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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2725  :شماره دادنامه

 19/9/1398: تاريخ دادنامه

 9700024: شماره پرونده

 عمومی دیوان عدالت اداری هیأت: مرجع رسیدگی

 آقای داود رحیمی بابا شیخعلی : شاكی

رییس شووورای   19/9/1396-  6602/96مصوووبش شوومار   3و  1بندهای ابطال :  موضوووش شوو ايخ و تواسوو ه

 اسالمی شهر چمگردان    

-   6602/96ابطوا  موووووبوه شووومواره موجو  دادوواسووو ی  بوش آقوای داود رحیمی بوابوا شووویخعلی :گردش كوار

را وواسو ار شود  و در جهت یییین وواسو ش اعالر هرد  اسوت   ريیس شوورا  اسویمی شوچر رماردا    19/9/1396

 هش:

كه   كرده اسوخصوادر  19/9/1396-  6602/96به شوماره    اح راماً تووديع می دارد شوورا  شوچر رماردا  موووبه را

م ر مبالغ سوگایگی را تتخ   500به موجب اين موووبه شوچردار  شوچر رماردا  ال ك یه مراج ین ح ی در اراضوی لير 

الگچوايوه  دريواتوخ می دارد لونا نبر بوه دذيو  خيو  موودوش بود  موووووبوه مونكور را ا بوا  و  101موووووبوه مواده عگوا  

گردد   شچردار  رماردا  بر اساس بگد او  اين مووبه كه تووير آ  به پیوسخ تقديم می  تقاضا  ابطا  آ  را دارم.

نه سوات مانی و صودور  ر گونه مزول نانونی مربع و يا اتن پروام ر  500جچخ تف یک اراضوی كم ر ال  ال شوچروندا   

ه را می نمايد در حالی كه اين موووبه كامًی با صو درصود ال عر  15نانو  شوچرداريچا درتواسوخ    101مسو گداً به ماده  

 نی اتن  ر گونه ومغاير اسخ ررا كه به موجب اين ماده نان  1380نانو  تگبیم بوشی ال مقررا  مالی مووب    4ماده  
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وجه، كاذ و تدما  توسو  دسو ااه  ا  اجرايی به تزويق نانونانار مگوش شوده اسوخ و  مین اسوخ كه  یو  عمومی 

آراء رأ  شماره   اسخ. كه ال جم ه اين  كردهديوا  عدالخ ادار  در آراء م  دد  اندام به ابطا  اين گونه مووبا  

- 492، 9/8/1390-333، 9/8/1390-336، 6/10/1395-695الووی  686 ،2/8/1396-735الووی  732

 اسخ. 627-20/9/1391، 275-16/5/1391، 4/11/1389

م ر  سو گد و   500به موجب بگد دوم اين موووبه شوچردار  ال شوچروندانی كه در باتخ ترسووده دارا  امیر لير  

صوور  گرت ه و نوود توريب و سواتخ عرصوه تود را دارند   75تا    60تاصو ه لمانی بین سوالچا   تف یک آنچا در 

به عگوا  ندرالسووچم و به اجبار ال مراج ین اتن می   درصوود ال عرصووه را  15تتخ عگوا  تف یک غیر مزال مقدار  

و   1396كردر سوا   تووويب گرديده و موووبه توا الن  1375نمايد. اين در حالی اسوخ كه نانو  شوورا ا در سوا   

 به توويب رسیده اسخ لنا: 90در سا   101ماده 

 نانو  شچرداريچا نمی گردد. 101م ر اسخ و مشمو  ماده  500اوذً( اراضی منكور تماماً لير 

 نانو  مدنی شوورا  منكور و  4نانو  مزالا  اسویمی و ماده   11ماده   نانو  اسواسوی و  169اصو     اسو گاد  انیاً( به

ی كه سوالچا نب  ال نانو  شوورا ا و تووويب ي برا  وضوع و اجرا  رگین عوارضوی را برا  لمین  ا    یارشوچردار  ات

و ندارند مضوا  بر ايگ ه حقوا اسویم نیق عطب به ماسوبش نشود  نوانین را پنيرت ه   موووبه تف یک شوده اند نداشو ه

 اسخ.

