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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  بخشنامه ) ٣ب(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٧٣ و ١١٧٢هاي  رأي شماره
  ٢  سازمان تأمين اجتماعي  ٢٩/٩/١٣٩٩  ١/٣/١٣٩٨ـ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠شماره  اجتماعي بهاي سازمان تأمين  هاي حوزه معاونت بيمه  مستمري٧٤شماره

) صرفا در بخش ارزش افزوده (٣ و بند١ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٧٤رأي شماره
ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١از بخشنامه شماره    ٤  سازمان امور مالياتي كشور  ٢٩/٩/١٣٩٩   سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب١٠/٥/١٣٩٧د 

اعالم تعارض در خصوص دادخواست برخي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٧٥رأي شماره 
دوساله تحصيلي به عنوان مدرك از كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر ارزشيابي دوره 

 ٣ ماده٦مديره از تاريخ تصويب به استناد تبصره   هيأت٦/٣/١٣٩٦ـ ٤٢٨ديپلم و اعمال مصوبه شماره  فوق
  باشد نامه اجرايي آن حكم به ورود شكايت صحيح مي  آيين٥قانون نظام هماهنگ و ماده

  ٦  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٩/٩/١٣٩٩

شوراي  تعرفه عوارض محلي ١٧ابطال ماده  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١٨٦ رأي شماره
  ٧  شوراي اسالمي شهر مرند  ٢/١٠/١٣٩٩   از تاريخ تصويب١٣٩٨اسالمي شهر مرند در خصوص عوارض و هزينه عدم تأمين پاركينگ در سال 

  ابطال بند يك مصوبه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢١١رأي شماره 
ـ هـ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥شماره    ٩   وزيرانهيأت  ٦/١٠/١٣٩٩   هيأت وزيران٩/٧/١٣٩٨ 

  نامه آموزشي  آيين٦٧ ماده ٢ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢١٢رأي شماره 
  ريزي علوم پزشكي  دوره دكتري عمومي پزشكي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه

   از تاريخ تصويب٢٣/٣/١٣٨٣ مورخ 
  ١١  شكيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز  ٦/١٠/١٣٩٩

 صورتجلسه مورخ ٢ و ١ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢١٣رأي شماره 
ـ ١٠٢٦ هيأت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي ابالغي به شماره ٣٠/١١/١٣٩٧   ١٢  اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي  ٦/١٠/١٣٩٩  ٢٢/١/١٣٩٨ 

ـ ٢٠١١٤٥ابطال نامه شماره : ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأ١٢١٥رأي شماره   ١٦/١١/١٣٩٢   
  ١٣  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ٦/١٠/١٣٩٩  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ـ ١١٧٨شماره نامه ١بندابطال : اداري با موضوع عدالت عمومي ديوان  هيأت١٢١٦رأي شماره   ١٤  شهرداري ايوان  ٦/١٠/١٣٩٩  ن شهرداري ايوا١١/٢/١٣٩٨ 

از شرايط ) ٢(ابطال بند :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٢٢ الي ١٢١٧رأي شماره 
 شرايط اختصاصي آگهي ٦هاي استان يزد، ابطال بند  شهرداري١٣٩٤اختصاصي آگهي استخدام سال 

ي از شرايط اختصاصي آگهي آزمون هاي استان خوزستان، ابطال قسمت   شهرداري١٣٩٣استخدامي سال 
 شهرداري ١٣٩٤ آگهي استخدام سال ٤هاي استان يزد، ابطال بند   شهرداري١٣٩٤استخدام پيماني سال 

هاي استان  شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري) ب( از قسمت ٢شهرستان اهواز، ابطال بند
  رسمي مبني بر عدم ارائه درخواست انتقال و مأموريت مبني بر الزام به اخذ تعهد ١٣٩٤كرمانشاه در سال 

  ١٥  هاي استان كرمانشاه شهرداري  ٦/١٠/١٣٩٩

   مصوبه٢ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٢٧رأي شماره 
ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩ شماره  ـ    ١٦  هيأت وزيران  ٦/١٠/١٣٩٩   هيأت وزيران١٢/٢/١٣٩٥ه

   از قسمت امتيازات ٢ابطال بند: مي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمو١٢٢٨رأي شماره 
  ١٧  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٦/١٠/١٣٩٩  هاي اجرايي هاي قانوني دفترچه سومين آزمون استخدامي دستگاه و سهميه

  يين كارمزد عوارضتعرفه ناظر به تع٤ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٢٩رأي شماره
  ١٨  شوراي اسالمي شهر مرند  ٦/١٠/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر مرند از تاريخ تصويب١٣٩٩ به نرخ روز تعرفه عوارض سال 

  ١٩  قات و فناوريوزارت علوم، تحقي  ٦/١٠/١٣٩٩   فراخوان مورد اعتراض٤و ٣ و بندهاي١ از بند٤ابطال جزء:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٣١رأي شماره
  

 ١٣٩٩ ماه  بهمنششم بيست و نبهـشيك
 

 ٢٢١١٥ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٧٢( 
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  ٢٩/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٦٢٩شماره
  بسمه تعالي

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

هاي   به شماره دادنامهيك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
:  با موضوع٢٩/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٧٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٧٢

  تأميناي سازمان هاي حوزه معاونت بيمه  مستمري٧٤بخشنامه شماره ) ٣ب(ابطال بند «
جهت درج در روزنامه رسمي به » ١/٣/١٣٩٨ ـ ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠اجتماعي به شماره 

  . گردد پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديرك   ل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ١١٧٢ ـ١١٧٣: شماره دادنامه     ٢٩/٩/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٨٠٢٥٤١ و ٩٨٠٣٦٢٩: شماره پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي سلمان مختاريآقاـ ٢ کل کشور يسازمان بازرسـ ١ :شاكيان

هاي  ي مستمر٧٤بخشنامه شماره ) ٣ب( ابطال بند :و خواستهموضوع شکايت 
  ١/٣/١٣٩٨ ـ ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠ به شماره ي اجتماع تأمينسازماناي  مهيحوزه معاونت ب

 کل ي سازمان بازرسي و نظارت همگانيسرپرست معاونت حقوق ـ  الف:گردش کار
  :ده است که اعالم کر٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢٣٢٠٣٢/٣٠٠ت نامه شماره يکشور به موجب شکا

حوزه معاونت هاي  ي مستمر٧٤بخشنامه شماره : رساند  مياحتراماً به استحضار  " 
 اي سازمان تأمين اجتماعي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت بيمه

  :دينما يل معطوف ميکه توجه آن مقام را به موارد ذ
اي سازمان  هاي حوزه معاونت بيمه ري مستم٧٤بخشنامه شماره ) ٣ب ـ (ـ بند ١

معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادي و ) ١/٣/١٣٩٨ ـ ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠ابالغي شماره (
ها را  مکلف نموده است، مستمري ازکارافتادگي  همچنين ادارات کل تأمين اجتماعي استان

 قابل پرداخت در  درصد مستمري١٣ به ميزان ١٣٩٨جزئي ناشي از کار را از ابتداي سال 
 ريال ضرب در درصد ازکارافتادگي افزايش ٤٧٠/٦١١/٢ به  عالوه مبلغ ثابت ١٣٩٧اسفند ماه 

در صورتي که فراز دوم اين بند مبني بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازکارافتادگي خالف . دهند
 هيأت وزيران در خصوص افزايش ١٢/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٥٢٨ت/١٤٣٧١مصوبه شماره 

مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين  ي بازنشستگي، ازکارافتادگي وها مستمري
  .باشد اجتماعي بوده و خارج از حدود و اختيارات سازمان ياد شده مي

ه يش کليزان افزاين مييار تعي اختي اجتماع تأمين قانون٩٦به موجب ماده ـ ٢
أت  يازماندگان بر عهده ه بي و مجموع مستمريگازکارافتاد، يبازنشستگهاي  يمستمر

