
 

 صفحه كنندهدستگاه اجراء تاريخ تصويب وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

 صورتجلسه  ٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند  ١٣٢٠رأي شماره 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ٥كميسيون ماده  ١/٣/١٣٧٣مورخ 

 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي  ٢٣ابطال بند  مستقر در استان كرمانشاه و 

 ٢٨/٨/١٣٨٨شهر كرمانشاه مورخ 

 شوراي شهرسازي و معماري  ١٩/٨/١٣٩٣
 استان كرمانشاه

١ 

) پست سازماني به منظور تقويت ٣٤٠٠در خصوص اختصاص تعداد (نامه  تصويب

 واحدهاي استاني، شهرستاني و بخش سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
٢٨/٨/١٣٩٣ 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 
ـ سازمان ثبت اسناد رئيس  جمهور 

 و امالك كشور 
٣ 

 ) قانون اصالح قوانين١٥نامه ماده ( ) آيين١٠) ماده (١) و تبصره (٣) ماده (٥اصالح تبصره (

 و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
 ٣ سازمان ملي استاندارد ايران ٦/٩/١٣٩٣

هاي  شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه«مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تشكيل 

 »اجرايي و استاني
ها،  ها، مؤسسات، شركت تمامي وزارتخانه ٣١/٤/١٣٩٣

 ها نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري
٣ 

ها،  ها، مؤسسات، شركت تمامي وزارتخانه ٣١/٤/١٣٩٣ »هاي اجرايي برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه«مصوبه شوراي عالي اداري در مورد 
 ها نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري

٤ 

هاي جامع و  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون عدم انطباق طرح

 تفصيلي شهر تهران
 شوراي معماري و شهرسازي استان تهران ٢٨/٧/١٣٩٣

ـ شور  اي اسالمي شهر تهرانشهرداري تهران 
٥ 

 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انطباق طرح تفصيلي شهر تهران

 ١٣٨٦با طرح جامع مصوب  
 شهرداري تهرانـ  استانداري تهران ١٩/٨/١٣٩٣

 شوراي اسالمي شهر تهران
٦ 

ي در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص احداث مجموعه مسكون

 اراضي موسوم به تماشا واقع در جنوب شرق شهر جديد پرديس
 شوراي معماري و شهرسازي استان تهران ٢٤/٦/١٣٩٣

 شوراي اسالمي شهر تهرانـ   شهرداري تهران
٦ 

 ٦ ــ ــ مشورتي اداره كل حقوقي قوة قضائيه هاي هنظري

 

 

 

 

 

 

 ٢٨/٨/١٣٩٣                                                                      ٩٠/٥٩٣/هـ رهشما
 ٩٠/٥٩٣رونده: السه پک      ١٣٢٠ ماره دادنامه:ش    ١٩/٨/١٣٩٣خ دادنامه: تاري

 يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
 کل کشور يسازمان بازرس ي:شاك

 ١/٣/١٣٧٣صورتجلسه مورخ  ٧ابطال بند  ته:ـموضوع شکايت و خواس
تان ـستقر در اسـهرسازي و معماري مـي شـوراي عالـش ٥اده ـن مسيوـکمي

صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر کرمانشاه  ٢٣اه و ابطال بند ـکرمانش
 ٢٨/٨/١٣٨٨مورخ 

ت نامه يکل کشور به موجب شکا يس سازمان بازرسيقائم مقام رئ گردش کار:
 ٥ کميسيون ماده ١/٣/١٣٧٣صورتجلسه مورخ  ٧ابطال بند  ٧/٦/١٣٩٠ـ  ٩٨٨٠٩شماره 

صورتجلسه  ٢٣شوراي عالي شهرسازي و معماري مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 
را خواستار شده و در جهت  ٢٨/٨/١٣٨٨شهر کرمانشاه مورخ  يليون طرح تفصيسيکم
 ن خواسته اعالم کرده است که:ييتب

 کم:يسالم عل«
 کميسيون ١/٣/١٣٧٢مصوبه مورخ ٧و بند  ٢٨/٨/١٣٨٨مصوبه مورخ ٢٣احتراماً، بند

 قانون شهرسازي و معماري استان کرمانشاه از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي ٥ماده 
 شود: ميل اعالم يجه به شرح ذيقرار گرفت که نت

 ١٣٩٣اه ـم آذر يازدهـم نبهـش سه

 ٢٠٣١٥ ارهشم سال هفتادم 

 ها ها ـ آئيننامه ـ  عهدنامه  هاي قضائي ـ رويه مذاكرات �لس شوراي اس�ميـ  قوان� شامل :      

    هيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويب                    تومان ١٠٠تك شماره

)٧٣٥( 
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انشاه در ـماري استان کرمـهرسازي و معـون شـقان ٥اده ـيسيون مـالف ـ کم
تصويب  ١/٣/١٣٧٢ورخ ـمصوبه م ٧د ـو بن ٢٨/٨/١٣٨٨ورخ ـوبه مـمص ٢٣د ـبن

 کرده است:
که طي آن مدت اعتبار  ٥کميسيون ماده  ١/٣/١٣٧٢مصوبه مورخ  ٧پيرو بند «

مصوبات تغيير کاربري کميسيون براي اخذ پروانه يک سال تعيين شده است و در آن 
وانه و شروع به کار به عمل در صورتي که متقاضيان اقدامي در جهت اخذ پر«قيد شده 

نياورند، مصوبه مذکور پس از انقضاي مدت يک سال فاقد اعتبار بوده و براي تعيين 
مقرر شد » مطرح گردد ٥تکليف کاربري پالک، موضوع مجدداً بايد در کميسيون ماده 

نيز مشمول  ٥عالوه بر مصوبات تغيير کاربري، کليه ديگر مصوبات کميسيون ماده 
 شوند. تصميم فوق
 ب شده است:يون مزبور تصويسيکم ١/٣/١٣٧٣مصوبه مورخ  ٧در بند ـ  ب
نظر به اين که برخي از متقاضيان تغيير کاربري زمين (اعم از دستگاههاي «

و پس از گذشت  ٥دولتي و بخش خصوصي) پس از اخذ مصوبه کميسيون ماده 
آورند.  ه به عمل نميچندين سال اقدامي براي دريافت پروانه و احداث بنا طبق مصوب

براي اخذ پروانه و شروع  ٥مدت اعتبار مصوبات تغيير کاربري در کميسيون ماده 
شود و در صورتي که متقاضيان  عمليات ساختماني حداکثر يک سال تعيين مي

اقدامي در جهت اخذ پروانه و شروع به کار به عمل نياورند، مصوبه مذکور پس از 
تکليف کاربري پالک، موضوع  تبار بوده و براي تعيينانقضاي مدت يک سال فاقد اع
مطرح شود. اين تصميم کليه مصوبات تغيير کاربري  ٥مجدداً بايد در کميسيون ماده 

 ».گردد را نيز شامل مي ٥قبلي ماده 
شوراي عالي شهرسازي و  تأسيس) قانون ٥ج ـ با توجه به اين که در ماده (

نامه نحوه بررسي و تصويب  آيين ٣اده م ٨و بند  ١٣٥١معماري ايران مصوب 
اي و ملي و مقررات شهرسازي و  اي، منطقه طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر «معماري کشور، 
) ٣نهاده شده است. و در بند ( ٥، بر عهده کميسيون ماده »استان يا فرمانداري کل

تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و «) قانون ١ماده (
، هم تنظيم نحوه استفاده از زمينهاي شهري در ١٣٥٣مصوب » تعيين وظايف آن

هر و... بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکالت شهري ـتلف شـطح محالت مخـس
گذاشته شده است، سيون ـختلف شهري بر عهده آن کميـيه عوامل مـو موقعيت کل

اما در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط، اختياري براي کميسيون در تعيين مهلت 
ود ـش روع به احداث ساختمان مالحظه نميـبراي متقاضيان در جهت اخذ پروانه و ش

زو حقوق ـازه جـدهد، اين اج ير کاربري ميـيسيون اجازه تغيـو وقتي نيز کم
شود، لذا لغو اين حق در يک مهلت زماني، غيرقانوني  تسبه متقاضي محسوب ميـمک

 شود. تشخيص مي
مضافاً، در خصوص تعميم اين حکم به کليه مصوبات تغيير کاربري قبلي و کليه 
مصوبات ديگر کميسيون با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات، 

» د«بند  ٢ر اجراي تبصره شود، دستور فرماييد د تصميم خالف قانون است. تقاضا مي
قانون سازمان بازرسي کل کشور تصميمات فوق در هيأت عمومي ديوان مورد  ٢ماده 

رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است از نتيجه تصميمات متخذه اين سازمان را 
 »مطلع فرمايند.
 ر است:يون مورد اعتراض به قرار زيسيصورتجلسه کم ٢٣و  ٧ يمتن بندها
 يشهرساز يعال يشورا ٥ون ماده يسيکم ١/٣/١٣٧٣صورتجلسه مورخ  ٧متن بند 

 :يو معمار
ـ نظر به اين که برخي از متقاضيان تغيير کاربري زمين (اعم از دستگاههاي ٧«

