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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

ـ ٨٨٥٨٣/٦٧٥ابطال نامه شماره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٩٦ رأي شماره  ١٧/٧/١٣٩٦ 
  ٢  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزا  ١٨/٩/١٣٩٩   امور غذايي، آرايشي و بهداشتيمديركل

  اعالم تعاريض درخصوص دادخواست : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٠٧رأي شماره 
   برخي از سردفتران اسناد رسمي مبني بر احتساب سوابق خدمت غيرسردفتري براي بازنشستگي 

  حكم به رد شكايت صادره صحيح و موافق مقررات است
  ٣  عب ديوان عدالت و ساير مراجع اداريش  ٢٠/٨/١٣٩٩

 تعرفه تصويبي اليحه عوارض ٤٦ابطال ماده  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٠٨رأي شماره
  ٥  شوراي اسالمي سرعين  ١٨/٩/١٣٩٩  شهرداري سرعين مصوب شوراي اسالمي سرعين از تاريخ تصويب

ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦ـ ابطال مصوبه شماره ١ :دالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان ع٥٥٠ و ٥٤٩هاي  رأي شماره  
 ٤/٨/١٣٧٨ـ ابطال مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ ٢وزيران   هيأت٣/٤/١٣٩٨ـ ٣٨٥٩٤/٥٦٧١٢ و شماره ١٢/١١/١٣٩٣

، )٢٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٢١(، )٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٠٩(، )١٤/١٠/١٣٩٣ـ ١٩٩٢(ـ ابطال مصوبات شماره ٣شوراي اسالمي شهر تهران 
  شوراي اسالمي شهر تهران) ٢٦/٣/١٣٩٨ و ٢١/٣/١٣٩٨ـ ٢٥٦٦(، )١٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٤٨(، )١٠/١٢/١٣٩٣ـ ٢٠٢٦(

  ٦  شوراي اسالمي شهر تهران  ١٧/٤/١٣٩٩

 سازي عوارض محلي  هزينه آماده٢١ابطال ماده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٤٥ رأي شماره
  ٨  شوراي اسالمي شهر ديباج  ٢٥/٩/١٣٩٩  يباج از تاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر د١٣٩٧سال 

  ٩٥ـ ٢١٤ابطال تعرفه عوارض  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٥٠ و ١١٤٩هاي  رأي شماره
  ٨  شهر شوراي اسالمي شهر شاهين  ٢٥/٩/١٣٩٩  شهر  شوراي اسالمي شهر شاهين١٤/١١/١٣٩٤ مورخ 

   جلسه علني ٣٤٩ابطال مصوبه شماره  : ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي١١٥٥رأي شماره 
  ٩  شوراي اسالمي شهر بوشهر  ٢٥/٩/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و كسري پاركينگ٩/١١/١٣٩٥مورخ 

 با جمع :تعارض : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٠٣ و ١٢٠٤ و ١٠٨٢ الي ١٠٦٤هاي  رأي شماره
 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين ٣منطقي بين تبصره 

   قانون مديريت خدمات كشوري فقط شرط سابقه ١٠٣ ماده ١آور و تبصره  عادي و شاغلين سخت و زيان
  ست سال افزايش يافته ا٢٥ سال به ٢٠آور از  براي بازنشستگي سخت و زيان

  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٨/٩/١٣٩٩

   تحت عنوان  ٩٥ـ  ٥٠١ابطال تعرفه شماره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٤٢رأي شماره 
  ١٣   شاهين شهرشهرشوراي اسالمي   ٢٥/٩/١٣٩٩  عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالك مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر

 ١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢نامه شماره ٣ابطال بند :عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأت١١٤٤رأي شماره
  ١٤  ستاد كل نيروهاي مسلح  ٢٥/٩/١٣٩٩  معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح

   ٩٥ـ ٤٥٢ماره ابطال تعرفه ش : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٤٨ و ١١٤٧هاي  رأي شماره
  ١٥  شهر شوراي اسالمي شهر شاهين  ٢٥/٩/١٣٩٩  شهر در خصوص عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز از تاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر شاهين

تعارض آراء در خصوص معافيت از پرداخت  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٥١رأي شماره
  ق بيمه و بازنشستگي ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازانالتفاوت ناشي از تغيير صندو مابه

  و رزمندگان با توجه به اينكه مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
  باشد ايران بود حكم به ورود شكايت صحيح نمي

  ١٦  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٥/٩/١٣٩٩

ـ ٣٠٦٠ابطال مصوبه شماره  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٥٢ي شماره رأ ـ ٩٢٢، ٤/٨/١٣٩٤ 
ـ ٤١٥٨، ٩/١٠/١٣٨٥ـ ٣٧٨٥، ١١/٣/١٣٩٤    شوراي اسالمي شهر اصفهان ٢/١١/١٣٩٢ـ ٢٩٩٨، ٩/١١/١٣٨٤ 

ـ مصوبه شماره  ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨از تاريخ تصويب ابطال شد    ر اصفهان شوراي اسالمي شه١٨/١١/١٣٨٩ 
   از تاريخ تصويب ابطال شد

  ١٧  شوراي اسالمي شهر اصفهان  ٢٥/٩/١٣٩٩

  

 ١٣٩٩ ماه  بهمنهفتم نبهـش سه
 

 ٢٢١٠٠ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٦٤( 
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  ٢/١٠/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٣٢٧٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  سالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري ا رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٨٨٥٨٣/٦٧٥ابطال نامه شماره «:  با موضوع١٨/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٩٦

جهت درج در روزنامه رسمي به »  مديركل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي١٧/٧/١٣٩٦ـ 
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمو   مي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٣٢٧٢: رونده پ     شماره١٠٩٦ :ماره دادنامهش   ١٨/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي عليرضا يوسفي:يشاك
 ل مديرک١٧/٧/١٣٩٦ ـ ٨٨٥٨٣/٦٧٥ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  امور غذايي، آرايشي و بهداشتي 
 ١٧/٧/١٣٩٦ـ  ٨٨٥٨٣/٦٧٥ابطال نامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم مديرکل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي 
  :کرده است که

 پخت نان مشاغل رساند اينجانب دارنده مجوز به استحضار  مي: با سالم و احترام" 
 ٢٣/٥/١٣٩٧ام واقع در شهرستان مالرد تاريخ   در منزل پدري١٣٩٠خانگي از سال 

منظور تمديد مجوز مشاغل خانگي در توليد و پخت نان در منطقه مالرد به اداره جهاد  به
 ٨٥٢٨١/٢١/١٥/٩٧اي به شماره  اين اداره طي مکاتبه. منطقه مراجعه و درخواست کتبي دادم

شبکه بهداشت مالرد . روز به شبکه بهداشت مالرد درخواست من را انتقال داددر همان 
 پاسخ داد که به علت دريافت نامه ٢٤/٥/١٣٩٧ـ ٩٧/ص/٢٤٥٦/٤١٥در نامه به شماره 

 از سازمان غذا و دارو ديگر براي پخت نان از طريق ١٧/٧/١٣٩٦ ـ ٨٨٥٨٣/٦٧٥شماره 
يت خود را از طريق قسمت بازرسي دانشگاه بنده شکا. کند مشاغل خانگي مجوز صادر نمي

شکايت و  علوم پزشکي ايران که متولي شبکه بهداشت مالرد است مجدداً در سامانه
ـ ٩٧/د/٣٠٩٢اي از بازرسي دانشگاه به شماره  مکاتبه. بازرسي دانشگاه مربوطه ثبت کردم

در نامه  با شبکه بهداشت مالرد انجام شده و شبکه بهداشت مالرد نيز ١٨/٦/١٣٩٧
اي را به دانشگاه داده و در آن دوباره به نامه   جوابيه٢٧/٦/١٣٩٧ـ ٩٧/د/٣٦٠٨/٤١٥

پس از آن و عدم نتيجه الزم . سازمان غذا و دارو براي عدم صدور مجوز استناد کرده است
 ثبت ٣٦٨٧٦٢١٠٣شکايت خود را در سايت سازمان بازرسي کل کشور با شماره پيگيري 

 به من پاسخ داد درخواست شما از ٩/١٠/١٣٩٧يز در نهايت در تاريخ اين سازمان ن. کردم
طرف دستگاه مربوطه رد شده و ابطال بخشنامه در حوزه وظيفه اين مديريت نيست و تنها 

السابق  پخت نان کمافي: الزم به ذکر است. از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال است
ساماندهي مشاغل خانگي نيز درج شده و در سايت  دبيرخانه ستاد ١٣٩٧در فهرست مجاز سال 

دستگاه اجرايي مربوط به توليد نان در مشاغل خانگي جهاد کشاورزي . وزارت کار نيز آمده است
 قانون ٤ بند ٧ماده . باشد ليکن به تأييديه بهداشتي شبکه بهداشت براي تمديد مجوز نياز دارد مي

ت عدم نياز به تغيير کاربري مسکوني در اين مشاغل ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي بر مزي
دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي ) ج(يکي از اهداف مصرح مشاغل خانگي در بند . تأکيد دارد

هاي توليد و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار  و حمايت از مشاغل خانگي کاهش هزينه
ساعدت فرموده و با عنايت به پشتوانه قانون لذا خواهشمند است م. رقابت عنوان شده است

ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و در راستاي اجراي دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و 
 ١٧/٧/١٣٩٦ـ  ٨٨٥٨٣/٦٧٥حمايت از مشاغل خانگي نسبت به ابطال دستورات نامه شماره 
در آن و ساير دستورالعملهاي مديرکل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي و تصميمات درج شده 

مغاير با قانون درج شده در نامه مذکور و پاسخ مثبت صدور مجوز اينجانب بر مبناي قانون، دستور 
  " . رسيدگي الزم را صادر فرماييد

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٣٢٧٢ـ ١ـ ٩٧که به شماره شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لوايحي 

هاي   ثبت  دفتر هيأت عمومي و هيأت٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٣٢٧٢ ـ ٨ـ ٩٧ و ٢٩/١٠/١٣٩٧
  :تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که

عطف به صدور اخطاريه رفع نقص پرونده اينجانب عليرضا يوسفي با کالسه پرونده "
 موارد به ترتيب سواالت رسيده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٩٧٨ و شماره پرونده ٩٧٠٣٢٧٢

  :گردد شده به شرح ذيل تقديم حضور مي
مورد تقاضاي اينجانب به صورت صريح و مشخص ابطال نامه : ـ پاسخ سوال اول١
  . باشد  مي٨٨٥٨٣/٦٧٥

بندي  دستورالعمل اجرايي واحدهاي کوچک توليد و بسته: ـ پاسخ سوال دوم٢
 و ١٣٩٦ با تاريخ صدور فروردين sp ـ pr ـ ١٣٩٣ ـ ٠٠١٠با کد مدرک ) کارگاهي(

 سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و ١٣٩٥ بازنگري بهمن ٠٦شماره بازنگري 
آموزش پزشکي به خودي خود مغاير با هيچ قانوني نيست ليکن وقتي بر اساس نامه فوق 

 دستورالعمل مغاير گردد تمامي مفاد اين مبناي اخذ مجوز مشاغل خانگي براي توليد نان مي
نياز به  عدم (٤ بند ٧صريح قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به خصوص ماده 

 کارگاه  تأسيسگردد زيرا مبناي تدوين اين دستورالعمل اجرايي، مي) تغيير کاربري مسکوني
با مقتضيات و استانداردهاي مربوط به آن است و هيچ توجهي به خانگي بودن کسب و 

اين مستند در سايت سازمان غذا و . اين دستورالعمل نشده استي مشاغل خانگي در کارها
  ir. gov. fda. www://http/٢١٦٥: باشد  رويت ميطريق آدرس ذيل نيز قابلدارو از 
 رک شمارهها در شکايت اينجانب مد منظور از ساير دستورالعمل: ـ پاسخ سوال سوم٣

 بازنگري بهمن ٠٦ و شماره بازنگري ١٣٩٦با تاريخ صدور فرودين  sp ـ wi ـ ١٣٩٣ ـ ٠٠٢
) کارگاهي(بندي   با عنوان حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي کوچک توليد و بسته١٣٩٥

باشد که در ادامه دستورالعمل  سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي
و الزام اخذ مجوزهاي مربوطه شده ) کارگاهي(بندي  ايي واحدهاي کوچک توليد و بستهاجر

اين مستند نيز به خودي خود مغاير قانون نيست ليکن وقتي مبناي اخذ مجوز مشاغل . است
گردد تمامي مفاد اين دستورالعمل مغاير صريح قانون ساماندهي و  خانگي براي توليد نان مي

. گردد مي) عدم نياز به تغيير کاربري مسکوني (٤ بند٧گي به خصوص مادهحمايت از مشاغل خان
  : باشد طريق آدرس ذيل نيز قابل رويت مي اين مستند در سايت سازمان غذا و دارو از

http://fda. gov. ir/uploads/٤٢٠٣٣٠efcd٣dcco٧٩٩beb٤ذ٠f ٩٩٩a٣٧d. pdf 
 قانون اساسي نيز مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و ٨٥ طبق بخش انتهايي اصل 

ها و  نامه  قانون اساسي وضع آيين١٣٨همچنين طبق اصل . مقررات عمومي کشور باشد
 مغايرت با  و روح قوانين مخالف باشد ليکن در موارد فوق اينها نبايد با متن صدور بخشنامه

تأسيس کارگاه و کسب و کار مشاغل خانگي دو مقوله کامالً . شود روح و متن قانون ديده مي
 هر دو يکسان ديده ٨٨٥٨٣/٦٧٥جدا و مستقل از يکديگرند که متاسفانه پس از ابالغ نامه 
ها از جمله حوزه مورد شکايت بنده  شده و مبناي صدور مجوز مشاغل خانگي در برخي حوزه

.  توليد نان قرار گرفته وروح حاکم بر قانون و متن صريح آن را خدشه دار کرده استيعني
 نيز گواه اين مدعاست که در ابتدا اين قانون توسط ١٣٩٠اخذ مجوز اوليه اينجانب در سال 

شده ليکن هم اکنون عليرغم عدم تغيير در  اي صحيح اجرا مي هاي اجرايي به گونه دستگاه
در سايت وزارت کار به . ايي مربوطه از مسير اجراي آن خارج شده استدستگاه اجرقوانين 

  :آدرسي ذيل کماکان توليد نان در فهرست مشاغل خانگي قرار دارد
 https://mkh. mcls. gov. ir/icm content/media/image/٢٠١٩/٠١/٢٩٧٢٠٠ orig. pdf  
لذا خواهشمند است با عنايت به موارد اشاره شده دستور بررسي و رسيدگي الزم را 

سازي مجدد، تأکيد دارم اصل خواسته اينجانب ابطال نامه  به منظور شفاف. صادر فرماييد
  "  .گردد لذا مراتب جهت استحضار هيأت عمومي ايفاد مي. باشد  مي٨٨٥٨٣/٦٧٥

  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است متن مقرره
. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي سراسر کشور سالم عليکم "
احتراماً ) کارگاهي(بندي  نحوه اجرا دستورالعمل اجرايي واحدهاي کوچک توليد و بسته: موضوع

ـ ١٩٣٣٤٤/٦٧٥بندي به شماره  و بستهپيرو ابالغ دستورالعمل اجرايي واحدهاي کوچک توليد   
 دسـتورالعمل ٢٤/٥/١٣٩٦ و با عنايت به جلسه کميته مشاورين استاني مورخ ٢٤/١٢/١٣٩٥

شناسه نظارت کارگـاهي  هاي مشاغل خانگي و مذکور تجميع و جايگزين دسـتورالعمل
ش بررسي بايست رأساً با گزار باشد و معاونين غذا و دارو و کميته فني دانشگاه مي مي

   ". کارشناسي و متناسب با سالمت کاال مطابق با دستورالعمل مذکور اقدام نمايند
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر بازرسي، رسيدگي به شکايات و امور حقوقي 

ـ /٧٠٠٥٥/٦٦١سازمان غذا و دارو به موجب اليحه شماره    : توضيح داده است که٨/٧/١٣٩٨د 
 آن هيأت موضوع دادخواست آقاي عليرضا ٩٧٠٣٢٧٢رونده بازگشت به کالسه پ" 

 مديرکل امور ١٧/٧/١٣٩٦ ـ ٨٨٥٨٣/٦٧٥يوسفي مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 
غذايي، آرايشي و بهداشتي بدين وسيله مطالب زير در مقام دفاع جهت ارائه به مرجع 

  :گردد رسيدگي و در خواست رد شکايت تقديم مي
فرماييد موضوع شکايت شاکي  ـ همان گونه که مالحظه مي١: يايرادات شکل) الف
هاي علوم  گونه دستور خاصي نيست و صرفاً از معاونين غذا و دارو دانشگاه حاوي هيچ

پزشکي کشور خواسته شده است تا مطابق با دستورالعمل قانوني مربوطه رفتار نمايند و 
يت از دستورالعمل قانوني صادره است ابطال آن به معني عدم الزام معاونين مذکور به تبع

  . باشد که قطعاً فاقد وجاهت مي
 ـ ١٩٣٣٤٤/٦٧٥ـ در نامه موضوع شکايت صدرالذکر به نامه ديگري تحت شماره ٢

 اشاره شده است که طي آن دستورالعمل اجرايي واحدهاي کوچک توليد و ٢٤/١٢/١٣٩٥
را ابالغ گرديده است مالحظه  جهت اجـ٢٤/١١/١٣٩٥ ـ ٠٦بندي با شماره بازنگري  بسته

فرمـاييد که نامه موضوع شکايت شاکي حتي حـاوي ابالغ دستورالعمل خاصي نيست  مي
  . و بنابراين تقاضاي ابطال آن فاقد معناي خاصي است

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٧/١١/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٠٠شماره 

ـ با چشم پوشي از ايرادات فوق و با فرض اينکه منظور شاکي ابطال دستورالعمل ابالغي ٣
باشد، باز هم شکايت شاکي قابليت   مي٢٤/١٢/١٣٩٥ـ ١٩٣٣٤٤طي نامه ديگري تحت شماره 

بايست به صورت صريح و روشن،  چرا که در اين صورت نامبرده مي. استماع و رسيدگي ندارد
داند با تصريح به شماره  ها و بندهايي از دستورالعمل را که در تعارض با قوانين مي مواد، تبصره

طرف شکايت  نمود تا هم امکان پاسخ گويي و دفاع براي يماده و تبصره و بند قانون را اعالم م
هاي  ها و بندهاي مورد شکايت با مواد و تبصره فراهم شود و هم هيأت با تطبيق مواد و تبصره

بنابراين مالحظه . قانوني تطابق يا تعارض آن دو را احراز و رأي مقتضي و مناسب صادر نمايد
  . ي قابليت استماع و رسيدگي نداردفرماييد که شکايت شاکي با وصف فعل مي

رساند بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از  به استحضار مي: ب ـ ايرادات ماهوي
 قانون مذکور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ٣ ماده ٩مشاغل خانگي و مطابق رديف 

 همان ٦باشد و مطابق ماده يکي از اعضاي ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مي
هاي عضو ستاد موظفند راهکارهاي حمايتي، نظارتي و  کليه دستگاه«: قانون مقرر گرديده است

کننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه  تسهيل
بنابراين مالحظه » .ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند

تهيه دستورالعمل مذکور در حدود اختيارات وزارت بهداشت به عنوان : فرماييد که اوالً مي
دستگاه عضو ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي بوده و در اجراي تکليف مندرج در 

مرجع : ثانياً.  صدرالذکر به انجام رسيده است و دليل موجهي بر ابطال آن وجود ندارد٦ماده 
 قانون ياد شده متشکل ٣رالعمل ياد شده ستاد ساماندهي وحمايت موضوع ماده تصويب دستو

باشد که شخصيت حقوقي مستقلي   عضو ديگر مي١١ وزارتخانه و ٩ عضو، شامل وزراي ٢٠از 
دارد و وزارت بهداشت به عنوان يکي از اعضاي ستاد، صرفاً مسئوليت تهيه و پيشنهاد 

ه طرفيت  ن شکايت از دستـورالعمل صادره ميدستورالعمل را داشته است، بنابراي بايست ـب
گرديد و با  مطرح مي) ستـاد ساماندهي و حمايت از مشاغـل خانگي(کننده  مرجع تصويب

لذا تقاضا دارد با لحاظ دفاعيات مطروحه و پس از بررسي و . وصف فعلي قابليت رسيدگي ندارد
  " . ادر فرماييداحراز ايردات مشروحه فوق، رأي در رد شکايت شاکي ص

همچنين معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو نيز در پاسخ به شکايت مذکور 
  : توضيح داده است که٩/٤/١٣٩٩ ـ ٣٢٨٠٩/٦٥٥موجب اليحه شماره  به

  و نتيجه حاصل از جلسه با موضوع١٨/٣/١٣٩٩ـ ٩٧٠٣٢٧٢بازگشت به نامه شماره "
مديرکل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي  ١٧/٧/١٣٩٦ ـ ٨٨٥٨٣/٦٧٥ابطال نامه شماره 

  :دارد بدين وسيله معروض مي
باشد و بيان نموده است که  رساني مي ـ نامه مذکور صرفاً يک نامه اطالع١

نتيجه ) که قبالً ابالغ شده است(بندي  دستورالعمل اجرايي واحدهاي کوچک توليد و بسته
اغل خانگي و دستورالعمل شناسه تجميع دو دستورالعمل جداگانه يعني دستورالعمل مش

به عبارت ديگر ) که پيش از آن به طور جداگانه ابالغ شده است(باشد  نظارت کارگاهي مي
باشد و خود محتوا يا ابالغ اجرايي  رساني به معاونين غذا و دارو مي نامه مذکور يک اطالع

تغيير نيافته و صرفاً ها  ندارد تأکيد آن که با تجميع دو دستورالعمل، محتواي دستورالعمل
در اختيار ) تجميع شده(ـ دستورالعمل مذکور ٢. در قالب يک بسته ابالغ شده است

دبيرخانه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي قرار گرفته است که با طي 
  . فرايندهاي آن دبيرخانه در سامانه دبيرخانه ستاد بارگذاري و منتشر شده است

  . گردد عمل مذکور هم اينک مجوزهاي مربوط به مشاغل خانگي صادر ميـ مطابق با دستورال٣
ها بايد توسط دستگاه  ـ برابر قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، دستورالعمل٤

با توجه به انتشار . اجرايي مسئول تهيه و پس از تصويب در ستاد از سوي دبيرخانه منتشر گردد
بايست از  رخانه ستاد، چنانچه شکواييه ايي مطرح باشد ميدستورالعمل از طريق سامانه دبي

  . صورت پذيرد) ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي(کننده  مرجع تصويب و منتشر
يادآوري آن که . لذا با عنايت به مطالب فوق تقاضاي رد شکايت شاکي را از آن مرجع دارد

اما چنانچه دستورالعمل ابطال .  تلقي خواهد شدابطال نامه مذکور صرفاً ابطال تجميع صورت گرفته
باشد و  شود به دليل آن که مرجع تصويب و انتشار ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مي

اين امر منتج به سردرگمي شده و عمالً به . گردد احتمال ابالغ ابطال براي وزارت بهداشت صادر مي
  ". مل زيان از محل اين سردرگمي خواهند شددليل خالء به وجود آمده ارباب رجوع متح

 با حضور رئيس و معاونين ١٨/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هيأت عموميرأي
قانون سـاماندهي و حمـايت از مشاغـل  ٦با عنايت به اينکه به موجب مقررات ماده 

هاي عضو ستاد موظفند راهکارهاي حمـايتي، نظارتي  ، کليه دستگاه١٣٨٩ مصوب سال خانگي
کننده، ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه  و تسهيل

تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند و وزارت بهداشت، ماه از 
درمان و آموزش پزشکي بر خالف مقررات فوق رأساً به موجب مقرره مورد شکايت اقدام به 

بندي به مشاغل خانگي کرده و به عبارت  تسري دستورالعمل واحدهاي کوچک توليد و بسته

ظارتي براي مشاغل خانگي صادر کرده است، بنابراين مقرره موضوع ديگر صدور دستورالعمل ن
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ماده  ١شکايت خارج از حدود اختيارات وضع شده و به استناد بند 

  . شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  يرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرام

  
  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠٠٣٨٧رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

اعالم تعاريض درخصوص «:  با موضوع٢٠/٨/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٠٧
دادخواست برخي از سردفتران اسناد رسمي مبني بر احتساب سوابق خدمت 

» غيرسردفتري براي بازنشستگي حكم به رد شكايت صادره صحيح و موافق مقررات است
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هي   أت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٣٨٧: رونده پشماره    ١١٠٧ :ماره دادنامهش    ٢٠/٨/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي علي توسلي:کننده تعارض اعالم
  عدالت اداري   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان :موضوع

 در خصوص دادخواست برخي از سردفتران اسناد رسمي مبني بر احتساب :گردش کار
هاي متفاوتي  سوابق خدمت غيرسردفتري براي بازنشستگي، شعب ديوان عدالت اداري استنباط

 قانون دفاتر اسناد ١٠بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با استدالل اينکه ماده . اند داشته
ابق خدمتي جهت بازنشستگي از سمت سردفتري را صرفاً سوابق خدمت در سمت رسمي، سو

باشد و سوابق خدمت غيرسردفتري را قابل  سردفتري يا دفترياري دانسته که قابل محاسبه مي
بعضي ديگر از شعب، با استناد به تبصره . اند دانند، حکم به رد شکايت صادر کرده محاسبه نمي

 رئيس قوه ١٣٨٦ه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب سال نامه بيم  آيين٤ ماده ٣
قضاييه، سنوات غيرسردفتري را قابل محاسبه در بازنشستگي دانسته به شرط آن که حق بيمه 
سنوات غيررسمي پرداخت شده باشد و همچنين با اين استدالل که مطابق ماده واحده قانون 

هاي بازنشستگي،   انتقال سوابق به هر يک از صندوقنقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي، با
ـان متبوع با احـتساب  تواند از مزاياي صندوق شخص مي  سال سابقه ٣٠هاي قبلي و سازم

ه ورود شـکايت صادر کرده بهره با توجه به مراتب موضوع در اجراي ماده . اند مند شود، حکـم ـب
داري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ا٨٩

  . عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٩ شعبه :الف
 با موضوع دادخواست آقاي علي توسلي به طرفيت سازمان ثبت ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠١٩٥٢

اد و امالک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگي با تعيين سردفتر به موجب اسن
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٩/٤/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٧٣٤دادنامه شماره 

 سال سابقه خدمت به صورت رسمي و غيررسمي ٣٥نظر به اينکه شاکي داراي   
ن دفاتر اسناد رسمي استناد نموده  قانو٦٩ و ١٠باشد که در جهت بازنشستگي به مواد  مي

داند و در مورد   را به خدمت در دفتر اسناد رسمي مي١٠است و طرف شکايت صراحت  ماده 
ـ ١٧٩١٦٠١٨٧١٠٠٠١٣٥٩مشابه معاون رئيس قوه و رئيس سازمان ثبت در نامه 

مي را نامه بازنشستگي سردفتران، سنوات غيررس  آيين٤ ماده ٣ با استناد به نظريه ١٢/٢/١٣٩١
قابل محاسبه در بازنشستگي به شرط پرداخت بيمه سنوات غيررسمي داشته است که به شرح 

 قانون مذکور شرط سني منتفي دانسته شده است و سنوات غيررسمي که ١١فوق و ماده 
 ١١ و ١٠منظور خدمت غير از سردفتري يا دفترياري بوده را نپذيرفته، لذا مستفاد از مواد 

 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت وي صادر و اعالم قانون تشکيالت و
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ٦٥رأي صادره وفق ماده . گردد مي

  . بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است
موجب   تجديدنظر ديوان عدالت اداري به٣٠کور شعبه در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذ

  . :کند مي  با استدالل زير رأي مذکور را نقض١/١٠/١٣٩٨ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٦٠٠٠١٨٢٢دادنامه شماره
 از قانون دفاتر اسناد رسمي وکانون سردفتران و ١٠نظر به اينکه به صراحت ماده 

فاً، سوابق خدمت در دفترياران سوابق خدمتي جهت بازنشستگي از سمت سردفتري صر
باشد از طرفي شاکي حسب اظهارات وي  سمت سردفتري يا دفترياري قابل احتساب مي

 سال نرسيده تا ٦٥ سال خدمت داشته و ايضاً به سن ٣٠در دادخواست بدوي، کمتر از 
 قانون صدراالشعار باشد عليهذا تجديدنظرخواهي وارد بوده  و مستنداً به ١١مشمول ماده 

عنه   از قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض٧١ور و ماده مراتب مذک
  . رأي صادره قطعي است. شود حکم به رد شکايت مطروحه صادر مي
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  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٧ شعبه :ب
ـ سازمان ثبت ١ با موضوع دادخواست آقاي دالور آزاد به طرفيت ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٨٤٨٩