اتن پايا  كار و يا تمديد پروانه سوات ما  تود ی اسوخ به موجب بگد سووم اين موووبه  ر شوچروند  كه برا   گگف 

به عگوا   درصود ال ارلش كارشوگاسوی م ک ايشوا  را  15الی    5مراج ه نمايد شوچردار  با توجه به اين بگد ال موووبه 

 32و    30و مواد   یال نانو  اسواسو   47و    22بچا  تدما  اتن می نمايد كه اين بگد ال موووبه منكور بر تی  اصو   

اسوخ. در بگد رچارم موووبه منكور به ديواركشوی اراضوی باغی و كشواورل  در شورا شوچر رماردا    نانو  مدنی

 اشاره شده كه اين ديواركشی توس  لارعین انزام و صرتاً جچخ حفظ اشزار و متووذ  كشاورل  ايشا  اسخ 
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كه در طرح تفوووی ی به متدوده شووچر التاا نشووده اسووخ اما  شووده ايگ ه اين اراضووی در حريم شووچر وانع  مضوواتاً

درصود ال عرصوه را بابخ ندرالسوچم 25شوچردار  رماردا  با  ع م به اين موضووش ال مال ین اين اراضوی درتواسوخ  

اين موضووش تار  ال ات یارا  می نمايد حالی كه مرجع توومیم گیر  در مورد اين اراضوی جچاد كشواورل  اسوخ و  

 5شوچردار  و شوورا  اسویمی شوچر اسوخ  مالگین ذلم به خكر اسوخ كه تغییر كاربر  اين اراضوی در كمیسویو  ماده 

نانو  تاسویس شوورا  عالی شوچرسوال  و م مار  به تووويب نرسویده اسوخ و ن  ه ا  كه حاتق ا میخ اسوخ اين اسوخ 

سو یقه تود اعما  و تفسویر می كگگد در صوورتی كه شوورا اجاله تفسویر نوانین  با  كه شوورا و شوچردار  منكور نانو  را

ك ی كشووور را برا  متدوده جغراتیايی مشوووا ندارد ررا كه در اين صووور  ال يک نانو  در شووچر ا  مو  ب 

نانونی برداشووخ  ا  م فاو  اراته می گردد و اين مورد با روح عدالخ سووالگار  ندارد. در پايا  با توجه به غیر  

بود  اين مووووبه و مغاير بود  آ  با نواعد تقچی ال جم ه ا الگاس مسوو طو  ع  اموالچم و انفسووچمی وآرا   یو  

 عمومی ديوا  عدالخ ادار  درتواسخ ابطا  مووبه منكور ال لما  توويب را دارم .

 :  اعالر هرد  است هش 20/1/1397 یکمیلی مورخ شاهی بش موج  الیحش 

  محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریریاست " 

 سیم  با  

به اسو تضوار می رسوانم ايگزانب داود رحیمی ترلند متمد ع ی پیرو دادتواسوخ تقديمی يه طرتیخ شوچردار  و 

به  بخ رسویده اسوخ، بگده در حا  حاضور   9609980905800054شوورا  اسویمی شوچر رماردا  كه با شوماره  

  مووووبه ندارم لنا ال شووما توا شوومگدم با توجه به غیر نانونی بود  و مغاير بود  ادعايی در باب تی  شوورش بود

مووبه با آرا   یو  عمومی ديوا  عدالخ ادار  درتواسخ ابطا  ك  مووبه ال تاريخ توويب را دارم. ذلم به خكر 

به صور  غیر نانونی و اسوخ شوچردار  و شوورا  منكور در رابطه درياتخ حش السوچم در اراضی لير پانود م ر راكه  

 س یقه ا  ال مردم درياتخ می نمايد ) كه در برگه دادتواسخ به صور  كام  تشريح شده اسخ ( در صورتی كه
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نه در دت رره بچا  تدما  كه اين  درياتخ اين گونه مبالغ و حش السووچم نه در دت رره عوارش شووچردار  آمده و

 "موضوش ناب  تام  اسخ.