و پس از گذشت چندين  ٥دولتي و بخش خصوصي) پس از اخذ مصوبه کميسيون ماده 
آورند، مدت  به به عمل نميسال اقدامي براي دريافت پروانه و احداث بنا طبق مصو

ع عمليات وبراي اخذ پروانه و شر ٥اعتبار مصوبات تغيير کاربري در کميسيون ماده 
گردد و در صورتي که متقاضيان اقدامي در  ساختماني حداکثر يک سال تعيين مي

جهت اخذ پروانه و شروع به کار به عمل نياورند مصوبه مذکور پس از انقضاي مدت يک 
عتبار بوده و براي تعيين تکليف کاربري پالک، موضوع مجدداً بايد در سال فاقد ا

مطرح گردد. اين تصميم کليه مصوبات تغيير کاربري قبلي کميسيون  ٥کميسيون ماده 
 گردد. را نيز شامل مي ٥ماده 

 :٢٨/٨/١٣٨٨شهر کرمانشاه مورخ  يليون طرح تفصيسيصورتجلسه کم ٢٣بند   

 
 ٠١٩استان کرمانشاه کد استان سازمان مسکن و شهرسازي  

 ١٩٠١١٨٠دبيرخانه کميسيون طرح تفصيلي شهر کرمانشاه کد شهر 

 ٢٨/٨/١٣٨٥صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهر کرمانشاه مورخ  ٢٣بند 

فرم  شماره صورتجلسه:
شماره 
 شماره و تاريخ نامه: يک

 ماره نقشه طرح تفصيلي:ش ٢٧/٨/١٣٨٨ـ  ٢٣٢٥٢/١٥شماره و تاريخ دعوتنامه:  کد طرح :

 نام متقاضي:

 پالک ثبتي:

 شماره نامه شهرداري:               مورخ:

 شماره وارده سازمان:               مورخ:
 موقعيت ملک و منطقه شهرداري:

 موضوع مورد درخواست:

 

 مساحت ملک بر اساس سند:

 مساحت ملک پس از تعريض:

 سطح جايگزين با همان کاربري:

 ي موجود:کاربر

 کاربري مصوب:

 کاربري درخواستي:

 تراکم مجاز:

 سطح اشغال:

 تعداد طبقات:

 منطقه طرح تفصيلي:

 حد نصاب تفکيکي در منطقه:

 تفکيک پيشنهادي

 شود) نظريه کميسيون: (در محل کميسيون تنظيم و امضاء مي

که  ٥کميسيون ماده  ١/٣/١٣٧٣(هفت) مصوبه مورخ  ٧بند  پيرو
ار مصوبات تغيير کاربري کميسيون براي اخذ طي آن مدت اعتب

پروانه حداکثر يک سال تعيين گرديده است و در آن قيد گرديده 
هت اخذ پروانه و شروع ـقاضيان اقدامي در جـدر صورتي که مت« 

به کار به عمل نياورند مصوبه مذکور پس از انقضاي مدت يکسال 
ک، موضوع فاقد اعتبار بوده و براي تعيين تکليف کاربري پال

، مقرر گرديد عالوه »مطرح گردد ٥مجدداً بايد در کميسيون ماده 
 ٥بر مصوبات تغيير کاربري، کليه ديگر مصوبات کميسيون ماده 

 نيز مشمول تصميم فوق گردند.

اين قسمت در صورت لزوم توسط دبيرخانه 
 گردد. درج مي

استان کرمانشاه  يرکل اداره کل مسکن و شهرسازي، مديت شاکيدر پاسخ به شکا
 ح داده است که:يتوض ٢٢/٨/١٣٩٠ـ  ٢٦٤٧٤/١٦حه شماره يبه موجب ال

 کم:يسالم عل«
 ٩٠٠٥٥٤شعبه  يگانيبه شماره با ٤٩٢٨٦با احترام در خصوص پرونده کالسه 

موضوع شکايـت سازمان بازرسـي کل کشور عليه اين اداره کل بدين وسيله با توجه 
ت سازمان مذکور کامالً ياقامه شکا دارد مير اشعار يقن زو مت يمستندات و جهات قانون به
ن يه ايت سازمان مرقوم عليبر رد شکا يصدور حکم مبن يو بالوجه بوده و استدعا يواه

 اداره کل را دارد: 
قيد شده است،  ٥کميسيون ماده  ١/٣/١٣٧٣الف ـ همان گونه که در متن مصوبه مورخ 