ـ کانون سردفتران و دفترياران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ٢اسناد و امالک کشور 
 روز به موجب ١٨ ماه و ٥ سال و ٣٢بازنشستگي و برقراري حقوق بر مبناي سنوات خدمتي 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٦٢٨دادنامه شماره 
نامه   آيين٤ الحاقي ماده ٣ت شاکي مبني بر ابطال تبصره شکاي: نظر به اينکه اوالً

نامه مذکور داراي ضمانت اجراي قانوني بوده و  بازنشستگي سردفتران رد شده است و آيين
نامه بازنشستگي   آيين٤ الحاقي ماده ٣به موجب تبصره : ثانياً. باشد االجرا مي کماکان الزم

دت سنوات خدمتي براي بازنشستگي استفاده سردفتران و دفترياران شاکي از امتياز م
 روز سنوات خدمتي ١٠ ماه و ٧ سال و ١٧تواند از حقوق و مزاياي مدت  کرده و تنها مي

 شوند بنابراين ادعاي شاکي فاقد وجاهت قانوني بوده و از مند بهرهدر دفتر اسناد رسمي 
، ١١، ١٠نداً به مواد شود مست ناحيه طرف شکايت اعمال و مقررات خالف قانون احراز نمي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي ٦٥ و ٥٨
رأي صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل . گردد صادر و اعالم مي

  . باشد تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ٢٧ شعبه٢٧/١١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٣٥٩٤رأي مذکور به موجب رأي شماره 

  .  شده است تأييدتجديدنظر ديوان عدالت اداري
  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٧ شعبه :ج

 با موضوع دادخواست آقاي سعيد بياتي به طرفيت سازمان ثبت ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٧٠٠٣١١
فتري اسناد رسمي با اسناد و امالک کشور و به خواسته درخواست بازنشستگي از سرد

 به شرح ٧/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٢٩٨تعيين جانشين به موجب دادنامه شماره 
  :زير رأي صادر کرده است

 داشته بيان و اظهار تقديمي دادخواست متن و شرح در شاکي وکيل پرونده اين در
 ٥/٤/١٣٥٤مصوب  رسمي اسناد دفاتر قانون ١٠ ماده براساس رسمي اسناد  سردفتران:است

 ماده مطابق و شوند مند مي بهره آن مزاياي از و شوند  ميبازنشسته خدمت سابقه سال سي با
 سازمان به خود دفترخانه تصدي براي را صالحيت واجد شخص مجازند مذکور قانون ٦٩

  در٣٠/١١/١٣٦٩ تا ٢٤/١١/١٣٦٠تاريخ  از اينجانب موکل نمايند معرفي اسناد ثبت
 قاضي عنوان  به٥/٧/١٣٧٣ تا ٢٠/١١/١٣٦٩تاريخ  از و مياسال جمهوري ژاندارمري

ـ ٢١٦٨٥/٣٤/١شماره  حکم موجب به مشاراليه اند کرده خدمت قضاييه قوه در دادگستري
 باقي سمت اين کنون تا که آغاز رسمي اسناد سردفتر عنوان به را خود  فعاليت١٦/٧/١٣٧٢

  اداري، فعاليت آغاز از سال ٣٣ از بيش که دهد  مينشان خدمتي سنوات محاسبه. است
 آن توابع و بازنشستگي مزيت از برخورداري سزاوار وي و گذرد  ميموکلاي  حرفه و قضايي

 و اسناد ثبت سازمان. است کرده محروم شرايط اين از شکايت طرف سازمان متاسفانه است
ست، ا داده  پاسخ١٨/٥/١٣٩٤ ـ ١٣٧٨ شماره دفاعيه اليحه موجب به شکايت طرف امالک
 سردفتر  به١٦/٧/١٣٧٣ـ ٢١٦٨٥/٣٤/١شماره  ابالغ موجب  به١٨/٥/١٣٤١متولد  شاکي
 برابر نامبرده. نمود کار به  شروع٢٠/٩/١٣٧٣در تاريخ  و منصوب تهران ٣٣٢ رسمي اسناد

 در خود خـدمت قبلي سـوابق اعالم ضمن ٦/١٢/١٣٩١ـ ٢٣٧٩٠٩/٩١شمـاره  مشروحـه
 با بازنشستگي درخواست دفتري سر و ژاندارمري خدمت ندورا سوابق تجميع و ژاندارمري

 را روزبهاني کريمي الله خانم رسمي اسناد دفاتر قانون ٦٩ ماده اجراي در و سابقه سال سي
 به نياز سال ٦٥ از قبل بازنشستگي اينکه به توجه با و نموده معرفي خود جانشين عنوان به

 ٦٥ سن از قبل سردفتر بازنشستگي تدرخواس پذيرش و داشته مربوطه دستگاه موافقت
 مورد درخواست و باشد  نميالزامي سازمان براي رسمي اسناد دفاتر قانون ١١ ماده وفق سال

: اوالً اينکه به نظر. دارد را شاکي شکايت رد تقاضاي است نگرفته قرار سازمان رياست موافقت
 ايران اسالمي جمهوري ريژاندارم  در٣٠/١١/١٣٦٩ تا ٢٤/١١/١٣٦٠تاريخ  از شاکي سردفتر

تاريخ  از و قضاييه قوه در دادگستري قاضي عنوان  به٥/٧/١٣٧٣ تا ٢٠/١١/١٣٦٩تاريخ  از و
 خدمت سابقه سال ٣٣ از بيش و رسمي اسناد سردفتر عنوان به) ٢٠/٩/١٣٧٣ (١٦/٧/١٣٧٣

ب مصو بازنشستگي يا بيمه حق انتقال و نقل قانون واحده ماده برابر: ثانياً. هستند
 حسب و منتقل بازنشستگيهاي  صندوق از يک هر به توانند  ميشده بيمه  افراد٢٧/٣/١٣٦٥

 سازمان صندوق و قبلي صندوق بازنشستگي مزاياي از مشخصي سوابق با قانوني مقررات
 ٤ ماده ٣ تبصره موجب به: ثالثاً. شوند مندبهره خدمت سابقه سال ٣٠ احتساب با متبوع
 قوه  رياست٢٥/٥/١٣٨٦مصوب  اول ياران دفتر و سردفتران نشستگيباز و بيمه نامه آيين

 و سردفتران کانون و رسمي اسناد دفاتر قانون ٦٩  و١١، ١٠ ماده استناد به و قضاييه
 سردفتري غيرخدمت سنوات احتساب با توانند  ميمتقاضي سردفتر ١٣٥٤ مصوب دفترياران

 استناد به و خواسته اجابت با ديوان شعبه بنابراين شوند بازنشسته خدمت سال سي ميزان به
  حکم١٣٩٢ مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ٦٥ و ٥٨، ١٠مواد 

 بيست مهلت ظرف صادره رأي. نمايد  مياعالم و صادر فوق خواسته شرح به شکايت ورود به
    . اشدب  ميديوان تجديدنظر شعب در تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از پس روز

 شعبه ٢٣/١٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٣٤٢١رأي مذکور به موجب رأي شماره 
 قانون ٧٩وليکن در اجـراي مـاده .  شده است تأييداول تجديدنظر ديوان عدالت اداري

اداري از جانب رئيس ديوان عدالت اداري، شعبه  تشکيالت و آيين دادرسي ديـوان عـدالت
ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٨٥٣به موجب دادنامه شماره  تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٩
، به شرح ٢٣/١٢/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٣٤٢١ نسبت به دادنامه شماره ١٨/٣/١٣٩٨

  : زير رأي به رد شکايت صادر کرده است
 عدالت ديوان دادرسي و آيين تشکيالت قانون ٧٩ ماده اعمال تقاضاي خصوص در

 عدالت ديوان تجديدنظر اول  شعبه٢٣/١٢/١٣٩٦ ـ٣٤٢١ شماره دادنامه به نسبت اداري
 مستندات در و شاکي خواسته موضوع در دقت و پرونده اوراق مندرجات بررسي با اداري
 قانون ١١ ماده به موجب به اينکه نظر شاکي، خدمتي سوابق و تولد تاريخ مالحظه و قانوني
 سال ٦٥ سن هب رسيدن از پس اول دفترياران و سردفتران ١٣٥٤ مصوب رسمي اسناد دفاتر
اي  شناسنامه سن، تشخيص مالک و شد خواهند بازنشسته قانون آن مقررات اساس بر تمام
 و سردفتران به ناظر مذکور قانون ١٠ ماده و اند داده ارائه کار به اشتغال بدو در که است

 متوالي از اعم خدمت سابقه سال سي داراي قانون آن تصويب از پس که است اول دفترياران
. نمايند بازنشستگي تقاضاي توانند  ميکه باشند) اول دفترياري و سردفتري از اعم (متناوب يا

. شود  نميمحسوب رسمي دولتي خدمت به طور دفترياري، و سردفتري :اوالً اينکه به لحاظ
 يا و سردفتري به صورت بايد ساله سي خدمت سنوات که دارد تصريح ١٠ ماده :ثانياً

 سنوات براي محاسبه قابل را مذکور عنوان دو غيرخدمت سنوات عمالً و باشد اول دفترياري
 نامه آيينـ ٤ ماده به الحاقيـ ٣ تبصره به استناد و است ندانسته بازنشستگي جهت خدمت
 و سردفتران بازنشستگي و بيمه نامه آيينـ ٤ ماده و رسمي اسناد دفاتر قانون اجرايي

 امکان بدون اول، دفترياران و سردفتران مذکور، بصرهت مفاد رعايت با رسمي اسناد دفترياران
 رعايت با رسمي اسناد دفترياران و سردفتران کانون به خود پيشين خدمت سابقه محاسبه

 پيشين خدمت سابقه محاسبه امکان بدون اول، دفترياران و سردفتران مذکور، تبصره مفاد
 مزاياي از توانند  ميازنشستگي،ب سن احتساب براي دفترياران و سردفتران کانون به خود
 کانون صندوق به پرداختي بيمه حق سنوات مدت نسبت به کانون بازنشستگي حقوق

 پس اول دفترياران و سردفتران بازنشستگي الذکر فوق ماده دو اساس بر :ثالثاً. نمايند استفاده
 و الزام »تواند مي «کلمه از استفاده با آن از قبل و است الزامي سـال ٦٥ سن به رسيدن از

 بازنشستگي شرايط تحقق از پس الذکر فوق قانون ٦٩ مـاده اعمال :رابعاً. ندارد وجود اجبـار
 به حکم صدور عليهذا است نشده محقق شرايط آن که است مواردي از منصرف و باشد مي

متولد  که شاکي خصوص در مخصوصاً الذکر فوق مواد مفاد رعايت بدون بازنشستگي
 است سال سي از کمتر سردفتري عنوان با نيز وي خدمت سنوات و باشد  مي١٨/٥/١٣٤١
 آيين و تشکيالت قانون ٧٩ ماده اعمال تقاضاي پذيرش ضمن باشد  ميمواد آن بين خالف

 شعبه و تجديدنظر اول شعبه از صادرههاي  دادنامه نقض با اداري عدالت ديوان دادرسي
 شاکي، خواسته اجابت بر قانوني الزام وجود عدم به لحاظ اداري عدالت ديوان بدوي هفتم
  . است قطعي رأي اين. شود مي اعالم و صادر شکايت رد به حکم

کنند و در  کننده رأي اخيرالذکر نسبت به رأي خود اعالم اشتباه مي  قضات صادر
 تجديدنظر ٢٦ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شعبه ٧٥اجراي ماده 

 ٢٧/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢٩٠٦ عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ديوان
 صادر شده از شعبه ١٨/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠٨٥٣ضمن نقض دادنامه شماره 

ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠٣٤٢١ تجديدنظر ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره ٢٩
شماره  دادنامه  تأييد صادره شده از شعبه اول تجديدنظر که در٢٣/١٢/١٣٩٦

  بدوي ديوان عدالت اداري اصدار يافته،٧شعبه ٧/٣/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٧٠٠٢٩٨
  : تجديدنظر ديوان عدالت اداري به قرار زير است٢٦متن رأي شعبه . کند  و ابرام ميتأييد

سردفتر «]  قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران٦٩مطابق ماده [" 
تواند شخص واجد صالحيت طبق مقررات اين قانون را براي  شود مي شاغل که بازنشسته مي

و مطابق ماده » . . .تصدي دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور معرفي کند
حق بيمه يا  «٢٧/٣/١٣٦٥واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 

هاي بيمه يا   يک از صندوقبازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي که وجوهي را به هر
اند در صورتي که محل کار يا خدمت آنان  هاي مشابه پرداخت نموده صندوق بازنشستگي يا

تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابط 
 که  درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان٤اند به ميزان  قانوني مشترک صندوق ديگري شده

مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقي که مشمول 
 ٤ ماده ٣و بر اساس تبصره » . . .شود، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل مي

 رياست معظم قوه ٢٥/٥/١٣٨٦نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اول مصوب  آيين
ر و يا دفتريار اول متقاضي انتقال سابقه خدمت پيشين خود به کانون سردفت«قضاييه 

موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال (سردفتران و دفترياران براي احتساب سن بازنشستگي 
بدون امکان محاسبه و )  مجلس شوراي اسالمي٢٧/٣/١٣٦٥حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 

تواند از  ي به صندوق بيمه و بازنشستگي کانون، ميانتقال حق بيمه پرداختي از صندوق قبل
مزاياي حقوق و بازنشستگي کانون به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختي به صندوق کانون 

 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و ١١ و ١٠و فقط به منظور اعمال هر يک از مواد 
ـ ١٠٥٠/٤٢٣٠٥ موجب گواهي شماره به: اوالً» . استفاده نمايد١٣٥٤دفترياران مصوب   
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 در ٢٠/١١/١٣٦٩ تا ٢٤/١٢/١٣٦٠ صادره از مديرکل کارگزيني قضات از تاريخ ٢٣/٥/١٣٩٢
 به عنوان قاضي در قوه قضاييه و از تاريخ ٥/٧/١٣٧٣ تا ٢٠/١١/١٣٦٩ژاندارمري و از تاريخ 

ناد رسمي  به سردفتري اس١٦/٧/١٣٧٣ـ ٢١٦٨٥/٣٤/١ به موجب ابالغ شماره ١٦/٧/١٣٧٣
 شروع به کار کرده و بعد از حدود ٢٠/٩/١٣٧٣ منصوب و در تاريخ ٣٣٢تهران تحت شماره 

.  سال سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي نموده است٣٣بيست سال اشتغال و در مجموع با 
 صادره از مديرکل ٢٥/٥/١٣٩١ مورخ ٩١ـ ٦١ـ ١٠٦٠/٥٧/٧١٢بر اساس نامه شماره : ثانياً

علي االصول منطوق ماده واحده قانون نقل و انتقال . . . «رجمان قوه قضاييه اسناد و امور مت
اي که به   اين است که افراد بتوانند کسورات بيمه٢٧/٣/١٣٦٥حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 

اند به صندوق مورد نظر حسب مقررات  هاي بازنشستگي پرداخت نموده هر يک از صندوق
بنابراين در صورتي که . ه اين سوابق با سوابق فعلي تجميع گرددقانوني منتقل نموده و در نتيج

ها و  رسمي اعم از ساير صندوق مجموع سوابق پرداختي بازنشستگي کارکنان دفاتر اسناد
صندوق کانون سردفتران و دفترياران جمعاً سي سال فراهم شود امکان درخواست بازنشستگي 

ـ ١٣٩١٦٠١٠٠٨٠٠٠١٣٥٩بالغ بازنشستگي شماره مطابق ا: ثالثاً» .سازد آنها را فراهم مي
 صادره از سوي معاون رئيس قوه قضاييه و ٣١/٢/١٣٩٠ـ  ٣٦٩٦٦/٩٠ و شماره ١٢/١٢/١٣٩١

 قم و شماره ١٢رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سردفتران دفتر اسناد رسمي شماره 
نون سردفتران و دفترايارن  قانون دفاتر اسناد رسمي و کا١٠ اصفهان را به استناد ماده ١٤

نامه بيمه   آيين٤ ماده ٣ و احتساب سنوات خدمت غيرسردفتر مستنداً به تبصره ١٣٥٤مصوب 
 رياست قوه قضاييه بازنشسته ٢٥/٥/١٣٨٦و بازنشستگي سرفتران و دفترياران اول مصوب 

 و شماره ٢٦/١٢/١٣٩٣ـ ٩٢٠٢٢٠٣٥٣هاي شماره  رابعاً بر مبناي گزارش. نموده است
 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خطاب به ٣١/٣/١٣٩٤ـ ٥٠٣٨٢/٩٤

معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نامبرده با عنايت به تبصره 
نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي وجد شرايط   آيين٤ ماده ٣

ـ با توجه به الفاظ و عبارات و ترکيب کلمات و ١: نظر به اينکه. اده استبازنشستگي تشخيص د
ـ ٢. باشد  قانون ياد شده افاده تخيير نموده و فاعل اين فعل هم سردفتر مي١٠جمالت در ماده 

نامه بيمه بازنشستگي سردفتران و دفترياران  با عنايت به اطالق کالم و بيان مقنن و آيين
 مشاراليه استحقاق بازنشستگي را با درخواست ١٣٨٦ آن مصوب  و اصالحيه١٣٨١مصوب 

ـ بر اساس قانون و مقررات جاري اگر براي کسي حق ايجاد شود ٣. شخصي دارا بوده است
آيد بنابراين صاحب حق درخواست  مسلماً در مقابل تعهدي براي ديگري به وجود مي

 ١٠ـ در ماده ٤. قانوني خود عمل نمايدبازنشستگي را ارائه داده و سازمان نيز بايد به تکليف 
اطالق دارد بنابراين خدمت به عنوان سردفتر و يا به عنوان » سابقه خدمت«الذکر  قانون فوق

بر اين اساس جهت احتساب سوابق خدمتي در ساير . گردد را شامل مي. . . قاضي دادگستري و
 قانون موصوف ٦٩هاً به اطالق ماده  ـ توج٥. ها و ادارات دولتي منع قانوني وجود ندارد سازمان

ـاري به بازنشستگي نائل مي ـاري يا اجب شوند، مقنن  الذکر کليه سردفتراني که به شيوه اختي
توانند فرد واجد  نتيجه آنان مي بيني نموده در امتيازاتي را براي سردفتران بازنشسته پيش

ن امتياز نياز به مجوز قانوني شرايطي را به عنوان جانشين تعيين و معرفي نمايند و سلب اي
 قانون مذکور شامل ادارات ١٠ ـ قيد سابقه خدمت اعم از متوالي يا متناوب در ماده ٦. دارد

گيرد و گرنه ضرورتي به بيان متناوب  ديگر از جمله قوه قضاييه و نيروهاي مسلح را نيز در بر مي
اکم مشاراليه شرايط بازنشستگي را در نتيجه بر مبناي قوانين و مقررات و ضوابط ح. نبوده است

 تجديدنظر ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان و به استناد مواد ٢٦دارا بوده، لذا شعبه 
 ضمن نقض ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٧٥ و ٧١

ـ ٣٤٢١دنامه شماره  تجديدنظر ديوان، دا٢٩ صادره از شعبه ١٨/٣/١٣٩٨ـ ٨٥٣دادنامه شماره 
 ٧/٣/١٣٩٦ ـ ٢٩٨ صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان که در تأييد دادنامه ٢٣/١٢/١٣٩٦

  ". رأي صادره قطعي است. کند  بدوي ديوان اصدار يافته، تأييد و ابرام مي٧شعبه 
 با حضور رئيس و معاونين ٢٠/٨/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

   هيأت عموميرأي
 تجديدنظر ٢٦ شعبه ٢٧/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢٩٠٦بين رأي شماره : الف

تجديدنظر ديوان عدالت  ٣٠ شعبه ١/١٠/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٦٠٠٠١٨٢٢و رأي شماره 
  . اداري تعارض محرز است

 مصوب سال قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران ١٠حکم ماده : ب
، بازنشستگي سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران اول را به سي سال سابقه خدمت متوالي ١٣٥٤

هرچند رئيس قوه قضاييه در . ه استيا متناوب در مقام سردفتري يا دفترياري اول مشروط کرد
رخي از مـواد آيين  آيين٤ الحاقي به ماده ٣تبصره  نامه بيمه و بازنشستگي  نامه اصالحي ـب

شغل سردفتري و دفترياري اول  غير، سنوات خدمت در١٣٨٦سردفتران و دفترياران مصوب سال 
ـاده را به عنوان سنوات قابل قبول براي رسيدن به سابقه خدمت سي سال   قانون ١٠ مـوضوع م

قانون  ١٠نامه مذکور، مغاير ماده   آيين٤ ماده ٣مـذکور تلقي کرده است، ليکن چون حکم تبصره 
ل ترتيب اثر ١٣٥٤ مصوب سال دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران  است، قاـب

ه  وان عدالت اداري به شماره٣٠نيست و در نتيجه رأي شعـب ـ ١٨٢٢ دادنامه  تجديدنظر دـي

 ٢بند اين رأي به استناد .  که بر رد شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است١/١٠/١٣٩٨
 براي ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩ و ماده ١٢ماده 

  . استاالتباع  شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٠٩١٥رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
ه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخ

 تعرفه تصويبي ٤٦ابطال ماده «:  با موضوع١٨/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٠٨
جهت » اليحه عوارض شهرداري سرعين مصوب شوراي اسالمي سرعين از تاريخ تصويب

  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عموم   ي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠٠٩١٥: رونده پشماره    ١١٠٨ :ماره دادنامهش     ١٨/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي اميد صفري:يشاك

  تعرفه تصويبي اليحه عوارض شهرداري٤٦ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
  سرعين مصوب شوراي اسالمي سرعين

 تعرفه تصويبي اليحه ٤٦ ابطال ماده  شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهعوارض شهرداري سرعين 

 ٤٦رساند، شوراي شهر سرعين اقدام به تصويب ماده  احتراماً به استحضار مي" 
 و ٢٢سازي نموده که در آن مالکان را ملزم به رعايت مفاد مواد  ي خدمات آمادهعنوان بها تحت

سازي زمين در هنگام صدور  نامه اجرايي قانون زمين شهري مبني بر اخذ هزينه آماده  آيين٢٣
نامه اجرايي قانون زمين شهري، مفهوم   آيين٢٣ و ٢٢لکن ماده . نمايد پروانه ساخت مي

سازي شامل عمليات زيربنايي از   تبيين ساخته و بر اساس آن، آمادهرا» سازي زمين آماده«
هاي تأسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آبهاي  قبيل تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبکه

سطحي و فاضالب و همچنين عمليات روبنايي احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي 
آقايان مستحضرند تمامي اين موارد . گردد ي و نظاير آن مينشاني، اماکن تجار سبز، اداره آتش

از وظايف ذاتي . نامه اجرايي قانون زمين شهري ذکر گرديده است  آيين٢٣ و ٢٢که در مواد 
 ها، موظفند به  قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٤ و ٢٥، ٢١شهرداري است که شهرداريها برابر بند 

هند و نبايستي براي انجام وظايف قانوني از مردم هزينه خـود تمامي اين موارد را انجام د
عنه هزينه انجام اين وظايف را بر عهده مالکان قرار  ليکن مصوبه معترض. اي مطالبه شود هزينه

. گذارد داده که مسلماً اجراي اين مصوبه تکاليف سنگيني را من غيرحق بر عهده مالکان مي
سازي زمين را بر عهده مالکان اراضي  ف آمادهاي که تأديه هزينه و انجام وظاي تنها مقرره

هاي دولتي و   ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي واقع در طرح٤گذاشته است، تبصره 
هايي که در اثر افزايش محدوده  مطابق اين تبصره مالکان اراضي و زمين. ها است شهرداري

ورود به محدوده ملزم به انجام شهري ملحق به اين محدوده شده است جهت استفاده از مزاياي 
خارج از . باشند زمين به شهرداري مي% ٢٠و همچنين واگذاري » سازي زمين آماده«وظايف 

سازي زمين به عهده شهرداري است که اين  مصداق مذکور انجام تمامي موارد مربوط به آماده
  . شده استها ذکر   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٥ و ٢١، بند ٢ بند ٢تکاليف در تبصره 

 قانون برنامه پنجساله پنجم ٦٢ ماده ٣پر واضح است که هنگامي که بر اساس تبصره 
توسعه، شهرداري بدون مجوز قانوني حق اخذ وجه، خدمات و يا کاال را از شهروندان ندارد، به 

توان  اي مطابق قانون به عهده شهرداري گذارده شده است، نمي طريق اولي زماني که وظيفه
عنه شهرداري  با همه اين اوصاف در مصوبه معترض.  آن را از شهروندان مطالبه نمودهزينه

 قانون شهرداري را در هنگام اخذ ٥٥ ماده ٢٤ و ٢٥، ٢١انجام وظايف قانوني مصرح در بند 
سازي نموده است که مسلماً اين  پروانه ساختماني موکول به پرداخت هزينه و بهاي آماده

باشد، بنابراين به علت اينکه در هيچ کدام از مقررات  اف و قانون ميموضوع امري خالف انص
سازي زمين از شهروندان تأييد نشده است بلکه  قانوني اخذ وجه توسط شهرداري بابت آماده

عنه نيز برخالف  ها به عهده شهرداري گذارده شده است، لذا مصوبه معترض تمامي اين هزينه
نظر به مراتب ياد شده با توجه به . فاقد اثر قانوني استقانون تصويب شده و از اين جهت 
ها و همچنين   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٥ و ٢١، ٢٤عنه با بند  مغايرت آشکار مصوبه معترض

عنه را  ضاي ابطال مصوبه معترض قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقا٦٢ ماده ٣تبصره 
  " . ان عدالت اداري از تاريخ تصويب آن دارم قانون ديو١٣و ماده  ١٢ ماده ١اساس بند بر

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 نامه اجرايي زمين شهري  آيين٢٣ و ٢٢سازي به استناد ماده  بهاي خدمات آماده: ٤٦ماده " 

 اقدام به دريافت ١٣٩٦شهرداري از کليه امالک باير در تمام نقاط شهر در سال 
  . اخذ خواهد کردسازي  به شرح زير بهاي خدمات آماده. دکنن پروانه ساختماني مي
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سازي، براي هر مترمربع عرصه در موقع صدور پروانه ساختماني  ـ بهاي خدمات آماده١
 ريال و براي هر مترمربع عرصه، در پروانه سـاختماني مجتمع ٠٠٠/٧٠ واحده ٣مسکوني 

هاي ساختماني تجاري ـ اداري   ريال و در پروانه٠٠٠/١٥٠ واحـد مبلغ ٣مسکوني بيش از 
هتل و هتل آپارتمان و .  ريال محاسبه و اخذ خواهد شد٠٠٠/٢٠٠براي هر مترمربع عرصه 

  . باشد  ريال براي هر مترمربع عرصه مي٠٠٠/١٠٠طرحهاي گردشگري 
صرفاً در زمان صدور پروانه ساختماني اخذ خواهد شد سازي  ـ بهاي خدمات آماده٢

کشي ـ نقل و انتقال براي عرصه فاقد پروانه ساختماني  المانع ـ ديوارو در مراجعات اخذ ب
  . اين عوارض اخذ نخواهد شد

اند و در سال  ـ امالکي که بعد از ابالغ طرح جامع پروانه ساختماني دريافت کرده٣
باشد ملزم به پرداخت  نمايند و معبر آنها خاکي مي  نسبت به اخذ پايانکار اقـدام مي١٣٩٦
  . هستند) بالمانع ـ عدم خالفي يا پايانکار(ارض موقع مراجعه به شهرداري براي اخذ اين عو

 صادر گرديده و معبر آنها ١٣٩٣ـ امالکي که پروانه ساختماني آنها قبل از سال ٤
  . شوند نميسازي  نشده باشد نيز، مشمول پرداخت بهاي خدمات آمادهسازي  آماده

اند  روانه ساختماني دريافت و پايانکار نيز اخذ کرده ـ امالکي که قبالً از شهرداري پ٥
اند برابر  شوند و امالکي که پايانکار اخذ ننموده نميسازي  مشمول پرداخت عـوارض آماده
  . بند سه همين ماده عمل نمايند

 ـ امالکي که قبالً براي آن پروانه ساختماني صادر شده و برابر پروانه صادره اعياني ٦
کند  مجدداً با مراجعه به شهرداري در خواست افزايش بنا مي يده و مالکنيز احداث گرد

  . شوند نميسازي  در صورت آسفالت بودن معبر، مشمول پرداخت بهاي خدمات آماده
هاي جديداالحداث بعد از طرح جامع سطح  هاي باير در کوچه و خيابان ـ کليه زمين٧

پروانه ساختماني ملزم به پرداخت عوارض اند موقع دريافت  شهر که پروانه دريافت نکرده
  . سازي هستند آماده

مبلغ % ٦٠باشد   متر مي٨امالکي که بر آن به معبر تا سازي   ـ بهاي خدمات آماده٨
مبلغ % ١٠٠ به باال ١٢٠١مبلغ و از % ٨٠ متر باشد ١٢ تا ٠١/٨و امالکي که بر آنها از 

   ". باشد تعيين شده بند يک اين ماده مي
خ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر سرعين به موجب اليحه در پاس