 م ن مصوبش مورد اع راض بش قرار زیر است:

 جناب آقای مهندس مالکبیری  "  

 شهردار محترم شهر چمگردان       

 سیم و اح رام با   

 پس ال حمد تدا و درود و ص وا  بر متمد و آ  متمد )ص( 

 مووبه:

 شچردار ، در ج سه مطرح و پس ال بتث و تباد  نبر به توويب رسید. 19/9/1396-6602/96ذيته شماره   

مز س   28/10/1390اصوویحیه نانو  شووچرداريچا مووووب    101اح راماً نبر به ضوورور  رعايخ ماده  :ماده واحده

وسوی ه لیسوخ پیشوگچاد  اين شوچردار  جچخ  اسویمی و  مالگین وحد  رويه در تف یک امیر شوچر بدينشوورا   

 گردد: طرح در ج سه آ  شورا ارسا  می

امیر م قاضوی تف یک و يا اتن پروانه سوات ما  و يا سوات مانچايی كه بدو  پروانه اندام به احدان بگا نموده و   -1  

میقا    %15 لقاء بگا صوادر گردد و در باتخ ناكارآمد موووبه شوچر  نرار دارند بهرأ  به ا  100در كمیسویو  ماده  

 )پانقده درصد( عرصه بابخ ندر السچم شچردار  واگنار نمايگد.

( ارلش %5درصود )  5مربع عرصوه موجود م اد  به الا   ر م ر  101شومو   در توووص تف یک امیر غیر م  -3  

  "ريیس شورا  اسیمی شچررماردا   -. عگوا  بچا  تدما  متاسبه می گرددكارشگاسی م ک به 

ف شوکایت یا زمان رسوید ی بش وروسد  در هیأت ررغم ارسوال سسوخش ناسی شوکایت و ئومانم آن برای  یعل  

 ت واصل سشد  است.عمومی دیوان عدالت اداری هیچ واسخی از  رف شکای
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 یو  وروسد  بش  1392مصوو  سوال  نانو  تشو یی  و آيین دادرسوی ديوا  عدالخ ادار    84در اجرای ماد     

وواسو ش شواهی   ارجاع می شوود و هیأت مکهور در وصوو  توووووی شوورا ا  اسویمی ديوا  عدالخ ادار 

مصوو  شوورای اسوالمی شوهر چمگردان در  19/9/1396- 6602/96از مصووبش شومار   5و  4  2 هایبند

و  12وصوو  یککی  امال  شوهر را میایر قاسون و وارا از حدود او یارات سداسسو ش اسوت و بش اسو ناد مواد 

هور  قاسون یشوکیالت و آیین دادرسوی دیوان عدالت اداری ر ی بش رد شوکایت صوادر هرد  اسوت. ر ی مک 84

بش علت عدر اع راض ازسووی رنیس دیوان عدالت اداری و یا د  سکر از قاوات دیوان عدالت اداری قطعیت  

 یاف ش است.

میبری  یسییم  میچم ررام یر  ر  سیکبر  یر   19/9/1396- 6602/96مصیبه  میریر   3و  1رسیدگی  ه  هدگای     

 ادأت عربم   یبیر عگیلت ی یر  قمیر یمفت.

معاوسین دیوان عدالت اداری و  رنیسبا حاور  19/9/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در یاریخ     

وس از بحث و بررسوی با اهرریت آرا  بش شور   و  مسو شواران و دادرسوان شوع  دیوان یشوکیل شود و رؤسواو 

 .زیر بش صدور ر ی میادرت هرد  است

  یو  عمومی  رأ 

  سحو  یککی  و افراز ارائی را مشخص هرد  است و نانو  شچرداريچااصالحی  101با یوجش بش اینکش ماد  

همچنین بش موج  آرا  م عدد هیأت عمومی دیوان وئع عوارض برای یککی  و اشکال مخ لف اعم از عرصش 

 یشخیصو اعیاسی ساو ماسها را در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها میایر قاسون و وارا از حدود او یارات 

 سند رسمی نی ی 1390مینی بر یسری بش امالهی هش قیل از سال  1و ابطال شد  است  بنابراین ا الق بند 
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راجع مصو  شورای اسالمی شهر چمگردان  19/9/1396- 6602/96از مصوبش بش شمار   3 رف ش اسد و بند 

هیأت عمومی دیوان  14/4/1396- 315بش اوک عوارض و بهای ودمات بش دالیل مندرا در ر ی شمار  

نانو     88   و ماد  12ماد     1و مس ند بش بند  است  عدالت اداری میایر قاسون و وارا از حدود او یارات قاسوسی  

 ./ ابطال می شود  1392 مووب سا  تش یی  و آيین دادرسی ديوا  عدالخ ادار 

 
 متمدكاظم بچرامی                                                             

 یس  یو  عمومی ديوا  عدالخ ادار تر                                                       
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