اشخاص،صدور آن منوط به عقب
  بدون پرداخت حقوق مالكانه شده است.

درصد اراضي با كاربري مسكوني به شهرداري  ٥٠اگذاري و«  ٣٩٣  ٢٩/٩/٨٩  ٥
  »مغاير قانون است. هنگام صدور پروانه ساختماني

٤٨٤  ٢٧/٩/٩١  ٦  

شوراي اسالمي  ٤/٤/١٣٨١ـ  ۲۰۱ابطال مصوبه شماره 
ـ:  شهر اهواز ـ الزام شهرداري به صدورپروانه ساختماني

ـ  ۲۰۱شوراي شهر اهواز به شماره  يمصوبهدر اين 
نيمي از  يمصادره ،تحت عنوان حق مشارکت ،٤/٤/١٣٨١

ملک اشخاص حقيقي، يا دريافت معادل آن وجه نقد به 
  .صدور پروانه ساخت به هنگامقيمت روز 

٦٢١  ٢٦/١٠/٩١  ٧  
شوراي اسالمي  ١٨/٧/١٣٨٣/شـ  ٢/٣١٠٦ابطال مصوبه شماره 

به  مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانشهر مشهد مبني بر 
  بلغي يا درصدي به عنوان قدر السهم شهرداريپرداخت م

٥١٧  ٢٤/٧/٩١  ٨  
واگذاري درصدي از اراضي به منظور كسب موافقت 
شهرداري براي احداث بنا در باغات مغاير شرع و قانون 

قانون تأسيس شوراي عالي  ٥است. كميسيون ماده 
  شهرسازي و معماري ايران استان مرکزي

شوراي اسالمي  ٤/٤/١٣٨١ـ ٢٠١اره ابطال مصوبه شم  ٥٢٧  ٢٧/٩/٩١  ٩
  (پروانه ديوار كشي ـ احداث ديوار) شهر اهواز 

الي  ١٩٤٥  ١١/١٢/٩٣  ١٠
١٩٧٥  

نامه  آيين ٧و  ٦و ماده  ٥از ماده  ٥و  ٣، ٢هاي  ابطال تبصره
هاي خدماتي  گيري در خصوص حفظ سرانه هماهنگي تصميم
  شوراي اسالمي شهر کرج ٨/١١/١٣٨٥شهر کرج مصوب 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:  ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣دادنامه شماره ـ ١
 هنگام صدور پروانه ساختمانيدرصد اراضي با كاربري مسكوني به شهرداري  ٥٠واگذاري «

  »مغاير قانون است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٨٥/٧٢٢به کالسه  ١٣٥٧ـ دادنامه شماره ٢  
جه به حدود وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي شهر به شرح با تو: «١٦/١١/١٣٨٦مورخ 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٧١مقرر در شقوق ماده 
شوراي  ٢٣/٩/١٣٨٣مورخ  ٦٣٠مصوبه شماره  ٧، بند ١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 
 ٣٠اشخاص به واگذاري آمره در جهت الزام  متضمن وضع قاعدهاسالمي شهر اسفراين که 

درصد زمين خود به طور رايگان به شهرداري محل است، خالف قانون و خارج از حدود 
 ١٧٠و مستنداً به قسمت دوم اصل  اختيارات شوراي اسالمي شهر اسفراين تشخيص داده

قانون  ٤٢و ماده  ١٩قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يک و بند يک ماده 
  »ابطال نموده است. ١٣٨٥اداري مصوب ديوان عدالت 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  ٢٧/٩/١٣٩١ـ ٤٨٤ـ رأي شماره ٣  
 شوراي اسالمي شهر اهواز ـ الزام شهرداري به صدور ٤/٤/١٣٨١ـ  ۲۰۱ابطال مصوبه شماره 

 عنوان تحت ،٤/٤/١٣٨١ـ  ۲۰۱شوراي شهر اهواز به شماره  يمصوبهـ: در اين  پروانه ساختماني
، يا دريافت معادل آن وجه نقد نيمي از ملک اشخاص حقيقي يمصادره ،حق مشارکت

   ، که ابطال گرديد.دبوشرط صدور پروانه ساخت د و آن شده بوقيمت روز تجويز  به
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه  ٦٢١رأي شماره ـ ٤  
 .٢٦/١٠/١٣٩١مورخ  اي اسالمي شهر مشهدشور ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٣١٠٦/٢شماره 
صدور پروانه شوراي اسالمي شهر مشهد  ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٢/٣١٠٦شماره مصوبه 