ون، اخذ مصوبه توسط يسياعتبار مصوبات آن کمک ساله جهت ين مهلت ييتع يل اصليدل
 برخي از متقاضيان و عدم اقدام به موقع جهت اخذ پروانه ساختماني مربوطه و عدم احداث

 يتبعات متعدد يو مباحث شهرساز يد مسائل شهرين مسأله از ديبر آن است. ا يمبتن
 :شود مير به اهم آنها اشاره يبه دنبال داشته است که در ز

شهر و  يما و نمايم سيموجب عدم ترم يامالک شهر يل ماندن بازسازمعطـ ١
 يما و نمايات مهم ستأثيرشده است. با توجه به  ينوساز يشهرهاي  بدنه يريگ عدم شکل

ت رفتار شهروندان يآن بر ذهن و در نها يات روانتأثيردن به شهر ويت بخشيدر هو يشهر
ک يبر امالک مجاور و نزد يمنف تأثيرن يبرخوردار است. ا ياديت زين موضوع از اهميا

 دتر خواهد بود.يملک مورد تقاضا شد
باشد  ـ در صورتي که مصوبه اخذ شده جهت ملک مورد تقاضا، تأييد کاربري عمومي  ٢  
هاي عمومي  تحقق مصوبه در زمان مشخص، اين امر به معني عدم تحقق بخشي از سرانه و عدم

نتظار به شهروندان ارائه نخواهد شد و موجب برهم خوردن شهر بوده و خدمات عمومي مورد ا
 تعادل بين نيازهاي جمعيت شهري و امکانات عمومي موجود در آن شهر خواهد شد.

، اقتضائات آن شود مياز آن جا که امروزه شهر به مثابه موجود زنده انگاشته ـ  ٣  
بر آن اقتضائات در گذر  يمبتن ين ضوابط شهرسازيتها) و همچنيتها و محدوديشامل قابل(

ک ملک مشخص و يکه در قبال  يميست تصمير بوده و دور از ذهن نييزمان در حال تغ
اتخاذ شده، پس از گذشت  ٥ون ماده يسيتوسط کم يک مقطع زمانين در يمع يتقاضا
م يد تصمينباشد و با لحاظ اقتضائات جد تأييدون قابل يسيناً توسط آن کمين سال عيچند

ت يفاقد محدود ٥که اگر مصوبات ماده  يشود. در حال يراتييمشمول تغ در آن خصوص
ممکن  يگريل ديا هر دلي يمنافع شخصاي  ل پارهيان به دلياز متقاض يباشد برخ يزمان

ند و چه بسا اگر پس ياست تا سالها اقدام به احداث و مشخص کردن مصوبه اخذ شده ننما
ق يند با مباحث و ضوابط روز آن زمان تطبين امر نماين سال اقدام به اياز گذشت چند

ز که هر از چندگاه به انجام ين يضوابط شهرساز ياست بازنگر يهيکامل نداشته باشد. بد
 فوق است. ياز ضرورتها يرسد ناش يم
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آن توسط اشخاص صرفاً با  يو عدم اجرا ٥ون ماده يسياخذ مصوبه کم يگاهـ ٤
هاي  زهياز انگ ين احداث آن) است و ناشبدو(ملک  يجاد ارزش افزوده بر رويهدف ا
ه يرو يش بيامالک، در افزا يجاد بازار کاذب براين امر با ايافراد است. ا يانه برخيسودجو

 ل است.يمتها دخيق
 ياعتبار مصوبات مناف يت قائل شدن براياشخاص، محدود ياز بعد حقوق قانونـ  ب

مصوب و  يليطرح تفصهاي  امالک طبق نقشه يهايرا کاربريست زيحقوق اشخاص ن
مصوب جهت  يليا ضوابط طرح تفصي ير در کاربرييضوابط مربوطه قابل اقدام بوده و تغ

را يشود. ز يد تلقتوان مياشخاص ن يهيامالک اشخاص، اصالتاً به عنوان حقوق مسلم و بد
گيري  مياست. تصم ٥ون ماده يسيکم يارات قانونين خصوص جزء اختيدر اگيري  ميتصم
بوده و  ين و مقررات جاريو با توجه به قوان يو معمار يده بر اساس اصول شهرسازاد شي

ر در ييدهد تغ يکه نشان م شود مياز تقاضاها مورد مخالفت واقع  يبرخ يدر حالت کل
ست. حال اگر يحقوق مسلم اشخاص ن مصوب اصالتاً جزء يليا ضوابط طرح تفصي يکاربر
آنها  يبرا يحق اضاف ياز درخواست اشخاص نوع يا بخشيب درخواست يم با تصويريبپذ
 ياصل حق اضافکننده  جاديم مرجع ايريخواهد بود که بپذ ي، کامالً منطقشود ميجاد يا