ال در درصد ي ر٤٧٠/٦١١/٢ که ضرب مبلغ ثابت يران قرار داده شده است، در حاليوز
  تأمينران، توسط سرپرست وقت سازمانيأت وزيح در مصوبه هي بدون تصريگازکارافتاد

 خارج از اي، مهيحوزه معاونت بهاي  ي مستمر٧٤ به موجب بخشنامه شماره ياجتماع
  .باشد  ميرات واضعايحدود اخت

اي سازمان  هاي حوزه معاونت بيمه  مستمري٧٤بخشنامه شماره ) ٣بـ  (بنا به مراتب بند 
به (تأمين اجتماعي مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن 

مزيد امتنان . دباش در هيأت عمومي ديوان مورد درخواست مي) العاده و خارج از نوبت صورت فوق
  " .است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند

 ٧٤بخشنامه شماره) ٣ب(ابطال بند ب ـ آقاي سلمان مختاري به موجب دادخواستي 
 را ١/٣/١٣٩٨ ـ ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠سازمان به شماره اي  مهيحوزه معاونت بهاي  يمستمر

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي تبخواستار شده و در جهت
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٠ ماده يدر اجرا" 

 کل ي اجتماع تأمين از قسمت ب دستورالعمل سازمان٣ ابطال بند ي تقاضا٢٥/٣/١٣٩٢
ا مصوبه ي و هرگونه دستورالعمل ١٣٩٨ سال يانه مستمريش ساليکشور در مورد افزا

ده است را از محضر ي گرديگان جزئازکارافتادع حقوق ييبا قانون که موجب تضر يمغا
  قانون٧٣ و ٩٦ن بند با مواد يرت اي با استناد به مغايوان عدالت اداري ديأت عموميه

 يش مستمري با مـوضوع افزا١٥/١٠/١٣٦٢ و ماده واحـده مصوب ي اجتماعتأمين
 ١٢/٢/١٣٩٨ـ ٥٦٥٢٨/١٤٣٧١  شمـاره و مصوبـهي اجتماعي تأمين جزئيگازکارافتاد

  :ل خواستارميل مشروح ذي را بر اساس دالي قانون اساس١٧٠ران و اصل يأت وزيه
ش يبه موجب قانون ارجع به افزا (ي اجتماع تأمين قانون٧٣بر اساس ماده ـ ١
ش ي، افزا١٥/١٠/١٣٦٢ از کار ي ناشيگازکارافتاد يکنندگان مستمر افتي دريمستمر

 تابع ضوابط موضوع ماده ي اجتماع تأمينن قانوني مشموليگان جزئافتادازکار يمستمر
 سازمان مکلف است ي اجتماع تأمين قانون٩٦در ماده )  خواهد بودي اجتماع تأمين٩٦
 بازماندگان را ي و مجموع مستمري کليگازکارافتاد، يبازنشستگهاي  يه مستمريزان کليم

 ينه زندگيش هزير کمتر نباشد با توجه به افزاک باي ي که حداکثر از ساليدر فواصل زمان
ش يافزا: دارد  ميانيز بيماده واحده ن. ش دهديران به همان نسبت افزايأت وزيب هيبا تصو
ناً تابع ضوابط و مقررات ي عي اجتماع تأمينن قانوني مشمولي جزئيگازکارافتاد يمستمر

 يقبلهاي  شيمکلف است افزاسازمان .  خواهد بودي اجتماع تأمين قانون٩٦موضوع ماده 
 يگازکارافتادان بگير مستمريرفته باشد، در مورد ي صورت پذالذکر فوقرا بر اساس ماده 

 ي جزئيگازکارافتاد ين حداقل و حداکثر جمع مستمرييتع: تبصره. ز معمول داردي نيجزئ
به خواهد شد التفاوت مستمري که به ترتيب فوق محاس ناشي از اين قانون و تاريخ پرداخت مابه

 ١٢/٢/١٣٩٨ ـ٥٦٥٢٨/١٤٣٧١در مصوبه هيأت وزيران به شماره . با هيأت وزيران خواهد بود
 آورده شده شود  ميز شاملي را نيگان جزئازکارافتادرسطوح که يش حقوق ساي افزايبرا
 به عالوه ١٣٩٧ان اسفند ماه ي آنان در پايزده درصد مستمريزان سير سطوح به ميسا: که

 شيال افزاير) ٤٧٠/٦١١/٢(ازده هزار و چهارصد و هفتاد يون ششصد و يلي دو ممبلغ ثابت
  تأمينران، سازمانيأت وزيگذشته بر اساس مصوبه ههاي  ح آن که در ساليتوض. (ابدي مي

ر يش ساي که در بخش افزاي جزئيگازکارافتاد يش مستمري مبادرت به افزاياجتماع
 با آوردن ي اجتماع تأمينانه امسال سازمانتأسفي مول) نمود  ميزيسطوح قرار داشتند ن

 يگان جزئازکارافتادان بگير مستمري) دستورالعمل موضوع ابطال(ن دستورالعمل ي ا٣بند 
 در يريگيت و پي درصد نموده است، با شکا١٣ش ي از کار را صرفاً مشمول افزايناش

 درصد ي اجتماعمين تأ سازمانيقانون غيرگر و به شکلي کل کشور بار ديسازمان بازرس
ش ي افزايقانون غيرال نموده است و احکامي ر٤٧٠/٦١١/٢ را ضرب در مبلغ يگازکارافتاد
ران با يأت وزيش مبلغ ثابت مصوبه هي را بدون افزايگان جزئازکارافتاد يمستمر

 ن امريدهد که ا  مي خود ادامهيرقانونيدهد به کار غ  نمي که آن را ارائهيدستورالعمل
 و ماده واحده و تبصره ي اجتماع تأمين قانون٩٦ران و ماده يأت وزي، با مصوبه هيقانونغير

 ين حداقل و حداکثر جمع مستمرييرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعيآن مغا
ف و حداقل ين رده ضعي ايداند و حقوق قانون  ميرانيأت وزي را با هي جزئيگازکارافتاد
  .استع نموده يي جامعه را تضبگير مستمري
 يع حقوق قانونييوان مستحضر هستند، که افراد به جهت تضي ديأت عموميهـ ٢

رفت ين امر صورت پذيند که ايت نمايز شکاي نيتوانند به سازمان بازرس  ميشيخو
 استان اصفهان که به صورت ي به سازمان بازرسي اجتماع تأمينه سازمانيرونوشت جواب
  موجود است تخلف روشن سازمانيمان بازرس و قابل استناد در سازيکيسند الکترون

 با صراحت و مکتوب ي اجتماع تأميند چرا که سازمانينما  مياني را نماي اجتماعتأمين
 ١٢/٢/١٣٩٨ـ ٥٦٥٢٨/١٤٣٧١ب نامه ي تصويدر اجرا: ان داشتهي ب٢٠/٣/١٣٩٨خ يدر تار

 سال يبتدا از کار از اي ناشي جزئيگازکارافتاد يش مستمريزان افزايران ميأت وزيه
 به عالوه مبلغ ثابت ١٣٩٧ قابل پرداخت در اسفند ي درصد مستمر١٣زان ي به م١٣٩٨
  تأمينه سازمانيسه جوابيبا مقا. باشد ي ميگازکارافتادال ضربدر درصد ي ر٤٧٠/٦١١/٢

به ) ١٢/٢/١٣٩٨ـ ٥٦٥٢٨/١٤٣٧١ران به شماره يأت وزيبر اساس مصوبه ه (ياجتماع
 ران مشخصيأت وزي ه١٢/٢/١٣٩٨ـ ٥٦٥٢٨/١٤٣٧١ماره  و مصوبه شيسازمان بازرس

را به مصوبه ) يگازکارافتادضربدر درصد ( عبارت ي اجتماع تأمين که سازمانشود مي
ن يم در اين امر مطابق قانون خالف بوده چرا که تصميران اضافه نموده که ايأت وزيه

 ي اجتماع تأمينپس از محرز شدن تخلف سازمان. باشد  ميرانيأت وزيمورد فقط با ه
م يينما  مي را اجرايان نموده ما دستورات سازمان مرکزين سازمان بياستان اصفهان، ا

