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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

 هاي ابطال قسمتهايي از تعرفه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠١رأي شماره 
  ١  هرشوراي اسالمي شهر کمال ش  ٣/٢/١٣٩٨  شهر  شوراي اسالمي شهر كمال١٣٩٥ و ١٣٩١سالهاي 

  ابطال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢١٠٧ الي ٢١٠٤هاي  رأي شماره
 مربوط  قانون اصالح برخي از مواد قانون٤ ماده ٢نامه نحوه اجراي تبصره   آيين٣ و ٥ـ ٣بندهاي 

  ١٣٦٧به مقررات امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 
  ٧  اشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهد  ٧/١٢/١٣٩٧

   ٢٨ تعرفه شماره ٦ابطال رديف :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٨رأي شماره 
  ١١  شوراي اسالمي شهر گراش  ١٧/٢/١٣٩٨   شوراي اسالمي شهر گراش١٣٩٦ سال  و بهاي خدمات عوارضدفترچه

  بخشنامه» ب«ابطال بند  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢/٣١رأي شماره 
 حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه ٢/٤٥ شماره 

  مستمري بازنشستگان جانبازان و آزادگان
  ١٣  سازمان تأمين اجتماعي  ٢٤/٢/١٣٩٨

  
  
  
  
  

  ١٧/٢/١٣٩٨                                                                        ٩٦٠٠٨٨٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يس هيأتير

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

هاي  ابطال قسمتهايي از تعرفه«:  با موضوع٣/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٠١
جهت درج در روزنامه رسمي » شهر  شوراي اسالمي شهر كمال١٣٩٥ و ١٣٩١سالهاي 

  .گردد به پيوست ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٩٦/٨٨٢: شماره پرونده        ١٠١:  شماره دادنامه       ٣/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  عدالت اداري هيأت عمومي ديوان :مرجع رسيدگي
   آقاي محمدعلي جمشيدي پنجکي با وکالت آقاي برومند حسيني:شاکي

 تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر ٣بند ) ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
  در خصوص عوارض مازاد بر تراکم١٣٩٥ و ١٣٩١شهر در سالهاي  کمال

 ١٣٩٥ و ١٣٩١شهر در سالهاي   تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کمال٥بند ) ٢
   در خصوص عوارض حذف پارکينگ

 ١٣٩٥ و ١٣٩١شهر در سالهاي   تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کمال٧بند ) ٣
   در خصوص عوارض تفکيک عرصه و اعياني در کاربريهاي مختلف

 ١٣٩١ شهر در سال  اسالمي شهر کمال تعرفه عوارض شوراي ١٢بند ) ب(رديف ) ٤
   در خصوص عوارض ابقاي ساختمان

شهر در   تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کمال١٢بند ) ١/١٢(و ) د(رديف ) ٥
    در خصوص عوارض ابقاي ساختمان١٣٩٥ و ١٣٩١سالهاي 
 ١٣٩٥ و ١٣٩١ تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کمال شهر در سالهاي ١٣بند ) ٦

    عوارض حق النظاره مهندسين ناظردر خصوص
 ١٣٩٥ و ١٣٩١شهر در سالهاي   تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر کمال١٦بند ) ٧

   در خصوص عوارض فضاي سبز شوراي اسالمي شهر کمال شهر
 آقاي برومند حسيني به وکالت از آقاي محمدعلي جمشيدي به موجب :کار گردش 

 شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩١ را از تعرفه عوارض سالهاي الذکر هاي فوق ابطال تعرفه دادخواستي
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که اسالمي شهر کمال شهر

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

، ٤٩٥٢٦، ٤٥٢٣٩هاي فروش شماره  احتراماً موکل اينجانب به موجب وکالتنامه
  ١٣٧پالک ثبتي  دانگ يک قطعه زمين از ٦ مبادرت به خريد ٢٤٦٠٠، ٢٠٢٩٩، ٢١٥٨١
  ١٩/١/١٣٩٣  و در تاريخنمايد  ميشهر کرج واقع در کمال ٣٨٥فرعي قطعه  ١١١٢ از اصلي

 ١٣٩٨  مرداد ماهسيزدهم شنبهيك
 

  ٢١٦٦٧ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٥( 
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 نموده و ٤٦١/٢٠/٩٣و از طريق وکالتهاي فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختماني شماره 
 مطرح و به موجب رأي ١٠٠نهايتاً به علت تخلفات ساختماني موضوع در کميسيون ماده 

 ميليون تومان ٧١٥ به پرداخت مبلغ ٢٧/٢/١٣٩٤ون تجديدنظر مورخ قطعي کميسي
 از سوي واحد درآمد شهرداري به عنوان عوارض ٣١/٤/١٣٩٤محکوم و متعاقباً و در تاريخ 

بايد عالوه بر پرداخت جريمه فوق  گردد که موکل مي بعد از کميسيون برگي تنظيم مي
ر به عنوان عوارض بعد از کميسيون اعم  ميليون تومان ديگ١٨٥مبلغي حدوداً نزديک به 

النظاره فضاي سبز و ايمني  از مسکوني، تجاري، پذيره، تفکيک، بالکن و پيش آمدگي، حق
  :شرح شکواييه قسمت اول .ساختمان پرداخت نمايد

قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همان گونه که مستحضريد در خصوص  
خالف پروانه، مغاير با اصول فني و شهرسازي، ايمني و تخلفات ساختماني و انجام اقدامات 

بايد رأي به اخذ جريمه يا اعاده   قانون شهرداري مشخص و مي١٠٠بهداشتي تکليف در ماده 
داده شود اما ) بدوي و تجديدنظر (١٠٠به وضع سابق آن هم توسط کميسيون ماده 

لک عالوه بر پرداخت جرايم، متأسفانه در چند سال اخير شاهد اين موضوع بوده ايم که ما
موجب مصوبات شوراي شهر ملزم به پرداخت عوارض بعد از  از طرف شهرداري و به

مصوبات مذکور خالف قوانين آمره بوده چرا که به موجب  گردد در حالي که کميسيون مي
 شوراهاي اسالمي و انتساب شهرداران، شوراهاي شهر حق تصويب نرخ ٧١ ماده ٢٦بند 

ئه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته را دارد به همين جهت به موجب خدمات ارا
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨دادنامه شماره 

 ١٠٠چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخيص داده شده و از آنجا که به موجب ماده 
از انجام تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند اند که  قانون شهرداري، شهرداريها مکلف شده

 ارجاع دهند و بدين نحو قانونگذار از ارائه هر نوع ١٠٠و موضوع را به کميسيون ماده 
خدماتي توسط شهرداري به تخلفات ساختماني ممانعت نموده و از طرفي نيز اصوالً 

باشد و مضافاً دهد که مستحق دريافت عوارض  شهرداري خدماتي در اين زمينه ارائه نمي
الذکر نسبت به آن تعيين تکليف گشته  اينکه موضوع تخلفات ساختماني نيز در ماده فوق

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي هم اخذ هرگونه وجهي خارج از ٤است و در ماده 
چارچوب قانوني را توسط ارگانهاي ذيربط من جمله شهرداريها ممنوع اعالم شده است به 

کرات و در آراي متعدد و مختلف أت عمومي ديوان عدالت اداري به همين جهت هي
شرح ذيل اخذ عوارض بعد از کميسيون را خارج از حدود اختيارات شوراي شهر دانسته  به

  .و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است
، مواد ١ ماده ١٠ در بند ١٣٩١ و ١٣٩٥لذا تعرفه عوارض شهرداري کمال شهر مصوب 

 دفترچه ١ قسمت توضيحات ماده ٣ از هر دو دفترچه و بند ١٦ و ١٣، ١٠، ١٢ ،٨، ٦، ٥، ٣
 نسبت به مصاديق و موارد مربوط به تخلفات ساختماني که در کميسيون ماده ١٣٩٥مصوب 

گردد و به شهرداري اجازه اخذ عوارض بعد از کميسيون را خواهد داد خالف   مطرح مي١٠٠
  .باشد به همين جهت تقاضاي ابطال آن را دارم يقانون و خروج از اختيارات واصله م

 مبني بر ابطال بخشنامه معاون ١٤/٧/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ الي ٣٥٤ـ دادنامه شماره ١ 
شهرسازي و معماري در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغيير کاربري و زيربنا و پذيره 

  .عالوه بر تخلفات ساختماني
ي بر ابطال مصوبه شوراي شهر اردبيل در  مبن١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨ـ دادنامه شماره ٢ 

  خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسري فضاي آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختماني
 مبني بر ابطال مصوبات شوراي شهر بوشهر ١٨/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ـ دادنامه شماره٣ 

  .پارکينگ نسبت به اخذ عوارض کسر
ني بر ابطال مصوب شوراي شهر اردبيل  مب٢٤/٩/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩ـ دادنامه شماره ٤ 

  در خصوص عوارض کسري فضاي آزاد به جهت تخلفات ساختماني
  مبني برابطال مصوبه شوراي شهر شاهرود٢٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٢ ـ دادنامه شماره ٥ 

  در خصوص وضع عوارض کسري پارکينگ به جهت تخلفات ساختماني
 مصوبه شوراي شهر کرج در  مبني بر ابطال١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٢ ـ دادنامه شماره ٦ 

  قسمت وضع کليه عوارض تخلفات ساختماني
 در خصوص ابطال مصوبه ١٧/١١/١٣٩٥ ـ ١٣٥٩ الي ١٣٥٦ـ دادنامه شماره ٧ 

شوراي شهر مالير و تبريز و در قسمت عوارض زير بنا، پذيره، اضافه تراکم، تغيير کاربري، 
  عوارض فضاي سبز و عوارض ايمني

 مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر مالير ١٧/١٢/١٣٩٥ ـ ١٣٥٥ ـ دادنامه شماره ٨ 
در قسمت عوارض پيش آمدگي و بالکن، حق النظاره، عوارض مازاد، تفکيک اعياني و 

  .باشد فضاي سبز ملي ناشي از تخلفات ساختماني و مربوط به بعد از کميسيون مي

 قانون ٥ماده قضات همان گونه که مستحضر هستيد به موجب : قسمت دوم شکواييه
 مجاز به وضع عوارض ١٣٧٥تجميع عوارض شوراهاي اسالمي در چارچوب قانون شورا مصوب 

 قانون شوراها نيز صرفاً صورت ارائه خدمات از سوي ٧١ ماده ٢٦باشند و در بند  محلي مي
شهرداري اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد تفکيک عرصه شهرداريها 

باشند و اين موضوع نيز در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به  هند خدماتي نميارائه د
ـ ٢ مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر شيراز ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ـ دادنامه شماره ١هاي  شماره

ـ دادنامه ٣ مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر گرگان ٢٠/٩/١٣٩١ـ مورخ ٦٣٤دادنامه شماره 
 مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر هشترود همگي نسبت وضع ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ١٣١٢شماره 

 قانون تنظيم مقررات مالي دولت و ٤عوارض تفکيک و افراز عرصه و به جهت مغايرت با ماده 
 قانون شهرداريها نيز ١٠١ ماده ٣خروج شورا از حدود اختيارات باطل شده و از طرفي تبصره 

باشد و استناد  هم در جهت تأمين سرانه عمومي مي متر و آن ٥٠٠در خصوص زمينهاي باالي 
منظور وضع عوارض محمل قانوني ندارد و در خصوص وضع عوارض  به تبصره مذکور به

تفکيک اعيان هم موضع در صالحيت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه هم به موجب ماده 
 لذا شهرداري در اين .گردد  قانون ثبت براساس ارزش معامالتي روز ملک از مالک اخذ مي١٥٠

باشد و از طرفي بين صدور پايان کار و تفکيک اعياني فاصله  دهنده خدماتي نمي مورد ارائه
زماني بوده و اخذ عوارض تفکيک اعيان زمان صدور پايان کار در حالي که هنوز تفکيکي انجام 

عمومي  هيأت ٢٦/٣/١٣٩٥ـ ٩٧نشده غيرموجه است و اين موضوع نيز در دادنامه شماره 
ديوان عدالت اداري تأييد گرديده و مصوب شوراي شهر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفکيک 

 ١٣٩٥ تعرفه عوارض شوراي شهر کمال شهر مصوب ٧عرصه و اعيان ابطال شده است لذا ماده 
  ».باشد و تقاضاي ابطال آن را دارم  نيز خالف قانون و خارج از اختيارات اين شورا مي١٣٩١و 

  :ها در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است فهمتن تعر
  :١٣٩١عوارض مازاد بر تراکم در سال : ٣بند ) الف«
براي محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با : ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز٣

بيني شدن در دفترچه طرح هادي و طرح جامع و  کاربريهاي مختلف که برابر ضوابط پيش
که امالک واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراکم داشته باشند، همچنين در صورتي 

 ٥هنگام پيشنهاد براي تصويب در کميته فني طرحهاي هادي يا کميسيون موضوع ماده 
  :شود قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده مي

S × P × K  
K =باشد هاي مختلف مي  ضريب امالک با کاربري.  
P =يمت منطقه بندي زمين ق  
S =مساحت مربوط به افزايش تراکم   

 با تراکم زياد ٧ و با تراکم متوسط ٤براي واحدهاي مسکوني با تراکم کم  K ضريب
 و ساير ٨ و بناهاي اداري ٩بناهاي صنعتي و کارگاهي   و١٢ ضريب بناهاي تجاري ٨

  . تعريف شده است٣ها نيز  کاربري
عدم تصويب پيشنهاد مذکور توسط مراجع ذيصالح، بديهي است در صورت : تبصره

  .مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مؤدي بايستي مسترد گردد
 به اضافه عوارض بعد از ١٠٠در صورت پرداخت مجموع جريمه ماده : تبصره

 معادل نصف K٢/١ کميسيون به صورت نقد به حساب شهرداري ضريب به صورت
  ».خواهد شدمحاسبه و وصول 

  :١٣٩٥عوارض مازاد بر تراکم در سال : ٣بند «
براي محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربريهاي : ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز٣ 

بيني شدن در دفترچه طرح هادي و طرح جامع و همچنين در  پيش مختلف که برابر ضوابط
ش تراکم داشته باشند، هنگام پيشنهاد براي صورتي که امالک واقع در حوزه شهر نياز به افزاي

 قانون شوراي عالي ٥تصويب در کميته فني طرحهاي هادي يا کميسيون موضوع ماده 
  :شود شهرسازي و معماري عالوه بر عوارض پذيره و پايه از فرمول زير استفاده مي

  بيني شدن در دفترچه طرح هادي و طرح جامع برابر ضوابط پيش) الف
S × P × K  

K =باشد هاي مختلف مي  ضريب امالک با کاربري.  
P  =قيمت منطقه بندي زمين  
S  =مساحت مربوط به افزايش تراکم  

 با تراکم زياد ٩ و با تراکم متوسط ٥براي واحدهاي مسکوني با تراکم کم  K ضريب
 و ساير ١١ و بناهاي اداري ١٣ و بناهاي صنعتي و کارگاهي ١٧ ضريب بناهاي تجاري ١٠
  ». تعريف شده است٤ها نيز  ريکارب
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  :١٣٩١عوارض حذف پارکينگ در سال : ٥بند ) ب«
که براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي :  ـ عوارض حذف پارکينگ٥

  هنگام صدور پروانه احداث بنا،
 و ٧/٢/١٣٧١ـ ٣٤/٣/٢٣٣١ پارکينگ مطابق دستورالعملهاي شماره  تأمينامکان

 بايست وزارت کشور براي مالکين فراهم نباشد، شهرداري مي ٤/٦/١٣٧١ ـ ٣٤/٣/١/١٠٧٤٠
  .نسبت به وصول عوارض حذف پارکينگ به شرح ذيل عمل نمايد

P × K ×) مترمربع٢٥ ()متراژ يک واحد پارکينگ (  
  .باشند هاي مختلف مي ضريب مربوط به بناهاي با کاربري=  K :در فرمول مذکور

P  =اشدب بندي زمين مي همان قيمت منطقه.  
 و واحدهاي ١٢ و واحدهاي تجاري عدد ٦براي واحدهاي مسکوني عدد  K ضريب

  . تعريف شده است٤ و ساير بناها عدد ٨صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري عدد 
بيني شده در  متراژ مربوط به هر واحد پارکينگ با توجه به ضوابط پيش: ١تبصره

  .شود طرح هادي يا تفصيلي هر شهرداري محاسبه مي
در مواردي که پارکينگ حذف شده در کميسيون ماده صد مشمول جريمه : ٢تبصره

  ».گرديده عوارض حذف پارکينگ محاسبه نخواهد شد
  :١٣٩٥ عوارض حذف پارکينگ در سال ٥بند «
براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي که هنگام :  ـ عوارض حذف پارکينگ٥

ـ ٣٤/٣/٢٣٣١أمين پارکينگ مطابق دستورالعملهاي شماره صدور پروانه احداث بنا، امکان ت
 وزارت کشور براي مالکين فراهم نباشد، شهرداري ٤/٦/١٣٧١ ـ ٣٤/٣/١/١٠٧٤٠ و ٧/٢/١٣٧١

  .بايست نسبت به وصول عوارض حذف پارکينگ به شرح ذيل عمل نمايد مي
P × K  ×)مترمربع٢٥ ()متراژ يک واحد پارکينگ (  

   .باشند هاي مختلف مي ضريب مربوط به بناهاي با کاربري = K :در فرمول مذکور
P =باشد بندي زمين مي  همان قيمت منطقه.  

