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موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم را خواستار شده و در
جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

  " بر اساس قانون اصالح ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران وظیفه کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن ذکر
گردیده است و از این حیث وظیفه کمیسیون ماده 5 صرفًا بررسی و تصویب طرح تفصیلی و یا درخواست هاي تغییر آن است و کمیسیون مزبور صالحیتی براي تصویب

مصوباتی خارج از حدود فوق الذکر و یا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در طرح درخواست ها را ندارد. همچنین طبق آیین نامه، بررسی و تصویب طرح هاي توسعه و

عمران محلی، ناحیه اي، منطقه اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور که به تفصیل به شرح فرآیند بررسی و تصویب طرح تفصیلی و درخواست هاي تغییر آن

در کمیسیون ماده 5 می  پردازد نیز هیچ گونه محدودیتی به لحاظ مساحت زمین براي طرح درخواست ها در کمیسیون ماده 5 ذکر نگردیده است و اساسًا تمامی

اراضی واقع در محدوده شهر، صرف نظر از موقعیت قرارگیري و یا مساحت از حق برابر به منظور تقاضاي تغییر طرح تفصیلی برخوردار می باشند.

 2- با توجه به اینکه فلسفه ذاتی امکان تغییر طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 امکان اصالح خطاهاي رخ داده در فرآیند تهیه و تصویب طرح تفصیلی و جلوگیري از
تضییع حقوق شهروندان بوده است و از حیث ماهوي و رویه اي، امکان بروز خطا فارغ از قیودي همچون مساحت است، لذا مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر قم را می

بایست ناقض روح قانون دانست. عالوه بر این از آنجا که بیش از 96 درصد اراضی واقع در محدوده شهر قم داراي مساحتی کمتر از 500 مترمربع می باشند، مصوبه

مذکور به محرومیت مالکان بیش از 96 درصد امالك شهر قم منجر گردیده است که عمدتًا و به ویژه در مقایسه با مالکان اراضی با مساحت باالي 500 مترمربع در

زمره دهک هاي پایین تر جامعه جاي می گیرند. لذا از این منظر مصوبه فوق مغایر اصول سوم، نهم و نوزدهم قانون اساسی است.

 3- عالوه بر این بر اساس مفاد مواد 47 و 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها، بند 3 بخشنامه شماره 90؍300؍93401-18؍10؍1390 و بند 3 بخشنامه

شماره 300؍61683-1؍11؍1392 معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبیرخانه شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران، مصوبات کمیسیون می

بایست منضم به صورت جلسات کمیته کار و نظرات کارشناسی حاصل از بررسی درخواست هاي تغییر در طرح تفصیلی باشد که این بررسی هاي کارشناسی بر

اساس تبصره یک قانون اصالح ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري بر عهده کمیته فنی متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی است

که می بایست به صورت صریح و روشن و با ذکـر دالیل صورت پذیرد با این وجود مصوبه مزبور فاقد نظریـه کمیتـه کار و اظهار نظر کمیته کارشناسی به ویژه نظریه

کارشناسی مشاور طرح تفصیلی است. 

بر این اساس با توجه به اینکه درخواست تغییر در طرح تفصیلی از جمله حقوق مالکانه است که فارغ از مساحت عرصه، افراد از آن برخوردار می باشند و نظر به اینکه

مصوبه کمیسیون ماده 5 آشکارا تضییع کننده حقوق قانونی اکثریت افراد جامعه است و به نوعی می توان آن را ایجاد امکانی نابرابر براي تعداد محدودي از افراد جامعه

دانست که به نوبه خود در تناقض با عدالت اجتماعی است، تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارم. " 

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
  " بند 17 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ 15؍5؍1393:

............. 

 ماده 2- با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه بندي تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسیده و به شهرداري ابالغ گردیده است، مقرر

گردید شهرداري از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال براي زمین هاي کمتر از 500 متر مربع خودداري نمايد.- وزارت

مسکن و شهرسازي- سازمان مسکن و شهرسازي استان قم- دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان قم" 

  علی رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ 4؍5؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداري در امور هیأت عمومی و با حضور 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

هرچند شهرداري ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست هاي تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب سال 1351 ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح

تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست هاي متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500
مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست هاي فوق و پذیرش سایر درخواست ها مصداق تبعیض ناروا

محسوب می شود، بنابراین ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی
ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال می شود./
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