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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  شعب ديوان عالي و ساير دادگاهها  ١٠/٤/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور٧٩٠رأي وحدت رويه شماره 

  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٠/٣/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٤٤٢ و ٤٤١هاي  رأي شماره

 تعرفه ٧ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٣رأي شماره 
   مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل١٣٩٧عوارض شهرداري اردبيل در سال 

  ٣  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ٢٠/٣/١٣٩٩

  اعالم تعارض: موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ٤٤٤رأي شماره 
 در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري در صورت نبودن زمين كافي براي 

  واگذاري به كارمندان انتقال يافته از كالنشهرها الزام قانون به واگذاري زمين وجود ندارد
  ٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٠/٣/١٣٩٩

  
  
  
  
  
  

  ٣٠/٤/١٣٩٩                                                              ١١٤٤٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ٩٩/١١رديف قضايي گزارش پروندة وحدت روية 
  .گردد  به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي١٠/٤/١٣٩٩ـ٧٩٠با مقدمه و رأي شماره 

  يي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقيمعاون قضا
  

  مقدمه
رديف روية وحدت پروندة عمومي ديوان عالي كشور در مورد  هيأت جلسة      

  االسالم رياست حجت  به ١٠/٤/١٣٩٩شنبه، مورخ   روز سه٨:٣٠ رأس ساعت ٩٩/١١
ا شور و بک  عالي   س محترم ديوان ي مقدم، رئيداحمد مرتضوي سين جناب آقايالمسلمو

ان ي كشور و شركت آقا كل محترم دادستان نمايندة ، ي محمد علميحضور جناب آقا
 عمومي  كشور، در سالن هيأت عالي شعب ديوانكلية معاون   يرؤسا، مستشاران و اعضا

پرونده و طرح و  تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش 
نده يدر خصوص مورد و استماع نظر نماكننده   بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت

  صدور رأي وحدت گردد، به  مي  ذيل منعكس  ترتيب  كشور كه به  كل محترم دادستان 
  . منتهي گرديد١٠/٤/١٣٩٩ـ٧٩٠ ۀي شماريقضا روية 

  گزارش پرونده: الف
 ٠١/١٢ نامه شماره ي، طي و امور مجلس وزارت دادگستريمعاون محترم حقوق

ها، به  دنظر استاني تجديها  با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه١٦/١١/١٣٩٨مورخ 
 و مواد مرتبط از قانون مجازات ٤٣٥جهت تعارض و حدوث اختالف استنباط از ماده

 کشور را يوان عالي ديأت عمومي، درخواست طرح موضوع در ه١٣٩٢ مصوب ياسالم
 : رسد يل به استحضار ميع به شرح ذگزارش موضو. نموده است
 ـ٩٨٠٩٩٧٦٦١٥٧٠٠٩٥١به موجب دادنامه  دادگاه تجديدنظر استان لرستان ١٠شعبه) الف

 صادره از شعبه ٣٠/٦/٩٨ ـ٩٨٠٧٧٠دنظر خواسته به شماره ي، دادنامه تجد٢٥/٩/١٣٩٨
ات مصدوم از ي آن حکم به پرداخت دي دو کوهدشت را که طيفري دادگاه ک١٠٣

 : کند ين استدالل نقض ميال صادر شده است، با االم تيب
المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص  تيه از بياوالً، موارد پرداخت د«

المال قرار نداده  جنايت عمدي دون قتل منتهي به عدم شناسايي ضارب، تکليفي بر بيت
انون مجازات اسالمي صرفاً  ق٤٨٧المال موضوع ماده  مضاف بر اين پرداخت ديه از بيت. است

ه از ي پرداخت دثانياً، با توجه به استثنائي بودن. باشد در خصوص صدمات منتهي به فوت مي
رفته و سکوت آن در مورد يه قتل نفس را پذيان، صرفاً دي، قانونگذار در مقام بالمال بيت

ثالثاً، . نمود يح مين بود در قانون تصرير از اينکه اگر غيصدمات دون قتل عالماً بوده چه ا
ا ي است که قاتل ي ناظر به موارد١٣٩٢ مصوب ي قانون مجازات اسالم٤٧٥، ٤٧٤مواد 