 و واحدهاي ٥٠ و واحدهاي تجاري عدد ٣٠براي واحدهاي مسکوني عدد  K ضريب
  . تعريف شده است٨ و ساير بناها عدد ٣٦صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري عدد 

بيني شده در  ر واحد پارکينگ با توجه به ضوابط پيشمتراژ مربوط به ه: ١تبصره
  .شود طرح هادي يا تفصيلي هر شهرداري محاسبه مي

در مواردي که پارکينگ حذف شده در کميسيون ماده صد مشمول جريمه : ٢تبصره
  ».گرديده عوارض حذف پارکينگ محاسبه نخواهد شد

  :١٣٩١ختلف در سال عوارض تفکيک عرصه و اعياني در کاربريهاي م: ٧بند ) ج«
با کاربريهاي مختلف با  :براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه امالک مجاز: ١/٧

  :شود تقاضاي مالک و با رعايت ضوابط فني و شهرسازي از فرمول ذيل استفاده مي
  K ×p  × S  →  ضريب× مساحت × اي  قيمت منطقه

  :ضريب براي اراضي با کاربريهاي مختلف عبارتند از
  %١٢٠= تجاري  % ٣٠= ا تراکم کم مسکوني ب

  %٥٠= اداري  %٥٠= مسکوني با تراکم متوسط 
  %١٠٠= صنعتي و مشاغل مزاحم شهري  %٧٠= مسکوني با تراکم ويژه 

  %٢٠= ساير موارد  %١٠= کشاورزي و باغات 
  :امالک غيرمجاز) تبديل واحد(براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه و اعيان : ٢/٧
 ١٣٩٠ شهرداريها که در سال ١٠١ قانون اصالح ماده ٣به تبصره با توجه  :١تبصره 

تواند براي تأمين سرانه  تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و مطابق آن شهرداري مي به
از پانصد مترمربع داراي سند ششدانگ  فضاي عمومي و خدماتي در اراضي با مساحت بيشتر

راضي را در اثر تفکيک و افراز دريافت نمايد يا از باقيمانده ا%) ٢٥(تا سقف بيست و پنج درصد 
. قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد

لذا در راستاي اليحه و مجوز اين شهرداري در خصوص صدور پروانه بر روي امالک با سند 
ونهاي ماده صد قانون شهرداريها ، همچنين عرصه بناهاي مطروحه در کميسي)اي قولنامه(عادي 

اند جهت جلوگيري از   اصالحي ثبت که به صورت غيرمجاز تفکيک عرصه نموده١٤٧و ماده 
اتالف وقت و تحميل هزينه کارشناسي معادل نسبي از برآورد کارشناسي با ضريب ارزش 

  .گردد معامالتي دفترچه دارايي به شرح فرمول ذيل محاسبه و وصول مي
ک متناسب با نوع کاربري بر اساس دفترچه هادي يا جامع هر شهر ضوابط تفکي

  .شود توسط واحد فني و شهرسازي شهرداريها تعيين مي
  K ×  P× S  → مساحت عرصه× اي  ارزش منطقه× با متراژ حدنصاب تفکيک ضريب 

  P× S   ×٢ K → مساحت عرصه× اي  ارزش منطقه× زيرحدنصاب تفکيک ضريب 

K  صنعتي و اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل ١٦تجاري ، ٨براي مسکوني ،
 اي  برابر ارزش منطقه١٤، ساير کاربريها و حريم ٦، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ١١و انبار 

  موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي
هاي  هاي آبرساني، گازرساني و دکل اگر يک ملک بر اثر عبور خيابان، لوله: ٢تبصره

به چند قطعه تفکيک گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض برابر تعرفه برق 
  .مجاز محاسبه خواهد شد

در خصوص عرصه امالک تفکيک شده قبل از تأسيس شهرداري که بناي : ٣تبصره
 زمان تأسيس ١٣٧٥سال (محصور منطبق با عکس هوايي در نقشه طرح هادي 

در صورت . شود ه صورت مجاز محاسبه ميموجود باشد عوارض تفکيک ب) شهرداري
 تفکيک مجدد که مغاير با وضعيت فوق و همچنين بدون موافقت شهرداري صورت گيرد،

مجاز تلقي خواهد شد و جهت متراژ بيش از پانصد متر مطابق تبصره يک و کمتر از غير
  ».پانصد متر نصف عوارض مربوطه اخذ خواهد شد

  :١٣٩٥اني در کاربريهاي مختلف در سال عوارض تفکيک عرصه و اعي: ٧بند «
  :براي محاسبه عوارض تفکيک: ١/٧

 ١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداريها که در سال ١٠١ ماده ٣با توجه به تبصره  :١تبصره
  تأمينتواند براي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و مطابق آن شهرداري مي

ز پانصد مترمربع داراي سند سرانه عمومي و خدماتي در اراضي با مساحت بيش ا
از باقيمانده اراضي را در اثر تفکيک و افراز %) ٢٥(ششدانگ تا سقف بيست و پنج درصد 

دريافت نمايد يا قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظر کارشناس رسمي 
لذا در راستاي قانون مذکور و مجوز اين شهرداري در خصوص . دادگستري دريافت نمايد

، همچنين عرصه بناهاي مطروحه در )قولنامه(ر پروانه بر روي امالک با سند عادي صدو
 اصالحي ثبت به صورت غيرمجاز تفکيک ١٤٧کميسيونهاي ماده صد شهرداريها و ماده 
  تأمين شهرداري نرسيده است جهت تأييدعرصه شده و صورتمجلس تفکيکي به

السهم آنها براساس برآورد کارشناسي هاي عمومي مورد نياز اين گونه امالک قدر سرانه
معادل آن متناسب با ارزش معامالتي دفترچه دارايي و ضرايب تعيين شده به شرح فرمول 

  .گردد زير محاسبه و وصول مي
ضوابط تفکيک متناسب با نوع کاربري بر اساس دفترچه هادي يا جامع هر شهر 

  .شود توسط واحد فني و شهرسازي شهرداريها تعيين مي
  K ×  P× S → مساحت عرصه× اي  ارزش منطقه× فکيک ضريب ت
در خصوص عرصه امالک تفکيک شده متناسب با بناي محصور منطبق با  :٢تبصره 

تعيين و محاسبه و  K عکس هوايي و نقشه موجود به تفکيک سالهاي مورد اشاره ضريب
  .وصول خواهد شد

  :١٣٧٥ـ قبل از تأسيس شهرداري سال شهريور ١ 
K صنعتي و اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و ١٠، تجاري ٥ مسکوني براي ،

 برابر ارزش ٩، ساير کاربريها و حريم ٤، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ٨نقل و انبار 
   اي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي منطقه
  :١٣٨٥ تا پايان ١٣٧٥از شهريور ـ ٢ 

K  اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و ، صنعتي و ٢٠، تجاري ١٠براي مسکوني
 برابر ارزش ١٨، ساير کاربريها و حريم ٨، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ١٤نقل و انبار 

  اي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي منطقه
  :١٣٩٠ تا پايان ١٣٨٦ـ از سال ٣ 

K  صنعتي و اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و ٥٠، تجاري ٢٥براي مسکوني ،
 برابر ٤٣، ساير کاربريها و حريم ٢٠، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ٣٠نقل و انبار 
  اي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي ارزش منطقه

 ١٠١ قانون اصالحي ماده ٣با توجه به حاکميت تبصره :  به بعد١٣٩١ـ از سال ٣ 
 قانون مذکور عمل  مترمربع داراي سند ششدانگ مطابق٥٠٠شهرداريها امالک باالي 

  : مترمربع به شرح ذيل خواهد بود٥٠٠شود و امالک داراي سند ششدانگ زير  مي
K  صنعتي و اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و ٨٠، تجاري ٤٠براي مسکوني ،

 برابر ٧٠، ساير کاربريها و حريم ٣٠، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني ٦٢نقل و انبار 
  رچه امور اقتصادي و دارايياي موضوع دفت ارزش منطقه

هاي  هاي آبرساني، گاز رساني و دکل اگر يک ملک بر اثر عبور خيابان، لوله: ٣تبصره 
) ١(برق به چند قطعه تفکيک گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض برابر بند 

  ». محاسبه خواهد شد٢تبصره 
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  :١٣٩١عوارض ابقاي ساختمان در سال : ١٢بند ) د« 
 برابر عوارض احداث بنا مشابه ٥/١مربوط عالوه بر جرايم، معادل  غير در کاربري:ب

  عوارض صدور پروانه ساخت
در خصوص آن دسته از بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري که بناي غيرمجاز : د

 اند، عوارض متعلقه به ماخذ  منجر به پرداخت جريمه شده١٠٠ و ٩٩برابر آراي کميسيون ماده 
  ».وصول خواهد شد) الف و ب(مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند % ١٠

   :١٣٩١بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري در سال : ١/١٢) ١« 
مجاز احداث گرديده و پرونده آنها قابل طرح در  غيراين قبيل بناها که به صورت 

ين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از باشد و ساکن  نمي١٠٠کميسيون ماده 
در صورت درخواست استعالم از شهرداري جهت . نمايند مزاياي شهروندي استفاده مي

 زمان تأسيس شهرداري ١٣٧٥ تا ١٣٦٦بعد از % ٢٠ معادل ١٣٦٦بناهاي قبل از سال 
ور  قانون مالياتهاي مستقيم مشابه عوارض صد٦٤اي موضوع ماده  ارزش منطقه% ٣٠

مالک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در . پروانه ساخت وصول خواهد شد
  ».باشد شهرداري با نظريه کارشناس رسمي دادگستري مي

  :١٣٩٥عوارض ابقاي ساختمان در سال : ١٢بند ) ١/١٢(و ) د(رديف ) ٢« 
در خصوص آن دسته از بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري که بناي : د
 عوارض اند،  منجر به پرداخت جريمه شده١٠٠ و ٩٩از برابر آراي کميسيون ماده غيرمج

الف و (مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند % ١٠متعلقه به ماخذ 
  .وصول خواهد شد) ب

  :بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري: ١/١٢ 
اث گرديده و پرونده آنها قابل طرح در مجاز احد غيراين قبيل بناها که به صورت 

باشد و ساکنين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از   نمي١٠٠کميسيون ماده 
در صورت درخواست استعالم از شهرداري جهت . نمايند مزاياي شهروندي استفاده مي

 زمان تأسيس شهرداري ١٣٧٥ تا ١٣٦٦بعد از % ٢٠ معادل ١٣٦٦بناهاي قبل از سال 
 قانون مالياتهاي مستقيم مشابه عوارض صدور ٦٤اي موضوع ماده  ارزش منطقه% ٣٠

  .پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد
 ـ مالک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در شهرداري با نظريه کارشناس 

  .باشد رسمي دادگستري مي
 دو مورد از  ـ مالک اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل

گاز تجاري و  ـ آب ـ موارد پروانه کسب اتحاديه صنفي و ساير مراجع ذيصالح قبوض برقي
  ».برگ پرداخت ماليات ساليانه خواهد بود

  :١٣٩١عوارض حق النظاره مهندسين ناظر در سال : ١٣ بند )ه ـ« 
تماني در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساخ

  ».شود نقشه و حق النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي از کل هزينه تهيه% ٥٠به مأخذ 
  :١٣٩٥عوارض حق النظاره مهندسين ناظر در سال : ١٣بند « 
در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني  

  ».شود ره از مهندسين مرتبط اخذ مياز کل هزينه تهيه نقشه و حق النظا% ٥٠به مأخذ 
  :١٣٩١عوارض فضاي سبز در سال : ١٦بند ) و " 
 فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي  تأمينبه منظور حفظ و 

اداري و ساير براي وصول  ـ صنعتي ـتجاري  ـاراضي با کاربريهاي مختلف اعم از مسکوني 
  .شود ور پروانه به شرح ذيل اخذ ميعوارض از مالکين يا متقاضيان صد

بر اساس طرح مصوب (نرخ پيشنهادي براي اراضي با کاربري مسکوني : ١/١٦ 
  )توسعه شهري

H = F × D  ×)B: A( ٢٥%  
A: بناي مفيد و غيرمفيد( متراژ کل بناي صادره(  
B: مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان تهران٢٠ عدد ثابت   
D:طرح هادي(بيني شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر  انه پيش سر (

  .باشد  مي٨عدد ثابت ....... براي شهر 
F: ريال در نظر ٣٠٠٠٠ حداقل هزينه ايجاد يک مترمربع فضاي سبز در شهرها 

  .شود گرفته مي
H: مبلغي است که متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه 

  .بايستي پرداخت نمايد ساختماني مي

نرخ پيشنهادي براي اراضي غيرمسکوني که در اثر راي کميسيونهاي مختلف از  :١تبصره 
 که به کاربري مسکوني تغيير يافته و يا بر اثر ٥قبيل مغايرتهاي اساسي، غيراساسي و ماده 
در  منجر به صدور راي جريمه گرديده است، ١٠٠ساخت و ساز غيرمجاز طي کميسيون ماده 

براي شهرهاي  بيني شده  که سرانه پيش١٥عدد  D موارد فوق در فرمول به جاي پارامتر
براي نمونه در شهري که در طرح هادي مصوب . گردد باشد در فرمول جايگزين مي استان مي

 جايگزين ٣عدد  D باشد به جاي پارامتر  مترمربع مي٣بيني شده  شهر سرانه فضاي سبز پيش
ورتي که موضوع شامل راي تأييد شده کميسيونهاي اعالمي در بند فوق گردد ولي در ص مي

  . در نظر گرفته شود١٥عدد ثابت  D باشد به جاي پارامتر
گردد با  در مواردي که پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي :٢تبصره 

در  D پارامتر مترمربع به عنوان ١٥توجه به معضالت واحدهاي تجاري حداکثر متراژ سرانه 
مجاز  غيرشود و در صورتي که بناء تجاري احداث شده فرمول اعالم شده در نظر گرفته مي

  . اعمال گردد٢باشد بعد از راي کميسيونهاي مربوطه حاصل فرمول با ضريب 
  :احداث فضاي سبز مسکوني و تجاري % ١٠عوارض حذف  ـ٢/١٦
عرصه به فضاي % ١٠صاص مالکين احداث بناي مسکوني و تجاري مکلف به اخت 

باشند در صورتي که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضاي سبز را  سبز مي
  .باشند اجراء و تبديل ننمايد براي يکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جريمه مي

)P٢+  N + M( S ١٠= % A  
M:ي استان  عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يک مترمربع براي کليه شهرها

  . ريال در نظر گرفته شده است٥٠٠٠٠تهران 
N: عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يک متر فضاي سبز که براي کليه شهرهاي 

   ريال در نظر گرفته شده است٥٠٠٠٠استان تهران 
S:باشد  مساحت عرصه کل پالک مي.  
P:باشد اي آن شهر مي  عدد متغير که همان ارزش منطقه.  
A:باشد صول مي مبلغ قابل و.  
  :عرصه کارخانجات و کارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز% ٢٥ ـ عوارض حذف ٣/١٦ 
متقاضيان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههاي صنعتي مکلفند در زمان  

. عرصه را براي فضاي سبز در نقشه مشخص کنند% ٢٥تهيه نقشه احداث بنا، اختصاص 
عرصه برابر نقشه عمل و اجرا % ٢٥ تعهد خود در حد در صورتي که کارخانجات نسبت به

  .گردد ننمايد، براي يکبار به شرح ذيل محاسبه مي
)P↑٢+  N + M( S ٢٥= % A  

M: عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يک مترمربع براي کليه شهرهاي استان 
  . ريال در نظر گرفته شده است٥٠٠٠٠تهران 

N :ال يک متر فضاي سبز که براي کليه شهرهاي عدد ثابت هزينه نگهداري دو س
   ريال در نظر گرفته شده است٥٠٠٠٠استان تهران 

S :باشد مساحت عرصه کل پالک مي.  
P :باشد اي آن شهر مي باالترين ارزش منطقه.  
A :باشد مبلغ قابل وصول مي.  
هاي   به کليه کارخانجات و کارگاه٣/١٦عوارض و جرايم مربوط به بند : تبصره 

  . تسري داشته و شهرداري بايد محاسبه و وصول نمايد١٣٨٢داث شده بعد از سال اح
 در خصوص بناهاي کارگاهي و تجاري از ١٥=  B الزم به توضيح است پارامتر ثابت 

درماني و   ـفرهنگي و مذهبي  ـآموزشي ـتجاري (مجموع کليه سرانه کاربريهاي 
بر اساس ) حمل و نقل و انبار  ـکارگاهي ـتفريحي ورزشي   ـاداري و انتظامي  ـبهداشتي

  ».استخراج گرديده است........... دفترچه طرح هادي 
  :١٣٩٥عوارض فضاي سبز در سال : ١٦بند « 
 فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي  تأمينبه منظور حفظ و 

   اراضي با کاربريهاي مختلف اعم از
داري و ساير براي وصول عوارض از مالکين يا ا ـ صنعتي  ـتجاري  ـمسکوني

  .شود متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ مي
بر اساس طرح مصوب (نرخ پيشنهادي براي اراضي با کاربري مسکوني : ١/١٦ 

  )توسعه شهري
H = F × D  ×)B: A( ٢٥%  
A : مفيد غيربناي مفيد و(متراژ کل بناي صادره(  
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B : نوان متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان البرز متر مربع ع٢٠عدد ثابت  
D :طرح هادي(بيني شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر  سرانه پيش (

  .باشد  مي٨براي شهر کمال شهر عدد ثابت 
F : شود مي  ريال درنظرگرفته٧٠٠٠٠حداقل هزينه ايجاد يک مترمربع فضاي سبز در شهرها.  
H :ت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه مبلغي است که متقاضي باب

  .بايستي پرداخت نمايد ساختماني مي
 نرخ پيشنهادي براي اراضي غيرمسکوني که در اثر راي کميسيونهاي مختلف از قبيل :١تبصره

 که به کاربري مسکوني تغيير يافته و يا بر اثر ساخت و ٥مغايرتهاي اساسي، غيراساسي و ماده 
 منجر به صدور رأي جريمه گرديده است، در موارد فوق ١٠٠ميسيون ماده ساز غيرمجاز طي ک

باشد  بيني شده براي شهرهاي استان مي  که سرانه پيش١٥عدد  D در فرمول به جاي پارامتر
براي نمونه در شهري که در طرح هادي مصوب شهر سرانه . گردد در فرمول جايگزين مي

گردد   جايگزين مي٣عدد  D اشد به جاي پارامترب  مترمربع مي٣بيني شده  فضاي سبز پيش
ولي در صورتي که موضوع شامل رأي تأييد شده کميسيونهاي اعالمي در بند فوق باشد 

  . در نظر گرفته شود١٥عدد ثابت  D  جاي پارامتربه
گردد با  در مواردي که پروانه احداث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي :٢تبصره

در  D  مترمربع به عنوان پارامتر١٥دهاي تجاري حداکثر متراژ سرانه توجه به معضالت واح
مجاز  غيرکه بناء تجاري احداث شده شود و در صورتي فرمول اعالم شده در نظر گرفته مي

  . اعمال گردد٢باشد بعد از رأي کميسيونهاي مربوطه حاصل فرمول با ضريب 
  :ياحداث فضاي سبز مسکوني و تجار% ١٠ عوارض حذفـ٢/١٦

فضاي سبز  عرصه به% ١٠مالکين احداث بناي مسکوني و تجاري مکلف به اختصاص 
فضاي سبز را اجراء و  باشند در صورتي که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به مي

  .باشند تبديل ننمايد براي يکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جريمه مي
)P↑٢+  N + M( S ١٠= % A  

M :ينه اجراي فضاي سبز در يک مترمربع براي کليه شهرهاي استان عدد ثابت هز
  . ريال در نظر گرفته شده است٧٠٠٠٠البرز 

N : عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يک متر فضاي سبز که براي کليه شهرهاي
   ريال در نظر گرفته شده است٧٠٠٠٠استان البرز 

S :باشد مساحت عرصه کل پالک مي.  
P :باشد اي آن شهر مي مان ارزش منطقهعدد متغير که ه.  
A :باشد مبلغ قابل وصول مي.  
  :عرصه کارخانجات و کارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز% ٢٥ ـ عوارض حذف ٣/١٦

متقاضيان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههاي صنعتي مکلفند در زمان تهيه 
در .  نقشه مشخص کنندعرصه را براي فضاي سبز در% ٢٥نقشه احداث بنا، اختصاص 

عرصه برابر نقشه عمل و اجرا % ٢٥صورتي که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 
  .گردد ننمايد، براي يکبار به شرح ذيل محاسبه مي

)P↑٢ + N + M( S ٢٥= % A  
M : عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يک مترمربع براي کليه شهرهاي استان

  .شده است  گرفته ريال در نظر٧٠٠٠٠البرز 
N : عدد ثابت هزينه نگهداري دو سال يک متر فضاي سبز که براي کليه شهرهاي

   ريال در نظر گرفته شده است٧٠٠٠٠استان البرز 
S :باشد مساحت عرصه کل پالک مي.  
P :باشد اي آن شهر مي باالترين ارزش منطقه.  
A :باشد مبلغ قابل وصول مي.  