بود نموده  به عنوان قدرالسهم شهرداريرا موکول به پرداخت مبلغ و يا درصدي ساختمان 
ن برنامه قانو ٦٢ماده  ٣تبصره  ..با توجه به حکم مقرر در.«که به اين شرح ابطال گرديد: 

مبني بر ممنوعيت  ١٣٨٩پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
خدمات توسط  ين در قبال ارائهمازاد بر حکم مقنِ ،دريافت هرگونه وجه، کاال يا خدمات

شوراي  ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٣١٠٦/٢مراجع مذکور در قوانين ياد شده، مصوبه شماره 
قائم  مقام دبير  ٢٩/٣/١٣٩٠ـ  ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠امه شماره اسالمي شهر مشهد با توجه به ن

 ١٨/٧/١٣٨٣/ش ـ ٣١٠٦/٢موضوع مصوبه شماره «شوراي نگهبان مبني بر اين که 
فقهاي معظم شوراي نگهبان  ٢٥/٣/١٣٩٠شوراي اسالمي شهر مشهد، در جلسه مورخ 

ز قانوني چنانچه مجومورد بحث و بررسي قرار گرفت و خالف موازين شرع شناخته نشد و 
الذکر و  به لحاظ مغـايرت با قوانين فوق.» باشدوجود نداشته باشد، خالف موازين شرع مي

اده ـه مـد بـوراي نگهبان، مستنـه فقهاي شـرع مطابق نظريـمـآالً مغايرت با موازين ش
  »شود ابطال مي از تاريخ تصويبقانون ديوان عدالت اداري  ٤١

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  ١١/٤/١٣٨٥ـ ٢١١ـ دادنامه شماره  ٥
 وظايف انجام تعليق باب در شيراز شهر اسالمي شوراي ٧/٦/١٣٨٠ مورخ صورتجلسه ابطال

شهرداري:  به رايگان طور به اشخاص اراضي از سمتي واگذاري شرط به قانوني هايمسئوليت و
ري تعيين« ه شهري مناطق كارـب  عالي شوراي هايمسئوليت و وظايف جمله از قانون حكم ـب

 به جامع نقشه رعايت با شهري مناطق تفصيلي نقشه تهيه و ايران معماري و شهرسازي
 كه است ايران معماري و شهرسازي عالي شورايتأسيس  قانون ٥ ماده كميسيون عهده
 شهرها محدوده در واقع اراضي تغييركاربري همچنين والذكر  فوق امور انجام از هدف
 هايكاربري با بنا به احداث مربوط امور تنسيق و تنظيم جهت در ذيصالح جعمرا توسط

و  متناسب امكانات تدارك منظور به و شهري عمومي خدمات تسهيل وتأمين  و گوناگون
 قانوني هايمسئوليت و وظايف انجام تعليق بنابراين. باشد مي شهروندان رفاه براي مطلوب

تأمين  منظور به شهرداري به رايگان طور به اشخاص اراضي از قسمتي واگذاري شرط به
 در مجريه قوه اختيارات حدود از خارج و تسليط اصل و قانون خالف شهري هاينيازمندي

 شهر اسالمي شوراي ٧/٦/١٣٨٠ مورخ تصميم و شود مي محسوب دولتي مقررات وضع
 اداري عدالت انديو قانون ٢٥ ماده دوم قسمت استناد به است معني اين مبين كه شيراز
 ٥٥ماده  ٢٤در هر حال اين تكليف يعني صدور پروانه ساختماني در بند  .»گردد مي ابطال

اما متأسفانه مصوبه مذکور در طرح  ها مقرر گرديده استبراي شهرداري قانون شهرداري
ک تفصيلي شهرهاي مالرد و شهريار مانعي بر سر راه اين وظيفه قانوني ايجاد نموده است. تمل

موجب آراء  رايگان اراضي اشخاص در مواردي مانند تفکيک يا پيشنهاد تغيير کاربري نيز به
شود غيرقانوني شناخته شده و باطل گرديده متعدد ديوان عدالت اداري که در ذيل آورده مي

حتي با حفظ مصوبه موجود در طرح تفصيلي شهرهاي مالرد و شهريار که  به طريق اولياست؛ 
نيز اشخاص بايد بخشي از ملک خود را مجاناً به شهرداري  ود و بدون تفکيککاربري موج

تملک نمايند نيز خالف قانون است. در ذيل مواردي از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
گردد که حتي در صورت تفکيک و يا پيشنهاد تغيير کاربري ملک، تملک رايگان اشاره مي