. ده استيسر نگردي به او ميا فرار دسترسيل مرگ يده و به دلي گردييضارب شناسا
دنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند يالمجموع دادگاه اعتراض تجد ثيهذا من حيعل

عنه، حکم به رد   با نقض دادنامه معترضيفري کين دادرسيي قانون آ٤٥٥ب ماده 
  ».دينما ي صادر و اعالم ميدرخواست شاک

 ١٣٩٩  ماه مردادششم شنبهدو 
 

 ٢١٩٥١ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٠٠( 
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 ي فوق و با استدالليوست است که همسو با رأيز پي نيگري ديها ضمناً دادنامه
 . صادر شده استيمشابه رأ

 دادنامه  ازيدنظرخواهيدر خصوص تجددنظر استان خوزستان ي دادگاه تجد٢٤شعبه ) ب
 دو اهواز که يفري دادگاه ک١٠٣ شعبه ١١/١٢/١٣٩٤ ـ٩٤٠٩٩٧٦١١٢٦٠١٠٨٧شماره 

ه اشخاص ي صدمات وارده از ناحيةر بر پرداخت ديه دايعل يبه موجب آن درخواست مجن
رد شده ي  قانون مجازات اسالم٤٣٥المال به علت عدم شمول ماده  تي بيناشناس از سو

 ين انشاء رأي چن٢٣/١٢/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٦٣٠١١٠١٣٦٥است به موجب دادنامه شماره 
 :نموده است

اصل ايراد جنايت عمدي به شاکي از ناحيه افراد ناشناس ثابت ... نظر به اينکه «
لهذا به استناد قاعده فقهي اليبطل دم امرء مسلم و مالک ماده ... و مسلم است و 

د جراحات مادون از قتل  قانون مجازات اسالمي به طريق اولي پرداخت ديات ايرا٤٨٧
با اين . المال است نفس از ناحيه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بيت

 قانون آيين دادرسي ٤٥٥ترتيب، دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 
المال را   قانون مجازات اسالمي، بيت٧١٣ و ٤٤٩، ٤٤٨کيفري نقض و به استناد مواد 

از ديه کامل مرد مسلمان در حد مدعي خصوصي ] درصدي... [ پرداخت به... به سبب 
 »نمايد محکوم مي

 ي فوق و با استدالليوست است که همسو با رأيز پي نيگري ديها ضمناً دادنامه
 . است مشابه صادر شده

دنظر استان لرستان و شعبه يشود، شعبه دهم دادگاه تجد يهمانگونه که مالحظه م
المال  تيه از بيدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت ديدگاه تجدست و چهارم دايب

 نشده است، از مواد مربوط يي شده و شناسايراد جرح متواري که جارح پس از ايدر موارد
 ماده ين، در اجرايبنابرا.  استنباط مختلف دارند١٣٩٢ مصوب يدر قانون مجازات اسالم

 يوان عالي ديأت عموميح موضوع در ه، درخواست طريفري کين دادرسيي قانون آ٤٧١
  .ه را دارديجاد وحدت رويکشور جهت ا

  ي صدقيغالمعلي ـ أت عمومي کشور در امور هيوان عالي دمعاون قضايي
  

  نظرية نمايندة دادستان كل كشور: ب
  :گردد يده مي اظهار عقيبه شرح آت

ماده ـ شعب محترم محاکم تجديدنظر و ديوان عالي کشور در استنباط از ١
برخي از شعب، پرداخت ديه . اند  قانون مجازات اسالمي، آراء متفاوت صادر نموده٤٣٥

اند و  المال در جنايات عمدي مادون نفس را مشروط به شناسايي جاني دانسته از بيت
برخي شعب ديگر مطلق وقوع جنايت عمدي، حتي در صورت عدم شناسايي جاني را 

  .اند هالمال دانست مستوجب مسئوليت بيت
»  استي شخصيفريت کيمسئول« :ي قانون مجازات اسالم١٤١ به موجب ماده ـ٢