که هايي   به کليه کارخانجات و کارگاه٣/١٦به بند عوارض و جرايم مربوط : تبصره
بعد از دريافت عدم خالف يا پايان کار نسبت به تغييراتي در بناهاي احداث شده قبلي 

اند تسري داشته و شهرداري بايد نسبت به محاسبه و   اقدام نموده)١٣٨٢بعد از سال (
 در خصوص بناهاي ١٥=  D الزم به توضيح است پارامتر ثابت. وصول آن اقدام نمايد

فرهنگي و   ـآموزشي  ـتجاري(کارگاهي و تجاري از مجموع کليه سرانه کاربريهاي 
حمل و  ـ کارگاهي  ـتفريحي ورزشي ـ اداري و انتظامي  ـدرماني و بهداشتيـ مذهبي 

   ».استخراج گرديده است.... بر اساس دفترچه طرح هادي ) نقل و انبار
  ):تجاري، اداري( عوارض پذيره يک مترمربع از واحدهاي ١الف بند : ١٠/١رديف ) ز«

با ارتفاع و ) تجاري، اداري(الف ـ عوارض پذيره يک مترمربع از واحدهاي : ١٠/١
  :دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح شهري

  توضيحات  اداري  تجاري  طبقات  رديف

  همکف  ١
    

L = طول دهنه به متر  

  زيرزمين  ٢
    

١L  = طول دهنه
  مجاز به متر

  اول  ٣
    

h=طول ارتفاع به متر  

  دوم  ٤
    

٥  
سوم به 
      باال

١h = طول ارتفاع
  مجاز به متر

  

  انباري  ٦
    

٧  
نيم 
      طبقه

دهنه و ارتفاع کمتر از : نکته
ضوابط مجاز مالک عمل 
نخواهد بود و عيناً مطابق 

  .شود  محاسبه مي٩/١جدول 

  
  :رض ديوارکشي عوا٦بند ) ح«

در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با کاربريهاي مختلف شهرداري 
  L×P×h×k .بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد مي

  ضريب امالک با کاربريهاي مختلف=  k :در فرمول مذکور
L =طول ديوارکشي  
h=ء فنس و سيم خاردار ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جز  
p =قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر  

براي اراضي با کاربري مسکوني، تجاري، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و  k ضريب
و براي حريم شهر و حوزه ) ٢(و براي ساير کاربريهاي ضريب يک ) ٤(اداري دو 

  .شود اعمال مي) ٦(استحفاظي سه 
ون پايه با در نظر گرفتن فرمول فوق با در خصوص صدور پروانه فنس بد: ١تبصره

  .ارتفاع يک متر محاسبه و وصول خواهد شد
عوارض ديوارکشي صرفاً به آن قسمت از عرصه که نياز به احداث ديوار دارد : ٢تبصره

  .گيرد تعلق مي
صدور مجوز ديوارکشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي که با : ٣تبصره

اشته باشد و يا کميسيونهاي مقرر در قانون با مورد فوق ضوابط شهرسازي مغايرت ند
  ».موافقت نموده باشند امکان پذير است

  :ها به معابر و خيابانهاي شهر  عوارض پيش آمدگي٨بند ) ط«
اي که با رعايت ضوابط شهرسازي علي الخصوص ارتفاع  براي محاسبه عوارض ابنيه

رون از ملک پيش آمدگي دارند، از مناسب از سطح معبر يا خيابان به طرف فضاي بي
  :شود فرمول ذيل استفاده مي

  » به ازاي هر مترمربعP×S٥ ← اي براي بناهاي مسکوني مفيد پنج برابر قيمت منطقه
   : عوارض ايمني ساختمانها١٠بند ) ي«

به منظور افزايش امکانات ايمني و سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني الزم 
 در موقع صدور پروانه براي يک بار عوارض آتش نشاني از مالک به ماخذ براي ساختمانها

از کل عوارض صدور پروانه دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ايستگاههاي % ٣
  ».شود نشاني و امکانات آن مي آتش

  :١٣٩١سال ) د(و ) ب( عوارض ابقاي ساختمانها به استثناء رديف ١٢بند ) ک«
ر آراي ديوان عدالت اداري جريمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و نظر به اينکه براب

گيرد و ميزان آن توسط  اخذ جريمه به منظور تخلفي است که توسط اشخاص صورت مي
شود و عوارض حقوق قانوني شهرداري بوده که در صورت ابقاء   تعيين مي١٠٠کميسيون ماده 

  .گردد يسيون به شرح ذيل تعيين ميباشد لذا عوارض بعد از کم بنا قابل وصول مي
 درصد عوارض روز احداث بنا ٨٠در کاربري مربوطه عالوه بر جرايم، معادل : الف

  مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
  : ..........ب
سال ابالغ طرح هادي  (١٣٨١در خصوص آن دسته از امالکي که قبل از سال : ج

مشابه عوارض صدور پروانه و % ٦٠خذ اند عوارض ابقاي به ما احداث شده) کمال شهر
  .وصول خواهد شد) الف و ب(تعرفه روز با در نظر گرفتن بند 

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


 ٢١٦٦٧شماره                        WWW.DASTOUR.IR                      ١٣/٥/١٣٩٨نامه رسمي روز                        WWW.RRK.IR                         ٦صفحه 

  » : .........د
  :١٣٩١بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري در سال : ١/١٢) ل«

اين قبيل بناها که به صورت غيرمجاز احداث گرديده و پرونده آنها قابل طرح در 
باشد و ساکنين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از مزاياي  ي نم١٠٠کميسيون ماده 

نمايند در صورت درخواست استعالم از شهرداري جهت بناهاي قبل از  شهروندي استفاده مي
اي  ارزش منطقه% ٣٠ زمان تأسيس شهرداري ١٣٧٥ تا ١٣٦٦بعد از % ٢٠ معادل ١٣٦٦سال 

  .ابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد قانون مالياتهاي مستقيم مش٦٤موضوع ماده 
ـ مالک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در شهرداري يا نظريه کارشناس 

   ».باشد رسمي دادگستري مي
  :١٣٩٥بناهاي احداث شده قبل از تأسيس شهرداري در سال : ١/١٢«

ل طرح در مجاز احداث گرديده و پرونده آنها قاب غيراين قبيل بناها که به صورت
باشد و ساکنين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از   نمي١٠٠کميسيون ماده 

نمايند در صورت درخواست استعالم از شهرداري جهت  مزاياي شهروندي استفاده مي
 زمان تأسيس شهرداري ١٣٧٥ تا ١٣٦٦بعد از % ٢٠ معادل ١٣٦٦بناهاي قبل از سال 

 قانون مالياتهاي مستقيم مشابه عوارض صدور ٦٤اي موضوع ماده  ارزش منطقه% ٣٠
  .پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد

ـ مالک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در شهرداري يا نظريه کارشناس 
  .باشد رسمي دادگستري مي

ـ مالک اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از 
تحاديه صنفي و يا ساير مراجع ذيصالح قبوض برقي ـ آب ـ گاز موارد پروانه کسب ا

  ».تجاري و برگ پرداخت ماليات ساليانه خواهد بود
  :١٣٩١در سال ) تبديل واحد يا اضافه واحد(مجاز  غيرتفکيک اعياني: ٣/٧) م«

 وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد جهت ١٠٠در صورتي که کميسيون ماده 
 قانون ١٠٠ ماده ١١برابر آخرين ارزش معامالتي موضوع تبصره  ٢ و تجاري ٢/١مسکوني 

  ».شهرداري پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد
  :١٣٩٥در سال ) تبديل يا اضافه واحد(مجاز  غيرتفکيک اعياني: ٣/٧«

 وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد جهت ١٠٠در صورتي که کميسيون ماده 
 قانون ١٠٠ ماده ١١ين ارزش معامالتي موضوع تبصره  برابر آخر٤ و تجاري ٢مسکوني 

  ».شهرداري پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد
  :١٣٩٥ در سال ١ قسمت توضيحات بند ٣ رديف )هـ«
 ـ ٤٨ و همچنين دادنامه شماره ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧ـ با توجه به دادنامه شماره ٣

صول جرايم ساختماني به زمان  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از و٣/٢/١٣٨٥
  ».وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي کمال شهر به موجب اليحه  
  : توضيح داده است که١١/٢/١٣٩٧ـ ٢٣٦/٥٣/٩٧شماره 
  مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري« 
  با سالم 
 موضوع پرونده شماره ٢٣/١١/١٣٩٦ـ  ٩٦/٨٨٢احتراماً در ارتباط با نامه شماره  

 در خصوص دادخواست آقاي محمدعلي جمشيدي پنجکي ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٩٢
  : در قسمت١٣٩٥ و ١٣٩١هاي ابطال عوارض شهرداري کمال شهر مصوب  خواسته به

  روج از اختياراتـ اخذ عوارض بعد از کميسيون به جهت مغايرت با قانون و خ١
اخذ عوارض تفکيک عرصه و اعيان به جهت مغايرت با قانون و خروج از اختيارات ـ ٢

  .رساند به استحضار مي
همچنان که اعضاي هيأت عمومي از عنايت به مفاد اعتراض شاکي مالحظه  

 قانون تنظيم بخشي از ٤فرمايند عمده استدالل و استنادات شاکي به مقررات کلي ماده  مي
مقررات مالي که اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانوني را توسط ارگانها از جمله 

باشد، در حالي که بر پايه مراتب همچنان که قضات  شهرداري ممنوع اعالم نموده است مي
استحضار دارند ممنوعيت اخذ وجه توسط شهرداري مشروط به خروج از چارچوب قانوني 

گردد  وضوع شکايت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دريافت ميلذا از آنجا که عوارض م. است
لذا شرط خروج از قانون استنادي شاکي محقق نشده است و نتيجتاً مشروط بر ممنوع 

  ».باشد عليهذا با عنايت به مراتب رسيدگي و رد شکايت شاکي مورد استدعا مي. باشد نمي
وان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي دي ٨٤در اجراي ماده  
ارجاع شد و هيأت  هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري پرونده به ١٣٩٢

 عوارض پذيره يک مترمربع از ١الف بند : ١٠/١مذکور در خصوص خواسته شاکي، رديف 
 عوارض پيش آمدگي به معابر و ٨ عوارض ديوارکشي، بند ٦، بند )تجاري، اداري(واحدهاي 

 عوارض ابقاي ساختمان به ١٢ عوارض ايمني ساختمانها، بند ١٠بانهاي شهر، بند خيا
 ٧ بند ٣/٧، رديف ١٣٩٥ و ١٣٩١در سال ) ١/١٢(و ) د(، ١٣٩١سال ) رديف ب( استثناء

 و همچنين ١٣٩٥ و ١٣٩١در سالهاي ) تبديل واحد يا اضافه واحد(تفکيک اعياني غيرمجاز 
را   از مصوبات شوراي اسالمي شهر کمال شهر١٣٩٥ سال ١ قسمت توضيحات بند ٣رديف 

 قانون تشکيالت ٨٤ و ١٢مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 
 رأي به رد ١٩/١٠/١٣٩٧ـ ٣٣٧و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

م اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت رأي مذکور به علت عد. شکايت شاکي صادر کرده است
  .اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است

  .رسيدگي به ساير بندها در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ٣/٢/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  

 و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 مصوبه مورد شکايت قيد شده عوارض مذکور در هنگام ٣ـ با توجه به اينکه در بند ١
قانون تأسيس  ٥ي يا کميسيون ماده پيشنهاد براي تصويب در کميته فني طرحهاي هاد

شود، هر چند اصل اخذ عوارض مازاد بر  اخذ مي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
تراکم قانوني است، ليکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از 

عوارض سالهاي  تعرفه ٣بنابراين بند . ارسال به مراجع ذيصالح، مغاير با موازين قانوني است
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شوراي اسالمي شهر کمال شهر مستند به بند ١٣٩٥ و ١٣٩١

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض ـ ٢

رکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و  پا تأمينکسري، حذف يا عدم
 تعرفه عوارض ٥خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 

 شوراي اسالمي شهر کمال شهر در مورد عوارض حذف پارکينگ ١٣٩٥ و ١٣٩١سالهاي 
ـ  ٥٧٣  و رأي شماره١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧به داليل مندرج در رأي شماره 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٩/٦/١٣٩٦
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانوني وضع شده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  ديوان عدالت اداري
 عدالت اداري وضع عوارض ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان٣

براي تفکيک اعياني ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از 
 ١٣٩١ تعرفه عوارض سالهاي ٧حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 

 شوراي اسالمي شهر کمال شهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه و اعيان در ١٣٩٥و 
 ـ ٣١٥ به داليل مندرج در رأي شماره ٣/٧اربريهاي مختلف به استثناء رديف ک

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٣/٤/١٣٩٦
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانوني است و مستند به بند 

  .شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  عدالت اداري
 شوراي اسالمي ١٣٩١ تعرفه عوارض سال ١٢ماده ) ب(ـ با توجه به اينکه در بند ٤

 برابر عوارض احداث بنا ٥/١، معادل ١٠٠شهر کمال شهر عالوه بر جرايم کميسيون ماده 
 برابر بيش از ٥/١مشابه عوارض صدور پروانه ساخت تصويب شده است، وضع عوارض معادل 

، ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠يق وضع عوارض مضاعف بوده که آراء شماره عوارض قانوني از مصاد
نيز مؤيد اين   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٢١/١/١٣٩٧ـ ٣١ و ٢٥/٢/١٣٩٧ـ ٣٢٧

لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختيارات قانوني و خالف . باشد معني و مفهوم مي
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ند قانون و مغاير با آراء هيأت عمومي است و مستند به ب

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود  قانون مدني ٤ ـ مطابق ماده ٥

 نظر .ين موضوع اتخاذ شده باشداثر ندارد مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به ا
 شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩١ تعرفه عوارض سالهاي ١/١٢ و ١٢رديف ) د(اينکه مقررات بند  به

اسالمي شهر کمال شهر مبني بر تعيين عوارض ابقاي ساختمان اخذ مبالغي مشابه و عوارض 
صدور پروانه ساخت به نرخ روز نسبت به بناهايي که قبل از تأسيس شهرداري احداث شده 

عطف شده، از اين حيث خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي است نسبت به گذشته 
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قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اسالمي شهر وضع شده است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري

ي وضع عوارض  ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت ادار٦ 
حق النظاره براي مهندسين ناظر و غيره در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون 

 مصوبه شوراي ١٣و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 
اسالمي شهر کمال شهر مبني بر وضع عوارض به ميزان نيم درصد از کل هزينه تهيه 

 به داليل ١٣٩٥ و ١٣٩١ از مهندسين مرتبط از تعرفه عوارض سالهاي نقشه و حق النظاره
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير ١٦/١١/١٣٩٤ ـ ١٢٢٩مندرج در رأي شماره 

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢صوب سال م تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٨٠ ماده ١٦ـ هرچند در بند ٧
 با اصالحات بعدي، تعيين نوع و ميزان ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

قانون  ١٧٤عوارض از اختيارات شوراهاي اسالمي ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده 
به عنوان يک سياست  ١٣٩٠ پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال برنامه

 قرار تأکيدکلي، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در کاربريهاي مختلف مورد 
داده است و اين در حالي است که شوراي اسالمي شهر کمال شهر هنگام صدور پروانه 

از سوي . ز شهري نيز به آن افزوده استساختماني عوارضي تحت عنوان عوارض فضاي سب
قانون گسترش فضاي سبز شهرها و  ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله

بيني نشده است و آراء شماره  هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش اصالحيه
  مؤيد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥٣ و ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٤٦

 شوراي اسالمي ١٣٩٥ و ١٣٩١ تعرفه عوارض سالهاي ١٦بنابراين بند . لب استاين مط
شهر کمال شهر مبني بر عوارض فضاي سبز خالف قانون و خارج از حدود اختيارات 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و مستند به بند  تشخيص مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
   

  ١٣/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠٠٧٦٨رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يس هيأتري

  مبا سال
هاي  يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه

:  با موضوع٧/١٢/١٣٩٧  مورخ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢١٠٧ الي ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢١٠٤
 قانون اصالح برخي از ٤ ماده ٢نامه نحوه اجراي تبصره   آيين٣ و ٥ـ ٣ابطال بندهاي «

 و مواد خوردني و آشاميدني مصوب مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣٦٧سال 

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

  ٢١٠٧ الي ٢١٠٤: شماره دادنامه         ٧/١٢/١٣٩٧: تاريخ دادنامه
  ٩٦/٧٦٦، ٩٦/٧٦٨، ٩٦/١١٣٠، ٩٦/١١٣١: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 خانمها نسيم فروزنده شهرکي، طناز سرمدي، فاطمه صبوري و فرزانه :شاکيان

  دانشور به وکالت از آقاي احمد منبتي
نامه نحوه اجراي   از آيين٣ و ٥ـ ٣ ابطال بندهاي :موضوع شکايت و خواسته

 مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي و  قانون اصالح برخي از٤ ماده ٢تبصره 
  ١٣٦٧مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 

 از ٣ و ٥ـ ٣ابطال بندهاي  هايي با مضمون واحد  شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار 
 قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط به مقررات امور ٤ ماده ٢نامه نحوه اجراي تبصره  آيين
  :اند که را خواستار شده و اعالم کرده ١٣٦٧کي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال پزش

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم 
رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اخيراً مستند  احتراماً به استحضار مي 

ويي و مواد خوردني و آشاميدني  قانون مربوط به مقررات پزشکي، دار٦ ماده ٢ تبصره به

با نقض ضوابط و مقررات قانوني و اسنـاد باالدستي اقـدام بـه ) ٢٣/١/١٣٦٧اصالحي (
قانون اصالح  ٤ ماده٢آخرين نحوه اجراي تبصره«تحت عنوان اي  نامه تهيه و تصويب آيين

 »١٣٦٧وب برخي از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکي و دارويي و مواد خوراکي مص
نامه مذکور را به طريق   نموده و در اقدامي عجوالنه و بدون اينکه آيين٣/٢/١٣٩٦در مورخ 

در خصوص فراخوان پذيرش دوره اي  قانوني ابالغ نمايد در سايت وزارتخانه اطالعيه
نامه تصويبي بنا به داليل و  از آنجا که آيين. است تکميلي علوم آزمايشگاهي منتشر نموده

باشد و به تبع آن   ميگردد، مغاير با ضوابط قانوني  ميتي که به شرح آتي اعالممستندا
 فاقد صالحيت اند، تعداد زيادي از کساني که وفق فراخوان منتشره اقدام به ثبت نام نموده

علمي و تخصصي هستند و برگزاري امتحان موضوع فراخوان موجب ورود افرادي با 
گردد و سالمتي شهروندان را به طور   ميت جامعهمرتبط به عرصه سالم غيرتخصصهاي

نمايد از طرف ديگر موجب دلسردي پزشکان   ميجدي با خطر غيرقابل جبران مواجه
گردد، لذا بدواً تقاضاي صدور   ميجوان براي ادامه تحصيل در رشته بسيار مشکل پاتولوژي

جلوگيري از ثبت نام و نامه مورد اعتراض و  دستور موقت دائر بر جلوگيري از اجراي آيين
  .نامه مورد اعتراض را دارد برگزاري امتحان و سپس ابطال آيين

  : تقاضاي صدور دستور موقت مؤيدداليل: بخش اول
نامه و برگزاري امتحان موجب ورود افراد غيرپزشک و  بنا به شرح آتي اجراي اين آيين

عنوان  شود و به ي ميفاقد مدرک طب عمومي به عرصه مهم و حياتي تخصص باليني پزشک
شود کسي که داراي کارشناسي و کارشناسي ارشد حشره شناسي و پي اچ دي  مثال باعث مي

هاي آزمايشگاهي از جمله خون شناسي،   سال تمام حيطه٢ايمونولوژي هست ظرف مدت 
شناسي، ميکروب شناسي و بيوشيمي را آموزش ببيند و آزمايشگاه که محل تشخيص  انگل

بدون شک و ترديد موجب افت شديد کيفيت آزمايش و . نسان است را اداره نمايدبيماريهاي ا
هاي مختلف پزشکي و اختالف در روند ارتباط موثر کلينيک  افزايش تجويزهاي اشتباه در حوزه

و پاراکلينيک تشخيص و درمان شده و از اين رهگذر سالمتي و جان مردم به خطر خواهد 
د تمامي انجمنهاي تخصصي و سازمانهاي نظام پزشکي سراسر اين موضوع مورد تأيي. افتاد

باشد که  کشور و همچنين کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي نيز مي
اند اجراي آن را متوقف کنند مضافاً اينکه فراخوان برگزاري  مکاتبات عديده از وزير خواسته طي

به خاطر ورود غيرپزشک )  نفر٣٥٠(ر امتحان موجب دلسردي کليه رزيدنتهاي پاتولوژي کشو
به عرصه مسئوليت فني آزمايشگاه تشخيص طبي شده است و ادامه اين روند موجب تقليل 
تقاضا براي ادامه تحصيل در رشته بسيار سخت و حساس پاتولوژي و نتيجتاً کاهش متخصص 

ي ديوان عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرس٣٤لذا مستفاد از ماده . در اين بخش خواهد شد
عنه و  نامه معترض اداري بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي آيين

  .همچنين جلوگيري از برگزاري امتحان مورد تقاضاست
  :مقدمه و شرح ماوقع: بخش دوم

ي در زمينه تصدي مسئول فني در آزمايشگاههاي الملل بيناستانداردهاي ـ الف 
  :تشخيص طبي

که در نظام آموزشي،  CAP و CLIA ي از جملهالملل بينق استانداردهاي مطاب
باشد صرفاً پزشکان متخصص رشته پاتولوژي   ميدرماني و بهداشتي کشور نيز مبناي عمل

. باشند  ميهستند که واجد صالحيت براي تصدي مسئول آزمايشگاههاي تشخيص طبي
مومي، گذراندن دوره طرح نيروي اين اشخاص پس از گذراندن دوره هفت ساله پزشکي ع

 ٤ سال، شرکت در آزمون کشوري دستياري و قبولي و گذراندن دوره ٢انساني به مدت 
ساله دستياري تخصصي و قبولي در امتحانات دشوار ارتقاي ساالنه و نهايتاً گذراندن دوره 

 يابند به عنوان مسئول فني  ميطرح تخصصي نيروي انساني در مناطق محروم اجازه
متصدي فني بايستي لزوماً از علم . آزمايشگاههاي تشخيص طبي مشغول به کار شوند

پزشکي، آناتومي و پاتوفيزيولوژي بدن انسان، انواع بيماريها، بالين بيمار، ارزيابي صحت 
آزمايشات و تطابق آنها با بالين بيمار، تشخيص بيماريها و نحوه درمان آنها اطالعات کافي 

