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 ۱ رویۀ قضایی

( ۰۱۱)ون ماده جایگاه حقوقی کمیسی

 آن قانون شهرداری و نحوۀ رسیدگی
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 طرح بحث

که ن اراضی و امالک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است مالکا، «قانون شهرداری»( 1۱۱ماده )

و در  کنندقبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا )عملیات ساختمانی( از شهرداری پروانه اخذ 

 .کندتواند از عملیات ساختمانی جلوگیری این تکلیف، شهرداری می نشدنرعایتصورت 

 یا مخالف با مفاد پروانۀ بدون اخذ پروانهاحتمالی  گانۀ این ماده، تخلفات 11های هگذار در تبصرقانون

صد  مادۀکمیسیون »کمیسیونی تحت عنوان  عهدۀرا بهها است و رسیدگی به آن کردهبینی پیش راساختمانی 

 رسیدگی و نحوۀرسیدگی  ساختمانی موضوع داده است که در ادامه ترکیب، انواع تخلفاتقرار « قانون شهرداری

 شود.میبررسی  این کمیسیون

 قانون شهرداری (۱۱۱) ترکیب کمیسیون ماده
 ( قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است.1۱۱کمیسیون ماده ) .1

 .در شهرداری قرار دارد محل استقرار این کمیسیون دبیرخانۀ .2

ی از قضات وزارت کشور به انتخاب وزیر، یک از: نمایندۀاند این کمیسیون عبارت دهندۀاعضای تشکیل .3

 .ه انتخاب شورای اسالمی شهر مربوطیه و یکی از اعضای شورای اسالمی شهر بدادگستری به انتخاب قوۀ قضائ

 ( 1۱۱( ماده )1مستند: تبصره )«قانون شهرداری.» 

 اند.افرادی هستند که در صدور رأی بدوی شرکت نداشته (1۱۱کمیسیون تجدیدنظر ماده ) اعضای .4

 ( قانون شهرداری۱۱۱مانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده )انواع تخلفات ساخت
ساز شهری در و، تخلفاتی است که در حوزۀ ساخت«قانون شهرداری»( 1۱۱منظور از تخلفات موضوع ماده )

قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی و  نشدنعایترعبارت است از دهد و محدوده و حریم شهرها رخ می

طور کلی تخلفات ساختمانی در . بهبهداشتی ساختمان از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری به هر دلیل

از منظر این تخلفات د. شوهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه میعملیات ساختمانی ساختمان شاملایران 

 اند از:عبارت و ختمانی متعدد بودهاشناسی سگونه

 نکردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؛یترعا .1

 ( 1۱۱( ماده )1مستند: تبصره« )قانون شهرداری.» 
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استفاده از اراضی مسکونی،  بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی در حوزۀبنای زائد اضافه .2

 ؛تجارتی، صنعتی و اداری

 قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )3و ) (2های )مستند: تبصره.» 

 ؛احداث بنای بدون پروانه .3

 ( 1۱۱( ماده )4تبصره« )قانون شهرداری.» 

 پذیر نبودن آن؛کینگ یا استفادهپار نکردناحداث .4

 ( 1۱۱( ماده )۵تبصره« )قانون شهرداری.» 

 ؛تجاوز به معابر شهر .۵

 ( 1۱۱( ماده )۶تبصره« )قانون شهرداری.» 

 ؛جازتغییر کاربری غیرم .۶

  قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»بند.» 

 ؛)استحکام بنا( 2۰۱۱ نامۀمقررات ساختمانی از جمله آیین نکردنرعایت .7

 .مقررات طرح تفصیلی نکردنرعایت .۰

 قانون شهرداری (۱۱۱) نحوۀ رسیدگی کمیسیون ماده
شهرسازی یا فنی یا از لحاظ اصول که تخلفات ساختمانی درصورتیدر طرح تخلف در کمیسیون:  نحوۀ .1

بدون  ،سات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا ساختمانیقلع تأس ،بهداشتی

 (1۱۱)ماده  به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ،شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد ۀپروان

 شود.مطرح می

روز پس از ابالغ،  1۱د که ظرف کننفع اعالم میاری به ذیکمیسیون پس از وصول پرونده و گزارش شهرد .2

 .کنددفاعیات خود را به کمیسیون اعالم 

، مکلف است کندبدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری  عملیات ساختمانیِ که شهرداری از ادامۀدرمواقعی .3

غیر این صورت کمیسیون  در کند؛موضوع را در کمیسیون مطرح  ،حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری

 نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.به تقاضای ذی

به پرونده در کمیسیون ، نفعذی دفاعیه یا تقاضای مهلت شخص از اعالم مصادیق تخلف و وصول الیحۀپس  .4

 شود.رسیدگی میشهرداری  قانون شهرداری با حضور نمایندۀصد  مادۀ
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ها، نخست الزم است از صالحیت خود اطمینان قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده (1۱۱)های ماده کمیسیون .۵

باشند. ذکر این نکته الزم است که  شدهحریم شهر واقع داخل محدوده و  کنند تا تخلفات درحاصل 

، شده باشندداخل شهر  دلیل ادغام، در محدودۀکه اراضی و امالک خارج از محدودۀ شهر، بهدرصورتی

 ندارد.رسیدگی صالحیت  ،تخلفات قبل از ادغام این اراضی درخصوصصد  مادۀ کمیسیون

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

توانند ظرف می نفعذیشهرداری و مالک یا  ای است؛مرحله( دو1۱۱)رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده  .۶

اعتراض  قانون شهرداری (1۱۱)ماده در کمیسیون تجدیدنظر به آن بدوی، ی أروز پس از ابالغ ر 1۱مدت 

 کنند.

 (2)و تبصره  (1۱)ماده  «2»قانون شهرداری، برابر بند  (1۱۱)کمیسیون ماده  یافتۀدرخصوص آرای قطعیت .7

نفعی به غیر از شهرداری مالک یا هر ذی ،«دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (1۶)ماده 

 .کندشکایت در دیوان طرح  رأی، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغتواند می

 نکات کلیدی
شهرداری قانون  (1۱۱)تجدیدنظر ماده  یابدوی  هایعنوان متخلف در آرای کمیسیونبهها که نام آنافرادی .1

 را دارند.در دیوان عدالت اداری  شوند و حق شکایت از این آرانفع محسوب میذکر شده است، ذی

 مورخ  41۰و شمارۀ  ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰، شمارۀ 1/2/137۵مورخ  11های شمارۀ مستند: دادنامه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/11/13۰1

نفع عنوان ذیتواند به( قانون شهرداری، می1۱۱)موضوع رأی کمیسیون ماده  مجاور متضرر ملکِ مسایۀه .2

در دیوان را نیز قانون شهرداری  (1۱۱)ابطال رأی کمیسیون ماده  شود و حق شکایت به خواستۀشناسایی 

 دارد.عدالت اداری 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵مستند: دادنامۀ شمارۀ 

مانی را قبل از صدور رأی به تخلف ساخت مصادیقند، اشهرداری موظفقانون  (1۱۱)های ماده کمیسیون .3

 کنند. اعطا ویبرای دفاع به  ایروزه 1۱و فرصت کرده نفع ابالغ شخص ذی

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32مستند: دادنامۀ شمارۀ 

قانون  (1۱۱)های ماده تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀرسیدگ .4

 ( قانون شهرداری است.1۱۱)های بدوی و تجدیدنظر ماده صرفاً در صالحیت کمیسیون ،اریشهرد

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 
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صالحیت رسیدگی به تخلفات  صرفاًشهرداری، قانون  (1۱۱)های بدوی و تجدیدنظر ماده کمیسیون .۵

 یا حریم شهر را دارند.ساختمانی واقع در محدوده 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

« هاشهرداری»که ومی دیوان عدالت اداری، درصورتیعمهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰ طابق دادنامۀ شمارۀم .۶

تشدید درخصوص ( 1۱۱باشند، کمیسیون تجدیدنظر ماده ) (1۱۱سیون ماده )بدوی کمی معترض به آرای

شود که در گونه استنباط میفوق این صالحیت دارد. از مفهوم مخالف دادنامۀرأی بدوی مطابق مقررات 

تبدیل  تجدیدنظر درخصوص تشدید مجازات )افزایش جریمه یاکمیسیون  ،نفعصورت اعتراض مالک یا ذی

 ندارد. صالحیتیب( جریمه به تخر

که صدور رأی کمیسیون ماده ، درصورتیدکننبا توجه به اینکه شعب دیوان از باب نقض مقررات رسیدگی می .7

های آن و تبصرهقانون شهرداری ( 1۱۱در حدود اختیارات قانونی ماده ) ،تخریب یا جریمهدرخصوص  (1۱۱)

لحاظ اختیار مرجع مذکور ( به1۱۱ه )نقض رأی کمیسیون ماد شعب مذکور درخصوصصادر شده باشد، 

 ندارند.صالحیت 

 متن مستندات
 ( 1۱۱ماده« )قانون شهرداری» 

شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  ۀمالکین اراضی و امالک واقع در محدود

 .از شهرداری پروانه اخذ نمایند ،ساختمان

 ،مأمورین خود ۀوسیلا مخالف مفاد پروانه بههای بدون پروانه یساختمانی ساختمانتواند از عملیات شهرداری می

 .جلوگیری نمایند ،محصور واقع باشدریاعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غ

 سات و بناهای خالفِیقلع تأس ،در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی -۱تبصره 

شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده  ۀضرورت داشته باشد یا بدون پروان ،مشخصات مندرج در پروانه

وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از  ۀی مرکب از نمایندیهاباشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

شود. کمیسیون جمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میقضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای ان

مدت  یپس از انقضا .نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال داردنفع اعالم میپس از وصول پرونده به ذی

شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت  ۀکمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایند ،مذکور

بدون  ساختمانِ ۀری از اداماکه شهردمواردیدر .ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند ،کندمی

موضوع را در  ،مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ،کندپروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

 .نفع به موضوع رسیدگی خواهد کردذیدر غیر این صورت کمیسیون به تقاضای  ؛دکمیسیون مذکور مطرح نمای
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تعیین  ،مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند ،که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشدصورتیدر

 ،شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید .نمایدمی

 .از مالک دریافت خواهد نمود ،وصول عوارض یاجرای ۀنامینیآن را طبق مقررات آ ۀنری رأساً اقدام کرده و هزیشهردا

استفاده از اراضی  ۀساختمانی واقع در حوز ۀزائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروان یبنادر مورد اضافه -۲ هتبصر

 با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر ،بنااضافهضرورت قلع تواند در صورت عدمکمیسیون می ،مسکونی

ای که متناسب با نوع استفاده از رأی به اخذ جریمه ،بست(باز یا بنبن ۀهای فرعی و یا کوچهای اصلی یا خیابانخیابان

به نسبتلف است براساس آن شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکجادفضای ای

مربع هر متر دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای)جریمه نباید از حداقل یک کندوصول جریمه اقدام 

شهرداری مکلف است مجدداً پرونده  ،نفع از پرداخت جریمه خودداری نمودکه ذیصورتیدر .بنای اضافی بیشتر باشد(

به صدور رأی تخریب ن مورد نسبترأی تخریب را بنماید. کمیسیون در ای را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور

 .اقدام خواهد نمود

استفاده از اراضی تجارتی  ۀساختمانی واقع در حوز ۀزائد بر مساحت مندرج در پروان یبنادر مورد اضافه -۳تبصره 

توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در  با ،بناضرورت قلع اضافهصورت عدمتواند در کمیسیون می ،و صنعتی و اداری

ای که متناسب با نوع استفاده رأی به اخذ جریمه ،بست(باز یا بنبن ۀهای فرعی و یا کوچهای اصلی یا خیابانخیابان بر

به ست براساس آن نسبتشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف اجاداز فضای ای

 برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر برابر کمتر و از چهار مه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دووصول جری

شهرداری مکلف  ،نفع از پرداخت جریمه خودداری نمودکه ذیصورتیدر .شده بیشتر باشد(جادمربع بنای اضافی ایمتر

ن مورد رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در ایاست مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور 

 کرد.به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نسبت

که اصول فنی و بهداشتی صورتیدر ،مربوطه استفاده از اراضی ۀدر مورد احداث بنای بدون پروانه در حوز -۴تبصره 

مربع بنای بدون مجوز متر هر یازامه به تواند با صدور رأی بر اخذ جریکمیسیون می ،و شهرسازی رعایت شده باشد

که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی صورتیساختمان در پنجم ارزش سرقفلیدهم ارزش معامالتی ساختمان یا یکیک

بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نفع، بالمانعداشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی

 .عمل خواهد شد (۳) و( ۲)های براساس مفاد تبصره ،زائد بر تراکم مجاز یبناهاضاف]درخصوص[ د. نمای

تواند کمیسیون می ،امکان اصالح آناستفاده بودن آن و عدمرقابلاحداث پارکینگ و یا غیدر مورد عدم -۵تبصره 

 ای که حداقل یک برابر و حداکثر دورأی به اخذ جریمه ،با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکنیگ

مساحت هر پارکینگ با ) پارکینگ باشد. صادر نماید ۀرفتنبیاز برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع فضای

شده و صدور برگ پایان ساختمان نتعیی ۀمشهرداری مکلف به اخذ جری .باشد(مربع میمتر ۲۵احتساب گردش 

 .باشدمی
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ساختمان و  ۀدر مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروان -۶تبصره 

تجاوزی در این مورد  ،که برخالف پروانه و یا بدون پروانهصورتیند. درت برهای اصالحی را بنماییرعا ،های مصوبطرح

ر موارد امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سای ۀعملیات جلوگیری و پروند ۀشهرداری مکلف است از ادام ،انجام گیرد

رسیدگی به موضوع در  ،رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمانام بنا، عدماستحکتخلف مانند عدم

 .صد است ۀهای مادصالحیت کمیسیون

ها احداث اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنبه عملیات ند نسبتامهندسان ناظر ساختمانی مکلف -۷تبصره 

مستمراً  ،آن ۀها و محاسبات فنی ضمیماز لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ،گرددمی

هرگاه مهندس ناظر  .مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند ،نظارت کرده و در پایان کار

موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج ا تخلف را بهواقع گواهی نماید و یبرخالف 

شهرداری مکلف است  ،صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ۀیک ماد ۀدر تبصر

ام مذکور موظف است مهندس ناظر را در مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظ

ماه تا سه سال  ۶حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  ،صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی

صد  ۀکمیسیون ماد ۀوسیلب بهکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریصورتیار و درمحرومیت از ک

 ۀمراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروان .جازات محکوم کندبه حداکثر م ،گردد

محض به ،تگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیاشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می

 یامضا از اخذ گواهی ،ماه ۶ به مدت حداکثر ،صد ۀوقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماد

ند اساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلف ۀمهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروان

نکنند و یا در مورد صدور گواهی  یموقع جلوگیراز موارد تخلف در پروانه بهها نظارت نمایند و هرگاه در مورد ساختمان

که صورتیشود و درطبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می ،مرتکب تقصیری شوند ،باق ساختمان با پروانهانط

 .تعقیب خواهند بودز قابلاز این جهت نی ،ی هم باشدیجزا ۀعمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنب

تواند با می ،ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشودکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات مواردیدر

ساختن عملیات ساختمانی اقدام متوقف برای ،استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی

 .نماید

گواهی پایان ساختمان و  ،هاقطعی در مورد ساختمان ۀند قبل از انجام معاملادفاتر اسناد رسمی مکلف -۸ هتبصر

مالحظه  ،خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشدعدم گواهی ،های ناتمامدر مورد ساختمان

صد قانون  ۀبه ماد الحاقی ۀتبصر ۶ی که قبل از تصویب قانون یهادر مورد ساختمان .و مراتب را در سند قید نمایند

کل  ،که مورد معاملهصورتیدر ،( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد۲۴/۱۱/۱۳۵۵ها )شهرداری

انجام  ،خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سندعدم گواهی ،پالک را شامل نگردد

که صورتیدر ،جامع شهر ایجاد شده ۀی که قبل از تاریخ تصویب نقشیهادر مورد ساختمان. باشدمعامله بالمانع می
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ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر  ۀدهندجدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان یبناهاضاف

 .باشدانجام معامله بالمانع می ،با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت ،باشد

از  ،جامع شهر صادر شده است ۀها قبل از تاریخ تصویب نقشساختمان آن ۀی که پروانیهاساختمان -۹ هتبصر

 .باشندصد قانون شهرداری معاف می ۀماد (۱)ه شمول تبصر

مقام او از ا قائمگاه شهرداری یا مالک یهر صد قانون شهرداری ۀصادره از کمیسیون ماد یدر مورد آرا -۱۱تبصره 

گر به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیظرف مدت ده روز نسبت تاریخ ابالغ رأی

اند. رأی این کمیسیون صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته ۀماد

 ست.ا قطعی

هر در مورد اخذ نجمن شارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب ا ۀنامینیآ -۱۱تبصره 

 .تجدیدنظر خواهد بودبار قابل سالی یک ،اجراست و این ارزش معامالتیجرائم قابل

  قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»تبصرۀ بند» 

 :شرح ذیل استوظایف شهرداری به -۵۵ماده 

... 

 .شودمیساخته هایی که در شهر ساختمان ۀصدور پروانه برای کلی -۲۴

در  ،مذکور ۀمکلف است طبق ضوابط نقش ،جامع شهر تهیه شده ۀشهرهایی که نقششهرداری در  -تبصره

در  ،ساختمانی ۀکه بر خالف مندرجات پروانید کند. درصورتیرا ق های ساختمانی نوع استفاده از ساختمانپروانه

ماده  (۱)در تبصره  کمیسیون مقرر شهرداری مورد را در ،تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شودغیر ۀمنطق

با تعیین مهلت مناسب که نباید  ،نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجراین قانون مطرح می (۱۱۱)

این  .کنددر مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می ،دو ماه تجاوز نماید از

برای کسب و پیشه و یا  ،شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلری اجرا میمأمورین شهردا ۀوسیلبهتصمیم 

هزار ریال هزار و یک ریال تا دهقدی از پنجای از شش ماه تا دو سال و جزای نجنحه به حبس ،تجارت استفاده کند

مطب و دفتر اسناد رسمی و کردن دفتر وکالت و دایر. شودمحکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

تجاری محسوب ۀ از نظر این قانون استفاد ،مالک ۀوسیل]به[ زنامه و مجله و دفتر مهندسی ازدواج و طالق و دفتر رو

 .شودنمی

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/2/137۵مورخ  11 دادنامۀ شمارۀ 
حال متضرر از رأی هربه علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی ،صد شهرداری ون مادۀبه اینکه رأی کمیسی نظر

 شود.دیگر محول می به شعبۀ عنه از این جهت نقض و رسیدگیلذا رأی معترضٌ ،باشدموصوف می

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰ دادنامۀ شمارۀ 

 ،به طرفیت شاکیان صادر نشده ،قانون شهرداری صد دنظر مادۀهای تجدیقطعی کمیسیون ه آرایبر اینکعالوه

اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال  ،«قانون ثبت اسناد و امالک کشور» (۴۸)و  (۴۷)و  (۲۲)اساساً با عنایت به مواد 
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جز  ،یک از ادارات و محاکمچاال اسناد عادی در هی سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و ارائۀبه منوطمنقول رغی

ان های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیباشد. بنابراین مفاد دادنامهاثر نمیبترتی، قابلدر موارد مصرح در قانون

به آراء قطعی ت و اعتراض نسبتفاقد سمت الزم برای طرح شکای ،اسناد مالکیت رسمی معتبر ارائۀل عدمدلیرا به

اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق قانون شهرداری  (۱۱۱)های ماده کمیسیون

برای  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهباشد. این رأی اصول و موازین قانونی می

 االتباع است.شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت27/11/13۰1مورخ  41۰ دادنامۀ شمارۀ 

 موضوع مادۀ هایالذکر و اینکه کمیسیونهای فوقبا عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده

 ،است صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کرده

 (۲۱)ماده  «الف»و بند  «قانون شهرداری»صد  مادۀ یک رۀشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصبنابراین ا

حق و دارای سمت قانونی نام آنان صادر شده است، ذیه بهبه رأیی کنۀ اعتراض نسبتدر زمی ،دادرسی دیواننآیی

این معنی  مبیّنکه حدیوان درچهاردهم بدوی دی شعبۀ ۹/۷/۱۳۷۹مورخ  ۱۱۷۱ جه دادنامۀ شمارۀدر نتی .باشندمی

قانون »اصالحی  (۲۱)قسمت اخیر ماده  استنادبهشود. این رأی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می ،است

 االتباع است.ربط در مورد مشابه الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ،«دیوان عدالت اداری

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵ دادنامۀ شمارۀ 

وان عدالت اداری، شکایت عمومی دیهیئت ۲۱/۹/۱۳۶۹-۲۱۵و  ۲۱/۱۲/۱۳۸۴-۸۳۲ ۀشمار یراکه مطابق آنظر به این

استماع شناخته رداری در دیوان عدالت اداری قابلقانون شه (۱۱۱)های ماده نفع از تصمیمات کمیسیوناشخاص ذی

قانون  (۱۱۱)موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده  مجاور ملکِ ۀو در موضوع تعارض اعالمی، همسای شده است

 (۱۱۱)ابطال رأی کمیسیون ماده  ۀحق شکایت به خواست ،تبع آننفع قابل شناسایی است و بهعنوان ذیشهرداری به

استماع دانسته که شکایت را قابلدرحدی دیوان عدالت اداری ۲۸ ۀرا نیز داراست، بنابراین رأی شعبقانون شهرداری 

 ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهصحیح و موافق مقررات است. این رأی  ،است

 .االتباع استاداری مربوط در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32 دادنامۀ شمارۀ 

 لزوم ابالغ موارد تخلفِ نۀدر زمی «قانون شهرداری» (۱۱۱)یک ماده  ر تبصرۀبا عنایت به صراحت قسمت اخی

نفع از اشخاص ذی ۀصالح به کلیها در کمیسیون ذیبه آننسبت ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی

جاد عمومی دیوان که در مقام ایهیئت ۵/۱۱/۱۳۶۹مورخ  ۲۱۵ مفاد دادنامۀ شمارۀ جمله مستأجران واحدهای تجاری و

مورخ  ۶۹۳و  ۲۹/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۸۷، ۳/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۱۹-۶۲۱ شمارۀ هایشده است، دادنامه ه انشارویوحدت

باشند، موافق میاند و متضمن این معنی یید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفتهأدوم که مورد ت شعبۀ ۲۹/۷/۱۳۷۵

قانون دیوان عدالت »اصالحی  (۲۱)قسمت اخیر ماده  استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 االتباع است.ربط در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ،«اداری
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 اداریعمومی دیوان عدالت هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰ دادنامۀ شمارۀ 

 (۱۱۱)های ماده تخلفات ساختمانی موضوع تبصره دربارۀ گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعیقانون

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. به کمیسیون ،آن ماده (۱۱)شرح مقرر در تبصره را به« قانون شهرداری»

فصل بخشی و، حلآمره ه با وضع قاعدۀشهرداری مشهد ک ۲۵/۱۱/۷۸مورخ  ۲۴۳۵۷ ن مفاد دستورالعمل شمارۀبنابرای

های از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیالت محول نموده است و نتیجتاً نافی صالحیت عام کمیسیون

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری  ،به این قبیل تخلفات استم نسبتمذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمی

 «قانون دیوان عدالت اداری» (۲۵)شود و مستنداً به قسمت دوم ماده هد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میمش

 گردد.ابطال می

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶ ارۀشم دادنامۀ 

شهر یا  واقع در محدودۀ الزام مالکین اراضی مبیّن «قانون شهرداری» (۱۱۱)با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 

 ،فوق الذکر مادۀ هایباشد و مدلول تبصرهاحداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می م آن به اخذ پروانۀحری

شهر و یا حریم  واقع در محدودۀ های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانیمتضمن صالحیت کمیسیون

لحاظ ادغام اراضی و شهر به یایجغرافی ینظر به اینکه گسترش قلمرو ن باب است؛ایآن و صدور رأی قطعی مقتضی در 

های بدوی و تجدیدنظر در موجد صالحیت کمیسیون ،قانونی و حریم آن خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ امالکِ

قطعی براساس ها و مجوز صدور رأی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آن

 ۱۷۹۳هیئت اول تجدیدنظر و  ۱۷/۶/۱۳۷۷مورخ  ۸۸۳ شمارۀ هایفوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه مادۀ هایتبصره

صحیح و موافق موازین قانونی  ،که متضمن این معنی استحدیوان دراول تجدیدنظر دی ۀشعب ۹/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

برای شعب دیوان و سایر  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۲۱)قسمت اخیر ماده  استنادبهشود. این رأی تشخیص داده می

 االتباع است.ربط در موارد مشابه الزممراجع ذی

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰ دادنامۀ شمارۀ 

 حق اعتراض به آرای برای شهرداری و مالک ،۱۳۳۴مصوب سال  «قانون شهرداری» (۱۱۱)ماده  (۱۱)مطابق تبصره 

مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی  در فرجۀ صد قانون شهرداری مادۀ هایکمیسیون

ه تلقی کند، تشدید مجازات صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجّ ۀهای مادتبصره که کمیسیون تجدیدنظرِ

که  ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۱۷ به شمارۀ دادنامۀ دیوان عدالت اداری ۲۷ شعبۀ رأی جۀهذا نتینعی ندارد. علیتخلف ارتکابی م

قانون شهرداری صادر  (۱۱۱)بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 

قانون دیوان » (۴۳)و ماده  (۱۹) ماده «۲»بند  استنادبهشود این رأی شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

   االتباع است.مربوط در موارد مشابه الزم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ،«عدالت اداری
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 «(قانون شهرداری( »۰۱۱( ماده )۳( و )۲های ))تبصره
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 طرح بحث

بنای زائد بر مساحتِ زیربنای مندرج در ، اضافه«شهرداری قانون( »1۱۱( ماده )3( و )2های )موجب تبصرهبه

شود. این تخلف رسیدگی می ( قانون شهرداری1۱۱پروانۀ ساختمانی، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده )

اجرای این تواند هم در حوزۀ اراضی مسکونی و هم در اراضی تجارتی، صنعتی و اداری اتفاق بیفتد و ضمانتمی

 ( مادۀ مذکور بیان شده است.3( و )2های )تخلف در تبصره

 بنااجرای تخلف اضافهضمانت

نداشتن قلع بنا، با توجه به موقعیت ملک از تدر اراضی مسکونی، تجارتی، صنعتی و اداری، در صورت ضرور .1

بست(، رأی به اخذ جریمۀ باز یا بنهای فرعی و نیز در کوچۀ بنهای اصلی یا خیاباننظر مکانی )در بر خیابان

 شود.متناسب صادر می

ی دوم ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنامیزان جریمه در اراضی مسکونی نباید از حداقل یک .2

 اضافه کمتر و از سه برابر آن بیشتر باشد.

میزان جریمه در اراضی تجارتی، صنعتی و اداری نباید از حداقل دو برابر ارزش معامالتی برای هر مترمربع  .3

 بنای اضافه کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد.

یسیون ماده رداری به کمنشدن جریمه از سوی مالک، ارجاع مجدد پرونده از سوی شهاجرای پرداختضمانت .4

 و صدور رأی به تخریب خواهد بود. ( قانون شهرداری1۱۱)

که شهرداری به جلوگیری از عملیات ، درمواردی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )7براساس ذیل تبصره ) .۵

 تواند با استفاده از مأمورانکه دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری میساختمانی مکلف است، درصورتی

 اجرائیات و در صورت لزوم نیروی انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

 نکات کلیدی
ذکر  قانون شهرداری( 1۱۱عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده )ها بهکه نام آنافرادی .1

 دارند.در دیوان عدالت اداری را شوند و حق شکایت از این آرا نفع محسوب میشده است، ذی

 مورخ  41۰و شمارۀ  ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰، شمارۀ 1/2/137۵مورخ  11های شمارۀ مستند: دادنامه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/11/13۰1
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 دانگ ملک منوط خواهد بود.تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان شش

اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص موظف ( قانون شهرداری1۱۱های ماده )کمیسیون .2

 وزه برای دفاع به وی اعطا کنند.رنفع ابالغ کرده و فرصت دهذی

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32مستند: دادنامۀ شمارۀ 

قانون ( »1۱۱ی ماده )هارسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصره .3

است و  ( قانون شهرداری1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )صرفاً در صالحیت کمیسیون« شهرداری

 دارند.ها صرفاً صالحیت جلوگیری از تخلفات را شهرداری

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 

، صرفاً صالحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی ( قانون شهرداری1۱۱ده )های بدوی و تجدیدنظر ماکمیسیون .4

 را دارند.« وده یا حریم شهرمحد»واقع در 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

د و موظف است جریمۀ تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسنا ( قانون شهرداری1۱۱کمیسیون ماده ) .۵

« تاریخ وقوع تخلف»ر مدارک یا جلب نظر کارشناس یا کارشناسان، براساس ارزش معامالتی ساختمان د

 تعیین کند.

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱مستند: دادنامۀ شمارۀ 

صالح، مراجع ذیاحداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از  .۶

 مندرجات پروانۀ ساختمانی نیست. رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 ( قانون شهرداری، مجاز است.1۱۱تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده ) .7

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 

، خالف «انون شهرداریق( »1۱۱حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در جرایم نقدی تخلفاتِ موضوع ماده ) .۰

 قانون است.

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۱/۳/13۳1مورخ  ۶2۰الی  ۶33مستند: دادنامۀ شمارۀ 

شناسایی است نفع قابلعنوان ذی، به( قانون شهرداری1۱۱کمیسیون ماده )همسایۀ مجاور ملکِ موضوع رأی  .۳

 ( قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارد.1۱۱و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵مستند: دادنامۀ شمارۀ 

صدور  ،تجاری و مسکونی یبناگانه )شهرسازی، بهداشتی و فنی( در اضافههاصول س نشدنرعایتر صورت د .1۱

 رأی تخریب الزامی است.
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 متن مستندات
 قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )3( و )2های )تبصره» 

استفاده از اراضی  ۀساختمانی واقع در حوز ۀزیربنای مندرج در پروان بنا زائد بر مساحتِدر مورد اضافه -۲بصره ت

موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر ه با توجه ب ،بناضرورت قلع اضافهتواند در صورت عدمکمیسیون می ،مسکونی

ای که متناسب با نوع استفاده از اخذ جریمهه رأی ب ،باز یا بن بست(بن ۀهای فرعی و یا کوچهای اصلی یا خیابانخیابان

ه بتعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت ،ن از نظر مصالح مصرفی باشدفضای ایجادشده و نوع ساختما

دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل یک

اری مکلف است شهرد ،نفع از پرداخت جریمه خودداری نمودکه ذیدرصورتی .بیشتر باشد( ،مترمربع بنای اضافی

ه بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبته مجدداً پرونده را ب

 .صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

استفاده از اراضی تجارتی و  ۀساختمانی واقع در حوز ۀمندرج در پروان بنا زائد بر مساحتِدر مورد اضافه -۳بصره ت

موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر ه با توجه ب ،بناضرورت قلع اضافهتواند در صورت عدمکمیسیون می ،صنعتی و اداری

ای که متناسب با نوع استفاده از اخذ جریمهه رأی ب ،بست(باز یا بنبن ۀهای فرعی و یا کوچهای اصلی یا خیابانخیابان

ه بتعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت ،شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشدفضای ایجاد

وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر 

شهرداری مکلف  ،داخت جریمه خودداری نمودنفع از پرکه ذیدرصورتی .بیشتر باشد( ،مترمربع بنای اضافی ایجادشده

همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد ه است مجدداً پرونده را ب

 .صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمودبه نسبت
  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/2/137۵مورخ  11دادنامۀ شمارۀ 

هرحال متضرر از رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی بهنظر به اینکه رأی 

 .شودعنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول میباشد، لذا رأی معترضٌموصوف می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰دادنامۀ شمارۀ 

قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده، دنظر مادۀ صد های تجدییونبر اینکه آرای قطعی کمیسعالوه

، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال «قانون ثبت اسناد و امالک کشور( »۴۸( و )۴۷( و )۲۲اساساً با عنایت به مواد )

یک از ادارات و محاکم، جز هیچبه ارائۀ سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اال اسناد عادی در غیرمنقول، منوط

های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان باشد. بنابراین مفاد دادنامهاثر نمیترتیبدر موارد مصرح در قانون، قابل

به آرای قطعی ارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم برای طرح شکایت و اعتراض نسبتدلیل عدمرا به

قانون شهرداری اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق ( ۱۱۱ماده ) هایکمیسیون
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، برای «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی اصول و موازین قانونی می

  است. االتباعشعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت27/11/13۰1مورخ  41۰دادنامۀ شمارۀ 

موضوع مادۀ  هایالذکر و اینکه کمیسیونهای فوقبا عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده

است،  کردهقانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی صد 

( ۲۱ماده )« الف»و بند « قانون شهرداری»بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد 

حق و دارای سمت قانونی نام آنان صادر شده است، ذیبه رأیی که به، در زمینۀ اعتراض نسبتواندادرسی دیآیین

این معنی  ه مبیّنکشعبۀ چهاردهم بدوی دیوان، درحدی ۹/۷/۱۳۷۹مورخ  ۱۱۷۱باشند. در نتیجه دادنامۀ شمارۀ می

قانون »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 االتباع است.ربط در مورد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«دیوان عدالت اداری

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32رۀ دادنامۀ شما 

در زمینۀ لزوم ابالغ موارد تخلف « قانون شهرداری( »۱۱۱با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده )

نفع از صالح به کلیۀ اشخاص ذیها در کمیسیون ذیبه آنساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت

عمومی دیوان که در مقام ایجاد هیئت ۵/۱۱/۱۳۶۹مورخ  ۲۱۵جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارۀ 

مورخ  ۶۹۳و  ۲۹/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۸۷، ۳/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۱۹-۶۲۱های شمارۀ رویه انشا شده است، دادنامهوحدت

باشند، موافق اند و متضمن این معنی میشعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته ۲۹/۷/۱۳۷۵

قانون دیوان عدالت »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱های ماده )موضوع تبصره گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفات ساختمانیقانون

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. ( آن ماده به کمیسیون۱۱شرح مقرر در تبصره )را به« قانون شهرداری»

وفصل بخشی شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل ۲۵/۱۱/۷۸مورخ  ۲۴۳۵۷بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ 

های از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیالت محول نموده است و نتیجتاً نافی صالحیت عام کمیسیون

به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت

« قانون دیوان عدالت اداری( »۲۵شود و مستنداً به قسمت دوم ماده )هد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میمش

 گردد.ابطال می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ 

واقع در محدودۀ شهر یا الزام مالکین اراضی  مبیّن« قانون شهرداری( »۱۱۱با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده )

الذکر، های مادۀ فوقباشد و مدلول تبصرهحریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می

های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم متضمن صالحیت کمیسیون
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لحاظ ادغام اراضی و این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروِ جغرافیایی شهر بهآن و صدور رأی قطعی مقتضی در 

های بدوی و تجدیدنظر در امالک خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صالحیت کمیسیون

طعی براساس ها و مجوز صدور رأی قرسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آن

 ۱۷۹۳هیئت اول تجدیدنظر و  ۱۷/۶/۱۳۷۷مورخ  ۸۸۳های شمارۀ الذکر نیست، بنابراین دادنامههای مادۀ فوقتبصره

که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان، درحدی ۹/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱ماده )قسمت اخیر  استنادبهشود. این رأی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزممراجع ذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱دادنامۀ شمارۀ 

عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده هیئت ۲۵/۲/۱۳۷۸مورخ  ۴۲رویۀ شمارۀ که در رأی وحدتطورهمان

( مادۀ مزبور در باب جواز تجدیدنظر ۱۱ویژه قسمت اخیر تبصره )های آن، بهو تبصره« قانون شهرداری»است، مادۀ صد 

در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمۀ تخلفات ساختمانی به 

ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در مأخذ 

متخصص در زمینۀ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.  صورت لزوم، جلب نظر کارشناس

ترتیب به ۱۱/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۸۷۹شمارۀ و  ۲۳/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۶۹۱های شمارۀ الذکر، مفاد دادنامهبنابه جهات فوق

تجدیدنظر  ۱۲بر نقض رأی قطعی کمیسیون مادۀ صد که مورد تأیید شعبۀ دیوان مبنی ۲۶و  ۲۵صادره از دو شعبۀ 

باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این که متضمن این معنی میدیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، درحدی

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری « قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهرأی 

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزمذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶دادنامۀ شمارۀ 

دودۀ واقع در مح ین اراضآن، الزام مالکیهای و تبصره« قانون شهرداری( »۱۱۱مستنبط از حکم مقرر در ماده )

ها به اخذ پروانۀ ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت شهرها و حریم قانونی آن

مندرجات پروانۀ صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکمِ مجاز به 

صالح، رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از فقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیادعای موا

دیوان عدالت اداری که متضمن این  ۲۷شعبۀ  ۵/۹/۱۳۸۵مورخ  ۱۴۳۵مندرجات پروانۀ صادره نیست و دادنامۀ شمارۀ 

قانون دیوان ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی۱۳۸۵مصوب « عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰دادنامۀ شمارۀ 

، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای ۱۳۳۴مصوب سال « قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱۱مطابق تبصره )

بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیشمادۀ صد  هایکمیسیون

قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات مادۀ صد  هایکه کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره
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که  ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۱۷دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  ۲۷هذا نتیجۀ رأی شعبۀ بی منعی ندارد. علیتخلف ارتکا

قانون شهرداری صادر ( ۱۱۱بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده )

قانون دیوان ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده)« ۲»د بن استنادبهشود. این رأی شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

 االتباع است. ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم«عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱دیوان عدالت اداری، همسایۀ مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ) ۲۷اوالً: از این حیث که شعبۀ 

نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال، عنوان ذیقانون شهرداری را به

کمیسیون بازنگری ماده دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، شکایت شاکی )همسایۀ مجاور معترض به رأی  ۲۸شعبۀ 

-۸۳۲استماع دانسته است، تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شمارۀ قانون شهرداری( را قابل( ۱۱۱)

نفع از تصمیمات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذیهیئت ۲۱/۹/۱۳۶۹-۲۱۵و  ۲۱/۱۲/۱۳۸۴

استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض یوان عدالت اداری قابلقانون شهرداری، در د( ۱۱۱های ماده )کمیسیون

نفع عنوان ذیقانون شهرداری، به( ۱۱۱اعالمی، همسایۀ مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده )

قانون شهرداری را نیز ( ۱۱۱تبع آن، حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )شناسایی است و بهقابل

استماع دانسته است، صحیح و موافق که شکایت را قابلدیوان عدالت اداری، درحدی ۲۸است، بنابراین رأی شعبۀ دار

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهمقررات است. این رأی 

 ست.االتباع امراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم
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 ۳ رویۀ قضایی

 احداث بنا بدون پروانه

 «(قانون شهرداری( »۰۱۱( ماده )۴)تبصره )
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 طرح بحث

واقع در استفاده از اراضی  ۀاحداث بنای بدون پروانه در حوز، «قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )4موجب تبصره )به

شود. گی میدرسی قانون شهرداری( 1۱۱محدودۀ شهر یا حریم آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده )

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه کمیسیون می ،بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، که اصول فنیرصورتید

که ساختمان عامالتی ساختمان یا درصورتیدهم ارزش میک ،هر مترمربع بنای بدون مجوز یازاهب، نفعاز ذی

 باشد،که مبلغ آن بیشتر هرکدام پنجم ارزش سرقفلی ساختمان،ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، یک

 کند.شهرداری اعالم ه بودن صدور برگ پایان ساختمان را ببالمانع

 اجرای تخلف احداث بنا بدون پروانهضمانت

شوند، کمیسیون ماده گانه بدون پروانه ساختمانی احداث میرعایت اصول سههایی که با در مورد ساختمان .1

 ( با توجه به شرایط و موقعیت ملک )اداری، تجاری، مسکونی( اختیار صدور رأی جریمه یا تخریب دارد.1۱۱)

 پنجم ارزشدهم ارزش معامالتی ساختمان یا یکازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یکمیزان جریمه، به .2

که مبلغ آن که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد(، است؛ هرکدامسرقفلی ساختمان )درصورتی

 بیشتر باشد.

