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

۲۰۰

ـ ١٦٨٦٧/١٢/٢هاي شماره   بخشنامهابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٦٨رأي شماره 
  ٢  سازمان ثبت احوال كشور  ١٧/١١/١٣٩٦   سازمان ثبت احوال كشور١٥/٨/١٣٩٠ـ /٢٦/١٠٣/١٢/٢ و ٢٧/٢/١٣٩٠ـ٢٤٢٣١/١٢/٢، ١٣/٢/١٣٩٠

ـ گرايش مهندسي زلزله ١٣٧ كد ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٦٩رأي شماره   عمران 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   ١٧/١١/١٣٩٦  نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران از دفترچه ثبت) فوق ليسانس(

  ٤  درماني ايران

   ٢ دستورالعمل اجرايي ماده ٣ بند ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٠رأي شماره 
  ٦  مركزي جمهوري اسالمي ايرانبانك   ١٧/١١/١٣٩٦  ١٣٩٥ه سال ج الحاقي بود٣٥نامه اجرايي تبصره  آيين

 ١٨/١٠/١٣٩١ـ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢ نامه شماره ابطال :ا موضوععمومي ديوان عدالت اداري ب هيأت ١١٧١رأي شماره 
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني   ١٧/١١/١٣٩٦   توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور امور نظامهاي جبران خدمت معاونترئيس

  ٧  رئيس جمهور

  ) د ( قسمت٤ بندابطال: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٢رأي شماره
  ٨  شركت ملي نفت ايران  ١٧/١١/١٣٩٦  مديره شركت ملي نفت ايران هيأت ١١٥ـ١٦٦٢ـ٢٧٩٩٨مصوبه شماره

   ٩٥ ـ ٦٠٢، ٩٥ ـ ٦٠١ تعرفه كدهاي شماره ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٣رأي شماره 
ـ /١٠٠٠/١٥ شماره ابالغ مصوبه ٩٥ـ٦٠٣و  وع تعرفه عوارض محل ض شهرداري خارگ مو١٣/١١/١٣٩٤ش خ 

  م مصوب شهرليدي يا صنفي واقع در محدوده وحريتو)  و خدمات كاالكنندگان عرضه( اقتصادي نفعاليت فعاال
ـ ساالنه مصوب شوراي اسالمي شهر خارگ    

  ٩  شوراي اسالمي شهر خارگ  ١٧/١١/١٣٩٦

   ٥و٣ مواد ٤و٣هاي   تبصرهابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٥رأي شماره 
  ١١  شوراي اسالمي شهر راميان  ١٧/١١/١٣٩٦   شوراي اسالمي شهر راميان١٣٩٥تعرفه عوارض سال 

   از فصل دوم تعرفه عوارض٨ بند ابطال: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٦رأي شماره 
  ١٢  راي اسالمي شهر يزدشو  ١٧/١١/١٣٩٦   شهرداري يزد مصوب شوراي اسالمي شهر يزد١٣٩٥ و بهاي خدمات سال 

 عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني ابطال: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٧رأي شماره 
  ١٣٩٥ و ١٣٩٤ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي ٢ فصل ٢موضوع بخش 

   كرج شهر مصوب شوراي اسالمي
  ١٣   كرج شهرشوراي اسالمي  ١٧/١١/١٣٩٦

   ٢ فراز سوم از تذكر ذيل تعرفه شماره ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٧٨رأي شماره 
  ١٧  شوراي اسالمي شهر مالرد  ١٧/١١/١٣٩٦   مصوب شوراي اسالمي شهر مالرد١٣٩٥از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري مالرد در سال 

 از تعرفه عوارض و بهاي ٢٢ـ٢ بند ابطال :ن عدالت اداري با موضوععمومي ديوا هيأت ١١٧٩رأي شماره 
  ١٩  هشتگرد اسالمي شهر جديدشوراي   ١٧/١١/١٣٩٦   شهر جديد هشتگرد١٣٩٦خدمات سال 

   از تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٧ماده ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١١٨٠رأي شماره 
  ١٩  ي اسالمي شهر تبريزشورا  ١٧/١١/١٣٩٦   مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٦ سال 

 قانون تشكيالت و ١٣اعمال ماده  :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ٢/٢٦٦رأي شماره 
ـ ٢٦٦دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره  آئين عمومي ديوان عدالت  هيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ 

  به زمان تصويب آناداري و تسري ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالياتي كشور 
  ٢١  سازمان امور مالياتي كشور  ٢٤/١١/١٣٩٦

  نامه منعقده بين شهرداري سمنان   تفاهمابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١٢٠٩رأي شماره
  ٢٤/١١/١٣٩٦  و اداره كل سازمان ثبت اسناد و امالك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان

ـ  هرداري سمنانش اداره كل سازمان ثبت  
اسناد و امالك استان سمنان ـ سازمان نظام 

  مهندسي ساختمان استان سمنان
٢١  

  عالي طرح جامع شهري هماشهر مصوب شورايابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١٢١٠رأي شماره 
  ٢٣   و معماري ايرانشوراي عالي شهرسازي  ٢٤/١١/١٣٩٦  شهرسازي و معماري ايران

  

 ١٣٩٧ماه  دوم ارديبهشت شنبهيك
 

 ٢١٢٩٤ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٣٧( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  ) وحدت رويهاءقوانين و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 
 ١٤ دستورالعمل ماده ٣ت شماره پيوس٣ بندابطال: عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١٢١١رأي شماره 

قانون زمين شهري تهران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر واگذاري بخشي از باغات به عنوان 
  هاي متناسب با ضوابط و كاربري پهنه مربوطه فضاي سبز به صورت رايگان در قبال استفاده از بقيه آن با كاربري

  ٢٥  ازي و معماري ايرانشوراي عالي شهرس  ٢٤/١١/١٣٩٦

  با توجه به اصالحيه [ ٢٨ و ٢٧ مواد ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١٢١٢رأي شماره 
  ٢٦  هيأت وزيران  ٢٤/١١/١٣٩٦  وزيران هيأت نامه اجرايي قانون شوراهاي اسالمي كار مصوب  آئين]١٦/٩/١٣٦٥مورخ 

ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤ مصوبه شماره ٤ تبصرهابطال : اداري با موضوععمومي ديوان عدالت هيأت ١٢١٧رأي شماره   
  ٢٩  شوراي اسالمي شهر كمال شهر  ٢٤/١١/١٣٩٦   شوراي اسالمي شهر كمال شهر درخصوص تعيين پاداش براي اعضاي كميسيونها٢٠/١٢/١٣٥٤

ـ ١٩١٢/٤ مصوبه ابطال :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ١٢١٩رأي شماره   ٨/١١/١٣٩٣ مورخ ٩٣ 
  ٣٠  شوراي اسالمي شهر خرمشهر  ٢٤/١١/١٣٩٦  افزايش عوارض مشاغل صادر از شوراي اسالمي شهر خرمشهر

   ٥/١١/١٣٩٣ مصوبه مورخ ١٣بندابطال  :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت  ١٢٢٠رأي شماره 
  ٣١  شوراي اسالمي شهر تربت حيدريه  ٢٤/١١/١٣٩٦  هادهاي دولتيشوراي اسالمي شهر تربت حيدريه مبني بر وضع عوارض ساالنه از ادارات و ن

  
  

  
  

  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٧٦٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١١٦٨ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦
 ٢٧/٢/١٣٩٠ـ٢٤٢٣١/١٢/٢، ١٣/٢/١٣٩٠ـ١٦٨٦٧/١٢/٢هاي شماره   بخشنامهابطال«

 جهت درج در روزنامه رسمي ». سازمان ثبت احوال كشور١٥/٨/١٣٩٠ـ /٢٦/١٠٣/١٢/٢و 
  .گردد  ميبه پيوست ارسال

                                                              ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٥/٧٦٣: روندهالسه پک    ١١٦٨ :ماره دادنامهش      ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

 آقايان حميدرضا، شهريار و عليرضا نعيمي حسيني با وکالت آقاي :انيشاك
  اسحاق رضازاده 

 ـ١٦٨٦٧/١٢/٢هاي شماره   ابطال بخشنامه:موضوع شکايت و خواسته
 سازمان ثبت ١٥/٨/١٣٩٠ـ ٢٦/١٠٣/١٢/٢ و ٢٧/٢/١٣٩٠ـ ٢٤٢٣١/١٢/٢، ١٣/٢/١٣٩٠

  احوال کشور
 اسحاق رضازاده اعالم يلت آقا با وکايان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

  : کهاند کرده
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

با عرض سالم و ادب، احتراماً اينجانب اسحاق رضازاده با تقديم وکالتنامه ملصق 
 و ي معرفيني حسيميار نعيدرضا و شهريان حمي، خود را به وکالت  از آقاياتي تمبر مالبه

نجانب جهت ورود و خروج از کشور و حفظ و حراست ي انيرساند که موکل  ميبه استحضار
انه در  متأسف متعدد نمودند کهي خود اقدام به طرح دعاويياز حقوق و اموال و دارا

 کل کشـور و وزارت خارجه به عنوان فوت شده محسوب و عمالً ي و ادارييستم قضـايس
بـا مراجعه بـه اداره . ده استير ممکن گردي و ورود وخروج بـه کشور غيامکان طرح دعو

شماره هاي  نامه آييند که بر اسـاس يراز، معلوم و مشخص گرديثبت احوال شهرستان ش
 ١٥/٨/١٣٩٠ـ ١٠٣١٣٦/١٢/٢ و ٢٧/٢/١٣٩٠ـ٢٤٢٣١/١٢/٢، ١٣/٢/١٣٩٠ـ١٦٧٦٨/١٢/٢

ينجانب را فوت شده منظور ن اي سازمان ثبت احوال کل کشور، موکليتيمعاونت اسناد هو
ن و يذکر شده به موکلهاي  نامه آيينن مربوطه از ارائه ي به ذکر است، مسئولاند، الزم کرده
ار يرا در اختها  نامه آيينم يتوان  نميل کهين دليل به اينجانب به عنوان  وکيشان و ايبرادر ا

ذکر شده هاي  نامه آيينخ ي و تنها به شماره و تاراند کرده يم خوددارياشخاص قرار ده
 ي است که حسب گواهيقيا حقينکه فوت هر شخص يلذا با توجه به ااکتفا نموده اند، 

 است که توسط دادگاه حکم يا به فوت فرضيگردد   مي معلوم و مشخصي قانونيپزشک
 و حقوق موضوعه و يشود و اقدام ثبت احوال کل کشور بر خالف قانون اساس  ميصادر

 ي جمهوريقانون اساس ١٧٠ت به اصل يگردد، با عنا  مينيع حقوق موکلييباعث تض
   ».ذکر شده مورد استدعاستهاي  نامه آيينن مدون و موضوعه ابطال ي و قوانياسالم

  :اعالم کرده است کهاي  حهي اسحاق رضازاده به موجب الين آقايهمچن
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  با عرض سالم و ادب
يه صادر شده از ناحهاي  نامه آيينن دادخواست، ينکه موضوع اياحتراماً با توجه به ا

ان يباشد که حسب آنها، بدون توجه به قانون موضوعه، آقا سازمان ثبت احوال کشور مي
 و يستم دادگستري را فوت شده در نظر گرفته و در سيني حسيميار نعيدرضا و شهريحم
ده که عمالً ين امر باعث گردياست و ا ي هم فوت شده منظور شدهوان عدالت اداريد

وان را ي نتوانند دادخواست به ديني حسيميار نعيدرضا و شهريان حمينجانب آقاين ايلموک
لذا ثبت اين دادخواست توسط برادر ايشان آقاي عليرضا نعيمي حسيني و با نام . ثبت نمايند

 يدگي رسايشان تحت عنوان سومين شاکي ثبت خواهد شد تا از طريق ديوان عدالت اداري
الزم به ذکر است .  گردديني حسيميار نعيدرضا و شهريان حمياع حقوق آقييو مانع تض

کند تنها   نمين ارائهي موکلي دال بر فوتيچ گونه سند و مدرکيکه سازمان ثبت احوال ه
  ».يدنما  مين دادخواست اشارهيموضوع اهاي  نامه آيينبه 

 ي برايوان عدالت اداري ديعموم هيأت  که از طرف دفتري اخطار رفع نقصيدر پ
که به شماره اي  حهي به موجب اليل شکات ارسال شده بود، وي اسحاق رضازاده وکيآقا

  : شده پاسخ داده است کهيعموم هيأت کاتوري ثبت دفتر اند٤/٢/١٣٩٦ ـ ١٢٨
  يوان عدالت اداري ديأت محترم عموميه«

  با عرض سالم و ادب
 يعموم هيأت ٩٥/٧٦٣  احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص موضوع پرونده کالسه 

  .رسد  مير به استحضارينجانب ابالغ شده است، مطالب زي به ا٢١/١/١٣٩٦خ يکه در تار
 يباشد، مرگ هر شخص  مي در دستان خداوند قادر متعاليات و ممات هر انسانيح

  را صادري توسط دادگاه حکم موت فرديا به جهاتيافتد و   مي اتفاقيقيبه صورت حق
فوت «. ي فوت شده استکنند که فرد  مي فرضيد قرائن و شواهدکند، آن هم با  وجو مي
 ارات سازمان ثبت احوال، معلوميف و اختين موضوعه و شرح وظايبا دقت در قوان» يفرض
. فه ثبت احوال در خصوص فوت افراد، صرفاً ثبت واقعه وفات استيگردد که وظ مي
نکه يبا توجه به ا. دي آن را ثبت نماد واقع شده باشد تا ثبت احوال بتواندين وفات بايبنابرا

 ن آثار بر آن باريباشد که به محض وقوع، ا ي مي متعددي آثار حقوقيفوت افراد دارا
ا توسط ماما و پزشک و ين زمان ي است که اياديت زي اهميق فوت دارايشود، زمان دق مي

تواند   نميالشود و ثبت احو  مينيي تعي حکميا توسط دادگاه طيگردد و   ميقيگواه تصد
 ي فوت اشخاص در نظر گرفته و اعالم فوتي را برايخيا بخشنامه تاري و نامه آيينمطابق 

، مستند يني حسيميار نعيدرضا و شهريان حمياقدام ثبت احوال در اعالم فوت آقا. دينما
 برخالف قانون و مقررات موضوعه به نامه آيينن ي است که صدور و عمل به ايا نامه آيينبه 
  .باشد  مي که در ادامه خواهد آمد،يرحش

ارث به موت « : کند که  مياني ب٨٦٧ در شرط تحقق ارث در ماده يقانون مدنـ ١
رفته يقانونگذار دو نوع مرگ را پذ» کند  ميدايقق پتح مورث يا به موت فرضي يقيحق

 را در يطيک شراي تحقق هر ي، که براي موت فرضيگري و ديقي مرگ حقيکياست، 
ا ي يقيتوان حکم به مرگ حق  ميطي کرده است که با احصاء آن شراينيش بين پقانو
 فوت يکه افراد را خارج از چارچوب قانوناي  نامه آيينن صدور يبنابرا.  دادي شخصيفرض
د، برخالف مفهوم و ي فوت شده محسوب نمانامه آيينک ي، صرفاً بر اساس ي و فرضيقيحق

  . استي قانون مدن٨٦٧منطوق ماده 
ق يد به تصديکند که ثبت واقعه وفات با  مياني قانون ثبت احوال ب٢٤ماده ـ ٢

 ثبت فوت يپس برا.  استيپزشک و در صورت نبودن پزشک، حضور دو نفر گواه ضرور
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 ٣صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 ي دو نفر شاهد ضروريق پزشک و در صورت عدم حضور پزشک، گواهي، تصديقيحق
کلف اند، فوت اشخاص را به ثبت  ميکند که افراد  مياني ب٢٨ و ٢٧، ٢٦است و مواد 

 آن را يشود، اشخاص  مي حادثي فرديقي فوت حقين وقتيبنابرا. احوال اطالع دهند
د و اقدام حال ينما  مي ثبتيچ اظهار نظرياطالع داده و ثبت احوال، صرفاً آن را بدون ه

ند، ات هستيد حي که در قي، در ثبت فوت افراديا نامه آيينحاضر ثبت احوال بر اساس 
  .باشد  مي قانون ثبت احوال٢٤ گواهان، برخالف ماده يق پزشک و گواهيبدون تصد
 را يطي شراي قانون امور حسب١٦١ تا ١٥٣ و مواد ١٠٣٠ تا ١٠١١قانون از مواد  ـ ٣

تواند   ميط دادگاهين شراي در نظر گرفته است که با احصاء اي صدور حکم موت فرضيبرا
  .ديدر نما افراد را صايحکم به موت فرض

  .ف کرده استيب مفقوداالثر را تعري، غاي قانون مدن١٠١١ماده 
ب يخ فوت غايکند که هرگاه هم فوت و هم تار  مياني، بي قانون مدن١٠١٦ماده 

  .شود  ميمين وراث تقسيمسلم شود، اموال او ب
 ي را برايخي، دادگاه را مکلف کرده است که تاري قانون مدن١٠١٨ و ١٠١٧    ماده 

  .ندين نمايي تعيت فرضفو
از تاريخ « :  قانون مدني، صدور حکم موت فرضي در موردي مجاز است که١٠١٩ماده 

  .»ماند آخرين خبري که از حيات او رسيده است، مدتي گذشته که عادتاً چنين شخصي زنده نمي
 دادگاه ي براييکند که اماره قضا  مياني را بي موارد١٠٢٢ و ١٠٢١، ١٠٢٠مواد 

  .دي را فوت شده محسوب نمايشخصاست تا 
 صدور حکم ي را برايطي، شراي قانون امور حسب١٥٥ و ي قانون مدن١٠٢٣ماده 
تواند حکم موت   ميطي در نظر گرفته است که دادگاه بعد از حصول آن شرايموت فرض

  . را صادر کنديفرض
اه توانند از دادگ  ميرياشخاص ز« : کند  مياني بي قانون امور حسب١٥٣ماده 

. » لهي و موصيوصـ ٢ب يورثه غاـ ١. نديب را بنماي غايدرخواست صدور حکم موت فرض
د و ثبت ي را صادر نمايتواند حکم موت فرض  مي تنها دادگاهين ماده قانونيبا توجه به ا
  .ديب بنماي غايتواند درخواست صدور حکم موت فرض ي نمياحوال، حت
 يطيار را داده است که تحت حصول شرايه و اختن اجازين قانونگذار به دادگاه ايبنابرا

به جهت . دي را صادر نماي وي فوت شده است و حکم موت فرضيفرض کند، شخص
 را فقط ي مرتبط با آن، قانونگذار صدور حکم موت فرضيت موضوع مرگ و آثار حقوقياهم

   ا نهاد و سازمان و      يچ شخص يت دادگاه قرار داده است و هيو فقط در صالح
اقدام ثبت احوال در اعالم موت . ار را از دادگاه سلب کندين اختيتواند ا نمياي  نامه آيين
ن افراد، موت ينکه در خصوص اي با توجه به ايني حسيميار نعيدرضا و شهريان حميآقا
ده است، بلکه صرفاً بر اساس ي هم صادر نگردي واقع نشده است و حکم موت فرضيقيحق

  آنها در نظر گرفته شده راي برايا بخشنامه سازمان ثبت احوال، فوتي و نامه آيينمفاد 
  .باشد  مين ذکر شدهيتوان گفت که بر خالف قوان مي

 يثبت واقعه وفات و صدور گواه« ، »ب«ک قانون ثبت احوال در بند يماده ـ ٤
 ن سازمان ثبتيف سازمان ثبت احوال در نظر گرفته است، بنابراي از وظايکيرا » وفات

 د وي وفات صادر نمايا بعد از ثبت، گواهيفه ثبت واقعه وفات را دارد و ياحوال تنها وظ
 و اجازه به ادارات ثبت احوال، نامه آيينصدور .  را صادر کنديتواند حکم موت فرد نمي
فه يباشد، برخالف وظ  مياتيد حيند که در قي را فوت شده منظور نماينکه فردي بر ايمبن

  . استين ماده قانونيوال و ااحن ثبت محوله به سازما
 يقير در ظرف مدت و به طريامور ز« : کند که  مياني بي قانون مدن٩٩٣ماده  ـ ٥

 ره سجل احوال اطالع دادهيکه به موجب قانون و نظامات مخصوصه مقرر است، به دا
 طالع دادها«  ماده يبا دقت در انتها» وفات هر شخص) ٤) ..... ٣)..... ٢) ..... ١: شود مي
د که ثبت احوال صرفاً بعد از وقوع ينما  مي معلوم و مشخصين ماده قانوني، ا»شود مي

ن دادن يبنابرا. د به اطالع ثبت احوال برسدي باين واقعه مطلع شود به عبارتيد از ايفوت، با
 را بريز. باشد ي مين ماده قانوني و بخشنامه برخالف انامه آيين يار به ثبت احوال طياخت

  .دي، حکم موت افراد را صادر نمايک مرجع اداري است که يخالف قانون و اصول حقوق
ثبت احوال را مکلف به داشتن دفتر ثبت » ب« قانون ثبت احوال در بند ١٠ ـ ماده ٦

  قانونگذار معين کرده است که دفتر ثبت احوال بايد به امضاء١١وفات کرده است و در ماده 
ن با يبرسد و همچن» ا پزشکي ماما و يدر صورت عدم گواه« هان اعالم کننده وفات و گوا

ن مواد ي قانون ثبت احوال افراد مندرج در ا٣٠ و ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢توجه به مواد 
توان   مينيکه فوت اشخاص را به اداره ثبت احوال اطالع دهند، بنابرااند  ، مکلفيقانون

ق افراد يباشد و محض اطالع از طر  مياتفه ثبت احوال صرفاً ثبت واقعه وفيگفت که وظ
تواند رأساً   نمين واقعه را ثبت کند وي فوق الذکر، مکلف است اي شده در مواد قانونيمعرف

 بر صدور موت يار به ثبت احوال مبني و دادن اختنامه آييند و صدور يحکم موت صادر نما
  . استين ماده قانونيبرخالف ا
ب که بر طبق کتاب ي غايحکم موت فرض« : کند  مياني بي قانون مدن٩٩٤ماده ـ ٧

 ٣٠ و ماده» شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي

با دقت .  دادگاه استيب، حکم قطعي غايقانون ثبت احوال مدرک مثبته، ثبت وفات فرض
ب يد که غايتواند فرض نما  ميحب مفقوداالثر، تنها دادگاه صالي مربوط به غايدر مواد قانون

و بعد از صدور حکم، ثبت احوال مکلف » يصدور حکم موت فرض« فوت نموده است 
 بر صدور ي مبننامه آيينار بر اساس ين دادن اختيد، بنابراياست، حکم دادگاه را ثبت نما

ن ي موت در نظر گرفته باشد، برخالف اي و فرضينکه آن را به طور موقتيحکم موت، ولو ا
  .باشد ي مير مواد مرتبط با حکم موت فرضي و سايمواد قانون
 و شناسنامه ي مربوط به اسناد سجليم و مجازاتهاي قانون تخلفات، جرا٨ماده  ـ ٨
 را که در يا افرادي که برخالف واقع، فرد ي اشخاصي را برايمجازات» الف، ج و د«در بند 

مفهوم . ند، در نظر گرفته استيم نماات هستند را به ثبت احوال فوت شده اعاليد حيق
 ثبت واقعه وفات يگران براين است که ثبت احوال تنها از اطالعات دي اين ماده قانونيا

تواند   نمي رأساًيتواند وارد صحت و سقم واقعه وفات شود، به عبارت  نميد وينما  مياستفاده
 اقدام نامه آيينل تا بر اساس ار به ثبت احواين دادن اختيد، بنابرايحکم به موت صادر نما

  . استين ماده قانونيد برخالف ايبه صدور موت اشخاص نما
ب و يان شده، تصوي با توجه به مطالب بيوان عدالت اداري ديعموم هيأت ياعضا

 و ٢٧/٢/١٣٩٠ـ ٢٤٢٣١/١٢/٢، ١٣/٢/١٣٩٠ـ ١٦٧٦٨/١٢/٢شماره هاي  نامه آيين ياجرا
 ثبت احوال و اقدام يتينت امور اسناد هو توسط معاو١٥/٨/١٣٩٠ـ ١٠٣١٣٦/١٢/٢

 يني حسيميار نعيدرضا و شهريان حمينجانب آقايسازمان مذکور، در اعالم موت موکالن ا
مذکور، عالوه بر هاي  نامه آيينات هستند، به استناد يد حي در قيکه به لطف و محبت اله

ع حقوق موکالن شده ييضذکر شده بر خالف قانون بوده، باعث تهاي  نامه آييننکه مفاد يا
 ذکر يحه ارائه شده و مواد قانونياستدعا دارم، با دقت نظر در ال هيأت است، لذا از آن

  ».ديين موضوعه ابطال فرمايمذکور را به جهت مخالفت با قوانهاي  نامه آيينشده، 
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن بخشنامه

  :١٣/٢/١٣٩٠ـ ١٦٨٦٧/١٢/٢بخشنامه شماره : الف
  رکل ثبت احوال استانيمد«
  کميالم علس

به منظور پااليش اسناد راکد مقتضي است دستور فرماييد ادارات تابعه با مراجعه 
 سال و به باال سن دارند اقدام ١٠٠ که ي فهرست اسناد مزبور نسبت به ثبت فوت افرادبه

 تا يتي کل اسناد هوک ادارات به ادارهي اقدامات انجام شده را به تفکيو گزارش آمار
ات  يد حي در قي است چنانچه پس از ثبت فوت مورديهيبد. ندي اعالم نما١٥/٣/١٣٩٠

رکل يا دستور مدي و ي ضربتي الزم همانند حذف فوتهايهايد پس از بررسيمشاهده گرد
  ." گاه اقدام الزم معمول دارندينسبت به حذف آثار فوت در سند و پا

  :٢٧/٢/١٣٩٠ـ ٢٤٢٣١/١٢/٢بخشنامه شماره : ب
 سازمان يتي معاونت امور اسناد هو١٣/٢/١٣٩٠ـ ١٦٧٦٨/١٢/٢رو نامه شماره يپ«

 سواالت ي سال و باالتر، نظر به برخ١٠٠ش اسناد راکد و ثبت فوت افراد يموضوع پاال
. گردد  ميل اعالمي به شرح ذيمطروحه در خصوص نحوه ثبت فوت اسناد مذکور مطالب

 اتخاذ شود تا از يبيد ضمن نظارت مستمر بر روند اجرا، ترتييماخواهشمند است دستور فر
  . شوديم سند مکرر خودداريتنظ

 قانون ثبت احوال شماره و تاريخ نامه سازمان به عنوان مستند تنظيم ٢٧ـ در اجراي ماده ١
  .باشد سند فوت در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود و اعالم کننده مراجع قانوني مي

خ فوت معلوم نباشد، برابر با ي اعم از علت و تاري که مشخصات متوفيدر مواردـ ٢
نوشته شود و ) نامعلوم( مشخصات عبارت ي قانون ثبت احوال در سند وفات به جا٢٩ماده 
  ».حل اختالف خواهد بود هيأت ل مشخصات نامعلوم بايتکم

  :١٥/٨/١٣٩٠ـ ١٠٣١٢٦/١٢/٢بخشنامه شماره : ج
  ت احوال استاناداره کل ثب«

  کميسالم عل
 را يريب پذيد و آسياز آنجا که وجود اسناد راکد در ادارات ثبت احوال موجبات تهد

 از هرگونه سوء يرياست سازمان و به منظور جلوگيد ريفراهم آورده حسب دستور اک
ان سال يد تا پاييل دستور فرمايت موارد ذيسته است با رعاياستفاده از اسناد مزبور، شا

ان ي که در پايف اسناد راکد آن استان اقدام شود، به طورين تکليي نسبت به تعيارج
  . نمانده باشديفيچ گونه سند بالتکلين شده هييزمان تع
 FTPق يگاه استخراج و از طريک ادارات از پايفهرست اسناد راکد به تفکـ ١
  .باشد  مي آماده برداشت١٨/٨/١٣٩٠خ يت در تاريکاربر سا
 يق مقتضيثبت احوال با مراجعه به سند مربوطه و احراز فوت از طراداراث ـ ٢

  .ندينسبت به ثبت فوت صاحب سند اقدام نما
 ي به رفع اشتباه از سند سجليدگيچنانچه واقعه فوت اشتباهاً به ثبت برسد، رس ـ ٣

  .باشد  ميحل اختالف هيأت تي در صالحيگاه کشوريو پا
 طور ماهيانه به اداره کل اسناد هويتي اعالم نموده ـ گزارش اقدامات انجام شده را به٤

  ».باشد و مسئوليت حسن اجراي اين دستور با مديرکل استان و روساي ادارات تابعه مي



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٤صفحه 

سازمان ثبت (در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي و هماهنگي امور استانها 
  : توضيح داده است که٢٨/٤/١٣٩٦ـ ٣٢٤٣٢/١١/٢به موجب اليحه شماره ) احوال کشور

   يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«
  : رساند  ميبه استحضار

 تاکنون ي انقالب شکوهمند اسالمي هستند که از ابتداياسناد راکد، اسنادـ ١
افت ين اسناد دريز از اي نيبه ادارات ثبت احوال نداشته و خدماتاي  صاحبان آنها مراجعه

ف مانده ين اسناد بال تکليباشد و ا  نمي در دستيت و ممات آنها اطالعايو از حاند  ننموده
ران يم اي مقيژه اتباع خارجيموارد مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب به واي  و در پاره

هاي   از پروندهيريت موضوع و وجود تعداد کثيت و حساسين اهميبنابرا. قرار گرفته است
ن اسناد و ي صاحبان اي را برايادي، مشکالت زييقضامرتبط با اسناد مذکور در مراجع 

ن امر سازمان ثبت احوال را وادار نمود تا در صدد يگر شهروندان به وجود آورد و ايد
م الزم ي نموده و تصميشين اسناد چاره اندي از استفاده غاصبانه از ايري و جلوگيريشگيپ

ن يو مادت) ١(ماده ) ٢( بند يامورد بحث در راستهاي  له بخشنامهين وسيبد. اتخاذ کند
انت از حقوق مردم و ي و در جهت ص١٣٥٥ قانون ثبت احوال مصوب ٢٢ و ٢٧، ٢٩

 را در يکنواختيکسان و يه ي صادر و رويتي از تزلزل و حفظ اعتبار اسناد هويريجلوگ
  .جاد نموديسطح ادارات ثبت احوال ا

رت و ي تناقض و مغاينل قانويت به متن دادخواست، مستندات و داليبا عناـ ٢
. ده استيا اعالم نگردي شکات ارائه و ين موضوعه از سويمورد بحث با قوانهاي  بخشنامه

 نداشته و ي قانونيفوق الذکر مبناهاي   بر ابطال بخشنامهين خواسته شکات مبنيبنابرا
  .باشد  مي مطروحه محکوم به رديدعوا

 ي قانون ثبت احوال، به طور کل٢٢  و٢٧، ٢٩ن يو مادت) ١(ماده ) ٢(مطابق بند ـ ٣
باشد و بخشنامه مورد   مي سازمان ثبت احوال کشوريف ذاتيثبت واقعه وفات از وظا

  . ندارديچ قانوني با هيز در قالب قانون موصوف صادر شده و تناقضياعتراض ن
ـ در واقع سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخشنامه مورد بحث به ادارات ثبت احوال ٤

موکد دارد تا به وظايف قانوني خود عمل نموده و ضمن بررسي اسناد راکد  تأکيد اسر کشورسر
و يـا خدماتي از اين اسنـاد اند  به ادارات ثبت احوال نداشتهاي  که صاحبان آنها تاکنون مراجعه

ررسي و تحقيقات الزم در خصـوص حيات و ممات صاحب اين گونه اسناد  دريافت نکرده اند، ـب
، )بنا به داليل و شواهد مطلعين محل(مل آورده و در صورت احراز فوت صاحب سند به ع

ه ثبت واقعه فـوت اقـدام گردد  ٣بند (در صورت احـراز اشتباه در ثبت واقعه فوت . نسبت ـب
مراتب حسب مورد بنا به درخواست صاحب ) ١٥/٨/١٣٩٠ـ ١٠٣١٢٦/١٢/٢بخشنامه شمـاره 

 قانون ٣هيأت موضوع ماده (حل اختالف اداره ثبت احوال محل  هيأت سند يا ذينفع از طريق
  . ثبت احوال اقدام الزم به عمل خواهد آمد مأمور، نسبت به رفع اشتباه)ثبت احوال
 يني حسيميدرضا نعي حمي آقايحال از آنجا که دو تن از شکات به نامهاي ايعل ـ ٥

ز از يف دوم ني ردي شاکيني حسيميار نعي شهري و آقا١٣٦٢ف اول از سال ي رديشاک
: ري نظيتيافت خدمات هوي تا زمان ثبت واقعه فوت نامبردگان جهت در١٣٣٧سال 
...  و ي و کارت ملي اسالميم و اخذ شناسنامه جمهوريض شناسنامه نمونه قديتعو

 و يراز پس از بررسين ثبت احوال شي مأمور به ادارات ثبت احوال نداشته اند،يا مراجعه
شوند که صاحبان اسناد   ميان و گواهان مطلعين و آشنايت الزم از مطلعقايانجام تحق

ن نسبت به ثبت واقعه فوت نامبردگان يفوت نموده اند، بنابرا) ٢ و ١ يفهايشکات رد(
 در يني حسيميرضا نعي علي به نام آقا٣ف ي رديگردد شاک  مياقدام و از آنجا که احراز

  .ديآ  نميشان به عمليد ا در خصوص سنيباشد، اقدام يات ميد حيق
  بخشنامه مورد اعتراض اشاره گرديده است رفع اشتباهات٣لذا همان طور که در بند 

حل اختالف اداره ثبت احوال  هيأت ين در خصوص ثبت واقعه فوت قابل رسيدگي درمأمور
موصوف در صورت احراز حيات صاحب سند نسبت به ابطال سند فوت و  هيأت محل بوده و

  » .نمايد سناد هويتي مربوطه تصميم الزم اتخاذ مياحياي ا
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
  عمومي هيأت رأي

 قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از ٢٩ و ٢٧، ٢٢، ١٠اگر چه بر اساس مواد 
 ١٠٣٠ ي ال١٠١١ و ٨٦٧کن بر اساس مواد ي سازمان ثبت احوال کشور است ليف ذاتيوظا

ان ي بي و فرضيقي قانون ثبت احوال، فوت به صورت حق٢٩ ي ال٢٢ و مواد يقانون مدن
ا دو نفر شاهد يق پزشک ي قانون ثبت احوال، تصد٢٤ مطابق ماده يقيشده و در فوت حق
 دادگاه صالح ي رأياد شده از قانون مدنيز مطابق مواد ي ني فوت فرضيمالک است و برا

 بر يمبناي  چ کدام از مقررات مذکور مقررهين شده و در هييمالک و فصل الخطاب تع
هاي  ن حکم مقرر در بخشنامهيبنابرا. د صد سال مالحظه نشي افراد باالي وفات برايتلق

رت قانون و ي صد سال قرار داده است مغايت که اصل را بر وفات افراد بااليمورد شکا

ص شد و با استناد يارات مرجع صدور تشخيمخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اخت
 مصوب يداروان عدالت اي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شود  ميمورد اعتراض صادر و اعالمهاي   حکم بر ابطال بخشنامه١٣٩٢سال 
  محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ  هيأت رئيس

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٢٠٢/شماره هـ

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٦٩ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

نام  از دفترچه ثبت) فوق ليسانس( عمران ـ گرايش مهندسي زلزله ١٣٧كد  ابطال«
 جهت درج در ».شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران دانيآزمون استخدام

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  
  ٩٥/١٢٠٢: روندهالسه پک     ١١٦٩ :ماره دادنامهش     ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديمومع هيأت :مرجع رسيدگي
  ين مسجدي حسيآقا :يشاك

فوق ( زلزله يش مهندسيگرا ـ  عمران١٣٧ ابطال کد :شکايت و خواستهموضوع 
 ي و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکياز دفترچه ثبت نام آزمون استخدام) سانسيل

  ران ي ايدرمان
  : اعالم کرده است کهي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

  با سالم و احترام «
 علوم ي دانشگاههاي آزمون استخداميرو فراخوان برگزاريرساند پ  ميبه استحضار

 ي مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکي دستگاهها١٣٩٥ور ماه ي کشور در شهريپزشک
ف ي ردي طي تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي رسته شغليران برايا

ران با محدود ي ايکن دانشگاه علوم پزشکياز نموده ليعالم نک نفر اي به تعداد ١٠٨٧١
 مختلف منطبق بر دستورالعمل يشهايو گراها   رشتهيف براين رديره شمول اينمودن دا

 مصوب وزارت بهداشت و درمان به صورت خالف قانون و مقررات صرفاً دارندگان نامه آيين
 يف استخداميحق شرکت در رد يش زلزله شناسي ارشد عمران با گرايمدرک کارشناس

 در آزمون يليراسماعي مي مهديت آقاين علت آن موفقيالذکر را دارا بودند و مهم تر فوق
سانس عمران با ي مدرک فوق ليباشد و دارا  ميس دانشگاهيمذکور که نامبرده فرزند رئ

 يزشک در دانشگاه علوم پيشان به صورت قرارداديقابل ذکر است ا. باشد  ميش زلزلهيگرا
ي که ز قبول شده در صورتيباشند و در آزمون مذکور ن  ميران مشغول به کاريا

ت يري، مدي معماري عمران، مهندسيمهندسهاي   رشتهيشهايه گرايالن کليالتحص فارغ
ش يش از چهل گرايکه در مجموع ب) شهايه گرايکل(، راه و ساختمان يپروژه و نقشه بردار

 اصل ٩ن امر بر خالف بند ين آزمون بودند که ايط در ايفوق حائز شراهاي  ص رشتهيتخص
الت ي قانون تشک١٢ ماده ١ر بند ي بوده و بر اساس قسمت اخي قانون اساس٢٠ و اصل ٣
 که يفي از انجام وظايا خوددارين و مقررات ي قواني که تخلف در اجرايوان عدالت اداريد

 يدگيله درخواست رسين وسيشود قابل ابطال بوده و بد  ميع حقوق اشخاصييموجب تض
الن رشته عمران با ي از فارغ التحصيميل عظينکه خيح ايتوض. سته دارمي شايو صدور رأ

 ي شغلين فرصتهاي کشور چشم انتظار چنين دانشگاههاي مختلف از بهتريشهايگرا
س دانشگاه و معاون يران از جمله شخص رئي اين دانشگاه علوم پزشکيمسئولاند  بوده
س دانشگاه ير دادند تا فرزند رئييتغاي  ط را به گونهي شراي مبارکيشان آقايا يبانيپشت

 بتواند در آزمون موفق و قبول گردد يش زلزله شناسيل رشته عمران با گرايفارغ التحص
  ».باشد  مي انقالب تأييد موردين بر خالف ارزشها و آرمانهايکه ا

 و خدمات يانشگاه علوم پزشک دي از دفترچه ثبت نام آزمون استخدام١٣٧متن کد 
  :ر استيران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زي درمان ايبهداشت

     شغل  محلهايليط احراز تحصيکد شرايکد و دـ ٢جدول شماره 
  يليکد و عنوان رشته و مقطع تحص  ط احرازيکد شرا
...........  .........  
...........  .........  
  )سانسيل فوق( زلزله يش مهندسين گرا عمراي مهندس٣١٢٧١  ١٣٧

...........  ..........  

...........  ...........  