 که از اصول مسلم حقوق جزا يفريت کي بودن مسئولي از اصل شخصين حکم قانونيا
  .است نشأت گرفته است

 ي امر استثنائيگري از رفتار ديت ناشي قانون مذکور، مسئول١٤٢ مستفاد از ماده ـ٣
 د نصّ قانوني است و در موارد ترديد بايد به اصل رجوع نماييم، لذا مسئوليتباشد و نيازمن مي
  . محدود گرددي آن را به نصّ قانونيد گسترة بوده و بايالمال استثنائ تيب

ا عدم ي و ييان به موضوع شناساي در مقام بي قانون مجازات اسالم٤٢٥ ماده ـ٤
د بر اموال و يها، تأک تي مسئولي تواليرش نوعياما پذ.  مرتکب اشاره نکرده استييشناسا

 متهم را در درک يياقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسا
 بر ير ماده مذکور، اصول کلي تفسينکه مبنايمضافاً ا. کند يت ميمنظور قانونگذار تقو

لمال صرفاً ا تيد و مشروط بيت مقيز، مسئوليباشد و بر آن اساس ن ي ميفريت کيمسئول
  . مرتکب خواهد بودييشامل فرض شناسا

ت ي امتنان و لطف و مسئوليها نظر از جنبه المال، صرف تيت بي مسئولي مبنا ـ٥
ط يک درنوع، شراي با تفکييع جنايکند که مقنن نسبت به وقا يجاب مي جامعه، ايليتکم

 يقبول و نف. ه باشد داشتيا  معقول و هوشمندانهيت، قانونگذاريزان نقش حاکميجاد و ميا
  . معقول به دور استيياست جنايک سينگونه امور از ي ايکل

 بر يد نظر استان لرستان مبتني شعبه محترم دهم دادگاه تجدين اساس، رأيبر ا
المال مطابق  تيه بر بيت پرداخت ديل مسئولي مرتکب جهت تحمييضرورت شناسا

  .د استيص و قابل تأيي تشخين قانونيمواز

  كشور عالي   عمومي ديوان   هيأت١٠/٤/١٣٩٩ـ٧٩٠ شمارة روية  وحدترأي : ج
 قانون مجازات اسالمي مصوب ٤٨٧ و ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٣٥قانونگذار به شرح مواد 

 و با لحاظ موازين فقهي، در همه موارد قتل نفس يا مادون آن که به مرتکب ١٣٩٢
شد، پرداخت ديه از دسترسي حاصل نشده است اعم از آنکه شناسايي شده يا نشده با

المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسايي مرتکب و عدم دسترسي به وي،  بيت
المال در صورتي ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانوني مربوط  پرداخت ديه از بيت

بنا به مراتب، در مواردي که مرتکب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده . رعايت شود
 ٢٣/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٣٦٥المال است و رأي شمارة  ، پرداخت ديه بر عهده بيتباشد

 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تا حدي که با اين نظر انطباق دارد به ٢٤شعبة 
اين رأي طبق ماده . شود اکثريت آراء هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي

 اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي  با١٣٩٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤٧١
  .االتباع است ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن الزم شعب ديوان عالي کشور، دادگاه

   كشور  عالي  عمومي ديوان هيأت
  

  ٩/٤/١٣٩٩                                                                           ٩٨٠٠٤٠٣شماره
  يبسمه تعال

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

 هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي يك نسخه از
جهت درج در  ٢٠/٣/١٣٩٩ مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٢ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤١

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديرك   ل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٤٤١ـ ٤٤٢ :ماره دادنامهش     ٢٠/٣/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   ٩٧٠٢٨٨٧ و ٩٨٠٠٤٠٣: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

 ـ شرکت٣ـ شرکت توسعه مسير برق گيالن ٢ـ شرکت توليد نيروي برق دماوند ١ :يشاك
 جهرم يروگاهيشـرکت توسعه مولّد ن ـ ٥سان ينـا گستر پرديشرکت ساـ ٤نده نگرمهر يآ
 کارکنان يشرکت تعاون ـ ٨ چادرملو يشرکت صنعتـ ٧رجان ي سيشرکت گهر انرژ ـ ٦
   سپهر يشرکت توسعه برق و انرژـ ٩ يبي حبي مهـدي بـا وکالت آقـايزد همگيروگـاه ين