که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت ، درصورتی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )4براساس تبصره ) .3

 واهد کرد.رأی به تخریب صادر خ ( قانون شهرداری1۱۱نشده باشد، کمیسیون ماده )

که شهرداری به جلوگیری از عملیات ، درمواردی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )7براساس ذیل تبصره ) .4

تواند با استفاده از مأموران که دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری میساختمانی مکلف است، درصورتی

 ف کند.اجرائیات و در صورت لزوم نیروی انتظامی، عملیات ساختمانی را متوق

 نکات کلیدی
ذکر « قانون شهرداری( »1۱۱عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده )ها بهکه نام آنافرادی .1

 در دیوان عدالت اداری را دارند.شوند و حق شکایت از این آرا نفع محسوب میشده است، ذی

 مورخ  41۰و شمارۀ  ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰، شمارۀ 1/2/137۵مورخ  11های شمارۀ مستند: دادنامه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/11/13۰1
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 دانگ ملک منوط خواهد بود.تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان شش

اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص موظف ( قانون شهرداری1۱۱های ماده )کمیسیون .2

 افی برای دفاع به وی اعطا کنند.الغ کرده و فرصت کنفع ابذی

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32مستند: دادنامۀ شمارۀ 

قانون ( »1۱۱های ماده )رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصره .3

 قانون شهرداری است.( 1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )صرفاً در صالحیت کمیسیون« شهرداری

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 

تخلفات قانون شهرداری، صرفاً صالحیت رسیدگی به ( 1۱۱ی و تجدیدنظر ماده )های بدوکمیسیون .4

 را دارند.« محدوده یا حریم شهر»ساختمانی واقع در 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

طریق بررسی اسناد و موظف است جریمۀ تخلفات ساختمانی را از  ( قانون شهرداری1۱۱کمیسیون ماده ) .۵

 تعیین کند.« تاریخ وقوع تخلف»ر مدارک یا جلب نظر کارشناس، براساس ارزش معامالتی ساختمان د

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 ( قانون شهرداری، مجاز است.1۱۱تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده ) .۶

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰ستند: دادنامۀ شمارۀ م 

بر این وجود داشته باشد که در زمان احداث بنا، محل ملک خارج از محدودۀ شهر و که ادعایی مبنیدرصورتی .7

نون ( قا1۱۱جزء اراضی روستایی بوده که به کسب مجوز شهرداری نیاز نداشته، الزم است کمیسیون ماده )

 ت و سقم این ادعا را بررسی کند.، صحشهرداری

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۵/2/137۰مورخ  42مستند: دادنامۀ شمارۀ 

نشدن بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعالم رعایتمبنی قانون شهرداری( 1۱۱رأی کمیسیون ماده ) .۰

 گانه در ساختمان احداثی باشد.اصول سه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۶/3/13۳3مورخ  ۵77ۀ دادنامۀ شمار 

 متن مستندات
 ( 1۱۱( ماده )4تبصره« )قانون شهرداری» 

که اصول فنی و بهداشتی درصورتی ،استفاده از اراضی مربوطه ۀدر مورد احداث بنای بدون پروانه در حوز -۴تبصره 

 ،هر مترمربع بنای بدون مجوز یازاهرأی بر اخذ جریمه بتواند با صدور کمیسیون می ،و شهرسازی رعایت شده باشد
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که ساختمان ارزش دریافت پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتیدهم ارزش معامالتی ساختمان یا یکیک

ه بودن صدور برگ پایان ساختمان را بنفع، بالمانعاز ذی ،که مبلغ آن بیشتر استسرقفلی داشته باشد، هرکدام

 .عمل خواهد شد (۳)و  (۲)های براساس مفاد تبصره ،بنا زائد بر تراکم مجازم نماید. اضافهشهرداری اعال

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/2/137۵مورخ  11دادنامۀ شمارۀ 
هرحال متضرر از رأی نظر به اینکه رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به

 شود.عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول میباشد، لذا رأی معترضٌمیموصوف 

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰دادنامۀ شمارۀ 

قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده، دنظر مادۀ صد های تجدیبر اینکه آرای قطعی کمیسیونعالوه

، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال «قانون ثبت اسناد و امالک کشور( »۴۸( و )۴۷( و )۲۲) اساساً با عنایت به مواد

یک از ادارات و محاکم، جز به ارائۀ سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اال اسناد عادی در هیچغیرمنقول، منوط

های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان اد دادنامهباشد. بنابراین مفاثر نمیترتیبدر موارد مصرح در قانون، قابل

به آرای قطعی ارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم برای طرح شکایت و اعتراض نسبتدلیل عدمرا به

قانون شهرداری اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق ( ۱۱۱ماده ) هایکمیسیون

، برای «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی ل و موازین قانونی میاصو

  االتباع است.شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت27/11/13۰1مورخ  41۰دادنامۀ شمارۀ 

های موضوع مادۀ الذکر و اینکه کمیسیونهای فوقتخلفات توسط شهرداری به شاکیان پروندهبا عنایت به انتساب 

است،  صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کرده

( ۲۱ماده )« الف»ند و ب« قانون شهرداری»بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد 

حق و دارای سمت قانونی نام آنان صادر شده است، ذیبه رأیی که به، در زمینۀ اعتراض نسبتواندادرسی دیآیین

این معنی  ه مبیّنکشعبۀ چهاردهم بدوی دیوان، درحدی ۹/۷/۱۳۷۹مورخ  ۱۱۷۱باشند. در نتیجه دادنامۀ شمارۀ می

قانون »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی خیص داده میاست، موافق اصول و موازین قانونی تش

 االتباع است.ربط در مورد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«دیوان عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32دادنامۀ شمارۀ 

در زمینۀ لزوم ابالغ موارد تخلف « قانون شهرداری( »۱۱۱ماده )با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک 

نفع از صالح به کلیۀ اشخاص ذیها در کمیسیون ذیبه آنساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت

جاد عمومی دیوان که در مقام ایهیئت ۵/۱۱/۱۳۶۹مورخ  ۲۱۵جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارۀ 

مورخ  ۶۹۳و  ۲۹/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۸۷، ۳/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۱۹-۶۲۱های شمارۀ رویه انشا شده است، دادنامهوحدت

باشند، موافق اند و متضمن این معنی میشعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته ۲۹/۷/۱۳۷۵
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قانون دیوان عدالت »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱های ماده )ساختمانی موضوع تبصره گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفاتقانون

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. ( آن ماده، به کمیسیون۱۱شرح مقرر در تبصره )را به« قانون شهرداری»

وفصل بخشی شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل ۲۵/۱۱/۷۸مورخ  ۲۴۳۵۷بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ 

های ا به کمیسیون توافق و تسهیالت محول نموده است و نتیجتاً نافی صالحیت عام کمیسیوناز تخلفات ساختمانی ر

به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت

« قانون دیوان عدالت اداری( »۲۵شود و مستنداً به قسمت دوم ماده )مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  گردد.ابطال می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ 

الزام مالکین اراضی واقع در محدودۀ شهر یا  ، مبیّن«قانون شهرداری( »۱۱۱با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده )

الذکر، های مادۀ فوقباشد و مدلول تبصرهحریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می

های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم متضمن صالحیت کمیسیون

لحاظ ادغام اراضی و رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروِ جغرافیایی شهر به آن و صدور

های بدوی و تجدیدنظر در امالک خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صالحیت کمیسیون

ا و مجوز صدور رأی قطعی براساس هرسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آن

 ۱۷۹۳هیئت اول تجدیدنظر و  ۱۷/۶/۱۳۷۷مورخ  ۸۸۳های شمارۀ الذکر نیست، بنابراین دادنامههای مادۀ فوقتبصره

که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان، درحدی ۹/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزممراجع ذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱دادنامۀ شمارۀ 

عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده هیئت ۲۵/۲/۱۳۷۸مورخ  ۴۲رویۀ شمارۀ طورکه در رأی وحدتهمان

( مادۀ مزبور در باب جواز تجدیدنظر ۱۱ویژه قسمت اخیر تبصره )های آن، بهو تبصره« قانون شهرداری»است، مادۀ صد 

در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمۀ تخلفات ساختمانی به 

ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در مأخذ 

متخصص در زمینۀ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.  صورت لزوم، جلب نظر کارشناس

ترتیب به ۱۱/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۸۷۹شمارۀ و  ۲۳/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۶۹۱های شمارۀ الذکر، مفاد دادنامهبنابه جهات فوق

تجدیدنظر  ۱۲بر نقض رأی قطعی کمیسیون مادۀ صد که مورد تأیید شعبۀ دیوان مبنی ۲۶و  ۲۵صادره از دو شعبۀ 

باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این که متضمن این معنی میدیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، درحدی
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، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهرأی 

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزمذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰دادنامۀ شمارۀ 

برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای  ۱۳۳۴مصوب سال « قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱۱مطابق تبصره )

بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیشمادۀ صد  هایکمیسیون

قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازاتِ تخلف مادۀ صد  هایکمیسیون تجدیدنظرِ تبصره

که بر رد  ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۱۷دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  ۲۷هذا نتیجۀ رأی شعبۀ نعی ندارد. علیارتکابی م

قانون شهرداری صادر شده ( ۱۱۱اعتراض شاکی در تشدید مجازاتِ تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده )

قانون دیوان عدالت ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهشود. این رأی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

 االتباع است.، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۵/2/137۰مورخ  42دادنامۀ شمارۀ 

حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای های آن و اصول و قواعد و تبصره« قانون شهرداری( »۱۱۱با عنایت به ماده )

مورخ  ۳۷۳قانون شهرداری، دادنامۀ شمارۀ ( ۱۱۱دنظرِ ماده )های بدوی و تجدیتخلفات ساختمانی در کمیسیون

بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت مبنی ۷۵/۱۲۴۳شعبۀ نوزدهم دیوان، در پروندۀ کالسۀ  ۳۱/۴/۱۳۷۶

داخل یا خارج از محدودۀ شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه برمبنای  ملک از حیث احراز وقوع آن در

قسمت اخیر  استنادبهشود. این رأی می ارزش معامالتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده

 االتباع است.مشابه الزم ربط در موارد، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱ماده )

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۶/3/13۳3مورخ  ۵77دادنامۀ شمارۀ 

که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، درمواردی«قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱مطابق تبصره )

انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی 

نه را طی تشریفاتی مورد حکم تواند قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصاتِ مندرج در پروارعایت نشده است، می

گانۀ رعایت اصول سهبر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعالم عدمقرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی

های موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات یادشده مذکور در ساختمان احداثی باشد و چون در پرونده

، رأی مذکور را به ۵/۶/۱۳۹۱-۹۱۱۹۹۷۱۹۱۳۲۱۱۶۵۵عدالت اداری طی دادنامۀ شمارۀ دیوان  ۳۲نبوده است و شعبۀ 

شود و جهت یادشده نقض و حکم به واردبودن شکایت صادر کرده است، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می

، ۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »۸۹( و ماده )۱۲ماده )« ۲»بند  استنادبه

 االتباع است.برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم
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 ۴ رویۀ قضایی

 نگنشدن پارکیاحداث

 بودن آنپذیرناستفادهیا 

 «(قانون شهرداری( »۰۱۱( ماده )۵)تبصره )
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 طرح بحث

بایست های جامع و تفصیلی، کلیۀ واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی میطرحبرطبق ضوابط و مقررات 

نکردن پارکینگ یا ، احداث«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )۵موجب تبصره )تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا به

شود. گی میرسید« قانون شهرداری( »1۱۱پذیرنبودن آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده )استفاده

 ( مادۀ مذکور بیان شده است.۵اجرای این تخلف، در تبصره )ضمانت

 آن پذیرنبودناستفاده یا پارکینگ نکردناجرای تخلف احداثضمانت

( 1۱۱نبودن اصالح، کمیسیون ماده )پذیرنبودن آن و ممکن نکردن پارکینگ یا استفادهدرخصوص احداث  .1

 اخذ جریمه صادر کند.تواند رأی به می« قانون شهرداری»

 شود.میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تعیین می .2

حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع فضای  ،میزان جریمه .3

 رفتۀ پارکینگ است.ازبین

 باشد.ن ممکناعاده به وضع سابق یا اصالح پارکینگ اختصاص دارد که صدور رأی به جریمه به شرایطی  .4

به پارکینگ باشد، شهرداری به اخذ جریمه در صورت صدور رأی به اخذ جریمه، چنانچه تخلف صرفاً مربوط .۵

 شده و صدور برگ پایان ساختمان مکلف است.تعیین

جلوگیری از عملیات  که شهرداری به، درمواردی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )7براساس ذیل تبصره ) .۶

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در ساختمانی مکلف است و دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می

 صورت لزوم مأموران انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

 نکات کلیدی
تعیین اخذ عوارضِ کسری نشدن یا کسری پارکینگ، صرفاً پرداخت جریمه است؛ لذا اجرای تأمینضمانت .1

 ن است.پارکینگ از سوی شوراهای اسالمی شهر، خالف قانو

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 14/7/13۳4مورخ  ۵1۵مستند: دادنامۀ شمارۀ 

ذکر « قانون شهرداری( »1۱۱عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده )ها بهکه نام آنافرادی .2

 در دیوان عدالت اداری را دارند.شوند و حق شکایت از این آرا محسوب می نفعشده است، ذی
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 مورخ  41۰و شمارۀ  ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰، شمارۀ 1/2/137۵مورخ  11های شمارۀ مستند: دادنامه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/11/13۰1

 دانگ ملک منوط خواهد بود.طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان شش :تبصره

اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به موظف« قانون شهرداری( »1۱۱های ماده )کمیسیون .3

 وزه برای دفاع به وی اعطا کنند.رنفع ابالغ کرده و فرصت دهشخص ذی

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

قانون ( »1۱۱های ماده )رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانیِ موضوع تبصره .4

 ( قانون شهرداری است.1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )، صرفاً در صالحیت کمیسیون«شهرداری

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 

، صرفاً صالحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی ( قانون شهرداری1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )کمیسیون .۵

 را دارند.« وده یا حریم شهرمحد»واقع در 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

موظف است جریمۀ تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و  ( قانون شهرداری1۱۱کمیسیون ماده ) .۶

 تعیین کند.« تخلفتاریخ وقوع »مدارک یا جلب نظر کارشناس، بر اساس ارزش معامالتی ساختمان در 

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱مستند: دادنامۀ شمارۀ 

صالح، مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیاحداث بنای زائد بر تراکم  .7

 مندرجات پروانۀ ساختمانی نیست. رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 ( قانون شهرداری، مجاز است.1۱۱) تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده .۰

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰مستند: دادنامۀ شمارۀ 

نفع عنوان ذی، بهن شهرداریقانو( 1۱۱همسایۀ مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده ) .۳

نون شهرداری را در دیوان ( قا1۱۱شناسایی است و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )قابل

 عدالت اداری دارد.

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵مستند: دادنامۀ شمارۀ 

های جامع و تفصیلی، کلیۀ واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی برطبق ضوابط و مقررات طرح .1۱

 سکونی، خالف اصول شهرسازی است.مبایست تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا تبدیل پارکینگ به می

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۵/2/13۳3مورخ  ۶۵7مستند: دادنامۀ شمارۀ 
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 متن مستندات
 ( 1۱۱( ماده )۵تبصره« )قانون شهرداری» 

تواند با توجه به کمیسیون می ،امکان اصالح آنبودن آن و عدماستفادهاحداث پارکینگ و یا غیرقابلدر مورد عدم

ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش اخذ جریمهه رأی ب ،موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ

صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب  ،پارکینگ باشد ۀرفتمعامالتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین

 .باشدشده و صدور برگ پایان ساختمان میتعیین ۀماخذ جریه شهرداری مکلف بد(. باشمترمربع می ۲۵ ،گردش

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 14/7/13۳4مورخ  ۵1۵دادنامۀ شمارۀ 

، مقرر شده ۱۳۹۲مصوب سال « دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »۹۲نظر به اینکه در ماده )

عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئتای در هیئتاست چنانچه مصوبه

عمومی هیئت ۲۳/۲/۱۳۹۲-۱۱۶و  ۱۶/۲/۱۳۹۲-۱۱۱الی  ۹۷و  ۱۸/۱۱/۱۳۹۱-۷۷۱موجب آرای شمارۀ عنایت به اینکه به

ع عوارض کسر یا حذف پارکینگ، ابطال شده است، بنابراین با دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسالمی در وض

رعایت تأمین یا کسری گذار درخصوص عدمعمومی و با عنایت به اینکه قانونگفتۀ هیئتلحاظ وجود آرای پیش

تکلیف کرده است، در نتیجه ، تعیین۱۳۵۸اصالحی سال « قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۵شرح تبصره )پارکینگ، به

بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ، مبنی  ۱۳۹۳مصوبۀ شورای اسالمی شهر یزد برای اجرا در سال « ۱۱» بند

قانون ( »۹۲( و )۱۳( و مواد )۱۲ماده )« ۱»عمومی صادر شده است و مستند به بند برخالف قانون و آرای یادشدۀ هیئت

 .شود، از تاریخ تصویب ابطال می۱۳۹۲مصوب سال « دادرسی دیوان عدالت اداریتشکیالت و آیین

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/2/137۵مورخ  11دادنامۀ شمارۀ 
هرحال متضرر از رأی نظر به اینکه رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به

 شود. عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول میباشد، لذا رأی معترضٌموصوف می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰دادنامۀ شمارۀ 

قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده، دنظر مادۀ صد های تجدیبر اینکه آرای قطعی کمیسیونعالوه

، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال «انون ثبت اسناد و امالک کشورق( »۴۸( و )۴۷( و )۲۲اساساً با عنایت به مواد )

یک از ادارات و محاکم، جز به ارائۀ سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اال اسناد عادی در هیچغیرمنقول، منوط

از شعب دیوان که شکایت شاکیان های صادره باشد. بنابراین مفاد دادنامهاثر نمیترتیبدر موارد مصرح در قانون، قابل

به آرای قطعی ارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم برای طرح شکایت و اعتراض نسبتدلیل عدمرا به

قانون شهرداری اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق  (۱۱۱های ماده )کمیسیون

، برای «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی اصول و موازین قانونی می

 االتباع است.شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
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  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 27/11/13۰1مورخ  41۰دادنامۀ شمارۀ 

موضوع مادۀ  هایالذکر و اینکه کمیسیونهای فوقشاکیان پروندهبا عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به 

است،  قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کردهصد 

( ۲۱ماده )« الف»و بند « قانون شهرداری»بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد 

حق و دارای سمت قانونی نام آنان صادر شده است، ذیبه رأیی که به، در زمینۀ اعتراض نسبتواندادرسی دیآیین

این معنی  ه مبیّنکشعبۀ چهاردهم بدوی دیوان، درحدی ۹/۷/۱۳۷۹مورخ  ۱۱۷۱باشند. در نتیجه دادنامۀ شمارۀ می

قانون »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهی شود. این رأاست، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 االتباع است.ربط در مورد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«دیوان عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32دادنامۀ شمارۀ 

در زمینۀ لزوم ابالغ موارد تخلف « ریقانون شهردا( »۱۱۱با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده )

نفع از صالح به کلیۀ اشخاص ذیها در کمیسیون ذیبه آنساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت

عمومی دیوان که در مقام ایجاد هیئت ۵/۱۱/۱۳۶۹مورخ  ۲۱۵جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارۀ 

مورخ  ۶۹۳و  ۲۹/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۸۷، ۳/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۱۹-۶۲۱های شمارۀ است، دادنامهرویه انشا شده وحدت

باشند، موافق اند و متضمن این معنی میشعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته ۲۹/۷/۱۳۷۵

قانون دیوان عدالت »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱ماده )های گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصرهقانون

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. ( آن ماده، به کمیسیون۱۱شرح مقرر در تبصره )را به« قانون شهرداری»

وفصل بخشی شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل ۲۵/۱۱/۷۸مورخ  ۲۴۳۵۷بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ 

های ت محول نموده است و نتیجتاً نافی صالحیت عام کمیسیوناز تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیال

به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت

« ریقانون دیوان عدالت ادا( »۲۵شود و مستنداً به قسمت دوم ماده )مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  گردد.ابطال می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ 

الزام مالکین اراضی واقع در محدودۀ شهر یا  مبیّن« قانون شهرداری( »۱۱۱با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده )

های مادۀ فوق الذکر، و مدلول تبصرهباشد حریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می

های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم متضمن صالحیت کمیسیون

لحاظ ادغام اراضی و جغرافیایی شهر به ه گسترش قلمرویآن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینک

های بدوی و تجدیدنظر در شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صالحیت کمیسیون امالک خارج از محدودۀ
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ها و مجوز صدور رأی قطعی براساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آن

 ۱۷۹۳هیئت اول تجدیدنظر و  ۱۷/۶/۱۳۷۷مورخ  ۸۸۳های شمارۀ الذکر نیست، بنابراین دادنامههای مادۀ فوقتبصره

که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان، درحدی ۹/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی تشخیص داده می

  االتباع است.الزمربط در موارد مشابه مراجع ذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2/4/13۰7مورخ  21۱دادنامۀ شمارۀ 

عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده هیئت ۲۵/۲/۱۳۷۸مورخ  ۴۲رویۀ شمارۀ طورکه در رأی وحدتهمان

مزبور در باب جواز تجدیدنظر ( مادۀ ۱۱ویژه قسمت اخیر تبصره )های آن، بهو تبصره« قانون شهرداری»است، مادۀ صد 

در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمۀ تخلفات ساختمانی به 

مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در 

تخصص در زمینۀ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. م صورت لزوم، جلب نظر کارشناس

ترتیب به ۱۱/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۸۷۹و شمارۀ  ۲۳/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۶۹۱های شمارۀ الذکر، مفاد دادنامهبنابه جهات فوق

تجدیدنظر  ۱۲بر نقض رأی قطعی کمیسیون مادۀ صد که مورد تأیید شعبۀ دیوان مبنی ۲۶و  ۲۵صادره از دو شعبۀ 

باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این که متضمن این معنی میدیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، درحدی

، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهرأی 

  است. االتباعربط در موارد مشابه الزمذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶دادنامۀ شمارۀ 

شهرها  ۀدودمح در واقع یاراض مالکین الزام آن، هایو تبصره «شهرداری قانون»( ۱۱۱از حکم مقرر در ماده ) مستنبط

ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات  ۀپروان اخذ بهها و حریم قانونی آن

صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت  ۀپروان

 ۀتخلف از مندرجات پروان ۀرافع مسئولیت مالک در زمین صالح،ذی مراجع از مجوز صدور بدون و شهرداری شفاهی

موافق  ،دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است ۲۷ ۀشعب ۵/۹/۱۳۸۵مورخ  ۱۴۳۵ ۀشمار ۀصادره نیست و دادنام

مصوب  «اداری عدالت دیوان قانون»( ۴۳( و ماده )۱۹ماده ) «۲»بند  استنادبه. این رأی باشداصول و موازین قانونی می

  .است االتباعالزم مشابه موارد در ربطبرای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ،۱۳۸۵

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰دادنامۀ شمارۀ 

، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای ۱۳۳۴مصوب سال « قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱۱مطابق تبصره )

بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیشمادۀ صد  هایکمیسیون

قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات مادۀ صد  هایکه کمیسیون تجدیدنظر تبصره

که  ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۱۷رۀ دادنامۀ دیوان عدالت اداری به شما ۲۷هذا نتیجۀ رأی شعبۀ تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی

قانون شهرداری صادر ( ۱۱۱بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده )
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قانون دیوان ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهشود. این رأی شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

 االتباع است. یوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم، برای شعب د«عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۱/۳/13۳1مورخ  ۶2۰الی  ۶33دادنامۀ شمارۀ 

مقام قائم ۲۹/۳/۱۳۹۱-۴۲۶۲۱/۳۱/۹۱و با توجه به نامۀ شمارۀ « قانون دیوان عدالت اداری( »۴۱الف: در اجرای ماده )

شورای اسالمی شهر کرج  ۱۵/۱۱/۱۳۸۷-/ش۲۵۳۸/۸۷/۵/۳موضوع مصوبۀ شمارۀ »بر اینکه: دبیر شورای نگهبان مبنی

فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خالف موازین شرع  ۲۵/۳/۱۳۹۱در جلسۀ مورخ 

، موجبی برای ابطال مصوبۀ مذکور از لحاظ «محترم است شناخته نشد و از نظر خالف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان

های ذیل آن، و تبصره« قانون شهرداری( »۱۱۱مغایرت با شرع مقدس اسالم وجود ندارد. ب: نظر به اینکه مطابق ماده )

بینی شده است و ای موارد برای متخلفانِ ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمۀ نقدی پیشدر پاره

-/ش۲۵۳۸/۸۷/۵/۳وم مصوبۀ شمارۀ »تضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند م

درصد جریمۀ خسارت تأخیر در پرداخت جریمۀ مقرر در رأی  ۲بر تعیین شورای اسالمی شهر کرج مبنی ۱۵/۱۱/۱۳۸۷

( پس از ابالغ رسمی، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده ۱۱۱قطعی کمیسیون ماده )

 شود.، از تاریخ تصویب ابطال می«قانون دیوان عدالت اداری( »۴۲( و )۲۱( و مواد )۱۹ماده )« ۱»بند  استنادبهشود و می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱دیوان عدالت اداری، همسایۀ مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ) ۲۷از این حیث که شعبۀ اوالً: 

نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال، عنوان ذیقانون شهرداری را به

ۀ مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، شکایت شاکی )همسای ۲۸شعبۀ 

-۸۳۲استماع دانسته است، تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شمارۀ ( قانون شهرداری( را قابل۱۱۱)

نفع از تصمیمات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذیهیئت ۲۱/۹/۱۳۶۹-۲۱۵و  ۲۱/۱۲/۱۳۸۴

استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل( ۱۱۱های ماده )کمیسیون

نفع عنوان ذیقانون شهرداری، به( ۱۱۱اعالمی، همسایۀ مجاور ملک موضوعِ رأی کمیسیون بازنگری ماده )

قانون شهرداری را نیز ( ۱۱۱تبع آن، حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )شناسایی است و بهقابل

استماع دانسته است، صحیح و موافق که شکایت را قابلدیوان عدالت اداری، درحدی ۲۸داراست، بنابراین رأی شعبۀ 

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهمقررات است. این رأی 

 االتباع است.ارد مشابه الزممراجع اداری مربوط در مو

 اداری عدالت دیوان عمومیهیئت 1۵/2/13۳3 مورخ ۶۵7 شمارۀ دادنامۀ 

« قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره )نظر به اینکه در پرونده

های ته باشند و این امر در پروانهرعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی، واحدهای مسکونی باید پارکینگ داش

ها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل بینی شده است و مالکان آنساختمانی صادرشده، پیش

 ۳۱/۹/۱۳۹۱-۹۱۱۹۹۷۱۹۱۳۲۱۲۶۵۲به شمارۀ دادنامۀ  ۳۲اند که خالف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شمارۀ کرده
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( و ۱۲ماده )« ۲»بند  استنادبهشود. این رأی که به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

، برای شعب دیوان عدالت اداری و ۱۳۹۲مصوب سال « دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »۸۹ماده )

 ت.االتباع اسسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم
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 ۵ رویۀ قضایی

 تجاوز به معابر شهر

 «(قانون شهرداری( »۰۱۱( ماده )۶)تبصره )
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 طرح بحث

های مصوب، برهای اصالحی را رعایت کنند؛ اند در هنگام نوسازی، براساس پروانۀ ساختمان و طرحمالکان موظف

رسیدگی خواهد « قانون شهرداری( »1۱۱در کمیسیون ماده )لذا در صورت هرگونه تجاوز به معابر شهر، موضوع 

 ( مادۀ مذکور بیان شده است.۶اجرای این تخلف، در تبصره )شد. ضمانت

 شهر معابر به اجرای تخلف تجاوزضمانت

که برخالف پروانۀ ساختمان یا بدون پروانه، به ، درصورتی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )۶براساس تبصره ) .1

شهر تجاوز شود، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری کرده و پروندۀ امر را به کمیسیون معابر 

 ارسال کند. ( قانون شهرداری1۱۱ماده )

که شهرداری به جلوگیری از عملیات ، درمواردی«قانون شهرداری( »1۱۱( ماده )7براساس ذیل تبصره ) .2

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در د، شهرداری میساختمانی مکلف است و دستور شهرداری اجرا نشو

 صورت لزوم مأموران انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

 نکات کلیدی
ذکر « قانون شهرداری( »1۱۱عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده )ها بهکه نام آنافرادی .1

 در دیوان عدالت اداری را دارند.شوند و حق شکایت از این آرا نفع محسوب میشده است، ذی

  :مورخ  41۰و شمارۀ  ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰شمارۀ  ،1/2/137۵مورخ  11های شمارۀ دادنامهمستند

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/11/13۰1

 دانگ ملک منوط خواهد بود.تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان شش

اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص موظف ( قانون شهرداری1۱۱های ماده )کمیسیون .2

 وزه برای دفاع به وی اعطا کنند.رنفع ابالغ کرده و فرصت دهذی

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32دادنامۀ شمارۀ مستند 

قانون ( »1۱۱ای ماده )هرسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانیِ موضوع تبصره .3

 ( قانون شهرداری است.1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )، صرفاً در صالحیت کمیسیون«شهرداری

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰دادنامۀ شمارۀ مستند 
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ات تخلف ، صرفاً صالحیت رسیدگی به( قانون شهرداری1۱۱های بدوی و تجدیدنظر ماده )کمیسیون .4

 را دارند.« محدوده یا شهر»ساختمانی واقع در 

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ مستند 

 و اسناد بررسی طریق از را ساختمانی تخلفات جریمۀ است موظف شهرداری قانون( 1۱۱) ماده کمیسیون .۵

 .کند تعیین «تخلف وقوع تاریخ» در ساختمان معامالتی ارزش اساس بر کارشناس، نظر جلب یا مدارک

  :اداری عدالت دیوان عمومیهیئت 2/4/13۰7 مورخ 21۱ شمارۀ دادنامۀمستند. 

صالح، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذی .۶

 مندرجات پروانۀ ساختمانی نیست. رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶دادنامۀ شمارۀ مستند 

 ( قانون شهرداری، مجاز است.1۱۱تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده ) .7

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰دادنامۀ شمارۀ مستند 

نفع عنوان ذیقانون شهرداری، به( 1۱۱همسایۀ مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده ) .۰

( قانون شهرداری را در دیوان 1۱۱شناسایی است و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )قابل

 عدالت اداری دارد.

  ت اداری.عمومی دیوان عدالهیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 متن مستندات
 ( 1۱۱( ماده )۶تبصره« )قانون شهرداری» 

های ساختمان و طرح ۀبراساس پروان ،در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی

انجام مورد  تجاوزی در این ،که برخالف پروانه و یا بدون پروانهرعایت برهای اصالحی را بنمایند. درصورتی ،مصوب

 ،امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف ۀعملیات جلوگیری و پروند ۀشهرداری مکلف است از ادام ،گیرد

موضوع در صالحیت ه رسیدگی ب ،رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختماناستحکام بنا، عدممانند عدم

 صد است ۀهای مادکمیسیون

 ( 1۱۱( ماده )7تبصره« )قانون شهرداری» 
از  ،گرددها احداث میی ساختمانی که به مسئولیت آنیبه عملیات اجراند نسبتاهندسان ناظر ساختمانی مکلفم

مستمراً نظارت کرده و در  ،آن ۀها و محاسبات فنی ضمیملحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

خالف گواهی  بر مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر ،پایان کار

 ۀیک ماد ۀطرح در کمیسیون مندرج در تبصره شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به موقع بهنماید و یا تخلف را ب
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شهرداری مکلف است مراتب را به نظام  ،رددو صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گ «قانون شهرداری»صد 

 ،معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر

ماه تا سه سال محرومیت از کار و  ۶به  ،حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع «قانون نظام معماری و ساختمانی»برابر 

به حداکثر  ،صد گردد ۀکمیسیون ماد ۀوسیلهصدور رأی تخریب به جدداً مرتکب تخلف شود که منجر بکه مدرصورتی

اشتغال درج و در  ۀدر پروان ،مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی

محض وقوف از تخلف هب ،رأی محکومیت گردد. شهرداری مکلف است تا صدوریکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می

مهندس ناظر مربوطه  یماه از اخذ گواهی امضا ۶مدت حداکثر هب ،صد ۀکمیسیون ماد ۀمهندس ناظر و ارسال پروند

ها ند در مورد ساختمانامأموران شهرداری نیز مکلف ساختمان شهرداری خودداری نماید. ۀجهت پروان ،برای ساختمان

موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با هب ،اه از موارد تخلف در پروانهنظارت نمایند و هرگ

که عمل ارتکابی شود و درصورتیطبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می ،مرتکب تقصیری شوند ،پروانه

که تعقیب خواهند بود. درمواردینیز قابلاز این جهت  ،ی هم باشدیجزا ۀمهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنب

تواند با استفاده از مأموران می ،شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود

 .ساختن عملیات ساختمانی اقدام نمایدبرای متوقف ،اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی
  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/2/137۵مورخ  11دادنامۀ شمارۀ 

هرحال متضرر از رأی نظر به اینکه رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به

 شود. عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول میباشد، لذا رأی معترضٌموصوف می

  عمومی دیوان عدالت اداریئتهی ۰/2/13۰7مورخ  ۶۰دادنامۀ شمارۀ 

قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده، دنظر مادۀ صد های تجدیبر اینکه آرای قطعی کمیسیونعالوه

، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال «قانون ثبت اسناد و امالک کشور( »۴۸( و )۴۷( و )۲۲اساساً با عنایت به مواد )

یک از ادارات و محاکم، جز سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و اال اسناد عادی در هیچبه ارائۀ غیرمنقول، منوط

های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان باشد. بنابراین مفاد دادنامهاثر نمیترتیبدر موارد مصرح در قانون، قابل

به آرای قطعی برای طرح شکایت و اعتراض نسبتارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم دلیل عدمرا به

قانون شهرداری اعالم داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق ( ۱۱۱ماده ) هایکمیسیون

، برای «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی اصول و موازین قانونی می

  االتباع است.دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم شعب

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت27/11/13۰1مورخ  41۰دادنامۀ شمارۀ 

موضوع مادۀ  هایالذکر و اینکه کمیسیونهای فوقبا عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده

است،  را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کردهقانون شهرداری نیز اشخاص مذکور صد 

آیین ( ۲۱ماده )« الف»و بند « قانون شهرداری»بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد 

باشند. انونی میحق و دارای سمت قنام آنان صادر شده است، ذیبه رأیی که به، در زمینۀ اعتراض نسبتواندادرسی دی
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این معنی است، موافق  ه مبیّنکشعبۀ چهاردهم بدوی دیوان، درحدی ۹/۷/۱۳۷۹مورخ  ۱۱۷۱در نتیجه دادنامۀ شمارۀ 

قانون دیوان عدالت »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

 االتباع است.ربط در مورد مشابه الزمع ذی، برای شعب دیوان و سایر مراج«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/12/13۰4مورخ  ۰32دادنامۀ شمارۀ 

در زمینۀ لزوم ابالغ موارد تخلف « قانون شهرداری( »۱۱۱با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده )

نفع از صالح به کلیۀ اشخاص ذیدر کمیسیون ذیها به آنساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت

عمومی دیوان که در مقام ایجاد هیئت ۵/۱۱/۱۳۶۹مورخ  ۲۱۵جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارۀ 

مورخ  ۶۹۳و  ۲۹/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۸۷، ۳/۷/۱۳۷۵مورخ  ۶۱۹-۶۲۱های شمارۀ رویه انشا شده است، دادنامهوحدت

باشند، موافق اند و متضمن این معنی میشعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته ۲۹/۷/۱۳۷۵

قانون دیوان عدالت »( اصالحی ۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی اصول و موازین قانونی تشخیص داده می

  االتباع است.الزم ربط در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی«اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/4/13۰3مورخ  1۶۰دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱های ماده )گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصرهقانون

های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. ( آن ماده، به کمیسیون۱۱شرح مقرر در تبصره )را به« قانون شهرداری»

وفصل بخشی شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل ۲۵/۱۱/۷۸مورخ  ۲۴۳۵۷بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ 

ی هااز تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیالت محول نموده است و نتیجتاً نافی صالحیت عام کمیسیون

به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت

« قانون دیوان عدالت اداری( »۲۵شود و مستنداً به قسمت دوم ماده )مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می

  گردد.ابطال می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۰/۵/13۰۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ 

الزام مالکین اراضی واقع در محدودۀ شهر یا  مبیّن« قانون شهرداری( »۱۱۱با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده )

الذکر، های مادۀ فوقباشد و مدلول تبصرهحریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می

های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم ونمتضمن صالحیت کمیسی

لحاظ ادغام اراضی و آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروِ جغرافیایی شهر به

های بدوی و تجدیدنظر در امالک خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صالحیت کمیسیون

ها و مجوز صدور رأی قطعی براساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آن

 ۱۷۹۳هیئت اول تجدیدنظر و  ۱۷/۶/۱۳۷۷مورخ  ۸۸۳های شمارۀ های مادۀ فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامهتبصره

که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان، درحدی ۹/۱۱/۱۳۸۳مورخ 

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهشود. این رأی تشخیص داده می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزممراجع ذی
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  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2/4/13۰7خ مور 21۱دادنامۀ شمارۀ 

عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده هیئت ۲۵/۲/۱۳۷۸مورخ  ۴۲رویۀ شمارۀ طورکه در رأی وحدتهمان

( مادۀ مزبور در باب جواز تجدیدنظر ۱۱ویژه قسمت اخیر تبصره )های آن، بهو تبصره« قانون شهرداری»است، مادۀ صد 

معامالتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمۀ تخلفات ساختمانی به در میزان ارزش 

مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در 

تخلف ساختمانی میسور است. متخصص در زمینـۀ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع  صورت لزوم، جلب نظر کارشناس

ترتیب به ۱۱/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۸۷۹و شمارۀ  ۲۳/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۶۹۱های شمارۀ الذکر، مفاد دادنامهبنابه جهات فوق

تجدیدنظر  ۱۲بر نقض رأی قطعی کمیسیون مادۀ صد که مورد تأیید شعبۀ دیوان مبنی ۲۶و  ۲۵صادره از دو شعبۀ 

باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این که متضمن این معنی میدیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، درحدی

، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهرأی 

  ست.االتباع اربط در موارد مشابه الزمذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۶/4/13۰7مورخ  23۶دادنامۀ شمارۀ 

دودۀ واقع در مح ین اراضهای آن، الزام مالکیو تبصره« قانون شهرداری( »۱۱۱مستنبط از حکم مقرر در ماده )

ها به اخذ پروانۀ ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت شهرها و حریم قانونی آن

مندرجات پروانۀ صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکمِ مجاز به 

صالح، رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از ز از مراجع ذیادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجو

دیوان عدالت اداری که متضمن این  ۲۷شعبۀ  ۵/۹/۱۳۸۵مورخ  ۱۴۳۵مندرجات پروانۀ صادره نیست و دادنامۀ شمارۀ 

دیوان قانون ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهباشد. این رأی معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می

  االتباع است.ربط در موارد مشابه الزم، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی۱۳۸۵مصوب « عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/12/13۳۱مورخ  ۵7۰دادنامۀ شمارۀ 

به آرای  ، برای شهرداری و مالک حق اعتراض۱۳۳۴مصوب سال « قانون شهرداری( »۱۱۱( ماده )۱۱مطابق تبصره )

بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیشمادۀ صد  هایکمیسیون

قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات مادۀ صد  هایکه کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره

که  ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۱۷دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ  ۲۷بۀ هذا نتیجۀ رأی شعتخلف ارتکابی منعی ندارد. علی

قانون شهرداری صادر ( ۱۱۱بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده )

دیوان قانون ( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهشود. این رأی شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

  االتباع است.، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم«عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۱/۳/13۳1مورخ  ۶2۰الی  ۶33دادنامۀ شمارۀ 

مقام قائم ۲۹/۳/۱۳۹۱-۴۲۶۲۱/۳۱/۹۱و با توجه به نامۀ شمارۀ « قانون دیوان عدالت اداری( »۴۱الف: در اجرای ماده )

شورای اسالمی شهر کرج  ۱۵/۱۱/۱۳۸۷-/ش۲۵۳۸/۸۷/۵/۳موضوع مصوبۀ شمارۀ »بر اینکه: دبیر شورای نگهبان مبنی
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فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خالف موازین شرع  ۲۵/۳/۱۳۹۱در جلسۀ مورخ 

، موجبی برای ابطال مصوبۀ مذکور از لحاظ «یوان محترم استشناخته نشد و از نظر خالف قانون بودن، تشخیص با آن د

های ذیل آن، و تبصره« قانون شهرداری( »۱۱۱مغایرت با شرع مقدس اسالم وجود ندارد. ب: نظر به اینکه مطابق ماده )

و  بینی شده استای موارد برای متخلفانِ ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمۀ نقدی پیشدر پاره

-/ش۲۵۳۸/۸۷/۵/۳مصوبۀ شمارۀ « و»متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند 

درصد جریمۀ خسارت تأخیر در پرداخت جریمۀ مقرر در رأی  ۲بر تعیین شورای اسالمی شهر کرج مبنی ۱۵/۱۱/۱۳۸۷

ج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده ( پس از ابالغ رسمی، خالف قانون و خار۱۱۱قطعی کمیسیون ماده )

 شود.، از تاریخ تصویب ابطال می«قانون دیوان عدالت اداری( »۴۲( و )۲۱( و مواد )۱۹ماده )« ۱»بند  استنادبهشود و می

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 23/2/13۳2مورخ  11۵دادنامۀ شمارۀ 

( ۱۱۱دیوان عدالت اداری، همسایۀ مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده ) ۲۷اوالً: از این حیث که شعبۀ 

نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال، عنوان ذیقانون شهرداری را به

کمیسیون بازنگری ماده دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، شکایت شاکی )همسایۀ مجاور معترض به رأی  ۲۸شعبۀ 

-۸۳۲استماع دانسته است، تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شمارۀ قانون شهرداری( را قابل( ۱۱۱)

نفع از تصمیمات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذیهیئت ۲۱/۹/۱۳۶۹-۲۱۵و  ۲۱/۱۲/۱۳۸۴

استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض وان عدالت اداری قابلقانون شهرداری در دی( ۱۱۱های ماده )کمیسیون

نفع عنوان ذیقانون شهرداری، به( ۱۱۱اعالمی، همسایۀ مجاور ملک موضوعِ رأی کمیسیون بازنگری ماده )

قانون شهرداری را نیز ( ۱۱۱تبع آن، حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )شناسایی است و بهقابل

استماع دانسته است، صحیح و موافق که شکایت را قابلدیوان عدالت اداری، درحدی ۲۸است، بنابراین رأی شعبۀ دار

، برای شعب دیوان و سایر «قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند  استنادبهمقررات است. این رأی 

 ست.االتباع امراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم



 

 ( قانون شهرداری۷۷کمیسیون ماده ) 3۶

 ۶ رویۀ قضایی

 مشاغل مزاحم
 «(قانون شهرداری( »۵۵ماده ) «۲۱» بند)
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 طرح بحث

موجب ظایف قانونی شهرداری اختصاص دارد؛ بهبند است که به بیان و 2۰دارای  «قانون شهرداری» (۵۵)ماده 

نحوی موجب بروز مزاحمت برای یجاد و تأسیس تمامی اماکنی که بهجلوگیری از ا ،شدهمادۀ یاد« 2۱»بند 

ها مکلف شهرداری ها گنجانده شده و، در وظایف شهرداریاستیا مخالف اصول بهداشت شهری شود میساکنان 

امی مشاغلی که طور کلی تمها، مراکز دامداری و بهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهتا از تأسیس کارگاه اندشده

 د.نکنند، جلوگیری کنمیایجاد نحوی برای ساکنان شهر مزاحمت به

 تکالیف قانونی شهرداری درخصوص مشاغل مزاحم

 .شودان شهر مینحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکناماکنی که به جلوگیری از ایجاد و تأسیس .1

 خالف اصول بهداشت شهری است.نحوی مبه هافعالیت آنی از ایجاد و تأسیس اماکنی که جلوگیر .2

تولید دود یا عفونت ایجاد کنند، هایی که مزاحمت و سروصدا مشاغل و کسب جلوگیری از تأسیس یا ادامۀ .3

 یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند. کنند

 .تعارض داردهای عمومی که با بهداشت شهری گرمابه پزی و خزینۀهای آجر، گچ و آهکتخریب کوره .4

  قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 2۱»چهار بند فوق: بند مستند.» 

