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لف شده

ابطال مصوبه شماره 33752/ابطالی9709980905800153
ت54320ھـ-96/3/24

ھیأت وزیران بلحاظ تداخل
حریم و محدوده شھرھای

کیاشھر و بندر انزلی با منطقه
آزاد انزلی
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تصمیماتمصوبات مورد بررسیوضعیتجلسهپرونده ھانوع
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 مصوبه ھا 

فرآیندھای بررسیمصوبه
گزینه

ھا

ھیات مصوبه57676 
وزیران

 33752 - ت - 54320 - ھـ 
بند

  (ابطال مصوبه شماره 1396/03/24/33752 1
ت54320ھـ-96/3/24 ھیأت

وزیران بلحاظ تداخل حریم و
محدوده شھرھای کیاشھر و بندر

انزلی با منطقه آزاد انزلی )  

نتیجه دارد ھیات تخصصی 

ھیات عمومی ابطال  صدور نظریه 

ابطال شد نتیجه دارد 

ھیات مصوبه57677 
وزیران

 33752 - ت - 54320 - ھـ 
بند

  (ابطال مصوبه شماره 1396/03/24/33752 2
ت54320ھـ-96/3/24 ھیأت

وزیران بلحاظ تداخل حریم و
محدوده شھرھای کیاشھر و بندر

انزلی با منطقه آزاد انزلی )  

ابطال شد نتیجه دارد  ھیات عمومی 

صدور رای نتیجه دارد  ھیات تخصصی 



 شاکی 

گزینه ھاوکیل/نماینده قانونیکدملی/شناسه ملینام

0063208288علی اصغر کاشفی



 مدارک 

گزینه ھاتصاویرصاحبنامردیف

علی اصغر کاشفیدادخواست و ضمائم 1

      





( رئیس دیوان )امضا کننده:علی اصغر کاشفیشاکی:

ابطال شدنتیجه رای:درخواست دھنده:

دفتر امور حقوقی دولت و ھیات وزیرانطرف شکایت:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398
شماره پرونده: 9700907، 9700886، 9700873، 9700341، 9700330، 9700031، 9601342

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

شاکیان: آقاي علی اصغر کاشفی و خانم فاطمه کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه هاي شماره 1) 20701؍ت30820هـ-13؍4؍1384 هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه

اقتصادي گلشن- بندرانزلی و شهرك صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتی انزلی
2) 33752؍ت54320هـ-24؍3؍1396 هیأت وزیران در خصوص اصالح محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار

3) 1028؍ت49421هـ-19؍1؍1396 هیأت وزیران در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاري-صنعتی انزلی
گردش کار: الف) آقاي علی اصغر کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 20701؍ت30820هـ-13؍4؍1384 هیأت وزیران در خصوص تعیین
محدوده منطقه ویژه اقتصادي گلشن- بندر انزلی و شهرك صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین

خواسته اعالم کرده است که: 
 " ریاست محترم دیوان عدالت اداري 

 با سالم و احترام به استحضار می رساند؛ با عنایت به اینکه محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتی انزلی به استناد مصوبه ابالغی به شماره
20701ت؍30820هـ-13؍4؍1384 هیأت وزیران بدین شرح تعیین شد: «محدوده منطقه ویژه اقتصادي گلشن- بندرانزلی و شهرك صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست
که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی تعیین می گردد.» با توجه به اینکه محدوده منطقه ویژه اقتصادي
گلشن- بندر انزلی به استناد تصویب نامه ابالغی شماره 49083ت؍17065ك-31؍6؍1375 هیأت وزیران به این شرح تعیین شد: « الف - منطقه اول داخل تأسیسات
بندري بندرانزلی قرار دارد، از شمال و شمال شرقی به تأسیسات نیروي دریایی، از شرق به خیابان شهید مصطفی خمینی، از جنوب به فلکه غازیان و از غرب به کانال
مرداب انزلی محدود است و سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه اقتصادي تعیین می گردد.ب - منطقه دوم در زمینی به وسعت تقریبی
140 هکتار و در 15 کیلومتري شرق بندر انزلی ایجاد می گردد. این منطقه از شمال به دریاي خزر، از شرق به طرح سالم سازي دریا در روستاي جفرود، از جنوب به جاده
زیبا کنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سهامی سرمایه گذاري توسعه گیالن به عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین می گردد،  تأیید
می گردد.» با توجه به مساحت منطقه ویژه اقتصادي اعالمی در این تصویب نامه مشتمل بر یک محدوده 140 هکتاري و یک محدوده 105 هکتاري می باشد و نیز
مساحت شهرك صنعتی بندر انزلی که بر اساس اعالم شرکت شهرك هاي صنعتی استان گیالن 55 هکتار است لذا می توان نتیجه گرفت که مساحت تصویبی به عنوان
محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی 300 هکتار است که این مساحت می بایست در نقشه تدقیق و جانمایی می گشت اما تصویب نامه شماره
20701ت؍30820هـ-1384 هیأت وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادي گلشن بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی، شامل 3200
هکتار بوده که بیش از ده برابر شرح تصویب نامه است. این مساله نشان می دهد که شرح نقشه با جانمایی محدوده منطقه آزاد انزلی در نقشه پیوست مطابقت نداشته و
عمًال محدوده وسیع تري از شرح نقشه به عنوان منطقه آزاد انزلی جانمایی شده است. از سوي دیگر با توجه به عدم درج مساحت براي محدوده بندرگاهی، موضوع بند
الف تصویب نامه محدوده منطقه ویژه اقتصادي گلشن- بندرانزلی ابالغی شماره 49083ت؍17065ك-31؍6؍1375 و تملک اراضی تاسیسات نیروي دریایی موضوع بند
الف تصویب نامه اخیراالشاره توسط اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن و نیز استحصال زمین از دریا توسط این اداره کل، در سنوات بعدي، باعث افزایش محدوده
منطقه آزاد انزلی منبعث از عوارض مصنوع بعدي گردیده و به نحوي مساحت محدوده شناور تعیین شده است که این موضع مغایر قانون ایجاد منطقه آزاد آبادان و
خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب 1382 می باشد، زیرا در این قانون تعیین محدوده منطقه آزاد در حدود شهرستان بندرانزلی بر عهده هیأت وزیران نهاده شده از این رو
هیأت وزیران مکلف به تعیین محدوده قطعی و مشخص منطقه آزاد انزلی بودند. کما اینکه عدم تطبیق مساحت به شرح مصوبه با نقشه پیوستی و شناور بودن محدوده و
مبهم تعیین کردن مساحت محدوده منطقه آزاد انزلی مندرج در این تصویبنامه می تواند باعث اعمال مزیت ها، معافیت ها و وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی، بر گستره جغرافیایی مبهم گردد. از این رو با اتکا به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و مستفاد از بند 1
ماده 12 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري با توجه به مغایرت تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتی انزلی ابالغی به شماره
20701ت؍30820هـ-13؍4؍1384 هیأت وزیران با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتی آبادان- خرمشهر و جلفا و بندر انزلی مصوب 1382 به شرح مندرج در متن

دادخواست، تقاضاي ابطال آن را از قضات شریف دیوان عدالت خواستارم." 
 متن تصویب نامه هاي مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) تصویب نامه شماره 20701؍ت؍30820هـ-13؍4؍1384 هیأت وزیران
 " تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادي گلشن – بندر انزلی و شهرك صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري– صنعتی انزلی

دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8؍3؍1384 بنا به پیشنهاد شماره 747؍11؍83ن-5؍3؍1383 دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري – صنعتی و به استناد ماده واحده
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی – مصوب 1382 – تصویب نمود: محدوده منطقه ویژه اقتصادي گلشن – بندر انزلی و
شهرك صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتی انزلی تعیین می گردد.-

معاون اول رییس جمهور" 
 ب) تصویب نامه شماره 33752؍ت54320هـ-24؍3؍1396 هیأت وزیران

 " تصویب نامه در خصوص اصالح محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار
دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي
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