  : توضيح داده است که٢٣/٧/١٣٩٧ ـ٩٥٨/٩٧شماره 
ه  مؤسسها به عنوان يک ـ همان طوري که مستحضريد ماهيت حقوقي شهرداري١"

شود و  عمومي غيردولتي بوده و به صورت خودگردان از طريق درآمد محلي اداره مي
  قانون ماليات بر ارزش افزوده، تحت عنوان٥٠ ماده ١ عوارضي وفق تبصره شهرداري سرعين

بهاي خدمات و عوارض محلي در بهمن ماه هر سال پس از طي مراحل قانوني به شوراي 
 فرمانداري که  تأييداسالمي شهر پيشنهاد و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر سرعين و

  . نمايد ض شده است اقدام به اخذ عوارض ميها تفوي از طرف وزارت کشور به فرمانداري
ـ ٩٦/٢٨٠٩ـ با اخذ پرونده از شهرداري و مطالعه آن خواهان برابر درخواست شماره ٢

اند که برابر پيش   با ارائه پيش طرح نسبت به دريافت مجوز تهيه نقشه اقدام نموده٢٤/٢/١٣٩٦
 و ساير ٧ي عطف به بند طرح اعياني موجود بايستي تخريب گردد و واحد درآمد شهردار

 با توجه به تخريب کامل اعياني موجود و درخواست پروانه جديد نسبت به ٤٦بندهاي ماده 
سازي و ساير عوارض وفق اليحه عوارض مصوب اقدام و بايد فيش  محاسبه عوارض آماده

  . عوارض ارائه شده در زمان صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداري سرعين پرداخت گردد
 ـ عليهذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدور حکم به رد دعوي با عنايت به اينکه٣

از محضر ريـاست مـورد استدعاست در . و مقررات اقـدام کرده است شهرداري وفق قوانين
  " . باشد ضمن کليه مـدارک و مستندات بـه پيوست مي

ور رئيس و معاونين  با حض١٨/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هيأت عموميرأي
هاي   باغها،  ميدانها،  کوچهها، ، ايجاد خيابانقانون شهرداري ٥٥ ماده ١طبق بند 

ها است  ي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداريعموم
قانون تعيين وضعيت اراضي و امالک  ماده واحده ٤و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 

، در هنگام تقاضاي ورود به ١٣٦٧مصوب سال ها  هاي دولتي و شهرداري واقع در طرح
به عهده مالکين گذاشته شده سازي   هزينه آمادهمحدوده و استفاده از امکانات شهري،

 و ٢٢به استناد ماده سازي   تحت عنوان بهاي خدمات آماده٤٦است، بنابراين اطالق ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر سرعين و با توجه به قانون زمين شهري نامه اجرايي   آيين٢٣

ي ديوان عدالت اداري،  هيأت عمـوم١٧/٤/١٣٩٩ مورخ ٥٥٦داليل مندرج در رأي شمـاره 
معابر و شوارع مغاير قانون و خارج سازي  اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزينه آماده

قانون تشکيالت و  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند از حدود اختيارات است و مستند به 
  . شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢مصوب سال  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس 

  ١٤/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٥١٧رهشما
  بسمه تعالي

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

هاي   عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك نسخه از رأي هيأت
ـ ابطال ١«:  باموضوع١٧/٤/١٣٩٩ مورخ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٥٠ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٥٤٩

 ٣/٤/١٣٩٨ـ ٣٨٥٩٤/٥٦٧١٢ و شماره ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦مصوبه شماره 
ر  شوراي اسالمي شه٤/٨/١٣٧٨ـ ابطال مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ ٢وزيران  هيأت

ـ ٢٠٢١(، )٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٠٩(، )١٤/١٠/١٣٩٣ـ ١٩٩٢(ـ ابطال مصوبات شماره ٣تهران 
 و ٢١/٣/١٣٩٨ـ ٢٥٦٦(، )١٤/١٢/١٣٩٨ـ ٢٥٤٨(، )١٠/١٢/١٣٩٣ـ ٢٠٢٦(، )٢٨/١١/١٣٩٣
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شوراي اسالمي شهر تهران) ٢٦/٣/١٣٩٨

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأت   هاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٥٤٩ ـ ٥٥٠ :ماره دادنامهش     ١٧/٤/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  ٩٨٠٢٥١٧ و ٩٨٠٤١٢٦: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   سازمان بازرسي کل کشور و آقاي محمودرضا حاجي نصراله:يشاك

 ١٢/١١/١٣٩٣ـ  ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦ مصوبه شماره ـ ابطال١ :موضوع شکايت و خواسته
ـ ابطال مصوبه سي و پنجمين ٢وزيران   هيأت٣/٤/١٣٩٨ ـ٣٨٥٩٤/٥٦٧١٢ شماره و

ـ ١٩٩٢(ـ ابطال مصوبات شماره ٣ شوراي اسالمي شهر تهران ٤/٨/١٣٧٨جلسه مورخ 
 ،)١٠/١٢/١٣٩٣ـ ٢٠٢٦(، )٢٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٢١(، )٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٠٩(، )١٤/١٠/١٣٩٣

ـ ٢٥٦٦(، )١٤/١٢/١٣٩٨ ـ ٢٥٤٨(   شوراي اسالمي شهر تهران) ٢٦/٣/١٣٩٨ و ٢١/٣/١٣٩٨ 
 رئيس سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره :گردش کار

  : توضيح داده است که٣٠/٤/١٣٩٨ ـ ٩٦٦٠٩/٨٠٠
 با استفاده ٤/٨/١٣٧٨ـ شوراي اسالمي شهر تهران در سي و پنجمين جلسه به تاريخ ١ "
) ٧١(قانون اساسي و ماده ) ١٠٦ و ١٠٥، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، ٧، ٦(بير مندرج در اصول از تعا

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
  . هاي شوراياري شهر تهران را به تصويب رسانده است ، طرح تشکيل انجمن)١/٣/١٣٧٥(

ف و رسيدگي به شکايات وزارت کشور، طي اختال ـ دبيرخانه هيأت مرکزي حل٢
و ) ٢(دادخواستي به ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبه مورد بحث را به دليل تعارض با مواد 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران درخواست ) ٧١(
شور، اين موضوع به موجب دادنامه نموده، ولي به دليل اعالم انصراف مديرکل حقوقي وزارت ک

  .  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از دستور کار خارج شده است٢٦/٥/١٣٨٦ـ ٤٣٩شماره 
 )٥(، ماده ١٦/١٠/١٣٩٣ـ شوراي اسالمي شهر تهران، در صد و بيستمين جلسه مورخ ٣

که نتيجتاً  به فرمانداري تهران فرستاد  تأييدها را اصالح و براي مصوبه تشکيل شوراياري
ها مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفته و مصوبه  روند تشکيل و برگزاري انتخابات شوراياري

 فرمانداري واقع نشده است، ولي با پيگيري شوراي اسالمي شهر تهران،  تأييدمذکور مورد
، انتخابات دوره چهارم ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦به موجب تصميم نامه شماره 

  . هر تهران برگزار شدشوراياري ش
ها و گزارش  ، طبق بررسي)١٣٩٤(ها در سال  ـ راجع به برگزاري انتخابات شوراياري٤

تنظيمي سازمان، وضع مصوبه توسط شوراي اسالمي شهر تهران و اقدام به برگزاري انتخابات 
 قانون) ٨٠ و ٧١، ٢(قانون اساسي و مواد ) ١١٣(و ) ١٠٠(، )٧(شوراياري، برخالف اصول 

  . تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران محسوب شده است
قانون اساسي ) ٧(و ) ٦( ـ انتخابات عمومي، امر سياسي است و به موجب اصول ٥

بيني شده و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شيوه  بايد به وسيله قانون پيش
قانون اساسي، محدوده ) ١٠٠(بايد تعيين کند و همچنين اصل برگزاري انتخابات را قانون 

بيني کرده و تصريحي متضمن  برگزاري انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پيش
  . بيني ننموده است پيش» شوراياري«جواز برگزاري انتخابات تحت عنوان 

تخابات شوراهاي اسالمي قانون تشکيالت، وظايف و ان) ٨٠(ـ  در هيچ يک از بندهاي ماده ٦
ها محول  کشور و انتخاب شهرداران، وظيفه و اختياري به شوراها در برگزاري انتخابات شوراياري

  . بيني و تصريح نشده است پيش» شوراياري« نشده است و در قانون مذکور، انتخاباتي به نام
يالت، وظايف و قانون تشک) ٧١(ماده ) ٧(و بند ) ٨٠(ماده ) ٧( براساس مفاد بند ـ٧

اقدام درخصوص تشکيل «انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، مبني بر 
هاي توليد و توزيع و  تعاوني  تأسيسها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و انجمن

هاي  تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاه مصرف، نيز انجام آمارگيري، 
  بوده و نهمدنظرهاي مردم نهاد   اقدام شوراي اسالمي شهر در راه اندازي سازمان،»ربط ذي

ها و   شوراياري از طريق برگزاري انتخابات عمومي، ضمن اينکه تشکيل انجمنتأسيس
 شده است و اين اوامر، جواز قانوني ربط ذينهادهاي اجتماعي منوط به موافقت دستگاه 

   ". دگرد برگزاري انتخابات تلقي نمي
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  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره
  :وزيران  هيأت١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦مصوبه شماره 

  وزارت کشور" 
وزارت کشور مجاز است در اجراي :  موافقت کرد٨/١١/١٣٩٢وزيران در جلسه  هيأت

ر اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و افزايش مشارکت مردم در اداره امو
ها  شهرها و محالت با شوراي شهر و شهرداري در امور اجرايي و نظارت انتخابات شوراياري

  "ـ معاون اول رئيس جمهور. همکاري نمايد
  وزيران   هيأت٣/٤/١٣٩٨ ـ٣٨٥٩٤/٥٦٧١٢مصوبه شماره 

  جناب آقاي رحماني فضلي" 
  وزير محترم کشور
وزارت کشور با توجه به : د مقرر کر٢/٤/١٣٩٨وزيران در جلسه     با سالم، هيأت

، در امور اجرايي و نظارت انتخابات ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦تصميم نامه شماره 
  " ـ دبير هيأت دولت. ها با شوراي شهر و شهرداري همکاري کند شوراياري

   شوراي اسالمي شهر تهران٤/٨/١٣٧٨مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ 
» هاي شوراي اسالمي شهر تهران ل انجمنتشکي«مصوبات شوراي اسالمي شهر 

  :تصويب شده است تحت عنوان
  " »نامه اجرايي انتخابات دوره چهارم شوراياري محالت شهر تهران آيين«  " 

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٣٠/٧/١٣٩٨م ـ /١٣٤٢٠/٥٩٤/١٦٠شماره 
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ) ٨٠(ماده ) ٧(و ) ٥( استناد بندهاي ـ به١"

هاي  اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، شوراي اسالمي شهر تهران، مجاز به تأسيس انجمن
تصويب شوراي  هاي شوراياري محالت شهر تهران هم به شوراياري بوده و اساسنامه انجمن

) ١٧(بند ) ٢(و ) ١(هاي  و تبصره) ٢(ست که مطابق ماده اسالمي شهر تهران رسيده ا
ها و  ها، غيردولتي، غيرسياسي، مشارکتي و خودگردان هستند و طرح اساسنامه مذکور، انجمن

ها، جنبه مشورتي داشته و حق دخالت در امور اجرايي، اداري و مالي  پيشنهادهاي انجمن
 . ها را نخواهند داشت اير سازمانشهرداري و شوراي اسالمي شهر، مديريت محله و س

قانون اساسي، به هيچ وجه مانع از آن نيست که به موجب ) ١٠٠(ـ با وجود اصل ٢
اصول ديگر قانون اساسي، شهرداري و شوراي اسالمي شهر بتوانند براي پيشبرد اهداف 

قانون اساسي، ) ٧(و ) ٦(قانوني خود از مردم کسب نظر کنند؛ ضمن اينکه در اصول 
اشاره به تصويب ) ٦(تصريح شده است و ذيل اصل » شوراي محل«و » نظاير اينها«عبارات  به

) ١٠٠(اجماالً به تصويب قانون تصريح شده و اصل ) ٧(قانون نشده و همچنين ذيل اصل 
  . باشد تنها در مقام تبيين لزوم وجود قانون در خصوص شوراهاي موضوع اصل مذکور مي

 قوانين عادي، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي، ـ براساس قانون اساسي و٣
رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي، برعهده وزارت کشور و شوراي نگهبان است و در 

  . اين موارد، الزام قانوني به نحو مذکور وجود ندارد غير
در خصوص همکاري وزارت کشور در برگزاري ) ١٣٩٣(ـ مصوبه هيأت دولت در سال ٤
 شوراياري، صريحاً مورد تأييد رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته و همچنين مصوبه انتخابات

  . باشد نيز مورد ايراد واقع نشده است و اين، مؤيد جواز برگزاري انتخابات شوراياري مي) ١٣٩٨(سال 
قانون اصالح قانون تشکيالت ) ١(در ماده » شوراي محل« ـ براساس عبارت ٥

گذار در  ، قانون٢٩/٤/١٣٦٥ري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب شوراهاي اسالمي کشو
 و ماهيت جديد نبوده تا مغايرتي ميان آنها به وجود  تأسيسصدد تصويب قانون جديد با

اصل بر عدم «آيد و به تصريح قوانين الحق، قوانين سابق نسخ نگرديده و با توجه به قاعده 
  . جود نداردو) ١٣٦١(، جوازي بر نسخ قانون سال »نسخ

تاکنون، مورد تأييد هيأت ) ١٣٧٨( ـ تمامي مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران از سال ٦
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ) ٩٠(تطبيق مصوبات، موضوع ماده 

   ". قرار گرفته و انتخابات برگزار شده با هماهنگي هيأت دولت و وزارت کشور برگزار گرديده است
نيز در پاسخ به شکايت ) معاونت حقوقي رئيس جمهور(معاون امور حقوقي دولت 
  : توضيح داده است که١٠/٩/١٣٩٨ ـ٩٨/٤٠٦٢٩/م٣٠٠٥٧مذکور، به موجب اليحه شماره 

ـ طبق اصل ششم قانون اساسي، امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود، از ١  " 
هور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و انتخاب رئيس جم: راه انتخابات

مجلس شوراي اسالمي، : نظاير اينها، همچنين به موجب اصل هفتم قانون اساسي نيز شوراها
شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم گيري و 

مبين اين مطلب است که » ينهانظاير ا«در اصل ششم درج عبارت . اداره امور کشورند
انتخابات مدنظر قانونگذار محصور به انواع انتخابات مندرج در اين اصل نيست و صرفاً از باب 

و » نظاير اينها«در واقع در دو اصل ياد شده، تصريح به عبارتهاي . تمثيل بيان شده است
در ذيل . د آن استحاکي از مجوز قانوني براي ايجاد شوراهاي محلي و مانن» شوراي محل«

اي به تصويب قانون نداشته و در ذيل اصل هفتم  اصل ششم نيز عليرغم ذکر شوراها، اشاره
در اصل يکصدم در . در خصوص شوراها به نحو اجمال اشاره به تصويب قانون گرديده است

روستا، بخش، (تنها به لزوم وجود قانون در خصوص شوراهاي موضوع اين اصل  مقام تبيين،

به عبارتي وجود اصل يکصدم قانون اساسي که . اذعان نموده است) ، شهرستان و استانشهر
به موجب آن طرز تشکيل و حدود اختيارات و نحوه انتخاب شوراهاي اسالمي ذکر شده 
منوط به قانون شده است، مانع از آن نيست که به موجب اصول ديگر قانون اساسي، نهادها و 

 براي پيشبرد اهداف قانوني خود از مردم کسب نظر کنند و آنها را سازمانهاي قانوني بتوانند
  . کند در امور مربوط به خود مشارکت دهند، زيرا اثبات شيء نفي ماعدا نمي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ٧ و ٥ـ مستند به بندهاي ٢ 
ريزي  برنامه«ت بعدي آن  و اصالحا١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني و غيره با موافقت 
باتوافق . . . ها و نهادهاي اجتماعي  و همچنين اقدام به تشکيل انجمنربط ذيهاي  دستگاه
فاً از  از وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي است که اين امر نيز صرربط ذيهاي  دستگاه

  . طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي قابل اقدام بوده است
ـ با توجه به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشکالت کالن شهرها به ويژه شهر تهران ٣  

گيري از نظرات و مشارکت واقعي، پايدار و نهادينه شهروندان است،  که مستلزم تمرکززدايي و بهره
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٧١ ماده ٧و  ٦به استناد بندهاي 

اساسنامه )  فعلي٨٠ماده ( مجلس شوراي اسالمي ١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب سال 
بر اساس . هاي شوراياري محالت تهران به تصويب شوراي اسالمي شهر تهران رسيده است انجمن
ها، غيرسياسي، مشارکتي و  ه مذکور، اين انجمن اساسنام١٨ ماده ٢ و نيز تبصره ٢ماده 

  . ها و پيشنهادهاي آنها صرفاً جنبه مشورتي و همکاري دارد خودگردان هستند و طرح
 در اجراي اصول هشتاد و ١٢/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦ـ تصميم نامه شماره ٤ 

 قانون اساسي براي رياست مجلس شوراي) ١٣٨ و ٨٥(پنجم و يکصد و سي و هشتم 
اسالمي ارسال گرديده که نه تنها مورد ايراد قرار نگرفته است بلکه طي نامه شماره 

  دولت در خصوص١٣٩٣، عدم مغايرت مصوبه سال ٢١/١٠/١٣٩٤ب ـ /هـ/٧٦١٢٨
ها با قوانين و مقررات موضوعه  همکاري وزارت کشور براي برگزاري انتخابات شوراياري

 در اين ١٣٩٨همچنين مصوبه سال . قع شده است رئيس مجلس شوراي اسالمي وا تأييدمورد
  . خصوص نيز مورد ايراد واقع نشده که خود حاکي از جواز برگزاري انتخابات مذکور است

 ـ به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسي، قوانين عادي در موارد ابهام واجمال، ٥ 
س شوراي اسالمي شوند و شرح و تفسير اين نوع از قوانين در صالحيت مجل تفسير مي

است و بر اساس قواعد و اصول حقوق اداري، امور حقوق و قوانين مرتبط با آن بر اساس 
نظريه تفسيري شماره . گردد برداشت مجري از قانون حاکم، اجرايي و عملياتي مي

ـ مقصود از تفسير، بيان ١«: دارد  شوراي نگهبان که مقرر مي١٠/٣/١٣٧٦ ـ ٥٨٣/٢١/٧٦
بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي که رفع ابهام قانون نيست، مراد مقنن است 
. االجرا است ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در کليه موارد الزم٢. شود تفسير تلقي نمي

بنابراين در مواردي که مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون 
اند تفسير قانون به موارد مختومه مذکور تسري  هاند و آن را به مرحله اجرا گذاشت داشته

  " . ها است  همگي مويد امکان استنباط مجري قانون بر جواز انتخابات شوراياري».يابد نمي
 با حضور رئيس و معاونين ١٧/٤/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

   هيأت عموميرأي
، شوراها، مجلس شوراي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانبر مبناي اصل هفتم 

اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميم 
اداره امور کشورند و موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون گيري و 

ون اساسي جمهوري اسالمي کند و به موجب اصل  و قوانين ناشي از آن معين مي کصدم قاـن ـي
بهداشتي، فرهنگي، آموزشي  هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني براي پيشبرد سريع برنامه«: ايران

ر رفاهي از طريق همکاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، و ساير امو
بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا 

نظر به اينکه در » .کنند گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي استان صورت مي
ران قانون اساسي جمهوري اس قـانون و قـوانين مرتبط با شـوراهاي اسالمي و مشخصاً المي اـي

 ١٣٧٥ مصوب سال تشکيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
بيني نشده و طرز تشکيل و حدود اختيارات  با اصالحات بعدي، نهادي با عنوان شوراياري پيش

ـ ١٣٦٣٥٣/٥١٥٣٦هاي شماره نامه نگرفته است، لذا تصويبو وظايف آن نيز مورد تبيين قرار   
وزيران و مصوبه سي و پنجمين جلسه   هيأت٣/٤/١٣٩٨ـ ٣٨٥٩٤/٥٦٧١٢ و ١٢/١١/١٣٩٣

ـ ٢٠٠٩، ١٤/١٠/١٣٩٣ـ ١٩٩٢ شوراي اسالمي شهر تهران و مصوبات شماره ٤/٨/١٣٧٨مورخ 
 ٢٥٥٦، ١٤/١٢/١٣٩٨ـ  ٢٥٤٨، ١٠/١٢/١٣٩٣ـ  ٢٠٢٦، ٢٨/١١/١٣٩٣ـ ٢٠٢١، ٨/١١/١٣٩٣
 شوراي اسالمي شهر تهران که متضمن ايجاد نهاد شوراياري ٢٦/٣/١٣٩٨ و ٢١/٣/١٣٩٨ـ 

بيني نشده، خارج از حدود اختيارات  است که وجود آن در هيچ يک از قوانين عادي کشور پيش
قانون تشکيالت و  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مراجع وضع مصوبات مذکور است و مستند به 

  . شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداريآيين 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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  ١٦/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٥٨١رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
   محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 سازي  هزينه آماده٢١ابطال ماده «:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٥

جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر ديباج از تاريخ تصويب١٣٩٧عوارض محلي سال 
  . گردد ي به پيوست ارسال ميروزنامه رسم

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

  ٩٧٠٣٥٨١: رونده پشماره     ١١٤٥ :ماره دادنامهش    ٢٥/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي قربانعلي قريب بلوک:يشاك
عوارض محلي سال سازي   هزينه آماده٢١ ابطال ماده :ستهموضوع شکايت و خوا

   شوراي اسالمي شهر ديباج١٣٩٧
عوارض سازي   هزينه آماده٢١ابطال ماده  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  شوراي اسالمي شهر ديباج ١٣٩٧محلي سال 
  :اعالم کرده است که

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ٢١ظر به اينکه ماده احتراماً ن  " 
 سازي ـ هزينه آماده٢١ماده : دارد که سازي اشعار مي شهرداري ديباج با موضوع هزينه آماده

هنگام تقاضاي صدور پروانه ساخت يا عدم خالف يا پايان کار و غيره بر اساس قيمت  به
 طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه تمام شده يک مترمربع آسفالت و يک متر
لذا با . شود به شرح ذيل محاسبه و وصول گردد معاونت فني و عمران شهرداري تعيين مي

 ماده ١بند «ها   قانون شهرداري٥٥ ماده ١و بند )  تعرفه٢٠ماده (الذکر  عنايت به ماده فوق
ت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدال٨٨ و ١٣ و مواد ١٢

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال ماده ١١٥١ و همچنين رأي ١٣٩٢
  ".  و ضمناً صدور دستور توقف عمليات اجرايي آن را از آن مقام خواستارم٢١

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي 
 ٢٢/١٢/١٣٩٧ـ  ٢٠٢/١٣١٥٩٥/٩٠٠٠اي که به شماره  جب اليحهارسال شده بود، وي به مو

  :هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت
 با شماره پرونده ٩٧٠٣٥٨١با احترام در خصوص رفع نقص پرونده کالسه   " 

 زير جهت  مربوط به اينجانب قربانعلي قريب بلوک موارد٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٨٢٨
ها ايجاد   قانون شهرداري٥٥ ماده ١طبق بند : گردد استحضار به حضورتان اعالم مي

هاي عمومي ومجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات   باغها،  ميدانها،  کوچهها، خيابان
 ماده واحده ٣ها بوده و در قوانين موضوعه فقط در تبصره  موضوع از وظايف شهرداري

ها تنها در  هاي دولتي و شهرداري ضعيت اراضي و امالک واقع در طرحقانون تعيين و
بر عهده سازي  هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهري هزينه آماده

معنا و ) زمين در زمان تفکيک و در قبال دريافت خدماتسازي  هزينه آماده(مالکين بوده 
حدوده شهري واقع و قبالً نيز صورتجلسه تفکيک مفهوم داشته و اين ملک نيز در داخل م

براي اين قبيل سازي  اخذ عوارض تحت عنوان آماده. براي اين ملک تنظيم شده است
 عوارض محلي و خدمات ٢١اراضي سنخيت نداشته و از اين رو درخواست ابطال ماده 

 در ماده الزم به ذکر است اين شهرداري.  شهرداري ديباج را درخواست نمودم١٣٩٧سال 
را حذف و عنوان بهاي سازي   عنوان هزينه آماده١٣٩٨ عوارض محلي و خدمات سال ٢١

تنها با (. هاي خدمات عمومي شهري را جايگزين آن نموده است  هزينه تأمينخدمات
ضمناً يک . )تغيير عنوان اين ماده همان عوارض براي سال آينده در نظر گرفته شده است

در زمان درخواست صدور سازي  ي شهرداري جهت هزينه آمادهبرگ ليست مبلغ درخواست
  " . گردد پروانه ساخت متعلق به اينجانب به پيوست جهت استحضار ارسال مي

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  بهاء خدمات : بخش چهارم "  

 هزينه آماده سازي) ٢١  ماده 
نه ساخت يا عدم خالف با پايان کار و به هنگام تقاضاي صدور پرواسازي  هزينه آماده

غيره بر اساس قيمت تمام شده يک مترمربع آسفالت و يک متر طول جدول که در اول 
شود به شرح ذيل محاسبه  هر سال توسط حوزه معاونت فني و عمران شهرداري تعيين مي

  S × P١ وصول گردد
S  =باشد در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهي به معابر مي .  