 نکات کلیدی
اماکن تخریب و انتقال  ،تعطیل خصوصشهرداری در، «قانون شهرداری»( ۵۵ماده ) «2۱»موجب تبصرۀ بند به .1

 و اگر کندابالغ آن  به صاحب ،مناسب یبه خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلتگفته پیش

باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر  ،به نظر شهرداری معترض باشدصاحب ملک 

هرگاه رأی کمیسیون  .ستاالجرارأی کمیسیون قطعی و الزم .تسلیم کند ،شهرشورای اسالمی  به انتخاب

نظر شخصاً یا در مهلت مقرر موقع اعتراض نکرده بهیید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک أبر تمبنی

 .کردن خود راساً اقدام خواهد امأمور ۀوسیلشهرداری به ،نکند شهرداری را اجرا

، «عدالت اداری دادرسی دیوانقانون تشکیالت و آیین» (1۶)ماده  (2)و تبصره  (1۱)ماده  «2»طبق بند بر .2

 .است شکایت در دیوان عدالت اداری، قابلظرف سه ماه از تاریخ ابالغ آرای کمیسیون مذکور
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اماکن انتقال  ای بیتخر ،یلیتعط به ،«قانون شهرداری» (۵۵)ماده « 2۱»کمیسیون موضوع بند صالحیت  .3

دادن فعالیت جدید، انجاماربری و تغییر ک دربارۀاظهارنظر  درخصوص محدود است و به خارج از شهرمذکور 

 صالحیت ندارد.

  عدالت اداری.عمومی دیوان هیئت 17/۰/13۰۳مورخ  371دادنامۀ شمارۀ 

 متن مستندات
  قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «2۱»بند» 

 :شرح ذیل استوظایف شهرداری به -۵۵ماده 

... 

موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول  انحوی از انحاماکن که به ۀلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیج -۲۱

ها و گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ،هاکارگاه ،هاشهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهبهداشت در شهرهاست. 

طور کلی تمام چهارپایان و مراکز دامداری و به اصطبل سازند وها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میدکان

 ،حشرات و جانوران نماید صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمعهایی که ایجاد مزاحمت و سروکسبمشاغل و 

 ،های عمومی که مخالف بهداشت استگرمابه ۀپزی و خزینهای آجر و گچ و آهکجلوگیری کند و در تخریب کوره

ها دود ایجاد کردن آنها و وسائط نقلیه که کارهای اماکن و کارخانها نظارت و مراقبت در وضع دودکشبو  اقدام نماید

وجود قبل از تصویب این قانون به ،ر فوقو هرگاه تأسیسات مذکو شدن هوای شهر جلوگیری نمایداز آلوده ،کندمی

 را به خارج از شهر انتقال دهد.ها آن ،ها را تعطیل کند و اگر الزم شودآن ،آمده باشد

طیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت شهرداری در مورد تع -تبصره

باید ظرف ده روز اعتراض خود  ،صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد ها ابالغ نماید و اگرمناسبی به صاحبان آن

رأی کمیسیون قطعی و  .تسلیم کند ،شد را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند

 .االجرا استالزم

یید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر أبر تهرگاه رأی کمیسیون مبنی

 .مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود ۀوسیلشهرداری به ،شخصاً اقدام نکند

 دیوان عدالت اداریعمومی هیئت 17/۰/13۰۳مورخ  371 دادنامۀ شمارۀ 

صرفاً تعطیلی،  ،برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشتی ،«قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۱»حکم مقرر در بند 

های موضوع تعارض، از اتحادیۀ تخریب یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده

اند، تصمیم کمیسیون موضوع بند فعالیت داشته کیلویی پروانۀ ۱۱و  ۲یلندرهای توزیع س صنف لوازم خانگی در رستۀ

رأی بر کاربری  ،بر پلمپ و انسداد مغازهز مزاحمت مراکز مورد شکایت ]که[ عالوهالذکر برای جلوگیری اقانون فوق «۲۱»

و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم 
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ام دیوان عدالت از این جهت رأی شعبه سی ات کمیسیون مذکور تشخیص داده شد.گذار و خارج از حدود اختیارقانون

صحیح و موافق اصول و موازین  ،در حد نقض رأی کمیسیون ۱۱/۵/۱۳۸۸رخ مو ۱۱۵۵و  ۱۱۵۶ اداری به شمارۀ دادنامۀ

برای شعب دیوان و سایر مراجع  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)ماده  استنادبهگردد. این رأی قانونی اعالم می

 االتباع است.ربط در موارد مشابه الزماداری ذی
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 ۷ رویۀ قضایی

 ساختمانیالزام به صدور پروانۀ 

 «(قانون شهرداری»( ۵۵ماده ) «۲۴»)بند 
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 طرح بحث

، یکی از وظایف ذاتی شهرداری، صدور پروانه برای کلیۀ «قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»وفق بند 

مالکان اراضی و ، «قانون شهرداری( »1۱۱شوند و مطابق ماده )هایی است که در حریم شهر ساخته میساختمان

اند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع امالک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن مکلف

 ( قانون شهرداری1۱۱صورت، موضوع در کمیسیون ماده ) ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در غیر این

عالی اداری، مراحل صدور پروانۀ شورای 12/۰/1371/د ش مورخ 1۶۵۵شود. براساس مصوبۀ شمارۀ مطرح می

 شرح ذیل است.ساختمانی به

 مراحل صدور پروانۀ ساختمانی

 ارائۀ مدارک الزم به شهرداری، شامل:  .1

 درخواست پروانه؛ 

 نقشۀ محل وقوع ملک؛ 

 پی مدارک مالکیت رسمی )سند رسمی(؛فتوک 

 نفع )مالک یا مالکان( وفتوکپی شناسنامۀ ذی 

  نامه در صورت مراجعۀ وکیل.وکالتفتوکپی 

  عالی اداری.گفتۀ شورایمصوبۀ پیش« 2»بند « الف»مستند: جزء 

روز، از وضعیت موجود ملک بازدید و گزارش را  7پس از ارائۀ مدارک فوق، شهرداری مکلف است ظرف مدت  .2

 در پرونده درج کند.

نوع کاربری، میزان تراکم »بر ملک، شامل  پس از طی مراحل فوق، شهرداری با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم .3

های معماری و محاسباتی به ، آمادگی خود را جهت دریافت نقشه«مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و...

 کند.متقاضی صدور پروانه ابالغ می

  عالی اداری.مصوبۀ مذکور شورای« 2»بند « الف»مستند: جزء 

شده های مربوط، با رعایت ضوابط اعالمپس از دریافت نقشه روز ۵شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت  .4

های پرداخت عوارض و ، کلیۀ برگه«قانون نظام مهندسی ساختمان( »17مصوبۀ مزبور و ماده )« 1»در بند 

 سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موضوع تقاضا را ارائه کند. 
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  قانون نظام مهندسی ( »17ی و ماده )عالی ادارمصوبۀ ذکرشدۀ شورای« 2»بند « ب»مستند: جزء

 «.ساختمان

روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض،  2گانۀ فوق، شهرداری موظف است ظرف پس از طی مراحل سه .۵

 پروانۀ ساختمان را صادر کند.

  عالی اداری.مصوبۀ مذکور شورای« 2»بند « ج»مستند: جزء 

 نکات کلیدی
مطابقت با ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک و همچنین اصول و قواعدی که ها را از حیث شهرداری باید نقشه .1

منظور اطمینان از ایمنی، ها بهبرداری و نگهداری ساختمانها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهرعایت آن

 اقتصادی ضروری است، بررسی کند. دهی مناسب، آسایش و صرفۀبهداشت، بهره

  :قانون نظام مهندسی ساختمان( »17عالی اداری و ماده )ورایگفتۀ شمصوبۀ پیش« 2»بند مستند.» 

، شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشۀ جامع «قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»براساس تبصرۀ بند  .2

که برخالف های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتیشهر تهیه شده، در پروانه

ختمانی، در منطقۀ غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود، از مواردی است مندرجات پروانۀ سا

 شود.مطرح می ( قانون شهرداری1۱۱که در کمیسیون ماده )

عالی اداری که عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبۀ شورایهیئت 14/7/13۳4مورخ  ۰71 براساس رأی شمارۀ .3

رمنقول و صدور پروانۀ ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن شهرداری را به قبول سند عادی اموال غی

متعدد  و ابطال شده است و براساس آرای، مغایر قانون شناخته شده صالح مکلف کرده استدر مراجع ذی

ساختمانی برای اراضی با  بر جواز صدور پروانۀ، مصوبات برخی مقامات مبنیعمومی دیوان عدالت اداریهیئت

است. بنابراین، به خواستۀ الزام به صدور پروانۀ ساختمانی با اسناد عادی که به تنفیذ و  شدهسند عادی ابطال 

نرسیده است، « قانون ثبت اسناد و امالک( »4۰شرح مندرج در ماده )دار بهتأیید مراجع قانونی صالحیت

 شود.اثر داده نمیترتیب

  :مورخ  ۰71، شمارۀ 27/1۱/13۰۳مورخ  474، شمارۀ 2۰/۰/1373مورخ  ۳۶های شمارۀ مهدادنامستند

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۵/4/13۳۵مورخ  2۶۶و شمارۀ  14/7/13۳4

اقدام به احداث بنا بدون پروانه، هرچند مراحل اولیۀ صدور پروانه انجام شده باشد، تخلف محسوب شده و برابر  .4

 پرداخت جریمه خواهد شد. ، موجب«نون شهرداریقا( »1۱۱ماده )

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 17/۵/1377مورخ  ۳3دادنامۀ شمارۀ 
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ی مالک، به ساله اجرا نشود، شهرداری بنابه تقاضاچنانچه طرح دولتی یا عمومی، در مهلت مقرر قانونی پنج .۵

 ۀ طرح تفصیلی، ملزم نیست.ر حداقل تراکم پایولی شهرداری به صدور پروانه مازاد ب صدور پروانه مکلف است

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 14/1۱/13۳۵مورخ  ۰17دادنامۀ شمارۀ مستند 

ز ساله اجرا نشود، صدور پروانه براساس کاربری قبل اچنانچه طرح دولتی یا عمومی در مهلت مقرر قانونی پنج .۶

 طرح و حقوق مکتسبه خواهد بود.

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/۵/13۰1مورخ  1۶۳شمارۀ دادنامۀ مستند 

دادن این وظیفه را به تواند انجامصدور پروانۀ ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی .7

 صدور پروانه منوط و مشروط کند. تعهدی از سوی مالک متقاضیِ

  :ومی عمهیئت ۵/12/13۳2مورخ  ۳4۳-۳4۰ شمارۀو  ۶/1۱/13۰۳مورخ  3۳۳های شمارۀ دادنامهمستند

 دیوان عدالت اداری.

با عنایت به قاعدۀ تسلیط و مالکیت مشروع، الزام اشخاص به واگذاری نیمی از زمین خود جهت تأمین  .۰

ساختمانی، وجاهت قانونی  شرط صدور پروانۀعنوان پیشفضاهای عمومی یا پرداخت بهای آن به شهرداری به

 ندارد.

  :می دیوان عدالت اداری.عموهیئت 17/7/13۳1مورخ  4۰4امۀ شمارۀ دادنمستند 

 پذیرش است.دانگ قابلمالکان شش« تمامی»درخواست صدور پروانه صرفاً از ناحیۀ  .۳

های تفصیلی و جامع، توان به صدور پروانۀ ساختمانی مغایر با کاربری امالک مصوب طرحشهرداری را نمی .1۱

 .کردملزم 

 متن مستندات
  قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»بند» 

 شرح زیر است:وظایف شهرداری به -۵۵ماده 

... 

 .شودی که در شهر مییهاساختمان ۀصدور پروانه برای کلی -۲۴

های مذکور در پروانه ۀمکلف است طبق ضوابط نقش ،جامع شهر تهیه شده ۀی که نقشیشهرداری در شهرها -بصرهت

در منطقه  ،ساختمانی ۀکه برخالف مندرجات پروانرا قید کند. درصورتینوع استفاده از ساختمان  ،ساختمانی

 (۱۱۱)یک ماده  ۀکمیسیون مقرر در تبصر شهرداری مورد را در ،محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ،تجاریغیر

دو  با تعیین مهلت مناسب که نباید از ،مالک یا مستأجر نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلفِاین قانون مطرح می

این تصمیم  کند.ماه اتخاذ تصمیم می ظرف مدت یک ،در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ،ماه تجاوز نماید
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جارت برای کسب و پیشه و یا ت ،که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلشود و کسیمأمورین شهرداری اجرا می ۀوسیل

هزار ریال محکوم هزار و یک ریال تا دهماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج ای از ششجنحهبه حبس  ،استفاده کند

 .شودخواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

  عالی اداریشورای 13/۰/1371/د ش مورخ 1۶۵۵مصوبۀ شمارۀ « 2»بند 

پروانه، گواهی  ساختمان که حاوی ۀبه صدور شناسنامنسبت ،ند براساس مراحل ذیلاها مکلفشهرداری -۲

 :نمایند اقدام و به متقاضی تسلیم ،باشدخالف و گواهی پایان ساختمان میعدم

 محل وقوع ملک،ۀ شامل درخواست پروانه، نقش ،الف( حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک الزم

فتوکپی  وکیل مالک، ۀو در صورت مراجع( نفع )مالک یا مالکینذی ۀامفتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسن

 ضوابط شهرسازیِ ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین نامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجودِوکالت

 هایویل نقشهکاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره( آمادگی تح حاکم بر ملک )شامل نوع

ها را کتباً آمادگی تحویل نقشهعدم الزم است علت ،در غیر این صورت ؛معماری و محاسباتی را به متقاضی ابالغ نمایند

 .نفع اعالم نمایندبه ذی

در  نداها مکلفدستگاه ۀکلی، های اجراییها از دستگاههای متعدد شهرداریمنظور جلوگیری از استعالمبه -تبصره

ها شهرداری به ،شهر ۀمنظور انعکاس در نقشخود را به های ساختمانی و عمرانی مصوبها و پروژهطرح ،هر سال پایان

کالبدی  دهندۀ وضعنشان، روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سالای بهگونهباید به های شهرگزارش نمایند. نقشه

 .شهر در آن مقطع زمانی باشد

 و نیز «الف»در بند  شدهبا رعایت ضوابط اعالم ،های مربوطهنج روز پس از دریافت نقشهب( حداکثر ظرف مدت پ

متعلقه به  پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی هایبرگ ۀکلی ۀبه ارائنسبت ،نظام مهندسی ساختمان (۱۷)ماده  مفاده

 .ملک مورد تقاضا اقدام نمایند

 ۀشناسنام به صدورنسبت ،الذکرتسلیم قبوض عوارض فوقج( حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و 

 .باشد اقدام نمایندساختمان می ۀساختمان که حاوی پروان

روز  ۷روز به حداکثر  ۱۴ را از مراحل صدور پروانه ساختمان ۀزمان مصروف ،تدریجند بهاها مکلفشهرداری -تبصره

 .تقلیل دهند

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/۰/1373مورخ  ۳۶دادنامۀ شمارۀ 

که مقرر  ۱۹/۸/۱۳۷۱/دش مورخ ۱۶۵۵عالی اداری به شمارۀ وچهارمین جلسۀ شورایمصوبۀ سی« ۹»اوالً، بند 

، با اخذ ۲۲/۶/۱۳۶۶مصوب « قانون زمین شهری( »۷)ماده  منظور حسن اجرایاند بهها موظفشهرداری»داشته است: 

زمان از وزارت مسکن و به صدور پروانۀ ساختمان اقدام و هماستفاده از مزایای فوق، نسبتبر عدمتعهد از مالک مبنی

به ابطال پروانه اقدام عمل آورده و در صورت خالف ادعای مالک، نسبتشهرسازی )سازمان زمین شهری( استعالم به

فقهای محترم شورای نگهبان، خالف احکام شرع شناخته نشده است و  ۲۲/۷/۱۳۷۳موجب نظریۀ مورخ ، به«نمایند

باشد، مغایر می« قانون زمین شهری( »۷شرح ماده )چون متضمن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنن به



 

43 

و جلوگیری  به اموال غیرمنقولمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوطگذار بهشود. ثانیاً، قانونقانون هم تشخیص داده نمی

به به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به امالک و تقلیل حجم دعاوی نسبتاز بروز اختالفات و مناقشات اشخاص نسبت

ها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیرمنقول در آن

ها را به آنحقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معامالت نسبتهای خصوصی و عمومی، ثبت اراضی و امالک و بخش

کسی را که ملک در دفتر امالک به اسم او ثبت « قانون ثبت اسناد و امالک( »۲۲الزامی اعالم داشته و به صراحت ماده )

ر تصریح کرده ( قانون مزبو۴۸شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته است و همچنین در ماده )

یک از ادارات و محاکم پذیرفته سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ»است که 

عالی اداری که شهرداری شورای ۶/۸/۷۱/ دش مورخ ۱۵۶۱مصوبۀ شمارۀ « ۲»الذکر، بند بنابه جهات فوق« نخواهد شد.

ل و مکلف به صدور پروانۀ ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقو

قانون دیوان ( »۲۵قسمت دوم ماده ) استنادبهشود و نماید، مغایر قانون تشخیص داده میصالح میتوسط مراجع ذی

 گردد. ، به جهت مذکور ابطال می«عدالت اداری

  ن عدالت اداریعمومی دیواهیئت 27/1۱/13۰۳مورخ  474دادنامۀ شمارۀ 

که اسنادی مطابق ، درمواردی۲۶/۱۲/۱۳۱۱مصوب « قانون ثبت اسناد و امالک( »۴۸نظر به اینکه مطابق ماده )

یک از ادارات و ( قانون، باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند، در هیچ۴۷( و )۲۲، خصوصاً مواد )«قانون ثبت»

عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ شمارۀ رویۀ هیئتموجب رأی وحدتمحاکم پذیرفته نخواهند شد و به

تأیید مراجع قانونی که به تنفیذ و وانتقال اراضی و امالک، مادام، پذیرش اسناد عادی نقل۲۸/۷/۱۳۷۵مورخ  ۱۶۶

نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آرای صادره از سوی شعب « قانون ثبت( »۴۸شرح مندرج در ماده )دار بهصالحیت

 استنادبهاین رأی  گردد.باشد، صحیح و موافق مقررات اعالم میکه متضمن معنی فوق میویکم، درحدیچهارم و سی

ربط در موارد ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی«قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»بند 

 االتباع است.مشابه الزم

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 14/7/13۳4مورخ  ۰71دادنامۀ شمارۀ 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی ( »۷۱با توجه به اینکه وظایف شورای اسالمی شهر در ماده )

( ۷۱یک از شقوق ماده )، احصا شده و وضع مصوبۀ مورد اعتراض در هیچ۱۳۷۵مصوب سال « کشور و انتخاب شهرداران

که ملک در ، کسی«قانون ثبت اسناد و امالک( »۲۲( و )۴۷(، )۴۸بینی نشده است و مطابق مواد )قانون یادشده پیش

نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ر امالک بهدفت

شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد، در ادارات و محاکم ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می

همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانۀ ساختمانی برای پذیرش نیست، بنابراین مصوبۀ شورای اسالمی شهر قابل

باشد و گفته میاراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر همدان خارج است و مغایر قوانین پیش

، ۱۳۹۲مصوب سال « دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »۸۸( و ماده )۱۲ماده )« ۱»مستند به بند 

 شود.ال میابط
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  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۵/4/13۳۵مورخ  2۶۶دادنامۀ شمارۀ 

، دولت فقط کسی را که ملک ۱۳۲۶مصوب سال « قانون ثبت اسناد و امالک( »۲۲موجب ماده )با عنایت به اینکه به

دفتر امالک به ثبت رسیده یا به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در 

( قانون ۴۸اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده )

یک از ادارات و سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ»اخیرالذکر تصریح شده است: 

فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری  ۷/۱۲/۱۳۹۱-۹۳۲/۴/۴۱/۲۳۷بنابراین نامۀ شمارۀ ، «محاکم پذیرفته نخواهد شد

ای، مغایر قانون و خارج از بر صدور پروانۀ ساخت بر روی اراضی قولنامهآبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی

دادرسی دیوان نون تشکیالت و آیینقا( »۸۸( و ماده )۱۲ماده )« ۱»بند  استنادبهحدود اختیارات فرماندار است و 

 شود. ، ابطال می۱۳۹۲مصوب سال « عدالت اداری

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 17/۵/1377مورخ  ۳3دادنامۀ شمارۀ 

موجب آن، مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف که به« قانون شهرداری( »۱۱۱با عنایت به صراحت ماده )

اند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه، وجاهت قانونی به اخذ پروانۀ ساختمانی از شهرداری گردیده

و موازین قانونی تشخیص  اصول مطابقکه متضمن این معنی است،  ۶/۱/۷۶مورخ  ۲ندارد، بنابراین دادنامۀ شمارۀ 

، در موارد مشابه برای شعب دیوان و «قانون دیوان عدالت اداری( »۲۱قسمت اخیر ماده ) استنادبهگردد. این رأی می

 االتباع است. سایر مراجع مربوطه الزم

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 27/۵/13۰1مورخ  1۶۳دادنامۀ شمارۀ 

و  ۱۳۶۷مصوب « هاهای دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح»شرح مقرر در گذار بهقانون

های عمومی و عمرانی مصوب، از طریق ها را در زمینۀ اجرای طرحاصالحیۀ آن، تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری

های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت های مذکور در مهلتخرید و تملک اراضی و امالک واقع در طرح

حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اِعمال کلیۀ حقوق مالکانه از جمله احداث یا 

االمر طرح مصوبِ شده در مهلت قانونی، مجاز و در واقع و نفسبندیاجرای طرح زمانتجدید بنا را در صورت عدم

الذکر و اثر و منتفی اعالم داشته است، بنابه جهات فوقر مهلت قانونی را از حیث اِعمال حقوق مالکانه، بیبالاجرا د

شرح اینکه صدور پروانۀ احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اِعمال حقوق مالکانه، به

جلسۀ شمارۀ باشد، مفاد بند یک صورتشهرداری می، از وظایف اختصاصی «قانون شهرداری( »۵۵ماده )« ۲۴»بند 

که  ۱۳۵۱مصوب « عالی شهرسازی و معماری ایرانقانون تأسیس شورای»کمیسیون مادۀ پنج  ۶/۳/۱۳۶۹مورخ  ۱۴۵

االطالق و های خدماتی طرح تفصیلی، علیصدور پروانۀ احداث بنای مسکونی را در اراضی و امالک واقع در کاربری

ضای مهلت قانونی اجرای طرح، ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی، حتی پس از انق

شود و مستنداً به مجاز اعالم کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می

 گردد.ابطال می« قانون دیوان عدالت اداری( »۲۵قسمت دوم ماده )
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 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 3/4/13۰۶مورخ  1۳7مۀ شمارۀ دادنا 

با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اِعمال حقوق مالکانه به مدت 

گوناگون، ها، مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال های دولتی و شهردارینامعلوم و نامحدود به بهانۀ وجود طرح

الذکر و ناقض حق اِعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به االطالق مغایر اصول فوقعلی

های مصوب دولتی و شهرداری، نافی ارادۀ آزاد اشخاص در کیفیت استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح

قانون تعیین »باشد، با وضع های آنان با رعایت ضوابط مربوط میزمندیاِعمال انحای حقوق مالکانه متناسب با نیا

ربط را مکلف های ذی، واحدهای دولتی و شهرداری۱۳۶۷مصوب « های دولتی و شهرداریوضعیت امالک واقع در طرح

و اجرای به انجام معاملۀ قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض ملک واقع در طرح کرده است که نسبت

واحدۀ قانون مذکور، شرح تبصرۀ یک مادهطرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضای مدت مزبور به

الذکر در مهلت قانونی، حق اِعمال انحای حقوق مالکانه را برای مالکین به های مصوب فوقاجرای طرحدر صورت عدم

اجرای طرح دولتی شعبۀ هفدهم که عدم ۲۴/۸/۱۳۷۷مورخ  ۱۱۳۴رۀ رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامۀ شما

بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی، موجد حق اِعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به مبتنی

بند  استنادبهشود. این رأی صدور پروانۀ احداث بنا در ملک مزبور نموده است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می

ربط ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی۱۳۸۵مصوب « قانون دیوان عدالت اداری( »۴۳( و ماده )۱۹ماده )« ۲»

 االتباع است.در موارد مشابه الزم

  عمومی دیوان عدالت ادرایهیئت ۶/1۱/13۰۳مورخ  3۳۳دادنامۀ شمارۀ 

شهر یا حریم آن  ۀمالکین اراضی و امالک واقع در محدود ،«قانون شهرداری» (۱۱۱)ظر به اینکه مطابق ماده ن

از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند  ،ند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانامکلف

شناخته شده ها از وظایف شهرداری ،های مورد نظرساختمان ۀصدور پروانه برای کلی ،قانون مذکور (۵۵)ماده  «۲۴»

به تجویز شورای اسالمی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول منوط ،است و اجرای این تکلیف

ۀ رأی شمار ،دیوان ۲۹ ۀشعب ۲۵/۸/۱۳۸۸مورخ  ۲۱۳۴ ۀو شمار ۲۷ ۀشعب ۱۲/۸/۱۳۸۸ مورخ ۲۱۲۱ ۀهای شماردادنامه

باشد، صحیح و صادره می ۀکلیف شهرداری به تمدید پروانکه متضمن تدرحدی ،۲۹ ۀشعب ۲۵/۸/۱۳۸۸مورخ  ۲۱۳۴

برای  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهگردد. این رأی موافق مقررات اعالم می

 .باشداالتباع میربط در موارد مشابه الزمشعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۵/12/13۳2مورخ  ۳4۳-۳4۰دادنامۀ شمارۀ 

، صدور پروانۀ ساختمانی از جمله وظایف ۱۳۵۲مصوب مردادماه « قانون شهرداری( »۵۵ماده )« ۲۴»مطابق بند 

تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ذاتی شهرداری است و شهرداری، انجام وظیفۀ مذکور را نمی

ونهم شعبۀ بیست ۳/۱۱/۱۳۹۱-۹۱۱۹۹۷۱۹۱۲۹۱۲۷۶۱ایفای تعهد مذکور، منوط و مشروط کند. بنابراین دادنامۀ شمارۀ 

که بر وارددانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانۀ ساختمانی در ملک شاکی صادر شده  دیوان عدالت اداری
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قانون تشکیالت و ( »۸۹( و ماده )۱۲ماده )« ۲»بند  استنادبهشود. این رأی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می

اداری و سایر مراجع اداری مربوط در ، برای شعب دیوان عدالت ۱۳۹۲مصوب سال « دادرسی دیوان عدالت اداریآیین

 االتباع است. موارد مشابه الزم

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 17/7/13۳1مورخ  4۰4دادنامۀ شمارۀ 

اعالم کرده است که:  ۲/۳/۱۳۸۹-۳۸۳۹/۳۱/۸۹ ۀشمار ۀموجب ناممقام دبیر شورای نگهبان بهنظر به اینکه قائم

فقهای معظم شورای نگهبان  ۲۹/۲/۱۳۸۹مورخ  ۀشورای اسالمی شهر اهواز، در جلس ۀجلس ۲۱۱ ۀشمار ۀموضوع مصوب»

با فرض اینکه هیچ قانونی برای  :گرددشرح زیر اعالم میمورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به

 ،رداری تملیک نمایندهای ملکی اشخاص را مجاناً به شهتجویز اینکه قسمتی از زمین ،ها یا شورای شهراستانداری

شورای شهر باقی  ۀموضوعی برای مصوب ،استانداری خالف موازین شرع بوده و بالتبع ۀوجود ندارد، فلذا اصل مصوب

شورای اسالمی شهر اهواز از  ۀحکم بر ابطال مصوب، «اداری عدالت دیوان قانون» (۴۱)و  (۴۲)در اجرای مواد  ،«ماندنمی

لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ شود و با توجه به ابطال مصوبه بهصادر و اعالم می ،تاریخ تصویب

به  ،دیگر شاکی ۀتصمیم درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده برای رسیدگی به خواست

 د.شودیوان عدالت اداری ارجاع می ۀشعب
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 ۸ رویۀ قضایی

 دایرکردن مطب توسط مالک

 در اماکن مسکونی

 «(قانون شهرداری( »۵۵ماده ) «۲۴»بند  تبصرۀ)
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 طرح بحث

رف و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِ، 2۱/1۱/13۶۶مصوب  «قانون محل مطب پزشکان» ۀواحدمادهاساس بر

 بالمانع است. مسکونی و تجاری ملکی و اجاریهای وابسته در ساختمان

 نکات کلیدی

و تجاری ملکی و اجاری با  مسکونیهای رف و وابسته در ساختمانفعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِ .1

 ست.ا بالمانعهای آن نامهو آیین «هاقانون تملک آپارتمان»رعایت 

  :2۱/1۱/13۶۶مصوب  «قانون محل مطب پزشکان» ۀواحدمادهمستند. 

دمات علمی و تخصصی پزشکی و خ ان در کاربری مسکونی که برای عرضۀاماکن استیجاری مطب پزشک .2

د تا حق کسب و پیشه یا شومحل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی ،شودبیماران استفاده می معالجۀ

و  13/2/13۶2مصوب  «روابط موجر و مستأجر قانون»این اماکن هم مشمول  د. تخلیۀتجارت به آن تعلق گیر

 ین طرفین در ضمن عقد اجاره است.و شرایط ب «قانون مدنی» (4۳4)ماده 

 مورخ  7۰ عالی کشور و دادنامۀ شمارۀعمومی دیوانهیئت 14/7/1371مورخ  ۵7۶ مستند: دادنامۀ شمارۀ

 ی.عمومی دیوان عدالت ادارهیئت 21/2/13۳۵

شود ولی دایرکردن مطب و... استفادۀ تجاری محسوب نمی وسیلۀ مالک،دایرکردن مطب در اماکن مسکونی به .3

 شود.، تجاری محسوب میغیرمالکاز طرف 

  :عمومی هیئت 4/1۱/1372مورخ  171 دادنامۀ شمارۀ و« قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «24»بند مستند

 دیوان عدالت اداری.

 موکول نشده است.وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری به ، مالک وسیلۀهکردن مطب بایرد .4

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۳/1/13۳2مورخ  27 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 «قانون محل مطب پزشکان» واحدۀوابستۀ آن موضوع مادهرف تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حِ .۵

 .ذا از صالحیت شهرداری خارج است، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ ل13۶۶مصوب 

 :ی دیوان عدالت اداری.عمومهیئت ۳/۵/13۳1مورخ  2۶2 دادنامۀ شمارۀ مستند 
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 متن مستندات
 ( قانون شهرداری۵۵( ماده )24بند ) 

 :شرح ذیل استوظایف شهرداری به -۵۵ماده 

... 

 .شودمیساخته هایی که در شهر ساختمان ۀصدور پروانه برای کلی -۲۴

در  ،مذکور ۀمکلف است طبق ضوابط نقش ،جامع شهر تهیه شده ۀنقششهرداری در شهرهایی که  -تبصره

در  ،ساختمانی ۀکه بر خالف مندرجات پروانرا قید کند. درصورتی های ساختمانی نوع استفاده از ساختمانپروانه

ماده  (۱)کمیسیون مقرر در تبصره  شهرداری مورد را در ،غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود ۀمنطق

با تعیین مهلت مناسب که نباید  ،نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجراین قانون مطرح می (۱۱۱)

این . کنددر مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می ،دو ماه تجاوز نماید از

برای کسب و پیشه و یا  ،شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلمأمورین شهرداری اجرا می ۀوسیلبهتصمیم 

هزار ریال هزار و یک ریال تا دهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنججنحه به حبس ،تجارت استفاده کند

ناد رسمی و دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اس. شودمحکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

تجاری محسوب ۀ از نظر این قانون استفاد ،مالک ۀوسیل]به[ ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی 

 .شودنمی

 «قانون محل مطب پزشکان» 

ملکی و اجاری  های مسکونی و تجاریِرف و وابسته در ساختمانفعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِ -واحدهماده

 بالمانع است.

 عالی کشورعمومی دیوانهیئت 14/7/1371مورخ  ۵7۶ دادنامۀ شمارۀ 

بیماران مورد استفاده دمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجۀ خ استیجاری مطب پزشکان که برای عرضۀاماکن 

 یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیۀ گردد تا حق کسب و پیشهمحل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی ،شودواقع می

و شرایط بین  «قانون مدنی» (۴۹۴)و ماده  ۱۳/۲/۱۳۶۲این اماکن هم مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر مصوب 

صحیح  ،پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبۀطرفین در ضمن 

ماه مصوب اول مرداد« دادرسی کیفریقانون آیین»شده به ( از مواد اضافه۳طبق ماده )أی برشود. این رتشخیص می

 .االتباع استها در موارد مشابه الزمبرای دادگاه ،۱۳۳۷

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1/3/13۳1مورخ  1۱7 دادنامۀ شمارۀ 

ه کصورتی، در۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب  «شهرداریقانون » (۵۵)ماده  «۲۴»ذیل بند  م مقرر در تبصرۀموجب حکبه

تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در رغی ، در منطقۀساختمانی برخالف مندرجات پروانۀ

قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم  (۱۱۱)یک ماده  ون مقرر در تبصرۀکمیسی



 

4۳ 

کاربری  ،ساختمانی ه در پروانۀهایی از ملک کتجاری از قسمت ور، استفادۀمراتب مذکخواهد شد. با توجه به 

شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین  (۱۱۱)های ماده رسیدگی در کمیسیون، تخلف محسوب و قابلتجاری داردرغی

صحیح و موافق مقررات  ،کارشرح مندرج در گردشت بهبر رد شکایمبتنی ن آرایبنابرای .جریمه یا تخریب خواهد بود

برای شعب دیوان و  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی شناخته می

 االتباع است.مربوط در موارد مشابه الزم سایر مراجع اداری

 یارعمومی دیوان عدالت ادهیئت 2/4/13۰7مورخ  212 دادنامۀ شمارۀ 

 ساختمانی ه برخالف مندرجات پروانۀکصورتی، در«قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۴»ذیل بند  صراحت تبصرۀبه 

یک  ون مقرر در تبصرۀمحل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسی ،تجاریرغی در منطقۀ

ا تعیین مهلت مناسب ب ،تخلف مالک یا مستأجرسیون در صورت احراز ینماید و کمقانون مذکور مطرح می (۱۱۱)ماده 

ماه اتخاذ تصمیم  در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ،که نباید از دو ماه تجاوز نماید

خالف ها تجاری و اداری از آن و استفادۀ مسکونی ،نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیانند. کمی

 (۱۱۱)ماده  ها پس از صدور گواهی پایان کار نیز باساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آن پروانۀ مندرجات

 ،مسکونی از آن و استفادۀ ساختمانی ت منطبق با پروانۀملک به وضعی ن به اعادۀبر الزام مالکیمبنی «قانون شهرداری»

 سی دیوان مشعر بر رد اعتراض و شعبۀ ۳/۶/۸۶مورخ  ۱۲۲۱ موافق مقررات بوده است و دادنامۀ شمارۀ صحیح و

شود. صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می ،صد ون مادۀنقض رأی کمیسی به خواستۀ شکایت شاکی

سایر  برای شعب دیوان و ،۱۳۸۵مصوب  «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهاین رأی 

 االتباع است.ربط در موارد مشابه الزمجع اداری ذیمرا

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 21/2/13۳۵مورخ  7۰ دادنامۀ شمارۀ 

فعالیت شغلی پزشکان و »مقرر شده است:  ۱۳۶۶مصوب سال  «قانون محل مطب پزشکان» واحدۀمطابق ماده

 موجب قسمت آخر تبصرۀبه.« و اجاری بالمانع استهای مسکونی و تجاری و ملکی رف وابسته در ساختمانصاحبان حِ

ور کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکرنیز دای «قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۴»ذیل بند 

عالی وانعمومی دیهیئت ۱۴/۷/۱۳۷۱-۵۷۶ شمارۀ تجاری محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأیعنوان استفادۀ به

بیماران مورد استفاده واقع  و معالجۀ ن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکیکشور، اماک

 ( مصوبۀ شمارۀ۳)ماده  «۱۱»و  «۲»بندهای  ،شود. با توجه به مراتبشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیمی

درمانی خصوصی و فضای مسقف بهداشتی و  سساته مؤشورای اسالمی شهر مشهد ک ۲۳/۵/۱۳۸۶-/ش۱۸۶۱/۳

برداری تجاری تلقی کرده است، خالف قانون و خارج از خدماتِ مجوز بهره کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای

قانون تشکیالت و » (۸۸)و ماده  (۱۲)ماده  «۱»شود و مستنداً به بند حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می

 .شودابطال می ۱۳۹۲مصوب سال  «یدادرسی دیوان عدالت ادارنآیی

 

 



 

۵۱ 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۳/1/13۳2 مورخ 27 دادنامۀ شمارۀ 

کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر ر، دای«قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۴»بند  ل تبصرۀکه مطابق ذینبا توجه به ای

شود و تجاری محسوب نمی استفادۀ مالک لۀوسیبه اسناد رسمی، ازدواج، طالق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی

مورد اعتراض  مصوبۀ «۱۱»تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ربرداری به وجود پارکینگ در اماکن غین نوع بهرهای

که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طالق، روزنامه و دفاتر مهندسی را 

ابطال  «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)ماده  «۱»بند  استنادبهباشد و مخالف قانون می ،زامی کرده استال

 شود.می

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۳/۵/13۳1مورخ  2۶2 دادنامۀ شمارۀ 

فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان  مقرر شده است: ۱۳۶۶مصوب سال  «قانون محل مطب پزشکان»که در ننظر به ای

رف های مسکونی و تجاری بالمانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حِرف وابسته در ساختمانحِ

 ، لذا مصوبۀمدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود لۀوسیق آن بهوابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادی

قانون » (۴۲)و ماده  (۱۹)شود و مستنداً به بند یک ماده ع تشخیص داده میمورد شکایت خارج از صالحیت مرجع وض

 .شودابطال می «دیوان عدالت اداری

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۰/12/13۰7مورخ  ۰72 دادنامۀ شمارۀ 

 رف وابسته در، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان ح۱۳۶۶ِمصوب  «قانون محل مطب پزشکان» واحدۀطبق ماده

 (۵۵)ماده  «۲۴»ذیل بند  موجب قسمت آخر تبصرۀبالمانع است و به ملکی و اجاری های مسکونی و تجاریِساختمان

 تجاری عنوان استفادۀور بهکردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکردای ،«قانون شهرداری»

عالی کشور نیز که در مقام وانعمومی دیهیئت ۱۴/۷/۱۳۷۱مورخ  ۵۷۶ محسوب نشده است و حسب دادنامۀ شمارۀ

و  خدمت علمی و تخصصی پزشکی عرضۀ شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای ه انشارویجاد وحدتای

 ن مصوبۀ شمارۀگردد. بنابرایشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیبیماران مورد استفاده واقع می معالجۀ

/ش ۳۱۶۵/۲ مصوبۀ شمارۀ «۴»بند  شهر مشهد موضوع اصالح تبصرۀ شورای اسالمی ۱۱/۷/۱۳۸۵/ش مورخ ۳۶۱۱/۲

لحاظ ور بهسکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکدر صورت عدم» :که مقرر داشته است ۲/۶/۱۳۸۵مورخ 

وز، حقوق برداری و صدور مجبهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره عنوان استفادۀبه ضوابط شهرسازی

خصوص الزام لحاظ وضع قاعدۀ آمره در، به«محاسبه و اخذ گردد برداری بهداشتی، درمانیمبنای بهرهبر شهرداری

در صورت  برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونیپزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره

قانون اساسی  ۱۷۱و مستنداً به قسمت دوم اصل  شودخالف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می ،سکونت در آنعدم

ابطال  ،۱۳۸۵مصوب  «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)یک و بند یک ماده  ران و مادۀجمهوری اسالمی ای

 گردد.می

 

 



 

۵1 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 4/1۱/1372مورخ  171 دادنامۀ شمارۀ 

 از مندرجات پروانۀ جواز تخطیدر باب عدم« قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۴»ذیل بند  اق عبارات تبصرۀسی

أجر و صراحت منطوق تجاری توسط مالک یا مسترکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرساختمانی و دای

کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و ردای …» :مذکور که مقرر داشته قسمت آخر تبصرۀ

مفید  ،«شودتجاری محسوب نمی ن قانون استفادۀمالک از نظر ای لۀوسی]به[ دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی 

 ۀ شمارۀن دادنامبنابرای ،اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است

موافق اصول و  ،باشدکه متضمن این معنی می ۷۲/۴۶۳کالسه  وان در پروندۀششم دی شعبۀ ۱۲/۷/۱۳۷۲مورخ  ۶۲۴

در موارد  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۲۱)قسمت آخر ماده  استنادبهشود. این رأی موازین قانونی تشخیص داده می

 االتباع است.مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزم



 

۵2 

 

 ۹ رویۀ قضایی

 استقرار مدارس غیردولتی

 در فضاهای غیرآموزشی

 در مناطق و محالت مختلف( نامۀ استقرار مدارس غیردولتی( آیین۴)ماده )



 

۵2 

 طرح بحث

دولتی مدارس غیر، استقرار «دولتی در مناطق و محالت مختلفنامۀ استقرار مدارس غیرآیین»( 4اساس ماده )بر

پرورش بالمانع وی با رعایت ضوابط و مقررات آموزشآموزشوزشی و غیردر فضاهای )عرصه و اعیان( با کاربری آم

 است.