 ٥صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشکي و 
 ٤/١٢/١٣٩٥ ـ ٩٥/ص/٨٥٠٢/١١٥ايران به موجب اليحه شماره  خدمات بهداشتي درماني

  :توضيح داده است که
  يوان عدالت اداري ديرم عمومأت محتيه«
ن دانشگاه ينکه ايرغم ايان ذکر است ابالغ نامه و دادخواست و ضمائم آن عليشا

 وزارتخانه واصل يق دفتر امور حقوقيت بوده به وزارتخانه مذکور ابالغ و از طريطرف شکا
 يست قبول شدگان در پرتال آزمونهاير ليضمناً با توجه به اعالم اخ. ده استيگرد
 که حد نصاب نمره ين افرادي کشور، از بيي اجراير دستگاههاي مشترک فراگيتخداماس
ي بهمن احمدلو به دست  به نام آقاياز را فردين امتيباالتراند   را کسب نمودهيقبول
 از ي ندارد و حاکيمي به مورد مطروحه در دادخواست تقديچگونه ارتباطياند که ه آورده

  .باشد ي ميشاکهاي  ه اساس بودن ادعاها و شائبيب
 ي درماني و خدمات بهداشتيش گفت، دانشگاه علوم پزشکيرغم مطالب پيعلـ ١

ن ي خود و بر طبق موازيازهاي که معروض خواهد شد در جهت رفع نيران به شرحيا
 اعالم ي را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيلياز تحصيمورد نهاي   رشتهيقانون

ن و در يي آزمون تعي برگزاريز از طرف سازمان سنجش براي ن١٣٧داشته است وکد 
باشد  ي ميراد شکليت مطروحه واجد اين نظر شکايده است از ايدفترچه آزمون اعالم گرد

ز يا قانون نيرت آن با شرع ي مغاين دانشگاه، ادعاي ايب مصوبه از سويو به لحاظ عدم تصو
 ١ت از محدوده بند ين اساس موضوع شکايلذا بر ا. باشد ي ميت فاقد وجاهت قانونيدر کل
 خارج و رد آن مورد يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٢ماده 

  .درخواست است
ـ شاکي خالف واقع و سوابق موجود مطالبي را در رابطه با برگزاري آزمون استخدامي ٢

 آموزش و پرورش در متمرکز دستگاههاي اجرايي کشور، دانشگاههاي علوم پزشکي و وزارت
 مندرج در دفترچه آزمون اعالم داشته است که در خصوص مطالب ١٣٧ و کد ١٣٩٥سال 

آقاي مهندس سيدمهدي . داند عمومي ضروري مي هيأت اخير توضيح مطالبي را جهت تشحيذ
ـاريخ  ـاريخ برگزاري آزمون و در ٤ يعني ١٢/٧/١٣٩١حاجي ميراسماعيلي در ت ـال پيش از ت  س

 که دو دانشگاه علوم پزشکي ايران و تهران با يکديگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه اي برهه
علوم پزشکي تهران با رياست آقاي دکتر محمدباقر الريجاني فعاليت داشته است بر اساس 

و بهره مندي از خدمات ) دانشگاه علوم پزشکي تهران(ضوابطي که براي رفع نيازهاي دانشگاه 
ردادي مقرر بوده و طي مراحل مربوطه همانند ساير افراد مشابه با انعقاد قرارداد در کارکنان قرا

  .شود دفتر فني دانشگاه مشغول به خدمت مي
 ياز دانشگاههايمورد نهاي   و به منظور استفاده از خدمات رشتهيدر سال جار ـ ٣

 مجوز ١٠ و ي و درمانيبهداشتهاي   رشتهي مجوز برا٦٤٨ه به تعداد ي سهميعلوم پزشک
 مجوز صادره براي وزارت بهداشت، درمان ١٧٠٠٠هاي غير بهداشتي و درماني از  براي رشته

يابد که حسب نيازها  و آموزش پزشکي، براي دانشگاه علوم پزشکي ايران تخصيص مي
گيرد که يکي از آن مجوزها نيز به دفتر فني  هاي مربوطه به واحدهاي مختلف تعلق مي رشته

 ٤٠شود با اين توضيح که دفتر فني در چارت سازماني داراي  ختصاص داده ميدانشگاه ا
هاي مهندسي به صورت قراردادي و پيماني و   نفر در رشته٩پست مصوب است و کالً از 

نمايد در پستهاي رسمي   نفر به صورت مشاور براي انجام وظايف خود استفاده مي٧رسمي و 
هندسي زلزله وجود ندارد و بدين جهت نيز از خدمات دفتر فني مهندس عمراني با گرايش م

 به طور قراردادي استفاده شده است لذا ١٣٩١آقاي مهندس حاجي ميراسماعيل از سال 
هاي تخصيص يافته اين رشته  هاي تحصيلي و تخصصي در سهميه همانند ساير رشته

شود و  م ميتحصيلي نيز جهت شرکت افراد واجد الشرايط در آزمون توسط دانشگاه اعال
هاي مهندسي  ديگر دانشگاههاي علوم پزشکي در تهران نيز حسب نيازهاي خود رشته

 مندرج در جدول شرايط ١٣٦ و ١٢٩، ١٢٣نمايند توجه به کدهاي  ذيربط را اعالم مي
  .شود اين مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار مي مؤيد تحصيلي آزمون

ي ادعا داشته که دانشگاه علوم پزشکي ايران براي  ـ شاکي در دادخواست تقديم٤
 به تعداد يک ١٠٨٧١رسته شغلي تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي رديف 

نفر اعالم نياز نمود ليکن دانشگاه علوم پزشکي ايران با محدود نمودن دايره شمول اين رديف 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و ها و گرايشهاي مختلف منطبق با دستورالعمل  براي رشته

آموزش پزشکي به صورت خالف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسي ارشد 
عمران با گرايش زلزله شناسي حق شرکت در رديف استخدامي فوق الذکر را دارا بودند و 
مهم ترين علت آن موقعيت آقاي مهدي ميراسماعيلي در آزمون مذکور اين که نامبرده 

باشد و داراي مدرک فوق ليسانس عمران با گرايش زلزله است  زند رئيس دانشگاه ميفر
مطالب عنوان شده با ضوابط و مستندات ارائه شده و سوابق مطابقت ندارد زيرا در آنچه 

» شرايط احراز از نظر تحصيالت و تجربه«  عنوان مستندات ارائه شده در مبحث با عنوان به
هاي تحصيلي،  سانس ـ فوق ليسانس يا دکتري در يکي از رشتهدارا بودن دانشنامه لي

 گرايش مجاز اعالم گرديده که دانشگاههاي ١٢مهندسي عمران در کليه گرايشها به تعداد 
مربوطه با توجه به نيازهاي خود گرايشها را انتخاب نمايند که دانشگاهها نيز مطابق با 

هاي عمران گرايشهاي مختلف را تعيين  ه در رشت١٣٧ و ١٣٦، ١٢٩نيازهاي خود در کدهاي 
 احد از دانشگاهها نياز خود را مهندس عمران گرايش راه و ١٢٩اند بالفرض در کد  کرده

 ديگر دانشگاه نيز را مهندسي عمران گرايش عمران اعالم داشته و ١٣٦ساختمان و در کد 
 متعلق ١٣٧ته و کد  ديگر دانشگاه نياز را مهندسي عمران گرايش عمران اعالم داش١٣٧کد 

لذا انتخاب گرايش از . به اين دانشگاه نيز نياز مهندسي عمران گرايش زلزله تعيين شده است
طرف دانشگاهها مطابق با شرايط و نيازها بوده و مغايرتي با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و 

 آن در  مراتب توسط وزارتخانه و ذکر تأييداين امر نيز مؤيد آموزش پزشکي نداشته و
باشد ضمناً نسبت آقاي مهندس حاجي  دفترچه آزمون براي اطالع متقاضيان مي

ميراسماعيلي با رياست دانشگاه هيچ نقشي در روند برگزاري آزمون و تعيين گرايش نداشته 
به طوري که معروض گرديد استخدام قراردادي فرد ياد شده در زماني انجام يافته که رياست 

اي دکتر محمدباقر الريجاني بوده و آقاي دکتر سيدجواد حاجي دانشگاه به عهده آق
 يعني يک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامي ١٦/٩/١٣٩٢ميراسماعيلي در تاريخ 

تصوير مصدق ابالغ اين . به سمت رياست دانشگاه علوم پزشکي ايران منصوب گرديده اند
شود و منطقاً چگونه قابل  وست تقديم ميانتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پي

توجيه خواهد بود که واحد اداري براي رفع نيازهاي خود در رشته و گرايش خاص مبادرت 
 سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند ٤به استخدام قراردادي بکند و سپس با گذشت 

م نمايد اگر اساس مستخدم قراردادي براي استخدام رسمي رشته متفاوتي را براي آزمون اعال
استخدام و استفاده از خدمات افراد را نياز دستگاه دولتي ندانيم پس چه معيار و ضابطه 

مضافاً اينکه در آزمون کليه افراد واجد شرايط . متقن ديگري براي اين امر بايد مد نظر باشد
ي متقاضيان توانستند شرکت نمايند و از اين نظر مانعي و تضييقي برا داراي تخصص معين مي

وجود نداشته تا تبعيض و امر خالف قانون ايجاد کند و شاکي نيز بر اساس رشته تحصيلي خود 
هاي اعالمي ديگر  اگر با رشته مورد نياز اين دانشگاه تطابق نداشته مجاز به شرکت در رشته

 تواند مدعي تضييع حقي براي خود دانشگاههاي علوم پزشکي بوده است و بر اين اساس نمي
باشد و ضمناً علت طرح شکايت صرفاً عليه دانشگاه به رغم تعيين گرايش از سوي ديگر 

  .باشد دانشگاهها نيز مشخص نيست و از اين نظر نيز شکايت مطروحه واجد ايراد و بالوجه مي
 و اصل ٣ اصل ٩ ـ شاکي در دادخواست تقديمي اقدامات انجام يافته را بر خالف بند ٥

باشند  ري اسالمي ايران اعالم داشته، همان گونه که مستحضر مي قانون اساسي جمهو٢
اصول استنادي از قانون اساسي در مورد رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه 

و حمايت قانون از کليه آحاد ملت و برخورداري از حقوق ) هاي مادي و معنوي تمام زمينه(
 بيان حکم کرده است که در خصوص عدم رعايت اين انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي

اصول بايد مصاديق آن تعيين و نوع تبعيض و عدم حمايت به نحو مشخص تبيين شود 
 شاکي طي دادخواست برگزاري آزمون توسط سازمان سنجش و اعالم نياز اين دانشگاه

ن اساس کليه نمايد بر اي به تخصص و رشته خاص را خالف قانون اساسي و تبعيض اعالم مي
هاي تحصيلي آنها در کليت مورد نياز اعالم نشده و امکان شرکت در آزمون  افرادي که رشته

توانند با تمسک به اصول فوق  کنند مي مورد بحث و در کالن امر کليه آزمونها را پيدا نمي
االشعار قانون اساسي ادعاي تبعيض و تضييع حقوق نمايند که تصديق خواهند فرمود 

  .باشد  عنوان شده از طرف شاکي فاقد وجاهت قانوني ميمطالب
مجدد بر اين مطلب که اساس طرح شکايت  تأکيد با عنايت به مراتب معروضه و

است يعني استخدام قراردادي آقاي مهندس سيدمهدي حاجي ميراسماعيلي سال قبل از 
 همانند ساير انتصاب رياست فعلي دانشگاه، طبق ضوابط و سپس اعالم اين رشته و گرايش

هاي سهميه تخصيص يافته به تعداد شغل صرفاً بر اساس نياز دفتر فني به اين  رشته
تخصص و اهميت موضوع مقاوم سازي ابنيه و امالک دانشگاه در مقابل زلزله و فارغ از 

 در اين خصوص به تصويباي  موضوع نسبت فرد اخير به رياست دانشگاه و از آنجا که مصوبه
عنوان شخص حقوقي دولتي نرسيده تا ابطال آن درخواست شود و شکايت دانشگاه به 

مطروحه حاوي مطالب غير واقعي است و شاکي به نحو نامعلوم و غير مجاز به مدارک و 
اسناد دولتي مانند قرارداد استخدامي و کارنامه صادره از سازمان سنجش دسترسي پيدا 

 لذا رسيدگي و اتخاذ تصميم عادالنه و منطبق کرده و آنها را مورد استفاده قرار داده است
  ».عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد هيأت با موازين قانوني را از محضر

همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
  :ح داده است کهي توض٢٨/١/١٣٩٦ ـ ١٥٧/١٠٧حه شماره ي موجب البه

  يوان عدالت اداري ديمومع هيأت رکل محترميمد«
 دانشگاههاي ١٣٩٥ـ شاکي وفق دادخواست تقديمي ادعا نموده، در آزمون آبان ماه ١

علوم پزشکي کشور، وفق آگهي استخدامي و با توجه به اعالم نياز دانشگاه علوم پزشکي ايران 
 کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي ـ(به تعداد يک نفر براي رشته شغلي تحت عنوان 

وي همچنين مدعي است، مطابق دستورالعمل مصوب . شرکت کرده است) ١٠٨٧١رديف 
مربوط به مشاغل و پستهاي سازماني وزارت بهداشت، شرايط احراز رشته شغلي مورد اشاره 

باشد، معهذا دانشگاه علوم  با گرايشهاي مختلف تحصيلي مهندسي عمران امکان پذير مي
ره شمول اين رديف استخدامي به صرف دارندگان مدرک پزشکي ايران با محدود نمودن داي



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٦صفحه 

، مانع از شرکت ساير فارغ )گرايش مهندسي زلزله(کارشناسي ارشد مهندسي عمران 
با گرايشات مختلف گرديده و موجبات ) کارشناسي ارشد مهندسي عمران(التحصيالن داراي 

ين اقدامات به منظور تضييع حقوق آنان را فراهم آورده و اين در حالي است که تمامي ا
از وابستگان ) آقاي مهدي ميراسماعيلي(ايجاد شرايط مناسب براي به کارگيري و استخدام 

بر اين اساس نامبرده خواستار ابطال . رياست دانشگاه علوم پزشکي ايران صورت گرفته است
شغلي بخش مورد اشاره از مندرجات آگهي استخدامي در ارتباط با نحوه احراز شرايط رشته 

  .گرديده است)١٠٨٧١رديف ... کارشناس راه و ساختمان و شهرسازي (
 تشکيالت و نامه آيينـ در پاسخ به شکايت مطروحه الزم به ذکر است، وفق ٢
ماده ) ط( بند ي که در اجرايعلوم پزشکهاي   مشاغل دانشگاهها و دانشکدهبندي طبقه

) ب( و بند ي و پژوهشيموزش عالات آ مؤسسامناء دانشگاهها و هيأت ليقانون تشک) ٧(
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش يقانون برنامه پنجم توسعه کشور از سو) ٢٠(ماده 
ده، تعداد سطوح يت کشور رسيري و مديزي سازمان برنامه ر تأييدب و بهي تصويپزشک
 هر يط تصدي احراز شرايف و چگونگي، مجموعه وظاي سازماني و تعداد واحدهايسازمان
  .ده استي دانشگاه مشخص گرديليالت تفصيسازمان در تشکپست 
شنهادات الزم در يده است، پي مورد اشاره مقرر گردنامه آيين) ٤٩(برابر ماده ـ ٣
 يشغلهاي  و رشتهها  ص در رستهيط احراز مشاغل قابل تخصير شرايي اصالح، تغيراستا

از و در انطباق آن يد ن موريسطح تخصص، مهارتها(ر ي نظي بر اساس عوامليمشاغل ادار
 بندي طبقهته ي توسط کميبر اساس ضوابط ابالغ)  هر دانشگاهي استخداميازهايبا ن

ت و منابع، يريربط متشکل از معاون توسعه مدي ذيمشاغل مستقر در دانشگاه علوم پزشک
  تأييد وي، پس از بررسير منابع انساني و مديس گروه توسعه سازمان و تحول اداريرئ
  .گردد  مي به وزارت متبوع ارائهييب نهايصو تيبرا

 ي استخداميم آگهيران در موعد تنظي اين اساس، دانشگاه علوم پزشکيبر اـ ٤
ط احراز يل شرايذ) ش زلزلهيگرا(درخواست درج ) کارشناس ساختمان(جهت پست 

ن وزارتخانه به سازمان سنجش کشور ي اي را نمود و متعاقب آن، مراتب از سويشغل
ان استخدام ين متقاضينکه برابر مستندات موجود از بيضمن ا. ده استي گردمنعکس

اند و آقاي سيدمهدي حاجي   نفر حد نصاب الزم را کسب کرده١٧رديف ياد شده، 
 نمايد کارنامه الصاقي به دادخواست اشاره مي. ميراسماعيل در زمره مردودين قرار گرفته است

 واصله از سازمان سنجش کشور، ييه به کارنامه نها بوده و با توجيجه مقدماتي نتيميتقد
 ي شاکين ادعايبنابرا. ت قرار نگرفته اندي شرکت در جذب و استخدام در اولوينامبرده برا

          ».باشد  نمي، مقرون به صحتيرش نامبرده در آزمون استخدامير بر پذيدا
ن يس و معاونير رئ با حضو١٧/١١/١٣٩٦خ 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

  
  عمومي هيأت رأي

ط احراز رشته شغل ي استخدام به عنوان شراي آگه١٣٧نکه در کد يت به ايبا عنا
 اعمال شده است، يش زلزله شناسيت گراي محدودي و ساختمان و شهرساز راهيکارشناس

 وزارت ي سازمانيحال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستها
 مختلف رشته يشهاي گرا١٠٨٧١ در ابتدا به شرح کد يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ده بوده است و قاعدتاً از ن شييط احراز پست مذکور تعي عمران به عنوان شرايليتحص
لحاظ تخصصي امکان تصدي آن پست به وسيله کليه گرايشهاي مهندسي عمران وجود 
ه ويژه ه پيشنهاد دانشگاه شرايط احـراز محدود گرديده ـب  دارد، بنابراين در تغييرات بعدي ـب

ض يعق تبين دانشگاه بوده است، موضوع از مصادي از مسئوليکينکه تنها مصداق، فرزند يا
ص و با استناد يارات تشخي و سوء استفاده از اختي قانون اساس٣ اصل ٩ناروا موضوع بند 

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 
  .شود  مي استخدام مذکور صادر و اعالمي از آگه١٣٧ حکم بر ابطال کد ١٣٩٢سال 

  محمدکاظم بهراميعدالت اداري ـ عمومي ديوان  هيأت رئيس
  

  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٧٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١١٧٠ مي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهعمو يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦
ه ج الحاقي بود٣٥نامه اجرايي تبصره   آيين٢ دستورالعمل اجرايي ماده ٣بند  ابطال«

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي».١٣٩٥سال 
                                                              ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  ٩٦/٧٧: روندهالسه پک    ١١٧٠ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ي رحمت اله قوچي آقا:يشاك
 نامه آيين ٢ ماده يي اجرا دستورالعمل٣ ابطال بند :هموضوع شکايت و خواست

  ١٣٩٥ بودجه سال ي الحاق٣٥ تبصره يياجرا
  : اعالم کرده است کهي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  تي با سالم و تح

اله  رساند اينجانب رحمت احتراماً با تقديم اين شکواييه به استحضار آن مقام قضايي مي
زان و دامداران بخش مرکزي مهران از توابع استان ايالم در راستاي توليد قوچي از کشاور

محصوالت کشاورزي و تسطيح اراضي و افزايش مکانيزاسيون چهار فقره تسهيالت بانکي کالً 
 ميليون تومان دريافت نمودم که در سر رسيد ابالغي بانک آن تسهيالت را ٣٨به مبلغ 

 و سرمازدگي و آفات نباتي توانايي پرداخت آن پرداخت نمايم که به دليل خشکسالي
 مجلس شوراي اسالمي ٣/٦/١٣٩٥تسهيالت را نداشتم تا اينکه وفق مصوبه اخير مورخ 

ودجه ٣٥دولت مکلف به اجراي تبصره  ون اصالحي ـب  در باب بخشش ١٣٩٥ الحاقي قاـن
د که با  ريال گردي٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ تسهيالت دريافتي کمتـر از  تأخيرسـود و جريمـه

مراجعه به بانک عامل پرداخت تسهيالت بانک کشاورزي مهران، مسئولين بانک از اجراي 
 امتناع نمودند و دليل عدم اجراي ١٣٩٥ قانون الحاقي به قانون بودجه ٣٥نص صريح تبصره 

 ـ ٣٧٢٤٣٨/٩٥ را دستورالعمل ابالغي بانک مرکزي به شماره ٣٥نص صريح تبصره 
 دستورالعمل اجراي قانون را صرفاً در خصوص ٣دند که در ماده  عنوان نمو٢١/١١/١٣٩٥

يک فقره قرارداد از تسهيالت چهارگانه اينجانب را مشمول قانون قلمداد نمودند لذا حسب 
اينکه در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي که تسهيالت تا سقف يک ميليارد ريال 

ست که مصوبه بانک مرکزي  آن قلمداد نموده ا تأخيرمشمول بخشش سود و جريمه
باشد و با  جمهوري اسالمي ايران دستورالعمل مورد شکايت عمالً نقض غرض قانونگذار مي

ابالغ دستورالعمل مورد شکايت حق و حقوق اينجانب وفق قانون مصوب مجلس شوراي 
 دستورالعمل ٣نمايد و حصر يک فقره تسهيالت مندرج در متن ماده  اسالمي تضييع مي

باشد و کالً   قانون برخالف نص صريح قانون مي٣٥نامه اجراي تبصره   آيين٢ماده اجرايي 
 قانون ١٩ و ١٣نمايد از محضر آن مقام قضايي وفق مواد  قانون را از درجه اعتبار ساقط مي

 ٣تشکيل ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي قضايي و صدور حکم بر ابطال ماده 
کزي و نيز صدور حکم بر رعايت قانون مارالذکر در حق دستورالعمل صادره از بانک مر

  ».وان را خواستارم قانون تشکيالت دي١٤اينجانب از سوي بانک کشاورزي مهران وفق ماده 
  :ر استيت به قرار زي دستورالعمل مورد شکا٣متن بند 

».....   
....  

ه ک فقري سود و وجه التزام يتوانند از بخشودگ  مين صرفاًيمشمول ـ٣ماده
  ».بهره مند گردند)  فوقيتهايت اولويبا رعا(الت يتسه

 ي اسالمي جمهوري بانک مرکزي حقوقيت مذکور، اداره دعاويدر پاسخ به شکا
  : ح داده است کهي توض٣٠/٣/١٣٩٦ ـ ٩٣٨١٧/٩٦حه شماره يران به موجب اليا

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه«
  با سالم

اله قوچي   موضوع دادخواست آقاي رحمت٩٦/٧٧احتراماً، عطف به کالسه پرونده 
 تبصره مذکور، يي اجرانامه آيين ٢ ماده يي دستورالعمل اجرا٣ خواسته ابطال ماده به

  :رساند  ميل را به استحضاريمراتب ذ
 کل کشور، به دولت ١٣٩٥ قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٥بر اساس تبصره ـ ١

ن ي اي خارجيهايي خالص دارايابي حاصل از ارزاجازه داده شده است از محل حساب مازاد
 و يا مصادره شده بانک مرکزيا بلوکه شده و ي بال وصول و يبانک، پس از کسر منابع ارز

 ي نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزيکسان سازهاي ي نهيهز تأمين ي منابع الزم براينيش بيپ
ه دولت در يش سرمايولت و افزان بانکها از دي ايه مطالبات قانوني تسوياز بانکها را برا

ال، حداکثر تا سقف يارد ريليک ميالت تا ي سود تسهين بخشودگي و همچني دولتيبانکها
 تبصره ٧بند . ديه نمايک قانون تسويت جدول شماره يال با رعايارد ريلي م٠٠٠/٤٥٠

شنهاد ياست که به پاي  نامه آيين ي تبصره بر مبنايموصوف مقرر نموده نحوه اجرا
 ي، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزيي و دارايترک وزارت امور اقتصادمش

:  مقرر نمودهنامه آيينن ي ا٢ماده . رسد  ميرانيوز هيأت بيران به تصوي اي اسالميجمهور
 هي تهي که بانک مرکزيشود در چارچوب دستورالعمل  مي عامل اجازه دادهيبه بانکها« 
 ١٠٠ال و حداکثر تا سقف يارد ريليک ميالت تا يسود تسه يکند، نسبت به بخشودگ مي

  .»ديال اقدام نمايارد ريليهزار م
ـ حسب برآورد اوليه، کليه مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال سيستم بانکي، شامل ٢

 هزار ميليارد ريال و سود ٤٧٨/٢ ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از ٢٦بيش از 



 ٧صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

باشد و با توجه به سقف تعيين شده در قانون،  هزار ميليارد ريال مي ٤٣٨متعلقه بيش از 
. سيستم بانکي با محدوديت منابع براي پوشش کليه تسهيالت مربوطه روبرو بوده است

نامه اجرايي مربوطه با ايجاد محدوديت و سهميه بندي در اجراي آن مواجه  لذا آيين
 بيشتر متقاضيان از تسهيالت مندرج بر اين اساس به منظور بهره مندي هرچه. گرديد

 دستورالعمل اجرايي مربوطه، صرفاً اعمال بخشش سود براي يک ٣ به موجب ماده در قانون،
فقره تسهيالت براي هر فرد و با رعايت اولويتهاي مندرج در دستورالعمل مربوطه به سيستم 

 سود چند فقره بديهي است به لحاظ محدوديت منابع، بخشودگي. بانکي تکليف شده است
تسهيالت مربوط به يک شخص، تبعاً منجر به محروميت چند شخص ديگر از مزاياي مندرج 

  .در قانون خواهد شد
 ميليارد ريال مندرج در قانون صرفاً ٠٠٠/٤٥٠ـ در جدول ضميمه قانون، کل منابع ٣

بارت به ع. به افزايش سرمايه و تسويه بدهي دولت به بانک عامل تخصيص داده شده بود
ديگر اساساً در قانون اعتباري جهت پوشش بخشودگي سود تسهيالت تا يک ميليارد ريال 
پيش بيني نگرديده و بدين جهت حسب تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه 
کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، بخشي از منابع در نظر گرفته شده براي افزايش 

 تسويه بدهي دولت براي بخشش سود تسهيالت تخصيص يافته و مراتب سرمايه بانکها و يا
در مرحله اول به بانکهاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، سپه و کشاورزي و در مرحله 

  .بعدي بانکهاي توسعه صادرات ايران، ملت و رفاه کارگران ابالغ گرديد
 قانون بودجه يصالح ا٣٥صرف نظر از معذورات فوق الذکر، بر اساس تبصره ـ ٤

  :١٣٩٥سال 
ارد يليک ميهالت تا ي سود تسينسبت به بخشودگ) نه مکلف(ده يدولت مجاز گرد

  .ديال اقدام نماير
  .ده استي گرديت شروط و ضوابطيار فوق مکلف به رعايدولت جهت اعمال اخت

ن کننده نحوه اعمال ييف شده به دولت، تعي تکليجتاً شروط و ضوابط قانونينت
  .ر مربوطه خواهد بوداياخت

نامه  ب تصوي٢طي بند ) دولت(وزيران  هيأت با عنايت به شرح فوق و نظر به اينکه
 اختيار تعيين نحوه بخشودگي سود ٣/١١/١٣٩٥هـ ـ ٥٣٤٨٨ت/١٣٥٥٧٩شماره 

تسهيالت را به بانک مرکزي واگذار نموده، اين بانک نيز مکلف به رعايت شروط و 
بر همين اساس بانک مرکزي با رعايت . ه بوده استمحدوديتهاي قانوني پيش گفت

 ٢کليه محدوديتهاي قانوني نسبت به تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرايي ماده 
بنا به مراتب با . نامه اخيرالذکر و ابالغ آن به سيستم بانکي اقدام نموده است آيين

الح قانون بودجه  قانون اص٣٥توجه به اينکه اين بانک کليه الزامات مندرج در تبصره 
را رعايت نموده و مقرره مورد اعتراض نيز در حدود صالحيت و وظايف اين بانک و با 
رعايت کليه جوانب قانوني و عملياتي تنظيم گرديده، لذا صدور رأي شايسته مبني بر 

  »             .رد دعواي مطروحه مورد استدعاست
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ 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

  
  عمومي هيأت رأي

 کل کشور، دولت مکلف ١٣٩٥ قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٥بر اساس تبصره 
نکه به موجب مقرره ينظر به ا. ال شده استيارد ريليک ميالت تا ي بخشش سود تسهبه

الت برخوردار يک فقره تسهي سود يتوانند از بخشودگ  مين صرفاًيت مشموليمورد شکا
 قانون فوق ٣٥الت با مفاد تبصره يک فقره تسهي به يشوند لذا محدود کردن بخشودگ

الت و            ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ند رت دارد و با استناد به بيالذکر مغا
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

  محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ  هيأت رئيس
  

  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٨١/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١١٧١ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦
اي جبران  رئيس امور نظامه١٨/١٠/١٣٩١ـ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢نامه شماره  ابطال«

جهت درج در روزنامه » .خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  ٩٣/٨١: روندهالسه پک       ١١٧١ :ماره دادنامهش      ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :ع رسيدگيمرج
  وان محاسبات کشوري د:يشاك

 ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   کشوري و استخداميسازمان امور ادار

 ـ ٨٠٤/٢٠١٠٠تنامه شماره يوان محاسبات کشور به موجب شکاي د:گردش کار
 سازمان امور ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢شماره ، ابطال بخشنامه ٢٦/١٢/١٣٩٢
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي کشور را خواستار شده و در جهت تبي و استخداميادار

  ني دربيجناب آقا«
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت رکل محترميمد

  کميسالم عل
 يعمومت  هيأاستي با عنوان ر٩/٦/١٣٩٢ ـ ٥٣٦/٢٠٠٠٠رو نامه شماره ياحتراماً، پ

 ١١/٨/١٣٩٠ ـ د/٣٦٩٠٣/٩٠/٢٢٢ در خصوص ابطال بخشنامه شماره يوان عدالت اداريد
 يه انسانيت و سرمايريت مشاغل معاونت توسعه مديري پرداخت و مديس امور نظامهايرئ
ت يريقانون مد) ٦(از حق شاغل موضوع ماده يس جمهور به موضوع احتساب امتيرئ

 يو نظر به فحوا) أتي در آن ه٩٢/٥٩٩پرونده مطروحه به کالسه  (يخدمات کشور
 پرداخت و يس امور نظامهاي رئ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢بخشنامه شماره 

ث وحدت يس جمهور از حي رئيه انسانيت و سرمايريت مشاغل معاونت توسعه مديريمد
 نسبت به مطرح يموضوع با بخشنامه صدراالشاره خواهشمند است دستورات مقتض

ن ييالت و آيقانون تشک) ١٣(و ) ١٢( مواد يو عنداالقتضا ابطال آن در اجرامان  توأنمودن
  ».ندي را صادر فرماي اوامر عال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  :ر استيمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار ز
  ي ناونديجناب آقا«
   وزارت کشوريرکل محترم توسعه منابع انسانيمد

  از حق شغليد امت درص٧٥: موضوع
  با سالم و احترام

 يت خدمات کشوريري قانون مد٦٦از شغل موضوع قسمت آخر ماده ي درصد امت٧٥
 ماده مورد اشاره ٢آن از جمله تبصره هاي   قانون مذکور و تبصره٦٥از ماده يناظر بر امت

  ».باشد  مي)يتيري و مدياز مشاغل سرپرستيامت(
س ي رئيه انسانيت و سرمايرياونت توسعه مدس معيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

 ـ ٣٦٠٤/٩٣/٢٣٣حه شماره يرخانه شورا به موجب الي، مجلس و دبيجمهور امور حقوق
 را ارسال کرده است که متن ١٧/٣/١٣٩٣ ـ د/١٣٦٧٩٥/٩٣/٢٢٣ نامه شماره ٢٤/٣/١٣٩٣

  :ر استيآن به قرار ز
   ي تاجيجناب آقا«
  رخانه شورا ي، مجلس و دبيس محترم امور حقوقيرئ

  از حق شاغليت در سقف امتيرياحتساب فوق العاده مد: موضوع
  با سالم و احترام

ت ي در خصوص موضوع مطروحه در شکا١٣٥٨٠٣/٩٣/٢٣٣بازگشت به نامه شماره 
% ٧٥ت سقف يت در رعايرياز فوق العاده مديوان محاسبات کشور در مورد احتساب امتيد
  :گردد  مياز شاغل، اعالميامت

ه ي، کليت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٥(ماده ) ٢(نکه به استناد تبصره يبه انظر 
 يطه سرپرستيتها، حيف و مسئولي وظايدگيچي متناسب با پيت و سرپرستيرين مديعناو

) ٥٠٠٠(تا حداکثر ) ٥٠٠(ت حداقل يري از فوق العاده مدي شغليتهايو نظارت و حساس
 و يتيريان مشاغل مدي متصديلعاده مذکور برا فوق ايشوند برقرار  مياز برخورداريامت

بر . گردد ي مياز شغل تلقيباشد و امت  مي مشاغل مورد اشارهي به خاطر تصديسرپرست
از يحداکثر امت« اد شده عبارت ي قانون ٦٦نکه در قسمت آخر ماده ين اساس با توجه به ايا
، » تجاوز نخواهد کرديل واز شغيامت%) ٧٥( هر شاغل از هفتاد و پنج درصد ين ماده برايا

از حق ين امتيياز شغل در تعيامت%) ٧٥(ت سقف حداکثر ين رعايبنابرا. ذکر شده است
، با احتساب مجموع يتيري و مدي مشاغل سرپرستياد شده برايشاغل موضوع ماده 

                       ».ت خواهد بوديريازات حق شغل و فوق العاده مديامت
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريدالت اداروان عي 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

  
  عمومي هيأت رأي

 اينکه انون هست يا خير، نظر بهصرفنظر از اينکه مفاد  نامه مورد اعتراض مغاير ق
 ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١١٦ جزء ب ماده ٤مطابق بند 

هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي 



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٨صفحه 

دستگاههاي اجرايي در اجراء مفاد اين قانون از وظايف و اختيارات شوراي توسعه 
 انساني احصاء شده است، بنابراين غير از اين مرجع، مقام و مرجع مديريت و سرمايه

ديگر صالحيت اظهار نظر و پاسخگويي به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامي 
دستگاههاي اجرايي در مورد اجراي مفاد قانون مديريت خدمات کشوري را ندارد و با 

 رئيس امور نظامهاي ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٤٠١٠٨/٩١/٢٢٢توجه به مراتب نامه شماره 
توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از حدود جبران خدمت معاونت 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ بند اختيارات مقام مذکور خارج است و مستند به
با . شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال  قانون تشکيالت ١٣اعمال ماده 
  .نامه به زمان وضع آن موافقت نشد

  محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ  هيأت رئيس
  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                        ٩٥/١٣٢٣شماره 

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٧٢ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

مديره شركت  هيأت ١١٥ـ١٦٦٢ـ٢٧٩٩٨مصوبه شماره ) د( قسمت ٤بند  ابطال«
  .گردد ر روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج د» .ملي نفت ايران

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٥/١٣٢٣: روندهالسه پک      ١١٧٢ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  يد کنعاني سعي آقا:يشاك
 ـ ٢٧٩٩٨مصوبه شماره » د« قسمت ٤ ابطال بند :ت و خواستهموضوع شکاي

  راني نفت ايره شرکت مليمد هيأت ١١٥ـ ١٦٦٢
  : اعالم کرده است کهي به موجب دادخواستيشاک: گردش کار

  با سالم و احترام«
  .گردد مصوبه بدين شرح بوده که موارد مغاير با قانون کار به شرح آتي تقديم مي) ٤( بند 
 معادل يقانون کار مبلغ» ٢٤«ک ساله بر اساس ماده يان مدت قرارداد يدر پا ـ ٤

ان کار ي پايايماه خدمت به عنوان مزا» ١٢«به نسبت )  برابر مزد مبنايس(ک ماه حقوق ي
  .گردد  ميه حسابيپرداخت و با فرد تسو

 ک کارگر انجامي که يکار» مابه ازاء« ف ي قانون کار در مقام تعر٣٥ماده :   اوالً
» ير نقدي و غيکارگر اعم از نقدهاي  يافتيمجموع در«دهد بر آمده و آن را با عبارت  مي
دارد ) مبنا( از مزد ثابت ي جدايفياد نموده است، لذا مزد تعري» مزد«ن و از آن با نام ييتب

  .است) مبنا(ش از مزد ثابت يشود ب  ميدهيکارگر که مزد نامهاي  يافتيچرا که مجموعه در
را تعريف و در ) مزد مبنا( قانون کار، مزد ثابت ٣٦قانونگذار به شرح ماده :   ثانياً

تفاوت  مؤيد با مزد پرداخته که) مبنا(هاي آن به بيان وجه افتراق و تمايز بين مزد ثابت  تبصره
  .باشد و نشانگر برقراري رابطه عموم و خصوص مطلق بين آنهاست مفهوم مزد و مزد ثابت مي

تواند در مقاطع روزانه،   مي قانون کار، مزد٣٧ف مندرج در ماده ياللت تعربه د:   ثالثاً
 که در يهمان ماده، مزد) ب( و ماهانه پرداخت گردد و با وحدت مالک از بند يهفتگ

انه يگر، حقوق همان مزد ماهيبه عبارت د. ده انديشود را حقوق نام  ميان ماه پرداختيپا
  .ر از مزد ثابت استياست که غ
معني حقوقي واحدي ) مبنا(نابراين مراتب فوق بيانگر آن است که مزد و مزد ثابت   ب

  .نداشته و يکسان دانستن آنها و به کار بردن اين عبارات به جاي هم، از اغالط مشهور است
 قانون کار بر ٣١ان خدمت در ماده يحکم مطلق راجع به سنوات و پاداش پا:   رابعاً
ن مزد ي است و مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرن مزد مقرر شدهياساس آخر

باشد، لذا مصوبه معترض عنه که   مي)مبنا(د نموده که منصرف از مزد ثابت يز و مقيتجو
  .ر با روح و هدف قانون استيزان قرار داده، مغايرا م) مبنا( پرداخت سنوات، مزد ثابت يبرا

ن يار، مالک محاسبه سنوات، آخر قانون ک٢٧ و ٢٤ح مواد يمطابق نص صر:   خامساً
. انه استي قانون کار، حقوق همان مزد ماه٣٧ماده ) ب(باشد و مستند به بند   ميحقوق

گردد، لذا   ميان ماه به کارگر پرداختي است که در پاين معنا که حقوق همان مزديبد
) مبنا(ان کار را مزد ثابت ي پاياي محاسبه مزايث که مبناين حيمصوبه مبحوث عنه از ا

  .رسد  نميح به نظريقرار داده، صح

 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت ٣١ و ٢٤النهايه بنا به تکليف مقرر در مواد 
مبلغي معادل آخرين حقوق و يا آخرين مزد به عنوان سنوات و مزاياي پايان خدمت 

 شده  قانون کار تعريف٣٧ و ٣٦، ٣٥شده است و همچنين حقوق و مزد ثابت در مواد 
باشند، لذا برداشت ناصواب مصوبه مورد شکايت از  و داراي معاني خاص خود مي

آخرين مزد و حقوق و تفسير آن به مزد ثابت و نتيجتاً پرداخت سنوات بر اساس مزد 
اصوالً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمايتي آن از کارگر مغاير ) مبنا(ثابت 
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ١٣، مواد ١٢ ماده ١ باشد، بنابراين مستند به بند مي

مصوبه موصوف از تاريخ تصويب ) د( قسمت ٤دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال بند 
  . شود تقاضا مي

 يعموم هيأت ١٣/١٢/١٣٨٧ـ ٨٦١ه شماره يمضافاً به استناد دادنامه وحدت رو
 ساالنه يه، محاسبه مرخصافتي اصدار ٨٧/٨٧٤ که در کالسه پرونده يوان عدالت اداريد

 خالف قانون تشخيص داده و به شرح آتي مبادرت) مبنا(کارگران را بر اساس مزد ثابت 
ايامي است که ] نه تنها[نظر به اينکه مرخصي ذخيره شده، : به انشاي رأي نموده است

کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني، از آن 
برخوردار نشده، بلکه عمالً به کار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام 

  ».دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است
  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز 

  راني نفت ايرعامل محترم شرکت مليمد: به«
  رهيمد هيأت ريامور مجامع و دبس يرئ: از

  کميسالم عل
مديره روز دوشنبه مورخ  هيأت در هزار و ششصد و شصت و دومين جلسه

  معاونت توسعه منابع انساني٢٠/١٢/١٣٨٧ـ ٣٦٩٥٣٢/ نامه شماره م ت م اپ٢٦/١٢/١٣٨٧
ن و ي تدو٨/١٠/١٣٨٧ ـ ٤٠٤/ت هـ م/٢٧٩٣٨٠/يو پژوهش منضم به نامه شماره د 

رعامل در مورد کارمندان ي مدي از سوي ارجاعي و استخداميررات ادار مقيهماهنگ
در شرايط ضروري : تابع قانون کار مطرح و مقرر گرديد) مدت معين(قراردادي موقت 

نيازمنديهاي موقت نيروي انساني با تجربه و متخصص در مقابل سمتهاي  تأمين براي
 مدت محدود، منحصراً ي برايعمرانهاي  ت در طرحها و پروژهيجهت انجام فعالبالتصدي 
ط يت شراي تجربه و تخصص مرتبط با سمت مورد نظر با رعاي داراي افراديريبا به کارگ

  .رديل جذب و پرداخت صورت گيذ
....    
....    
....    
  :ر موارديسا ـ   د
....    
....    
عادل  ميقانون کار مبلغ» ٢٤«ک ساله بر اساس ماده يان مدت قرارداد يدر پاـ ٤

ان کار ي پايايماه خدمت به عنوان مزا» ١٢«به نسبت )  برابر مزد مبنايس(ک ماه حقوق ي
  .گردد  ميه حسابيپرداخت و با فرد تصف

ک سال منحصراً در صورت برقرار يان يدکار بعد از پاي انعقاد قرارداد جد ـتبصره
  .رديپذ  مير نفت صورتيط فوق و با مجوز وزيبودن شرا
 از جمله مصوبات يه ضوابط و مقررات قبليباشد و کل  مي١/١/١٣٨٨ز خ اجرا ايتار
  ».گردد  مي لغو١٠/١٠/١٣٨١ ـ ١٣٥٩ و ١٢/٩/١٣٧٥ـ ١٠٨١

ران ي نفت اي شرکت مليت امور حقوقيريت مذکور، سرپرست مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٣/١٢/١٣٩٦ ـ ٤١٦٨٣/حه شماره حيبه موجب ال

  يوان عدالت اداريد يأت محترم عموميه«
ا مدت موقت، ين يقانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار مع) ٢٤(مطابق ماده ـ ١

شتر به کار اشتغال يا بيک سال ي که  مطابق قرارداد، يکارفرما مکلف است به کارگر
 ين حقوق، مبلغيا متناوب بر اساس آخري ي هر سال سابقه اعم از متواليداشته است، برا

  .دي پرداخت نمايان کار به وي پايايماه حقوق به عنوان مزاک يمعادل 
ر يا غي يقانون فوق الذکر، مزد عبارت است از وجوه نقد) ٣٦(و ) ٣٥(حسب مواد ـ ٢

شود و مزد ثابت   ميا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداختي و ينقد
  .به تبع شغل ي ثابت پرداختيايعبارت است از مجموع مزد شغل و مزا

 يياالشعار، در کارگاهها قانون فوق) ٣٦(ل ماده يذ) ٣(و ) ٢(هاي  به موجب تبصرهـ ٣
ه، مزد مبنا را ي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پابندي طبقهکه طرح 

نه مسکن، خوار و بار و کمک يل کمک هزياز قباي  زهي انگي رفاهيايدهد و مزا  ميليتشک
  . شود  نميد و سود ساالنه جزء مزد مبنا محسوبيش تولي، پاداش افزايعائله مند



 ٩صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 يروزي مشاغل قبل از پبندي طبقه تابعه، طرح يه شرکتهايدر وزارت نفت و کلـ ٤
ن يب قانون کار، با توافقات صورت گرفته بيده لکن، پس از تصوي اجرا گرديانقالب اسالم

 بندي طبقه، طرح ياون، کار و رفاه اجتماعران و وزارت تعي نفت ايمقامات وقت شرکت مل
  تأييدن موضوع مورديده و اي گردياد شده با مقررات قانون مذکور منطبق و همانند سازي

ن هر سال، در صورت استمرار ي فرورديز در ابتدايوزارت مزبور، قرار گرفته و از آن پس  ن
اغل در صنعت نفت، عالوه بر  کارگران شين حقوق پرداختيد، به آخريا انعقاد قرارداد جدي
ه يز به عنوان پاين% ٥ کار، ي عالي شوراي از سويش حداقل مزد ساالنه اعالميزان افزايم

  .شود  ميسنوات افزوده
  ـ بر اساس ساختار تشکيالتي وزارت نفت و شرکتهاي تابعه، سمتهاي سازماني٥

 ي، سمتهايلک شده که طبقات شغيتفک» يطبقه شغل«و » يگروه شغل« به دو نوع 
 بندي طبقهپلم را در بر گرفته و در حال حاضر از طرح يط احراز کمتر از دي شرايدارا

 مشمول يسمتها. دينما  ميتي تبعيمشاغل مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ن گونه سمتها به کار گرفتهين در برابر اي که کارکنان قرارداد کار مدت معيگروه شغل

 و يابيصالح بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ارزيسب مجوز مراجع ذشوند، ح مي
ن در ي احتساب حق سنوات کارکنان قرارداد کار مدت معيلذا مبنا. شود بندي مي طبقه

ير غاي  زهي انگي رفاهيايبوده و شامل مزا) مزد مبنا(ه يخاتمه خدمت، مزد گروه و پا
رکل وقت يرا به پاسخ استعالم واصله از مدت  هيأن رابطه توجه آنيدر ا. شود مستمر نمي

 احتساب حق ي در باب مبنايم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعيتنظ
  ».دينما  ميسنوات کارگران جلب

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران و ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  عمومي هيأت رأي
 يس(د ي داشته و قي اعميف شده در قانون کار معناينکه حقوق تعريبا توجه به ا

مضافاً . باشد  مي از حقوقيرنده قسمتيدر مصوبه معترض عنه فقط در برگ) برابر مزد مبنا
ف حقوق به ي تعر٩/١٠/١٣٩٦ ـ ٢٠٢٣ت به شماره يه طرف شکايحه دفاعينکه مطابق اليا

 يگر قانون کار منافاتي و مواد د٢٤ف مندرج در ماده يبا تعر)  برابر مزد مبنايس(عبارت 
هوده است، ياد شده لغو و بيد يان قيوجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، ب

ر با يمصوبه معترض عنه مغا) د( قسمت ٤در بند )  برابر مزد مبنايس(ن ذکر عبارت يابنابر
ن ييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١قانون کار است و مستند به بند 

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون  قضايي ديوان عدالت اداري      

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٣٠٣/شماره هـ

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٧٣ لت اداري به شماره دادنامهعمومي ديوان عدا يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 شماره ابالغ مصوبه ٩٥ـ ٦٠٣ و ٩٥ـ ٦٠٢، ٩٥ـ ٦٠١تعرفه كدهاي شماره  ابطال«
وع تعرفه عوارض محل فعاليت  شهرداري خارگ موض١٣/١١/١٣٩٤ش خ ـ /١٠٠٠/١٥
 در محدوده ليدي يا صنفي واقعتو) و خدماتكاال عرضه كنندگان ( اقتصادي فعاالن
جهت درج در روزنامه » .م مصوب شهر ـ ساالنه مصوب شوراي اسالمي شهر خارگوحري

  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  
  ٩٥/١٣٠٣:روندهالسه پک       ١١٧٣ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :جع رسيدگيمر
  راني اينفتهاي   پخش فرآوردهي شرکت مل:يشاك

 ٩٥ـ ٦٠٢، ٩٥ـ ٦٠١ ابطال تعرفه کدهاي شماره :موضوع شکايت و خواسته
 شهرداري خارگ ١٣/١١/١٣٩٤ش خ ـ /١٠٠٠/١٥ شماره ابالغ مصوبه ٩٥ ـ ٦٠٣و 

) کاال و خدماتکنندگان  عرضه (عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي: موضوع تعرفه
توليدي يا صنفي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ ساالنه مصوب شوراي 

  اسالمي شهر خارگ
 محسن ي آقايندگيران به نماي اينفتهاي   پخش فرآوردهي شرکت مل:گردش کار

 ـ ٦٠٣ و ٩٥ـ ٦٠٢، ٩٥ـ ٦٠١ شماره ي ابطال تعرفه کدهاي به موجب دادخواستيمعان
:  خارگ موضوع تعرفهي شهردار١٣/١١/١٣٩٤ ـ ش خ/١٠٠٠/١٥ماره ابالغ مصوبه  ش٩٥

 يا صنفي يديتول) کاال و خدماتکنندگان  عرضه (يت فعاالن اقتصاديعوارض محل فعال
 شهر خارگ را ي اسالميساالنه مصوب شورا ـ م مصوب شهريواقع در محدوده و حر

  : ه است کهن خواسته اعالم کردييخواستار شده و در جهت تب
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  با سالم و احترام
 ـ  خش/١٠٠٠/١٥رساند شهرداري خارگ در اجراي مصوبات به شماره  به استحضار مي

مذکور تحت عنوان عوارض هاي   شهر خارگ با کد تعرفهي اسالمي شورا١٣/١١/١٣٩٤
اد شده در يوارض  مبادرت به طرح موضوع پرداخت عيت فعاالن اقتصاديمحل فعال

 ي از سويات قانونيون به رغم دفاعيسي خارگ نموده و کمي شهردار٧٧ون ماده يسيکم
 محکوم نموده و يانه شرکت را به پرداخت عوارض فعاالن اقتصاد متأسفين شرکت دولتيا

 ي اعتباري بيل آتيلذا به شرح دال. اد شده را کرده استي پرداخت مبلغ ي تقاضايشهردار
 ين ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضايت قوانيه عدم رعايصوف از زاومصوبات مو

  .ه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاستي و النهايدگيرس
گونه که آن مقام عالي استحضار دارند اساساً تبادر لغوي، عرفي و عقلي  ـ همان١

ي خدمات يابد به عبارت ديگر مابه ازا موضوعيت مي) خدمات(در مقابل ) عوارض(واژه 
بايد از نوعي خدمات و انتفاع  ارائه شده هستند و علي االصول پرداخت کننده عوارض مي

مستقيم برخوردار شود حال آن که در مانحن فيه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف 
شهرداري مطالبه عوارض تحت عنوان عوارض فعاالن اقتصادي بدون آن که ارائه 

سوي شهرداري قابل تصور باشد قابليت طرح استماع و خدمات خاصي از اين جهت از 
  .اجابت را ندارد

 ١٣٨٠ قانون تنظيم بخشي از مقرارت مالي دولت مصوب سال ٤ـ مطابق ماده ٢
که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده است اخذ هرگونه وجه کاال و خدمات 