  ها را فاقد وجاهت قانون دانسته است:اراضي اشخاص از سوي شهرداري
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  آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تملک اراضي به ازاي تفكيك و افراز اراضي

  مرجع معتبِر  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

  ٣٨٦ـ  ٣٨٧  ٢٤/١١/٧٨  ١

هايي از طرح تفصيلي شهرستان اروميه  ابطال قسمت
م مالك اراضي به لحاظ وضع قاعده خاص مبني بر الزا

باير مزروعي به واگذاري قسمتي از ملك خود به 
شهرداري به طور رايگان در زمان تفكيك و اختصاص 

  درصد از اراضي به دولت به لحاظ تبديل كاربري ٦٠

طرح تفصيلي 
 اروميهشهرستان 

درصد واگذاري  ٦٠(
  اراضي)

١٤٧، ١٤٦  ٥/٤/٨٤  ٢ ،
١٤٨  

 ١٨/١٠/١٣٨٠مورخ  ١٧٧٤ابطالدستورالعمل شماره 
مبني بر تملک رايگان شوراي اسالمي شهر كرمان 

ها به منظور تأمين  اراضي اشخاص و يا دريافت بهاء آن
                                                در ازاي موافقت با تفکيکتأسيسات عمومي شهري 

شوراي اسالمي شهر 
  کرمان

٣١٦  ٢/٥/٨٦  ٣  
شوراي اسالمي  ٦/١٠/٧٩مصوبه مورخ  ٦٣ابطال بند 
مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به  شهر اروميه

  اراضي مزبور زمان تفکيکشهرداري به طور رايگان در 
 شوراي اسالمي شهر

  اروميه

٢١٨  ٩/٤/٨٧  ٤  

مصوبات شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص 
 متقاضيان تفکيک و افرازاختصاص قسمتي از امالک 

يگان و وصول مبلغي معادل آن به شهرداري به طور را
به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز خالف قانون و 

  گردد. است و ابطال ميخارج از حدود اختيارات 

  
شوراي  اسالمي 

  شيراز شهر

٢٠٩  ٢/٤/٨٧ ٥  

سلب قسمتي از مالکيت افراد به عنوان مابه ازاء 
عوارض تفکيک فيزيکي امالک و مستحدثات و 

ايگان خالف صريح حکم قانونگذاز تملک آن به طور ر
و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است. 

شوراي اسالمي شهر اصفهان  ١١/٨/٨٤(ابطال مصوبه 
در زمينه اختصاص قسمتي از اراضي و مستحدثات 
اشخاصي به شهرداري به طور رايگان به عنوان 

  عوارض تفکيک فيزيکي اراضي و امالک مذکور)

شهر  شوراي اسالمي
  اصفهان

  مرجع معتبِر  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

٣٣٦  ٩/٨/٩٠  ٦  
طرح تفصيلي شهر کرمان و مصوبه  ١٦ـ٤ـ٣ابطال بندهاي 

شوراي اسالمي شهر کرمان در  ١٨/١٠/١٣٨٠ـ ١٧٧٤شماره 
تفکيک و آن قسمت که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد 

  ي استبه عنوان تأمين احتياجات عمومي شهر يا افراز

شوراي اسالمي شهر 
  کرمان

٢٧٥  ١٦/٥/٩١  ٧  
ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسالمي 

كه متضمن دريافت قسمتي از  ٢٥/٦/١٣٨٧شهر قم مورخ
  اراضي مورد درخواست تفكيك است. 

  قمشوراي اسالمي شهر 
  )٣٠p(مبلغي با ضريب 

٤٥٣  ١٥/٧/٩٢  ٨  

رح تفصيلي قائم شهر ط ۴ـ۱ابطال قسمتي از بند الف 
قانون اصالح قانون تأسيس  ۵مصوب کميسيون ماده 

شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان قائم شهر 
مبني بر واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و 

  . کاربري عمومي به صورت رايگان به شهرداري

قائم  ٥کميسيون ماده 
  شهر

٤٨٨  ٢٩/٧/٩٢  ٩  
شوراي  ٥کميسيون ماده  ٣٥٧جلسه صورت  ٣ابطال بند 

درصد  ٧٠در خصوص اخذ  ايران عالي شهرسازي و معماري
هاي ساختماني ملک اشخاص هنگام تفکيک و صدور پروانه