Pباشد  مي٠٠٠/٣٢٠در فرمول فوق عدد ثابت =  ١ .  
زمين سازي  هاي مسکن که متقاضي تفکيک و آماده ـ براي امالک تعاوني١تبصره

آسفالت معابر ) گذاري جدولو سازي  زير(باشد در خصوص تعيين بر و کف ـ تسطيح  مي
  . با شهرداري به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد

   ". گردد دريافت ميسازي  هر ملک فقط يک بار هزينه آمادهـ از ٢تبصره

  علي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا 
  . زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٩/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدال

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

   هيأت عموميرأي
هاي   باغها،  ميدانها،  کوچـهها، ، ايجـاد خيابانقانون شهرداري ٥٥ مـاده ١طبق بند 

ها است  ر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداريعمومي و مجاري آب و توسعه معاب
قانون تعيين وضعيت اراضي و امالک  ماده واحده ٤و در قوانين موضوعه فقط در تبصره 

، در هنگام تقاضاي ورود به ١٣٦٧مصوب سال ها  هاي دولتي و شهرداري واقع در طرح
 مالکين گذاشته شده به عهدهسازي  محدوده و استفاده از امکانات شهري، هزينه آماده

مصوب شوراي اسالمي شهر ديباج سازي   تحت عنوان هزينه آماده٢١است، بنابراين ماده 
 شهرداري ديباج، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي ١٣٩٧در تعرفه سال 

قانون تشکيالت و آيين  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١اسالمي شهر است و مستند به بند 
  . شود ابطال ميتاريخ تصويب  از ١٣٩٢مصوب سال  وان عدالت اداريدادرسي دي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٦/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٥٥٥رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و  رئيس هيأت

هاي  يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٥٠ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٩

» شهر  شوراي اسالمي شهر شاهين١٤/١١/١٣٩٤ مورخ ٩٥ـ ٢١٤ابطال تعرفه عوارض «
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در 

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

  ١١٤٩ ـ ١١٥٠ :ماره دادنامهش       ٢٥/٩/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  ٩٧٠٣٥٥٥ و ٩٧٠٣٥٥٦: رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  تقي يار و مهدي باقريان خوزاني آقايان اکبر :يانشاك

 ١٤/١١/١٣٩٤ مورخ ٩٥ـ ٢١٤ ابطال تعرفه عوارض :موضوع شکايت و خواسته
  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر

اي ابطال تعرفه عوارض  هاي جدگانه  شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار
 و در اند  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر را خواستار شده١٤/١١/١٣٩٤ مورخ ٩٥ـ ٢١٤

  :اند که جهت تبيين خواسته اعالم کرده
در خصوص مصوبه شوراي شهر شاهين شهر راجع به عوارض ناشي از جداسازي " 

اي برخالف مفاد قانوني  مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختيارات و تصويب مقرره
ر حالي است که با اين د: رسانم درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصويب به استحضار مي

در ارتباط با عوارض جداسازي . باشد استناد به داليل ذيل اين مصوبه مغاير قوانين و مقررات مي
ـ ٢١٨هاي شماره  بر اساس دادنامه) تفکيک عرصه(مستحدثات  ، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٩/٤/١٣٨٧ 

 هيأت ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧ و  ١٣/٩/١٣٩١ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ـ  ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
ون و  عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض جداسازي مستحـدثات، خالف قاـن

ـارج از حـدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهر تشخيص داده شده است با توجه به اينکه . خ
هيأت عمومي ديوان در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خالف قانون قلمداد 

کند وقتي اخذ  الت مالياتي و حفظ قانون حقوق شهروندي نيز اقتضا ميکرده است، اصل عد
توان اخذ  عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي

 و ٢٠همان وجه را از مردمان، شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد کرد چرا که اين امر با اصل 
  . اسي مبني بر يکساني افراد در برابر قانون مغاير است قانون اس٣ اصل ٤بند 

 از سوي ديگر با عنايت به آراي ذکر شده از هيأت عمومي ديوان مبني بر غيرقانوني 
 قانون تنظيم ٤بودن اخذ عوارض جداسازي مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخالف ماده 

 ٦٢ ماده ٣رر در تبصره با توجه به حکم مق. باشد بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي
 مبني بر ١٣٨٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کاال يا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات 
توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تفکيک و جداسازي مستحدثات 

 ـ ٤٢٦٢٠/٣٠/٩٠قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره .  استخالف قانون
 ١٨/٧/١٣٧٣ش ـ ٣١٠٦/٢ اعالم کرده است که موضوع مصوبه شماره ٢٩/٣/١٣٩٠

 فقهاي شوراي نگهبان مورد ٢٥/٣/١٣٩٠شوراي اسالمي شهر مشهد، در جلسه مورخ 
چنانچه مجوز قانوني وجود بحث و بررسي قرار گرفت و خالف موازين شرع شناخته نشد و 
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باشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين  نداشته باشد خالف موازين شرع مي
در اين استدالل يکي . اساس مصوبه را برخالف موازين شرع اعالم نمود و آن را ابطال کرد

 برخالف اي که از بديع ترين و جالب ترين استدالالت شوراي نگهبان مبني بر اينکه مصوبه
تواند در بسياري از مسائل  قانون مصوب باشد خالف شرع است مطرح شده است که مي

توان مغايرت مصوبه شهرداري شاهين شهر با شرع  حقوقي راهگشا باشد به همين علت مي
لذا به منظور پيشگيري از اين . را از اين بعد استداللي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد

  .  را از آن مقام دارم١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢ل ماده امر تقاضاي اعما
بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوبه شوراي اسالمي شاهين شهر در خصوص عوارض 
جداسازي مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضيح تبيين شده در نظر خود اعضاي شوراي 

 منع عوارض توسط شوراي اسالمي شاهين شهر مغايرت دارد و) خالف قانون، خالف شرع(نگهبان 
در تجويز اخذ عوارض مذکور خالف قانون، خالف شرع و خارج از حدود اختيارات آن شورا 

 استدعاي ابطال ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢ و ٨٨، ١٣لذا مستنداً به مواد . باشد مي
 شهر شاهين شهر را از زمان تصويب و مصوبه شوراي اسالمي و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني

همچنين چون شهرداري در حق اينجانب اکبر تقي يار مستاجر ملک به شماره . خارج از نوبت دارم
باشم و شهرداري شاهين شهر با گرفتن اين وجوه غيرقانوني و با همکاري   مي٣٤٦٩/٤٠٦ثبتي 

باشد و باعث بيکار شدن  ليدي مي واحد تو٣کميسيون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق اين 
باشد و باعث قطع  ها مي باشد که اجحاف در حق اين خانواده  خانواده و قطع امرار معاش آنها مي٢٠

نمايد  باشد ضرر و زيان فاحش و غيرقابل جبراني را به اينجانب وارد مي ها مي روزي اين خانواده
که جبران آن در آينده متعسر و ) وشاکمستاجر ملک مطابق اجاره نامه محضري و جواز کسب پ(

 را که دستور ١٣٧١ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٠باشد لذا تقاضاي اعمال ماده  غيرممکن مي
  . " موقت بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف قطعي را از آن عالي مقامان خواستاريم

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 ٩٥ـ ٢١٤تعرفه " 

  عوارض ارزش افزوده ناشي از جداسازي مستحدثات: موضوع تعرفه
    . باشد به شرح جدول زير مي: معادله محاسبه عوارض

  عوارض  کاربري  رديف  عوارض  کاربري  رديف
  M=T× ٣ , ٥ A  اداري  ٤  M=T×A٢  مسکوني  ١
  M=T×A٣  ساير کاربري ها  ٥  M=T×A٢٥  تجاري  ٢
    M=T×A١٤  مختلط  ٦  M=T×A٩  خدماتي  ٣

   :ات محاسبه عوارضتوضيح
مساحت کل مستحدثات پالک موردنظر که براي آن تقاضاي  M ـ منظور از١

به . . . . . ها و گردد و براي هر کاربري اعم از ساختمان اصلي، راهروها، بالکن جداسازي مي
  . باشد غير از مساحت نمازخانه و پارکينگ مي

وارض جداسازي هر هاي مختلط، ع ـ در موقع جداسازي مستحدثات کاربري٢
ها بر اساس تعرفه  کاربري بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازي ساير کاربري

وليکن در صورتي که يک قطعه جداسازي شده . ها محاسبه و اخذ خواهد شد ساير کاربري
  . چند نوع کاربري تعريف گردد، عوارض آن بر مبناي مختلط محاسبه و اخذ گردد

ازي مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکينگ، در محاسبه تعرفه ـ در هنگام جداس٣
وليکن در صورت تغيير در استفاده از آنها عوارض جداسازي به قيمت . منظور نخواهند شد

  . و تعرفه زمان يوم االداء و بر مبناي دو برابر اخذ خواهد شدبندي  منطقه
ولتي و غيردولتي و غيره ها و نهادهاي د ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان٤

در موقع درخواست جداسازي و يا در هنگام جداسازي مستحدثات و يا پس از آن ملزم به 
پرداخت عوارض اين تعرفه به قيمت زمان يوم االداء خواهند بود و شهرداري پس از اخذ 

  . مبلغ، مجوز جداسازي را صادر خواهد نمود
و يا در هر زمان ديگري که مالک تقاضاي  ـ عوارض اين تعرفه در زمان پايان کار ٥

  " . جداسازي مستحدثات و يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد وصول خواهد شد
 در پاسخ به شکايت مذکور، شهرداري شاهين شهر به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که٢٦/٤/١٣٩٨ص ـ /١١٥٦١/٩٨
 تحت ٤/٣/١٣٩٨ـ ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٧٧٧احتراماً بازگشت به دادخواست شماره " 
 آقاي اکبر تقي يار به طرفيت شوراي اسالمي شهر شاهين شهر و ٩٧٠٣٥٥٥کالسه 

همچنين شهرداري شاهين شهر با عنايت به اينکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبناي 
 ٥٠ مـاده ١وصول عوارض و بهاي خدمات شهرداري شاهين شهر بوده و به استناد تبصره 

 بر ارزش افـزوده تشريفات تصويب و اعالم عمومي را سپري نموده اساساً قانون ماليات
 توسط شوراي اسالمي شهر شاهين شهر تصويب نگرديده ٩٥ـ ٢٤١اي تحت عنوان  تعرفه

لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکي به استناد 
  " . ي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست قانون تشکيالت و آيين دادرس٨٥ماده 

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  أت عمومي هيرأي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از 

) ١٤٢ـ ٥٩(حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 
افزوده ناشي از جداسازي مستحدثات مصوب شوراي اسالمي تحت عنوان عوارض ارزش 

 هيأت عمومي ديوان ١٣/٤/١٣٩٦ ـ١٥٣شهر شاهين شهر به داليل مندرج در رأي شماره 
و مستند به عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است 

درسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دا١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند 
  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٦/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٥١٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  ديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانم رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 جلسه ٣٤٩ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٥٥

 شوراي اسالمي شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و كسري ٩/١١/١٣٩٥علني مورخ 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ركينگپا

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

  ٩٧٠٣٥١٢: رونده پشماره    ١١٥٥ :ماره دادنامهش     ٢٥/٩/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

احمد عرب کيا، فاطمه شيرزاده، زهرا آبادي، مرتضي، : انم ها آقايان و خ:يانشاك
صديقه، فاطمه، امير، محسن، طيبه، معصومه، رضا، محمدمهدي، حسين، زمان، مريم و 

  احمد همگي شمسايي با وکالت آقاي رضا انگالي
 ٩/١١/١٣٩٥ جلسه علني مورخ ٣٤٩ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  تأمينبهاي(ر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسري پارکينگ شوراي اسالمي شه
  )هاي خدمات عمومي هزينه

 آقاي رضا انگالي به وکالت از شاکيان فوق به موجب دادخواستي ابطال :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر بوشهر در ٩/١١/١٣٩٥ جلسه علني مورخ ٣٤٩مصوبه شماره 

را ) هاي خدمات عمومي  هزينهن تأميبهاي(خصوص عوارض حذف و کسري پارکينگ 
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

مالک پالک (با احترام به وکالت از آقاي احمد عرب کيا اصالتاً و وکالتاً از شرکاء " 
  :رساند در بيان دعوي نامبردگان به استحضار مي)  بوشهر١ واقع در بخش ٢٣١٩ثبتي 

بوشهر عليرغم اطالع از ابطال مصوبات ساير شهرها ـ شوراي اسالمي شهر ١
 خصوص تصويب عوارض جهت عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن به لحاظ قانوني در

خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شورا تشخيص داده شده است، متاسفانه با ناديده 
 ـ ٧٧٥ه  به شمار١٣٩١ابطال مصوبه شوراي شهر بوشهر در سال (گرفتن اين آراء 

 پارکينگ و با ناديده گرفتن قانون،  تأمينکـراراً با عنوان عوارض عدم) ١٨/١٠/١٣٩١
تحت عناوين هزينه خدمات عمومي و شهري را مجـدداً بر خالف قانون اقـدام به تصويب 

 عوارض (٢٧توان بـه ص  مصوبه تعرفه عـوارض حذف پارکينگ نموده به عنوان مثال مي
در اين راستا جهت استحضار عاليجنابان . اشاره نمود) و شهري خدمات عمومي تأمين

هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مطلق  شعبه ديوان عدالت اداري دادنامه
اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف يا کسر پارکينگ خالف قانون و خارج از حدود 

 ١٠٠ ماده ٥رجع را تبصره اختيارات مرجع وضع تشخيص وارد شده است و قانونگذار م
، ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠شماره (. شهرداري مشخص کرده است

  ) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١ الي ١٤٧٧، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦
 متعلق به ٢٣١٩ـ شهرداري بوشهر در هنگام صدور پروانه ساختماني پالک ثبتي ٢

پيوست مستنداً به تعرفه منابع در احدي شهرداري با مصوبه خالف موکل مطابق با اسناد 
 ٦٦٠/١١٠/٥٧٦/٣٠قانون شوراي اسالمي شهر بوشهر بابت عوارض کسري پارکينگ مبلغ 

  . نمايند ريال محاسبه و از موکل جهت تضمين پرداخت چک دريافت مي
لت اداري ـ پس از اطالع موکل از تخلف شهرداري و همچنين فراخوان ديوان عدا٣ 

هاي سراسر کشور و معاون حقوقي و پارلماني وزير کشور و استانداران سراسر  به دادستان
ديوان عدالت اداري پس از برگزاري جلسات و انجام مذاکرات با «کشور بدين مضمون که 

، اين معاونت فهرست عناوين مهم و شايع عوارض وضع ٦/١٠/١٣٩٦وزارت کشور در تاريخ 
اي اسالمي را که سابقه ابطال مکرر در هيأت عمومي ديوان عدالت شده توسط شوراه

اداري دارد، به وزارت کشور اعالم و متعاقب آن قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و 
ها اين فهرست را براي استانداران سراسر کشور ارسال و تأکيد کرد به نحو  هماهنگي استان

هاي تطبيق ابالغ و  ا و نمايندگان دولت در هيأته شايسته به شوراهاي اسالمي، شهر داري
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اي  مصوبات شوراها با آن انطباق داده  و مراقبت نمايند مصوبه) درخواست شود(از آنها 
ضمن مراجعه به دادستاني بوشهر و تقديم شکواييه، طي نامه » خالف آن صادر نگردد

  . شود ميارسالي دادستاني، مراتب شکايت موکل به شهرداري بوشهر ارجاع 
ـ شهرداري بوشهر متاسفانه نه تنها به نامه دادستاني و فراخوان ديوان عدالت اداري توجهي ٤

 شهرداري ٧٧ننموده است بلکه در راستاي اختالف بين بدهي مؤدي، موکل را به کميسيون ماده
اينجانب ذکور و تنظيم لوايح توسط فرماييد پس از برگزاري کميسيون م نمايد مالحظه مي ارجاع مي

شرح پيش گفته شده اعضاء کميسيون در  به وکالت از مالک و ارائه فراخوان ديوان عدالت اداري به
استدالل غيرمنطقي و صرفاً جهت جلوگيري از مراجعه ساير افراد با موضوع مشابه، عليرغم اطالع از 

شهر بوشهر با مصوبه غيرقانوني شوراي اسالمي شهر بوشهر و همچنين ابطال آراء سابق شوراي 
. اند هاي اخذ شده از وي بابت حذف پارکينگ مخالفت نموده خواسته موکل مبني بر استرداد چک

توضيحاً اينکه اعضاء کميسيون مستدالً با اشاره به تعرفه منابع و واحدي شهرداري مصوب شوراي 
راز پاياني رأي اسالمي شهر بوشهر بابت بدهي عوارض در صدر رأي صادره و استداللي متعارض در ف

ها   قانون شهرداري١٠٠ ماده ٥هاي اخذ شده از موکل را مستنداً به تبصره  موصوف، وجوه و چک
اين در حالي است که نه تنها چنين استداللي صحيح نبوده و منطبق با واقعيت . اعالم نموده است

عوارض حذف هاي صادره در وجه شهرداري بابت  باشد بلکه وجوه اخذ شده و همچنين چک نمي
  . باشد پارکينگ مبالغ کالني چندين برابر تعرفه ماده استنادي شهرداري مي

 عليهذا با عنايت به اينکه عوارض جهت عدم ارائه يا کسري يا حذف پارکينگ و اخذ ماليات 
بر ارزش افزوده توسط شوراي اسالمي شهر بوشهر و وصول آن از سوي شهرداري بوشهر خارج از 

رجع است و شهرداري بوشهر عليرغم اطالع از اين موضوع و همچنين دريافت اختيارات آن م
فراخوان عمومي ديوان عدالت اداري از سوي دادستاني بوشهر در استداللي خالف قانون، وجوهي 
کالن و غيرقانوني در قالب چک و وجه نقد از موکل دريافت نموده است لذا تقاضاي ابطال بخشي از 

 شوراي اسالمي شهر بوشهر و همچنين متعاقباً ١٣٩٦ عوارض خدمات در سال مصوبه فوق در تعرفه
 به لحاظ ٣٠/٨/١٣٧٩ـ  ٢٥٦٥/ک/٧٧ شهرداري بوشهر به شماره ٧٧ابطال رأي کميسيون ماده 

سازد  ضمناً خاطر نشان مي. خالف بين قانون شرع بنا به شرح پيش گفته شده مورد استدعاست
 بابت ٦٠٠/٩٥٦/١٤٨/٢٣اند، مبلغ  افزوده از موکل اخذ نموده بابت ارزش ٠٦٠/١٥٤/٤٢٧/٧مبلغ 

در نهايت تقاضاي ابطال ) هاي خدمات عمومي در قالب بهاي تأمين هزينه(عوارض حذف پارکينگ 
بهاي (بخشي از مصوبات شوراي اسالمي شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف پارکينگ در قالب 

  "ت مبني بر توقف عمليات اجراييو دستور موق) هاي خدمات عمومي تأمين هزينه
  در پي اخطار رفع نقصي که از طـرف دفتر هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري 

 ٣ـ ٣٥١٢ ـ٩٧اي که به شماره  براي وکيل شاکيان ارسـال شده بود، وي به موجب اليحه
هاي تخصصي ديوان عدالت اداري   ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت٢١/١٢/١٣٩٧مورخ 

  : داده است کهشده توضيح
با سالم و احترام، به وکالت از آقايان احمد عرب کيا و غيره طي پرونده کالسه   " 

 مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاريه رفع نقص صادره بدين وسيله در ٩٧٠٣٥١٢
  :دارد فرجه قانوني موارد ذيل به حضور اعالم مي

دارد و بر همين اساس  عالم مي ريال ا٠٠٠/٨٠٠ـ بدواً ميزان حق الوکاله به مبلغ ١ 
  . تمبر ماليات ابطال والصاق گرديده است

ـ متعاقب اخطاريه آن شعبه مبني بر ارائه مشخصات دقيق مصوبه مورد شکايت ضمن مراجعه ٢ 
 جلسه علني شوراي شهر بوشهر مورخ ٣٤٩به شوراي شهر و شهرداري بوشهر تصويب مصوبه شماره 

ضمناً در صورت هرگونه . گردد  قرار گرفت که به پيوست تقديم مي در اختيار اينجانب٩/١١/١٣٩٥
ابهامي در اين خصوص دستور فرماييد مراتب مجدداً به اداره خوانده جهت رفع هرگونه ابهام اعالم 

  . " ورزد چه اينکه شهرداري نسبت به ارائه مصوبات به اشخاص عادي استنکاف مي. گردد
  :است  مقرره مورد شکايت به شرح زير 

 هاي خدمات عمومي و شهري  هزينه تأمينعوارض" 
نمايند طبق  کليه مالکين اعم از حقيقي يا حقوقي که اقدام به احداث ساختمان مي

  . باشند  پارکينگ به حد نياز مي تأمينضوابط طرح تفصيلي و مقررات مربوطه ملزم به
ف آنها است که طرح پارکينگ نيز شامل ورود و خروج اتومبيل و محل عبور و توق

  . هاي ساختماني ارائه شود بايد به همراه نقشه
هاي خدمات عمومي و شهري موضوع اين تعرفه به هنگام صدور پروانه  عوارض تأمين هزينه

  :شرح ذيل به. ساختماني و در مناطقي که امکان تأمين پارکينگ وجود نداشته باشد
 متر و بيشتر قرار داشته و ٤٥عرض هاي با باند تند رو به  ـ ساختمان در بر خيابان١

  . دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 متر و بيشتر ٢٠هاي به عرض   متري تقاطع خيابان١٠٠ـ ساختمان در فاصله ٢

  . واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ختان ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع در٣

  . کهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نداده باشد
هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان  ـ ساختمان در بر کوچه٤

  . عبور اتومبيل نباشد
 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ ٥

  . در آن از نظر فني مقدور نباشد

 در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني  ـ٦
به هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ . نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود

  :با توجه به کاربري ملک به شرح ذيل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد
هاي خدمات   هزينهتأمين  در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارضـ٧

    . گردد عمومي و شهري در محاسبات لحاظ نمي
  ضرايب  هاي خدمات عمومي و شهري  هزينه تأمينعوارض

  ٢٥٠ R  اداري
  ١٤٠ R  تجاري

  ١٢٠ R  مسکوني
  ١٣٠ R  ساير

با توجه به متراژ . باشند  پارکينگ مي تأمينکليه واحدهاي مسکوني ملزم به: ١تبصره
در . باشد  فضاي پارکينگ مي تأمين مترمربع٢٥ مترمربع مشمول ٢٥٠واحد مسکوني تا 

 ٥٠  تأمين مترمربع مالک موظف به٢٥٠صورت افزايش متراژ واحد مسکوني بيش از 
 فضاي پارکينگ مالک مشمول  تأميندر صورت عدم. باشد مترمربع فضاي پارکينگ مي

  . دگرد هاي خدمات عمومي و شهري مي  هزينه تأمينپرداخت عوارض
و حداکثر دو واحد مسکوني با تراکم مجاز و ) دو سقف(هاي تا دو طبقه  در ساختمان: ٢تبصره

 متر، در صورتي که مازاد فضاي باز جهت تأمين پارکينگ ٢٤يک واحد تجاري حداکثر به متراژ 
گردد و اين گونه موارد مشمول  موجود باشد، اين مازاد فضاي باز به عنوان پارکينگ محسوب مي

در . گردد هاي خدمات عمومي و شهري به مقدار تأمين شده نمي رداخت عوارض تأمين هزينهپ
صورت تغييرات و افزايش متراژ تجاري و يا واحد مسکوني، پروانه ساختماني از حالت فوق خارج و 

  . گردد مشمول پرداخت تمامي عوارض بر اساس ضوابط موجود مي
باشد   متر مي٢٥ي معادل يک پارکينگ حداقل فضاي مورد محاسبه تجار: ٣تبصره

  تأمين مترمربع، مالک محاسبه مبناي عوارض٢٥در صورت کاهش متراژ واحد به زير 
  . باشد هاي خدمات عمومي و شهري به صورت واحدي مي هزينه

 مترمربع فضاي رو ٣٠هاي مسکوني تک واحدي در صورت دارا بودن  خانه: ٤تبصره
در صورت تغييرات افزايش متراژ با . تفاده خواهد شدباز به جاي فضاي پارکينگ اس

هاي خدمات   هزينه تأمين مشمول پرداخت عوارض. . .)تجاري، مسکوني و(افزايش واحد 
در صورت درخواست (. گردد عمومي و شهري مورد نياز بر اساس تعرفه روز محاسبه مي

 مترمربع به عنوان ٢٥ مترمربع، فضاي حياط به ازاي هر واحد ٢٤فضاي تجاري تا سقف 
  .)گردد پارکينگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمي

با تبديل واحد مسکوني به تجاري بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمين فضاي : ٥تبصره
  . هاي خدمات عمومي و شهري اخذ خواهد شد التفاوت تأمين هزينه پارکينگ، عوارض مابه

 قبالً موجود بوده است و هم اينک قصد تخريب و نوسازي دهانه تجاري که: ٦تبصره
 نکردن فضاي پارکينگ، مشمول  تأميندر همان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت

در صورت تغيير و (. باشد هاي خدمات عمومي و شهري مي  هزينه تأمينيک دوم عوارض
  .)گردد افزايش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمي

بناي محاسبه ميزان پارکينگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصيلي م: ٧تبصره
تجاري بر مبناي متراژ ناخالص و اداري بر مبنايي متراژ خالص مطابق ضوابط و (. باشد مي

  .)شود ساير اعياني بر اساس نوع کاربري معين مي
هاي خدمات عمومي و شهري، اولويت   هزينه تأميندر محاسبات عوارض: ٨تبصره

  . باشد موجود با کاربري مسکوني ميفضاي 
 فضاي  تأميناعالم نيم طبقه با ذکر واحد در هر نوع کاربري مشمول: ٩تبصره

 فضاي پارکينگ طبق ضرايب فوق مشمول  تأميندر صورت عدم. گردد پارکينگ مي
  . گردد هاي خدمات عمومي و شهري مي  هزينه تأمينپرداخت عوارض

اند در صورت طرح در کميسيون ماده  ذ مجوز بنا شدهاي که بدون اخ ابنيه: ١٠تبصره
 به اندازه متراژ مطرح ها،  قانون شهرداري١٠٠ ماده ٥صد و اخذ جريمه مطابق تبصره 

  تأمينشده در کميسيون در صورت صدور رأي جريمه مشمول پرداخت عوارض
  . شود هاي خدمات عمومي و شهري نمي هزينه

هاي خدمات عمومي و شهري منوط به درج اخذ  ينه هز تأمينمحاسبه عوارض: ١١تبصره
ها يا عدم اعمال جريمه  عوارض به جاي جريمه در آراي کميسيون ماده صد قانون شهرداري

    . شود گردد که بر اساس جدول ذيل محاسبه مي ها مي  ماده صد قانون شهرداري٥تبصره 
  ضرايب  هاي خدمات عمومي و شهري عوارض تأمين هزينه

  R٣٥٠  اداري
  ١٦٠ R  تجاري

  ١٤٠ R  مسکوني
  ١٥٠ R  ساير

هاي خدمات عمومي و شهري در محالت جنوبي   هزينه تأمينضريب عوارض: ١٢تبصره
غير ) کوي تنگک، کوي ريشهر، کوي سبزآباد، کوي راياني، کوي امامزاده، کوي سرتل(

  . گردد  محاسبه مي١٢ اصلي بعد از طرح در کميسيون ماده صد و ابقاي بنا، با ضريبهاي خيابان
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 هاي خدمات عمومي و شهري، اولويت  هزينه تأميندر محاسبات عوارض: ١٣تبصره
 فضاي پارکينگ با کاربري مسکوني، سپس تجاري و ساير کاربري و در نهايت با تأمين

لذا جهت محاسبات کمبود فضاي پارکينگ بر اساس اولويت . باشد کاربري اداري مي
ها و در نهايت   عوارض کاربري اداري، سپس تجاري يا ساير کاربريپرداخت، به ترتيب ابتدا

  . گردد کاربري مسکوني موجود در پروژه محاسبه و وصول مي
هاي خدمات عمومي و شهري در   هزينه تأمينمعافيت از اخذ عوارض: ١٤تبصره

متراژ پارکينگ مورد نياز در . گردد بافت شمال مشمول بدنه اصلي و جداره بافت نمي
سازمان مسکن و (و معيارهاي طرح توسعه و عمران بوشهر  کاربري مربوطه مطابق ضوابط

    :و بر اساس جدول ذيل محاسبه خواهد شد) شهرسازي
  پارکينگ مورد نياز  توضيح  کاربري

  يک واحد پارکينگ به ازاي هر واحد مسکوني    مسکوني

  کمتر از پنج واحد
يربناي تجاري يا هر واحد  مترمربع ز٢٥يک واحد به ازاي هر 

 مترمربع اضافه بر مساحت، تأمين يک واحد ٢٥تجاري، به ازاي هر 
  پارکينگ مازاد ديگر نيز الزامي است

مجتمع (بيشتر از پنج واحد 
  . . .)تجاري، پاساژ و

هاي بند پيشين به عالوه يک واحد به ازاي هر ده  تعداد پارکينگ
  واحد تجاري مستقل

  تجاري

   مترمربع زيربنا با هر دفتر مستقل٣٠ک واحد به ازاي هر ي  دفاتر خصوصي
   مترمربع زير بناي خالص٢٥يک واحد به ازاي هر     اداري و انتظامي

   تخت بيمارستاني٥يک واحد به ازاي هر   بيمارستان
  بهداشتي و درماني   مترمربع زير بناي دکل١٠٠يک واحد به ازاي هر   مرکز بهداشت و درمانگاه

   نمره خصوصي و دوش عمومي٥يک واحد به ازاي هر   گرمابه
  کودکستان و مهد کودک

  آموزشي  دبستان و راهنمايي
  دبيرستان و هنرستان

  يک واحد به ازاي هر کالس

   مترمربع زير بناي کل١٠٠حد به ازاي هر يک وا  خوابگاه دانشجويي  آموزش عالي   دانشجو٥٠يک واحد به ازاي هر استاد و يک واحد به ازاي   دانشگاه و مراکز آموزش عالي
   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر   سرپوشيده

  ورزشي   مترمربع مساحت زمين٣٠٠يک واحد به ازاي هر   روباز
   نفر گنجايش تماشاگر در داخل محوطه٢٠يک واحد به ازاي هر   استاديوم ورزشي

   مترمربع زمين٢٥٠ ازاي هر يک واحد به  پارک شهري  پارک و فضاي سبز
   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر   کتابخانه و موزه

سينما و تئاتر، تاالر موسيقي و   فرهنگي
   صندلي١٠يک واحد به ازاي هر   اجتماعات

   مترمربع زير بناي کل١٥٠يک واحد به ازاي هر   انبار
حمل و نقل و    مترمربع زير بناي کل٢٥٠به ازاي هر ) کاميون(د يک واح  پايانه باربري

  انبارداري
   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر   پايانه مسافربري

   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر     مذهبي
  يک واحد به ازاي هر دو تخت  هتل چهار ستاره
  تختيک واحد به ازاي هر سه   هتل سه ستاره
  يک واحد به ازاي هر چهار تخت  هتل دو ستاره

 مترمربع اضافه ٧٥، به ازاي هر ) متر٧٥تا (يک واحد به ازاي هر سوئيت   هتل آپارتمان
  . بر مساحت، تأمين يک واحد پارکينگ مازاد ديگر نيز الزامي است

   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر   مجتمع جهانگردي
   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر   و سونااستخر 
   مترمربع زمين٣٠٠يک واحد به ازاي هر   هاي وحش شهربازي و پارک

جهانگردي و 
  پذيرايي

   مترمربع زير بناي کل٣٠يک واحد به ازاي هر   رستوران و تاالر پذيرايي
تأسيسات و 

   مترمربع زير بناي کل١٠٠يک واحد به ازاي هر     تجهيزات شهري

صنعتي و 
   مترمربع زيربناي خالص٣٠يک واحد به ازاي هر : سطح دفتر    کارگاهي

   مترمربع زير بناي کل٣٠٠يک واحد به ازاي هر : سطح کارخانه

بدين گونه هست که حداقل )  واحد٥تجاري کمتر از (توضيح رديف : تبصره يک
  . دباش  مترمربع مي٢٥متراژ زيربناي ناخالص قابل محاسبه براي يک دهانه تجاري 

با عنايت به تبصره يک، حداقل متراژ )  واحد٥تجاري بيشتر از (توضيح رديف : تبصره دو
در صورت کاهش . باشد  مترمربع مي٢٥قابل محاسبه براي يک دهانه تجاري،  زير بناي ناخالص

