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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2715 :ماره دادنامهش

  19/9/1398 :دادنامه ختاري

 9801921: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای علی جعفرلی: اعالم کننده تعارض

 اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  : ع موضو

در خصوو  دادخواتوت تعدادی از شوانیان م بی بر ال ام شوررداری بو صودار  واهی کایا  ار   :کار  گردش     

قا ون شووررداری بو دیوان عدالت اداری شوو ایت نرده ا د نو هر ی  از   100ماده  5ا  4 های افق ت صووره

 های متفاات آراء معارضی صادر نرده ا د.شعب با اتتب اط 

 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

با موضوو    9509980902802420بدای دیوان عدالت اداری در رتوید ی بو کرا ده شوماره  28شوع و   الف:  

بو   ار کایا  ارال ام شوررداری بو صودا بو خواتوتو  شوررداری شویرازبو طرفیت  آقای علی جعفرلیدادخواتوت 

 بو شرح زیر رأی صادر نرده اتت: 7/3/1396- 9609970902801476موجب داد امو شماره 

در خصوو  شویايت آقاع ع ی جعلرلی به فرتیت شواردارع شویراز به خواسوزه الهام شواردارع به اودور پايانیار با   

پايانیار از جم ه وظايف اخزصووااووی عنايت به محزويات پرونده و اليحه دتاعیه فرف شوویايت ن ر بر اينیه اوودور  

 وارض با ترض اسزحقاق شاردارع در اين خصو  وه پرداخت ع ودور پايانیار بومنوط کردن ا  شاردارياا می باشد و
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قانون تشوییالت و آيین   65و   10،  1دانسوزه و مسوزنداب به مواد  تاقد وجاهت قانونی می باشود شویايت مورو ه را وارد  

قانون شواردارع  ی  به الهام شواردارع به اودور پايانیار موضووع   55ماده    24دادرسوی ديوان عدالت ادارع و بند 

 م ک مورد دعوا را اادر و اعالم می دارد. رأع اادره ظرف ما ت بیست روز پس از ابالغ قابل تجديدن ر در شعب

 تجديدن ر ديوان عدالت ادارع می باشد.

تجدید ظر دیوان عدالت اداری بو موجب داد امو شوماره   7در اثر تجدید ظر خواهی از رأی مذنور، شوع و   

 با اتتدالل زیر رأی مذنور را  قض می نبد: 25/7/1396- 9970959000745

ین، مقررات و مصوووبات مربوط به محاسوو ه از تصوول سوووم از مجموع قوان  3اوالب: شوواردارع مدعی اسووت برابر بند  

مشومو  پرداخت ک یه عوارض   100عوارض شواردارع شویراز ک یه سواخزمانااع داراع ت  ف و رأع کمیسویون ماده 

هیأت عمومی   25/11/1383-587ل ات می گردند و رأع شووماره  امزع قه ف ق ضوووابج جارع در زمان واووو  مو

دتزر امور  قوقی وزارت کشوور و مصووبه شوماره   2/5/1385-67212  ديوان عدالت ادارع و ن ريه  قوقی شواره

آيین نامه مالی شاردارياا،   32شووراع اسوالمی شوار م يد اين موضوع است. یانیاب: برابر ماده    21648-3/10/1385

و الحاق   قانون ااوالح پاره اع از مواد  77شواردارع مجاز به تقسویج عوارض نیسوت مبر با تشو یی کمیسویون ماده  

لین در هر  ا  اودور ملااوا  سواس موکو  به واوو  ک یه   1334شواردارياا مصووس سوا    مواد جديد به قانون 

دهاع ا عوارض وجوهی اسووت جهء منابع درآمآيین نامه مالی شووارداريا  29بدهی ها اسووت. یالًاب: به موجب ماده 

قانون   77و    71ماده   16ا و بند قانون شووارداريا  55ماده   26شوواردارياا ق قوق ديوانیک که وضووع آن ف ق بند 

به پیشونااد شواردارع محاسو ه و موال ه و واوو  می گردد   1375تشوییالت شووراهاع اسوالمی کشوور مصووس سوا   

لین جريمه مربوط به ت  لات سوواخزمانی اسووت. رابعاب: عناوين عوارض و جريمه از ن ر م ناع قانونی مرجع تعیین، 