  تهران ٢٢در منطقه 
  درصد!) ٧٠(

١٠٨٦  ١٠/٩/٩٤  ١٠  
شوراي  ٣/١١/١٣٨٣مصوبه مورخ  ١٢٠٤ابطال قسمتي از کد 

رانه خدماتي در اسالمي شهر ماهدشت در مورد تعيين س
  خصوص تفکيک اراضي 

شوراي اسالمي شهر 
  ماهدشت

  از استان البرز

  
  آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تملک اراضي در قبال پيشنهاد تغيير كاربري

  مرجع معتبِر  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

٤٨  ٢٥/٢/٧٨  ١  
قانون زمين شهري  ١٤ابطال دستورالعمل ماده 

اجع به واگذاري قسمتي از زمين در قبال موافقت ر
  با تغيير كاربري

  

٥٦١  ١١/١٠/٨٤  ٢  

مورخ  ٥/٨٢/٢٣٤٢مصوبه شماره  ٥و  ٤و  ٣ابطال مواد 
 ٤مبني ماده شهر کرجي شوراي اسالم ٢٣/٤/١٣٨٢

در شهر كرج  نامه اجرايي حفظ سرانه خدماتي آيين
هاي  اراضي واقع در طرح خصوص تغييركاربري

قانون تأسيس  ٥ي از طريق كميسيون ماده خدمات
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط 

درصد اراضي مذكور به شهرداري به طور  ٥٠واگذاري 
  رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي. 

 کرجشوراي اسالمي شهر 
  درصد زمين ملكي)٥٠(

٢١١  ١١/٤/٨٥  ٣  

 شوراي اسالمي ٧/٦/١٣٨٠ابطال صورتجلسه مورخ 
ز در باب تعليق انجام وظايف و شيرا شهر

هاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از  مسئوليت
اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري (طبق اين 

 ٥مصوبه چون در اجراي مصوبه كميسيون ماده 
تغيير كاربري اراضي مدنظر قابليت مسكوني پيدا 

سهم  براي تغيير كاربري% ٤٥% تا ١٠اند از  كرده

  
  

  شيرازشوراي اسالمي شهر 

اند حال آنكه در بند يك ماده  اري در نظر گرفتهشهرد
قانون شهرداريها نسبت به امالكي كه قبالً  ١٠

اند  و بعدا كاربري انتفاعي داده  كاربري انتفاعي نداشته
اي براي هر متر  برابر قيمت منطقه ٥/١شود فقط  مي

  شود.)  مربع به شهرداري پرداخت مي

٤٣٨ ٤٣٧  ٢٥/٦/٨٦  ٤  

مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ  ابطال
شماره  شوراي اسالمي شهرتهران به ٢٩/١٠/١٣٨٣

مربوط به  ٦/١١/١٣٨٣مورخ  ٢٠٩٤٩/٦٠٨/١٦٠
امالک واقع  تعيين عوارض به جهت تغيير کاربري

  هاي دولتي                                   در طرح

  تهرانشوراي اسالمي شهر 

٢٤٧  ٢/٥/٩١  ٥  

در    ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر بندرعباس
ـ  قسمت اخذ عوارض تغييركاربري از انبارها به تجاري 

(بر  .٢٤٧ـ شماره دادنامه: ٢/٥/١٣٩١تاريخ دادنامه: 
قانون  ٧١اساس وظايف شوراي اسالمي شهر در ماده 

تشكيالت، تعيين شده كه در اين ماده قانوني امر تغيير 
بيني  وراي اسالمي شهر پيشكاربري  در صالحيت ش

نشده است با توجه به مراتب شوراي اسالمي شهر كه 
صالحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد به طريق 

تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده اولي نمي
آمره اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از 

جع اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مرا
  ذي صالح دريافت كند.)

  
  بندرعباس شوراي شهر

  درصد) ٢٥(

٦٢٧  ٢٠/٩/٩١  ٦  

از بخش (ج)  ٧الي  ١ابطال بخش (الف) و بندهاي 
شوراي اسالمي ٨/١١/١٣٨٣ـ  ٥١٠٦مصوبه شماره 

(اين مصوبه به علت اين كه خالف  شهر گرگان
قانون تنظيم بخشي از مقررات  ٤موازين شرع و ماده 

  ه شده است ابطال گرديد.)مالي دولت شناخت

  گرگانشوراي اسالمي شهر 
درصد از  ٢٥الي  ١٥(

  اراضي)