شد زيرا اطالعات مذکور جهت حصول جواب صحيح آزمايشات ضروري و وافي داشته با
است و نقش کلينيکال پاتولوژيست بررسي جواب آزمايشات و ارزيابي و تطابق آنها با هم و 
با بالين بيمار است تا چنانچه اشتباهاتي در مراحل مختلف آزمايشات روي دهد به موقع 

نابع خطا و برطرف کـردن آن و تکرار تشخيص داده شود و در گام بعدي بـا تعيين م
پزشک معالج قرار داده شود و بدين  آزمايشات، اطالعات واقعي از وضعيت بيمـار در اختيار

  .وسيله از صدور تجويزهاي اشتباه جلوگيري به عمل آيد
پاتولوژيست و  غيرتصويب قانون مبني بر تجويز تصدي فني آزمايشگاه توسطـ ب 
  :علل آن
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 قانون اصالح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و ٤مطابق ماده  
  : قانون به شرح زير اصالح شد٦ ماده ٢ و تبصره ٢٣/١/١٣٦٧مواد خوردني و آشاميدني مصوب 

پزشکي، داروسازي و هاي  افرادي که داراي دکتراي گروه پزشکي در رشتهـ ٢تبصره«
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  تأييددامپزشکي بوده و مدرک آنها مورد

باشد و داراي تخصص در يک رشته آزمايشگاهي يا افرادي که داراي پي اچ دي در  مي
هاي  علوم آزمايشگاهي باليني بوده و فاقد تخصص در بقيه رشتههاي  يکي از رشته

علوم پزشکي کمبود را در کالسهايي که در دانشگاه هاي  آزمايشگاهي باليني هستند رشته
گذرانند و پس از انجام   ميتهران و ساير دانشگاههاي علوم پزشکي که امکان دارند

فني آزمايشگاه  کارآموزي بيمارستاني و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به تصدي
 بودجه آن  تأميننامه کالسها و کارآموزي و نحوه آيين. تشخيص طبي خواهند بود

   ».کند  ميموزش پزشکي معينوزارت بهداشت، درمان و آ را
اين حکم به واسطه کمبود نيروي انساني متخصص پاتولوژي در کشور در زمان 

شده در آزمايشگاههاي ادتصويب و به منظور فراهم نمودن بستري براي جبران کمبود ي
تشخيص طبي به تصويب رسيد به عبارت ديگر حکم مذکور برخالف الگوهاي آموزشي 

 منظور  بهالمللي و صرفاً به عنوان يک استثناء در آن مقطع زماني ردهاي بينروز دنيا و استاندا
در اينجا الزم به توضيح است .  نياز آزمايشگاهها به مسئول فني تصويب شده استتأمين

ن استفاده شده و چني» بوده«گردد در متن قانون از کلمه   ميهمان طور که مالحظه
دي است که تا زمان تصويب قانون مدارک مورد نظر را رسد که حکم ناظر به افرا  مينظر به

معاونت حقوقي وزارت بهداشت نيز براي . و به بعد از آن تسري ندارداند  اخذ نموده
را » بوده«دهد کلمه   ميجلوگيري از بروز چنين برداشتي، در متني که روي سايت قرار

  .تغيير داده است» هستند«و » باشد مي«کلمه  به
  : قانون٦ ماده ٢نامه اجرايي تبصره  يينتصويب آـ ج 

، ٦ اصالحي ماده ٢وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اجراي قسمت اخير تبصره 
 تصويب و طي نامه دبير شـوراي آموزش پزشکي و تخصصي ١٣٦٧نامه اجرايي را ابتدا در سال  آيين

وم پزشکي ابالغ مي ه دانشگاههاي عـل نامه مورد   آيين٣/٢/١٣٩٦اً در تاريخ تا اينکه اخير. نمايد ـب
 قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط به ٤ ماده ٢نامه نحوه اجراي تبصره  اعتراض را با عنوان آيين

  .نمايد  تصويب مي١٣٦٧مقررات دوره پزشکي داوريي و مواد خوراکي مصوب 
  :وژين متخصص پاتولالتحصيال فارغوضعيت فعلي کشور از حيث تعداد ـ د  
 قانون ٦ اصالحي ماده ٢همان طور که عرض شد فلسفه اصلي تصويب تبصره 

مذکور کمبود نيروي انساني متخصص پاتولوژي جهت تصدي فني آزمايشگاههاي 
تشخيص طبي در آن مقطع زماني بوده است و چون حکم مزبور برخالف اصول رايج در 

 منظور خيص طبي بود، قانونگذار بهدنيا و نيز کشور در بخش تصدي امور فني آزمايشگاه تش
به حداقل رساندن آسيبها و نواقص ناشي از آن، شروط حداقلي را براي واگذاري تصدي 

اينکه افراد بايستي حتماً . متخصصين پاتولوژي در متن تبصره قرار داده است غيرفني به
وه بر آن بوده و عال) پزشکي، داروسازي و دامپزشکي(داراي مدرک دکتراي گروه پزشکي 

داراي تخصص در يک رشته آزمايشگاهي هم باشند يا افراد بايد داراي مدرک پي اچ دي 
هاي  علوم آزمايشگاهي باليني بوده و فاقد تخصص در بقيه رشتههاي  در يکي از رشته

نامه را   که اولين آيين١٣٦٧انه وزارت بهداشت از سال تأسفآزمايشگاهي باليني باشند، م
 از آن هر بار سعي نموده اين شروط حداقلي قانونگذار را در تصويب نموده پس

بعدي کم رنگ تر نمايد و دايره واجدين شرايط استفاده از تبصره مزبور را هاي  نامه آيين
 شخصي که داراي کارشناسي و عنه معترضنامه  که طبق آييناي  به گونه. گسترش دهد

 سال تمام ٢تواند ظرف   مينولوژي،کارشناسي ارشد حشره شناسي است و پي اچ دي ايمو
  .موضوعات آزمايشگاهي را آموزش ببيند و متصدي فني آزمايشگاه شود

 را ندارد زيرا بر اساس آمار ١٣٦٧در حال حاضر کشور، آن شرايط خاص سال ـ ٢
 التحصيل فارغ نفر ١٠٠ متخصص پاتولوژي وجود دارد و هر سال بيش از ١٨٠٠بيش از 

 ٣مجموع آزمايشگاههاي تشخيص درماني و بهداشتي سطح . يوندندپ  ميجديد نيز به آن
باشد و از آنجا که هر متخصص   مي آزمايشگاه٣٩٢٨باشند   ميکه نيازمند متصدي فني

 پزشک متخصص ١٨٠٠تواند در دو آزمايشگاه متصدي فني باشد بنابراين با   ميپاتولوژي
دهند و تعداد   ميگاه را پوشش آزمايش٣٦٠٠پاتولوژي که در کشور وجود دارد، تعداد 

 سال آينده مشکل نيروي انساني ٣ آزمايشگاه مشکل دارد که آن هم حداکثر تا ٣٢٨
  .شود  ميپاتولوژ آنها مرتفع

نظريه کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس در خصوص طرح الحاق يک تبصره ـ هـ 
پزشکي و دارويي و مواد  قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط به مقررات امور ٦به ماده 

پزشکان  غير اين است که واگذاري تصدي امور فني به مؤيد،١٣٦٧خوراکي مصوب سال 
  .باشد  ميعلمي و معقول غيرصحيح و غيرمنطقي و غيرمتخصص پاتولوژي

وـ  الزم به توضيح است که مطابق مشروح مذاکرات نمايندگان مجلس مندرج در صفحه 
  . به لزوم پزشک بودن متصدي آزمايشگاه تأکيد شده است١٢٥٩٧ روزنامه رسمي شماره ٢٥

  :عنه معترضنامه  داليل و مستندات تعارض آيين: بخش سوم
 سياستهاي کلي نظام در بخش سالمت ابالغي مقام معظم ٨ـ ٢مغايرت با بند ـ الف 

  :رهبري
 ترويج مطابق بند مزبور افزايش کيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي سالمت با استقرار و

داردها به عنوان يک سياست مهم در بخش سالمت مورد  نظام حاکميت باليني و تعيين استاـن
عنه با توجه به توضيحات مندرج  نامه معترض حال آن که آيين. تأييد و تأکيد قرار گرفته است

باشد و به شدت  برخالف استانداردهاي پذيرفته شده مي) به ويژه بند الف(در بخش مقدمه 
ت و ايمني خدمات پزشکي را کاهش داده و سالمتي شهروندان را در معرض خطر جدي کيفي

زيرا موجب ورود افراد غيرپزشک و فاقد مدرک طب عمومي به عرصه مهم و . قرار داده است
زشکي مي اليني ـپ ر ايجاد بي حياتي تخصص ـب عدالتي آموزشي و با ايجاد راه  شود و عـالوه ـب

اي به کلينيکال پاتولوژي و ورود انبوهي از افراد فاقد  رشته اچ دي تکميانبر براي تبديل پي 
 پشتوانه علمي کافي، انگيزه پزشکان جوان براي انتخاب و ادامه تحصيل در رشته پاتولوژي

شدت کاهش يافته و عمالً منجر به افت شديد کيفيت و در نهايت نابودي اين رشته بنيادي  به
تالل در روند ارتباط موثر کلينيک و پاراکلينيک تشخيص و به عالوه باعث اخ. خواهد شد

درمان شده و در صورت اجرا ضمن سلب اعتماد پزشکان به نتايج آزمايشات موجب انحراف 
نامه اجرايي مذکور،   در اجراي آيين١٣٦٧شايان ذکر است در سال . مسير درمان خواهد شد
زمان وزارت دکتر فرهادي در آزمون اي علوم پايه در  هاي تک رشته گروهي از پي اچ دي

تخصصي زير نظر بورد پاتولوژي شرکت کردند و پس از برگزاري سه دوره امتحان صرفاً يک 
اي از آن زمان تا اتمام دوره وزارت خانم دکتر وحيد  نفره قبولي را اخذ نمود و با چنين نتيجه

  .دستجردي اجراي تبصره مذکور متوقف شده بود
  : قانون٦ اصالحي ماده ٢وضوع حکم تبصره رفع موجبات مـ ب 

همان طور که در مقدمه توضيح داده شد حکم تبصره ياد شده به منظور رفع نياز 
حاد و فوري کشور به متصدي فني آزمايشگاه در آن مقطع زماني بوده و در حال حاضر بنا 

ص بخش اول به اندازه کـافي پزشکان متخص) د(به توضيحات ارائه شده در قسمت 
پـاتولوژي در کشور وجـود دارد و نيازي به استفاده از راه حل خالف اصول پذيرفته شده 

باشد و چنانچه نيازي هم در اين بخش وجود داشته باشد،   نميي در اين بخشالملل بين
ماده ) ت(حاد و فوري نيست و وزارت بهداشت بايستي با استفاده از حکم مندرج در بند 

.  توسعه ظرفيت تربيت پزشکان متخصص پاتولوژي را افزايش دهد قانون برنامه ششم٧٤
  .وجود ندارد) عنه معترض(نامه جديد  عليهذا نيازي به تصويب آيين

  : قانون برنامه ششم توسعه٧٤ماده ) ت(مغايرت با بند ـ ج 
سازي کيفيت و کميت تربيت نيروي انساني گروه  به منظور متناسب«مطابق بند مذکور 

يازهاي نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است پزشکي با ن
نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورود کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از 

نظام ارجاع و سطح بندي خدمات  دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده،
متأسفانه وزارت . »ن نموده و اقدامات الزم را به عمل آوردو نقشه جامع علمي کشور تعيي

گذرد و فرصت   قانون مي٦ اصالحي ماده ٢ سال از تصويب تبصره ٣٠بهداشت با وجود اينکه 
کافي براي تربيت پزشک متخصص پاتولوژي داشته و دارد و به جاي اينکه از ظرفيت اين بند و 

ل را از طريق افزايش ظرفيت تربيت متخصصان مقررات مشابه گذشته استفاده نمايد و مشک
پاتولوژي حل نمايد همچنان اصرار دارد که موضع را از طريق ورود افراد غيرمتخصص در يکي 

  .از بنيادي ترين مراکز مرتبط با سالمت و جان مردم حل نمايد
  : قانون٦ اصالحي ماده ٢مغايرت برگزاري امتحان با حکم تبصره ـ د 

حاکميت تبصره مذکور باشيم، کماکان استفاده از حکم آن مستلزم چنانچه قايل به 
کمبود را در هاي  رشته«:  مقرر شده٢زيرا در تبصره . باشد  نميبـرگزاري امتحـان ورودي

کالسهايي که در دانشگاه علوم پزشکي تهران و ساير دانشگاههاي علوم پزشکي که امکان 
 بيمارستاني و قبول شدن در آزمون تخصص گذرانند و پس از انجام کارآموزي  ميدارند

فرمايند در قانون به آزمون تخصصي اشاره شده   ميهمان گونه که مالحظه. »...مجاز به 
با اين تفاوت که آزمون مذکور بايستي پس از شرکت در کالس و کارآموزي، برگزار . است

، درمان و آموزش اقدامي که وزارت بهداشت(شود، نه قبل از برگزاري کالس و کارآموزي 
  )پزشکي مرتکب شده است
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  :نامه با قوانين ذکر برخي از تعارضات بندهاي آيينـ هـ 
يا افرادي که ... «:  مقرر شده٦ اصالحي ماده ٢در متن تبصره : نامه  آيين٣بند ـ ١

 ٣اما در بند » ...علوم آزمايشگاهي باليني بودههاي  داراي پي اچ دي در يکي از رشته
و پس از اخذ اند  يا تخصص بوده«عبارت ديگري به آن اضافه شده و آن عبارت نامه  آيين

از دارندگان  غيراين عبارت قطعاً در آينده باعث ورود افراد ديگري. باشد  مي»تخصص
  .علوم آزمايشگاهي باليني خواهد شدهاي  مدرک پي اچ دي در يکي از رشته

 قانون را به دانش ٦ اصالحي ماده ٢ اين بند دايره استفاده از تبصره: ٢ ـ ٥بند ـ ٢
بـه . علوم آزمايشگاهي نيز تسري داده است غيرآموختگان کارشناسي يا کارشناسي ارشـد

  .شود  ميشامل عنوان مثـال کارشناس رشته زيست شناسي را هـم
 قانون که در آن ٦ اصالحي ماده ٢برخالف قسمت صدر تبصره ـ اوالً : ٣ ـ ٥بند ـ ٣
 ٣ ـ ٥ پزشکي شامل پزشکي، داروسازي و دامپزشکي تعيين شده در بند گروههاي  رشته
طبق تبصره ـ ثانياً . مذکور اضافه نمودههاي  نامه، رشته دندانپزشکي را هم به رشته آيين

 علوم آزمايشگاهي باليني مشمولهاي  مذکور صرفاً  افراد داراي پي اچ دي در يکي از رشته
. از کارشناس علوم آزمايشگاهي صحبت نموده نه پي اچ ديحال آن که در اين بند شوند  مي

 اصالحي که دارندگان دکتراي گروه پزشکي ٢برخالف قسمت صدر تبصره ـ ثالثاً 
علوم هاي  در صورتي که داراي تخصص در يکي از رشته) داروسازي، دامپزشکي و پزشکي(

  .ن موضوع نشده استآزمايشگاهي باشند، مشمول قرار داده است در اين بند ذکري از اي
  :نامه مغفول مانده است نکات مهمي که در آيينـ ٤
  قـانون، وزارت بهداشت را موظف نموده تا٢الف ـ قانونگذار در قسمت اخـير تبصره  

کالسها و کارآموزي و : نامه تعيين تکليف نمايد که عبارتند از در خصوص چند موضوع در آيين
نامه تعيين تکليف نشده موارد مذکور  تنها چيزي که در آييناما متأسفانه . نحوه تأمين بودجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در موضوع مشمولين تبصره که به صورت . است
اي معارض با حکم قانون تبيين نموده و  نامه نداشته به گونه شفاف بيان شده و نيازي به آيين

  .وسيعي گسترش داده استدايره مشمولين موضوع تبصره با به نحو بسيار 
نامه به آن   به کار رفته که در آيين٢ب ـ دو عبارت مهم و اساسي در متن تبصره 

  .»آزمون تخصصي«و » هاي علوم آزمايشگاهي باليني رشته«: پرداخته نشده است که عبارتند از
 مالک ١٣٦٧نامه سال  در آيين: اوالً. در خصوص باليني ذکر چند نکته الزم است

ي بودن، بررسي هيأت ممتحنه بورد تخصصي پاتولوژي اعالم شده بود که در اين بالين
دوره تکميلي علوم آزمايشگاهي فاقد ضوابط آموزشي و : ثانياً. نامه حذف شده است آيين

استانداردهاي الزم جهت اعطاي مجوز به دانش آموختگان پي اچ دي علوم پايه بدون 
مطابق معيارها و استانداردهاي : ثالثاً.  استواحدهاي طب عمومي و باليني گذراندن

تنها آن دسته از دارندگان مدارک پي اچ دي ) ٤٩٣٠١٤٤١بند ( CLIA المللي نظير بين
گردند که بعد از گذراندن دوره پي اچ دي و سابقه چندين سال کار در  باليني محسوب مي

 ساله در رشته خود هاي حداقل دو يا سه آزمايشگاههاي تشخيص پزشکي و گذراندن دوره
وردهاي ملي شوند ه کسب يکي از ـب با اين توصيف هيچ يک از مـدعيان پي اچ دي . موفق ـب

دليل عدم دسترسي به اصل اسناد امکان  در پايان به. شوند در کشور ما باليني محسوب نمي
  ») قانون ديوان عدالت اداري٢٠ ماده ٢موضوع تبصره (تصديق تصوير اسناد وجود ندارد 

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
 قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط به ٤ ماده ٢نامه نحوه اجراي تبصره  آيين«

  ٣/٢/١٣٩٦مقررات امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 
  نحوه اداره آزمايشگاهها٤ ماده٢تبصره«ـ اين مصوبه تنها براي اجراي قانون مصوب ١

 ٤مجلس شوراي اسالمي و در مرحله اول به صورت محدود در » ١٣٦٧مصوب سال 
 درصد مازاد هر ٣٠دانشگاه علوم پزشکي تهران، شيراز، مشهد و اصفهان در سقف ظرفيت 

  .گردد  سال اجرا مي٣شناسي به مدت  رشته محل براي رشته آسيب
نه شوراي آموزش علوم ـ مسئوليت اجراي اين مصوبه به صورت مشترک برعهده دبيرخا٢

  .پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي و دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي خواهد بود
هاي علوم  کلّيه افرادي که در يکي از رشته شرايط عمومي ورود به دورهـ ٣

شناسي پزشکي،  شناسي پزشکي، باکتري شناسي پزشکي، انگل ايمني(آزمايشگاهي باليني 
شناسي پزشکي،  شناسي پزشکي، قارچ نتيک پزشکي، ميکروببيوشيمي باليني، ژ

داراي دکتـري ) شناسي پـزشکي و همـاتولوژي آزمـايشگاهي و بانک خـون ويروس
 سال ٤حداقل   Ph.Dاند و پس از اخـذ تخصص يا يـا تخصص بـوده Ph.D تخصصي

زش آمو معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات(سابقه کار در رشته تخصصي 
   .توانند وارد اين دوره شوند در رشته مربوط برخوردار باشند، مي) رايگان

   نحوه پذيرشـ ٤
اين مصوبه در همان سقف ذکر شده در ) سالهاي پس از آن( و ١٣٩٥در سال ـ ٤ـ ١

   . با فراخوان انجام خواهد شد١بند 
ش پزشکي  نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموز٦پس از فراخوان کميته ـ ٤ـ ٢
 ساز و کار مصاحبه و انتخاب افراد واجد صالحيت را ٢٨/٩/١٣٩٥د ـ /٦٥٥/٥٠٠در نامه 

  .انجام خواهد داد
 دانشگاههاي علوم پزشکي ١پس از تعيين افراد در سقف مذکور در بند ـ ٤ـ ٣

  .باشند شدگان مي الذکر موظف به پذيرش و آموزش پذيرفته فوق
  طول دوره و شکل نظامـ  ٥
 تا ١٨با توجه به سوابق تحصيلي پذيرفته شدگان، طول دوره تکميلي بين ـ  ٥ـ ١

  . ماه خواهد بود٣٦
علوم  غيردانش آموختگاني که مدرک کارشناسي يا کارشناسي ارشدـ  ٥ـ ٢

آزمايشگاهي دارند، ملزم به گذراندن يک نيم سال از دروس منتخب علوم آزمايشگاهي و 
پاتولوژي هستند، لذا طول دوره براي اين گروه از دو نيم سال از دروس منتخب فيزيو