ن ييالت و آي قانون تشک١٣اعمال مقررات ماده  :موضوع شکايت و خواسته
 يأت عمومي ه١٨/٢/١٣٩٧ـ ٣١٣ نسبت به دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديدادرس

   يوان عدالت اداريد
الذکر   هيأت عمومي و با شکايت شاکيان فوق٩٥/٩٧٨ـ در پرونده شماره ١ :گردش کار

بازار برق ايران به موجب دادنامه  هيأت تنظيم ٢٦٣ مصوبه شماره ١در ستون شاکي، بند 
  . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است١٨/٢/١٣٩٧ـ ٣١٣شماره 
 به وکالت از يبي حبي مهدي سپهر و آقايمتعاقباً شرکت توسعه برق و انرژـ ٢ 

أت ي ه٢٦٣ مصوبه شماره ١جداگانه ابطال بند هاي  ان به موجب دادخواستير شاکيسا
  :ر استيکه به قرار زاند  ب درخواست کردهيخ تصويران را از تاريق ام بازار بريتنظ

 به وکالت يبي حبي مهدين آقاي سپهر و همچنياحتراماً شرکت توسعه برق و انرژ" 
 ١٨/٢/١٣٩٧ـ ٣١٣ که منجر به صدور دادنامه شماره ٩٥/٩٧٨ان پرونده کالسه ياز شاک

 ٢٦٣ مصوبه ١خصوص ابطال بند در (ده است، ي گرديوان عدالت اداري ديأت عموميه
ع حقـوق آن هم در سال يي از تضيريبه منظور جلـوگ) رانيم بازار بـرق ايأت تنظيه

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ اعمال ماده ي، تقاضايد مليت از توليحما
م يأت تنظي ه٢٦٣ مصوبه ١ ابطال بند ي به تسري و رأ١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

   " .مي را دار١١/٥/١٣٩٤ يعنيب آن يخ تصويران از تاريبرق ابازار 
 و يأت عمومي اداره جلسات هنامه آيين ٣٥ فراز دوم ماده يپرونده در اجراـ ٣

 ارجاع شد و پس يوان عدالت اداري دي مالي اقتصاديأت تخصصي به هي تخصصيأتهايه
  . قرار گرفتيأت عموميأت، در دستور کار هيه آن هياز وصول نظر

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٣/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
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   هيأت عموميرأي
 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٨/٢/١٣٩٧ـ ٣١٣نظر به اينکه در رأي شماره 

 هيأت تنظيم بازار برق ايران ابطال شد، هيأت عمومي ٢٦٣ مصوبه شماره ١اداري بند 
قانون  ١٣با لحاظ درخواست شاکيان با وکالت آقاي مهدي حبيبي و در اجراي ماده 

 ٣٥ و فراز اول ماده ١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي و به منظور جلوگيري از  آيين

 مصوبه تاريخ تصويبتضييع حقوق اشخاص رأي به تسري ابطال مصوبه باطل شده از 
  .مذکور صادر کرد

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٩/٤/١٣٩٩                                                                            ٩٨٠٠٢٦٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از
 تعرفه عوارض ٧بطال ماده ا«: با موضوع ٢٠/٣/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٣

جهت درج در »  مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل١٣٩٧شهرداري اردبيل در سال 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٠٢٦٦: ندهرو پشماره     ٤٤٣ :ماره دادنامهش     ٢٠/٣/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
ل در سال ي اردبي تعرفه عوارض شهردار٧ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

  لي شهر اردبي اسالمي مصوب شورا١٣٩٧
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار

  : اعالم کرده است که٢٠/١٢/١٣٩٧ ـ ٢٩٢٢٢٨ت نامه شماره يموجب شکابه 
 تعرفه عوارض شهرداري اردبيل ٢٤ از ماده ٣٦١ـ ٣٣٣به موجب بندهاي  "