٧١٧  ١١/١٠/١٣٩١  ٧  
در قبال تغيير  اخذ قسمتي از اراضي اشخاص

توسط شوراي اسالمي شهر كرج خالف  كاربري
قانون است.                                                                            

  كرجوراي اسالمي شهر ش

  مرجع معتبِر  موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف

٤٥٤  ١٥/٧/١٣٩٢  ٨  

ـ ۳۵ابطال بند يک صورتجلسه شماره 
قانون اصالح  ۵کميسيون ماده  ۱۱/۱۱/۱۳۷۴

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در 
شهر مبني بر مشروط کردن تغيير  شهرستان اسالم

خيره شهري به کاربري قطعات موردنظر از ذ
مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به 

درصد مساحت هر قطعه پس  ۳۵واگذاري بالعوض 
  ؛از تعريض به شهرداري به عنوان سهم خدمات

و  ٥کميسيون ماده 
  شهرداري اسالمشهر

الي  ٩٢١  ٢٨/١١/١٣٩٢  ٩
٩٢٣  

از رديف يک صورت » ب و ج«ابطال بندهاي 
طرح  ۵دهکميسيون ما ۲۷/۵/۱۳۷۶جلسه مورخ 

 ۱۴تفصيلي شهر شيروان دررابطه با اجراي ماده 
   قانون زمين شهري

  شيروان ٥کميسيون ماده 

الي  ١٩٤٥  ١١/١٢/١٣٩٣  ١٠
١٩٧٥  

 ٧و  ٦و ماده  ٥از ماده  ٥و  ٣، ٢هاي  ابطال تبصره
گيري در خصوص حفظ  نامه هماهنگي تصميم آيين
   ٨/١١/١٣٨٥هاي خدماتي شهر کرج مصوب  سرانه

  سالمي شهر کرجشوراي ا

قانون  ٢قانون شهرداري با ماده  ٥٥ماده  ٢٤مصوبه مورد شکايت غير از مغايرت با بند 
نيز به دليل خروج کميسيون  ١٣٥١شهرسازي و معماري ايران مصوب  تأسيس شوراي عالي

سازمان بازرسي کل کشور نيز در گزارشات خود بر  از حدود اختيارات خود، مغايرت دارد. ٥ماده 
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري  ٢ماده  ٣ين امر تصريح دارد که (مطابق بند ا

بررسي و «از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  ٢٢/١٢/١٣٥١ايران مصوب 
معين شده » هاي تفصيلي هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشهتصويب نهايي طرح
يعني تعيين و الزام  ٥قانون مذکور چنين اختياري براي کميسيون ماده  است. از اين رو در

يش   بيني نشده اسـت). اشخاص به واگذاري قسمتي از ملک خود و يا معادل قيمت آن ـپ
  بخش سوم: نتيجه و خواسته

در هر حال انسان اگر درون پاک خود را به زياده خواهي و برتري جويي آلوده سازد، 
آورد و بر پايه قدرت و الجرم به محاسبه سود و زيان خويش روي ميگر انيروي هدايت

سازد و در توجيه مي» فرد«و اصالت آن را دستاويز تجاوز به حقوق » جمع«خود، استدالل و 
جميع،  گمارد تا در عالم رويا بهمنافع و تمايل خود نيز دانشمنداني جيره خوار را مي

جو هاي سلطهاند، ببخشند تا به نفع شهرداريا ساختهموجوديتي مغاير با افرادي که جمع ر
پردازي خود، حاکمان شهري مقدار و زبون و در نظريهفرد را در برابر پديده جمع، بي

قدرتمند را همان موجودي معرفي کنند، برآمده از جمع و ممتاز از ديگران که همگان 
ي خود را فراموش و در پيشگاه او انديشه بايد انسان و حقوق انساناعتراض و بيناگزير بي

سر به زير افکنند و سخني جز سخن او نشوند و فاقد کرامت از صحنه بيرون روند و انسان 
نشيند و بر آنان حاکم و ممتاز که خود فردي بيش نيست، مقدس بر کرسي جمع مي

اشد يا ها)، شمالي باشد يا جنوبي، شرقي بغالب گردد. از هيچ قدرتمندي (مانند شهرداري
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ي خود، حقوقي را براي غربي نخواهيد و نبايد بخواهيد از اوج به زير آمده و در معارضه
رسميت  ها که براي شهروندان حقوق و کرامتي را بهشهروندان بپذيرد. باور نکنيد از شهرداري