  . ماه خواهد داد٣٦داوطلبين حداکثر 
داروسازي، دندانپزشکي، (آموختگان دکتري عمومي گروه پزشکي   ـ دانش٥ـ ٣

و کارشناس علوم آزمايشگاهي ملزم به گذراندن دو نيم سال از دروس منتخب ) دامپزشکي
   . ماه خواهد داد٣٠لذا طول دوره براي اين گروه از داوطلبين حداکثر . فيزيوپاتولوژي هستند

پزشکي عمومي معاف از گذراندن دروس منتخب علوم آموختگان دوره  دانشـ  ٥ـ ٤
لذا طول دوره براي اين گروه از داوطلبين حداکثر . آزمايشگاهي و فيزيوپاتولوژي هستند

   . ماه خواهد بود٢٤
 عـدم نياز  تأييدهـاي فوق و بـا داوطلبين هـر سه گـروه پس از طـي دورهـ  ٥ ـ ٥

ه گروههاي آمـوزشي ه دوره، ـب اسي دانشگاه جهت دوره کلينيکال پاتولوژي شن آسيب ـب
معرفي و طبق ضوابط برنامه آموزشي دوره تخصصي کلينيکال پاتولوژي اين دوره را طي 

  .) ماه قابل تقليل است١٨هاي قبلي طي شده تا  طول دوره دو ساله براساس دوره. (نمايندمي
تعهدات مطابق دوره آموزش براي مشمولين به صورت تمام وقت و ميزان ـ  ٥ ـ ٦

   .ضوابط قانون وزارت براساس شرايط ورود خواهد بود
  يالتحصيل فارغشرايط ـ  ٦
 هاي  ـ کلّيه واجدين شرايط پس از طي دوره تکميلي موظف به گذراندن حداقل٦ـ ٢

 کلينيکال هستند و پس از شناسي آسيب و گواهينامه دوره تخصصي ٤ـ ٣امتحان ارتقاء 
  .شوند محسوب مي) کلينيکال پاتولوژي(التحصيل اين رشته  کسب حدنصاب قبولي، فارغ

واجدين مدرک گواهينامه، مجاز به شرکت در دانشنامه تخصصي کلينيکال ـ  ٦ـ ٣
، مدرک دانشنامه کلينيکال پاتولوژي به آنان حدنصابپاتولوژي هستند و پس از کسب 

   .گردد اعطاء مي
و ارزشيابي دوره آموزش، تصميم پس از سه سال از اجراي آزمايشي اين دوره ـ ٧

   .مقتضي جهت توسعه رشته محلهاي آموزش توسط معاونت آموزشي اتخاذ خواهد شد
  ».ده است وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسي تأييدبه... نامه در تاريخ  اين آيين

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و 
  : توضيح داده است که٥/١٢/١٣٩٦ـ ٢٢٥٥/١٠٧زشکي به شرح اليحه شماره آموزش پ
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  با اهداي سالم
 موضوع شکايت خانم الهام عسگري به ٩٦/٨٩٥احتراماً در خصوص پرونده کالسه 

ز مواد قانون  قانون اصالح برخي ا٤ ماده ٢نامه نحوه اجـراي تبصره  خواسته ابطال آيين
 ١٣٦٧آشاميدني مصوب  مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مـواد خوردني و

  :رسد  ميمراتب ذيل به استحضار
 ٢ـ شاکي در دادخواست تقديمي ادعا نموده وزارت بهداشت اخيراً مستند به تبصره١

و دارويـي و  قانون اصالح برخي از مـواد قانون مربوط بـه مقررات امـور پزشکي ٤ماده 
نامه نحوه اجراي تبصره   اقدام به تهيه آيين١٣٦٧مـواد خوردني و آشاميدني مصوب 

مذکور نموده و متعاقب آن فراخوان پذيرش دوره تکميلي علوم آزمايشگاهي را منتشر 
وي در حال حاضر با اين استناد که آزمون موضوع فراخوان موجب ورود افراد . نموده است

  .نامه گرديده است گردد، متقاضي ابطال آيين  ميرتبط به عرصه سالمتم غيربا تخصصهاي
نامه  شاکي در ابتداي دادخواست ادعا نموده وزارت بهداشت بدون اينکه آيينـ ٢

مزبور را به طرق قانوني ابالغ نمايد، در اقـدامي عجوالنه نسبت بـه اعالم فـراخوان آزمون 
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نامه داخلي  نامه مزبور، آيين  ذکر است، آييندر اين خصوص الزم به. اقدام نموده است
 باشد که اجراي مفاد آن بر عهده معاونت آموزشي است و لذا لزومي  ميوزارت بهداشت

در خصوص » ابالغ قانوني«ضمناً منظور از عبارت . نبوده است... ابالغ آن به دانشگاهها و به
ظور خـود را از عبـارت ابالغ لـذا الزم بود شاکي من. باشد  نمينامه داخلي مشخص آيين

ضمن . نمود  مياين چنين اعالمهاي  نامه قانوني و يـا نحوه ابـالغ قانوني در خصوص آيين
شود شاکي   مينامه مزبور در دسترس نبوده است، اين سوال مطرح اينکه چنانچه آيين

  .از آن را دريافت و پيوست دادخواست تقديمي ارائه نموده استاي  چگونه نسخه
 قانوني با عنوان ١٣٣٤نمايد، در سال   مي اشارهالذکر فوقصرف نظر از مراتب ـ ٣

بعضاً مورد » قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني«
  .اصالح مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته است

سابق اصالح و  ٦ ماده ٢ و ١، تبصره االشعار فوق قانون اصالح ٤به موجب ماده ـ ٤
افرادي «:  مقرر گرديده است٤ از ماده ٢وفق تبصره . به ذيل آن افزوده گرديدهايي  تبصره

پزشکي، داروسازي و دامپزشکي بوده و هاي  که داراي دکتراي گروه پزشکي در رشته
باشند و داراي   مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأييدمدرک آنها مورد

هاي  آزمايشگاهي يا افرادي که داراي پي اچ دي در يکي از رشتهتخصص در يک رشته 
آزمايشگاهي باليني هاي  و فاقد تخصص در بقيه رشته علوم آزمايشگاهي باليني بوده

کمبود را در کالسهايي که در دانشگاه علوم پزشکي تهران و ساير هاي  هستند رشته
 پس از انجام کارآموزي گذرانند و  ميدانشگاههاي علوم پزشکي که امکان دارند

بيمارستاني و قبول شدن در آزمون تخصصي مجاز به تصدي فني آزمايشگاه تشخيص 
 بودجه آن را وزارت  تأميننامه کالسها و کارآموزي و نحوه آيين. طبي خواهند بود

گردد به   ميهمان گونه که مالحظه» .کند  ميبهداشت، درمان و آموزش پزشکي معين
  تأميننامه کالسها و کارآموزي و نحوه ر وزارت بهداشت مکلف بوده آيينتصريح قانون مزبو

بودجه آن را تهيه و ابالغ نمايد تا مشمولين اين قانون بتوانند با استفاده از مزاياي آن در 
کالسهاي مربوطه شرکت و پس از انجام کارآموزشي بيمارستاني و پذيرش در آزمونهاي 

  .شگاه تشخيص طبي اشتغال يابندتخصصي به تصدي امور فني آزماي
اي براي اجراي آن تهيه که  نامه  آيين١٣٦٧ ـ پس از تصويب قانون مذکور در سال ٥ 

در طول سالهاي توقف . اي متوقف گرديد پس از دو دوره اجرا به دليل تعارضات بين رشته
اجراي قانون هاي ذينفع براي  نامه، وزارت متبوع به طور مستمر با تقاضاي گروه اجراي آيين

هاي موافق و مخالف   با تشکيل کميته مشترک از گروه١٣٨٨مواجه بوده که نهايتاً در سال 
رسد که پس  ريزي مي  به تصويب شوراي معين شوراي عالي برنامه١٣٨٩اي در سال  نامه آيين

  .گردد هاي داراي تعارض منافع متوقف مي از ابالغ مجدداً به دليل واکنش و اعتراض گروه
مذکور، مشمولين قانون با توجه به بالتکليفي چندين ساله هاي  با توقف بخشنامهـ  ٦

توان به رأي   ميگردند که به طور نمونه  ميناگزير از طرح دعوا در ديوان عدالت اداري
  . اشاره نمود١٣٨٧صادره به نفع آقاي قبادي نژاد در سال 

يس وقت کميسيون انجمنهاي علمي  رئ١٣٩٣ـ با توجه به پيگيري افراد ذينفع در سال ٧
وزارت بهداشت از سوي مقام عالي وزارت مسئول بررسي ابعاد مختلف موضوع و جمع بندي 

ه گـزارش از سـوي ايشان کميته هاي تخصصي مختلف مي نظرات گروه اي  گردد و پس از اراـئ
ـال  نامه جديدي با  گردد تا آيين هاي مـوافق و مخالف تشکيل مي  از گـروه١٣٩٥شش نفره در س

  .شود نامه پيوست تنظيم مي ها تنظيم گردد که آيين در نظر گرفتن نظرات اين گروه
 قانون مذکور کمبود ٦ اصالحي ماده ٢ ـ شاکي ادعا نموده فلسفه اصلي تصويب تبصره٨

هاي تشخيص طبي در آن مقطع زماني بوده  نيروي انساني پاتولوژي جهت تصدي آزمايشگاه
 اشاره نموده در حال حاضر با وجود تعدادکافي پاتولوژيست ضرورتي به اجراي است و تلويحاً

قوانين جاري کشور مصوب مجلس : در اين خصوص الزم به ذکر است اوالً. باشد قانون نمي
ه موجب قانوني ديگر  شوراي اسالمي تا زماني که از سوي مرجع تصويب ابطال نگردد و يا ـب

قانون مذکور نيز تاکنون از سوي مجلس شوراي اسالمي . باشد ا مياالجر االثر نگردد الزم ملغي
ضمناً در قوانين جاري کشور به جز در مواردي که . باشد ابطال نگرديده و به قوت خود باقي مي

گردد تا بتوان ادعا نمود قانوني  خود قانونگذار تصريح نموده باشد قوانين مشمول مرور نمي
لذا اين وزارتخانه مجوزي براي .  حال حاضر قابليت اجرا نداردمشمول مرور زمان گرديده و در

عدم اجراي مفاد قانون صرفاً به دليل اينکه متخصصين رشته پاتولوژي به اجراي آن معترض 
ضمن اينکه يکي از مراجع پيگير جهت اجراي قوانين و مقررات از سوي . باشند، ندارد مي

باشد که در اين موضوع به خصوص با صدور آراء  دستگاههاي دولتي، ديوان عدالت اداري مي
هاي اجراي احکام، اين وزارتخانه را به تصويب  مختلف عليه وزارت بهداشت و متعاقب آن نامه

در حال حاضر نياز به مسئول فني : ثانياً. نامه مذکور و اجراي قانون ملزم نموده است آيين

 مسئول فني است که شاکي برآورد ٣٩٢٨آزمايشگاههاي تشخيص طبي بسيار فراتر از آمار 
مزيد اطالع در حال حاضر بسياري از آزمايشگاههاي تشخيص طبي به ويژه در . اند کرده

همچنين شايان ذکر است با توجه به تعدد . شهرستانها با کمبود مسئول فني روبرو هستند
ول آزمايشات و ارائه خدمات تخصصي در آزمايشگاههاي تشخيص طبي، ضروري است مسئ

فني حضور فعال و پويايي در عرصه نظارت و بازبيني خدمات آزمايشگاهي داشته باشد که اين 
تواند تا حضور تمام وقت هر مسئول فني فقط در يک آزمايشگاه تشخيص طبي تعريف  امر مي

هاي تخصصي  نامه عالوه بر اين، طبق مستندات علمي از جمله اصول مندرج در آيين. شود
آموختگان دکتراي تخصصي  ، ارائه خدمات تخصصي توسط دانشCAP و CLIA المللي بين

اند، امري کامالً  هاي علوم پايه پزشک يکه دوره تخصصي تکميلي را با موفقيت گذرانده رشته
  .پذيرفته شده است

نمايد وفق قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وظيفه   مياشارهـ ٩
باشد که   مي...و ها   بخشنامهها، نامه ت اداري رسيدگي به آيينهيأت عمومي ديوان عدال

برخالف قانون و يا شرع بوده و يا خارج از حدود اختيارات دستگاه مربوطه تصويب شده 
نامه مورد شکايت اين وزارتخانه در راستاي حکم مندرج در قانون  در خصوص آيين. باشد

لذا موضوع در حدود قانون و . م نموده استنامه مورد اعتراض اقدا نسبت به تدوين آيين
  .اختيارات اين وزارتخانه بوده است

در ارتباط با ادعاي شاکي دائر بر اينکه چنانچه قائل به حاکميت تبصره مذکور ـ ١٠
باشد نيز الزم به ذکر است،   نميباشيم استفاده از حکم آن مستلزم برگزاري آزمون ورودي

 بودجه بر عهده وزارت بهداشت،  تأمين و کارآموزي و نحوهنامه کالسها وظيفه تهيه آيين
بر اين اساس نحوه پذيرش داوطلبين واجد شرايط براي . باشد  ميدرمان و آموزش پزشکي

طبق روال مرسوم از ابتداي تشکيل . باشد  ميشروع دوره مزبور نيز بر عهده اين وزارتخانه
ش در تمامي مقاطع تحصيلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معيار پذير

وزارت علوم نيز هاي  باشد و در خصوص رشته  ميبرگزاري آزمون ورودي ويژه هر دوره
پذيرش دانشجو در مقاطع گوناگون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تنها با برگزاري 

گيرد و برگزاري آزمون تنها روش عادالنه مرسوم و قابل اجرا با هدف   ميآزمون صورت
تعداد مشخصي از واجدين شرايط از بين تعداد بسيار زياد داوطلبين اوليه در پذيرش 

لذا اين وزارتخانه با در نظر گرفتن شرايط و بررسي اعتبارات، . باشد  ميسراسر کشور
با توجه به تعداد زياد .  نفر در سال اعالم نموده است١٥نامه  ظرفيت پذيرش در آيين

ش ساالنه، برگزاري آزمون جهت امکان ورود افراد با متقاضي و محدود بودن ظرفيت پذير
نامه مورد اشاره متقاضيـان  وفق مفاد آيين. توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذير بوده است
کتبي و مصاحبه بوده و پس از پذيرش اي  در ابتدا ملزم بـه شرکت در آزمون دو مرحله

 در هاي کارورزي  نظري، عملي و دورههاي تکميلي که ترکيبي از کالسهاي مکلف به طي دوره
در پايان دوره نيز برا اين افراد گواهي . باشند، خواهند بود بخشهاي آزمايشگاههاي تخصصي مي

  .مند گردند شد تا بتوانند از مزاياي آن بهرهطي دوره تکميلي علوم آزمايشگاهي صادر خواهد 
 ه دوره صرفاً اشخاصينامه مشمولين ورود ب  آيين٣همچنين وفق مفاد ماده ـ ١١

علوم آزمايشگاهي باليني داراي دکتراي تخصصي يا هاي  باشند که در يکي از رشته مي
 قانون، افرادي که داراي ٤ ماده ٢ ضمن اينکه از زمان تصويب تبصره .اند تخصص بوده

پزشکي، داروسازي و دامپزشکي بوده و مدرک آنها هاي  دکتراي گروه پزشکي در رشته
باشد و داراي تخصص در يک   مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيد تأييمورد

علوم هاي  باشند يا افرادي که داراي پي اچ دي در يکي از رشته  ميرشته آزمايشگاهي
آزمايشگاهي باليني هستند هاي  آزمايشگاهي باليني بوده و فاقد تخصص در بقيه رشته
 واجد اند،  در بخش مربوطه بودهمتصدي مسئوليت فني آزمايشگاههاي تشخيص طبي

   .باشند  ميصالحيت گذراندن دوره تکميلي
در ارتباط با آن قسمت از دادخواست شاکي دائر بر اينکه مطابق استانداردهاي ـ ١٢

ي صرفاً پاتولوژيستها واجد صالحيت براي تصدي مسئوليت فني آزمايشگاههاي الملل بين
تکميلي علوم آزمايشگاهي در هاي   است، دورهباشند نيز الزم به توضيح  ميتشخيص طبي

مختلف، هاي  آموزشي رشتههاي  همه کشورها مرسوم و متداول است و بر اساس برنامه
 سرفصلهاي مورد نياز به صورت جبراني، اجباري و اختياري، کارورزي و کارآموزي لحاظ

ت علمي در جالب آن که برخالف ادعاي نامبرده، طبق آمار متقن و مستندا. شوند مي
بسياري از کشورها از جمله در اتحاديه اروپا غالب مسئوالن فني آزمايشگاههاي تشخيص 

. باشند  ميعلوم آزمايشگاهيهاي  طبي نه تنها از پزشکان بلکه از دانش آموختگان رشته
دقت در متن انگليسي آييننامه تخصصي مربوط به حوزه مسئوليت فني و ارائه خدمات در 

 که نامبرده به آنها استناد کرده است، CAP و CLIA تشخيص طبي موسوم به آزمايشگاهاي
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مختلف آزمايشگاهي در ارائه خدمات هاي  آموختگان رشته بيانگر امکان حضور دانش
  .باشد  ميتشخيص پزشکي به عنوان مسئول فني آزمايشگاه

با بند نامه  بخش سوم دادخواست مطروحه موضوع مغايرت آيين» ج«ـ در مورد بند ١٣
نمايد، برخالف آنچه که ايشان اظهار   قانون برنامه ششم توسعه نيز اشاره مي٧٤ماده ) ت(

گيري از  در طـول ساليان اخير با بهره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نموده است
پزشکي از جمله  هاي علوم ريزي رشتـه راهکارهاي علمي هيأتهاي ممتحنه، ارزشيابي و برنامه

امر آموزش  شناسي که متشکل از منتخبي از اساتيد با تجربه و متخصص شاغل به  آسيبرشته
باشند و نيز فراهم آوردن تمامي امکانات و تجهيزات  در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور مي

شناسي، از تمام توان و ظرفيت آموزشي  تخصصي ضروري براي آموزش و دوره تخصصي آسيب
ارائه خدمات تخصصي دانش  شور استفاده نموده است تا نياز بهدانشگاههاي علوم پزشکي ک

اين امر در حالي است که بسياري از . آموختگان اين رشته در تمامي نقاط کشور بر طرف شود
دانشگاههاي علوم پزشکي هنوز موفق به کسب مجوز الزم براي شروع آموزش دوره تخصصي 

. اند شناسي نشده ريزي رشته آسيب برنامهشناسي از سوي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و  آسيب
 قانون ٧٤ماده ) ت(بنابراين اجراي اين قانون دقيقاً يکي از راهکارهاي مهم در دستيابي به بند 

سازي کيفيت و کميت نيروي انساني  باشد که در آن به منظور متناسب برنامه ششم توسعه مي
است نيازهاي آموزشي و ظرفيت گروه پزشکي با نيازهاي نظام سالمت کشور، موظف شده 

ورود کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را 
متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي 

   .عمل آورد کشور تعيين نموده و اقدامات الزم را به
 موضوع تبصره عتراض شاکي دائر بر تسريدر خصوص موضوع مورد اـ ١٤

دارندگان مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي و يا دندانپزشکان  به
الزم به ذکر است، از آنجا که در قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد 

در يکي از يا افرادي که داراي پي اچ دي .. «: خوردني و آشاميدني اعالم شده است
آزمايشگاهي هاي  علوم آزمايشگاهي باليني بوده و فاقد تخصص در بقيه رشتههاي  رشته

لذا با توجه به اينکه برخي از دارندگان مدرک دکتراي تخصصي در يکي » ...باليني هستند
علوم آزمايشگاهي ممکن است با مدرک کارشناسي ارشد و يا دکتراي هاي  از رشته

.  شده استبيني پيشنامه  ، اين موضوع در آيين.طع مذکور شده باشنددندانپزشکي وارد مق
با توجه .  نداردنامه مزبور از نظر شرايط ورود به دوره با مفاد قانون مغايرتي بنابراين آيين

و نظر به اينکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانوني  الذکر فوقمراتب  به
  ».باشد  ميوحه مورد تقاضابوده است، رد شکايت مطر

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 
 پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢

نامه   از آيين٥ـ ٢ بند١٩/١٠/١٣٩٧ـ ٣٣١، ٣٣٤هاي  شد و هيأت مذکور به موجب دادنامه
 قانون اصالح برخي از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور ٤ ماده ٢اي تبصره نحوه اجر