باشند و  هاي بيمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پيشه مي ها و شرکت شعب بانک
 ديوان عدالت در حالي که مصوبه مورد شکايت مغاير با قانون بوده و هيأت عمومي

 و در موارد مشابه حکم ٧/٢/١٣٩٥ مورخ ٥٣ـ ٥٤هاي شماره  اداري در دادنامه
 مصوبه مورد شکايت که در ٧ماده . ابطال اين نوع مصوبات را صادر نموده است به

 باشد نيز مغاير با رأي هيأت عمومي خصوص عوارض تمديد پروانه ساختماني مي
همچنين در خصوص تعيين کارمزد براي . باشد  مي١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨شماره  به

و در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به   باشد تقسيط بدهي افراد مغاير با قانون مي
لذا با عنايت به مراتب مذکور . کرات تعيين کارمزد و براي بدهي افراد ابطال شده است

  ".ابطال مصوبات مورد شکايت مورد استدعاست
  :ر استيد اعتراض به شرح زمتن مقرره مور

 يد پروانه ساختمانيعوارض تمدـ ٧ماده " 
ـ چنانچه مالک حقيقي و حقوقي در مدت تعيين شده در پروانه، نسبت به پايان کار ١

ساختماني خود اقدام ننمايد در پايان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابيه از شهرداري 
  .باشد اين صورت پروانه مأخوذ فاقد اعتبار مي غيرملزم به تمديد پروانه بوده و در

  :د پروانهيعوارض تمدـ ٢
 از معبر برداري بهرهو ) ٦ماده (مازاد بر تراکم ) ٥ماده (ره يپذ) ٤ماده (عوارض پروانه 

 و ضوابط زمان مراجعه و با يشهربندي  با ارزش منطقه) ٨ماده ( يش آمادگي پ)٣١ماده (
د بار اول ي تمديه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبالً بران تعرفي هم٣ ماده ٢ت بند يرعا

. اخذ خواهد شد% ٣٥د بار اول و دوم همزمان به صورت ياقدام نشده باشد عوارض تمد
   )باشد  ميعوارض فوق به صورت ساالنه(

 به بعد مشمول جدول ١٣٩٣هاي ساختماني صادره از ابتداي سال  ـ پروانه٣
  :باشد ذيل مي

   %)٢٠(تمديد بار دوم    %)١٥(تمديد بار اول   مدت پروانه ساختماني  )متر مربع (زير بناي کل

  سال پنجم  سال چهارم   سال٣  ٢٠٠٠ تا ١
  سال ششم  سال پنجم   سال٤  ٦٠٠٠ تا ٢٠٠١
  سال هفتم  سال ششم   سال٥  و به باال ٦٠٠١

 ٠٠٠/٢٠ يباال ير بناي با ز١٣٩٣صادره قبل از سال هاي  اعتبار پروانه: تبصره
د محاسبه و ي سال عوارضات تمد٥ سال لحاظ و پس از ٥مهر  از مسکن غيرمترمربع به

  .اخذ خواهد شد
ـ تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني با اتمام مهلت ٤

سپري شدن تاريخ تمديد مانع تمديد   آخرين تمديد منظور خواهد شد بنابراين
ابتدا عوارض  تمديد نسبت به پايان کار مراجعه شودنخواهد بود و اگر در طول 

نسبت به هر ماه تأخير اخذ و سپس پايان کار صادر خواهد شد و همچنين در  تمديد
مراجعه نمايد ابتدا عوارض ) اصالحيه(صورتي که در طول تمديد براي افزايش بنا 

به اصالحيه طبق  تمديد طبق ضوابط براي پروانه اوليه اخذ سپس نسبت
  . اقدام خواهد شد١٠ماده  )ب( سمتق

مربوطه، در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه  تواند با نظر دستگاه  ـ شهرداري مي٥
و يا بر اساس احکام قضائي و يا ابالغيه  ...و سيل و  و خارج از اختيار مالک اعم از زلزله

