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

۵۰۰تومان تک شماره

  ابطال مصوبات:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٣٤ و ١٣٣٣هاي  رأي شماره
 درخصوص عوارض كسر ١٣٩٥ الي ١٣٨٥شهر از سالهاي   شوراي اسالمي شهر شاهين

  وارض حذف يك واحد پاركينگپاركينگ و ع
  ١  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر  ۲۳/۵/۱۳۹۷

   ٣ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٤٠ و ١٣٣٩هاي  رأي شماره
  ۶  شوراي اسالمي شهر همدان  ۳۰/۵/۱۳۹۷   مصوب شوراي اسالمي شهر همدان١٣٩٥ و ١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٣٩ماده 

   تعارض آراء برخي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٤٤ و ١٣٤٣ هاي رأي شماره
 شعب ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين محل خدمت متعهدين خدمت به آموزش و پرورش

  پس از فراغت از تحصيل
  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۳۰/۵/۱۳۹۷

تعارض آراء برخي شعب ديوان :  با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٣٤٥رأي شماره 
عدالت اداري درخصوص پرداخت حقوق و مزاياي معوقه ناشي از عدم اجراي قانون ارتقاي 

  نامه اجرايي آن وري كاركنان باليني نظام سالمت و آيين بهره
  ١٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۳۰/۵/۱۳۹۷

  ابطال بخشنامه: ت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدال١٣٧٢رأي شماره 
  ١٤  بنياد مسكن انقالب اسالمي  ٦/٦/١٣٩٧   بنياد مسكن انقالب اسالمي استان قم١٧/٣/١٣٩١م ـ /٨ ـ ٢١٧/٨ شماره 

  ابطال جدول حداقل معدل كل:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٧٤رأي شماره 
مل پذيرش مدارك تحصيلي شاغلين  براي پذيرش مدارك تحصيلي مندرج در دستورالع

   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٢٢/٤/١٣٩٣پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مصوب 
  ١٥  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٦/٦/١٣٩٧

   ١٣اعمال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٧٥رأي شماره 
   نسبت به رأي١٣٩٢عدالت اداري مصوب دادرسي ديوان  قانون تشكيالت و آيين

   هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن٢٢/١٢/١٣٩٦ـ١٢٨٩شماره  
  ۱۶  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٦/٦/١٣٩٧

  
  
  
  

  ١٠/٦/١٣٩٧                                                               ٩٦/٦٤٦ـ٩٥/١٤٣شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  با سالم
 و ١٣٣٣ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

شهر  ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شاهين«: با موضوع ٢٣/٥/١٣٩۷مورخ  ١٣٣٤
 درخصوص عوارض كسر پاركينگ و عوارض حذف يك ١٣٩٥ الي ١٣٨٥سالهاي از 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .واحد پاركينگ
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

       ١٣٣٣ـ١٣٣٤: دادنامه شماره                            ٢٣/٥/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  ٩٥/١٤٣، ٩٦/٦٤٦: پرونده کالسه

  .عمومي ديوان عدالت اداري هيأت: مرجع رسيدگي
  زاده بياد نيحس و انيرجب شاه غالمرضا: انيآقا :انيشاك

 ١٤/١١/١٣٨٢ـ ٩٥٠٨١ شمارههاي  مصوبه ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 در اجراء جهت ٧/١١/١٣٨٦ ـ ش/٢٨٣٧ ،١٣٨٦ و ١٣٨٥ يسالها در اجراء جهت
 يال ١٣٩١ يسالها در اجراء جهت ٣/١١/١٣٩٠ ـ ش/٣١٣٩ ،١٣٩٠ يال ١٣٨٧ يسالها
 ش/٤٣٧٤ ،١٣٩٤ و ١٣٩٣ يسالها در اجراء جهت ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ش/٣٤٠٠ ،١٣٩٢

 شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٥ سال در اجراء جهت ١٤/١١/١٣٩٤ـ 
   نگيپارک واحد کي حذف عوارض و کسر عوارض خصوص در

 مصوبات ابطال يدادخواست موجب به زاده بياد نيحس يآقا) الف :کار گردش
 نگيپارک يکسر اي و حذف عوارض وضع خصوص در شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را

 ۱۳۹۷دوم آبان ماه  چهارشنبه
 

 ۲۱۴۴۳ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۹۶( 
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  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  کميعل سالم

 عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء برابر ديدار استحضار که طور همان احتراماً
 و ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٧ و ١٤٧٨ ،١٤٧٩ ،١٤٨٠ ،١٤٨١هاي  شماره آراء (يادار

 وضع خصوص در گريد شابهم و متعدد آراء و) ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٩١١٠٠٩٠٩٠٥٨٠٠٧٧٠
 حدود از بودن خارج و قانون خالف ليدل به نگ،يپارک يکسر اي و حذف عوارض اخذ و

 شده ابطال و صيتشخ) شهر ياسالم يشورا( کننده وضع مرجع اراتياخت و تيصالح
 هايشهردار قانون ١٠٠ ماده ٥ تبصره جمله من قانون حيصر نص با رتيمغا و است
 ماده و ١٣٨٠ مصوب يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ادهم و ١٣٨٥ سال ياصالح

 و وکاال وجه هرگونه اخذ: شده ذکر صراحتاً که دارد ١٣٨٩ مصوب پنجم برنامه قانون ٦٢
 مطابق يطرف از و است شده منوط قانونگذار زيتجو به يياجرا يدستگاهها توسط خدمات

 شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده
 در موضوع فيتکل نييتع آن يبعد اصالحات و الحاقات و اضافات و ١٣٧٥ سال مصوب
 همان ١٣٨٢ سال يالحاق ١٣٤ بند مطابق و است نبوده شورا آن اراتياخت و فيوظا حدود
 يطرحها حيصح ياجرا بر ناظر صرفاً شهر يشوراها که است امر نيا نيمب صراحتاً ماده
 يعال يشوراتأسيس  قانون ٢ و ١ مواد اساس بر و شوند  ميمحسوب يشهر جامع

 يشورا عهده به يشهرسازهاي  نامه آيين و ضوابط و ارهايمع بيتصو: يمعمار و يشهرساز
 بر نظارت و تيتبع فهيوظ فقط شهر يشوراها و است رانيا يشهرساز و يمعمار يعال

 عهده به را يشهرساز و يمعمار يعال يراشو شده نييتع يارهايمع و ضوابط ياجرا
 يشورا مصوبات ياجرا به مکلف زين هايشهردار: رالذکرياخ قانون ٧ ماده استناد به و داشته

 متعدد آراء و شده ذکر مراتب به توجه با: هيحال هستند مذکور يمعمار و يشهرساز يعال
 آراء و) ٢٢/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال ٩٧ (آراء جمله من و شده ذکر

 و يادار عدالت وانيد أتيه يسو از شده صادر دادخواست اول صفحه در شده ذکر مشابه
 مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤ ماده و ياساس قانون ١٧٠ اصل دوم قسمت استناد به
 ١٠٠ ماده ٥ تبصره و ١٣٨٩ مصوب توسعه پنجم برنامه قانون ٦٢ ماده و دولت يمال

 يشورا مصوبه ابطال يتقاضا ،يادار عدالت وانيد قانون ٩٢ و ٩٠ نيمادت و هايشهردار
 مورد نگيپارک يکسر اي و حذف عوارض اخذ و وضع بر يمبن شهر نيشاه شهر ياسالم
  ».استدعاست مورد مقام آن از شهر، نيشاه شهر ياسالم يشورا عمل

 بود، دهش ارسال يشاک يبرا يعموم أتيه دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در
 يعموم أتيه کاتورياند دفتر ثبت ٩/٤/١٣٩٥ـ ٤٦٢ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو

  :که است کرده اعالم شده
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير«
  دينباش خسته و سالم اهداء با
 پرونده شماره به و ٩٥/١٤٣ کالسه شماره به پرونده با مرتبط احتراماً  

 استحضار به ،يعموم أتيه آن در يدگيرس حال در و مضبوط ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٨٤
 در شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا استير به بنده مکرر مراجعات حسب: رساند مي

 از عمل مورد) نگيپارک يکسر اي و حذف عوارض تعرفه( مصوبه ريتصو اعطاء خصوص
 نيشاه شهر يشورا که نمودند عنوان مه،يضم درخواست حسب ١٣٩٥ يال ١٣٨٥ سال
 يکتب جواب دادن از يحت و ندارند را خصوص نيا در مردم به ييپاسخگو فهيوظ شهر

 قسمت در کي شماره مهيضم برگ حسب يطرف از و نمودند يخوددار بنده درخواست
 ماخذ به الير هزار هشتصد و ونيليم نوزده مبلغ ١٨/١١/١٣٨٥ مورخ در) شده تياليها(

 اخذ نجانبيا از ١٣٨٥ سال عمل مورد تعرفه متيق به نسبت نگيپارک کسر عدد چهار
 پروانه حسب ١٣٦٠ سال در متر ٣٠ حدود متراژ به بنده مغازه نکهيا حيتوض« .اند نموده
 مغازه يبازساز جهت بنده يوقت و بود دهيگرد بنا دو شماره مهيضم ٩٤٧٨ شماره ساخت
 نمودم، مراجعه راتيمتع پروانه اخذ جهت شهر نيشاه يشهردار به ١٣٨٥ سال در فوق

 داشتند ابراز و نمودند ليتحم بنده به را مجدد ساخت پروانه اخذ شهر نيشاه يشهردار
 سال از فوق مغازه نکهيا به توجه با و بسازم نو از مجدداً و بيتخر را فوق مغازه ديبا که

 و ونيليم نوزده مبلغ به نگيپارک کسر عدد ٤ ماخذ به است بوده ريدا و يتجار ١٣٦٠
 که است ذکر به الزم. نمودند اخذ بنده از ١٣٨٥ سال تعرفه حسب الير هزار هشتصد
 ستيب حدود ١٣٩٥ عمل مورد سال در شهر نيشاه يشورا شده بيتصو مصوبه حسب

 نجانبيا لذا. »ندينما  مياخذ مردم از نگيپارک يکسر عوارض بابت از تومان ونيليم
 يشوراها التيتشک قانون ١٣٨٢ سال ياقالح) ٣٤ (بند الخصوص علي و ٧١ ماده حسب
 ،٦/٣/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال ٩٧هاي  شماره به أتيه آن يسو از صادره آراء و کشور ياسالم

 ـ ١٠١٨ ،٩٣/٣٩١/ه ،١٦/١/١٣٩٤ ـ ١٢١٥ ،٩٣/٥٣١/ه ،٩/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٩١/١٣٦٧/ه
 ،٩٤/٦٢٠/ه ،١٨/٨/١٣٩٤ـ ٩٧٧ ،٩٣/٣٩١/ه ،١٦/١/١٣٩٤ ـ ١٢١٥ ،٩٣/٥٣١/ه ،٩/٧/١٣٩٣

 أتيه يسو از صادره گريد متعدد آراء و ٨٩/٧٠٠ پرونده کالسه و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠

 مختلف يشهرها ياسالم يشورا مصوبه ابطال خصوص در يادار عدالت وانيد يعموم
 درخواست مذکور، مصوبه بودن يقانون ريغ و) نگيپارک کسر اي و حذف عوارض موضوع(

 ياسالم يشورا يسو از شده بيتصو نگ،يکپار يکسر اي و حذف عوارض مصوبه ابطال
  ».استدعاست مورد ١٩٣٥ يال ١٣٨٥ سال از عمل مورد شهر نيشاه شهرستان
 موجب به شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ٢٦/٥/١٣٩٥ ـ ش/١٨٨٨ شماره حهيال
 موضوع زاده بياد نيحس يآقا يسو از يارسال دادخواست به پاسخ در احتراماً«
 يتخصص ونيسيکم در طرح جهت ٩٥٠٩٩٨٠٩ـ ٨٤ شماره به الذکر فوق کالسه پرونده

  :رسد  مياستحضار به ليذ شرح به موارد يعموم أتيه عنداللزوم اي و وانيد آن
 مصوب يادار عدالت وانيد قانون) ١٢ (ماده) ١ (بند طبق بر دارد  ميمعروضـ ١
 اعتراضات و تظلمات ات،يشکا به يدگيرس يعموم أتيه فيوظا و تيصالح حدود ١٣٩٢

 شده احصاء يسازمانها مقررات و نظامات ريسا وها  نامه آيين از يحقوق اي يقيحق اشخاص
 اي) مربوط مرجع تيصالح عدم (اي و) قانون (اي) شرع (با رتيمغا علت به ماده آن در
 يخوددار (اي) مقررات و نيقوان ياجرا در لفتخ (اي) اراتياخت از استفاده سوء (اي) تجاوز(
 دو نهيزم نيا در نيبنابرا) شود  مياشخاص حقوق عييتض موجب که يفيوظا انجام از

  .دارد وجود کالن جنبه
  يادار عدالت وانيد ورود حدود) اول
  نظر مورد مرجع اقدامات حدود) دوم
 نگيپارک کسر ارضعو رساند  مياستحضار به هيف متنازع موضوع با رابطه در حال

  :است ريز شرح بهاي  جداگانه مقوله دو يدارا
 زين نگيپارک که شده هاي تأييد نقشه اساس بر و مراجعه يشهردار به شخص) الف

 نيح در کنيول دينما  ميساختمان پروانه اخذ به مبادرت است دهيگرد لحاظ آن در
 در دهد  ميرييتغ را آن يافض از استفاده نوع و حذف را نظر مورد نگيپارک ساز و ساخت

 در ارجاع يشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم به قانون طبق بر مربوطه پرونده موقع نيا
 نگيپارک کسر مهيجر نييتع به مبادرت ماده آن ٥ تبصره طبق بر معموالً ونيسيکم آن
 اخذ نجايا در دينما  ميصادر را الزم هيتاد و افتيدر را مهيجر آن يشهردار و دينما مي

 تيموضوع عنوان چيه به است شده اخذ مهيجر نکهيا جهت به نگيپارک کسر عوارض
 اگر و دينما  ميافتيدر را نگيپارک نيگزيجا مستحدثات عوارض يشهردار يول ابدي نمي
 استفاده با تواند  مييشهردار د،يننما را يعموم نگيپارک نيتام يتکافو نظر مورد مهيجر
 بيتصو به و شنهاديپ را متناسب يمعامالت ارزش ١٠٠ ماده ١١ صرهتب از حاصله اراتياخت از

  .برساند شهر ياسالم يشورا
 يطرحها ضوابط و شده  تأييدهاي نقشه اساس بر و مراجعه يشهردار به شخص) ب
 پروانه وضع نيهم با و دهينگرد نيتام آن نگيپارک مختلف ليدال به يليتفص و جامع

 اخذ با يعموم نگيپارک نيتام منظور به يشهردار حال. گردد  ميصادر آن ساختمان
 از يبخش که هرچند. دينما  ميجاديا را منطقه در ازين مورد نگيپارک مربوطه عوارض
 نگيپارک الخصوص علي يشهر يعموم يفضاها احداث صرف يساختمانهاي  عوارض

 در دينما  مييخوددار صورت نيبد نگيپارک احداث از که يمالک نکهيا به نظر اما گردد، مي
 ريسا به را خود يخودروها نگيپارک بار و نموده تجاوز شهر مردم عموم يقانون حقوق به واقع
 رفع منظور به که آورد  ميوارد دهيگرد احداث يشهر يعموم درآمد از که يشهر ساتيتاس
  .دينما  ميجاديا يعموم نگيپارک آن معادل و افتيدر را مربوطه عوارض يشهردار آن،

ه همان نجايا در  در ١٠٠ مـاده ونيسيکم و يشهردار اقـدام است مشخص کـه گوـن
 در قـاًيدق  بلکه نبوده ريمغا الذکر فوق هفتگانه يبندها از کدام چيه با الذکر فوق موارد
 در يشهردار نيچندهاي  تعرفه ابطال با ـوانيد آن حال. باشد  ميآنان از کي هـر يراستا
 ونيسيکم يسو از نگيپارک کسر مهيجر صدور جهت به که استدالل نيا با کشور سطح
 را هايشهردار آن ندارد، يقانون وجاهت نگيپارک کسر عوارض اخذ يشهردار قانون ١٠٠ ماده
 توام اخذ از را مربوط يشهردار ديبا  ميوانيد آن واقع در و است ساخته روبرو چالش با

 که چرا. نمودند  ميصادر را نهيزم نيا در الزم يرأ و منع آن عوارض و نگيپارک کسر مهيجر
 ياشخاص يعني فوق در شده اشاره مورد يبرا نگيپارک کسر عوارض اخذ ها، تعرفه ابطال با
 و دهيگرد ممکن ريغ ندينما  نمينيتام را خود نگيپارک ساختمان پروانه صدور موقع در که

  .ديگرد خواهند وروبر مشکل با دارند را درخواستها گونه نيا که يمردم و يشهردار
 زاده بياد نيحس يآقا که است حيتوض به الزم رو شيپ دادخواست با رابطه درـ ٢

 نگيپارک نکهيا جهت به ساختمان، پروانه اخذ منظور به يشهردار به مراجعه موقع در
 نگيپارک نيتام يبرا نگيپارک کسر عوارض محاسبه در است ننموده نيتام را ازين مورد
 بوده يقانون اعتبار يدارا تعرفه که ١٣٨٥ سال در آن عوارض و گرفته قرار ازين مورد
 کسر مهيجر از پس عوارض به مربوط ،يافتيدر عوارض عنوان چيه به و است شده افتيدر
  .است بوده يقانون آن مطالبه اصل لذا است نبوده نگيپارک
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 در آن زا پس و دهيگرد يياجرا خود سال همان در صرفاً نظر موردهاي  تعرفهـ ٣
 اثر يملغ شهر يشورا توسط قبلهاي  تعرفه و بيتصو يديجدهاي  تعرفه بعد يسالها
  .ندارند يياجرا يقانون اثر گونه چيه حاضر حال در ١٣٩٤ سال انيپا تاها  تعرفه و دهيگرد

 کسر عوارض بيتصو از خود يقانون و يشرع رسالت يراستا در شورا نياـ ٤
 چند نيا يط در فقط و نموده يخوددار ١٠٠ ماده ونيسيکمهاي  مهيجر يبرا نگيپارک
 نيتام منظور به نگيپارک کسر عوارض رساند،  ميبيتصو به يمحل عوارض که يسال
  .است رسانده بيتصو به را صادرههاي  پروانه يبرا نگيپارک

 ٥٠ ماده ١ تبصره در شده نييتع يقانون فرجه در ١٣٩٥ سال يبـرا شورا ـنيا ـ ٥
 عـدم عوارض نگ،يپارک نيتام عوارض) ماه بهمن ١٤ (افزوده ارزش بر تايمال قانون
 نگيپارک و داشته ساختمان پروانه درخواست کـه ياشخاص يبرا صرفاً را نگيپارک احداث
 توجه با و نموده بيتصو ٩٥ـ ٢١٢ کد با ندينما احداث اي و نيتام نتوانند را ازين مورد
 مهيجر ١٠٠ ماده ونيسيکم يسو از صادره آراء يراب صرفاً يشهردار وان،يد آن ديتاک به
 نگ،يپارک کسر از اعم عنوان هر بهاي  جداگانه عوارض عنوان چيه به و افتيدر را آن
 برابر انيخاط با تخلف صورت در و دينما  نميافتيدر.. .و نگيپارک حذف نگ،يپارک نيتام

  .دينما  ميرفتار مقررات
 از رفتهيپذ صورت اقدامات هيکل نکهيا به نظر و فوق در معنونه موارد به توجه با حال

 هفتگانه يبندها از خارج و بوده قانون با مطابق شهر نيشاه يشهردار و شورا نيا يسو
  ».استدعاست مورد شورا نيا اقدامات تأييد و مطروحه دادخواست رد يتقاضا است نبوده الذکر فوق

) ٨ (يال) ١ (يفهايرد ابطال يدادخواست موجب به انيرجب شاه غالمرضا يآقا) ب
 شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا] ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ش/٣٤٠٠ شماره تعرفه [١١٢T تعرفه

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را بيتصو زمان از
 نيشاه در واقع ٧٣٥/٣٠١ و ٧٣٦ يثبت يپالکها يرسم مالک نجانبيا احتراماًـ ١«
  .باشم مي عطار يشرق  ٨ نبش شهر

 و راه (يشهرساز و مسکن ٥ ماده ونيسيکم مصوب يکاربر با پروانه اخذ جهتـ ٢
  .باشد  مييتجار که اصفهان استان) يشهرساز
 محاسبات برگ حسب يشهردار و نمودم مراجعه شهر نيشاه يشهردار بهـ ٣
 الير ٩٥٠/٩٨٠/١٣٢/٣ مبلغ نيا از که نمود محاسبه الير ٨٣٥/٧٩٣/٠٧٠/١٣ مبلغ جمعاً
 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١ الحساب يعل يشهايف حسب و محاسبه نگيپارک کسر عوارض بابت

 شد خواهد اي شده پرداخت اقساط صورت به و شيف فقره چند يط زين يالباق و نقداً الير
 هيکل پرداخت به منوط را يساختمان پروانه صدور شهر نيشاه يشهردار و) طيتقس(

 ١ يفهايرد موضوع نگيپارک يکسر و يتجار نگيکپار کسر عوارض جمله من عوارض
 يحال در است نموده شهر ياسالم يشورا ١٢/١١/١٣٩٢ مورخ مصوب T ١١٢ کد ٨ يال

 باشد  ميشهر ياسالم يشورا تيصالح از خارج و يرقانونيغ نکهيا از اطالع ليدل به که
  .دارد را آن ابطال درخواست ليذ ليدال و جهات به

ـ  ٥٢هاي  شماره به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء حسب: الف
 ٢/١٠/١٣٩٥ـ  ٥٩٣ و شاهرود شهر ياسالم يشورا ٩٤/٤٧٣ کالسه به ٢٧/٢/١٣٩٥
ـ ١٣٥٤ ،٩/٩٤ کالسه به ٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥٢ ،٩٤/٩٩٨ کالسه به احمدآباد شهر يشورا
ـ ٧٥١ يال ٧٤٩هاي  شماره و ٩٥/٩٩٨ کالسه به مرند شهر ياسالم يشورا ١٧/١٢/١٣٩٥
 و ٩٥/٤٠٨ ،٩٥/٣٣٤هاي  کالسه به هشتگرد ديجد شهر ياسالم يشورا ٣٠/٩/١٣٩٥
  .است شده ابطال زمان ديق بدون اي و بيتصو زمان از ٩٥/٢٠٨

 در يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٢٧/٦/١٣٥٨ ياصالح ٥ تبصره استناد به قانونگذارـ ٤
 يبرا آن اصالح امکان عدم و آن بودن استفاده قابل ريغ اي و نگيپارک احداث عدم صورت

 وجود صورت در است مکلف يشهردار و نموده فيتکل نييتع آن اعضاء و ونيسيکم
 وديق لحاظ با ونيسيکم و دينما ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به را پرونده فوق طيشرا

 يمعامالت ارزش برابر دو حداکثر و برابر کي حداقل کهاي  مهيجر تواند  ميمرقوم تبصره
 نيا. دينما صادر مهيجر باشد نگيپارک رفته نيب از يفضا مترمربع هر يبرا انساختم
 در باشد  ميمالک توسط هياولهاي  نقشه  تأييداز بعد ساخت مورد در آن احکام و  تبصره

 توسط عوارض بيتصو لذا است، نشده صادراي  پروانه حاضر حال در اساساً که يحال
 الت،يتشک قانون ٧١ ماده در مقرر يتهايصالح از خارج شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا
  .باشد  ميکشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا

 از يبخش ميتنظ ٤ ماده و ياساس قانون ١٠٠ ،١٠٥ ،١٧٣ اصول با مرقوم مصوبه ـ ٥
 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده و ١٣٨٠ مصوب دولت يمال مقررات
  .باشد  ميمخالف ١/٣/١٣٧٥ سال مصوب شهرداران تخابان و کشور ياسالم

 ابطال خواسته موضوع آن ٨ يالـ ١ يبندهـا کـه شهـر ياسالم يشـورا مصوبـه ـ ٦
  .باشد  ميدادخواست  ٦ شماره وستيپ به گرفته قـرار

 ابطال موضوع يعوارضها نکهيا هاًيتوج و الذکر فوق ليدال و جهات به انيپا درـ ٧
 شهر ياسالم يشورا مجدداً و دهيگرد ابطال يادار عدالت وانيد يعموم أتيه در قبالً
 شده ارائه يشهايف حسب يساختمان پروانه صدور بابت و نموده مصوب را آن شهر نيشاه
 و يقانون ريغ اساساً و شده اخذ نگيپارک کسر عوارض عنوان به يمبالغ مستندات گريد و

 و التيتشک قانون ٩٢ ماده ياجرا در شدبا  ميشهر ياسالم يشورا تيصالح از خارج
 ٨ يال ١ يبندها ابطال درخواست ٣٠/٤/١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

 حق عييتض لحاظ به را شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا ١٢/١١/١٣٩٢ ـ T ١١٢ عوارض
  ».دارم را بيتصو زمان از خود

  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
  :١٢/١١/١٣٩٢ ـ ش/٣٤٠٠) الف

  
  ش/۳۴۰۰: شماره ابالغ مصوبه 

  ن شهري شاهيشهردار  ۱۱۲T: تعرفه 
  ۱۲/۱۱/۱۳۹۲: خ ابالغ مصوبه يتار

  نگيک واحد پارکينگ ، عوارض حذف يک واحد پارکيعوارض کسر : موضوع تعرفه 

  : باشدير ميبه شرح جدول ز: معادله محاسبه عوارض 

  ينوع کاربر  فيرد
سر عوارض ک

  نگيپارک
عوارض حذف 

  نگيپارک
  ينوع کاربر  فيرد

عوارض کسر 
  نگيپارک

عوارض حذف 
  نگيپارک

 T = G × 97 A  T = G × 150 A  مجتمع هاي تجاري  T = G × 60 A  T = G × 90 A  ۵  ي مسکونيها  و مجتمعيمسکون  ۱
 T = G × 52 A  T = G × 75 A  يخدمات  T = G × 52 A T = G × 82 A  ۶  آپارتمان  ۲
 T = G × 30 A T = G × 60 A  يادار  T = G × 90 A  T = G × 125 A  ۷  ي تک واحديتجار  ۳
   T = G × 30 A T = G × 60 A  هاير کاربريسا  T = G × 90 A  T = G × 125 A  ۸  ي خطيتجار  ۴

  :عوارض محاسبه حاتيتوض
هاي  مجتمع و يمسکون يواحدها جهت که باشد  مينگيپارک گردش يفضا Gـ ١
 يتجارهاي  مجتمع ،٣٠ يخط يتجار ،٣٥ يواحد تک يتجار ،٢٥ آپارتمان ،٢٥ يمسکون

  .باشد  ميمترمربع ٢٥ ـهايکاربـر ريسا و ٣٥ يادار ،٢٥ يخدمات ،٣٥
 بود خواهد عمل مالک استفاده مورد يانياع يکاربر تعرفه، نيا عوارض محاسبه درـ ٢

 باشند نموده پرداخت را نگيپارک کسر يخاص يکاربر اساس بر که يامالک صورت نيا در و
 آن التفاوت مابه پرداخت به موظف ندينما استفاده يگريد يکاربر عنوان به ملک از بعد و

  .بود خواهند
 يسو از صادره آراء اي و يشهرساز واحد نظر با نگيپارک حذف عوارض ـ٣

. شد خواهد اخذ نگيپارک حذف تعرفه طبق بر هايشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم
  .شد نخواهند مجزا صورت به نگيپارک کسر عوارض مشمول امالک گونه نيا مناًض

 ينوع به )يمسکون از ريغ به( ملک مالک نکهيا يعني نگيپارک کسر از منظورـ ٤
  .دينما نيتأم را مربوطه ملک ازين مورد نگيپارک نتواند

 داثاح الزام به توجه با ملک مالک نکهيا يعني نگيپارک حذف از منظور ـ ٥
 را نگيپارک و يخوددار مربوطه ملک در ازين مورد نگيپارک احداث از عمداً نگ،يپارک

  .باشد نموده حذف
 واحد کي احداث به ملزم مترمربع ١٨٠ تا آپارتمان اي و يمسکون واحد هر ـ ٦

 نگيپارک کسر عوارض پرداخت مشمول ن،يتأم عدم صورت در که باشند  مينگيپارک
 مترمربع ١٨٠ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در و ودب خواهد يمسکون واحد

 تعداد ن،يتأم عدم صورت در که ندينما نيتأم يستيبا اضافه نگيپارک واحد کي بنا ريز
 شده نيتأم نگيپارک از آن کسر و ١٨٠ عدد بر خالص متراژ ميتقس از آنها نگيپارک کسر

  .آمد خواهد بدست
 کل متراژ يستيبا يخط و يواحد تک يهايجارت نگيپارک کسر خصوص درـ ٧

 خارج اگر و گردد ميتقس ١٥ عدد بر يتجارهاي  مجتمع جهت و ميتقس ٢٠ عدد بر يانياع
 عنوان به يتجار يواحدها تعداد گاه آن باشد کمتر يتجار يواحدها تعداد از قسمت

 و کسر موجود هاي نگيپارک تعداد از آن تعداد و شده گرفته نظر در ازين مورد نگيپارک
 تعداد از قسمت خارج که يصورت در و شد خواهد منظور نگيپارک کسر عنوان به يالباق

 منظور ازين مورد نگيپارک عنوان به آمده بدست عدد گاه آن باشد شتريب يتجار يواحدها
 نظر در نگيپارک کسر تعداد عنوان به مانده يباق و کسر آن از موجود نگيپارک تعداد و

  .شد هدخوا گرفته
 کي احداث به ملزم مترمربع ٥٥ تا هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات واحد هر ـ ٨
 کسر عوارض پرداخت مشمول ن،يتأم عدم صورت در که باشند  مينگيپارک واحد
 ريز مترمربع ٥٥ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در و بود خواهند نگيپارک
 کل خالص متراژ صورت نيا در که دينما نيتأم يتسيبا اضافه نگيپارک واحد کي بنا

 واحدها تعداد از قسمت خارج اگر م،يتقس ٥٥ عدد بر هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات
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 و شد خواهد گرفته نظر در ازين مورد نگيپارک عنوان به واحدها تعداد گاه آن باشد کمتر
 خواهد منظور نگيپارک کسر انعنو به يالباق و کسر موجود ينگهايپارک تعداد از آن تعداد
 هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات يواحدها تعداد از قسمت خارج که يصورت در و شد
 نگيپارک تعداد و منظور ازين مورد نگيپارک عنوان به آمده بدست عدد گاه آن باشد شتريب

  .شد خواهد گرفته نظر در نگيپارک کسر تعداد عنوان به مانده يباق و کسر آن از موجود
 محاسبه معادله در آمده بدست عدد نگ،يپارک کسر تعداد شدن مشخص از پس ـ ٩

 شد خواهد مشخص تعرفه نيا عوارض و ضرب مربوطه نگيپارک حذف اي و کسر واحد هر
  ».بود خواهند يشهردار حساب به آن زيوار به ملزم امالک گونه نيا نيمالک که

  :١٣/١١/١٣٩٠ ـ ش/٣١٣٩) ب
  

: تعرفه   ش/۳۱۳۹: شماره ابالغ مصوبه 
۲۱۱۲  

  هرداريش
  ۱۳/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ ابالغ مصوبه   شـاهين شـهر

  عوارض کسر يک واحد پارکينگ ، عوارض حذف يک واحد پارکينگ: موضوع تعرفه 
  :به شرح جدول زير مي باشد: معادله محاسبه عوارض 

  نوع کاربري  رديف
عوارض کسر 
  پارکينگ

عوارض حذف 
  پارکينگ

  ع کاربرينو  رديف
عوارض کسر 
  پارکينگ

عوارض حذف 
  پارکينگ

مجتمع هاي   T = G × 40 A  T = G × 60 A  ۵  مسکوني و مجتمع هاي مسکوني  ۱
 T = G × 65 A  T = G × 100 A  تجاري

 T = G × 35 A  T = G × 50 A  خدماتي  T = G × 35 A T = G × 55 A  ۶  آپارتمان  ۲
 T = G × 20 A T = G × 40 A  اداري  T = G × 50 A T = G × 70 A  ۷  تجاري تک واحدي  ۳
   T = G × 20 A T = G × 40 A  ساير کاربريها  T = G × 40 A  T = G × 60 A  ۹  تجاري خطي بدون پارکينگ عمومي  ۴

  :عوارض محاسبه حاتيتوض 
 يتجار ،٢٥ آپارتمان ،٢٥ يمسکونهاي  مجتمع و يمسکون يواحدها جهت Gـ ١
 و ٣٥ يادار ،٢٥ يخدمات ،٣٥ يتجارهاي  مجتمع ،٣٠ يخط يتجار ،٣٥ يواحد تک
  .باشد  ميمترمربع ٢٥ هايکاربر ريسا

 در و بود خواهد عمل مالک استفاده مورد يانياع يکاربر تعرفه، نيا عوارض محاسبه درـ ٢
 از بعد و باشند نموده پرداخت را نگيپارک کسر يخاص يکاربر اساس بر کـه يامالک صورت نيا

  .بود خواهند آن التفاوت مابه پرداخت به موظف ندينما استفاده يگريد يکاربر عنوان به ملک
 يسو از صادره آراء اي و يشهرساز واحد نظر با نگيپارک حذف عوارضـ ٣

. شد خواهد اخذ نگيپارک حذف تعرفه طبق بر هايشهردار قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم
  .شد نخواهند مجزا ورتص به نگيپارک کسر عوارض مشمول امالک گونه نيا ضمناً

 ينوع به )يمسکون از ريغ به( ملک مالک نکهيا يعني نگيپارک کسر از منظورـ ٤
  .دينما نيتأم را مربوطه ملک ازين مورد نگيپارک نتواند

 احداث الزام به توجه با ملک مالک نکهيا يعني نگيپارک حذف از منظور ـ ٥
 را نگيپارک و يخوددار مربوطه ملک در ازين مورد نگيپارک احداث از عمداً نگ،يپارک

  .باشد نموده حذف
 نگيپارک واحد کي احداث به ملزم مترمربع ١٨٠ تا آپارتمان اي و يمسکون واحد هر ـ ٦

 يمسکون واحد نگيپارک کسر عوارض پرداخت مشمول ن،يتأم عدم صورت در که باشند مي
 واحد کي بنا ريز مترمربع ١٨٠ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در و بود خواهد
 از آنها نگيپارک کسر تعداد ن،يتأم عدم صورت در که ندينما نيتأم يستيبا اضافه نگيپارک
  .آمد خواهد بدست شده نيتأم نگيپارک از آن کسر و ١٨٠ عدد بر خالص متراژ ميتقس

 ٢٠ عدد بر يانياع کل متراژ يستيبا يخط يهايتجار نگيپارک کسر خصوص درـ ٧
 تعداد از قسمت خارج اگر و گردد ميتقس ١٥ عدد بر يتجارهاي  مجتمع جهت و ميتقس

 ازين مورد نگيپارک عنوان به يتجار يواحدها تعداد گاه آن باشد کمتر يتجار يواحدها
 کسر عنوان به يالباق و کسر موجودهاي  نگيپارک تعداد از آن تعداد و شده گرفته نظر در
 يتجار يواحدها تعداد از قسمت خارج که يصورت رد و شد خواهد منظور نگيپارک

 نگيپارک تعداد و منظور ازين مورد نگيپارک عنوان به آمده بدست عدد گاه آن باشد شتريب
  .شد خواهد گرفته نظر در نگيپارک کسر تعداد عنوان به مانده يباق و کسر آن از موجود
 کي احداث به ملزم ربعمترم ٥٥ تا هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات واحد هر ـ ٨
 کسر عوارض پرداخت مشمول ن،يتأم عدم صورت در که باشند  مينگيپارک واحد
 ريز مترمربع ٥٥ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در و بود خواهند نگيپارک
 کل خالص متراژ صورت نيا در که دينما نيتأم يستيبا اضافه نگيپارک واحد کي بنا

 واحدها تعداد از قسمت خارج اگر م،يتقس ٥٥ عدد بر هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات
 و شد خواهد گرفته نظر در ازين مورد نگيپارک عنوان به واحدها تعداد گاه آن باشد کمتر
 خواهد منظور نگيپارک کسر عنوان به يالباق و کسر موجود ينگهايپارک تعداد از آن تعداد
 هايکاربر ريسا و يادار ،يخدمات يواحدها دادتع از قسمت خارج که يصورت در و شد
 نگيپارک تعداد و منظور ازين مورد نگيپارک عنوان به آمده بدست عدد گاه آن باشد شتريب

  .شد خواهد گرفته نظر در نگيپارک کسر تعداد عنوان به ماندهيباق و کسر آن از موجود

 محاسبه معادله در آمده بدست عدد نگ،يپارک کسر تعداد شدن مشخص از پس ـ ٩
 شد خواهد مشخص تعرفه نيا عوارض و ضرب مربوطه نگيپارک حذف اي و کسر واحد هر
  ».بود خواهند يشهردار حساب به آن زيوار به ملزم امالک گونه نيا نيمالک که

    :٧/١١/١٣٨٦-ش/٢٨٣٧) ج
  عوارض کسر پارکينگ: عنوان 

  راي اسالمي شاهين شهر شوـ ۱۳۸۲:  قبل کننده تصويبتاريخ و مرجع 

  ۱۱۲۲: کد 

  نگي پارکيتعداد کسر×  } 20P)  حداقل  P 10<({ ×  } ۳۰) نگ يحداقل گردش پارک({  کسر پارکينگ واحدهاي مسکوني  ۱

۲  
 تک يهاينگ تجاريکسر پارک

  ي و خطيواحد
ـ  حداکثر P 37< ({ ×  } ۳۵) حداقل گردش پارکينگ ({    >10 P 55)  حداقل P{  × تعداد کسري پارکينگ  

۳  
 واقع يهاينگ تجاريکسر پارک

  در پاساژها
ـ  حداکثر P 50< ({ × } ۳۵) حداقل گردش پارکينگ({    >12/5 P 65)  حداقل P{  ×  تعداد کسري

  پارکينگ

  شرح
  محاسبه
  عوارض
  محلي

۴  
 ، ينگ خدماتيکسر پارک
  رهي و غيادار

ـ  حداکثر P 35< ({ ×  } ۳۵) حداقل گردش پارکينگ({    >7/5 P 35)  حداقل P {  ×تعداد کسري پارکينگ  

   :حاتيتوض
 که باشد  مينگيپارک واحد کي احداث به ملزم مترمربع ١٥٠ تا يمسکون واحد هر

 و باشند  مييمسکون واحد نگيپارک کسر عوارض پرداخت مشمول ن،يتأم عدم صورت در
 نگيپارک واحد کي ربنايز مترمربع ١٥٠ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در

 ميتقس از آنها نگيپارک کسر تعداد ن،يتأم عدم صورت در که ندينما نيتأم يستيبا اضافه
 در ضمناً. آمد خواهد بدست شده نيتأم نگيپارک از آن کسر و ١٠٠ عدد بر خالص متراژ
 نظر در نگيپارک کسر بعنوان واحد کي باشد، ١ عدد از کوچکتر ميتقس حاصل کهيصورت
  .شد هدخوا گرفته

 عدد بر عرصه متراژ يستيبا ،يخط و يواحد تک يهايتجار نگيپارک کسر خصوص در
 نگيپارک کسر بعنوان آمده بدست حاصل باشد، بزرگتر ١ از قسمت خارج اگر م،يتقس ٢٠

. شد خواهد گرفته نظر در نگيپارک کسر بعنوان واحد کي بود، کوچکتر ١ از اگر و منظور
 يبنحو و بوده يتجار يکيتفک نقشه اي يليتفض طرح در وطهمرب ملک کهيصورت در ضمناً
 يکسر بيضر اساس بر مذکور عوارض باشد، شده گرفته نظر در آن يبرا يعموم نگيپارک
 ٢٠ عدد از عرصه متراژ کهيصورت در زين يکسر تعداد و محاسبه) P20 (يمسکون نگيپارک

 آمده بدست حاصل بود بزرگتر ١ عدد از قسمت خارج اگر و ميتقس ٢٠ عدد بر بود بزرگتر
  .گردد  ميمنظور يکسر واحد کي نصورتيا ريغ در و نگيپارک يکسر بعنوان

 کل متراژ ستيبا  ميپاساژها، در واقع يهايتجار نگيپارک يکسر تعداد خصوص در
 ٢٠ از قسمت خارج کهيصورت در و ميتقس يتجار يواحدها تعداد بر را يتجار ديمف

 محاسبه واحد هر ازاء به نگيپارک کسر تعداد و ميتقس ٢٠ عدد بر ديمف متراژ باشد بزرگتر
 محاسبه جهت واحدها تعداد ٢٠ از مذکور عدد بودن کوچکتر صورت در و شد خواهد
 تعداد بعنوان ماندهيباق و کسر شده نيتأمهاي  نگيپارک تعداد از که بود خواهد مالک
  .شد خواهد منظور فرمول در نگيپارک يکسر

 کي نيتأم بـه مـلزم مترمـربع ٥٥ تا هر ازاء بـه رهيغ و يادار ،يخـدمات واحـد هـر
 ٤ فيرد عوارض پـرداخت مشمول ن،يتأم عـدم صورت در که باشند  مينگيپارک واحـد

 کي بنا، ريز مترمربع ٥٥ تا هر ازاء به آن از شيب با يواحدها خصوص در و هستند کد نيا
 يکسر تعداد ن،يتأم عدم صورت در که نديمان نيتأم يستيبا اضافه نگيپارک واحد
 نيتأم نگيپارک از آن کسر و ٣٠ عدد بر يخدمات واحد خالص متراژ ميتقس از نگيپارک
  ».آمد خواهد بدست شده

  :١٤/١١/١٣٨٢ـ ٩٥٠٨١) د
  عوارض کسر پارکينگ: عنوان 

   ق و ب الف د۴۳ الف ماده رياست جمهوري در اجراي بندـ ۱۳۷۱:  قبل کننده تصويبتاريخ و مرجع 
  ۱۲۲: کد 

  شرح محاسبه
  عوارض محلي

 ريال و حداکثر هفت ۲۲۰۰۰۰حداقل ( p 10{ × تعداد واحد کسري پارکينگ × حداقل گردش پارکينگ 
  })برابر باالترين قيمت منطقه بندي شهر 

  . متر مربع مي باشد۲۵داريها ،  ماده صد قانون شهر۵حداقل گردش پارکينگ جهت هر واحد براساس تبصره ـ ۱تبصره : توضيحات 

  
  :١٤/١١/١٣٩٤ ـ ش/٤٣٧٤) هـ
  

  شهرداري  ۹۵-۲۱۲: تعرفه   ش/۴۳۷۴: شماره ابالغ مصوبه 
  ۱۴/۱۱/۱۳۹۴: تاريخ ابالغ مصوبه   شـاهين شـهر

  )جهت هر واحد پارکينگ (عوارض تأمين پارکينگ ، عوارض عدم احداث پارکينگ : موضوع تعرفه 
  به شرح جدول زير مي باشد: رض معادله محاسبه عوا

  نوع کاربري  رديف
عوارض تأمين 
  پارکينگ

عوارض عدم 
  احداث پارکينگ

  نوع کاربري  رديف
عوارض تأمين 
  پارکينگ

عوارض عدم 
  احداث پارکينگ

هاي  مسکوني و مجتمع  ۱
 T = G × 161 A  T = G × 249 A  مجتمع هاي تجاري  T = G × 60 A  T = G × 90 A  ۵  مسکوني

 T = G × 65 A  T = G × 94 A  خدماتي  T = G × 52 A T = G × 82 A  ۶  رتمانآپا  ۲
 T = G × 37/5 A T = G × 60 A  اداري  T = G × 130 A T = G × 170 A  ۷  تجاري تک واحدي  ۳
   T = G × 35 A T = G × 55 A  صنعتي و ساير کاربريها  T = G × 130 A  T = G × 170 A  ۸  تجاري خطي  ۴
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  :عوارض همحاسب حاتيتوض
 شده تأييدمحل در مالک که خودرو انواع توقف يبرا است يمکان نگيپارک از منظورـ ١
 )يمسکون از ريغ به (مسقف صورت به آن جاديا به نسبت يشهردار يشهرساز واحد توسط
  . باشد نموده اقدام

 نگيپارک احداث و نيتام به موظف مربوطه يهايکاربر در امالک نيمالک هيکلـ ٢
 اي و نيتأم عدم صورت در و بود خواهند تعرفه نيا در شده اعالم ضوابط براساس ازين مورد
 نيتأم منظور به شهر نيشاه يشهردار حساب به را مرتبط تعرفه عوارض يستيبا احداث

  .ندينما زيوار )يشهردار توسط( يعموم ازين مورد نگيپارک احداث و
 يشهرساز واحد نظر با ملک الکم نکهيا يعني نگيپارک نيتأم عوارض از منظورـ ٣

 عوارض اخذ با يشهردار و دينما نيتأم را مربوطه ملک ازين مورد نگيپارک نتواند ينوع به
  .نمود خواهد يعموم نگيپارک نيتأم به مبادرت نگيپارک نيتأم

 به الزام به توجه با ملک مالک نکهيا يعني نگيپارک احداث عدم عوارض از منظورـ ٤
 نگيپارک و يخوددار مربوطه ملک در ازيموردن نگيپارک احداث از عمداً نگ،يپارک احداث

 يعموم نگيپارک احداث به مبادرت آن عوارض اخذ با يشهردار و ننموده احداث را
  .نمود خواهد
هاي  باشد که جهت واحدهاي مسکوني و مجتمع  فضاي گردش پارکينگ ميG ـ ٥

هاي تجاري  ، مجتمع٣٠، تجاري خطي ٣٥، تجاري تک واحدي ٢٥، آپارتمان ٢٥مسکوني 
 مترمربع در محاسبات اين ٢٥ و صنعتي و ساير کاربريها ٣٥، اداري ٢٥، خدماتي ٣٥

  .تعرفه لحاظ گردد
 هايکاربر هيکل جهت آن که باشد  مي٩٥ـ ١٠٣ تعرفه در مندرج  ضريبA ـ منظور از ٦

  .بود خواهد% ٣٠ حداقل) ٩٥ـ ٢٠١ تعرفه موضوع يواحد تکهاي  يمسکون از ريغ به(
 و بود خواهد عمل مالک استفاده مورد يانياع يکاربر، تعرفه نيا عوارض محاسبه درـ ٧

 شد خواهد محاسبه مربوطه تعرفه اساس بر يکاربر نوع هر عوارض مختلط يهايکاربر در
 پله دستگاه راهروها، شامل مجتمع کل مشاعات ،يتجارهاي  مجتمع فقط با رابطه در و
 اي و نيتأم عوارض عنوان به هايکاربر ريسا يمبنا بر ساتيتأس محل و نگيارکپ از ريغ به