 نکات کلیدی
طبق ضوابط فنی و ایمنی برمدارس غیردولتی باید در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محالت مختلف  .1

 د.اندازی شونکشور و ضوابط شهرسازی و معماری، تأسیس و راهسازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

  غیردولتی در مناطق و محالت مختلفاستقرار مدارس  نامۀآیین»( 1ماده ) «الف»مستند: بند.» 

شورای نظارت  ،هادولتی و صدور مجوز استقرار آنز هر محله یا منطقه به مدارس غیرمرجع تشخیص نیا .2

 است.استان 

  :غیردولتی در مناطق و محالت مختلفاستقرار مدارس  نامۀآیین»( 2ماده )مستند.» 

های تحصیلی و اساس دورهی با یکدیگر و با مدارس دولتی را برشعاع دسترسی حد فاصل مدارس غیردولت .3

 کند.شورای نظارت استان تعیین می موضوعات،آموزان و سایر جنسیت دانش

  :غیردولتی در مناطق و محالت مختلفاستقرار مدارس  نامۀآیین»( 3ماده )مستند.» 

های مختلف تحصیلی در یک ساختمان با درب ورودی و حیاط دولتی با دورهزمان مدارس غیراستقرار هم .4

 است.مشترک ممنوع 

  :غیردولتی در مناطق و محالت مختلفاستقرار مدارس  نامۀآیین»( 7ماده )مستند.» 

پرورش )سازمان ود وزارت آموزشجهت احداث فضای آموزشی که به تأیی مؤسسان ۀشدهئهای ارانقشه .۵

های کشور نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( رسیده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداری

 شده خواهد بود.ادسازمان ی ۀعهدز بهشده نیهئارا ۀبا نقش . نظارت بر امر انطباق احداث مدارس غیردولتیاست

 غیردولتی در مناطق و محالت مختلفاستقرار مدارس  نامۀآیین»( ۶ماده ): مستند.» 

 ضاهای مسکونی یا غیرآموزشی شود.تواند مانع تأسیس مراکز آموزشی در فشهرداری نمی .۶

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت ۳/3/13۳۶مورخ  2۱۵ دادنامۀ شمارۀمستند 

کمیسیون مشاغل مزاحم  در صالحیت آموزشیدر فضاهای غیراستقرار مدارس غیردولتی رسیدگی به موضوع  .7

 نیست. «قانون شهرداری»( ۵۵ماده ) «2۱»موضوع بند 
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 متن مستندات
  دولتی در مناطق و محالت مختلفراستقرار مدارس غی ۀنامنآیی» (7( تا )1)مواد» 

 روند:میکار مشروح مربوط به نامه اصطالحات زیر در معانیندر این آیی -۱ماده 

دولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محالت مختلف طبق رغی ۀمدرس اندازیس و راهاستقرار: تأسی -الف

 .سازی و معماریشور و ضوابط شهرضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ک

شورای نظارت  ،هامجوز استقرار آن دولتی و صدوررمرجع تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس غی -۲ماده 

 باشد.استان می

های تحصیلی و اساس دورهبر دولتی با یکدیگر و با مدارس دولتیرشعاع دسترسی حد فاصل مدارس غی -۳ماده 

 گردد.جنسیت دانش آموزان و سایر موارد توسط شورای نظارت استان تعیین می

ت ضوابط صه و اعیان( با کاربری آموزشی و غیرآموزشی با رعایاستقرار مدارس غیردولتی در فضاهای )عر -۴ماده 

 پرورش بالمانع است.وو مقررات آموزش

طراحی ۀ نامنجوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت آیی -۵ماده 

جهیز مدارس کشور و واحدهای تابع صورت یابی فضاهای آموزشی از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تو ضوابط مکان

 پذیرد.می

پرورش )سازمان د وزارت شده جهت احداث فضای آموزشی توسط مؤسسان که به تأییهئهای ارانقشه -۶ماده 

باشد. های کشور مینوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( رسیده باشد، مبنای صدور مجوز احداث در شهرداری

 شده خواهد بود.ادسازمان ی ۀعهدز بهشده نیهئارا ۀبا نقش احداث مدارس غیردولتینظارت بر امر انطباق 

های مختلف تحصیلی در یک ساختمان با درب ورودی و حیاط زمان مدارس غیردولتی با دورهاستقرار هم -۷ماده 

 باشد.مشترک ممنوع می

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۳/3/13۳۶مورخ  2۱۵ دادنامۀ شمارۀ 

اعالم کرده  ۲۴/۶/۱۳۹۴-۳۳۱۶/۱۱۲/۹۴ موجب نامۀ شمارۀنگهبان به مقام دبیر شورایه قائمالف: با توجه به اینک

دوم شورای اسالمی شهر تنکابن را خالف موازین شرع وسی مصوبۀ جلسۀ «۳»است که فقهای شورای نگهبان بند 

قانون تشکیالت و » (۸۷)و ماده  (۸۴)اده م (۲)اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ص ندادهتشخی

م بر حک ،و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ۱۳۹۲مصوب سال  «داردسی دیوان عدالت ادارینآیی

قانون » (۷۱)ب: نظر به اینکه در ماده  شود.مغایرت با موازین شرعی صادر و اعالم میابطال مصوبه از بعد عدمعدم

وظایف شوراهای  ،۱۳۷۵مصوب سال  «انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهردارانتشکیالت، وظایف و 

این  ابن از جملۀدوم شورای اسالمی شهر تنکوسی مصوبۀ جلسۀ «۳»شده و تصویب حکم مقرر در بند  حصااسالمی ا

 «۱»مستند به بند  ،ی تنکابنبودن از حدود اختیارات شورای اسالملحاظ خارجور بهمذکن مصوبۀ مصادیق نیست، بنابرای

 شود.ابطال می ۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت ادارینقانون تشکیالت و آیی» (۸۸)و ماده  (۱۲)ماده 



 

۵4 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 27/۵/13۳3مورخ  ۳۶2 دادنامۀ شمارۀ 

موظف شده است از ایجاد و تأسیس ، شهرداری ۱۳۴۵اصالحی سال  «قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۱»مطابق بند 

جلوگیری  ،موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است از انحا نحویه بهاماکن ک ۀکلی

ها را تعطیل کند و آن ،کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد

 ها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قانونی، در رسیدگیاگر الزم شود آن

انتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری ربه فعالیت مدارس غیه مربوطفعلی ک وضوع تعارض آرایم به پروندۀ

ه موجب بروز که مصادیق اماکن و مشاغلی کناین، با توجه به ایبرنبوده است و عالوه یدگیصالح به رس ،اندس شدهتأسی

« قانون شهرداری» (۵۵)ماده  «۲۱»در بند  ،صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی استمزاحمت و سرو

شود، مذکور به ذهن متبادر نمی هایعنوان فعالیتت مدارس بهفعالی ،هاصورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنبه

عنوان ت مدرسه را بهکه فعالی ۱۸/۵/۱۳۸۹-۱۳۳۸ به شمارۀ دادنامۀ دیوان عدالت اداری ۲۷ شعبۀ بنابراین رأی

صحیح و موافق مقررات تشخیص  ،را ابطال کرده است (۵۵)ماده  «۲۱»مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند 

 «دادرسی دیوان عدالت ادارینقانون تشکیالت و آیی» (۸۹)و ماده  (۱۲)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی می

 االتباع است.الزمبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه  ،۱۳۹۲مصوب سال 



 

۵۵ 

 

 ۱۱ رویۀ قضایی

 پلمپ واحدهای صنفی

 



 

۵۵ 

 طرح بحث

ند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا ا، افراد صنفی موظف«کشور قانون نظام صنفی» (12)موجب ماده به

، پروانۀ کسب «کشور قانون نظام صنفی» (۵)اساس ماده اخذ کنند و برکسب  ، پروانۀاشتغال به کسب و حرفه

فراد صنفی برای محل مشخص یا یا اکار یا حرفه به فرد وبکس منظور شروع و ادامۀعبارت است از مجوزی که به

نامۀ اجرایی نحوۀ موجب آییناحل و شرایط الزم جهت صدور پروانۀ کسب بهشود. مرکسب معین داده می وسیلۀ

 کسب تبیین شده است. صدور و تمدید پروانۀ

ب موج، بهکسب دائم یا موقت نداشته باشد که محل دایرشدۀ هر شخص حقیقی یا حقوقی، پروانۀدرصورتی

د. هر فرد صنفی که واحد شوقانون مذکور، با اعالم اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می (27)ماده 

رسیدگی به این شکایات  ،بعدی واند به کمیسیون نظارت شکایت کند و در مرحلۀتشود، میکسب وی تعطیل می

 .استدر صالحیت دیوان عدالت اداری 

 نکات کلیدی
ند قبل از تأسیس هر نوع ا، افراد صنفی موظف«کشور قانون نظام صنفی» (27)و  (12)، (۵)موجب مواد به .1

منوط به مجوز قانونی ند و شروع فعالیت واحد صنفی کن اخذپروانه  ،واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه

 ت بدون پروانۀنشده است، مطابق قانون فعالیکه پروانه به نام متصدی واحد صنفی صادر ادامیلذا م است؛

 پلمپ آن را دارد. صالحیتاماکن نیروی انتظامی با گزارش اتحادیه،  شر مجاز نیست و ادارۀمتصدی و مبا

کسب  حدهای صنفی متخلف را که دارای پروانۀ، وا«کشور قانون نظام صنفی» (2۰)ماده  (1)مطابق تبصره  .2

 د.نکربط تعطیل میذی با اعالم اتحادیۀنیروی انتظامی ، نیستند

شوند، ، واحدهای صنفی متخلفی که پلمپ می«کشور قانون نظام صنفی» (2۰)ماده  (2)براساس تبصره  .3

قانون »( 1۱ماده )« 2»بند ر توانند به کمیسیون نظارت شکایت کنند و آرای کمیسیون مذکور برابمی

 .استشکایت در دیوان عدالت اداری ، قابل«عدالت اداری دادرسی دیوانتشکیالت و آیین

 های صنفی.نه اتحادیه ،اماکن نیروی انتظامی است پلمپ محل فعالیت، در صالحیت ادارۀ صدور اخطار برای .4

 «14»و بند  137۵مصوب  «پزشکیقانون آموزش مدوام جامعۀ ر» (1)ماده  (3)موجب قسمت اخیر تبصره به .۵

، صدور پروانۀ اشتغال به حِرف «قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» (1)ماده 

قانون »رف از شمول احکام کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و این حِ پزشکی برعهدۀ

 اند.اشتغال خارج درخصوص پروانۀ« کشور نظام صنفی



 

۵۶ 

 عمومی هیئت 4/3/13۳4مورخ  1۳۳شمارۀ و  1۰/۳/13۰7مورخ  ۶4الی  ۵۶ های شمارۀمستند: دادنامه

 دیوان عدالت اداری.

 متن مستندات
 کشور قانون نظام صنفی» (2۰( و )27(، )12، )(۵) وادم» 

کار یا حرفه به فرد یا وکسب ۀادام منظور شروع واست که طبق مقررات این قانون به : مجوزیکسب ۀپروان -۵ماده 

 .شودمی داده کسب معین ۀفراد صنفی برای محل مشخص یا وسیلا

 ۀبه اخذ پروانحرفه، نسبت کسب وند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال بهاافراد صنفی موظف -۱۲ماده 

 .کسب اقدام کنند

تصویب این قانون توسط  تاریخ کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از ۀصدور پروان ۀنامینیآ -۱تبصره 

کل نظارت بر شت، درمان و آموزش پزشکی و ادارهبهدا کشور، هایوزارتخانهعالی نظارت با کسب نظر هیئت ۀدبیرخان

 .ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسیدصنفی مراکز استان امور اماکن عمومی ناجا و مجامع

ند ظرف مدت اکنند، موظفمی استعالم هاها برای صدور پروانه کسب از آنهایی که اتحادیهدستگاه ۀکلی -۲تبصره 

نظر  ۀمنزلنظر در مهلت مقرر بهاعالمرا اعالم دارند. عدم ی خودینها نظر قطعی و ،پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم

 .مثبت است

یا چند محل کسب  رای یکب کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی ۀصدور بیش از یک پروان -۳تبصره 

 .بالمانع است

ولیت امور ئمشترک مس طوربه صورت مشترک اداره کنند،د صنفی را بهکه چند نفر، یک واحدرصورتی -۴تبصره 

 د.دار خواهند بوواحد را عهده

 .بار الزامی است کسب هر ده سال یک ۀتمدید اعتبار پروان -۵تبصره 

موقت برای آن صادر نشده  دائم یا کسب ۀهر شخص حقیقی یا حقوقی که پروان ۀوسیلمحل دایرشده به -۲۷ماده 

 .گرددمی پپلم طریق نیروی انتظامی باشد، با اعالم اتحادیه رأساً از

شود تا کاالهای موجود در می داده شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلتمحل دایر پقبل از پلم -۱تبصره 

 .محل را تخلیه کند

های مزبور را بشکنند و محل را شده در اجرای این قانونعطیلت هایمهر محلویا الک پکه پلمکسانی -۲تبصره 

های مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند مجازات به برای کسب مورد استفاده قرار دهند، نحوی از انحابه

 .شد

 .صنفی نخواهد شد یک از حقوقپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ -۳تبصره 



 

۵7 

یب وزیر ای که به تصونامهینیآ درج مندرموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل  واحد صنفی تنها در -۲۸ماده 

 :گرددماه تعطیل میشش تا طور موقت از یک هفتهبازرگانی خواهد رسید، به

کمیسیون نظارت  گردیده یا قید کسب ۀر محل کسب، غیر از آنچه در پرواناشتغال به شغل یا مشاغل دیگر د -الف

 .مجاز شمرده است

که به تشخیص  از صنوفی دستهحداقل به مدت پانزده روز برای آنتعطیل محل کسب بدون دلیل موجه  -ب

 .شودمی کنندهنظارت موجب عسر و حرج برای مصرف عالیهیئت

 .بودن دلیل با مجمع امور صنفی استهتشخیص موجّ -تبصره

نظارت تعیین شده  مصوب کمیسیون ۀنامینیاتحادیه براساس ضوابطی که در آپرداخت حق عضویت به عدم -ج

 .است

ها به واحدهای اتحادیه ۀوسیلعالی و کمیسیون نظارت که بهاجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئتعدم -د

 .صنفی ابالغ شده است

 .مجمع امور صنفی است ۀاجرا برعهدتشخیص عدم -تبصره

 .موجب این قانونتکالیف واحدهای صنفی بهرای اجعدم -ه

 .آیدعمل میانتظامی به تعطیل موقت واحد صنفی با اعالم اتحادیه، رأساً از طریق نیروی -۱تبصره 

شکایت کند. نظر  نظارت تواند به کمیسیونمی ،شودهر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می -۲تبصره 

تواند فرد صنفی می ،است. در صورت اعتراض االجراالزم هفته اعالم خواهد شد،کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو 

 .مراجعه کند صالح قضاییبه مراجع ذی

اتحادیه یا مراجع دیگر،  مجوز ه بااثر تعطیل غیرموجّ شده به واحد صنفی درجبران خسارات وارد -۳تبصره 

 .تاس دهندهدستور ۀاستناد نظر کمیسیون نظارت، برعهدبه

  پزشکی قانون آموزش مداوم جامعۀ» (1)ماده  (3)تبصره» 

هستند و خدماتی مانند  نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کارپزشکی که به ۀهای وابستشاغالن حرفه ۀکلی -۳تبصره 

مشموالن قانون  ۀنمایند و کلیه میئعینک طبی ارا ساخت اندام مصنوعی و ساخت بخشی، فیزیوتراپی،مامایی، توان

های موظف به شرکت در دوره -۱۳۳۴مصوب -آشامیدنی دارویی و مواد خوردنی و به مقررات امور پزشکی ومربوط

 .ها استشرکت در این دوره گواهیئۀ به ارامنوطها کار آن ۀند و صدور و تجدید مجوز یا پروانآموزش مداوم هست خاص

  درمان و آموزش پزشکیوظایف وزارت بهداشتقانون تشکیالت و » (1)ماده  «14»بند ،» 

 :ند ازاوظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارت -۱ماده 

... 

 .پزشکی ۀرف پزشکی و وابستاشتغال صاحبان حِ ۀصدور پروان -۱۴

 

 



 

۵۰ 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 4/3/13۳4مورخ  1۳۳ دادنامۀ شمارۀ 

، ساخت عینک ۱۳۷۵مصوب سال  «پزشکی ۀقانون آموزش مداوم جامع» (۱)ماده  (۳)که طبق تبصره نظر به این

 (۱)ماده  «۱۴»قانونی مذکور و بند  ۀپزشکی تعریف شده است و براساس قسمت اخیر تبصر ۀرف وابستطبی جزء حِ

پزشکی  ۀرف وابستاشتغال به حِ ۀ، صدور پروان«قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

قانون نظام » (۲)ذیل ماده  ۀر گرفته است و براساس حکم تبصروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرا ۀبرعهد

رف از شمول احکام گونه حِاین، عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۱۸/۹/۱۳۸۷مورخ  ۶۴الی  ۵۶ ۀو رأی شمار «صنفی

اً در عنه که مفادمعترضٌ ۀباشند، بنابراین نامخدمت خارج می ۀارائاشتغال برای  ۀی قانون نظام صنفی در مورد پروانکل

الذکر مغایـر قوانین فوق ،خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته ۀارائ ،الشمولعام ۀآمر ۀقالب قاعد

مصوب  «عدالت اداریدیوان  دادرسیقانون تشکیالت و آیین» (۸۸)و مـاده  (۱۲)مـاده  «۱»است و مستند بـه بند 

 شود.ابطال می ۱۳۹۲سال 

 

 

 

 

 



 

۵۳ 

 

 ۱۱ رویۀ قضایی

ها و نحوۀ رسیدگی به نظام حقوقی چاه

 شکایات مربوط در دیوان عدالت اداری

 



 

۵۳ 

 طرح بحث

وزارت نیرو موظف ، 13۰۳مصوب  «برداریبهره های آب فاقد پروانۀتکلیف چاهنون تعیینقا» واحدۀموجب مادهبه

های چاه ۀپس از ابالغ این قانون، برای کلیتمام  نفعان، طی دو سالِرسانی فراگیر و مؤثر به ذیاست ضمن اطالع

وزارت و  شده حفر ۱۳۸۵قبل از پایان سال های کشور که دشت ۀواقع در کلی ۀفاقد پروان آب کشاورزی فعالِ

با و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و  باشند کردهشناسایی آن را استانی  ۀهای تابعنیرو و دستگاه

توسط  آبیاری تحت فشار یبه اجرامشروط ،اضرار به دیگران و عمومعدمو  های مجازرعایت حریم چاه

 .کندبرداری صادر بهره ۀپروان ،متقاضی

این قانون  یاز اجرا وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختالفات ناشیاین قانون،  (۵)موجب تبصره به

کمیسیون رسیدگی به امور »، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان 13۶1 مصوب «آب ۀقانون توزیع عادالن»و 

سازمان جهاد کشاورزی  ۀیه، یک نفر نمایندئقضا ۀب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قومرک« های زیرزمینیآب

ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل آب منطقهشرکت  ۀحکم رئیس سازمان و یک نفر نماینداستان با 

کند. قاضی عضو کمیسیون صادر میرا . رأی الزم کنند را بررسیهای شکایات اشخاص علیه دولت پرونده تادهد 

 پذیر است.در دیوان عدالت اداری تجدیدنظر ،مذکور شدۀاحکام صادر

های آبشرایط الزم جهت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور 

 زیرزمینی در دیوان عدالت اداری

برداری بهره های آب فاقد پروانۀتکلیف چاهواحدۀ قانون تعیین( ماده۵)موضوع ابتدائاً در کمیسیون تبصره  .1

 شکایت باشد. ه باشد و تصویر رأی کمیسیون ضمیمۀرسیدگی و رأی صادر شد

 د.ماهه، در دیوان عدالت اداری اعتراض شودر فرجۀ قانونی سه .2

  :دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (1۶)ماده  (2)تبصره مستند.» 

نام شاکی نباشد، سند که رأی کمیسیون بهصورتیشده باشد و درنام شاکی صادر رأی کمیسیون مذکور به .3

 .شودملکیت چاه ارائه 
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 نکات کلیدی
صورتی است ، صدور پروانۀ در«برداریبهره فاقد پروانۀهای آب تکلیف چاهقانون تعیین» واحدۀموجب مادههب .1

 که:

 حفر شده باشد؛ 13۰۵چاه قبل از سال  -الف

)یا دالیل و مدارکی ارائه شود که چاه  ندباش کردهاستانی شناسایی  های تابعۀوزارت نیرو و دستگاهرا چاه  -ب

 ؛حفر شده است( 13۰۵قبل از سال 

 نباشد؛ب اضرار به دیگران و عموم موج -ج

 .انجام شودصورت تحت فشار آبیاری به -د

ق و بدون تصریح به شرایط مصرح در صورت مطلهای غیرمجاز بهبرداری برای چاهبهره کم به صدور پروانۀح .2

 است. خالف قانون «برداریبهره های آب فاقد پروانۀتکلیف چاهقانون تعیین»

 ومی دیوان عدالت اداری.عمهیئت ۳/2/13۳2مورخ  ۰7 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

از تاریخ تصویب ، «برداریبهره های آب فاقد پروانۀتکلیف چاهقانون تعیین» واحدۀ( ماده۵موجب تبصره )به .3

های برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ،در محاکم عمومی شدهطرح دعاوی اشخاص علیه دولتِ ۀاین قانون، کلی

 .احاله خواهد شد «های زیرزمینیرسیدگی به امور آب»

 صالحیت دیوان عدالت اداری است. در ،های زیرزمینیهای رسیدگی به امور آباعتراض به آرای کمیسیون .4

 دیوان عدالت اداری.عمومی هیئت ۵/۵/13۳4مورخ  ۵۳۱ مستند: دادنامۀ شمارۀ  

تکلیف تعیینقانون »اساس ای درخصوص آب، بررسیدگی به هرگونه اختالف بین مردم و شرکت آب منطقه .۵

ی استثنا؛ بهقانون مذکور خواهد بود واحدۀ، در صالحیت کمیسیون ماده«برداریهای آب فاقد پروانۀ بهرهچاه

رسیدگی ابتدایی باید در مراجع دیگری صورت گیرد. )مثالً صدور  ،خاص قانونی جایگاه موجببهکه موضوعاتی

 پروانه(

این کمیسیون رأی ر پروانه طرح شود و اعتراض به د در کمیسیون صدوبای ئاًها ابتدادرخواست پروانه برای چاه .۶

 های زیرزمینی است.در صالحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب

های آب چاه، «برداریهای آب فاقد پروانۀ بهرهتکلیف چاهنامۀ اجرایی قانون تعیینآیین» (1۱)براساس ماده  .7

اجرایی فصل  ۀنامآیین» (24ز جمله ماده )ا ،قوانین و مقررات مربوطاساس دستور قضایی و ه برفاقد پروانه ک

های آب فاقد تکلیف چاهتعیین قانون»االجراشدن الزم پیش از ،13۶3مصوب  «دوم قانون توزیع عادالنه آب

 شوند.نامه نمیمشمول این آیین اند،المنفعه شدهر و مسلوبپٌ ،«برداریپروانۀ بهره
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 متن مستندات
 «13۰۳مصوب  «برداریبهره های آب فاقد پروانۀتکلیف چاهنون تعیینقا 

پس از ابالغ تمام  نفعان، طی دو سالِرسانی فراگیر و مؤثر به ذیوزارت نیرو موظف است ضمن اطالع -واحدهادهم

های کشور که قبل از پایان سال دشت ۀواقع در کلیۀ فاقد پروان های آب کشاورزی فعالِچاه ۀاین قانون، برای کلی

ند و براساس ظرفیت آبی استانی شناسایی شده باش ۀهای تابعهجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه ۱۳۸۵

آبیاری تحت فشار  یمشروط به اجرا ،اضرار به دیگران و عموممجاز و عدمهای و با رعایت حریم چاه دشت مرتبط

 .برداری صادر نمایدبهره ۀپروان ،توسط متقاضی

های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان آب ۀمنظور صیانت از سفربه -۱ تبصره

وشمند برای تحویل حجمی آب در به نصب کنتورهای هسال پس از تصویب این قانون نسبت ها، حداکثر طی دوچاه

 .های آب کشاورزی اقدام نمایدچاه ۀکلی

 جوییِاین قانون و از محل منابع صرفهوزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب  -۲ تبصره

های آب کشاورزی چاه ۀکردن کلیبه برقیاین قانون، نسبت یناشی از اجرا های فسیلیِحاصل از کاهش مصرف سوخت

 .اقدام نماید

چاه توسط  ۀبه نبود تخلف از مفاد پروانبار، مشروطند هر سه سال یک اای مکلفهای آب منطقهشرکت -۳ تبصره

 .های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نمایدبرداری چاهبهره ۀبه تمدید پروانکان، نسبتمالک یا مال

ند ظرف سه ماه پس از اهای حفاری در سراسر کشور موظفاشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه ۀکلی -۴ تبصره

تردد  نقل ووت و سپس به حملها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافای استانهای آب منطقهاز شرکتابالغ این قانون، 

های نقل و یا تردد دستگاهوانتظامی موظف به جلوگیری از حمل شده، نیرویمهلت تعیین یاقدام نمایند. پس از انقضا

 .باشدفاقد مجوز و کارت تردد می

مدت  های حفاری متخلف بهبه توقیف دستگاههمکاری نیروی انتظامی نسبت همچنین وزارت نیرو موظف است با

 .مالک آن اقدام نماید ۀگاه )پارکینگ( با هزینفماه و حمل آن به توقّشش

 .باشد( این قانون می۵کمیسیون مندرج در تبصره ) ۀبه اعتراض مالکین در این خصوص برعهدرسیدگی 

آب  ۀناین قانون و قانون توزیع عادال یوزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرا -۵ تبصره

ب از یک نفر مرک« های زیرزمینیکمیسیون رسیدگی به امور آب»، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان ۱۳۶۱ مصوب

حکم رئیس سازمان و یک نفر ستان با سازمان جهاد کشاورزی ا ۀیه، یک نفر نمایندائقض ۀقاضی با حکم رئیس قو

های شکایات به بررسی پروندهکیل دهد و نسبتای استان با حکم مدیرعامل شرکت تششرکت آب منطقه ۀنمایند

 .گردداشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی الزم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می
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 موجب تبصره. ]بهباشدتجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میر ظرف بیست روز پس از ابالغ قابلمذکو ۀاحکام صادر

افزایش پیدا کرده سه ماه به ، مهلت اعتراض «عدالت اداری دادرسی دیوانقانون تشکیالت و آیین» (۱۶)ماده  (۲)

 است.[

برای اتخاذ تصمیم به این  ،مطروحه در محاکم عمومی دعاوی اشخاص علیه دولتِ ۀاز تاریخ تصویب این قانون، کلی

 .ها احاله خواهد شدکمیسیون

 .باشدای مستقر میهای آب منطقهاین کمیسیون در شرکت ۀدبیرخان

های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی جایی چاههاز تاریخ تصویب این قانون هرگونه جاب -۶ تبصره

به رعایت اراضی مالک و مشروط ۀچاه و حداکثر در محدود ۀاست، صرفاً در اراضی آبخور اولی گردیده و یا خشک شده

های ذیل آن و با تشخیص آب و تبصره ۀرایی فصل دوم قانون توزیع عادالناج ۀنامآیین( ۱۱سایر ضوابط ماده )

 .باشدها مجاز میهای رسیدگی به صدور پروانهکمیسیون

های نیرو و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ،اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ ۀنامآیین -۷ تبصره

 .رسدوزیران میجهاد کشاورزی به تصویب هیئت

 ( 1۱ماده )«13۳۱مصوب  «برداریبهره ای آب فاقد پروانۀهتکلیف چاهنامۀ اجرایی قانون تعیینآیین 

 وزیرانهیئت

 (۲۴ز جمله ماده )ا ،اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوطه برپروانه ک کشاورزی فاقد های آبچاه

ر و پُ ،شدن قانوناالجراتا زمان الزم -۱۳۶۳مصوب -ب آ ۀع عادالناجرایی فصل دوم قانون توزی ۀنامآیین

 شوند.نامه نمیمشمول این آیین اند،المنفعه شدهمسلوب

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۳/2/13۳2مورخ  ۰7 دادنامۀ شمارۀ 

 ۀ، صدور پروان۲۳/۴/۱۳۸۹مصوب  «برداریبهره ۀهای آب فاقد پروانتکلیف چاهقانون تعیین» ۀاحدوالف: در ماده

شرایط موکول های کشور به تحقق دشت ۀفاقد پروانه، واقع در کلی های آب کشاورزی فعالِچاه ۀبرداری برای کلیبهره

بخش  ۀکارگروه توسع ۲۳/۱۱/۱۳۹۱-ن۴۷۷۵۴/ت۲۲۹۱۱۷ ۀشمار ۀمصوب «۷»ردیف  «ز»ر بند که دشده است. نظر به این

صریح به شرایط مصرح در قانون صورت اطالق و بدون تهای غیرمجاز بهبرداری برای چاهبهره ۀکشاورزی، صدور پروان

شده، مغایر حکم مقنن شرح یادمصوبه به «۷»ردیف  «ز»د گرفته است، بنابراین اطالق بن گفته، مورد تصویب قرارپیش

 .شودابطال می «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)ماده  «۱»است و با استناد به بند 

های آب ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقهها به شرکتقانون تبدیل ادارات کل امور آب استان»ب: در 

، امور ۲۶/۱۲/۱۳۸۳مصوب  «ربطای استان ذیبرمی گیرد به شرکت آب منطقهیک استان را درای که بیش از منطقه

منابع آب،  ۀریزی توسعگذاری و برنامههای آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستحاکمیتی از قبیل مدیریت حوضه

 ۀعهدکماکان به ،اقتصادی آب تعیین ارزشای و حوضهمختلف مصرف آب، انتقال بینهای تعیین تخصیص و سهم بخش

-ن۴۷۷۵۴/ت۲۲۹۱۱۷ ۀشمار ۀمصوب «ی»و قرار داده شده است. نظر به اینکه موارد مصرح در بند وزارت نیر

گفته است، بنابراین تفویض اختیار امور حاکمیتی امور حاکمیتی مذکور در قانون پیشمصادیق ۀ از جمل ،۲۳/۱۱/۱۳۹۱
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قانون دیوان » (۴۲)و ماده  (۱۹)ماده  «۱»باشد، مغایر قانون است و با استناد به بند میکه منحصراً در اختیار وزارت نیرو 

 .شودابطال می ۲۳/۱۱/۱۳۹۱-ن۴۷۷۵۴/ت۲۲۹۱۱۷ ۀمصوب «۷»ردیف  «ی»بند  ،«عدالت اداری

برداری از بهره ۀ، تخصیص و اجاز۱۶/۱۲/۱۳۶۱مصوب  «آب ۀقانون توزیع عادالن» (۲۱)که در ماده ج: با توجه به این

 «ج»منحصراً با وزارت نیرو اعالم شده است، بند  ،منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد

 ۀحاکمیتی وزارت نیرو را از جمل ۀاز این حیث که وظیف ،۲۳/۱۱/۱۳۹۱-ن۴۷۷۵۴/ت۲۲۹۱۸۶ ۀشمار ۀمصوب «۲»ردیف 

باشد و با استناد ها تعیین کرده است، مغایر قانون اخیرالذکر میبخش کشاورزی استان ۀوظایف ستادهای اجرایی توسع

 .شودابطال می «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)ماده  «۱»به بند 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۵/۵/13۳4مورخ  ۵۳۱ دادنامۀ شمارۀ 

، ۱۳۹۲مصوب  «دادرسی دیوان عدالت اداریآیینقانون تشکیالت و » (۱۱)ماده  «۲»با عنایت به اینکه مطابق بند 

هایی مانند های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونو تصمیمات قطعی هیئت ایات از آرارسیدگی به اعتراضات و شک

منحصراً از ، هاقانون شهرداری (۱۱۱)های مالیاتی، هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده کمیسیون

عدالت اداری احصا شده است و  صالحیت و حدود اختیارات دیوان از جملۀ ،هاقوانین و مقررات یا مخالفت با آنحیث 

با احراز صالحیت خود به  ،۶/۲/۱۳۹۳مورخ  ۹۳۱۹۹۷۱۹۱۱۸۱۱۷۲ م دیوان عدالت اداری در رأی شمارۀهشت شعبۀ

 ،دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته است، رأی مذکور در حد صالحیت شعبۀموضوع خواسته رسیدگی کرده 

قانون تشکیالت و » (۸۹)و ماده  (۱۲)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می

برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در  ،۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریآیین

 االتباع است.الزم موارد مشابه
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 ۱۲ رویۀ قضایی

( قانون حفاظت و ۳۳کمیسیون ماده )

 ها و مراتعبرداری از جنگلبهره
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 طرح بحث

مصوب « ها و مراتع کشوربرداری از جنگل( اصالحی قانون حفاظت و بهره33ماده )قانون اصالح »موجب به

های غیرکشاورزی مندرج در پروری و سایر طرحهای کشاورزی و داماجرای طرحمنظور نظارت بر ، به1/۶/13۰۰

نامۀ آیین»( 32( و )31های موضوع مواد )( این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح31ماده )

صوب م اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران یقانونی واگذاری و احیا اصالح الیحۀ قانونی اجرایی الیحۀ

شود و در مصادیق نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل مینفرۀ پنج در هر استان هیئت ،«31/2/13۵۳

گیری تصمیم «نیاسترداد زم» -۳ ای« مهلت نییو تع دیتمد» -۲ ای« فسخ» -۱ خالف بیّن، درخصوص

 هد کرد.خوا

 نفرۀ نظارتپنج هیئت
تغییر نظارت  نفرۀپنج نظارت به هیئت نفرۀسه ، هیئت1/۶/13۰۰براساس آخرین اصالحات این ماده در تاریخ 

 ند از:اکه اعضای آن عبارتکرده است 

 استان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی .1

 استان؛ مدیرکل منابع طبیعی .2

 مدیر امور اراضی استان؛ .3

 ؛تیار )حسب مورد(االختام برداری یا نمایندۀبهره گاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پروانۀرئیس دست .4

 .یک نفر کارشناس .۵

های غیرکشاورزی و تشخیص پروری و سایر طرحهای کشاورزی، دامبر اجرای طرح نظارتمنظور به این هیئت

 با اکثریت آرا د. تصمیمات این هیئتشودر هر استان تشکیل میها این طرحمجریان  هموجّ عذرو  تخلفیا  تعلل

، رسیدگی به «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین»( 1۱ماده ) «2»وجب بند ماست. بهمعتبر 

 اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

 ای از علل نقض آرای هیئت نظارت در دیوان عدالت اداریپاره

 یآرا از این رأی شکایت کند،داده و صاحب طرح در دیوان عدالت اداری رأی به فسخ زمین  که هیئتدرمواقعی

 توانند به علل زیر در شعب دیوان نقض شوند:مذکور می
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ه یا عذر موجّعیات؛ زیرا تشخیص تعلل یا تخلف دفا ماهه به مجری طرح جهت ارائۀ مهلت یک نشدناعطا .1

 . وی استمستلزم اخذ دفاعیات  ،مجری طرح

صادر کرده رأی  ،صاحب طرح باشد و هیئت نظارت بدون توجه به این مطلب خارج از ارادۀ ،تعهد ایفانشدن .2

 .باشد

 اجرای کامل طرح مصوب. .3

 نیافتن کامل مدت قرارداد.پایان .4

طور بهمجری طرح  که شودیا سبب تأخیر در اجرای آن منجر شده حالت یا وضعیتی به تعطیلی طرح  .۵

 ش نداشته باشد.مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن نق

 کلیدی نکتۀ

به فسخ و استرداد توأمان فسخ یا تمدید یا استرداد، حکم  درخصوصدلیل تصریح قانون به اختیار هیئت نظارت به

 .نداردمبنای قانونی  ،در یک پرونده

 اتمتن مستند

  ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»( 33) ( و31واد )ماز» 

که حجم  یلداغیآستارا تا گ ۀحوز یاجلگه یجنگل یمجاز است اراض یعیو منابع طب یکشاورزوزارت  -۳۱ماده 

کشور را براساس  یمل رمشجریمراتع غ زیمترمکعب باشد و ن ۱۱۱هکتار آن کمتر از  موجود در هر یدرختان سرپا

و مؤسسات  یکارو علوفه یمصنوع یهاو جنگل اتعمر به مزرعه و باغ و لیتبد یخواهد نمود، برا بیکه تصو ییهاطرح

استقرار  نیهمچن و انیآبز ریو سا یو پرورش انواع ماه دیتول ساتیمراکز و تأس جادیمربوط و ا عیو صنا یپروردام

و  یآموزش یهامدارس و مجتمع سیشهرک و احداث مسکن و تأس جادیمعادن و ا یبردارکارخانجات، اکتشاف و بهره

که به مباشرت دولت انجام  یمصارف عام ریسا نیهمچن ،یو جهانگرد یورزش ساتیو تأس یو درمان یهداشتب مراکز

 هد:اجاره د ریز یقانون بخ اشخاص حقوق نیا ییاجرا یهانامهنییفصل و مفاد آ نیمواد ا تیبا رعا شود،یم

 ا.سده ریز یاراض یبرداربهره یهاشرکت سیکشت و صنعت موضوع قانون تأس یهاشرکت -الف

 ی.و دام یکشاورز عیصنا یهاکشت و صنعت و شرکت یهاو شرکت یو دام یکشاورز دیتول یهاشرکت -ب

و  یو معادن و موافقت وزارت کشاورز عیوزارت صنا شنهادیبنابه پ یرکشاورزیغ یو صنعت یمعدن یهاشرکت -ج

 ی.عیمنابع طب
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 فیبه وظامربوط یهاطرح یو اجرا یادار یهاجهت ساختمان یدولت یهاو شرکت یدولت یمؤسسات انتفاع -د

 یمسکن برا یتعاون یهاشرکت نیها باشد و همچنآن یاصل فیوظا یاجرا یبراکه منبع درآمد  ییهاطرح ایخود  یاصل

 ... . .یسازخانه یهاطرح یاجرا

مندرج در ماده  غیرکشاورزیِهای پروری و سایر طرحهای کشاورزی و داممنظور نظارت بر اجرای طرحبه -۳۳ماده 

نامۀ اجرایی الیحۀ ( آیین۳۲( و )۳۱های موضوع مواد )و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح ( این قانون۳۱)

و تشخیص  ۳۱/۲/۱۳۵۹اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب  یقانونی واگذاری و احیا قانونی اصالح الیحۀ

های مزبور در هر طرح شدۀارداد و تعیین درصد عملیات انجامها از مفاد قرریان طرحتعلل یا تخلف یا عذر موجه مج

نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع  نفرۀپنج هیئت ،استان

 برداری یا نمایندۀبهرهنۀ ان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پرواطبیعی، مدیر امور اراضی است

به گردد و در موارد خالف بیّن، نسبتتشکیل می ،به طرحب مورد( و یک نفر کارشناس در رشتۀ مربوطاالختیار )حستام

آرا معتبر بوده و  تصمیمات هیئت با اکثریتگیری خواهد شد. فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم

 ... . صالح خواهد بود.اعتراض در مراجع قضایی ذیحداکثر ظرف مدت سه ماه قابل تاین هیئ آرای صادرۀ

 ( 32( و )31مواد« )نامۀ اجرایی الیحۀ قانونی اصالح الیحۀ قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت آیین

 «31/2/13۵۳جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ها، واحدهای وابسته به آن دامداری و پرورش طیور و آبزیان ومنظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات به -۳۱ماده 

حقیقی یا حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و در  های اشخاصروستایی مجاز است طرح وزارت کشاورزی و عمران

 لتی ازهای دوشده یا سایر زمینبا طرح مصوبه از اراضی ملی واگذاری اراضی متناسب بهرأساً نسبت ،صورت تصویب

کارشناسان منتخب  ۀوسیلمورد به در هر ،بها و سایر شرایط مربوططریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره

های گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرح وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد

 .دولت واریز خواهد کرد ۀهای کارشناسی به خزانرا پس از کسر هزینه بهای وصولیاجاره نظارت خواهد داشت و مذکور

المنفعه و خیریه و عام های دولتی و مؤسساتها و شرکتها و سازماناراضی مورد احتیاج وزارتخانه -۳۲ماده 

وزارت  ۀیلوسبه ،های مربوطسازمان ۀهای مصوبطرح بر اساس ،مصارف غیرکشاورزی همچنین اراضی مورد نیاز برای

دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح رأساً توسط  شده وهای ملیزمین کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از

 شد.واگذار خواهد  وزارت مذکور
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 ۱۳ رویۀ قضایی

( قانون حفاظت و ۳۴ون ماده )کمیسی

 ها و مراتعبرداری از جنگلبهره
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 بحثطرح 

و الحاق  14/3/13۵4ها و مراتع مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره (34)قانون اصالح ماده »موجب به

از تاریخ تصویب این وزارت جهاد سازندگی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام 7/7/1373مصوب  «چند تبصره به آن

کشور را که تا پایان سال  ررمشجّای شمال و مراتع ملی غیاراضی جنگلی جلگهکه است شده موظف  قانون

و سایر  های تولید دام و آبزیانیا برای طرحشده تبدیل زراعت آبی  اخذ مجوز قانونی به باغِ بدون ،13۶۵

یا به فروش کرده واگذار  ،شدهبها یا قیمت تعییندر قبال دریافت اجاره شده است،کشاورزی استفاده های غیرطرح

 سازندگی، کشاورزی، موضوع در صالحیت کمیسیونی است مرکب از نمایندگان جهادرسیدگی به این برساند. 