ن مدت ييز صالح باشد چرا که تعين ين حدود و ثغور آن حق اضافييمذکور، جهت تع
ن ي. ذکر ادومفروض خواهد ب ين حدود و ثغور حق اضافييق تعياعتبار مصوبات از مصاد

ب و ابالغ طرح يمصوب و ضوابط آن تا زمان تصو يلياست طرح تفص ينکته ضرور
مالکان در چارچوب  يتمام ي، طرح و ضوابط عام شهر محسوب شده و برايبعد يليتفص

 يامر ٥ون ماده يسيهد بود. از نظر مصوبات کماقابل اقدام خو يضوابط و مقررات جار
ک ساله مصوبات يمهلت  يبر آن است و در صورت انقضا و مازاد يليعالوه بر طرح تفص

در خصوص ملک مورد تقاضا  يليو ضوابط مصوب طرح تفص يه مسائل مربوط به کاربريکل
سلب  ياز و ين لحاظ حقيبوده و از ا يدر چارچوب ضوابط، قابل اقدام توسط متقاض

 نخواهد شد.
ه مجدد همان تقاضا همچنيـن انقضاي مهلت يک ساله به معني عدم امکان ارائ

و  يشهرساز يون مذکور بر مبنايسياست کم يهينخواهد بود. بد ٥ون ماده يسيکم به
مجدد  يا مخالفت) در خصوص تقاضايموافقت (را  يم مقتضيتصم ين و مقررات جاريقوان

و ضوابط طرح  ياتخاذ خواهد کرد و همان گونه که اشاره شد در صورت مخالفت، کاربر
ب ضوابط قابل اقدام و حقوق مکتسبه عام اشخاص در رابطه با طرح در چارچو يليتفص
د اعتبار مصوبه يتمد ياز تقاضاها ياست بخش يهيمصوب محفوظ خواهد بود. بد يليتفص

نداشته باشد در آن  ٥ون ماده يسيکمگيري  ميتصم يارهاين معيبا آخر يرتيکه مغا
 .شود مي تأييدون يسيکم

ون يسيکم ١/٣/١٣٧٣از متون مصوبه مورخ  يبخش درسان ميان به استحضار يدر پا
ز دانسته بود ين ٥ماده  يقبل ير کاربرييم مورد بحث را شامل مصوبات تغيکه تصم ٥ماده 

م اتخاذ شده را ير تصميجه مصوبه اخيحذف شده و در نت ٢٨/٨/١٣٨٨در مصوبه مورخ 
 يريجهت جلوگ در ماسبق نکرده است. در خاتمه با توجه به مستندات معروضه و به عطف
صدور حکم  ياستدعا ٥ون ماده يسيه نامناسب و تزلزل مصوبات کميجاد وحدت روياز ا
          »ي را دارد.ت شاکيبر رد شکا يمبن

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ت آراء به شرح آينده يثر، با اکيث و بررسـل شد. پس از بحيوان تشکيعب دـدادرسان ش
 .کند ميمبادرت  يبه صدور رأ

 
 هيأت عمومي رأي

و  يشهرساز يعال يشورا تأسيسقانون  ٥ون موضوع ماده يسين که کمينظر به ا
را رات آنها ييو تغ يشهر يليتفص يب طرحهايو تصو يفه بررسيران صرفاً وظيا يمعمار

 يبرا ياريو مقررات مربوط، اخت نيک از قوانيچ يدار است و در ه در هر استان عهده
ن در جهت اخذ پروانه يزم ير کاربرييان تغيمتقاض ين مهلت براييون مذکور در تعيسيکم

ن وجود يزم ير کاربرييخ مصوبه تغيک سال از تاريظرف  يات ساختمانيو شروع عمل
 استان کرمانشاه و ٥ون ماده يسيکم ١/٣/١٣٧٣صورتجلسه مورخ  ٧ن بند يندارد، بنابرا

شهر کرمانشاه که  يليون طرح تفصيسيکم ٢٨/٨/١٣٨٨صورت جلسه مورخ  ٢٣بند 
را منوط به اخذ مجوز ساخت و  ياراض ير کاربرييدر تغ ٥ون ماده يسياعتبار مصوبات کم
صالح ظرف مهلت مورد نظر کرده است، خالف قانون و خارج از حدود  يساز از مراجع ذ

ران يا يو معمار يشهرساز يعال يشورا تأسيسقانون  ٥ون ماده يسيارات کمياخت
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١و به استناد بند  شود ميص داده يتشخ
 .شود مي، ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس
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