 که يامالک صورت نيا در و شد خواهد اخذ و محاسبه يعموم نگيپارک احداث عنداللزوم
 باشند نموده پرداخت را نگيپارک احداث عدم اي و نيتام عوارض يخاص يکاربر اساس بر
 آن التفاوت مابه پرداخت به موظف ندينما استفاده يگريد يکاربر بعنوان ملک از بعد و

  .بود خواهند
 احداث عدم تعرفه طبق بر يشهرساز واحد نظر با نگيپارک احداث عدم عوارض ـ ٨

 صورت به نگيپارک نيتأم عوارض مشمول امالک گونه نيا ضمناً. شد خواهد اخذ نگيپارک
 يشهردار قانون) ١٠٠ (ادهم ونيسيکم يسو از صادره آراء ضمن در.شد نخواهند مجزا

  .بود نخواهند نگيپارک احداث عدم عوارض مشمول
 و يهاد جامع،هاي  طرح ضوابط اساس بر هايکاربر هيکل ازيموردن نگيپارک تعدادـ ٩

 نيتام عوارض عنوان به آن کمبود و شد خواهد نييتع يشهرساز واحد  تأييدو يليتفص اي
  .شد خواهد گرفته نظر در نگيارکپ احداث عوارض عنداللزوم اي و نگيپارک

 کي يدارا حداقل يستيبا يتجار واحد هر ،يتجار يواحدها خصوص درـ ١٠
 متراژ که يصورت در و باشد يليتفص اي يهاد جامع،هاي  طرح اساس بر نگيپارک واحد
 کي باشد، يليتفص اي يهاد جامع، طرح در شده نييتع متراژ از کمتر يتجار واحد
 عنداللزوم اي و نگيپارک نيتأم عوارض صورت نيا ريغ در و نيتأم يستيبا نگيپارک واحد

 نيتأم عـوارض ضمن در. گردد اخذ و محاسبه يستيبا نگيپارک احداث عدم عوارض
 صورت به يعموم نگيپارک ينوع به که يليتفصهاي  طرح يتجار يواحدهـا نگيپارک

 و محاسبه مربوطه تعرفه% ٥٠ براساس است، شده بيني پيش آنها يبرا فضا شيپ
  .گردد اخذ

 عوارض التفاوت به ما استفاده، مورد يانياع اي و عرصه يکاربر رييتغ صورت درـ ١١
 زمان يبند منطقه متيق و تعرفه به نگيپارک احداث عدم عنداللزوم اي و نگيپارک نيتأم
 با رييتغ که يصورت در قبل شده پرداخت عوارض ضمناً شد خواهد اخذ و محاسبه االداء ومي

 يشهردار يقبل مجوز بدون که يصورت در و بوده محاسبه قابل باشد يشهردار يقبل مجوز
  .بود نخواهد محاسبه قابل باشد، نموده موافقت آن انجام با يشهردار سپس و انجام

 عوارض مجوز، بدون اي مجوز با از اعم نگيپارک استفاده در رييتغ صورت درـ ١٢
 محاسبه برابر دو يمبنا بر دهينگرد احداث آن نگيپارک که يواحد نگ،يپارک احداث عدم

 و محاسبه يستيبا زين ديجد يکاربر نگيپارک نيتام عوارض ضمناً. شد خواهد اخذ و
  .گردد اخذ برابر کي يبرمبنا

 بدست عدد نشده، احداث اي و نيتأم نگيپارک تعداد شدن مشخص از پسـ ١٣
 و ضرب مربوطه نگيپارک احداث عدم اي و نگيپارک نيتام محاسبه معادله در آمده

  .گردد زيوار يشهردار حساب به يستيبا و مشخص تعرفه نيا عوارض

 عوارض به نگيپارک نيتأم عوارض با رابطه در تعرفه نيا در شده اعالم ضوابط هيکلـ ١٤
  ».داشت خواهد يتسر زين نگيپارک احداث عدم

 حهيال موجب به شهر نيهشا ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٨/٩/١٣٩٦ ـ ش/٣٠٠٧ شماره
 وانيد بيرالتصوياخ قانون ٩٢ ماده اعمال يتقاضا خواسته قسمت در خواهان) الف«
 جلسه در و يمعرف أتيه به شورا نيا ندهينما رابطه نيا در کهاند  نموده را يادار عدالت
 نيتام عوارض نکهيا به توجه با و ارائه ار خود حاتيتوض و شرکت ١٩/٢/١٣٩٦ مورخ
      مالک که يموارد يبرا و ساختمان پروانه صدور از قبل شورا نيا مصوب نگيپارک
 دينما نيتام يليتفص يطرحها ضوابط اساس بر را ازين مورد نگيپارک تعداد تواند نمي
 از را شورا نيا تعرفه ١٩/٢/١٣٩٦ـ ١٢٤ شماره دادنامه يط وانيد آن گردد،  ميافتيدر

 و رد نهيزم نيا در خواهان خواسته وصف نيا با لذا. است ندانسته ٩٢ ماده قيمصاد
 ارائه به نسبت يستيبا باشند داشته يگريد يتقاضا شانيا اگر و است شده بسته پرونده

  .ندينما اقدام حده يعل دادخواست
 بر يمبن واستدادخ دوم قسمت يبرا احتماالً وانيد آن نکهيا به نظر اکنون) ب
 مراتب باشند نموده را شورا نيا پاسخ ارائه يتقاضا T ٢١٢ تعرفه ٨ يال ١ يبندها ابطال

  :گردد  مياعالم ريز شرح به
 جلسه در شورا نيا ندهينما يسو از ياعالم مراتب و موجود مدارک و اسناد درـ ١

 است مشخص کامالً يارسال دادخواست ٢ بند در خواهان اظهارات و وانيد يعموم أتيه
 قانون ١٠٠ ماده ونيسيکم در آنان پرونده که ياشخاص يبرا عنوان چيه به شورا نيا که

 يعنوان چيه با يعوارض گردد،  مينگيپارک کسر مهيجر صدور به منجر و مطرح يشهردار
 به و دينما  نميافتيدر يعوارض بابت نيا از شهر نيشاه يشهردار و ننموده مصوب
 و بوده پروانه صدور از قبل به مربوط عوارضاند  نموده عنوان زين يشاک کهاي  گونه

 نيتام را ازيموردن نگيپارکاند  نتوانسته و مراجعه پروانه افتيدر يبرا شانيا که يدرهنگام
 کامالً زين تعرفه در موضوع نيا ضمن در است شده مطالبه شانيا از عوارض نيا ندينما

 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  تأييدبه کورمذ ١٢٤ دادنامه يط آن موضوع و مشخص
 که يزمان در و است نگيپارک نيتام به مربوط مطالبه مورد عوارض و است دهيرس

 کبه يليتفص يطرحها ضوابط اساس بر را ازين مورد نگيپارک تعداد نتوانند انيمتقاض
 شنهاديپ چند ندينما نيتام است دهيرس رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا بيتصو
 بتوانند که ييآنجا تا ربنايز سطح کاهشـ ١: از عبارتند بيترت به که شود  ميداده آنها به

 ملک يمتر ١٠٠ شعاع در نگيپارک هيتهـ ٢. ندينما نيتام را نظر مورد نگيپارک
 يعموم نگيپارک نيتام منظور به يشهردار به نگيپارک نيتام نهيهز پرداخت ـ٣ مربوط
 يشهرساز يعال يشوراتأسيس  قانون ٧ ماده طبق بر نکهيا به توجه با و يشهردار توسط

 مختلف يرأ نيچند در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه  تأييدمورد که( رانيا يمعمار و
 نيا مصوبات لذا. باشند  ميمذکور يشورا مصوبات ياجرا به ملزم هايشهردار) دهيگرد واقع
 ضمن در. است شده انجام قانون مطابق اًقيدق شهر نيشاه يشهردار اقدامات و شورا
 هيکل ١٣٦١ سال در شوراها قانون ياصالح قانون بيتصو زمان از د،يمستحضر که گونه همان

 آنان به يعموم منابع اي دولت طرف ازاي  بودجه و دهيگرد خودکفا کشور هايشهردار
 خود بودجه نيتام به نسبت ديبا  ميعوارض وصول با هايشهردار و گردد  نميپرداخت

 ازين مورد نگيپارک نيتام يبرا يشهردار لذا. ندينما اقدام يعموم خدمات انجام منظور به
 که است ياشخاص از آن يمال منابع نيتام به مکلف يليتفص يطرحها يقانون ضوابط
 را خود ازين مورد نگيپارک توانند  نميکنيول داشته را يساختمان واحد احداث يتقاضا
 نيتام ازين مورد يعموم نگيپارک و افتيدر آنها از آن معادل وجه ديبا و ندينما نيتام

 منابع از بود خواهد مجبور يشهردار نيا از ريغ به و بوده عدالت نيع نيا که گردد
 شده نظرگرفته در يشهر خدمات گريد يبرا شهروندان ريسا توسط آن مبالغ که يعموم
 واقع در و بوده عادالنه ريغ يعمل اقدام نيا که دينما استفاده انيمتقاض گونه نيا يبرا
  و بود خواهد ياصل انيمتقاض يبرا بالباطل مال اکل و عادالنه ريغ شدن دارا منزله به

 يشهردار و گرفته را انيمتقاض گونه نيا بانيگر ناخواسته صورت به آن نامشروع تبعات
 آن نيتام و يمتقاض از گنيپارک نيتام عوارض افتيدر با لذا. ديگرد خواهد کيشر آن در
  .است شده انجام يقانون و يشرع اقدام يشهردار يسو از

 مطابق و مضاعف وجوه اخذ عدم خصوص در وانيد آن تيحساس به شورا نياـ ٢
 هيکل که است نيا بر يسع جهت نيهم به و است آگاه قانون با شهر يشورا اقدامات
 گونه همان نگيپارک نيتام تعرفه بيوتص خصوص در. گردد انجام راستا همان در اقدامات

 قبل در که يانيمتقاض از و مرتبه کي يبرا صرفاً عوارض نيا د،يگرد اعالم فوق بند در که
 بند در ياعالم طيشرا با و ندينما نيتام را يقانون ازين مورد نگيپارک نتوانند پروانه صدور از

 ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به انيمتقاض گونه نيا پرونده و گردد  ميمطالبه فوق
 پروانه مطابق آنان يبنا احداث که چرا ندارد وجود آن ارجاع يبرا يليدل اصوالً و گردد نمي
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 پروانه افتيدر از بعد يشخص اگر اما. گردد  نميو دهينگرد مطالبه آنان ازاي  مهيجر و است
 ونيسيکم به موضوع دينما يخوددار ساختمان پروانه در نظر مورد نگيپارک احداث از

 مزبور ونيسيکم توسط شده نييتع مهيجر صرفاً و ارجاع يشهردار قانون ١٠٠ ماده
 اشخاص گونه نيا از عوارض اخذ يبرااي  تعرفه شورا نيا عوان چيه به و گردد  ميمطالبه
 چيه به زين شهر نيشاه يشهردار و ندارد ياعتقاد آن به و دينما  نميو ننموده بيتصو

 نداشته را ياقدام نيچن اجازه و دينما  نميافتيدر مذکور  مهيجر بر دمازا يعوارض عنوان
 انجام ياتفاق نيچن محال فرض بر اگر و دارد کامل نظارت خصوص نيا در شورا نيا و

 شهروندان حقوق از و شده عمل وارد فاصله بال مردم ندگانينما عنوان به شورا نيا گردد،
  صورت به مهيجر و عوارض قطعاً نيبنابرا. ديمان  ميمسترد را يو حقوق و دفاع مربوطه
 رساند،  مياستحضار به آن يقانون يمبنا خصوص در اما و گردد  نميمطالبه مضاعف
 از که هرکجا و ابدي  ميتيموضوع خدمات مقابل در عوارض واژه ديمطلع که گونه همان
 ندهيآ در ديبا اي و هشد ارائه قبالً که يخدمات آن کنار در گردد،  مياستفاده عوارض واژه
 يشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٦ بند طبق بر عوارض نيا گردد  ميمتبادر اذهان در گردد ارائه
 يبررس از پس شوراها قانون ٧١ ماده ١٦ بند اساس بر و شنهاديپ يشهردار يسو از
 از نيقوان ريسا عوارض گونه نيا بيتصو هنگام در. رسد  ميشهر يشورا بيتصو به قيدق

 در آن فيتکل که يعوارض بيتصو عدم و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده جمله
 زمان در آن يآگه مراحل ماده همان ١ تبصره اساس بر و تيرعا شده روشن مذکور قانون
 عوارض خصوص در. گردد  ميواقع کشور وزارت  تأييدمورد ٤ تبصره طبق بر و انجام مقرر
 يشهردار و يط آن يقانون فاتيتشر و است ادقص موضوع نيهم زين نگيپارک نيتام

 حال رفاه منظور  به آن احداث به نسبت و ايمه را يعموم نگيپارک نيتام خدمات
 باشد نداشته وجود يخدمات نيچن اگر قطعاً و دينما  مياقدام شهروندان و يمتقاض
 و ندينما استفاده يدرست به شهر يعموم خدمات از توانند  نميشهروندان و يمتقاض
 در دييفرما  ميمالحظه که گونه همان لذا. گردد  ميروبرو مشکل با شهر در مردم يزندگ
  .است دهيگرد تيرعا أتيه آن هينظر و يقانون مالحظات هيکل تعرفه بيتصو

 شانيا که گونه همان دارد  ميمعروض خواهان دادخواست ٣ بند به پاسخ درـ ٣
 مورد که گردد  ميمطرح ١٠٠ ماده ونيسيکم در نگيپارک کسر موضوع فرمودند مرقوم
 يمقدمات قسمت در شانيا که گونه همان کنيول باشد  ميزين شورا نيا و وانيد آن تأييد

 نکهيا به نظر و مراجعه يشهردار به پروانه صدور يبرااند  نموده اعالم خود دادخواست
 موافقت با ندينما نيتام يليتفص طرح ضوابط طبق را ازين مورد نگيپارک نتوانستند
 صادر شانيا پروانه سپس و دهيگرد نگيپارک نيتام عوارض پرداخت به حاضر خودشان

 ارجاع به ازين شانيا پرونده کهاند  ننموده يتخط صادره پروانه از تاکنون و است شده
 هستند يناراض يپرداخت عوارض از اگر ضمن در باشد داشته ١٠٠ ماده ونيسيکم به
 نگيپارک نيتام به نسبت محل يمتر ١٠٠ شعاع در يليتفص طرح ضوابط طبق توانند مي

 نيتام را ازين مورد نگيپارک توانند  ميکه يحد در را خود يربنايز سطح اي و نموده اقدام
 يازين اساساً و ندينما مسترد يشهردار از را مربوطه وجه سپس و داده کاهش ندينما
 موضوع نيا ضمن در. باشد  نميخواهان توسط شورا نيا و وانيد وقت عييتض و تيشکا به
 انبوه دکنندگانيتول از که شانيا مانند به يانيمتقاض که باشد  نميحيصح ياخالق نظر از

 خود پروانه و رفتهيپذ را ضوابط تمام و مراجعه يشهردار به هستند يتجار واحد و مسکن
 جلوه وارونه با و جعهمرا ييقضا مراجع به سپس و دهيگرد منتفع آن منابع از و افتيدر را

 و بوده الناس حق که را يعوارض که باشند داشته يسع يينما مظلوم و تيواقع دادن
 خالف بر نيا ندوينما مسترد را است کشور يحت و شهر کي شهروندان همه به متعلق
 نيا از خواهان يواه تيشکا رد يتقاضا لذا است، بالعهد اوفوا ـ بالعقود اوفوا يفقه قاعده
  .استدعاست مورد باب

 که ستين مشخص شورا نيا يبرا دارد  ميمعروض دادخواست ٤ بند به پاسخ درـ ٤
 مقررات و نيقوان ريسا و ياساس قانون اصول ريمغا را شورا مصوبه خواهان يليدل چه به

 همه تيرعا و بيتصو مقررات و نيقوان هيکل با مطابق نظر مورد مصوبه که چرا .اند دانسته
 ماده ١ تبصره و) سابق ٧١ (شوراها قانون ٨٠ ماده ١٦ بند يحت و شانيا نظر دمور نيقوان
  .است شده افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠

 T ٢١٢ تعرفه ٨ يال ١ يبندها گردد،  مياعالم دادخواست ٥ بند به پاسخ در ـ ٥
 اآنه بدون و است نموده مشخص يليتفص مصوب يطرحها اساس بر را تعرفه ياجرا قواعد
 و ديگرد خواهد عييتض اشخاص حقوق يمتعدد مواقع در و روبرو مشکل با تعرفه ياجرا
. ابدي شيافزااي  مالحظه قابل مقدار به يمتقاض خود عوارض است ممکن بندها آن بدون
 قانون آن مشابه مثال. باشد  ميتعرفه ليذ حاتيتوض به ازين قطعاً آن ياجرا يبرا پس
 با يمدن قانون ياجرا يدادرس نييآ بدون که است يمدن ورام در يدادرس نييآ و يمدن

 چيه و نموده را بندها آن ابطال يتقاضا فقط شانيا ضمن در. ديگرد خواهد روبر مشکل
 يبرا توان  نميقطعاً واند  ننموده ارائه منظور نيا يبرا يموجه و مشخص ليدل گونه

 جهت به صرفاً اي و انجام يابطال گردد،  نميارائه ابطال يبرا يمستند و ليدل که يموارد
  .نمود رااي  تعرفه ابطال يتقاضا ندارد يهمخوان يمتقاض قهيسل با تعرفه يبندها نکهيا

 عنوان چيه به يشهردار نيا تعرفه دارد،  ميمعروض دادخواست ٦بند به پاسخ در ـ ٦
  .ندارد يتيسنخها  تعرفه آن با

 از رفتهيپذ صورت اقدامات هيکل نکهيا به نظر و فوق در شده عنوان مراتب به توجه با حال
  ».مورداستدعاست خواهان دادخواست رد يتقاضا است بوده مقررات وفق شورا نيا يسو

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٣/٥/١٣٩٧ 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
 يبرا عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در نکهيا به توجه با
 و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات در نگيپارک نيتام عدم اي حذف ،يکسر
ـ ٩٥٠٨١ شماره مصوبه نيبنابرا است، شده ابطال و صيتشخ راتاياخت حدود از خارج
 يبرا ٧/١١/١٣٨٦ ـ ش/٢٨٣٧ شماره مصوبه ،١٣٨٦ و ١٣٨٥ يسالها يبرا ١٤/١١/١٣٨٢

 و ١٣٩١ يسالها يبرا ٣/١١/١٣٩٠ ـ ش/٣١٣٩ شماره مصوبه ،١٣٩٠ يال ١٣٨٧ يسالها
 و ١٣٩٤ و ١٣٩٣ يسالها در اجرا يبرا ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ش/٣٤٠٠ شماره مصوبه ،١٣٩٢
 کسر عوارض عنوان با ١٣٩٥ سال يبرا ١٤/١١/١٣٩٤ ـ ش/٤٣٧٤ شماره مصوبه
 شهر نيشاه شهر ياسالم يشورا مصوب نگيپارک واحد کي حذف عوارض و نگيپارک
ـ ٥٧٣ شماره يرأ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ يال ٩٧ شماره يرأ در مندرج ليدال به
 اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ١٤/٦/١٣٩٦
 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است يقانون
  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

  يبهرام محمدکاظم ي ـادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ            
  
  ١٤/٦/١٣٩٧                                                             ٩٦/١٢٤٦ ، ٩٦/١٢٠٠شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

  ١٣٤٠ـ ١٣٣٩ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
 ١٣٩٥ و ١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ٣٩ ماده ٣ابطال بند «:  با موضوع٣٠/٥/١٣٩۷مورخ 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .مصوب شوراي اسالمي شهر همدان
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ١٣٣٩ـ١٣٤٠: دادنامه شماره    ٣٠/٥/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  ٩٦/١٢٠٠ ،٩٦/١٢٤٦: پرونده شماره
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه :يدگيرس مرجع
 سپهرـ ٣ يجعفر نياسيـ ٢ يميعظ کوچک محسنـ ١: ها خانم و انيآقا :انيشاك

 دکاظميس وکالت با يجبار سايمدـ  ٦ يصارم ربابهـ  ٥ يکرباسچ هيصفـ ٤ ينظر شاه
  ) گاز انتقال اتيعمل ٧ منطقه (رانيا گاز تقالان شرکتـ ٧نژاد  ياحمد

 و ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند ابطال: خواسته و تيشکا موضوع
  ٠١٠٢٠٠٢ کد با همدان شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٥

 موجب به شيخو نيموکل از وکالت بهنژاد  ياحمد دکاظميس يآقا) الف :کار گردش
 همدان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند ابطال يدادخواست

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را ٠١٠٢٠٠٢ کد با
  يادار عدالت وانيد محترم استير«

ـ ١: رسانم يم استحضار به نيموکل از وکالت بهنژاد  ياحمد دکاظميس نجانبيا احتراماً
  تأييدبا و کرده شروع را خود ساختمان احداث بنا، احداث پروانه برابر ١٣٨٥ سال در نيموکل

 را يساختمان اتيعمل ساله، دو مهلت اتمام از شيپ يمهندس نظام يمجر و يفن نظارت
 در را بنا اتمام يگواه يتقاضا يساختمان اتيعمل اتمام از پس نيموکلـ ٢. اند رسانده انيپا به

 ١٠٠ ماده ونيسيکم به را نيموکل ياختمانس پرونده يشهردارـ ٣. نمايند مي ١٣٨٧ سال
 جهت ينيزم دگرد يم مقرر نگيپارک يکسر واحد ٦ نيتام جهت به متعاقباً نموده ارسال
 و شهر يشورا مصوبات با اقدامات نيا که ندينما يشهردار ليتحو و هيته نگيپارک ساخت
. نمايند مي ليتحو و هيته را آن سال ٦ از پس نيموکل که گردد مي انجام يشهردار موافقت

 داشته مقرر که عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده ٣ براساس بند ١٣٩٤ سال در يشهردارـ ٤
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 يمعمار ناظر نيمهندس نظر برابر يساختمان اتيعمل اتمام يبرا پروانه مقرر مهلت چنانچه«
 اهم ٦ تا حداکثر (انکاريپا اخذ به نسبت مقررات برابر يول دهيرس اتمام به صالحيذ يمجر اي

 صرفاً% ١٠ ساالنه پرداخت مشمولاند  ننموده اقدام) پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس
 نيمهندس نظر اعالم زمان از) يکاربر نوع حسب بر رهيپذ (روز تعرفه طبق ربنايز عوارض
 مطالبه» .ديگرد خواهند يساختمان انکاريپا اخذ در ريتاخ علت به مالک، مراجعه زمان تا ناظر
 شماره درخواست يط که يطور به. نمايد مي را الير ٤١٦/٧٤٢/٦٥٨/١١ مبلغ
  .نمايد مي را نيموکل تيمحکوم يتقاضا ٧٧ ماده ونيسيکم از ٦/١٠/١٣٩٤ـ٣٥٣/١٧١/١

 ليدال به همدان يشهردار ١٣٩٤ سال عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند حاليا يعل
  :باشد مي يقانون ريغ ليذ

 يعوارض هرگونه يبرقرار افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٢ و ٥٠ براساس مواد: اوالً
 مراجع ريسا و شهر ياسالم يشورا توسط شده نيمع عوارض و اتيمال آن فيتکل که

  .است ممنوع
 عوارض فيتکل يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره برابر: اًيثان
اي  مصوبه هرگونه ضعو ،يقانون حيصر نص نيا وجود با لذا است، شده مشخص يساختمان

  .است ممنوع يساختمان عوارض خصوص در
 و ٥٠ مواد با مخالفت لحاظ به را مصوبه نيا همدان ياستاندار قيتطب تهيکم: ثالثاً