 ها و مراتع کشور و فرمانداری با مسئولیت جهاد کشاورزی.سازمان جنگل

 ،هریک از این شرایط نبودواگذاری یا فروش اراضی مذکور مستلزم وجود شرایطی است که در صورت 

دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین»( 1۱ماده ) «2»جب بند مودهد. بهرأی میکمیسیون به خلع ید 

 ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صالحیت دیوان عدالت اداری است.«اداری

 شرایط الزم جهت واگذاری یا فروش اراضی جنگلی و مراتع ملی
 ر کشور باشد.غیرمشجّنظر جزء اراضی جنگلی شمال و مراتع ملی دّزمین م .1

های تولید دام شده یا برای طرحتبدیل  زراعت آبی باغِبدون مجوز قانونی به  13۶۵مذکور قبل از سال  زمین .2

 باشند. شدهکشاورزی استفاده های غیرو سایر طرح و آبزیان

 .ه باشدشدبه کمیسیون مذکور ارائه  13۰۱تقاضای واگذاری یا فروش تا پایان سال  .3

  و  7/7/1373اصالحی  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»( 34)ماده : بندهای فوقمستند

مصوب « ها و مراتعبرداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره34قانون تمدید زمان اجرای ماده )»واحدۀ ماده

1۰/۰/137۳. 

 نکات کلیدی

، آن قسمت از منابع ملی «ها و مراتعاز جنگلبرداری از قانون حفاظت و بهره»( 34( ماده )1موجب تبصره )به .1

احداث دیوار در اطراف آن  یا فقط بهاند و در آن به زراعت دیم مبادرت کرده کردهتبدیل آن را ن اکه متصرف

 د.شونبوده و خلع ید میمذکور  (34)مشمول ماده  ،اندهاکتفا کرد
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 نکردندر صورت مراجعه، «ها و مراتعاز جنگلبرداری قانون حفاظت و بهره»( 34( ماده )3موجب تبصره )به .2

و کرده فوریت رسیدگی جع قضایی بهمر ،تصرفی در مهلت مقرر تکلیف اراضیماده جهت تعیین ن اینمشموال

در اختیار هیئت واگذاری زمین قرار  ،مستعد کشت ۀیدشدهای خلعزمین د.کنخلع ید میاز اراضی مذکور 

 .اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود گیرد تا بامی

ها و مراتع برداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره34نامه اجرایی قانون اصالح ماده )یینآ( »1۱موجب ماده )به .3

داکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ تصمیم چنانچه متقاضی ح، «و الحاق چند تبصره به آن 14/3/13۵4مصوب 

 حسب تصمیم المثل ایام تصرف و انعقاد قرارداد اجاره یا خریدتکلیف اجرتتعییندرخصوص کمیسیون 

در ، «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »1۶اعتراض به آن برطبق ماده ) بدون ،کمیسیون

کل منابع طبیعی با تعیین اداره، االجاره یا اجرت امتناع ورزدموعد مقرر از پرداخت بهای فروش یا مال

از طریق مراجع قضایی  دن وجوه مذکور،کرنو در صورت پرداختکرده متصرف اخطار  به ،ماههاالجل یکضرب

 .دکنمی خلع ید و رفع تصرف زمین اقدامدرخصوص صورت فوری به ،و برابر قوانین و مقررات مربوط

  :زیست و صنایع دیوان عدالت تخصصی اراضی، محیطهیئت 1۰/۰/13۳3مورخ  122دادنامۀ شمارۀ مستند

  اداری.

 متن مستندات

 ( 34ماده )«ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره» 

اراضی جنگلی  وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال[ ۷/۷/۱۳۷۳]از تاریخ تصویب این قانون 

زراعت  اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغِ بدون ۱۳۶۵کشور را که تا پایان سال  رشمال و مراتع ملی غیر مشجّ ایجلگه

اساس بر ،اندکشاورزی مورد استفاده قرار گرفتههای غیرو سایر طرح های تولید دام و آبزیانآبی شده و یا برای طرح

فرمانداری به  و ها و مراتع کشوراورزی و سازمان جنگلمرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کش تشخیص کمیسیونی

واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از  ،شدهبها یا قیمت تعیینمسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره

اعالم و ابالغ به  ۀنحو .بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد ،الذکرتاریخ فوق شده بعد ازتصرفهای منابع ملیزمین

ایام تصرف و  المثلِبها و اجرتچگونگی تعیین اجاره متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و

ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و نامهموجب آیینبه ،مستأجرین فروش و نظارت بر عملکرد قیمت

 .دوزیران خواهد رسیتصویب هیئت به

وار یاحداث ده ا فقط بیم مبادرت و یزراعت د ل و در آن بهین تبدیه متصرفکرا  یآن قسمت از منابع مل -۱تبصره 

 گردد.ید مینبوده و خلع  (۳۴)ماده  مشمول ،اندتفا نمودهکدر اطراف آن ا
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ها و سازمان جنگل ۀاعالمییخ انتشار آگهی و یا وصول سال از تار یکتواند ظرف ین ماده مین ایمشمول -۲تبصره 

ها خلع ن صورت از آنیر ایدر غ ؛ندیم نمایسازمان مزبور تسله درخواست اجاره نموده و ب ۀمدارک خود را ضمیم ،مراتع

 د خواهد شد.ی

گرفته باشد و همچنین در ن شده قرارد کمیسیون یاداراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیی -۳تبصره 

توسط مراجع صالحه قضایی  ،تصرفی در مهلت مقرر تکلیف اراضیماده جهت تعیین مراجعه مشمولین اینصورت عدم

در اختیار هیئت واگذاری زمین قرار  ،مستعد کشت ۀیدشدهای خلعزمین .گرددفوریت رسیدگی و خلع ید میبه

 .اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود گیرد تا بامی

های آب سازمان ،باشد برداریفاقد مجوز بهره ،گونه اراضیکه آب مورد استفاده در ایندرصورتی -۴ تبصره

 .نمایدکننده اقدام میبرای استفاده برداریبهره ۀصدور پروان بهای طبق مقررات جاری خود نسبتمنطقه

با  ،زدایی و کویرزداییبیابان مردم در امرمنظور مشارکت شود بهبه وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می -۵تبصره 

 مصوب هایطرح قالب در را مستعد کویری و بیابانی اراضی ،الزم یهانهاده وامکانات  های اجرایی و تأمینطرح ۀتهی

واگذار نماید.  به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران ،داری و آبخیزداریکاری و مراتعبوته کاری ودرخت

به انجام طرح به تشخیص مشروط ،موقت پنج سال از واگذاری به گذشت حداقلاراضی منوط گونهواگذاری قطعی این

موجب واگذاری بهموقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاریۀ نحو شرایط و .ها و مراتع خواهد بودسازمان جنگل

 .خواهد رسید وزیرانگی به تصویب هیئتبود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازند ای خواهدنامهآیین

و معادل آن ساالنه در  درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز ۀکلی -۶تبصره 

ها و امور و اصالح مراتع و جنگل اجرای این قانون و احیا خواهد گرفت تا منحصراً در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار

 .مناطق مربوطه به مصرف برسد آبخیزداری زیربنایی و

 «( قانون حفاظت و بهره34قانون تمدید زمان اجرای ماده )ها و مراتعبرداری از جنگل» 

مصوب -ها و مراتع از جنگل برداری( قانون حفاظت و بهره۳۴موجب این قانون مدت اجرای ماده )به -واحدهماده

( قانون ۲هایی که براساس تبصره )تکلیف پروندهینتعی منظور رسیدگی وبه -مصلحت نظاممجمع تشخیص ۷/۷/۱۳۷۳

مهلت دریافت تقاضا از طرف  .گرددتمدید می ۱۳۸۲سال تا پایان ،اندتحویل گردیده (۳۴شده به کمیسیون ماده )یاد

 .گرددتعیین می ۱۳۸۱متصرفین تا پایان سال 

ابع کشاورزی، آب و من را هر شش ماه یک بار به کمیسیوندولت موظف است گزارش عملکرد این قانون  -تبصره

 .نماید هئطبیعی مجلس شورای اسالمی ارا

 ( 1۱ماده )«ها و مراتع مصوب ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل34اجرایی قانون اصالح ماده ) ۀنامیینآ

 «و الحاق چند تبصره به آن14/3/13۵4

المثل تعیین تکلیف اجرت بهالغ تصمیم کمیسیون نسبتچنانچه متقاضی حداکثر ظرف یک ماه پس از اب -۱۱ماده 

در موعد مقرر از پرداخت بهای فروش یا  ،کمیسیون حسب تصمیم ایام تصرف و انعقاد قرارداد اجاره یا خرید

متصرف اخطار و در صورت  ماهه بهجل یکاالابع طبیعی با تعیین ضربکل مناداره ،االجاره یا اجرت امتناع ورزدمال
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خلع ید و رفع تصرف  بهصورت فوری نسبتبه ،برابر قوانین و مقررات مربوط از طریق مراجع قضایی و ،پرداختعدم

 .نمایدمی زمین اقدام

تا زمان  حداکثربه اقساط ) تواند بهای حاصل از فروش اراضی متصرفی راها و مراتع کشور میسازمان جنگل -تبصره

 .قسط است نبه پرداخت آخریقطعی اسناد منوط انتقال قطعی اسناد( وصول نماید. انتقال

 زیست و صنایع دیوان عدالت اداریتخصصی اراضی، محیطهیئت 1۰/۰/13۳3مورخ  122 دادنامۀ شمارۀ 

اعالم کرده  ۹۳/۲/۱۳۹۳-۴۶۳/۱۱۲/۲۱ ۀشمار ۀموجب نامبهمقام دبیر شورای نگهبان الف: با توجه به اینکه قائم

توسط  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره (۳۴)اجرایی قانون اصالح ماده  ۀنامآیین» (۱۱)است که ماده 

دادرسی قانون تشکیالت و آیین» ۸۷-۸۴فقهای شورای نگهبان خالف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای ماده 

موصوف از بعد ادعای مغایرت با شرع  ۀنامآیین (۱۱)موجبی برای ابطال بند  ،۱۳۹۲سال مصوب  «دیوان عدالت اداری

برداری از قانون حفاظت و بهره( ۳۴)قانون اصالح ماده » (۳۴): با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده ب .وجود ندارد

 (۳۴)موجب قانون تمدید زمان اجرای ماده که به ۷/۷/۱۳۷۳مصوب  «ها و مراتع و الحاق چند تبصره به آنجنگل

 ۀتمدید شده است، نحوّ ۱۳۸۲تا پایان سال  ،۱۸/۸/۱۳۷۹مصوب  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»

بها و رهری یا فروش و چگونگی تعیین اجااعالم و ابالغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذا

وزیران ای توسط هیئتنامهبه تصویب آیین ،رف و قیمت فروش و خسارت بر عملکرد مستأجرینالمثل ایام تصاجرت

 ۀمراجعدر صورت عدم» :در آن مقرر شده است مذکور که ۀواحدماده (۳)موکول شده است و با توجه به اطالق تبصره 

 «گرددصالح قضایی خلع ید می تصرفی در مهلت مقرر، توسط مراجع تکلیف اراضی]تعیین[ مشمولین این ماده جهت 

، شودنامه را شامل میمقرر در آیین ۀجعه در فرجواحده و هم مرامقرر در ماده ۀهم مراجعه در فرج ،تکلیفتعیینو عدم

نهایتاً از  ،تکلیفمراجعه برای تعییندر آن مقرر شده است در صورت عدم نامه کهآیین (۱۱)بنابراین حکم مقرر در ماده 

و  قانون تشکیالت» (۸۴). این رأی مستند به ماده ابطال نیستبا قانون مغایرت ندارد و قابل ،ع ید خواهد شدمالک خل

خواهی از سوی تجدیدنظرقابل ،ست روز از تاریخ صدورظرف بی ،۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریآیین

 شت.اداری اات دیوان عدالت رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قض
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 ۱۴ رویۀ قضای

تغییر  ونکمیسی اعتراض به آرای

 هاکاربری اراضی زراعی و باغ

 ها(راضی زراعی و باغا قانون حفظ کاربری»( ۰( ماده )۰)موضوع تبصره )
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 طرح بحث

منظور حفظ کاربری اراضی ، به31/3/1374مصوب  «هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»( 1موجب ماده )به

ها در خارج از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغاز تاریخ تصویب این قانون  ،هاوری آنها و تداوم و بهرهزراعی و باغ

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری باشد. ممنوع می ،جز در موارد ضروری ،هاقانونی شهرها و شهرک محدودۀ

کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی،  عهدۀدر هر استان به هااراضی زراعی و باغ

که  استاستاندار  زیست آن استان و یک نفر نمایندۀئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیطر

در  دون حق رأیتواند بربط میدستگاه اجرایی ذی شود. نمایندۀبه ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می

 جلسات کمیسیون شرکت کند.

دادرسی قانون تشکیالت و آیین» (1۱)ماده  «2»موجب بند اعتراض به آرای این کمیسیون، به رسیدگی به

 در صالحیت دیوان عدالت اداری است. «دیوان عدالت اداری

 ها بدون رعایت تشریفات قانونیاجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغضمانت

صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از های موضوع این قانون که بهمالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ کلیۀ

، به بر قلع و قمع بناعالوه، زمین را تغییر دهندکاربری  ،( این قانون1( ماده )1کمیسیون موضوع تبصره )

روز زمین با کاربری جدید که ها به قیمت باغ از یک برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و پرداخت جزای نقدی

 به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه ،نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرممدّ

 محکوم خواهند شد.

 ( 3مستند: ماده )«هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ.» 

ها و مؤسسات دولتی که نهادهای عمومی و شرکت ها وهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و شرکتسازمان

یک از کارکنان دولت هستند. چنانچه هراجرا است، نیز مشمول این ضمانتها مستلزم ذکر نام شمول قانون بر آن

ضمن ابطال مجوز صادره به جزای  ،باشندکرده تخطی  این قانون به تشخیص دادگاه صالح و نهادها در اجرای

نظر متخلف بوده روز زمین با کاربری جدید که مدّها به قیمت رابر بهای اراضی زراعی و باغنقدی از یک تا سه ب

ها محکوم خواهند به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ،مذکور جریمۀبر ، عالوهاست و در صورت تکرار

به شش ماه حبس و  ،صورت تکرار شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در

 شوند.محرومیت از سردفتری محکوم می

 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»( 3( ماده )2( و )1) هایمستند: تبصره.» 
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ر حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه توجه داشت که صدوبه این نکته باید 

 ندارد.نیازی ادخواست شاکی حکم کیفری بوده و به تقدیم د صادرکنندۀ

  عالی کشورعمومی دیوانهیئت 21/12/13۰۶مورخ  7۱7مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 نکات کلیدی
مرجع تشخیص اراضی زراعی و ، «هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»( 1( ماده )2موجب تبصره )به .1

 .اندمکلفو مراجع قضایی و اداری به رعایت نظر این مرجع  وزارت جهاد کشاورزی است ،هاباغ

ها، ها، دامداریاحداث گلخانه، «هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»( 1( ماده )4تبصره )برطبق  .2

تغییر  ،های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاهاها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاهمرغداری

 شود.حسوب نمیکاربری م

قانونی و  اراضی داخل محدودۀ، «هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ»( 1( ماده )۵تبصره ) براساس .3

مستثنی ، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از شمول مقررات این قانون روستاهای دارای طرح هادی مصوب

 هستند.

ها مجوز که به اراضی زراعی و باغ، درمواقعی«هاغقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با»( 2موجب ماده )به .4

های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از قیمت روز اراضی زراعی و باغ ۰۱۸شود، تغییر کاربری داده می

 .شودداری کل کشور واریز میو به خزانهشده ن وصول ابابت عوارض از مالک ،تغییر کاربری

ها ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ«هافظ کاربری اراضی زراعی و باغقانون ح»( 2( ماده )1تبصره )برطبق  .۵

ها داریها، مرغبار و احداث دامداری مربع فقط برای یکنت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متربرای سکو

ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه

 مشمول پرداخت عوارض این ماده نخواهد بود. ،دستی

برای را کاربری اراضی زراعی  ،کمیسیون مذکور داللت دارد که صاحب زمین با اجازۀی ین تبصره بر مصداقا

شامل  ،اندهصورت دادتغییر کاربری  ،که بدون مجوز از کمیسیونتغییر داده باشد و افرادی را سکونت شخصی 

 گیرند.تحت تعقیب کیفری قرار می کنند،ساز میوکه بدون مجوز از کمیسیون، ساختافرادیشود؛ بنابراین نمی

  عالی کشورعمومی دیوانهیئت 22/1/13۳1مورخ  724مستند: دادنامۀ شمارۀ 
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 متن مستندات

 «هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ» 

از تاریخ تصویب این قانون تغییر  ،هاوری آنتداوم و بهرهها و زراعی و باغمنظور حفظ کاربری اراضی به -۱ماده 

 شد.باممنوع می ،جز در موارد ضروری ،هاقانونی شهرها و شهرک ۀخارج از محدود ها درکاربری اراضی زراعی و باغ

کمیسیونی مرکب از  ۀعهدها در هر استان بهتشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ –۱تبصره 

زیست آن کن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیطمدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسرئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

 د.گردباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میاستاندار می ۀاستان و یک نفر نمایند

 ید.ر جلسات کمیسیون شرکت نمارأی د تواند بدون حقربط میدستگاه اجرایی ذی ۀنمایند

مطابق نظر  ،سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم

 به صدور پاسخ اقدام نماید.نسبتکمیسیون 

گردد و میها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل های جهاد کشاورزی استانکمیسیون فوق در سازمان ۀدبیرخان

نوبت در ها بهنمودن درخواستبررسی کارشناسی اولیه، مطرح دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ۀدار وظیفعهده

 شد.باکمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می

 نسازما نظر ،یادار و ییقضا مراجع وکشاورزی است جهاد وزارت  ،هامرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ -۲تبصره 

 اشاره مورد سازمان نظر تیرعا به موظف یادار مراجع و ندینمایم استعالم نهیزم نیا در را ربطیذ یشاورزک جهاد

 د.بو خواهند

 د.شویم یتلق یدادگستر یرسم ارشناسک نظر منزلۀبه ییقضا مراجع یبرا استان یشاورزک جهاد سازمان نظر

ند در موارد امکلف مربوط مراجع و هاتهیئ ریسا وادارات ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی  -۳تبصره 

از  ،هاشهرک قانونی شهرها وۀ در خارج از محدودها ها و تغییر کاربری آناراضی زراعی و باغ ، افراز و تقسیمتفکیک

 .عمال نمایندنظر وزارت مذکور را اِو نموده وزارت کشاورزی استعالم  یشاورزک جهاد یهاسازمان

 عیصنا یهاارگاهک و یشاورزک داتیتول ریسا و یماه پرورش ها،یمرغدار ها،یدامدار ها،گلخانه احداث -۴ تبصره

 موارد. شود ینم محسوب یاربرک رییتغ و بوده یشاورزک بخش داتیتول ردنکنهیبه ،روستاها در ییغذا و یلیمکت

 یشاورزک جهاد یهاسازمان موافقت با یطیمحستیز ضوابط تیرعا با و بوده یمستثن ماده نیا شمول از ورکمذ

 .باشدیم بالمانع هااستان

 از و بوده یهاد طرح ضوابط مشمول مصوب، یهاد طرح یدارا یروستاها یقانون محدودۀ داخل یاراض –۵ تبصره

 باشند.یم یمستثن قانون نیا در مقرر ضوابط کلیۀ

 موضوع یهاونیسیمک ردکعمل یابیارز و نظارت و ییاجرا رویۀوحدت جادیا و یلک روش نییتع منظوربه –۶ تبصره

 د.گردیم لکیتش( یاراض امور سازمان) یشاورزک جهاد وزارت در یزکمر دبیرخانۀ ماده، نیا( ۱) تبصره



 

74 

 رییتغ مجوز هکیدرموارد ،ماده نیا( ۱) تبصره موضوع یهاونیسیمک ماتیتصم مورد در دنظریتجد –۷ تبصره

 ای یشاورزک جهاد ریوز استیر به یونیسیمک عهدۀبه یشاورزک جهاد وزارت شنهادیپ و صیتشخ با ،شده صادر یاربرک

 طیمح حفاظت سازمان و شورک ،یشهرساز و مسکن یهاوزارتخانه ربطیذ معاونان تیعضو با و یو اریاالختتام نمایندۀ

 .دینما تکشر ورکمذ جلسات در یرأ حق بدون و مورد حسب تواندیم ربطیذ ییاجرا دستگاه نمایندۀ. باشدیم ستیز

 ،شودکاربری داده می ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییرکه به اراضی زراعی و باغدرمواردی -۲ماده 

بابت عوارض از  ،کاربریارزش زمین پس از تغییر  های مذکور با احتسابباغ ( قیمت روز اراضی و%۸۱درصد )هشتاد

 گردد.واریز می داری کل کشورمالکین وصول و به خزانه

یک  یبرا فقط مترمربع پانصد تا نیزم صاحبان یشخص ونتکس یبرا هاباغ و یزراع یاراض یاربرک رییتغ -۱ تبصره

 یلیمکت و یلیتبد عیصنا یواحدها نیهمچن و یاگلخانه داتیتول ان،یآبز پرورش ها،یمرغدار ها،یدامدار احداث و بار

 بود. نخواهد ماده نیا موضوع عوارض پرداخت مشمول ی،دست عیصنا و یشاورزک بخش

 یاسالم یشورا مجلس مصوب یاهیسرما یهاییدارا کتمل یهاطرح ازین مورد یهاباغ و یزراع یاراض -۲تبصره 

 تابع و بوده یمستثن ماده نیا موضوع عوارض پرداخت از ،مردم ازین مورد یعموم خدمات یهاطرح و( یاستان-یمل)

 .باشدیم مربوط مقررات و نیقوان

 از لکمتش یانفرهسه ونیسیمک توسط قانون نیا موضوع یهاباغ و یزراع یاراض یابیارز و میتقو -۳ تبصره

 انجام هاشهرستان از یکهر در استان ییدارا و یاقتصاد امور ،یاستاندار ،یشاورزک جهاد سازمان ندگانینما

 .ردیپذیم

 اخذ بدون و رمجازیغ صورتبه هک قانون نیا موضوع یهاباغ و یزراع یاراض متصرفان ای انکمال کلیۀ -۳ ماده

 به بنا، قمع و قلع برعالوه ند،ینما یاربرک رییتغ به اقدام ،قانون نیا( ۱) ماده( ۱) تبصره موضوع ونیسیمک از مجوز

 نظر مورد هک دیجد یاربرک با نیزم روز متیق به هاباغ و یزراع یاراض یبها برابر سه تا یک از ینقد یجزا پرداخت

 شد. خواهند ومکمح ماه شش تا ماه یک از حبس و ینقد یجزا ثرکحدا به ،جرم رارکت صورت در و است بوده متخلف

مؤسسات ها و شرکت ها و نهادهای عمومی وهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و شرکتسازمان -۱تبصره 

 .باشندمقررات این قانون می نیز مشمول ،ها مستلزم ذکر نام استآن بهدولتی که شمول قانون نسبت

 یتخط صالحه دادگاه صیتشخ به قانون نیا یاجرا در هک نهادها و هایشهردار و دولت نانکارک از یکهر -۲ تبصره

 نیزم روز متیق به هاباغ و یزراع یاراض یبها برابر سه تا یک از ینقد یجزا به ،صادره مجوز ابطال ضمن ،باشند نموده

 خدمات از دائم انفصال به ،ورکمذ جریمۀ برعالوه ،رارکت صورت در و است بوده متخلف نظر مورد هک دیجد یاربرک با

 صورت در و خدمت از قیتعل سال دو تا ماه شش به زین متخلف سردفتران. شد خواهند ومکمح هایشهردار و یدولت

 .شوندیم ومکمح یسردفتر از تیمحروم و حبس ماه شش به ،رارکت

 در را قانون نیا موضوع یدرآمدها از( ۸۱%) هشتاددرصد معادل یاعتبار سالههمه است لفکم دولت -۴ ماده

 ییربنایز امور مصرف به ،مربوطه یقانون ضوابط طبق مزبور وزارت تا دینما منظور یشاورزک جهاد وزارت سالیانۀ بودجۀ

 یاراض یایاح و آب نیتأم ،کیخا یبندها و سدها ،یشکزه ،یاریآب انال،ک احداث ،یاراض حیتسط شامل یشاورزک
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 قانون نیا موضوع درآمد از ماندهیباق (۲۱%) درصدستیب و برساند قانون نیا یاجرا و یدادرس یهانهیهز و ریبا و موات

 در ،هاکشهر جادیا و روستاها و شهرها توسعۀ یبرا زرع و شتک رقابلیغ یهانیزم یسازآماده و مطالعه منظوربه

 .ردیگیم قرار یشهرساز و مسکن وزارت اریاخت

عالی قانون تأسیس شورای (۵)در کمیسیون ماده  ،وزارت کشاورزی ۀنمایند از تاریخ تصویب این قانون -۵ماده 

 .خواهد داشت شهرسازی و معماری ایران عضویت

اه بزرگ به ورزشگمربوط صد هکتار اراضیهزار و یککشت از یکمقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل -۶ماده 

 .اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد ۀمذکور اختصاص یافته و با بقیه جهت احداث ورزشگا ،اصفهان

 نماید: تیرعا را ریز موارد ،هاضرورت صیتشخ در است موظف(۱) ماده( ۱) تبصره موضوع ونیسیمک -۷ ماده

 متقاضی. توسط دیجد یاربرک با متناسب ربطیذ ییاجرا دستگاه از الزم مجوز خذا -۱

 ایران. یمعمار و یشهرساز یعالیشورا مصوب یاهیناح و یامنطقه ،یالبدک یهاطرح ابطضو -۲

 مسلح. یروهاین درخواست به یدگیرس در مسلح یروهاین یفرمانده ستاد مصوبۀ طالبۀم -۳

 یاراض یاربرک حفظ بریمبن قانون یلک روح به توجه با یگذارهیسرما و دیتول تداوم و ستیزطیمح حفظ وابطض -۴

 .هاباغ و یزراع

 .ربطذی دستگاه یسو از صادره یمجوزها مطابق مربوط یفن ضوابط و اصول ستانداردها،ا -۵

 و گاز برق، آب، مانند ییربنایز ساتیتأس و خدمات یواگذار و نیتأم و ساخت پروانۀ ای مجوز هرگونه صدور -۸ ماده

 جهاد یهاوزارتخانه توسط ،قانون نیا( ۱) ماده موضوع یهاباغ و یزراع یاراض در ربطیذ یهادستگاه یسو از تلفن

 موضوع ونیسیمک دییتأ از پس صرفاً ،ربطیذ مراجع ریسا و هایشهردار ها،یاستاندار ،یشهرساز و مسکن ،یشاورزک

( ۳) ماده مقررات برابر ماده نیا از متخلف. بود خواهد مجاز یاربرک رییتغ ضرورت بریمبن قانون نیا( ۱) ماده( ۱) تبصره

 خواهد شد. مجازات قانون نیا

 هاکشهر و شهرها یقانون محدودۀ داخل در واقع یهاباغ و یزراع یاراض یاربرک تداوم از تیحما منظوربه -۹ ماده

 خدمات و التیتسه نداموظف هایشهردار و دولت باشند،یم یشاورزک یاربرک یدارا یلیتفص و جامع یهاطرح در هک

 دهند. قرار هاآن انکمال اریاخت در هایشهردار سبز یفضا تعرفۀ مطابق را یشهر

 صیتشخ بنابه هک یاقدامات ریسا و ماسه و شن شیافزا ای برداشتن بنا، جادیا قالب در یاربرک رییتغ هرگونه -۱۱ ماده

 ونیسیمک از مجوز اخذ بدون و رمجازیغ طوربه چنانچه گردد،یم محسوب یاربرک رییتغ ی،شاورزک جهاد وزارت

 توقف بهنسبت ندالفکم محل یشاورزک جهاد مأموران و بوده جرم رد،یپذ صورت قانون نیا (۱) ماده (۱) تبصره موضوع

 نمایند. اعالم ییقضا مراجع به اسکانع جهت متبوع ادارۀ به را مراتب و اقدام اتیعمل

 است موظف یانتظام یروین ،دهد ادامه خود اقدامات به یشاورزک جهاد اعالم از پس بکمرت چنانچه -۱ تبصره

 .دینما یریجلوگ بکمرت اتیعمل ادامۀ از ی،شاورزک جهاد درخواست بنابه
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 حضور با ،نباشد دادسرا هکینقاط در و دادسرا نمایندۀ حضور با نداموظف یشاورزک جهاد مأموران -۲ تبصره

 به را نیزم تیوضع و اقدام مستحدثات و بنا قمع و قلع بهنسبت رأساً ،مجلسصورت میتنظ ضمن ،محل دادگاه نمایندۀ

 نمایند. اعاده هیاول حالت

 ونیسیمک از هاباغ و یزراع یاراض یاربرک حفظ قانون یاجرا در هک یحقوق و یقیحق اشخاص کلیۀ -۱۱ ماده

 و یزراع یاراض یاربرک رییتغ مجوز ،۱۳۷۴ مصوب هاباغ و یزراع یاراض یاربرک حفظ قانون( ۱) ماده( ۱) تبصره موضوع

 طرح یاجرا بهنسبت قانون، نیا االجراشدنالزم از پس ماه هنُ مدت ظرف ثرکحدا نداموظف ،اندنموده افتیدر را هاباغ

 قانون نیا مقررات مشمول موضوع ،شدهنییتع مهلت در اقدامعدم صورت در. ندینما اقدام مربوطه مجوز موضوع

 خواهد شد.

 آهنراه و هاراه یمنیا قانون اصالح قانون( ۱۷) ماده موضوع یقانون میحر از پس مستحدثات هرگونه جادیا -۱۲ ماده

 .باشدیم مجاز قانون نیا( ۱)ماده( ۱) تبصره تیرعا با فقط یباغ و یزارع یاراض مورد در ،۱۳۷۹ مصوب

 باشد.می آن ییاجرا یهانامهنآیی و قانون نیا یاجرا ولمسئ یشاورزک جهاد وزارت -۱۳ ماده

 و مسکن یهاوزارتخانه یارکهم با را قانون نیا ییاجرا یهانامهنآیی است موظف یشاورزک جهاد وزارت -۱۴ ماده

 .دینما ارائه رانیوزتهیئ به بیتصو یبرا و هیته ماه سه مدت ظرف ستیزطیمح حفاظت سازمان و شورک ،یشهرساز

 و دولت یدرآمدها از یبرخ وصول قانون( ۷۷) ماده جمله از قانون، نیا با ریمغا مقررات و نیقوان ۀیلک -۱۵ ماده

 .گرددیم لغو ،۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مصوب نیمع موارد در آن مصرف

 عالی کشورعمومی دیوانهیئت 21/1/13۰۶مورخ  7۱7 مارۀش دادنامۀ 

مالکان یا  ۀ، کلی۳۱/۳/۱۳۷۴ مصوب «هاقانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ» (۳)چون مطابق ماده 

غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام  صورتهای موضوع این قانون که بهمتصرفان اراضی زراعی و باغ

 »... شوند و عبارتهای مذکور در این ماده محکوم میبه سایر مجازات ،بر قلع و قمع بناتغییر کاربری نمایند، عالوه به

داللت  مزبور ۀهای دیگر مادمجازات بهبه تقدم آن نسبت ،های مقررهدر صدر مجازات« ... بر قلع و قمع بناعالوه

این قانون  (۱۱) ماده (۲) الینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره جزء دارد که قلع و قمع بنانماید و معلوم میمی

مقررات  صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایتملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی بهع ۀجلوگیری از ادامنیز 

حفظ کاربری اراضی زراعی اهمیت  به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به ،قانونی

ف قانونی، وظیفه دادگاه عنوان تکلیو قمع بنای غیرمجاز، بهقلع  االشعار، صدور حکم بهها و صراحت قانونی فوقو باغ

به اتفاق  نظر اکثریت قریبلذا به ؛شاکی ندارد ۀی به تقدیم دادخواست از سوی اداربوده و نیاز حکم کیفری ۀصادرکنند

که با این نظر گلستان درحدی هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ۀعالی کشور، رأی شعبدیوان عمومیاعضای هیئت

های دادرسی دادگاهقانون آیین» (۲۷۱) رأی طبق ماده گردد. اینصحیح و قانونی تشخیص می ،مطابقت داشته باشد

 االتباععالی کشور الزمشعب دیوان های سراسر کشور وموارد مشابه برای دادگاه در ،«عمومی و انقالب در امور کیفری

 .باشدمی
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 عالی کشورعمومی دیوانهیئت 22/12/13۳1مورخ  724 دادنامۀ شمارۀ 

اعضای کمیسیون  ۀاگر با اجاز ،برای سکونت شخصی صاحبان زمین ری اراضی زراعی تا پانصد مترمربعکارب تغییر

یک  ۀباشد، طبق تبصر «هاکاربری اراضی زراعی و باغقانون حفظ »یک  ۀماد ۱۳۸۵یک اصالحی سال  ۀموضوع تبصر

بصره به معافیت از مجازات مفاد این ت .فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود ،دو این قانون ۀماد

قانون  (۳)نماید؛ زیرا ماده داللت نمی ،اندمزبور اقدام به تغییرکاربری کردهکه بدون اخذ مجوز از کمیسیون افرادی

 (۴)تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره م، این قبیل اشخاص را کالً، قابلمرقو

تغییر غیرمجاز  ،عالی کشورعمومی دیوانهمین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت

 ۀباشند و رأی شعبتعقیب کیفری میمطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل ،تمنظور سکونبهها کاربری اراضی زراعی و باغ

گردد. این صحیح و قانونی تشخیص می ،که با این نظر مطابقت داشته باشدحدیدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در

 ۀمشابه برای کلیدر موارد  ،«های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهقانون آیین» (۲۷۱)رأی طبق ماده 

 د.االتباع خواهد بوعالی کشور الزمها و دیوانشعب دادگاه
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 ۱۵ رویۀ قضایی

 تغییر کاربری
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 طرح بحث

لک که با توجه به طرح تفصیلی شهرها و طرح هادی روستاها و مِعبارت است از نوع استفاده از « کاربری»

. 1از قبیل:  ؛شودصالح مشخص میتوسط مراجع ذی های مربوط،آن و فعالیتبراساس چگونگی استفاده از 

 معدن؛ . کاربری۶ . کاربری خدماتی؛۵ . کاربری صنعتی؛4 . کاربری اداری؛3 . کاربری تجاری؛2 کاربری مسکونی؛

. 12و . کاربری مختلط 11 . کاربری انتظامی؛1۱ . کاربری آموزشی؛۳ . کاربری ورزشی؛۰ . کاربری زراعی؛7

 کاربری فضای سبز.

های ، بررسی و تصویب طرح«ایران عالی شهرسازی و معماریقانون تأسیس شورای»( ۵موجب ماده )به

معاون  ،کمیسیونی به ریاست استاندار )و در غیاب وی وسیلۀدر هر استان بهها تفصیلی شهری و تغییرات آن

کشاورزی و سازمان  عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد

ربط و نمایندۀ سازمان گردشگری و همچنین رئیس شورای شهر ذی و صنایع دستی میراث فرهنگی،

ود. هرگونه تغییر کاربری در شمهندسی استان )با تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام مینظام

 .استامالک واقع در شهرها مستلزم موافقت این کمیسیون 

دادرسی قانون تشکیالت و آیین» (1۱)ماده  «2»موجب بند اعتراض به آرای این کمیسیون، به رسیدگی به

 در صالحیت دیوان عدالت اداری است. «دیوان عدالت اداری

 نکات کلیدی
های ، بررسی و تصویب طرح«ایران عالی شهرسازی و معماریقانون تأسیس شورای»( ۵موجب ماده )به .1

بنابراین شورای  ؛خاص محول شده است یکمیسیون عهدۀدر هر استان بهها تفصیلی شهری و تغییرات آن

 صالحیتی ندارد. بارهاینر کاربری امالک و تعیین عوارض دراسالمی شهر درخصوص تغیی

 عمومی هیئت ۳/4/13۳4مورخ  2۱3و شمارۀ  ۳/۶/13۳۵مورخ  3۳۳-3۳4شمارۀ  هایمستند: دادنامه

 دیوان عدالت اداری.

، خالف قانون اخذ قسمتی از اراضی یا بهای آن از اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسالمی شهر .2

 است.

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 11/1۱/13۳1مورخ  717 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

درخصوص تغییر کاربری را اظهارنظر  صالحیت «قانون شهرداری»( ۵۵( ماده )2میسیون موضوع تبصره )ک .3

 ندارد.
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به  آنخاص  اتبر تفویض اختیارعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی( شورای۵مصوبۀ کمیسیون ماده ) .4

 تغییر کاربری، مغایر قانون است. درخصوص تعیین تراکم و ویژه، بهاشخاص دیگر از جمله شهردار تهران

 عدالت اداری.عمومی دیوان هیئت 22/۳/13۰3مورخ  4۶۱ مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 متن مستندات

 ( ۵ماده )«ایران عالی شهرسازی و معماریقانون تأسیس شورای» 

کمیسیونی به ریاست استاندار )و  وسیلۀدر هر استان بهها های تفصیلی شهری و تغییرات آنبررسی و تصویب طرح

معاون عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد  ،در غیاب وی

ربط و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذیکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و 

 شود.)با تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام می سازمان نظام مهندسی استان نمایندۀ

 طرح نندۀکبیتصو مرجع دییتأ به دیبا ،باشد مؤثر یشهر جامع طرح اساس بر اگر یلیتفص یهانقشه راتییتغ

 برسد.( یعالیشورا طرف از شدهنییتع مرجع ای رانیا یمعمار و یشهرساز یعالیشورا) جامع

( فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون این کمیسیون برعهدۀ کارگروه )کمیتۀفنی های بررسی -۱تبصره 

 باشد.و مشاور طرح تفصیلی شهر می

 باشد.کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می دبیرخانۀ -۲تبصره 

اورزی و معاونین کش مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد ربط وزرای، معاونین ذیتهران در مورد شهر -۳تبصره 

زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران )رئیس حیطهای حفاظت مرؤسای سازمان

 باشند.کمیسیون می می شهر تهران بدون حق رأی، اعضایکمیسیون( و همچنین رئیس شورای اسال

رسمـیت  ر اکثریت اعضاوبا حض بود. جلسات کمیسیوناین کمیسیون در شهرداری تهران خواهد  محل دبیرخانۀ

 یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.

و در سایر شهرها نمایندۀ وزیر کشور  رای اسالمی شهر در تهران، نمایندۀدر صورت فقدان شو -۴تبصره 

 شرکت خواهد نمود.ربط شورای اسالمی شهر در کمیسیون ذی جای رئیسشده از سوی استاندار، بهمعرفی

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت ۳/۶/13۳۵مورخ  3۳۳-3۳4 دادنامۀ شمارۀ 

مصوب سال  «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی» (۱)ماده  «۳»مطابق بند 

استفاده  ۀجامع شهر، نحوا و ضوابط کلی طرح اساس معیارهبر]در آن[ تفصیلی عبارت از طرحی است که  ، طرح۱۳۵۳

شود ها تعیین مییک از آنوقعیت و مساحت دقیق زمین برای هرهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و ماز زمین

، بررسی و تصویب ۱۳۵۱مصوب سال  «عالی شهرسازی و معماری ایرانسیس شورایأقانون ت» (۵)موجب ماده و به

ی هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورا ها درهای تفصیلی شهری و تغییرات آنطرح

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب » (۷۱)شرح مقرر در شقوق ماده اسالمی شهر به
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و وضع ضوابط در این  صالحیت شورای اسالمی شهر در تغییر کاربری امالکو عدم ۱۳۷۵مصوب سال  «شهرداران

وص تعیین خصشهر درای اسالمی شهر شاهینشور ۱۳/۱۱/۱۳۹۱-/ش۳۱۳۹ ۀشمار ۀاز مصوب ۲۱۱۷ ۀشمار ۀرابطه، تعرف

امالک با هر نوع کاربری به صنعتی، خالف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع  ۀعوارض تغییر کاربری عرص

دادرسی دیوان قانون تشکیالت و آیین» (۸۸)و  (۱۳)و مواد  (۱۲)ماده  «۱»بند  استنادبهشود و تصویب آن تشخیص می

 .شوداز تاریخ تصویب ابطال می ،۱۳۹۲مصوب سال  «عدالت اداری

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 11/1۱/13۳1مورخ  717 دادنامۀ شمارۀ 

مصوب سال  «مسکن و شهرسازی قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت»یک  ۀماد «۳»مطابق بند 

استفاده  ۀح جامع شهر، نحوبراساس معیارها و ضوابط کلی طر]در آن[ ، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که ۱۳۵۳

شود ها تعیین مییک از آنوقعیت و مساحت دقیق زمین برای هرهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و ماز زمین

، بررسی و تصویب ۱۳۵۱مصوب سال  «عالی شهرسازی و معماری ایرانشورایسیس أقانون ت» (۵)اساس ماده و بر

ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای های تفصیلی شهری و تغییرات آنطرح

مصوب  «رانوظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهردا ،قانون تشکیالت» (۷۱)اسالمی شهرها در ماده 

امر تغییر کاربری اراضی در صالحیت شورای  ،قانونی ۀبعدی تعیین شده است و در این مادبا اصالحات  ۱۳۷۵سال

بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسالمی شهر که صالحیتی برای تغییر کاربری اراضی اسالمی شهر پیش

ال تغییر کاربری قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قب خصوص به وضعتواند دراینبه طریق اولی نمی ،ندارد

های خدماتی شهر کرج، گیری حفظ سرانهاجرایی تصمیم ۀامنآن از آیینهای و تبصره (۶)هذا ماده مبادرت کند. علی

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده  ،شورای اسالمی شهر کرج ۸/۴/۱۳۸۲مورخ  ۀموضوع مصوب

 .شودابطال می «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)ماده  «۱»بند  استنادبهشود و می

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 22/۳/13۰3مورخ  4۶۱ ۀشمار دادنامۀ 

عالی اینکه شرح وظایف شورایه ب نظر (،۵)کمیسیون ماده  ۱۳/۱۲/۶۸مورخ  ۱۳۱ ۀشمار ۀدرخصوص مصوب... 