 مصوبه به شکل ي استان اصفهان را صالح ندانسته و هم از اجراي هم سازمان بازرسيعني
   .ح امتناع نموده استيصح

 يستمر مي برقراري برايگازکارافتادن درصد يينکته قابل ذکر آن که تعـ ٣
 هاي تأمين ونيسي درصد توسط کم٦٦ درصد تا درجه ٣٣ از درجه ي جزئيگازکارافتاد

 ي اجتماع تأمينه بر اساس قانوني اولي که مستمريرد و هنگاميگ  مي صورتياجتماع
ش ي افزاي اجتماع تأمين قانون٩٦ ماده يعنيگر يداي  د، قانونگذار در مادهيبرقرار گرد

 يگازکارافتادش به درصد ين افزاي در نظر گرفته است و ايآتهاي   سالي را برايمستمر
 ماده واحده يگان جزئازکارافتادع حقوق يي عدم تضي براي ندارد و حتيطبق قانون ارتباط

 يگازکارافتاد ساالنه به درصد يش مستمري افزايعنيب نموده ي تصو١٣٦٢را در سال 
در ضمن به . مر مشهود استن اي قانون ا٩٦ح ماده ي ندارد که در نص صريارتباط

ر حقوق ي، حق مسکن و سامندي عائلهدهند و حق  ي مي تنها مستمريگان جزئازکارافتاد
ک عضو کامل خود را از دست ينجانب که يا. گردد  نمي پرداختيل مفاد قانونيآن را به دل

 و )يوکولوپاتيراد(اند   شدهيم  دچار مشکل اعصاب درونيام و عالوه بر آن دستها داده
ع يام ضا ن گونه حق خانوادهي شده است چرا ايه و دچار آتروفيچه ران راستم تخليماه
م دارد و به برادرم که ي قانون به همسر بنده که سرطان مخچه بدخيده است؟ آريگرد
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شان بنده هستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم يم ايو ق) ل جنونيبه دل(محجور است 
بنده معلول و تحت پوشش . کند ي نميد دارد توجهي شديگر هم آنميک نفر ديکه 
ش ناعادالنه يانه پس از افزايماه (ي اجتماعي تأمين چون مستمري هستم وليستيبهز

ال هم يک ري ي حتشود  ميپرداخت) امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است
 ي اجتماعبگير تأمين مستمريد شما يگو  ميکند چون قانون  نمي به من کمکيستيبهز

ن مذکور فوق و ي استدعا دارم با استناد به قوانيوان عدالت اداري ديأت عمومياز ه. ديهست
گان ازکارافتاد را از بنده و جامعه ي اجتماع تأمينن ظلم سازماني اي قانون اساس١٧٠اصل 
  . " ديي رفع نماي قانوني با حکميجزئ

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
  تأمينسازماناي  مهيحوزه معاونت بهاي  ي مستمر٧٤ بخشنامه شماره ٣ ـ بند ب" 
  ياجتماع
 ١٣٩٨ سـال ي از کار از ابتـداي ناشيي جزيگـازکارافتاد يش مستمريزان افـزايم«

 به عالوه مبلغ ثابت ١٣٩٧قابل پرداخت در اسفند ماه  يمستمر% ١٣زان يبه م
  " ».باشد ي ميال ضربدر درصد از کار افتادگي ر٤٧٠/٦١١/٢

 ي اجتماع تأمينن سازماني و قوانيرکل امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٢٧/١١/١٣٩٨ ـ ٧٢٣٨/٩٨/٧١٠٠حه شماره يبه موجب ال

ن يا هاي مستمري) ٣بند بـ  (شاکي تقاضاي ابطال : الفـ  خالصه دادخواست و شکايت" 
ن استدالل يبا ا.  را نموده استي جزئيگازکارافتاد يرش مستميسازمان در مورد نحوه افزا

ش يران در مورد افزايأت وزير با مصوبه هي مغاعنه معترضن قسمت از بخشنامه يکه ا
  .باشد  مي١٣٩٨ در سال ي اجتماعهاي تأمين يمستمر

، سازمان مکلف است ي اجتماع تأمين قانون٩٦بر اساس مفاد ماده ـ ١: اتيدفاع ـ ب
 بازماندگان را ي و مجموع مستمري کليگازکارافتاد، يبازنشستگهاي  يمستمره يزان کليم

 ينه زندگيش هزيک بار کمتر نباشد، با توجه به افزاي ي که حداکثر از ساليدر فواصل زمان
  قانون١١١ن بر اساس ماده يهمچن. ش دهديران به همان نسبت افزايأت وزيب هيبا تصو
 ي و مجموع مستمري کليگازکارافتاد، ينشستگ بازيزان مستمري مي اجتماعتأمين

ن سازمان با يلذا ا.  کمتر باشديد از حداقل مزد کارگر عاديبازماندگان در هر حال نبا
شنهاد مربوط به يشت آنها، پيش حداکثر سطح معيان و افزابگير مستمريهدف رفاه حال 

معادل  (١٣٩٧ماه  باالتر از نرخ تورم اسفند ي را با مبلغ١٣٩٨ سال يش مستمريافزا
أت يب هيره سازمان، جهت تصويأت مديب در هيب و پس از تصويتصو)  درصد٩/٢٦
  .ران ارائه نموديوز

زان يک طرف به ميدر بند نخست از : أت دولتي ه١٢/٢/١٣٩٨مصوبه مورخ ـ ٢
گر به يدارند و از طرف د  ميافتي دري که حداقل مستمري اشخاصيش مستمريافزا

ند، اشاره دارد و در بند دوم ينما يافت مي دريش از حداقل مستمري ب کهيانبگير مستمري
مـه ي خود را به نسبت پرداخت حق بي که مستمري آنانيش مستمريزان افزايز به مين

 که ده يف اشخاصين تکليي که طبق قانون تعيانبگير مستمريکنند مانند   ميافتيدر
 که در يه جزئازکارافتادان بگير مستمري بهاي  و اشارهاند  پرداخته مهيسـال و کمتر حق ب

ن بخشنامه مورد اعتراض ي ندارد بنابرااند، ه شناخته شدهازکارافتاد از کار ياثر حادثه ناش
  .أت دولت نداردي با مصوبه هيرتيمغا

، با توجه يه جزئازکارافتادان بگير مستمريأت دولت به يبا فرض شمول مصوبه هـ ٣
ش از ير و بيان حداقل بگبگير مستمريأت دولت که به يبه مفاد بند نخست مصوبه ه

ن يا. رديگ  نمي را دربريه جزئازکارافتادان بگير مستمريحداقل حقوق اشاره دارد که 
ن بند از مصوبه يشوند که در ا  ميان مشمول بند دوم مصوبهبگير مستمريدست از 

 از ٣ابتي به ترتيب مذکور در بندبنابراين پرداخت مبلغ ث. اي به پرداخت مبلغ ثابت ندارد اشاره
ان بگير مستمرين يشت ايدر جهت کمک به معها  ي مستمر٧٤بخشنامه ) ب(قسمت 

  . به پرداخت آن داشته باشديفينکه قانوناً تکليبوده است بدون ا
 قانون ساختار نظام جامع ٧و ٣نکه بر طبق مواد يت به ايصرف نظر از آن با عناـ ٤
مات متخذه يد تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصميدولت با، ي اجتماع تأمينرفاه و

ش يا افزاياحکام دولت در جهت کاهش منابع و  مات وي تصميت نموده و اجرايرعا
 معادل آن ي منابع مال تأمينمنوط بهاي  مهيب مؤسسات وها  مصارف و تعهدات صندوق

مات ندارد، مضاف بر آن که ين تصمي اي به اجرايفيش از آن سازمان تکليخواهد بود و ب
ز ي ن٢ دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظي قانون الحاق برخ٢٩ ماده ٢بند 