 سال يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره و افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٢
  .داند يم يقانون نيمواز مخالف ١٣٤٧

 و ٤٧١هاي  شماره هيرو وحدت آراء يط يادار عدالت وانيد يعموم أتيه: رابعاً
 يمحل عوارض وضع خصوص در را قم و شهرضا يشهرها ياسالم يشورا مصوبات ٤٠٨
  .نمايد مي ابطال شهر اراتياخت حدود از خروج و قانون با مخالفت لحاظ به

 سال وارضع تعرفه ٣٩ ماده ٣بند ابطال يتقاضا فوق مراتب به تيعنا با هذايعل
   ».دارد را يقانون نيمواز با رتيمغا لحاظ به همدان شهر ياسالم يشورا مصوب ١٣٩٤

  :که است کرده اعالم ١٤/١٢/١٣٩٦ مورخ يليتکم حهيال موجب به يشاک متعاقباً
  يادار عدالت وانيد يعموم محترم أتيه«

 ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند ابطال به حکم صدور يتقاضا: موضوع
  ٠١٠٢٠٠٢ کد يدارا همدان شهر يشورا

  سالم با
  :رسد مي استحضار به ليذ مراتب ٩٦/١٢٠٠ کالسه پرونده به عطف احتراماً

 پرونده همدان شهر يشورا خواسته موضوع مصوبه به استناد با همدان يشهردارـ ١
 انهپرو ديتمد عوارض سال ٦ يبرا و دانسته پروانه ديتمد عوارض مشمول را نيموکل يملک
 نمايد مي را شانيا تيمحکوم يتقاضا ٧٧ ماده ونيسيکم از الير ٤١٦/٧٤٢/٥٨٧/١١٦ مبلغ
  .است برآمده ثبت ياجرا قيطر از يقانون ريغ عوارض نيا ياجرا مقام در راًياخ که يطور به

 در بنا احداث به مبادرت يقانون براساس ضوابط نيموکل که است يحال در نياـ ٢
 بنا اتمام يگواه يتقاضا و رسانده اتمام به را آن مقرر مهلت در و نموده ١٣٨٥ سال
 ريتاخ به را بنا اتمام يگواه صدور يريمعاذ به زين يشهردار که يطور به. نمايند مي

  .ديبنما را ينيسنگ عوارض نيچن مطالبه سال چند از پس تا انداخته
  :است يانونق مقررات خالف ليذ يقانون ليدال به شهر يشورا مصوبه اصوالًـ ٣

 توسط عوارض هرگونه يبرقرار ميمستق ياتهايمال قانون ٥٢ و ٥٠ براساس مواد: اوالً
 از زين پروانه ديتمد عوارض که يطور به باشد مي ممنوع مراجع ريسا و ياسالم يشوراها
  .است تيممنوع نيا قيمصاد

 کاال، وجه، ونههرگ اخذ دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون ٤٤ ماده برابر: اًيثان
  .باشد مي منوط قانونگذار زيتجو بهيي اجرا دستگاه توسط خدمات

 خصوص در ١٣٤٧ مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ بند برابر: ثالثاً
  .است نموده فيتکل نييتع اتمام، عدم ياجرا ضمانت و ساختمان اتمام مهلت

 عدالت وانيد يعموم أتيه ٤٠٨ و ٤٧١هاي  شماره هيرو وحدت آراء برابر: رابعاً
 يشوراها مصوبات خصوص در آنها مطالبه و يساختمان پروانه ديتمد عوارض نييتع يادار

  .است شده باطل آنها مصوبات و صيتشخ يقانون ريغ شهرضا و قم يشهرها ياسالم
 در را همدان شهر ياسالم يشورا مصوبه همدان يفرماندار انطباق تهيکم: خامساً

 است، دانسته فوق هيرو وحدت آراء با ريمغا پروانه ديتمد عوارض ديتمد هتعرف خصوص
 شهر يشورا مصوبات از د،يتمد عوارض رت،يمغا لحاظ به ١٣٩٦ سال در که يطور به

  .است شده حذف
 را زدي شهر ياسالم يشورا مصوبه راًياخ يادار عدالت وانيد يعموم أتيه: سادساً

  .است کرده باطل مذکور يقانون نيمواز با مخالفت لحاظ به پروانه ديتمد عوارض خصوص در
 يقانون مصوبات برخالف خواسته موضوع پروانه ديتمد عوارض تعرفه حاليا يعل
  ».دارد را آن ابطال يتقاضا لذا است بوده صادره هيرو وحدت آراء و الذکر فوق

 حهيال موجب به همدان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٩/١١/١٣٩٦ ـ ٣٦٣٩٥٨/١/٧٠ شماره
 حهيال وستيپ ريتصاو برابر دارد مي معروض مستندات و ليدال ميتقد از قبل اجماالً«
 نسبت  ٢٨١٨ ـ ٢٨٢٠ يثبت يپالکها احداث جهت ١٣/١٠/١٣٨٥ مورخ در شکات حاضر

 که نموده اقدام) نگيکپار يتجار (مشخصات با مين و طبقه ٤ در يساختمان پروانه اخذ به
 يبـررس از پس و ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به اضافه يبنا جاديا به توجه با اثنا نيا در

 استماع و کارشناسان توسط آمـده عمل بـه يدهايبازد گـزارش برابر زين و تخلفات
 ٣/٤/١٣٩٣ـ ٢١١/١ شماره به يبدو يرأ صدور به منجر ،يشهردار ندهينما اتيدفـاع
 صدور به منتج تاًينها و مطرح دنظريتجد ونيسيکم در نيمالک اعتراض از پس که شده
 ٧٦/١٥٤ متراژ به نيرزميزـ ١: [تخلفات شرح با ٣١/٤/١٣٩٣ـ ٢٠٩/٣ شماره يرأ

 يتجار همکف طبقهـ ٣ مترمربع ٣٤/٢٠ متراژ به يتجار همکف طبقهـ ٢ مترمربع
 يتجار اول طبقهـ  ٥ مترمربع ٧٤/٣ متراژ به يتجار اول طبقه ـ٤ مترمربع ٤٥ متراژ به
 يتجار دوم طبقهـ ٧ مترمربع ٩٨/٣ متراژ به يتجار دوم طبقهـ  ٦ مترمربع ٣/٤٩ متراژ به
 خرپشته ـ٩ مترمربع ٨٣/٢٥ متراژ به يتجار سوم طبقهـ  ٨ مترمربع ٦٥/٢٤ متراژ به
 مورد در «بر مشعر يشهردار قانون ١٠٠ ماده ٣ تبصره استناد به] مترمربع ٩٩/٤٦ متراژ به

 ياراض از استفاده حوزه در واقع يساختمان پروانه در مندرج مساحت بر زائد بنا اضافه
 توجه با بنا اضافه قلع ضرورت عدم صورت در تواند مي ونيسيکم يادار و يصنعت و يتجار
 باز بن کوچه اي و يفرع يابانهايخ اي ياصل يابانهايخ بر در (يمکان نظر از ملک تيموقع به
 نوع و شده جاديا يفضا از استفاده نوع با متناسب کهاي  مهيجر اخذ به يرأ) بست بن اي

 به نسبت براساس آن است مکلف يشهردار و نييتع باشد يمصرف مصالح نظر از ساختمان
 يمعامالت ارزش برابر ٤ از و کمتر برابر ٢ حداقل از دينبا مهيجر (دينما اقدام مهيجر وصول

 از نفعيذ که يصورت در) باشد شتريب شده جاديا ياضاف يبنا رمربعمت هر يبرا ساختمان
 ونيسيکم همان به را پرونده داًدمج است مکلف يشهردار نمود يخوددار مهيجر پرداخت
 يرأ صدور به نسبت مورد نيا در ونيسيکم. ديبنما را بيتخر يرأ صدور يتقاضا و ارجاع
 قلع ضرورت عدم به توجه با» )٢٧/٦/١٣٥٨ مصوب ياصالح. (نمود خواهد اقدام بيتخر
 يثبت پالک در ١٠٠ ماده موضوع تخلفات که آنجا از و است شده ليتبد مهيجر به بنا

 مقررات و ضوابط برابر يقانون موعد از خارج در مستحدثات اتمام در اطاله باعث هيف متنازع
 فترچهد موجب به مذکور تيفيک با موضوع بود شده يمعمار و يشهرساز يعال يشورا

 اختالف به توجه با که گرديد مي ديتمد عوارض مشمول ١٣٩٤ سال تعرفه عوارض
 مالحظه و پرونده يبررس از پس و ارجاع ٧٧ ماده ونيسيکم به مراتب ،يشاک با يشهردار

 به مکلف يمود و ١٠/١١/١٣٩٤ـ ٣١٢٣ شماره يرأ صدور به منجر يشهردار هيدفاع فرم
 مارالذکر مراتب باب در که آنچه نيبنابرا. ديگرد يدارشهر حق در يقانون عوارض پرداخت

  :نکهيا باشد مي نظر امعان قابل
 قرار شکات ليوک اعتراض مورد که ٧٧ ماده ونيسيکم يرأ در عوارض مبلغ: اوالً

 اتيعمل «١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٤١ صفحه از ٣٩ ماده ج بند يمبنا بر مشخصاً گرفته
 ديتمد ساله کي مهلت (باشد نداشته را ساخت ديدتم امکان و شده شروع يساختمان
 روز تعرفه با يساختمان پروانه صدور يکدها هيکل عوارض% ٤٠) باشد کرده استفاده پروانه

 حذف و پرورش و آموزش عوارض وسازي  آماده و ينشان آتش ک،يتفک عوارض استثناء به(
 ١ تبصره و »دينما ديمدت سال کي مدت به را پروانه يشهردار و وصول) نگيپارک کسر و

 اتيعمل شروع از منظور «١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٤٠ صفحه از ٣٩ ماده ج بند
 ونيفونداس ياجرا يساختمان پروانه ديتمد ضوابط موضوع در اول ساله کي در يساختمان

 گزارش ارائه از پس) ستين بند نيا منظور نگهبان سازه اتيعمل و يگودبردار. (باشد مي
 يتلق افتهي اتمام باشد نشده سال کي نکهيا ولو شروع ساله کي مهلت اول مرحله

 وانيد أتيه يسو از تاکنون فوق تعرفه که حيتوض نيا با است دهيگرد محاسبه »شود مي
 تصور با شکات ليوک که يحال در است يباق خود قوت به و دهينگرد ابطال يادار عدالت
 عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده از ٣ بند طالاب خواستار صرفاً مذکور مستندات از اشتباه
 نظر برابر يساختمان اتيعمل اتمام يبرا پروانه در مقرر مهلت چنانچه «١٣٩٤ سال

 اخذ به نسبت مقررات برابر يول دهيرس اتمام به صالحيذ يمجر اي يمعمار ناظر نيمهندس
 مشمولاند  ننموده اقدام) پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس ماه شش تا حداکثر (انکاريپا

 زمان از) يکاربر نوع حسب بر رهيپذ (روز تعرفه طبق ربنايز عوارض صرفاً% ١٠ پرداخت
 يساختمان انکاريپا اخذ در ريتاخ علت به مالک، مراجعه زمان تا ناظر نيمهندس نظر اعالم

 رتيمغا رفع و يادار مراحل انجام جهت ماه شش فرصت است يهيبد. ديگرد خواهند
  .باشد مي ١٠٠ ماده ونيسيکم آراء اخذ و ساختمان پروانه ياحتمال

 بر مشعر ٧/٩/١٣٤٧ مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره: اًيثان
 که يمدت حداکثر ديبا شود مي صادر هايشهردار طرف از که يساختمانهاي  پروانه در«
 ياصل معابر و دانهايم در که يکسان و گردد ديق است يضرور ساختمان افتني انيپا يبرا
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 را خود ساختمانها  پروانه در مقرر مدت ظرف ديبا کنند مي ساختمان به اقدام شهر
 ديق پروانه در بنا اتمام يبرا که يمدت از بعد سال دو تا که يصورت در و برسانند اتمام به

 آن از و تهافي شيافزا برابر دو به قانون نيا در مقرر عوارض بگذارند ناتمام هم باز شده
 عوارض بگذرد که يسال دو هر يبرا بماند يباق ناتمام همچنان ساختمان اگر زين بعد به
 هيابن. گردد بالغ سال در درصد ٤ به تا افتي خواهد شيافزا قبل سال دو ماخذ برابر دو به

 اشاره» .بود نخواهد ماده نيا مشمول باشد شده فيتوق ييقضا مقامات طرف از که ناتمام
 يشهردار ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٣٩ ماده ج بند کنيل دارد ناتمام ياختمانهاس به

 مهلت اتمام گرفتن نظر در با که داشته داللت بنا ساخت ديتمد عدم طيشرا به همدان
 يکدها عوارض% ٤٠ پرداخت با را پروانه مجدد ديتمد امکان پروانه، ديتمد ساله کي

  .است نموده سريم يساختمان نيمالک يبرا را روز تعرفه با يساختمان
 عبارت هيف متنازع ملک يساختمان پروانه صدر در فوق يقانون براساس مرقومه: ثالثاً

 ديق صراحت به »باشد مي سال کي يساختمان اتيعمل شروع جهت پروانه نيا اعتبار«
 تيصالح دارد حيتصر يشهردار قانون ٧٧ ماده نص که طور همان کنيل است، دهيگرد
     مزبور ونيسيکم عهده بر يشهردار و يمود نيب اختالف هرگونه رفع به يدگيرس
 ١١ گذشت رغميعل و نموده افتيدر ١٣٨٥ سال در را يساختمان پروانه شکات باشد، مي
 اتيعمل اتمام از قبل ساختمان انکاريپا فرم ليتکم به نسبت صرفاً آن صدور از سال

 يساختمان تخلفات تيمسئول رافع موضوع نيا کهاند  نموده اقدام يشهردار در يساختمان
 يشهردار که چرا شود نمي باشد مي ساختمان انکاريپا صدور در قيتعو ياصل ليدل که
 و صادره پروانه با منطبق قاًيدق ساختمان که باشد مي انکاريپا يگواه صدور به مکلف يزمان
 صدور طيشرا فاقد نزاع مورد ملک که يحال در باشد شده احداث يقانون مقرر يمهلتها در
 يساختمان تخلفات از منصرف نکهيا بر مضاف باشد مي شده ادي موارد به توجه با انکاريپا

 کماکان و دهيرس انيپا به يساختمان پروانه اعتبار آن از يناش اطاله اثر در اتفاقاً که آن متعدد
 ريتاخ عوارض ساباحت با پروانه اعتبار ديتمد مشمول است نشده رفع آن تخلفات و نواقص

 دفترچه يقانون مندرجات وفق  همدان يشهردار که است شده ساختمان انکاريپا اخذ در
  .است کرده اقدام يجار مقررات و ضوابط برابر عوارض محاسبه به نسبت مارالذکر عوارض

 و عوارض هرگونه يبرقرار و وضع افزوده، ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده وفق: رابعاً
 نيا در که خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا صرفاً هوجو ريسا

 سپرده سود مشارکت، اوراق سود شرکتها، سود ات،يمال ماخذ يدرآمدها زين و قانون
 عوارض و اتيمال فيتکل مجاز يبانک ريغ ياعتبار موسسات و بانکها اتيعمل ريسا و يگذار
  .است شده اعالم ممنوع مراجع ريسا و ياسالم يشوراها توسط شده نيمع آنها

 ٣٩ ماده ٣ بند نيهمچن و ٣٩ ماده ج بند ١ تبصره ٣٩ ماده ج بند موضوع: خامساً
 احصاء موارد از ١٣٩٤ سال خدمات يبها و عوارض دفترچه تعرفه ١٣٩٤ سال عوارض
 افتيدر ضعو اذن و نبوده افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده در مصرح و ممنوعه شده،
 توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٧ ماده و مذکور قانون وفق وجوه ريسا

 قانون موضوع ،٧/٧/١٣٨٧ مورخ جلسه در رانيوز أتيه مصوب شهر ياسالم يشوراها
 سال مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک

 ابطال و نقض تاکنون و دارد وجود ياسالم يشوراها توسط ياسالم يشورا مجلس ١٣٧٥
 اتفاق به بيقر تياکثر توسط فوق تعرفه موضوع و است يباق خود اعتبار به و نشده
 بيتصو به معبر سد رفع خدمات بهاء و عوارض اي عنوان نيهم با شهر ياسالم يشوراها

  .اجراست حال در و دهيرس
 در وانيد يعموم أتيه ٤٠٨ و ٤٧١ شماره اءآر به يشاک اشاره خصوص در: سادساً

 از منصرف پروانه ديتمد عوارض دارد مي معروض يمحل عوارض وضع وصول خصوص
 و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره مفاد از منبعث همدان شهر ياسالم يشورا مصوبات
 اصل که چرا باشد مي هست يقانون معتبر ماخذ از که ٧/٩/١٣٤٧ مصوب يشهر عمران
 طور همان يطرف از است شده بيني پيش فوق يقانون مرقومه در عوارض شيافزا وعموض
 اخذ به مبادرت ٢٨١٨ ـ ٢٨٢٠ يثبت يپالکها احداث بابت شکات دهيگرد اشاره شتريپ که

 مهلت و است نموده) نگيپارک يتجار (مشخصات با مين و طبقه ٤ در يساختمان پروانه
 اتمام به توجه با که بوده ماه ٢٤ +يساختمان اتيعمل شروع تا سال ١ يساختمان پروانه
 يگواه درخواست فرم وستيپ با شکات يساختمان پروانه صدور خيتار از فوق مهلت

 در که يحال دراند  شده شيخو خواسته يمدع حاضر دادخواست به ١٢/٩/١٣٨٧ انکاريپا
 و بوده زاعن مورد ساختمان اتمام از قبل فوق درخواست است ذکر به الزم خصوص نيا

 ليتحو و دهينرس يشهردار مختلف يواحدها  تأييدبه انکاريپا درخواست مخصوص فرم
 با که است نشده يشهرساز واحد کارشناسان ديبازد برگه صدور جهت ينوساز واحد
 شهر ياسالم يشورا مصوبه ابطال درخواست آن متعاقب و يحقوق يدعوا اقامه فوق وصف
 ليتکم از مرحله هر در فرم ليتحو است ذکر انيشا د،باش مي يقانون تيموضوع فاقد

 يجر جمله از که چرا باشد نمي يساختمان اتيعمل اتمام منزله به آن ثبت و ساختمان

 مربوطه واحد به ليتحو مستلزم ديگرد ذکر شتريپ که طور همان انکاريپا صدور فاتيتشر
 يساختمان تخلفات عدم رازاح صورت در و يشهرساز کارشناسان ديبازد و) ينوساز اداره(
 که آنجا از باشد مي سريم فوق کارشناسان توسط يساختمان اتيعمل اتمام گزارش ارائه با

 طرح است نشده ليتحو شکات يسو از يشهردار به انکاريپا يگواه درخواست فرم تاکنون
  . باشد مي يقانون وجاهت فاقد موضوع

 جلب نکته نيا به را يادار لتعدا وانيد يعموم أتيه معزز قضات نظر: سابعاً
 اعتراض طرح ٢٠/١١/١٣٩٤ـ ٣١٢٣ شماره به ٧٧ ماده ونيسيکم يرأ صدور نمايد مي

 يط يادار عدالت وانيد ٣١ شعبه که داشته يپ در را يادار عدالت وانيد در هميمشارال
 به ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٣١٠٠٥٦٠ پرونده کالسه تحت ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠٤٢٨ شماره دادنامه
 از يحاک کهاي  اماره اي ليدل يشاک: اوالً [نکهيا به حيتصر با ٩٥٠٥٨٢ ينگايبا شماره
 اشتباه يقانون مقرر حکم در: اًيثان. است نداده ارائه باشد ونيسيکم يرأ نقض اي خدشه
 و حدود از تجاوز) ٧٧ ماده ونيسيکم (خوانده: ثالثاً. است نشده حادث يموضوع اي يحکم

 نگرفته بهره ميتصم اتخاذ در يياجرا قدرت از متعارف اذن حد از شيب اي و يقانون مقررات
 رد به حکم مذکور يرأ ابرام و  تأييدضمن آورد فراهم را شانيا اضرار باعث سبب نيبد تا

 پس و نموده اعتراض فوق يرأ به شکات آن متعاقب که.] گردد مي اعالم و صادر تيشکا
 شماره دادنامه يط ياراد عدالت وانيد دنظريتجد ٧ شعبه حهيال تبادل از

 دادنامه ،تجديدنظرخواهي رد ضمن ٩٦٠٣٦١ يگانيبا شماره به ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٩٠٠٠٣٤٦
 ليوک اظهارات به پاسخ در که است، کرده ابرام و  تأييدرا يبدو شعبه خواسته دنظريتجد

 به قابل زين يميتقد دادخواست حهيال دوم صفحه از ٤ و ٣ و ٢ و ١ يبندها در شکات
 مقام در اي و هستند و بوده اعتنا يب آن صراحت و قانون متن به اي شانيا هک است عرض
 وجود به افزوده ارزش بر اتيمال قانون در يبدعت تا دارند آن بر يسع خود يادعا اثبات
 دنظريتجد و يبدو قضات نکهيا است مسلم و محرز آنچه ند،يآ لينا خود هدف به تا آورند

 احوال و اوضاع و موضوع صراحت به توجه با قانون ريفست مقام در يادار عدالت وانيد
 واند  پرداخته اختالف مورد موضوع بسط و شرح به يعلم و ينظر ريتفس دگاهيد از هيقض

  .است بوده همراه يحقوق تدبر و دقت با مذکور آراء صدور در يادار عدالت وانيد عملکرد
 متن در يادار عدالت وانيد قضات استدالل که کرد فراموش دينبا خاتمه در
 عالم هر که است يقو ياستدالل يمبان يدارا و متقن، يقدر به االشاره فوقهاي  دادنامه
 حاليا يعل انگارد، دهيناد را ياستدالل نحوه نيچن تواند نمي يحقوق اصول و نيمواز به واقف
 زين ينيع تيوضع لحاظ به ديگرد ميتقد مکرر آن شرح که هيقض يقانون ابعاد از نظر صرف

 سازه اول مرحله گزارش برابر هيف متنازع ملک نکهيا به توجه با مطروحه يادعا گفت ديبا
 اتيعمل سال کي از کمتر در دهد يم نشان که ٢٤/٥/١٣٨٦ خيتار به) ونيفنداس ياجرا(

 ١٣٨٩ سال از قبل يساختمان پروانه صدور سال که آنجا از و است شده شروع يساختمان
 با ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ٤٠ صفحه از ٣٩ ماده ج بند ١ بصرهت مشمول است بوده
 ديتمد ضوابط موضوع در اول ساله کي در يساختمان اتيعمل شروع از منظور «شرح
 منظور نگهبان سازه اتيعمل و يگودبردار. (باشد مي ونيفونداس ياجرا يساختمان پروانه

 سال کي نکهيا ولو شروع ساله کي مهلت اول مرحله گزارش ارائه از پس) ستين بند نيا
 مهلت سال ٢ صرفاً آن موجب به و است شده »شود مي يتلق افتهي اتمام باشد نشده

 ٢٤/٥/١٣٨٦ خيتار به سازه اول گزارش از شکات توسط بنا احداث پروسه که شده نييتع
 مهلت در يعني بوده ١/٤/١٣٨٨ خيتار از زين يمعمار دوم مرحله گزارش و ٢٤/٥/١٣٨٨ تا
 طبق سال ٦ يعني ١٣٩٤ تا ١٣٨٨ سال از کنيل دهيرس اتمام به يساختمان اتيعمل ررمق