» فرد« پذيرند، اصالت را بهبشناسند. دانشمنداني آزاد انديش که جز از عقل پاک، فرمان نمي
شود. » جمع«پذيرند حق فرد، که همچنان انسان است، فداي بخشند و نميانسان مي

شناسند که  اينان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و کرامت مي
اگر فرد و جمع هر يک پاي از حد انساني خود بيرون نگذارند، يکي در اوج و ديگري در 

کنند ها تجاوز نميخيزند و به حقوق انسانز به خصومت بر نميگيرند و هرگ ذيل قرار نمي
لذت و  اي که بهو اينگونه تعامل بين فرد و جمع به سهولت ممکن است ولي حاکمان شهري

  کنند. ، در انديشه تعامل، تنها اطاعت از خود را جستجو ميچپاول به ناحق مردمان خو کرده
دالت اداري در آرايي مشابه تملک رايگان اراضي در نهايت با توجه به اين كه ديوان ع

اشخاص ـ يا وجوه معادل آن ـ را هنگام صدور پروانه ساختماني يا انجام ساير وظايف 
قانوني را خالف قانون قلمداد كرده و شوراي نگهبان نيز درنظريات متعدد آن را خالف 

ر نسبت به مطالبه و شهرداري شهريار با مصوبه مذکوشرع دانسته است، و از آنجا که 
ورزد، لذا نمايند مبادرت ميتملک رايگان اراضي اشخاص يا مطالبه وجوه غيرقانوني مي

ي اعضاي هيات عمومي ديوان جلوگيري از اين مطالبات غيرقانوني مستلزم اقدام مدبرانه
مبني بر ابطال  ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال  ١٣عدالت اداري بر اساس ماده 

قانون ديوان عدالت اداري  ٩٢باشد. ضمن اينکه اعمال ماده به از زمان تصويب ميمصو
بنا به مراتب و نظر به اين  تواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري شهريار گردد.مي

در خصوص صدور پروانه ساختماني در اراضي  شهريارکه مصوبه شوراي اسالمي شهر 
ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار، با شرع  ٢,١,٤متر موضوع بند  ٥٠٠٠باالي 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢مطابق تبصره {
قانون تأسيس  ٢قانون شهرداري با ماده  ٥٥ماده  ٢٤و با قانون {بند  ،}١٣٩٢مصوب سال 

د هيأت عمومي ديوان } و آراء متعد١٣٥١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 
 ٥کميسيون ماده خارج از حدود اختيارات مقرره تبيين شده، مغايرت دارد وضع عدالت اداري 

و   ٨٨، ١٢، بند يک ماده ١٣مستنداً به مواد ، لذا باشدمي شوراي عالي شهرسازي و معماري
از استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري  ١٣٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال  ٩٢

  »مطالبات غيرقانوني شهرداري مربوطه را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.
ثبت دفتر  ١١/٥/١٣٩٦ـ ٩٦٣اي که به شماره  آقاي اميد محمدي به موجب اليحه

  انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که:
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم و دعاي خير 
مطرح شده نزد آن مرجع در خصوص  ٩٦/١٦٣احتراماً در خصوص پرونده کالسه 

درصد  ٧٠از ضوابط طرح تفصيلي شهريار، با موضوع تملک رايگان  ٤ـ ١ـ ٢ابطال بند 
اراضي اشخاص خواهان پروانه با عنايت به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي ارجاع امر به 

  »ودن موضوع را دارم.شوراي نگهبان را جهت تشخيص خالف شرع ب
  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:

ـ بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صدور پروانه ٢ـ ١ـ ٤«
ساختمان در اراضي خالي و مستحدثات ويژه با کاربري نامتجانس شهري (مانند تعميرگاه، 

(در يک پالک و يا چند پالک) که  مترمربع ٥٠٠٠دامداري، پادگان و...) با وسعت بيش از 
 اند، با هر کاربري استفاده از زمين که باشد، پيش از تهيه طرح جامع در حريم شهر قرار داشته

درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سهم شهرداري به صورت  ٧٠منوط به تعيين 
  رايگان براي تأمين خدمات است.