 را قابل ابطال تشخيص ١٣٧٦پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس . نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .ان عدالت اداري قطعيت يافتديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديو
  .نامه مذکور در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت از آيين  ٣ و ٥ـ ٣رسيدگي به بندهاي 

 با حضور رئيس و معاونين ٧/١٢/١٣٩٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث 
  

  رأي هيأت عمومي
قانون اصالح برخي از  ٤ ماده ٢با عنايت به اينکه قانونگذار به شرح تبصره ـ الف 

مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 
پزشکي، داروسـازي و دامپزشکي هاي  درک دکتري در رشتهصرفاً دارندگان م ١٣٦٧سال 

نامه   آيين٥ـ ٣از گروه پزشکي را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراين در بند 
مورد شکايت کـه دارندگان مدرک دکتري دندانپزشکي نيز مشمول حکم قـانونگذار قرار 

ود اختيار مرجع وضع مصوبه و به جهت توسعه موضوع حکم قانوني خارج از حد اند، گرفته
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و مـاده ١٢ مـاده ١بند  مغاير قانون است و مستند به

  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سـال  ديوان عدالت اداري
 قانون ٤ ماده ٢ب ـ با عنايت به اينکه نظر قانونگذار به شرح مذکور در تبصره 

هاي علوم آزمايشگاهي است و اينکه مدرک  رندگان مدرک رشتهالذکر صراحتاً ناظر به دا فوق

نامه مورد شکايت که عالوه   آيين٣با تخصص متفاوت است، بنابراين بند ) دکتري تخصصي(
هاي علوم آزمايشگاهي، متخصصين را نيز اضافه کرده خالف قانون  بر دارندگان مدرک رشته

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  د بهشود و مستن و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١/٣/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٤٧٩رهشما
  مه تعاليبس

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يس هيأتري

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

 ٢٨ تعرفه شماره ٦ رديفابطال «:  با موضوع١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٨٨
جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر گراش١٣٩٦ سال ات و بهاي خدمعوارضدفترچه 

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و هيأت   هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧/١٤٧٩: شماره پرونده     ١٨٨: شماره دادنامه      ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  دالت اداريهيأت عمومي ديوان ع: مرجع رسيدگي
   آقاي اميد محمدي:شاکي

 از تعرفه عوارض سال ٢٨ تعرفه شماره ٦ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   شوراي اسالمي شهر گراش١٣٩٦

 از تعرفه ٢٨ تعرفه شماره ٦ابطال بند   شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار
ت تبيين را خواستار شده و در جه  شوراي اسالمي شهر گراش١٣٩٦عوارض سال 

  :خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم و دعاي خير 

احتراماً، اينجانب اميد محمدي در جهت تبيين خواسته به استحضار آن عالي مقام 
هزينه «تحت عنوان تعيين و وصول اي  رساند، شوراي اسالمي شهر گراش طي مصوبهمي

 گراش جهت اخذ وجوهي بادرت به اخذ جواز به شهرداري، م»فضاي سبز و توسعه آن
  :مصوبه مذکور به نحو ذيل است. نمايد  ميغيرقانوني از شهروندان مربوطه

  مصوبه مورد اعتراض: بخش اول) الف
  :٦قسمت ) ٢٨تعرفه شماره 

  . درصد عوارض ساختماني محاسبه و وصول گردد٥/٢
  داليل اعتراض به مصوبه) ب

عوارض «شهر گراش طي مصوباتي تحت عنوان تعيين و وصول شوراهاي اسالمي 
شرعي  غير جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري»فضاي سبز

مغاير ها  اين در حالي است که با استناد به داليل ذيل اين مصوبه. نمايند  مياز شهروندان
  :باشد  ميقوانين و مقررات

  :خصوص غيرقانوني بودن عوارض فضاي سبز عبارت است ازداليل تبيين شده در 
  مغايرت با قانون نوسازي و عمران شهريـ ١

هاي بعدي آن براي   و اصالحيه٧/٩/١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ١ماده 
ها و نگهداري از نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و ايجاد پارک

هاي عمومي شهر و تأمين ساير تاسيسات و احتياجات شهري را در شمار وظايف  باغها وپارک
 ٢ها قلمداد نموده و به همين منظور دريافت عوارض نوسازي به موجب ماده اساسي شهرداري

هاي توسعه فضاي سبز و نگهداري  قانون تعيين شده است لذا با عنايت به اينکه پرداخت هزينه
عيين تکليف شده و عوارض قانوني از اين بابت وضع گرديده است آن به موجب قانون ت

شهرداريها موظفند از درآمدهاي عوارض نوسازي بخشي را به فضاي سبز شهري اختصاص 
  .باشد دهند، وضع مجدد عوارض محلي به فضاي سبز شهري خارج از اختيارات شوراها مي

  :مغايرت با ماده قانون برنامه پنجم توسعهـ ٢
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به ١٧٤جه به اينکه در ماده با تو

کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنايت به اينکه در قوانين مربوط به 
 نشده است و وضع عوارض فضاي سبز در بيني پيشگسترش فضاي سبز در شهرها، عوارض
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دور پروانه خواهد شد، بنابراين مصوبه هنگام صدور پروانه موجب افزايش عوارض ص
  .باشد  ميعوارض فضاي سبز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر

ها  هاي دولتي و شهرداري قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح  ماده واحدهـ ٣
  :١٣٦٧مصوب 

ـاده واحـده کليه وزارتخانه هاي دولتي  ها، نهادها، شرکتنها، مؤسسات، سازما به موجب اين م
ه دولت و -هاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آن ها مکلف شدند در طرحشهرداري يا وابسته ـب

 ضوابط مربوطه تصويب و اعالن شده باشد و  ها توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت
قرار داشته و در داخل ) يقي و حقوقيحق (در اراضي و امالک شرعي و قانوني اشخاص اعم از 

ها باشد، پس از اعالم رسمي وجود طرح، ها و حريم استحفاظي آنشهرها و شهرک محدوده 
 قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله

 به منظور رفع بالتکليفي مالکين همچنين قانونگذار. عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند
هاي عمومي و عمراني و تأکيد بر اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اراضي و امالک واقع در طرح

ها، هاي دولتي و شهردارياشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح
هاي عمومي يا عمراني اي طرحها را مکلف به خريد و تملک و اجرواحدهاي دولتي و شهرداري

ي آن قانون در  يک ماده واحدههاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصرهمصوب در مهلت
ربط، مالکين هاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيصورت عدم اجراي طرح

  .کانه اعالم داشته استاعمال انحاء حقوق مال حق بههاي مزبور را ذياراضي و امالک واقع در طرح
هايي مانند فضاي سبز نيز بايد همين قانون اعمال گردد و استثناء در رابطه با طرح

کردن فضاي سبز اين قانون آن ترجيح بالمرجح بوده و اصالً در صالحيت و اختيارات 
  .باشد  نميشوراي اسالمي شهرها

  )اصل تسليط( قانون مدني ٣٠ماده ـ ٤
ها در استفاده از ر شخصاً الزامي به انجام تکاليف شهرداريمالکين اراضي مذکو

اراضي و امالک خود به صورت طرحهاي عمومي مانند فضاي سبز ندارند و مقتضاي إعمال 
ي  مالک در نحوهانحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده

  .قانوني مربوط استاستفاده از زمين و ملک خود بـا رعايت ضوابط 
   ):مغايرت با قانون تنظيم(گذار تعيين و اخذ عوارض به تجويز قانونـ  ٥

 ٣ و تبصره ۱۳۸۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۴مطابق ماده 
 مکرر قانون محاسبات عمومي ٧١ و ماده ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ٦٢ماده 

  ه قانون تنظيم بخشي از مقررات الحاقي ب٦٠کشور و ماده 
هاي اجرايي  اخذ هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاه١٣٩٣سال ) ٢(مالي دولت 

گذار جهت تعيين  يکي از مصاديقي که نياز به تجويز قانون. منوط به تجويز قانونگذار شده است
   .باشد و اخذ عوارض از سوي شوراهاي اسالمي را دارد، عوارض فضاي سبز مي

آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داللت بر غيرقانوني بودن اين ـ  ٦
    :نوع عوارض دارد

مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ  رديف
  تصويب

  شهر قدس  عوارض فضاي سبز  ٧٤٦  ٩/٨/٩٦  ١

١١٤٦  ١٠/١١/٩٦  ٢  
 موضوع تعرفه اخذ عوارض ٦١ و ٥٩،٤٨،٣٤،٣٣،٣٠،٢٧،١٧ابطال مواد 
   شوراي اسالمي شهر برازجان١٣٩٥ و ١٣٩٤جان در سالهاي شهرداري براز

  ـ عوارض نگهداري فضاي سبز،٢٧
  برازجان

ابطال وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه مصوب : موضوع رأي  ١١٥٣  ١٠/١١/٩٦  ٣
  ايمانشهر  شوراي اسالمي شهر ايمانشهر

  نتيجه 
ها نسبت  به نحو الزام آنشخاصبا توجه به اين که محدوديت در حقوق مالکانه ا

اختصاص بخشي از ملک خود به فضاي سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعايت اين  به
هاي امر مغاير مقررات مختلفي از جمله قانون ماده واحده تعيين وضعيت امالک واقع در طرح

ين باشد، بنابرا قانون مدني مي٣٠ قانون شهرداري و ماده ١٠٠عمومي و عمراني و ماده 
بنابراين مصوبات شوراهاي . وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد

اسالمي شهرها در قسمت تعيين و برقراري عوارض فضاي سبز خالف قانون و خارج از 
  .حدود اختيارات شوراي اسالمي طرف شکايت است

را  »سبز و توسعه آنهزينه فضاي «تقاضاي ابطال  النهايه به منظور پيشگيري از اين امر
 خصوص در بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسالمي شهر گراش. از آن مقام دارم

 ١٧٤ قانون نوسازي و عمران شهري و ماده ١مانند ماده  ـ قانون با هزينه فضاي سبز
قانون برنامه پنجم توسعه و اصول و قواعد حاکم عوارض مغايرت دارد و خارج از حدود 

 قانون ديوان ٨٨، ١٢، بند يک ماده ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد   ميتيارات آن شورااخ

 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر گراش و جلوگيري ١٣٩٢عدالت اداري سال 
  ».از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري گراشاز زمان تصويب را دارم

  :تمتن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير اس
    ساير عوارض: ٢٨تعرفه شماره «
عنوان تعرفه   رديف

  عوارض
ماخذ و نحوه 
  توضيحات  محاسبه عوارض

٦  
هزينه فضاي 
سبز و توسعه 

  آن

 درصد ٥/٢به ميزان 
عوارض ساختماني 
محاسبه و وصول 

  گردد

  .ـ فقط يک بار هنگام صدور پروانه يا پايان کار وصول گردد١
  .نه نوسازي هر سال وصول گردد درصد عوارض ساليا٢٠ـ به ميزان ٢
زيربنا و پذيره، ديوار دور بالکن، : ـ عوارض ساختماني مشمول عبارتند از٣

  درب ورودي

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر گراش به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که١٧/٧/١٣٩٧ ـ ٨٥٧شماره 
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  حياتبا سالم و ت
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٦/٥/١٣٩٧احتراماً عطف به ابالغيه تاريخ 

 که در تاريخ ١٠٩٩٠ و شماره بايگاني ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٧٩موضوع پرونده شماره 
 به اين شورا ابالغ گرديده، در خصوص اعتراض شاکي آقاي اميد محمدي ١٨/٦/١٣٩٧
 شهرداري گراش بدين وسيله ١٣٩٦  دفترچه عوارض سال٢٨ تعرفه شماره ٦ بند به

  .گردد  ميدفاعيات اين شورا جهت بررسي و صدور رأي مقتضي تقديم حضور
استدالل شاکي در بخش اول اليحه مبني بر مغايرت اخذ عوارض هزينه فضاي ـ ١

 ١در ماده.  دو اشکال است قانون نوسازي و عمران شهري داراي١سبز و توسعه آن با ماده 
تعيين » حفظ و نگهداري پارکها و باغهاي عمومي« صرفاً در خصوص قانوني نوسازي

حفظ و نگهداري فضاهاي سبز واقع در بلوارها و «تکليف گرديده و لذا دو بحث ديگر يعني 
فضاي سبز بالتکليف مانده و بديهي است که موارد اخير مستلزم » توسعه«و ايضا » شوارع
همان عوارض مصوب شوراي اسالمي ها  زينهاست که تنها راه جبران اين ههايي  هزينه
  . شده استبيني پيش الذکر فوقباشد که در تعرفه   ميشهر

 قانون برنامه پنجم توسعه يک ايراد ١٧٤ـ در بند دوم اليحه استناد شاکي به ماده ٢
کلي است که بر همه عوارض صدور پروانه در همه شهرداريهاي سراسر کشور وارد است و لذا 

  .ا استناد به مفاد قانوني فوق درخواست ابطال يک تعرفه عوارض خاص را داردتوان ب نمي
صرف بحث احداث : بخش سـوم اليحه ارتباطي به شکايت شاکي ندارد زيرا اوالًـ ٣

پروژه فضاي سبز مربوطه تصويب و اجرا گردد بلکه اي  مطرح نيست که به صورت دفعه
: ا توسعه شهر نيز مطرح است و ثانياًبحث توسعه تدريجي فضاي سبز شوار ع همگام ب

 مسأله نگهداري دائمي فضاي سبز نيز يکي از تکاليف شهرداري است که ارتباطي
  .تصويب و اجراي طرح عمراني ندارد به

اخذ عوارض مورد بحث محدوديتي براي اعمال حقوق مالکانه بر ملک موضوع ـ ٤
  .ر خالف اصل تسليط نيستنمايد و لذا عوارض مذکو  نميپروانه ساختماني ايجاد

در بند پنجم اليحه شاکي با استناد به برخي مقررات عمومي تحت اين عبارت ـ  ٥
اجرايي منوط به تجويز هاي  اخذ هرگونه وجه، کاال و يا خدمات توسط دستگاه«که 

، دريافت عوارض مورد بحث را نيز منوط به تجويز قانونگذار دانسته است »قانونگذار است
که تجويز قانونگذار براي شوراهاي اسالمي به صورت خاص و موردي نبوده بلکه در حالي 

به طور کلي در قانون شوراها و قانون ماليات بر ارزش افزوده به شوراهاي اسالمي اختيار، 
نگهداري و توسعه هاي   هزينه تأمينوضع و تصويب عوارض را داده است که طبيعتاً براي

 جهت اجرا تواند عوارضي را تصويب و  ميي شهرفضاي سبز شهري شوراي اسالم
لذا با عنايت به مراتب فوق از محضر قضات هيأت عمومي ديوان . شهرداري ارجاع نمايد به

  ».ندگردد در خصوص مصوبه مورد شکايت رأي مقتضي صادر فرماي  ميعدالت اداري تقاضا
 معاونين ديوان  با حضور١٧/٢/١٣٩٨هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ 

و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و  عدالت اداري
  .بررسي با اکثريت آراء بـه شرح زيربه صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٨٠ ماده ١٦هر چند در بند 
، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات ١٣٧٥اران مصوب سال کشور و انتخاب شهرد

قانون برنامه پنجساله  ١٧٤شوراهاي اسالمي ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده 
، به عنوان يک سياست کلي، ١٣٨٩پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
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 قرار داده تأکيد مورد کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در کاربريهاي مختلف
قانون گسترش فضاي سبز شهرها  و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله

 از ٦بيني نشده است، بنابراين رديف  هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش و اصالحيه
ات  با عنوان هزينه فضاي سبز و توسعه آن از دفترچه عوارض و بهاي خدم٢٨تعرفه شماره 

 شهرداري گراش مصوب شوراي اسالمي شهر گراش مغاير قانون و خارج از حدود ١٣٩٦سال 
قانون تشکيالت و آيين  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١  اختيارات قانوني است و مستند به بند

  .شود ابطال مي تاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                      

  مرتضي علي اشراقيـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري 
  
  ٢٦/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠١٠٤٨شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  زنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم رو يس هيأتير
يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنامه 

بخشنامه شماره » ب«ابطال بند «:  با موضوع٢٤/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢٠٠٣١
 حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه مستمري ٢/٤٥

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» زان و آزادگانبازنشستگان جانبا
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٩٦/١٠٤٨: شماره پرونده     ٢/٣١: شماره دادنامه       ٢٤/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي اصغر داودي عليقا آ:شاكي

 قانون اصالح نحوه يينامه اجرا نيي آ٢ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
 ٢/٤٥بخشنامه شماره » ب«ران و بند يأت وزي ه١٠/٢/١٣٨٥ جانبازان مصوب يبازنشستگ

 حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي
  جانبازان و آزادگان

 نامه اجرايي  آيين٢ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال ماده :کار گردش
» ب«ران و بند يأت وزي ه١٠/٢/١٣٨٥ جانبازان مصوب يقانون اصالح نحوه بازنشستگ

  حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه محاسبه٢/٤٥بخشنامه شماره 
ن خواسته اعالم ييآزادگان را خواستار شده و در جهت تب جانبازان و ي بازنشستگيمستمر

  :کرده است که
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  کميسالم عل
 و از کارکنان موسسه عمومي غير دولتي% ٣٥احتراماً اينجانب علي اصغر داودي جانباز 

 به درجه ٢٥/١٢/١٣٩٣خ يکه در تار)  آمل ـمازندران(ثارگران يد و امور اياد شهيسازمان بن
ام را  ي عنه، حقوق بازنشستگيرساند متشاک ي ميام به استحضار عال  نائل آمدهيبازنشستگ

 که بنده جانباز بوده و يبر اساس دو سال آخر خدمتم محاسبه و منظور کرده است در حال
 و اصالحات ١/٩/١٣٦٧مصوب ...  جانبازان و يبه موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگ

 بايد  متشاکي عنه از بابت مستمريها مي٤٥ز سوي قانونگذار و بخشنامه شماره بعدي ا
 .متناسب با آخرين حکم استخدامي لحاظ شود) مشمول بيمه(اساس آخرين حقوق دريافتي بر 
 ها، در بين جانبازان ها و بخشنامه نامه عنايت به مفاد اليحه پيوستي و اينکه در بعضي از آيينبا 
ض قائل شده و يکار با دشمنان قسم خورده انقالب و اسالم، تبعيعرصه پن سروقامتان يا

اند که نفس اين عمل غير قانوني را  تقسيم نموده» دولتي و غير دولتي« را به دو دسته آنان
 و ١٠/٢/١٣٨٥نامه اجرايي مورخ   آيين٢از جمله بند . (توان يک آفت اجتماعي تلقي نمود مي
ر پا نهاده ي ارزشها را زي الواقع به نحويکه ف)  عنهي متشاک٢/٤٥بخشنامه شماره » ب«بند

ف ين حال ضعين قشر ممتاز و در عيان ايع ناعادالنه درآمد را مينه توزينسان زميو بد
قت با روح قانون و يدهند که در حق يج ميترو) يشتي و معيبه لحاظ اقتصاد(جامعه 

 قانون يه در اجراير وحدت رويو مس قرار داشته ي قانونگذار در تعارض جدياهداف متعال
 .ناپذيري در پي داشته باشد تواند آثار مخرب و جبران به چالش کشانده که به نوبه خود ميرا 

باشد در صورتي که  با عنايت به شرح فوق التوصيف و آن چه را که در پرونده منعکس ميلذا 
:  اوالًييع قضايگاه منيضر آن جاها متصور باشد از مح ها و بخشنامه نامه نييقانون مقدم بر آ

» ب«ز بند ي و ن١٠/٢/١٣٨٥ران مورخ يأت وزي هيينامه اجرا نيي آ٢حکم به ابطال ماده 

: ثانياً. باشد  مستمريها به دليل مغايرت با روح قانون مورد تمنا مي٢/٤٥بخشنامه شماره 
بان يراب دست به گر آنجا که از جانبازان اعصاب و روان هستم و دائماً با استرس و اضطاز
 عاجزانه يالعاده و خارج از نوبت مورد استدعا  پرونده در وقت فوقيدگيباشم، رس يم

 ـ ٢٩٢٨/٩٦/٠٣/٥٠٤در ضمن تصوير جوابيه سازمان تأمين اجتماعي به شماره . باشد مي
 ».گردد برداري الزم به حضور ايفاد مي  جهت مزيد استحضار و بهره١/٥/١٣٩٦