ا مزلاوت از يیديبر بوده و جريمه شوامل عوارض نمی گردد پرداخت يیی واوو ،  ل اخزالف و ضومانت اجراع آنا

 تالیدم پرداخت عوارض ممین است ود بود قعالوه بر اينیه ع ووجب معاتیت از پرداخت ديبرع ن واهواز اين دو م
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خورد ن   شوارع، تیرار ت  لات، تجرع اتراد مز  ف، تشوويق اتراد و ... را نیه دن ا  داشوزه تاسودهايی وون بره   

باشودک خامسواب: آراء مورد اسوزناد شواکی نیه بعبواب با موضووع خروع موضووعی داشوزه و هین کدام آناا موضووع عدم 

ن پرداخت عوارض ت  لات پرداخت عوارض را نلی ننموده اسووت. ع یا ا الهام شوواردارع به اوودور پايانیار بدو

قانون تشوییالت و آيین دادرسوی ديوان عدالت ادارع ضومن   71سواخزمانی موجه به ن ر نمی رسود مسوزنداب به ماده  

 3نقض دادنامه تجديدن ر خواسوزه شوع ه بدوع  ی  به رد شویايت اوادر و اعالم می گردد. رأع اوادره ف ق ماده  

 قانون م کور قوعی است.

با موضوو    9109980900030086دیوان عدالت اداری در رتوید ی بو کرا ده شوماره  بدای 32شوع و  س:  

دادخواتوت آقای احمد فالح بو طرفیت شوررداری خرم آباد ا بو خواتوتو ال ام بو صودار کایا  ار  سو ت بو  

خرم آباد بو موجب داد امو  4اصولی بش   3فرعی از  3668توو ااحد مسو و ی ا دا ااحد تجاری در کال  

 بو شرح زیر رأی صادر نرده اتت: 28/8/1391- 9109970903202493اره شم

در خصوو  شویايت آقاع ا مد تالح به فرتیت شواردارع خرم آباد به خواسوزه توق االشوعار با توجه به مجموع   

در ی ت    9/8/1391-2611محزويات و اسوناد و مدار  موجود در آن و اليحه دتاعیه فرف شویايت که به شوماره  

لوايح اين شوع ه گرديده اسوت. ن ر به اينیه شواکی توق اعالم نموده جريمه هاع مزع قه مربوط به کمیسویونااع دتزر  

را پرداخت نموده و شواردارع م الیی را به عنوان عوارض موال ه می نمايد و اين ادعا در اليحه شواردارع   100ماده 

 4و    3و    2ربوط می باشود در  الی که از ت صوره هاع  نیه به تايید رسوید که اودور پايانیار بعد از واوو  عوارض م

بدون هرگونه   100اسوزن اط می شوود که شواردارع بعد از واوو  جراي  مربوط به کمیسویونااع ماده    100ماده 

یر و موجای در رد رع فرف شویايت دتاع م قیدع می ف به اودور پايانیار می باشود و با عنايت به اينیه شواردا

قانون ديوان   14و   13و    7نیاورده، بنابراين دعواع مورو ه را یابت تشو یی و به اسوزناد مواد   ادعاع شواکی به عمل

 عدالت ادارع  ی  به ورود شیايت اادر و اعالم می گردد. رأع قوعی است.
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قا ون دیوان عدالت  18رأی مذنور در شوع و اال تخوشید دیوان عدالت اداری در اثر اجرای اعمال ماده   

با اتوتدالل زیر   26/8/1392- 9209970905100729موجب داد امو شوماره  ، بو1385اداری مصوو  توال 

  قض می شود:

شوواردارع در   100تجديدن ر ماده با عنايت به اينیه اخ  عوارض پس از ات اذ تصوومی  کمیسوویونااع بدوع و   

، 1383/ 25/11-83/587خصوووو  ت  لوات اوووورت گرتزوه منع قوانونی نودارد و آراء و ودت رويوه شووومواره هواع  

هیوأت عمومی ديوان عودالوت ادارع نیه مويود اين   24/6/1387-432و   433و   87/434،  87/243-23/4/1387

در   28/8/1391-2493الت ادارع به شوماره دادنامه  بدوع ديوان عد  32امر اسوت ل ا رأع اوادره از نا یه شوع ه  

که بدون توجه به ملاد آراء و دت رويه م کور اووادر گرديده م زنی بر اشووز اه م ین قانونی   32/910811پرونده  