  .است شده روز تعرفه به ربنايز عوارض% ١٠ انهيسال شامل فوق تبصره
 معترض تعرفـه نکهيا بـه نظر و يميتقد مستنـدات و معـروضه مراتب بـه تيعنا بـا

 بيتصو به شهر ياسالم يشورا يقانون اراتياخت يراستا در و يحقوق نيمواز مطابق  عنه
 ميتصم اتخاذ باشد، نمي موجه شکات ليوک توسط آمده عمل به راداتيا است دهيرس
 دنظريتجد ٧ و ٣١ شعباتهاي  دادنامه تيتثب و  تأييدمطروحه يدعوا رد بر ريدا ستهيشا
  ».است استدعا مورد مقام آن محضر از يادار عدالت وانيد

 ابطال يدادخواست موجب به) گاز انتقال اتيعمل ٧ منطقه (رانيا گاز انتقال شرکت) ب
 شهر ياسالم يشورا مصوب همدان يشهردار ١٣٩٥ سال عوارض تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را بيتصو خيتار از همدان
  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  سالم با

 ستاد ساخت جهت ١٣٨٩ سال در رانيا گاز انتقال اتيعمل ٧ فهمنط احتراماً
 عوارض و نموده يساختمان پروانه اخذ به اقدام همدان شهرستان در واقع خود يمرکز

 زيوار همدان کي منطقه يشهردار حساب به تومان ارديليم سه معادل تماماً را متعلقه
 به که يمکرر اجعاتمر و ١٣٩٢ سال در ساخت مراحل انيپا از پس. است کرده

 شماره نامه يط يشهردار رفتهيپذ صورت انکاريپا اخذ جهت همدان کي منطقه يشهردار
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 نيا انکاريپا تنها نه تاکنون پروانه ديتمد عوارض خصوص در ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٧٧٢٥٣/١
 ١٣٩٥ سال عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده ٣ تبصره استناد به بلکه نکرده صادر را شرکت
 متن که است کرده ملزم کار پروانه ريتاخ و پروانه ديتمد عوارض پرداخت به را شرکت
 با يشهردار اقدام ليذ ليدال به فوق مقدمه با. گردد مي وستيپ ناًيع اعتراض مورد مصوبه

 واحد موضوع در مضاعف عوارض اخذ مصداق و نداشته مطابقت يقانون نيمواز از کي چيه
 در وانيد يعموم أتيه ٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٦٦ شماره يرأ از مستفاد نکهيا کما باشد مي

 و کشور وزارت ٨/٥/١٣٧٦ ـ ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨ شماره بخشنامه دوم قسمت ابطال خصوص
  : دارد مي اعالم که مجدد عوارض وصول در موضوع تشابه و مالک وحدت با

 خيتار در معتبر ماخذ و براساس ضوابط ساختمان پروانه صدور عوارض هرچند«
 ٢/٣٤/٣/٨٥٥٦٨ شماره بخشنامه دوم قسمت اطالقن کيل است، وصول ابلق آن صدور

 ساختمان پروانه ديتمد به مجدد عوارض تعلق ديمف که کشور وزارت ٨/٥/١٣٧٦ ـ
 بابت شده پرداخت عوارض کسر و احتساب بدون آن در مندرج مهلت اتمام از پس

 و قانون ريمغا باشد مي مضاعف عوارض وصول مفهوم جتاًينت و ساختمان پروانه صدور
 نيا جهت نيبد و شود مي داده صيتشخ مربوط دستگاه اراتياخت حدود خالف
 عدالت وانيد قانون ٢٥ ماده دوم قسمت استناد به الذکر فوق بخشنامه از قسمت

 را ساختمان پروانه ديتمد عوارض افتيدر موضوع صراحتاً. »گردد مي ابطال يادار
 به تيعنا با هذايعل. اند داده صيتشخ دستگاه اراتياخت حدود خالف و قانون ريمغا

 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٩٢ ماده به مستنداً معروضه مراتب
 يعموم أتيه در نوبت از خارج يدگيرس و موضوع طرح بر يمبن دستور صدور يادار
 از همدان يشهردار ١٣٩٥ سال عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده ٣ تبصره ابطال و

  ».دارد تقاضا را بيتصو خيتار
 يبرا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در

 ١٧/٧/١٣٩٦ـ ١١٠/٠٧٠٤/١٥١٣٢گ شماره حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک
  :که است کرده اعالم

  يادار عدالت وانيد يعموم محترم أتيه«
  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٩٧ هشمار پرونده نقص رفع اخطار: موضوع

  احترام و سالم با
 موضوع ٢٦/٦/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٩٧ شماره نقص رفع ابالغ به نظر

 ابالغ پست قيطر از ١٥/٧/١٣٩٦ خيتار در که همدان يشهردار هيعل شرکت نيا تيشکا
  :دارد مي ارسال حضور به را خود نقص رفع حهيال لهيوس نيبد است شده

 سال مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ رهتبص در نکهيا به نظرـ ١
 پروانه ديتمد بابت عوارض اخذ يچگونگ و يساختمان پروانه ديتمد فيتکل ١٣٤٧

 خارج و قانون با رتيمغا علت به اعتراض مورد مصوبه نيبنابرا است، شده نيمع يساختمان
 قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١بند به مستند و ياسالم يشورا اراتياخت حدود از بودن
. است ابطال قابل ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه از صادره ٣/٥/١٣٩٦ ـ ٤٠٨ شماره يرأ موجب به

 موضوع با قم شهر ياسالم يشورا ١٤/١/١٣٩١ ـ ١٥١٣٥ شماره مصوبه ابطال خصوص
 يرأ در مشخصاً موضوع، مالک وحدت با و انکاريپا صدور زمان در روز تعرفه احتساب
ي ساختمان پروانه ديتمد عوارض پرداخت اصوالً عوارض، کسر احتساب بدون يحت صادره

 مصوبه ابطال خصوص در گرچه يرأ نيا. است کرده اعالم مردود را) انکاريپا ريتاخ(
 حيصح استناد و وعموض وحدت به توجه با اما است شده صادر قم شهر ياسالم يشورا
 مجدد عوارض اخذ مسلماً ١٣٤٧ سال يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره به

  .است يقانون ريغ انکاريپا اخذ در ريتاخ عوارض عنوان تحت
 يشوراها افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره طبق نيهمچنـ ٢
 نيا در آنها فيتکل که د،يجد يمحل عوارض از کي هر وضع جهت بخش و شهر ياسالم
 يبرا سال هر ماه بهمن پانزدهم تا حداکثر را موارد موظفند باشد نشده مشخص قانون
 فيتکل فوق، براساس قانون است محرز. نمايند عمومي اعالم و بيتصو بعد سال در اجراء

 ريتاخ و پروانه ديتمد عوارض جمله من يمحل عوارض وضع در شهر ياسالم يشوراها
 تا همدان يشهردار ١٣٩٥ سال عوارض مصوب تعرفه يستيبا و بوده مشخص انکارياپ

 گونه چيه مسلماً خصوص نيا در که گرديد مي يعموم اعالم و بيتصو ١٣٩٤ بهمن ١٥
 عدم به تيعنا با لذا. است نشده ابالغ شرکت نيا به و نگرفته صورت يعموم اعالم
 مصوبه ،يشهردار مصوبه يعموم اعالم و ابالغ در يقانون و يشکل فاتيتشر  تيرعا

 و فوق مستندات به تيعنا با لذا داشت، نخواهد استناد تيقابل و نبوده االجرا الزم مذکور
 استدعاست مورد همدان يشهردار مصوبه ابطال يتقاضا المال، تيب حقوق عييتض از يريجلوگ
 صادر حهيال شرح و فوق شرح به هيرو وحدت يرأ ٢ مشابه موضوعات در قبالً نکهيا کما
  . است شده

  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  تعرفه متن
  :همدان يشهردار ١٣٩٤ سال عوارض يشنهاديپ تعرفه) الف
 نيمهندس نظر برابر يساختمان اتيعمل اتمام يبرا پروانه در مقرر مهلت چنانچهـ ٣«

 انکاريپا اخذ به نسبت مقررات برابر يول دهيرس اتمام به صالحيذ يمجر اي يمعمار ناظر
 پرداخت مشمولاند  ننموده اقدام) پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس ماه شش تا حداکثر(

 اعالم زمان از) يکاربر نوع حسب بر رهيپذ (روز تعرفه طبق ربنايز عوارض صرفاً% ١٠ ساالنه
 خواهند يتمانساخ انکاريپا اخذ در ريتاخ علت به مالک، مراجعه زمان تا ناظر نيمهندس نظر
 پروانه ياحتمال رتيمغا رفع و يادار مراحل انجام جهت ماه شش فرصت است يهيبد. ديگرد

 نيا يرسان اطالع به مکلف يشهردار. باشد مي ١٠٠ ماده ونيسيکم آراء اخذ و يساختمان
 پروانه در مقرر مهلت که يصورت در: حيتوض.   است يساختمانهاي  پروانه انضمام به تبصره
  ».است پروانه در مندرج مهلت مالک باشد دهينرس اتمام به يمانساخت

  :همدان يشهردار ١٣٩٥ سال عوارض مصوب تعرفه) ب
  

  ٣٩ماده   ٠١٠٢٠٠٢: کد  )يشناسنامه ساختمان(ضوابط نحوه صدور و تمديد پروانه 

 نيمهندس نظر برابر يساختمان اتيعمل اتمام يبرا پروانه در مقرر مهلت چنانچهـ ٣
 انکاريپا اخذ به نسبت مقررات برابر يول دهيرس اتمام به صالحيذ يمجر اي يعمارم ناظر

 پرداخت مشمولاند  ننموده اقدام) پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس ماه شش تا حداکثر(
 اعالم زمان از) يکاربر نوع حسب بر رهيپذ(روز تعرفه طبق ربنايز عوارض صرفاً% ١٠ ساالنه
 يساختمان انکاريپا اخذ در ريتاخ علت به مالک، مراجعه زمان ات ناظر نيمهندس نظر

 رتيمغا رفع و يادار مراحل انجام جهت ماه شش فرصت است يهيبد. ديگرد خواهند
  .باشد مي ١٠٠ ماده ونيسيکم آراء اخذ و يساختمان پروانه ياحتمال

 مالک شدبا دهينرس اتمام به يساختمان پروانه در مقرر مهلت که يصورت در: حيتوض
  ».است پروانه در مندرج مهلت

 حهيال موجب به همدان شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٥/٩/١٣٩٦ ـ ٣٦٣١٢٠/١/٧٠ شماره
    احترام و سالم با«

 پرونده شماره و ٩٦/٤٨٠ پرونده کالسه هياخطار به بازگشت احتراماً
 موضوع ،يادار عدالت وانيد يعموم أتيه دفتر ٢٦/٧/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٢٩٧

 مورخ در که يخضرائ مانيپ يآقا تيريمد به گاز انتقال اتيعمل ٧ منطقه دادخواست
 ليذ مشروحه مطالب ده،يگرد واصل همدان شهر ياسالم يشورا رخانهيدب به ٧/٨/١٣٩٦
  :گردد مي ميتقد حضور به يقانون فرجه در يشاک خواسته به پاسخ در

 حهيال وستيپ ريتصاو برابر دارد مي معروض مستندات و ليدال ميتقد از قبل االًاجم
 يثبت يپالکها احداث جهت ٦/٤/١٣٩٠ مورخ در  همدان ٧ منطقه گاز شرکت حاضر
 يادار (مشخصات با مين و طبقه ٤ در يساختمان پروانه اخذ به نسبت ٧٦٣/٦٣٧/٩٨/٤
 جاديا به توجه با اثنا نيا در که نموده اماقد مترمربع ١٨/٣٢٤٧ مساحت کل با) نگيپارک
 گزارش برابر زين و تخلفات يبررس از پس و ارجاع ١٠٠ ماده ونيسيکم به اضافه يبنا
 منجر ،يشهردار ندهينما اتيدفاع استماع و کارشناسان توسط آمده عمل به يدهايبازد
 يرأ آن به راضاعت عدم به توجه با و ٢٠/٣٤/١٣٩٣ـ١٩٤/١ شماره به يبدو يرأ صدور به
 باعث هيف متنازع يثبت پالک در ١٠٠ ماده موضوع تخلفات که آنجا از. ديگرد يقطع يبدو

 يعال يشورا مقررات و ضوابط برابر يقانون موعد از خارج در مستحدثات اتمام در اطاله
 تعرفه عوارض دفترچه موجب به مذکور تيفيک با موضوع بود شده يمعمار و يشهرساز

 ،يشاک با يشهردار اختالف به توجه با که گرديد مي ديتمد عوارض مولمش ١٣٩٥ سال
 يشهردار هيدفاع فرم مالحظه و پرونده يبررس از پس و ارجاع ٧٧ ماده ونيسيکم به مراتب
 يقانون عوارض پرداخت به مکلف يمود و ٢٤/١٢/١٣٩٥ ـ ٥٤٧٠ شماره يرأ صدور به منجر
 محاکم در دعوا طرح به مبادرت موصوف کتشر نکهيا بر مضاف. ديگرد يشهردار حق در
 يدادگستر يحقوق دادگاه ٢ شعبه به ارجاع از پس که نمود يشهردار تيطرف به ييقضا

 شماره به يرأ صدور به منجر معموله اتيدفاع به تيعنا با و يبررس موضوع همدان
 مذکور شرکت يحق يب بر ريدا يشهردار له ١٨/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٨١١٠٢٠٠٤٢٨

  :نکهيا باشد مي نظر امعان قابل مارالذکر مراتب باب در که آنچه نيبنابرا. ديگرد
 مشعر ٧/٩/١٣٤٧ مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره وفق: اوالً

 که يمدت حداکثر ديبا شود مي صادر هايشهردار طرف از کهي ساختمانهاي  پروانه در «بر
 ياصل معابر و دانهايم در که يکسان و گردد ديق است يضرور ساختمان افتني انيپا يبرا

 را خود ساختمانها  پروانه در مقرر مدت ظرف ديبا کنند مي ساختمان به اقدام شهر
 ديق پروانه در بنا اتمام يبرا که يمدت از بعد سال دو تا که يصورت در و برسانند اتمام به

 آن از و افتهي شيافزا برابر دو هب قانون نيا در مقرر عوارض بگذارند ناتمام هم باز شده
 عوارض بگذرد که يسال دو هر يبرا بماند يباق ناتمام همچنان ساختمان اگر زين بعد به
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 هيابن. گردد بالغ سال در درصد ٤ به تا افتي خواهد شيافزا قبل سال دو ماخذ برابر دو به
 که» .بود واهدنخ ماده نيا مشمول باشد شده فيتوق ييقضا مقامات طرف از که ناتمام

 نيا اعتبار «عبارت هيف متنازع ملک يساختمان پروانه صدر در فوق يقانون براساس مرقومه
 است، شده ديق صراحت به» .باشد مي سال کي يساختمان اتيعمل شروع جهت پروانه

 رفع به يدگيرس تيصالح دارد حيتصر يشهردار قانون ٧٧ ماده نص که طور همان کنيل
 تيعنا با و باشد مي مزبور ونيسيکم عهده بر يشهردار و يمود نيب اختالف هرگونه

 سال ٦ گذشت رغميعل و نموده افتيدر ١٣٩٠ سال در را يساختمان پروانه يشاک نکهيا به
 لذا است، نکرده اقدام يشهردار در ساختمان انکاريپا فرم ليتکم به نسبت  آن صدور از

 پروانه اعتبار آن از يناش اطاله اثر در اتفاقاً که متعدد يساختمان تخلفات از منصرف
 ديتمد مشمول است نشده رفع آن تخلفات و نواقص کماکان و دهيرس انيپا به يساختمان
 يشهردار که است شده ساختمان انکاريپا اخذ در ريتاخ عوارض احتساب با پروانه اعتبار
 ١٣٩٥ الس عوارض مصوب تعرفه از ٣٩ ماده ٤٣ تا ٤١ صفحات مندرجات وفق همدان
 بند موجب به انکاريپا اخذ در ريتاخ عوارض محاسبه به نسبت همدان شهر ياسالم يشورا
  .است کرده اقدام يجار مقررات و ضوابط برابر ٣٩ ماده ٣

 با گردد مي انيب مضاعف عوارض اخذ خصوص در يشاک يادعا به پاسخ در: اًيثان
 گرفتن يناف و مانع مهيجر وصول ،است جداگانه مقوله دو مهيجر و عوارض نکهيا به توجه

 ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧ شماره يرأ خصوص نيا در که ست،ين يشهردار يقانون يعوارضها
 در مندرج ميجرا نکهيا به نظر «دارد مي اشعار يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 تخلفات مجازات منزله به االمر نفس و واقع در يشهردار قانون ١٠٠ مادههاي  تبصره
 يحقوق نوع از قتيحق در يقانون عوارض گوناگون انواع و بوده مقنن نظر مورد ينساختما

 وجوه زيتما و تفاوت لحاظ به نيبنابرا. شود مي محسوب مجاز اعمال از يناش وانيد
 عوارض فاءياست لزوم ديمف نکهيا يبرا اعتراض مورد مصوبه گريکدي در شده ادي يعنوانها
 ديمستحضر چنانچه و است هينظر نيا ديمو »ندارد قانون با يرتيمغا است مربوط يقانون

 أتيه يرأ نکهيا به توجه با باشد مقررات و قانون حکم در شهر ياسالم يشورا مصوبات
 اخذ منع گريد طرف از و است هيالرعا الزم مقررات زمره در زين يادار عدالت وانيد يعموم

 به اشخاص شيگرا موجبات ،١٠٠ ماده ونيسيکم توسط صادره مهيجر بر عالوه عوارض
 موجب به همدان يشهردار اساس نيا بر نمايد نمي فراهم را مجاز ريغ يسازها و ساخت
 توجه با «بر مشعر همدان شهر ياسالم يشورا ١٣٩٥ سال عوارض مصوب تعرفه ١٣ ماده
 أتيه ٣/٢/١٣٨٥ ـ ٤٨ شماره دادنامه نيهمچن و ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧ شماره دادنامه  به

 تخلفات به مربوط عوارض وصول بودن يقانون بر يمبن يادار عدالت وانيد يعموم
 يقطع از پس عوارض نيا محاسبه در ١٠٠ ماده ونيسيکم ميجرا بر عالوه يساختمان
 مکلف يشهردار. شود عمل تعرفه مندرج موارد طبق مذکور ونيسيکم توسط يرأ شدن
 نسبت »دينما صادر را ختمانسا انيپا برگ متعلقه عوارض و ميجرا اخذ از پس است
  .است نموده اقدام يساختمان پروانه ديتمد عوارض احتساب به

 و عوارض هرگونه يبرقرار و وضع افزوده، ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده وفق: ثالثاً
 نيا در که خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا صرفاً وجوه ريسا

 سپرده سود مشارکت، اوراق سود شرکتها، سود ات،يمال ماخذ يآمدهادر زين و قانون
 عوارض و اتيمال فيتکل مجاز يبانک ريغ ياعتبار موسسات و بانکها اتيعمل ريسا و يگذار
  .است شده اعالم ممنوع مراجع ريسا و ياسالم يشوراها توسط شده نيمع آنها

 از ١٣٩٥ سال خدمات يبها و ضعوار دفترچه تعرفه از ٣٩ ماده ٣ بند موضوع: رابعاً
 اذن و نبوده افزوده ارزش بر اتيمال قانون ٥٠ ماده در مصرح و ممنوعه شده، احصاء موارد
 وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٧ ماده و مذکور قانون وفق وجوه ريسا افتيدر وضع

 ،٧/٧/١٣٨٧ مورخ جلسه در رانيوز أتيه مصوب شهر ياسالم يشوراها توسط عوارض
 شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون موضوع
 تاکنون و دارد وجود ياسالم يشوراها توسط ياسالم يشورا مجلس ١٣٧٥ سال مصوب
 بيقر تياکثر توسط فوق تعرفه موضوع و است يباق خود اعتبار به و نشده ابطال و نقض

 معبر سد رفع خدمات بهاء و عوارض اي عنوان نيهم با شهر ياسالم يشوراها اتفاق به
  .اجراست حال در و دهيرس بيتصو به

 ٢٣/١١/١٣٨٠ ـ ٣٦٦ شماره يرأ به يشاک اشاره خصوص در و خاتمه در: خامساً
 پروانه ديتمد عوارض دارد مي معروض مجدد عوارض وصول خصوص در وانيد يعموم أتيه

 قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره مفاد از منبعث انهمد شهر ياسالم يشورا مصوبات از منصرف
 که چرا باشد مي هست يقانون معتبر ماخذ از که ٧/٩/١٣٤٧ مصوب يشهر عمران و ينوساز
 همان طرف از است دهيگرد بيني پيش فوق يقانون مرقومه در عوارض شيافزا موضوع اصل
 به مبادرت ٧٦٣/٦٣٧/٩٨/٤ يثبت يپالکها احداث بابت يشاک دهيگرد اشاره شتريپ که طور
 مهلت و است نموده) نگيپارک يادار (مشخصات با مين و طبقه ٤ در يساختمان پروانه اخذ

 اتمام به توجه با که بوده ماه ٢٤ +يساختمان اتيعمل شروع تا سال ١ يساختمان پروانه

 خيتار در که يکتب درخواست با يشاک يساختمان پروانه صدور خيتار از فوق مهلت
 آن موجب به و يشهردار کي منطقه رخانهيدب ثبت ١٥٧٧٦٢/١ شماره به ٢٥/٣/١٣٩٣

 ساختمان اتمام از قبل فوق درخواست است ذکر به الزم که نموده انکاريپا يگواه يتقاضا
 و دهينرس يشهردار يواحدها  تأييدبه انکاريپا درخواست مخصوص فرم و بوده نزاع مورد
 که است دهينگرد يشهرساز واحد کارشناسان ديبازد برگه صدور جهت ينوساز واحد ليتحو
 ياسالم يشورا مصوبه ابطال  درخواست آن متعاقب و يحقوق يدعوا اقامه فوق وصف با

 ليتکم از مرحله هر در فرم ليتحو است ذکر انيشا باشد ميي قانون تيموضوع فاقد شهر
 يجر جمله از که چرا باشد نمي يساختمان اتيعمل اتمام منزله به آن ثبت و ساختمان

 مربوطه واحد به ليتحو مستلزم ديگرد ذکر شتريپ که طور همان انکاريپا صدور فاتيتشر
 با يساختمان تخلفات عدم احراز صورت در و يشهرساز کارشناسان ديبازد و) ينوساز اداره(

 که آنجا از باشد مي سريم فوق کارشناسان توسط يساختمان اتيعمل اتمام گزارش ارائه
 نشده گاز اتيعمل هفت منطقه يسو از يشهردار به انکاريپا يگواه درخواست فرم تاکنون
  .باشد مي يقانون وجاهت فاقد موضوع طرح است

 جلب نکته نيا به را يادار عدالت وانيد يعموم أتيه معزز قضات نظر انيپا در
 دورص به منجر که دهيعد تخلفات بر عالوه نزاع، مورد پالک در يشاک مستحدثات نمايد مي
 خصوص در همدان استان يشهرساز و مسکن کل اداره تيشکا شده، ١٠٠ ماده يرأ
 کماکان فوق موارد متاسفانه که است داشته يپ در را کل اداره آن به مشرف پنجره جاديا
 سال عوارض مصوب تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند نکهيا بر مضاف. است مانده يباق خود قوت به