  : به قرار زير استمتن اليحه تکميلي
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

سالم عليکم احتراماً با عنايت به محتواي دادخواست تقديمي، توضيحاتي به شرح ذيل 
 :گردد برداري الزم به حضور ايفاد مي همراه با مدارک و مستندات جهت مزيد استحضار و بهره

  پاسداشت و حفظ حرمت ايثارگري قانونگذار صراحتاً به منطور١/٩/١٣٦٧ـ در تاريخ ١
 را بدون هرگونه ابهام و يا  مصوبهيلي جانبازان و آزادگان در طول جنگ تحميزدن مثال

ن قشر ممتاز جامعه که تا ترک همه ي ايشبهه در قالب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگ
ن و يور تدياند به صورت جامع و فراگ  کردهيمرديدان پاي در کنار شهيويتعلقات دن

 کرده که مراتب همزمان به دولت ابالغ و در دستور کار عوامل اجرايي کشور قرار گرفته بيتصو
ن حقوق قبل از ي، آخرين حقوق بازنشستگييح شده مالک تعيکه در ماده واحده آن تصر

  .باشد ي ميبازنشستگ
قاً يران دقيأت وزي ه٢٨/٥/١٣٦٨اد شده در جلسه مورخ ي قانون يينامه اجرا نيي آـ٢

ن حقوق ي آن مالک محاسبه آخر٢ب و به اجرا درآمده که به موجب بند يبرابر قانون تصو
  . تاکيد شده است١هاي مورد اشاره در بند  از بازنشستگي براي هر يک از کارکنان دستگاهقبل 

 قانون، قانون ي در امر اجرايض احتمالي قانونگذار به منظور رفع هرگونه تبعـ٣
  مصوب کرده که٢١/٢/١٣٨٣را در تاريخ ... ه بازنشستگي جانبازان و اصالح قانون نحو

را از متن ماده واحده حذف کرد » به جز کارگران مشمول قانون کار«به موجب آن عبارت 
  .ت الزم حفظ شودي از جامعينسان شأن قانون به لحاظ برخورداريتا بد

  هرگونه ابهام احتماليـ باز قانونگذار در راستاي رسالت عظيم خويش در جهت رفع٤
 جانبازان ي ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگ٦ه تبصره يقانون استفسار

  تصويب کرد و بدينسان جلوي هرگونه سوء استفاده٢٢/٩/١٣٨٤ را در مورخ ١٣٦٧مصوب 
  . را گرفته استياحتمال

ز و متناقض و يگبران  بحثيينامه اجرا نيي آ١٠/٢/١٣٨٥خ يران در تاريأت وزي ه ـ٥
  را١/٩/١٣٦٧مغاير با  ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 

ه جانبازان و ي کل١ به ماده ي الحاق١ و تبصره ١ب رساند که به موجب ماده يبه تصو
 با ٢د، اما در ماده ينما ينامه لحاظ م نيين آيرا به صراحت مشمول مقررات ا... آزادگان و 

 مصوبه يت داده، بدون هرگونه استناد قانونير وضعيي درجه تغ١٨٠ ي انفعالکامالًموضع 
 حضرات يتواند برا يم مين تصمي کرده و در واقع نفس اي آن را نفي و تبصره الحاق١ماده 

نجاست که نطفه ي داشته باشد؟ و جالب اي تأمل و درنگ را در پي بسياهل فضل جا
 ي و غير دولتي در چنين فضايي بسته شده است؟ جهت روشن شدن پديده جانبازان دولتظهور

ا در زمان پر التهاب جنگ، رزمندگان يشود که آ ين سوال مطرح مي اييذهن مرجع قضا
ن عدله و ياند؟ لذا با چن شده ي ميها فراخوان  به سمت جبههير دولتيا غي يدر قالب دولت

 .باشد يت شعبه مورد استدعا ماسي آن را از محضر ر٢ واضع، ابطال ماده يبرهان
 ي عنه که منحصراً موضوع نحوه بازنشستگي متشاک٤٥ اما بخشنامه شماره  ـ٦

  به استانها٧/٦/١٣٨٥ ـ ١٤٦٦جانبازان و آزادگان را در دستور کار قرار داده که طي شماره 
 ژهيشه بوي اهل فضل و انديحه براين الي ايت به شرح بندهايده که با عنايابالغ گرد

 گفتار چرا که در بخش پيش. شعبه جاي بسي تأمل و درنگ را در پي خواهد داشتاست ير
 همان طور که. ادبيات و لحني در خور شأن اين قشر پابرهنه را مورد لطف قرار داده استبا 

ن قانون را ي مشمول١ان داشته و در بند ي جان مطلب را بي مستنداتيالزم بود به اجمال ط
  به نحوي موضوع دولتي و غير دولتي را مطرح نموده٢رده و اگر چه در بند وضوح تصوير کبه 

ها  دهيدرد و جنگ ند ين بيگران صحنه که عمدتاً مرفعيرباز بازيرسد از د يکه به نظر م
 و ير عقالني چرخ گذاشته که دستاوردشان به صورت غي چوب اليبودند و همواره به نوع

 ٢ در يط بازنشستگي موضوع شرا٣شود و در بند  ي مر با اهداف قانون هنوز احساسيمغا
 برانگيز بوده و حکايت از آن دارد بخش شرايط عمومي و خاص بيان شده که به نوبه خود تأمل

 ميزان آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي مالک محاسبه حقوق دوران بازنشستگي«که 
ت ي بخشنامه مذکور با موضوع٥ بند  پرونده را بهيو سرانجام عاجزانه نظر قاض» باشد يم

ند ينما يباشد جلب م يت ميار حائز اهمي که بسيزان بازنشستگين ميي و تعينحوه برقرار
 ينين حکم کارگزي متناسب با آخري بازنشستگي مبنايافتين حقوق دريآخر«نکه يچرا ا
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 يرفاقبه عالوه مدت سنوات ا)  سال٢٠حداقل  (ي بازنشستگيضربدر مجموعه سابقه مبنا
  ». را قرار داد٣٠يم بر تقس)  سال١٠حداکثر (

 »دولتي و غيردولتي«رسد موضوع  ـ با ملحوظ نمودن مفاد بندهاي فوق به نظر مي٧
 يچ جاينکه قانونگذار در هيباشد چرا ا ي از قانون مير به رأيتنها نشأت گرفته از تفس

د اما ينما ين اقتضا ميون چنت قانينکه فلسفه جامعيرغم ا ي نکرد عليا قانون بدان اشاره
 بوده که درمقابل بند الف ظاهر شده و ٢/٤٥ز بند ب بخشنامه شماره يبرانگ موضوع بحث

ن ي  ا٥ مورد اشاره در بند ١٠/٢/١٣٨٥ مورخ يينامه اجرا نيير آيشود تحت تاث يمالحظه م
باشد  يم ١٣٦٧ مصوب يح با ماده واحده نحوه بازنشستگير صريحه قرار گرفته  و مغايال

 .باشد ي شعبه ابطال آن مورد استدعا ميکه از محضر قاض
ـ به پيوست رأي شماره ٨ ـ ٣٤٥   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به حضور ١٩/٥/١٣٩٥ 
گردد که دربرگيرنده و مويد اين است که مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي  ايفاد مي

در هنگام بازنشستگي ... ه حقوق جانبازان و  مالک و مبناي محاسب١٣٦٧جانبازان مصوب 
  ».باشد آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي منطبق با آخرين حکم کارگزيني مي«

بايد  اي مي بنابراين مالک محاسبه حقوق جانبازان بدون هرگونه تبعيض و شبهه
 )کارگزيني(متناسب با آخرين حکم استخدامي ) مشمول بيمه(برمبناي آخرين حقوق دريافتي 

چه فرقي في مابين : گرديد در غير اين صورت جاي بسي تأمل است محاسبه و ملحوظ مي
جانباز و غير جانباز از منظر قانونگذار وجود داشته و چه دليل و برهاني سبب گشت تا قوه 

 تصويب کند؟ در اين راستا وجود اصالحيه ١٣٦٧مقننه ماده واحده مورد بحث را در سال 
دليلي براي مدعاست که نبايد )  اليحه٣بند (الذکر   فوق٢١/٢/١٣٨٣ شده مصوب قانون ياد

تبعيضي بين جانبازان اين قشر ممتاز ايثارگر و نام آشنا در شناسنامه انقالب وجود داشته باشد 
نامه اجرايي و  تر بيان دولتي يا غير دولتي خواندن جانبازان در آيين و به عبارتي واضح

توان نوعي ظلم در حقشان  ير نص صريح قانون ياد شده بوده و در حقيقت ميها، مغا بخشنامه
 هيأت وزيران صرف نظر از اينکه نفس ١٠/٢/١٣٨٥نامه اجرايي مصوب  در آيين. قلمداد کرد

 و تبصره ١يعني از يک سو ماده . عمل با قانون مطابقت دارد يا خير؟ تناقض آشکار وجود دارد
دهند و از سوي ديگر در حالتي کامالً   صراحت مالک عمل قرار مي را به١ الحاقي بر ماده ١

نامه  دهند که اين امرحکايت از آن دارد که در کالبد آيين  را مبنا قرار مي٢انفعالي و متضاد ماده 
نامه با روح قانون کوتاهي و قصوري به عمل آمده و  اجرايي مذکور نسبت به تطبيق متن آيين

اي و تفسير به رأي بسنده شده است در نتيجه اين طور  رداشتهاي سليقهتنها از اظهار نظر و ب
مزيد . گردد که اصل بر حاکم بودن قانون و تبعيت از آن بايستي مالک عمل باشد استنباط مي

 حالت را ٢پسند و حاکميت عقل سليم،  دارد در حالت منطقي و محکمه استحضار معروض مي
 :م را در امر حصول نتيجه شفافتر مدد نمايدتواند محک در پيش رو داريم که مي

 ها، بر قانون مقدم است که در اين صورت بنده و امثالهم ها و بخشنامه نامه آيين: حالت اول
  . مختومه شدن پرونده موردتمناستيم بلکه تقاضاي ندارييچ ادعاينه تنها ه

ن صورت ير اها مقدم و مشرف است د ها و بخشنامه نامه نييقانون بر آ: حالت دوم
  . عاجل مورد استدعاستيدگيرس

 سال از تصويب ٣٠شايان ذکر است آيا جانبازان مستحق هستند پس از گذشت حدود 
اي از  و گذر از ميادين نبرد تاريخ ساز هنوز در کسوت گمنامي و در هاله) ١٣٦٧مصوب (قانون 

درد و  ضي از مرفعين بيگزيني زندگي کنند؟ و همواره دستاويز بع ابهام در عامل فقر و عزلت
امثالهم قرار گيرند؟ در اين راستا پر واضح است که ... نديده، درد نکشيده و  مسئولين جنگ
نمايد که هيچ  و عقل و منطق اقتضا مي) به لحاظ جامعيت و فراگير بودنش(ماهيت قانون 

رت يک بام و تبعيضي بين سربازان و جان برکف واليت وجود نداشته باشد يا به عبارتي به صو
چرا اينکه با اصالت و هويت و روح نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در . دو هوا عمل نشود

التوصيف و  لذا از محضر آن جايگاه منيع قضايي استدعا دارد با توجه به شرح فوق. تعارض است
 ٢بطال ماده حکم به ا: العاده و خارج از نوبت اوالً آنچه که در پرونده منعکس است در وقتي فوق

 متشاکي عنه به دليل مغايرت ٢/٤٥ و بند ب بخشنامه ١٠/٢/١٣٨٥نامه اجرايي مصوب  آيين
الزام متشاکي عنه به برقراري حقوق بازنشستگي از : ثانياً. باشد صريح با روح قانون مورد تمنا مي

موجب تاريخ بازنشستگي بر اساس آخرين حقوق دريافتي به تناسب آخرين حکم کارگزيني به 
 ».باشد  مور استدعا مي١/٩/١٣٦٧ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيها متن مقرره
 : درآمدي حوزه فنيهاي مستمر٥/٤بخشنامه شماره » ب«بند ) ١

  
  مستمريها٢/٤٥خشنامه شمارهب    جانبازان و آزادگان نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي    حوزه فني و درآمد فني

ميزان مستمري بازنشستگي مشمولين شاغل در بخش غير دولتي و همچنين ) ب
دستگاهها و ) کارکنان غير رسمي، قراردادي يا داراي عناوين مشابه(مشمولين قانون کار 

متوسط مزد يا حقوق مبناي کسر حق بيمه متقاضي مطابق با مفاد : شرکتهاي دولتي عبارتست از
 .تقسيم برسي) سابقه اصلي و ارفاقي( قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب ٧٧بصره ماده ت

  :تذکر
ن حقوق يين بخشنامه در تعين اي سال مشمول٣٠ در هر حالت خدمت مازاد بر ـ١

  . آنها قابل محاسبه نخواهد بوديبازنشستگ
 مشمول کسر  عبارتست از جمع مبالغي بازنشستگين حقوق مبناي منظور از آخرـ٢

  ».ي متقاضينين حکم کارگزيمه مندرج در آخريحق ب
 ي جانبازان انقالب اسالمي قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگيينامه اجرا نييآ) ٢

١٠/٢/١٣٨٥:  
 جانبازان، آزادگان، ين حقوق قبل از بازنشستگي مالک محاسبه آخرـ٢ماده«

ن يط خاص کار مشمول اي از شرايماران ناشي از کار و بي و حوادث ناشين عاديمعلول
که ) ١(بند ) ١(ا تبصره ي) ١( مورد اشاره در بند ين در دستگاههاينامه اعم از شاغل نييآ

 باشند، مبلغ مندرج در آخرين داراي احکام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي
 يه مربوطه مبنا حاکم بر دستگاير اساس ضوابط و مقررات استخدامي که بحکم استخدام

ز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در ي قرار گرفته است و نيحقوق بازنشستگ
 باشند، مطابق قانون تامين اجتماعي شاغل مي) ١ بند ١مشمولين تبصره (بخش غير دولتي 

 ».ي عمل خواهد شدرات بعدييو تغ
ن يان تام سازمي و دعاويرکل دفتر امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٦/٩/١٣٩٧ ـ ٦٣٠٩/٩٧/٧١٠٠حه شماره ي به موجب الياجتماع
  ني دربيجناب آقا«

  يوان عدالت اداري ديأت عمومير کل محترم هيمد
  ي اصغر داودي عليآقا: موضوع
  کم يسالم عل

  ) ص( با صلوات بر محمد و آل محمد
، ٩٦٠١٠٤٨دره در پرونده کالسه  صا١٣٩٧/ ٦/ ١٥ه مورخ ياحتراماً؛ عطف به اخطار

 يينامه اجرا نيي آ٢ به خواسته ابطال ماده ياصغر داوود ي عليت آقايدر خصوص شکا
  مستمريها، خواهشمند است مقرر فرماييد٤٥/ ٢بخشنامه شماره » ب« و بند ١٣٨٥/ ٢/ ١٠مورخ 
عدالت وان ي ديأت  عموميت مطروحه در هيل نسبت به رد شکايات ذيت به دفاعيبا عنا
  .ندي اقدام الزم مبذول نمايادار

  يات شکليدفاع) الف
وان ي ديأت عمومي با خواسته مطروحه قبالً در هيات مشابهين که شکاينظر به ا

 و ١٣٨٦/   ١٢/   ٢٦ ـ ١٥٥٦عدالت اداري مطرح و در نهايت طي دادنامه هيأت عمومي به شماره 
 يها  و دادنامه١٣٩٦/ ١/   ٣٠ ـ ١ به شماره ي و استخدامي اداريأت تخصصيدادنامه ه

نامه  نيي آ٢، ماده يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٣٩٧/ ٤/ ١٣ ـ ٩٤٥ ي ال٩٤٢شماره 
 و يليران و جنگ تحمي اي جانبازان انقالب اسالمي قانون اصالح نحوه بازنشستگيياجرا
ـ  هـ٣٣٧٥٠ت/ ٢٢٦٨٦نامه شماره  بيآور موضوع تصو انين مشاغل سخت و زيشاغل

ه ين موضوع از اعتبار قضيبنابرا. د قرار داده استأييران را مورد تيأت وزي ه١٣٨٥/ ٣/ ٦
 يدگي جهت رسيوان عدالت موجبي قانون د٨٥محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 

 .ي قابل رد باشدث خواسته شاکين حيلذا از ا. آن وجود ندارد
  يات ماهويدفاع) ب
مصوب .... ران ي اي جانبازان انقالب اسالميه بازنشستگ ماده واحده قانون نحوـ ١

 ها، شرکتها، مؤسسات دولتي، خانه کليه وزارت« مجلس شوراي اسالمي مقرر داشته، ١٣٦٧/   ٩/   ١
ها مستلزم   که مشمول قانون بر آنييها ها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانيشهردار

توانند  يران مي ايثارگران انقالب اسالميور اد و امياد شهين، بنيذکر نام است و همچن
ن ي، معلوليليران و جنگ تحمي اياعم از جانبازان انقالب اسالم(ن معلول يمستخدم

ا يا ثابت ي يرسم) ين عاديط خاص کار و معلولي از شرايماران ناشي از کار، بيحوادث ناش
به شرط داشتن حداقل ) به جز کارگران مشمول قانون کار(ن مشابه خود را ي عناويدارا

 ي امور اداريب شوراي آنان و تصويست سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبيب
الً برحسب نوع و درجه ي که مدت آن ذي کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقيو استخدام

 مشخص شده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و يماريا بيت و يمعلول
ن ي سال ايخدمت زائد بر س. دي، بازنشسته نمايحتساب حقوق بازنشستگفقط از لحاظ ا
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ن حقوق قبل از ي آنان آخرين حقوق بازنشستگييافراد قابل محاسبه نبوده و در تع
  .رديگ ي محاسبه قرار مي مبنايبازنشستگ

 ي جانبازان انقالب اسالميدر ادامه به موجب قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگ
آور مصوب  انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي و معلوليلي تحمران و جنگيا

از متن ماده واحده قانون مزبور » به جز کارگران مشمول قانون کار«، عبارت ١٣٨٣/   ٢/   ٢١
 قانون نحوه يالزم به ذکر است به موجب ماده واحده قانون تسر. حذف شده است

ن ي و شاغلين عادي و معلوليليگ تحمران و جني اي جانبازان انقالب اسالميبازنشستگ
، بعد از ١٣٨٧/   ٢/   ١٥ثارگران مصوب يد و امور اياد شهيآور به بن انيمشاغل سخت و ز

ثارگران انقالب يا د و امورياد شهين بنيو همچن«عبارت » مستلزم ذکر نام است«عبارت 
 .شود ياضافه م» راني اياسالم

 ه اجرايي اين قانون توسط سازمان تأمين اجتماعينام  مقرر شده آيين٣ـ براساس بند    ٢
 در اين راستا. رسد همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميبا 
نامه  نيي آ٢ده، وفق ماده يب رسي به تصو١٣٨٣خ ياد شده در تاري قانون يينامه اجرا نييآ

 ين حقوق قبل از بازنشستگيه آخرده، مالک محاسبي قانون مذکور مقرر گرديياجرا
ط خاص ي از شرايماران ناشي از کار و بي و حوادث ناشين عاديجانبازان، آزادگان، معلول

 ١١ا تبصره ي ١ مورد اشاره در بند يها ين در دستگاهنامه اعم از شاغل نيين آيکار مشمول ا
باشند، مبلغ  ي من مشابهي عناويا داراي، ثابت ي رسمي احکام استخدامي که دارا١بند 

 حاکم بر ي که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامين حکم استخداميمندرج در آخر
ز در خصوص آن دسته از ي قرار گرفته است و ني حقوق بازنشستگيدستگاه مربوطه مبنا

باشند، مطابق  يشاغل م) ١ بند ١ن تبصره يمشمول (يردولتيافراد موصوف که در بخش غ
 . عمل خواهد شديرات بعديي و تغين اجتماعيقانون تأم

 جانبازان انقالب يح است که در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگيالزم به توض
ده، به محاسبه حقوق ي اشاره گردي اسالمي مجلس شورا٦٧/   ٩/   ١مصوب ... ران ي اياسالم

 بر ي مبنيحي، و در متن قانون تصرين حقوق قبل از بازنشستگي براساس آخريبازنشستگ
بيني نشده  بيني نشده و از اين حيث اساساً حکمي در قانون پيش  حقوق دريافتي پيشنيآخر

ران در يأت وزين راستا هيدر ا. ردي درخواست و صدور حکم قرار گيکه بخواهد مبنا
ن قواعد آن ن که به حکم قانويتوجه به ا  با١٣٦٨ قانون مذکور مصوب يينامه اجرا نييآ