قانون ديوان عدالت ادارع از نا یه رياسوت ديوان عدالت   18بوده و با عنايت به مراتب م کور تقاضواع اعما  ماده 

اخزیا ر ااوو ه از ماده قانونی   اقانون مرقوم موجه تشوو یی و ب  18م ناع ن ريه کارشووناسووان اداره ماده  ادارع بر 

رداخت عوارض قانونی واسووزه شوواکی با عنايت به اينیه ق ل از پخمرقوم ضوومن نقض دادنامه م کور در خصووو   

آن نیه داللت بر اعواء پايانیار   قانون شوواردارياا و ت صووره هاع  100وجاهت قانونی ندارد و ماده   راوودور پايانیا

 قوانون  77بودون اخو  عوارض قوانونی نودارد و هم نین اووودور پوايوانیوار ق ول از پرداخوت عوارض میواير بوا  مواده 

شواردارياا می باشود زيرا ونان ه مالک مدعی اخ  عوارض به اوورت  یر قانونی می باشود بايسوزی به کمیسویون ماده 

مراجعه  نمايد و تا ق ل از ات اذ تصوومی  کمیسوویون م کور و رتع اخزالف اوودور پايانیار در شوواردارياا   قانون   77

دارد ل ا بنا    کور نیه داللت بر اين امررقوم می باشود و آراء و دت رويه مم  77تبواد با هدف مقنن در وضوع ماده  

 رأع اادره قوعی است.دات مرقوم  ی  به رد شیايت شاکی اادر و اعالم می گردد. ابه اسزدال  و اسزن

 با موضو   9109980900037742بدای دیوان عدالت اداری در رتید ی بو کرا ده شماره  32شع و  ع:  
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ررداری لواتوان، اداره فر ام ناظمی بوجار با انالت آقای یوتوفعلی ع ا  زاده بو طرفیت شو آقای  دادخواتوت 

آ  ا فواضوووال  لواتوووان ا بوو خواتوووتوو صووودار کوایوا  وار بودان تعرود بوو موجوب داد واموو شووومواره  

 بو شرح زیر رأی صادر نرده اتت: 30/10/1391- 9109970903203189

در خصو  شیايت شاکی توق به فرتیت شاردارع لواسان، اداره آس و تاضالس لواسان به خواسزه توق االشعار با   

- 2332و اسووونواد و مودار  موجود در آن و اليحوه اع دتواعیوه فرتین شووویوايوت کوه بوه شووومواره   توجوه بوه محزويوات

اسوت ن ر به اينیه گواهی اتمام در دتزر ی ت لوايح اين شوع ه ی ت گرديده   18/7/1391-2342و    17/7/1391

عم یات ساخزمانی و اسزحیام بنا توسج ماندس ناظر ساخزمان اادر گرديده و جريمه هاع مزع قه نیه از مالک اخ  

قانون شواردارياا منوط به ايلاء تعاد به مرجع   100به بعد ماده    2شوده و از فرتی اودور پايانیار وتق ت صوره هاع  

جراي  ت  لات سواخزمانی شواردارع می ف به اودور پايانیار می باشود و اينیه م یی در خااوی نشوده و بعد از اخ   

 ري  رودخانه باشود موضووعی اسوت که ارت افی با اودور پايانیار نداشوزه و راهیار قانونی خا  خود را دارد ل ا 

وع بنابراين دعواع ضوومن اوودور قرار رد دعواع خواهان به فرتیت خوانده رديف دوم به لحام عدم توجه دعوا به 

قانون ديوان عدالت ادارع  ی  به ورود شوویايت و الهام   14و    13،  7مورو ه را یابت تشوو یی و به اسووزناد مواد  

 شاردارع به ادور پايانیار وتق مقررات اادر و اعالم می گردد و اين رأع قوعی است.

 رأی مذنور بو علت عدم تجدید ظر خواهی قطعیت یافت.  