بنابراين تعرفه کد به . توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است
هاي مذکور شوراي اسالمي خارگ بر اخذ عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي  شماره

مغاير حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختيارات و صالحيت شوراي اسالمي شهر 
  .خارگ است

ـ عالوه بر ايرادات مذکور اين شرکت از شرکتهاي ابواب الجمعي وزارت نفت ٣
شود و سرمايه و دارايي آن متعلق به بيت المال بوده و به عنوان يک  يمحسوب م

شرکت دولتي و خدماتي وظيفه توزيع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ايران را دارد 
گردد و به عنوان يک  مي تأمين و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومي دولت

ردادن اين شرکت در فهرست گردد و قرا شرکت خصوصي و يا خودکفا محسوب نمي
فعاالن اقتصادي از سوي شوراي شهر و شهرداري خارگ منطبق با واقعيت نبوده و از 

  .باشد اين منظر ادعاي شهرداري مقرون به صحت نبوده و خالف واقعيت مي
ات بر ارزش افزوده و تبصره آن ي قانون مال٥٠ح ماده يمطابق منطوق و مفهوم صرـ ٤
ن ي و همچنيدي و تولي وارداتي انواع کاالهاير وجوه برايارض و سا هر گونه عويبرقرار

ن شده ممنوع اعالم شده ييات و عوارض آنها تعيف مالين قانون تکليارائه خدمات که در ا
باشد چرا که حوزه   نمي مقرون به صحتياد شده با عنوان محلي نمودن عوارض يو تلق
پردازد و اتصاف   ميران به ارائه خدماتي است و در سرتاسر اين شرکت کشوريت ايفعال
 شهر و ي شورايقت بوده و ادعايت و حقين شرکت برخالف واقعي ايتهاي به فعاليمحل

 يهذا نظر به جهات معروضه استدعايعل. ن نظر مردود و مخدوش استي از ايشهردار
 يهمگ) ٢٥٦ف ي رد٩٥ ـ ٦٠٣) (٩٥ـ ٦٠٢) (٩٥ـ ٦٠١( به شماره يابطال تعرفه کدها

 يت فعاالن اقتصادي شهرخارگ با عنوان عوارض محل فعالي اسالمي شورايادره از سوص
 قانون ديوان عدالت اداري و با لحاظ نمودن ذيل ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

در پايان .  قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مصوبات ياد شده را دارد١٣ماده 
ي دگيع در رسيت تسريه طرح شده نهاي مترتب بر قضت موضوع و آثاري اهمنظر به

  ».خصوص مورد استدعاستدر
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن تعرفه



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ١٠صفحه 

    : خارگي شهردار٩٥ـ  ٦٠١ تعرفه شماره ) الف
  شهرداري خارگ  ٩٥ـ ٦٠١تعرفه   ش خ/١٠٠٠/١٥: شماره ابالغ مصوبه
  ١٣/١١/١٣٩٤: تاريخ ابالغ مصوبه

توليدي يا صنعتي واقع در ) کاال و خدماتکنندگان  عرضه(عوارض محل فعاليت فعاالن اقتصادي : موضوع تعرفه
ـ ساالنه   محدوده و حريم مصوب شهر 

  :معادله محاسبه عوارض
 

  :توضيحات محاسبه عوارض
 و حريم مصوب واقع در محدوده) عرضه کننده(کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمانهاي عمومي، دولتي و غير دولتي ـ ١

که غير مشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها ...) اعم از مستقر در منطقه صنعتي، قطب صنعتي، مستقل و (شهر 
اعم از اينکه فعاليت آنها توليد کاال و يا خدمات خاص به صورت توليدي، (باشد، فارغ از نوع فعاليت  توليدي يا صنعتي مي

و راه اندازي مشمول عوارض اين تعرفه  تأسيس و فارغ از محل فعاليت و فارغ از زمان) باشد. ..کارمزدي، اجراي خدمات و 
  .باشند بوده و موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهرداري خارگ مي

سرپوشيده (، انبار  متراژ کل اعيان محل فعاليت شامل کليه مستحدثات توليدي، صنعتي، تأسيساتيM١منظور از ـ ٢
  .باشد به غير از مسجد، نماز خانه و پارکينگ مي... و ) به مترمکعب(، استخر و آبگير )به مترمکعب(، مخزن )يا سرباز

 متراژ کل عرصه ملک به صورت پيوسته يا گسسته شامل محلهاي صنعتي، توليدي، آزاد،  M٢ـ منظور از٣
  .باشد واحد ذيربط که در محدوده و حريم شهر خارگ وجود دارد ميمربوط به ... انبارهاي روباز، فضاي سبز و 

استخراج ) ٩٥ – ٦٠٣تعرفه  ( ضرايب محاسبه عوارض واحد ذيربط که از رديف مربوط نوع فعاليت  X١ , X٢ـ٤
و نوع فعاليت ) M٢(و متراژ کل عرصه ) M١(در ضمن در تعيين اين ضرايب متراژ کل اعيان . باشند گردد مي مي
براي ( مربوطه دخيل بوده و ضرايب مورد نظر بر اساس رديفي که نوع فعاليت و ستوني که متراژ کل اعيان واحد
واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد اين ) X٢براي ضريب (و ستوني که متراژ کل عرصه ) X١ضريب

 و در صورتي که  b١متر مربع باشد از ستون ١٠٠٠ضرايب محاسبه عوارض واحد ذيربط در صورتي که متراژ اعيان تا 
و در صورتي که متراژ عرصه تا ) b٢  وb١يکي از دو ستون  ( b٢ متر مربع و بيشتر باشد از ستون١٠٠٠متراژ اعيان 
 b٤ متر مربع و بيشتر باشد از ستون ١٠٠٠٠ و در صورتي که متراژ عرصه  b٣ متر مربع باشد از ستون ١٠٠٠٠

به دست ) ٩٥ – ٦٠٣در تعرفه (و رديفي که نوع فعاليت واحد مربوطه در آن قرار دارد ) b٤ و b٣يکي از دو ستون (
که محل فعاليت واحد ذيربط با آن اي  ضمناً نوع فعاليت عنوان شده در اين بند عبارت از هر نوع شاخصه. خواهد آمد
 از اينکه واحد ذيربط يکي يا چند يا تمام شود و شامل نوع فعاليت، نام، نوع توليدات و ساير موارد فارغ شناخته مي

  .نمايد خواهد بود... هاي مربوط به آن شاخصه را توليد، به صورت کارمزدي عمل، به صورت خدمات اجرا و  شاخه
 قانون مالياتهاي مستقيم ٦٤به ترتيب فقط آخرين ارزش معامالتي اعيان و عرصه موضوع ماده  p٢  و p١ـ  ٥

  .باشند ين مبلغ را در دفترچه ارزش معامالتي دارند ميواحد ذيربط که باالتر
باشد و کليه اشخاص ذيربط براي  ـ  اين عوارض در ابتداي هر سال تحقق پيدا کرده و قابل وصول و پيگيري مي٦

باشند و به ازاء هر ماه واريز زودتر  واحدهاي خود موظف به واريز آن از زمان تحقق به حساب شهرداري خارگ مي
 درصد کاهش به عنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود اين عوارض ٢ز پايان سال تحقق عوارض مشمول قبل ا

تا يک ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش يا افزايش وصول خواهد شد و پس از گذشت اين يک ماه به ازاء هر تا 
اً در صورتي که واحد ذيربط ضمن.  درصد عوارض آن سال افزايش خواهد يافت٢يک ماه واريز ديرتر، به ميزان 

  .کمتر از يکسال فعاليت داشته باشد، عوارض اين تعرفه بر مبناي تعداد ماههاي فعاليت محاسبه و اخذ خواهد شد
بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع  ـ  پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص مي٧

  . داشتذيصالح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد
ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود٨  .  
در محل فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه را به ) حقيقي و حقوقي(ـ در صورتي که فعال اقتصادي ٩

فاصاحساب موظف به دريافت م) حقيقي و حقوقي(حساب شهرداري خارگ واريز نمايد و مالک يا مالکين 
باشند و در صورت  مي) مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ(شهرداري خارگ از وي 

  .عدم دريافت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايند
  

    : شهرداري خارگ٩٥ـ ٦٠٢تعرفه شماره ) ب
  شهرداري خارگ  ٩٥ـ ٦٠٢تعرفه   ش خ/١٠٠٠/١٥ :شماره ابالغ مصوبه
  ١٣/١١/١٣٩٤: تاريخ ابالغ مصوبه

غير مشمول قانون نظام (محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) حق بهره برداري، افتتاحيه(عوارض : موضوع تعرفه
  توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر)صنفي

 :معادله محاسبه عوارض
  T=مان يوم االداء اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت در ز  ٩٥ - ٦٠١ برابر عوارض ساالنه تعرفه ٣

  :توضيحات محاسبه عوارض
ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمانهاي عمومي، دولتي و غير دولتي واقع در محدوده و حريم مصوب ١

که غير مشمول قانون نظام صنفي بوده و ...) اعم از مستقر در منطقه صنعتي، قطب صنعتي، مستقل و (شهر 
اعم از اينکه فعاليت آنها توليد کاال و يا خدمات (باشد، فارغ از نوع فعاليت  عاليت آنها توليدي يا صنعتي ميف

و فارغ از محل فعاليت موظف به پرداخت عوارض ) باشد... خاص به صورت توليدي، کارمزدي، اجراي خدمات و 
 .باشند اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهرداري خارگ مي

 برابر عوارض زمان يوم االداء بر اساس نوع فعاليت جديد ٢ـ در صورت تغيير نوع فعاليت، اين عوارض بر مبناي ٢
 .نيز اخذ خواهد شد

بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع  ـ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص مي٣
 .ذيصالح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد داشت

 .ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود٤
ماه فعاليت داشته و محل فعاليت خود را تعطيل دايم نمايد، ) شش (٦ـ  در صورتي که واحدي کمتر از ٥

تهاتر با  براي آن محاسبه و مابه التفاوت مبالغ پرداختي فقط اين تعرفه قابل ٣/١عوارض اين تعرفه به ميزان 
 .ساير عوارض واحد مربوطه و يا استرداد خواهد بود

در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه ) حقيقي و حقوقي(ـ  در صورتي که فعال اقتصاديـ  ٦
موظف به دريافت مفاصا حساب ) حقيقي و حقوقي(را به حساب شهرداري خارگ واريز نمايد و مالک يا مالکين 

باشند و در صورت عدم  مي) مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري خارگ(ز وي شهرداري ا
  .دريافت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايند

  : شهرداري خارگ٩٥ ـ ٦٠٣تعرفه شماره )   ج
  

  ش خ/١٠٠٠/١٥: شماره ابالغ مصوبه
  شهرداري خارگ  ٩٥ ـ ٦٠٣تعرفه 

  ١٣/١١/١٣٩٤: خ ابالغ مصوبهتاري
غير مشمول نظام (نوع فعاليت محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) x٢ و x١(ضرايب محاسبه : موضوع تعرفه

  )ليست سيزدهم(توليدي يا صنعتي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ ) صنفي

ستون   نوع فعاليت  رديف
b١ 

ستون 
b٢ 

ستون 
b٣ 

ستون 
b٤ 

  %٥/٤  %٥  %٥/٥  %٥/٦  هاي نفتي ايران ردهشرکت ملي پخش فرآو  ٢٥٦
حه ي شهر خارگ به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٢/٢/١٣٩٦ ـ ش خ/٩/٣شماره 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ر محترم دفتريمد:  به«

  ٩٥/١٣٠٣کالسه : موضوع
  با سالم

هاي   پخش فرآوردهي شرکت ملي از سويت ارسالاحتراماً، در پاسخ به دادخواس
 و به جهت رد آن موارد به شرح ٩٥ـ ٠٨٥١ کالسه فوق الذکر و پرونده يران طي اينفت
  :رسد  ميل به استحضاريذ

دارد، شوراي اسالمي شهر خارگ بنا بر رسالت قانوني خود و به جهت  ـ بدواً اعالم مي١
ماده ) ١(ن و مقررات باشد، بر اساس تبصره يوان خارگ مطابق با قينکه اقدامات شهرداريا
قانون موسوم ) ٧٧(و ماده ) ٧١(ماده ) ١٦(قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ) ٥٠(
) ٥٥(ماده ) ٢٦( بند ي خارگ که بر مبنايشنهاد عوارض شهرداريحه پي شوراها، البه

 و کارشناسانه و قي دقيگردد را پس از بررس  مين شورا ارسالي به ايقانون شهردار
ب و در زمان مقرر نسبت ين و مقررات و احکام شرع تصوي آن با قوانيه بندهايمطابقت کل

  .دينما  مي آن اقداميبه اعالم عموم
قانون ) ١٧٤(ماده ) الف(دارد، بند   ميز اعالميه نيدر رابطه با تعرفه متنازع فـ ٢

دار در ي پايجاد درآمدهاي ايران براي اي اسالميبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
ماده ) بند الف« : ها عنوان کرده استي شهر و شهرداري اسالميها به شوراهايشهردار

 ي و صنعتي، اداري تجاريهاي در کاربريکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان) ١٧٤(
  ويت محلي و موقعيميط اقلي همان منطقه با توجه به شراي مسکونيهايمتناسب با کاربر

ن ي احداث اي از واحدهاي خدمات بهره بردارين عوارض به عوارض و بهايل ايز تبدين
 يها و شوراهايب قانونگذار شهردارين ترتيو با ا» يتوسعه شهر... ن يها و همچنيکاربر
 در حد ي صنعتي را مکلف به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهاياسالم

 کرده ي احداثي واحدهاي خدمات بهره بردارير بهاداي و اخذ عوارض پاي مسکونيواحدها
 موصوف با ي واحدهايعوارض ساختمانهاي  اد و مطابق تعرفهين شورا با دقت زياست لذا ا

 سيها اقدام و به تأ  اين گونه تعرفههاي واحدهاي مسکوني، نسبت به کاهش چشمگير تعرفه
ن يا مصوب کرده است که ا ريت فعاالن اقتصاديه عوارض محل فعالاز بند مذکور تعرف

در ضمن در .  مزبور بوده استيقاً مطابق با ماده قانونين شورا دقي و اياقدام شهردار
  .ز شده استيقانون شوراها ن) ٧٧(ت کامل ماده يب تعرفه مزبور، رعايتصو

با توجه به موارد عنوان شده در باال کامالً مشخص و مبرهن است که اقدامات ـ ٣
ب تعرفه عوارض مورد يشنهاد و تصوين شورا در پي خارگ و اي شهرداريانجام شده از سو
ن موضوع اشاره ي دادخواست خود به ايز در اثنيباشد وخواهان ن ي ميمناقشه کامالً قانون
اعالم ) ٢٥٦ف يرد(ند که ين وانمود نماي دارند چني سعيريشان با تفاسيداشته است اما ا
 ضم پرونده به آن ١٣/١١/١٣٩٤ ـ ش خ/١٠٠٠/١٥ به شماره ٩٥ ـ ٦٠٣شده در تعرفه 

  :گردد  ميل اعالمي ندارد که به جهت رد آن موارد به شرح ذيشرکت تسر
 خارگ در محدوده يدارد، شهردار  مي دادخواست اعالم١در پاسخ به بند ـ ٣ ـ الف

توان به توسعه و   ميدهد که از جمله آن  مي انجامي متعدديم شهر خدمات عموميو حر
 يحي سبز شهر، آسفالت معابر، احداث ورزشگاهها و انواع مراکز تفري فضاهايارنگهد
ن گونه يه اشخاص بدون اي کليت و زندگي در سطح منطقه اشاره نمود و ادامه فعاليفرهنگ

ت ي فعالين گونه اشخاص در محلي که اگر ايباشد و در صورت  مير ممکنيخدمات غ
ار هنگفت يبسهاي  نهي با صرف هزيستياشد، باداشته باشند که خدمات مذکور موجود نب

 ين کامالً مبرهن است که عوارض در مقابل خدمات معنيند و ايجاد آن نمايمبادرت به ا
 ن مهم را فراهمينه اي زمي خارگ با ارائه انواع خدمات عموميدا نموده و شهرداريپ

جاد شده ي اي است که اشخاص مذکور از خدمات عمومي انصافي بين بسيآورد و ا مي
 را در نظرها  نهين زمي در ايکن خدمات شهرداري استفاده نموده وليتوسط شهردار

ن سوال يد، اينما  مي عوارض خدمات ارائه شده را مطالبهي که شهرداريرند و زمانيگ نمي
  .ديافت نمايخواهد در  مي کدام خدماتي عوارض را برايد که شهردارينما  ميرا مطرح

پر مسلم است که اخذ هرگونه : دارد  دادخواست اعالم مي٢ه بند ـ در پاسخ ب٣ب ـ 
 اين اليحه توضيح ١وجهي بايستي بر اساس قوانين و مقررات باشد و همان گونه که در بند 
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داده شده تعرفه استنادي دقيقاً مطابق با قوانين و مقررات تصويب و حتي با ذکر نام خواهان 
  .ن مبني بر تصريح نام نيز رعايت شده استموضوع اساسنامه شرکت ملي نفت ايرا

ت يريقانون مد) ٤(دارد، ماده   مي دادخواست عنوان٤ و ٣در پاسخ به بند ـ ٣ ـ ج
ک ي ي عنوان نموده که شرکت دولتي دولتيف شرکتهاي در خصوص تعريخدمات کشور
  .ده است قرار داي را در زمره فعاالن اقتصادي دولتيقاً شرکتهاي است و دقيبنگاه اقتصاد

اما در خصوص شرکتهاي نفتي موضوع مهم ديگري نيز وجود دارد و آن اين است که 
بودجه اين شرکتها در بودجه عمومي دولت پيش بيني نشده و شرکت ملي نفت ايران، پس از 

نمايد و اين  آن را برداشت و الباقي را به حساب خزانه واريز مي% ٥/١٤فروش نفت، به ميزان 
 اعالم ١٢/٢/١٣٩٥ـ  ٤٨٧١٥٤زمان مديريت و برنامه ريزي طي نامه شماره موضوع توسط سا
ت سر دولت، صرفاً به منظور فرار از اساً مخفي شدن شرکتهاي نفتي در پششده است و اس

در ضمن عوارض مورد مطالبه، مربوط به محل يکي از . باشد پرداخت مطالبات سازمانها مي
باشد که  هاي نفتي ايران در منطقه خارگ مي دهواحدهاي تحت امر شرکت ملي پخش فرآور

باشد و به هيچ عنوان،  مربوط به محل فعاليت و استفاده آن واحد از خدمات عمومي شهر مي
قانون ماليات بر ) ٥٠(عوارض فعاليت از آن شرکت مطالبه نشده است و اساساً بر طبق ماده 

لبه نمود چه آن شخص فعاليت توان عوارض فعاليت از هيچ شخصي مطا ارزش افزوده، نمي
باشد که چون فعاليت يک شرکت  ملي و يا محلي داشته باشد و اين موضوع قابل پذيرش نمي

توان  نمايند، نمي در سراسر ايران است پس از واحدهاي تحت امر آن که در شهرها فعاليت مي
هاي مذکور چرا که فعاليت واحد. عوارض محل فعاليت به عنوان عوارض محلي مطالبه نمود

در . تنها با استفاده از خدمات عمومي ارائه شده توسط شهرداري شهر مربوط امکان پذير است
ضمن اين شورا در موقع تصويب تعرفه به اين موضوع دقت زيادي داشته و عوارض را بر مبناي 
محل فعاليت و ضريبي از عرصه و مستحدثات قابل مطالبه کرده است و تعرفه تصويبي صرفاً 

  .احد فعال آن شرکت در جزيره خارگ را شامل شده استو
  حال با توجه به موارد مطروحه در فوق و نظر به اينکه کليه اقدامات صورت پذيرفته از 
 سوي شهرداري خارگ و اين شورا وفق مقررات بوده است، تقاضاي رد دادخواست خواهان و

ت نياز دستور فرماييد تا نمايندگان اين ضمناً در صور.  اقدامات اين شورا مورد استدعاستتأييد
  »            .شورا به منظور ارائه توضيحات الزم در محل آن ديوان حضور بهم رسانند

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
پس از ل شد و 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
  

  عمومي هيأت رأي
ات بر ارزش افزوده، عوارض ي قانون مال٣٨ ج و د ماده ينکه طبق بندهاينظر به ا

ن ييپنج درصد و ده درصد تع) رهين، نفت گاز، نفت کوره و غينفت، بنز (ينفتهاي  فرآورده
ن عوارض يران است و همچني اينفتهاي   پخش فرآوردهيآن شرکت مل يشده که متول

ف شده ين تکليي قانون مذکور، تع١٦ ناظر بر ماده ٣٨د، فروش و ارائه خدمات در ماده يتول
ن گونه موارد منع ي از وضع عوارض در اي اسالمياد شده، شوراهاي قانون ٥٠و در ماده 

دکنندگان و ارائه دهندگان خدمات يبت به تولت نسين مصوبات مورد شکايشده اند، بنابرا
الت و ي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ر قانون بوده و با استناد به بند ي مغايو شاک

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  اقيمعاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشر            
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  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٧٥ ره دادنامهعمومي ديوان عدالت اداري به شما يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٥و٣ مواد ٤و٣هاي  تبصره ابطال«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .راميان

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٦/٣٩٠:روندهالسه پک       ١١٧٥ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

   رسول صادقلوي آقا:يشاك
 تعرفه عوارض ٥ و ٣ مواد ٤ و ٣هاي   ابطال تبصره:موضوع شکايت و خواسته

  اني شهر رامي اسالمي شورا١٣٩٥سال 

 تعرفه ٥ و ٣ مواد ٤ و ٣هاي  تبصره ابطال ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ن ييان را خواستار شده و در جهت تبي شهر رامي اسالمي شورا١٣٩٥عوارض سال 

  :خواسته اعالم کرده است که
ت ينجانب به استناد مالکيرساند ا  مياحتراماً به استحضار: يات الهي با سالم و تح«  

 از ي فرع٥٧٩١ و ي اصل١از  ي فرع٤٩٤١هاي   شمارهيوست مالک ششدانگ پالک ثبتيپ
 بدون ١٣٩٥ان هستم که در سال ي مترمربع در شهر رام١٥٢ جمعاً به مساحت ي اصل١

 ير بناي به زيک واحد تجاريان اقدام به ساخت ي رامياخذ پروانه ساختمان از شهردار
 ير بناي به زيک واحد مسکونينگ در همکف و ي مترمربع پارک٩٢/٩٨ مترمربع و ٥/٥٠
 جهت اخذ خدمات ي مراجعه به شهرداريدر پ. مترمربع در طبقه اول نمودم ٤٢/١٤٩

ت يم اعمال که ضمن دارا بودن ماهي را براي تعرفه خاصيشهردار...) آب، برق و : ازاتيامت(
  :دارم يل معروض مي نداشته و مراتب را به شرح ذيه قانونيض و اجبار توجيتبع

 يتعرفه عوارض و بها) بيبق سند تصوط (١٥/١٠/١٣٩٤خ يان در تاري راميشهردار
خ يشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاري شهر پي اسالمي را به شورا١٣٩٥خدمات سال 

 ـ ٣٢٥٧٩/٦٤/٩٤ نامه شماره يده و طي شهر رسي اسالميب شوراي به تصو١١/١١/١٣٩٤
موضوع و .  و به شورا اعالم شده است تأييداني شهرستان رامي فرماندار١٥/١١/١٣٩٤

تک (ر بنا ين عوارض زي تعرفه موصوف تحت عناو٥ و ٣نکه در موارد يموارد شمول دعوا ا
 خدمات طبق جداول مربوطه يک مترمربع واحد تجاريره يو عوارض پذ) ي مسکونيواحد

 مواد ٣ و ٤ به تباصر يربط تعرفه و مشخص شده منتهي ذينحوه محاسبه عوارض بناها
 ير بناهاي اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زيردارمذکور اختصاصاً و انحصاراً به شه

 که منجر ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسي به کميارجاعهاي   پروندهي و تجاريمسکون
) يتجار( برابر ٥/٣و ) يمسکون( برابر ٥/٢ب يترت.  شده باشديمه نقدي جريبه صدور رأ

 يل تقاضاي ذيل ابرازي به دالجداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با استناد
) ١٣٩٥اول سال (خ اجرا ي از تاريبياد شده فوق را از تعرفه تصوي مواد ٣ و ٤ابطال تباصر 
  .استدعا دارم

 و ي، اجتماعي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديب قانون اصالح مواديبا تصو) ١
ه عوارض و يوصول کل و ي برقرار١٣٨٢ سال يران از ابتداي اي اسالمي  جمهوريفرهنگ

ر يع عوارض صورت پذي فقط به موجب قانون موسوم به تجميوجوه از جمله عوارض محل
 ي برقراريوان عدالت اداري ديعموم هيأت ٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١ شماره ياست و به استناد رأ

 قانون فوق ٥ ماده ١ شهر در محدوده تبصره ي اسالميهرگونه عوارض توسط شوراها
ارات شورا ين شده خالف قانون و خالف اختييده و خارج از ضوابط تعيالذکر خالصه گرد

  . است
 شهر ي اسالمي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورايي اجرانامه آييندر ) ٢
  به مرجع مزبور داده نشده ويار فرا قانونين اختيران چني وز هيأت ٧/٧/١٣٧٨مصوب 
زان آن ير در ميينکه تغيده مضافاً ايثارگران، جانبازان هم گرديت حال ايبه رعاتأکيد 

 و متناسب بودن آن با اوضاع ي دولت و اثرات سوء اقتصادياست عمومي، لحاظ س)شيافزا(
  .هستم% ٤٥ر جانباز يز شده است و حقيو احوال شهروندان و محل ن

)  برابر٥/٣ و ٥/٢(ه يب مضاعف بر جداول پايوضع عوارض موصوف و اعمال ضرا) ٣
نجانب اقدام به احداث ي از آن جمله ايعده که بدون پروانه ساختمان آن يصرفاً برا

ن يمه در بر دارد حال آن که ايت وحکم مجازات و جريساختمان نمودم که اساساً ماه
ن تفاوت که در مستند يبا ا.  استي قانون شهردار١٠٠ ماده ٤موضوع مربوط به تبصره 

 يارزش معامالت) ک دهمي (١/١٠  و مبنا قرار دادنيفيمزبور با نگرش و نظر تخف
، قانونگذار ي و تجاري مسکوني واحدهايب براي ترتيسرقفل) ک پنجمي (١/٥ساختمان، و 

سه با دارندگان پروانه ي را در مقايمه نقديزان جريص داده ميل که تشخيبه هر دل
  . دانسته استي به مراتب کمتر جاريساختمان
 دولت مصوب سال ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤از آنجا که مطابق ماده) ٤
ز قانونگذار موکول ي و تجويي اجراي اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاهها١٣٨٠

با استنادات فوق االشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجويز وصول عوارض . شده است
 ت و حدوديان خارج از صالحي شهر رامي اسالمي که اشاره شده توسط شورايبي ترتبه
ند با عدم يده است که در فرآيع حقوقم گردييارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضياخت
 تعرفه عوارض ٥ و ٣ از مواد ٣ و ٤هاي   ابطال تبصرهي استدعاي و قانونيه حقوقيتوج

  ».باشم  مي را دارا١٣٩٥ان از اول سال ي راميشهردار
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن تعرفه در قسمتها

  يربنا و تک واحديعوارض ز: ٣ماده 
ون يسي از کميارجاعهاي   پروندهي مسکونير بناي در محاسبه عوارض زـ٤تبصره «

  ».گردد  مي برابر٥/٢گردد فرمول فوق   ميمهي که منجر به صدور جر١٠٠ماده 
 با ارتفاع و دهنه ي و خدماتيک مترمربع از واحد تجاريره يعوارض پذ ـ ٥ماده

  )يدتک واح(مجاز 



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ١٢صفحه 

 از يارجاعهاي   پروندهي و خدماتيره تجاري در محاسبه عوارض پذـ٣تبصره«
  ». گردد  مي برابر٥/٣گردد فرمول فوق   ميمهي که منجر به صدور جر١٠٠ون ماده يسيکم

حه يان به موجب الي شهر رامي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٩/٥/١٣٩٦ ـ ١٩٣شماره 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت دفتر«

  با سالم
 يت آقاي به طرف٩٦/٣٩٠رساند در خصوص کالسه پرونده   مياحتراماً به استحضار

  .گردد  ميل به حضورتان ارساليبه شرح ذاي  حهيال هيأت رسول صادقلو مطروحه در آن
 ٥ و ٣هاي   ماده٣ و ٤هاي   در خصوص ابطال تبصرهيت شاکيدر خصوص شکاـ ١

ده يوان مطرح گرديه قبالً در دييرساند موضوع شکوا  مي به استحضار١٣٩٥تعرفه عوارض 
  :ل صادر شده استي به شرح ذييو آرا

عمومي  هيأت  صادره از٨٨/٨٥٤ موضوع کالسه ١٠/٥/١٣٩٠ـ  ١٩٩دادنامه شماره : اوالً
ـ ٥٨٧شماره با توجه به اينکه طبق رأي : ديوان عدالت اداري که در آن اعالم شده است  

 قانون ١٠٠عمومي ديوان عدالت اداري، عنوان جريمه موضوع ماده  هيأت ٢٥/١١/١٣٨٣
شهرداري از عنوان عوارض شهرداريها که به موجب قوانين مربوط مجاز به وضع و دريافت آن 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ١٧ ماده ١٦بوده و هستند، متمايز شده و حسب بند 
، شوراي اسالمي شهر به وضع ١٣٧٥مي کشور و انتخاب شهرداران مصوب شوراهاي اسال

 مصوبه مورد شکايت نيز در همين راستا ١٨عوارض محلي مجاز است و عوارض موضوع ماده 
  .رسد تدوين و تصويب شده است، لذا مغايرتي با قانون  ندارد و قابل ابطال به نظر نمي

  صادره از٩٣/٩٥٢ موضوع کالسه پرونده ٢٦/١٢/١٣٩٤ ـ ٤٠٥دادنامه شماره : اًيثان
 ماده ١٦طبق بند :  و اسناد که در آن اعالم شده استي عمران، شهرسازيتخصصهيأت 

 کشور و انتخاب شهرداران ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١
ان زير نوع و ميين تغيـا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لواي تصو١٣٧٥مصوب 

شود از   مي وزارت کشور اعالمي دولت که از سوياست عموميآن با در نظر گرفتن س
 ٥٠ ماده ١جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهر محسوب شده و در تبصره 

 وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 
 عايت مقررات مربوطه تجويز شده است و نظر به اينکهدر اين قانون مشخص نشده باشد با ر

  قانون شهرداري در واقع و نفس االمر به منزله١٠٠هاي ماده  جرايم مندرج در تبصره
 در ي مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونيمجازات تخلفات ساختمان

 ٥٨٧ شماره يد و رأشو  مي از اعمال مجازات محسوبي ناشيوانيقت از نوع حقوق ديحق
باشد و مصوبه مورد   ميآن مؤيد زي نيوان عدالت اداري ديعموم هيأت ٢٥/١١/١٣٨٣ـ 

 با قانون ندارد و به استناد يرتي مربوط است و مغايفا عوارض قانونيد لزوم استياعتراض مف
ت ي به رد شکاي رأيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ و ١٢مواد 
  .شود  مي صادريشاک

  صادره از٨١/٤٣٩ موضوع کالسه پرونده ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧دادنامه شماره : ثالثاً
م مندرج در ينکه جراينظر به ا: دهي که در آن اعالم گرديوان عدالت اداري ديعمومهيأت 
 ينفس االمر به منزله  مجازات ساختمان  در واقعي قانون شهردار١٠٠ماده هاي  تبصره

 از ي ناشيوانيقت از نوع دي در حقينن بوده و انواع مختلف عوارض قانونمورد نظر مق
ن مذکور در يز وجوه عناوين به لحاظ تفاوت و تمايشود بنابرا  مياعمال مجاز محسوب

 مربوط است يفا عوارض قانونيد لزوم استينکه مفيگر مصوبه مورد اعتراض از جهت ايکدي
  . با قانون ندارديرتيمغا

 که در آن اشاره ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ ماده ١ه تبصر: رابعاً
ف يد، که تکلي جديک از عوارض محلي شهر و بخش جهت وضع هر ي اسالميشده شورا
 ين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برايآنها در ا

  .نديب و اعالم نماياجرا در سال بعد، تصو
 کشور ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦بند : خامساً

ف شوراها بـوده و در آن اعالم ي کـه در خصوص وظا١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب 
زان آن ير نوع و ميين تغيـا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لـوايتصو: شده است

لذا با . شود  مي وزارت کشور اعالميلت که از سو دوياست عموميبا در نظر گرفتن س
 ٣ها   ماده٣ و ٤هاي  توجه به مستندات فوق کامالً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره

 يه  مراحل قانوني بوده و کليان کامالً قانوني رامي شهردار١٣٩٥ تعرفه عوارض سا ل٥و 
باشد موضوع به تصويب  ود ميخود را طي نموده چرا که همان طور که در داليل شاکي موج
 لذا تقاضاي رد شکايت شاکي. وزارت کشور و سپس شوراي اسالمي شهر رسيده است

                 ».هاي فوق الذکر مورد استدعاست خصوص ابطال تبصرهدر
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و مستشاران و دادرسان شعب د و رؤسايوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  عمومي هيأت رأي
هاي   به شمارهيوان عدالت اداري ديعموم هيأت  و آراءيهر چند طبق مقررات قانون

 بدون مجوز ي احداثي عوارض اضافه بناها٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦ و ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧
ش آن به دو يکن افزايز شده است، لي تجو١٠٠ ماده يونهايسي و بعد از ابقاء در کميقانون
 بوده و مستند به بند يارات قانوني و خارج از حدود اختيم برابر بدون مجوز قانونيا سه و ني
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢سال 
  معاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٤٦٣/ هـشماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران وزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و مديرعامل محترم ر هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٧٦ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 شهرداري يزد ١٣٩٥ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٨ بند ابطال«
  .گردد  پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به» .مصوب شوراي اسالمي شهر يزد

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٦/٤٦٣:روندهالسه پک       ١١٧٦ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ازادي محمد آري آقا:يشاك
 ي از فصل دوم تعرفه عوارض و بها٨ بند  ابطال:موضوع شکايت و خواسته

  زدي شهر ي اسالميزد مصوب شوراي ي شهردار١٣٩٥خدمات سال 
 از فصل دوم تعرفه عوارض و ٨ ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

زد را خواستار شده ي شهر ي اسالميزد مصوب شوراي ي شهردار١٣٩٥ خدمات سال يبها
  :عالم کرده است کهن خواسته اييو در جهت تب

   با سالم و احترام«
 به شماره يازاد مالک واحد مسکونينجانب محمد آريرساند ا  مياحتراماً، به استحضار

 ١٠٨١٨ به شماره ي مسکوني دارنده پروانه ساختمان٦٣١٩/٦١/١١٨/٦١٠ يپالک ثبت
ضمن مراجعه به شهرداري درخواست گواهي عدم خالف جهت ارائه به بانک مسکن 

 تعرفه  از فصل دوم٨منظور اخذ تسهيالت بانکي نمودم که شهرداري يزد به موجب بند به 
  در اتمام عمليات ساختماني تأخير شهرداري يزد به دليل١٣٩٥عوارض و بهاي خدمات سال 

 يان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونيو پا
 است که قانونگذار به حکم مقرر ين در حاليا. ال نموده استي ر٠٢٥/٦٦٩/٣٧٦/١به مبلغ 

 در خصوص ١٣٤٧ مصوب سال ي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢در تبصره 
  .ف کرده استين تکلييت آن تعي عدم رعايمهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرا

  :زدي ي شهردار١٣٩٥ خدمات سال ي از فصل دوم تعرفه عوارض و بها٨بند 
  يساختمانهاي  د پروانهيمهلت و تمد ـ ٨ «
ر يبا ز) ي تک واحدي تجاريبه استثنا(ه ساختمانها يحداکثر اعتبار پروانه کلـ ١

  .باشد  مي سال از زمان صدور٥ متر ٢٠٠٠ش از ي سال و ب٤ متر ٢٠٠٠ تا يبنا
ر ي سال از زمان صدور پروانه و غ٢ ي تک واحديتجارهاي  حداکثر اعتبار پروانهـ ٢
  .باشد  ميديقابل تمد

 ٢ مترمربع تا ٢٠٠٠ش از يک سال و بي مترمربع تا ٢٠٠٠تا هاي  پروانهـ ١تبصره
و % ١٠ اسکلت و سقف باشد مشمول يد خواهد بود و اگر ساختمان دارايسال قابل تمد

% ٣٠و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول % ٢٠در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 
  . روز خواهد بوديان ساختميربنايعوارض ز

، مشمول ١اعتبار تبصره ان مهلت يه ساختمانها پس از پايکلهاي   پروانهـ٢تبصره
  .گردد  مي)ي قبليبا کسر مبلغ پرداخت( و عوارض صدور پروانه روز يسازضوابط شهر
ط ـول ضوابـز مشمـ ني١٣٩٣ال ـهاي صادره تا پايان س روانهـه پـ کليـ٣تبصره

  ».باشد فوق مي
ارات مرجع وضع آن ير با قانون و از حدود اختينکه تعرفه مذکور مغاي توجه به الذا با

 از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کاال و يم بخشي قانون تنظ٤خارج بوده و مطابق ماده 
خدمات توسط دستگاه اجرايي به تجويز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت 

 الزم به ذکر. باشد فه مذکور و ابطال آن مورد درخواست ميمبني بر جلوگيري از اجراي تعر
 به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ين مهم سابقاً به موجب رأياست ا



 ١٣صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 ١٣٩١ از عوارض محلي شهر شهرضا در سال ٢٠٢٤تعرفه شماره « با موضوع ١٣/٧/١٣٩٥ـ٤٧١
 در اتمام ساختمان بعد از  تأخيربرايمصوب شوراي اسالمي شهر شهرضا مبني بر تعيين عوارض 

  ».رسيدگي و تعرفه مربوط ابطال شده است» .شود  سال خالف قانون است و ابطال مي٥
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

  زدي ي شهردار١٣٩٥ خدمات سال يتعرفه عوارض و بها
  يساختمانهاي  د پروانهيمهلت و تمد ـ ٨
ر يبا ز) ي تک واحديبه استثناء تجار(ه ساختمانها ي کلحداکثر اعتبار پروانهـ ١«

  .باشد  مي سال از زمان صدور٥ مترمربع ٢٠٠٠ش از ي سال و ب٤ متر ٢٠٠٠ تا يبنا
 سال از زمان صدور پروانه و ٢هاي تجاري تک واحدي  ـ حداکثر اعتبار پروانه٢

  .باشد  ميدي قابل تمدغير
 ي مترمربع برا٢٠٠٠ش از يک سال و بي  مترمربع تا٢٠٠٠تا هاي   پروانهـ١تبصره

و % ١٠ اسکلت و سقف باشد مشمول ياگر ساختمان دارا. د خواهد بودي سال قابل تمد٢
% ٣٠و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول % ٢٠در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 

  . روز خواهد بودي ساختمانيربنايعوارض ز
، مشمول ١ان مهلت اعتبار تبصره ياز پاه ساختمانها پس يکلهاي   پروانهـ٢تبصره

  .گردد  مي)ي قبليبا کسر مبلغ پرداخت( و عوارض صدور پروانه روز يضوابط شهر ساز
  .باشد  نيز مشمول ضوابط فوق مي١٣٩٣هاي صادره تا پايان سال   کليه پروانهـ٣تبصره
 يل شهرداري تعديونهايسيمات اتخاذ شده در کميه تصمي در خصوص کلـ٤تبصره

 سال ٥حداکثر ظرف مهلت  مؤدي  از زمان پرداخت حقوقات توسط١٣٩٣ سال يز ابتداا
د يبا  مي١٣٩٥ان سال يز حداکثر تا پاي ن١٣٩٣ل قبل از ي تعديونهايسيو در خصوص کم

 ين صورت مشمول ضوابط شهرسازير ايند در غينسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نما
  ».گردد  ميروز

حه يزد بـه موجب الي شهـر ي اسالميس شـورايمـذکور، رئت يدر پاسخ بـه شکا
  :ح داده است کهي توض١٤/٩/١٣٩٦ ـ ٩٦١٠٠٢٥٠٤اره شم

  ):ص( با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد«
 ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٥٦احتراماً عطف به ابالغيه واصله از آن مرجع به شماره پرونده 

 ي اسالمي بر ابطال مصوبه شورايازاد مبني محمد آريت آقاي موضوع شکا٤/٤/١٣٩٦ـ 
 ١٣٩٥ خدمات سال ي از فصل دوم تعرفه عوارض و بها٨زد در خصوص بند يشهر 
الذکر و مستندات وضع آن  ي در خصوص عوارض فوقحاتيزد در مقام دفاع توضي يشهردار

 مصوب ي و عمران شهري قانون نوساز١٣ و ٢مستنبط از مواد : رساند  ميبه استحضار
، ساختمانها و مستحدثات واقع ي عوارض نسبت به اراضي برقراريالحات بعد با اص١٣٤٧

 ن راستايدر ا. رديپذ  مي و انجمن شهر صورتي شهر توسط شهرداريدر محدوده قانون
  :ن گونه عوارض اشاره نمودي شهر در وضع اي اسالميار شوراي اختي قانونيتوان به مبان مي

الت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  قانون تشکي٧١ ماده ١٦ـ مطابق بند ١
 تصويب ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ ماده ١ و تبصره ١/٣/١٣٧٥مصوب 

لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي 
سال بعد اقدام و جهت اجرا باشد که شورا همه ساله نسبت به تصويب عوارض  اسالمي شهر مي

در همين راستا شوراي اسالمي شهر يزد نيز در راستاي اختيار . نمايد به شهرداري ابالغ مي
قانوني حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصويب عوارض و بهاي خدمات شهرداري به صورت 

ب چنين عوارضي از نمايد، بنابراين تصوي ساالنه نموده و جهت اجرا به شهرداري يزد ابالغ مي
  .باشد سوي شوراي شهر کامالً منطبق با موازين قانوني مي

 کشور ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠به استناد ماده ـ ٢
ته انطباق ي که عوارض مصوب از طرف کمي آن، ماداميبعدهاي  هي و اصالح١٣٧٥مصوب 

ا حسب تبصره يمورد اعتراض قرار نگرفته و  از وزارت کشور يندگي به نمايدر فرماندار
 است و يا اصالح نشده است به قوت خود باقير کشور لغو يله وزين قانون به وسي ا٧٧ماده 

  .باشد  ميقابل وصول
ـ علي ايحال با توجه به خواسته خواهان به موجب مدارک ضميمه مربوطه اعتبار پروانه ٣

ـ ١٠٨١٨يازاد و شرکاء تحت شماره مسکوني صادره استنادي براي آقاي محمد آر  
 سال بوده است و ٢ با احتساب مهلت شروع عمليات ساختماني جمعاً به مدت ١٦/١/١٣٨٦

 به صورت زمين بوده ١٣٩٠ فني و عکس هوايي ملک مورد تنازع تا سال  مأمورطبق گزارشات
م نداده و با و خواهان هيچگونه اقدامي در راستاي ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجا

توجه به گزارش تخلفات ساختماني و افزايش  واحد بر خالف ضابطه، پيشامدگي غير مجاز، 
احداث بنا زائد بر تراکم در کاربري مجاز از سوي خواهان در خارج از مهلت قانوني پروانه، 

 ارجاع و منجر به صدور جريمه شده است لذا در خصوص ١٠٠موضوع به کميسيون ماده 
رساند   ريال به استحضار مي٠٢٥/٦٦٩/٣٧٦/١واهان در مورد مبناي محاسباتي مبلغ ادعاي خ

مبناي محاسباتي شمول عوارض زيربناي مسکوني ناشي از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده 
 پروانه و مصوبه مذکور نداشته و  تأخيربوده و ارتباطي با عوارض نوسازي و موارد تمديد و

  .ي و فرافکني موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداري را داردخواهان با ادعاي واه

ـ عليرغم ارائه خدمت جنبي ايمني و آتش نشاني در محدوده مورد نظر، رسيدگي ٤
 ريال مبني بر دريافت عوارض زير بناي ٠٢٥/٦٦٩/٣٧٦/١ اين قسمت از خواسته مبلغ به

در دادخواست ارسالي و ساختماني بوده نه بابت عوارض نوسازي و عمران شهري مذکور 
 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ٢٩ ماده ٢مفيد معناي موضوع مفاد اجرايي تبصره 

باشد و رسيدگي و ابطال نسبت به آن عوارض نياز   و اعتراض به مبلغ مذکور نمي١٣٤٧سال 
به به تقديم دادخواست جداگانه داشته و در نتيجه نياز به اظهار نظر ماهوي در ابطال مصو

  .باشد  شهرداري يزد نمي١٣٩٥ از فصل دوم تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ٨بند 
 هيأت ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١ ـ با عنايت به اين مهم که موضوع دادنامه تحت شماره ٥

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسالمي شهر شهرضا استنادي خواهان تعيين 
ا خالف قانون دانسته است، در صورتي که مصوب  سال ر٥عوارض در اتمام ساختمان بعد از 

 سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شايان ذکر است هيچگونه ٥شوراي اسالمي شهر يزد تا 
الزم . با اين حکم وجود ندارداي   سال ندارد ضمناً رأي وحدت رويه٥ تا مدت  تأخيرحکمي در

ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط  قانون ماليات بر ٥٠ ماده ٣به ذکر است به موجب تبصره 
به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده و 
. الزام قانوني جهت تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض از سوي شهرداريها  وجود ندارد

قتصادي، اجتماعي و فرهنگي   ساله توسعه ا٥ قانون برنامه ١٨١همچنين به موجب تبصره ماده 
جمهوري اسالمي ايران، هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوقي و عوارض شهرداريها توسط دولت 

آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است، در غير اين صورت  تأمين و قوانين مصوب، منوط به
  .بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است

وان عدالت ي ديعموم هيأت  در خاتمه از محضر قضاتت به مراتب فوقيلذا با عنا
د و با صبغه ينما يي ميه قضايجاد رويت داشته و ايشان قاطعي و نظر اي که اعالم رأيادار

نکه در صورت يت به اي شهروندان و با عناي و در نظر گرفتن منافع عموميعدالت خواه
 در کاهش بودجه ي توجهقابل تأثير مورد تقاضا قطعاًهاي  ابطال مصوبات و تعرفه

دچار اي   و توسعهي عمراني طرحهايت شهر و اجرايريها گذاشته و به تبع آن مديشهردار
  ». را داردي و صدور حکم بر رد درخواست شاکيدگي رسيگردد، استدعا  ميخدشه
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ 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

  عمومي هيأت رأي
 مصوب سال ي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢نکه در تبصره ينظر به ا

د پروانه يض بابت تمد اخذ عواري و چگونگيد پروانه ساختمانيف تمدي تکل١٣٤٧
رت با قانون و خارج ين مصوبه مورد اعتراض به علت مغاين شده است، بنابراي معيساختمان

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١زد مستند به بند ي شهر ي اسالميارات شورايبودن از حدود اخت
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

   قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقيمعاون 
  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١١٥٥/ هـشماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأت رئيس
  با سالم

مورخ  ١١٧٧ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي هيأتيك نسخه از 
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 دفترچه ٢ فصل ٢عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش  ابطال«
 مصوب شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩٤تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي 

  .گردد رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه  ». كرج شهراسالمي
   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  
  ٩٥/١١٥٥:روندهالسه پک       ١١٧٧ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  يد محمدي امي آقا:يشاك

 يد پروانه ساختمانيا تجديد ي ابطال عوارض تمد:موضوع شکايت و خواسته
 ي کرج در سالهاي خدمات شهرداري دفترچه تعرفه عوارض و بها٢ فصل ٢موضوع بخش 

   شهر کرجي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤
د پروانه يا تجديد ي ابطال عوارض تمدي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 کرج ي خدمات شهرداريعرفه عوارض و بها دفترچه ت٢ فصل ٢ موضوع بخش يساختمان
 شهر کرج را خواستار شده و در جهت ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ و ١٣٩٤ يدر سالها

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ١٤صفحه 

  يوان عدالت ادارياست محترم دي ر«
  ري خيبا سالم و دعا

ندرج در احتراماً، اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج م
 با عنوان ١٣٩٥ و ١٣٩٤ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري کرج در سالهاي ٢ فصل ٢بخش 

 به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره» عوارض تمديد پروانه ساختماني«
بر خالف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي 

  :دارم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد مقام معروض مي
 شهر کرج در خصوص يمصوبه شورا{اعتراض مورد مصوبه مشخصات: بخش اول

  :}مه کارهي نيد پروانه ساختمانهايعوارض تمد
نموده كه اي  مبادرت به تصويب مقررهاي  شوراي اسالمي شهر کرج به موجب مصوبه

ز ي تجويمه کاره را برخالف مقررات قانوني نيد پروانه ساختمانهايدطي آن اخذ عوارض تم
متن مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج مندرج در بخش دو فصل دو دفترچه : کرده است

  : به شرح ذيل است١٣٩٥ و ١٣٩٤ کرج در سال يتعرفه عوارض شهردار
  :يد پروانه ساختمانيا تجديد يعوارض تمد: ٢ فصل ٢بخش «

درخواست ) مندرج در شناسنامه ساختمان( از اتمام اعتبار  پروانه  که قبليکسان
  . گردد  ميديکسال تمدي  يد نبوده و پروانه برايند مشمول عوارض تمديد پروانه نمايتمد

درخواست تمديد ) مندرج در پروانه ساختمان(کساني که بعد از اتمام اعتبار پروانه 
گردد  قه روز بوده و پروانه براي يکسال تمديد ميعوارض متعل% ١٠پروانه را بنمايند مشمول 

  .)مرحله اول(
) ٢ و ١ يد مرحله اول بر اساس بندهايپس از  تمد(کسال ي که ظرف مدت يکسان

د پروانه يده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديان نرسي آنها به پايات ساختمانيعمل
از % ١٠زان يرحله دوم به م ميند مشمول عوارض پروانه ساختماني را نمايساختمان
د ي که درخواست تمديد و در صورتيد پرداخت نمايبا  مي متعلقه روز بوده ويعوارضها

  .باشد  مياز عوارض متعلقه به نرخ روز% ٢٠پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 
ات يل عمو جهت ادامهاند  کساني که پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننموده

 هر يل براي درصد عوارض تطو١٠د گردد مشمول يد پروانه صادره تمديبا ي ميساختمان
  . گردند  ميعوارض پروانه نشود به نرخ روز% ٥٠ش از يسال که ب
و گزارش مهندس ناظر اند  د پروانه ننمودهي در جهت تمدي که اقداميکسان
  باشدي اعتبار پروانه ساختمانات بعد از وقت مقرر در مدتي بر اتمام عملي مبنيساختمان

  ».ندي به نرخ روز پرداخت نما٤ و ٣ و ٢ ي متعلقه را بر اساس بندهايد عوارضهايبا مي
  :با عنايت به داليل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است

 که ينونقا مواد(مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني : بخش دوم
 با مصوبه رتيمغا ثيح از اعتراض جهات و ليشده و دال آن با مصوبه رتيمغا يادعا
  ):کننده  بيتصو مرجع اراتياخت از خروج و نيقوان

   اتمام ساختمان تأخيروصول عوارض تمديد پروانه ساختماني ياداليل غير قانوني بودن 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت رت با آراءيمغاـ ١

، بر اساس  اتمام ساختمان تأخيرعوارض تمديد پروانه ساختماني ياارتباط با در 
، ١٣٩٥ و ١٣٨٣، ١٣٨٠عمومي ديوان عدالت اداري در سالهاي  هيأت هاي متعدد دادنامه

 خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي ،عوارضاين نوع تعيين و دريافت 
وجه به اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ با ت. تشهرها تشخيص داده شده اس

چنين وجوهي در شهري ديگر را خالف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل 
و }  قانون اساسي٢٠ و اصل ٣ اصل ١٤بند{برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالياتي 

 ١٤مستند به ماده »  در نظام عوارضهماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يکنواختي«قاعده 
كند وقتي   نيز اقتضاء مي١٣٧٨نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال  آيين

توان  اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي
  . كرداخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد 

  
    عمومي هيأت  اتمام ساختمان در آراء تأخيرهاي عوارض تمديد پروانه ساختماني يا ابطالي
مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ

  صويبت

٣٣٦  ٢٣/١١/٨٠  
 در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره

 عوارض  وزارت کشور١٣٧٦,٥,٨ مورخ ٨٥٥٦٨,٣,٣٤,٢
وارض صدور تمديد پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن ع

  پروانه ساختماني
  وزارت کشور

٥١٥  ١٣/١٠/٨٣  
تکليف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمديد «

پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خالف قانون 
  »است

  

 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا ٢٠٢٤ابطال تعرفه شماره   ٤٧١  ١٣/٧/٩٥
   در اتمام ساختمان تأخيروص عوارض در خص ١٣٩١در سال 

شوراي شهر 
  شهررضا

وان يز از شعب دي نيي آرايوان عدالت اداري ديعموم هيأت  فوق ازيعالوه بر آرا
مابه التفاوت «ا ي» د پروانهياخذ عوارض تمد« بودن يرقانونيغ مؤيد عدالت وجود دارد که

 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١٥١مانند دادنامه شماره . (باشد  مي»صدور پروانه
وان ي شعب ديي قضاي مجموعه آرا٤٢ مندرج در صفحه يوان عدالت اداري د٣٢شعبه 

  )هي پژوهشگاه قوه قضائيعدالت ادار
 اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد  تأخيراي يد پروانه ساختمانيعوارض تمدـ ٢

  :خالف قانون است
 مندرج در آن بدون س از اتمام مهلتعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پت

نتيجتاً مفهم وصول   کهعوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان احتساب و کسر 
ه ذکر است . شدبا اختيارات مي  دودـباشد مغاير قانون و خالف ح عوارض مضاعف مي الزم ـب

زارت کشور  و١٧/٢/١٣٦٩ ـ ٣٤/٣/١/٣٩٠٠اره ـورالعمل شمـ دست)ب (دــ بن٣در تبصره 
که داراي پروانه ساختماني ) مجتمع ـ تک واحدي( مقرر شده که مالکين واحدهاي مسکوني

باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار  مي
تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني 

عدم امکان وصول عوارض مضاعف يا  مؤيد هاي ذيل به طور کلي دادنامه. بودواهند معاف خ
  :توان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت مالک گرفت مجدد است که مي

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ٩/١١/١٣٨٦ ـ ١٢٩٩دادنامه 
 ١٥٢٧ يل ا١٥٠١ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعموم هيأت يبه موجب رأ

 اخذ عوارض مجدد ٢/٢/١٣٩٢ ـ ٨٨ ي ال٦٦ به شماره يعموم هيأت ي و رأ٢٤/٩/١٣٩٣ـ 
  . مختلف ممنوع استي شوراهايتحت هر عنوان از سو

  .٢٤/٩/١٣٩٣ مورخ يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ١٥٢٨دادنامه 
 وانيد يعموم هيأت ٢٩/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٠٨ و ١٨٠٥ تيلغا ١٧٩٦ شماره يرأ
  .ياراد عدالت

  .يادار عدالت وانيد يعموم هيأت ١٨/٣/١٣٩٥ ـ ٢١٠ شماره دادنامه
در هنگام  يزان مقرر قانون نوسازيمازاد بر م ،ف به اخذ مابه التفاوت عوارضيتکلـ ١

س از اتمام مهلت  در اتمام آن، پ تأخيرا در صورتي يد پروانه ساختمانيدرخواست تمد
 :مقرر در پروانه خالف قانون است

 مقرر شده ١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ٢٩ ماده ٢ تبصره مطابق
شود بايد حداکثر مدتي که  ساختماني که از طرف شهرداريها صادر ميهاي  در پروانه«: است که

براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر 
ساختمان خود را به اتمام برسانند ها  ند بايد ظرف مدت مقرر در پروانهکن اقدام به ساختمان مي

هم ناتمام  و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز
بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان 

دو سال قبل مأخذ  اقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابرهمچنان ناتمام ب
نظر به اين که مقنن به شرح تبصره ياد شده » ...دد درصد بالغ گر٤افزايش خواهد يافت تا به 

در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تکليف کرده است، 
 يا تمديد  در اتمام ساختمان تأخيري اسالمي شهر که طي آن براي شوراه مصوبهر نوعبنابراين 
مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات اين مصوبه ، نمايد سال عوارض تعيين ٥ بعد از پروانه

اي که قانون بايد به گونه{يکي از اصول حاکم بر قانون اين است که. مرجع وضع آن خارج است
 معلوم و مشخص نيست که چرا اين امر در خصوص} .را شودنوشته شده و مورد نظر بوده اج

  ! گردد عوارض رعايت نميمؤديان 
  : دفترچه تعرفه عوارضيرقانونيموارد غ«

 مدت دو يگان برايد راي و عمران شهر، تمدي قانون نوساز٢٩ ماده ٢وفق تبصره 
 که مصوبه ين مدت خالف قانون است، در حاليسال خواهد بود لذا اخذ هر گونه وجه در ا

  !رديد به آن تعلق بگيهم عوارض تمد% ٢٠ت نکرده و ممکن است تا ين را رعايا
ان درخواست يک مي، تفکي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢مستند به تبصره 

  . استيقبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانون
د يزان عوارض تمدي، ميران شهر و عمي قانون نوساز٢٩ ماده ٢بر اساس تبصره 

  ! درصد٥٠ درصد باشد نه ٤د يتاً باينها
 ضمائم يساختمانهايي که نماسازي آنها در کليه سطوح تکميل و اجرا شده، تمام

آوري گرديده و موانع الزم جهت ورود و خروج افراد غيراساسي متصل به ساختمان جمع
نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان در ها  متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجره

 ديا عوارض تمدي در تکميل ساختمان سازي  تأخيرتمام شده محسوب و مشمول عوارض
  ».ستيح نيلذا مالک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صح. باشند نمي

ز قانون يد به تجوين و اخذ عوارض بايين را افزود که تعيد ايدر ادامه مطلب فوق با
 ماده ٣ و تبصره ۱۳۸۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۴ ماده. (باشد
 نظام ير و ارتقايد رقابت پذي قانون رفع موانع تول٥٩ماده )  قانون برنامه پنجم توسعه٦٢
  مقرر٣٠/٢/١٣٩٤ ـ ٧٧٧ ي مندرج در روزنامه رسم١/٢/١٣٩٤ کشور مصوب يمال



 ١٥صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از درخواست يا دريافت وجه مازاد ...«: دارد مي
همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، » .صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است

لذا امري که برخالف قانون . نامه و دستورالعمل مغاير شرع است دريافت وجه با تجويز آيين
 ـ ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠ه شماره همچنين شوراي نگهبان در نام. باشد برخالف شرع نيز هست

چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانوني وجود نداشته باشد :  اعالم کرده است که٢٩/٣/١٣٩٠
 ١٣/٨/١٣٧٨ ـ ٥٦٢١/٢١/٧٨نظريه شماره از سوي ديگر . باشد خالف موازين شرع مي

شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خالف 
برخالف قانون  مؤدي توان مغايرت عوارض مأخوذه از به همين علت مي. شود ي ميشرع تلق

. نوسازي و عمران شهري با شرع، از اين بعد استداللي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد
باشد نه ادعاي خالف شرع بودن مصوبه  البته تبيين اين امر از باب تشحيذ اذهان قضات مي

با عنايت به مراتب فوق دريافت . ال مصوبه به شوراي نگهبان باشدکه نياز به طي مراحل ارس
وجه يا بخشي از اراضي اشخاص به نحو رايگان به عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني و يا 

  .مل قانوني استفاقد مح... مانند عوارض مشارکت و هر عنوان ديگر 
يوان عدالت اداري مبني عمومي د هيأت  ذكر شده ازيگر با عنايت به آراي دياز سو

 قانون ٤ماده ل واحد، اخذ وجوه مذكور بر خالف يبر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تبد
با توجه به حکم ن يهمچن. باشد  مي نيز١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت سال تنظيم 
ران ي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور٦٢ ماده ٣تبصره  مقرر در

 مازاد بر حکم ،ا خدماتيافت هرگونه وجه، کاال يت دري بر ممنوعي مبن١٣٨٩ل مصوب سا
ل ي اخذ عوارض تبداد شده،ين يخدمات توسط مراجع مذکور در قوان مقنن در قبال ارائه

 در هر حال .لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست .واحد خالف قانون است
ز اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده ا آمره مشعر بر الزام يوضع قاعده

  .از قبل قانونگذار دارد مأذون ايالت و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و يتسه
 نگهبان در پاسخ به نامه شماره يشوران نکته الزم است که ي ذکر ايبه طور کل

 ٩٤٨٦/٣٠/٨٣ه شماره ي نظري طيوان عدالت ادارياست دي ر٢٦/٩/١٣٨٣ـ٤١ ـ د/١٨١٧٥
ب يز تصويده و نـه ابطال شـمصوب ياجرا«د کن  مين اظهار نظري چن٧/١١/١٣٨٣ـ 

د ـ که موجب ابطال است مانني بر همان مالکيا مبتنـيا همان مضمون و ـباي  ـهمصوب
 يريه تفسير خالف نظرـد بوده و بيدون اخذ مجوز جدـ و بيوز قانونـدم وجود مجـع

  همان طور که مالحظه».باشد  مي نگهبانيورا ش١٨/٢/١٣٨٠ ـ ١٢٧٩/٢١/٨٠شماره 
 که با همان مضمون مصوبه يدي نگهبان صراحتاً اعالم نموده مصوبه جدي شورا،دگرد مي

ب باطل يخ تصوي که موجب ابطال شده از تاري بر همان مالکيا مبتني يابطال شده قبل
 يوان عدالت اداريون د قان٩٢ن است که وفق صدر ماده يمگر نه ا. دباش  ميبوده و فاقد اثر

 هيأت يرأ مفاد تيرعا شود، ابطال يعموم هيأت دراي  مصوبه  چنانچه١٣٩٢سال 
 قانون ٣٠٣ و ٣٠٢ و ٣٠١گر مواد ي دياز سو. است يالزام ،يبعد مصوبات در يعموم
  .ها و شوراها بر موضوع حاکم استي شهردارياز سو» أکل مال به باطل« و قاعده يمدن

عوارض مذکور از شهروندان کرج بسيار گزاف بوده و اجحافي است در از آنجا که اخذ 
نامه وضع و وصول عوارض   آيين١٤ماده ) د(و ) ث(، )ت(حق آنها الزم به ذکر است از بندهاي 
تناسب عوارض در هر محل با « با عناوين و قواعد ١٣٧٨توسط شوراهاي اسالمي شهرها سال 

 رأيدر .  اجحاف در تعيين عوارض قابل استنباط است، قاعده عدم»توليدات و درآمد اهالي
ابطال مصوبات دويست و سي و  با موضوع ١٩/٥/١٣٩٥ـ ٣٤١ و ٣٤٠ي شماره عمومهيأت 

شماره هاي   شوراي اسالمي شهر شيراز موضوع نامه٩/١١/١٣٩٠سومين جلسه علني مورخ 
يراز از  شوراي اسالمي شهر ش١١/١١/١٣٩٠ش الف س ـ /٢٦٤٤٤ش الف س و /٢٦٣٧٣

دبير شوراي نگهبان به  قائم مقام« :آمده} بهاء هزينه خدمات عمومي شهر {تاريخ تصويب
موضوع مصوبه دويست « اعالم کرده است که ٣/٧/١٣٩٢ـ ٥١٨٢٩/٣٠/٩٢موجب نامه شماره 

 ٢٦٣٧٣ و مصوبه شماره ٩/١١/١٣٩٠و سي و سومين جلسه شوراي اسالمي شهر شيراز مورخ 
فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و  ٢٧/٦/١٣٩١ سه مورخ در جل١١/١١/١٣٩٠ـ 

اصل جعل عوارض در خصوص  :ددگر بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل اعالم مي
مورد خالف موازين شرع شناخته نشد و در موردي که مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد 

چنان که » .تالحه قضايي اسباشد، که تشخيص مصداق با مراجع ص خالف موازين شرع مي
  . گردد يکي از داليل بطالن عوارض اجحاف در تعيين آنها است مالحظه مي

عمومي ديوان  هيأت  مستلزم اقدام اعضاييرقانونين وجوه غي از اخذ ايريلذا جلوگ
 مبني بر ابطال ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣عدالت اداري بر اساس ماده 

ي وان عدالت اداري قانون د٩٢نکه اعمال ماده يضمن ا. باشد  ميويبمصوبه از زمان تص
 ١٧٤ مادهبه عالوه مستنداً به .  کرج گرددي شهر و شهرداري شورايتواند مانع از تجر مي

ر مراجع يها و ساي و شهرداري اسالمي شوراها١٣٨٩ ماه يقانون برنامه پنجم توسعه د
ها يدار شهرداري پاين نظام درآمدهايق تدويز طران سال اول برنامه ايربط موظفند تا پايذ

  :ديمال اقدام ني ذياهاستيبا اعمال س
 از يها از عوارض بر امالک به عوارض ناشيل عوارض موضوع درآمد شهرداريتبد ـ ج

 نحوه وضع و وصول عوارض يي اجرانامه آيين ٥ن به استناد ماده ي همچنمصرف و خدمات

 در نظام عوارض سراسر يکنواختيجاد ي ا١٣٧٨ل  شهرها ساي اسالميتوسط شوراها
گر و در نظر داشتن آنها در ي ديشهرهاهاي  ين عمل به ابطاليکشور الزم است بنابرا

ن به استناد بند يهمچن. رديد مورد توجه قرار بگيب عوارض بايشنهاد تصويا پيمصوبات و 
از جمله » وارضه در نظام عي و وحدت رويهماهنگ« مذکور نامه آيين ١٤ماده ) ج(
 راجع به عوارض يريم گي دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمي عمومياستهايس

در بند » ي قانون اساس٣ض عوارض بر اساس اصل يوضع بدون تبع«. نديآن را مراعات نما
 دولت در ياستهايدر نظر داشتن س.  فوق الذکر مستند شده استنامه آيين ١٤ماده ) ش(
د و يتوجه داشتن به رشد تول«و »  وضع عوارض بر اقتصاد محليت تبعتوجه به اثرا«

 يموضوع بندها» دي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليدي توليگسترش واحدها
 قانون رفع ٥٩ و ماده ١٣٧٨ وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال نامه آيين ١٤ماده 

افت وجه مازاد بر عوارض يا دريدرخواست «دارد   مي که مقرر١٣٩٤د سال يموانع تول
د مانع از وضع و وصول يبا» .تها ممنوع اسي بعد از صدور پروانه توسط شهرداريقانون

  .د پروانه باشدي مانند تمديعوارض
کرج در خصوص  شهر ي اسالميشوراهاي  ن که مصوبهيبنا به مراتب و نظر به ا

ذا ـ، لباشد  ميرات آن شوراايدود اختـخارج از حد پروانه خالف قانون و يعوارض تمد
 ١٣٩٢ سال يوان عدالت اداري قانون د٩٢  و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣مستنداً بـه مواد 

 يرقانوني از اخذ عوارض غيري شهر کرج و جلوگي اسالمي ابطال مصوبات شوراياستدعا
  ».يب و خارج از نوبت دارم کرج را از زمان تصويشهردار

  :ر استياعتراض به قرار ز مورد يمتن تعرفه در قسمتها
  ٢ فصل ٢بخش 

  :١٣٩٤عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال 
درخواست ) مندرج در شناسنامه ساختمان(ـ کساني که قبل از اتمام اعتبارپروانه ١  «

  .گردد تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يک سال تمديد مي
درخواست ) مندرج در شناسنامه ساختمان( بعد از اتمام اعتبار پروانه  کهيکسانـ ٢  

 .گردد عوارض متعلقه روز بوده و پروانه يک سال تمديد مي% ١٠تمديد پروانه را بنمايند مشمول 
  )مرحله اول(

 ١ يد مرحله اول بر اساس بندهايپس از  تمد(ک سال ي که ظرف مدت يکسانـ ٣  
د پروانه يده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديان نرسيها به پا آنيات ساختمانيعمل) ٢و 

از % ١٠زان ي مرحله دوم به ميند مشمول عوارض پروانه ساختماني را نمايساختمان
د ي که درخواست تمديد و در صورتيست پرداخت نمايبا  مي متعلقه روز بوده ويعوارضها

  .باشد  ميعوارض متعلقه به نرخ روزاز % ٢٠پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 
اند و جهت ادامه   نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهدي که پس از دو بار تمديکسانـ ٤

ل يعوارض تطو% ١٠د گردد مشمول يست پروانه صادره تمديبا ي ميات ساختمانيعمل
  . گردند  ميعوارض پروانه نشود به نرخ روز% ٥٠ش از ي هر سال که بيبرا

اند و گزارش مهندس ناظر  يد پروانه ننموده در جهت تمدي که اقدامينکسا ـ ٥
  باشديات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني بر اتمام عملي مبنيساختمان

  .ندي به نرخ روز پرداخت نما٤ و ٣ و ٢ ي متعلقه را بر اساس بندهايست عوارضهايبا مي
ه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در د پرواني صرفاً درخواست تمدـ١تبصره

 موظفند ظرف مدت يده مالک عمل نبوده لذا مالک و شهرداري گرديرخانه شهرداريدب
  .نديد پروانه اقدام نماي روز نسبت به تمد٣٠

 سال شروع به ساخت ٥ بعد از مدت يخ صدور پروانه ساختماني که از تاريکسان ـ ٦
د پروانه عالوه يند مشمول عوارض تجدي بنماياختماند پروانه سي درخواست تمداند کردهن

 يباشند و عل  ميعوارض صدور پروانه به نرخ روز% ٥٠زان ي به مي پرداختيبر عوارض قبل
عوارض صدور % ١٠٠د از يد پروانه نباي و عوارض تمدي عوارض قبليالقاعده کل پرداخت
  .شتر باشديپروانه به نرخ روز ب

افتن ساختمان يان ي پاي که برايد حداکثر مدتي بايساختمانهاي  در پروانهـ ٧
 ين مدت در ساختمانهاي است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر ايضرور
  ».يشتر باشندد از دو سال بي نبايمعمول

  ٢ فصل ٢  بخش 
  :١٣٩٥  عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال 

مندرج در شناسنامه  (يات ساختمانيتبار شروع عمل که قبل از اتمام اعيکسانـ ١«
ک ي يد نبوده و پروانه برايند مشمول عوارض تمديد پروانه نمايدرخواست تمد) ساختمان
  .گردد  ميديسال تمد
مندرج در شناسنامه  (يات ساختماني که بعد از اتمام اعتبار شروع عمليکسانـ ٢

عوارض متعلقه روز بوده و % ١٠شمول ند ميد پروانه را بنمايدرخواست تمد) ساختمان
  )مرحله اول.(گردد  ميديک سال تمديپروانه 
 ١ يد مرحله اول بر اساس بندهايپس از  تمد(ک سال ي که ظرف مدت يکسانـ ٣

د پروانه يده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديان نرسي آنها به پايات ساختمانيعمل) ٢و 



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ١٦صفحه 

از % ١٠زان ي مرحله دوم به مي پروانه ساختمانند مشمول عوارضي را نمايساختمان
د ي که درخواست تمديد و در صورتيست پرداخت نمايبا  مي متعلقه روز بوده ويعوارضها

  .باشد  مياز عوارض متعلقه به نرخ روز% ٢٠پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت 
و جهت ادامه اند  ودهـ کساني که پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننم٤

عوارض تطويل % ١٠پروانه صادره تمديد گردد مشمول  بايست عمليات ساختماني مي
  . گردند عوارض پروانه نشود به نرخ روز مي% ٥٠براي هر سال که بيش از 

و گزارش مهندس ناظر اند  د پروانه ننمودهي در جهت تمدي که اقداميکسان ـ ٥
  باشدي بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماناتي بر اتمام عملي مبنيساختمان

  .ندي به نرخ روز پرداخت نما٤ و ٣ و ٢ ي متعلقه را بر اساس بندهايست عوارضهايبا مي
د پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار که ثبت در يصرفاً درخواست تمد ـ١تبصره

 موظفند ظرف مدت يده مالک عمل نبوده لذا مالک و شهرداري گرديرخانه شهرداريدب
  .نديد پروانه اقدام نماي روز نسبت به تمد٣٠

اند   نکردهسال شروع به ساخت ٥ بعد از مدت که از تاريخ صدور پروانه ساختماني ـ  کساني٦
درخواست تمديد پروانه ساختماني بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه عالوه بر عوارض قبلي 

باشند و علي القاعده کل پرداختي   پروانه به نرخ روز ميعوارض صدور% ٥٠پرداختي به ميزان 
  .عوارض صدور پروانه به نرخ روز بيشتر باشد% ١٠٠عوارض قبلي و عوارض تمديد پروانه نبايد از 

افتن ساختمان يان ي پاي که برايد حداکثر مدتي بايساختمانهاي  در پروانهـ ٧
 ين مدت در ساختمانهاي که حداکثر ا است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردديضرور
  ».شتر باشنديد از دو سال بي نبايمعمول

حه شماره ي شهر کرج به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢/٥/١٣٩٦ ـ ٢٠٣٢/٩٦/٣٠/٤
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ر دفتر محترميمد«

  هيحه دفاعيال: موضوع
  کميسالم عل

 يت آقاي موضوع شکا٢٧/٣/١٣٩٦ ـ ٩٥/١١٥٥ه شماره ياحتراماً، بازگشت به ابالغ
د پروانه ي کرج به خواسته ابطال عوارض تمدين شورا و شهرداريه اي عليد محمديام

 ي کرج در سالهاي موضوع بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداريساختمان
همان گونه که : رساند  مي به استحضاريونت مهلت مقرره قاني و با رعا١٣٩٥ و ١٣٩٤

 مقررات ماده يت مذکور در اجراي داللت دارد بدواً مقرر بود که شکاييسوابق پرونده قضا
 و به موجب مکاتبات شماره يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢
 يلت اداروان عداي ديعموم هيأت  در١٠/٢/١٣٩٦ ـ ٩٥/١١٥٥ و ٤/٢/١٣٩٦ ـ ٩٥/١١٥٥

 مشخص يوان عدالت اداري ديعموم هيأت  موضوع در دفتريمطرح گردد که بعد از بررس
ت مذکور از يوان نداشته لذا شکاي ديعموم هيأت  با آراءيرتيت مغايد موضوع شکايگرد

ن ي شده است که بر اي از طرق عاديدگي خارج و مقرر به رس٩٢دستور کار موضوع ماده 
  :گردد  ميميل به حضور تقديش ذ بخ٤ات در ياساس دفاع

  جاد نظم در شهري جهت ايد پروانه ساختماني اخذ عوارض تمديضرورت عملـ ١
  يد پروانه ساختماني اخذ عوارض تمديارائه مستندات قانونـ ٢
  ن شوراي در دادخواست با مصوبه ايعدم تعارض آراء استنادـ ٣
  ي و عمران شهريز قانون نوسا٢٩ ماده ٢عدم تعارض مصوبه با تبصره ـ ٤
  :جاد نظم در شهري جهت ايد پروانه ساختماني اخذ عوارض تمديضرورت عمل. ١

 ١٩/٨/١٣٧١د شـ  ١٦٥٥ مصوبه شماره ٦  همان گونه که استحضار داريد حسب بند 
شوراي عالي اداري، پروانه ساختماني به عنوان سند رسمي تلقي شده و هرگونه دخل و تصرف 

ود و بر اين اساس پروانه ساختماني داراي مهلت اعتبار مشخص و ش در آن جرم محسوب مي
مندرج در آن بوده که مالکين مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عمليات 
ساختماني اقدام نمايند حال اگر مالک در مهلت قانوني نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام 

 و بي اعتبار بودن آن، امکان ادامه مسير و تکميل بنا وجود ننمايند به دليل اتمام مهلت پروانه
نداشته که وزارت کشور و شوراي اسالمي شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکين 
و اتمام عمليات ساختماني نسبت به وضع عوارض تمديد پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه 

  .دک اقدام نموده اندساختماني آن هم با عوارض بسيار کم و ان
  :يد پروانه ساختماني در وضع و اخذ عوارض تمديمستندات قانون. ٢
عوارض هاي   مستحضر هستند تعرفهيوان عدالت اداريهمان گونه که قضات دـ ٢ـ١

 ٣٥ ماده ١ شهر به استناد بند ي اسالميل شوراهايها قبل از تشکيمورد عمل شهردار
ها وضع و پس ي قانون شهردار٣٠ل ماده يور و بند ذ کشي اسالميالت شوراهايقانون تشک

ن يد که بر ايگرد  ميها ابالغين، جهت اجراء به شهرداري امر مسلمينده وليذ نماياز تنف
 مبادرت ١٠/٨/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 

هم اکنون در کل کشور در  نموده و مصوبه مذکور يد پروانه ساختمانيبه وضع عوارض تمد
  .ندينما  مي شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقداميحال اجرا و تمام

 ١٣/٨/١٣٧١ مصوبه مورخ ٢٢ر کشور و بند ي دستورالعمل وزيدر راستاـ ٢ـ٢
 به شرح يد پروانه ساختمانين شورا نسبت به وضع عوارض تمدي اي اداري عاليشورا

 که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ياست به نحوت اقدام کرده يمصوبه موضوع شکا
افت يد لذا پروانه صادره، بدون دريد پروانه نماي مبادرت به ارائه درخواست تمديساختمان

د نوبت اول يگردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمد  ميديک سال تمديوجه و به مدت 
 درصد عوارض صدور ١٠فاً د مرحله دوم بوده و صريبه اتمام نرسد مشمول عوارض تمد

  .گردد  ميد پروانه محاسبه و اخذي به عنوان عوارض تمديپروانه ساختمان
 ٣٠ها، ماده ي قانون شهردار٤٥ ماده ٨،  بند ٥٥ ماده ٢٦صرف نظر از آن بند ـ ٢ـ٣
 ١ کشور، بند ي اسالميالت شوراهاي قانون تشک٣٥ ماده ١ها، بند ي شهرداري مالنامه آيين
ن مصوب سال ي دولت در مصرف آن در موارد معي از درآمدهايون وصول برخ قان٤٣ماده 
 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦، بند ١٣٦٩

 ي اسالمي داللت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورا١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 
  .شهر در وضع عوارض مذکور دارد

 يعموم هيأت ٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٣٦ض مصوبه شورا با دادنامه شماره عدم تعارـ ٣ـ١
  :يوان عدالت اداريد

ت پرونده فوق، يهمان گونه که مفاد دادنامه مذکور داللت دارد، موضوع شکا) الف
 که مستند  ي وزارت کشور بوده در حال٨/٥/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨ابطال مصوبه شماره 

 بوده که ١٠/٨/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩ به شماره يگرين شورا مصوبه ديوضع عوارض ا
  .باشد  ميهم اکنون الزم االجرا و در تمام کشور در حال اجرا

 ساختمان به اتمام رسيده است، ١٣٧٣در متن شکواييه ادعا شده است که در سال ) ب
حال آن که شهرداري در زمان صدور گواهي پايان ساختمان، مطالبه عوارض ساختمان به نرخ 

  .باشد نمايد که موضوع شکايت حاضر اخذ عوارض در زمان صدور پايانکار نمي روز را مي
د پروانه ين و عوارض تمديشي، عدم محاسبه عوارض پيعموم هيأت يموضوع رأ) ج

 مالک ي قبلي شهر کرج با لحاظ وجود پرداختي اسالمي که مصوبه شوراياست در حال
  . وجود ندارديعموم هيأت يمصوبه شورا و رأن ي بين وصف تعارضيده که با ايوضع گرد
 يعموم هيأت ١٣/١٠/١٣٨٣ ـ ٥١٥ شماره يعدم تعارض مصوبه شورا با رأـ ٣ـ٢

  :يوان عدالت اداريد
 وزير ٤/١٢/١٣٧٠ـ  ٣٨٧٠٥مفاد بند ج دادنامه مذکور داللت بر ابطال دستورالعمل شماره 

و به هيچ عنوان در ماهيت مصوبات داشته ) قواعد شکلي(کشور به دليل عدم رعايت تشريفات 
حکمي ندارد که تعارض آراء معنا و مفهوم پيدا کند، همچنين در ساير بندها نيز شکايت شاکي 

  .مردود اعالم گرديده و بر اين اساس دادنامه مذکور تعارضي با مصوبه اين شورا ندارد
 يمعمو هيأت ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١ شماره يعدم تعارض مصوبه شورا با رأـ ٣ـ٣

  :يوان عدالت اداريد
 به عوارض  راجع قانون نوسازي٢٩ ماده٢گونه که مفاد رأي مذکور داللت دارد تبصره همان

مقيد در تبصره مذکور يعني عوارض نوسازي بوده و عوارض موضوع مصوبه شوراي اسالمي شهر 
ده  ما٢کرج خروج موضوعي از عوارض نوسازي داشته و شهرداري کرج حکم مقيد در تبصره 

دهد و اين رأي   قانون نوسازي را عيناً در زمان محاسبه عوارض نوسازي مالک عمل قرار مي٢٩
 با مصوبه شوراي اسالمي شهر ندارد ضمن آن که در بند الف رأي مذکور، به صراحت ضيتعار

 وزارت کشور مغايرت با قانون و شرع ٤/١٢/١٣٧٠ـ  ٣٨٧٠٥اعالم شده است که مصوبه شماره 
  .رسد بند الف و ج رأي مذکور داراي تعارض اساسي است به نظر ميندارد که 
  :ي قانون نوساز٢٩ ماده ٢عدم تعارض مصوبه با تبصره ـ ٤

 از دادخواست خود ادعا نموده است که مصوبه موضوع يگري در قسمت ديشاک
 يباشد در حال  مي در تعارضي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢ت با تبصره يشکا
 و در يتبصره مذکور در قانون نوساز: اوالً. ديمان گونه که فوقاً به حضور اعالم گردکه ه

 هستند ي صرفاً امالک٢٩ ماده ٢ق تبصره يمصاد: اًيثان.  استيمقام  وضع عوارض نوساز
 ي از شهرداري شهر واقع که مبادرت به اخذ پروانه ساختمانيدانها و معابر اصليکه در م

 يات ساختماني نسبت به اتمام عملي مدت مقرر در پروانه ساختمان که درينموده در حال
 شده است لذا ي شهريماين اقدام نامبردگان موجب برهم زدن سياقدام نکرده و ا

ن گونه امالک نموده که ي مضاعف در خصوص ايقانونگذار مبادرت به وضع عوارض نوساز
 شهر اقدام يانها و معابر اصلدي در بر ميات ساختمانيعتر نسبت به اتمام عمليهرچه سر

 يز تماميث نين حي ندارد که از ايد پروانه ساختماني با تمدين بند ارتباطيند و اينما
د ي از تمدي خروج موضوعي ماده قانون نوساز٢ به تبصره ي و استناد ويات شاکيدفاع

 ي استدعا مربوطه لذاي وجه بودن دعوايبا توجه به مراتب فوق و ب.  دارديپروانه ساختمان
 ي آقايل شهرداريضمناً مشاور و وک.  را دارديت شاکي و صدور حکم بر رد شکايدگيرس
 پرونده اداء يريگي جهت پينده حقوقي نماينيداحمد حسي سي و آقاين پناهيرحسيام

  ».گردند ي ميل صورتجلسات به حضور معرفيحات و امضاء ذيتوض
ز در خصوص ابطال عوارض تمديد آقاي اميرحسين ايزدپناهي وکيل شهرداري کرج ني

ـ ٩٥/١١٥٥پروانه ساختماني به موجب اليحه شماره    : اعالم کرده است که١٤/٨/١٣٩٦ 



 ١٧صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

  کميسالم عل«
 ٩٥/١١٥٥احتراماً، با تقديم وکالت تفويضي از جانب شهرداري کرج در پرونده کالسه 

ماني و در جهت موضوع شکايت آقاي اميد محمدي دائر بر ابطال عوارض تمديد پروانه ساخت
  :رساند رد شکايت مطروحه به استحضار مي

 و ٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٣٦شماره هاي  ت مطروحه به استناد تعارض با دادنامهيشکاـ ١
 مطرح شده يوان عدالت اداري ديعموم هيأت ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١ و ١٣/١٠/١٣٨٣ ـ ٥١٥

 ابطال مصوبه ي در راستا٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٣٦دادنامه شماره :  که اوالًياست در حال
 مصوبه ي وزارت کشور مطرح شده است از طرف٨/٥/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨شماره 

 با مصوبه ابطال شده در پرونده فوق ي ارتباطيد پروانه ساختمانيموضوع اخذ عوارض تمد
  :گردد  ميحه به حضور اعالمين الي ا٥ و ٤ ـ ٣ـ ٢ شماره يندارد که شرح آن در بندها

ز داللت بر ابطال يوان ني ديعموم هيأت ١٣/١٠/١٣٨٣ ـ ٥١٥دادنامه شماره ) ب
ل عدم ير کشور داشته که آن هم به دلي وز٤/١٢/١٣٧٠ ـ ٣٨٧٠٥دستورالعمل شماره 

 اخذ ي با مصوبات قانونيز ارتباطيده و موضوع مذکور ني صادر گرديفات شکليت تشريرعا
  . ندارديد پروانه ساختمانيعوارض تمد

 ٢ز موضوع تبصره يوان ني ديعموم هيأت ١٣/٧/١٣٩٥ ـ ٤٧٤دادنامه شماره ) ج
 بوده ي که تبصره مذکور صرفاً ناظر به عوارض نوسازي است در حالي قانون نوساز٢٩ماده 

  . استيد پروانه ساختمانيو منصرف از عوارض تمد
ـوان عدالت ي ديعمومـ هيأت د، آراءيهمان گونـه کـه بـه حضور اعالم گـردـ ٢

 نـدارد يـد پروانه ساختماني بـا عوارض تمديچگونه ارتباطي هياستناد شاک مورد يادار
 ١٠/٨/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩چرا کـه اخذ عوارض مذکور مستند به بخشنامه شماره 

  .ر کشور بوده که مصوبه مذکور در تمام کشور الزم االجرا استيوز
 نامه آيين ٣٠ها، ماده ي قانون شهردار٤٥ ماده ٨، بند ٥٥ ماده ٢٦ بند ياز طرفـ ٣

ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ کشور، بند ي اسالميهاي شهرداريمال
 داللت بر ي اداري عالي شورا١٣/٨/١٣٧١ مصوبه مورخ ٢٢ کشور و بند ي اسالميشوراها

 ي شهر کرج در راستاي اسالميمجاز بودن اخذ عوارض مذکور دارد که مصوبه شورا
  .صادر شده استن فوق يقوان

در پروانه ساختماني مهلت شروع  مستحضر هستند کننده گونه که قضات رسيدگي ـ همان٤
بناهاي شود و دليل اين امر ضرورت ايجاد انضباط شهري و اتمام  و اتمام پروانه ساختماني درج مي

کاره در مهلت مقرره قانوني است که ضمانت اجراي تحقق چنين امري در  در حال ساخت و نيمه
  . استمستندات قانوني فوق پيش بيني و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني عنوان شده

ر کشور، اخذ ي وز١٠/٨/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/١/١٤٦٧٩ در بخشنامه شماره ياز طرف ـ ٥
س محاسبه عوارض روز با عوارض تفاضل عوارض متعلقه بر اسا(مابه التفاوت عوارض 

قابل وصول اعالم شده که شوراي اسالمي شهر کرج بر اساس مصوبه ) پرداخت شده قبلي
موضوع شکايت، مبادرت به وضع عوارض مذکور کرده است، حتي مصوبه شوراي اسالمي شهر 
 کرج در خصوص تمديد سال اول، هيچ گونه وضع عوارض ننموده، بلکه تفاضل عوارض از سال

  .دوم به بعد مورد نظر قرار گرفته است که اين امر کامالً جنبه ارفاقي به نفع مالکين دارد
 ي کشور و از طرفيهاي کل شهرداريت پرونده برايبا توجه به مراتب فوق و اهم

نجانب در ي لذا خواهشمند است دستور به امکان حضور ايحات شفاهيضرورت ارائه توض
                         ».ييد موافقت فرمايت شفاهحاي و ارائه توضيدگيجلسه رس
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
  عمومي هيأت رأي

 ١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ٢٩ ماده ٢نظر به اينکه در تبصره 
تکليف تمديد پروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين 
شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود 

 قانون ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١رات شوراي اسالمي شهر کرج مستند به بند اختيا
  .شود مي ابطال ١٣٩٢دالت اداري مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ع

  معاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                          ٩٥/٣٥٥ شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميهيأت رئيس 
  با سالم

مورخ  ١١٧٨ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات ٢فه شماره فراز سوم از تذكر ذيل تعر ابطال«
جهت درج در روزنامه  ». مصوب شوراي اسالمي شهر مالرد١٣٩٥شهرداري مالرد در سال 

  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل

  
  ٩٥/٣٥٥:روندهالسه پک       ١١٧٨ :مهماره دادناش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي
  ينيان زي حمزه شکري آقا:يشاك

از ) ٢(ل تعرفه شماره ي ابطال فراز سوم از تذکر ذ:موضوع شکايت و خواسته
 ي مصوب شورا١٣٩٥ مالرد در سال ي خدمات شهرداريدفترچه تعرفه عوارض و بها

  رد شهر مالياسالم
ل تعرفه شماره ي ابطال فراز سوم از تذکر ذي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 مصوب ١٣٩٥ مالرد در سال ي خدمات شهردارياز دفترچه تعرفه عوارض و بها) ٢(
خ ي از تاريافت عوارض صدور پروانه ساختماني شهر مالرد در خصوص دري اسالميشورا
  :واسته اعالم کرده است کهن خييب را خواستار شده و در جهت تبيتصو

   يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«
  کم يسالم عل

دام ـ اق٥/١١/١٣٩٤ر مالرد در تاريخ ـشوراي شه: رساند ار ميـاحتراماً به استحض
 شهر ١٣٩٥ خدمات سال يتحت عنوان تعرفه عوارض و بهااي  ب و انتشار مصوبهي تصوبه