 مترمربع جهت محاسبه عوارض ياد شده بر اساس يک ٢٥به کمتر از  متراژ يک دهانه تجاري
اي  به صورت دهانه(در صورت افزايش تعداد پارکينگ مورد نياز . گيرد اسبه قرار ميواحد مورد مح

، يک ) مترمربع براي يک واحد٢٥ مترمربع يا متراژي بر با متراژ باالي ٢٥با متراژ کمتر از 
  . گردد  مترمربع نيز به ازاي هر ده واحد تجاري مستقل با شرايط فوق محاسبه مي٢٥پارکينگ 

در صورت اعالم دفاتر خصوصي ) يدفاتر خصوص(توضيح رديف تجاري : تبصره سه
در صورت کاهش متراژ دفتر . گردد  مترمربع زيربناي ناخالص محاسبه مي٣٠به اساس هر 

  . گيرد  مترمربع عوارض ياد شده تعلق مي٢٥ مترمربع به ازاي هر دفتر ٣٠خصوصي به زير 
  . باشد  مترمربع زير بناي خالص مي٢٥ضاي اداري مبناي محاسبه عوارض ف: تبصره چهار

هاي خدمات   هزينه تأميندر صورت عدم اعالم متراژ محاسبه عوارض: تبصره پنج
عمومي و شهري، مبناي محاسبه تشکيل کميته کارشناسي اداره درآمد، حقوقي، امالک و 

  . باشد شهرسازي شهرداري بندر بوشهر مي
    . شود دول ذيل در نظر گرفته ميمثال تبصره يک و دو بر اساس ج

  متراژ مورد نياز پارکينگ  تعداد واحد  متراژ اعالم شده  رديف
   متر مربع٤٠   واحد١   متر مربع٤٠  ١
   متر مربع٧٥   واحد٣   متر مربع٤٠  ٢
   متر مربع٤٤٠  ١٠   متر مربع٤٠٠  ٣
  ١٨ × ٢٥ = ٤٥٠  ١٨   متر مربع٤٠٠  ٤
نکه تعداد مورد نياز فضاي پارکينگ بيش از در رديف سوم با توجه به اي: توضيح يک

نماييم و   تقسيم مي١٠باشد متراژ کل را بر  مي)  واحد پارکينگ١٠معادل ( مترمربع ٢٥٠
  . کنيم به متراژ درخواستي اضافه مي

 مترمربع بر ٢٥در رديف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زير : توضيح دو
  " . اساس واحدي محاسبه گرديد

 علي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا 
  . گونه پاسخي واصل نشده است زمان رسيدگي به پرونده هيچ

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
ل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکي

    . بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
   هيأت عموميرأي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و 

 حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه تحت عنوان عوارض تأمين خارج از
ـ ٣٤٩ از مصوبه شماره ١٣٩٦هاي خدمات عمومي و شهري، شهرداري بوشهر براي سال  هزينه

ـ ١٠٠ الي ٩٧ شوراي اسالمي شهر بوشهر به داليل مندرج در رأي شماره ٩/١١/١٣٩٥  
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و رأي شماره ١٦/٢/١٣٩٢

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند به 
  . شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٤٠٧١شماره
  بسمه تعالي

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

  با سالم
هاي  ره دادنامهعمومي ديوان عدالت اداري به شما يك نسخه از رأي هيأت

 و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٨٢ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٦٤
با جمع منطقي بين : تعارض«:  با موضوع١٨/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٠٤

 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و ٣تبصره 
 قانون مديريت ١٠٣ ماده ١آور و تبصره  نسخت و زيامشاغل معلولين عادي و شاغلين 

 ٢٥ سال به ٢٠آور از  خدمات كشوري فقط شرط سابقه براي بازنشستگي سخت و زيان
  . گردد  پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به ».سال افزايش يافته است

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

         ١٢٠٣ و ١٢٠٤ و ١٠٨٢ الي ١٠٦٤:شماره دادنامه        ١٨/٩/١٣٩٩: دنامهتاريخ دا
ـاره پرونده ، ٩٨٠٤٠٦٢، ٩٨٠٤٠٦٣، ٩٨٠٤٠٦٤، ٩٨٠٤٠٦٥، ٩٨٠٤٠٦٦، ٩٨٠٤٠٦٧: شم

٩٨٠٤٠٧١، ٩٩٠٠٩٠٤، ٩٩٠٠٩٤١، ٩٩٠١١٠٧، ٩٩٠١١١٥، ٩٩٠١٣٠٧، ٩٨٠٤٠٦١ ،
٩٩٠١٣٠٩، ٩٩٠١٤٣٣، ٩٩٠١٧٤٩، ٩٩٠١٨٧٨، ٩٩٠٢٠٤٣، ٩٩٠٢٠٤٤، ٩٨٠٤٠٦٨ ،٩٨٠٤٠٧٠  

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
ـ علي ٣ـ احسان اله آقاشاهي ٢ـ حميد کشاورزي ١:  آقايان:کننده تعارض اعالم

ـ تيرداد رحمتي و ٧ ـ صالح الدين بهزادي ٦ ـ سعيد نصرآبادي ٥ـ هادي کرماني ٤احمدوند 
ـ معصومه دريکوند ١١ـ مريم جوي پري ١٠ ـ ليال محمديان٩ ـ پريسا پسنديده ٨: خانم ها

ـ فاطمه ١٦ـ رويا غالمي ١٥ـ خاطره زارعي ١٤ـ فاطمه قصري زاده ١٣ـ ماهتاب جوادي ١٢
  ـ سازمان نظام پرستاري١٩ـ تيرداد رحمتي ١٨ـ کبري تيزهوش ١٧يوزباشي 

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري:موضوع
 اجتماعي شاغل در  تأمينوص دادخواست کارکنان سازمان در خص:گردش کار

وابسته پرستاري هاي  مشاغل پرستاري، بهياري، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبري و رده
و نيز کارمندان آزمايشگاه به )  قانون سازمان نظام پرستاري١٦اشخاص موضوع ماده (
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اسطه اشتغال در مشاغل سخت خواسته الزام سازمان بازنشستگي به بازنشستگي آنان به و
 کارکنان باليني نظام سالمت وري بهره ماده واحده قانون ارتقاء ٢موضوع بند  (آور زيانو 

شعب ديـوان عدالت اداري آراء متفاوتي )  مجلس شوراي اسالمي١٣٨٨مصوب سـال 
بـه همين جهت رئيس ديوان عدالت اداري موضوع را براي رفع تعارض  واند  صادر کـرده

  . ر آراء و صـدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کرده استد
  :و مشروح آراء به قرار زير استها  گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٨شعبه : الف
 با موضوع دادخواست آقاي محمدحسين طارمي به طرفيت ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٤٠٢١٨٩

  اجتماعي استان قزوين و به خواسته صدور حکم بازنشستگي تأمينريت درمان اداره کلمدي
 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠١٨٧٨ به موجب دادنامه شماره آور زياندر مشاغل سخت و 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٢/٥/١٣٩٧
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حکم بازنشستگي در 

آور، از توجه به رونوشت مدارک شاکي و اينکه کارشناس هوشبري با بيش   سخت و زيانمشاغل
وري و مواد   قانون ارتقاء بهره٢باشد، اليحه دفاعيه خوانده، ماده   سال سابقه بيمه پردازي مي٢٢از 
دن آور بو  قانون سازمان نظام پرستاري مبني بر سخت و زيان١٦نامه اجرايي آن و ماده   آيين٤و ١

 قانون تشکيالت و آيين ٦٥ و ١٠استناد مواد  شغل شاکي، دعواي شاکي را وارد دانسته و به
 ٢٠رأي صادره ظرف . نمايد دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي

  . باشد روز از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ١٣  شعبه٥/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٣٤٦٠ موجب رأي شماره رأي مذکور به

  .  شده است تأييدتجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هاي   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٤٦شعبه : ب

 با موضوع دادخواست آقايان فريدون ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٠٢٤٣ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٠٠٥٢
خواسته   قزوين و بهطرفيت مديريت درمان تأمين اجتماعي استانطاهرخاني و حميدرضا آقايي به 

آور معادل يک و نيم سال به ازاء  الزام به احتساب هر سال سابقه حق بيمه در کارهاي سخت و زيان
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٢٨٣هاي شماره  موجب دادنامه هاسبه در مستمري بازنشستگي بهر سال و مح

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٢٨٢  و٢/٤/١٣٩٧
 قانون مديريت خدمات کشوري شروط ١٠٣ ماده ١با توجه به اينکه به موجب تبصره 

بيني شده و به لحاظ عدم شمول کارکنان سازمان  بازنشستگي پيش از موعد کارکنان سازمان پيش
ات خاص بازنشستگي  هيأت  وزيران وجود مقرر١٧/٨/١٣٩٥تـ  ١٠١٤١٤نامه شماره  به تصويب

براي کارکنان ياد شده که اقدامات سازمان وفق مباني قانوني بوده و سازمان تخلفي انجام نداده لذا 
رأي صادره ظرف بيست روز پس از . گردد شکايت غيرموجه و حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي
  . باشد ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي

 ٢٠ شعبه٢/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٢٨٣تجديدنظرخواهي از رأي شماره در اثر 
ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٠٢٣تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  :کند  مي با استدالل زير رأي مذکور را نقض٢٢/٤/١٣٩٨
با امعان نظر به اينکه به موجب تصوير حکم کارگزيني ارائه شده شاکي در 

  اجتماعي تاکستان به عنوان کاردان آزمايشگاه مشغول به ايفاء وظيفهأمين تبيمارستان
باشد و نظر به اينکه مشاراليه در شمول مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ  مي
د و دليل و ردا  قرارآور زياني از مزاياي مشاغل سخت و مند بهره در خصوص ٩/١١/١٣٩٥

 را از مصوبه هيأت وزيران خارج ديدنظرخواهتج اجتماعي که  تأمينمدرک متقني از ناحيه
 قانون ٧١ي موجه تشخيص به استناد ماده تجديدنظرخواهنمايد، ابراز و اقامه نگرديده لذا 

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به ورود 
  . أي اصداري قطعي استر. گردد  ميي از مزاياي مزبور صادر و اعالممند بهرهشکايت و 

 به موجب دادنامه شماره ٢/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠١٢٨٢رأي شماره 
  تأييد تجديدنظر ديوان عدالت اداري١٥ شعبه ٩/١١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٣٩٩٢

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٧٩وليکن در اجراي ماده . شده است
 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠٠٥٥٣اداري به موجب دادنامه شماره  تجديدنظر ديوان عدالت ١٧شعبه 

بدوي، به شرح زير   ضمن نقض دادنامه تجديدنظر و متعاقب آن نقض دادنامه٢٨/٢/١٣٩٩
  :حکم به ورود شکايت صادر کرده است

الذکر با   قانون تشکيالت نسبت به دادنامه فوق٧٩در خصوص درخواست اعمال ماده  
گردد مشاراليه طبق احکام کارگزيني پيوست از  ه مالحظه ميتوجه به مستندات پيوست پروند

کادر کارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي واحد سازماني بيمارستان ذکرياي رازي قزوين با 
 قانون تأمين اجتماعي ضوابط سني و مدت ١١٤ سال سابقه کار با توجه به ماده ٢٧بيش از 

 موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات خدمت براي احتساب مستمري کارکنان سازمان قبل از
 ١ و تبصره ١٠٣استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد بود که در حال حاضر ماده 

عليهذا با توجه به مراتب فوق ايشان داراي شرايط . قانون مديريت خدمات کشوري حاکم است
دادنامه بدوي مقرر قانوني بوده، بنابراين ضمن نقض دادنامه تجديدنظر و متعاقب آن نقض 

  . رأي صادره قطعي است. نمايد حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي
شماره هاي   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٤٦شعبه : ج

ها   با موضوع دادخواست خانم٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٣٨٩٠ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٢٧٩٠

 ـ تأمين٢مان استان تهران اداره کل درـ ١پريسا پسنديده و صديقه کمال زاده به طرفيت 
اجتماعي غرب تهران و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگي با احتساب سوابق 

 ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٥١٣٧هاي شماره  آور به موجب دادنامه شغلي در مشاغل سخت و زيان
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٥/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٠٦١٩ و ٢٩/١١/١٣٩٧

ه اينکه مطابق ماده در خصوص شکايت نامه   آيين٦٤ مطروحـه به شرح مـوصوف نظر ـب
استخدامي سازمان تأمين اجتماعي با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگي، از کارافتادگي کلي و 

 قانون تأمين اجتماعي نيز ١١٤فوت طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي رفتار خواهد شد و ماده 
اي احتساب مستمري بازنشستگي کارکنان سازمان پيش از موعد ضوابط سني و مدت خدمت بر

 ١مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوري دانسته است و با عنايت به اينکه تبصره 
 قانون مديريت خدمات کشوري که جايگزين قانون استخدام کشوري شده است، ١٠٣ماده 

ـ اختيار ١: ط به تحقق دو شرط نموده استآور را مشرو بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان
 قانون ١٠٣در صدر ماده . . . تواند مي. . . عبارت دستگاه اجرايي«با بازنشستگي  دستگاه اجرايي

 قانون ١٠٣ ماده ١تبصره « سال سابقه ٢٥ـ داشتن حداقل سابقه ٢» مديريت خدمات کشوري
رايط مذکور بوده لذا شکايت عليهذا نظر به اينکه شاکي فاقد ش» مديريت خدمات کشوري

 قانون تشکيالت و آيين ٦٥ و ١٧، ١٠، ١مطروحه غير موجه تشخيص و با استناد به مواد 
قرار صادره ظرف . گردد دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت مطروحه را صادر و اعالم مي

  . بودمهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان خواهد 
 و ١٧/٦/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٥٤٥شماره هاي  آراء مذکور به موجب دادنامه

 تجديدنظر ديوان ١٧ و ٢٠ به ترتيب در شعب ٢٨/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠٠٧٠٨
  .  شده است تأييدعدالت اداري

شماره هاي   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٥٢شعبه : د
ها  خانمهاي   با موضوع دادخواست٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٢٠٠٧٠١ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٢٠٠٦٧١

 ـ  اجتماعي استان قزوين تأمينليال محمديان و نگين عظيم زادگان به طرفيت سازمان
آور و  تهران و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگي برابر مشاغل سخت و زيان

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٨٢٨شماره هاي  همچنين نسبت به کارمندان آزمايشگاه به موجب دادنامه
  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٦/٧/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٢٥٥١ و ٢٥/١٢/١٣٩٧

ها ليال محمديان و نگين عظيم زادگان به طرفيت تأمين  در خصوص شکايت خانم
اجتماعي استان قزوين به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگي بر اساس مشاغل 

آور و اعاده حقوق تضييع شده، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن  سخت و زيان
باشد  آور مي اليحه دفاعيه خواندگان نظر به اينکه شغل پرستاري از جمله مشاغل سخت و زيان

بازنشستگي   سال در شغل مـزبور اشتغال به کار داشته مطابق قانون٢٠و شـاکيان بيش از 
 سال متناوب ٢٥ سال متوالي و يا ٢٠مي افراد مشمول با دارا بودن جانبازان انقالب اسال

مند شوند و با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت  توانند از بازنشستگي قانون مذکور بهره مي
 که پرستاران شاغل در ١٦/٨/١٣٩٦ـ ٩٦١ تا ٧٧٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 

وه بازنشستگي جانبازان قرار داده لذا خواسته سازمان تأمين اجتماعي را مشمول قانون نح
 قانون ديوان عدالت اداري و ٦٥ و ١٠مشاراليهما را ثابت و وارد تشخيص و به استناد مواد 

 ماده واحده قانون جانبازان حکم به ورود ٣ قانون تأمين اجتماعي و تبصره ٧٦ ماده ٢تبصره 
 ٢٠اين رأي ظرف . نمايد در و اعالم ميشکايت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکي صا

  . باشد روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
، ٢٥/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٤٨٢٨ي از رأي شماره تجديدنظرخواهدر اثر 

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٥٩٠ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٠شعبه   
  :کند  با استدالل زير رأي مذکور را نقض مي٢٥/٦/١٣٩٨

ـ ٢٣٧ قانون مديريت خدمات کشوري و رأي شماره ١١٧نظر به اينکه حسب ماده 
 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در امور کار و تأمين اجتماعي کارمندان ١٨/١٠/١٣٩٥

باشند و شاکي   مي١٣٨٦نامه استخدامي خاص سازمان مصوب  سازمان تأمين اجتماعي تابع آيين
 قانون تأمين ١١٤به موجب احکام کارگزيني کارمند سازمان تأمين اجتماعي است و ماده 

اجتماعي ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي کارکنان سازمان قبل 
ه از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوري و تغييرات و اصالحات بعدي آن دانست

است و از آنجا که قانون مديريت خدمات کشوري جايگزين قانون استخدام کشوري شده است و 
از اين رو کارکنان سازمان تأمين اجتماعي از حيث بازنشستگي پيش از موعد مشمول قانون 

 ١٠٣ماده ) و(باشند و طبـق تبصره  مديريت خدمات کشوري از حيث سـن و مـدت خدمت مي
ـاده براي متصديان مشاغل سـخت و ) الف(ل سابقه قانوني مزبور در بند قانون مـذکور تقلي اين م

مديريت خدمات کشوري   قانون١٠٣ماده ) ب(و ) الف( سال دانسته است، مطابق بنـد ٥آور  زيان
هاي اجرايي از جمله سازمان تأمين اجتماعي در صورتي که مشمول قانون کار  کارکنان دستگاه

 سال ٢٥ سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت متوالي و يا ٢٥ قانون با توانند حسب باشند مي
سابقه پرداخت حق بيمه به طور متناوب و احراز شرايط قانوني بازنشسته شوند و با التفات به اينکه 

 سال سابقه کار در آزمايشگاه مراکز ٢٤شاکي به موجب دادخواست  تقديمي اعالم داشته داراي 
 سال طبق مقررات فوق ٢٥باشد که به حد نصاب  ن تأمين اجتماعي ميبيمارستاني سازما

لذا با وصف مراتب فوق تجديدنظرخواهي وارد و رأي تجديدنظر خواسته واجد ايراد . رسد نمي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض ٧١تشخيص و مستنداً به ماده 
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 قانون مرقوم حکم به رد شکايت صادر و اعالم ٦٣ و ماده ١٠ ماده ٢رأي موصوف به استناد بند 
  . دفتر نتيجه ثبت وفق مقررات  اقدام قانوني معمول گردد. اين رأي قطعي است. گردد مي

 به موجب دادنامه شماره ١٦/٧/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٢٥٥١رأي شماره   
ليکن در و.  شده است تأييد تجديدنظر١٥ شعبه ٣١/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٢٣٨

 تجديدنظر ١٨ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شعبه ٧٩اجراي ماده 
، ١٥/١٠/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٣١٩٠ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  : تجديدنظر را نقض کرده و به شرح زير حکم به رد شکايت صادر کرده است١٥رأي شعبه 
اينکه  هاي بدوي و تجديدنظر و مستندات ابرازي، نظر به  پروندهباعنايت به مجموع اوراق

نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي يا کارکنان سازمان از لحاظ   آيين٦٤مطابق ماده 
بازنشستگي، از کارافتادگي کلي و فوت طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي رفتار خواهد شد و 

وابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري  قانون تأمين اجتماعي نيز ض١١٤ماده 
بازنشستگي کارکنان پيش از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوري دانسته 

 قانون مديريت خدمات کشوري که جايگزين قانون ١٠٣ ماده ١است و با عنايت به اينکه تبصره 
آور را مشروط به تحقق دو  ياناستخدام کشوري شده است، بازنشستگي در مشاغل سخت و ز

. . . تواند مي. . . عبارت دستگاه اجرايي«ـ اختيار دستگاه اجرايي با بازنشستگي ١. شرط نموده است
 ١تبصره « سال سابقه ٢٥ـ داشتن حداقل ٢ قانون مديريت خدمات کشـوري ١٠٣در صدر ماده 

ه»  قانون مديريت خدمات کشوري١٠٣ماده  اکي فاقد شرايط مذکور بوده و اينکه ش عليهذا نظر ـب
 سال سابقه اشتغال بوده است، با تشخيص موجه و وارد بودن تقاضاي ٢٠در زمان تقاضا داراي 

هاي   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ضمن نقض دادنامه٧٩اعمال ماده 
  . عي استاين رأي قط. گردد صدرالذکر، حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي

  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٦٦شعبه :  هـ
 با موضوع دادخواست آقاي علي احمدوند به طرفيت مديريت ٩٧٠٩٩٨٠٩٠١٦٠٠٨٨٩

 اجتماعي و به خواسته الزام به بازنشستگي در مشاغل سخت و  تأميندرمان سازمان
 ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٦٠١١٨٦نامه شماره  در رشته تکنسين اتاق عمل به موجب دادآور زيان

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٣/٤/١٣٩٨
 اجرايي آن نامه آيين ١مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و ماده 

که مشمول قانون بر آنها مستلزم هايي  سازمان. . . وها   کليه وزارتخانه١٠/٢/١٣٨٥مصوب 
 سال تمام ٢٠ را با داشتن حداقل آور زيانمشاغل سخت و توانند شاغلين   ميذکر نام است

 نظر به اينکه در خصوص اين نوع بازنشستگي به دستگاه. سابقه قابل قبول بازنشسته نمايند
  تأمينتواند با شرايطي بازنشسته نمايد و سازمان  ميمحل اشتغال اختيار داده شده که

د مخالف بازنشستگي شاکي که از باش  مياجتماعي نيز که يک نهاد عمومي غيردولتي
باشد، است قانوناً نيز مجوزي جهت الزام دستگاه  مربوطه وجود ندارد   ميکارکنان خودش

رأي صادره ظرف . گردد  ميلذا شکايت غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعالم
  . باشد  روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي٢٠

 ٢٠ شعبه ٢٠/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٢٧٧١رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  .  شده است تأييدتجديدنظر ديوان عدالت اداري

 با حضور رئيس و معاونين ١٨/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  . ث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبح
  رأي هيأت عمومي

  . تعارض در آراء محرز است ـ الف
 هيأت عمومي ديوان ٥/٧/١٣٨٧ـ ٥١٥براساس رأي وحدت رويه شماره : اول ـ ب

 اجتماعي مصوب سال  تأمين قانون٧٦ اصالحي ماده ٢عدالت اداري، سياق عبارات تبصره 
 سال ٢٠توانند با داشتن  آور مي زيان که براساس آن شاغلين مشاغل سخت و ١٣٨٠

 سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از ٢٥سابقه کار متوالي و يا 
 مبين حصر تسري حکم مقنن به مشمولين قانون کار ،کارگر و کارفرما و کارگاههاي  واژه

 اجتماعي از شمول قانون کار و قانون اصالح  تأمينزمانبنابراين مستخدمين سا. است
 ١ خارج و بنابر ارجاع تبصره ١٣٨٠ اجتماعي مصوب سال  تأمين قانون٧٦ ماده ٢تبصره 

 و ماده ١٣٩٤ اجتماعي اصالحي مصوب سال  تأمين استخدامي سازماننامه آيين ٦٤ماده 
تگي به سبب اشتغال در ، از حيث بازنشس١٣٥٤ اجتماعي مصوب سال  تأمين قانون١١٤

  . باشند  مي، تابع مقررات بخش عمومي و دولتيآور زيانمشاغل سخت و 
قوانين و مقررات بخش عمومي و دولتي حاکم بر موضوع بازنشستگي پيش از موعد به : دوم

 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي ٣تبصره : آور عبارتند از سبب اشتغال در مشاغل سخت و زيان
آور  ن انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانجانبازا

  . ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١٠٣ ماده ١ و تبصره ١٣٦٧مصوب سال 
 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و ٣براساس تبصره : سوم

 ١٣٦٧آور مصوب سال  لين مشاغل سخت و زيانجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغ
هاي   آور که وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي شاغلين مشاغل سخت و زيان«

 حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس  توانند با داشتن گردد، مي جسمي و روحي مي
صدر ماده  ين برخالفبنابرا» .درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند

اعم از  (هاي اجرايي در بازنشسته کردن مستخدمين معلول  واحده مذکورکه براساس آن دستگاه
جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از کار، بيماران ناشي از 

 مشاغل سخت و باشند، در مورد شاغلين داراي اختيار مي)  خاص کار و معلولين عادي شرايط
هاي اجرايي   ماده واحده مذکور بر تکليف دستگاه٣آور چنين حکمي وجود ندارد و تبصره  زيان

در موافقت با درخواست بازنشستگي مستخدم واجد شرايط به سبب اشتغال در مشاغل سخت 
  . االتباع است آور داللت دارد و اين تبصره جزو قوانين آمره بوده و الزم و زيان

 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١٠٣ ماده ١براساس تبصره : چهارم
 به عنوان آخرين اراده قانونگذار در مورد بازنشستگي متصديان مشاغل سخت و ١٣٨٦

هاي اجرايي، سابقه خدمت الزم براي متصديان مذکور جهت بازنشستگي  آور در دستگاه زيان
 قانون مديريت ١٢٧توجه به حکم ماده پيش از موعد، بيست و پنج سال لحاظ شده اما با 

مغاير با . . . کليه قوانين و مقررات عام و خاص«: خدمات کشوري که براساس آن مقرر شده
و با عنايت به اينکه قلمرو » .گردد االجراء شدن اين قانون لغو مي اين قانون از تاريخ الزم

 اسالمي و جنگ تحميلي و  ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب٣تبصره 
 قانون ١٠٣ ماده ١ و تبصره ١٣٦٧آور مصوب  معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

مديريت خدمات کشوري يکسان و ناظر بر بازنشستگي پيش از موعد شاغلين مشاغل سخت 
هاي اجرايي است، با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري جهت  آور در دستگاه و زيان
تگي شاغلين مذکور، شرط سابقه اشتغال از بيست سال به بيست و پنج سال افزايش بازنشس

 ماده واحده مذکور از جمله درخواست ٣يافته لکن ساير شرايط مورد حکم مقنن در تبصره 
بازنشستگي مستخدم و تکليف دستگاه اجرايي در موافقت با درخواست بازنشستگي 

 قانون مديريت ١٠٣ ماده ١شد چرا که تبصره با مستخدم واجد شرايط همچنان مجري مي
خدمات کشوري به عنوان قانون الحق در اين موارد متضمن حکم مغايري نبوده و 

 هاي اجرايي در حال حاضر مکلفند با درخواست بازنشستگي مستخدمان متصدي دستگاه
  . کننداند، موافقت  آور که به بيست و پنج سال سابقه اشتغال رسيده مشاغل سخت و زيان

 قانون مديريت خدمات کشوري ناظر بر شرايط اختياري ١٠٣هر چند صدر ماده : پنجم 
 قانون ١٠٣ ماده ١باشد ولي مفاد تبصره  دستگاه اجرايي براي بازنشسته کردن کارکنان خود مي

آور است و اگر غير از اين  مذکور صرفاً ناظر بر تعيين شرط سابقه براي مشاغل سخت و زيان
 ماده واحده ٣ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ١٠٣ ماده ١ود، جمع بين تبصره تفسير ش

 سال ٢٠قانون نحوه بازنشستگي جانبازان دچار تعارض خواهد شد، با اين توضيح که اگر کارمند با 
آور بودن موضوع، دستگاه مکلف است  سابقه درخواست بازنشستگي نمايد به لحاظ سخت و زيان

 سال سابقه درخواست دهد دستگاه ٢٥ ماده واحده بازنشسته نمايد ولي اگر با ٣صره او را طبق تب
 اين رأي و طبق قاعده ٤اختيار دارد که او را بازنشسته نمايد ولي بر اساس نظريه مذکور در بند 

 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان ٣و بين تبصره » الجمع مهما امکن اولي من الطرح«
 ١آور  و تبصره  ب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانانقال

گيرد بدين نحو که فقط   قانون مديريت خدمات کشوري جمع منطقي صورت مي١٠٣ماده 
  . يابد  سال افزايش مي٢٥ سال به ٢٠آور از  شرط سابقه براي بازنشستگي سخت و زيان

 ١٨ شعبه ١٥/١٠/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٣١٩٠ماره بنابر مراتب ياد شده، آراء ش 
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٦٠١١٨٦ تجديدنظر و ٢٠ شعبه٢٥/٦/١٣٩٨ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٥٩٠تجديدنظر،

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٢٧٧١ موجب رأي شماره اداري که به عدالت  بدوي ديوان٦٦ شعبه٣/٤/١٣٩٨ـ
ي که متضمن مراتب  تجديدنظر تأييد شده، مبني بر رد شکايت در حد٢٠ در شعبه ٢٠/٩/١٣٩٨
 قانون ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند  . الذکر است، صحيح و موافق مقررات است فوق

 براي شعب ديوان عدالت اداري ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  . االتباع است و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهراميرئيس هيأت 

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٤٧١شماره
  بسمه تعالي

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

  با سالم
عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ز رأي هيأتيك نسخه ا

  ٩٥ ـ٥٠١ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٢
 شهرتحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالك مصوب شوراي اسالمي 