 ين بودجه سنواتي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانيو بار مالاي  مهيجاد هرگونه تعهد بيا
أت ي ه١٢/٢/١٣٩٨ مصوبه مورخ ين اجرايرا ممنوع اعالم کرده، بنابراها   صندوقيبرا

 ين سازمان الزامي اي براين ماده قانونيدولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود ا
  .ش از آن نداردي بيفياست و تکل

ف يز در تعري ني اجتماع تأمين قانون٢ ماده ١٤نکه بند يت به ايبا عنا ـ ٥
 يه، به نحوف نموديمه شده تعري آن را عبارت از کاهش قدرت کار بي جزئيگازکارافتاد

 از درآمد خـود را به دست يگر فقط قسمتيا کار ديتواند با اشتغال به کار سابق   ميکه
 گانازکارافتادنکه برخالف ي بـه سبب ايان ازکارافتاده جـزئبگير مستمرين يآورد، بنابرا

 يتوانند کار کنند لذا به نسبت درآمد  ميواند  ، قدرت کار خود را کامالً از دست ندادهيکل
از . شود  ميز برخورداريش ساالنه دستمزد نيند از افزاينما  ميکه به سبب اشتغال، کسب

 افتي دريه شناخته شده و مستمرازکارافتاد که يان به نسبتبگير مستمرين ين رو ايا
ش ساالنه ي مضاعف آنان از افزايبرخوردار. برند  ميز بهرهي نيش مستمريدارند از افزا مي

ان بدون در نظر گرفتن درصد بگير مستمرير يزان شاغالن و سايبه م يمستمر دستمزد و
ن مبنا در بخشنامه يلذا بر ا. باشد  نمي حاکم منطبقين قانوني آنها با موازيگازکارافتاد

 يگازکارافتادزان ي در ميش مستمري شده که مبلغ ثابت افزابيني پيشمورد اعتراض 
  .شود  ميضرب

که  اي  قانون تأمين اجتاعي، بيمه شده٧٣نص صريح ماده  ـ مضاف بر آن که مطابق با ٦
ي  و نه کلي جزئيگازکارافتاد يافت مستمري شناخته شده، مشمول دريه جزئازکارافتاد

ان برخوردار شود بگير مستمرير ي معادل سايشيزان افزاين چنانچه از مي، بنابراشود مي
 يشتريشود که سنوات بي هاي مه شدهي بي معادل مستمري ويزان مستمريممکن است م

 مد يبين ترتيد چنيکه بدون ترداند   شناخته شدهيه کلازکارافتادا اند ي مه پرداختهيحق ب
  .نظر قانونگذار نبوده است

 است که ي اجتماع تأمين قانون١١١گر بخشنامه صادره ماده ي دي قانونيمبناـ ٧
 ي و مجموع مستمري بازنشستگي و مستمري کليگازکارافتاد يدارد مستمر  ميمقرر

 يبه مستمراي   کمتر باشد و اشارهيد از حداقل مزد کارگر عاديبازماندگان در هر حال نبا
ز به ي نيه جزئازکارافتادن بود که يچنان که هدف قانونگذار ا.  نداردي جزئيگازکارافتاد
 قسم از نين ماده از قانون به اي برخوردار شود در ايان از مستمربگير مستمرير ياندازه سا
  .نمود  ميز اشارهيان نبگير مستمري
به لزوم اي   اشارهيز به درستي ني اجتماع تأمين قانون٩٦قت ماده يدر حق ـ ٨

 نداشت و بعداً به موجب قانون ماده واحده ي جزئيگازکارافتاد يش ساالنه مستمريافزا
ز يان نربگي مستمرين ي ا١٣٦٢ در سال ي جزئيگازکارافتاد يش مستمريراجع به افزا
راجع به  مطابق بـا قانون ماده واحـده.  شناخته شدنديش ساالنه مستمريمشمـول افزا

 از کار مصوب سال ي ناشي جزئيگازکارافتاد يکنندگان مستمر افتي دريش مستمريافزا
ران بوده و يأت وزي با هي جزئيگازکارافتاد ين حداقل و حداکثر جمع مستمريي تع١٣٦٢

 به ي و کليان جزئبگير مستمرينکه يندارد به ااي  ن خصوص اشارهيز در ايأت مذکور نيه
  .شوند  ميش برخورداريزان از افزايک مي

ش ساالنه ي در مورد افزاي اسالمي به مذاکرات مجلس شورايسازمان بازرسـ ٩
مه ي را به عنوان مستندات دادخواست ضم١٣٩٨ قانون بودجه سال ١٢حقوق و تبصره 
 ياست که از بودجه عمومهايي  ن مستندات مربوط به دستگاهيا که ينموده، در صورت

مضاف بر .  نداردي اجتماعهاي تأمين يش مستمري به افزايند و ارتباطينما  مياستفاده
آوري  ها جمع مهي است که عمدتاً از محل حق بين سازمان محدود به منابعينکه ايا

 ن محل به دستي از ايندان بازار کار و اشتغال درآمد چي که به علت کسادشود مي
زان ي را به ميگازکارافتاد يها ي مستمريحتها  ي مستمريآورد که قادر باشد تمام نمي

ازده هزار و چهارصد و هفتاد يون و ششصد و يلي درصد و به عالوه مبلغ ثابت دو م٥/٣٦
  .ش دهديال افزاير

 يعدالت اداروان ي دي و تخصصيعمومهاي  أتي هي تاکنون از سويآراء متعددـ ١٠
ها  يش ساالنه مستمرين سازمان به افزايف ايت و تکليدر خصوص موضوع حدود صالح

هاي  دادنامه.  اشاره داردين سازمان در حدود منابع موجود ماليف ايصادر شده به تکل
، ٦/٤/١٣٩٥ ـ٥٩ هيأت عمومي، ٢٧/٨/١٣٨٦ ـ ٨٤٥، ١٧/١١/١٣٩٠ـ ٥١٤ الي ٤٩٨شماره 

 که  در ظرف يوان عدالت اداري ديأت تخصصي ه٦/٢/١٣٩٤  ـ٨٦ و ٢٧/١٢/١٣٩٢ـ ١٧
  .ن آراء استيمهلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله ا

أت دولت به يع جهات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه هيت به جميبا عنا
 مصوبه ين سازمان به اجرايف اي، صرف نظر از آن تکليه جزئازکارافتاد يش مستمريافزا
 و با ي اجتماع تأمين قانون ساختار نظام جامع رفاه و٧در چارجوب ماده أت دولت يه

 واند  ان قدرت کار خود را کامالً از دست ندادهبگير مستمرين قسم از ينکه ايت به ايعنا
  از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود کسبين رو بخشيتـوانند کار کنند، از ا مي
لذا . شوند  ميش ساالنه دستمزد برخوردارياز افزان سبب ينکه به هميا کنند، ضمن مي
 در عنه معترضباشد، لذا بخشنامه  ي ميگازکارافتاد آنان به نسبت يش مستمريزان افزايم

ن رو رد يافته از اين  ومقررات حاکم اصدار ي و بر طبق قوانيارات قانونيحدود اخت
  " . مطروحه مورد استدعاستيدادخواست و دعوا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٩/٩/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
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  رأي هيأت عمومي
 يکنندگان مستمر افتي دريش مستمريقانون راجع به افزامطابق ماده واحده 

ش ي، افزاي اسالمي مجلس شورا١٥/١٠/١٣٦٢ مصوب  از کاري ناشيي جزيازکارافتادگ
ناً تابع ضوابط و ي عي اجتماع تأمينن مقرراتي مشموليي جزي ازکارافتادگيمستمر

 ٩٦ خواهد بود و ماده ١٣٥٤ مصوب سال ي اجتماع تأمينقانون ٩٦مقررات موضوع ماده 
ران يأت وزي را بر عهده هيش مستمريزان افزايب ميف تصويز تکلي نياجتماع  تأمينقانون

ف ي تکل١٢/٢/١٣٩٨ ـ هـ٥٦٥٢٨ت/١٤٣٧١ز در مصوبه يران نيأت وزيه. قرار داده است
کنندگان  افتي از جمله دري اجتماع تأمينقانون ٩٦ن ماده ي مشموليمذکور را برا