ن مصوبه، در مورد اخذ ي ا٢در تعرفه . دينما  مي١٢١ شماره ه سرافرازان بهيمالرد در نشر
ن يل ايده که بر اساس فراز دوم از تذکر ذي وضع قاعده گرديعوارض صدور پروانه مسکون

 محاسبه ين شهرداري مأمور توسط١٣٩٥زان عوارض صدور پروانه قبل از سال يبند، اگر م
 ١٥ قبل از ي و پروانه ساختمانپرداخت گردد مؤدي ن عوارض توسطين گردد و اييو تع
کن يل. ستي صادر گردد، مالک موظف به پرداخت وجه اضافه ن١٣٩٥ن سال يفرورد
 عنوان داشته است ير منطقيب و غي به صورت عج٢ل بند ي شهر، در فراز سوم ذيشورا

 صادر گردد، مشمول مابه التفاوت عوارض ٩٥ن سال ي فرورد١٥که چنانچه پروانه بعد از 
 ن مصوبه، مبالغ را به ناحق ازيز به استناد اي نيشهردار! گردد  مي١٣٩٥ و ١٣٩٤ يسالها

خ ين مصوبه را از تاريل، ابطال ايل ذيلذا به استناد دال. دينما  مياخذ نموده ومؤديان 
  :ب آن خواستارميتصو

انه را يش، تعرفه عوارض سالي خويارات قانوني شهرها موظفند بر اساس اختيشورا
 يق مقتضينده به طري آي اعمال در سال مالي بهمن هر سال برا١٥قبل از ب و يتصو

 ١٣٩٤ خدمات سال ين موضوع در خصوص تعرفه عوارض و بهايا. دي نماياعالم عموم
 يت آن در سال مالي موظف به رعايشهر مالرد اتفاق افتاده است و شهروندان و شهردار

 ي به شهرداري اخذ پروانه ساختمانيبرا يد که شهروندييه فرض نمايحال.  بوده اند١٣٩٤
زان عوارض را بر اساس تعرفه سال ي موضوع، ميز با بررسي مالرد نيمراجعه و شهردار

آنچه که مالک به عنوان عوارض و بر اساس . دينما  مي محاسبه و به مالک ابالغ١٣٩٤
 ن شورايليک. قانون موظف به پرداخت آن است، همان است که شهرداري اعالم کرده است

 اگر شهروند، يف نموده است که حتي تکليشهر مالرد در مصوبه معترض عنه به شهردار
 ي که صدور پروانه به هر علتيد، در صورتي را در مهلت مقرر پرداخت نمايعوارض اعالم

 افتد، مالک موظف به پرداخت  تأخيربه) يا تعلل وي و ي شهردار مأموريل مرخصياز قب(
حال آن که با پرداخت کامل !  خواهد بود١٣٩٥ و ١٣٩٤ يض سالهامابه التفاوت عوار

افت پروانه ي جهت دري وي برايقانون» حق« در مهلت مقرر توسط مالک، يعوارض اعالم
 در ي در صدور آن، خللين شهرداري مأمور تأخيرايگردد و زمان صدور پروانه و   ميجاديا
  .دينما  نميجاديا» حق مکتسبه«ن يا

 و ي، اصول حقوقي مدنين دادرسيي قانون آ٣ند که بر اساس ماده قضات مستحضر
توان   مير با شرع انور نباشد، در حکم قانون بوده وي که مغاين حقوقين دکتريهم چن

حفظ حقوق مکتسبه افراد در «ن اصول، اصل ي از ايکي. ا را از آن استخراج نموديحکم قضا
 که شهروند به موجب قانون کسب يحقوق  اصل،نيبه موجب ا. است» ر قانونييبرابر تغ

 تا ردي قرار گتي مورد حماي ادارماتيتصما ي  قانونريي در برابر تغديبا  مي،کرده است
 تي حفظ وضعضامن د،ي ممانعت به عمل آي ويهاي از تجاوز به حقوق و آزادنکهيضمن ا
ر ييابر تغحفظ حقوق مکتسبه افراد در بر«اصل .  باشدتي شهروند و ثبات آن وضعيحقوق
 يباشد و از طرف  ميزي ني با شرع انور نداشته و کامالً موافق با اصول فقهيرتي، مغا»قانون

 ـ ٢٢٣ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديعموم هيأت بارها در صدور آراء صادره از
ن ين ايبنابرا. ز مورد استفاده قرار گرفته استي ن٨٢/٣٤٧ در پرونده کالسه ١٨/٤/١٣٨٥
 قانون مدني در حکم قانون بوده و شوراي شهر مالرد در تصويب ٣صل به موجب ماده ا

گردد، مصوبه  ليکن همان طور که مالحظه مي. مصوبات خود، موظف به رعايت آن بوده اند
 و در ١٣٩٤معترض عنه باعث تضييع حقوق مکتسبه شهرونداني که عوارض خود را در سال 

و بر همين اساس حق دريافت پروانه براي اند  خت نمودهمهلت مقرر، به صورت کامل پردا



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ١٨صفحه 

ن دسته از شهروندان را به ناحق ي شهر مالرد، ايگردد و شورا  ميزي محفوظ بوده نآنها
، ي قانون مدن٤گر به موجب ماده ي دياز طرف.  کرده استيموظف به پرداخت عوارض اضاف

گردد که مصوبه   ميمالحظه. دگرد  نميه است و عطف به ما سبقياثر قانون نسبت به آت
ز نموده و به سال ي را عطف به ما سبق ن١٣٩٥معترض عنه، احکام مربوط به عوارض سال 

رت آشکار مصوبه معترض ياد شده، با توجه به مغاينظر به مراتب . دهد  مي ارتباط١٣٩٤
  ». دارمب آن رايخ تصوي ابطال مصوبه معترض عنه از تارين فوق الذکر، تقاضايعنه با قوان

  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز
    )٢(تعرفه شماره «

  رديف

از نوع مسکوني در ) احداث اعياني(عوارض صدور پروانه 
قطعات بيش از يک واحد به ازاء هرمترمربع بهاي ناخالص 

تا سقف تراکم مجاز پيش بيني شده در ضوابط طرح 
  تفصيلي يا طرحهاي مصوب

 و نحوهمأخذ 
محاسبه 
  عوارض

منشاء 
  توضيحات  قانوني

عوارض صدور پروانه ساختمان را در سال مالي مورد نظر به صورت  مؤدي چنانچه: تذکر
پرداخت و تسويه نموده باشد ليکن به هر دليلي پروانه ساختمان در همان ) نقد و اقساط(نقد 

  :د شدسال صادر نگرديده و موکول به سال آتي گردد به شرح ذيل عمل خواه
التفاوت  بعد پروانه صادر گردد مشمول مابهن ماه سال ي فرورد١٥ که تا يدر صورت

  .عوارض نخواهد شد
% ١٠ن ماه سال بعد صادر گردد مشمول ي فرورد١٥ که پروانه بعد از ي  در صورت

 منظور از مابه التفاوت صرفاً عوارض صدور. مابه التفاوت عوارض صدور پروانه خواهد شد
 ي، کسرير کاربرييل فروش تراکم، تغيچ عنوان شامل عوارض از قبيو به هباشد  مي
  ».مل اخذ مابه التفاوت نخواهد بودر مجاز شايک غينگ و تفکيپارک

حه ي شهر مالرد به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  : اعالم کرده است که١١/٥/١٣٩٥ ـ ١٨٣٤/٤٥شماره 
  يدالت اداروان عياست محترم دير«

  ١اليحه دفاعيه : موضوع
تبا سالم و احترام و عرض تحي  

 ـ ٩٥٠٩٠٥٨٠٠٠٠٢٠٥ و پرونده ٩٥/٣٥٥احتراماً در خصوص پرونده کالسه شماره 
 موضوع شکايت آقاي حمزه شکريان زيني عليه شوراي اسالمي شهر مبني بر ٢٩/٣/١٣٩٥

 شهر ١٣٩٥اي خدمات ساالنه ه عوارض به، از دفترچ٢ز سوم ذيل تعرفه شمارهابطال فرا
 به دبيرخانه شوراي ١٤/٤/١٣٩٥خواست و ضمائم آن در تاريخ دمالرد که نسخه ثاني دا

اسالمي شهر مالرد واصل شده است در مهلت مقرر مراتب دفاعيات خود را به شرح ذيل 
  .اعالم و تقاضاي رد دعواي خواهان مورد استدعاست

بند يک دادخواست به اين موضوع اشاره هان در جهت تبيين خواسته خود در اخو
 بهمن ماه تصويب و اعالم عمومي ١٥بايد تا  شده است که وضع عوارض محلي جديد مي

ند اين در حاليست که ا  اشاره کرده١٣٩٤شود و به تحقق اين امر در خصوص تعرفه سال 
زان ويژه باشد و نظر به تاريخ نشريه سرافرا  مي١٣٩٥عنه مربوط به سال  مصوبه معترض

 اعالم ١٣٩٤ بهمن ٥باشد در مورخ  شهرستان مالرد که پيوست دادخواست شاکي مي
 عمومي شده است هميشه به صورتي که شاکي عنوان نموده فاصله بين مصوبه و اقدام

چند روز يا چند ماه نبوده و گاهاً فاصله بين پرداخت عوارض و صدور پروانه ساليان مؤدي 
باشد يا خواهد بود که دريافت مابه التفاوت عوارض به تاريخ صدور  متمادي يا چند سال مي

  .التفاوت آن اجتناب ناپذير خواهد بود پروانه در اين فرض مشهودتر بوده و ضرورت دريافت مابه
 ي اسالمي و انتخابات شوراها قانون تشکيالت، وظايف٧١ ماده ١٦مطابق با بند 

ا لغو عوارض شهر و ي يح برقراريب لواي تصو،١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
 شهرهاست و حکم مقرر ي اسالميف شوراهايزان آن از جمله وظاير نوع و ميين تغيهمچن

 داللت بر آن دارد ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠در تبصره ماده 
ر بند شاکي د. که شوراهاي اسالمي شهر براي تصويب عوارض محلي صالحيت دارند

 قانون مدني اثر قانون ٤اند که بر اساس بند  ديگر شکايت مطروحه خود اظهار داشته
نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد وليکن در ادامه همين ماده قانوني 

  .اظهار داشته مگر اينکه در قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاد شده باشد
بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانوني که کيفيت و طريقه بي اثر ) الف

نمايد و تغيير در ماهيت حق  مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاکم قانوني تعيين مي
توان گفت امکان عطف به ماسبق شدن در  بنابراين مي. شود دهد عطف به ماسبق مي نمي

 است قانونگذار بنابر مصالحي از جمله نفع عمومي قوانين عادي و در حقوق اداري نيز ممکن
مخصوصاً در قوانين مالياتي يا ترتيب قانون ديگري براي آن . قانون را عطف به ماسبق نمايد

مطلب خاص جديدي . معين نموده و يا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين کند
نامه مالي شهرداريها مطابق الگو   آيين٣٠ نبوده بلکه مفهوم بخشنامه وزارت کشور موضوع ماده

  . و دستورالعمل ابالغي مجدداً مطرح و به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده است

 ١٣٩٤پذير مصوب سال   قانون رفع موانع توليد رقابت٥٩ـ مقنن در صدور ماده ٤
مجلس شوراي اسالمي، شهرداريها را مکلف نموده حداکثر ظرف تا يک هفته پس از 

داخت نقدي يا تعيين تکليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و پر
لذا دليلي ندارد که شهرداري پس از وصول . تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد

هاي ساختماني منطبق با ضوابط طرح تفصيلي شهر و   نقشه تأييدعوارض پروانه که پس از
رد و پس از ارائه ساير مدارک الزم توسط شخص از جمله پذي صدور دستور نقشه صورت مي

پرداخت عوارض سهم آموزش و پرورش و ارائه بيمه نامه کارگران ساختماني تعلل نمايد 
مطابق فرضيه فرافکنانه خواهان در دادخواست موضوع اين پرونده کالسه که به مرخصي (

ين  مأمور سربردن احدي ازبر فرض در مرخصي به! ين شهرداري اشاره نموده مأموررفتن
ين  مأمورشهرداري همان گونه که مستحضريد شهرداري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي،

برند را به بهترين  يني که در مرخصي به سر مي مأموربي شماري در اختيار دارد که وظايف
  .، لذا تعلل در صدور پروانه متوجه شهرداري نخواهد بود)وجهي انجام خواهند داد

 از عوارض ين خاص درصدي از قوانيد مقنن در برخيهمان گونه که مستحضر ـ ٥
 ها و توسطي شهرداريمالهاي  نامه آيين شهر و يصدور پروانه که طبق مصوبات شورا

 يي اجراير دستگاههايد به حساب سايبا  ميگردد  مينيي تعيص شهردارين تشخيمأمور
  .افت پروانه پرداخت گردديان دريتوسط متقاض
 ٣ بند يعوارض صدور پروانه به حساب آموزش و پرورش در اجرا% ٥ز تا يوار: الف

   آموزش و پرورشيل شوراهاي قانون تشک١٣ماده 
ه ي وفق اصالحياجتماع تأمين عوارض صدور پروانه به حساب سازمان% ١٥ز يوار: ب

د درآمد م درصيف پرداخت نيز تکلي و ني کارگران ساختمانيمه اجتماعي قانون ب٥ماده 
 وفق يعمومهاي  ها به حساب اداره کتابخانهيحاصله از عوارض صدور پروانه توسط شهردار

  . ١٣٨٢ کشور مصوب سال يعمومهاي  و نحوه اداره کتابخانه تأسيس  قانون٦ماده 
 صدور پروانه) سال(خ يافت عوارض به تاري داللت بر دريموارد معنون فوق جملگ

ست برخالف قانون عمل نموده و بر فرض پرداخت يجاز ن قطعاً ميد و شهردارينما مي
  که به عنواني قبل توسط شخص و عدم صدور پروانه چه در موارديعوارض در سالها

 اعالم عوارض ي چه به عنوان متوليي اجراير دستگاههايصال حقوق ساي وصول و امأمور
د و يوانه اقدام نما به جز ضوابط سال صدور پريي اجراير دستگاههايصدور پروانه به سا

ع حقوق يي عملکرد خود در خصوص تضيد پاسخگوين امر بايقطعات در صورت وقوع ا
ر مدارک مورد يباشد و چنانچه اشخاص در ارائه سا)  مورد اشارهيي اجرايدستگاهها(دولت 

ا عدم ي يمه نامه کارگران ساختمانيبه طور نمونه عدم ارائه ب( ياز صدور پروانه ساختمانين
  که از الزامات صدور پروانهي به جز شهرداريي اجراير دستگاههاياخت حقوق ساپرد
 بعد گردد تبعات يا سالهايد و صدور پروانه موکول به سال يا قصور نمايتعلل ) باشد مي

 تعرفه عوارض و ٢ل بند يلذا فراز سوم از تذکر ذ.  متوجه شخص قاصر خواهد بودياحتمال
 در مهلت مقرر در يرسان ن راستا و در جهت اطالعي در هم١٣٩٥ خدمات سال يبها

ها اعالم ي قانون شهردار٥٧ز ماده يات بر ارزش افزوده و ني قانون مال٥٠ ماده ١تبصره
 ن امر اطالع خواهان که از شهروندان و معزز شهر قدس استيده و گواه اي گرديعموم
 و ١٣٩٤ ي سالهاي ط شهري اسالمي و شورايل عملکرد مناسب شهرداريباشد و به دل مي

 نشده اگر چه يچ شخصي تعرفه مذکور متوجه ه٢ل بند ي موضوع فراز سوم تذکر ذ١٣٩٥
 قانون ٧٧ وفق ماده يو شهردار مؤدي  اختالف نظرين امري در صورت  وقوع چنيحت

  .ون مذکور را دارا بوده استيسي در کميدگيت رسيها قابليشهردار
 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي ١٧٤ صدر ماده  ـ با توجه به تکليف قانونگذار در٦

اسالمي شهر عدم افزايش عوارض صدور پروانه را در مصوبات خود رعايت نموده و از عدم 
افزايش ضرايب عوارض صدور پروانه ساختمانها در تمامي کاربريها که خود متولي وضع و 

 دفترچه عوارض و بهاي ها تغييرات ضرايب آن بوده اطمينان داشته و تذکر ذيل تعرفه
 ٦٤موضوع ماده اي   صرفاً در راستاي افزايش احتمالي قيمت منطقه١٣٩٥خدمات سال 

قانون مالياتهاي مستقيم بوده که وحدت مالک محاسبات عوارض صدور پروانه تمامي 
شهرداريهاي کشور است که منطبق با دستورالعمل ابالغي از سوي وزارت کشور موضوع 

مالياتهاي مستقيم بوده که وحدت مالک محاسبات عوارض صدور پروانه  قانون ٦٤ماده 
تمامي شهرداريهاي کشور است که منطبق با دستورالعمل ابالغي از سوي وزارت کشور، 

توان از بخشنامه  نامه مالي شهرداري است و به طور شاخص مي  آيين٣٠موضوع ماده 
اي  عنوان نموده قيمت منطقه» P« نام برد که در معرفي ١٧/٢/١٣٦٩ ـ ٣٤/٣/١/٣٩٠٠
»P «قانون مالياتهاي مستقيم است ٦٤اي موضوع ماده  عبارتست از آخرين قيمت منطقه 

  .نمايد که تغيير احتمالي آن امکان افزايش در عوارض صدور پروانه را ميسر مي
عنايتاً به مراتب معروضه و نظر به اينکه مصوبه شوراي اسالمي شهر مطابق 

 و اختيارات حاصله قانوني صادر شده است بنابراين ايرادات به عمل موازين حقوقي
لذا تقاضاي رد دعواي خواهان را از آن مقام . باشد آمده توسط خواهان موجه نمي

  ».استدعا دارد



 ١٩صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و دادرسان شعب د و رؤسا و مستشارانيوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  عمومي هيأت رأي
انه يات بر ارزش افزوده، عوارض به صورت سالي قانون مال٥٠ ماده ٢با توجه به تبصره 

اي اسالمي رسيده و براي در بهمن ماه هر سال، بعد از پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراه
 شود  و اگر شهروندان کل عوارض مطالبه شده را پرداخت نمايند شهرداري سال بعد اجرا مي

 يها بر اساس ضوابط و مقررات طرحهاي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤د طبق مقررات بند يبا
 ـ جديدعوارض سال (التفاوت  لذا اخذ مابه. ندي در همان سال پروانه صادر نمايليتفص

 مثل عوارض در مواردي که مالک تمامي اقدامات قانوني براي صدور پروانه) عوارض سال قبل
 موفق به صدور پروانه ي به علليره را انجام داده و شهردارياستعالمها، پرداخت عوارض و غ

ن اطالق مصوبه مورد اعتراض با يارات است، بنابراير قانون و خارج از حدود اختينشده مغا
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١به بند استناد 

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يادار
  معاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                          ٩٦/٤٨٩ شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميهيأت رئيس 
  با سالم

مورخ  ١١٧٩ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 ». شهر جديد هشتگرد١٣٩٦  از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال٢٢ـ٢بند  ابطال«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٦/٤٨٩:روندهالسه پک       ١١٧٩ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ينيان زي حمزه شکري آقا:ياكش
 خدمات ي از تعرفه عوارض و بها٢٢ـ ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  د هشتگرد ي شهر جد١٣٩٦سال 
 ي از تعرفه عوارض و بها٢٢ـ ٢ ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

خ يتارد هشتگرد درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از ي شهر جد١٣٩٦خدمات سال 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييب را خواستار شده و در جهت تبيتصو

  کميسالم عل«
ب و انتشار يد هشتگرد اقدام به تصوي شهر جديرساند شورا  مياحتراماً به استحضار

 د هشتگردي شهر جد١٣٩٦ خدمات سال ي تحت عنوان تعرفه عوارض و بهايا مصوبه
در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده ن مصوبه ي ا٢٢ـ٢در بند . دينما مي
است که اقدام به اخذ  د هشتگرد اجازه داده شدهي جديده که بر اساس آن به شهرداريگرد

 را از شهروندان تحت عنوان ين مصوبه مبالغيز به استناد اي نيشهردار. ديکارمزد نما
ن مصوبه را از يل، ابطال ايل ذيلذا به استناد دال. دينما  ميکارمزد استرداد عوارض اخذ

  .ب آن خواستارميخ تصويتار
.  مقررات مالي شهرداريها، منابع درآمدي شهرداري مشخص است٢٩مطابق ماده 

اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب . اين منابع يا عوارض است و يا بهاي خدمات
گردد که  وند ارائه نميگنجد و نه در قالب بهاي خدمات، زيرا خدماتي به شهر عوارض مي

 قانون تنظيم بخشي از مقررات ٤از طرفي بر اساس ماده . به ازاي آن، کارمزد اخذ کند
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه ٦٢ ماده ٣مالي دولت و همچنين تبصره 

  شهرداري، منوط به تجويز قانونگذار شده است و هيچ مجوز قانوني در اين زمينهوجه به
بايد به شهروندان  بنابراين اخذ اين وجوه، غير قانوني بوده و تمامي اين مبالغ مي. وجود ندارد
 قانون تنظيم بخشي ٤لذا با توجه به مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده . مسترد گردد

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ٦٢ ماده ٣از مقررات مالي دولت و تبصره 
 قانون ١٣ و ماده ١٢ ماده ١نامه مالي شهرداريها، بر اساس بند   آيين٢٩ ايران و ماده اسالمي

  »ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم
  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

  ي خدمات حفاري و بهاياسترداد عوارض ساختمانـ ٢٢ـ ٢

قبل از  مؤدي ا انصرافي ييورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضادر صـ ١«
افت شده با استثناء ير عوارض دريا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زيصدور پروانه 

  . و سهم آموزش و پرورش مسترد خواهد شدينه کارشناسيعوارض سطح شهر، هز
  

  کارمزد  مبلغ  رديف
  درصد% ٨  اليون ريلي ميتا س  ١
  درصد% ٧  اليون ريليست ميدوتا   ٢
  درصد% ٦  اليون ريليتا پانصد م  ٣
  درصد% ٥  اليارد ريليک ميتا   ٤
  درصد% ٤  ال و باالتريارد ريليتا دو م  ٥

ت تا زمان ي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي رغم ارسال نسخه ثاني   عل
  .  صل نشده است وايچ پاسخي هيوان عدالت اداري ديعموم هيأت  به پرونده دريدگيرس

س و ي با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديعموم هيأت    
ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
  

  عمومي هيأت رأي
 ي برايا ندادن امري انجام دادن يمه و کارمزد براين مجازات، جريينکه تعينظر به ا

 قانون برنامه پنجساله پنجم ٦٢ ماده ٣ص قانونگذار بوده و در تبصره يشهروندان از خصا
 قانون ٧١ ماده ٢٦ا ي ١٦ران به آن اشاره شده است و در بند ي اي اسالميتوسعه جمهور

 کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميهاف و انتخابات شورايالت، وظايتشک
 مسترد کردن عوارض صدور ين کارمزد برايي تعي براياري، اختي با اصالحات بعد١٣٧٥

ن مصوبه يز نشده است، بنابراي امکان احداث وجود ندارد، تجوي که به نوعيپروانه ساختمان
انون و خارج از حدود ر قيت، مغايد هشتگرد در قسمت مورد شکاي شهر جدي اسالميشورا
ن ييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ارات بوده و مستند به بند ياخت

  .شود يب ابطال ميخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  معاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                                      ٩٦/٥٠١/  هـشماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميهيأت رئيس 
  با سالم

مورخ  ١١٨٠ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٧/١١/١٣٩٦

 مصوب شوراي اسالمي ١٣٩٦ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٧ماده  لابطا«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ».شهر تبريز

   ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري هيأت مديركل
  

  ٩٦/٥٠١:هروندالسه پک       ١١٨٠ :ماره دادنامهش    ١٧/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت :مرجع رسيدگي

  ينيان زي حمزه شکري آقا:يشاك
 ١٣٩٦  از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال٧ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

  زي شهر تبري اسالميمصوب شورا
 ي از تعرفه عوارض و بها٧ ابطال ماده ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

ز در خصوص اخذ کارمزد استرداد ي شهر تبري اسالمي مصوب شورا١٣٩٦ خدمات سال
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييب را خواستار شده و در جهت تبيخ تصويعوارض از تار

  کميسالم عل«
اي  رساند شوراي شهر تبريز اقدام به تصويب و انتشار مصوبه احتراماً به استحضار مي

 اين ٧در ماده . نمايد  شهر تبريز مي١٣٩٦ خدمات سال تحت عنوان تعرفه عوارض و بهاي
 شهرداري مصوبه، در مورد اخذ کارمزد استرداد عوارض وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به

شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، . تبريز اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نمايد
 داليل لذا به استناد. نمايد زد استرداد عوارض اخذ ميمبالغي را از شهروندان تحت عنوان کارم

  .ذيل ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم
.  مشخص استي شهرداريها، منابع درآمدي شهرداري مقررات مال٢٩مطابق ماده 

اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب .  خدماتيا بهايا عوارض است و ين منابع يا



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢٠صفحه 

گردد که   نمي به شهروند ارائهيرا خدماتي خدمات، زيگنجد و نه در قالب بها  ميعوارض
 از مقررات يم بخشي قانون تنظ٤ بر اساس ماده ياز طرف.  آن کارمزد اخذ کنديبه ازا
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه ٦٢ ماده ٣ن تبصره ي دولت و همچنيمال

انونگذار گرديده است و هيچ مجوز قانوني در اين زمينه وجه به شهرداري، منوط به تجويز ق
بايد به شهروندان  بنابراين اخذ اين وجوه، غير قانوني بوده و تمامي اين مبالغ مي. وجود ندارد
 قانون تنظيم بخشي ٤لذا با توجه به مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده . مسترد گردد

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ٦٢ه  ماد٣از مقررات مالي دولت و تبصره 
 قانون ١٣ و ماده ١٢ ماده ١نامه مالي شهرداريها، بر اساس بند   آيين٢٩اسالمي ايران و ماده 

  ».ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم
  :ر استيمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

  نحوه استرداد عوارض  ـ٧ماده 
در صورت انصراف متقاضي از پروانه ساختماني، اصالحيه و ساير گواهيهاي درخواستي بعد «

نسبت به بازپرداخت وجوه واريزي ) مطابق جدول ذيل به صورت پلکاني محاسبه(از کسر کارمزد 
  .شداقدام خواهد مشاغل و پسماند غير از عوارض کارشناسي، نوسازي ماه به کآنها در ظرف مدت ي

  مبلغ
  عنوان

تا يک ميليارد 
  ريال اول

يک ميليارد 
  ريال دوم

يک ميليارد 
  ريال سوم

ارقام 
  بعدي

  %٥/٠  %١  %٢  %٣  قهلمبلغ کارمزد متع
نفع، ي توسط ذيزي واريهايه پرداختيل بدون کسر کارمزد کلي در موارد ذـ١  تبصره

  .مسترد خواهد شد
  .يي مراجع قضايو از سيابطال پروانه ساختمان) الف
 از زلزله، طوفان، عدم امکان ادامه احداث ساختمان بر اثر حوادث غيرمترقبه ناشي) ب
  ». مراجع ذيصالح تأييدسوزي و همچنين ورشکستگي، بيماري صعب العالج يا فوت مالک با آتش

حه يز به موجب الي کالنشهر تبري اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٢/٥/١٣٩٦ ـ ت/ش/٤ ـ ٤١٣٩شماره 
  يوان عدالت اداري ديعموم هيأت است محترمير«

  کميسالم عل
 حمزه يت آقاي در خصوص شکا٩٦/٥٠١احتراماً، عطف به پرونده کالسه شماره 

 از تعرفه ٧ بر ابطال ماده يمبن«يز  شهر تبري اسالميت شوراي به طرفينيان زيشکر
ز در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از ي شهر تبر١٣٩٦ل  خدمات سايعوارض و بها

 به دفتر ٢٨/٤/١٣٩٦خ يه در تارينکه دادخواست مشاراليبا امعان نظر به ا» بيخ تصويتار
 ٨٣ مندرج در ماده يت فرجه قانونين با رعايده بنابرايز ابالغ گردي شهر تبري اسالميشورا

 دادخواست ي، با مالحظه نسخه ثانياداروان عدالت ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  .گردد  ميم حضوريه تقديحه دفاعيل به عنوان اليمطالب ذ
بعد از ـ ٤١مشهد ـ سناباد (ـ آقاي حمزه شکريان زيني به عنوان شاکي پرونده اهل ١

بوده که مشاراليه در شهرستان تبريز و مصوبات آن ذينفع )  طبقه همکف،٣٠چهارراه اول، پالک
باشد چرا که اثر مصوبات شوراي اسالمي شهر تبريز، مختص شهر تبريز و به ساير  نمينبوده و 

  .شهرها من جمله شهر مقدس مشهد که اقامتگاه و سکونتگاه شاکي آنجاست تسري ندارد
 قابل يوان عدالت اداري قانون د١٣ و ١٢ ماده ١ به بند يبا توجه به استناد شاکـ ٢

ن يان ننموده و صرفاً به مادتيا قانون را بي با شرع رت مصوبهي مغايعرض است که شاک
  .باشد  مي مستلزم رديل اثباتيل فقد داليت نامبرده به دليمذکور استناد کرده که شکا

 که منابع درآمد ي شهرداري مقررات مال٢٩ به ماده يت به استناد شاکيبا رعاـ ٣
چ کدام ي عوارض در قالب ه خدمات که اخذ کارمزد استرداديا بهايا عوارضات ي يشهردار

ف آن ي خدمات آنچه که از تعريباشد که قابل عرض است که بها  نمياز موارد مذکور
ان به آنها ي در مقابل درخواست شهروندان و متقاضي است که شهرداريداست خدماتيپ

 ي شورا١٣٩٦ مصوب سال ي قانون تعرفه عوارض محل٧ق در ماده يد و با تدقينما  ميارائه
ر يه و ساي از پروانه ساختمان، اصالحيز، در صورت انصراف متقاضي شهر تبرياسالم
 نسبت به بازپرداخت ٧ر ماده ي بعد از کسر کارمزد مطابق جدول زي درخواستيهايگواه

 و مشاغل ي و نوسازير از عوارض کارشناسيک ماه به غي آنها در ظرف مدت يزيوجوه وار
ر يه و ساي پروانه ساختمان و اصالحيقت شهرداري در حقيعنيد ينما  ميو پسماند اقدام

 جهت ي به استرداد آن ندارد وليفيم شهروند نموده و تکليالزم را صادر و تقدهاي  يگواه
 استفاده ننموده ٧مذکور در ماده هاي  ي از گواهينکه متقاضيم ارباب رجوع و ايطرح تکر

د و اخذ کارمزد مذکور در يانم  مياست با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض اقدام
ل صدور پروانه ي به شهروند ارائه کرده است از قبي است که شهرداريمقابل خدمات

ن يباشد و ا  مي مکلف به صدور آنهايالزم که شهردارهاي  ير گواهيا ساي يساختمان
 هاي شهرداري مالنامه آيين ٢٩ کامالً منطبق با ماده يز برخالف استناد شاکيموضوع ن

 اقدام به عمل يگريگر در مقابل درخواست ديا هر کس دي ياشد چرا که شهردارب مي
 آن عمل باشد عامل يايا آن شخص عادتاً مهي بوده و ي آن عمل اجرتيد که عرفاً براينما

گر ي ديو از طرف) ي قانون مدن٣٣٦مستنداً به ماده (مستحق اجرت عمل خود خواهد بود 
ل بدون کسر کارمزد و ي در موارد ذين تعرفه عوارض محل قانو٧ماده ١ق در تبصره يبا تدق
  .نفع، مسترد خواهد شدي توسط ذيزيوارهاي  يه پرداختيکل

  يي مراجع قضايابطال پروانه ساختمان از سو) الف
 از زلزله، ير مترقبه ناشيعدم امکان ارائه احداث ساختمان بر اثر حوادث غ) ب

  تأييدا فوت مالک باي صعب العالج يماري و بين ورشکستگي و همچنيطوفان، آتش سوز
  .صالحيمراجع ذ
  اشتباه در محاسبه عوارض و اصول ارقام مازاد) ج

 قانون تعرفه عوارض محلي، عوامل تحت اختيار ٧که شوراي اسالمي شهر تبريز در ماده 
است  مالک يا متقاضي و عوامل غير مترقبه خارج از حدود اختيار مالک را نيز مدنظر قرار داده

در عوامل تحت اختيار مالک که با درخواست وي شهرداري اقدام به اقداماتي نظير صدور پروانه 
هاي الزم اقدام نموده است و انصراف وي نيز ناشي از حدود اختيار  ساختماني و ساير گواهي

در مقابل اجرت و اقدامات خود با اخذ کارمزد نسبت به ) باشد مالک و ذينفع مي(مشاراليه 
نمايد در حالي که شهرداري اگر به استرداد عوارض مربوط  ترداد عوارض پرداختي اقدام مياس

نيز اقدام ننمايد خالف قانون نيست چرا که به عمل و وظيفه ذاتي خود که همان صدور پروانه 
باشد اقدام نموده است ولي به جهت  ساختمان وگواهي مورد درخواست مالک و متقاضي مي

صاف باز هم با اخذ کارمزد در صورت انصراف مالک، نسبت به استرداد وجوه رعايت قاعده ان
نمايد و در حوادث غير مترقبه و خارج از اختيار مالک به شرح مندرج در  واريزي اقدام مي

  . نمايد که مستلزم ابطال مصوبه مذکور باشد  اصالً وجهي را دريافت نمي٧ ماده ١تبصره 
 در پروازهاي داخلي، که در CRCNحدت مالک مقررات از طرفي ديگر با عنايت به و

صورت ابطال بليط، تغيير تاريخ و استرداد بليط توسط متقاضي، جريمه براي آن تعيين شده 
است چرا که شرکتهاي هواپيمايي در مقابل ارائه خدمات خود و اقدامات متقاضي و تحت 

ر مقابل خدمات ارائه شده خود اجرتي تواند د نمايند آيا شهرداري نمي اختيارات جريمه اخذ مي
 ٦ و مستنداً به تبصره٣١/٣/١٣٩٦ ـ ٤٣٢٥/١٣٩٦/٣٤تصوير نامه شماره (دريافت نمايد؟ 

  )١٣٩٤ قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع توليد مصوب سال ١٥ ماده
و  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤ـ در خصوص استناد شاکي به ماده ٤

 قانون برنامه پنجم توسعه قابل عرض است که قانون برنامه پنجم ٦٢ ماده ٣همچنين تبصره 
 قطع نظر از ١٣٩٦توسعه با تصويب قانون برنامه ششم و ابالغ اجرايي شدن آن از اول سال 

شمول يا عدم شمول آن استناد به قانون برنامه پنجم توسعه فاقد محمل قانوني است و در 
اخذ هرگونه «دارد  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که مقرر مي ٤خصوص ماده 

 قانون ٨٠ و ٧١وجوه بايستي مستند به قانون باشد قابل عرض است که مطابق مواد 
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور، اخذ عوارض پروانه ساختمان وگواهي 

 انکار شهرداريهاست که با تصويب شوراي اسالمي هاي الزم از حقوق متصوره و غير قابل نامه
 قانون تعرفه عوارض ٧گيرد که در ماده   فرمانداري اقدامي عملي به خود مي تأييدشهر و

 معلوم و ٧محلي نيز چنين مواردي رعايت شده است چرا که با تدقيق در منطوق ماده 
ت به ارائه خدمات و گردد که شهرداري در قبال درخواست متقاضي و مالک نسب معين مي

صدور پروانه ساختماني با گواهي مورد درخواست اقدام نموده و تکليفي در استرداد گواهي 
اري و مذکور ندارد ولي جهت رعايت حال مالک و مساعدت به وي و با توافق مالک و شهرد

نايت به لذا با ع» .نمايد خوذه نسبت به استرداد عوارض اقدام ميانصراف نامبرده از گواهي مأ
 قانون تعرفه عوارض محلي ٧مراتب فوق و اينکه اقدام شوراي اسالمي شهر تبريز در ماده 

باشد تقاضاي رد  مغاير با هيچ يک از قوانين موضوعه مملکتي و يا خالف بين شرع نمي
  ».عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست هيأت شکايت شاکي از محضر

ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١١/١٣٩٦خ 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
  

  عمومي هيأت رأي
 ي برايا ندادن امريدن  انجام دايمه و کارمزد براين مجازات، جريينکه تعينظر به ا

 قانون برنامه پنجساله پنجم ٦٢ ماده ٣ص قانونگذار بوده و در تبصره يشهروندان از خصا
 قانون ٧١ ماده ٢٦ا ي ١٦ران به آن اشاره شده است و در بند ي اي اسالميتوسعه جمهور

 کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک
 مسترد کردن عوارض صدور ين کارمزد برايي تعي براياري، اختي با اصالحات بعد١٣٧٥

ن مصوبه يز نشده است، بنابراي امکان احداث وجود ندارد، تجوي که به نوعيپروانه ساختمان
ارات ير قانون و خارج از حدود اختيت مغايز در قسمت مورد شکاي شهر تبري اسالميشورا

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ده  ما١بوده و مستند به بند 
  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

  معاون  قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي



 ٢١صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٤٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ٢/٢٦٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
ي نسبت به رأي دادرسي ديوان عدالت ادار  قانون تشكيالت و آئين١٣اعمال ماده «
عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه  هيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ـ  ٢٦٦شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي » .باطل شده سازمان امور مالياتي كشور به زمان تصويب آن
  .گردد به پيوست ارسال مي

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

  ٩٤/٤٣: کالسه پرونده       ٢/٢٦٦: شماره دادنامه     ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهيختار
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يدستگرد يعيشف ديحم يآقا وکالت با اصفهان يساز قالب شرکت :يشاك
 و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال درخواست :خواسته و تيشکا موضوع

 يعموم هيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ ـ ٢٦٦ شماره يرأ به نسبت يادار عدالت وانيد دادرسي آيين
 کشور ياتيمال امور سازمان شده باطل بخشنامه ابطال يتسر و يادار عدالت وانيد
  آن بيتصو زمان به

 موجب به اصفهان يساز قالب شرکت از وکالت به يعيشف ديحم يآقا :کار گردش
  :که است هکرد اعالم ١٣/٦/١٣٩٦ ـ ح/ش/١١٨ شماره حهيال

  سالم با«
 شماره به رالصدورياخ دادنامه خصوص در موکل يسو از وکالت به نجانبيا احتراماً

 يادار عدالت وانيد يعموم هيأت ٩٤/٤٣ هـکالس پرونده موضوع ٣٠/٣/١٣٩٦ـ٢٦٦
 ييدارا اداره دـش عنوان خواسته رحـش در قبالً که گونه همان رساند  مياستحضار به
 و يبخشودگ آن، نامه آيين ١٢١ و ثبت قانون ٣٤ مواد خالف بري ا بخشنامه موجب به
 ٥١ اصل که بود يحال در نيا و نموده وضع بخشنامه نيا با ينوع به را اتيمال در فيتخف

 اتيمال در فيتخف و يبخشودگ که نموده حيتصر رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون
 با ١٣٩٠ سال از ييدارا اداره است مسلم آنچه شود  ميمشخص قانون موجب به

 وجوه شده ابطال معنونه بخشنامه به تمسک با اتيمال وصول در فيتخف و يبخشودگ
 بدون دهيمزا برنده که چرا نموده بخشش و بذل را يعموم منابع و المال بيت از يريکث
 حق ريغ من را ١٨٧ ماده يگواه کند پرداخت را ييدارا مطالبات و حقوق يتمام نکهيا

 توجه با پس درآورده خود تيمالک به است شده برنده دهيمزا در که را آنچه و دهنمو اخذ
 ياتيمال نيقوان ياجرا در تواند  نميياتيمال امور اداره ياساس قانون ٥١ اصل و قانون نص به
 شده ابطال بخشنامه و باشد داشتهاي  قهيسل رفتار خود از اتيمال مطالبه و وصول هنگام و
 حقوق خالف بر نيهمچن و المال بيت و يعموم حقوق خالف که ديگرد ابطال ليدل نيبد

 همان زين موکل يبرا را يفاحش انيز و ضرر موجبات و بود يحقوق اي يقيحق اشخاص
 برنده اگر که شده انيز و ضرر موجب باب نيا از و نموده فراهم شد اشاره قبالً که گونه
 نقل اتيمال صرفاً و گردد معاف و نکند رداختپ را دهيمزا مورد به متعلق ييدارا کل دهيمزا
 روز ملک ييدارا و ونيد طرف کي از) شده ابطال بخشنامه مفاد طبق (بپردازد را انتقال و
 نه را مانده يباق اجرا صندوق در که يمازاد يطرف از و شده رکرديد خسارت دچار روز به

 اجازه نه شود يريجلوگ رتخسا يرو خسارات جاديا از تا کند  ميبرداشت ييدارا اداره
 يفيتوق قبل از ييدارا اداره مازاد زانيم نيا يرو بر چون کند برداشت مالک که دهد مي

 اشخاص يبرا انيز و ضرر موجبات گونه نيا لذا شود  ميبرداشت از مانع که گذاشته
 تا شد خواسته بخشنامه ابطال يتقاضا جهت نيهم به و نموده فراهم را يحقوق و يقيحق
  .شود فراهم خسارات جبران موجبات و گردد ابطال بيتصو خيتار زا

 فيتکل و يخصوص و يعموم حقوق تيرعا لحاظ به ديبا  ميقطعاً حاضر حال در
 مشخص  رفته المال بيت صندوق از و شده بخشش و بذل گونه نيا که يوجوه و اتهايمال

 ييدارا اداره يسو از هاآن وصول خصوص در فيتکل نييتع ديباش  ميمستحضر قطعاً و شود
 خيتار از که ياشخاص و بانکها تا است دهيمزا برنده هيعل هيياجرا صدور مستلزم

 ييدارا ادارهاند  پرداخته را انتقال و نقل اتيمال صرفاً و شده معاف گونه نيا ٢٨/٢/١٣٩٠
 رفع زممسلت اقدام نيا که دينما مسترد المال بيت به و اخذ آنها از را وجوه و اتيمال کل
 قانون ٦٣ و ١٣ مواد يراستا در لذا است معنونه بخشنامه ابطال خيتار خصوص در ابهام
 ابطال خصوص در ابهام رفع و يرأ اصالح يتقاضا يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

  ».باشد  مياستدعا مورد ٢٨/٢/١٣٩٠ بيتصو خيتار از معترض بخشنامه
  :است ريز قرار به يومعم هيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ ـ ٢٦٦ شماره يرأ متن

  عمومي هيأت يرأ«
 شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب مقام قائم نکهيا به نظر: الف
 ـ د/٢٣٠/٥٩٨٩ شماره بخشنامه که است کرده اعالم ٢/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٦٣/١٠٢/٩٥
 نشد، دانسته شرع خالف نگهبان يشورا يفقها توسط ياتيمال امور سازمان ٢٨/٢/١٣٩٤
 و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره در مقرر حکم ياجرا در نيبنابرا
 يشورا يفقها نظر از تيتبع و ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

  .ندارد وجود يشرع نيمواز با رتيمغا يادعا بعد از مصوبه ابطال يبرا يموجب نگهبان
 معامله انجام يگواه است شده مقرر ميمستق ياتهايمال قانون ١٨٧ ماده مطابق ـ ب

 بر اتيمال ليقب از ربطيذ مؤدي از معامله مورد به مربوط ياتيمالهاي  يبده وصول از پس
 محل يشغل اتيمال محل، يواگذار حق اتيمال وصول نيهمچن و امالک اجاره درآمد
 درصا مورد حسب امالک يقطع انتقال و نقل اتيمال و ياتفاق درآمد اتيمال معامله، مورد

  .شد خواهد
 امالک و اسناد ثبت قانون ٣٤ ماده ياجرا در ملک که يموارد در نکهيا به نظر

 مطابق ن،يريسا کيتمل به اي برسد مرتهن بستانکار تملک به خواه رسد  ميفروش به کشور
 اتيشکا به يدگيرس طرز و االجرا الزم يرسم اسناد مفاد ياجرا نامه آيين ١٢١ ماده حکم

 مربوطهاي  يبده يکل پرداخت که است شده مقرر ١٣٨٧ سال مصوب ييااجر اتيعمل از
 ياتيمال يبده و است دهيمزا برنده عهده به دهيمزا خيتار تا ياتيمال يبده جمله از

 ياتهايمال قانون ١٨٧ ماده در مصرح مختلف قيمصاد و است شده ذکر االطالق علي
 برنده توسط يستيبا ياتيمالهاي  يهبد يکل پرداخت نيبنابرا است، نشده استثناء ميمستق
 ياتهايمال قانون ١٦٠ ماده حکم مطابق بود بنا چنانچه يطرف از و شود پرداخت دهيمزا

 استثناء به طلبکاران ريسا بر ياتيمال امور سازمان تقدم حق انيب بر ناظر فقط که ميمستق
 اتيمال فقط شد،با  ميخدمت از يناش کارمندان و کارگران مطالبات و قهيوث دارندگان
 صدور در شده ادي قانون ١٨٧ ماده در مقنن شود اخذ قهيوث مورد مال انتقال به متعلقه
 الذکر فوق مراتب به توجه با. کرد  ميحيتصر امر نيا به قيوثا به نسبت معامله انجام يگواه