  . گردد  پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به» شاهين شهر
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين يركل هيأتمد

  
  ٩٧٠٣٤٧١:    شماره پرونده ١١٤٢: شماره دادنامه     ٢٥/٩/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  . عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  آقاي مهدي باقريان خوزاني: شاكي

 تحت عنوان عوارض ٩٥ـ ٥٠١ابطال تعرفه شماره : موضوع شکايت و خواسته
  ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالک مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر
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ـ ٥٠١شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال تعرفه شماره : گردش کار
 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالک مصوب شوراي اسالمي ٩٥

  : و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهشهر شاهين شهر را خواستار شده
تحت عنوان تعيين و وصول اي  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر طي مصوبه«

عوارض ارزش افزوده حاصل از امالک مبادرت به وضع عوارض براي نقل و انتقال امالک 
و نموده است اين در حالي است که با استناد به داليل ذيل اين مصوبه مغاير قوانين 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠نظر به اينکه در ماده  . باشد  ميمقررات
 برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده و در ١٧/٢/١٣٨٧

 رأي نقل و انتقال قطعي امالک و ٥٢ و ٥٩مستقيم از جمله مواد هاي  قانون ماليات
وقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حق

ا باشد و از آنج  ميمصوبه شوراي اسالمي شهر شاهين شهر در تعيين عوارض مغاير قانون
که اخذ وجوهي به عنوان عوارض نقل و انتقال امالک و سرقفلي خالف قانون ماليات بر 

اصل . ذيرفته نيستارزش افزوده دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پ
کند وقتي اخذ عوارضي از  عدالت مالياتي و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي

شهروندان بخشي از اين سرزمين مغاير قانون است اخذ همان وجه از مردمان و شهروندان 
 قانون ديوان ٩٢ و ٨٨ و ١٢ ماده ١، بند ١٣لذا مستنداً به مواد . ديگر جايز و قانوني نيست

اداري استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر شاهين شهر و جلوگيري از عدالت 
  ».اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري شاهين شهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم

    :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است 
  شهرداري شاهين شهر ٩٥ـ ٥٠١تعرفه   :شماره ابالغ مصوبه
  :بهتاريخ ابالغ مصو

   عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالک:موضوع تعرفه
  A ٪٥ × T = M                   :معادله محاسبه عوارض
  :توضيحات محاسبه عوارض

ثبتي و يا . . . (کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در موقع انجام هرگونه واگذاري امالک اعم از خريد، فروش، رهن وـ ١
  . واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري خواهند بود موظف به )غير ثبتي

باشد که در خصوص امالکي که فقط داراي عرصه باشند متراژ عرصه و   ميمتراژ امالک به مترمربع M منظور ازـ ٢
در خصوص امالکي که داراي عرصه و اعيان باشند مجموع عرصه و اعيان و در خصوص آپارتمانهاي متراژ اعيان 

  . د شدلحاظ خواه
در صورتي که ملکي به صورت دانگي و يا سهمي معامله گردد، عوارض اين تعرفه بر اساس دانگ يا سهم مورد ـ ٣

  . معامله محاسبه و اخذ خواهد شد
در صورتي که امالک بر اساس قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به هر صورت واگذار شده باشند، ـ ٤

جعه به شهرداري موظف به واريز عوارض اين تعرفه به قيمت زمان يوم االداء به حساب شهرداري در موقع هر نوع مرا
  . شاهين شهر خواهد بود

  استانداري اصفهان  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر  شهرداري شاهين شهر

در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار و رئيس شوراي اسالمي شاهين شهر به موجب 
  :کهاند   توضيح داده٢٥/٤/١٣٩٨ ـ ش/٩٣٤ و ٢٤/٤/١٣٩٨ـ ١١٣٠٢لوايح شماره 

 با کالسه پرونده ٤/٣/١٣٩٨ـ ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٤٦٩احتراماً بازگشت به ابالغيه شماره «
 در خصوص دادخواست آقاي مهدي باقريان خوزاني به طرفيت شوراي اسالمي ٩٧٠٣٤٧١

رض ارزش افزوده حاصل از شاهين شهر و شهرداري شاهين شهر به خواسته ابطال مصوبه عوا
  :رساند واگذاري امالک در جهت دفاع و رد دادخواست مشاراليه مطالب ذيل را به استحضار مي

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ١٧/٢/١٣٨٧با تصويب قانون ارزش افزوده در تاريخ : اوالً  
صوبات شورا موضوعيت بيان تعارض با م«نسخ شده است و استناد به اين قانون ) تجميع عوارض(

 قانون تجميع عوارض اشعار داشته در مواردي که در اين قانون ٥ ذيل ماده ١ و تبصره ٥ماده . ندارد
توانند وضع ماليات يا عوارض نمايند  براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نمي
ات و عوارض آنها در قانون مذکور و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف مالي

 قانون ٨٠ ماده ٢٦ و ١٦بيني در بند  صالح مثل شوراها بنابر اختيارات پيش تعيين نشده مراجع ذي
همين دليل در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و  بنابراين به. توانند وضع عوارض نمايند شوراها مي

 قانون تشکيالت، ٨٥ماده : ثانياً. ه استانتقال امالک در قانون تجميع عوارض تعيين تکليف نشد
شوراهاي اسالمي «دارد  وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران اشعار مي

تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور بخشي از  شهر مي
بر حسب : ثالثاً . امه هيأت وزيران اقدام نمايدن هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين هزينه

 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسالمي شهر و بخش مجاز به وضع عوارض ٥٠ ماده١تبصره 
محلي براي مواردي که تکليف آنها در قانون مزبور مشخص نشده خواهند بود و شوراي اسالمي شهر 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠ ماده ٢٦ و ١٦شاهين شهر بر اساس اختيارات مندرج در بند 
 و اصالحات بعدي مبادرت به ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

  . تصويب عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاري امالک نموده است
زوده  قانون ماليات بر ارزش اف٢هرگونه تفسيري به غير از اين مخالف نص صريح ماده   

هاي  بوده و توجيه قانوني ندارد مؤيد مراتب آن که در قانون مذکور احکام مرتبط با قانون ماليات
 و ١٧ ماده ٥مستقيم و موارد تسري آن صراحتاً تعيين و مشخص شده است از جمله تبصره 

ديگر  قانون ماليات بر ارزش افزود، لذا با توجه به تفکيک دايره مشمول دو قانون از يک٣٢ماده 

بنابراين با لحاظ . احکام يکي بدون تصريح قانوني به هيچ وجه قابل تسري بر ديگري نيست
مستندات و دفاعيات فوق شوراي اسالمي شهر مجاز به وضع عوارض محلي تحت عنوان ارزش 

از واگذاري امالک که اثر اين واگذاري که همانا ارزش افزوده قبل و بعد از خريد  افزوده حاصل
  ».باشد بوده است اي مي سط مالکين به عنوان يک کاالي مبادلهملک تو

 با حضور رئيس و ٢٥/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ    
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

  . ادرت کرده استپس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مب
  رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
نقل و انتقال امالک و اراضي با کاربري مسکوني تجاري سرقفلي و غيره در تمام اشکال آن 

نوني در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قا
 تحت عنوان عوارض ارزش ٩٥ـ ٥٠١ بنابراين تعرفه شماره اند، تشخيص و ابطال شده

افزوده حاصل از واگذاري امالک مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر به داليل مندرج 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣در رأي شماره 

 قانون تشکيالت ١٣ و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و مستند به بند حدود اختيارات قانوني است
  . شود  مي از تاريخ تصويب ابطال١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

                           رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي 
  

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٥٥٢رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 نامه شماره ٣بند ابطال «:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٤

جهت »  معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٥٥٢: وندهر پشماره    ١١٤٤ :ماره دادنامهش    ٢٥/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي احسان اله آقاشاهي آقا:يشاك
 ١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢ نامه شماره ٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

   مسلحيروهاي ستاد کل ني انسانيرويمعاونت ن
ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢ نامه شماره ٣ابطال بند  ي به موجب درخواستي شاک:گردش کار

 را خواستار شده و در جهت  مسلحيروهاي ستاد کل ني انسانيروي معاونت ن١٢/٣/١٣٩٧
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

 قانون استخدام ناجا حقوق شهدا، ١٨٢رساند مطابق ماده  احتراماً به استحضار عالي مي  " 
ي بر اساس قانون حالت اشتغال جانبازان از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميل

مستخدمين شهيد، جانباز از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب 
تا ) ٥%( مجلس شوراي اسالمي تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصدي ٣٠/٦/١٣٧٢

سال محاسبه و پس از خاتمه سي ) سي سال خدمت(رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي 
مطابق قوانين و مقررات مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت 

هاي انساني طي نظريه  معاونت نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلحـ  اداره سرمايه. گردد مي
 در پاسخ به استعالم معاونت نيروي انساني ناجا اعالم ١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢شماره 
شهدا و ( قانون استخدام ناجا فقط براي مشمولين قانون حالت اشتغال ١٨٢ست که ماده نموده ا

شود  که بعد از بازنشستگي به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمري پرداخت مي) مفقوداالثرها
ه نظر مي ـانبازان حالت اشتغال را مشمول اين مـاده ندانسته که ـب رسد  مـوضوعيت داشته و ج

 قانون استخدام ناجا بوده است لذا با ١٨٢خالف قوانين و مقررات موضوع متن ماده نظريه بر اين
الذکر خواهشمند است در صورت صالحديد دستور فرماييد در اجراي ماده  عنايت به مراتب فوق

الذکر در هيأت   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال نظريه فوق٨٠
عليهذا مستندات به پيوست .  الت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار گيردعمومي ديوان عد

  " . گردد گزارش جهت هرگونه اوامر حضرتعالي تقديم مي
  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا

ان يپس از پا«دارد   مي قانون استخدام ناجا که مقرر١٨٢ ماده يانياز فراز پاـ ٣بند " 
ن و به عائله يي تعين و مقررات مربوط به حقوق مستمري سال خدمت مطابق قوانيس

ن ي مشموليگردد که ماده مذکور تنها برا  ميمستفاد» گردد  ميتحت تکفل آنان پرداخت
 ي به عائله تحت تکفل آنان حقوق مستمريقانون حالت اشتغال که بعد از بازنشستگ

 جانبازان حالت اشتغال ت داشته ويموضوع) يشهدا و مفقوداالثران گرام(شود   ميپرداخت
 يحقوق بازنشستگ)  سال سن٦٠ا ي سال خدمت ٣٠ (ي به سن قانونيدگيکه پس از رس

  " . گردند  مي معنونه بازنشست١ن ماده نبوده و بر اساس بند يدارند، مشمول ا  ميافتيدر
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در پاسخ به شکايت مذکور، مشاور رئيس ستاد کل و رئيس حقوقي و امور مجلس نيروهاي 
  : توضيح داده است که١٥/١١/١٣٩٨ـ ٣٧٠/١١٢٢/٣٦١٣به موجب اليحه شماره مسلح 

 ستاد کل در ي انسانيروي معاونت ن١٢/٣/١٣٩٧ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢ه شماره ينظرـ ١" 
 بوده و خارج از موارد ي ناجا و صرفاً نظر مشورتي انسانيرويپاسخ به استعالم معاونت ن

  . باشد ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي قانون تشکيال٨٠ و ماده ١٠مذکور در ماده 
ـ درخواست آقاي احسان اله آقاشاهي بدون مراعات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٢ 

  . باشد انجام شده لذا فاقد وجاهت و رسيدگي مي)  قانون ديوان٨٠عدم توجه و لحاظ بندهاي ماده (
، ) نامه١بند (ه که بخش اول آن ـ نظريه معاونت نيروي انساني داراي دو بخش بود٣ 

دستورالعمل نحوه اجراي حالت اشتغال مصوب مقام معظم رهبري و  ٤مطابق و برگرفته از ماده
و جانبازان حالت اشتغال که پس از «)  نامه٣بند (باشد و بخش دوم  فرمانده معزز کل قوا مي

که مورد » ماده نيستنددارند مشمول اين  رسيدن به سن قانوني حقوق بازنشستگي دريافت مي
 ندارد چون بنا به تصريح فراز ١٨٢باشد هيچ گونه مغايرتي با متن ماده  اعتراض شاکي فوق مي

و پس ازخاتمه سي سال خدمت مطابق قوانين و . . .  قانون استخدام ناجا، ١٨٢پاياني ماده 
. گردد مقررات مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت مي

پرداخت حقوق مستمري به عائله تحت تکفل جانبازان که زنده هستند و از حقوق بازنشستگي 
باشند موضوعيت نداشته و اين فراز پاياني در خصوص عائله شهدا و مفقوداالثرها  مند مي بهره

  ". با عنايت به مراتب فوق رد شکايت شاکي فوق مورد استدعاست. موضوعيت دارد
س و ي با حضور رئ٢٥/٩/١٣٩٩خ ي در تاريوان عـدالت اداري ديأت عمومي   ه

ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون
  .  مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

:  مقرر شده استون استخدامي نيروي انتظاميقان ١٨٢با توجه به اينکه به موجب ماده 
 جنگ تحميلي بر اساس قانون  حقوق شهدا، جانبازان از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمي و«

 مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي  حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازکارافتاده و
 ) ٥%(و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصد تعيين   مجلس شوراي اسالمي ٣٠/٦/١٣٧٢مصوب 

محاسبه و پس از خاتمه سي سال ) سي سال خدمت (بازنشستگي  تا رسيدن به شرايط عمومي 
 مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت  مطابق قوانين و مقررات

زايش حقوق پايه با ضريب پنج درصـد «، ».گردد  مي ه) ٥%(اـف عمومي  شرايط تا رسيدن ـب
با توجه به تصريح صدر ماده شامل جانبازان حالت اشتغال نيز » )سي سال خدمت (بازنشستگي  

و به . . . « قانون مذکور که در آن مقرر شده ١٨٢شود، هرچند عبارت مقنن در فراز پاياني ماده  مي
صرفاً ناظر بر شهدا و  ده و از باب قاعده غلبه بو» .گردد عائله تحت تکفل آنان پرداخت مي

مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي است که حقوق مستمري آنان به عائله تحت 
شود و چون جانبازان از کارافتاده تا زماني که در قيد حيات هستند، حقوق  تکفلشان پرداخت مي

ـ ٥/١١٠٠/٢٢١٢ره  نامه شما٣شود، بنابراين بند  مستمري بازنشستگي به خودشان پرداخت مي
 معاونت نيروي انساني ستادکل نيروهاي مسلح که به استناد فراز پاياني ذکر شده از ١٢/٣/١٣٩٨
 قانون استخدامي نيروي انتظامي، جانبازان حالت اشتغال را از شمول افزايش حقوق پايه ١٨٢هماد

 ١٢ ماده١مستند به  بند الذکر است و درصد خارج کرده است، مغاير با قانون به شرح فوق٥ب با ضري
  . شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨و ماده 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٥٣٩رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٨و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٤٧

شهر در خصوص عوارض نگهداري و   شهر شاهين شوراي اسالمي٩٥ـ ٤٥٢ابطال تعرفه شماره «
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» توسعه فضاي سبز از تاريخ تصويب

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

  ١١٤٧ ـ ١١٤٨ :ماره دادنامهش      ٢٥/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  ٩٧٠٣٥٣٩ و ٩٧٠٣٥٤٠: رونده پشماره

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  اني باقريار و مهدي يان اکبر تقي آقا:يانشاك

 شهر ي اسالمي شورا٩٥ـ ٤٥٢ ابطال تعرفه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   سبزي و توسعه فضاين شهر در خصوص عوارض نگهداريشاه

ـ ٤٥٢ابطال تعرفه شماره اي  داگانهجهاي  ان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 سبز را ي و توسعه فضاين شهر در خصوص عوارض نگهداري شهر شاهي اسالمي شورا٩٥

  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييو در جهت تباند  خواستار شده

در خصوص مصوبه شوراي شهر شاهين شهر اصفهان راجع به عوارض نگهداري و " 
اي برخالف مفاد  شورا از حدود اختيارات خود و تصويب مقررهتوسعه فضاي سبز به علت خروج 

  :رسانم قانوني درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصويب خواستارم و به استحضار مي
ـ مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ماده واحده قانون تعيين وضعيت ١

 به موجب اين ماده واحده کليه ١٣٦٧ها مصوب  هاي دولتي و شهرداري امالک واقع در طرح
ها  هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري ها، نهادها، شرکت ها، موسسات، سازمان وزارتخانه

آن توسط وزير يا باالترين مقام  هاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراي مکلف شدند در طرح
الن شده باشد و در داخل محدوده شهرها و دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اع

ها و حريم استحفاظي آنها باشد پس از اعالم رسمي وجود طرح، حداکثر ظرف مدت  شهرک
هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق 

قانون در صورت عدم اجراي  ماده واحده آن ١قوانين مربوطه اقدام نمايند و به صراحت تبصره 
 سال توسط واحدهاي ذيربط، مالکين اراضي و امالک واقع در ٥هاي عمومي و عمراني ظرف  طرح
هايي  در رابطه با طرح. حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعالم داشته است هاي مزبور را ذي طرح

فضاي سبز اين قانون ترجيح مانند فضاي سبز نيز بايد همين قانون اعمال گردد و استثناء کردن 
  . باشد بالمرجح بوده و اصالً در صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي شهرها نمي

مالکين اراضي مذکور شخصاً الزامي به انجام ) اصل تسليط( قانون مدني ٣٠ـ ماده ٢
هاي عمومي مانند فضاي  ها در استفاده از اراضي و امالک خود به صورت طرح تکاليف شهرداري

بز ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار س
  . وارده مالک در نحوه استفاده از زمين و ملک خود با رعايت ضوابط قانوني مربوطه است

 ٤مطابق ماده ) مير با قانون تنظيمغا(ز قانونگذار ين واخذ عوارض به تجوييتعـ ٣ 
 قانون برنامه ٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠ دولت مصوب يز مقررات مال ايم بخشيقانون تنظ

 يياجراهاي   اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاه١٣٨٩پنجم توسعه مصوب 
ز قانونگذار جهت ياز به تجوي که نيقي از مصاديکيز قانونگذار شده است يمنوط به تجو

  . باشد  مي سبزي، عوارض توسعه فضا را داردي اسالمي شوراين و اخذ عوارض از سوييتع
 ـ ١٣٥٥شماره هاي   دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عموميرت با آراء هيمغاـ ٤

   يوان عدالت اداري ديي معاون قضا١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦ و ١٧/١٢/١٣٩٥
ت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنها نسبت به ينکه محدوديبا توجه به ا ـ ٥

ن امر يت اي سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعاي از ملک خود به فضاياص بخشاختص
هاي  ت امالک واقع در طرحيوضع نيي از جمله ماده واحده تعير مقررات مختلفيمغا

ن يباشد، بنابرا ي مي قانون مدن٣٠ و ماده ي قانون شهردار١٠٠ و ماده ي و عمرانيعموم
 و ١٢ ماده ١ ندارد و به استناد بند ياهت قانونن گونه موارد وجيد در ايوضع عوارض جد

 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣مواد 
  . ب دارمي ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصوياستدعا
 ٣٤٦٩/٤٠٦ ـ همچنين چون شهرداري در حق اينجانب مستاجر ملک به شماره ٦ 

 با گرفتن اين وجوه غيرقانوني و با همکاري کميسيون ماده صد در اجحاف نموده و شهرداري
 خانواده و ٢٠ واحد توليدي پوشاک بوده و باعث بيکار شدن ٣صدد اعاده به وضع سابق اين 
باشد و ضرر و زيان فاحش و غيرقابل جبراني را به اينجانب اکبر  قطع امرار معاش، روزي آنها مي

 به بعد و جواز کسب توليدي ١٣٩٣ره نامه محضري از سال مستاجر ملک طبق اجا(تقي يار 
باشد لذا تقاضاي اعمال ماده  باشم که جبران آن در آينده متعسر و غيرممکن مي مي) پوشاک

 را که دستور موقت بر توقف عمليات اجرايي ١٣٧٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٠
  " . بوده را از آن عالي مقامان خواستارمشهر کميسيون ماده صد و همکاري آن با شهرداري شاهين

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
 ن شهري شاهي شهردار٩٥ ـ ٤٥٢تعرفه  "

   سبزي و توسعه فضايعوارض نگهدار: موضوع تعرفه
  :معادله محاسبه عوارض

  T =کل فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان % ٢
  :حات محاسبه عوارضيتوض

 واقع در محدوده و حريم شاهين شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ـ کليه اشخاص١
نمايند موظف به واريز بهاي اين تعرفه جهت محاسبات  ساختمان امالک به شهرداري مراجعه مي
  . باشند ها و فضاي سبز شهرداري مي سازمان پارک مرحله دوم فاکتور محاسبات خود به حساب

وز پروانه ساختمان، اصالح پروانه ساختمان ه اشخاص فوق که بدون اخذ مجيکلـ ٢
 ا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورديو 

 واقع ي شهرداريا واحد شهرسازي و يقانون شهردار) ١٠٠(ماده هاي  ونيسي کمتأييد
اکتور محاسبات ن تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فيز عوارض ايگردد، موظف به وار

  . باشند ي مي سبز شهرداريو فضاها  عوارض به حساب سازمان پارک
ـ بهاي خدمات فوق مربوط به مجوزهاي صادره بعد از تصويب اين تعرفه بوده و مشمول ٣

فاکتورهاي محاسبات پرداخت شده مجوزهاي قبل از تصويب اين تعرفه نخواهد بود وليکن 
قانون شهرداري مطرح و منجر به صدور رأي مبني ) ١٠٠(اده هاي م مستحدثاتي که در کميسيون

گردد، در هر حالت مشمول اين تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات  بر ابقاء بنا مي
ـ استانداري اصفهان. خواهد بود ـ شوراي اسالمي شهر شاهين شهر     " ـ شهرداري شاهين شهر 
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ن شهر به موجب ي شهر شاهي اسالميراس شويت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٧/١/١٣٩٨ ـ ٣٦حه شماره يال

 با ٨/١٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٧٦٧ه شماره ياحتراماً بازگشت به ابالغ  " 
ار به خواسته ابطال ي ي اکبر تقي در خصوص دادخواست آقا٩٧٠٣٥٣٩ يگانيشماره با

ه يورا در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالن شي سبز اي و توسعه فضايعوارض نگهدار
  :رساند  ميل الذکر را به استحضاريمطالب و موارد ذ

 دادخواست مغايرت مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهين شهر را با ماده ١ـ شاکي در بند ١
 اعالم ١٣٦٧ها مصوب  هاي دولتي و شهرداري واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح

ين در حالي است که اساساً مصوبه شوراي اسالمي شهر موضوعاً با قانون فوق متفاوت نموده است ا
هاي   تشريفات و چگونگي و آثار قرار گرفتن اراضي اشخاص در طرح١٣٦٧باشد قانون سال  مي

در راستاي اعمال حاکميت  کند و لذا يک قانون ملي، قهري و را بيان مي) به مفهوم عام(دولتي 
ه عوارض شوراي اسالمي شهر يک عوارض محلي است که با ساز و کارهاي قانوني است در حالي ک

بندي اراضي در راستاي تملک و  خاص به تصويب رسيده و ماهيت اين دو که يکي تملک و اولويت
هاي شهرداري  ديگري وصول عوارض به دليل ايجاد عارضه و بهاي خدمات وجبران بخشي از هزينه

عنه  باشند لذا شوراي اسالمي شهر در شرح مصوبه معترض متفاوت مياست در ذات با يکديگر 
کليه اشخاص واقع در محدوده و حريم شهر شاهين شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان 

ها و  نمايد را مکلف به واريز بهاي اين تعرفه به حساب سازمان پارک امالک به شهرداري مراجعه مي
هاي عمراني و تعرض به  ت و در تعرفه بحث تملک و احداث پروژهفضاي سبز شهرداري نموده اس

هاي  باشد لذا شوراي اسالمي شهر در جهت جبران هزينه حقوق عيني و مالکيت افراد مطرح نمي
فاکتور محاسبات صدور % ٢فضاي سبز شهري از مالکين منازل وياليي مبلغ ناچيزي به عنوان 

نمايد که کامالً  هداري و توسعه فضاي سبز وصول ميپروانه ساختمان را به عنوان عوارض نگ
  . منطقي و يک عوارض محلي و ارتباطي به عين امالک اشخاص ندارد

: دارد  قانون مدني اشعار مي٣٠ دادخواست مبني بر مخالفت با ماده ٢ـ در پاسخ به بند ٢ 
از بحث  توضيح داده شد استناد به اصل تسليط خروج موضوعي ١همان گونه که در بند 

عوارض دارد و عوارض هيچ گونه تعارض و مباينتي با مالکيت افراد از نوع استفاده از اراضي خود 
اي به عين و حتي منفعت اموال غيرمنقول وارد  و اعمال حقوق مالکانه نداشته و خدشه

ت کند و صرفاً با لحاظ اينکه ملکي تخريب و درخواست صدور پروانه يا زميني بدواً درخواس نمي
گردد که در قبال اين عوارض  به عنوان عوارض نگهداري فضاي سبز وصول مي% ٢نمايد 

. . هاي محلي اين گونه منازل خدمات رفت و روب و آبياري و  هاي سال به پارک شهرداري سال
  . گردد نمايد و دقيقاً در قبال عوارض ما به ازاي خدمات از طرف شهرداري ارائه مي ارائه مي. 