 درصد ١٣زان ي به ميي استثناگونه هيچ بدون يي و جزي اعم از کليگازکارافتاد يمستمر
. ن کرده استييال تعي ر٤٧٠/٦١١/٢ آنان به عالوه مبلغ ثابت ١٣٩٧ اسفند ماه يمستمر

 از مبلغ ين درصديي بر تعي مبني اجتماع تأمينبا توجه به مراتب اقدام سازمان
ندارد  يمجوز قانون يي جزي ازکارافتادگيکنندگان مستمر افتي دريال براي ر٤٧٠/٦١١/٢

هاي  ي مستمر٧٤بخشنامه ) ب( بند ٣در قسمت » يگازکارافتادضربدر درصد «و عبارت 
 ـ ٢٩٦٠/٩٨/١٠٠٠ موضوع بخشنامه شماره ياجتماع  تأمينسازماناي  مهيحوزه معاونت ب

 يش مستمريقانون راجع به افزا و ي اجتماع تأمينقانون ٩٦، با ماده ١/٣/١٣٩٨
ر است و خارج از حدود ي مغا از کاري ناشيي جزيتادگ ازکارافيکنندگان مستمر افتيدر
 ماده ١به بند ل مذکور مستند ي وضع شده است و به دالي اجتماع تأمينار سازمانياخت
 ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢

  .شود  ميابطال
   بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٧٠٣٧٠٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٧٤نامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره داد

از ) صرفا در بخش ارزش افزوده (٣ و بند ١ابطال بند«:  با موضوع٢٩/٩/١٣٩٩مورخ 
 سازمان امور مالياتي كشور از تاريخ ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١بخشنامه شماره 

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تصويب
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصص   ي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠٣٧٠٩:    شماره پرونده١١٧٤: شماره دادنامه     ٢٩/٩/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان:شاكي

ز بخشنامه  ا٣ و قسمت ارزش افزوده بند ١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   سازمان امور مالياتي کشور١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١شماره 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان به موجب :گردش کار
 سازمان امور مالياتي ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١ابطال بخشنامه شماره درخواستي 

  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که کشور
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ) ٨٠(احتراماً به رعايت مفاد ماده " 

 ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١ درخواست ابطال نامه شماره ١٣٩٢اداري مصوب سال 
مديرکل دفتر اطالعات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور به شرح ذيل تقديم مقام عالي 

همان طور که استحضار داريد هيأت عمومي : گردد يهيأت عمومي ديوان عدالت اداري م
 دامنه ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي شماره  ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه

 رئيس ٢٧/١٠/١٣٩٠ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠دستورالعمل اجراي شماره ) ٥ـ ١(کاربرد و بند 
در » ارزش افزودهقانون ماليات بر «کل سازمان امور مالياتي کشور به دليل اينکه عبارت 

تعريف دامنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص گرديد و همچنين 
) الف(دستورالعمل مذکور از حيث اين که در آن عموم مشاغل موضوع بندهاي ) ٥ـ ١(بند
و اصالحي مصوب ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات( ٩٥ماده ) ب(و 
هاي مستقيم تلقي کرده   مکرر قانون ماليات١٦٩ماده را مشمول حکم ) ٢٧/١١/١٣٨٠

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است مغاير قانون است با استناد بند 
به عبارت ديگر و به استناد . ابطال نمود) ١٣٩٢مصوب سال (دادرسي ديوان عدالت اداري 

ر مالياتي کشور  رئيس کل سازمان امو٢٤/٤/١٣٩٤ ـ ٤٥/٩٤/٢٠٠بخشنامه شماره 
هاي مستقيم   قانون ماليات٩٥موضوع ماده ) ب(و ) الف(اشخاص حقيقي بندهاي «

 که فعاليت آنها در مقام ارائه خدمت است تکليفي به ارائه فهرست ٢٧/١١/١٣٨٠اصالحي 
 فوق با تسري ابطال ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي  معامالت ندارند، اگر چه به موجب دادنامه

قانون تشکيالت و ) ١٣(الذکر به زمان تصويب آن و اعمال ماده  قدستورالعمل اجرايي فو

آيين دادرسي ديوان موافقت نشد، ليکن هيأت عمومي ديوان مجدداً به موجب دادنامه 
هاي مستقيم مصوب اسفند   مکرر قانون ماليات١٦٩و ماده  «٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩شماره 
 حقيقي و حقوقي که خدمت  ناظر بر آن دسته از اشخاص٢٧/١١/١٣٨٠ و اصالحي ١٣٦٦

هاي مورد شکايت به  به همين جهات اطالق بخشنامه و دستورالعمل. کنند، نيست ارائه مي
شرح مندرج درگردش کار که دفاتر اسناد رسمي را مشمول تکليف ارائه صورت حساب 

باشد  الذکر و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب آنها مي فصلي کرده مغاير قوانين فوق
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١و به استاند بند 

  »شود مياز تاريخ تصويب ابطال ) ١٣٩٢مصوب سال (اداري 
 ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي شماره    نتيجتاً آراء هيأت عمومي ديوان در دادنامه

بر اين است که اشخاص   مبتني ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩و علي الخصوص دادنامه شماره 
حقيقي و حقوقي که فعاليت آنها در مقام ارائه خدمت است، اين اشخاص در دايره شمول 

 قرار ٢٧/١١/١٣٨٠هاي مستقيم اصالحي   مکرر قانون ماليات١٦٩و احکام و تکاليف ماده 
هاي مستقيم   مکرر قانون ماليات١٦٩نخواهند گرفت بنابراين تکاليف مقرر در ماده 

ي فوق که عبارتند از موارد ذيل ناظر برآن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که اصالح
  :فعاليت آنها در مقام ارائه خدمت است نخواهد گرديد

  موظف به اخذ کارت اقتصادي) ١  
  مکلف به استفاده از صورتحساب براي معامالت خود ) ٢  
ها و  در صورتحساب) به خود و ديگران(مکلف به درج شماره اقتصادي مربوط ) ٣  

  ها و اوراق مربوط  فرم
تکليف به ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور طبق ) ٤  

 دستورالعمل مذکور 
  :داند به استحضار برساند به منظور بررسي نامه مورد شکايت الزم مي

مصوب (اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ١٢ ماده ١ـ در بند ١
رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از «) ١٣٩٢سال 
عمومي غيردولتي  مؤسسات ها و ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري نامه آيين

در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع 
ا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا مربوط يا تجاورز ي

از حدود صالحيت » شود ميخودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص 
  . و وظايف هيأت عمومي ديوان است

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢ـ به استناد ماده ٢
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي  وبهچنانچه مص «١٣٩٢سال 

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت . در مصوبات بعدي، الزامي است
اين قانون ) ٨٣(عمومي تصويب کنند رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده 

  ».نمايد أت عمومي مطرح ميکننده در هي و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
 در ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند ٣
 در دادنامه ٨٨ و ١٣ و ١٢ ماده ١ و به استناد بند ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي شماره  دادنامه
 اصدار رأي نمود، ليکن مديرکل مربوط در نامه مورد شکايت عليرغم صراحت ٣٧٩شماره 

هاي مذکور و علي الخصوص در دادنامه شماره  عمومي ديوان عدالت در دادنامهآراء هيأت 
هاي مستقيم منتهي به اصالحي   مکرر قانون ماليات١٦٩ماده « مبني بر اينکه ٣٧٩
کنند   ناظر بر آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه مي٢٧/١١/١٣٨٠

ت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيال٩٢بدون رعايت مفاد ماده » نيست
هاي  در نامه مورد شکايت مفاد آراء هيأت عمومي موضوع دادنامه) ١٣٩٢مصوب سال 

صدرالذکر را رعايت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهاي نامه مورد شکايت از 
سي  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد برر٩٢حيث نقض ماده 