 شده مقرر آن در که ياتيمال امور سازمان ٢٨/٢/١٣٩٠ ـ د/٢٣٠/٥٩٨٩ شماره بخشنامه
 قانون ١٨٧ ماده يگواه يقطع انتقال و نقل اتيمال پرداخت صرف با قيوثا مورد در تاس
 ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است قانون ريمغا شود، صادر ميمستق ياتهايمال

  ».شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون
 يتخصص يأتهايه و يعموم هيأت جلسات اداره نامه يينآ ٣٥ ماده دوم فراز ياجرا در

 يادار عدالت وانيد اصناف و يمال ،ياقتصاد يتخصص هيأت به موضوع يادار عدالت وانيد
 نظر اظهار يشاک خواسته اجابت به مذکور هيأت اتفاق به بيقر تياکثر و شود  ميارجاع
  .            اند دهيورز لفتمخا يشاک خواسته اجابت بر يتخصص هيأت تياقل واند  کرده

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 يادار عدالت وانيد يعموم هيأت ٣٠/٣/١٣٩٦ ـ ٢٦٦ شماره يرأ در که نيا به نظر
 است، شده ابطال ياتيمال امور سازمان ٢٨/٢/١٣٩٠ ـ د/٢٣٠/٥٩٨٩ شماره بخشنامه

 و اصفهان يساز قالب شرکت ليوک يعيشف ديحم يآقا درخواست لحاظ با يعمومهيأت 
 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد درسيدا آيين و التيتشک قانون ١٣ ماده ياجرا در
 منظور به و يتخصص يأتهايه و يعموم هيأت جلسات اداره نامه آيين ٣٥ ماده دوم فراز و

 خيتار از شده باطل مصوبه ابطال يتسر به يرأ اشخاص، حقوق عييتض از يريجلوگ
  .شود  مياعالم و صادر مذکور مصوبه بيتصو

  اري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اد رئيس هيأت
  

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٠٧٠/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢٠٩يوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمومي د يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
نامه منعقده بين شهرداري سمنان و اداره كل سازمان ثبت اسناد و   تفاهمابطال«

جهت درج در » .امالك استان سمنان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سمنان
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين يأتمديركل ه



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢٢صفحه 

  ٩٥/١٠٧٠: کالسه پرونده      ١٢٠٩: شماره دادنامه    ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يرحمان محمود يآقا :يشاك
 کل اداره و سمنان يشهردار نيب منعقده نامه تفاهم ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان با سمنان استان امالک و اسناد ثبت سازمان
 يشهردار نيب منعقده نامه تفاهم ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 يمهندس نظام سازمان با سمنان استان امالک و اسناد ثبت سازمان کل اداره و سمنان
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را سمنان استان ساختمان
  احترام و سالم با«
 استان امالک و اسناد ثبت اداره و سمنان يشهردار رساند  مياستحضار به لهيوس نيبد
 يبرا يهمکار جهت سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان با رااي  نامه تفاهم سمنان
. اند رسانده امضا به آن يبندها و طيشرا مطابق تيمالک اسناد صدور و يتمانساخ انکاريپا صدور

 انکاريپا صـدور يتيحاکم امور از يبخش ١/١١/١٣٩٣ خيتار از نامه تفاهم نيا يامضا با
 واگذار سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان به تيمالک اسناد صـدور و يسـاختمان

 اسناد و يساختمان انکاريپا اخذ يبرا يآپارتمان يواحدها زندگانسا مذکور خيتار از و است شده
 بند اساس بر زين يمهندس نظام و ندينما  ميمراجعه سمنان يمهندس نظام سازمان به تيمالک
 يمهندس نظام يمرکز سازمان از شده اعالم تعرفه مطابق رااي  نهيهز انيمتقاض از نامه تفاهم ٥

  .دارم را نامه تفاهم ابطال درخواست ليذ ليدال با لذا د،ينما  ميافتيدر کشور ساختمان
 بيترت به يتيحاکم و يذات تيفعال از تيمالک اسناد صدور و يساختمان انکاريپا صدورـ ١
 اداره و يشهردار تأسيس از هدف و باشد  ميمحل هر اسناد و امالک ثبت ادارات و ها شهرداري

 نيا و است کرده بيني پيش آنان يبرا انونگذارق که است خصوص نيا در يتيحاکم اعمال ثبت
 در انکاريپا صدور از يتيحاکم امور ست،ين يواگذار قابل آن از يقسمت اي و يتيحاکم اعمال
 ازين ثبت اداره در و يشهردار در بيترت به) غيرمنقول اموال (آپارتمانها اسناد صدور و يشهردار

 ازين مورد يقانون مستندات ريسا و نقشه و اتصورتجلس دستورالعمل، نامه، ميتنظ و هيته به
 اي و محل يشهردار کارشناسان توسط که است اسناد صدور اي و انکاريپا صدور به مترتب

 ينحو به ها، نقشه ازجمله مستندات نيا. شود  ميصادر و هيته هيناح آن ثبت اداره ثبت ندگانينما
 و ٢ مواد خصوص نيا در. دهد  ميارائه و يعرفم مالکانه تصرف يبرا را سند اي و انکاريپا ازيامت
  .دارد اشاره آن به زين ١٣١٠ مصوب امالک و اسناد ثبت قانون ٩

 يرسم اسناد دفاتر صاحبان و دفاتر نيمسئول و ثبت ندگانينما و رانيمدـ ٢ماده
 آن از خارج در آنها اقدامات ندينما فهيوظ انجام توانند  نميخود تي مأمورمحل در جز

  .ندارد يقانون ثرا محل
 ريسا در و قانون نيا ياجرا خيتار از است موجود ثبت اداره که ينقاط در ـ ماده

 چند به را ثبت رهيدا اي اداره هر حوزه هيعدل وزارت ثبت رهيدا اي اداره ليتشک از پس نقاط
  .کند  مياقدام هيناح هر در واقع غيرمنقول اموال هيکل ثبت به و کرده ميتقس هيناح

 قانون ٤٦ ماده به استناد نيهمچن و ياساس قانون ٤٤ اصل ياستهايس ياجرا درـ ٢
 يتيرحاکميغ امور يسپار برون يراستا در رانيا ياسالم يجمهور پنجم پنجساله توسعه برنامه
. کنند  ميعمل راستا نيهم در زين ات مؤسسو سازمانها نيا يخصوص بخش به يدولت مراجع

  .ندارد يقانون وجاهت يتيحاکم اعمال از يقسمت يواگذار يبرا نامه تفاهم ميتنظ لذا
 را آن که يکسان به نسبت يخصوص يقراردادها ،يمدن قانون ١٠ ماده مطابقـ ٣
 يقراردادها و است نافذ نباشد قانون حيصر مخالف که يصورت دراند  نموده منعقد
 منعقدکنندگان زا ريغ به ياشخاص به مذکور قانون ١٠ ماده از يناش شده منعقد يخصوص
  .ستين يتسر قابل قرارداد
 سمنان، استان امالک و اسناد ثبت سازمان نيب منعقده نامه تفاهم ٥ بندـ ٤
 هيته نهيهز افتيدر به سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان با سمنان يشهردار
 ندهپرو کالسه در وانيد يعموم هيأت .است کرده اشاره آپارتمانها کيتفکهاي  نقشه
 ١٩٧٥٣٩/٨٩ شماره نامه تفاهم ٨ ماده ابطال خصوص در ٢٤٠ دادنامه شماره با ٩٢/٥٨٤
 يمهندس نظام سازمان و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان نيب منعقده ٣/١١/١٣٨٩ـ 

 کهاي  تعرفه بيتصو بر يمبن ٣/١١/١٣٨٩ ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩ شماره به کشور ساختمان
 حدود از خارج و قانون خالف را نهيهز افتيدر شود، پرداخت ديبا ثالث اشخاص توسط
  .است داده صيتشخ کشور امالک و اسناد ثبت سازمان اراتياخت

 رانيمد اي و شهرداران يبرا يمجوز امالک و اسناد ثبت قانون و يشهردار قانون در ـ ٥
 با. رددگ  نميمشاهده نامه تفاهم ميتنظ يبرا يمجوز تاًينها و معمول هيرو رييتغ يبرا ثبت کل

 ميتنظ يبرا يمجوز و فيتکل زين ثبت کل رانيمد اي و شهرداران فيوظا شرح در مطالعه
  .دينگرد مشاهده يدستورالعمل اي و نامه آيين خصوص نيا در و گردد  نميمشاهده نامه تفاهم

 سمنان، يشهردار نيب منعقده نامه تفاهم ابطال درخواست فوق مراتب به تيعنا با
 سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان با سمنان استان امالک و اسناد ثبت اداره
 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به

  ».استدعاست مورد ١٣٩٢ سال مصوب

  :است ريز قرار به اعتراض مورد نامه تفاهم متن
  يهمکار نامه تفاهم«

  :نامه تفاهم يطرفها: ١ماده
 استان يشهرها يها شهرداري يندگينما به سمنان يشهردار سمنان، يشهردار

 سمنان ينشان به و سمنان شهردار سمت به شربتدار محمدکاظم يآقا يندگينما با سمنان
  .سمنان يشهردار يسعد ابانيخ

 با سمنان استان امالک و اسناد ثبت اداره: سمنان استان امالک و اسناد ثبت اداره
 اداره يطالقان ابانيخ سمنان ينشان به ريمد سمت به يسالمت روسيس يآقا يندگينما
  .سمنان استان امالک و اسناد ثبت

 ساختمان يمهندس نظام سازمان: سمنان استان ساختمان يمهندس نظام سازمان
 بلوار سمنان ينشان به و سيرئ سمت به يداللهي برزيفر يآقا يندگينما با سمنان استان
  .يمطهر دانيم به دهينرس يشرق معلم

  :نامه تفاهم موضوع: ٢ماده
 و يساختمان انکاريپا صدور يبرا طرف سه يهمکار از عبارتست نامه تفاهم موضوع

  .نامه تفاهم نيا يبندها و طيشرا مطابق تيمالک اسناد
  :نامه تفاهم اهداف: ٣ماده
  طرف سه نيب تعامل و يهمکار مشترک يفضا جادياـ ١
  تيمالک اسناد و انکاريپا در مساحتها شدن يکي و تتعارضا رفعـ ٢
  تيمالک اسناد و انکاريپا صدور روند عيتسرـ ٣
  ربطيذ يارگانها به رجوع اربابان مراجعات تعداد کاهشـ ٤

  :نامه تفاهم طيشرا: ٤ماده
  .باشد  ميوستيپ جدول مطابق تفاهم ياجرا مراحل روندـ ١
 را خود با مرتبط يکار مراحل ند،ينما  ميموافقت نامه تفاهم طرف سه کي هرـ ٢
  .دهد انجام آمده وستيپ جدول در که طور همان

 رساني اطالع به نسبت ساختمان، پروانه اخذ زمان در گردند  ميمتعهد ها شهرداريـ ٣
 امالک و اسناد ثبت اداره و ساختمان يمهندس نظام به مراجعه خصوص در نيمالک به

  .ندينما اقدام ينماساز زا پس عرصه تيتثب جهت شهرستان
 ستميس براساس و سازمان قيطر از صالحيذ بردار نقشه مهندسان به کار ارجاعـ ٤
  .شد خواهد انجام سازمان سهم افتيدر از پس و سازمان توسط شده  تأييدکار ارجاع

 يمرکز سازمان از شده اعالم تعرفه طبق آپارتمان کيتفکهاي  نقشه هيته نهيهز ـ ٥
  .باشد  ميکشور ساختمان يمهندس نظام

 هيرو انجام به قادر ليدل هر به نامه تفاهم طرف سه از کي هر که يصورت در ـ ٦
 طيشرا در يبازنگر و مقابل نيطرف به اعالمبا  نباشد، نامه تفاهم در مندرج طيشرا مطابق

  .گرفت خواهند ميتصم يهمکار ادامه نحوه درخصوص
  .باشد  مياالجرا الزم ١/١١/١٣٩٣ خيتار از نامه تفاهم نياـ ٧
 شهردار ـ .است دهيرس طرف سه يامضا  بهو هيته نسخه ٣ در نامه تفاهم نيا ـ ٨
 يمهندس نظام سازمان سيرئ ـ سمنان استان امالک و اسناد ثبت اداره رکليمد ـ سمنان

  »سمنان استان ساختمان
ـ ١٥٩٣٦/١٨/١ شماره حهيال موجب به سمنان شهردار مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ١٦/١١/١٣٩٥
  يادار عدالت وانيد يعموم هيأت محترم استير«

  کميعل سالم
 ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠٦٧٨ پرونده شماره به ٩٥/١٠٧٠پرونده کالسه درخصوص احترام با
 بهاي  هيدفاع حهيال سمنان يشهردار تيطرف به يرحمان محمود يآقا دادخواست موضوع
  :ودش  ميميتقد ليذ شرح

 را ارگان ٣ هر ديبا  مييشاک و است شده منعقد ارگان ٣ نيمابيف نامه تفاهمـ ١
 که است يحال در نيا داد  ميقرار تيشکا طرف دادخواست در تيشکا طرف عنوان به

 سازمان از ياسم واند  گرفته قرار تيشکا طرف امالک و اسناد ثبت اداره و يشهردار فقط
 طرح حيصح يميتقد دادخواست نکهيا ليدل به و است امدهين انيم به يمهندس نظام
  .است رد به محکوم لذا است نشده

 اصل ياستهايس ياجرا در و يمدن قانون ١٠ ماده استناد به نظر مورد نامه تفاهمـ ٢
 يراستا در رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ٤٦ ماده و ياساس قانون ٤٤
 الذکر ليذ اهداف با و يخصوص بخش به يدولت مراجع يتيحاکم ريغ امور يسپار برون
 يخاص اهداف با نامه تفاهم نيا نيمابيف نامه تفاهم ٣ ماده استناد به. است شده منعقد
  :گردد  مياشاره آنها به ليذ در که است شده ميتنظ

  نيطرف نيب تعامل و يهمکار مشترک يفضا جاديا ـ الف
  تيمالک اسناد و انکاريپا در مساحتها شدن يکي و تعارضات رفع ـ ب
  تيمالک اسناد و انکاريپا صدور روند عيتسر ـ ج



 ٢٣صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

  ربطيذ يارگانها به رجوع اربابان مراجعات تعداد کاهش ـ د
 و شهروندان حال رفاه يبرا فقط و فقط نامه تفاهم نيا انقعاد که ديينما  ميمشاهده حال

  .ندارد يپ در را) يسازمان (يشخص نفع چيه و است گرفته انجام تعارض هرگونه از يريجلوگ
 مراجعه با ثبت اداره کارشناسان تيمالک سند صدور زمان در نکهيا به توجه باـ ٣

 نيب متراژ اختالف بعضاً. نمودند  مياقدام متراژ به نسبت کيتفک يتقاضا مورد ملک به
 باعث وعموض نيا و داد  ميرخ يشهردار يسو از صادره انکاريپا و ثبت اداره کارشناسان

 يشهردار که ديگرد  ميانکاريپا اصالح جهت يشهردار به يمتقاض برگرداندن و زمان اطاله
 نسبت ونيسيکم ياعضا تا ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به را پرونده متراژ اضافه صورت در
 انکاريپا فيتکل نييتع از پس تا ندينما صادر را خود يرأ و يدگيرس موضوع نيا به

 تا يمعرف ثبت اداره به يثبت يکارها روند جهت يمتقاض مجدداً. شود صادر ياصالح
 معطل  را يمتقاض ماه ٣ حداقل پروسه نيا انجام و دينما اقدام تيمالک سند اخذ به نسبت
 سمنان، استان يبازرس کل اداره از نظر کسب با معظل نيا حل جهت در لذا نمود مي

 و سمنان استان امالک و اسناد ثبت اداره ن،سمنا يشهردار نيمابيفاي  جانبه ٣ نامه تفاهم
  .شود برطرف معظل نيا تا ديگرد منعقد سمنان استان يمهندس نظام سازمان

 و ساخت به مشغول شهر سطح در که يشهروندان هيکل که باشد  ميحيتوض به الزم
 حاتيتوض يتمام با هذايعل. دارند را کامل تيرضا نامه تفاهم نيا انعقاد از باشند  ميساز
 يمبن ستهيشا حکم صدور و يدگيرس يتقاضا وانيد يعموم هيأت استير از االشاره فوق
  ».باشد  مياستدعا مورد يشاک يدعوا رد بر

 موجب به زين کشور امالک و اسناد ثبت سازمان مجلس امور و يحقوق دفتر رکليمد
  :که است کرده اعالم ٢٣/٢/١٣٩٦ ـ ٣٢٥٥٣/٩٦ شماره حهيال

  راماحت و سالم با«
 پرونده کالسه به ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٠٦٧٨ پرونده شماره به بازگشت

 امالک و اسناد ثبت کل اداره تيطرف به يرحمان محمود يآقا تيشکا موضوع ٩٥/١٠٧٠
 سازمان با سمنان استان ثبت کل اداره منعقده نامه تفاهم ابطال خواسته به سمنان استان
 يال ٩١٨ يکدها براساس رساند  ميحضاراست به سمنان استان ساختمان يمهندس نظام
 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان که نيا به توجهاً ،يثبتهاي  بخشنامه مجموعه ٩٢٠
 يروين تيمحدود به توجه اب لذا نداشته، يکيتفک نقشه هيته در مباشرت جهت يقانون الزام
 يکي و عارضاتت رفع و نيمراجع امور انجام در ليتسه منظور به و سازمان نيا يانسان
 ـ ١٩٧٥٣٩/٨٩ شماره نامه تفاهم صادره، تيمالک اسناد و انکاريپا در مساحت شدن

 يمهندس نظام سازمان و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان نيمابيف ٣/١١/١٣٨٩
 ده،يگرد منعقده آپارتمان يکيتفکهاي  نقشه هيته يسپار برون منظور به کشور ساختمان

 منظور به( سمنان يشهردار و سمنان استان ثبت کل اداره آن بمتعاق و راستا نيا در که
 براساس که منعقد سمنان يمهندس نظام سازمان بااي  نامه تفاهم) يشهردار مشارکت
 نسبت يکيتفکهاي  نقشه هيته از پس يساختمان نيمهندس ديگرد مقرر مذکور نامه تفاهم

 ثبت اداره و اقدام انکاريپا مينظت جهت يشهردار به مربوطه يفرمها وها  نقشه ارسال به
هاي  نقشه کنترل از پس يکيتفک صورتمجلس ميتنظ به ملزم نامه تفاهم اساس بر زين

 بنا. دينما تيمالک سند صدور به اقدام سپس و است شده يمهندس نظام از يارسال
  :دينما  ميمعطوف ليذ موارد به را وانيد استير نظر ،يشاک اظهارات رد در مراتب به

 يمهندس نظام سازمان به را تيمالک اسناد صدور ثبت، اداره نکهيا بر يمبن يشاک يادعاـ ١
 از کي چيه ت،يشکا مورد نامه تفاهم در که چرا. باشد  مياساس يب و کذب ييادعا نموده واگذار
 چگونهيه و است نشده واگذار يحقوق و يقيحق اشخاص به ثبت اداره يذات و يتيحاکم فيوظا
 نقشه هيته فقط بلکه نشده، داده تيمالک سند صدور جهت يمهندس نظام سازمان بهاي  اجازه
  .است شده واگذار يمهندس نظام به امور در عيتسر و ليتسه هدف با آپارتمان يکيتفک

 يادار عدالت وانيد يسو از که يمهندس نظام با ثبت سازمان نامه تفاهم ٨ بندـ ٢
 سمنان، استان ثبت نامه تفاهم ٥ بند يول ودهب نقشه تعرفه نييتع متضمن شده، باطل
  .است داده ارجاع يمهندس نظامهاي  تعرفه به بلکه ننموده، نييتع نقشه هيته تعرفه

 يقانون فهيوظ به خود يتيحاکم نقش به نظر سمنان استان ثبت کل اداره نيبنابرا
 سمنان ثبت رهادا نکهيا بر يمبن يشاک يادعا و ستين وارد آن بر يراديا و نموده عمل
. باشد  مياساس يب ييادعا نموده، واگذار يمهندس نظام سازمان به را تيمالک سند صدور
  ».استدعاست مورد مطروحه تيشکا رد لذا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 را آن که يکسان به نسبت يخصوص يقراردادها يمدن قانون ١٠ ماده مطابق: اوالً
 ريغ به نسبت مفهوماً و است نافذ نباشد قانون حيصر مخالف که يصورت دراند  نموده منعقد

 آنان يبرا را يتعهدات تواند  نميلذا ستين يحقوق آثار يدارا و نبوده يتسر قابل نيفطر
  .دينما جاديا

 و ١٥٠ و ٧٠ ،٤٨ ،٤٧ ،٢١ ،٩ چون يمواد در امالک و اسناد ثبت قانون: اًيثان
 سند صدور باب در را يفيوظا خود ٥٥ ماده ليذ يبندها در يشهردار قانون نيهمچن
 و مزبور ادارات يبرا يساختمان پروانه و انکاريپا يگواه زين و امالک کيتفک و تيمالک

 زائدهايي  نهيهز و فيتکال ط،يشرا ليتحم نيبنابرا است، کرده نييتع انيمتقاض و مالکان
 اراتياخت حدود از خارج و موصوف نيقوان با ريمغا کرده حيتصر قانونگذار که آنچه بر

 قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١  بند استناد به و شود  ميصيتشخ نامه تفاهم منعقدکنندگان
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                      ٩٥/٨٣٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢١٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
» ماري ايران طرح جامع شهري هماشهر مصوب شوراي عالي شهرسازي و معابطال«

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/٨٣٣: کالسه پرونده        ١٢١٠: شماره دادنامه     ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  فارس استان) هماشهر ياسالم يشورا وقت سيرئ( انيصالح شهباز يآقا :يشاك

 يشورا مصوب هماشهر يشهر جامع طرح ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  رانيا يمعمار و يشهرساز يعال

  :که است کرده اعالم يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
  يادار عدالت وانيد محترم استير«
 جامع طرح به نسبت را خود اعتراض نجانبيا رساند  مياستحضار به احتراماً سالم با
 و شوراها بيتصو به شوراها قانون ٧١ ماده ٣٤ بند برخالف که دانيسپ هماشهر يشهر

 شهروندان يتينارضا موجب و است دهيگرد ابالغ طرفه کي صورت به و دهينرس يشهردار
 دانيسپ هماشهر يرشه جامع طرح به نسبت را خود اعتراض نجانبيا لذا. است دهيگرد
. مينما  ميحضور ميتقد ٢/٨/١٣٩٥ ـ ٣٤٠/ش شماره نامه برگ کي وستيپ به اعالم

 طرح ابطال به نسبت دييفرما دستور وستيپ مدارک و فوق مراتب به تيعنا با دارم استدعا
   ».نگردد عييتض شهروندان و نجانبيا حق تا ندينما اقدام دانيسپ هماشهر يشهر جامع

 موجب به وقت سيرئ دادخواست رويپ هماشهر، ياسالم يشورا سيرئ نيهمچن
  :که است کرده اعالم ١٦/١٠/١٣٩٦ ـ ٢٢٦ شماره حهيال

  :گردد  ميارسال يمقتض اقدام دستور و استحضار جهت ليذ شرح به يمقدمات حهيال«
 ياصالح قانون ٨٠ ماده ٣٤ بند مطابق بيتصو و هيته يقانون نديفرآ تيرعا عدمـ ١
  .١٣٩٦ سال صوبم شوراها
  .فوق ماده مطابق شهر محدوده و ميحر بيتصو و هيته يقانون نديفرآ تيرعا عدمـ ٢
: شامل روستا ٥ وستنيپ هم به از ١٣٨٩ سال در هماشهر شهر نکهيا به تيعنا باـ ٣
 سيت دمقنات، د،يدهب ينامها به گريد يروستا ٤ و) دهپاگاه يروستا (جانيهما بخش مرکز
 جامع طرح انه متأسفد،يگرد تأسيس مربوطه يهاياريده انحالل از پس و دآبا عباس و يخان

 يطرحها و يباالدست يطرحها آن، بيتصو و هيته در و نداشته را کامل تيجامع هماشهر،
 را آورد وجود به هماشهر يشهردار متعاقباً و وقت يهاياريده يبرا را يتعهدات که را يقبل
 ،يقبل يروستاها يهاد طرح با هماشهر جامع طرح يمخوانه عدم نيا لذا است، ننموده تيرعا

 شهر يشورا و يشهردار نيمراجع به ييگو پاسخ در يدوگانگ و مرج و هرج که دهيگرد باعث
 و نموده نيبدب نظام و نيقوان به نسبت را مردم ،يعموم يتينارضا نيا انه متأسفو رديپذ صورت
 مشارکت عدم باعث تينها در و گردد  ميشهر يشورا و يشهردار در يريدرگ باعث روزانه
  .است دهيگرد يشهر توسعه و ياجتماع يتهايفعال در مردم

 اتيعمل و ديگرد تأسيس رسماً ١٣٩١ سال در هماشهر يشهردار يادار ستميسـ ٤
 در و انجام سرعت به ينامطلوب دقت با هماشهر طرح هيته يبرا موجود وضع يبردار نقشه
 کل اداره طرف از ماژور فورس صورت به و کوتاه زمان کي در جامع طرح نقشه سال همان
 و ييربنايز يونهايسيکم به يقانون مراحل يط جهت و هيته فارس يشهرساز و راه

 اکثر که دهيگرد باعث ياالجل ضرب اتيعمل نيا که د،يگرد ارسال استان يشهرساز



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢٤صفحه 

 منطقاً يطيشرا نيچن رد البته که شوند ييجانما موجود وضع با ريمغا معابر وها  کوچه
  .گردد) نفر هزار ٢٠ ريز يشهرها يبرا( يشهر يهاد طرح هيته به اقدام ديبا مي

 شهر، ميحر و دودهمح خط يرفتگ برون و يرفتگ تو و راوانفهاي  دندانه وجود ـ ٥
 باعث مسأله نيا که بوده يفن ريغ مسائل بر يمبتن و يکارشناس ريغ دگاهيد دهنده نشان
 مالحظه با يول کساني يعيطب طيشرا يدارا ياراض يبرا ياجتماع ديشد يتيانارض دهيگرد

  .گردد جامع طرح در متفاوت
 از سال ٥٠ يباال يقدمت با شهر يمرکز بافت داخل يمسکون يبناها و ساختمانها ـ ٦
 ميترس و موجود و يمسکون بافت به توجه عدم دهنده نشان نيا و شده خارج شهر محدوده
  .آورد  ميوجود به را يمضاعف مشکالت روزه هر که است حيناصح صورت به رشه محدوده خط

 را طرح ياجرا عمالً که استاي  گونه به جامع طرح در رتيمغا زانيم و حجمـ ٧
 نموده متزلزل را نوپا نهاد کي عنوان به يشهردار به شهروندان يعموم اعتماد و رممکنيغ
 ينظرهااظهار از مردم اتيشکا يريگيپ صرف شهر يشورا جلسات از ياديز اوقات عمالً و

 قانون رواج باعث مسأله نيا که است نموده ديجد طرح بر يمبتن يشهردار يکارشناس
 که يصورت به بوده پروانه بدون و شبانه يسازها و ساخت به مردم آوردن يرو و يزيگر
  .است گرفته يشيپ مجاز از مجاز ريغ يسازها و ساخت آمار

 الحاق جهت يشهردار توسط رفتهيپذ صورت متعدد اتباتمک رغميعل ـ ٨
 اداره به شده، حذف جامع طرح از که ييروستا يهاد يطرحهاهاي  محدوده از ييقسمتها

 اصالح با انه متأسف،يمعمار و يشهرساز يعال يشورا به ارسال و يشهرساز و راه کل
 و) يعال يشورا ٢١/٥/١٣٩٦ ـ ٣١٠/٢٤٠٢٣ شماره نامه( امدهين عمل به موافقت محدوده
 واند  بوده مکتسبه حقوق يدارا يقبل يطرحها در که دهيگرد يشهروندان يتينارضا باعث

  .است شده سلب نامبردگان حقوق حاضر درحال
 باعث محالت، همه در آن نامتوازن توسعه و هايکاربر شيپخشا در متوازن تيرعا عدمـ ٩

 طرح هيپا بر يشهردار عملکرد از يتينارضا ابراز و طومار هيته با محالت از يتعداد که دهيگرد
  .باشند خود سابق يروستا يتيريمد تيوضع به بازگشت و شهر از شدن منفک خواستار جامع،

 يگردشگر جامع طرح گرفتن دهيناد و شهر يگردشگر ليپتانس به توجه عدمـ ١٠
  ».يباالدست طرح کي عنوان به دانيسپ شهرستان
  :است ريز شرح به گرفته قرار اعتراض مورد که هرهماش يشهر جامع طرح متن
  يافشان دمحمديس يآقا جناب«

  فارس استان توسعه وريزي  برنامه يشورا سيرئ و محترم استاندار
  هماشهر شهر جامع طرح مدارک ابالغ: موضوع

  سالم با
 قانون ٤ ماده ٥ بند ياجرا در و ٢٤/٩/١٣٩٤ـ  ٣٠٠/٥٥٦١٧ شماره نامه رويپ احتراماً

 بيتصو و يبررس نحوه نامه آيين ٤٢ ماده و رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشوراسيس تأ
 هماشهر شهر جامع طرح مدارک و اسناد يسر دو وستيپ به ،يشهر عمران و توسعه يطرحها
  :گردد  ميابالغ اجرا جهت ل،يذ شرح به يعال يشورا ٢٣/٩/١٣٩٤ مورخ مصوبه موضوع
  طرحهاي  نقشه آلبوم جلد کيـ ١
  طرح مطالعات دفترچه دوـ ٢
  طرح يياجرا مقررات و ضوابط دفترچه کيـ ٣

 و ابالغ ربطيذ يياجرا يدستگاهها ريسا و يشهردار به مراتب دييفرما دستور
 اي و طرح مقررات و ضوابط ،يفنهاي  جنبه کامل مراعات با يشهردار تا گردد مراقبت
 مورد حيلوا و طرحها بيتصو وزي ري برنامه قيطر از شهر ياسالم يشورا مؤثر يهمکار

 ابالغ خيتار از. گردد فراهم] قرار [برنامه افق در طرح نظر مورد اهداف تحقق موجبات از،ين
 طرح نيا رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا تأسيس قانون ٧ ماده برابر مصوبه
 در آن ييااجرهاي  برنامه و توسعه درخصوص يشهردار اقدامات هيکل و است االجرا الزم

 طرحهاي  برنامه و اسناد در رييتغ جاديا و است ريپذ امکان ربطيذ مدارک و اسناد چارچوب
 يبررس نحوه نامه آيين ضوابط تيرعا به منوط) ياساس ريغ و ياساس يرتهايمغا از اعم (جامع

  .بود خواهد يعال يشورا مصوبات ريسا و يشهر عمران و توسعه يطرحها بيتصو و
 شهر، ميحر و محدوده فيتعار قانون از مربوطههاي  تبصره و ٥ هماد موجب به
 مصوبه ابالغ از ماه سه ظرف حداکثر شهر محدوده آنها، نييتع نحوه و شهرک و روستا
 نيزم يرو کردن ادهيپ و ييشناسا قابل آن نقاط هيکل که يصورت به ،يشهر جامع طرح
 با کننده بيتصو مرجع ريدب ياامض و کنترل از پس و شده قيتدق يشهردار توسط باشد
 و گردد  ميابالغ ربطيذ يياجرا يدستگاهها و يشهردار به اجرا جهت استاندار يامضا

 محدوده قيتدق دستور استاندار نرسد انجام به مقرر مهلت ظرف الزم اقدامات چنانچه
 نهرخايدب برعهده ماده نيا ياجرا يريگيپ و کرد خواهد صادر را صالحيذ مراجع ريسا به

  .بود خواهد) استانها يشهرساز و راه کل ادارات به شده ضيتفو (طرحها کننده بيتصو مرجع
 طرح يکل ضوابط و ارهايمع اساس بر يليتفص طرح بالفاصله است الزم نيهمچن

 سطح در يشهر ينهايزم از استفاده نحوه مذکور طرح در که گردد هيته شهر جامع
 يليتفص و قيدق وضع و آنها از کي هر يبرا نيمز قيدق مساحت و تيموقع و شهر محالت

 و يشهر يواحدها در يساختمان تراکم و تيجمع تراکم زانيم و مرور و عبور شبکه
 تيموقع و يشهر مشکالت حل و توسعه و ينوساز و يبهساز مناطق به مربوط يتهاياولو
 تيمالک به مربوط مشخصات وها  نقشه و شود  مينييتع آن در يشهر مختلف عوامل هيکل
 ٧ ماده ليذ تبصره برابر که گردد  مياضافه. گردد  ميميتنظ و هيته يثبت مدارک اساس بر

 اختالف و اشکال و ابهام موارد در رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا تأسيس قانون
 آن نظر و مطرح يعال يشورا در مراتب يشهر يليتفص و جامع طرح ياجرا نحوه در نظر
  ».بود خواهد االجرا الزم و يقطع شورا

 و يشهرساز و راه وزارت يشهرساز و يمعمار معاون مذکور، تيشکا به پاسخ در
 ١٩/٤/١٣٩٦ـ ٣٠٠/١٧٥٨١ شماره حهيال موجب به يشهرساز و يمعمار يعال يشورا ريدب

  :است داده حيتوض
  احترام و سالم با«

 بيتصو با چهچنان ٦/٧/١٣٨٢ مصوب شوراها به موصوف قانون ٧١ ماده ٣٤ بند
 يشورا تأسيس قانون با يقانونگذار و عيتشر مقام در نه باشد معتبر کماکان يبعد احکام

 قانون ٣٤ بند در: اوالً رايز آن، با تزاحم در فيتکل انجام مقام در نه و است تعارض در يعال
 فيتکل جاديا مقام در قانونگذار است آمده شهر ياسالم يشورا فيوظا ليذ که مارالذکر

 زين و يينها بيتصو از شيپ يشهردار يبرا شهر ياسالم يشورا به جامع طرح ارائه
 از و است بوده ـ بيتصو نه و ـ آن  تأييدو يبررس يبرا مذکور يشورا نمودن موظف
 و جامع يطرحها بيتصو يينها مرجع نييتع يبرا يعال يشورا تأسيس قانون يطرف
 در جمله از الحق احکام در قانونگذار نکهيا به تيعنا با: اًيثان. است بوده آن اراتياخت ريسا

 مصوب پنجم برنامه قانون ٧٨ ماده و ١١/٦/١٣٨٣ مصوب چهارم برنامه قانون ٨٣ماده
 احکام قانون ٣١ ماده ب بند و رالذکرياخ قانون هـ بند يياجرا نامه آيين و ١٥/١٠/١٣٨٩
 يشورا اراتياخت و فياوظ خصوص در ١٠/١١/١٣٩٥ مصوب کشور برنامه نيقوان يدائم

 بيتصو و  تأييد،يبررس يبرا الزم فاتيتشر انيب ضمن مکرراً استان، توسعه وريزي  برنامه
 و توسعه يطرحها »بيتصو و  تأييد،يبررس« مرجع ،)عمران و توسعه (جامع يطرحها
 با را استان توسعههاي  برنامه قالب در ييروستا و يشهر خدمات مراتب سلسله و عمران

 توسعه وريزي  برنامه يشورا «يشهرساز و يمعمار يعال يشورا مصوب ياستهايس تيرعا
 مورد احکام زين و خصوص نيا در يعال يشورا مصوبات وجود با لذا است نموده نييتع »استان
 توسط جامع طرح »بيتصو «لزوم بر ريتفس بتوان زين محال يفرض در چنانچه يحت اشاره
 که يقانون مواد صراحت با رسد  مينظر به يول نمود ياستناد قانون در شهر ياسالم يشورا
 يشورا ـ جامع طرح بيتصو و  تأييد،يبررس مرجع نييتع بر يمبن است قانونگذار اراده نيآخر
  .باشد  نمياعتبار مناط و دهيگرد نسخ ياستناد ماده حاضر حال در ـ استانريزي  برنامه

 مجدداً قانونگذار ،يشاک نظر مورد ندمست رياخ قسمت در نکهيا بر عالوه نيهمچن
 فيتعار قانون ١٠ماده تبصره و ٥ ماده است، نموده يينها بيتصو از قبل ارائه برتأکيد 
 تواند  مي١٤/١٠/١٣٨٤ مصوب آنها نييتع نحوه و شهرک و روستا شهر، ميحر و محدوده

ريزي  برنامه يوراش ـ يمحل بيتصو مرجع نييتع بر قانونگذار اراده وجود بر گريداي  نهيقر
 در نکهيا مضافاً و باشد يشهر جامع يطرحها يينها بيتصو مرجع زين و ـ استان توسعه و

 تأسيس قانون ٣ ماده ياجرا در. است نموده يکل نسخ را ريمغا نيقوان مذکور تبصره
 عمران و توسعه يطرحها بيتصو و يبررس نحوه نامه آيين ٣ ماده ٣ تبصره و يعال يشورا
 يطرحها يبررس هنگام در مربوطه شهردار و شهر يشورا نظرات از استفاده جهت به

 دعوت مذکور اشخاص از ـ موجود سوابق برابر ـ يکشور و ياستان مراحل هيکل در جامع
  .است شده دهيشن آنها نظرات و آمده عمل به

 عدم ليدل به جامع طرح ابطال بر يمبن يشاک يادعا نيا يتخصص و يفن لحاظ به
 جامع طرح بيتصو چنانچه رايز است رد به محکوم زين شهر ياسالم يشورا توسط بيتصو

 و هيته بودن يتخصص و يفن ذات ليدل به: اوالً. گردد شهر ياسالم يشورا بيتصو به موکول
 از ـ شهر يشورا يسو از ـ واصله نظرات است ممکن اوقات يگاه طرحها، گونه نيا بيتصو

 داشته رتيمغا کشور کالن ياستهايس با اي و نباشد رخوردارب يفن امور يبرا الزمه وجاهت
 و مراجع جاديا از يخوددار و موضوعه نيقوان در رتيمغا بروز از يريجلوگ يبرا لذا. باشد
 به را استان توسعه وريزي  برنامه يشورا نقش مقنن مربوطه، امور در يمواز و متعدد ينهادها
 يينها مرجع و الخطاب فصل عنوان به را يعال يشورا و ياستان بيتصو مرجع نيباالتر عنوان
 عمران و توسعه يطرحها هيکل: اًيثان. است نموده نييتع عمران و توسعه يطرحها بيتصو

 در دست نييپا يطرحها و هستند گريکدي به نسبت يمراتب سلسله گاهيجا يدارا) جامع(
 اهداف با کامل انطباق در زين باالدست يطرحها و گردند  ميهيته باالدست يطرحها چارچوب

 ،يکالبد و يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصادهاي  نهيزم هيکل دراي  منطقه و يمل کالن يراهبردها و
 يشهرريزي  برنامه اقتصاددان، شناس، تيجمعـ  رشته هر دردار  تيصالح نيمتخصص توسط

. رسند مي صالحيذ مراجع بيتصو به و هيته يمحل ياستهايس داشتن نظر در با ـ رهيغ و
 و يفن يمبان ،يمحل ياستهايس به توجه بر عالوه ديبا خود يمل گاهيجا در يعال يشورا نيبنابرا

 زين نظام يکل ياستهايس به دست فرا يطرحها مقررات ضوابط و شنهاداتيپ زين و يتخصص
  .دينما اعمال لحاظ عمران و توسعه يطرحها در را آنها و داشته توجه



 ٢٥صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 است يمل و يکل استيس کي ندهيآ ينسلها و نسل نيا ييغذا تيامن حفظ مسئله مثالً
 توسط آن با کامل تطابق در ٣١/٣/١٣٧٤ مصوب باغات و يزراع ياراض يکاربر حفظ قانون و

 يعال يشورا ١٠/٨/١٣٧٨ مورخ مصوبه متعاقباً و است دهيگرد وضع ياسالم يشورا مجلس
 شهرها محدوده در يکشاورز ياراض بر يزاندا دست و هيرو يب و يافق توسعه از يريجلوگ يبرا
 ،يفعل محدوده از يحداکثر استفاده جهت مصوبه نيا اساس بر و است دهيرس بيتصو به

 يطرحها از ياريبس هيته هنگام در منظور نيهم به. گردد  ميمحدود شهرها يافق توسعه
 ،يقبل ياطرحه در يفن يمبان اساس بر جا هر شهرها محدوده کنترل ضمن ،يبازنگر جامع
 مورد حسب و گرفته قرار يبازنگر مورد باشد، داشته وجود برنامه يب و ختهيگس لجاماي  توسعه
 نيتدو و موجود نيقوان اعمال قيطر از تا خارج محدوده از شده الحاق باغات و يکشاورز ياراض

 در شد گفته آنچه از ريغ يليدال به و رنديگ قرار يسخت نظارت تحت خاص، مقررات و ضوابط
 از و ندينما  ميمخالفت شهر محدوده کاهش يعني موضوع نيا با شوراها جامع، يطرحها اکثر
 امر قانونگذار اتيمنو برخالف و تينها در و گرفته صورت راستا نيا در زين تيشکا نيا قضا
  ».گردد  ميمختل طرحها بيتصو و هيته

 نيمعاون و سيرئ ورحض با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 مصوب کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧٦ ماده ٣٤ بند
 و يهاد يطرحها  تأييدو يبررس« ١٣٩٦ ياصالح قانون همان ٨٠ ماده ٣٤ بند و ١٣٧٥
 توسط آن ارائه از پس شهرها يقانون محدوده و ميحر و يليتفص و يشهرساز جامع

 يشوراها فيوظا از را »يينها بيتصو جهت يقانون ربطيذ مراجع به ارسال و يشهردار
 ٣ بند مطابق يشهر جامع يرحهاط يينها بيتصو مرجع يطرف از. داند  ميشهر ياسالم
 مزبور يشورا ١٣٥١ مصوب رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا تأسيس قانون ٢ ماده
 مورد فارس استان دانيسپ هماشهر يشهر جامع طرح نکهيا به نظر هذايعل. باشد مي
 يشورا در آن يينها بيتصو لذا است، نگرفته قرار هماشهر ياسالم يشورا  تأييدو يبررس

 خواسته موضوع مصوبه و يتلق موصوف يقانون روند خالف يمعمار و يشهرساز يالع
 قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و گردد  ميصيتشخ شده ادي نيقوان با ريمغا
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک

  مدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ مح رئيس هيأت
  

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١٤٨١/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢١١ري به شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت ادا يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
 قانون زمين شهري تهران ١٤ دستورالعمل ماده ٣ پيوست شماره٣ بندابطال«

الي شهرسازي و معماري ايران مبني بر واگذاري بخشي از باغات به عنوان عمصوب شوراي 
هاي متناسب با ضوابط  فضاي سبز به صورت رايگان در قبال استفاده از بقيه آن با كاربري

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .و كاربري پهنه مربوطه
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٤٨١: کالسه پرونده       ١٢١١: شماره دادنامه    ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .ي ديوان عدالت اداريعموم  هيأت:مرجع رسيدگي
  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك

) ١٤ (ماده دستورالعمل ٣ شماره وستيپ ٣ بند ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا مصوب تهران يشهر نيزم قانون

 قيتطب ونيسيکم سيرئ و يهمگان نظارت و يحقوق معاون سرپرست :کار گردش
 شماره نامه تيشکا موجب به کشور کل يبازرس سازمان در يادار يههادستگا مصوبات
  :که است کرده اعالم ٢/١١/١٣٩٥ ـ ٢٢٨٨٣٦
  يبهرام يآقا جناب نيالمسلم و االسالم حجت«
  يادار عدالت وانيد محترم سيرئ

  کميعل سالم
 نيزم قانون ١٤ ماده دستورالعمل موضوع (جامع طرح) ٣ (وستيپ) ٣ (بند احتراماً

  :هايبررس تيحکا به. شد يبررس سازمان نيا در) يشهر

 ،يکاربر رييتغ و ليتبد) ١٣٦٦ مصوب( يشهر نيزم قانون ١٤ ماده موجب بهـ ١
 و راه وزارت مقررات و ضوابط اساس بر يکشاورز ياراض و باغات کيتفک و ميتقس و افراز

 اقدام ١/٩/١٣٧٣ ـ ١٠٠/١٣٦٣٠ شماره دستورالعمل يط وزارتخانه آن که بوده يشهرساز
  .است نموده ضوابط نيا ابالغ به

 نيزم قانون ١٤ ماده( مذکور دستورالعمل الف بند سوم قسمت مفاد به توجه باـ ٢
 رييتغ يازا در باغات مساحت درصد ٧٠ گانيرا گذاشتن ارياخت در خصوص در) يشهر
 و ٢٥/٢/١٣٧٨ ـ ٤٨ شماره دادنامه يط يادار عدالت وانيد يعموم هيأت ،يکاربر

 استدالل نيا با دستورالعمل، از بخش نيا ١/٣/١٣٧٩ مورخ ٧٨ ـ ٧٩/٧٧ شماره دادنامه
 باغات و ياراض افراز و کيتفک خصوص در يشهر نيزم قانون ١٤ ماده نکهيا به نظر«: که