به مجوز حاصله از  ت اجرا و اعمال دارد، بناي قابلي دولتيها گاهصرفاً در خصوص دست
 که در ين حقوق را مبلغي مالک محاسبه آخريينامه اجرا نيي آ٢ قانون، در بند ٣تبصره 
را هاي مشمول قانون، مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي بوده است   استخدامي دستگاهمقررات

 با اصالح ١٣٨٣در سال .  دانسته استيتگن حقوق قبل از بازنشسيمالک محاسبه آخر
ين قانون کار  و مشموليردولتي غيها  جانبازان، کارکنان دستگاهيقانون نحوه بازنشستگ

لذا با توجه .  قانون مزبور برخوردار شدنديايز از مزاي موضوع قانون نيها شاغل در دستگاه
ط و ي تابع شرايام بازنشستگ و نظي از جانبازان که از لحاظ بازنشستگيگريبه ورود گروه د

نمود که ضوابط اجراي قانون براي گروهي  ضوابط خاص ديگري بودند، ضرورت ايجاب مي
بيني شود بدين منظور بود که  که از لحاظ بازنشستگي تابع نظام ديگري هستند نيز پيش

با  ضوابط اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان را ١٣٨٣گذار در اصالحيه سال  قانون
 .بيني نمود تصويب هيأت وزيران پيش

 يتي با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از کارکنان با دو نظام حماـ ٣
جاد شده دو حالت يت اي با توجه به وضع١٣٨٥ران در سال يأت وزي خاص، هيو بازنشستگ

ل ي شرح ذح شده بود را بهي که در قانون تصرين حقوق قبل از بازنشستگيمحاسبه آخر
 است که مطابق ي دولتيها ين، در خصوص کارکنان دستگاهگروه اول مشمول. ن نمودييتب

نامه اجرايي، آخرين مبلغ مندرج در حکم استخدامي آنان مالک محاسبه آخرين   آيين٢ماده 
هاي  حقوق قبل از بازنشستگي قرار گرفته است، گروه دوم مشمولين، کارکنان دستگاه

هاي دولتي بوده که مالک محاسبه آخرين  ل قانون کار شاغل در دستگاهغيردولتي و مشمو
. گردد حقوق براي اين گروه مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن تعيين مي

هاي غيردولتي و مشمول قانون کار شاغل در  بدين معني که جانبازان شاغل در دستگاه
ه از لحاظ محاسبه مستمري داراي نظام خاص هاي موضوع قانون، باتوجه به اين ک دستگاه

تأمين اجتماعي هستند مطابق مقررات همان نظام خاص، از مزاياي مستمري بازنشستگي 
نامه اجرايي قانون اصالح نحوه   آيين٢فرماييد که ماده  بنابراين مالحظه مي. شوند مند مي بهره

حقوق مستمري نبوده، بلکه در مقام تعيين ... بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و 
 بنابراين از اين حيث. صدد مالک و معيار تعيين آخرين حقوق قبل از بازنشستگي بوده است در

  . باشد نيز خواسته شاکي قابل رد مي

 مستمريها ٤٥/ ٢بخشنامه شماره » ب«ـ شاکي در بخش دوم خواسته، تقاضاي ابطال بند  ٤
  .شنامه موصوف بنا به داليل ذيل صحيح نمي باشددر حالي که استنباط شاکي  از بخ. دارد

 ي بازنشستگيزان مستمريبخشنامه معترض عنه مقرر نموده م» ب« بند ـ الف
 کارکنان غيررسمي،(مشمولين شاغل در بخش غير دولتي و همچنين مشمولين قانون کار 

متوسط  عبارت است از ي دولتيدستگاهها و شرکتها) ن مشابهي عناويا داراي، يقرارداد
 قانون ضربدر ٧٧ مطابق با مفاد تبصره ماده يمه متقاضي کسر حق بيا حقوق مبنايمزد 

ل متن ي، از آنجا که در ذيم برسيتقس) ي و ارفاقيسابقه اصل(مجموع سابقه قابل احتساب 
 ين حقوق قبل از بازنشستگي آنان آخرين حقوق بازنشستگييتع«ماده واحده عبارت 

 قانون نحوه يينامه اجرا نيي آ٢ده است و در ماده يدرج گرد» رديگ ي محاسبه قرار ميمبنا
ن مشاغل ي و شاغلين عادي و معلوليلي و جنگ تحمي جانبازان انقالب اسالميبازنشستگ

 وضع ين حقوق بازنشستگيي تعي براي حکم خاص١٣٨٧/ ٢/ ١٠آور مصوب  انيسخت و ز
ده، مالک يه به موجب آن مقرر گردک .شده که اعتبار آن از قانون مذکور اخذ نموده است

 و حوادث ين عادي جانبازان، آزادگان، معلولين حقوق قبل از بازنشستگيمحاسبه آخر
ن در ينامه اعم از شاغل نيين آيط خاص کار و مشمول اي از شرايماران ناشي از کار و بيناش

 يستخدام رسم احکام ايکه دارا) ١(بند ) ١(ا تبصره ي ١ مورد اشاره در بند يدستگاهها
 باشند، مبلغ مندرج در آخرين حکم استخدامي که بر اساس يا داراي عناوين مشابه ميثابت 

و مقررات استخدامي حاکم بر دستگاه مربوط مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است ضوابط 
 شاغل)) ١(بند ١مشمولين تبصره (نيز آن دسته از افراد موصوف که در بخش غير دولتي و 
ن راستا يدر ا.  عمل خواهد شديرات بعديي و تغين اجتماعيمباشند، مطابق قانون تأ يم

م يالذکر تنظ  فوقيينامه اجرا نيي آ٢نا منطبق با ماده يها عي مستمر٤٥/ ٢بند ب بخشنامه 
 . با آن ندارديرتيده و مغايگرد

ق و بنابراين طبق قانون تأمين اجتماعي محاسبات مربوط به کسر حق بيمه از حقو
گيرد و   تأمين اجتماعي صورت مي٢ ماده ٦ و ٥مزاياي بيمه شدگان مطابق بندهاي 

گردد و نحوه محاسبه مربوط به   اين مبنا حق بيمه مشمولين اين قانون دريافت ميبر
 قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن معين شده است ٧٧مستمري بازنشستگي نيز در ماده 
ن ماده ياد شده معيار پرداخت مستمري بازنشستگي و در خصوص کليه مشمولين قانو

نامه اجرايي قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان   آيين٢است ليکن در ماده 
آور  انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

باشند،  شاغل مي) »١ بند«مشمولين تبصره (در خصوص بخش غير دولتي مورد اشاره در 
مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد، که اين سازمان نيز در 

با . نمايد الذکر مطابق آن عمل مي خصوص محاسبه مستمري بازنشستگي مشمولين فوق
نامه اجرايي قانون اصالح نحوه بازنشستگي   آيين٢عنايت به مراتب فوق و اينکه ماده 

در مقام تعيين حقوق مستمري نبوده، بلکه در صدد مالک و ...انقالب اسالمي و جانبازان 
 ٤٥/ ٢بخشنامه شماره » ب«معيار تعيين آخرين حقوق قبل از بازنشستگي بوده و بند 

الذکر تنظيم گرديده و مغايرتي با  نامه اجرايي فوق  آيين٢مستمريها، عينا منطبق با ماده 
شابهي با خواسته مطروحه قبال در هيأت عمومي ديوان آن ندارد و همچنين شکايات م

عدالت اداري مطرح و در نهايت طي دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
 و دادنامه هيأت تخصصي اداري و استخدامي به شماره ١٣٨٦/ ١٢/ ٢٦ ـ ١٥٥٦

 ديوان عدالت  هيأت عمومي١٣٩٧/ ٤/ ١٣ ـ ٩٤٥ الي ٩٤٢هاي   و دادنامه١٣٩٦/ ١/ ٣٠ـ١
نامه اجرايي قانون اصالح نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي   آيين٢اداري، ماده 

آور موضوع  ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان
 .وزيران را مورد تأييد قرار داده است  هيأت١٣٨٥/ ٣/ ٦ه ـ ٣٣٧٥٠ت/ ٢٢٦٨٦نامه شماره  تصويب
 باشد، تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروحه دليل ميعاي شاکي در اين خصوص باللذا اد

 ».مورد استدعاست
حه يز به موجب الين] جمهور يس رئيحوزه معاونت حقوق[ دولت يمعاون امور حقوق

  :ح داده است کهي توض١٥/٨/١٣٩٧ ـ ١٠٧٨٢٩/٣٥٨٤٤شماره 
  يلت اداروان عداي دي تخصصيأتهاي و هيأت عموميرکل دفتر هيمد«

  با سالم و احترام
موضوع ) ٩٦/١٠٤٨کالسه  (٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٠٩٠ه شماره يبازگشت به ابالغ

 ٢ از ماده يابطال قسمت«، به خواسته ياصغر داود ي عليارسال نسخه دوم درخواست آقا
 قانون يينامه اجرا نييآ(ران يأت وزي ه٦/٣/١٣٨٥ ـ ٣٣٧٥٠ت/٢٢٦٨٦نامه شماره  بيتصو

ن ي و معلوليليران و جنگ تحمي اي جانبازان انقالب اسالميحوه بازنشستگاصالح قانون ن
  :دارد ياعالم م» آور انين مشاغل سخت و زي و شاغليعاد
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 ٢٦/١٢/١٣٨٦ ـ ١٥٥٦ـ سابقاً برابر شکايات مربوطه ديگر، موضوع برابر دادنامه شماره ١
 ـ ٨٨٢و شماره ) ٨٧/٩٦٢کالسه  (٢٣/٢/١٣٨٨ ـ١٥٥ شماره يو قرارها) ٨٦/٤٤٥کالسه (

ت قرار ي و رد شکايدگيوان مورد رسي ديأت عموميه) ٨٨/٧٩١کالسه  (١٦/١٢/١٣٨٨
 قانون ٨٥ز صدور قرار رد درخواست بر اساس ماده ير نيه اخييگرفته است لذا در شکوا

 .، مورد استدعاستيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
خصوص اهميت موضوع مطروحه الزم فوق در ) ١(ـ ضمن تأکيد بر مفاد بند ٢

ران و ي اي جانبازان انقالب اسالمي ذکر است برابر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگبه
و ) ١٣٦٧مصوب (آور  انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي و معلوليليجنگ تحم

 ماده واحده قانون موصوف ٦ه تبصره يز قانون استفساريو ن) ١٣٨٣مصوب (ه آن ياصالح
ران و جنگ ي ايجانبازان انقالب اسالم(اشخاص مشمول قانون مزبور ) ١٣٨٤مصوب (

 ير دولتيکه در بخش غ) آور انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي، معلوليليتحم
ز کارگران جانباز يثارگران و نيد و امور اياد شهيها، بنياشتغال دارند، شامل کارکنان شهردار

 ين اجتماعيمين افراد، مشمول قانون تأ بوده و عمده ايلتر دويو آزاده شاغل در بخش غ
  .باشند يم

کارگران مشمول «گردد  ي مقرر م١٣٨٣ه همان قانون در سال ي با توجه به اصالحـ٣
ز تحت پوشش قانون ين) به شرح فوق(ي ر دولتي و غيشاغل در بخش دولت» قانون کار
 و يليران و جنگ تحمي ايم جانبازان انقالب اساليقانون نحوه بازنشستگ(موصوف 

قرار گرفته و دو تبصره به عنوان ) آور انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عاديمعلول
ادگان کارگر جانبازان و آز« که يگردد به نحو ي به مفاد قانون الحاق م٦ و ٥ يها تبصره

 هاي زينهپرداخت ه«و » مشمول اين قانون قرار گرفته... مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي 
 هاي هاي دولتي به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه در دستگاه... از اصالح اين قانون  يناش
هاي مشمول قانون کار به عهده دولت قرار گرفته که با اعالم آن  دولتي از جمله دستگاهر يغ

 همه ساله در بودجه يا ف جداگانهي ردي اعتبار مربوط طين اجتماعيمتوسط سازمان تأ
  ».اد شده پرداخت خواهد شدي و به حساب سازمان ينيب شي کشور پکل

) ١٣٨٣مصوب (اد شده ي يه قانوني اصالح٣ن در بند ياد شده همچنيعالوه بر موارد 
 جانبازن يقانون اصالح قانون نحوه بازنشستگ{ن قانون ي ايينامه اجرا نييآ«: گردد يمقرر م

آور  انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي و معلوليليران و جنگ تحمي ايانقالب اسالم
ثارگران يد و امور اياد شهي بني با همکارين اجتماعيمتوسط سازمان تأ} ١٣٨٣مصوب 

 ياد شده و تسريرات يين و با توجه به تغيبنابرا. »رسد يران ميأت وزيب هيه و به تصويته
گران شاغل در ثاريز جانبازان و ايطه شمول قانون به کارگران مشمول قانون و نيح

 مربوطه در يينامه اجرا نيين آياز تدوي مورد نين بار ماليمأ و تير دولتي غيبخشها
 .گرفته است ت دولت قراريصالح

 و برابر مصوبه مورد اشاره شاکي ١٣٨٥ـ با عنايت به موارد مرقوم هيأت وزيران در سال ٤
ـ مالک محاسبه ٢ماده«: دارد ي اين قانون مقرر م٢ضوابط الزم را تدوين نموده و برابر ماده 

آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از کار و 
هاي مورد  نامه اعم از شاغلين در دستگاه بيماران ناشي از شرايط خاص کار مشمول اين آيين

بت يا داراي عناوين مشابه  که داراي احکام استخدام رسمي، ثا١ بند ١ يا تبصره ١اشاره در بند 
باشند، مبلغ مندرج در آخرين حکم استخدامي که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي  مي

حاکم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته 
مطابق باشند  شاغل مي) ١ بند ١مشمولين تبصره (از افراد موصوف که در بخش غير دولتي 

در ضمن الزم به توضيح است » .قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد
 مقرره مربوط به مشمولين قانون کار و قانون تأمين اجتماعي ١} ماده{ بند ١مشمولين تبصره 

همان گونه که مالحظه . باشد شاغل در بخش غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي مي
  : مقرره شيوه محاسبه مستمري مورد نظر بدين شرح است٢ضوابط ماده گردد برابر  مي

ن يا عناوي، ثابت ين رسميه مستخدمي کلي بازنشستگي نحوه محاسبه مستمر ـالف
 آنان و مطابق با  مفاد ي، صرف نظر از صندوق بازنشستگي دولتيها ه دستگاهيمشابه در کل

 در تعيين«: دارد  که مقرر مي١٣٦٨ان مصوب ز ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبا١ماده 
» .رديگ ي محاسبه قرار مي مبناين حقوق قبل از بازنشستگي آنان آخريحقوق بازنشستگ

  .باشد ي مين حکم استخداميبر اساس مبلغ مندرج در آخر
ب ـ نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي کليه مستخدمين رسمي، ثابت يا عناوين مشابه 

هاي غير دولتي مشمول قانون، نيز بر اساس مبلغ مندرج در آخرين حکم  در کليه دستگاه
استخدامي خواهد بود ليکن چنانچه مستخدمين بخش غير دولتي موصوف، مشمول قانون کار 

در اين حالت نحوه محاسبه بر اساس ) مورد اعتراض شاکي(و قانون تأمين اجتماعي باشند 
 .تعيين شده است) پرداختي در دو سال آخر خدمتميانگين حق بيمه (قانون تأمين اجتماعي 

و اصالحات و ...  ـ با توجه به موارد مرقوم و اينکه مفاد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان ٥
الحاقات بعدي آن، حکم قانون تأمين اجتماعي در خصوص مشمولين قانون کار و تأمين 

 همان قانون ١٣٨٣ اصالحيه سال اجتماعي در بخش غير دولتي را نسخ ننموده و اينکه برابر
با لحاظ اصالحات انجام شده و تسري قانون به (نامه اجرايي مربوطه  نيز نحوه تدوين آيين

مشمولين قانون کار و جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي شاغل در 
به شرح فوق اقدام يران را بر عهده دولت قرار داده است لذا هيأت  وز) بخشهاي غير دولتي

در خاتمه با . باشد اتخاذ تصميم نموده است که کامالً مبتني بر موازين قانوني مربوطه مي به
  ».توجه به موارد معنونه صدور تصميم شايسته مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست

 يينامه اجرا يين آ٢ بر ابطال ماده ي مبنيگر از خواسته شاکيدر خصوص قسمت د
نکه يران، نظر به ايأت وزي ه١٠/٢/١٣٨٥ جانبازان مصوب يقانون اصالح نحوه بازنشستگ

، ٢٦/١٢/١٣٨٦ ـ ١٥٥٦شتر به موجب دادنامه شماره ي پيوان عدالت اداري ديأت عموميه
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٨٥الذکر را ابطال کرده است، در اجراي ماده  نامه فوق آيين

 ٢٠/١٠/١٣٩٨ـ  ٣١ قرار رد شکايت به شماره دادنامه ١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري
  .صادر شده است

وان ين دي با حضور معاون٢٤/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استيور رأر به صديت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 جانبازان انقالب ياده واحده قانون نحوه بازنشستگه موجب مب: نکه اوالًيبا توجه به ا

آور مصوب  انين مشاغل سخت و زي و شاغلين عادي و معلوليلي و جنگ تحمياسالم
، يليگ تحمران و جني اي جانبازان انقالب اسالمين حقوق بازنشستگيي در تع١/٩/١٣٦٧

ه ي کلين عاديط خاص کار و معلولي از شرايماران ناشي از کار، بين حوادث ناشيمعلول
 که ها، شرکتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهايي وزارتخانه

ثارگران انقالب يد و امور اياد شهين بنيشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچن
رد و به موجب يگ ي محاسبه قرار مي مبناين حقوق قبل از بازنشستگيران آخري اياسالم

 جانبازان و آزادگان کارگر مشمول ٢١/٢/١٣٨٣ قانون مذکور مصوب ي اصالح٥تبصره 
 يقانون اصالح مقررات بازنشستگ) ٢(ماده ) ٢( با لحاظ تبصره ين اجتماعيمأقانون کار و ت

 .اند ن قانون قرار گرفتهي مشمول ا١٣/١٢/١٣٦٨ مصوب يورفه قانون استخدام کشيو وظ
 نامه اجرايي قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگي  آيين١ ماده ١به موجب تبصره : ثانياً

ن مشاغل سخت ي و شاغلين عادي و معلوليليران و جنگ تحمي ايجانبازان انقالب اسالم
ن مشاغل سخت و ين، شاغلي، معلولران، جانبازانيأت وزي ه١٠/٢/١٣٨٥آور مصوب  انيو ز
 مشمول يردولتي غي بخشهاين اجتماعيمأآور و آزادگان تابع قانون کار و قانون ت انيز

 مذکور قرار يز مشمول مقررات قانوني نيردولتي غيسسات عمومؤقانون فهرست نهادها و م
اعم از (راد ن افين حقوق اينامه مقرر شده مالک محاسبه آخر نيي آ٢اند و در ماده  گرفته
 احکام ي که دارايدر صورت)  آن١ا تبصره ي ١ موضوع ماده يها ن در دستگاهيشاغل

ن حکم ين مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخري عناويا داراي، ثابت ياستخدام رسم
مشمول (ي ردولتي است و در خصوص آن  دسته از افراد موصوف که در بخش غياستخدام

 .، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شدشاغل هستند) ١ ماده ١تبصره 
لذا به موجب مقررات قانوني ذکر شده صرفاً مبناي محاسبه آخرين حقوق مشمولين 

 ي بوده و فاقد حکم استخدامين اجتماعيمأ واحده مذکور که تابع قانون کار و تماده
 ١ن جزء ب بند يبنابرا. ديآ قابل به عمل ين اجتماعيميد به موجب قانون تأهستند با
ن شاغل ي مشمولي بازنشستگيزان مستمري که مين اجتماعيممان تأ ساز٢/٤٥بخشنامه 
ين قانون کار ن مشموليو همچن)  ذکر شدهيموضوع مقررات قانون (يردولتيدر بخش غ

ن يمأ قانون ت٧٧ن حقوق، تابع تبصره ماده ي آخري را به جاي دولتيها و شرکتها دستگاه
مه قرار داده خالف ين دو سال پرداخت حق بيا حقوق ظرف آخري و متوسط مزد يعاجتما
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند   و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده ميقانون

 .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي                 رئ                            
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي         معاون قضا                      
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