  :گيرند قرار مي
دستورالعمل اجرايي مربوط، ) ٥ـ ١(و مفاد بند « نامه مورد شکايت ١بند )   الف

 ٩٦بند الف و ب ماده (موديان اشخاص حقيقي مشمول اجراي تکاليف فهرست معامالت 
 ٢٠٥هاي  صرفاً از تاريخ صدور دادنامه) ٢٧/١١/١٣٨٠هاي مستقيم اصالحي  قانون ماليات

 تکليفي براي ارسال فهرست معامالت در ١٣٩٤ تا پايان سال ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨الي 
سامانه ذيربط ندارند ليکن رعايت تکاليف صدور صورت حساب و ارسال فهرست معامالت 

 ١٣٩٤ الزامي بوده و در سال ١٣٩٣ تا ١٣٩١هاي  براي مشمولين حقيقي مذکور در سال
يده ولي تکليف صدور صورتحساب نيز صرفاً تکليف ارسال از تاريخ ياد شده ساقط گرد

الذکر در خصوص اشخاص حقيقي که صرفاٌ  موارد فوق.  الزامي بوده است١٣٩٤براي سال 
ـ ٣٧٩صرفاً با فرض عدم وجود دادنامه شماره » .کند به خدمات اشتغال دارند صدق مي

 موثر و نافذ خواهد بود ليکن با وجود رأي هيأت عمومي ديوان موضوع ٢٧/٤/١٣٩٦
هاي مستقيم منتهي به اصالحي   مکرر قانون ماليات١٦٩ماده « مبني بر اينکه ٣٧٩امه دادن
کنند   ناظر بر آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه مي٢٧/١١/١٣٨٠
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 قانون تشکيالت و ٩٢غيرنافذ و بر خالف قانون و از مصاديق عدم رعايت مفاد ماده » .نيست
بايست در  داري خواهد بود، به عبارت ديگر مديرکل مربوطه ميآيين دادرسي ديوان عدالت ا

  . نمود  را لحاظ مي٣٧٩ نامه مورد شکايت رأي هيأت عمومي موضوع دادنامه ١بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان از ٩٢ نامه مورد شکايت ماده ٢در بند )  ب

  : است رعايت نشده٣٧٩حيث رعايت رأي هيأت عمومي موضوع دادنامه 
با عنايت به استفساريه از دفتر حقوقي سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره «ـ ١

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تکاليف دفاتر اسناد رسمي فقط ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣نسبت به ارسال صورتحساب معامالت، به استناد ماده 

 قانون ١٢  ماده١به استناد بند » تاريخ تصويب ابطال شده استديوان عدالت اداري از 
 حدود صالحيت و ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 اين ٨٨ و ١٣وظايف هيأت عمومي ديوان تبيين گرديد و در همين راستا و به استناد مواد 
 ١٦٩و ماده  «٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩قانون هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره 

 ناظر بر آن دسته از ٢٧/١١/١٣٨٠هاي مستقيم منتهي به اصالحي  مکرر قانون ماليات
اصدار رأي نمود ليکن در بند » کنند نيست اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه مي

 نامه مورد شکايت فقط و صرفاً دفاتر اسناد رسمي را مخاطب اين دادنامه و از تکليف ٢
هاي مستقيم اصالحي   مکرر قانون ماليات١٦٩صورتحساب معامالت موضوع ماده ارسال 

 نامه مورد شکايت مغاير با مفاد ماده ٢ مستثني نموده و اين حکم در بند ٢٧/١١/١٣٨٠
. است) ١٣٩٢مصوب سال ( قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ديوان عدالت اداري ٩٢

باشد و به   مي٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩مه شماره ضمناً از آنجا که اين سازمان مخاطب دادنا
 نامه مورد ٢داند، در بند  خود را ذي نفع مي) قانون تشکيالت( اين قانون ٩٣استناد ماده 

مندي دادنامه مذکور  شکايت با حصر و محدوديت ايجاد شده ساير ذي نفعان از بهره
 تشکيالت و آيين  قانون٩٢محروم نموده است و اين امر موجب نقض ماده ) ٣٧٩دادنامه (

  . دادرسي ديوان است
) ٣ (نامه اجرايي موضوع تبصره آيين) ٨(ليکن تکليف صدور صورتحساب وفق ماده «ـ ٢

 قانون به قوت خود باقي است از اين روي، ٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي مصوب ١٦٩ماده 
هاي ناشي از عدم ارسال فهرست معامالت از سوي دفاتر اسناد رسمي از تاريخ  جريمه

به استحضار » .... قابل مطالبه نخواهد بود و١٣٩٤تا پايان سال ) ٣٧٩(ور دادنامه صد
 ١٦٩و ماده  «٣٧٩هيأت عمومي ديوان در رأي خود موضوع دادنامه شماره : رساند مي

 ناظر بر آن دسته از اشخاص ٢٧/١١/١٣٨٠هاي مستقيم اصالحي  مکرر قانون ماليات
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي . د نيستکنن حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه مي

هاي مستقيم   قانون ماليات١٦٩دهندگان خدمات را از کليه تکاليف مقرر در ماده  ارائه
 مستثني نموده است، ليکن نظر به اينکه در نامه مورد شکايت ٢٧/١١/١٣٨٠اصالحي 

مه شماره داند مغاير با دادنا تکليف صدور صورتحساب را براي اين گونه موديان جاري مي
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و٩٢ است و موجب نقض  ماده ٣٧٩

 نامه مورد شکايت ملزم به ٢ گرديد چون مديرکل مربوطه در بند ١٣٩٢مصوب سال 
نامه اجرايي   آيين٨ضمناً در ادامه استناد نمودن به ماده . رعايت دادنامه مذکور بوده است

 فاقد موضوعيت و داراي ايراد ٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي مصوب ١٦٩ه  ماد٣موضوع تبصره 
هاي ناشي از عدم  از اين روي، جريمه« نامه مورد شکايت ٢است و در بخش پاياني بند 

ارسال فهرست معامالت از سوي دفاتر اسناد رسمي از تاريخ صدور دادنامه تا پايان سال 
 را از تاريخ صدور ٣٧٩بطال دادنامه شماره به اشتباه اثر ا» . قابل مطالبه نخواهد بود١٣٩٤

 عنوان نموده است در حالي که اثر ابطال اين دادنامه به ١٣٩٤اين دادنامه تا پايان سال 
از  ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣استناد ماده 

 ١٣٩٤ ا پايان سال ت٢٧/١٠/١٣٩٠ص ـ /٢٤٤٦٨/٢٠٠تاريخ تصويب دستورالعمل اجرايي 
  . خواهد بود
) ب( رديف ١و همچنين مطابق با مفاد بند « نامه مورد شکايت ٣وفق بند )  ج

 که خدمات را نيز از مصاديق معامالت تصريح نموده ٣١/٤/١٣٩٤ مکرر اصالحي ١٦٩ماده
نامه   آيين٩وفق ماده , است لذا در صورتي که اشخاص حقيقي که به خدمت اشتغال دارند

 از حيث حجم فعاليت در زمره ٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي ١٦٩ ماده ٣يي موضوع تبصره اجرا
 يا مشمول اجراي تکاليف ٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي٩٥نامه اجرايي ماده  گروه اول موضوع آيين

هاي خاص شغلي باشند مشمول اجراي تکاليف مربوط به  مقرر در ارزش افزوده و يا گروه
 ١٦٩ي در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده اشخاص حقيق» .فهرست معامالت هستند

اند حال آن که افراد مخاطب در اين ماده عبارتند   تلقي شده٣١/٤/١٣٩٤مکرر اصالحي 
 ها، وابسته به دولت و شهرداري مؤسسات ها دولتي، شهرداري مؤسسات ها، وزارتخانه«: از

مالي  مؤسسات ها و و نهادهاي  عمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانکمؤسسات 
و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و 
غيردولتي که اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات 

آورند موظفند اطالعات به شرح  تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي

 نامه مورد ٣بنابراين مفاد بند » .ا در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهندهاي ذيل ر بسته
حقيقي را در دايره شمول اشخاص ذکر شده اين ماده  شکايت از حيث اينکه اشخاص

هاي مستقيم اصالحي   مکرر قانون ماليات١٦٩تلقي نموده است مغاير با مفاد ماده 
بنابراين نظر به اينکه . باشد ع تصويب آن مي و خارج از حدود اختيارات مرج٣١/٤/١٣٩٤

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢ نامه مورد شکايت به استناد ماده ٢ و ١در بند 
 مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  نامه مورد ٣بند  مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنين در ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩دادنامه شماره 
هاي   مکرر قانون ماليات١٦٩شکايت اشخاص حقيقي را در زمره اشخاص ذکر شده ماده 

 تلقي نموده است از حيث اينکه تصميمات اتخاذ ٣١/٤/١٣٩٤مستقيم اصالحي منتهي به 
 نامه مورد شکايت مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات ٣ و ٢، ١شده در بندهاي 

 ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١گردد به استناد بند  باشد، درخواست مي آن ميمرجع تصويب 
 به منظور ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  " . جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص ابطال فرماييد
  :متن بخشنامه مورد شکايت به شرح زير است

  جناب آقاي هاشمي" 
   مالياتي استان خوزستانمديرکل محترم امور

  با سالم و احترام
مطروحه در ) ب( در خصوص بند ٢/٥/١٣٩٧ص ـ /٤٨١٢/١١٠عطف به نامه شماره 

هاي مستقيم   قانون ماليات١٦٩و )  مکرر١٦٩(رابطه با انجام تکاليف مقرر در مواد 
 شامل صدور صورتحساب و ٣١/٤/١٣٩٤ و ٢٧/١١/١٣٨٠هاي  ترتيب وفق اصالحيه به

با عنايت به استفساريه از دفتر حقوقي : رساند  فهرست معامالت به آگاهي ميارسال
سازمان متبوع در خصوص رأي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با 

  ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩ و ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي شماره  دادنامه
 توجه به عبارت  با٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥ـ وفق قسمت اخير دادنامه شماره ١

 قانون تشکيالت و ١٣با تسري ابطال دستورالعمل به زمان تصويب آن و اعمال ماده «
 دستورالعمل اجرايي ٥ـ ١ و مفاد بند» آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت نشد

بند الف و ب (مربوط، موديان اشخاص حقيقي مشمول اجراي تکاليف فهرست معامالت 
 تا پايان ٤/٣/١٣٩٤صرفاً از تاريخ صدور دادنامه )  قانون٢٧/١١/١٣٨٠ اصالحي ٩٦ماده 
 تکليفي براي ارسال فهرست معامالت در سامانه ذيربط ندارند ليکن رعايت ١٣٩٤سال 

تکاليف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معامالت براي مشمولين حقيقي مذکور در 
ز صرفاً تکليف ارسال از تاريخ  ني١٣٩٤ الزامي بوده و در سال ١٣٩٣ تا ١٣٩١هاي  سال

موارد .  الزامي بوده است١٣٩٤يادشده ساقط گرديده ولي تکليف صدور صورتحساب براي سال 
  . کند الذکر در خصوص اشخاص حقيقي که صرفاً به خدمت اشتغال دارند صدق مي فوق

اره ـ با عنايت به استفساريه از دفتر حقوقي سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شم٢
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تکليف دفاتر اسناد رسمي فقط ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣نسبت به ارسال صورتحساب معامالت، به استناد ماده 
ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شده است ليکن تکليف صدور صورتحساب وفق 

 قانون ٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي مصوب ١٦٩ ماده ٣وع تبصره نامه اجرايي موض  آيين٨ماده 
هاي ناشي از عدم ارسال فهرست معامالت از سوي  قوت خود باقي است از اين روي، جريمه به

 قابل مطالبه نخواهد بود و براي ١٣٩٤دفاتر اسناد رسمي از تاريخ صدور دادنامه تا پايان سال 
هاي مستقيم   قانون ماليات١٦٩مطابق ماده ، ١٣٩٥ارائه فهرست معامالت از ابتداي سال 

  . شود مي آن رفتار ٣نامه اجرايي تبصره   و مفاد آيين٣١/٤/١٣٩٤اصالحي مصوب 
 قانون ٣١/٤/١٣٩٤االجرا شدن مفاد اصالحي مصوب  ـ با توجه به زمان الزم٣
 ١باشد و همچنين مطابق با مفاد بند   مي١٣٩٥هاي مستقيم که از ابتداي سال  ماليات
 مکرر اصالحيه مذکور که خدمات را نيز از مصاديق معامالت تصريح ١٦٩ماده ) ب(رديف 

 ٩نموده است لذا در صورتي که اشخاص حقيقي که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده 
 اصالحيه اخير قانون از حيث حجم فعاليت ١٦٩ ماده ٣نامه اجرايي موضوع تبصره  آيين

 اصالحيه اخير، يا مشمول اجراي ٩٥نامه اجـرايي ماده  در زمره گروه اول موضوع آيين
هاي خاص شغلي باشند مشمول اجراي تکاليف  تکاليف مقرر در ارزش افزوده و ياگروه

  " ـ مديرکل دفتر اطالعات مالياتي. مربوط به فهرست معامالت هستند
 موجب در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به

  : توضيح داده است که٩/٤/١٣٩٨د ـ /١٧٠٠٢/٢١٢اليحه شماره 
 ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٢٢١ و به شماره بايگاني ٩٧٠٣٧٠٩در خصوص پرونده کالسه "

 مديرکل دفتر اطالعات ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١موضوع درخواست ابطال نامه شماره 
  :رساند ه استحضار ميمالياتي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان ب

ـ نامه ياد شده در پاسخ به استعالم اداره کل امور مالياتي استان خوزستان اصدار ١
 قانون تشکيالت و ١٢ ماده ١گردد، از اين روي از مصاديق بند  يافته بخشنامه تلقي نمي
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آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نبوده تا شکايت از آن قابل رسيدگي در هيأت عمومي 
  . وان عدالت اداري تلقي شوددي

بخشي از : دارد ـ در پاسخ به قسمت اخير پاراگراف سوم صفحه اول اعالم مي٢
و ماده «: دارد  هيأت عمومي که بيان مي٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩دادنامه مورد استناد به شماره 

 ناظر ٢٧/١١/١٣٨٠ و اصالحي ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب اسفند   مکرر قانون ماليات١٦٩
موجبات اشتباه » .کند نيست دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه ميبه آن 

هاي مستقيم را فراهم   مکرر قانون ماليات١٦٩اشخاص از مفاد دادنامه ياد شده و ماده 
. رسد اين بخش از دادنامه نياز به اصالح داشته باشد فارغ از اينکه به نظر مي. آورده است

 و شود ميرر قانون ياد شده چنين حکمي به ذهن متبادر ن مک١٦٩چون از مفاد ماده 
مشخص نشده اين استنباط از قانون که اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه کنند خدمت 
مکلف نيستند صورت معامالت فصلي را به سازمان امور مالياتي تسليم کنند، بر پايه چه 

ها و  يده اطالق بخشنامهبه هر حال در دادنامه اخيرالذکر اعالم گرد. دليلي بوده است
که دفاتر اسناد رسمي را مشمول تکليف ارائه صورتحساب ... هاي مورد شکايت دستورالعمل
کند  از آنجا که مقنن حکم بيهوده وضع نمي.  شود مياز تاريخ تصويب ابطال ... فصلي کرده

ـ ٣٧٩  و دادنامه٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي  استدالل شاکي در برداشت از دادنامه
  .  از جايگاه قانوني برخوردار نيست و محکوم به رد است٢٧/٤/١٣٩٦

و تا آخر درخواست تقديمي کراراً با اشاره اين ) ب(و ) الف(ـ شاکي در بندهاي ٣
 مکرر قانون ١٦٩و ماده «دارد   که عنوان مي٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩عبارت ازدادنامه 