 ۵۱قانون تأسیس شورای مزبور مصوب  (۵)و  (۲)مواد ]در[ آن که  (۵)شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 

حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار  ،تصریح شده است

بر سلب مالکیت د آمره مبنیعتعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواخصوص در مورد هتهران ب

امالک خود به شهرداری در  ۀو عرص اشخاص از طریق الزام آنان به واگذاری بالعوض قسمتی از اراضی یمشروع و قانون

مغایر با  ،کنندهبنام تصویهختیارات ببر خروج از اعالوه ،مزبور ۀا مصوبذهعلی ،باشدها نمیراز و تفکیک آنفمقام ا

آنان اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق 

 . گردد...باشد و نتیجتاً ابطال میمی
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 ۱۶ رویۀ قضایی

 الزام به صدور پروانه خارج از شهر
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 طرح بحث

« روستاها ۀت در خارج از حریم شهرها و محدوداستفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسا نامۀآیین( »1۱وفق ماده )

و سایر  «قانون مدیریت خدمات کشوری»( ۵های اجرایی موضوع ماده )دستگاه وزیران،هیئت 1۱/2/13۳1مصوب 

ساختمانی  ۀپروان ،نامهآیینموضوع این  نا در اراضیِگونه بند قبل از احداث هرااشخاص حقیقی و حقوقی مکلف

معاون امور عمرانی  را موضوع این ماده سازِوساختمانی و نظارت بر ساخت ۀ. مرجع صدور پروانکننددریافت 

رانی استانداری متکفل صدور معاونت امور عم ، مرجع تعیینیبنابراین در حال حاضر ؛دکناستانداری تعیین می

ست اما بایستی توجه داشت که اختیار مرجع از حریم شهرها و محدودۀ روستاها ساختمانی در خارج پروانۀ

 ۀنظریساخت،  جهت صدور پروانۀ قبل از هرگونه اقدامباید  ،ورمادۀ مزب (2)مطلق نیست و مطابق تبصره  ،مذکور

اخذ را جهت صدور پروانه  1374ب ها مصوقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( 1ماده )( 1کمیسیون تبصره )

های سازونامه صرفاً ساختداشت این است که مقررات این آیینتوجه به آن خصوص باید ای که دراینکند. نکته

داخل در خصوص مرجع صدور مجوز ساخت گیرد و باید دربرمیو محدودۀ روستاها را درها خارج از حریم شهر

 .شرح ذیل تفکیک قائل شداز آن، بهروستاها و خارج  حریم شهرها و محدودۀ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج ازمرجع صدور مجوز در 

 شهرها و محدودۀ روستاها حریم

 «(قانون شهرداری( »۵۵ماده )« 24»)بند  شهرداریدر شهرها:  -

 الحاقی« 11»)بند  دهیارروستاهای دارای دهیاری:  در -

 انتخابات و قانون تشکیالت، وظایف( »۶۳ماده ) 27/۰/13۰۶

 («کشور و انتخاب شهرداران اسالمی شوراهای

 حریممرجع صدور مجوز در 

 شهرها و محدودۀ روستاها 

)ماده  معاون امور عمرانی استانداری شده توسطینمرجع تعی

استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در نامۀ آیین« »1۱»

 ( 1۱/2/13۳1مصوب « ۀ روستاهاخارج از حریم شهرها و محدود
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 نکات کلیدی

مرجع  را روستاها ۀم شهرها و محدودحریخارج از های سازوو نظارت بر ساخت ساختمانی ۀصدور پروان .1

 برعهده دارد. معاون امور عمرانی استانداری تعیینی

 ( 1۱مستند: ماده) «ۀحریم شهرها و محدود سیسات در خارج ازأاستفاده از اراضی، احداث بنا و ت نامۀآیین 

 .13۳1مصوب » روستاها

مصوب  «هاتعیین آن ۀو حریم شهر، روستا و شهرک و نحو قانون تعاریف محدوده» (2)ماده مطابق  .2

نظارت و کنترل  شهر که ۀاراضی بالفصل پیرامون محدود قسمتی از: عبارت است از حریم شهر ،13۰4

 ننماید.مربوط تجاوز  کشوری شهرستان و بخشضرورت دارد و از مرز تقسیمات  شهرداری در آن

مصوب  «هاتعیین آن ۀو حریم شهر، روستا و شهرک و نحو قانون تعاریف محدوده» (3)ماده  برطبق .3

 ۀآن در دور ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتیمحدوده :عبارت است از روستا محدوده ،13۰4

رسد. مرجع قانونی مربوط می های باالدست تهیه و به تصویبطرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح

د.دار خواهند بوداخل محدوده را عهده ساز دروو نظارت بر احداث هرگونه ساخت کنترلها دهیاری

با رعایت قوانین و مقررات  کاربری مصوبمطابق  معاون امور عمرانی استانداری مکلف است مرجع تعیینی .4

و بر صادر کرده  ساختمانی ۀپروان ،اشتغال ۀپروان خدمات مهندسان دارایاستفاده از مربوط و 

 کند. نظارتوساز ساخت

  :م شهرها سیسات در خارج از حریأاستفاده از اراضی، احداث بنا و ت نامۀآیین» (1۱)ماده  (1)تبصره مستند

 .13۳1مصوب  «روستاها ۀو محدود

ساخت،  جهت صدور پروانۀ مکلف است قبل از هرگونه اقدام معاون امور عمرانی استانداری رجع تعیینیم .۵

 را اخذ ۱۳۷۴ها مصوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ( ۱ماده )( ۱کمیسیون تبصره ) ۀنظری

 کند.

  :سیسات در خارج از حریم شهرها أاستفاده از اراضی، احداث بنا و ت نامۀآیین» (1۱)ماده  (2)تبصره مستند

 .13۳1مصوب  «روستاها ۀو محدود

 های توسعهروستاها پس از رعایت مفاد طرح ۀت در خارج از حریم شهرها و محدودایجاد هرگونه بنا و تأسیسا .۶

 است:زیر مجاز  اموربا رعایت  ،جود(شهری )در صورت و ۀای و مجموعو عمران )جامع( ناحیه

 ها، نهرهای عمومی، قنوات و ها، تاالبها، دریاچهآهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگلها و راهراه حریم قانونی

های تأسیسات های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایهها، خطوط و پایهها، مسیلچاه
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های انتقال نفت و گاز، ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لولههای واقع در مسیر راهها و تونلمخابراتی، پل

انتظامی و امنیتی و سات نظامی و های آبرسانی، تأسیهای آبیاری، خطوط و لولهها و شبکهسدها و کانال

گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات بندها، سیلآب و فاضالب، سیلهای خانهمرزی، تصفیه

 ی؛اهسته

 ؛زیستطضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محی 

 «ن؛آ های بعدیو اصالحیه 1374مصوب  «هازراعی و باغ قانون حفظ کاربری اراضی 

 ؛عاملراصول، ضوابط و معیارهای پدافند غی 

 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها »زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط

با  1۵/4/13۳۱ مورخ ه3۳127ت/7۰۳4۶ ۀشمار ۀنامموضوع تصویب «های صنعتی و تولیدیو فعالیت

 ن؛اصالحات بعدی آ

 «موضوع  «های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاهاواگذاری به فعالیتنصاب اراضی قابل ۀنامآیین

 .با اصالحات بعدی آن 1۵/4/13۳۱ مورخ ه42۰4۳ت/7۳2۵۳ ۀشمار ۀنامتصویب

  :سیسات در خارج أاحداث بنا و تاستفاده از اراضی،  نامۀآیین( »1۱ماده ) (1( و تبصره )4ماده )مستند

 .13۳1مصوب « روستاها ۀاز حریم شهرها و محدود

مستلزم اخذ  ،روستاها ۀم شهرها و محدودحریخارج از در از جمله دیوار یا فنس  هرگونه حصاریجاد ا .7

های انتقال خصوص دکلرو دروزارت نیالبته  .است معاون امور عمرانی استانداری تعیینی مجوز از مرجع

 امر مستثنی است.این برق از 

  :م شهرها سیسات در خارج از حریأاستفاده از اراضی، احداث بنا و ت نامۀآیین» (1۱)ماده  (3)تبصره مستند

  .13۳1مصوب  «روستاها ۀو محدود

 ۀصدور پروان ۀو نحو سازی در کشوردستورالعمل ترویج شهرک»أسیس هر نوع شهرک، مطابق با مفاد ت .۰

و با  رانعالی شهرسازی و معماری ایشورای 27/12/13۰۶ مصوب «برداری از آنبهره ۀو پروان تأسیس شهرک

مجاز  عالی شهرسازی و معماری ایرانپس از تصویب شورای ،ربطهای اجرایی ذیرعایت ضوابط دستگاه

 خواهد بود.

  :ۀشهرها و محدودسیسات در خارج از حریم أاستفاده از اراضی، احداث بنا و ت نامۀآیین» (7)ماده مستند 

 .13۳1مصوب  «روستاها
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 متن مستندات

 ۀت در خارج از حریم شهرها و محدوداستفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسا نامۀآیین» (1۱( و )7(، )4) وادم 

 وزیرانهیئت 1۱/2/13۳1مصوب  «روستاها

 یهاطرح مفاد تیرعا از پس روستاها محدودۀ و شهرها میحر از خارج در ساتیتأس و بنا هرگونه جادیا -۴ ماده

 است: مجاز ریز طیشرا تیرعا با ،(وجود صورت در) یشهر مجموعۀ و یاهیناح( جامع) عمران و توسعه

 ،یعموم ینهرها ها،تاالب ها،اچهیدر ها،جنگل رودخانه، ا،یدر معادن، آهن،راه و هاراه بهنسبت یقانون میحر -الف

 ساتیتأس یهاهیپا و ینور بریف و یارتباط خطوط برق، یروین انتقال یهاهیپا و خطوط ها،لیمس ها،چاه و قنوات

 و سدها گاز، و نفت انتقال یهالوله ،یعمران و یعموم ساتیتأس ای هاراه ریمس در واقع یهاتونل و هاپل ،یمخابرات

 یهاخانههیتصف ،یمرز و یتیامن و یانتظام و ینظام ساتیتأس ،یآبرسان یهالوله و خطوط ،یاریآب یهاهکشب و هاانالک

 ی.اهسته ساتیتأس و یعیطب و یخیتار آثار و هیابن رها،یگلیس بندها،لیس فاضالب، و آب

 زیست.طیمح حفاظت و یبهساز و یعموم بهداشت ضوابط -ب

 آن. یبعد یهاهیاصالح و -۱۳۷۴ مصوب- هاباغ و یزراع یاراض یاربرک حفظ قانون -ج

 غیرعامل. پدافند یارهایمع و ضوابط اصول، –د

 و واحدها استقرار یارهایمع و ضوابط و چهارگانه مناطق در ستیزطیمح حفاظت سازمان مقررات و ضوابط -ه

 بعدی آن. اصالحات]و[  ۱۵/۴/۱۳۹۱ مورخ ه۳۹۱۲۷ت/۷۸۹۴۶ شمارۀ نامۀبیتصو موضوع یدیتول و یصنعت یهاتیفعال

 موضوع روستاها محدودۀ و شهرها میحر از خارج در مختلف یهاتیفعال به یواگذارقابل یاراض نصاب نامۀنییآ -و

 .۱۵/۴/۱۳۹۱ مورخ ه۴۲۸۴۹ت/۷۹۲۵۹ شمارۀ نامۀبیتصو

 پروانۀ صدور نحوۀ و شورک در یسازکشهر جیترو دستورالعمل مفاد با مطابق ،کشهر نوع هر سیتأس -۷ ماده

 تیرعا با و( رانیا یمعمار و یشهرساز یعالیشورا ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ مصوب) آن از یبرداربهره پروانۀ و کشهر سیتأس

 باشد.یم مجاز رانیا یمعمار و یشهرساز یعالیشورا بیتصو از پس ،ربطیذ ییاجرا یهادستگاه ضوابط

 شهرها میحر از خارج در نامهبیتصو نیا ابالغ خیتار تا شدهاحداث یاقامت و یونتکس یهامجتمع و زکمرا -تبصره

 شوند. لیتبد کشهر به توانندیم نامهنییآ نیا تیرعا و یقانون مراحل یط با ،روستاها محدودۀ و

و حقوقی  ( قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی۵اجرایی موضوع ماده )های دستگاه -۱۱ماده 

دریافت نمایند. مرجع صدور  ساختمانی ۀپروان ،نامهموضوع این آیینونه بنا در اراضی گند قبل از احداث هرامکلف

 د.گرداستانداری تعیین میتوسط معاون امور عمرانی  ،موضوع این ماده سازِوساختمانی و نظارت بر ساخت ۀپروان

مربوط و  شده برای صدور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقرراتمرجع تعیین -۱ تبصره

 .وساز اقدام نمایدساختمانی و نظارت بر ساخت ۀبه صدور پرواننسبت ،اشتغال ۀاستفاده از خدمات مهندسان دارای پروان

( قانون حفظ ۱( ماده )۱یون تبصره )کمیس ۀنظری ،مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام -۲ تبصره

 .را اخذ نماید ۱۳۷۴مصوب ها کاربری اراضی زراعی و باغ
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موضوع این ماده  ۀع صدور پروانمستلزم اخذ مجوز از مرج ،ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس -۳ تبصره

 .های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی استخصوص دکلباشد. وزارت نیرو درمی

  1374مصوب  «هاباغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون» (1)ماده  (1)تبصره 

از تاریخ تصویب این قانون تغییر  ،هاوری آنها و تداوم و بهرهزراعی و باغمنظور حفظ کاربری اراضی به -۱ماده 

 شد.باممنوع می ،جز در موارد ضروری ،هاقانونی شهرها و شهرک ۀخارج از محدود ها درکاربری اراضی زراعی و باغ

کمیسیونی مرکب از  ۀعهدها در هر استان بهاراضی زراعی و باغتشخیص موارد ضروری تغییر کاربری  –۱تبصره 

زیست آن کن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیطمدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسرئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

 د.گردباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میاستاندار می ۀاستان و یک نفر نمایند

 ید.رأی در جلسات کمیسیون شرکت نما تواند بدون حقربط میاه اجرایی ذیدستگ ۀنمایند

مطابق نظر  ،سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم

 به صدور پاسخ اقدام نماید.نسبتکمیسیون 

گردد و ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میهای جهاد کشاورزی استانکمیسیون فوق در سازمان ۀدبیرخان

نوبت در ها بهنمودن درخواستبررسی کارشناسی اولیه، مطرح دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ۀدار وظیفعهده

 شد.باکمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می

 ۀصدور پروان خصوصاداری در دیوان عدالتعمومی هیئت 3۱/۵/1373مورخ  2373 شمارۀ ۀرویرأی وحدت 

 شهرها ۀو نظارت بر آن در خارج از محدود ساختمان

قانونی و حریم  ۀخارج از محدود تأسیسات در به استفاده از اراضی و احداث بنا ومربوط ۀنامآیین»اصالحی  (۶)ماده 

که های الزم برای اینعمال نظارتساختمانی و اِ ۀپروان صدور»است به اینکه  مصرح ،۲۸/۳/۶۹مصوب  «شهرها

 نامه در مورداین آیین (۴)ضوابط مقرر در ماده  ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ساختمان طبق مشخصات و شرایط و

توسط  که در هر ناحیه مرجعی خواهد بود ۀعهدقانونی و حریم شهرها به ۀرعایت شود، در خارج از محدودها آن

شرح زیر به ،ها الزامی استاعمال نظارت در آن ساختمان و ۀکه صدور پرواناطقیگردد، مناستانداری تعیین می

 شند:بامی

ها به یکدیگر اتصال آن هم که امکان توسعه وبهبزرگ یا حد فاصل شهرهای نزدیکمناطق مجاور شهرهای  -الف

بر امور عمرانی استانداری یزد مبنی معاون ۱۷/۹/۷۱ مورخ ۱۸۱۵۳/۴ ۀشمار ۀنظر به اینکه نام .« دارد... وجود

 واقع در ۴۹۲۲پالک ثبتی  ۀآباد به شماراسماعیل ۀوساز در اراضی مزرعافراز و ساخت گونه تفکیک وبا هر موافقتعدم

بر مبتنی ،گرفتهتفت قرار دو شهر یزد و ۀی و حریم استحفاظی شهر و در فاصلقانون ۀیزد که خارج از محدود ۶بخش 

به درخصوص ضوابط مربوط ۲۷/۲/۵۵مذکور مصوب  ۀنامآیین (۳)الذکر و ماده اصالحی فوق (۶)اختیارات مقرر در ماده 

 ۀشعب ۱۹/۵/۷۱مورخ  ۳۷۴ ۀشمار ۀشهرها بوده است، لذا دادنام ۀخارج از محدود اراضی واقع در تفکیک و تقسیم

موازین قانونی تشخیص  موافق اصول و ،الذکرفوق ۀمندرجات نام بهتبر رد شکایت و اعتراض نسبدیوان مبنی سوم
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شعب دیوان و سایر مراجع  ، برای«دیوان عدالت اداری قانون» (۲۱)قسمت اخیر ماده  استنادبهشود. این رأی داده می

 ست.االتباع االزم مربوط در موارد مشابه
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 ۱۷ رویۀ قضایی

در  برخورداری مالک از حقوق مالکانه

های دولتی و امالک واقع در طرح

 هاشهرداری
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 طرح بحث

با  13۶7مصوب  «هاهای دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح» واحدۀموجب مادهبه

های دولتی یا وابسته به دولت و ها، نهادها، شرکتها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه اصالحات بعدی، کلیۀ

های عمومی یا عمرانی در طرح اندها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنشهرداری

 کردهتصویب و اعالن  بوطضوابط مر باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت وزیر یارا ها که ضرورت اجرای آن

 ۀمحدود ( قرار داشته و در داخلیحقیقی و حقوقاراضی و امالک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ) باشد و در

 ،ماهحداکثر ظرف مدت هجده ها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح،ها و حریم استحفاظی آنشهرها و شهرک

 صورت دهند. طبق قوانین مربوطرا بربها یا عوض آن  تاسناد رسمی و پرداخ قطعی و انتقال ۀمعامل

توانند از ن میامالک ،بینی شده است که در صورت تحقق آنزمانی پیش یشرط ،واحده( این ماده1در تبصره )

 .مکلف استبه صدور پروانه اند، استفاده کنند و شهرداری ها قرار گرفتهحقوق امالک خود که در این طرح

 هاامالک واقع در طرحتعیین وضعیت 

طرح و تملک امالک واقع  که اجرای، درصورتی22/1/13۰۱قانون مذکور اصالحی  واحدۀ( ماده1)موجب تبصره به

 ن امالک واقع درابعد موکول شده باشد، مالک حداقل پنج سالبه  ،مصوب بندیِزمان موجب برنامۀدر آن به

 ...بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید از کلیۀ طرح

هرگاه زمان اجرای که د کنمالک هنگام اخذ پروانه تعهد می ،کمتر از پنج سال باشدکه برخوردارند و درصورتی

 ارد.بنا را ند هزینه احداث و تجدید ، حق مطالبۀقبل از پنج سال شروع شود ،طرح

 توان تصور کرد:شده از طرح، سه فرض میابراین با توجه به مدت زمان سپریبن

 

  

 

 

 

 

 

 

از اعالم ماه پس  1۰حداکثر تا 

 طرح: درسمی وجو

های دولتی ها، نهادها، شرکتها، مؤسسات، سازمانکلیۀ وزارتخانه 

ها و مؤسساتی که شمول قانون بر یا وابسته به دولت و شهرداری

حداکثر ظرف مدت اند ها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفآن

یا  بها اسناد رسمی و پرداخت قطعی و انتقال ۀمعامل ،ماههجده

 صورت دهند. طبق قوانین مربوطرا عوض آن 
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 نکات کلیدی
به نوع و کاربری با توجه  ،هاخصوص امالک واقع در طرحاز حقوق مالکانه و حق مکتسبه در مندی مالکبهره .1

اگر زراعی بوده و مالک مسکونی  ، حق مکتسبۀمسکونی باشد ،شده در طرحمتفاوت است؛ اگر ملک واقع ملک

 . ...، حق مکتسبۀ مالک زراعی است وباشد

 ،حسب شرایطی که قبالً ذکر شدگیرند و برهای دولتی یا شهرداری قرار میدرخصوص امالکی که در طرح .2

نیست و ملزم د، شهرداری به اعطای پروانه با حداکثر تراکم شومی ممکنها آن برایساختمانی  ۀصدور پروان

 شود.تراکم پایه صادر می پروانه براساس

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 14/1۱/13۳۵مورخ  ۰17 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

شود بلکه به قوت خود باقی سال(، طرح لغو نمی ۵شده در قانون )بینیشدن مدت زمان پیشس از سپریپ .3

کلی لغو است؛ مگر اینکه طرح بهده در طرح شبینیهمان کاربری پیش ،هااست و کاربری امالک واقع در طرح

 .شود

سال بود که در اصالح  1۱ ،طرح نشدنبندی اجراقانون مذکور، مدت زمان واحدۀ( ماده1قبل از اصالح تبصره ) .4

 سال کاهش یافته است. ۵این مدت به  ،13۰۱سال 

تی که قبل از تصویب های آن امالک و اراضی واقع در طرحامالکقانون مذکور، واحدۀ ماده (3)موجب تبصره به .۵

جهت اخذ  تجدید یا افزایش بنا را دارند، ساختمان بوده و قصد احداث یا ۀشرایط جهت اخذ پروان واجد ،طرح

ها در مسیر احداث ملک آن کهاشخاصی ،ناگونه مالکناییت قرار خواهند گرفت و در بین زمین عوض در اولو

 ند.تقدم دار حق افراد سایر بهمعابر و میادین قرار دارد، نسبت ۀتوسع یا

سال پس  ۵ماه تا  1۰حدفاصل 

  طرح: داعالم رسمی وجواز 

عمال حقوق مالکانه را در ملک واقع در طرح دارد اما مالک حق اِ

از  هرگاه زمان اجرای طرح قبل کند کههنگام اخذ پروانه تعهد می

 بنا را ندارد. احداث و تجدید ، حق مطالبۀ هزینۀسال شروع شود ۵

اعالم رسمی سال پس از  ۵

 طرح:  دوجو

حقوق مالکانه مانند احداث یا  از کلیۀ طرح ن امالک واقع درمالکا

 اجاره و رهن و...ا و تعمیر و فروش و بنا یا افزایش بن تجدید

 .برخوردارند
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خصوص اینکه ، در«هاهای دولتی و شهرداریامالک واقع در طرحوضعیت قانون تعیین »با توجه به اینکه در  .۶

حکمی بیان  ،مبلغی اخذ شود ،، از صاحبان امالک واقع در مسیر طرحهای دولتیطرحاجرانشدن  در فرض

 ع است.ت هرگونه وجه از این بابت ممنو، دریافاست نشده

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 11/12/13۳۵مورخ  1222 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

 1۵۱های دولتی به در طرحواقع  هایخصوص زمیناستفادۀ اشخاص از حقوق مالکانۀ خود در کردنمقید .7

 است.خصوص ابطال شده و معماری ایران دراینعالی شهرسازی و مصوبۀ شورایخالف قانون است  ،مربعمتر

  عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۱/۳/137۳مورخ  27۱-271 مارۀشمستند: دادنامۀ 

قانون تعیین وضعیت امالک واقع در »زمانی مصرح در  رای طرح در کمتر از پنج سال بازۀدر صورت اج .۰

به اد بر پایه صادر کرده باشد، ساخت با تراکم ماز داری پروانۀ، اگر شهر«هاهای دولتی و شهرداریطرح

 مکلف است.تراکم مازاد  پرداخت بهای بنای احداثی در

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 1۶/۳/13۳۵مورخ  ۶77 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

حفظ و ]الیحۀ قانونی[ اصالح قانون  (1نامۀ اجرایی ماده )آیین»( 7ماده )( 2و )( 1) هایموجب تبصرههب .۳

مجمع تشخیص مصلحت  2۱/4/13۰۰شورای انقالب[ مصوب  13۵۳]مصوب  سبز در شهرها گسترش فضای

ساختمانی در  اری موظف است برای صدور پروانۀ، شهردهاعالی استانشورای 1۵/2/13۰۳مصوب « نظام

 تا ۵۱۱ بین هایعرصه در شهرهاکالن دراند و نیز مترمربع که در محدودۀ شهر واقع ۵۱۱های بیش از عرصه

( مذکور و کمیسیون تبصره 7صدر ماده ) کمیسیون ترتیب نظریۀواقع در محدودۀ شهر، بهمترمربعِ  2۱۱۱

 .( این ماده را اخذ کند2)

 متن مستندات
 «هاهای دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح» 

ها و وابسته به دولت و شهرداری دولتی یا هایها، نهادها، شرکتها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه ۀکلی -واحدهماده

ی عمومی یا عمرانی که ضرورت هاباشند در طرحمکلف می ها مستلزم ذکر نام باشد،مؤسساتی که شمول قانون بر آن

 ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ها توسط وزیر یاآن یاجرا

ها و شهرها و شهرکۀ محدود قرار داشته و در داخل یحقیقی و حقوقک شرعی و قانونی اشخاص اعم از الاراضی و ام

 ۀبه انجام معاملماه نسبتحداکثر ظرف مدت هجده ها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح،حریم استحفاظی آن

 .دام نمایندیا عوض آن طبق قوانین مربوطه اق بها اسناد رسمی و پرداخت قطعی و انتقال

سال  ۵بندی مصوب به حداقل زمان ۀموجب برنامبه ،طرح و تملک امالک واقع در آن که اجرایدرصورتی -۱تبصره 

حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و  ۀمالکین امالک واقع در طرح از کلی بعد موکول شده باشد،



 

۰7 

تعهد  مالک هنگام اخذ پروانه ،سال باشد ۵که کمتر از صورتیبرخوردارند و دررهن و غیره  تعمیر و فروش و اجاره و

 .تجدید بنا را ندارد احداث و هزینهۀ حق مطالب ،شروع شودپنج سال گاه زمان اجرای طرح قبل از نماید هرمی

 ،(۱)تبصره  اخیر مشمول قسمت ساختمان مالکانِ ۀزمان با صدور پروانند هماها موظفشهرداری -۲تبصره 

 هنگامک ارزیابی بهضبط نمایند تا مال موجود را معین و در پرونده درج و مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات

هنگام اجرای طرح به ،مزبور باشد طرحآمادگی اجرای  ،تأمین اعتبار لحاظکه بهاجرای طرح قرار گیرد و درزمانی

 .قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بودخسارت  مالک پرداخت]این مشخصات[  ،مصوب

 ۀشرایط جهت اخذ پروان واجد ،های آتی که قبل از تصویب طرحمالکین امالک و اراضی واقع در طرح -۳تبصره 

یت قرار خواهند گرفت و جهت اخذ زمین عوض در اولو تجدید یا افزایش بنا را دارند، ساختمان بوده و قصد احداث یا

به سایرین معابر و میادین قرار دارند، نسبت ۀتوسع ها در مسیر احداث یاملک آن اشخاصی که ،گونه مالکینبین آن در

 .تقدم دارند حق

ازی ستفکیک و ساختمان بندی وهای مجاز برای قطعهزمین عوض در داخل محدوده ۀکه تهیدرمواردی -۴تبصره 

شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار  ۀتوسع های مصوبمزبور طبق طرح ۀمحدودۀ میسر نباشد و احتیاج به توسع

 ۀاستفاده از مزایای ورود به محدوداراضی برای  موافقت با تقاضای صاحبان توانند در مقابلبگیرد، مراجع مزبور می

الزم برای تأسیسات  سطوح سازی زمین و واگذاریبه عمران و آمادهبر انجام تعهدات مربوطعمران شهر، عالوه توسعه و

های موضوع این برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح ها رااز اراضی آن %۲۱و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 

 .طور رایگان دریافت نمایندنوسازی و بهسازی شهری، به هایهمچنین اراضی عوض طرح قانون و

 ن اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب نامۀ قانوآیین( »7ماده )( 2و )( 1) هایتبصره

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/۵/13۰۰مصوب « شورای انقالب 13۵۳سال 

 از بکمر یونیسیمک ،باغات صیتشخ و آن ییاجرا ۀنامنییآ و قانون یاجرا حسن بر نظارت منظوربه -۷ ماده

 د:شویم لکیتش یشهردار هر در ریز یاعضا

 ا.شور انتخاب به شهر یاسالم یشورا یاعضا از یکی -الف

 ی.شهردار یشهر خدمات معاون ای و یشهرساز معاون حاًیترج ؛شهردار انتخاب به نفر یک -ب

 ،یشهردار در سبز یفضا و هاکپار سازمان وجودعدم صورت در و سبز یفضا و هاکپار سازمان رعاملیمد –ج

 ی.شهردار سبز یفضا ولمسئ

 در هک مترمربع ۵۱۱ از شیب مساحت با یهاعرصه در یساختمان پروانۀ صدور یبرا است موظف یشهردار -۱ تبصره

 نماید. عمل آن مطابق و نموده اخذ را فوق ونیسیمک نظر ،باشدیم واقع شهر محدودۀ

 ۲۱۱۱ تا ۵۱۱ نیب یهاعرصه در یساختمان پروانۀ صدور یبرا شهرهاالنک در است موظف یشهردار –۲ تبصره

 نظریۀ و داده لکیتش یشهردار مناطق از یکهر در را ریز یاعضا از بکمر یونیسیمک ،شهر محدودۀ در واقع مترمربعِ

 :کند اقدام آن مطابق و اخذ را ونیسیمک

 ا.شور سییر انتخاب به شهر یاسالم یشورا نمایندۀ -الف



 

۰۰ 

 شهر. آن شهردار ،باشد نداشته منطقه ی،شهردار هکیدرصورت و یشهردار منطقۀ ریمد –ب

 سبز یفضا و هاکپار سازمان وجودعدم صورت در شهرداری؛ سبز یفضا و هاکپار سازمان رعاملیمد نمایندۀ –ج

 .یشهردار یشهر خدمات نمایندۀ ی،شهردار در

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 11/12/13۳۵مورخ  1222 دادنامۀ شمارۀ 

 ،۱۳۶۷مصوب سال  «هاهای دولتی و شهرداریوضعیت امالک واقع در طرحقانون تعیین »با توجه به اینکه در ... 

خصوص اینکه چنانچه طرح اجرا نشود، از تکلیف شده است و درهای هادی و عمرانی تعییندرخصوص اجرای طرح

 ۀسیصدودهمین جلس ۀمی بیان نشده است، بنابراین مصوبصاحبان امالک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حک

 ۱۱به شهرداری سبزوار ابالغ شده و در آن مقرر گردیده  ۲۹/۴/۱۳۹۱-۹۵۹ ۀای اسالمی شهر سبزوار که طی شمارورش

 (۸۸) ]ماده[ موادو  (۱۲)ماده  «۱»علت حذف طرح اخذ شود، مغایر قانون است و مستند به بند درصد از ارزش امالک به

 .شودابطال می ۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین»

  عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۱/۳/137۳مورخ  27۱-271 مارۀشدادنامۀ 

 گذار جواز قانونیبدون تمسک به حکم قانون ،آن یاشخاص و کاهش قلمرو ۀانعمال حقوق مالکاِ ۀرتحدید دای

اشخاص را  ۀانایران که استفاده از حقوق مالکعالی شهرسازی و معماری شورای ۱۶/۶/۱۳۷۱مورخ  ۀن مصوببنابرای ؛ندارد

مقید و محدود به  ،۲۹/۹/۱۳۶۷مصوب  «هاهای دولتی و شهرداریتکلیف امالک واقع در طرحنقانون تعیی»در اجرای 

مزبور  ۀگردد و مصوبعالی مذکور تشخیص میخالف قانون و خارج از حدود صالحیت شورای ،مربع کرده استمتر ۱۵۱

 .گرددابطال می «قانون دیوان عدالت اداری» (۲۵)مستنداً به قسمت دوم ماده 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 1۶/۳/13۳۵مورخ  ۶77 دادنامۀ شمارۀ 

مصوب  «هاهای دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح» ۀواحداصالحی ماده ۀموجب تبصربه

بندی مصوب به زمان ۀموجب برنامبه ،طرح و تملک امالک واقع در آن که اجرایدرصورتی» :مقرر شده است ۱۳۸۱

حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا  ۀمالکین امالک واقع در طرح از کلیسال بعد موکول شده باشد،  ۵حداقل 

کند هرگاه زمان مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می ،سال باشد ۵که کمتر از باشند و درصورتیافزایش بنا برخوردار می

 (۵۵)ماده  «۲۴»مطابق بند  «احداث و تجدید بنا را ندارد. ۀهزین ۀحق مطالب ،سال شروع شود ۵اجرای طرح قبل از 

 شهرداری وظایف جملۀ از ،شودمی هایی که در شهر احداثساختمان ۀ، صدور پروانه برای کلی«قانون شهرداری»

ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی  ،ساختمان ۀه شهرداری در صدور پرواناینک به نظر. باشدمی

الذکر زمانی مصرح در قانون فوق ۀاشد طرحی در کمتر از پنج سال بازخصوص وجود ندارد و از طرفی اگر بنا بایندر

اکم مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تر ،ایه صادر کندبر پ ساخت با تراکم مازاد ۀاجرا شود و شهرداری پروان

 ۀن براساس تراکم پایه که با لحاظ غبطساختما ۀمورد شکایت در قسمت صدور پروان ۀمازاد است و بنابراین بخشنام

 .نشد ابطال تشخیصقابل ،شهرداری صادر شده و با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات شهرداری نیز خارج نیست

 

 



 

۰۳ 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 14/1۱/13۳۵مورخ  ۰17 دادنامۀ شمارۀ 

مصوب  «هاهای دولتی و شهرداریقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح» ۀواحداصالحی ماده ۀمطابق تبصر

بندی مصوب زمان ۀموجب برنامبه ،که اجرای طرح و تملک امالک واقع در آندرصورتی» :، مقرر شده است۱۳۸۱سال 

حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا  ۀمالکین امالک واقع در طرح از کلیسال بعد موکول شده باشد،  ۵به حداقل 

گاه زمان کند هرسال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می ۵که کمتر از باشند و درصورتیافزایش بنا برخوردار می

 (۵۵)ماده  «۲۴»موجب بند احداث و تجدید بنا را ندارد. به ۀهزین ۀسال شروع شود، حق مطالب ۵اجرای طرح قبل از 

وظایف شهرداری  ۀاز جمل ،شودهایی که در شهر احداث میساختمان ۀ، صدور پروانه برای کلی«قانون شهرداری»

راکم نیست و الزام قانونی نه با حداکثر تملزم به اعطای پروا ،ساختمان ۀبه اینکه شهرداری در صدور پروان باشد. نظرمی

یوان عدالت اداری در قسمتی که د ۳۱ ۀشعب ۱۹/۲/۱۳۸۹-۳۶۶ ۀشمار ۀصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامخدراین

حکم به رد صادر کرده  ،مسکونی ۀطبق ۴ساختمانی در  ۀبر الزام شهرداری به صدور پروان شاکیان ۀوص خواستخصدر

قانون تشکیالت و » (۸۸) ]ماده[ موادو  (۱۲)ماده  «۲»بند  استنادبهاست، صحیح و موافق مقررات است. این رأی 

اداری مربوط در ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریآیین

 .االتباع استموارد مشابه الزم



 

۰4 

 

 ۱۸ رویۀ قضایی

 ( قانون شهرداری۷۷کمیسیون ماده )



 

۰۳ 

 طرح بحث

قوانین مصوب مجلس شورای موجب افت عوارض از شهروندان است که بهها، دریترین منبع درآمد شهرداریعمده

یا بهای شود. چنانچه در میزان یا نحوۀ پرداخت عوارض یا مصوبات شوراهای اسالمی شهر وضع میاسالمی 

بین مؤدیان و شهرداری اختالفی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختالف بین مؤدی و شهرداری،  ،خدمات

 ( قانون شهرداری است.77کمیسیون ماده )

 مطابق این ماده،از شهرداری است و ( قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل 77کمیسیون ماده )

های وابسته شهرداری و سازمان شدۀاختالف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائهرفع 

شود و یه و شوراهای اسالمی شهر ارجاع میکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائبه کمیسیونی مر ،به آن

 تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

 قانون شهرداری (۷۷)رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده  نحوۀ
 اند از:عبارتمراحل تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون 

 ؛آگهی عوارضصدور پیش .1

 ؛آگهی به مؤدیابالغ پیش .2

 .ارسال پرونده به کمیسیون در صورت اعتراض مؤدی، .3

مؤدی به عوارض یا بهای خدمات،  در صورت اعتراض ،آگهی از طرف شهرداری به مؤدیپس از ابالغ پیش

موضوع را از حیث مطابقت با  ،شود و کمیسیون( قانون شهرداری مطرح می77موضوع در کمیسیون ماده )

کند. در صورت میصادر رأی  ،طبق نظر اکثریتبات شورای اسالمی شهر بررسی و بریا مصوت قانونی مقررا

های خود را یابد و اعتراضمعترض نیز در جلسه حضور می، فرد امرضرورت بر مبنیتشخیص اعضای کمیسیون 

 صورت کتبی بیان خواهد شد.ها بهاعتراض ،در غیر این صورتکند؛ صورت شفاهی بیان میبه

 قانون شهرداری (۷۷)اعتراض به رأی کمیسیون ماده 

دادرسی دیوان عدالت آیینقانون تشکیالت و »( 1۱( ماده )2( و بند )1قانون اساسی و ماده ) 173برطبق اصل 

و تصمیمات قطعی  از آرا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصیدگی به اعتراضات و شکایات ، رسی«اداری

حل اختالف کارگر و  هیئتهای مالیاتی، هایی مانند کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهیئت



 

۳۱ 

مطابق تبصره  اری است. مهلت اعتراض به این آراعدالت اد در صالحیت دیوان های شهرداری،کارفرما و کمیسیون

برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از قانون مذکور، ( 1۶( ماده )2)

 تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی است.

مورخ  ۶۳۳ ویۀ شمارۀررأی وحدت استنادبهبا توجه به مقررات مذکور و  های دولتیادارات و سازمان

 نوع اختالف احتمالی در صدور آرای توانند برای رفع هرمی ،عالی کشورعمومی دیوانهیئت 22/3/13۰۶

 ،که مرجع تظلم عمومی است مراجع دادگستریبه  ،از حیث نقض قوانین یا مقررات (77)کمیسیون ماده 

 .کنندمراجعه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 کلیدی نکتۀ

عوارض و میزان تعلق عدم ایرسیدگی به هرگونه اختالف اعم از تعلق  ،«قانون شهرداری» (77)صراحت ماده  به

 .است در همان ماده قرار گرفته در صالحیت کمیسیون مذکور ،عوارض و بهای خدمات

 دیوان عدالت اداری.عمومی هیئت 2۱/4/137۰مورخ  2۵7 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای 

ص که شاکی اشخادرصورتی) (77)کمیسیون ماده 

 (دحقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشن

 عمومی دادگستریهای دادگاه

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای 

که شاکی درصورتی( )77کمیسیون ماده )

 (های دولتی باشدسازمان

 دیوان عدالت اداری



 

۳1 

 متن مستندات
  قانون شهرداری» (77)ماده» 

انجمن  ۀدادگستری و نمایند ۀنمایند شهرداری و ۀداری به کمیسیونی مرکب از نمایندرفع اختالف بین مؤدی و شهر

طبق  ،هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شودبدهی .رأی کمیسیون مزبور قطعی است شود وشهر ارجاع می

 .باشدمی وصولمقررات اسناد رسمی قابل

 .باشدمقام او میفرماندار یا بخشدار قائم ،دادگستری نباشد ۀکه نماینددرنقاطی

 عالی کشورعمومی دیوانهیئت 22/3/13۰۶مورخ  ۶۳۳ رویۀ شمارۀرأی وحدت 

نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات  ،دادگستریصادره از مراجع غیر یای آراگذار برقانون

قانون شهرداری  (۷۷)کمیسیون ماده  یبه آرااعتراض نسبته که برای رسیدگی بدرحالی ؛است احتمالی تعیین نموده

موجب اصل هکه بطورتب همانمراه بناب .است بینی نشدهچنین مرجعی پیش ،نمایدکه ابتدائاً رسیدگی می

توانند اعتراضات خود را در مردم می ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۱۳)سوم قانون اساسی و ماده وهفتادوصدیک

ف احتمالی از قانون در صدور توانند برای رفع هر نوع تخلهای دولتی نیز میدیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان

ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم مخالفت با آن از حیث نقض قوانین یا مقررات و (۷۷)کمیسیون ماده  یآرا

دادگاه تجدیدنظر  ۳۵ ۀرأی شعب ،عالی کشورعمومی دیوانهیئت ینظر اکثریت اعضاهمراجعه نمایند و ب ،عمومی است

 قانون» (۲۷۱)موجب ماده هاین رأی ب .گرددصحیح تشخیص می ،که با این نظر تطابق داشته باشددرحدی ،استان تهران

ها عالی کشور و دادگاهدر موارد مشابه برای شعب دیوان ،«های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهآیین

 .االتباع استالزم

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۱/4/137۰مورخ  2۵7 دادنامۀ شمارۀ 

عوارض و تعلق عدم از تعلق و یاگونه اختالف اعم رسیدگی به هر ،«قانون شهرداری» (۷۷)چون به صراحت ماده 

مورخ  ۱۸۳۸ ۀشمار ۀاست، دادنام در همان ماده قرار گرفته در صالحیت کمیسیون مذکور ،میزان و مبلغ آن

اصول و موازین قانونی  موافق ،این معنی است مبیّن کهدرحدی ،نظر دیوانهیئت تجدیداول  ۀشعب ۲۴/۹/۱۳۷۶

سایر  و برای شعب دیوان ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۲۱)قسمت اخیر ماده  استنادبهاین رأی  .شودتشخیص داده می

 ست.االتباع االزم مراجع مربوط در موارد مشابه



 

 شهرداری( قانون ۷۷کمیسیون ماده ) ۳2

 ۱۹ رویۀ قضایی

قانون  (۹۹)ون ماده کمیسی

 شهرداری
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 طرح بحث

( قانون شهرداری و 1۱۱رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر در صالحیت کمیسیون ماده )

در مذکور بوده که ( قانون ۳۳( ماده )2در صالحیت کمیسیون تبصره ) ،خارج از حریم مصوب شهرهادر 

 .مستقر است هااستانداری

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 خارج از حریم شهرها رسیدگی به تخلفات ساختمانیِ مرجع و نحوۀ
 ح هادی دارند،طرو روستاها و روستاهایی که  گاه تأسیسات و بناهایی که در خارج از حریم مصوب شهرهاهر

در خارج از  ساتیاحداث بنا و تأس ،یاستفاده از اراض ۀنامنییآ»برخالف یا  برخالف مقررات طرح هادی یا جامع

وضوع در م ،تقاضای مرجع صدور پروانه، بهساخته شوند 13۳1مصوب  «روستاها ۀشهرها و محدود میحر

وزارت راه و  )با انتخاب وزیر کشور(، نمایندۀ قوۀ قضائیه و نمایندۀ وزارت کشور کمیسیونی مرکب از نمایندۀ

 شود.قانون شهرداری( مطرح می (۳۳)شهرسازی )کمیسیون ماده 

 ( قانون شهرداری۳۳کمیسیون ماده )

مرجع رسیدگی به تخلفات 

خارج از حریم ساختمانی 

 مصوب شهرها و روستاها

 ( قانون شهرداری۳۳کمیسیون ماده )

مرجع رسیدگی به تخلفات 

روستاهای ساختمانی در 

 دارای طرح هادی



 

۳3 

پس از  توضیحات خود را کتباً ارسال دارد.شود که ظرف ده روز نفع اعالم میپس از وصول پرونده به ذی

جریمه معادل یا  قلع بنابراساس مدارک و مستندات رأی به  ،کمیسیون ظرف مدت یک ماه ،انقضای مهلت مذکور

 د.کنصادر می شده،اعیانی تکمیلدرصد قیمت روز  7۱تا  ۵۱

، کمیسیون شدۀ( قانون شهرداری این است که رأی صادر۳۳وجه درخصوص کمیسیون ماده )ت درخور نکتۀ

شده بر نقض مقررات در رأی صادرپذیری مبنیمدارک استناد ،نفعکه ذیاست. درصورتی ناپذیراعتراضقطعی و 

هلت اعتراض به این کند. مپیگیری و اعتراض  تواندمیاز طریق دیوان عدالت اداری  صرفاً ،باشدعلیه خود داشته 

برای اشخاص داخل  ،«دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (1۶( ماده )2مطابق تبصره ) آرا

  از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی است. افراد مقیم خارج از کشور شش ماهو برای  کشور سه ماه

 دیوان عدالت اداریدر قانون شهرداری ( ۹۹اعتراض به آرای کمیسیون ماده )

رسیدگی  درخصوص، دیوان «دیوان عدالت اداریدادرسی تشکیالت و آیینقانون »( 1۱ماده ) «2» موجب بندبه

اعتراضات و  ،. براساس این مادهصالح است( قانون شهرداری ۳۳کمیسیون ماده ) شدۀبه اعتراض از آرای صادر

 .ستهاصرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ،شکایات از این آرا و تصمیمات

 نکات کلیدی

هایی که بعد از این و برای ساختمان بوده 1372مصوب  «قانون شهرداری»( ۳۳ماده )« 3»( بند 2تبصره ) .1

 کاربرد دارد. ،اندتاریخ احداث شده

؛ بنابراین اگر است ساختمانیزمان وقوع تخلفات ( قانون شهرداری، ۳۳مالک صالحیت کمیسیون ماده ) .2

در آن صورت گرفته است، بعد قانون شهرداری ( ۳۳ساختمانی که تخلفات موضوع صالحیت کمیسیون ماده )

( قانون شهرداری ۳۳از وقوع این تخلفات وارد حریم شهر شود، موضوع همچنان در صالحیت کمیسیون ماده )

 خواهد بود.