عايت قانون نظام جامع دامپروري کشور تبصره: در خصوص فعاليت دامداري مجاز، ر
 ) براي زمينهاي با کاربري دامداري٧(ماده  ٧/٥/١٣٨٨مصوبه مجلس شوراي اسالمي مورخ 

  »الزامي است.
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي 

/ص ـ ٤٧٤٠٢/١٩٠٠/٩٦استان تهران (وزارت راه و شهرسازي) به موجب اليحه شماره 
  توضيح داده است که: ٢٧/٩/١٣٩٦

  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٧١موضوع: دادخواست آقاي اميد محمدي به شماره پرونده 

٣٠/٥/١٣٩٦   
  سالم عليکم

احتراماً بازگشت به ابالغ نامه دادخواست آقاي اميد محمدي در خصوص ابطال بند 
 ـ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٧١بط و مقررات طرح تفصيلي شهر شهريار به شماره پرونده ضوا ٢ـ١ـ٤

رساند:  ارسال گرديده است، به استحضار مي ٥به دبيرخانه کميسيون ماده  ٣٠/٥/١٣٩٦
شهرهاي استان تهران از جمله شهريار با افزايش نرخ رشد شهرنشيني مواجه بوده و 

ريزي شهري  يک چالش اساسي در برنامه هاي خدماتي همواره به عنوان کمبود سرانه

باشد. لذا به منظور حل بخشي از معضل فوق، محدوده طرح جامع  استان تهران مطرح مي
برخي از شهرهاي استان با توجه به طرح باالست (از جمله طرح مجموعه شهري تهران) 

ديد، هاي شهري مقرر گر احکام کلي طرحهاي جامع واقع در حوزه ٢افزايش و طبق بند 
صدور پروانه ساختماني در اراضي خالي و مستحدثات ويژه با کاربريهاي نامتجانس «

مترمربع (در  ٥٠٠٠شهري (نظير تعميرگاهها، دامداريها، پادگانها و...) با وسعت بيش از 
هاي استفاده از اراضي، منوط به تأمين خدمات در  يک يا چند پالک) در هر يک از پهنه

در زمان ». است ٥طرح تفصيلي پس از تصويب در کميسيون ماده چارچوب طرح جامع و 
هاي خدماتي وضع موجود با  تهيه طرح تفصيلي شهريار نيز، به دليل عدم تکافوي سرانه

توجه به نرخ رشد جميعت طي سالهاي اخير و همچنين جمعيت افق طرح، مقرر گرديد، 
ر اساس طرح جامع به محدوده بخشي از مزاياي ورود به محدوده شهر، از پالکهايي که ب

اند، در قالب ضابطه پيشنهادي اخذ گردد. الزم به ذکر است اراضي  شهر الحاق گرديده
مندي از ساخت و ساز با کاربريهاي شهري، از مزاياي ناشي از  الحاقي عالوه بر امکان بهره

ن و شهر از اين امر براي مالکيارزش افزوده زمين نيز برخوردار شده که امتياز حاصل 
  قرار گرفته است.مدنظر  صورت يکسان به

ماده واحده قانون تعيين  وضعيت امالک واقع  ٤شايان ذکر است بر مبناي تبصره 
در مواردي که تهيه زمين معوض « ٢٩/٨/١٣٦٧در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 

باشد و سازي ميسر ن بندي و تفکيک و ساختمان هاي مجاز براي قطعه در داخل محدوده
 قانوني احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع

توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده  قرار بگيرد، مراجع مزبور مي
مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و  از

سازي زمين و واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي  آماده
% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين ٢٠حداکثر تا 

قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت 
قانون شهرداريها مصوب  ١٠١قانون اصالح ماده  ٣ضمن اينکه طبق تبصره ». نمايند

مترمربع که داراي سند ششدانگ است،  ٥٠٠در اراضي با مساحت بيش از « ٢٨/١/١٣٩٠
% و براي تأمين ٢٥شهرداري براي تأمين سرانه فضاي سبز عمومي و خدماتي تا سقف 

ين اراضي اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز ا
مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي 

بنابراين ». نمايد درصد) را دريافت مي ٧٥/٤٣% از باقيمانده اراضي (جمعاً ٢٥مالک تا 
همان طور که مستحضريد قوانين و مقررات جاري نيز مجوز تملک اراضي جهت تأمين 

ا به مراجع قانوني(شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، کميسيون هاي خدماتي ر سرانه
 ٥٥ماده  ٢٤اند. در ارتباط با ادعاي شاکي مبني بر مغايرت ضابطه فوق با بند  ) داده٥ماده 

اند در هنگام  نمايد طبق تبصره بند ياد شده شهرداريها مکلف قانون شهرداريها خاطر نشان مي
  نمايند. استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قيدصدور پروانه ساختماني نوع 