شد ضمن توقف عمليات شهرداري که موجب تأخير عمليات ساختماني را فراهم نموده با
 قانون نوسازي با رعايت ساير مفاد تعرفه، مدت رکود ٢٩ ماده ٢ شامل نبودن به تبصره

  .به مدت پروانه و تمديد آن اضافه خواهد شد
 درج گردد و مورد فوق ي در دفترچه پروانه ساختمانيستيد پروانه بايط تمديشرا ـ ٦

  .به اطالع صاحب ملک برسد
هاي مسکن و توافق سه  ساله در قالب تعاوني ٩٩هاي مسکن مهر  ـ براي پروژه٧

عوارضات تمديد در پايان کار محاسبه % ٢٠جانبه با معرفي اداره کل راه و شهرسازي 
و اخذ خواهد شد و از متقاضيان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي در اين مورد 

  .عوارضي اخذ نخواهد شد
 آن به طور مقطوع به ازاء هر  و قبل از١٣٨٦صادره از سال هاي   پروانهيبرا ـ ٨

، ١٣٨٨، ١٣٨٧هاي  صادره سالهاي   پروانهيال و براي ر٠٠٠/٤١ پروانه ير بنايمترمربع ز
  " .د محاسبه و اخذ خواهد شديعوارض تمد% ٥٠ صرفاً ١٣٨٩

حه يل به موجب الي شهر اردبي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :اده است کهح دي توض٩/٤/١٣٩٨ـ ٣٧٢٣٩شماره 
 تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در ٢٤ از ماده ٣٦١ـ ٣٣٣در خصوص بندهاي  "

خصوص عوارض کسب و پيشه با توجه به آراء هيأت عمومي صادره از ديوان عدالت اداري 
. باشد اين نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عمالً با عدم اجراي مصوبه به صورت متروک مي

 ٢باشد به دليل مغايرت با تبصره  صوص تمديد پروانه ساختماني مي که در خ٧مصوبه ماده 
 اصالح شده ١٣٩٨ قانون نوسازي و عمران شهري اجرايي نشده و براي اجرا در سال ٢٩ماده 
در راستاي ) تقسيط بدهي( تعرفه عوارض مورد شکايت ٢١همچنين در خصوص ماده . است
صويب شده و شوراي اسالمي شهر به موجب توليد رقابت پذير ت  قانون رفع موانع٥٩ماده 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي به وظيفه قانوني خود ٨٠ ماده ١٦بند 

   ".عمل نموده لذا رد شکايت مورد استدعاست
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤  در اجراي ماده 

ي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع  پرونده به هيأت تخصص١٣٩٢سال 
 وضع عوارض از ٢٦/١١/١٣٩٨ـ ٩٩٩شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي

 و ماده ٣٦١ و ٣٣٣ از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در بندهاي ٢٤مشاغل در ماده 
 نامه مالي شهرداري از  آيين٣٢بندي طبق ماده   تحت عنوان کارمزد و اقساط٢١

 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به ١٣٩٧تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در سال 
رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت . رد شکايت صادر کرد

  .اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 ي شورا مصوب١٣٩٧  عوارض تمديد پروانه ساختماني سال٧رسيدگي به ابطال ماده 

  . قرار گرفتيأت عموميل در دستور کار هي شهر اردبياسالم
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 با حضور رئيس و ٢٠/٣/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد 

  .دور رأي مبادرت کرده استو پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به ص
  

   هيأت عموميرأي
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

 يقانون عمران و نوساز ٢٩ ماده ٢ بر خالف مقررات تبصره يساختمانهاي  د پروانهيتمد
تشـخيص و در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 

مبني بر وضع عوارض   مصوبه شوراي اسالمي شهـر اردبيل٧ابطال شده است، بنابراين ماده
أت ي ه١٧/١٢/١٣٩٦ ـ١١٧٧هاي ساختماني به داليل مندرج در رأي شماره  تمديد پروانه

 ي اسالمي شورايارات قانونير قانون و خارج از حدود اختي مغايوان عدالت اداري ديعموم
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند و مستند به شهر وضع شده 

  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٩/٤/١٣٩٩                                                                           ٩٨٠٣٤٣١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي يك نسخه از