 متن مستندات
  شهرداریقانون » (۳۳)ماده» 

 اقدامات زیر را بنمایند: ،در مورد حریم شهر اندمکلفها شهرداری

 احتمالی شهر. ۀجامع شهرسازی با توجه به توسع ۀنقش ۀتعیین حدود حریم و تهی -۱
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ایجاد باغ و  ،کشیخیابان ،کیک اراضیبندی و تفاقدامات عمرانی از قبیل قطعه ۀمقرراتی برای کلی ۀتهی -۲

حریم شهر با ه ببه حفظ بهداشت عمومی مخصوصمقررات مربوط ۀهمچنین تهی ایجاد کارگاه و کارخانه و ،ساختمان

 عمرانی شهر. ۀتوجه به نقش

برای اطالع عموم  ،یید وزارت کشورأپس از تصویب انجمن شهر و ت ،جامع شهرسازی و مقررات مذکور ۀحریم و نقش

 خواهد شد. اجرا گذاشتهموقعهآگهی و ب

ی هاهای کرج، ورامین، شهریار و بخشسیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان-منظور حفظ بافت فرهنگیهب -۳

به اصالح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، نسبت ،ماه ۳است حداکثر ظرف مدت  تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف

های قانونی شهرستان ۀبر محدودکشوری و منطبق براساس قانون تقسیمات ،ری و شمیرانات ۀتابعهای شهریار و بخش

 مذکور اقدام نماید.

 این قانون تأمین خواهد شد. (۲)از محل درآمد موضوع تبصره  ،های حاصل از اجرای این بندهزینه

قانونی و  ۀکه در محدودرصورتید ،شوندهای مذکور جدا میکه در اجرای این قانون از حریم شهردارینقاطی

 و در غیر این ط شهرداری مربوط دریافت خواهد شدمتعلقه کماکان توس عوارض ،استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند

 گردد.توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می ،صورت

مرانی موضوع های عکل کشور برای فعالیت ۀساالن ۀدر بودج ،وجوه واریزی مذکور %۸۱ل ساله الاقل معادهمه

 این قانون منظور خواهد شد. (۳)تبصره 

اند از مقررات مکلفهای مربوطه منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهب -۱تبصره 

 استفاده نمایند. ۱۷/۵/۱۳۵۲شهر تهران مصوب ارت بر گسترش قانون نظ (۲)ذیل ماده  ۀتبصر

رسیدگی به  ۀر خارج از حریم مصوب شهرها و نحومجاز دوسازهای غیرساختنظور جلوگیری از مهب -۲تبصره 

ها در استانداری ،قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی ۀنمایندگان وزارت کشور، قو کمیسیونی مرکب از ،موارد تخلف

با  ،باشد چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیدهتشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع )

أی قلع صدور ربه نسبت ،(۱۳۵۵نی و حریم شهرها مصوب قانو ۀاحداث بنا در خارج از محدودۀ نامینیآ (۴)رعایت ماده 

 اقدام خواهد نمود. ،شدهدرصد تا هفتاددرصد قیمت روز اعیانی تکمیلبنا یا جریمه معادل پنجاه

ها جریمه تعیین برای آن ،رات این قانون و نظر کمیسیونی که طبق مقریهابرای ساختمان اندموظفربط مراجع ذی

 ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.صاحبان آن در صورت درخواست ،و پرداخت گردیده

ی یدرصد از عوارض و درآمدهاحداقل هشتاد ،بر اعتبارات دولتی اندمکلفهای سراسر کشور شهرداری -۳تبصره 

ربط در جهت عمران و آبادانی با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ،نمایندکسب می شهرهارا که از حریم استحفاظی 

پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و وآموزش سازی،خصوصاً در جهت راه ،های واقع در حریمروستاها و شهرک

 کشاورزی هزینه نمایند.
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 «مصوب  «روستاها ۀاستفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدود ۀنامآیین

 وزیرانهیئت 2۱/2/13۳1

 :روندکار میحات زیر در معانی مشروح مربوط بهاصطال ،نامهدر این آیین -۱ ماده

 ۀهمراه کلیتملک شخصی بهبرای احداث واحدهای مسکونی قابل شهرک: محلی که در خارج از حریم شهرها -الف

و تأمین نیازهای عمومی و  ئمصورت مجتمع برای سکونت دانیاز عمومی و اجتماعی سکنه به بناها و تأسیسات مورد

گردشگری،  ۀمنظور استفادصادی و اجتماعی یک منطقه و یا بههای مختلف اقتاجتماعی و رفاهی شاغلین بخش

های صنعتی که تابع استثنای شهرکهای تخصصی )بهاوری و سایر شهرکی، زیارتی، تجارتی، تحقیقات و فنتفریح

 .گرددامنا اداره میهیئتایجاد و توسط  ،باشد(ضوابط خاص خود می

 هاآن تعیین ۀو حریم شهر، روستا و شهرک و نحو ( قانون تعاریف محدوده۱شهر: تعریف موضوع ماده ) ۀمحدود -ب

 .۱۳۸۴مصوب -

-ها تعیین آن ۀو حریم شهر، روستا و شهرک و نحو ( قانون تعاریف محدوده۲حریم شهر: تعریف موضوع ماده ) -ج

 .۱۳۸۴مصوب 

 .۱۳۶۲مصوب -تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری  ( قانون۲روستا: تعریف موضوع ماده ) -د

تعیین  ۀروستا و شهرک و نحو و حریم شهر، ( قانون تعاریف محدوده۳روستا: تعریف موضوع ماده ) ۀمحدود -ه

 .۱۳۸۴مصوب -ها آن

 .باشدمسکونی می ۀقطع ۵۱۱نفر در حداقل  ۲۱۱۱ ،های مسکونیحداقل جمعیت جهت سکونت در شهرک -۲ ماده

تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی و طبق دستورالعمل مورخ  ،هاساز در شهرکوهرگونه ساخت -۳ه ماد

 .باشدعالی شهرسازی و معماری ایران میکشور مصوب شورایسازی در ترویج شهرک ۲۷/۱۲/۱۳۸۶

 یهاطرح مفاد تیرعا از پس روستاها محدودۀ و شهرها میحر از خارج در ساتیتأس و بنا هرگونه جادیا -۴ ماده

 است: مجاز ریز طیشرا تیرعا با ،(وجود صورت در) یشهر مجموعۀ و یاهیناح( جامع) عمران و توسعه

 ،یعموم ینهرها ها،تاالب ها،اچهیدر ها،جنگل رودخانه، ا،یدر معادن، آهن،راه و هاراه بهنسبت یقانون میحر -الف

 ساتیتأس یهاهیپا و ینور بریف و یارتباط خطوط برق، یروین انتقال یهاهیپا و خطوط ها،لیمس ها،چاه و قنوات

 و سدها گاز، و نفت انتقال یهالوله ،یعمران و یعموم ساتیتأس ای هاراه ریمس در واقع یهاتونل و هاپل ،یمخابرات

 یهاخانههیتصف ،یمرز و یتیامن و یانتظام و ینظام ساتیتأس ،یآبرسان یهالوله و خطوط ،یاریآب یهاهکشب و هاانالک

 ی.اهسته ساتیتأس و یعیطب و یخیتار آثار و هیابن رها،یگلیس بندها،لیس فاضالب، و آب

 زیست.طیمح حفاظت و یبهساز و یعموم بهداشت ضوابط -ب

 آن. یبعد یهاهیاصالح و -۱۳۷۴ مصوب- هاباغ و یزراع یاراض یاربرک حفظ قانون -ج

 غیرعامل. پدافند یارهایمع و ضوابط اصول، –د

 و واحدها استقرار یارهایمع و ضوابط و چهارگانه مناطق در ستیزطیمح حفاظت سازمان مقررات و ضوابط -ه

 بعدی آن. اصالحات]و[  ۱۵/۴/۱۳۹۱ مورخ ه۳۹۱۲۷ت/۷۸۹۴۶ شمارۀ نامۀبیتصو موضوع یدیتول و یصنعت یهاتیفعال
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 موضوع روستاها محدودۀ و شهرها میحر از خارج در مختلف یهاتیفعال به یواگذارقابل یاراض نصاب نامۀنییآ -و

 .۱۵/۴/۱۳۹۱ مورخ ه۴۲۸۴۹ت/۷۹۲۵۹ شمارۀ نامۀبیتصو

 ۀها اعم از عرض گذر، نحوها و فعالیتیک از انواع کاربریرساز برای هوتعیین کاربری و ضوابط ساخت -۱ تبصره

 .استان برسد ۀریزی و توسعباید به تصویب شورای برنامه ،استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی

از لحاظ  ،و روستاهای فاقد دهیار ها(خانوار )آبادی ۲۱مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از  ۀمحدود -۲ تبصره

 شند.بانامه میو تأسیسات مشمول ضوابط این آیین احداث بنا

ای خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیهدر -۳ تبصره

 ۀسالمی تهیه و مالک صدور پروانب اتوسط بنیاد مسکن انقال ،عالی شهرسازی و معماری ایرانمربوط و مصوبات شورای

 .گیردساختمانی قرار می

یابی ایجاد روستاهای سنجی و مکانامکان ۀالمی استان مکلف است پس از مطالعبنیاد مسکن انقالب اس -۵ ماده

به تأیید شورای  ،ی روستاهاجایههای جابنشینان و همچنین اجرای طرحمنظور اسکان عشایر، جنگلجدید که به

ایی را طرح هادی روست ،ای مربوططرح توسعه و عمران )جامع( ناحیهرا با رعایت  انداستان رسیده ۀریزی و توسعهبرنام

 ند.ربط برساتهیه و به تصویب مراجع ذی

شده توسط وزارت راه و های صنعتی با رعایت ضوابط اعالمتعیین دقیق مکان احداث نواحی و شهرک -۶ ماده

 .شودشهرسازی انجام می

 پروانۀ صدور نحوۀ و شورک در یسازکشهر جیترو دستورالعمل مفاد با مطابق ،کشهر نوع هر سیتأس -۷ ماده

 تیرعا با و( رانیا یمعمار و یشهرساز یعالیشورا ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ مصوب) آن از یبرداربهره پروانۀ و کشهر سیتأس

 باشد.یم مجاز رانیا یمعمار و یشهرساز یعالیشورا بیتصو از پس ،ربطیذ ییاجرا یهادستگاه ضوابط

 شهرها میحر از خارج در نامهبیتصو نیا ابالغ خیتار تا شدهاحداث یاقامت و یونتکس یهامجتمع و زکمرا -تبصره

 شوند. لیتبد کشهر به توانندیم نامهنییآ نیا تیرعا و یقانون مراحل یط با ،روستاها محدودۀ و

نامه، منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیینصدور مجوز برای احداث آن به ا یاگونه بناحداث هر -۸ ماده

 .ممنوع است ،های مسکونی و روستاهای موجودشهرهای جدید، شهرک ۀخارج از محدود

یابی دستگاه متولی مربوط موظف است پس از تصویب مکان ،نامه( این آیین۱های موضوع ماده )در شهرک -۹ ماده

شده ا ظرف شش ماه به تصویب شورای یادساز روماری ایران، ضوابط و مقررات ساختعالی شهرسازی و معدر شورای

 .برساند

و حقوقی  ( قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی۵اجرایی موضوع ماده )های دستگاه -۱۱ماده 

دریافت نمایند. مرجع صدور  ساختمانی ۀپروان ،نامهونه بنا در اراضی موضوع این آیینگند قبل از احداث هرامکلف

 د.گرداستانداری تعیین میتوسط معاون امور عمرانی  ،موضوع این ماده سازِوساختمانی و نظارت بر ساخت ۀپروان
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شده برای صدور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط مرجع تعیین -۱ تبصره

ساز اقدام وساختمانی و نظارت بر ساخت ۀبه صدور پرواننسبت ،اشتغال ۀخدمات مهندسان دارای پروانده از و استفا

 .نماید

( قانون حفظ ۱( ماده )۱یون تبصره )کمیس ۀنظری ،مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام -۲ تبصره

 .را اخذ نماید ۱۳۷۴مصوب ها کاربری اراضی زراعی و باغ

موضوع این ماده  ۀع صدور پروانمستلزم اخذ مجوز از مرج ،ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس -۳ تبصره

 .های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی استخصوص دکلباشد. وزارت نیرو درمی

 قانونی و حریم شهرها ۀبنا و تأسیسات در خارج از محدود به استفاده از اراضی، احداثمربوط ۀنامآیین -۱۱ ماده

 د.شولغو می ۲۷/۲/۱۳۵۵مورخ  ۴۹۴۱ ۀشمار ۀنامموضوع تصویب



 

 ( قانون شهرداری۷۷کمیسیون ماده ) ۳۰

 ۲۱ رویۀ قضایی

 یاتبه حل اختالف مالینکاتی راجع
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 طرح بحث

به  ، کلیۀ اشخاصی را که«های مستقیمقانون مالیات»است. باب اول های تأمین درآمد دولت مالیات یکی از راه

پرداخت  متعلقهای بعدی این قانون، اموال و درآمدهایی که برشمرده است و در باب اند،مکلفپرداخت مالیات 

سایی و تشخیص درآمد مشمول شنا( این قانون، 21۳موجب ماده )شده است. به ، آوردهگیرندقرار میمالیات 

اند، مکلفبه پرداخت مالیات تی محول شده است. اشخاصی که مطالبه و وصول آن به سازمان امور مالیا مالیات و

ماده ) این قانونتوانند به مراجعی که در فصل سوم شده اعتراض داشته باشند، میکه به مالیات تعییندرصورتی

( ماده 2موجب بند )ی به آرای قطعی این مراجع نیز به. رسیدگکنندمراجعه  ،بینی شده استپیش (( به بعد244)

 .، در صالحیت دیوان عدالت اداری است«دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین»( 1۱)

 هیئت حل اختالف مالیاتی

بینی که مرجع دیگری برای رسیدگی به آن پیش اموریجز در  ،های مالیاتیاختالف مرجع رسیدگی به کلیۀ .1

 حل اختالف مالیاتی بدین شرح است: هیئتترکیب  .حل اختالف مالیاتی است هیئتشده باشد، 

 ؛سازمان امور مالیاتی کشور یک نفر نمایندۀ 

 ؛یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته 

 ای یا حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ۀازرگانی و صنایع و معادن یا جامعیک نفر نماینده از اتاق ب

 شورای اسالمی شهر به انتخاب مؤدی. های صنفی یاتشکل

 ،های مزبور با اکثریت آراهیئتهای حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیئتجلسات  .2

 .شودولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید  تساالجراقطعی و الزم

  های مستقیمقانون مالیات» (244): ماده بند فوقمستند دو.» 

 های حل اختالف مالیاتیِهیئت، آرای 2۱/2/13۰۰الحاقی  «های مستقیمقانون مالیات»( 247موجب ماده )به .3

به از تاریخ ابالغ، مأموران مالیاتی یا مؤدیان  بیست روزاینکه ظرف مدت االجراست؛ مگرقطعی و الزم ،بدوی

حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر احاله  هیئتپرونده برای رسیدگی به  ،که در این صورت کنداعتراض آن کتباً 

 خواهد شد.
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 عالی مالیاتیشورای
استناد بهحل اختالف مالیاتی،  هیئتد ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی توانمالیاتی می مؤدی یا ادارۀ .1

عالی مالیاتی شکایت و با اعالم دالیل کافی به شورایی، رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگعدم

 د.أی و تجدید رسیدگی را درخواست کننقض ر

  های مستقیمقانون مالیات» (2۵1)مستند: ماده.» 

نظر، مطلع و مجرب در امور خاص صاحبپنج نفر عضو که از بین اشوعالی مالیاتی مرکب است از بیستشورای .2

دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در دی، مالی، حسابداری و حسابرسی حقوقی، اقتصا

 های مذکور.رشته

  های مستقیمقانون مالیات» (2۵2)مستند: ماده.» 

 هیئت، پرونده جهت رسیدگی مجدد به کندعالی مالیاتی نقض شورای را شکایت که رأی موضوعدرمواقعی .3

 ارجاع خواهد شد. عرض()هم حل اختالف مالیاتی دیگر

  های مستقیمقانون مالیات» (2۵7)مستند: ماده.» 

 در دیوان عدالت اداری پذیراعتراضآرای مالیاتی 
قانون تشکیالت و ( »1۱( ماده )2موجب بند )مالیاتی در دیوان عدالت اداری بههای رسیدگی به آرای کمیسیون

 ض قوانین و مقررات است. چنانچه پروندۀصرفاً از حیث نقصورت شکلی و به« دادرسی دیوان عدالت اداریآیین

 :شودمالیاتی بخواهد مراحل حل اختالف را تا دیوان عدالت اداری طی کند، باید در مراجع زیر رسیدگی 

های بدوی در ماده هیئترسیدگی در  ؛بدوی و تجدیدنظر هیئت: شامل حل اختالف مالیاتی هیئت .1

( 247موجب ماده )بینی شده است و بههای آن پیشو تبصره «مستقیمهای قانون مالیات»( 244)

 اند.بینی شدههای حل اختالف تجدیدنظر نیز پیشهیئت ،13۰۰الحاقی  «های مستقیمقانون مالیات»
 .مرجع رسیدگی شکلی به آرای قطعی مالیاتیعالی مالیاتی: شورای .۲
موجب ماده به :«های مستقیمقانون مالیات» (مکرر ۲۵۱تجدیدنظر در ماده ) العادۀطریق فوق .3

های قطعی موضوع این مالیات خصوصدر، 27/11/13۰۱مصوب « های مستقیمقانون مالیات» (مکرر 2۵1)

بودن به ادعای غیرعادالنهمؤدی و  شودطرح نتواند ه در مرجع دیگری ک یمستقیمهای غیرقانون و مالیات

وزیر امور  کند،شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی از آن  ،مستنداً به مدارک و دالیل کافی و مالیات
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ی مرکب از سه نفر به انتخاب خود ارجاع هیئتامر را جهت رسیدگی به  ۀتواند پرونداقتصادی و دارایی می

 13۶۰عملکرد سنوات  درخصوص م این ماده. حکستاالجراقطعی و الزم ،ثریت آرااکبه  هیئترأی  .کند

 نیز جاری خواهد بود. 13۰۱ۀ سال اصالحی تا تاریخ تصویب این
عرض ارجاع هم به شعبۀ جهت رسیدگیشکایت، دیوان پرونده را : در صورت ورود دیوان عدالت اداری .4

 .کندمی

 نکات کلیدی
در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات  ،«های مستقیمقانون مالیات» (242)به صراحت ماده  .1

مندرج در  ربطِن ذیباشد، مسئوال پذیراستردادمالیاتی  ،طبق قانون مزبوربرکه مصادیقی در  اضافه و همچنین

ات و مالیات پرداختی و مبلغ گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالی اندمکلفمذکور  ۀماد

کرده صادر را اضافی  صالح، برگ استرداد مالیاتیید مقامات ذیأو پس از ت کردهتنظیم  ودریافتی تهیه  ۀاضاف

تا وجه  کنندامور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال  ۀدیگر را به ادار ۀاز آن را تسلیم مؤدی و نسخ اینسخهو 

 .ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد ،آن را از محل وصولی جاری

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 14/4/13۰۰مورخ  32۵ ادنامۀ شمارۀمستند: د 

 ، مبالغ اضافۀ27/11/13۰۱مصوب  «های مستقیمقانون مالیات» (242)الحاقی به ماده  موجب تبصرۀبه .2

( ۵/1۸درصد )ونیم، مشمول خسارتی به نرخ یکدریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان

 .استدر ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد 

خذ واقعی به اداره امور أمبلغ و م ، اضافه برشدهاخذکه مدعی هستند مالیات کسانیدی و ؤکه ماقعیدرمو .3

امور مالیاتی و عنداللزوم و  ۀکنند، در ابتدا باید به ادارمالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می

و امر در دیوان ادعای آنان در بد ،در نتیجه ؛کنندهای حل اختالف مالیاتی مراجعه هیئتبه حسب مورد 

 .نیست پذیراستماععدالت اداری 

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۰/2/13۳۵مورخ  1۱4 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

حل  هیئترسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ قطعی مالیات، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی  .4

، بدواً قابلیت طرح و «های مستقیمقانون مالیاتقانون ( »21۶) ماده (1)موضوع تبصره  اختالف مالیاتیِ

 استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 27/۵/13۳3مورخ  ۳۶1 مستند: دادنامۀ شمارۀ 
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 ،حل اختالف مالیاتی هیئت یآرا ،13۰۱مصوب  «های مستقیمقانون مالیات» (244)یک ماده  ۀطبق تبصربر .۵

مذکور به ادعای  یآرا درخصوص عالی مالیاتیاعالم شده و مجرد اعتراض به شورای االجراقطعی و الزم

نافی  گفته،پیشاصالحی قانون  (2۵1)ماده  براساسات موضوعه یا نقص رسیدگی رعایت قوانین و مقررعدم

حل اختالف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صالحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض  هیئت یقطعیت آرا

 .ها نیستبه آن

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۶/۰/13۰7مورخ  ۵۶7 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

که های مستقیم درصورتیمالیات رخصوصد، «های مستقیمقانون مالیات» (21۶)ماده  (1)تبصره  موجببه .۶

حل  هیئتاجرا گذارده شده است، هرگاه موقعه وصول مالیات قبل از قطعیت، بهشکایت حاکی از این باشد ک

حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام  ،ضمن صدور رأی به بطالن اجرائیه د،دانبایت را وارد اختالف مالیاتی شک

 شدۀو رأی صادر خواهد کرد. رأی صادرکند میدرآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی  بهیا کرده الزم صادر 

 ست.قطعی ا ،حل اختالف هیئت

، «های مستقیمقانون مالیات»( 1۳۰حکم به داشتن مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی در ماده ) .7

و  بودهاشخاص حقوقی  مالیات بر درآمدِ صالح و مسئول در زمینۀاحب امضا و ذیشامل مدیران ص صرفاً

 در این خصوص ندارند، خالف قانون است.تسری و تعمیم این حکم به مدیرانی که مسئولیتی 

  :عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۳/1۱/13۰7مورخ  ۰۵/۵۳پروندۀ شمارۀ مستند 

 اقتصادی امور وزیر اختیار بیانگر ،13۰۱ مصوب «مستقیم هایمالیات قانون» (مکرر 2۵1) ماده در مقرر حکم .۰

 به شکایت ارجاع به وزیر تکلیف و الزام ،آن از منظور و است مربوط هیئت به مؤدی شکایت ارجاع در دارایی و

 .نیست رسیدگی تجدید منظوربه مذکور قانونی مادۀ در مصرح هیئت

 اداری عدالت دیوان عمومیهیئت 2۵/7/13۳۱ مورخ 31۱ مستند: دادنامۀ شمارۀ. 

باید  ،شوندمطرح می «های مستقیمقانون مالیات» (مکرر 2۵1)شده در ماده بینیپیش هیئتشکایاتی که در  .۳

 به طرفیت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی باشند.

 متن مستندات
 های مستقیممالیاتقانون ( »2۵7( و )2۵2(، )2۵1(، )244(، )242) (،21۳) داوم» 

 تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور شناسایی و -۲۱۹ماده 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ( قانون برنامۀ سوم توسعۀ۵۹ماده ) «الف»موجب بند شود که بهمالیاتی کشور محول می

دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از است. نحوۀ انجاممی ایران ایجاد گردیده جمهوری اسال

 ،امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون هریک از مأموران مالیاتی و ادارۀهای صالحیت
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د سازمان امور ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهانامهموجب آیینبه

 .مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید

یافت شده علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی درلیاتی موظف است در هر مورد که بهامور ما ۀادار -۲۴۲ماده 

استرداد را از محل قابل باشد، وجهاسترداد میلیاتی طبق مقررات این قانون قابلکه مااست و همچنین درمواردی

 وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

مشمول خسارتی به نرخ  ،مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان -تبصره

ه مؤدی پرداخت های جاری بباشد و از محل وصولی( در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می%۵/۱) درصدونیمیک

 خواهد شد.

که اضافه بر مالیات متعلق های پرداختی درصورتیالحسابیفی و علیهای تکلبه مالیاتحکم این تبصره نسبت

از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد  ،که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشوددرصورتی ،باشد

 بود.

 دیگری مرجع قانون این مقررات ضمن کهدرمواردی جز ،مالیاتیهای اختالف کلیۀ به رسیدگی مرجع -۲۴۴ماده 

 خواهد تشکیل زیر شرحبه نفر سه از مالیاتی اختالف حل هیئت هر. است مالیاتی اختالف حل هیئت شده، بینی پیش

 شد:

 .کشور مالیاتی امور سازمان نمایندۀ نفر یک -۱

 مراکز یاها شهرستان در شرایطی واجد بازنشستۀ قاضی کهدرصورتی. بازنشسته یا شاغل از اعم قاضی نفر یک -۲

 را شاغل قاضی نفر یک قضائیه قوۀ رئیس کشور، مالیاتی امور سازمان درخواست بنابه ،باشد نداشته وجودها استان

 نمود. خواهد معرفی هیئت عضویت برای

 حسابداران جامعۀ یا تعاون اتاق یا ایران اسالمی جمهوری معادن و صنایع و بازرگانی اتاق از نماینده نفر یک -۳

 تشخیص برگ کهدرصورتی مؤدی انتخاب به شهر اسالمی شورای یا صنفیهای تشکل یا ایحرفه مجامع یا رسمی

 را خود انتخاب مؤدی ،قانونی مهلت در تشخیص برگ به اعتراض تسلیم با زمانهم یا و باشد شده قانونی ابالغ ،مالیات

 یک مزبور نمایندگان بین از ،رسیدگی مورد موضوع یا مؤدی فعالیت نوع به توجه با مالیاتی امور سازمان ،ننماید اعالم

 کرد. خواهد انتخاب را نفر

 اکثریت با مزبورهای هیئت رأی و است رسمی نفر سه حضور با مالیاتی اختالف حلهای هیئت جلسات -۱ تبصره

 گردد. قید یرأ متن در باید اقلیت نظر ولی است االجراالزم و قطعی آرا،

 امور سازمان عهدۀبهها هیئت جلسات تشکیل مسئولیت و مالیاتی اختالف حلهای هیئت امور ادارۀ –۲ تبصره

 امور سازمان پیشنهاد بنابه که اینامهآیین براساس اختالف حلهای هیئت اعضای الزحمۀحق و باشدمی کشور مالیاتی

 بودجۀ در منظور همین به که اعتباری محل از ،رسید خواهد دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به کشور مالیاتی

 .بود خواهد پرداختقابل ،شودمی بینیپیش مذکور سازمان
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حل اختالف مالیاتی،  هیئتتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی امور مالیاتی می مؤدی یا ادارۀ -۲۵۱ماده 

عالی مالیاتی شکایت و ی، با اعالم دالیل کافی به شورایرعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگعدماستناد به

 نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

 مجرب و مطلع نظر،صاحب اشخاص بین از که عضو نفر وپنجبیست: از است مرکب مالیاتی عالیشورای -۲۵۲ماده 

 در معادل یا کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل دارای که حسابرسی و حسابداری مالی، اقتصادی، حقوقی، امور در

 دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم و کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس پیشنهاد به ،باشندمی مذکور هایرشته

 شوند.می منصوب

 یا و دارایی و اقتصادی امور وزارت کارکنان از باید مالیاتی عالیشورای اعضای از نفر پانزده حداقل –۱ تبصره

 شوند. انتخاب باشند، مالیاتی مشاغل در کار سابقه سال شش حداقل دارای که آن تابعۀ واحدهای وها سازمان

 حداقل رأی با آن تصمیمات و است رسمی اعضا دوسوم حداقل حضور با مالیاتی عالیشورای جلسات –۲ تبصره

 .بود خواهد معتبر ،حاضرین یک عالوۀبه نصف

 هیئت به مجدد رسیدگی جهت امر پروندۀ ،گرددمی نقض شعبه طرف از شکایت مورد رأی کهدرمواردی -۲۵۷ماده 

 اختالف حل هیئت به ،نباشد بیشتر هیئت یک ،محل آن در کهدرصورتی و شد خواهد ارجاع دیگر مالیاتی اختالف حل

 به مجدداً مزبور مرجع. شودمی ارجاع ،باشد استان یک محدودۀ در مزبور محل با که شهری تریننزدیک مالیاتی

 مقتضی و رأی رسیدگی مالیاتی عالیشورای شعبۀ نظر رعایت با و باب این سوم فصل برطبق مالیاتی اختالف موضوع

 از صادره آرای کهدرمواردی ماده این حکم. است االجراالزم و قطعی ،شودمی صادر ترتیببدین که رأیی. دهدمی

 بود. خواهد جاری نیز ،گرددمی نقض اداری عدالت دیوان توسط مالیاتی اختالف حل هایهیئت

 یک است موظف مالیاتی عالیشورای ،شودمی نقض مالیاتی اختالف حل هایهیئت رأی کهدرمواردی -تبصره

 به اقدام ،تخلف احراز صورت در تا دارد ارسال مالیاتی انتظامی دادستان نزد رسیدگی برای را هیئت رأی از نسخه

 .نماید تعقیب
 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۰/2/13۳۵مورخ  1۱4 دادنامۀ شمارۀ 

حقوق  پرداختی بابت مالیات بر درآمدِ ۀاضاف» :مقرر شده است «های مستقیمقانون مالیات» (۸۷)موجب ماده به

آخر آن سال با درخواست ماه سال بعد تا براینکه بعد از انقضای تیرمشروط ؛طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد

مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه  ۀمورد مطالبه قرار گیرد. حوز ،مالیاتی محل سکونت ۀبگیر از حوزکتبی حقوق

اشتن بدهی قطعی دیگر ندپرداختی و  ۀرت احراز اضافهای الزم را معمول و در صورسیدگی ،از تاریخ تسلیم درخواست

که های جاری اقدام کند. درصورتیپرداختی از محل وصولی ۀبه استرداد اضافنسبت ،مالیاتی ۀدر آن حوز

ر منظور و مازاد مسترد خواهد پرداختی به حساب بدهی مزبو ۀی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافکننده بدهدرخواست

علت اشتباه در محاسبه، تی موظف شده است در هر مورد که بهامور مالیا ۀهمان قانون نیز ادار (۲۴۲)در ماده  «.شد

باشد، وجه استرداد میاین قانون قابل که مالیاتی طبق مقرراتیافت شده است و همچنین درمواردیمالیات اضافی در

امور مالیاتی  ۀدر مواردی نیز که ادار. دی پرداخت کندؤاسترداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مقابل



 

1۱3 

تواند ظرف سی روز از دی میؤشده، مقانون یاد (۲۴۳)مطابق ماده  ،دی را وارد نداندؤدرخواست استرداد از طرف م

نظر به مقررات . های حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کندهیئتامور مالیاتی، از  ۀنظر ادارتاریخ اعالم

در ابتدا  ،کندمالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه میدی مدعی است ؤکه مالذکر، درمواردیفوق

امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد  ۀکه اداردرصورتی .امور مالیاتی مراجعه کند ۀباید به ادار

ف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم های حل اختالهیئتتواند به دی میؤخواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، م

که مدعی دی و از جمله کسانیؤکه مان عدالت اداری است. بنابراین درمواردیاعتراض در دیوهای مذکور قابلهیئت

امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را  ۀخذ واقعی به ادارأمبلغ و م ها، اضافه برهستند مالیات بر حقوق آن

ی حل اختالف مالیاتی مراجعه هاهیئتامور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به  ۀدر ابتدا باید به ادارکنند، مطالبه می

 ۀرأی شعب ،استماع نیست و به همین دلیلو امر در دیوان عدالت اداری قابلادعای آنان در بد ،در نتیجه ؛کنند

این رأی  د.شوصحیح و موافق مقررات تشخیص می ،۲۱/۶/۱۳۸۹-۶۸۵ ۀنامداد ۀاردهم دیوان عدالت اداری به شمارچه

 ،۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (۸۹)و ماده  (۱۲)ماده  «۲»بند  استنادبه

 .االتباع استاداری مربوط در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 27/۵/13۳3مورخ  ۳۶1 دادنامۀ شمارۀ 

ها به برگ از این حیث که در آن ،چهاردهم ۀشعب ۹۱۱۹۹۸۱۹۱۱۱۱۵۲۹۶و  ۸۶/۲۵۹، ۸۶/۲۲ ۀهای کالساوالً: پرونده

ۀ های شمارسیزدهم در پرونده ۀچون شعب ،هامالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده

سیدگی به دادخواست در ر ،۸۸/۱۱۲۵ ۀو شمار ۹۱۱۹۹۸۱۹۱۱۱۳۶۵۵۶ ۀ، شمار۸۲/۲۱۸۳ ۀشمار ،۸۹۱۹۹۸۱۹۱۱۱۳۲۵۵۵

های سیزدهم در پرونده ۀبه موضوع رسیدگی کرده است و شعب ،اعتراض به برگ مالیات قطعی ۀشکات به خواست

ۀ و شمار ۸۵/۱۴ ۀای شمارهچهاردهم در پرونده ۀو شعب ۹۱۱۹۹۸۱۹۱۱۱۵۷۱۱۱ ۀو شمار ۹۱۱۹۹۸۹۱۱۱۱۱۹۳۸ ۀشمار

اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدالل که  ۀسیدگی به دادخواست شکات به خواستدر ر ،۹۱۱۹۹۸۱۹۱۱۱۲۱۲۹۴

های حل اختالف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان هیئتپیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در 

اده م (۱)که طبق تبصره ثانیاً: نظر به این .تعارض محرز است اند، بین آراست، قرار رد شکایت صادر کردهعدالت اداری نی

و اصالحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات  ۱۳۶۶ مصوب «های مستقیمقانون مالیات» (۲۱۶)

قانون تشکیالت » (۱۱)ماده  «۲»بند  استنادبهکه اینعنایت به  ی است و باهیئت حل اختالف مالیات ،)برگ مالیات قطعی(

های حل اختالف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض هیئتقطعی  ی، آرا۱۳۹۲مصوب  «دادرسی دیوان عدالت اداریو آیین

 ی، آرا«های مستقیمقانون مالیات» (۲۵۷)قسمت آخر ماده  استنادبهدر دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین 

رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نقض شود، قابلکه توسط زمانی های حل اختالف مالیاتیهیئتشده از صادر

شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از ل اختالف مالیاتی موضوع ماده یادح هیئت

قانون اخیرالذکر، بدواً  (۲۱۶) ماده (۱)صره موضوع تب حل اختالف مالیاتیِ هیئترسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی 

اساس استدالل فوق صورت قرار رد بری که بهیقابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرا

قانون » (۸۹)و ماده  (۱۲)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می
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اداری مربوط در موارد برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع  ،«دادرسی دیوان عدالت اداریو آیین تشکیالت

 .االتباع استمشابه الزم

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 14/4/13۰۰مورخ  32۵ دادنامۀ شمارۀ 

مالیات اضافه و در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت  ،«های مستقیمقانون مالیات» (۲۴۲)به صراحت ماده 

 اندمکلفمذکور  ۀربط مندرج در ماداسترداد باشد، مسئولین ذیمالیاتی قابل ،که طبق قانون مزبورهمچنین درمواردی

دریافتی تهیه شده و تنظیم  ۀات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافگزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالی

 ۀنسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخ صالح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یکیید مقامات ذیأنمایند و پس از ت

امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی  ۀدیگر را به ادار

عالی مالیاتی و عمومی شورایهیئت ۲۶/۹/۱۳۷۶مورخ  ۹۹۹۲/۳۱۴ ۀنکه مندرجات رأی شمار. نظر به ایبپردازد

مفید اتخاذ رویه و  ،سازمان امور مالیاتی کشور ۲۳/۶/۱۳۸۲ مورخ ۲۱۱-۳۳۲۱۷/۲۹۸۹ ۀارشم ۀهمچنین بخشنام

اشتباه محاسبه، اضافه  ۀاست که در نتیج]ای[ استرداد مالیاتی ترتیبی خالف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت

قانون  ۱۷۱مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل  ۀسترد شود، بنابراین رأی و بخشنامدریافت شده و یا به هر تقدیر باید م

ابطال  «قانون دیوان عدالت اداری» (۴۲)و ماده  (۱۹)یک و بند یک ماده  ۀاساسی جمهوری اسالمی ایران و ماد

 .شوندمی

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۶/۰/13۰7مورخ  ۵۶7 دادنامۀ شمارۀ 

به تصمیمات و ه اعتراض نسبترسیدگی ب ،۱۳۸۵مصوب  «قانون دیوان عدالت اداری» (۱۳)ماده  «۲»به صراحت بند 

در صالحیت  ،هابا آن ]مخالفت[ قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف یآرا

مصوب  «های مستقیمقانون مالیات»اصالحی  (۲۴۴)یک ماده  ۀرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصردیوان عدالت اداری ق

مذکور به  یبه آرااالجرا اعالم شده و مجرد اعتراض نسبتقطعی و الزم ،حل اختالف مالیاتی هیئت یآرا ،۱۳۸۱

اصالحی  (۲۵۱)رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده عالی مالیاتی به ادعای عدمشورای

وان در حل اختالف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صالحیت دی هیئت ینافی قطعیت آرا ،الذکرقانون فوق

اختالف هیئت حل به رأی قطعی و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت ها نیستبه آنرسیدگی به اعتراض نسبت

 ۲۹/۴/۱۳۸۴مورخ  ۷۸۵ ۀشمار مۀباشد، بنابراین دادناعالی مالیاتی نمیشورای ۀبه اعتراض به رأی شعبمالیاتی منوط

 ماده «۲»بند  استنادبهباشد. این رأی صحیح و موافق قانون می ،ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است ۀشعب

ربط در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)

 .االتباع استالزم

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۵/7/13۳۱مورخ  31۱ دادنامۀ شمارۀ 

و اصالحات بعدی آن مقرر شده است که:  ۱۳۷۱مصوب سال  «های مستقیمقانون مالیات» (مکرر ۲۵۱) همطابق ماد

طرح نباشد و به قابل مستقیم که در مرجع دیگریرهای غیقطعی موضوع این قانون و مالیاتهای در مورد مالیات»

شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی  ،دیؤمستنداً به مدارک و دالیل کافی از طرف م ،بودن مالیاترعادالنهادعای غی



 

1۱۵ 

نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی  ی مرکب از سههیئتامر را به  ۀتواند پروندوزیر امور اقتصادی و دارایی می ،شود

قانونی مذکور،  ۀم مقرر در مادکه حکننظر به ای «.باشد... می االجراقطعی و الزم ،ت آرابه اکثری هیئتارجاع نماید. رأی 

مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به  هیئتدی به ؤت مبیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکای

شود، بنابراین منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمیر بهقانونی صدرالذک ۀهیئت مصرح در مادارجاع شکایت به 

که متضمن درحدی ،۱۹/۳/۱۳۸۸مورخ  ۳۱۴ ۀدادنام ۀبه شمار چهاردهم دیوان عدالت اداری ۀشعب قسمت اول رأی