در توضيح اعتراض نامبرده مبني بر خروج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران   
قانون تأسيس شوراي  ٢رساند، طبق ماده  از حدود صالحيت خود به استحضار آن مقام مي

بررسي و «، ١٢/١٢/١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران (با اصالحات بعدي) مصوب 
هاي تفصيلي و  تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه

هاي شهرسازي بر عهده شوراي عالي  نامه همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آيين
بر اين اساس شوراي مذکور مجاز به تبيين و تصويب احکام کلي طرح جامع ». باشد مي

ارج از حدود صالحيت و اختيارات خود انجام نداده است. ضمناً شهريار بوده و عملي خ
قانون  ٥نيز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبناي مفاد ماده  ٥کميسيون ماده 

و  ٣/٤/١٣٥٣قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن... مصوب  ١ماده  ٣ فوق، بند
سي طرح جامع، بند ياد شده را همچنين مصوب شوراي عالي در ارتباط با مغايرتهاي اسا

  »تصويب نموده است.
در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس 

 ١٢/٩/١٣٩٦ـ  ٣٤٤١/١٠٢/٩٦اسالم، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
  اعالم کرده است که:

ضوابط و مقررات  ١ـ ١ـ ٤و همچنين بند  ٢ـ ١ـ ٤بند مورد شکايت يعني بند «
  طرح تفصيلي شهريار خالف شرع دانسته شد.

توضيح اينکه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون 
 ١ـ ١ـ ٤و  ٢ـ ١ـ ٤باشد، لذا بندهاي  وجود مجوز قانوني وجهي نداشته و خالف شرع مي

د. الزم به ذکر است شاکي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خالف شرع دانسته ش
شوراي عالي شهرسازي و معماري از حدود  ٥ادعا نموده است که کميسيون ماده 

صالحيت و اختيارات خود خارج شده و با برخي قوانين مخالفت نموده است که تشخيص 
  »باشد. اين امر با آن ديوان مي
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ت طرح تفصيلي ضوابط و مقررا ١ـ ١ـ ٤هر چند فقهاي شوراي نگهبان راجع به بند 
  اند ولي جزئي از خواسته شاکيان نيست. شهريار اظهارنظر کرده

با حضور رئيس و معاونين  ١١/١٠/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  صدور رأي مبادرت کرده است.بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به 
  

  هيأت عمومي رأي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢مطابق حکم تبصره 

نظر فقهـاي شـوراي نگهبان بـراي هيـأتهاي تخصصي و  ١٣٩٢مصوب سال عدالت اداري
م دبير شوراي االتباع است. نظر بـه اينکه قائم مقا هيـأت عمومـي ديوان عدالت اداري الزم

ـ  ٣٤٤١/١٠٢/٩٦و  ١٢/٧/١٣٩٦ـ  ٢٧٥٦/١٠٢/٩٦هاي شماره  نگهبان به موجب نامه
 ضوابط و مقررات طرح ٢ـ ١ـ ٤از بند  ١٠اعالم کرده است که اطالق تبصره  ١٢/٩/١٣٩٦

جامع شهر شهريار از جهت لزوم اجحاف توسط فقها خالف موازين شرع شناخته شد و 
قررات طرح تفصيلي شهريار بنا بر نظر فقهاي شوراي نگهبان از ضوابط و م ٢ـ ١ـ ٤بند 

الذکر و تبعيت از نظر فقهاي  خالف موازين شرع است، بنابراين در اجراي احکام قانون فوق
قانون تشکيالت و  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١شوراي نگهبان و نيز مستند به احکام بند 

از  ١٠حکم بر ابطال اطالق تبصره  ١٣٩٢مصوب سال  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
ضوابط و  ٢ـ ١ـ ٤ضوابط و مقررات طرح جامع شهريار و حکم بر ابطال بند  ٢ـ ١ـ ٤بند 

صادر  تاريخ تصويبمقررات طرح تفصيلي شهريار به جهت مغايرت با موازين شرعي از 
الي شود. ضمناً چون تصويب مصوبات مذکور از حدود صالحيت و اختيارات شوراي ع مي

قانون  ٥و  ٢شهرسازي و معماري ايران و کميسيون طرح تفصيلي شهريار مصرح در مواد 
خارج است به جهت خارج بودن از حدود  تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

قانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١اختيارات مراجع مصوب نيز مستند به بند 
  شود. نيز ابطال مي ١٣٩٢صوب سال م ريدادرسي ديوان عدالت ادا

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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