اعالم تعارض در آراء صادرشده «: با موضوع ٢٠/٣/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٤
ر صورت نبودن زمين كافي براي واگذاري به كارمندان از شعب ديوان عدالت اداري د

جهت درج در روزنامه » انتقال يافته از كالنشهرها الزام قانون به واگذاري زمين وجود ندارد
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٣٤٣١: رونده پشماره    ٤٤٤ :ماره دادنامهش    ٢٠/٣/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي طوراني محمدعلي آقا:کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع

ت سازمان مسکن و ي اشخاص به طرفي در خصوص دادخواست برخ:گردش کار
فته از کالن شهرها به استناد اين به کارمندان انتقال يل زمي به خواسته تحويشهرساز

وان يران، شعب ديأت وزي ه١٢/٦/١٣٨٦ ـ هـ٣٧٩٠٩ت٩٣١٣٨ مصوبه شماره ٣ ماده ١بند
  :اند  صادر کردهي آراء معارضيعدالت ادار

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 به پرونده شماره يدگي در رسيدالت اداروان عي دي بدو٧ شعبه :الف

ت ي به طرفي طوراني محمدعلي با موضوع دادخواست آقا٩٢٠٩٩٨٠٩٠٥٠٠٣٠١٣
 ين در راستايل زمي استان گلستان و به خواسته الزام به تحويسازمان راه و شهرساز

 موضوع انتقال از کالن شهرها به موجب دادنامه شماره ٢٩/٥/١٣٨٦مصوبه مورخ 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١٧/١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٢٠٠

نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از   آيين٣ ماده ١برابر بند 
ـ ٣٧٩٠٩ت/٩٣١٣٨تهران و کالن شهرها به ساير شهرهاي کشور موضوع مصوبه شماره  هـ 

دولت زمين نداشته باشد در نقاطي که   هيأت دولت واگذاري زمين به متقاضي١٢/٦/١٣٨٦
: ثانياً. شود  تعيين گرديده و اين به منزله الزام و لزوم واگذاري زمين در تمامي مناطق تلقي نمي

اي   هيأت وزيران توافقنامه٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٢٧٤٧/٤٤١٨٦در راستاي دستورالعمل شماره 
راه و شهرسازي جمهور و وزارت  مابين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس في

مندي کارکنان انتقال يافته از کالن شهرها را از تسهيالت  تنظيم که موجبات امکان بهره
 هيأت ٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٢٧٤٧/٤٤١٨٦مصوبه شماره : ثالثاً. مسکن مهر فراهم ساخته است

 را در مواردي نسخ ضمني نموده که با توجه به بخشنامه شماره ١٣٨٦دولت مصوبه سال 
 سازمان ملي زمين و مسکن در مورد کارمندان متقاضي انتقال از ٨/٦/١٣٩٠ـ ٢١٢٤٠/٦٠٩

کالن شهرها فقط واگذاري از واحدهاي مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازي 

استانها را ملزم به تبعيت از آن نموده است، مضافاً اينکه برابر پاسخ واصله از سوي اداره طرف 
خدمت شاکي زمين مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکي مبني شکايت در شهر محل 

 قانون تشکيالت ٦٣ و ١١بر الزام به واگذاري زمين مغاير با مصوبات فوق بوده و در اجراي مواد 
اين رأي ظرف مدت . شود و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر مي

  .باشد  در شعب تجديدنظر ميبيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض
ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٧ مذکور، شعبه ي از رأتجديدنظرخواهيدر اثر 

 ٩/٦/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠١٦٨٢لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره  به
  .قرار رد درخواست صادر و اعالم کرد

ده شماره  به پرونيدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٨ شعبه :  ب
ت سازمان ي به طرفي داداله شکاري با موضوع دادخواست آقا٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٠٧٠

 ـ٩٣١٣٨/٣٧٩٠٩نامه شماره   تصويب٣ ماده١مسکن و شهرسازي و به خواسته الزام به اجراي بند
 ١٧/١٠/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٨٨٣ هيأت وزيران به موجب دادنامه شماره ١٢/٦/١٣٨٦
  : ده است صادر کرير رأيشرح ز به