دارد،  معروض مي: صوص اينکه تعيين و اخذ عوارض به تجويز قانونگذار نياز داردـ در خ٣ 
 قانون تنظيم ٤نمايند به ماده اگرچه کليه افرادي که به ديوان عدالت اداري دادخواست ارائه مي

نمايند وليکن اخذ وجه در اکثر  استناد مي. . .   و ١٣٨٠ بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
ه قانون خاص به عنوان مصوبه مجلس شوراي اسالمي را ندارد بلکه کافي است مجلس موارد نياز ب

شوراي اسالمي مرجع خاص مثالً شوراي اسالمي شهر را به عنوان مرجع قانوني و خاص 
لذا اين عوارض بر .  کننده مصوبه عوارض تعيين و صالح به عنوان جاعل معين کرده باشد تصويب

 قانون موسوم به تجميع ٥ ماده ١و تبصره )  سابق٧١(ون شوراها  قان٨٠ ماده ١٦اساس بند 
هاي   قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد قانوني مجاز در قانون برنامه٥٠ ماده ١عوارض و تبصره 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ١٧٤الخصوص ماده  پنجساله علي
لذا منشاء وصول عوارض و تصويب آن .  مي شهر اعطاء شده استاجازه تصويب آن به شوراي اسال

باشد، بنابراين شوراي اسالمي شهر شاهين  کامالً قانوني بوده و اظهارات شاکي کذب محض مي
 قانون ٥٠ ماده ١شهر در تصويب عوارض مورد نظر که يک عوارض محلي و مبني بر تبصره 

وني است کامالً مطابق قوانين و صالحيت خود عمل ماليات بر ارزش افزوده و ساير مجوزهاي قان
  " . نموده درخواست رسيدگي و صدور حکم بر رد شکايت شاکي مورد استدعاست

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٩/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ز ل شد و پس ايوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٨٠ ماده ١٦هر چند در بند 

، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسالمي ١٣٧٥ مصوب سال انتخاب شهرداران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري  ١٧٤ماده ) الف(ست، لکن طبق بند ذکر شده ا

 به عنوان يک سياست کلي، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ١٣٩٠ مصوب اسالمي ايران
ديگر در قوانين مرتبط با  هاي مختلف مورد تاکيد قرار داده و از سوي ساختماني را در کاربري

هاي بعدي آن، عوارض فضاي  ش فضاي سبز شهرها و اصالحيهفضاي سبز از جمله قانون گستر
 تحت عنوان عوارض نگهداري ٩٥ـ ٤٥٢بنابراين تعرفه شماره . بيني نشده است سبز شهري پيش

و توسعه فضاي سبز مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر مغاير قانون و خارج از حدود 
قانون  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١بند  اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر است  و مستند به

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٤٣٠رهشما
  بسمه تعالي

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

 ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٥١شماره دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهاز رأي نسخه  يك
 التفاوت تعارض آراء در خصوص معافيت از پرداخت مابه«:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩مورخ 

ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان 
و رزمندگان با توجه به اينكه مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

جهت درج » .باشد فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بود حكم به ورود شكايت صحيح نمي
  . گردد ت ارسال ميدر روزنامه رسمي به پيوس

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

  ٩٨٠٣٤٣٠: رونده پشماره    ١١٥١ :ماره دادنامهش    ٢٥/٩/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  )ازرسي ديوان عدالت اداريمعاون نظارت و ب( آقاي غالمرضا موالبيگي :کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع

 به موجب گزارش شماره يوان عدالت اداري دي معاون نظارت و بازرس:گردش کار
  : اعالم کرده است کهيوان عدالت اداريس دي به رئ٢٧/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨١٠٤٥ـ ١

 خصوص معافيت پرداخت انتقال کسورات ايثارگران و با عنايت به اينکه شعب ديوان در" 
هاي   قانون برنامه ششم توسعه استنباط٨٨ماده ) خ(فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند 

بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با استناد به اينکه درخواست قبل از . اند متفاوتي داشته
صورت نگرفته رأي به رد شکايت صادر اجرايي شدن قانون برنامه ششم بوده و تغيير دستگاه 

اند و بعضي ديگر از شعب ديوان عدالت اداري با استناد به اينکه هرچند درخواست در  کرده
زمان حاکميت قانون برنامه پنجم توسعه بوده ليکن عدم انجام آن حاکميت قانون برنامه ششم 

هاي متفاوت  ذا با توجه به استنباطل. اند ادامه داشته، لذا رأي به وارد دانستن شکايت صادر کرده
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٩شعب ديوان عدالت اداري موضوع در اجراي ماده 

 " . عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد
   :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري ديبدو ٥٨ شعبه :الف
  با موضوع دادخواست آقاي جمشيد کتابچي به طرفيت سازمان تأمين ٩٦٠٩٩٨٠٩٥٧٤٠٠٣٧٩

 در سوابق ١/٨/١٣٨٢ تا ٧/١٠/١٣٦٨اجتماعي و به خواسته الزام به احتساب ايام اشتغال از 
 قانون برنامه پنجساله ٨٨ماده ) [خ(فق بند  والتفاوت کسور بازنشستگي اي بدون دريافت مابه بيمه

 به موجب ١٤/١/١٣٩٦ـ  ٧٥٨و اعتراض به تصميم شماره ] ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٧٤٠١٣٣٥دادنامه شماره    : به شرح زير رأي صادر کرده است٣/٦/١٣٩٧ 

پرونده و با   در خصوص شکايت مطروحه به شرح موصوف با عنايت به اوراق و محتويات 
 و در زمان حاکميت قانون برنامه پنجم توسعه ١٣٩٤اين استدالل که هر چند شاکي در سال 

اي را داشته اما عدم انجام آن درخواست تا به حال و نيز تقديم  درخواست انتقال سوابق بيمه
شم باشد که قانون حاکم بر آن، قانون برنامه ش دادخواست حاضر به منزله درخواست جديد مي

باشد، بنابراين  توسعه جمهوري اسالمي ايران بوده و خواسته شاکي نيز کامالً منطبق با آن مي
 قانون برنامه ششم توسعه و ٨٨ماده ) خ(خواسته ايشان قابليت پذيرش داشته و مستنداً به بند 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و٦٥ و ١٠، ١مواد 
رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ، قابل . شود اجابت خواسته شاکي صادر مي

  . باشد تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
، شعبه ١/١١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٣٧٨٤ شماره ي مذکور به موجب رأيرأ

  .  شده است تأييددنظري تجد١٣
 به پرونده شماره يدگي در رسيت اداروان عدالي دي بدو٤١ شعبه :  ب

وضوع دادخواست آقاي حجت رحماني به طرفيت ٩٨٠٩٩٨٠٩٥٧٥٠٢١١١٥ ـ سازمان ١ با ـم
ه خـواسته الزام ٣ـ سازمان بازنشستگي کشوري ٢تأمين اجتماعي  ـ دانشگاه علوم پزشکي تهران و ـب

ه اجراي بند   از برنامه پنجم ٤٥عه و ماده  از قانون برنامه ششم توس٨٨ماده ) خ(طرفين شکايت ـب
بيمه و صندوق بازنشستگي کشوري  التفاوت نقل و انتقال حق توسعه و معافيت از پرداخت مابه

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٢٧٤٦موجب دادنامه شماره  به   : به شرح زير رأي صادر کرده است٣/١٢/١٣٩٨ 
ن فرزندان راي اي اسالمي از قانون برنامه ششم توسعه جمهور٨٨ماده ) خ(حسب بند 

 سال سنوات ١٥ انتقال صندوق و به مدت التفاوت مابهک بار از پرداخت ي يشهدا برا
ن مبلغ به عنوان مطالبه صندوق يو ااند  دهير صندوق معاف گرديي از تغي ناشيمانيپ

 هي توسط دولت پرداخت و تسويه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتيال منتقل
 يت خواسته دارد و از طرفي خواهان که داللت بر اثبات حقانيبرازنظر به مدارک ا. شود مي

حقي شاکي ارائه نکرده است بنابراين  با توجه به اينکه طرف شکايت دليلي مبني بر بي
 قانون تشکيالت و آيين ٦٥ و ١٠گردد و مستند به مواد  خواسته قابل اجابت تلقي مي

رأي صادره در بازه . گردد  صادر و اعالم ميدادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت
  . باشد  مي روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري٢٠زماني 
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ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٥ مذکور، شعبه ي از رأتجديدنظرخواهي در اثر 
 مذکور ير رأي با استدالل ز١/٤/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠١٥٨٤موجب دادنامه شماره  به

  :کند  ميرا نقض
 قانون برنامه پنجم توسعه زماني قابل اعمال است که نقل و ٤٥  معافيت مذکور در ماده 

انتقال صندوق ناشي از تغيير دستگاه استخدامي باشد که در مورد شاکي نقل و انتقال صندوق 
دامي بوده است ناشي از تغيير دستگاه استخدامي نبوده بلکه ناشي از تغيير وضعيت استخ

بنابراين شاکي از شمول حکم قانوني مستند فوق خارج است و از طرف قانون برنامه ششم 
االجرا شده است در حالي که جابه جايي صندوق بازنشستگي در   الزم١/١/١٣٩٦توسعه از مورخ 

 التفاوت کسور بازنشستگي از شاکي مطالبه  صورت گرفته است و مابه١٣٩٤مورد شاکي در سال 
 قانون برنامه ششم توسعه نيز خارج ٨٨ماده ) خ(شده است بنابراين شاکي از شمول بند 

باشد باتوجه به مراتب فوق اعتراض تجديدنظرخواه وارد تشخيص ضمن نقض دادنامـه  مي
  . رأي صادره قطعي است. گردد  ميتجديدنظر خـواسته حکم به رد شکايت صادر و اعالم

 دالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره بدوي ديوان ع٤٦ شعبه :  ج
 با موضوع دادخواست آقاي حسين سيبي به طرفيت اعمال معافيت از ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٩٠٠٤٣٨

 قانون تأمين اجتماعي و به خواسته اعمال معافيت  ٨٨ماده ) خ(التفاوت موضوع بند  پرداخت مابه
 اجتماعي به موجب دادنامه شماره  قانون تأمين٨٨ماده ) خ(التفاوت موضوع بند  از پرداخت مابه

ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٢٦٠٦   : به شرح زير رأي صادر کرده است١/٧/١٣٩٧ 
 از ير دستگاه استخدامييل تغيمنوط به دلاي  مهير صندوق بيينکه تغي  با توجه به ا

 ير دستگاه استخداميي تغينکه درباره شاکي معاف بوده و با توجه به االتفاوت مابهپرداخت 
افت ي بوده لذا اقدام سازمان در دريرفته و نامبرده همچنان کارمند شهردارصورت نگ

ت صادر و يص و حکم به رد شکاير وارد تشخيت غي منطبق بر قانون بوده شکاالتفاوت مابه
 در شعب تجديدنظرخواهيست روز پس  از ابالغ قابل ي صادره ظرف بيرأ. گردد  مياعالم

  . باشد  مي١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٦٥ و ١٠تجديدنظر ديوان مستند به مواد 
 ١٦ شعبه ٢٧/١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٠٣٣٤ شماره ي مذکور به موجب رأيرأ

  .  شده استي تأييدوان عدالت اداريدنظر ديتجد
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٩/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

  . تعارض در آرا محرز است ـ الف
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ٨٨ماده ) خ( ـ طبق بند ب

، ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان )١٤/١٢/١٣٩٥مصوب  (رانفرهنگي جمهوري اسالمي اي
التفاوت ناشي از تغيير صندوق بيمه و  و جانبازان و رزمندگان، براي يک بار از پرداخت مابه

با توجه به اينکه مالک شمول . التفاوت وجود ندارد بازنشستگي معافند و الزام به پرداخت مابه
 بر شاکيان، صادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه ششم توسعه اقت

التفاوت محقق  زمان انجام انتقال حق بيمه و بازنشستگي بوده و اين امر نيز پس از پرداخت مابه
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي گردد و آنان نيز در زمان حاکميت مي

اي آنان مشمول  اند، بنابراين انتقال صندوق بيمه ت نکردهالتفاوت مذکور را پرداخ ، مابهايران
 بوده و رأي قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

ـ ٣٧٨٤ بدوي ديوان عدالت اداري که طي رأي شماره ٥٨ شعبه ٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٣٥شماره 
ييد شده و بر وارد دانستن شکايت و  تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأ١٣ شعبه ١/١١/١٣٩٧

التفاوت ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي صادر شده صحيح و  معافيت از پرداخت مابه
قانون تشکيالت و آيين  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . موافق مقررات است

 اداري و ساير مراجع  براي شعب ديوان عدالت١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري
  .االتباع است اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٠/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٢٢١٠رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  ره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمدي رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ـ ٣٠٦٠ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع٢٥/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٥٢

ـ ٢٩٩٨، ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨، ٩/١٠/١٣٨٥ـ ٣٧٨٥، ١١/٣/١٣٩٤ـ ٩٢٢، ٤/٨/١٣٩٤
 شوراي اسالمي شهر اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد ـ مصوبه شماره ٢/١١/١٣٩٢

» . شوراي اسالمي شهر اصفهان از تاريخ تصويب ابطال شد١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٧٠٢٢١٠: شماره پرونده    ١١٥٢: شماره دادنامه     ٢٥/٩/١٣٩٩ :يخ دادنامهتار
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي خوراسگانيانيرضا طغين و عليان حسي آقا:شاكيان
 شهر ي اسالمي مصوب شورايکي ابطال عوارض تفک:موضوع شکايت و خواسته

 ـ ٢٦٧٠/١١٠/٢٨ـ ٢، ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨ـ ١هاي  اصفهان به شماره
 ـ ٥، ٨/٢/١٣٨٦ ـ ٣٩٣/١١٠/٢٨ـ ٤، ٩/١٠/١٣٨٥ ـ ٣٧٥٨/١١٠/٢٨ـ ٣، ١٣/٧/١٣٨٥

 ـ ٩٢٢/٩٤/٢٨ـ ٧، ٢/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨/٩٢/٢٨ ـ ٦، ١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨
  ٤/٨/١٣٩٤ ـ ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ ـ ٨، ١١/٣/١٣٩٤

 ي مصوب شورايکي ابطال عوارض تفکيان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
  ـ٢٦٧٠/١١٠/٢٨ـ ٢، ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨ـ ١هاي  اسالمي شهر اصفهان به شماره

، ٨/٢/١٣٨٦ ـ ٣٩٣/١١٠/٢٨ـ ٤، ٩/١٠/١٣٨٥ ـ ٣٧٥٨/١١٠/٢٨ـ ٣، ١٣/٧/١٣٨٥
 ٤١١٥/٨٨/٢٨ـ ٧، ١٦/٥/١٣٨٧ ـ ١٩٨٤/١١٠/٢٨ ـ ٦، ٢٢/٢/١٣٨٧ ـ ٦٥٤/١١٠/٢٨  ـ٥
، ٢/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨/٩٢/٢٨ـ ٩، ١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨ ـ ٨، ٣/١١/١٣٨٨ـ 

 ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ـ ١٢، ١١/٣/١٣٩٤ ـ ٩٢٢/٩٤/٢٨ـ ١١، ١٥/٥/١٣٩٢ ـ ١١٧٦/٩٢/٢٨ـ ١٠
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييو در جهت تباند    را خواستار شده٤/٨/١٣٩٤ـ 

 ي دوازده شهر اصفهان در تمامي اسالميرساند که شـورا  مياحتراماً بـه استحضار" 
، ١٣/٧/١٣٨٥ ـ ٢٦٧٠/١١٠/٢٨، ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨هاي  ر به شمـارهيه زمصوب

، ١٦/٥/١٣٨٧ـ  ١٩٨٤/١١٠/٢٨، ٢٢/٢/١٣٨٧ـ  ٦٥٤/١١٠/٢٨، ٩/١٠/١٣٨٥ـ  ٣٧٥٨/١١٠/٢٨
، ١٥/٥/١٣٩٢ ـ ١١٧٦/٩٢/٢٨، ١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨، ٣/١١/١٣٨٨ ـ ٤١١٥/٨٨/٢٨
 ٤/٨/١٣٩٤ ـ ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ و ١١/٣/١٣٩٤ـ  ٩٢٢/٩٤/٢٨، ٢/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨/٩٢/٢٨

عوارض تفکيکي با عناوين حق تفکيک، عوارض تفکيک فيزيکي، سهم تفکيکي شهرداري، 
ارزش افزوده تفکيک و حتي اعطاء تخفيف، اهداء و مساعدت عوارض تفکيکي به تصويب رسانده 

بت اسناد و امالک  قانون ث١٥٠لذا به دليل اينکه تصويب عوارض تفکيک مغاير با ماده . است
ـ ٢١٠باشد و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره  مي
، ١٥/٧/١٣٩٢ـ ٤٥٣، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨، ١٤/٢/١٣٧٢

ـ  ٥٣ و ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥٣، ٢٨/٢/١٣٩٥ـ ٩٧، ١٠/٩/١٣٩٤ ـ ١٠٨٦، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨
 نيز مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مختلف کشور در خصوص وضع عوارض ٢٨/١/١٣٩٧

تفکيک ابطال شده است، لذا شاکي ابطال آن قسمت از هر يک از دوازده مصوبه مذکور را که در 
خصوص عوارض تفکيک مقرر شده است از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست 

نمايد اثر ابطال عوارض تفکيک مصوب به زمان  نمايد و ضمناً شاکي عاجزانه درخواست مي مي
تصويب مترتب گردد چرا که عوارض تفکيک مصوب در مصوبات مذکور موجب تضييع حقوق 
شاکي و اشخاص شده است و به دليل اينکه  عوارض تفکيکي مصوب در مصوبات مذکور هنوز 

 تفکيکي نيز ابطال نشده است، شکايت شاکي از شهرداري اصفهان در خصوص دريافت عوارض
 ١٣ شعبه ٩/٤/١٣٩٧ـ ١٢٢٩ به موجب دادنامه ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٣٣٠٠٦٢٨در پرونده شماره 

لذا تصويب عوارض تفکيکي در مصوبات معنونه سبب ورود . ديوان عدالت اداري رد گرديده است
گردد و جبران مادي و معنوي آن غيرممکن  خسارات فراواني به شاکي و اشخاص گرديده و مي

 ديوان عدالت اداري طي ١٣طبق مدارک موجود در پرونده مذکور در شعبه . ستيا متعسر ا
مبلغ هفتصد و نوزده ميليون و ) شاکي( شهرداري اصفهان از اينجانب ١٣٩٢ـ ١٣٩٣سال 

 قانون ٣٦ و ٣٥ششصد هزار ريال به عنوان عوارض تفکيکي دريافت کرده است لذا طبق ماده 
درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

تصميمات مصوب مذکور را به منظور توقف اجراي دريافت عوارض تفکيک و جلوگيري از ورود 
نمايم تا ابطال عوارض تفکيکي مصوب نيز در هيأت  خسارات بيشتر عاجزانه درخواست مي

  . " عمومي ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي شود
  :ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي  قررهمتن م

  ٢٨/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٩ـ ١" 
  استاندار محترم اصفهاني ـ اري بختيجناب آقا

با سالم و تحيات؛ متعاقب برقراري ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش افزوده بر 
 توسط هاي همه جانبه هاي مختلف اراضي شهري که با بررسي هاي ساختماني در کاربري تراکم

بر اساس اختيارات تفويضي وزارت (اين شورا به تصويب رسيده و با تنفيذ استاندار وقت اصفهان 
هاي مناطق   گانه ابالغ شده به شهرداري١١قريب دو سال است به شرح مجلدات ) کشور

اينک اقدام اساسي و زيربنايي ديگري در قانونمند نمودن يکي از . اصفهان در حال اجراست
منابع درآمدي پايدار شهرداري اصفهان به انجام رسيده و اليحه شماره  مهمترين

 شهردار حاکي از برقراري ضوابطي در تفکيک اراضي و مستحدثات ١٣/٧/١٣٨٣ـ ٢٥٥/٤٤٢٦٩
هاي تلفيق اعضاي شورا و  هاي نظاري مناطق، کميسيون شهر اصفهان در جلسات متعدد کميته

هاي تخصصي و کارشناسي قرار گرفته  ورد بررسي م١١/٨/١٣٨٤منتهي به جلسه علني مورخ 
 از ماده ١٦اجراي مفاد بند   پيشنهاد شده در٨/١١/١٣٨٤ـ ١/٧٥٦٨٧و النهايه اليحه شماره 

 قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي در برقراري عوارض تفکيک فيزيکي اراضي و مستحدثات ٧١
  . با اعمال اصالحاتي به شرح مندرجات ذيل به تصويب رسيد

   )ساخته نشده و خام( داخل محدوده شهر ي اراضيکيزيک فيتفکـ ١
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درصد سهم مالک در اراضي   )متر مربع(مساحت کل زمين 
  مسکوني از کل زمين

درصد سهم مالک در ساير اراضي با 
کاربريهاي غيرمسکوني با اولويت باالي 

 سال در صورت عدم تغيير مالکيت ٥
  )در اختيار شهرداري(

در ساير اراضي درصد سهم مالک 
هاي غيرمسکوني با  با کاربري

در اختيار ( سال ٥اولويت باالي 
  )ساير ادارات

  ٦٨  ٧٣  ٧٥   متر مربع١٠٠٠تا 

   مترمربع٢٠٠٠ متر تا ١٠٠١از 
  ٤٨  ٥١  ٥٣   متر مربع١٠٠٠نسبت به مازاد 

   متر مربع٥٠٠٠ متر تا ٢٠٠١از 
  ٤٠  ٤٣  ٤٥   متر مربع٢٠٠٠نسبت به مازاد 

   متر مربع١٠٠٠٠ تا  متر٥٠٠١از 
  ٣٨  ٤١  ٤٣   متر مربع٥٠٠٠نسبت به مازاد 

   مترمربع٥٠٠٠٠ متر تا ١٠٠٠٠از 
  ٣٧  ٤٠  ٤٢   متر مربع١٠٠٠٠نسبت به مازاد 

   مترمربع به باال٥٠٠٠٠از 
  ٣٥  ٣٨  ٤٠   متر مربع١٠٠٠٠نسبت به مازاد 

  . شهري است ده داخل محدوجدول فوق صرفاً در تسري اراضي با کاربري غيرتجاري و: توضيح
در مواردي که به دليل اصول و ضوابط شهـرسازي موقعيت زمين و رعايت : ١تبصره

به شهردار اصفهان در . کند سهم بيشتري به مالک تعلق گيرد صرفه و صالح شهر، اقتضاء مي
  . گردد افزايش تا دو درصد به سهم مالک تفويض اختيار مي

 مترمربع با تأييد معاونت شهرسازي صورت ٥٠٠٠انجام تفکيک براي اراضي تا : ٢تبصره
  .  مترمربع با تأييد شهردار اصفهان خواهد بود٥٠٠٠خواهد گرفت و در مورد زمينهاي بيشتر از 

هاي اجرايي، اخذ مجوز اولويت  در خصوص کاربريهاي مربوط به ساير دستگاه: ٣تبصره 
  . باشد  سال و يا تغيير کاربري الزامي و به عهده مالک مي٥باالي 

سهم شهرداري از تفکيک اراضي بايستي به صورت ملکي دريافت گردد و تنها : ٤تبصره 
 مترمربع و ١٠٠٠٠تواند سهم خود را در اراضي تا سقف  در شرايط خاص و ويژه شهرداري مي

  . جهت تفکيک مسکوني به صورت ريالي دريافت نمايد
  . باشد  مطلقاً قابل فروش نميسهم خدمات و سهم شهرداري از اراضي خدماتي: ٥تبصره 
در موارد مقرر جهت تبديل سهم شهرداري به ارزش ريالي و در انطباق با جدول مذکور : ٦تبصره 

سازي و امالک شهرداري و  از معاون اداري مالي شهرداري اصفهان، مدير امور آزاد کميسيوني متشکل
  . ه تأييد شهردار اصفهان خواهند رساندشهردار منطقه اتخاذ تصميم نموده نتيجه ارزيابي خود را ب

     :ـ عوارض تفکيک فيزيکي از اراضي ساخته شده٢
  ضريب قدمت ساخت

  ٦٢/١/١  m ضريب  بندي قيمت منطقه
٧١/١٢/٣٠  

٧٢/١/١  
٧٥/١٢/٣٠  

٧٦/١/١  
٨٠/١٢/٣٠  

٨١/١/١  
٨٣/١٢/٣٠  

٨٤/١/١  
٨٤/١٢/٣٠  

  %٨٠  %٦٥  %٥٠  %٤٠  %٢٥  ١٥  الي ر١٠٠٠٠ تا ٠
  %٨٠  %٧٠  %٥٥  %٤٥  %٣٠  ١٥  الي ر٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠١
  %٨٥  %٧٥  %٦٠  %٥٠  %٣٥  ١٥  الي ر٣٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠١
  %٨٥  %٨٠  %٦٥  %٥٥  %٤٠  ١٥  الي ر٥٠٠٠٠ تا ٣٥٠٠١
  %٩٠  %٨٥  %٧٠  %٦٠  %٤٥  ١٥  الي ر١٠٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠١

  %٩٠  %٨٥  %٧٥  %٦٥  %٥٠  ١٥  ال به باالي ر١٠٠٠٠١
  . باشد در محدوده شهر ميجدول فوق صرفاً در تسري زمينهاي ساخته شده : توضيح
  :گردد صورت زير انجام مي محاسبه عوارض تفکيک فيزيکي بر اساس جدول فوق و به: ١تبصره

  عوارض تفکيک = ١٥ضريب ثابت * بندي  قيمت منطقه* ضريب قدمت ساخت 
  . گردد تعيين خواهدشد مي از طرف مالک ارائه قانوني که ساخت براساس مدارک مثبته قدمت: ٢تبصره

مرکب از ديهي است در صورت عدم وجود مدارک مزبور با طرح موضوع در کميسيوني ب
 قرار خواهد شهردار منطقه و معاونين شهرسازي و اداري مالي منطقه مورد بررسي کارشناسانه

  . گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد
  . هاي فيزيکي تجاري نيز نافذ خواهد بود جدول فوق در مورد تفکيک: ٣تبصره 
به منظور جلوگيري از بروز تفاوتهاي فاحش بين قيمتهاي محاسبه شده : ٤تبصره 

تواند بنا بر تشخيص خود تا  براساس اين جدول و قيمتهاي مورد عمل فعلي شهردار منطقه مي
  . تخفيف به قيمتهاي فوق اعمال نمايد%) ٢٥(بيست و پنج درصد 

 با هر نوع کاربري از ١٣٦٢ل زمينهاي ساخته شده با قدمت قبل از سا:  ٥تبصره 
  . پرداخت عوارض تفکيک معاف خواهند بود

روال برقرار شده در خصوص پرداخت نقدي و چگونگي تقسيط توسط مالکين :  ٦تبصره 
هاي   تراکمهاي عوارض ارزش افزوده بر در موضوع اين مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچه

  . د بودهاي بعدي آن خواه ساختماني و اصالحيه
کليه تسهيالت و امتيازات مصوب در خصوص عوارض ارزش افزوده بر تراکم و : ٧تبصره 

 در مورد عوارض ...ساير عوارضات مرتبط براي ايثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و
  .  اين مصوبه نافذ خواهد بود٢تفکيک فيزيکي موضوع بند 

 مقام معظم پيشنهاد گردد تا مقرر در اين جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن
فرمايند در فرصت باقيمانده تا پانزدهم بهمن ماه سال جاري نظريه حضرتعالي امر به ابالغ 

  . مرحله اجرا درآيد  به١٣٨٥گردد تا با انتشار آگهي عمومي از ابتداي سال 
   ٢٨/٧/١٣٨٥ ـ ٢٦٧٠/١١٠/١٣ـ ٢

  اصفهانجناب آقاي دکتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم 
 در ارائه دو پيشنهاد جهت عوارض تفکيک ٤/٦/١٣٨٥ ـ ٣/٣٦٧٣٨با سالم، اليحه شماره 

 ١٩/١١/١٣٨٤ ـ ١١٠/٢٨ ـ ٤١٥٨فيزيکي زمينهاي تا يکهزار مترمربع در موضوع مصوبه شماره 

رساند که موضوع در جلسات کميسيون تلفيق، منتهي به جلسه علني  اين شورا به آگاهي مي
ضريبي ( مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بر اساس روش اول پيشنهادي ٨/٧/١٣٨٥مورخ 

توسط شهرداري اصفهان جداول ارزش افزوده تفکيک فيزيکي را براي ) بندي از قيمتهاي منطقه
. مناطق مختلف تهيه نموده و متدرجاً طي سه ماه آينده به شوراي اسالمي شهر ارائه نمايند

  . گردد امات بعدي اعالم ميمراتب جهت صدور دستور اقد
   ٢٨/١٠/١٣٨٥ ـ ٣٧٥٨/١١٠/٩ـ ٣

  جناب آقاي بختياري ـ استاندار محترم اصفهان
ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨با سالم و تحيات، با عنايت به مسايل اجرايي موجود در موضوع مصوبه شماره   

اخته  شوراي اسالمي شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دريافت عوارض تفکيک اراضي س٩/١١/١٣٨٤
هاي کارشناسي انجام شده در جلسات متعدد کميسيون  نشده کمتر از يکهزار مترمربع و ضمن بررسي
 در جهت تسهيل و تسريع محاسبات، عوارض ٢/١٠/١٣٨٥تلفيق اين شورا، منتهي به جلسه علني مورخ 

ن  قانو٦٤بندي امالک موضوع ماده  قيمت منطقه=  m (m٢٠ تفکيک فيزيکي اين اراضي، معادل
به جايگزيني عوارض مصوب قبلي به تصويب رسيد و مقرر شد براي اراضي با ) هاي مستقيم ماليات

مراتب به .  مبناي محاسبه قرار گيردm٢٢ کاربري غيراز طرحهاي عمراني شهرداري ضريب مذکور معادل
 قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي و تفويض اختيار ٧٧شرح فوق و در اجراي مفاد ماده 

گردد و   وزير کشور به حضور آن مقام معظم پيشنهاد مي٣١/٣/١٣٧٩ـ ٢٠٧١٣/م/٣٤/٥٢١هشمار
  . مقرر فرمايند نظريه عالي امر به ابالغ گردد مستدعي است

   ٢٨/٢/١٣٨٦ ـ ٣٩٣/١١٠/٨ـ ٤
  جناب آقاي دکتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان

 ٢٩/١١/١٣٨٥ورتجلسه مورخ به همراه ص٢١/١/١٣٨٦ـ  ١/٢٣١٦با سالم، اليحه شماره 
 ايران در استان اصفهان  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري٥کميسيون موضوع ماده 

 مورد بررسي قرار گرفت ٨/٢/١٣٨٦در جلسات کميسيون عمران، منتهي به جلسه علني مورخ 
  :و موارد ذيل به تصويب رسيد

  . سيد به تصويب ر٢٦ تا ١٢، ١٠، ٩، ٧ تا ١ـ بندهاي ١
 با خط اصالحي موافقت شد و مقرر گرديد شهرداري نسبت به اصالح ٨ـ در مورد بند ٢

  . بر روي دو پالک ساخته شده اقدام نمايد A خط بدنه تکميلي در مجاور نقطه
 ٣ در مورد خط بدنه خيابان حمزه مورد تصويب قرار گرفت لکن مقرر شد ١١ـ بند ٣

  :تبصره ذيل مورد توجه قرار گيرد
در مورد پالک شمال مادي نياصرم نبش کوچه شهيد محمد منتظري خط : ١ـ تبصره  

تر تشخيص داده شد و مقرر گرديد شهرداري در خصوص  پروژه مالک عمل شهرداري مناسب
  . خط بدنه جديد پيشنهادي بازنگري انجام دهد

ح هاي نبش خيابان و معابر فرعي خطوط بدنه مطابق طر در مورد پخ: ٢ ـ تبصره 
  .  عمل گردد٥بازنگري طرح تفصيلي و ساير مصوبات کميسيون ماده 

 اقدام سازي در صورتي که شهرداري مطابق خط بدنه مصوب قبلي نسبت به آزاد: ٣ ـ تبصره 
نموده است و طبق خط بدنه مصوب جديد زمينهاي باقيمانده ايجاد گرديده است، شهرداري 

  . نمايدموظف است به مالکين اصلي و قبلي مسترد 
 کيلو ولت جهت ايستگاه قطار شهري با توجه به فاصله ٦٣ براي احداث پست ٢٧ـ بند ٤

قطار شهري و نزديکتر بودن اين موقعيت به بافت مسکوني کوي  محل تعيين شده با ايستگاه
گردد در خصوص جانمايي محل احداث پست بررسي  پيشنهاد مي) ع(امام جعفر صادق 