با موضو  دادخواتت  1641- 81- 10بدای دیوان عدالت اداری در رتید ی بو کرا ده شماره   10شع و د:    

  6آقایان توواعد ا مجید تب انو،ی، حامد فریمن ا فیراز ع دالو زاده دیلمقا ی بو طرفیت شووررداری مبطقو 

مستحدثات    ت ری  ا بو خواتتو صدار ح م بر ال ام شررداری بو صدار  واهی عدم خالف  س ت بو اعیا ی ا

 بو شرح زیر رأی صادر نرده اتت: 7/8/1381- 1887بو موجب داد امو شماره 

 
 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
 َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا

 دادنامه

6 

 

شویات آقايان سواعد و مجید تن اکووی و  امد تريمن و تري رز ع داله زاده دي مقانی مدعی هسوزند به موجب رأع   

جريمه را پرداخت نموده اند لیین اکنون   شاردارع ت ريه به پرداخت جريمه محیوم شده اند و  100کمیسیون ماده  

ع وجوه ديبرع بابت عوارض تلییک موال ه شوواردارع از اوودور گواهی عدم خالف خوددارع می نمايد و تقاضووا

نموده اسووت اوورف ن ر از اينیه در مورد اووحت يا عدم اووحت عوارض تعیینی به لحام عدم فرح موضوووع در 

قانون شواردارع تصومیمی قابل ات اذ نیسوت با عنايت به اينیه خواسوزه شویات الهام شواردارع به   77کمیسویون ماده  

قانون شواردارع ات اذ   100ماده   4ون در مورد شویات به اسوزناد ت صوره  اودور گواهی عدم خالف اسوت و کمیسوی

اشوعار داشوزه اسوت کمیسویون می تواند با اودور رأع بر اخ  جريمه ... بالمانع بودن   4تصومی  نموده اسوت و ت صوره  

اا ت عیت اودور بر  پايان سواخزمان را به شواردارع اعالم نمايد و شواردارع نیه می ف اسوت از آراء قوعی کمیسویون

نمايد و شواردارع جراي  م کور را ف ق رسویدهايی که تصواوير آن را ارانه نموده اند اخ  نموده اسوت اودور بر  

پايان سواخزمان از فرف شواردارع الزم اسوت ل ا شویايت شواکی وارد تشو یی و شواردارع می ف اسوت بر  پايان 

 ريه به نام شویات اوادر نمايد. رأع اوادره ت  10ب ش    158/2027-160سواخزمان را براع سواخزمان پال  ی زی  

 روز قابل اعزراض در شعب تجديدن ر ديوان عدالت ادارع است.    20ظرف ما ت 

 رأی مذنور بو علت عدم تجدید ظر خواهی قطعیت یافت.  

معاا ین دیوان عدالت اداری  ا رئیسبا حضوور   19/9/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ    

کس از بحث ا بررتوی با انرریت آراء بو شورح  ا  مسوتخواران ا دادرتوان شوعب دیوان تخو ی  شود ا رؤتواا 

 .زیر بو صدار رأی م ادرت نرده اتت

 هیأت عمومی  رأع

 ااالً: تعارض در آراء محرز اتت.

 خودو مالی شررداریرا، شررداری مجاز بو تقسیط مطال ات وآیین  ام  32و ایب و مطابق ماده  وا توجو بوثا یاً: ب

 

 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
 َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا

 دادنامه

7 

 

اتت ا عوارض از مونول حال صدار مفاصا حسا  بو اصول نلیو بدهی هر در  الی اشی از عوارض  یست 

 افی حق  قانون شاردارع 100ماده  4دی م لف بو کرداخت آن می باشد ا ت صره نو مؤاتت  یحقوق دیوا 

ا موضو  جریمو تشلف تاختما ی متفاات از عوارض دریافت عوارض قا و ی ق   از صدار کایا  ار  می باشد  

بو شرح مبدرج در  ردش  دیوان عدالت اداری  آراء شعب اال تخشید ا هفتم تجدید ظر    اتت، ببا بر مراتب

را  افی اخذ عوارض  قانون شاردارع 100ا اخذ جریمو موضو  ماده نو بر این م با صادر شده اتت نار 

قانون تشییالت   89  ها ماد  12ماده    2  . این رأی بو اتتباد ببد   دا ستو، صحیح اتت ا مطابق مقررات می باشد

عدالت اداری ا تایر مراجع اداری برای شعب دیوان  1392مصو  تال  و آيین دادرسی ديوان عدالت ادارع

 ./ مربوط در موارد مخابو الزم االت ا  اتت

 
 محمدکاظ  بارامی                                                             

 یس هیأت عمومی ديوان عدالت ادارعنر                                                       
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