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي داداله شکاري به طرفيت اداره کل راه و شهرسازي 
نامه شماره   تصويب٣ ماده ١استان گلستان به خواسته الزام طرف شکايت به اجراي بند 

مت تمام شده به ي ق هيأت وزيران موضوع واگذاري زمين به١٢/٦/١٣٨٦ـ ٩٣١٣٨/٣٧٩٠٩
ات ي، شعبه با توجه به مفاد و محتويوستيادخواست و ضمائم پ به شرح مندرجات ديشاک

 ثبت دفتر ١٤/٨/١٣٩١ـ ١٨٤٤ به شماره يميه تقديحه جوابيپرونده و دقت در متن ال
نکه ي نظر به ا١٣/١٢/١٣٨٦ـ ١٥٥٨٣ به شماره ير ابالغ انتقال شاکيضاً مفاد تصويح و ايلوا

ران يأت وزي ه١٢/٦/١٣٨٦ـ ٣٧٩٠٩ مصوبه شماره ت ٣ ماده ١ و بند ٢به موجب ماده 
ن را داشته، يافت زمي مقرر در مصوبه و از جمله درياي از مزامندي بهرهط ي شرايشاک: اوالً

 ن برده وي را از بيتواند حقوق مکتسبه شاک   نميرانيأت وزي هي مصوبات بعدياز طرف
ران را به يأت وزي مندرج در مصوبه هيايالت و مزاي تسهيست وفق مقررات قانونيبا مي

ص و مستنداً به يهذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخيعل. دينامبرده اعطا نما
 و الزام سازمان طرف يميت تقدي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري قانون د١٤ و ٧مواد 
 به ين به شاکي زمي بر واگذاري مصوبه مارالذکر مبن٣ ماده ١ کامل بند يت به اجرايشکا

  . استي صادره قطعيرأ. گردد  ميتمام شده صادر و اعالممت يق
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٠/٣/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . است مبادرت کردهير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين   آيين٣ ماده١مطابق بند :اوالً ب ـ با توجه به اينکه

نامه  تصويب    موضوع(دولتي متقاضي انتقال از تهران و کالن شهرها به ساير شهرهاي کشور 
واگذاري زمين به «: مقرر شده) انوزير هيأت ١٢/٦/١٣٨٦هـ ـ ٣٧٩٠٩ت٩٣١٣٨شماره 

قيمت تمام شده در نقاطي که دولت زمين داشته باشد و اعطاي تسهيالت بانکي از محل 
تسهيالت بخش مسکن جهت احداث واحد مسکوني به ميزان مندرج در جدول موضوع اين 

ن موضوع  مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهرا١٨ بر اساس بند :ثانياً و» .ماده
:  وزراء عضو کارگروه مقرر شده٣١/٥/١٣٨٩ن ـ ٤٤٨٠٩ت/١٢٠٥٦٩تصميم نامـه شمـاره 

هايي که امکان واگذاري زمين و يا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزي جمهوري  در استان«
و » .نمايد اسالمي ايران وام خريد مسکن يا وديعه مسکن به کارکنان انتقالي پرداخت مي

 اداره کل ٧/٨/١٣٩١ـ ٦٨٢٤٣ه اين که حسب لوايح دفاعيه و نامه شماره با توجه ب: ثالثاً
مسکن و شهرسازي استان گلستان در شهر گرگان و شهرهاي همجوار زمين کافي جهت 
واگذاري به همه کارمندان انتقال يافته وجود نداشته است، بنابراين موضوع تحويل زمين و 

 بدوي ديوان عدالت اداري ٧ در نتيجه رأي شعبه الزام قانوني به واگذاري آن منتفي بوده و
 که به رد شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات ١٧/١/١٣٩٤ ـ ٢٠٠به شماره دادنامه 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . است
 ساير مراجع اداري مربوط  براي شعب ديوان عدالت اداري و١٣٩٢مصوب سال  عدالت اداري

  .االتباع است در موارد مشابه الزم
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