  . بيشتري صورت پذيرد
 مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد سهم تفکيکي شهرداري مطابق ٢٨ ـ بند ٥

  . مصوبات شوراي اسالمي شهر اخذ گردد
  . گردد مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانوني بعدي اعالم مي

   ١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨ ـ ٥
  جناب آقاي دکتر سقائيان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان

ـ /٨٩/١٢٧١٢٣نهادي ده نفر از اعضاء اين شورا، به همراه اليحه شماره با سالم، طرح پيش س 
شهرداري اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمي « با قيد دو فوريت، در اينکه ١٤/١١/١٣٨٩

عوارض % ١٠ايران و در راستاي جلب مشارکت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل 
هاي ساختماني مورد درخواست متقاضيان که منطبق بر ضوابط شهرسازي باشد   بر تراکمارزش افزوده

اقدام نمايد تا شهروندان گرامي ضمن مراجعه به شهرداريهاي مناطق چهارده گانه ميزان تراکم مجاز ملک 
هدايي فوق سنجي، پيش خريد و با استفاده از مبلغ ا خود را حداکثر تا پايان سال جاري بر طبق فرم امکان

نسبت به واريز کل وجه به صورت نقدي اقدام نموده و در زمان تقاضاي پروانه با تکميل مدارک مربوطه 
نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازي و معماري اقدام نمايند و اعتبار و مهلت تراکم 

 مورد بررسي قرار ١٦/١١/١٣٨٩پيش خريد شده مذکور حداکثر دو سال باشد، در جلسه علني مورخ
اصفهان تفويض اختيار گرديد که به شهردار «گرفت و ضمن تصويب دو فوريت اليحه پيشنهادي 

 بر از عوارض ارزش افزوده% ١٠مناسبت فرا رسيدن سالگرد ايام مبارک فجر اسالمي نسبت به اهداء معادل  به
ي بر طبق فرم امکان سنجي نسبت به هاي ساختماني به متقاضياني که حداکثر تا پايان سال جار تراکم
خريد عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختماني مورد تقاضايشان در کاربريهاي تجاري، دفتر کار،  پيش

 اقدام شهرسازي و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذکور پرداخت نموده باشند، رعايت ضوابط اداري و مسکوني و با
 صدور شناسنامه ساختمان که حداکثر سه سال خواهد بود از تراکم فرمايند و در زمان تکميل پرونده و

اهدائي مذکور نيز در تسري تفکيک اراضي و % ١٠ضمناً . خريد شده و مبلغ اهدايي استفاده نمايند پيش
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مراتب بر » .مستغالت در مورد متقاضيان مذکور با رعايت ساير شرايط مندرج در اين مصوبه خواهد بود
  . گردد  قانون شهرداري جهت صدور دستور اقدامات قانوني بعدي اعالم مي٥٥ از ماده ١٠اساس مفاد بند 

   ٢٨/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨/٩٢/٢ ـ ٦
  جناب آقاي دکتر زرگرپور ـ استاندار محترم اصفهان

 با ٧/١٠/١٣٩٢سـ  /٩٢/١١٢٨٧٩با اهداء سالم و تحيات، شهردار اصفهان تحت اليحه شماره 
سگان به شهر اصفهان و ضرورت اصالح ضوابط و فرمولهاي وصول انواع عوارض، توجه به الحاق شهر خورا

 گانه شهرداري اصفهان، پيشنهاد وصول عوارض تفکيک ١٤در انطباق با عوارض وصولي در ساير مناطق 
 خوراسگان را به شرح زير ١٥ مترمربع در محدوده اراضي شهردارس منطقه ٥٠٠براي اراضي کمتر از 

  . از ابتداي سال آينده مورد اجرا گذارده شوداند که  نموده
٢/٢٥×  S × M  ×٢٠=  T  
T  = متر مربع٥٠٠عوارض تفکيک اراضي کمتر از   

M  =هاي مستقيم  قانون ماليات٦٤بندي موضوع ماده  قيمت منطقه  
S  = مترمربع(مساحت(  

پيشنهاد واصله در جلسات کميسيون اقتصادي، منتهي به جلسه علني مورخ 
هاي کارشناسي قرار گرفته و در راستاي تعديل عوارض مذکور و   مورد بررسي٢٨/١٠/١٣٩٢

 اصالح و فرمول ٢ به ٢/٢٥نيز رعايت حال متقاضيان تفکيک ساکن در خوراسگان، ضريب 
   T  =٢٠×S ×M ×٢: مذکور بدين شرح اصالح و مصوب گرديد

 اسالمي و با عنايت به  قانون تشکيالت شوراهاي٧١ از ماده ١٦مرتب بر اساس مفاد بند 
گردد تا مقرر فرمايند نظريه  اختيارات تفويضي وزير کشور به آن استاندار پيشنهاد مي

به اين شورا ) مهلت قانوني مقرر شده(حضرتعالي تا قبل از روز پانزدهم بهمن ماه سال جاري 
  . جهت اقدامات بعدي امر به ابالغ گردد

   ١١/٣/١٣٩٤ ـ ٩٢٢/٩٤/٢٨ـ ٧
  ي بوژ مهراني ـ سر پرست محترم شهرداري اصفهانجناب آقا

 ١٠١ماده ( مترمربع ٥٠٠با سالم و احترام ـ موضوع عوارض تفکيک اراضي کمتر از 
 هاي با حضور نمايندگان آن شهرداري در جلسات متعدد کميسيون) اصالحي قانون شهرداري

ق، منتهي به جلسه علني شهرسازي معماري و عمران و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفي
 مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد موارد زير در تفکيک اراضي با کاربري ٩/٣/١٣٩٤مورخ 

هاي  مسکوني و يا جهت ساخت و ساز صرفاً مسکوني به آن شهرداري اعالم گردد تا ضمن بررسي
بي پيشنهاد ترتي کارشناسي الزم ظرف مدت سه هفته آتي اليحه الزم به شوراي اسالمي شهر به

  . گردد که از مندرجات اليحه کمترين تفسيرها برداشت شود
 از قطعه M٢٠ ـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند ششدانگ معادل١

  . کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل پالک دريافت خواهد شد
    از قطعاتM٢٠ ـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند مشاع معادل٢
 M٢٥ ـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند مشاع داراي سابقه معادل٣

  . از پالک کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل پالک دريافت خواهد شد
  M٣٠  معادل١٤٧ـ تفکيک اراضي ساخته شده با سند ماده ٤
 شده و ته بوده و اطراف آنها ساخ١٤٧ ـ تفکيک زمينهايي که داراي سند موضوع ماده ٥

  M٤٠ شکل گرفته معادل
 ـ تفکيک زمينهايي که داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته ٦
  M٤٠ معادل

ـ تفکيک زمينها با قولنامه عادي مشروط به اينکه طرفين پالک ساخته و اطراف شکل ٧
  M٥٠ گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکيکي نباشد معادل

  . باشد الم فوق صرفاً در مورد اراضي باکاربري مسکوني مياق: ١تبصره 
 و ساير کاربريها M١٠ درخصوص اراضي با کاربريهاي در اختيار شهرداري: ٢تبصره 

  . شود هاي ذکر شده اضافه مي  به عـوارض تفکيکM٥ معادل
کيک در صووتي که براي ساخت و ساز اراضي تفکيک شده قبالً توسط شهرداري حق تف: ٣تبصره 

  . با مالک يا مالکين توافق و دريافت شده باشد، عوارض تفکيک ديگري تعلق نخواهد گرفت
در صورتي که براي قطعات تفکيک شده توسط شهرداري قبالً پروانه احداث : ٤تبصره 

  . بنا صادر شده باشد عوارض تفکيک تعلق نخواهد گرفت
  رض تفکيک تعلق نخواهد گرفت و قبل از آن عوا١٣٦٢به اراضي تفکيکي سال : ٥تبصره 
عوارض تفکيک موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و : ٦تبصره 

  . هاي مسکوني تسري ندارد ها و مجتمع ساختمان
در ضمن اليحه پيشنهادي، تأييد معاونت شهرسازي شهرداري اصفهان در : ٧تبصره 

د و ضمناً ضرايب قدمت ساخت ساختمان  مترمربع اخذ گرد٥٠٠تفکيک اراضي کمتر از 
  . مندرج در مصوبه قبلي ابالغي به شهرداري، مدنظر قرار گيرد

ـ تفکيک زمينها با قولنامه عادي مشروط بر اينکه طرفين پالک ساخته شده و اطراف ٩
  M٥٠ شکل گرفته و امکان ارائه نقشه تفکيکي وجود نداشته باشد معادل

  . صوبه صرفاً در مورد اراضي با کاربري مسکوني استعوارض موضوع اين م: ١تبصره 
 ساير M١٠ در خصوص اراضي با کاربريهاي در اختيار شهرداري معادل: ٢تبصره 

  . هاي مذکور اضافه خواهند شد تفکيک  به عوارضM٥ کاربريها معادل

يک در صورتي که براي ساخت و ساز اراضي تفکيک شده قبالً توسط شهرداري حق تفک: ٣تبصره 
  . با مالک يا مالکان توافق و دريافت شده باشد، عوارض تفکيک ديگري تعلق نخواهد گرفت

در صورتي که براي قطعات تفکيک شده قبالً توسط شهرداري پروانه احداث : ٤تبصره 
  . بنا صادر شده باشد عوارض تفکيک تعلق نخواهد گرفت

  . ض تفکيک تعلق نخواهد گرفت و قبل از آن عوار١٣٦٢به اراضي تفکيکي سال : ٥تبصره 
عوارض تفکيک موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و : ٦تبصره 

ضمناً ضرائب مندرج در مصوبه شماره . هاي مسکوني تسري ندارد ها و مجتمع ساختمان
 شوراي اسالمي شهر اصفهان بر اساس قدمت تفکيک اراضي ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨
  . ه شده مدنظر قرار گيردساخت

   ٤/٨/١٣٩٤ ـ ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ ـ ٨
  جناب آقاي دکتر زرگر پور ـ استاندار محترم اصفهان

س ـ /٩٤/٥٦١٨٩با اهداء سالم و تحيات؛ شهردار اصفهان تحت اليحه شماره 
محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکيکي باقيمانده اراضي   در خصوص چگونگي٢٧/٥/١٣٩٤

  :مربع، پيشنهادات مشروحه ذيل را ارائه نموده اند متر ٥٠٠با مساحت 
 از قطعه M٢٠ ـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند ششدانگ معادل١

  . کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل پالک دريافت گردد
   از قطعاتM٢٠ ـ تفکيک عرصه ساخته شده مسکوني با سند مشاع معادل٢
 M٢٥ شده مسکوني با سند مشاع داراي سابقه معادلـ تفکيک عرصه اراضي ساخته ٣

  . از پالک کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل پالک دريافت شود
  m٣٠  معادل١٤٧ـ تفکيک اراضي ساخته شده با سند ماده ٤
 بوده و اطراف آنها ساخته شده ١٤٧هايي که داراي سند موضوع ماده   ـ تفکيک زمين٥

  M٤٠ و شکل گرفته معادل
 گرفته هايي که داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل  تفکيک زمينـ ٦
  M٤٠ معادل

ها با قولنامه عادي مشروط بر اينکه طرفين پالک ساخته و اطراف  ـ تفکيک زمين٧
  m٥٠شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکيک نباشد معادل

  . اربري مسکوني استاقالم فوق صرفاً در مورد اراضي با ک: ١تبصره 
 ها  و ساير کاربريM١٠ هاي در اختيار شهرداري درخصوص اراضي با کاربري: ٢تبصره 

  . هاي ذکر شده اضافه گردد  به عوارض تفکيکm٥ معـادل
در صورتي که براي ساخت و ساز اراضي تفکيک شده قبالً توسط شهرداري حق تفکيک : ٣تبصره 

  . ت شده باشد، عوارض تفکيک ديگري تعلق نخواهد گرفتبا مالک يا مالکين توافق و درياف
در صورتي که براي قطعات تفکيک شده توسط شهرداري قبالً پروانه احداث : ٤تبصره 

  . بنا صادر شده باشد عوارض تفکيک تعلق نخواهد گرفت
  .  و قبل از آن عوارض تفکيک تعلق نخواهد گرفت١٣٦٢به اراضي تفکيکي سال: ٥تبصره 
 عوارض تفکيک موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانيها و :٦تبصره 

  . هاي مسکوني تسري ندارد ها و مجتمع ساختمان
 بر اساس قدمت ١٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٥ضمناً مراتب مندرج در مصوبه شماره 

  . تفکيک مدنظر قرار گيرد
و گردشگري و تلفيق، منتهي به اليحه مذکور در جلسات کميسيون امور اقتصادي، حقوقي 

 ٧١ از ماده ١٦ مورد بررسي قرار گرفت و موارد ذيل بر اساس مفاد بند ٢٥/٧/١٣٩٤جلسه علني مورخ 
قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي به تصويب رسيد و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پيشنهاد 

تا قبل از پانزدهم بهمن ماه سال (شور تفويضي وزارت ک گردد تا مقرر فرماييد بر اساس اختيارات
  . جهت اجرا از ابتداي سال آتي نظر آن جانب امر به ابالغ گردد) جاري

هايي که به تأييد شهرداري رسيده و ممهور به مهر واحد شهرسازي است، مشمول  ـ تفکيکي١
  . باشند، مگر اينکه مالک متقاضي تفکيک مجدد قطعات باشد تعلق عوارض تفکيک نمي

ـ تهيه نقش تفکيکي و ارائه به شهرداري قبل از هرگونه اقدامات بعدي الزامي است، در ٢
هاي مرتبط،  کليه اراضي که اطراف آنها ساخته نشده، شهرداري منطقه پس از تعيين کاربري

  . متقاضيان را به ارائه نقشه تفکيکي ملزم نمايد
 از قطعه M٢٠  معادلـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند ششدانگ٣

بندي موضوع  قيمت منطقه=  M(کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل پالک دريافت گردد 
  ) قانون مالياتهاي مستقيم٦٤مفاد ماده 

بر مبناي  ٣٥Mـ تفکيک عرصه اراضي ساخته شده مسکوني با سند مشاع معادل ٤
  . مساحت قطعه کوچکتر از کل قطعات دريافت شود

 بر M٢٥ صه اراضي ساخته شده مسکوني با سند مشاع داراي سابقه معادل ـ تفکيک عر٥
  . مبناي مساحت قطعه کوچکتر که اين مبلغ به نسبت از کل قطعات دريافت شود

  M٣٠  قانون ثبت معادل١٤٧ ـ تفکيک اراضي ساخته شده با سند ماده ٦
شده و  ا ساخته بوده و اطراف آنه١٤٧ادههايي که داراي سند موضوع م ـ تفکيک زمين٧

  M٤٠ شکل گرفته معادل
 گرفته هايي که داراي سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل ـ  تفکيک زمين٨
  "  M٤٠ معادل
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در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١٤/١١/١٣٩٧ ـ ٤٤١٥/٩٧/٢٨

  رامبا سالم و احت" 
 موضوع ٩٧٠٢٢١٠ به شماره کالسه پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٣٣٠١٠٥٧در خصوص پرونده شماره 

شکايت آقاي حسين طغياني و غيره عليه شوراي اسالمي شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره 
، ٩/١٠/١٣٨٥ـ  ٣٧٥٨/١١٠/٢٨، ١٣/٧/١٣٨٥ـ  ٢٦٧٠/١١٠/٢٨، ٩/١١/١٣٨٤ـ  ٤١٥٨/١١٠/٢٨
، ١٦/٥/١٣٨٧ـ  ١٩٨٤/١١٠/٢٨، ٢٢/٢/١٣٨٧ـ  ٦٥٤/١١٠/٢٨، ٨/٢/١٣٨٦ـ  ٣٩٣/١١٠/٢٨

، ١٥/٥/١٣٩٢ـ  ١١٧٦/٩٢/٢٨، ١٨/١١/١٣٨٩ـ  ٣٩٨١/٨٩/٢٨، ٣/١١/١٣٨٨ـ  ٤١١٥/٨٨/٢٨
 ناظر بر وصول ٤/٨/١٣٩٤ـ  ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ و ١١/٣/١٣٩٤ـ  ٩٢٢/٩٤/٢٨، ٢/١١/١٣٩٢ـ  ٢٩٩٨/٩٢/٢٨

  :درسان عوارض تفکيک مطالب ذيل را به استحضار مي
االشاره  ـ با توجه به دادخواست تقديمي آنچه که شکات را به طرح شکايت يا خواسته فوق١

 اخذ شده، در ٧٧سوق داده است، عوارض تفکيکي بوده که از نامبرده به موجب رأي کميسيون ماده 
 در شعب ٧٧اعتراض ايشان به تصميم کميسيون ماده : اوالً. اين خصوص الزم به توضيح است

چون دريافت عوارض تفکيک از شکات به : ثانياً. ظر ديوان عدالت اداري تحت رسيدگي استتجديدن
بوده و مصوبات مذکور ) قبل از الحاق به شهر اصفهان(موجب مصوبه شوراي اسالمي شهر خوراسگان 

  . باشد، ابطال آنها موضوعيت ندارد در ستون خواسته مبناي دريافت عوارض از ايشان نمي
ها، يکي از وظايف شهرداري عبارت است از پيشنهاد   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٦ بند ـ به تصريح٢

برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کاالهاي وارداتي و صادراتي 
ادي تواند تعرفه عوارض پيشنه کشور و محصوالت داخلي و غيره، در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي

 قانون ٧١ ماده ١٦خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسالمي شهر ارائه و شورا نيز در اجراي بند 
نامه نحوه  تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و با عنايت به آيين

در مانحن فيه رعايت . يدوصول عوارض مصوبه هيأت وزيران تعرفه پيشنهادي را بررسي و تصويب نما
 قانون ماليات بر ارزش افزوده که ١٧ ماده ٧مقررات مزبور به عمل آمده از طرفي با توجه به تبصره 

پذير دانسته است بايستي قائل به  قانونگذار تهاتر عوارض پرداختي بر انجام وظايف خدمات قانوني را امکان
. عوارض توسط شوراي اسالمي شهر و شهـرداري دارداين بود که قانونگذار نظر به جواز وضع و وصول 

ـالف ماده  ت به مفهوم مخ ـانون ماليات بر ارزش افزوده، چون قانون موصوف در ٥٠ضمن آن کـه با عناـي  ق
مورد وضع عوارض تفکيک شوراي اسالمي شهر اصفهان در تصويب عوارض تفکيک با ممنوعيت روبرو 

 در اراضي با ١٣٩٠ها مصوب   اصالحي قانون شهرداري١٠١ده  ما٣نيست، مضاف بر اين مطابق تبصره 
 مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي ٥٠٠مساحت بيشتر از 

و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر % ٢٥عمومي و خدماتي تا سقف 
با طرح تفصيلي و طرح جامع با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک و افراز اين اراضي مطابق 

شهرداري مجاز است با توافق مالک . نمايد از باقيمانده اراضي را دريافت مي% ٢٥تفکيک براي مالک تا 
قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظرکارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و با توجه به 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه دستورالعمل ١٦/٣/١٣٩٦ـ  ٢٢٠ الي ٢١٥ رأي شماره »هـ«بند 
 اصالحي قانون شهرداري مغاير با قانون و خارج از ١٠١توسط شوراي اسالمي شهر در جهت اجراي ماده 

 برابطال با اين وصف مصوبات شوراي اسالمي شهر اصفهان مبناي قانوني دارد و دليلي. باشد اختيارات نمي
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠١٢١در همين خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره . آنها وجود ندارد

  . نمايد  هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري معطوف مي٣٠/٥/١٣٩٧
ـ شکات ابطال مصوبات شوراي شهر اصفهان مربوط به عوارض تفکيک را به دليل وجود آراء متعدد ٣

در اين خصوص ذکر دو . اند  بر ابطال مصوبات ساير شهرهاست درخواست نمودهاز آن مرجع که جملگي ناظر
شوراي اسالمي شهر به عنوان مجالس قانونگذاري محلي اقدام به برقراري ) الف: نکته الزم و ضورري است

ها مصوب  نامه مالي شهرداري  آيين٣٠همان طور که در ماده . نمايند عوارض متناسب با شرايط محلي مي
اي خواهد بود که در آن کليه عوارض و بهاي خدمات و  ت وزيران آمده است هر شهرداري داراي تعرفههيأ

شود درج و  ساير درآمدهايي که به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و يا تحصيل مي
 ميزان آنها صورت گردد يا هر تغييري که در نوع يا هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي که وضع مي

ه شوراي اسالمي يک شهر قابل تعميم به . شود گيرد در تعرفه مذکور منعکس مي مي بنابراين ابطال مصوـب
ـات شوراي اسالمي شهر ديگر نيست   . مصوب

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراجع ٩٢علي رغم آن که ماده ) ب
ادره هيأت عومي در مصوبات بعدي خود ملزم نموده است ليکن قانونگذاري را به تبعيت از آراء ص
داند و تنها گردش کار رسيدگي به اين مصوبات را به اين صورت  مصوبات مغاير با آراء را قانوني مي

 در هيأت مطرح شود تعيين ٨٣که توسط رئيس ديوان و خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 
شود که اگر اين  ل يک مصوبه موجب ابطال ساير مصوبات مشابه نميابطا: بنابراين اوالً. نمايد مي

: ثانياً.  در خصوص تعيين تکليف رئيس ديوان موضوعيت نداشت٩٢گونه بود قسمت آخر ماده 
تواند منجر به ابطال مصوبات داراي يک موضوع باشد وگرنه دليلي  مطرح نمودن موضوع الزاماً نمي

  . اداري نبودبراي طرح در هيأت ديوان عدالت 
مصوبه ) الف: رساند ـ در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضيحاتي الزم است که به عرض مي٤ 
با توجه به .  اين مصوبه براي يک دوره يک ساله تصويب شده١٨/١١/١٣٨٩ـ  ٣٩٨١/٨٩/٢٨شماره 

مصوبه ) ب. انقضاي مدت استفاده از مزاياي مصوبه مورد بحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است
 مصوبه مذکور در راستاي مساعدت به خانواده ايثارگران به تصويب ٣/١١/١٣٨٨ـ  ١١٥/٨٨/٢٨شماره 

رسيده، مستحضريد که درخواست  ابطال ناظر به زماني است که مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوي 
ين نيست بلکه در حال آن که مصوبه موصوف نه تنها اين چن. اي را به اشخاص تحميل نمايد که هزينه

از اين رو ابطال . بايستي پرداخت نمايند هاي قانوني است که خانواده ايثارگران مي جهت کاهش هزينه
، ٢/١١/١٣٩٢ـ  ٢٩٩٨/٩٢/٢٨مصوبات شماره ) ج. باشد امري که جنبه ارفاقي دارد به نظر صحيح نمي

صوبات مورد اشاره اجرايي  هيچ کدام از م١٦/٥/١٣٨٧ـ  ١٩٨٤/١١٠/٢٨ و ١١/٣/١٣٩٤ـ  ٩٢٢/٩٤/٢٨
 عنوان مصوبه ٣٩٣/١١٠/٢٨مصوبه شماره ) د. نشده و بر اساس آنها عوارضي دريافت نگرديده است

باشد و   قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در استان اصفهان مي٥کميسيون ماده 
  . ارتباطي با عوارض تفکيک ندارد

ـاده ٥   کيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اثر ابطال مصوبات  قانون تش١٣ ـ مطابق م
از زمـان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مصوبات خالف شرع يا در مواردي که به منظور 

با . جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه ترتيب نمايد
مصوباتي که قبل از : در بندهاي پيشين مقبول نگردد، اوالًاين وصف حتي اگر دفاعيات ارائه شده 

اند و اکنون   تصويب شده١٣٩٢تصويب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 
بعد از (مصوبات بعدي : ثانياً.  قانون مذکور خارج هستند١٣مورد اعتراض هستند از شمول ماده

هم چون خالف شرع و ) ١٣٩٢ ديوان عدالت اداري مصوب تصويب قانون تشکيالت و آيين دادرسي
شوند با فرض قبول شکايت شکات از تاريخ صدور  از موجبات تضييع حقوق اشخاص محسوب نمي

  . رأي از آن مرجع بالاثر خواهند بود نه از زمان تصويب
شود،  وب ميبا توجه به مراتب و به دليل آن که عوارض يکي از منابع درآمدي پايدار شهرداري محس

ضرورت ارائه خدمات عمومي به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصويب چنين مصوباتي را ايجاب و توجيه 
  . " از اين رو از محضر رياست مستشاران رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. نمايد مي

ونده  پر١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 
ـ ١١١موجب دادنامه شماره  شود و هيأت مذکور به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ارجاع ميبه 
عنوان عوارض تفکيک فيزيکي اراضي ساخته   تحت٢٢/٢/١٣٨٧ـ٦٥٤/١١٠/٢٨ مصوبه شماره ٧/٨/١٣٩٩

 تحت عنوان تفکيک برخي از ١٦/٥/١٣٨٧ـ  ١٩٨٤/١١٠/٢٨نشده کمتر از يک هزار مترمربع، مصوبه 
هاي تجاري برخالف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از يک واحد به چند واحد توسط مالکين،  کپال

هاي ايثاگران، مصوبه   تحت عنوان مساحت بيشتر به خانواده٣/١١/١٣٨٨ـ  ٤١١٥/٨٨/٢٨مصوبه شماره 
 ١٠ تحت عنوان چگونگي محاسبات عوارضات موضوع تبصره ١٥/٥/١٣٩٢ـ  ١١٧٦/٩٢/٢٨شماره 
هاي ساختماني و تغيير کاربري اراضي را قابل ابطال تشخيص  هاي عوارض ارزش افزوده بر تراکم دفترچه

رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري . رد شکايت صادر کرد نداد و رأي به
  . و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

ـ  ٢٦٧٠/١١٠/٢٨ ـ٢، ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨/١١٠/٢٨ـ ١هاي شماره   رسيدگي به مصوبه
  ـ٥، ٨/٢/١٣٨٦ ـ ٣٩٣/١١٠/٢٨ـ ٤، ٩/١٠/١٣٨٥ ـ ٣٧٥٨/١١٠/٢٨ـ ٣، ١٣/٧/١٣٨٥

 ـ ٩٢٢/٩٤/٢٨ـ ٧، ٢/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨/٩٢/٢٨ ـ ٦، ١٨/١١/١٣٨٩ ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨
  .  در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت٤/٨/١٣٩٤ ـ ٣٠٦٠/٩٤/٢٨ ـ ٨ و ١١/٣/١٣٩٤

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٩/١٣٩٩هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

  . بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  رأي هيأت عمومي

متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي ـ با توجه به اينکه در آراء ١
تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغـاير قانون و خارج از حدود 

 تحت ٤/٨/١٣٩٤ ـ ٣٠٦٠اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 
 تحت عنوان عوارض ١١/٣/١٣٩٤ ـ ٩٢٢عنوان عوارض باقي مانده قطعات تفکيکي اراضي، 

 تحت عنوان محاسبه و دريافت ٩/١٠/١٣٨٥ ـ ٣٧٥٨ متر، ٥٠٠تفکيک اراضي کمتر از 
 تحت ٩/١١/١٣٨٤ ـ ٤١٥٨عوارض تفکيک اراضي ساخته نشده کمتر از يک هزار مترمربع، 

 تحت عنوان ٢/١١/١٣٩٢ ـ ٢٩٩٨عنوان برقراري ضوابطي در تفکيک اراضي و مستحدثات، 
ـ ٣١٥در رأي شماره هاي وصول انواع عوارض به داليل مندرج  ح ضوابط و فرمولاصال
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع  ١٣/٤/١٣٩٦

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١شده و مستند به بند 
  . شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 

ـ با توجه به اينکه در هيچ يک از قوانين موضوعه در خصوص پيش خريد عوارض ٢
 ـ ٣٩٨١/٨٩/٢٨ارزش افزوده بر تراکم ساختماني، حکمي وضع نشده است، مصوبه شماره 

 هاي ساختماني عوارض ارزش افزوده بر تراکم% ١٠عنوان اهداء معادل   تحت١٨/١١/١٣٨٩
مصوب شوراي اسالمي شهر اصفهان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  شود   از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

وط به پالک ثبتي مشخص بوده و با توجه به  مرب٨/٢/١٣٨٦ـ  ٣٩٣/١١٠/٢٨ مصوبه شماره ٥ـ بند ٣
 موضوع خواسته قابل طرح و ٢٥/٣/١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٢ماده 

  . رسيدگي در هيأت عمومي نيست و شعبه ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است
ض تفکيک فيزيکي  تحت عنوان عوار١٣/٧/١٣٨٥ ـ ٢٦٧٠/١١٠/٢٨ـ نامه شماره ٤

هاي تا يک هزار مترمربع با توجه به اينکه صرفاً يک پيشنهاد است و از مصاديق مقررات  زمين
 محسوب ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٢موضوع ماده 

  . شود، بنابراين قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست نمي
  ئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامير
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