قانون » (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می ،معنی فوق است

 ت.االتباع اساداری مربوط در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع  ،۱۳۸۵مصوب  «دیوان عدالت اداری



 

1۱۶ 

ارسال اظهارنامه توسط مؤدی به اداره مالیات

صدور برگ مالیات قطعی توسط توسط اداره

عدم پذیرش مالیات توسط مؤدی

اعتراض به ادارۀ مالیاتی

پذیرش اعتراض

ختم پرونده

عدم پذیرش 

اعتراض

ارسال به هیئت حل 

اختالف

اعتراض در هیئت حل اختالف مالیاتی

رسیدگی بدوی

پذیرش رأی توسط 

مؤدی

ختم پرونده

عدم پذیرش رأی 

توسط مؤدی

اعتراض در 

شورای عالی 

مالیاتی

عدم پذیرش 

اعتراض
پذیرش اعتراض

نقض رأی و ارجاع 

به شعبۀ هم عرض

رسیدگی تجدیدنظر

پذیرش رأی توسط 

مؤدی

ختم پرونده

عدم پذیرش رأی 

توسط مؤدی

اعتراض در 

شورای عالی 

مالیاتی

پذیرش اعتراض

نقض رأی و ارجاع 

به شعبۀ هم عرض

عدم پذیرش 

اعتراض

۲۵۰)طریق فوق العادۀ اعتراض در ماده 

قانون ( مکرر

پذیرش مالیات توسط مؤدی

ختم پرونده



 

 ( قانون شهرداری۷۷کمیسیون ماده ) 1۱7

 

 ۲۱ رویۀ قضایی

 تعزیرات حکومتی
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 طرح بحث

به تخلفات صنفی و اقتصادی را  اختصاصی، مسئولیت رسیدگی یمرجععنوان سازمان تعزیرات حکومتی به

این سازمان با تخلفات قررات قانونی را زیر پا بگذارد، م ایکنندهاگر تولیدکننده یا عرضه ،عهده دارد؛ در واقعبر

ای در مجمع تشخیص مصوبه 13۶7خصوص سازمان تعزیرات حکومتی در سال وی برخورد خواهد کرد. در

چاق کاال و قانون مبارزه با قا»اصالح شده است.  13۰۶و  1373های مصلحت نظام به تصویب رسید که در سال

تغییراتی را  ونیز قانون دیگری است که در این زمینه تصویب شده است  13۳4اصالحی و  13۳2مصوب  «ارز

گذار در قانون ومتی ایجاد کرده است. آخرین ارادۀرسیدگی سازمان تعزیرات حک ها و نحوۀخصوص صالحیتدر

 کردمشاهده  13۰2مصوب « کشورام صنفی قانون نظ»توان در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی را می حوزۀ

 اصالح شده است. 13۳۵که در آخرین مرحله در سال 

 ساختار سازمان تعزیرات حکومتی

ها رسیدگی و به پروندهکرده عمال های این سازمان را اِسازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی است که صالحیت

هایی که صالحیت این و بخش مشغول نیستطور کلی به امر رسیدگی ، این سازمان خود بهکنند. در حقیقتمی

شعب از:  اندعبارت واند بینی شدهکند، همان شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیشعمال میسازمان را اِ

 .شعب عالیو  شعب تجدیدنظر، بدوی

شود. با نفر عضو تشکیل میتجدیدنظر از یک رئیس و دو  هر شعبۀ بدوی متشکل از یک رئیس و هر شعبۀ

کنند و در حقیقت مالک برای رسیدگی و صدور این توضیح که شعب تجدیدنظر با حضور دو نفر رسمیت پیدا می

و برای مبالغ  قطعی است، میلیون تومان 2تا سقف حکم، رأی و نظر موافق دو نفر است. آرایی که شعب بدوی 

 اض کرد.اعتر توان در شعب تجدیدنظراز آن می بیشتر

اختار سازمان تعزیرات ، در س1373مصوب  «سازمان تعزیرات حکومتی نامۀآیین»( 23موجب ماده )به

رؤسای سازمان یا  علیهمحکومٌچنانچه  ،اساسبینی شده است. براینعالی رسیدگی نیز پیش حکومتی شعبۀ

از  ،توانند با ذکر دلیلمی ،بدانند قانونخالف را  آرای قطعی شعب تعزیرات، بازرسی و نظارتو  تعزیرات حکومتی

یا رأساً رأی گستری تقاضا را وارد تشخیص دهد . چنانچه وزیر دادکنندتقاضای رسیدگی مجدد  وزیر دادگستری

شود، ارجاع خواهد عالی تجدیدنظر که در مرکز تشکیل می ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبۀرا غیرقانونی بداند

 داد.
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به تخلفات  رسیدگی بدوی، 11/1/13۳۵مصوب « کشورقانون نظام صنفی »( 72( ماده )2)موجب تبصره به

اجرای ضوابط عدم) (۶3)( و احتکار) (۶۱)(، تقلب) (۵۳)(، فروشیکم)( ۵۰)(، فروشیگران)( ۵7) موضوع مواد

بیش از سه میلیون از تخلف  ،که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرسیقعدرموا ،(گذاری و توزیعقیمت

ی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت برعهدۀ، حکایت داردریال  (۱۱۱/۱۱۱/3)

عنه انجام با دعوت از شاکی و مشتکیاست و سازمان صنعت، معدن و تجارت  ۀنداتاق اصناف و نمای ۀندنمای

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب د. خواهد ش

تجدیدنظر متشکل از یکی از  هیئت، هاطرفدر صورت تجدیدنظرخواهی هریک از ست. ا پذیرتغییرران وزیهیئت

صنعت، معدن  ۀادار ۀنداتاق اصناف شهرستان و نمای ۀندرؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نمای

صنعت، معدن و تجارت  ۀدارنمایندگان اتاق اصناف و ا. و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد

بدوی  هیئتمزبور در  مراجع ۀندباید غیر از نمای ،به هر پروندهدنظر مربوطتجدی هیئتشهرستان در 

گی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو های رسیدهیئتجلسات  .کننده به همان پرونده باشندرسیدگی

 است.معتبر  ،صادره با دو رأی موافق یو آرا بوده رسمی

 صالحیت شعب تعزیرات حکومتی
ی را که در صالحیت شعب تعزیرات تخلف و تعزیر، پانزده 13۶7فصل اول قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 

آن اشعار داشته ( 73، ماده )13۰2در سال  «کشور صنفیقانون نظام »برشمرده بود. با تصویب  است، حکومتی

تنها ها های آنتعیین جریمه و شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفیجرااالاز زمان الزم: »است

مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع  و موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانینبه

موضوع این قانون لغو  به اصناف و واحدهای صنفیِحکومتی مربوط تعزیرات ت نظام درخصوصتشخیص مصلح

(( تخلفات در صالحیت شعب ۶۶)الی  (۵7)مواد « )کشور قانون نظام صنفی»براساس فصل هشتم .« گرددمی

 شرح است:تعزیرات حکومتی، بدین

 ۀشدهای تعیینبیش از نرخ ییبها خدمت به ۀست از عرضه یا فروش کاال یا ارائعبارت ا: فروشیگران .1

قانون »( 1۱1ماده ) «د»موجب بند )به گذاریقیمت ضوابط مقررات و نکردنربط، اجرامراجع قانونی ذی

کاالها و خدمات گذاری به ، ضوابط قیمت(«13۳4-13۳۱برنامۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسالمی ایران )

دادن هر نوع عملی که و انجام ای و ضروری محدود شده است(انهکاالهای اساسی یار عمومی و انحصاری و

 .منجر شودخریدار  زیان به افزایش بهای کاال یا خدمت به

  :کشور قانون نظام صنفی» (۵7)ماده مستند.» 
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 .مقررشده معیار میزان یا از کمتر خدمت ارائۀ یا کاال فروش یا عرضه از است عبارت: فروشیکم .2

  :کشور قانون نظام صنفی» (۵۰)ماده مستند.» 

 با مشخصات کاال ،یا کمیت کیفیت لحاظ خدمتی که از ۀست از عرضه یا فروش کاال یا ارائعبارت ا تقلب: .3

 شد.نبامنطبق یا خدمت ابرازی یا درخواستی 

  :کشور قانون نظام صنفی» (۵۳)ماده مستند.» 

آن به  ۀصالح و امتناع از عرضذی مراجع تشخیصصورت عمده با عبارت است از نگهداری کاال به احتکار : .4

طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع  ضرورت عرضه از اعالم فروشی یا اضرار به جامعه پس ازقصد گران

 بط.رقانونی ذی

  :کشور قانون نظام صنفی» (۶۱)ماده مستند.» 

 ۀشدهای تعیینو شبکه ضوابط برخالف خدمت ۀکاال یا ارائ ۀعبارت است از عرض خارج از شبکه: ۀرضع .۵

 بط.رذی ییوزارت بازرگانی یا دستگاه اجرا

 ( ۶1مستند: ماده) «کشور قانون نظام صنفی.» 

، رسیدگی به «قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»( 11موجب ماده )به عرضه و فروش کاالی قاچاق: .۶

بنابراین رسیدگی به آرای  بوده وقاچاق کاال و ارز  اق کاال و ارز در صالحیت شعب ویژۀهای قاچپرونده

 از صالحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ،قاچاق

الزم جهت اجرای ضوابط  مدارک نکردنارائهعبارت است از  گذاری و توزیع:ضوابط قیمت نکردناجرا .7

اال یا خدمت یص کاز تاریخ ترخ ظرف سه ماه موجه گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرقیمت

ها را آنربط مراجع قانونی ذیاز کاالها و خدماتی که  دستهآن گرفتن تولید داخلی برایوارداتی یا دراختیار

 کنند.می گذاریمشمول قیمت

  :کشور قانون نظام صنفی» (۶3)ماده مستند.» 

همراه کاال یا خدمت خدمت به عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کاال یا فروش اجباری: .۰

 .دیگر

  :کشور قانون نظام صنفی» (۶4)ماده مستند.» 

نرخ  ینکردن از تابلواستفاده نکردن برچسب قیمت بر کاال،عبارت است از نصب قیمت: نکردندرج .۳

 شد.نبا پذیررؤیتکنندگان مراجعه که براینحویمحل کسب یا حرفه یا درج قیمت به دستمزد خدمت در

  :کشور قانون نظام صنفی» (۶۵)ماده مستند.» 
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های مندرج ویژگی حسابی که باصورت عبارت است از خودداری از صدور حساب:صورت صادرنکردن .1۱

 شد.منطبق با «کشور قانون نظام صنفی»( 1۵در ماده )

  :کشور قانون نظام صنفی» (۶۶)ماده مستند.» 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل نقض آرای شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری

مراجع قضایی نیست و تمامی مراجع اختصاصی اداری و مراجع شبه  یت اصول دادرسی منصفانه صرفاً مختصرعا

، آرای در غیر این صورت درسی عادالنه را نیز رعایت کنند؛بر قوانین و مقررات، اصول دااند عالوهمکلفقضایی 

بیان ، برخی از علل نقض آرای شعب تعزیرات حکومتی که در ذیل کردد نمراجع باالتر نقض خواه ها راآن

 :شودمی

 ؛مقررات شکلی نشدنرعایت .1

 مستدل و مستند نبودن آرا؛ .2

صالحیت شعب بدوی سازمان 

 تعزیرات حکومتی  

قانون » (۶۶)الی  (۵7)شده در مواد رسیدگی به تخلفات احصا

 با اصالحات بعدی 13۰2مصوب  «تعزیرات حکومتی

صالحیت شعب تجدیدنظر 

 سازمان تعزیرات حکومتی  

شعب بدوی  یدگی به اعتراض درخصوص آرای صادرشدۀرس

 سازمان تعزیرات حکومتی برای مبالغ بیش از دو میلیون تومان

قانون نظام صنفی » (۶۳)و  (۶۱)، (۵۹)، (۵۸)شده در مواد منظور رسیدگی به تخلفات احصابه

که (، درصورتیگذاری و توزیعفروشی، تقلب، احتکار، اجرانکردن ضوابط قیمتگران)« کشور

ه بینی شدای پیشمیلیون ریال باشد، هیئت بدوی و تجدیدنظر جداگانهتخلف بیش از سه

 است.

  13۳۵اصالحی « کشورقانون نظام صنفی » (72)مستند: ماده. 
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 نشدن اصل صالحیت؛رعایت .3

 نشدن آرا؛ابالغ .4

 تدارک دفاع. اعطانشدن فرصت .۵

 نکات کلیدی

 شعب تعزیرات حکومتی در زمرۀو  استمجریه  زمان تعزیرات حکومتی از اجزای قوۀبا توجه به اینکه سا .1

به پذیر است. )آرای مربوطاداری قرار دارند، آرای این شعب در دیوان عدالت اداری اعتراض مراجع اختصاصی

 پذیر نیستند.(شکایتدر دیوان عدالت اداری اند و شده قاچاق کاال از این اصل مستثنی

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 13/۰/13۰۱مورخ  2۵2 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

یافته و م قاچاق کاال و ارز سازمانیسیدگی به جرا، ر«قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»( 44موجب ماده )هب .2

در صالحیت  ،یا انفصال از خدمات دولتیمستلزم حبس  ارزِ ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال وحرفه

قانون مبارزه با قاچاق »( 11موجب ماده )بههای قاچاق کاال و ارز، سایر پرونده .دادسرا و دادگاه انقالب است

ها را به این امر آنقضاییه  ای است که رئیس قوۀدر صالحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه «کاال و ارز

ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت . چنانچه پروندهداده استاختصاص 

 .شودی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی مییمرجع قضا

، ممنوع شده ، وصول جریمه از مستثنیات دین13۶7مصوب  «قانون تعزیرات حکومتی» (۵۵)مطابق ماده  .3

 نشدنی است.توقیفرود، شمار میازآنجاکه محل کسب، از مستثنیات دین بهاست و 

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 2۵/۳/13۳2مورخ  ۶۶۵-۶۶4 مستند: دادنامۀ شمارۀ 

ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت خالف که کاال برمواقعیدر، «قانون تعزیرات حکومتی»( 17موجب ماده )هب .4

 بر مجازات فروشنده،عالوه د شرایط قرار گیرد،جواغیرش در اختیار اشخاص جهت فرو صورت عمدهبه

حق غیرمن معادل یک تا سه برابر درآمد ایاشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کاال نیز به پرداخت جریمه

به استرداد عین کاال و پرداخت  صرفاًخریدار  ،باشد نفروخته را کاالخریدار که درصورتی .دشونمحکوم می

 خصوص وجاهتی ندارد.اجرای جریمه دراینملزم است و ضمانتهای جانبی هزینه

 عمومی دیوان عدالت اداری.هیئت 11/1۱/13۳1مورخ  1۵/۳1و  1۳2و  11۵۳ رۀشما مستند: پروندۀ 
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موجب باشد، به« و درمانیقانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی »جرایم مندرج در که جرم از رصورتید .۵

رات مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزی ،تشخیص وقوع جرم در صورتقانون مذکور،  (11)قسمت اخیر ماده 

 .شوندمی دولتی به دادسرای انقالب اسالمی جهت تعیین مجازات معرفیغیراشخاص حکومتی بخش دولتی و 

 متن مستندات

  کشور نظام صنفیقانون » (72)ماده  (2)تبصره و  (1۵)ماده» 
یا نصب تابلو در محل  روی کاال، با الصاق برچسب اندمکلفکاالها و خدمات  ۀکنندافراد صنفی عرضه -۱۵ماده 

رؤیت که برای همگان قابلایگونهمکتوب و به طور روشن وبه کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت را

 .باشد، اعالم کنند

نام و نشانی واحد صنفی،  شامل حسابیهر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت -۱تبصره 

 .شده را به مشتری تسلیم داردخدمات انجام شده یاتاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته

صنوف یا مشاغل را تا  بعضی از ان،تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استمجمع امور صنفی می -۲تبصره 

 .حساب معاف کنداست، از دادن صورت مشکلها آن حساب براییا برخی دیگر را که دادن صورت مبلغی معین

شده های چاپحسابصورت از باید ،دارندصورت کلی عرضه میافراد صنفی که کاالهای خود را به -۳تبصره 

 .یز در آن بنویسنداستفاده کنند و مشخصات خریدار را ن

گردیده با وجه یا ارائه خدمت شده یاکیفیت و کمیت هر نوع کاالی عرضه ول انطباقئفرد صنفی، مس -۴تبصره 

 .حساب استاجرت دریافتی مندرج در صورت

 ... . -۷۷ماده 

... 

 (۶۱))تقلب(،  (۵۹)فروشی(، )کم( ۵۸)فروشی(، )گران( ۵۷) دگی بدوی به تخلفات موضوع موادرسی -۲ه تبصر

رش بازرس حاکی که موضوع شکایت شاکی یا گزادرمواردی ،گذاری و توزیع(اجرای ضوابط قیمت)عدم (۶۳))احتکار( و 

ب سازمان تعزیرات ی متشکل از یکی از رؤسای شعهیئتریال است، توسط  (۱۱۱/۱۱۱/۳)میلیون از تخلف بیش از سه

عنه انجام خواهد سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ۀاتاق اصناف و نمایند ۀحکومتی، نمایند

 .شد

وزیران هیئتمبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم ساالنه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب 

ی شعب تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسا هیئتدر صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، . تغییر استقابل

صنعت، معدن و تجارت شهرستان  ۀادار ۀاتاق اصناف شهرستان و نمایند ۀر سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندتجدیدنظ

هیئت تجدیدنظر صنعت، معدن و تجارت شهرستان در  ۀان اتاق اصناف و ادارنمایندگ .به موضوع رسیدگی خواهد کرد

 .کننده به همان پرونده باشندبدوی رسیدگی هیئتای مزبور در هدستگاه ۀباید غیر از نمایند ،به هر پروندهمربوط
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 ،صادره با دو رأی موافق یا حضور هر سه عضو رسمی است و آراهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر بهیئتجلسات 

 . ...باشدمعتبر می

 قانون تعزیرات حکومتی( »۵۵و ) (17) وادم» 
د جدر اختیار اشخاص غیروا صورت عمدهمقررات توزیع یا قیمت بهضوابط و خالف که کاال بردرمواردی -۱۷ماده 

اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کاال نیز به پرداخت  بر مجازات فروشنده،عالوه شرایط جهت فروش قرار گیرد،

 .گردندحق محکوم میغیرمن جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد

ی بهای جنهزینه ۀکلی ضمن استرداد عین کاال، ،وش نرفته باشدکه کاال توسط خریدار به فردرصورتی -تبصره

 .باشدخریدار می ۀعهدبه

شود اموال وی تأمین می مبلغ جریمه از ،شده خودداری کنداز پرداخت جریمه تعیین ،نچه محکومچنا -۵۵ماده 

 .خواهد بود مستثنی ،متعارف حداقل معیشتِ لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین

  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز» (44)ماده» 

مستلزم  ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارزِیافته و حرفهم قاچاق کاال و ارز سازمانیرسیدگی به جرا

های قاچاق کاال و ارز، در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. سایر پرونده ،حبس و یا انفصال از خدمات دولتی

ای، متهمان متعدد وب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهتخلف محس

ی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع یداشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صالحیت مرجع قضا

 .شودرسیدگی می

محرز شود رسیدگی به  ،ت حکومتی و انجام تحقیقاتکه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرادرصورتی -تبصره

صالحیت خود را صادر الیه مکلف است بالفاصله قرار عدممرجوعٌ ۀی است، شعبیجرم ارتکابی در صالحیت مرجع قضا

 صالح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیراتی ذیینماید و پرونده را به مرجع قضا

( ۲۸) قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده ظرف یک هفته نظر آن مقاماعالمحکومتی و یا در صورت عدم

 .مستثنی است ۲۱/۱/۱۳۷۹های عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب دادرسی دادگاهقانون آیین

  قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی» (11)ماده» 
و یا استان بر حسب مورد و  کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز ،م موضوع این قانونیدر مورد جرا

موضوع را بدواً  ،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۀنمایند ای بهداشت و درمان استان ومنطقه عامل سازمانمدیر

یسیون تعزیرات حکومتی بخش مورد مؤسسات دولتی به کم در ،تشخیص وقوع جرم رسیدگی نموده و در صورت

 .نمایدمی دولتی به دادسرای انقالب اسالمی جهت تعیین مجازات معرفیموارد غیر دولتی و در

 ( 23ماده )«سازمان تعزیرات حکومتی نامۀآیین» 
 :شعب بدوی را دارند یآرا ۀاشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلی

 متهم.خصوصی پرونده در صورت برائت  شاکی -الف

 مربوطه. شهرستان و استان در تعزیرات امور هماهنگی کمیسیون اعضای -ب
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 .نظارت و بازرسی و حکومتی تعزیرات هایسازمان سایرؤ -ج

رای قطعی شعب آ ،های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارتسای سازمانؤعلیه و یا رگاه محکومٌهر -هتبصر 

چنانچه وزیر  د.توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نماینمی ،تعزیرات را خالف قانون بدانند

عالی  ۀپرونده را جهت رسیدگی به شعب ،ی را غیرقانونی بداندأر اًسأتقاضا را وارد تشخیص دهد و یا ر دادگستری

شعبه قطعی است و اقدامات ی این أارجاع خواهد داد. ر ،گرددتجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می

 .خواسته نخواهد بوداین تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر موضوع

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 13/۰/13۰۱مورخ  2۵2 دادنامۀ شمارۀ 

قطعی  یبه آرا مفید صالحیت دیوان در رسیدگی «قانون دیوان عدالت اداری» (۱۱)ماده  «۲»حکم مقرر در بند 

موجب ه بهکمواردیمگر در ؛ها استمطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن

ت از سازمان تعزیرات حکومی ،نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام د.قانون مستثنی شده باش

مراجع اختصاصی اداری قرار دارند و در عداد مراجع  ۀدر زمر باشد و شعب تعزیرات حکومتیقوه مجریه می یاجزا

 «۲»قطعی شعب مزبور به تجویز بند  ین آرابنابرای ،شوندالذکر محسوب نمیفوق ۀماد( ۲)قضایی مذکور در تبصره 

مورخ  ۱۶۱۵ ۀشمار ۀوان است و دادنامقابل اعتراض و رسیدگی در دی ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۱۱)ماده 

موافق اصول و موازین قانونی تشخیص  ،که متضمن این معنی باشدحدیدر ،چهاردهم بدوی دیوان ۀشعب ۱۱/۱۱/۱۳۷۹

برای  ،۱/۲/۱۳۷۸مصوب  «قانون دیوان عدالت اداری»اصالحی ( ۲۱ه )استناد قسمت آخر مادبهشود. این رأی داده می

 .االتباع استربط در موارد مشابه الزمشعب دیوان و سایر مراجع ذی

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2۵/۳/13۳2مورخ  ۶۶۵-۶۶4 دادنامۀ شمارۀ 

مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات  ۀنامآیین (۱۸)ماده  ۀبا توجه به اینکه در تبصر -الف

ارج از مذکور، خالف قانون مورد استناد شاکی و خ ۀا ایجاد نشده است، بنابراین تبصرهحکومتی در رسیدگی به پرونده

 .ابطال نیستتشخیص نمی شود و قابل کنندهحدود اختیارات مقام تصویب

مقرر  ،۱۳۷۸مصوب سال  «های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهقانون آیین» (۲۵۸)مطابق ماده  -ب

که مجازات مگر درمواردی ؛حکم بدوی را تشدید نمایدری مقرر در تواند مجازات تعزیدادگاه تجدیدنظر نمی :شده است

خواه و یا تجدیدنظر ن امر مورد اعتراض شاکیِمقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و ای

 ،حکم بدویمرجع تجدیدنظر با تصحیح  ،شده قرار گیرد که در این مواردقانون یاد (۲۳۵)مقامات مصرح در ماده 

سازمان تعزیرات  ۀنامآیین» (۲۵)که در ماده اقدام خواهد نمود. نظر به این ،به مجازاتی که قانون مقرر داشتهنسبت

 ۀاالطالق به شعب تجدیدنظر اجازمقرر قانونی تعیین شده باشد، علیکمتر از حداقل  ،که مجازات، درمواردی«حکومتی

دلیل د شده است، بنابراین اطالق آن بهاین امر به رعایت جهاتی مقی ،تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون

دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین» (۸۸)و ماده  (۱۲)ماده  «۱»مذکور مغایر قانون است و مستند به بند 

 .شود، حکم به ابطال آن صادر می۱۳۹۲مصوب سال  «اداری
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مصوب سال  «های عمومی و انقالب در امور مدنیدادرسی دادگاهقانون آیین» (۵۲۴)که در ماده نظر به این -ج

ی از مستثنیات احصاشده ئمتعارف، جز مین حداقل معیشتِأبند ذکر شده است و وسایل ت ۶، مستثنیات دین در ۱۳۷۹

« مستثنیات دین»بعد از عبارت « متعارف مین حداقل معیشتِأوسایل ت»ذکر قانونی مذکور است، بنابراین عدم ۀدر ماد

 ۱۳۶۷مصوب سال  «قانون تعزیرات حکومتی» (۵۵)دلیلی بر مغایرت آن با ماده  ،مورد اعتراض ۀنامآیین (۳۲)در ماده 

 .شودابطال تشخیص نمینیست و قابل

ممنوع شده  ،مه از مستثنیات دین، وصول جری۱۳۶۷مصوب سال  «قانون تعزیرات حکومتی» (۵۵)مطابق ماده  -د

، ۱۳۷۹مصوب سال  «های عمومی و انقالب در امور مدنیدادرسی دادگاهانون آیینق» (۵۲۴)ماده  «و»است و مطابق بند 

علیه و افراد تحت تکفل ٌامرار معاش محکوم ۀکشاورزان و سایر اشخاصی که وسیل وران،وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه

سازمان تعزیرات  ۀنامآیین» (۳۳)از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده  ،اوست

لحاظ اینکه محل زمان وصول آن، بهبر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا مبنی «حکومتی

 «۱»شود و مستند به بند مغایر قانون تشخیص میتوقیف است، قابلرود و غیرشمار میکسب از جمله مستثنیات به

 .شودابطال می ۱۳۹۲مصوب سال  «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (۸۸)و ماده  (۱۲)ماده 

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 11/1۱/13۳1مورخ  1۵/۳1و  1۳2و  11۵۳ پروندۀ شمارۀ 

حق غیربرابر درآمد من ۳تا  ۱بر مجازات مبنی ۱۳۶۷قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال  (۱۷)حکم مقرر در ماده 

ها قرار گرفته صورت عمده در اختیار آنضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بهخالف تسبه برای خریداران کاالیی که برمک

برابر  ۳تا  ۱حق کسب کرده باشند و باید غیردرآمدی من ،ناظر به خریدارانی است که با خرید کاال و فروش آن ،است

 (۱۷)ماده  ۀمطابق تبصر ،که کاالی مذکور به فروش نرفته باشدعنوان جریمه بپردازند اما درصورتیدرآمد مذکور را به

عمال تشدید خریدار است. با توجه به مراتب اِ ۀی جنبی برعهدهاقانون مذکور، فقط استرداد عین کاال و پرداخت هزینه

قانون تشدید مجازات محتکران و » (۵)ماده  «۷»و با لحاظ بند  «قانون تعزیرات حکومتی» (۵۲)زات در اجرای ماده مجا

ه است، از این حیث که مطابق خصوص خریدار کاالیی که آن را به فروش نرسانددر ۱۳۶۷مصوب سال  «فروشانگران

 ۲۶ ۀوجاهت قانونی ندارد. رأی شعب ،های جنبی را بپردازدخریدار فقط باید کاال را مسترد کند و هزینه ،مذکور ۀتبصر

صحیح و موافق  ،که مفید معنی مذکور است ۴/۱۱/۱۳۸۹-۸۹۱۹۹۷۱۹۱۲۶۱۱۱۲۱ ۀدادنام ۀدیوان عدالت اداری به شمار

برای شعب  ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهشود. این رأی مقررات تشخیص می

 ست.االتباع ااداری مربوط در موارد مشابه الزمدیوان و سایر مراجع 
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 ۲۲رویه قضایی 

اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی 

 به اختالفات گمرکی
 

 ۲۲ رویۀ قضایی

اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی 

 به اختالفات گمرکی
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 طرح بحث

مرجع رسیدگی به اختالفات که مقرر شده است  22/۰/13۳۱مصوب « قانون امور گمرکی»( 144در ماده )

قهریه )فورس  ۀقو -4 ؛(غیر از قاچاق گمرکیبه)ها جریمه -3 ؛ارزش کاال -2 ؛تعرفهتشخیص  -1گمرکی در 

رأی  ،مزبور ( مادۀ4). مطابق تبصره به اختالفات گمرکی است مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی -۵و ماژور( 

التفاوت بین نظر گمرک و که مبلغ مابهمواقعیمگر در ؛سـتاالجراالفات گمرکی الزمیسیون رسـیدگی به اختکم

رود و صدور آن است، بیش از یا ارزش گمرکی کاالیی که اختالف درخصوص شرایط ودی ؤمقبول منظر 

 ،تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأیمؤدی می ،ریال باشد که در این صورت (۱۱۱/۱۱۱/۵۱)میلیون پنجاه

 شدۀصادر یآرا گفته،پیشقانون  (14۶)ماده ( 4) تبصره. مطابق تقاضا کندارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را 

از نظر شکلی در دیوان  ،ابالغ رأیست و فقط تا مدت سی روز از تاریخ االجرا قطعی و الزم ،کمیسیون تجدیدنظر

موجب تبصره سی روز در تبصرۀ مذکور، بهمهلت است. البته شایان ذکر است که  تجدیدنظرپذیرعدالت اداری 

 ، نسخ ضمنی شده است. نکتۀ13۳2مصوب « دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (1۶)ماده  (2)

از صالحیت کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی خارج  قاچاق گمرکیه بدرخور توجه اینکه اختالفات مربوط

 د.شورسیدگی می در مراجع صالحاست و 

 کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی

ن چهار نفر عضو اصلی از کارمندااز:  اندعبارتکمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی  دهندۀاعضای تشکیل .1

یک نفر عضو اصلی از کارمندان  ،تکارمندان وزارت صنعت، معدن و تجاردو نفر عضو اصلی از ، گمرک ایران

یک  و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۀعنوان نمایندیک نفر عضو اصلی به، وزارت امور اقتصادی و دارایی

 .اتاق تعاون ۀعنوان نمایندنفر عضو اصلی به

 کنند.انتخاب مین افراد مطلع به امور گمرکی از میارا  کمیسیون یاعضا مزبورهای دستگاه .2

یک نفر از کارمندان وزارت امور از:  اندعبارت نظر اختالفات گمرکیکمیسیون تجدید دهندۀاعضای تشکیل .3

 ن گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایرانایک نفر از معاون(، اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر )رئیس

ک نفر از قضات به انتخاب ی، ز کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیریک نفر ا(، رئیس)نایب

رفی رئیس اتاق یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با مع ۀرئیسهیئت ینفر از اعضایک ، قضائیه ۀرئیس قو

 .هایتعاون ۀپروند خصوصعاون به انتخاب رئیس اتاق دراتاق ت ۀرئیسهیئت ییک نفر از اعضا

 22/۰/13۳۱مصوب « قانون امور گمرکی» (14۶)و  (144) وادمستند: م. 
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در  شدنیطرحانواع اختالفات 

کمیسیون رسیدگی به 

 اختالفات گمرکی 

 تشخیص تعرفه -1

 تشخیص ارزش کاال -2

 قاچاق گمرکی(از غیر بهها )تعیین جریمه -3

 (قوۀ قهریه )فورس ماژور -4

 مقررات گمرکی -۵

اختالفات اشخاص درخصوص  -1

ها به درخواست مؤدی با گمرک

مرک در واحدهای ستادی گ ئاًابتدا

و  شودمیایران اظهارنظر 

که مؤدی به اعتراض درصورتی

نده از طرف پرو ،خود باقی باشد

رئیس کل گمرک ایران یا شخصی 

طور کتبی تعیین حکم وی به اکه ب

یدگی به به کمیسیون رس شود،می

 د.شواختالفات گمرکی احاله می

ف در رای طرح اختالنکته: ب

صاحب کاال باید  ،یسیون مذکورکم

( مبلغ ۵/۱۸درصد )معادل نیم

عنوان حق اختالف را به ضوعمو

صورت سپرده پرداخت به ،رسیدگی

 کند.

 (144)ماده  (۵)تبصره مستند:  *

 «قانون امور گمرکی»

التفاوت که مبلغ مابهیاقعدرمو -2

قبول مؤدی منظر بین نظر گمرک و 

یا ارزش گمرکی کاالیی که اختالف 

درخصوص شرایط ورود و صدور آن 

میلیون بیش از پنجاه است،

مؤدی  ،( ریال باشد۱۱۱/۱۱۱/۵۱)

تواند ظرف بیست روز از تاریخ می

ارجاع کمیسیون بدوی،  ابالغ رأیِ

تقاضا امر به کمیسیون تجدیدنظر را 

میلیون ریال در شعب  ۵۱کند )تا 

بدوی، قطعی است و درخصوص 

مازاد بر آن، تجدیدنظرپذیر در 

 کمیسیون تجدیدنظر است(.

رای طرح اختالف در نکته: ب

صاحب کاال  ،کمیسیون تجدیدنظر

( مبـلغ 1۸درصد )باید معادل یک

 عنوان حقاختـالف را به وضوعم

صـورت سـپرده به ،رسیدگی

 کند.پرداخت 

( 14۶)ماده  (2)تبصره مستند:  *

 «قانون امور گمرکی»

 

 

 

 

 تجدیدنظرخواهی
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 نکات کلیدی

رسیدگی  ،13۳2مصوب  «دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین» (1۱)ماده  (2)مطابق تبصره  .1

کمیسیون از جمله  ،های حل اختالفها و کمیسیونهیئت و تصمیمات قطعی ات از آرابه اعتراضات و شکای

صالحیت در  ،هامنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ،رسیدگی به اختالفات گمرکی

 دیوان عدالت اداری است.

در توان رسیدگی به اختالفات گمرکی می بدوی و تجدیدنظرهای کمیسیون شدۀآرای قطعی صادر از کلیۀ .2

 شکایت کرد.دیوان عدالت اداری 

، آرای 13۳2مصوب « دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین( »1۶( ماده )2با توجه به تبصره ) .3

، برای اشخاص داخل کشور ظرف سه ماه و برای رسیدگی به اختالفات گمرکیکمیسون قطعی صادرشدۀ 

 خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ رأی، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. افراد مقیم

یابد و رسمیت می شش نفر از اعضاجلسات کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی حداقل با حضور  .4

 ست.مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا )حداقل پنج نفر( معتبر ا

  :قانون امور گمرکی»( 144)ماده  (۰)تبصره مستند» 

 متن مستندات

 ( 22/۰/13۳۱قانون امور گمرکی )مصوب ( 14۳( و )14۰) (، 14۶(، )144) ادوم 

یر از موارد قاچاق غبهها مرجع رسیدگی به اختالفات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کاال، جریمه -۱۴۴ماده 

ین کمیسیون قهریه )فورس ماژور( و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی است. ا ۀگمرکی، قو

 ست:مرکب از اشخاص ذیل ا

 ؛چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران -الف

 ؛دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت -ب

 ؛قتصادی و دارایییک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور ا -پ

 ؛اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۀعنوان نمایندیک نفر عضو اصلی به -ت

 .اتاق تعاون ۀعنوان نمایندیک نفر عضو اصلی به -ث

 ند.شوهای مزبور انتخاب میکمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه یاعضا -۱ تبصره

کاری مرتبط  ۀاید حداقل دارای پانزده سال سابقشوند و بطراز مدیرکل تلقی میکمیسیون هم یاعضا -۲ تبصره

 ند.مذکور انتخاب شوهای اتاق یمربوطه و رؤسا یند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراباش
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 د.شوالبدل معرفی میعضو علیعنوان یک نفر نیز به ،اصلی یهمراه هریک از اعضابه -۳ تبصره

التفاوت بین که مبلغ مابهمگر درمواردی ؛اسـت االجرارأی کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی الزم -۴ه تبصر

از  نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کاالیی که اختالف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش

تقاضای  ،تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأیمؤدی می ،ریال باشد که در این صورت (۱۱۱/۱۱۱/۵۱)میلیون پنجاه

 بنماید.مر به کمیسیون تجدیدنظر را ارجاع ا

ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر اختالفات اشخاص با گمرک -۵ تبصره

ایران و یا شخصی که به ه از طرف رئیس کل گمرک پروند ،که مؤدی به اعتراض خود باقی باشدگیرد و درصورتیقرار می

شود. برای طرح اختالف در به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله می ،گرددطور کتبی تعیین میحکم وی به

صورت به ،عنوان حق رسیدگی( مبلغ مورد اختالف را به%۵/۱درصد )صاحب کاال باید معادل نیم ،یسیون مذکورکم

 ۀدر تأیید نظری ،کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ۀوسیلکه رأی صادره بهدرصورتی د.اخت نمایسپرده پرد

که رأی به نفع صاحب کاال باشد یا اینکه با گردد لکن درصورتیمبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می ،گمرک باشد

کمیسیون فوق به نفع صاحب کاال باشد، مبلغ درخواست صاحب کاال اختالف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی 

 د.گردسپرده مسترد می

 .شودبه قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی میاختالفات مربوط

هایی که از طرف رئیس کل ها و گزارشکمیسیون در مورد استعالم تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح -۶ تبصره

برای  ،( این قانون تعیین تعرفه شود۴۳که در اجرای ماده )رمواردیدهد. دنظر مشورتی می ،شودگمرک ارجاع می

 .است االجراگمرک الزم

ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختالف مواجه گردد، که در حین رسیدگی به پروندهدرمواردی -۷ تبصره

 .شودمراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می

یابد و رسمیت می کی حداقل با حضور شش نفر از اعضابه اختالفات گمرجلسات کمیسیون رسیدگی  -۸ تبصره

 .)حداقل پنج نفر( معتبر است مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا

 د.یده و نظرات اقلیت در آن ذکر گرددالیل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گرد -۹ تبصره

 ست:ی مرکب از اشخاص ذیل ارکنظر اختالفات گمکمیسیون تجدید -۱۴۶ماده 

 ؛(یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر )رئیس -الف

 ؛(رئیسانتخاب رئیس کل گمرک ایران )نایبیک نفر از معاونین گمرک ایران به  -ب

 ؛یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر -پ

 ؛قضائیه ۀبه انتخاب رئیس قو اتیک نفر از قض -ت

 یرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضااتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با مع ۀرئیسهیئت ییک نفر از اعضا -ث

 .هاتعاونی ۀانتخاب رئیس اتاق در مورد پروند اتاق تعاون به ۀرئیسهیئت
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باید  کمیسیون یشود. اعضاالبدل معرفی مین علیاعنویک نفر نیز به ،اصلی یهمراه هریک از اعضابه -۱ تبصره

 شند.کاری مرتبط با ۀحداقل دارای بیست سال سابق

( مبـلغ مورد اختـالف %۱د )درصصاحب کاال باید معادل یک ،برای طرح اختالف در کمیسیون تجدیدنظر -۲ تبصره

در  ،کمیسیون مذکور ۀوسیلصادره بهی که رأصـورت سپرده پرداخت نماید. درصورتیبه ،عنوان حق رسیدگیرا به

که رأی کمیسیون فوق به نفع شود لکن درصورتیدرآمد قطعی منظور می مبلغ مذکور به ،گمرک باشد ۀتأیید نظری

 د.گردمبلغ سپرده مسترد می ،صاحب کاال باشد

 ،رأی داده باشند ایعنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی، در مورد پروندهکه بهکسانی -۳ تبصره

 .همان پرونده را ندارند ۀدادن دربارشرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی حق

است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ  االجراقطعی و الزم ،کمیسیون تجدیدنظر ۀوسیلصادره به یآرا -۴ تبصره

 .باشدشکایت در دیوان عدالت اداری میاز نظر شکلی قابل ،ابالغ رأی

تواند از های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران میکه تعداد پروندهدرمواردی -۱۴۸ماده 

های جدید بیشتری را برای تشکیل کمیسیون ی( تقاضا نماید که اعضا۱۴۶( و )۱۴۴وزیران و مراجع مذکور در مواد )

اند ها نیز مکلففی نمایند. در این صورت سایر دستگاهرسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معر

 .مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند یبه معرفی اعضانسبت

تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران های مشابه قابلها در مورد پروندهکمیسیون یآرا -۱۴۹ماده 

بر سیدگی به اختالفات گمرکی و تجدیدنظر منطبقکمیسیون ر یکه آراها قطعی کمیسیون یتوانند به آخرین آرامی

استناد  ،مورد پذیرش صاحب کاال نیز قرار گیرد گونه آراآنکه اینبرموارد مشابه و وحدت موضوع، مشروطدر  ،هم باشد

 .نمایند

 عمومی دیوان عدالت اداریهیئت 2/1۱/13۰۶مورخ  112۰ دادنامۀ شمارۀ 

مرجع رسیدگی به اختالفات در تشخیص نوع کاال و تطبیق » ،۱۳۵۱مصوب  «قانون امور گمرکی» (۵۱)مطابق ماده 

گمرکی و سایر اختالفات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات،  ۀتعرفمشخصات آن با مندرجات 

اعتراض در قابل ،روز از تاریخ ابالغ ۲۱ف ظر مزبور کمیسیون آرای و( ت...اس کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی

 ،«قانون دیوان عدالت اداری» (۱۳)ماده  «۲»به تجویز بند  ،الذکرهای فوققطعی کمیسیون یدنظر و آراکمیسیون تجدی

ای الذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعبه جهات فوقاست. بنا قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری

صالح تکلیف اختالف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذینبه تعییمنوط ،شاکیان در امور گمرکی مزبور

 مبیّنکه حدیدر دیوان عدالت اداری ۱۴ ۀشعب ۲۳/۸/۱۳۸۶مورخ  ۱۱۹۷و  ۱۱۹۸ ۀشمار ۀن دادنامالذکر است، بنابرایفوق

قانون دیوان عدالت » (۴۳)و ماده  (۱۹)ماده  «۲»بند  استنادبهصحیح و موافق قانون است. این رأی  ،باشداین معنی می

 ست.االتباع اربط در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ،«اداری