 اتيعمل اتمام يبرا پروانه در مقرر مهلت چنانچه «اردد مي انيب همدان يشهردار ١٣٩٥
 برابر يول دهيرس اتمام به صالحيذ يمجر اي يمعمار ناظر نيمهندس نظر برابر يساختمان
) پروانه در مقرر مهلت اتمام از پس ماه شش تا حداکثر (انکاريپا اخذ به نسبت مقررات
 بر رهيپذ (روز تعرفه طبق ربنايز عوارض صرفاً% ١٠ پرداخت مشمولاند  ننموده اقدام
 علت به مالک، مراجعه زمان تا ناظر نيمهندس نظر اعالم زمان از) يکاربر نوع حسب

 انجام جهت ماه شش فرصت است يهيبد. ديگرد خواهند يساختمان انکاريپا اخذ در ريتاخ
 ١٠٠ ماده ونيسيکم آراء اخذ و ساختمان پروانه ياحتمال رتيمغا رفع و يادار مراحل

 يسو از گاز ٧ منطقه شرکت يساختمان تخلف گزارش اساس نيا بر که» .باشد مي
 به صالحيذ يمجر و يکيالکترون و يکيمکان ساتيتاس ،يمعمار سازه، ناظر نيمهندس
 اضافه شرح با همدان استان يمهندس نظام سازمان به ٢٧/١٠/١٣٩٠ـ ١٥٧/٢ شماره
 و ياصالح مشخصات و نقشه هيهت بدون ساختمان به) ششم طبقه (طبقه کي نمودن
 و ساختـ ٢ ... شده ساخته ساختمان از خارجها  پله و ستونها که بيترت نيبد مصوب
 گريد طبقات مثل زين طبقه نيا که يطور به پنجم طبقه يخال يفضاها تمام الحاق

 نظر از پنجم طبقه در سازه و يمعمارهاي  نقشه در رتيمغاـ ٣. است شده بنا صددرصد
 و شده ارائه رهيغ و پله راه طبقات يبعض در يداخل يفضا راتييتغـ ٤ قفس پوشش
 روند نيا و نموده مطرح ١٠٠ ماده ونيسيکم در را موضوع يشهردار آن متعاقب

 بند ابطال درخواست با يشاک و بوده يقانون موعد در بنا ليتکم عدم ياصل ليدل يرقانونيغ
 که چرا است بوده ييقضا مقام اذهان انحراف ددص در يواه ليدال ابراز و تعرفه ٣٩ ماده ٣

 اي يقيحق از اعم اشخاص اگر نديفرما يم قيتصد يادار عدالت وانيد ميفه و فيشر قضات
 و گسترش به اقدام ساخت خالل در و باشند داشته را يساختمان پروانه اخذ قصد يحقوق

 پروسه شدن يطوالن به منجر موضوع نيا اتفاقاً و ندينما يساختمان تخلفات ريسا اي
 بيتصو با يشهرساز مقررات و ضوابط يراستا در اجرا ضمانت بيني پيش ايآ گردد ساخت
 مقصود رسد مي نظر به که باشد؟ مي يقانون قواعد برخالف پروانه ديتمد از يناش عوارض
 ٧/٩/١٣٤٧ مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره بيتصو در قانونگذار

 عوارض که باشد مي يقانون مواعد در ساختمان اتمام در افراد نمودن مکلف يراستا در
 نکهيا به نظر و معروضه مراتب به تيعنا با است، شده بيني پيش آن مفاد در شدن برابر٢

 ياسالم يشورا يقانون اراتياخت يراستا در و يحقوق نيمواز مطابق عنه معترض تعرفه
 لذا باشد، نمي موجه يشاک توسط آمده عمل به راداتيا است دهيرس بيتصو به شهر
  ».استدعاست مورد خواهان يدعوا رد يتقاضا

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٥/١٣٩٧ 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 حشر به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 ،١٣٤٧ سال مصوب يشهر عمران و ينوساز قانون ٢٩ ماده ٢ تبصره در قانونگذار 
 است کرده بيني پيش يساختمانهاي  پروانه ديتمد عوارض اخذ و نييتع يبرا يخاص روش

 در ساختمان پروانه ديتمد عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد آراء در و
 ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم يشوراها مصوبات
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 ١٣٩٥ و ١٣٩٤ يسالها يمحل عوارض تعرفه ٣٩ ماده ٣ بند نيبنابرا. است شده
 دادنامه در مندرج ليدال به همدان شهر ياسالم يشورا مصوب همدان يشهردار
 عدالت وانيد يعموم أتيه ١٨/٢/١٣٩٧ ـ ٣٠٨ شماره و ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤١٧ شماره
 ١٢ ماده ١ بند به مستند و است يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا يادار
 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و

  .شود مي ابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢
  ي بهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                               

                                            
  ١٤/٦/١٣٩٧                                                             ٩٧/١٧٩٨، ٩٧/١٧٩٥شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران حترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل ممديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

 ١٣٤٣ـ  ١٣٤٤ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٣٠/٥/١٣٩٧مورخ 

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

  ١٣٤٣ـ ١٣٤٤: دادنامه شماره     ٣٠/٥/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  ٩٧/١٧٩٥ـ٩٧/١٧٩٨: پرونده شماره
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه :يدگيرس مرجع
   پور ينيحس ميمر خانم و ينيحس دمحمديس يآقا :تعارض کننده اعالم

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 الزام و خدمت محل نييتع ابالغ حکم ابطال خواسته خصوص در: کار گردش

 خدمت به نيمتعهد از که انيفرهنگ دانشگاه النيالتحص فارغ به راجع ديجد ابالغ صدور به
 که حيتوض نيبد اند، کرده صادر معارض يآرا نوايد شعب باشند، مي پرورش و آموزش

 را انيفرهنگ دانشگاه در ليتحص به آغاز يبرا ابالغ و صدور محل نييتع شعب، از يبرخ
 از بعد پرورش و آموزش کهاند  کرده صادر حکم و يتلق خدمت محل نييتع يقانون حکم
 شعب و اردند را خدمت نيمتعهد يبرا ديجد خدمت نييتع ارياخت ليتحص از فراغت

 از ليتحص محل نييتع کهاند  کرده استدالل نيچن و صادر تيشکا رد به حکم يگريد
 ارياخت ليتحص از فراغت از پس پرورش و آموزش و ستين خدمت محل نييتع قيمصاد

 محل نييتع موضوع واقع در و دارد را خدمت به نيمتعهد يبرا خدمت محل نييتع
 نکرده يتلق خدمت محل نييتع قيمصاد از را ليتحص زآغا به مربوط هياول ابالغ و ليتحص

  اند دانسته خارج مذکور هيرو وحدت يرأ شمول از و
  :تاس ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: الف 
 احمد يآقا وکالت با ورپ ياکبر مهال خانم دادخواست موضوع با ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٦٢٠

 بر يمبن حکم صدور خواسته به و کرمان پرورش و آموزش کل اداره تيطرف به يخراسان
 ابالغ صدور بر يمبن پرورش و آموزش اداره الزام و ٢٥/١٢/١٣٩٤ مورخ هيابالغ ابطال

 صدور به ريز شرح به ١٧/٧/١٣٩٥ ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٦٢٠ شماره دادنامه موجب به
  :تاس ردهک مبادرت يرأ

 محل ٢١/٥/١٣٩٢ ـ ٣٥٧٤١٦٨/٧٠ شماره ينيکارگز حکم موجب به نکهيا به نظر
 اسناد دفترخانه به زين مراتب و است شده نييتع رفسنجان شهرستان در نامبرده خدمت
 رفسنجان شهرستان در نامبرده خدمت محل نکهيا به توجه با که شد اعالم رفسنجان يرسم
 شود، اقدام وستيپ نمونه مطابق يمحضر سند ميتنظ هب نسبت لطفاً است شده نييتع

 يشيآزما استخدام به ليتحص به شروع بدو در خدمت متعهد انيدانشجو که آنجا از نيبنابرا
 زمره از) ٩ ماده (يادار تخلفات براساس قانون خدمت محل ييايجغراف رييتغاند  درآمده
 خارج کرمان پرورش و آموزش کل اداره فيوظا طهيح از و شود مي يتلق يادار يمجازاتها

 جهت صرفاً احکام در شده نييتع يمحلها که کرده اعالم دفاع در خوانده نکهيا است بوده
 محل ابتدا همان از توانست يم خوانده که چرا ستين هيتوج قابل است بوده حقوق يبرقرار

 يطرف از تاس نبوده يصور خدمت محل نييتع به يازين دينما نييتع را نامبردگان خدمت
 از فراغت از پس انيدانشجو که باشد شده ديق آزمون يراهنما دفترچه در نکهيا صرف گريد

 و استخدام نمايد مي نييتع استان پرورش و آموزش کل اداره که يمحل در ديبا ليتحص
 نييتع يجا به خوانده که چرا بود نخواهد انيدانشجو مکتسبه حقوق يناف شوند کار مشغول
 نييتع را آنان خدمت محل استخدام بدو همان از ليتحص انيپا در انيانشجود خدمت محل
 شده ديق آن ١ بند در که ٧٠٦٨ شماره به ١٩/١/١٣٩٢ مورخ نامه نيهمچن است کرده
 صادر مکتسبه حقوق به موخر بوده حقوق يبرقرار جهت صرفاً شده نييتع استخدام محل

 قانون ٦٥ و ١١ و ١٠ مواد به تنداًمس و صيتشخ وارد را يشاک تيشکا لذا است شده
 اعالم و صادر يشاک تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 محاکم در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ مهلت ظرف شده صادر يرأ. نمايد مي
  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شعبه ١٥/١٠/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٣٧٦٤ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .است شده  تأييدناًيع يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٣

 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: ب
 ميمر خانم دادخواست موضوع با ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٤٧٩ و ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٣٩٦

 و کرمان پرورش و زشآمو کل اداره تيطرف به ينيحس دمحمديس يآقا و پور ينيحس
 محل نييتع و ابالغ صدور به خوانده الزام و ٢٥/١٢/١٣٩٤ مورخ هيابالغ ابطال خواسته به

  ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٦٢٣ ،٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٦١٩ شمارههاي  دادنامه موجب به خدمت
  :تاس کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٧/٧/١٣٩٥

 مراتب و است شده نييتع رفسنجان انشهرست در نامبرده خدمت محل نکهيا به نظر
 شماره نامه موجب به ٢١/١/١٣٩٢ خيتار در رفسنجان يرسم اسناد دفترخانه به زين

 شهرستان در نامبرده خدمت محل نکهيا به توجه با که شد اعالم ٧٠٦٨/٨٠٤/٣٨٢١
 اقدام وستيپ نمونه مطابق يمحضر سند ميتنظ به نسبت لطفاً است شده نييتع رفسنجان

 استخدام به ليتحص به شروع بدو در خدمت متعهد انيدانشجو که آنجا از نيبنابرا ،شود
 از) ٩ ماده (يادار تخلفات براساس قانون خدمت محل ييايجغراف رييتغاند  درآمده يشيآزما
 کرمان پرورش و آموزش کل اداره فيوظا طهيح از و شود مي يتلق يادار يمجازاتها زمره
 صرفاً احکام در شده نييتع يمحلها که کرده اعالم دفاع در واندهخ نکهيا است بوده خارج
 ابتدا همان از توانست يم خوانده که چرا ستين هيتوج قابل است بوده حقوق يبرقرار جهت
 از است نبوده يصور خدمت محل نييتع به يازين دينما نييتع را نامبردگان خدمت محل
 از پس انيدانشجو که باشد شده ديق مونآز يراهنما دفترچه در نکهيا صرف گريد يطرف

 نمايد مي نييتع استان پرورش و آموزش کل اداره که يمحل در ديبا ليتحص از فراغت
 به خوانده که چرا بود نخواهد انيدانشجو مکتسبه حقوق يناف شوند کار مشغول و استخدام

 خدمت حلم استخدام بدو همان از ليتحص انيپا در انيدانشجو خدمت محل نييتع يجا
 آن ١ بند در که ٧٠٦٨ شماره به ١٩/١/١٣٩٢ مورخ نامه نيهمچن است کرده نييتع را آنان

 حقوق به موخر بوده حقوق يبرقرار جهت صرفاً شده نييتع استخدام محل شده ديق
 و ١١ و ١٠ مواد به مستنداً و صيتشخ وارد را يشاک تيشکا لذا است شده صادر مکتسبه

 و صادر يشاک تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥
 محاکم در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ مهلت ظرف شده صادر يرأ. نمايد مي اعالم
  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد

 يرأ از کرمان استان پرورش و آموزش کل اداره يدنظرخواهيتجد اثر در
 شمارههاي  دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٤ شعبه مذکور،

 ريز استدالل با ٢٥/١١/١٣٩٥ ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠٢٠٢٦ ،٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠٢٠٢٨
  :تاس کرده صادر نقض بر يرأ

 کرمان استان پرورش و آموزش کل اداره يدنظرخواهيتجد يدعوا خصوص در
 موضوع ١٧/٧/١٣٩٥ ـ ١٦١٩ شماره دادنامه به نسبت ينيحس دمحمديس تيطرف به

 ورود به حکم آن موجب به که يبدو ٣ شعبه از صادره ٣٠٠٣٩٦/٩٥ شماره پرونده
: اوالً نکهيا به نظر پرونده يمحتوا و اوراق مفاد به توجه با. است دهيگرد صادر تيشکا
 نيمتعهد قانون مقررات مشمول و خدمت به متعهد انيدانشجو از دنظرخواندهيتجد
 اتمام از پس هيمشارال خدمت محل نييتع و باشد مي پرورش و شآموز وزارت به خدمت به

 در انيدانشجو يبرا: اًيثان. باشد مي مربوط دستگاه اراتياخت از ليتحص دوره زيآم تيموفق
 و خدمت محل نييتع رايز باشد نمي ريپذ امکان خدمت محل نييتع اساساً ليتحص حال

 يقانون وجه ندارد را يسازمان پست اختصاص طيشرا که يفرد به يسازمان پست اختصاص
 محل شده، ذکر ١٩/١/١٣٩٢ ـ ٣٨٠٠/٩٢٠/٧٠٦٨ شماره نامه که همچنان: ثالثاً. ندارد
 نييتع و بوده حقوق يبرقرار جهت صرفاً سکونت محل بر يمبتن يشيآزما حکم در نهيمع

 يرأ مفاد به توجه با: رابعاً. باشد مي ليتحص از فراغت به موکول يقطع خدمت محل
 محل نييتع ١٢/٢/١٣٩٠ ـ ٧٥ شماره به يادار عدالت وانيد يعموم أتيه هيرو وحدت
 مراتب به توجه با. باشد مي دستگاه ارياخت از خدمت به متعهد انيدانشجو يبرا خدمت
 قانون ٧١ و ٦٥ مواد استناد به و صيتشخ يقانون نيمواز خالف خواسته دنظريتجد دادنامه
. گردد مي صادر تيشکا رد به حکم و نقض يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
  .تاس يقطع صادره يرأ

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٥/١٣٩٧ 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
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  عمومي هيأت يرأ
  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 ياستخدام فيتکل نييتع قانون به يالحاق ٨ تبصره موجب به نکهيا به توجه با: اًيثان

 پرورش و آموزش وزارت در يسوادآموز نهضت ارانيآموزش و يسيالتدر حق نيمعلم
 يباق خود قوت به پرورش و آموزش به خدمت نيمتعهد قانون احکام ،١٣٩١ سال مصوب
 پس مکلفند خدمت به نيمتعهد شده مقرر گفته شيپ قانون ٣ ماده در و است شده اعالم

 سال ٥ از کمتر آن حداقل که ليتحص مدت برابر دو زانيم به ليتحص از فراغت از
 کنند، خدمت نمايد مي نييتع پـرورش و آمـوزش وزارت کـه يمحل هـر در بـود نخواهـد

 از فراغت از پس پرورش و آموزش به خـدمت ـنيمتعهد خـدمت محل نييتع نيبنابرا
 در مصرح استدالل و استـدالل ـنيا لحـاظ بـا و بود خواهد پرورش و آموزش با ليتحص
 يرأ ،يادار عـدالت ـوانيد يعموم ـأتيه ١٢/٢/١٣٩٠ ـ ٧٥ شماره هيرو وحـدت يرأ

 ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠٢٠٢٨ه دادنامـ شمـاره بـه يادار دالتع ـوانيد ـدنظريتجـد ١٤ شعبه
 مقررات موافق و حيصح شده صادر تيشکا دانستن وارد ريغ به که ٢٥/١١/١٣٩٥ـ 

 نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. شد صيتشخ
 ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
  .تاس االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع

  ي بهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                               
  
  ١٤/٦/١٣٩٧                                                                           ٩٧/١٣٩٧شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورب آقاي جنا

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

مـورخ   ١٣٤٥ عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامـه          يك نسخه از رأي هيأت    
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٣٠/٥/١٣٩٧

  ي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصص مديركل هيأت
                                            

  ٩٧/١٧٩٣: پرونده شماره      ١٣٤٥: دادنامه شماره     ٣٠/٥/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه :يدگيرس مرجع
 رکليمد يقاشاهآـ ٢ يبهزاد نيالد صالحـ ١: ها خانم و انيآقا :تعارض کننده اعالم

 ملک ترانهـ ٤ مقدم يشرف يمهدـ ٣ يادار عدالت وانيد ياستان دفاتر و يمرکز رخانهيدب
  يليخل فاطمهـ ٧ يقاد شادمان لهيسلـ  ٦ کاردان داهللاي وکالت با کاردان مهسانـ  ٥

   يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 و سالمت نظام کارکنان يور بهره يارتقا قانون بيتصو دنبال به :کار گردش

 بعد، به ١٣٩١ سال از آن ريتاخ با ياجرا و ١٣٨٨ سال در آن يياجرا نامه آيين
 ياجرا عدم از يناش معوقه يايمزا و حقوق پرداخت موضوع با متعدد ييها درخواست

 شعب از مختلفهاي  دادنامه صدور به منجر و ميتقد يادار عدالت وانيد به مزبور، قانون
 يور بهره يارتقا قانون ياجرا عدم از يناش معوقه حقوق الزام جهت در دنظريتجد و يبدو

  .است شده سالمت نظام کارکنان
  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش
 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ١٣ شعبه: الف

 انيآقا دادخواست موضوع بـا ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤٠٩٧ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤٠٤٤
 و ياجتماع نيتام سازمان تيطرف بـه يوکيب محمدحسن و يآباد اله يتـوکل دجواديس
 سالمت نظام ينيبال کارکنان يور بهره ارتقاء قانون التفاوت مابه پرداخت به الزام خواسته به
 ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١٦٦٦ شمارههاي  دادنامه موجب به ١٣٩١ ماه بهمن تا

  :تاس کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٣/٧/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١٦٦٥
 نظام باليني كاركنانوري  بهره ارتقاء قانون اينكه به توجهاً و پرونده محتويات به نظر
 آن ٥ بند در و رسيده اسالمي شوراي مجلس تصويب به ٣٠/١/١٣٨٨ تاريخ در سالمت
 برسد وزيران هيأت تصويب به كه نموده اجرايي نامه آيين ظيمتن به موكول را قانون اجراي

 مورخ در و گرديده تصويب وزيران هيأت توسط ٢٠/١٠/١٣٨٨ مورخ در اجرايي نامه آيين و
 قانون اجراي به موظف عنه مشتكي بنابراين است گرديده ابالغ اجراء جهت ١١/١١/١٣٨٨
 تنظيم به منوط را آن اجراي مزبور قانون در اينكه به نظر و بوده نامه آيين تصويب تاريخ از

 اجرايي ضابطه تنظيم به عنه مشتكي استناد بنابراين ننموده دستورالعمل يا اجرايي ضابطه
 مزبور مراتب به توجه با است قانوني محمل فاقد اجرايي ضابطه متعاقب قانون اجراي و

 ظرف صادره رأي گردد مي اعالم و صادر آن ورود بر حكم و تشخيص وارد شاكي شكايت
  .است ديوان تجديدنظر شعب در اعتراض قابل ابالغ تاريخ از روز ٢٠

 ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠١٠٢٥ ،٩٤٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠١٠٣٢ شماره يآرا موجب به مذکور يآرا
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد اول شعبه ١٩/٥/١٣٩٤

 شماره روندهپ به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٤ شعبه: ب
 سازمان تيطرف به قاصدجابلو اليل خانم دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٢٦١

 موجب به يکار ساعت کاهش از يناش معوقه پرداخت خواسته به و ياجتماع نيتام
 مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٠/٨/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠٠٤٨٣ شماره دادنامه
  :است کرده

 نظام ينيبـال کـارکنانوري  بهره ارتقاء قانون يياجـرا نامه نآيي ٥ مـاده موجب بـه
 يبخشها در ينيبال کارکنان کار ساعات رانيوز أتيه ٢٠/١٠/١٣٨٨ مصوب سالمت

 و گردد مي محاسبه ٥/١ بيضر با ليتعط اميا و شبهاي  نوبت در يدولت ريغ و يدولت
 در توانند يم و نداشته را يمتوال ساعت دوازده از شيب کار اجازه ماده نيا نيمشمول
 توافق با نامه آيين نيا ٢ ماده دستورالعمل براساس ساعت ٨٠ حداکثر ماهانه از،ين صورت
 ينيبال نيشاغل جزء را پرستاران نامه آيين نيا ١ ماده و دهند انجام يکار اضافه کارفرما

 يادار توردس به يو استناد و خوانده دفاع شده ذکر مراتب به بنا است، نموده محسوب
 اصل تيرعا با زين و الذکر فوقهاي  نامه آيين و قانون بيتصو خيتار به توجه با االشعار فوق
 ٥ ماده از استنباط با مضافاً است موجه ريغ رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ١٧٠
 خدمات ارائه به اقدام يموظف ساعت از شيب هيشاک که را يساعات صدرالذکر نامه آيين
 يرأ زين و مرقوم مقررات به استناد با جهينت در يتلق کار اضافه عنوان به است نموده
 حق تحقق لحاظ به و يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٠/١٢/١٣٧٠ ـ١٦٤ شماره

 ليدل به و) يکار فهيوظ از خارج ساعات به راجع (تبرع عدم اصل تيرعا زين و مکتسبه
 يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١١ ماده موضوع حقوق عييتض احراز

 خيتار از شانيا خواسته اجابت به خوانده الزام و تيشکا ورود به حکم ١٣٩٢ مصوب
 روز ستيب ظرف يرأ نيا. شود مي اعالم و صادروري  بهره يارتقا قانون االجرا شدن الزم
  .تاس يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ از پس

 ٣ شعبه ٤/٩/١٣٩٤ ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠٢٥٩٦ شماره يرأ موجب  به مذکور يرأ
  .است شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شمارههاي  پرونده شماره به يدگيرس در يادار عدالت وانيد ٢٨ شعبه: ج
٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٨٦٨ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩٦٢٤ ،٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤١١٣٦، 
 ـايرو ،يرمضانـ ژهيمنها  خانمهاي  استدادخو موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٣٨٣٧

 و ياجتماع نيتام سازمان تيطرف به يداراب نيحس يآقـا و يصالح ـهيزک ،يمـوريت
 ١٣٩١ سال ماه بهمن تاوري  بهره ارتقاء قانون التفاوت مابه پرداخت به الزام خواسته به
 ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١٤ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١٥ شمارههاي  دادنامهب موج به

 صدور به ريز شرح به ١٣/٩/١٣٩٢ـ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٢٢٢٥ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠١٧١٣
  :است کرده مبادرت يرأ

 يور هبهر ارتقاء قانون که دارد اقرار حاًيتلو ياجتماع نيتام سازمان نکهيا به نظر
 حال در و دهيگرد يياجرا ياجتماع نيتام سازمان در سالمت نظام ينيبال کارکنان
 از ٦٥ و ١٠ مواد به مستنداً و صيتشخ موجه يشاک تيشکا فلذا باشد مي اجرا و پرداخت
 يشورا مجلس ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
 قابل روز ستيب ظرف صادره يرأ. گردد مي اعالم و صادر تيشکا ورود به حکم ياسالم