 ارياخت اعطاء ديمف) يکنون يشهرساز و راه( يشهرساز و مسکن  وزارت ضوابط براساس
 استفاده قبال در گانيرا صورت به باغات از يبخش يواگذار تضرور باب در يمقررات وضع
 قسمت مفاد انطباق عدم و الذکر فوق جهات به بنا ست،ين يمسکون يکاربر با آن هيبق از

  .است کرده ابطال »مذکور، دستورالعمل الف بند سوم
 يط مجدداً يمعمار و يشهرساز يعال يشورا ،الذکر فوق يآرا صدور رغميعلـ ٣

 دستورالعمل قالب در( تهران شهر ١٣٨٦ مورخ جامع طرح) ٣ (شماره وستيپ )٣(بند
 را گانيرا صورت به باغات يواگذار موضوع) تهران شهر يبرا يشهر نيزم قانون ١٤ماده
: هايکاربر ريسا«: است آمده مذکور بند در. است کرده ابالغ و مصوب يکاربر رييتغ يازا در
 را خود باغات سطح از يدرصد ،يشهردار با توافق قيطر از باشند ليما که يباغات نيمالک
 و ريز طيشرا با ندينما واگذار يشهردار به گانيرا صورت به يعموم سبز يفضا عنوان به

 متناسب يهايکاربر انواع از توانند  مي)٥ (ماده ونيسيکم و شهر ياسالم يشورا بيتصو
  :کنند استفاده مربوطه پهنه يوکاربر ضوابط با

 درصد خاص، يموضع يطرحها چارچوب در و ٢ـ١ بند موضوعهاي  پهنه ردـ ٣ـ١
  .نباشد مترمربع ٣٥٠٠ از کمتر يواگذار متراژ و درصد ٧٥ از کمتر يواگذار
 متراژ و درصد ٧٠ از کمتر يواگذار درصـد) ٢ـ٢ بند موضوع( باغها تک درـ ٣ـ٢
  »نباشد مترمربع ٣٠٠٠ از کمتر يواگذار
 شده اعالم بالاشکال يشهر نيزم قانون) ١٤ (ماده در آنچه: والًا نکهيا به توجه باـ ٤
 با شيآ اي و يکشاورز ياراض و باغات کيتفک و ميتقس و افراز يکاربر رييتغ و ليتبد: است
 در آنچه: اًيثان. است قانون آن مواد و يشهرساز و مسکن وزارت مقررات و ضوابط تيرعا
 تيمالک سلب موجب که استاي  مقرره بلکه وده،نب ضوابط گرفته قرار حکم مورد) ٣ (بند
 آراء در که طور همان: ثالثاً. است مقنن تيصالح در تنها حکم نيا وضع و شود  ميافراد

 باب در يمقررات وضع ارياخت اعطاء ديمف يشهر نيزم قانون) ١٤ (ماده آمده، گفته شيپ
 متناسب يکاربر در آن هيبق از استفاده قبال در گانيرا صورت به باغات از يبخش يواگذار
 باشد،  ميآن واضع تيصالح از خارج آن وضع و قانون خالف بحث مورد بند لذا. باشد نمي
 امتنان موجب. دارد را يادار عدالت وانيد يعموم هيأت در آن ابطال درخواست رو نيا از

 سازمان ليتشک قانون ٢ ماده د بند ٢ تبصره به نظر امعان با( صادره ميتصم جهينت از است
  ».ندينما مطلع را سازمان نيا) کشور کل يبازرس

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در دستورالعمل متن
  :تهران يشهر نيزم قانون) ١٤ (ماده دستورالعمل: ٣ شماره وستيپ«
 يدرصد ،يشهردار با توافق قيطر از باشند ليما که يباغات نيمالک: هايکاربر ريساـ ٣

 واگذار يشهردار به گانيرا صورت به يعموم سبز يفضا عنوان به را خود باغات سطح از
 از توانند  مي،)٥ (ماده ونيسيکم و شهر ياسالم يشورا بيتصو و ريز طيشرا با ندينما
  :کنند استفاده مربوطه پهنه يکاربر و ضوابط با متناسب يهايکاربر انواع

 درصد خاص، يموضع يحهاطر چارچوب در و ٢ـ ١ بند موضوعهاي  پهنه در: ٣ـ١
  .نباشد مترمربع ٣٥٠٠ از کمتر يواگذار متراژ و درصد ٧٥ از کمتر يواگذار
 متراژ و درصد ٧٠ از کمتر يواگذار درصد) ٢ـ ٢ بند موضوع (باغها تک در: ٣ـ٢
  ».نباشد مترمربع ٣٠٠٠ از کمتر يواگذار

 يدگيرس زمان تا تيشکا طرف يبرا آن ضمائم و تيشکا يثان نسخه ارسال رغم يعل
 واصل تيشکا طرف از يپاسخ چيه يادار عدالت وانيد يعموم هيأت در پرونده به

  .است نشده
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 ،يکاربر رييتغ و ليتبد فقط ،١٣٦٦ مصوب يشهر نيزم قانون ١٤ ماده طبق
 قانون ٢ ماده موضوع ياراض شيآ اي و يکشاورز ياراض و باغات کيتفک و ميتقس و افراز

 اشکال بال قانون آن مواد و يشهرساز و مسکن وزارت مقررات و ضوابط تيرعا با مذکور



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢٦صفحه 

 باب در يمقررات وضع ارياخت اعطاء ديمف مذکور يقانون مقررات نکهيا به نظر. است
 استفاده قبال در گانيرا صورت به سبز يفضا عنوان به باغات از يبخش يواگذار ضرورت

 ٣ بند نيبنابرا ست،ين مربوطه پهنه يکاربر و ضوابط با متناسب يهايکاربر با آن هيبق از
 خارج رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا مصوب تهران شهر جامع طرح ٣ وستيپ
 ١ بند به استناد با و شود  ميصيتشخ قانون ريمغا و بيتصو مرجع اراتياخت حدود از

 سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده
  .شود  ميابطال ١٣٩٢

  مومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهراميع رئيس هيأت
  

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٦٥٠/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢١٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ي هيأتيك نسخه از رأ

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
نامه اجرايي   آئين]١٦/٩/١٣٦٥با توجه به اصالحيه مورخ [ ٢٨ و ٢٧ مواد ابطال«

 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» .وزيران هيأت قانون شوراهاي اسالمي كار مصوب
  .گردد ارسال مي

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

  ٩٥/٦٥٠: کالسه پرونده      ١٢١٢: شماره دادنامه     ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يکنعان ديسع يآقا :يشاك
 مورخ هياصالح به توجه با [٢٨ و ٢٧ مواد ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

   رانيوز أتيه مصوب کار ياسالم يشوراها قانون يياجرا نامه آيين] ١٦/٩/١٣٦٥
  :که است کرده اعالم يليتکم حهيال و دادخواست موجب به يشاک :کار گردش

  :دادخواست: الف
  نگهبان يشورا فيشر يفقها و يعموم هيأت قضات محضر سالم عرض با«

 مصوب کار ياسالم يشوراها ليتشک نونقا) ١ (ماده استناد به کار ياسالم يشورا
 و يمذهبهاي  برنامه ياجرا يهماهنگ و هيته ،ياسالم قسط نيتأم (هدف سه با ١٣٦٣
 آن اراتياخت و فيوظا مذکور قانون ١٣ ماده در و دش جاديا) مشارکت زانيم شيافزا

 لهجم از ياسيس و ياجتماعهاي  نهيزم در کارکنان يآگاه بردن باال که ديگرد احصاء
 التزام و اعتقاد آنها نيتر مهم که شده انيب ٢ ماده در شورا ياعضا انتخاب طيشرا. آنهاست

 و  ياسالم يجمهور مخالفهاي  گروه به شيگرا عدم ه،يفق تيوال و اسـالم به يعمل
 ـفيوظا ١٣٦٩ سال در کار قانون بيتصو با سپس. باشد  ميامانت و صداقت از يبرخوردار

 فسخ و کارگر اخراج که کار قانون  ٢٧ ماده دمانن ديگرد محول اشور به يگريد ريخط
 کار، قانون ١٥٧ ماده در اي شناخت مجاز کار، ياسالم يشورا موافقت با صرفاً را قرارداد

 در مستقيم سازش طريق از اول مرحله در کارفرما، و كارگر نيماب يف اختالف رگونهه
 کار قانون ١٥٠ ماده مقررات حسب نيهمچن شد خواهد فصل و حل کار اسالمي شوراي

 کارگران تمام كار ساعات و شرايط داران، روزه حال رعايت و مذهبي شعائر تعظيم جهت و
  .نمايند  ميتنظيم كار اسالمي شوراي را رمضان اهم در

 سلب ،يقانون فيوظا از انحراف يبررس و شوراها بر نظارت منظور به که آن حال
 ٢٢ ماده طبق نفر ٧ از مرکب يأتيه شوراها، حاللان حکم رصدو تبعاً و اعضاء تيعضو
 که است مصطلح ٢٢ ماده موضوع هيأت به که شود  ميجـاديا کار ياسالم يشوراها قانون

 عمده از. باشد  ميکار قانون ١٥٧ ماده اختالف حل و صيتشخ هيأت از يجدا و منصرف
 و ٤ مواد وفق شورا کردن منحــل و اعضاء تيعضو سـلب ،٢٢ ماده موضوع هيأت فيوظا
 اصدار و يدگيرس قانون، همان ٢٤ ماده  مضـافاً باشد،  ميکار ياسالم يشورا قانون ٧

 و شورا به نسبت کارکنان تيشکا به يدگيرس شورا، کارکرد بر نظارت موضوع در دادنامـه
 از فادمست ضـمناً. است قرارداده مذکور هيأت عهده بر را يقانون فيوظا از تخلفات يبررس
 مشغول ييشورا فيوظا به کار ياسالم يشورا اعضاء که يساعات شده، ادي قانون ٩ ماده

 نييتع مرجع آن، ٢ تبصره حيتصر بنابه که گردد  ميمحسوب آنان کار ساعات جزء هستند
 مارالذکر، قانون ١٠ ماده به مستند و باشد مي ٢٢ ماده موضوع هيأت شورا، کار ساعات
  .است مـسئول ٢٢ ماده موضوعت  هيأبرابر در شورا

 از نفر سه کار، وزارت از نفر کي کار، ياسالم يشورا قانون ٢٢ ماده داللت به
 هيأت دهنده ليتشک ياعضا منطقه، يواحدها ـرانيدم از نفر هس و ياسالم يشوراها
 يياجـرا نامه آيين. شوند  ميانتخاب قانون، يياجرا نامه آيين حسب که باشند  ميموصوف

 بيتصو به ١٣٦٤ سال در مـذکور، قانون ٢٩ ماده استناد بـه کار ياسالم يشورا نونقـا
 آن ٢٨ و ٢٧ مواد در که ديگرد اصالح آن از يبخش ٦٥ سال در و ديرس رانيوزهيأت 
 طيشرا انيب مقام در و شده نييتع ٢٢ ماده موضوع هيأت ياعضا انتخاب فاتيتشر

  :باشد  ميليذ شرح به که است آمده بر مذکورهاي  أتيه ياعضا انتخاب
 دعوت منطقه رانيدم هيکل از صيتشخ هيأت ليتشک يبرا کار وزارت ـ٢٧ماده

   ...آورد يم عمل به
 اعضاء انتخاب منظور به منطقه، رانيمد اي و شوراها ندگانينما جلسات  ـ٢٨ ماده

 شدگان  دعوت حضور با گرفت، خواهد صورتاي  جداگانه طور به که صيتشخهيأت 
   ...آمد خواهد عمل به يريگ يرأ و افتهي تيسمر

 که يافراد از نفر هس ... داشته يرأ کي کننده شرکت اعضاء از کي هر ـ١تبصره 
 البدل يعل عضو عنوان به يبعد نفر دو و يلاص عضو عنوان به اند کرده کسب  را آراء تياکثر

 ٢٢ ماده موضوعهيأت  ياعضا از نفر سه نيبنابرا. ديگرد خواهند نييتع ص،يتشخهيأت 
 هيأت تيعضو به توانند  ميطيشرا هرگونه از فـارغ که دهند  ميليتشک واحدها رانيدم را

 منظور به کار ياسالم يشورا قانون) ١ (ماده به بنا که ييشورا يبرا و آمده در مذکور
  . ندينما صادر دادنامه و نموده يداور و قضاوت است، شده ليتشک ياسالم قسطتأمين 
 يديق اي شرط چيه بدون کارگاهها انيکارفرما و شرکتها رانيمد گريد عبارت به

 شرع با ريمغا که ندينما يداور و قضاوت و درآمده مذکور هيأت تيعضو به توانند مي
 ن،يمنافق محارب، ن،يمعاند انقالب، ضد ،يالحاد فراماسون، افراد يبرا که چرا باشد مي

 و اسالم به عملي التزام و اعتقاد گريد طرف از و نگرفته رنظ در يممانعت ... و منحله ساواک
 ريغ يبرا را راه و ننموده شرط را يديتوح انياد اي ياسالم جمهوري مقدس نظام

 حسن مولد، طهارت گريد طرف از و است گذاشته باز ضاله فرق و نيکافر مسلمانان،
 مسلمان ـريغ ياعضا نيا حال. است نشده درج فساد به اشتهار عدم و يامانتدار شهرت،

 حسب را اعضا يفرد يتهايصالح ستيبا  ميندارند اسالم و هيفق تيوال به يالتزام خود که
 اشتهار عدم اسالم، به التزام که کار ياسالم يشورا قانون ٢ ماده در مندرج طيشرا
  .دهند قيتطب است، يجمهور مخالفهاي  گروه به شيگرا عدم و فساد به

 ١٤١ هيآ ـ شوري سوره ٣٨ آيه) مسلمانان بر کفار تسلط حيتقب بر يمبن: (يقرآن اتيآ
  عمران آل سوره ١١٨ سوره هيآ ـ مائده ٤٤ سوره هيآ ـ نساء سوره ٦٥ هيآ ـ نساء سوره

  )کفار تيوال رشيپذ از زيپره بر يمبن) : (ع(نيمعصوم ثياحاد
 بِمنْزِلَة الْكُفّار و عليه يعلي ال و يعلُو اَِألسالم) [ص (اكرم پيامبر از  اعتال ثيحد
  ] يورِثُون ال و يحجبون ال الْموتي

 أَهل إِلَى بعضاً بعضُکُم حاکمي أَن اکُميإِ) [ع(صادق جعفر امام  از جهيخد ابو ثيحد
 جعلْتُه قَد يفَإِنِّ نَکُميب اجعلُوهفَ انَايقَضَا من ئاًيشَ علَمي منْکُم رجلٍ إِلَى انْظُروا لَکنِ و الْجورِ
وا اًيقَاضاکَميإِلَ فَتَحه [.  

 أَو الْخُصُومةُ نکُميب وقَعتْ إذا اکُم،يإ) [ع(صادق عفرج امام  از جهيخد ابو ثيحد
ارٍء يشَ يف يتَد نم االخْذ طاء والْع ا انيإل تَحاکَمو دأح نالء ماقِ هؤا. الفُسلوعاج يبنَکُم 
  .]اًيقاض کُميعلَ جعلْتُه قَد يفَإنّ حرامنا؛ و حاللَنا عرف قَد رجلًا

   مسلمانان بر کفار نفوذ و سلطه هرگونه بودن يرشرعيغ بر يمبن: ليسب ينف قاعده
 و ميتحک يقاض يبرا فقه در شده ذکر طيشرا با رتيمغا: فقه در داور و ميتحک يقاض

  ».دينما  مييدگيرس داور
  يليتکم حهيال: ب

 خيتار در کار ياسالم يشوراها قانون يياجرا نامه آيين رساند  مياستحضار بهً  احتراما
 انتخاب مقام در آن ٢٩ و ٢٨ ،٢٧ مواد که ديرس ريوز نخست بيتصو به ١٧/٧/١٣٦٤
  :باشد  ميليذ شرح به که برآمده ٢٢ ماده موضوع هيأت ياعضا

 يرسم طور به صيتشخ هيأت ـليتـشک يبرا ياجتماع امور و کار وزارت ـ٢٧ماده
 هفته  کي ظرف تا آورد يم عمل به دعوت منطقه ـرانيمـد و شوراها هيکل از يکتب و

 ارسال يط مقرر، مهلت انيپا از پس و ندينما اقدام خود يـداهايکانـد اعــالم به نسبت
 بعد هفته کي که را  انتخابات انجام انمک و زمان نيهمچن و داهايکاند ياسام ،يآگه

  .رساند خواهد آنان اطالع به بود، خواهد
.  باشند ريز طيشرا يدارا ديبا صيتشخ هيأت در تيعضو يداهايکاند ـ ٢٨ ماده 

  )شد ذفح ١٦/٩/١٣٦٥ مورخ هياصالح با(
  يماسال يجمهور مخالف و يرقانونيغ يها گروه و سازمانها احزاب، به شيگرا عدم ـ الف 

  اخالق حسن به اشتهار و امانت صداقت، از يبرخوردار ـ ب
  رانيا تيتابع ـ ج

 امور و کار وزارت عهده به شورا يداهايکاند مورد در فوق موارد صيتشخ ـ تبصره 
  .بود خواهد مربوطههاي  وزارتخانه عهده به ران،يمد يداهايکاند مورد در و ياجتماع
 هيأت اعضاء انتخاب منظور به منطقه، رانيمد اي و اشوراه ندگانينما جلسات  ـ٢٩ ماده 
 شدگان دعوت) ٣/٢ (حداقل حضور با گرفت، خواهد صورتاي  جداگانه طور به که صيتشخ



 ٢٧صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 مجدداً نشود، حاصل الزم نصاب حد چنانچه و آمد خواهد عمل بهگيري  يرأ و افتهي تيرسم
 هفته کي حداکثر که يبعد سهجل در و آمده عمل به دعوت رانيمد و شوراها ندگانينما از

 ديآ  ميعمل بهگيري  يرأ و ليتشک شدگان دعوت کي عالوه به نصف حضور با اول، جلسه از پس
 و شوراها از داهايکاند ياسام افتيدر از پس نشده حاصل زين رياخ نصاب حد که يصورت در و
  .گرفت خواهد صورت  کار وزارت توسطاي  مکاتبه صورت به يرأ اخذ ران،يمد

 صورت به را خود يرأ و داشته يرأ کي کننده شرکت اعضاء از ک يهرـ ١تبصره 
 دهيگرد هيته  منظور نيبد که يصندوق در و نوشته نفر پنج ياسام تعداد به حداکثر و يکتب

 خواهد صورتجلسه و شمارش کننده شرکت اعضاء حضور در شده اخذ آراء انداخت خواهند
 ياصل عضو عنوان به. اند کرده کسب  را آراء تياکثر قيطر نيا از که يافراد از نفر سه. ديگرد
  .ديگرد خواهند نييتع ص،يتشخ هيأت البدل علي عضو عنوان به يبعد نفر دو و

 انجام خيتار از بعد روز سه مدت ظرف توانند  ميانتخابات به نيمعترضـ ٢تبصره   
 امور  و کار وزارت ندهيمان به مدارک و ليدال ذکر با را خود يکتب اعتراض انتخابات،
 مدت ظرف حداکثر است موظف زين کار وزارت. ندينما افتيدر ديرس و ميتسل ياجتماع

  .است االجرا الزم  و يقطع مذکور نظر دينما نظر اعالم و يبررس را موضوع هفته کي
 اعتبارنامه واصله، اعتراضات رد اي اعتراض وصول عدم صورت در ـ٣تبصره 

  .شد خواهد صادر سال دو مدت يبرا نيمنتخب به
 و مقصود به يواف اعضاء، ابانتخ طيراش نييتع جهت فوق، مواد که وجود نيا با

 حذف آن ٢٨ ماده ١٦/٩/١٣٦٥ مورخ ـهياصالح توسط کنيل نبود يشرع نيمواز به ديمق
 انتخاب يطيشرا هر از فارغ أتهايه ياعضا نيابرابن. شد آن نيگزيجا ٢٩ ماده و ديگرد
 و آمده در مذکور مراجع تيعضو به توانند  ميزين نيرافک يحت که معنا نيبد د،شون مي
 در اسالم به التزام و اعتقاد جهت يشرط چيه که چرا ندينما صادر االجرا الزم و يقطع يرأ

 شماره به) ٢٧ (شماره دستورالعمل اساس، نيهم بر کار وزارت. است نشده گرفته نظر
 ماده موضوع يأتهايه عملکرد ـهيرو وحدت جهت و هيته را ٩/١٠/١٣٩١ ـ ١٦٥٠٦٠ ثبت
 در انتخـاب و تيعضو شـرط تنهـا آن، ٢ ماده در که نمود ابالغ استانها کل رانيمد به ٢٢
 نفر ٣٥ داشتن و نامه آيين در شده فيتعر تيريمد عنوان شمول «را موصوف يأتهايه

  .است دهنمو يپوش چشم يرورض ـطيشرا ذکر از و نموده انيب »کارگر
 قانون اختالف حل و صيتشخ يأتهايه ياعضا انتخاب مقام در کار وزارت نيهمچن

 اسالم جمله، من يطيشرا درج از پردازد  ميکارفرما و کارگر نيماب يف اختالفات به که کار
 يشورا معظم يفقها توسط اغماض نيهم که است نموده نظر صرف وثاقت و عدالت و

. شد شناخته رعش نيمواز خالف ٢/٦/١٣٩٥ ـ ٢٠٠٣/١٠٢/٩٥ شماره هينظر يط نگهبان
 هيأت از يجدا و منصرف ،٢٢ ماده موضوع صيتشخ هيأت است ذکر به الزم البته
 که چرا ندارند هم با زين يارتباط چيه اساساً و باشد  ميکار قانون اختالف حل و صيتشخ

 در د،ينما  مييدگيرس کارفرما و کارگر نيماب يف يدعاو به اختالف حل و صيتشخهيأت 
 بر نظارت و يدادرس ،يدگيرس جهت ٢٢ ماده موضوع صيتشخ هيأت که يصورت

  :باشد  ميليذ اراتياخت يدارا و بوده کار ياسالم يشوراها
گيري  ميتصم و يقانون فيوظا از تخلف و يتخط به يدگيرس و شوراها انحراف صيتشخ

 کار، ياسالم يشوراها ليتشک انونق ٤ ماده به مستند شوراها حاللان و يليتعط باب در
 اعضا تخلـف احراز شده، ادي قانون ٧ ماده حسب. است شده داده ٢٢ ماده موضوع هيأت به

 يفرد طيشرا قيتطب آن، از تر مهم و است موصوف هيأت عهده بر آنان تيعضو سلب و شورا
 گريد عبارت به اشد،ب  ميمذکور هيأت با ... و نهيشيپ سوء صداقت، اسالم، از اعم شورا، اعضاء

 يوابستگ اي نموده يبررس را کار ياسالم يشورا ياعضا بودن مسلمان ،٢٢ ماده موضوعهيأت 
قالب ضدهاي  گروه به آنان  و صـداقت مانند يطيشرا فقدان موضوع به و دينما  مي تأييدرا اـن

 در ضااع که يمدت آن، ٢ تبصره و مزبور قانون ٩ ماده وفق. کند  مييدگيرس شهرت حسن
 مزد و حقوق کارفرما آن، يازا به و محسوب آنان کار ساعات جزءاند  تيفعال به مشغول شورا

 به بنا مضافاً. است موصوف هيأت ت،يفعال مدت و ساعت نييتع مرجع که دينما  ميپرداخت
  .است مسئول ٢٢ ماده موضوع هيأت برابر در ياسالم يشورا مارالذکر، قانون ١٠ ماده

 ياجـرائ نامه آيين) ٤ (ماده ١ تبصره داللت به ٢٢ ماده وضوعم صيتشخ أتيه
 نامه آيين در. شود  ميدهينام صيتـشخ هيأت اختصار به کار ياسالم يشوراها قانون
 شده تأکيد و تکرار تر، ـعيوس عمل رهيدا با صيتـشخ هيأت اراتياخت همان ـز،ين مذکور

 تيعضو سلب ،نامه آيين ٣٩ ماده و ٢٦ دهما) ج (بند و ٥ ماده) هـ (بند در مثال عنوان به
 که شده گذاشته موصوف هيأت عهده بر شرط و ديق وندب ياسالم يشورا حاللان و اعضا
 تيفعال ادامه از بتوانند باشد، نشده مطرح هم يتيشکا که آن ولو بدهند صيتشخ زمان هر
 منحل را شورا اي ندينما تيعضو لبس آنان از و نموده يريجلوگ شـورا ياعضا از کي ره

 دينما اخراج را شورا ياعضا تواند  مييصورت در کارفرما ،٣٨ ماده) و (بند حسب اي. کنند
 اخراج درباره ميتصم اتخاذ لذا باشد نموده اخذ را شده ادي هيأت توافقم و  تأييدکه

 وحدت با نيهمچن. است شده وصف هيأت تيصالح در کارفرما توسط شورا، ياعضا
  .باشد  مياالجرا الزم و يقطع مذکور هيأت آراء عنه، معترض نامه آيين ٣٨ ماده از مالک

 و رانيمد آنان نفر سه که شود  ميليتشک نفر هفت از ٢٢ ماده موضوع أتيه
 رگونهه از ارغف و يشرط و ديق چيه بدون که باشند  ميآنها ندگانينما اي انيکارفرما
 نامه آيين ٢٨ و ٢٧ ماده ابقمط ـرايز شوند  ميانتخاب يفرد يتهايصالح يبررس

 آن نيگزيجا ٢٩ ماده و حذف ٢٨ ماده ١٦/٩/١٣٦٥ مورخ هياصالح از پس (عنه معترض
 انتخاب يندگانينما خود نيب از انيرماکارف و رانيمد) داد نام رييتغ ٢٨ ماده به و شد

 ،يداور ،يدادرس به أتهايه در تا دينما  ميصادر اعتبارنامه آنها يبرا کار وزارت و نموده
 گاهيجا در ٢٢ ماده موضوع هيأت در که يافراد شود  ميايآ. بپردازند قضاوت و يدگيرس

 را ياسالم يشورا ياعضا بودن مسلمان خواهند  ميو رنديگ  ميقرار قضاوت و يدادرس
 يأتيه است ريپذ امکان ايآ باشند؟ نداشته اسالم به يالتزام و اعتقاد خود ند،ينما يبررس
 است، ياسالم يشورا تيفعال و عملکرد بر قضاوت و يداور نظارت، اش فهيوظ که

 ياسالم يشورا انحراف نمود تصور توان  ميايآ باشند؟ ضاله و کافر رمسلمان،يغ شياعضا
 انقالب، ضد چند از مرکب يأتيه را ياسالم نيمواز و ياسالم يجمهور نيقوان از

 ميتقد محضرتان به شرع با ريمغا جهات نيبنابرا د؟ينما يدگيرس معاند و محارب
  :نديبفرما ميتصم اتخاذ تا گردد مي

  اسالم به يعمل التزام و اعتقاد يبرا شرط درج عدم) الف
 و شده حيتقب مسلمانان بر کفار تسلط قرآن فيشر اتيآ و نيمعصوم ثياحاد در

 بر توانند  نمييا نهيزم چيه در کفــار که چرا است شده زيپره کفار تيوال رشيپذ
 اعتبار نيمسلم يبرا رمسلمانيغ قضاوت جهت نيبد و باشند مسلط نيمـسلم نوشتسر

  . ستينـ زيجا ز،ين نيمسلم امور در رمسلمانيغ از مشورت يحت و ندارد
 اللَّه إِن اللَّه علَي فَتَوکَّلْ عزَمتَ فَإِذا الْأَمرِ فـي ماوِرهش و: عمران آل سوره ۱۵۹ هيآ
بحتَ يالْمکِّلينخدا بر يگرفت ميتصم چون و کن مشورت) خود امت (آنان با کارها در و  و 
  ]مسلمانان با صرفاً مشورت دستور [دارد دوست را متوکالن خداوند که کن، توکل

ـْرهـم  و الصَّالةَ أَقاموا و لربهِم استَجابوا الَّذين و: شوري سوره ٣٨ آيه   شُوري أَم
منَهيو دارند  ميبرپا را نماز و کرده اجابت را پروردگارشان دعوت که يکسان ب 
 شورايي خودشان ميان مسلمين امور. [آنهاست انيم در مشورت صورت به شانيکارها
  ]کفار با نه و است

 يأْلُونَكُم الَ دونِكُم من بِطَانَةً تَتَّخذُواْ الَ آمنُواْ الَّذين أَيها يا: عمران آل سوره ١١٨ هيآ
 لَكُم بينَّا قَد أَكْبر صُدورهم تُخْفي وما أَفْواههِم من الْبغْضَاء بدت قَد عنِتُّم ما ودواْ خَباالً
اتإِن اآلي كُنتُم لُونقاز آنان ديريگن راز محرم خود، يبرا رخودتانيغ از مانيا اهلاي  تَع 

 را شما انيز و رنج و يگرفتار شدت کنند،  نمييکوتاه شما يبرا يادفس و توطئه چيه
 زيجا. [است داريپد سخنانشان از] نيمسلم و اسالم با [يدشمن قاًيتحق دارند دوست
  ]نيمسلم امور در مسلمان ـريغ از مشورت نبودن
 اجازه داب تا خدا سبيالً الْمـؤمنيـن علَي للْکافرين اللَّه يجعلَ لَن: نساء سوره ١٤١ هيآ
  . باشند داشته مؤمنان بر يتسلط نيکمتر کافران که نداده

 من و الْمؤمنين دون من أَولياَء الْکافرين الْمؤمنُون يتَّخذ ال:  عمران آل سوره ٢٨ هيآ
 سرپرست و يول را کفار دينبا اي بهانه چيه به نيمؤمن ٍء شَي  في اللَّه من فَلَيس ذلک يفْعلْ
 کند نيچن کس هر و شوند سرپرست که دارند را يکسان خود نيب در نکهيا با رنديبگ خود
  ]مسلمانان بر ارکف تسلط حيتقب. [ندارد يحرمت چيه خدا نزد گريد

  مـُبينَه جرـشَ فيما يحکِّموک حتَّي ونـيؤمنُ ال ربک و فَال: نساء سوره ٦٥ هيآ
 تو خود، اختالفات در نکهيا مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند پروردگارت به
 کامالً و نکنند يناراحت احساس خود دل در تو يداور از سپس و طلبند يداور به را

  ] رمسلمانيغ يداور رشيپذ دمع. [باشند ميتسل
 به که آنها و  الْکافرون هم فَأُولَئک هاللَّ أَنزَلَ بِما حکُمي لَّم من و:  مائده سوره ٤٤ هيآ
  ]رمسلمانيغ ييقضا سلطه نبودن زيجا. [کافرند کنند،  نميحکم کرده نازل خدا که ياحکام

  اتيروا و ثياحاد
 شيعه داور و يقاض به صرفاً كهاند  داده دستور شيعيان به السالم هميعل نيمعصوم

 عبارت به ندارند، را اطهار ائمه شيوه به دمعتق غير اشخاص به رجوع حق و كنند مراجعه
 واند  نموده منع مسلمانان ريغ يبرا را نيمسلم نيب يداور و يدگيرس ،يدادرس ديگر

  .است دانسته قضاوت همانند را يداور) ع (اميرالمؤمنين
 مألـواحه الكُتّـابِ صبيان ألقَى السالم عليه أميرالمؤمنين إن السالم عليه الصادق قال

بين يهيد رخَييم لكـ إنّها أمـا:  فقالَ. بينَهةٌحو  وم الجـورِ هافي ورـكمِ في كالجزانيم [الح 
 اميرالمؤمنين مقابل در را خود هاى دستخط كودكان] ١٧٠١٦ح ،٤٩٥ ص ، ٩ج الحکمه،

 و است داورى وعن يك اين: فرمودند حضرت كند، انتخاب را آنها بهترين تا نهادند،) ع(
  !است اوتقض در مظل مانند باره، اين در ظلم

 لَکنِ و الْجــورِ أَهــلِ إِلَى بعضاً بعضُکُم يحاكـم أَن إِياكُم  السالم عليه الصادق قال
 قَاضياً جعلْتُه قَد يفَإِنِّ بينَکُم فَاجعلُوه قَضَائـنَا من شَيئاً يعلَــم منْکُم رجــلٍ إِلَى انْظُروا

 جــور اهل نزد را يگريد شما، از يکي مبـادا]  ٤١٢ص ،٧ج الكافي، اصول  [إِلَيه فَتَحاكَموا



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢٨صفحه 

 احـکام از يزيچ که را يشخص و ديکن نگاه خود نيب در بلکه بکشاند، محـاکمه به ستـم و
 پس دادم، قرار يقاض شما انيم را او من که يدرست به د،يده قرار داور خود انيم داند مي
  .ديبر يو نزد در داورى براى

 الْأَخْذ من شَيٍء في تَدارى أَو خُصُــومةٌ بينَکُم وقَعتْ إِذَا إِياكُم  السالم عليه الصادق قال
طَاِء والْع وا أَناكَمإِلَى تَح دأَح نلَاِء مؤاقِ هلُوا الْفُسعاج نَکُميلًا بجر قَد فرلَالَنَا عح نَا وامرح 

 شما نيب يوقت]  ٣٣٤٢١ ح ،١٣٩ ص ،٢٧ ج عه،يالش وسائل  [قَاضيا علَيکُم جعلْتُه قَد فَإِنِّي
 مبادا د،يآ  ميشيپ ياختالف پرداخت و افتيدر مورد در اي افتد،  مياتفاق ينزاع و خصومت

 حرام و اللح که را يمرد. ديکن مراجعه فاسق جماعت نيا از يکي به يدگيرس و محاکمه يبرا
  .ام داده قرار يقاض شما بر را او من رايز د،يساز داور و حاکم خودتان نيب شناسد يم را ما

 ِء الشَّي في الْمنَازَعةُ أَصْحابِنَا من الرجلَينِ بين كَان ربما السالم عليه اللّه عبد أَبي قال
تَرفَيانلٍ اضَيجنَّا بِرفَقَالَ م سلَي وه كبين اوقات گاهى]  ١٨ص ،٤٠ج الکالم، جواهر [ذَل 
) اماميه (ما از مردى نزد كه دارند رضايت طرفين دهد مى رخ اختالفى شيعيان از نفر دو

) انيعيش (اشخاص اين دادرسى: فرمودند حضرت دارد؟ صورتى چه آورند، تحاكم
  .ندارد مانعى
 بِمنْزِلَة الْكُفّـار و عليه اليعلي و يعلُو اَِألسـالم آله و عليه اهللا صلىِ اللّه رسولُ الق
 هيچ و دارد برتري هميشه الماس] ٣٢٦٤٠ ح ،١٢٥ ص ،٢٦ ج الشيعه، وسائل [الْمـوتي
  .هستندها  مـُرده منزله به كافران و ندارد برتري آن بر چيزي

  يروان و يسمج سالمت شرط عدم) ب
 و الزم را آن فقها تمام که است يسالمت قضاوت، و يداور يبرا ياساس يژگيو
 جهت در توانند  نمييروح و يذهن نيمعلول ان،يناشنوا ان،ينايناب رايز دانند،  مييضرور
 حال. ندينما اقدام يرأ دورص و انشاء به نسبت و  نديآ بر يدادرس و يداور فصل، و حل
 کارفرما و کنند ريدا کارگاه توانند  مينيمعلول و يروح و يجسم ناتوان و زعاج افراد که آن

 بر و شوند کار به مشغول است شده ديتمه آنان يبرا که يخاص يکارگاهها در اي شوند
 يبرا يروان و يجسم سالمت شرط دمع نيابرابن. نديدرآ هيأت تيعضو به اساس نيهم
  .ستين أتهايه به نيمحجور و افراد نيا ورود مانع أتها،يه نيا ياعضا

  ياسالم يجمهور مقدس نظام و هيفق تيوال اصل به التزام و يبنديپا) ج
 گرفت،  ميقرار عمل مالک يزيچ هر از قبل ستيبا  ميکه ياصل و رکن نيتر مهم ديترد يب
 که چرا است مانده مغفول اصل نيا که يحال در بود،  ميهيفق مطلقه تيوال به يبقل اعتقاد
 جهينت در. کنند  ميقلمداد ياساس قانون به مربوط و يقانون گريد يبرخ و يشرع را آن يبرخ

 لذا. نيست آن رعايت به نيازي ديگر نعوذباهللا، كه آورد  ميوجود به را ابهام اين شرط، اين حذف
 نيا ياعضا طيشرا در ستيبا  ميياسالم يجمهور مقدس نظام و هيفق تيوال اصل به اعتقاد
 ميرژ مؤثر اشخاص و منحله ساواک ياعضا ن،يمنافق انقالب، ضد افراد تا ديگرد  ميذکر هيأت 
  .ندينما صادر االجرا الزم و يقطع يرأ نيمسلم يبرا نتوانند يپهلو فاسد

  امانت و وثاقت شرط درج عدم) د
 ياجتماعهاي  بتيمص شـتريب رايز است اعتماد و وثوق امور، مسئوالن در ممه شرط

 انجامدار  عهده تقوا، داشتن بدون که است يافراد از يناش گردد،  ميردمم ريدامنگ که
 بر يمبن يشرط گونه چيه أت،يه نيا تيعضو طيشرا در. اند شده ياجتماع مهم فيوظا

 اساس نيا بر است، نشده درج فساد به اشتهار عدم ،يدار امانت شهرت، حسن مولد، طهارت
 و فيوظا به توجه با مذکور، هيأت اعضاء رايز .تداش نخواهد را الزم تيصالح موصوفهيأت 
 از و شود شرط امانت، و وثاقت شانيبرا است الزم شده، گذاشته آنان عهده به که ياراتياخت
  .گردد ليتشک ٢٢ ماده موضوع هيأت ،يطيشرا نيچن يدارا افراد انيم

  انصاف و عدالت) هـ
 اساس نيهم بر ندارد يانونق اعتبار و بوده ثمر يب عدالت دونب ،يدادرس و قضاوت

 تيرعا بدون يدگيرس و يداور و گرفته قرار کار دستور در عدالت با اسالم در حق احقاق
  ».است تيمشروع عدم يمعنا به عدالت و انصاف

 هياصالح با کار ياسالم يشوراها قانون يياجرا نامه آيين از اعتراض مورد مواد متن
  :است ريز قرار به ١٣٦٥ سال

 و يرسم طور به صيتشخ هيأت ليتشک يبرا ياجتماع امور و کار وزارت ـ٢٧ماده
 نسبت هفته کي ظرف تا آورد  ميعمل به دعوت منطقه رانيمد و شوراها هيکل از يکتب
 ارسال يط فوق، در مقرر مهلت انيپا از پس و ندينما اقدام خود يداهايکاند اعالم به
 بعد هفته کي که را انتخابات انجام مکان و زمان نيهمچن و داهايکاند ياسام ،يآگه

  .رساند خواهد آنان اطالع به بود، خواهد
 ياعضا انتخاب منظور به منطقه، رانيمد اي و شوراها ندگانينما جلسات ـ٢٨ ماده

 سوم دو حداقل حضور با گرفت، خواهد صورتاي  گانهاجد طور به که صيتشخهيأت 
 الزم نصاب حد چنانچه آمد، خواهد عمل بهگيري  يرأ و افتهي تيرسم شدگان دعوت
 يبعد جلسه در و آمده عمل به دعوت رانيمد و شوراها ندگانينما از مجدداً نشود، حاصل

 شدگان دعوت کي عالوه به نصف حضور با اول، جلسه از پس هفته کي حداکثر که

 پس نشده حاصل زين رياخ نصاب حد که يصورت در و ديآ  ميعمل بهگيري  يرأ و ليتشک
 وزارت توسطاي  مکاتبه صورت به يرأ اخذ رانيمد و شوراها از داهايکاند ياسام افتيدر از
  .گرفت خواهد صورت ياجتماع امور و کار

 يکتب صورت به را يرأ و داشته يرأ کي کننده شرکت ياعضا از کي هر :١تبصره
 دهيدگر هيته منظور نيبد که يصندوق در و نوشته نفر پنج ياسام تعداد به حداکثر و

 صورتجلسه و شمارش کننده شرکت ياعضا حضور در شده اخذ آراء انداخت خواهند
 عنوان بهاند،  کرده کسب را آراء تياکثر قيطر نيا از که يافراد از نفر سه. ديگرد خواهد
  .ديگرد خواهند نييتع ص،يتشخ هيأت البدل علي عضو عنوان به يبعد نفر دو و ياصل عضو

 انجام خيتار از بعد روز سه مدت ظرف توانند  ميتخاباتان به نيمعترض :٢تبصره
 امور و کار وزارت ندهينما به مدارک و ليدال ذکر با را خود يکتب اعتراض انتخابات،
 مدت ظرف حداکثر است موظف زين کار وزارت. ندينما افتيدر ديرس و ميتسل ياجتماع

  .است االجرا الزم و يعقط مذکور نظر دينما نظر اعالم و يبررس را موضوع هفته کي
 نيمنتخب به اعتبارنامه واصله اعتراضات رد اي اعتراض وصول عدم صورت در :٣تبصره

  .شد خواهد صادر سال دو مدت يبرا
 معاونت حوزه (دولت يحقوق امور معاونت سرپرست مذکور، تيشکا به پاسخ در
 حيتوض ٢٨/٤/١٣٩٦ ـ ٤٩٧٤١/٣١١١٩ شماره حهيال موجب به) جمهور سيرئ يحقوق
  :که است داده

 ،)١٣٦٢ مصوب (کار ياسالم يشوراها ليتشک قانون ٢٢ ماده در قانونگذارـ ١«
 آنها انحالل و خود يقانون فيوظا از مزبور يشوراها انحراف صيتشخ و يبررس منظور به

 شرح به نفر ٧ از مرکب شوراها انحالل و انحراف صيتشخ هيأت منطقه هر در نموده مقرر
  :گردد ي مليتشک ريز

ـ الف«   .منطقه يواحدها يشوراها انتخاب به کار ياسالم يشوراها ندگانينما از نفر سه 
  .آنان خود انتخاب منطقه يواحدها رانيمد از نفر سه ـ ب
  » .ياجتماع امور و کار وزارت از ندهينما نفر کي ـ ج
 يهاشورا ياعضا طيشرا قانون، همان ١ ماده در قانونگذار است ذکر به الزمـ ٢
 با رابطه در گردد  ميمالحظه که گونه همان کنيل نموده عنوان ليتفص به را کار ياسالم
 و انحراف صيتشخ يأتهايه در تيعضو جهت مناطق رانيمد انتخاب نحوه و طيشرا

 همان ٢٩ ماده برابر ضمن در. است نموده انيب را يحکم منطقه هر يشوراها انحالل
  .است گرفته قرار وزيران هيأت عهده بر مربوطه يياجرا نامه آيين نيتدو قانون

 يياجرا نامه آيين شده، ادي مقرره برابر رانيوز أتيه موضوع نيا به توجه باـ ٣
 و شوراها هيکل مشارکت و انتخاب نحوه آن، ٢٨ و ٢٧ مواد برابر و نموده هيته را موصوف

  :است دهنمو نييتع ليذ شرح به موصوف صيتشخ يأتهايه در را منطقه رانيمد
 يرسم طور به صيتشخ هيأت ليتشک يبرا ياجتماع امور و کار وزارت ـ٢٧ماده«

 نسبت هفته کي ظرف تا آورد  ميعمل به دعوت منطقه رانيمد و شوراها هيکل از يکتب و
 ارسال يط فوق، در مقرر مهلت انيپا از پس و ندينما اقدام خود يداهايکاند اعالم به
 بعد هفته کي که را انتخابات انجام مکان و زمان نيمچنه و داهايکاند ياسام ،يآگه

  .رساند خواهد آنان اطالع به بود خواهد
 ياعضا انتخاب منظور به منطقه، رانيمد اي و شوراها ندگانينما جلسات  ـ٢٨ ماده

 سوم دو حداقل حضور با گرفت، خواهد صورتاي  گانهاجد طور به که صيتشخهيأت 
 الزم نصاب حد چنانچه و آمد خواهد عمل بهگيري  يرأ و افتهي تيرسم شدگان دعوت
 يبعد جلسه در و آمده عمل به دعوت رانيمد و شوراها ندگانينما از مجدداً نشود، حاصل

 شدگان دعوت کي عالوه به نصف حضور با اول، جلسه از پس هفته کي حداکثر که
 پس نشده حاصل زين رياخ نصاب حد که يصورت در و ديآ  ميعمل بهگيري  يرأ و ليتشک
 وزارت توسطاي  مکاتبه صورت به يرأ اخذ ران،يمد و شوراها از داهايکاند ياسام افتيدر از
  ».گرفت خواهد صورت ياجتماع امور و کار

 انتخاب نحوه در طيشرا يبرخ ذکر عدم ليدل به را مقرره شده ادي مواد يشاکـ ٤
 يشرع نيمواز با ريمغا ...) و يفريک مؤثر نهيشيپ سوء عدم اسالم، رينظ( مناطق رانيمد

 طيشرا به مربوط نامه آيين ٢٨ مـاده کـه يحال در است نموده عنوان ،)ليسب ينف قاعده(
 هيمشارال مطروحه راديا با يارتباط و است منطقه رانيمد جلسات ليتشک نحوه يشکل
  :باشد  نميرشيذپ قابل ليذ ليدال به مطروحه راديا زين مقرره ٢٧ ماده با رابطه در و ندارد

