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بسم اهللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 

تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398
شماره پرونده: 97؍2304، 96؍1365

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکیان: آقایان: 1- سردار پیري و سمیع کمانگر با وکالت قاسم رمضانی و قاسم اسکندري 2- ناصر، منصور، حیدر، یداهللا، سهراب، اقبال، شهرت همگی
فتحی و علی و شیرزاد شیروانی با وکالت آقاي کوروش فتحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 52696-18؍3؍1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مستقر در
شهر کامیاران 

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهاي جداگانه، ابطال مصوبه شماره 52696-18؍3؍1396 کمیسیون ماده 5 شهر کامیاران (ماده واحده
21؍3؍1396) اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان در خصوص تغییر کاربري اراضی الحاقی به محدوده توبره ریز کامیاران را خواستار شده و در

جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که خالصه آن به قرار زیر است:
 " 1- هیأت وزیران مطابق بند 3 صورتجلسه مورخ 31؍1؍1390 ( مصوب به تاریخ 18؍2؍1390) با الحاق روستاي توبره ریز به شهر کامیاران به عنوان ناحیه منفصل

شهري موافقت نموده و متعاقب آن طرح تفصیلی آن ناحیه و اصالحاتی تفکیکی آن در جلسه مورخ 14؍11؍1393 کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازي استان مصوب شد.
2- پس از گذشت 3 سال از مصوبه کمیسیون مذکور و ایجاد حق مکتسب براي افراد، کمیسیون ماده 5 در تاریخ 21؍3؍1396، بند 14 از مصوبه سابق در خصوص طرح

اصالحی تفصیلی و آماده سازي اراضی تفکیکی توبره ریز را ابطال نموده و موضوع را به انجام تشریفات دیگري موکول کرده است.
3- مصوبه معترض عنه بر اساس مصوبه مورخ 14؍11؍1393 هیأت وزیران، با اصول کلی حقوقی همچون اصل حقوق مکتسبه اشخاص و نیز اصل انتظار مشروع در

تعارض است.
4- مصوبه موضوع شکایت بدون توجه به مفاد تبصره ذیل بند 3 دستورالعـمل اجرایی قانون تعریف محدوده و حـریم شهر، روستا و شهرك و تبصره 4 همـان دستورالعمل
و همچنین رأي وحـدت رویه شماره 987-10؍6؍1393 هیأت عمومـی دیوانعدالت اداري اصـدار یافته و به داللت تضمنی از آن بـی اعتباري مصوبه هیـأت وزیران نیز

مستفاد می گردد.
5- چنانچه از تبصره 3 بند 3 دستورالعمل اجرایی فوق الذکر مستفاد می شود، کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضی و باغات صالحیتی جهت
تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی داخل در محدوده را ندارد. در واقع کمیسیون ماده 5 موصوف دچار اشتباه موضوعی شده و حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور را بر

موضوعی که اصوًال در دایره شمول حکم قانون قرار نداشته، تسري داده است.
6- ضرورت اخذ نظر شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران که مورد ایراد در مصوبه مورد تقاضاي ابطال است، نیز بر خالف قاعده
و قوانین حاکم است، چرا که اخذ نظر شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران براي قبل از الحاق محدوده ها به شهر بوده و به محض

الحاق، آن هم به واسطه مصوب هیأت وزیران، عمًال چنین ضرورتی احساس نمی شود. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست. " 
 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" اداره کل راه و شهرسازي کردستان
 دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر

 ماده واحده صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کامیاران مورخ 21؍3؍1396

 شماره و تاریخ دعوتنامه: 9528-16؍3؍1396   شماره و تاریخ نامه: 52696-18؍3؍1396

درخواست: نامه شماره 52696-18؍3؍1396 بازرسی کل استان کردستان در خصوص ایرادات قانونی وارد به پروسه تغییر کاربري اراضی الحاقی به محدوده توبره ریز کامیاران مطرح:

« ... جلسه کمیسیون ماده پنج شهر کامیاران حسب درخواست بازرسی کل استان از استاندار محترم کردستان در تاریخ 21؍3؍1396 در محل دفتر استاندار و با ریاست
ایشان حضور اعضاء اصلی کمیسیون ماده پنج و نمایندگان بازرسی کل استان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی همه جانبه فرآیند مصوبات قبلی کمیسیون ماده

پنج، به منظور جلوگیري از تحقق زمین خواري تصمیماتی به شرح ذیل مصوب گردید:
1- بند 14 از مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 29؍11؍1393 شهر کامیاران در خصوص طرح اصالحیه تفصیلی و ساماندهی و آماده سازي اراضی توبره ریز کامیاران ابطال

می گردد.
2- کلیه محدوده هاي الحاقی به وضع موجود در سال پایه طرح مطالعات تفصیلی ناحیه منفصل توبره ریز موضوع مفاد صورتجلسه بند 20 مصوبه کمیسیون 19؍9؍1391

به موجب این مصوبه از محدوده پیشنهادي طرح تفصیلی ناحیه منفصل توبره ریز خارج گردید.
3-بررسی هرگونه توسعه احتمالی براي ناحیه منفصل توبره ریز در چارچوب مطالعات جمعیتی در قالب افق زمانی تعیین شده در مصوبه 19؍9؍1391 مستلزم طی مراحل

قانونی از جمله نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و اخذ حقوقات ناشی از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت امالك خواهد بود. »" 
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 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازي استان کردستان به موجب الیحه شماره 62940؍97؍100-16؍11؍1397 توضیحاتی داده که
خالصه آن به قرار زیر است:

" 1- پس از تنفیذ طرح جامع شهر کامیاران در تاریخ 25؍7؍1388 و متعاقب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 18؍2؍1390  موضوع الحاق روستاي توبره ریز کامیاران،
طرح تفصیل آن شهر و ناحیه منفصل توبره ریز در تاریخ 17؍12؍1391  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید محدوده نهایی توسعه بررسی و با رعایت قانون حفظ
کاربري اراضی زراعی و باغها و حفظ حریم میراث فرهنگی و گردشگري براي دو تپه تاریخی موجود اصالح و در صورت تایید کمیته کار و کمیسیون ماده 5 به شهرداري

ابالغ شود.
2- پس از بررسی هاي کارشناسی، سرانجام طرح تفصیلی مذکور بر اساس مفاد صورتجلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 19؍9؍1391 مصوب و مقرر گردید شهرداري در

خصوص اراضی کشاورزي اضافه شده به محدوده طرح هادي مصوب بنیاد مسکن ، موضوع را در کمیسیون ماده یک جهاد کشاورزي مطرح نماید.
3- بر اساس مفاد صورتجلسه ابالغی مورخ 29؍11؍1393 ( مصوبه بند 14 کمیسیون ماده 5 ) اخذ حقوق قانونی از جمله ماده 101 اصالح قانون شهرداریها و سایر

عوارض قانونی من جمله تبصره 4 قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداریها از طریق شهرداري کامیاران الزامی اعالم شده است.
4- شهرداري کامیاران علیرغم تأکید مصوبات کمیسیون ماده 5 مبنی بر اخذ حقوق قانونی و عوارض فوق الذکر، نسبت به صدور مجوز آماده سازي و انجام عملیات
تفکیک اقدام نموده و در پی این اقدام اسناد مالکیت بر اساس نقشه تفکیکی کمیسیون ماده 5 از طریق اداره ثبت و اسناد بدون طی پروسه قانونی مذکور صادر شده است.
بر همین اساس موضوع ابطال مصوبات کمیسیون (مورخ 29؍11؍1393) و (19؍9؍1391) طی اعالم سازمان بازرسی استان کردستان در جلسه کمیسیون ماده 5 مورخ

21؍3؍1396 مورد تصویب قرار گرفت و جهت اجرا به شهرداري ابالغ گردید.
با توجه به مراتب فوق، چون بخشی از اقدامات شهرداري براي صدور مجوز تفکیک اراضی بدون طی پروسه قانونی انجام شده است و با توجه به اینکه امتیازات حاصل از

اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه اي براي دارندگان آن امتیازات ایجاد نخواهد کرد، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 12؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان

تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت عمومی

با توجه به اینکه طبق ماده 5 قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، کمیسیون وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تفسیر آن را دارد لیکن
اختیار ندارد مصوبه اي را که حدود 6 سال از آن گذشته است را ابطال کند. از طرفی در مصوبه از واژه «ابطال» استفاده شده است که مفهومی غیر از
وظایف کمیسیون در ماده 5 قانون یاد شده دارد، و با عنایت به مصوبه هیأت وزیران و همچنین حقوق مکتسبه اي که براي اشخاص ایجاد شده است و از
سوي دیگر چنانچه سازمان بازرسی کل کشور نظر به خالف قانون بودن مصوبه سابق را دارد می بایست ابطال آن را از مرجع ذیصالح قضایی درخواست
کند، بنابراین مصوبه شماره 52696-18؍3؍1396 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به علت مغایرت با قانون و خروج از

حدود اختیارات مستند به بنـد 1 ماده 12 و مـاده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 
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