  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض
 ٥ شعبه ٣٠/١/١٣٩٤ ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٢٠٩ شماره آراء موجب به مذکور آراء

 دنظر،يتجد ٥ شعبه ١/١٠/١٣٩٣ ـ٩٣٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠١٧٢٣ دنظر،يتجد
 ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠١٨٣٧ دنظر،يتجد ٥ شعبه ٣٠/١/١٣٩٤ ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٢٠٨

  .تاس شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد ٨ شعبه ٣/٧/١٣٩٥
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت انويد يبدو ٢٧ شعبه: د

ها  خانمهاي  دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٩٨٥ ،٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٦٠٥
 به الزام خواسته به و ياجتماع نيتام سازمان تيطرف به ديمؤ زهره و زاده رضا مرجان
 شمارههاي  هدادنام موجب بهوري  بهره ارتقاء قانون ياجرا در ريتاخ از يناش معوقه پرداخت

 به ١٧/١٢/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٦٤٩ و ٢١/٥/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٢٠١
  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح

 ينيبال کارکنانوري  بهره ارتقاء قانون يياجرا نامه آيين ٥ ماده موجب به نکهيا به نظر
 نانکارک کار ساعات داشته مقرر که دولت أتيه ٢٠/١٠/١٣٨٨ مصوب سالمت نظام
 ٥/١ بيضر با ليتعط اميا و شبهاي  نوبت در يدولت ريغ و يدولت يبخشها در ينيبال

 ينيبال نيشاغل جزء را پرستاران که فيالتوص فوق نامه آيين ١ ماده مفاد و گردد محاسبه
 را مطروحه تيشکا مکتسبه حق تحقق لحاظ به و فوق مراتب به بنا است، نموده محسوب

 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون از ٦٥ و ١١ و ١٠ ماده به مستنداً و صيتشخ دارد
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 خواسته اجابت به خوانده الزام و تيشکا ورود به حکم ١٣٩٢  سال مصوب يادار عدالت
 اعالم و صادر خواهان ياستناد قانون شدن االجراء الزم خيتار از دادخواست شرح به يشاک
 شعب در يدنظرخواهيتجد قابل الغاب از پس روز ستيب ظرف صادره يرأ. نمايد مي
  .دباش مي وانيد دنظريتجد

 شعبه ٢٣/٨/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٩٣٢ شماره يآرا موجب به مذکور يآرا
 وانيد دنظريتجد دهم شعبه ٨/٣/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٥٦٩ و دنظريتجد ١٣

  .تاس شده  تأييديادار عدالت
 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢١ شعبه: هـ

 و ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٩٢٣ ،٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٩٧٣ ،٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٥٨٩
 شهربانو ،يداراب آهنگر بهينجها  خانمهاي  دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢١٠١٥٦٥

 سـازمـان تيطرف به حمزه ديمج يآقا و يکالئيحاج يحيذب معصومه مؤخر، يجعفر
 پرداخت بـه الـزام خـواسته بـه و ازندرانمـ استـان درمـان تيريمـد ياجتماع نيتـام

 به سالمت نظام کـارکنانوري  بهره ارتقـاء قـانـون ياجـرا عـدم از ينـاش معـوقه حقوق
 ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٤٩٤ ،١٠/١٢/١٣٩٤ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٥١٥ شمارههاي  دادنامه موجب

 ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٥١٩ و ٢٥/١١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٢٤١٩  ،٣/١٢/١٣٩٤
  :تاس کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٠/١٢/١٣٩٤

 ١٣٨٨ سال در سالمت نظام ينيبال کارکنان يور بهره ارتقاء  قانون نکهيا به نظر
 يياجرا نامه آيين ١١/١١/١٣٨٨ خيتار در سپس و دهيرس ياسالم يشورا مجلس بيتصو به
 و ديگرد ابالغ ييرااجهاي  دستگاه به اجرا جهت و بيتصو به رانيوز أتيه يسو از آن
 نيتام سازمان مديره هيأت ٥/١٠/١٣٩١ ـ ١٥٠٠/٩١/١١٠٠ شماره مصوبه موجب به

 تيعنا بـا و دهيگرد يياجرا ١/١١/١٣٩١ خيتار از مذکور قانون يياجرا ضوابط ياجتماع
 از (مذکور خيتار از ماقبل به مصوبه ياجرا جهت اعتبار نيتام عدم نکهيا بـه
 با لذا باشد، نمي افراد يقانون و مکتسب حق مسقط) ٣٠/١٠/١٣٩١ تيلغا ١١/١١/١٣٨٨

 قانون ١١ و ١٠ـ ٣ مواد به مستند صيتشخ وارد را يشاک تيشکا فوق مراتب به توجه
 اجابت بر يمبن تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

 قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ ظرف يرأ نيا. نمايد مي اعالم و صادر يشاک خواسته
  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد

 ٩ شعبه ٢٣/٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٠٥١٤ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ
  .تاس شده  تأييديادار عدالت وانيد دنظريتجد

 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢٧ شعبه: و
ها  خانمهاي  دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٢٠٤٧ ،٩٤٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٢٠٥٥

 و مازندران ياجتماع نيتام سازمان تيطرف به يليخل فاطمه و يقاد شادمان لهيسل
وري  بهره ارتقاء قانون ياجرا عدم از يناش معوقه حقوق پرداخت به خوانده الزام خواسته به

 ١٠/١٢/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٥٩٣ شمارههاي  دادنامه موجب به سالمت نظام کارکنان
  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٠/١٢/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٥٩١ و

 و آن ضمائم و دادخواست شرح به شاكي اظهارات و پرونده محتويات به عنايت با
 و گرديده دفتر ثبت ٩٤/١٢/١ـ  ٣٨٩٩ شماره تحت كه شكايت طرف دفاعيه اليحه مفاد
 شماره مصوبه حسب اينكه به نظر طرفين ناحيه از ابرازي مدارك و داليل بررسي ضمن
 قانون اجرايي ضابطه اجتماعي تأمين سازمان مديره هيأت ٥/١٠/١٣٩١ ـ١٥٠٠/٩١/١١٠٠
 داشته اجرايي قابليت ١/١١/١٣٩١ تاريخ از كه شده مقرر سالمت نظاموري  بهره ارتقاء
 اعالم ارسالي دفاعيه اليحه موجب به شكايت طرف كه مطلب اين به توجه با و باشد
 سازمان تابعه درماني مراكز در) ١/١١/١٣٩١ (فوق در مذكور موصوف تاريخ از داشته
 اجابت به خوانده الزام فوق مراتب به بنا گرديده اجرايي موصوف قانون اجتماعي تأمين

 عليهذا. ندارد وجـود ١/١١/١٣٩١ تـاريخ از قبل موصوف قانون اجراي بـه شاكي خواسته
 تشكيالت قانون ١٠ ماده مخالف مفهوم به  مستند و تشخيص وارد غيـر مطروحه شكايت

 ظرف  صادره رأي. گردد مي صادر شكايت رد به حكم اداري عدالت ديوان دادرسي ينيآ و
  .باشد مي وانيد دنظريتجد شعب در تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از پس روز ستيب

  .است افتهي تيقطع يدنظرخواهيتجد عدم علت به مذکور آراء
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو اول شعبه: ز

 نيتام سازمان تيطرف به ملک ترانه خانم دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٧٠٢٩
 موجب به يور بهره ارتقاء قانون التفاوت مابه پرداخت به الزام خواسته به و ياجتماع
 مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١٤/٨/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٩٢٣ شماره دادنامه
  :است کرده

 داشته اعالم که تيشکا طرف هيدفاع حهيال مفاد و پرونده اتيمحتو به تيعنا با
 ياجرا خيتار ٥/١٠/١٣٩١ ـ ١٥٠٠/٩١/١١٠٠ شماره به سازمان مديره هيأت مصوبه طبق
 هيناح از ياعتبار آن ماقبل يبرا و هنمود اعالم ١/١١/١٣٩١ از را يشاک ياستناد قانون

 از خارج يمال تعهد جاديا پنجم توسعه برنامه قانون ٢٦ ماده مطابق و نشده نيتأم دولت
 و بوده مقررات چارچوب در تيشکا طرف اقدامات هذايعل بوده ممنوع بودجه نيقوان

 ظرف ادرهص يرأ. شود مي صادر تيشکا رد به حکم وانيد قانون از ١٠ ماده به مستنداً
  .است وانيد دنظريتجد شعب در يدنظرخواهيتجد قابل ابالغ از پس روز ٢٠

  .تاس افتهي تيقطع تجديدنظرخواهي عدم علت به مذکور يرأ
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٣ شعبه: ح

 داهللاي يآقا وکالت با کاردان مهسان خانم دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٦٢٣
 از يناش معوقه پرداخت به الزام خواسته به و ياجتماع نيتام سازمان تيطرف به کاردان

 ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٠٨٠ شماره دادنامه موجب به يور بهره ارتقاء قانون ياجرا در ريتاخ
  :است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ١/٤/١٣٩٥ ـ

 ياجتماع نيتأم و رفاه جامع ظامن ساختار قانون ٧ ماده ج بند براساس نکهيا به نظر
 و مصارف شيافزا اي مصارف اي منابع کاهش جهت در دولت احکام و ماتيتصم ياجرا

 دولت طرف از آن يمال منابع نيتأم به منوطاي  مهيب مؤسسات و صندوق تعهدات
 نيتأم دولت توسط قانون ياجرا زمان در مذکور اعتبار نکهيا به توجه با نيبنابرا باشد، مي
 از يمال بار نيتأم به منوط مذکور مصوبه ياجرا گريد عبارت به است دهينگرد پرداخت و

 جاديا توسعه پنجم برنامه قانون ٢٦ ماده براساس گريد يطرف از است بوده دولت طرف
هاي  صندوق يبرا بودجه نيقوان در مقرر ارقام از خارج يمال بار واي  مهيب تعهد هرگونه

 مواد به مستنداً و صيتشخ روارديغ را يشاک تيشکا لذا است دهيگرد اعالم ممنوعاي  مهيب
 يشاک تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٦٥ و ١٠

 در اعتراض قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ مهلت ظرف شده صادر يرأ. نمايد مي اعالم و صادر
  .دشبا مي يادار عدالت وانيد تجديدنظر محاکم
  . است افتهي تيقطع تجديدنظرخواهي عدم علت به مذکور يرأ
 شمارههاي  پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢١ شعبه: ط

 انيآقاهاي  دادخواست موضوع با ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٤١٢٣ ،٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٨٦٧٣
 به و ياجتماع نيتام سازمان تيطرف به مقدم يشرف يمهد و سام يبهزاد نيالد صالح

 معوقات پرداخت و سالمت نظام کارکنانوري  بهره ارتقاء قانون ياجرا به الزام خواسته
ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣٦٣ شمارههاي  دادنامه موجب به يکار ساعت کاهش از يناش
 مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به ٢٠/٣/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠٠٣٧٢ و ١٩/٣/١٣٩٣

  :تاس کرده
 مواد وفق نکهيا به نظر تيشکا طرف اتيدفاع و پرونده اتيمحتو و اوراق به توجه با

 و برنامه خصوص در ميتصم اتخاذ و يبررس ،ياجتماع نيتام سازمان اساسنامه ١٤ و ٩
 تيعنا با و باشد مي آن مديره هيأت و شورا عهده بر سازمان يمال يصورتها و بودجه

 ضابطه ازمانس آن مديره هيأت ٥/١٠/١٣٩١ـ١٥٠٠/٩١/١١٠٠مصوبه حسب نکهيا به
 ١/١١/١٣٩١ خيتار از دهيگرد مقرر و اعالم سالمت نظام يور بهره ارتقاء قانون ياجرائ
 داشته اعالم خود هيدفاع حهيال موجب به تيشکا طرف نکهيا به نظر و دارد ياجرائ تيقابل
 قانون ياجتماع نيتام سازمان تابعه يدرمان مراکز در) ١/١١/١٣٩١ (موصوف خيتار از

 قانون ياجرا بر يشاک خواسته اجابت بر يقانون الزام نيبنابرا دهيگرد يرائاج موصوف
 التيتشک قانون ١٠ و ٣ مواد استناد به لذا ندارد وجود ١/١١/١٣٩١ خيتار از قبل موصوف

 نيا. نمايد مي اعالم صادرو يشاک تيشکا رد به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و
 شعب در تجديدنظر قابل ابالغ خيتار از روز ٢٠ ظرف قانون همان ٦٥ ماده استناد به يرأ

  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد
 به يادار عدالت وانيد دنظريتجد ١٠ شعبه مذکور يرأ از تجديدنظرخواهي اثر در
 ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٢٠٤ و ٢٥/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٠٨٤٢ شمارههاي  دادنامه موجب

  .است کرده  تأييدناًيع را مذکور آراء ١٢/٢/١٣٩٥
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٥/١٣٩٧ 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

  .است محرز آراء در تعارض: اوالً
 نظام ينيبال وري کارکنان بهره ارتقاء قانون واحده ماده در قانونگذار نکهيا به توجه با: اًيثان
 اعالم قانون مشمول را يدولت ريغ و يدولت بخش نيشاغل هيکل ١٣٨٨ سال مصوب سالمت
 شده محقق آن شدن االجرا الزم طيشرا مذکور قانونيي اجرا نامه آيين بيتصو با و است کرده
 موکول شده ادي قانون يياجرا ضابطه بيتصو به ياجتماع نيتام سازمان در آن ياجرا و است
 از ياجتماع نيتام سازمان نيمستخدم جمله از قانون نيا نيمشمول هيکل نيبنابرا است، نشده
 عدم  و دباشن مي قانون در شده وضع حقوق از يبرخوردار مستحق قانون االجرا شدن الزم زمان
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 با. برد نخواهد نيب از را قانون نيمشمول مکتسبه حقوق آن اعمال در ريتاخ اي اعتبار نيتام
 و حيصح کار گردش در مندرج شرح به تيشکا دانستن وارد به شده صادر آراء مراتب به توجه
 و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. شد صيتشخ مقررات موافق

 ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع

  ي بهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ                               
  

  ٢٤/٦/١٣٩٧                                                                             ٩٦/٤٧٦ شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  با سالم
مورخ  ١٣٧٢ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

 بنياد مسكن ١٧/٣/١٣٩١م ـ /٨ ـ ٢١٧/٨ابطال بخشنامه شماره  «:با موضوع ٦/٦/١٣٩۷
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .انقالب اسالمي استان قم

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

  ٩٦/٤٧٦: پرونده هکالس       ١٣٧٢: دادنامه شماره       ٦/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  ياجل بهمن يآقا :يشاك
 ١٧/٣/١٣٩١ ـ م/٨ ـ ٢١٧/٨ شماره بخشنامه ابطال: خواسته و تيشکا موضوع

  قم استان ياسالم انقالب مسکن اديبن
 ـ م/٨ ـ ٢١٧/٨ شماره بخشنامه ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش

 نييتب جهت در و شده خواستار را قم استان ياسالم انقالب مسکن اديبن ١٧/٣/١٣٩١
  :که است کرده اعالم خواسته
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير«
 يدستور و يامر آمره، نيقوان ،يعموم فهيوظ خدمت نيقوان نکهيا به توجه با
 تعهدنامه پنجم سطر در کورمذ تمام ماه ٦ مدت: رساند مي استحضار به. باشد  مييعموم
 هيامر از استفاده تيمامور دوران به ورود بدو در که ٢٠/٨/١٣٩١ـ  ٥٣٩١ شماره به يخدمت
 يدستگاهها استفاده هشتم فصل در ٤ و ٣ تبصره ٥ ماده خاص متخصص، نيمشمول

 يجمهور ياساس قانون ١٤٧ اصل يراستا در فهيوظ کارکنان خدمات از يرنظاميغ
 ياجرا در موظفند مسلح يروهاين (ب و الف بند تبصره ٦٦ ماده ياجرا در رانيا ياسالم
.. .امور بر دولت درخواست به بنا را خود فهيوظ کارکنان از يتعداد ياساس قانون ١٤٧ اصل

 قرار دولت ارياخت در دياين وارد يبيآس مسلح يروهاين يرزم يآمادگ به نکهيا بر مشروط
  : دينما استفاده ريز صورت دو به فهيوظ کارکنان خدمات از تواند  ميدولت: تبصره. دهد

 عنوان به ـ ب. ضرورت دوره خدمت انجام يبرا فهيوظ کارکنان عنوان به ـ الف
 حداقل نيمشمول نگونهيا خدمت تعهد مدت(: ١ تبصره ٧١ ماده با يخدمت تعهد استخدام

 شده بيني پيش راتمقر چهارچوب در تنها مذکور يسازمانها: (٣ تبصره و) است ماه ٤٨
  .دارد رتيمغا.) باشند  مينيمشمول خدمت از استفاده به مجاز فصل نيا در

 است؟ شده ريتفس ماه ٦ به ماه ٤٨ حداقل مدت چگونه١ تبصره ٧١ ماده آمره نيقوان در
 مدت ـ الف يعموم فهيوظ خدمت ديجد قانون ٤ ماده الف بند موجب به است ذکر به الزم

 از کمتر اي و مازاد مشموالن که يصورت در و) يا هيامر (است ماه ٢٤ ضرورت دوره خدمت
 از شتريب اي کمتر به را آن قوا کل يفرمانده از اجازه کسب با کل ستاد باشد ازين مورد تعداد
 و اطياحت مراحل در خدمت انيپا و شروع خيتارـ ١تبصره. دهد  ميرييتغ ضرورت دوره مدت
  .گردد  ميمحاسبه ضرورت هدور خدمت انيپا خيتار از رهيذخ

 شماره به قوا کل يفرمانده اطالعات حفاظت يعموم دفتر بخشنامه
 يرسم اسناد دفتر تعهدنامه در شده اضافه ٥ سطر (١٠/٢/١٣٩١ ـ ٢٠/١٢٢٦/٨٠٠/٢٨

 انقالب مسکن اديبن (استير) ٢٥/٨/١٣٩١ـ ٥٣٩١ شماره به قم يثبت حوزه ١٠٨ شماره
 ديجد قانون ٤ ماده الف بند موجب به فهيوظ ارکنانک خدمت مدت: موضوع با) ياسالم

 کارکنان خدمت مدت. است ماه ٢٤ ضرورت دوره خدمت مدت يعموم فهيوظ خدمت
 رکليمد بخشنامه در. است ماه ٢٤) يا هيامر (ينظام ريغ يدستگاهها به مامور فهيوظ
 ٢٧/٣/١٣٩١ ـ م/٨ ـ ٢١٧/٨ شماره به يخان مهندس يآقا جناب به يبانيپشت و يادار

 شد مقرر استانها يهماهنگ امور و يبانيپشت معاونت موافقت حسب ذکر] ١٧/٣/١٣٩١[
  .ابدي ليتقل ماه شش به سال کي از اديبنهاي  هيامر خدمت تعهد دوره

 دولت تبصره ٦٦ ماده با صراحت به اديبنهاي  هيامر يخدمت تعهد مذکور ماه ٦ مدت
 عنوان به ـ الف: دينما استفاده ريز صورت دو به فهيوظ کارکنان خدمات از تواند مي

 با يخدمت تعهد استخدام عنوان به ـ ب ضرورت دوره خدمت انجام يبرا فهيوظ کارکنان
 صراحت به است ماه ٤٨ حداقل نيمشمول نگونهيا خدمت تعهد مدت ١ تبصره ٧١ ماده
  .دارد رتيمغا

 شماره به بخشنامه ابطال دستور خواهشمندم يادار عدالت وانيد يعموم أتيه استير
 فهيوظ خدمت قانون نقض موجب که] ١٧/٣/١٣٩١ [ ٢٧/٣/١٣٩١ ـ م/٨ ـ ٢١٧/٨
 بازگشت دارم تقاضا و دييفرما حيتصح محبت يحداقل ماه ٤٨ به را استاي  هيامر يعموم

  ».دييبفرما مساعدت زين را نجانبيا کار به
  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  بخشنامه متن
 اديبن يبانيپشت و يادار رکليمد ١٧/٣/١٣٩١ ـ م/٢١٧/٨/٨ شماره نامهبخش ـ الف
  :ياسالم انقالب مسکن
  يخان مهندس يآقا جناب«
  قم استان ياسالم انقالب مسکن اديبن محترم رکليمد

  کميعل سالم
 شيافزا خصوص در قوا کل يفرمانده حفاظت دفتر بخشنامه ارسال ضمن احتراماً

 معاونت موافقت حسب و) هيامر( دستگاهها به امورم فهيوظ کارکنان خدمت مدت
 سال کي از اديبنهاي  هيامر خدمت تعهد دوره شد مقرر استانها يهماهنگ امور و يبانيپشت
           اجرا قابل ١/٦/١٣٩١ اعزام خيتار از بخشنامه نيا ضمناً ابد،ي ليتقل ماه شش به
  »يبانيپشت و يادار رکليمد ـ .باشد مي

 حفاظت يعموم دفتر سيرئ ١٠/٢/١٣٩١ ـ ٢٠/٨٠٠١٢٢٦/٢٨ شماره هبخشنام ـ ب
  :قوا کل يفرمانده اطالعات
  قوا کل يفرمانده اطالعات حفاظت يعموم دفتر«
  ياسالم انقالب مسکن اديبن محترم استير

  فهيوظ کارکنان خدمت مدت: موضوع
  )ص(محمد آل و محمد بر صلوات با کم،يعل سالم

  :مسلح يروهاين لک ستاد يابالغ به توجه با
 دوره خدمت مدت يعموم فهيوظ خدمت ديجد قانون ٤ ماده الف بند موجب به ـ ١
  .باشد  ميماه ٢٤ ضرورت
 يقانون اراتياخت به توجه با و يکارشناس کار و يبررس با مسلح يروهاين کل ستادـ ٢

 از هک يمشموالن يبرا را ضرورت دوره خدمت مدت است گرفته قرار ستاد آن عهده بر که
 ابالغ ريز شرح به و نييتع ماه ٢٤ مدت به شوند  مياعزام خدمت به ١٣٩١ نيفرورد
  :است نموده

  ماه ٢٤) يا هيامر (ينظام ريغ يدستگاهها به مامور فهيوظ کارکنان خدمت مدتـ 
 حفاظت يگانهاي و مسلح يروهاين يبرا فهيوظ کارکنان ضرورت دوره خدمتـ 

  ماه ٢١ ينظام ريغ يدستگاهها
   ماه ١٨ ريدرگ يتيامن و يجنگ مناطق در فهيوظ کارکنان ضرورت دوره خدمت ـ

 ر،يدرگ ريغ يتيامن مناطق يبوم ريغ فهيوظ کارکنان يبرا ضرورت دوره خدمتـ 
  ماه ١٩ هوا و آب بد و محروم مناطق ،ياتيعمل

 فوق مفاد دادن قرار نظر مد و اجرا به نسبت دييفرما دستور است خواهشمندـ ٣
  »قوا کل يفرمانده اطالعات حفاظت يعموم دفتر سيرئ ـ .آورند عمل به الزم اقدام

 موجب به ياسالم انقالب مسکن اديبن رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
 داده حيتوض ٢٢/٣/١٣٩٧ ـ ٢٥١٠/٣٥ و ١٧/٥/١٣٩٦ ـ ٣٥ـ ٤٩٦٢ شمارههاي  حهيال

  :که است
  يادار عدالت وانيد يعموم أتيه محترم استير«
  :احترام و سالم با
  تيطرف به) ياجل بهمن( خواهان دادخواست خصوص در رساند  مياستحضار به