 نيا فيوظا ليذ در قانون همان ٢٤ ماده) ٥ (بند در نکهيا از نظر صرف ـ الف
 اصوالً و دهيگرد بيني پيش »صالح دادگاه به ريمد تخلفات ارجاع« امکان صرفاً أتها،يه

 أتهايه ميتصم با رابطه در د،ينما  نمياتخاذ رابطه نيا در يماهو ميتصم گونه چيههيأت 
 صورت در شورا« است، دهيگرد مقرر ماده همان تبصره در زين شوراها حاللان بر يمبن

 دادگاه و دينما تيشکا صالح دادگاه به تواند  مي٢٢ ماده موضوع هيأت يرأ به اعتراض
 ياعضا هيکل نکهيا فرض در يحت لذا »کند يدگيرس آن به نوبت از خارج است موظف
 بر نيرمسلميغ سلطه جاديا بر ريدا يشاک استدالل باشند، نيمسلم ريغ از موصوفهيأت 



 ٢٩صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

 يجمهور يدادگستر محاکم در مزبور  صادره آراء از اعتراض امکان به توجه با مسلمانان،
  .باشد  نميرشيپذ قابل) گردد  ميليتشک ياسالم نيمواز اساس بر که (رانيا ياسالم

 يتهايفعال در ينيد يتهاياقل مشارکت امکان اصوالً ياساس قانونگذار نکهيا بر عالوه ـ ب
 داده قرار تأکيد مورد را آنان يانسان حقوق و عدل و قسط حسنه، اخالق تيرعا زين و ياجتماع
 امکان در يمانع قانونگذار زين مشابه مقررات و نيقوان در الوصف مع) ٢٠ و ١٩ ،١٤ اصول (است

 ٧٩ ماده در مونهن عنوان به است، ننموده جاديا  مشابه يأتهايه در ينيد يتهاياقل مشارکت
 مصوب (شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون
 انحراف به مربوط اتيشکا به يدگيرس با رابطه در) يبعد الحاقات و اصالحات با ١٣٧٥
  :است دهيگرد مقرر يقانون فيوظا از مذکور يشوراها
 يقانون فيوظا از شوراها انحراف بر يمبن اتيشکا به يدگيرس منظور به ـ٧٩ماده«

  :شود  ميليتشک ريز بيترت به اتيشکا به يدگيرس و اختالف حل هيأت نام بههايي  أتيه
 ندگانينما از نفر دو تيعضو با اتيشکا به يدگيرس و اختالف حل يمرکز هيأت ـ١
 اتيشکا به يدگيرس جهت استانها يعال يشورا ياعضا از نفر سه ـ ياسالم يشورا مجلس

  .شود  ميليتشک تهران شهر يشورا و استانها يعال يشورا و استان يشورا از
 ياعضا از نفر کي تيعضو به استان اتيشکا به يدگيرس و اختالف حل هيأت ـ٢
 يشورا مجلس در مربوطه استان ندگانينما از نفر دو و شورا آن انتخاب به استان يشورا
  .شود  ميليتشک ياسالم

 ياعضا از نفر دو تيعضو به شهرستان اتيشکا به يدگيرس و اختالف حل هيأت ـ٣
  ».شود  ميليتشک استان يشورا ياعضا از نفر کي و شورا آن انتخاب به شهرستان يشورا

 يتهاياقل از است ممکن رالذکرياخ يأتهايه ياعضا از يبرخ اي تمام است يهيبد
  ».باشند ينيد

 قانون يياجرا نامه آيين ٢٨ و ٢٧ مواد رتيمغا بر يمبن يشاک يادعا درخصوص
 يشورا ريدب اسالم، مقدس شرع با وزيران هيأت ١٣٦٥ سال ياصالح کار ياسالم يشوراها
  :که است کرده اعالم ٣١/٣/١٣٩٦ ـ ١٥٧٤/١٠٠/٩٦ شماره نامه موجب به نگهبان
  ».شد دانسته شرع خالف ٢٧ ماده اطالق«
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٧ ماده و ٨٤ ماده ٢ تبصره مطابق
. است االتباع الزم يعموم هيأت يبرا نگهبان يشورا يفقها نظر ١٣٩٢ سال مصوب يرادا
 ٣١/٣/١٣٩٦ ـ ١٥٧٤/١٠٠/٩٦ شماره نامه موجب به نگهبان يشورا ريدب نکهيا به نظر
 نيبنابرا دانند،  ميشرع خالف را ٢٧ ماده اطالق نگهبان يشورا يفقها است کرده اعالم
 يفقها نظر از تيتبع و مذکور قانون ١٣ و ٨٨ مواد و کرالذ فوق يقانون احکام ياجرا در

 ضمناً. شود  ميابطال بيتصو خيتار از عنه معترض نامه آيين ٢٧ ماده اطالق نگهبان يشورا
 اعتراض مورد نامه آيين ٢٨ ماده ابطال يبرا يموجب نگهبان، يشورا يفقها نظر به توجه با

  .ندارد وجود يشرع بعد از ١٣٦٥ سال ياصالح
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                      ٩٦/٤٠٨/شماره هـ

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢١٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  نسخه از رأي هيأتيك 

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر ٢٠/١٢/١٣٥٤ ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤ مصوبه شماره ٤ تبصرهابطال«

جهت درج در روزنامه » .كمال شهر درخصوص تعيين پاداش براي اعضاي كميسيونها
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين ديركل هيأتم
  

  ٩٦/٤٠٨: کالسه پرونده      ١٢١٧: شماره دادنامه    ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  کشور کل يبازرس سازمان :يشاك
 ٢٠/١٢/١٣٥٤ ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤هشمار مصوبه ٤تبصره ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

  شهر کمال شهر ياسالم يشورا

 مصوبات قيتطب ونيسيکم سيرئ و يهمگان نظارت و يحقوق معاون :کار گردش
 ابطال يدادخواست موجب به کشور کل يبازرس سازمان در قانون با يادار يدستگاهها

 را شهر کمال شهر ياسالم يشورا ٢٠/١٢/١٣٥٤ ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤ شماره مصوبه ٤ تبصره
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار
  يبهرام يآقا جناب نيالمسلم و االسالم حجت حضرت«
  يادار عدالت وانيد محترم استير

  کميعل سالم
 شهر ياسالم يشورا مصوبه کشور، کل يبازرس سازمان فيوظا يراستا در احتراماً

.  شد يبررس سازمان نيا در ونها،يسيکم ياعضا به پاداش پرداخت اجازه در شهر کمال
 شماره به يشنهاديپ حهيال رويپ شهر کمال شهر ياسالم يشورا ها،يبررس مطابق
 پرداخت بيتصو به اقدام ١٣٩٥ سال يبرا يشهردار ٢٧/١٠/١٣٩٤ ـ ٢٦٨٦٨/٦/٩٤
 و ١٠٠ ماده ونيسيکم جمله از مختلف يونهايسيکم ياعضا به ثابت مبالغ با پاداش

  . است کرده ها شهرداري ٧٧ ماده ونيسيکم
 شوراها ماتيتصم رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ١٥٠ اصل براساس که آنجا از

 پرداختها هيکل ياساس قانون ٥٣ اصل اساس بر گريد طرف از و باشد کشور نيقوان مخالف دينبا
 ياعضا به اشپاد پرداخت بر يمبناي  اجازه زين نيقوان در و باشد قانون مطابق ديبا مي
 در نيهمچن و شود  نميمالحظه شهر کمال شهر ياسالم يشورا مصوبه موضوع يونهايسيکم
 و شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده

 در متشکله يونهايسيکم ياعضا يبرا پاداش نييتع جهت يارياخت هم يبعد هياصالح
) ٤ (تبصره ابطال لذا است، نشده بيني پيش ياسالم يشورا به ها شهرداري و ياسالم يشوراها
 تقاضاست، مورد شهر کمال شهر ياسالم يشورا ٢٩/١٢/١٣٩٤ ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤ شماره مصوبه

 يبازرس سازمان ليتشک قانون) ٢ (ماده) ٢ (تبصره ياجرا در دييفرما دستور است خواهمشند
 مورد نوبت از خارج و العاده فوق طور به و مطرح وانيد آن يعموم هيأت در موضوع کشور، کل
  ».نديفرما مطلع را سازمان نيا متخذه ميتصم از است امتنان موجب. رديگ قرار يدگيرس

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در مصوبه متن
  :شهر کمال يشهردار ١٣٩٥ سال بودجه يياجرا نامه آيين
 يشهردار به ١٣٩٥ سال بودجه مطلوب ياجرا و امور انجام در ليتسه منظور به«
  :دينما اقدام ليذ شرح به شود  ميداده ارياخت شهر کمال

  .............ـ ١
 حضور شرط به يشهردار يونهايسيکم ياعضا پاداش و الجلسات حق پرداختـ ٢

 يشهر و يادار خدمات فيوظا ٥ ماده ٢٠٥١٠ فيرد محل از ليذ شرح به جلسات در
  .باشد  ميپرداخت و محاسبه قابل

......  
  ......  

 ماده يونهايسيکم( ساالنه مذکور يونهايسيکم ياعضا هيکل پاداش :چهار تبصره
 مبلغ ونهايسيکم يمابق و) گذشته سنوات مانند ٥٥ ماده ٢٠ بند و معامالت يعال صد،
  ».گردد پرداخت و محاسبه خالص الير ٠٠٠/٠٠٠/١٠

 حهيال موجب به شهر کمال ياسالم يراشو سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٤/٤/١٣٩٦ ـ ٩٥٩/٥٣/٥٦ شماره
  يادار عدالت وانيد يعموم هيأت دفتر محترم تيريمد«
  سالم با

 درخواست موضوع دفتر آن ٩٦/٤٠٨ شماره کالسه پرونده با ارتباط در احتراماً،
 ـ ٢٩٩٩/٥٣/٩٤ شماره همصوب ٤ تبصره ابطال بر يمبن کشور کل يبازرس سازمان

  :رساند مي استحضار به پاسخ در شهر کمال شهر يشورا ٢٩/١٢/١٣٩٤
 ياعضا به پاداش پرداخت مجوز وجود عدم بر يمبتن يشاک استناد و اعتراض عمدهـ ١

 ١٠ شقوق به تيعنا از چنانچه که يحال در و است شورا نيا مصوبه موضوع يونهايسيکم
 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون) يشاک ياداستن سابق ٧١( ٧٦ ماده ١٢ و

 قيتفر اي بودجه بيتصو اي و نهيهز صورت  تأييدارياخت دييفرما  ميمالحظه کشور ياسالم
 داشته اشعار تيشکا موضوع پاداش نهيهز بيتصو در شورا ارياخت بر يضمن داللت به آن
  گريد طرف از و

 دهينگرد حيتصر قانون در يشهردار نهيهز ماقال از کي چيه بيتصو که ييآنجا ازـ ٢
 عدم لذا گردد  ميمعمول بودجه بيتصو« يکل عنوان تحت مذکورهاي  نهيهز صيتخص و

 نخواهد آن بيتصو در شورا ارياخت عدم ليدل اعتراض، مورد »پاداش« عنوان بيني پيش
 موضوع نع،م بر حيتصر عدم صورت در و بوده »حيتصر بـه محتاج منع« اصوالً رايز بود

  عالوه به بود خواهد مشروع و مجاز اباحه، اصاله به مستنداً
 با پرداخت انطباق لزوم بر يمبن ياساس قانون اصول به استناد نکهيا به تيعنا باـ ٣
 مثبته، اسناد به پرداخت انطباق و مذکور نهيهز بيتصو و مراتب به توجهاً ،يقانون مقررات
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 اقدام تيشکا رد به نسبت است يمستدع لذا رد،دا يموضوع خروج تيشکا موضوع از
  ».نديفرما معمول ستهيشا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 ٧١ ماده يبندها در مقرر شرح به شهر ياسالم يشورا اراتياخت و فيوظا به نظر

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون
 اراتياخت و فيوظا جمله از پاداش نييتع نکهيا و آن يبعد اصالحات با ١٣٧٥ سال
 پاداش نييتع خصوص در اعتراض مورد مصوبه ٤ تبصره نيبنابرا باشد،  نميشهر يشورا
 اراتياخت حدود از خارج و قانون خالف مصوبه، در مذکور يونهايسيکم ياعضا يبرا

 ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شود  ميصيتشخ شهر کمال شهر ياسالم يشورا
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                      ٩٥/٥٩٥/شماره هـ
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران نامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل محترم روزمديره و  رئيس هيأت

  با سالم
 مورخ ١٢١٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
 افزايش عوارض مشاغل صادر از ٨/١١/١٣٩٣ مورخ ٩٣ ـ ١٩١٢/٤ مصوبه ابطال«

  .گردد ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » .شوراي اسالمي شهر خرمشهر
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/٥٩٥: کالسه پرونده        ١٢١٩: شماره دادنامه     ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يمطور رضا يآقا :يشاك

 ٨/١١/١٣٩٣ مورخ ٩٣ ـ ١٩١٢/٤ مصوبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
  خرمشهر شهر ياسالم يشورا از صادر مشاغل عوارض شيافزا

  :که است کرده اعالم يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
  ريخ يدعا و سالم با يادار عدالت وانيد محترم استير«

 واقع ساحل يرانندگ آموزشگاه يمتصد نجانبيا رساند  مياستحضار به احتراماً
 شماره به يارسال هياخطار وستيپ يفتوکپ موجب به. باشم  ميخرمشهر رستانشه در

 آموزشگاه يبرا خرمشهر يشهردار يسو از ٢٨/٤/١٣٩٥ مورخ ٩٥/١٤ ـ ٨٢٥/٢٣
 عوارض عنوان به الير ٠٠٠/١٨٨/١٩ مبلغ که است شده مقرر نجانبيا يرانندگ
 رياخ سال در عوارض هيرو يب شيافزا از تيحکا مبلغ نيا که ميبنما پرداخت انهيسال

 موجب به خرمشهر يشهردار تينها در يفرماندار با مکاتبات انجام از پس داشته
 يفرماندار به خطاب ٦/٥/١٣٩٥ ـ ٢٥٦٩/١٢٢/٩٥ شماره نامه وستيپ يفتوکپ

 و وضع يچگونگ نحوه دستورالعمل برابر خرمشهر يشهردار «که نموده اعالم خرمشهر
 يبها و عوارض تعرفه يشنهاديپ حهيال ساله همه خدمات يبها و عوارض يبرقرار

 تورم و شهروندان شتيمع و شهر ييايجغراف تيوضع گرفتن نظر در با را خدمات
 که »است نموده شهر يشورا به را% ٢٠ سقف تا حداکثر شيافزا به نسبت ياقتصاد

 شيب رشد از تيحکا امر نيا بنده يبرا عوارض عنوان به شده نييتع مبلغ مالحظه با
 خرمشهر شهرستان ياسالم يشورا زين يطرف از و دارد را% ٢٠٠٠ واقع در و% ٢٠ از
 مستندات و دادخواست نيا ميتقد با لذا. است دهيگرد منحل دهيعد تخلفات لحاظ به

 از صادر مشاغل عوارض شيافزا مصوبه ابطال بر يمبن حکم صدور يتقاضا: اوالً ابراز
 انهيسال عوارض اخذ به خرمشهر يشهردار الزام: اًيثان و خرمشهر شهر ياسالم يشورا
  ».دارم يقانون تعرفه طبق

 ارسال يشاک يبرا يعموم هيأت دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار به پاسخ در
 دفتر ثبت ١٨/٧/١٣٩٥ ـ ٢٠٠/١١٤٠٢٧/٢١١/٩٠٠٠ شماره حهيال موجب به بود، شده
  :که است داده پاسخ شده يعموم هيأت کاتورياند

  يادار عدالت وانيد محترم تاسير«
اي  هياخطار ثيح نيا از که ٨/٦/١٣٩٥ ـ ٩٥/٥٩٥ کالسه پرونده خصوص در احتراماً

 رفع ضمن يقانون مقرر فرجه در دهيگرد ابالغ يمطور رضا نجانبيا به نقص رفع جهت

 حکم صدور تينها در و تيعنا بذل ياستدعا رسانم،  مياستحضار به را ليذ موارد نقص
  . دارم ستهيشا

 را مصوبه قيدق مشخصات که است شده خواسته بنده از نقص رفع هياخطار ١ بند يط
 مصوبه صدور مرجع دارم  ميمعروض که مينما اعالم صدور مرجع و خيتار شماره، ثيح از

 ليدل به حاضر حال در مذکور يشورا البته باشد  ميخرمشهر شهرستان ياسالم يشورا
  )٨/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣ ـ ١٩١٢/٤ جلسه شماره( است شده منحل يقانون تخلفات
 مصوبه ميبنما اعالم که است شده خواسته بنده از نقص رفع هياخطار ٢ بند يط

 خصوص نيا در ميبنما ذکر را آن يقانون ماده و قانون نام و است قانون کدام با ريمغا
 ٥٣ مـواد و کشور ياسالمـ يشوراها التيتشک قانون با مذکور مصوبه که دارم  ميمعروض

 که چرا دارد رتيمغا ١٣٧٥ مصوب ياسالم يشوراها التيتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند و
 اعالم کشور وزارت يسو از که دولت يعموم استيس گرفتن نظر در با ستيبا  ميشوراها

  .اند ننموده عمل گونه نيا که ندينما اقدام مشاغل عوارض نييتع به نسبت شود مي
  يقانون يمبان

 عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو ها، شهرداري قانون ٤٥ ماده ٨ بند مطابق
 ٤٢ ماده موجب به و اعالم شهر انجمن فيوظا از آن زانيم و نوع رييتغ نيهمچن و شهر
 خيتار تا است آن نيجانش کشور وزارت شهر انجمن ليتشک عدم صورت در قانون همان

 عوارض وصول و وضع به اقدام ينقانو ماده نيهم استناد به ها شهرداري ١/٩/١٣٦١
 ياسالم يشوراها ليتشک قانون که مزبور خيتار از نيبنابرا. کردند مي مؤديان از متعلق
 نيقوان همه قانون، نيا بيتصو خيتار از مذکور قانون ٥٣ ماده موجب به ديرس کشور
 يوراهاش التيتشک قانون ٣٥ ماده ١ بند حيصر مطابق نيبنابرا. شد بالاثر و لغو ريمغا

 تواند  ميشهر يشورا نباشد يکاف شده بيني پيش يدرآمدها که يمادام «کشور ياسالم
 و محل امکانات با متناسب يعوارض يشهردارهاي  نهيهز تأمين يبرا امر يول ذيتنف با

 است يشهردار يدرآمد منابع نيمهمتر از يکي عوارض» .کند نييتع شده ارائه خدمات
 شهروندان از يبرخ يبرا که يسوال اما. رسد  ميشهروندان طالعا به و نييتع آن مبلغ که
 را آن ديبا چرا و کند  مينييتع يکس چه را عوارض نيا که است نيا ديآ  ميوجود به

  کنند؟ پرداخت
 ياسالم يشوراها التيتشک قانون ٥٣ ماده به تبصره کي الحاق قانون نيا بر عالوه

 شهر هر در ياسالم يشوراها ليتشک تا« نکهيا به دارد حيتصر ٢٨/٧/١٣٦٤ مصوب کشور
 مربوط امور در شهر آن ياسالم يشورا نيجانش کشور وزارت سرپرست اي کشور ريوز
 ياسالم يشوراها التيتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند نيهمچن. بود خواهد ها شهرداري به
 لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو را شهر ياسالم يشورا فيوظا زمره از زين) ١٣٧٥ مصوب(

 دولت يعموم ياستهايس گرفتن نظر در با آن زانيم و نوع رييتغ نيهمچن و شهر عوارض
 يياجرا نامه آيين ١ ماده در و است کرده حيتصر شود  مياعالم کشور وزارت يسو از که

 از اعم مربوط شهرک و بخش شهر، ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه
 نيا موضوع ياستهايس و باتيترت ضوابط، تيرعا با يعمران و يادار ،يخدماتهاي  نهيهز

 توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون بيتصو با. کنند وضع عوارض نامه آيين
 وصول و يبرقرار يچگونگ و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد
 يواردات يکاالها و خدمات ندهندگا ارائه کاال، دکنندگانيتول از وجوه ريسا و عوارض
 سال يابتدا از« مذکور قانون ١ ماده در مصرح شرح به و عوارض عيتجم قانون به موسوم
 از يمحل و يمل از اعم عوارض و اتيمال جمله از وجوه هرگونه افتيدر و يبرقرار ١٣٨٢

 موجب به صرفاً يواردات يکاالها نيهمچن و خدمات دهندگان ارائه کاالها، دکنندگانيتول
 اجازه اي و ارياخت ،يبرقرار به مربوط مقررات و نيقوان تمام و رديپذ  ميصورت قانون نيا

 وزارتخانه مراجع، ريسا و شوراها مجامع، ران،يوز هيأت توسط که وجوه افتيدر و يبرقرار
 که يياجرا يدستگاهها از دسته آن جمله از يدولت يشرکتها و ات مؤسسسازمانها، ها،

 ينهادها و ات مؤسسنيهمچن. است نام حيتصر اي نام ذکر مستلزم آنها بر نيقوان شمول
 مصوب ميمستق ياتهايمال قانون ياستثنا به رد،يپذ  ميصورت يردولتيغ يعموم

 يصنعت ـ يتجار آزاد مناطق اداره يچگونگ قانون آن، يبعد اصالحات و ٣/١٢/١٣٦٦
 يخارج هينقل ليوسا تردد مقررات قانون ،٧/٦/١٣٧٢ مصوب رانيا ياسالم يجمهور
 و نقل و حمل قانون) ١٢ (ماده موضوع عوارض راهها، آزاد عوارض ،١٢/٤/١٣٧٣ مصوب
 عوارض و ٢٢/١٢/١٣٧٤ مصوب رانيا ياسالم يجمهور قلمرو از يخارج يکاالها عبور

 توسعه سوم برنامه قانون) ١٣٢ (ماده) ب (و) الف (يبندها و) ١٣٠ (ماده) ب (بند موضوع
. شود  ميلغو ،١٧/١/١٣٧٩ مصوب رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد
 اي ديجد يمحل عوارض وضع يچگونگ و امکان بر ناظر شده ادي قانون) ٥ (ماده) ١ (تبصره
 مقررات با يمنافات و است مذکور قانون وضع از پس ،يمحل عوارض از کي هر نرخ شيافزا
  ».دندار قانون نيا موجب به شده الغا

 خرمشهر شهر ياسالم يشورا ٨/١١/١٣٩٣ مورخ ٩٣ ـ ١٩١٢/٤ شماره مصوبه متن
  :است ريز قرار به



 ٣١صفحه   ٢/٢/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٢١٢٩٤شماره 

  )چهارم دوره( شورا يرسم جلسه نيهفتم و پنجاه«
  ٨/١١/١٣٩٣ مورخ ٩٣ ـ ١٩١٢/٤: شماره جلسه به دعوت
  ١١/١١/١٣٩٣ مورخ شنبه روز ظهر بعداز ١٩ ساعت: جلسه خيتار و ساعت
  شورا جلسات سالن :جلسه ليتشک محل

  خرمشهر يشهردار ١٣٩٤ سال يشنهاديپ عوارضات تعرفه يبررس: جلسه دستورکار
  يعاد: جلسه نوع
 يعل يآقا سپس اعالم، جلسه تيرسم ميکر قرآن اهللا کالم از چند ياتيآ تالوت با
  : انيب با شورا استير يبندر

  :نيحاضر به مقدم ريخ و سالم عرض و خدا ادي و نام با
 قرار يبررس مورد را تعرفه کارشناسانه که يزانيعز يتمام حوصله و صبر از ريتقد

 و فجر دهه مبارک اهللا اميا دنيرس فرار کيتبر). س (معصومه حضرت وفات تيتسل. دادند
 برشمردن ضمن و رساندند نيحاضر سمع به يمطالب. ياسالم انقالب انگذاريبن ورود

  :نمودند مطرح نظر تبادل و بحث جهت ار ليذ موارد جلسه دستورکار ازاي  خالصه
 در خرمشهر يشهردار ٢٧/١٠/١٣٩٣ ـ ٢٤٣٢١/١٢/٩٣ شماره شنهاديپ حهيالـ ١

 تعرفه ١٣٨٧ سال مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده از ١ تبصره ياجرا
 هيکل و يصنعت ،يادار ،يتجار يمسکون اماکن خدمات يبها و عوارضات و يشنهاديپ

 با ١٣٩٤ سال در وصول جهت يصنعت يواحدها و مشاغل و دفاتر و اتس مؤساماکن،
 ،يفرهنگ جوانب يتمام گرفتن نظر در با و شده ليتشک متعدد جلسات و هايبررس به توجه
 سال در وصول جهت يشنهاديپ عوارضات تعرفه شهروندان يشتيمع تيوضع و ياقتصاد
 يبها و عوارض تعرفه صفحه ٦٩ بر مشتمل امر جوانب يتمام گرفتن نظر در با ١٣٩٤
 قانون ٧١ ماده از ٢٦ و ١٦ يبندها استناد با آمده عمل بهگيري  يرأ از پس که) خدمات
  ».ديرس بيتصو به موافق آراء کل با شوراها
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب ادرساند و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند موجب به چند هر
 و يبعد اصالحات با ١٣٧٥ سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها
 يبرا عوارض وضع ١٣٨٧ سال مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ماده ١ تبصره
 عوارض شيافزا کنيل. باشد  ميشهرها ياسالم يشوراها اراتياخت و فيوظا از مشاغل
 ياستهايس تيرعا به منوط الذکر فوق قانون ٧١ ماده ١٦ بند موجب به نظر مورد
 يبرابر دوازده شيافزا در قانونگذار نظر مورد الزامات نکهيا به نظر. است دولت يعموم
 حدود از خارج و قانون خالف نيبنابرا است، نشده تيرعا تيشکا مورد مصوبه
 ١٢ ماده ١ بند استناد به و شود  ميصيتشخ خرمشهر شهر ياسالم يشورا اراتياخت
 ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٨ ماده و

  .شود  ميابطال
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ١٥/١٢/١٣٩٦                                                                    ٩٥/١٤٠٧/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس هيأت
  با سالم
 مورخ ١٢٢٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  سخه از رأي هيأتيك ن

  : با موضوع٢٤/١١/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر تربت حيدريه مبني ٥/١١/١٣٩٣ مصوبه مورخ ١٣بندابطال «

جهت درج در روزنامه رسمي به » بر وضع عوارض ساالنه از ادارات و نهادهاي دولتي
  .گردد پيوست ارسال مي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين ل هيأتمديرك

  
  ٩٥/١٤٠٧: کالسه پرونده      ١٢٢٠: شماره دادنامه    ٢٤/١١/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يرضو خراسان استان ييروستا فاضالب و آب شرکت :يشاك

 ١٣ بند موضوع (٥/١١/١٣٩٣ مورخ مصوبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 يشورا) هيدريح تربت شهر يشهردار ٧/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣١/٢٧٩٤٣ شماره شنهاديپ

  هيدريح تربت ياسالم

 ٥/١١/١٣٩٣ مورخ مصوبه ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 تربت شهر يشهردار ٧/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣١/٢٧٩٤٣ شماره شنهاديپ ١٣ بند موضوع(
 خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را هيدريح تربت ياسالم يشورا )هيدريح

  :که است کرده اعالم
  يادار عدالت وانيد يعموم هيأت محترم استير«
  سالم با

 مورخ در هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا رساند  مياستحضار به احتراماً
 شهرستان آن دارشهر شنهاديپ به مشاغل انهيسال عنوان تحت را يعوارض ٥/١١/١٣٩٣

 عـوارض مشمول را يدولت ينهادها و ادارات تيفعال آن ١٣ بند موجب به و نموده بيتصو
 در و سال هر يبرا الير ونيليم پنج معادل يعـوارض مبالغ و محسوب مشاغل تيفعال بر
 نيا تحت ٢٨/٤/١٣٩٥ خيتار تا را ـالير ٠٠٠/٢٠٠/٢٦ معادل يمبلغ مربوطه قبوض رگب

 مبلغ جمعاً ٩٩٧٣٨/٩٩٧٣٧ شماره صادره قبوض برابر نيهمچن. است کرده همطالب عنوان
. است کرده مطالبه و نييتع يطيمح غاتيتبل عوارض عنوان تحت را الير ٧٠٠/٧١٣/١٠
  :اول قسمت عوارض خصوص در

 و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض گونه هر يبرقرار: اوالً
 اتيمال قانون ٥٠ ماده موجب به شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل هک يخدمات ارائه
  .است شده ممنوع ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر

 وزارت رمجموعهيز و يدولت درصد ١٠٠ يشرکت که شرکت نيا تيفعال موضوع: اًيثان
 و اقتصاد کل اداره در آن ياتهايمال  موضوع و بوده خدمات ارائه گردد  ميمحسوب روين

  .است شده فيتکل نييتع استان ييدارا
 تيفعال قلمرو حوزه اتفاقاً و داشته يمحل عوارض وضع حق فقط يشهردار: ثالثاً
 مجلس ١٣٧٤ مصوب شرکتها ليتشک قانون برابر ييروستا فاضالب و آب يشرکتها
 و بوده يشهر قلمرو از خارج ران،يوز هيأت ١٣٨٢ مصوب آن اساسنامه و ياسالم يشورا
 که است يخدمات لحاظ به عوارض ذات. (باشد  ميانييروستا شرب آبمين  تأدر

  .)دهد ارائه آن ميحر و شهر محدوده در يشهردار
 مقررات از يبخش ميتنظ قانون شمول و شرکت نيا بودن يدولت لحاظ به هم: رابعاً

 انون،ق نيا ٤ ماده به اشاره با و) ها شهرداري بر (نيمع موارد در آن مصرف و دولت يمال
 توسط يحقوق اي يقيحق اشخاص از عنوان هر تحت خدمات اي کاال وجه، هرگونه افتيدر

 اي شده نيمع مربوط يقانون مقررات در که يموارد در جز يدولت ريغ يعموم ينهادها
  .است شده ممنوع شود مي

 قانون بر بنا است، نشده محسوب يتجار عنوان چيه به شرکت نيا خدمات: خامساً
 که آنجا از و شود  ميمحسوب يانتفاع ريغ يشرکت ١٣٧٤ مصوب رکتش ليتشک
 توسط بها آب نرخ و انييروستا به انشعاب فروش رينظ شده ارائه خدماتهاي  تعرفه
 ياستهايس با آشکار تناقض در شهر يشورا مصوبه گردد  ميابالغ و نييتع اقتصاد يشورا
 متيق تيتثب بر يمبن يقتصادا توسعه پنجسالههاي  برنامه چهارچوب در دولت يکل

 مستلزم عوارض وصول وضع آن تبع به بوده ...) و گاز و برق و آب (يانرژ يحاملها خدمات
 شيافزا هيالنها و نيمشترک يمصرف آب قبوض بر مذکور عوارض نهيهز کردن سرشکن

  .باشد  مييعموم يتينارضا و ييبنا ريز خدمات متيق
 ابطال به نسبت مشابه و متعدد يآرا در يدارا عدالت وانيد يعموم هيأت :سادساً

  :است کرده ريز شرح به شهرها ريسا ياسالم يشوراها مصوبات
 ارزش بر اتيمال قانون ٣٨ ماده الف بند استناد به ١٤/٢/١٣٩٥ـ  ٦٢ يرأـ ١
 تأمين و تدارک و دهيگرد ممنوع خدمات ارائه يبرا عوارض هرگونه يبرقرار افزوده،

 شناخته خدمات ارائه قيمصاد از ربط،يذ ادارات هيناح از اضالبف خطوط و برق و آب
  .است شده

 عمل ٣٣٦ و ٣٣٤ ،٣٠٧ يال ٢٩٤هاي  دادنامه شرح به ١٣٩٤ سال در آن از قبلـ ٢
 و صيتشخ آنها اراتياخت حدود و قانون از خارج شهرستانها ريسا در ياسالم يشوراها
  .است شده ابطال

 و خدمات عرضه نديفرآ از يجزئ يمخابرات يکلهاد ١٨/٢/١٣٩٥ ـ ٢١٠ يرأ درـ ٣
 را مخابرات شرکت خدمات و دهيگرد صيتشخ افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٣٨ ماده مشمول
 نيا تيفعال مذکور يرأ از مالک وحدت با است ندانسته مشخص ييايجغراف قلمرو به محدود
  .بود خواهدن مشابه عوارض مشمول است ييروستا مناطق در مشخصاً که شرکت
 از يبرخ وصول نحوه قانون ٣٠ ماده ب بند به مستنداً ٨٣٦ تا ٨١٤ آراء درـ ٤
 ات مؤسسبر عوارض وضع ١٣٧٣ مصوب نيمع موارد در آن مصرف دولت يدرآمدها

 مجوز بدون هيدريح تربت شهر يشورا و است اقتصاد يشورا در بيتصو به منوط يدولت
 ١٥٣٠ دادنامه برابر نيهمچن. باشد  نميدولت يابر عوارض بيتصو به مجاز مزبور يشورا

 نيا سهام هيکل است، شده ابطال يدولت يشرکتها تيفعال از عوارض ٢٤/٩/١٣٩٣ـ 
 بـه متعلق صد در صد مآالً کشور فاضالب و آب يمهندس شرکت به متعلق شرکت



 ٢١٢٨٧شماره  ٢٣/١/١٣٩٧روزنامه رسمي   ٣٢صفحه 

 زين تربت شهر يشورا مطالبه مورد يغاتيتبل عوارض خصوص در حال. باشد  ميدولت
  :رساند  مياستحضار هب

 نداشته يغاتيتبل تيفعال گونه چيه و بوده محدوده از خارج شرکت به متعلق انبار: اوالً
 زين شهرستان ييروستا فاضالب و آب اداره درب سر بر تابلو نصب خصوص در نيهمچن و
 نيا يدولت اموال نامه آيين ١٥ ماده برابر بالعکس و نداشته وجود يقانون منع چگونهيه
 هيکل يبرا مناسب ييشناسا يتابلو نصب به نسبت ديبا که است يدولت ادارات فيتکل

 و دولت به مال تعلق کننده مشخص که ينحو به خود ارياخت در يدولت غيرمنقول اموال
  .کنند اقدام باشند مربوط دستگاه نام

 فاضالب و آب امور ساختمان و مکان تعرفه جهت صرفاً مربوطه اداره تابلو نصب: اًيثان
 يغاتيتبل چگونهيه متضمن و بوده رجوع ارباب و انييروستا تيهدا و شهرستان ييروستا

 انجام است يرتجاريغ و يرانتفاعيغ شرکت نيا تيفعال اساس چون اساساً يوانگه ستين
 و نامفهوم و عبث يکار اقتصاد يشورا مصوب و واحدهاي  تعرفه داشتن نظر با غاتيتبل

  .است ضوعمو انتفاء به سالبه
 را تابلوها از مشابه موارد در عوارض اخذ يادار عدالت وانيد يعموم هيأت :ثالثاً

  :است ريز موارد جمله آن از است کرده ابطال
ـ ٢٤١ يرأـ ٢ مشهد يغاتيتبل يتابلوها عوارض ١٨/١٠/١٣٩١ـ ٧٧١ يرأـ ١

 ـ٦٨٢ يرأ زين و گرگان شهر يشورا مصوب منصوبه يتابلوها عوارض ٧/٦/١٣٩٠
 نصب خصوص در يشهردار اصوالً نکهيا لحاظ به ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٨٣ و ١٦/١٠/١٣٩٥

 خدمات يبها اي عوارض افتيدر به محق تا ستين يخدمت کننده ارائه ادارات يتابلوها
 الذکر فوق مراتب به نظر هذايعل. است کرده ابطال را مختلف شهر يشوراها مصوبات باشد،

 هيأت آراء و نيقوان با هيدريح تربت شهرستان يسالما يشورا مصوبات رتيمغا لحاظ به
 قاعده وضع متضمن و هيدريح تربت شهر يشورا عمل نکهيا اشاره مورد وانيد يعموم
  ».دارد را آن ابطال و يدگيرس ياستدعا باشد  ميآمره

 بود، شده ارسال يشاک يبرا يعموم هيأت دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در
  :که است کرده اعالم ٢٨/١/١٣٩٦ ـ ١٤٦٧/٩٦ شماره حهيال موجب به يو

 شماره به ٩٥/١٤٠٧ کالسه پرونده به مربوط نقص رفع هياخطار خصوص در احتراماً«
 مقرر مهلت بقا در است شده ابالغ شرکت نيا به ٢٧/١/١٣٩٦ـ ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٧٢

  :رساند  مييعال استحضار به ليذ مشروحه موارد به بنا يقانون
 عوارض به مربوط مشخصات نييتع بر يمبن هياخطار اول بند صوصخ درـ ١

 اعالم زين دادخواست در که طور همان ر،يتصاو ارسال ضمن آن، ريتصو ارسال و غاتيتبل
 شهر يشورا ٧/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣١/٢٧٩٤٣ شماره مصوبه ابطال: اوالً شرکت خواسته ديگرد
 تيفعال جهت آن] ١٣ [١٢ بند در هک  تيفعال و مشاغل بر عوارض عنوان با هيدريح تربت
 زانيم به شرکت به يارسال ٦٤،١٤٣ شيف و شده مقرر عوارض يدولت ينهادها و ادارات
 مقرر شرکت يبرا هيدريح تربت شهرستان يشهردار توسط عوارض الير ٠٠٠/٢٠٠/٢٦
 فاضالب و آب اداره يادار ساختمان محل کامل آدرس مشخصات، ضمناً. است کرده
 انبار محل و ٢١ ينيخم امام) ره (ينيخم امام ابانيخ هيدريح تربت رستانشه ييروستا

 فلکه هيدريح تربت شهرستان آدرس به است مشخص صادره يشهايف در که همچنان
  .باشد  ميبتن ديتول کارگاه جنب فارس جيخل بلوار جهاد

 و ٩٩٧٣٧ يشهايف موجب به هيدريح تربت يشهردار ،الذکر فوق موارد بر عالوه: ايثان
 نصب قيطر از يطيمح غاتيتبل عوارض جهت به الير ٧٠٠/٧١٣/١٠ مبلغ جمعاً ٩٩٧٣٨

 مشخص يشهردار به مراجعت با خصوص نيا دراند  نموده  مطالبه شرکت نيا از تابلو
 زين و يادار ساختمان استقرار مکان کننده مشخص که يادار يتابلوها نصب است شده
  .اند کرده نييتع عوارض آن يبرا و يتلق يطيمح غاتيتبل قيدمصا از را بوده اداره نيا انبار

 با شهر يشورا اقدمات نکهيا بر يمبن نقص رفع ـهياخطار دوم بند درخصوصـ ٢
 و شهر يشورا مصوبه که رساند  مييعال استحضار به زين داشته رتيمغا نيقوان کدام

 مصوب عوارض عيتجم به موسوم قانون ٥٠ ماده ١ تبصره با: اوالً شده نييتع عوارض
 و ٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١هاي  شماره به يادار عدالت وانيد يعموم هيأت يآرا با: اًيثان و ١٣٨١
 و است االتباع الزم مشابه موارد يبرا و بوده قانون حکم در که ٣/٦/١٣٨٧ ـ ٤٠٧ و ٤٠٦
 فيتکل را تابلو نصب يدولت يدستگاهها يبرا که يدولت اموال نامه آيين ١٥ ماده ريمغا: ثالثاً
 يتابلوها که چرا دارد رتيمغا زين يعقل و يحقوق قواعد با: رابعاً. باشد  مينموده يقانون

 که يدولت ادارات يبرا الخصوص يعل باشد،  نميغاتيتبل چگونهيه واجد ادارات
 مصوبهاي  تعرفه برابر ياستحصال درآمد هرگونه و بوده يعموم آن خدمات
 داللت جهت صرفاً موصوف يتابلوها لذا گردد،  ميزيوار کشور يعموم خزانه به دولت
 نواقص رفع به توجه با هذايعل. است دهيگرد هيتعب يقانون فيتکل يراستا در و رجوع ارباب
  ».استدعاست مورد پرونده به يدگيرس يتقاضا مذکور
 خراسان استان ييروستا فاضالب و آب شرکت رعامليمد و رهيمد هيأت سيرئ
  :که است کرده اعالم ٢/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٦/٢٣٣٦٠ شماره حهيال موجب به يرضو

  يادار عدالت وانيد يعموم محترم أتيه«
  ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٧٢ کالسه پرونده: موضوع

  سالم با
 نيا تيشکا موضوع ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٧٢ شماره پرونده خصوص در احتراماً،

 موضوع و ستهخوا لهيوس نيبد ه،يدريح تربت شهرستان ياسالم يشورا تيطرف به شرکت
 و بوده يدولت ينهادها و ادارات تيفعال بر عوارض وضع مصوبه ابطال منحصراً تيشکا
 مربوطه شهر يشورا مصوبه به يدسترس عدم لحاظ به يطيمح غاتيتبل بر عوارض وضع
  ».باشد  ميخارج شرکت نيا اتيشکا عداد از فعالً

  :است ريز قرار به اعتراض مورد قسمت در مصوبه متن
  :خاص مشاغل و يصنف نظام مشمول ريغ صنوف و مشاغل تيفعال بر رضعوا«

  .ندينما پرداخت ساالنه صورت به را خود عوارض موظفند ليذ مشاغل
  ......ـ ١
  ........ـ ٢
  »الير ٠٠٠/٠٠٠/٥ ساالنه عوارض مبلغ يدولت ينهادها و اداراتـ ١٣
 موجب به هيرديح تربت شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ٢/٤/١٣٩٦ ـ ١٤٨٥/٩٦ شماره حهيال
  يادار عدالت وانيد يعموم هيأت دفتر محترم ريمد«

 استان ييروستا فاضالب و آب شرکت تيشکا به پاسخ در هيدفاع حهيال: موضوع
  ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٧٢ ـ )٩٥/١٤٠٧ (ملک پرونده در يرضو خراسان
  سالم با

 استحضار به يشاک تيشکا به پاسخ در فوق کالسه پرونده خصوص در احتراماً
  :رساند  مييعال

 قانون ٨٠ ماده و ٧٦ ماده ١٦ بند در قانون نص اساس بر شهر ياسالم يشوراـ ١
 يشاک اعتراض مورد عوارض بيتصو به اقدام ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
 نيا در و است دهيرس شهرستان يياجرا ندهينما نيالتربا يينها  تأييدو بيتصو به تاًينها و نموده
 است کرده مذکور عوارض وضع به اقدام خود يقانون اراتياخت حدود در ياسالم يشورا موضوع

  .است نکرده آن به يتعرض چگونهيه زين شهرستان در دولت ندهينما و
 و بيصوت تيممنوع افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ و ٥٢ مواد به تيعنا باـ ٢
 و يديتول و يواردات يکاالها انواع خصوص در فقط ياسالم يشورا توسط عوارض يبرقرار
 ،ياسالم يشورا مصوبه در ينييتع عوارض و باشد  ميقانون در شده احصاء خدمات ارائه
 با رابطه در باشد،  ميمشخص ٩٩٧٣٨ و ٩٩٧٣٧ شماره يشهايف در که گونه همان

 يشهردار و ندارد يطيمح يغاتيتبل عوارض به يارتباط چيه و شده نييتع انبار، عوارض
 قرار مطالبه مورد باشد  مييطيمح يغاتيتبل يتابلوها بابت تاًيماه که يعوارض گونه چيه

  .باشد يم مردود و اجابت رقابليغ يشاک تيشکا لذا است نداده
 نقانو ٥٠ ماده مطابق نکهيا ادارات تيفعال بر عوارض خصوص در گريد مطلبـ ٣

 توسط رهيغ و اتيمال محاسبهمأخذ  يدرآمدها به عوارض يبرقرار افزوده ارزش بر اتيمال
 نشده وضع درآمد بر عوارض چگونهيه هيف مانحن در که شده اعالم ممنوع ياسالم يشورا
 توجه با که باشد  مييدولت ادارات تيفعال بر عوارض عنوان تحت مذکور عوارض و است
 افتيدر. است شده داده ياسالم يشورا به آن اجازه مذکور ونقان ٥٠ ماده ١ تبصره به

 سطح در تيفعال هر جاديا و نشده بيني پيش مذکور قانون در آن فيتکل که ديجد عوارض
 شهر ياسالم يشورا مصوبه ديبا  ميکه شود  مييشهروند متفاوت خدمات ارائه باعث شهر

 و يدگيرس يتقاضا يعال حضرم از الذکر فوق مطالب به توجه با لذا. شود پرداخت
  ».دارم تيردشکا
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٤/١١/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 بر عوارض نييتع يادار عدالت وانيد يعموم هيأت متعدد آراء در نکهيا به توجه با
 قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها توسط ادهايبن و نهادها به وابسته و يدولت يشرکتها

 ١٣ بند نيبنابرااند،  شده ابطال مربوطه مصوبات و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و
 عوارض وضع بر يمبن هيدريح تربت شهر ياسالم يشورا ٥/١١/١٣٩٣ مورخ مصوبه
 يعموم هيأت الصدور سابق آراء در مندرج ليدال به يدولت ينهادها و ادارات از ساالنه

 از خارج و قانون خالف ٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٣٠ شماره يرأ جمله از يادار عدالت وانيد
 و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ادهم ١ بند استناد به و شود يم صيتشخ اراتياخت حدود
  .شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين

    عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت


