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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت شهرداری از 
جمع آوری مصالح بنایی قبل از احداث بنای غیرمجاز1

رأي شماره 462 به تاریخ 1390/11/11
اوالً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض، خارج از وظايف ش��وراي 
تأمين استان به شرح مقرر در ماده ی 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيالت شوراي 
امنيت كش��ور مصوب 1362/6/8 اس��ت؛ ثانياً: به موجب ماده ی 100 قانون شهرداري 
مصوب 1334/4/11، ش��هرداري مي تواند از عمليات س��اختماني ساختمان هاي بدون 
پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموراِن خود، اعم از آن كه ساختمان در زمين 
محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري كند و در مصوبه ی مورد اعتراض، شوراي 
تأمين اس��تان، ش��هرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه 
مصالح س��اختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع آوري كند و چنين وظيفه اي براي 
شهرداري در ماده ی 100 قانون شهرداري پيش بيني نشده است و صرفاً پس از شروع 
احداث بن��اي غيرمجاز مي تواند مطابق ماده ی قانوني يادش��ده، و تبصر هاي ذيل آن، 
حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند 5 مصوبه ی شوراي تأمين استان 
خراسان رضوي به داليل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير 
قانون اس��ت و به اس��تناد بند يك ماده ی 19 و ماده ی 42 قانون ديوان عدالت اداري 

حكم بر ابطال آن صادر و اعالم مي شود.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19497 به تاريخ 1390/11/19.
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ایجاد حق اعیانی در اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر1

رأي شماره 486 به تاریخ 1390/11/10  
»نظر به اين كه اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر، حسب اختيار واگذار 
شده در قرارداد، با حق ايجاد اعيان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور كلي مانع 
اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذكور نيس��ت، بنابراين آراء ش��عبه بيست 
و نهم به ش��ماره دادنامه هاي 1454 و 1453 مورخ 1387/7/6 مبني بر وارد دانس��تن 
ش��كايت در حدي كه متضمن اين معني اس��ت، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي 
ش��ود. اين رأي به اس��تناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي 

شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است«.

اجرای الیحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امالک 
برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی2

رأی شماره ی 5۷3 به تاریخ 1390/12/15 
»نظر به اين كه در اجرای اليحه ی قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و امالک 
برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اراضی ش��كات 
پرونده های موضوع تعارض به س��ازمان آب و فاضالب اس��تان تهران توسط خود آنان 
تمليك ش��ده است؛ بدين معنا كه تملك ناشی از اعمال حاكميت نبوده است تا در اثر 
عدم ضرورت اجرای طرح، موجبات ابطال تملك فراهم ش��ود، بنابراين رأی ش��عبه ی 
يازدهم در دادنامه ی ش��ماره ی 1432 مورخ 1387/9/14، مبنی بر رد شكايت شاكی 
در اي��ن حد صحيح و موافق قانون اس��ت. اين رأی به اس��تناد بن��د 2 ماده 19 و ماده 
43 قانون ديوان عدالت اداری برای شعب ديوان و ساير مراجع اداری مربوط در موارد 

مشابه الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19506 به تاريخ 1390/12/1.

2. روزنامه ی رسمی شماره ی 19543 به تاريخ 1391/1/22.
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برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده
از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل1

رأی شماره 5۷2 به تاریخ 1390/12/15 
نظر به اين كه ماده ی 124 قانون اس��تخدام كش��وری در مقام بيان وضعيت 
اس��تخدامی مستخدم با سازمان متبوع خويش است و داللتی بر تعريف شغل ندارد تا 
بتوان بازنشس��تگی را به عنوان شغل تلقی كرد و از سويی مطابق قانون اصالح تبصره 
2 ماده واحده ی قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمری وراث كارمندان مصوب سال 
1338 و برقراری حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 
و بن��د يك ماده ی 5 و قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشس��تگی، 
بانوان ش��اغل، خانواده ها و س��اير كاركنان م�صوب 1379/2/13، برخورداری فرزندان 
اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداش��تن شوهر و شغل مشروط شده است؛ بنا به 
مراتب مذكور و اين كه شكات فاقد شوهر و شغل هستند، رأی شعبه ی نهم تجديدنظر 
ديوان عدالت اداری به ش��ماره ی دادنامه ی 1980-1383/12/12 كه بر وارد دانستن 
ش��كايت صادر شده و ش��اكی را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته 
اس��ت، صحيح و موافق مقررات تشخيص می شود. اين رأی به استناد بند 2 ماده 19 
و ماده ی 43 قانون ديوان عدالت اداری برای شعب ديوان و ساير مراجع اداری مربوط 

در موارد مشابه الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19543 به تاريخ 1391/1/22.
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عدم امكان شمول قانون مدیریت خدمات كشوري 
بر اعضاي هیأت علمي در صدور احكام بازنشستگي1

رأي شماره 58۷ به تاریخ 1390/12/22 
نظر ب��ه اين كه مطابق م��اده 117 قانون مديريت خدمات كش��وري مصوب 
1386/7/8،اعض��ای هيأت علمي از ش��مول قانون مس��تثني اعالم ش��ده اند و احكام 
بازنشس��تگي شكات پرونده هاي موضوع تعارض مس��تند به ماده 103 قانون ياد شده 
صادر شده است، بنابراين به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري 
بر اعضای هيأت علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر 
شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در رأي 
بر وارد دانس��تن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت 
خدمات كشوري در بازنشستگي اعضای هيأت علمي صحيح و موافق قانون است. اين 
رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان 

و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19549 به تاريخ 1391/1/29.