 شماره به بخشنامه ابطال خواسته موضوع با قم استان ياسالم انقالب مسکن اديبن کل اداره
 پرونده شماره يط.. .و کار به بازگشت و] ١٧/٣/١٣٩١ [٢٧/٣/١٣٩١ ـ م/٨ ـ ٢١٧/٨

 أتيه آن در مطرح ١٨/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦/٤٧٦ پرونده السهک و ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٩٥
 کذب يادعا رد بر يمبن وستيپ مستندات با يميتقد يميتنظ حهيال يط را خود اتيدفاع

  .ميينما  ميميتقد) ياجل بهمن( خواهان يواه و
 ٢٣/١٢/١٣٩٢ تا ١/٨/١٣٩١ خيتار از نامبرده خواهان دادخواست متن برابر: اوالً
 دادخواست مهيضم مستندات برابر يعموم فهيوظ خدمت نيمشمول مقررات و مفاد طبق
 يط از پس و رسانده اتمام به را يسرباز خدمت و جذب اديبن نيا در هيامر عنوان به خود
 مورخ از خدمت تعهد بر يمبن مامور از شده اخذ يمحضر نامه تعهد برابر خدمت دوره
 اتمام ليدل به خيتار آن از بعد و داشته حضور اديبن نيا در ٣١/٣/١٣٩٣ تا ١/١/١٣٩٣

 را خود يايمزا و حقوق هيکل و حساب هيتسو اديبن نيا با يعموم فهيوظ تعهد و خدمت
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 انيپا کارت افتيدر يگواه انضمام به اديبن نيا از مسلح يروهاين مقررات و نيقوان برابر
  .است نموده افتيدر اديبن نيا از را خود خدمت
 با قم استان ياسالم انقالب مسکن اديبن کل اداره تيطرف هب خواهان خواسته: اًيثان
 جمله من مرحله چند يط موضوع نيا بلکه ستين يديجد خواسته شده مطرح موضوع
 شعبه در امر تينها و يادار عدالت وانيد قم، استان ياجتماع رفاه و کار تعاون، کل اداره
 خواسته مورد سه هر در که نموده دعوا طرح قم شهرستان يحقوق يعموم دادگاه ٥
  .ديگرد رد ليذ شرح به صالحيذ مراجع توسط يقانون ريغ يادعا ليدل به شانيا

 نييتع و يدگيرس عدم بر يمبن يادار عدالت وانيد ٤٢ شعبه از صادره يرأـ ١
  .ديگرد ارجاع قم استان ياجتماع رفاه و کار تعاون، کل اداره به موضوع به يدگيرس و تيصالح

 به نسبت را شانيا خواسته قم استان ياجتماع رفاه و کار تعاون، کل رهادا يآراـ ٢
 اتمام ليدل به ١/٧/١٣٩٣ خيتار از نيمابيف يکار رابطه قطع (مردود کار به بازگشت
 به مجاب را اديبن نيا تنها و) کار قانون ١٥٨ ماده تبصره استناد به ١٠٨ دفتر تعهدنامه
  .است نموده مانده يباق سنوات پرداخت
 ٧ شعبه يرأ نيهمچن و قم شهرستان يحقوق يعموم دادگاه ٥ شعبه يرأـ ٣
 بازگشت و بخشنامه سند، ابطال خواسته موضوع با قم استان يدادگستر دنظريتجد دادگاه

 خواهان خواسته اديبن نيا يسو از حهيال ميتقد و گرفته صورت اتيدفاع يط کار به
 از استماع تيقابل عدم ليدل به خواهان يدعوا ذال باشد،  ميساقط اعتبار درجه از و مردود

  .است شده صادر يدعوا رد دادگاه شعبات آن يسو
 است يکل و عام صورت به يعموم فهيوظ خدمت قانون ٦٦ ماده اعمال موضوع

 و يداخلهاي  بخشنامه يط ماه شش به سال کي از يخدمت تعهد ليتقل که يصورت در
 بر نه است گرفته صورت] ١٧/٣/١٣٩١ [٢٧/٣/١٣٩١ـ  م/٢١٧/٨/٨ شماره نامه استناد به

       استحضار به فهيوظ نيمشمول از يمحضر نامه تعهد اخذ ليدل به پاسخ در و واقع خالف
 نيمشمول جذب به مربوط مقررات و طيشرا ١٩ بند استناد به و خاص صورت به رساند مي
 تعهدنامه برابر خواهان ذال. است رفتهيپذ صورت ياسالم انقالب مسکن اديبن در فهيوظ

 خود صراحت به آن قبول و ماه ٦ مدت به ضرورت دوره بر يمبن خاص صورت به يرسم
 آن طبع به و باشد  ميآن فروعات نيهمچن و ياستخدام موارد يتمام به واقف که رفتهيپذ
 حساب هيتسو فرم خودش درخواست با رسانده انيپا به را خدمت هيامر دوره نکهيا از بعد
 محاکم به شده ارائـه و پـرونده در مـوجود مـدارک برابر را خود حقوق و وحق امضاء ار

 نيا با که است کرده اخـذ را خود خدمت انيپا کارت آن رويپ و نموده افتيدر ييقضا
 فوق حاتيتوض به تيعنا با أتيه آن از هذايعل. ندارد استماع تيقابل خواهان يدعوا وصف
 بر يمبن را ستهيشا حکم صدور و يدگيرس يتقاضا شده، ارائه رکمدا و ليدال و االشعار

  ».استدعاست مورد خواهان يقانون ريغ يادعا رد
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٦/٦/١٣٩٧ 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 اب يبررس و بحث

  
  عمومي هيأت يرأ

 خدمت بر عالوه خدمت تعهد دوره کاهش بر ناظر اعتراض مورد نامه نکهيا به نظر
 ريغ يدستگاههـا در ضرورت دوره خـدمت انجام يبـرا فهيوظ کارکنان ضرورت دوره
 يعموم فهيوظ خدمت قانون از يوادم اصالح قانون ٦٦ ماده الف بند مـوضوع ينظام

 تعهد اخذ قانون، در فهيوظ کارکنان از ليقب نيا خصوص در و است ١٣٩٠ سال مصوب
 کي از خدمت تعهد کاهش اعالم نيبنابرا است، نشده بيني پيش يقانون خدمت بر مازاد
 نقانو با ضرورت دوره بر مازاد خدمت تعهد اخذ اساساً نکهيا لحاظ به ماه شش به سال
 وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢ ماده ١ بند به مستند ندارد، انطباق
 يمعن به نامه نيا ابطال است يهيبد. شود  ميابطال ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت

  .ستين سال کي زانيم به خدمت تعهد نييتع
  ياشراق يعل يمرتض ي ـادار عدالت وانيد ييقضا معاون

                                                         
  ٢٤/٢/١٣٩٧                                                                        ٩٦/۹۷۶/هـ شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

مورخ  ١٣٧٤ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ه از رأي هيأتيك نسخ
  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٦/٦/١٣٩۷

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

  ٩٦/٩٧٦ :پرونده کالسه       ١٣٧٤: دادنامه شماره       ٦/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  يده نقره يباقر افسانه خانم :يشاك
 نيشاغل يليتحص مدارک رشيپذ دستورالعمل ابطال :خواسته و تيشکا موضوع

   يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت ٢٢/٤/١٣٩٣ مصوب رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه
 مدارک رشيپذ دستورالعمل ابطال يتدادخواس موجب به يشاک :کار گردش

 علوم، وزارت ٢٢/٤/١٣٩٣ مصوب رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه نيشاغل يليتحص
  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را يفناور و قاتيتحق

  يادار عدالت وانيد محترم استير«
  کميعل سالم
 رشته ارشد يکارشناس يليتحص مدرک يدارا نجانبيا رساند  مياستحضار به احتراماً

 مدرک شدن لحاظ جهت است ذکر به الزم. باشم  مينور اميپ دانشگاه از يدولت تيريمد
 را التيتحص انيپا موقت نامهيگواه ٣/١٠/١٣٩٣ خيتار در يليالتحص فارغ از پس يليتحص
ه دفرمودنـ شانيا اما نمودم ارائه رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه به  ١٦ ريز معـدل ليدل ـب
ا ـرتيمغا و  توانند  نميپژوهشگاه نيشاغل يليتحص مدرک رشيپذ دستورالعمل ٢ مـاده ـب

  .نمودند يخوددار آن احتساب و رشيپذ از و کنند لحاظ را نجانبيا يليتحص مدرک
 و دهيگرد بيتصو ١٥/٤/١٣٩٣ مورخ در الذکر فوق دستورالعمل نکهيا به توجه با اکنون

 يبرا دستورالعمل نيا شدن يياجرا لذا شدم ليالتحص فارغ ٣١/٦/١٣٩٣ خيتار در زين نبنجايا
 شدن يياجرا خواهان پژوهشگاه در مربوطه رانيمد اگر که چرا دينما  نمييقانون و يشرع بنده

 معدل شيافزا اي اصالح اي کسب يبرا يمحل که کنند اجرا و اعالم يزمان ديبا اند مي بوده امر نيا
 مستند و موجه ادله فاقد اشاره مورد دستورالعمل است ذکر انيشا ضمناً. باشد داشته وجود
 با نيبنابرا است، نشده اشاره معدل شرط با رابطه در قانون يکجا چيه در و باشد  مييقانون
 مواد وفق نجانبيا حقه حقوق عييتض از يريجلوگ جهت خواهشمندم مطروحه موارد به تيعنا
  ».دييفرما مبذول را يمقتض دستورات يادار عدالت وانيد قانون ١١ و ١٠

  :است ريز قرار به اعتراض مورد دستورالعمل متن
  رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه نيشاغل يليتحص مدارک رشيپذ دستورالعمل«

 يتصد مورد شغل با بودن مرتبط به مشروط کارکنان يليتحص مدرک ارتقاء: ١ماده
  .شد خواهد داده ارجاع يياجرا أتيه به يبررس جهت بوطهمر ريمد  تأييداز پس و

  :باشد  ميليذ شرح به يياجرا أتيه در مدرک رشيپذ جهت احراز طيشرا: ٢ماده
 دلـمع شرط بدون رـمعتب ياـدانشگاهه از طـمرتب يـکاردان يلـيتحص مدارک ـ

  .شود  ميرفتهيپذ
 ارشد يارشناسک مدرک و است يکارشناس مقطع يليتحص مدرک رشيپذ سقف ـ 

 شغل در باالتر مدرک به ازين بر يمبن مربوطه ريمد توسط يهيتوج گزارش ارائه شرط با
  .است يبررس قابل يتصد مورد

  کشور از خارج و داخل معتبر يدانشگاهها از يکي از ليتحص از فراغت ـ 
  :باشد  ميليذ شرح به يليتحص مدارک رشيپذ يبرا کل معدل حداقل ـ 
  

  کارشناسي ارشد  ناسيکارش  دانشگاه
  ٥/١٤  ١٣  سراسري

  ١٦  ١٥  پيام نور و آزاد اسالمي
  ١٧  ١٦   کاربردي و غير انتفاعيـعلمي 
  يياجرا أتيه توسط مثبته مدارک ـ تأييد
. گردد ارائه پژوهشگاه به مدرک اخذ سال در الزاماً ستيبا  مييليتحص مدرک: ٣ماده

 ارائه سال يابتدا از مدرک ارتقاء قرارداد اي حکم صدور ، تأييدصورت در صورت نيا ريغ در
  .شد خواهد انجام يليالتحص فارغ سال به توجه بدون و يليتحص مدرک

 و سابق امور انجام به موظف يليتحص مدرک ارتقاء صورت در کارکنان هيکل: ٤ماده
 يادار تخلف مذکور امور انجام از امتناع و بوده خود ريمد جانب از محوله امور هيکل
  .شد خواهد سوبمح

 گونه چيه پژوهشگاه کارکنان، توسط يدکتر يليتحص مدرک ارائه صورت در: ٥ماده
 يعلم أتيه به يعلم أتيه ريغ ياعضا تيوضع ليتبد و مدرک رشيپذ قبال در يتعهد

  .گرفت خواهد صورت يعلم أتيه ياعضا جذب ضوابط اساس بر امر نيا و داشت نخواهد
 و مطرح پژوهشگاه يياجرا أتيه جلسه در ١٥/٤/١٣٩٣ خيتار در دستورالعمل نيا
  ».گرفت قرار بيتصو مورد

 بود، شده ارسال يشاک يبرا يعموم أتيه دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در
 أتيه امور کل اداره دفتر  ثبت ٤/٩/١٣٩٦ ـ ١٧٢٨ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو

  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و يعموم

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٤٤٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ۲/٨/١٣٩٧روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٦صفحه 

 کالسه نقص رفع هياخطار خصوص در يده نقره يباقر افسانه نجانبيا احتراماً«
 اعالم بر يمبن ١٤/٨/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٣٨٥ پرونده شماره به ٩٦/١٠١٧ پرونده

  :رساند  مياستحضار به الًيذ قانون، کدام با مصوبه داشتن رتيمغا
 ساعات در کشور کارگزاران ليتحص ادامه تيممنوع قانون واحده ماده ١ تبصرهـ ١

  .ياسالم يشورا مجلس ١٤/١٠/١٣٧٢ مصوب يادار
 کارگزاران ليتحص ادامه تيممنوع الذکر فوق قانون يياجرا نامه آيين ٢ مادهـ ٢
  .١٨/٤/١٣٧٣ ـ هـ١٣١ت/١٦٨٨٤ شماره به ١٢/٤/١٣٧٣ مورخ يادار ساعات در يکشور

 ياستخدام نامه آيين يتوانمندساز و عملکرد يابيارز هفتم فصل ٤٩ ماده ٢ تبصرهـ ٣
 و مصوبه از کي چيه در رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه يعلم أتيه ريغ ياعضا

 معدل شرط به منوط را ارشد يکارشناس يليتحص مدرک يقبول مجوز که فوق يقانونها
  ».ندارم ييادعا شرع خالف نظر از ضمناً .اند ننموده اعالم ١٦ يباال

 يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت يحقوق دفتر رکليمد مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٢٧/٩/١٣٩٦ـ ٢٢١٩٩٦/٧٥/٧ شماره حهيال موجب به

  يعموم أتيه محترم دفتر ريمد«
  احترام و سالم با

 يده نقره يباقر افسانه خانم تيشکا خصوص در ٩٦/٩٧٦ کالسه پرونده به عطف
 ابطال خواسته به رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه و متبوع وزارت تيطرف به

  :رساند  مياستحضار به شده ادي پژوهشگاه در يشاغل يليتحص مدرک رشيپذ دستورالعمل
 قاتيتحق علوم، وزارت التيتشک و فيوظا اهداف، قانون ١٠ ماده مطابق نکهيا به نظر

 مستقل يحقوق تيشخص يدارا يقاتيتحق و يعال آموزش موسسات و دانشگاهها يفناور و
 ديبا  ميمذکور موسسات و دانشگاه اقدامات با رابطه در ييدعوا هرگونه طرح لذا هستند
 قانون ٥٣ ماده پ بند به تيعنا با لذا. رديگ صورت شده ادي مراجع تيطرف به صرفاً
  ».تتقاضاس مورد مطروحه تيشکا رد يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک

 ـ ١٨٨٢٦ شماره حهيال موجب به زين رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه سيرئ
  :که است کرده اعالم ١٦/١١/١٣٩٦

 پرونده شماره با ١٨/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٦/٩٧٦ کالسه پرونده خصوص در احتراماً«
 يمبن يده نقره يباقر افسانه خانم سرکار تيشکا با ارتباط در ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٣٨٦

 يدگيرس تحت أتيه آن در  که پژوهشگاه يليتحص مدرک رشيپذ ورالعملدست ابطال بر
 يپژوهش موسسات از رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه: رساند  مياستحضار به است

 يشورا مصوب اساسنامه يدارا که باشد  مييفناور و قاتيتحق علوم، وزارت به وابسته
 خود امناء أتيه مصوب ياستخدام مقررات و نيقوان تابع و بوده يعال آموزش گسترش

 أتيه ،يعلم أتيه ريغ ياعضا ياستخدام نامه آيين ١ماده ٨ بند ياجرا در. دينما  ميعمل
 ليتشک نحوه دستورالعمل در مصرح اراتياخت و بيترک با پژوهشگاه يانسان منابع يياجرا
 يواردم ياجرا آن فيوظا از يکي که شد ليتشک يانسان منابع يياجرا أتيه فيوظا و

  .گردد  ميارجاع امناء أتيه يسو از يانسان منابع تيريمد حوزه در که است
 از پس ١٣٩٢ سال در يباقر افسانه خانم سرکار يکارشناس مدرک اساس نيا بر
 گرفت قرار أتيه موافقت مورد آراء اتفاق به ٣٠/٢/١٣٩٢ مورخ يياجرا أتيه در طرح

. ديگرد اعالم پژوهشگاه يياجرا أتيه از وزمج کسب به منوط نامبرده ليتحص ادامه کنيل
 ،يقبل مدرک اعمال از سال کي فاصله به ارشد يکارشناس مدرک ارائه با ١٣٩٣ سال در
 عدم ليدل به يليتحص مدرک رشيپذ دستورالعمل استناد به پژوهشگاه يياجرا أتيه

 چند هر نگرفت قرار رشيپذ مورد نامبرده مدرک) ١٦ (الزم معدل نصاب حد کسب
 يياجرا و ابالغ هايمشارال ليتحص به اشتغال طول در يليتحص مدرک رشيپذ دستورالعمل

 و تيريمد سازمان ٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١ شماره بخشنامه استناد به کنيول بود دهيگرد
 يليتحص مدرک بود دهيرس پژوهشگاه امناء أتيه  تأييدبه که کشور ريزي برنامه

 نداشت وجود يقانون فيتکل و بود گرفته قرار رشيپذ ردمو بار کي يبرا نامبرده يکارشناس
 نامبرده دهد، قرار رشيپذ مورد را باالتر يليتحص مدرک تا باشد شده مکلف پژوهشگاه که
 و شغل احراز طيشرا در شده بيني پيش مقطع و رشته به توجه با ليتحص به شروع از قبل

 جلب را خود ليتحص ادامه با را گاهدست يکتب موافقت يليتحص باالتر سطح به دستگاه ازين
 ريمـد موافقت عـدم ،يياجـرا أتيه از ليتحص ادامـه مجوز کسب عـدم بود ننموده
 از مندي بهره امکان عمالً شانيا خدمت  انيپا به شدن کينزد نيهمچن و مربوطه
 يکارمند هر يعلم ارتقاء و ليتحص ادامه رو نيا از ساخت  نميفراهم را شانيا يمهارتها

 دستگاه امناء أتيه مصوب يياجرا أتيه ضوابط و مقررات تابع صرفاً خدمت نيح در
 لذا است نشده عمل هايمشارال توسط شکل نيبد که بود خواهد ريپذ امکان متبوع

 مصوبه نکهيا به تيعنا با ضمناً. دييفرما صادر را نامبرده تيشکا رد به حکم است خواهشمند
 شماره بخشنامه به مستند پژوهشگاه نيا يامنا أتيه ٢٧/١١/١٣٩٤ ـ ٢٥٤٦٢٤/١٥ شماره

 مذکور مصوبه ابطال باشد  ميريزي برنامه و تيريمد سازمان ٢٤/١٢/١٣٩٣ـ ١٧٠٠٦١
  ».باشد  ميممکن ريغ الذکر فوق بخشنامه خصوص در نظر اعالم و يبررس بدون

 نيونمعا و سيرئ حضور با ٦/٦/١٣٩٧ 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
 يليتحص مدرک رشيپذ ثيح از تيشکا مورد جدول در نکهيا به نظر
 مختلف يدانشگاهها از صادره مدارک نيب مستخدم ارتقاء يبرا دانشگاهها

 موصوف، يدانشگاهها هيکل بودن معتبر به توجه با و است شده ضيتبع اعمال
 اعمال جهت به ياساس قانون سوم اصل ٩ بند حکم با تيشکا مورد جدول

 ٩/١١/١٣٨٦ ـ ١٣٠٦ و ١١/٤/١٣٨٥ ـ ٢١٠ شماره آراء مدلول و ناروا ضيتبع
 ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ ريمغا يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ٨٨ ماده و ١٢
 عدالت وانيد شعبه به يشاک يمورد خواسته به يدگيرس. شود  ميابطال ١٣٩٢

  .شود  ميارجاع يادار
  ياشراق يعل يمرتض ي ـادار عدالت وانيد ييقضا معاون

                                                         
  ٢٤/٦/١٣٩٧                                                                         ٩٧/۸۲۴هـ شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت
  با سالم

مورخ  ١٣٧٥ عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه أي هيأتيك نسخه از ر
دادرسي ديوان عدالت   قانون تشكيالت و آيين١٣اعمال ماده «: با موضوع ٦/٦/١٣٩۷

 هيأت عمومي و تسري ٢٢/١٢/١٣٩٦ـ١٢٨٩ نسبت به رأي شماره ١٣٩٢اداري مصوب 
نامه رسمي به پيوست جهت درج در روز» .ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن

  .گردد ارسال مي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٧/٨٢٤: پرونده کالسه        ١٣٧٥: دادنامه شماره      ٦/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  يحامد يمهد يآقا :يشاك

 نييآ و التيتشک قانون ١٣ ماده اعمال  درخواست :خواسته و تيشکا موضوع
 ٢٢/١٢/١٣٩٦ ـ ١٢٨٩ شماره يرأ به نسبت ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس

  آن بيتصو زمان به شده ابطال مصوبه ابطال يتسر و يعموم أتيه
 ـ ١٢٨٩ شماره دادنامه موجب به و يحامد يمهد يآقا تيشکا باـ ١ :کار گردش

 ٣٠/٣/١٣٩٥ ـ ١٠٥٠٩٠/٩٥ شماره بخشنامه يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٢/١٢/١٣٩٦
  .است شده ابطال رانيا سالمت مهيب سازمان
 شماره بخشنامه ابطال يدادخواست موجب به يحامد يمهد يآقا متعاقباًـ ٢

 ياجرا در و بيتصو خيتار از را رانيا سالمت مهيب سازمان ٣٠/٣/١٣٩٥ ـ ١٠٥٠٩٠/٩٥
  .کند  ميدرخواست يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٣ هماد

 و يعموم أتيه جلسات اداره نامه آيين ٣٥ ماده دوم فراز ياجرا در پروندهـ ٣
 شد ارجاع يادار عدالت وانيد يفرهنگ يپژوهش يتخصص أتيه به بدواً يتخصص يأتهايه
 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه کار دستور در پرونده أت،يه آن هينظر وصول از پس و

  .گرفت قرار
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٦/٦/١٣٩٧ 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 يعموم أتيه ٢٢/١٢/١٣٩٦ ـ ١٢٨٩ شماره يرأ در نکهيا به نظر
 است، شده ابطال رانيا سالمت مهيب ٣٠/٣/١٣٩٥ ـ ١٠٥٠٩٠/٩٥ شماره بخشنامه يادار
 قانون ١٣ ماده ياجرا در و يحامد يمهد يآقا درخواست لحاظ با يعموم أتيه

 ٣٥ ماده دوم فراز و ١٣٩٢ سال مصوب يادار تعدال وانيد يدادرس نييآ و التيتشک
 عييتض از يريجلوگ منظور به و يتخصص يأتهايه و يعموم أتيه جلسات اداره نامه آيين
 مذکور مصوبه بيتصو خيتار از شده باطل مصوبه ابطال يتسر به يرأ اشخاص حقوق
  .شود  مياعالم و صادر

  يقاشرا يعل يمرتض ي ـادار عدالت وانيد ييقضا معاون
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