 ناظر به آن دسته از اشخاص ٢٧/١١/١٣٨٠ و اصالحي ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب  ماليات
دارد که نامه مورد شکايت با  اظهار مي» .کنند نيست حقيقي وحقوقي که خدمت ارائه مي

ليکن از آنجا که دادنامه ياد شده راجع به دفاتر اسناد رسمي اصدار . قانون مغايرت دارد
ن عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوا١٣يافته در ارتباط با اعمال شدن ماده 

  . شود مياداري شامل ساير اشخاص ن
 مفاد شود ميدرخواست شاکي يادآور ) ب( جزء ٢ـ در پاسخ به بخش پاياني بند ٤ 
 متفاوت است، ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٧٩ با دادنامه ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي  دادنامه

 قانون ١٣ تفاوت دو دادنامه در تسري ابطال دستورالعمل به زمان تصويب آن و اعمال ماده
 ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥در دادنامه . تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است

در حالي که در .  تسري به زمان تصويب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است٤/٣/١٣٩٦
 درخواست تسري به زمان تصويب مصوبه مورد موافقت قرار ٢٧/٤/١٣٩٦ـ ٣٩٧دادنامه 

اطالعات مالياتي همين موضوع را در پاسخ به استعالم اداره از اين رو دفتر . گرفته است
رسد موضوع نامه دفتر ياد  کل امور مالياتي استان خوزستان بيان کرده است و به نظر نمي

  . هاي مذکور داشته باشد شده خروج موضوعي از مفاد دادنامه
نامه  ين آي٩ و ٨شاکي معترض است که چرا در نامه دفتر اطالعات اشاره به ماده 

.  شده است١٣٩٤هاي مستقيم اصالحي مصوب   قانون ماليات١٦٩ ماده ٣اجرايي تبصره 
 ١٦٩ ماده ٣نمايد که مقنن به موجب تبصره  در مقام پاسخ به ايراد شاکي اعالم مي

نامه اجرايي   اختيار صدور آيين٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  اصالحي قانون ماليات
اد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و ماده ياد شده را با پيشنه
نامه  از اين روي دفتر اطالعات مالياتي با بازگو نمودن احکام آيين. دارايي منوط کرده است

باشد، به نامه اداره کل  کنندگان خدمت مي ارائه ماده مذکور در مورد تکاليفي که بر عهده
نامه اصالح يا ابطال نشده است با عنايت به  نيز اين آيينامور مالياتي پاسخ داده، تاکنون 

  " . موارد مذکور رد شکايت شاکي مورد استدعاست
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤  در اجراي ماده 

 و شود مي پرونده به هيأت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢سال 
در قسمت  (٣ و بند ٢ بند ٧/٨/١٣٩٩ـ ١٠٨٩به موجب دادنامه شماره هيأت مذکور 

 سازمان امور مالياتي ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١از بخشنامه شماره ) غيرارزش افزوده
رأي مذکور به علّت . کشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و 
  . قطعيت يافت

د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١ بخشنامه شماره ٣ و قسمت ارزش افزوده بند ١رسيدگي به بند  
  .  سازمان امور مالياتي کشور در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت١٠/٥/١٣٩٧

ونين  با حضور رئيس و معا٢٩/٩/١٣٩٩هيأت 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
  

  رأي هيأت عمومي
ـ ٣٧٩ و شماره ٤/٣/١٣٩٤ ـ ٢٠٨ الي ٢٠٥هاي شماره  براساس مفاد دادنامه: اوالً

قانون مکرر  ١٦٩ هرچند به موجب ماده ديوان عدالت اداري، هيأت عمومي ٢٧/٤/١٣٩٦

، اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعالم سازمان امور مالياتي هاي مستقيم ماليات
دستورالعملي که توسط  باشند، مکلّفند براساس کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادي مي

ت خود صورتحساب صادر و شود، براي انجام دادن معامال سازمان مزبور تهيه و اعالم مي
ها و اوراق مربوط درج نموده و  ها و فرم شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب

نمايند، ولي به موجب  فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم
مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقي و صاحبان  ١٦٩  ماده ٣تبصره

اين قانون مکلّف به نگهداري  ٩٥ مـاده) ب(و ) الف(دهاي مشاغل موضوع بن
باشند و  هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي صورتحساب

در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند و در غيراين صورت 
اهند بود و اين امر هاي ارائه نشده خو اي معادل ده درصد صورتحساب مشمول جريمه

) ب(و ) الف(بيانگر آن است که اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي 
 مکلّف به نگهداري صورتحساب فروش خدمات هاي مستقيم قانون ماليات ٩٥ ماده

 سازمان امور ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١ بخشنامه شماره ١از اين رو، بند . نيستند
ن اشخاص حقيقي که به ارائه خدمات اشتغال دارند، صرفاً مالياتي کشور که براساس آ

 تکليفي به ارسال فهرست معامالت ١٣٩٤تا پايان سال ) ٤/٣/١٣٩٤(در دوره زماني 
 ماده ٣ مشخص، با تبصره خود ندارند، از جهت محدود ساختن اين امر به دوره زماني

ت عمومي ديوان عدالت  و مفاد آراي ياد شده هيأهاي مستقيم قانون ماليات مکرر ١٦٩
  . اداري مغايرت دارد

 مکرر ١٦٩ ماده ٣نامه اجرايي تبصره  نظر به اينکه اجازه قانوني تصويب آيين: ثانياً
باشد و دليلي  مکرر قانون مذکور مي ١٦٩  در اجراي احکام مادههاي مستقيم قانون ماليات

قانون ماليات بر ادشده، مشمولين نامه ي بر اينکه سازمان امور مالياتي بتواند در اجراي آيين
الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در  نامه فوق  را نيز مشمول تکاليف مقرر در آيينارزش افزوده

 قانون، احکام موادي از قانون ماليات بر ارزش افزوده ٣٣ عين حال، برمبناي ماده
 جاري اعالم شده قانون ماليات بر ارزش افزودههاي   در مورد مالياتهاي مستقيم ماليات

 از جمله اين مواد نيست، لذا حکم هاي مستقيم قانون مالياتمکرر  ١٦٩ است و حکم ماده
 سازمان امور مالياتي کشور ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١ بخشنامه شماره ٣مقرر در بند 

 ٣نامه اجرايي تبصره  صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکاليف مقرر در آيين
، قانون ماليات بر ارزش افزوده بر مشمولين هاي مستقيم قانون ماليات مکرر ١٦٩ ماده

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٣٣ و ماده هاي مستقيم قانون ماليات مکرر ١٦٩مغاير با ماده 
صرفاً در بخش  (٣ و بند ١بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکايت شامل بند . باشد مي

 سازمان امور مالياتي ١٠/٥/١٣٩٧د ـ /٢٣٨٦٣/٢٣١امه شماره از بخشن) ارزش افزوده
 و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١کشور، خالف قانون و خارج از اختيار وضع شده و مستند به بند 

تاريخ  از ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣
  . شود مي ابطال تصويب

  اري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اد
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٩٤٠شماره
  بسمه تعالي

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

ي به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
اعالم تعارض در خصوص «:  با موضوع٢٩/٩/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٧٥

دادخواست برخي از كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر ارزشيابي دوره 
 ٦/٣/١٣٩٦ـ ٤٢٨دوساله تحصيلي به عنوان مدرك فوق ديپلم و اعمال مصوبه شماره 

 ٥ قانون نظام هماهنگ و ماده٣ ماده٦تناد تبصره مديره از تاريخ تصويب به اس هيأت
جهت درج در روزنامه رسمي » .باشد نامه اجرايي آن حكم به ورود شكايت صحيح مي آيين

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

  
  ٩٨٠٣٩٤٠:      شماره پرونده١١٧٥: شماره دادنامه    ٢٩/٩/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي نصراله زماني فر:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 در خصوص دادخواست برخي از کارکنان شرکت ملي صنايع :گردش کار

ابي دوره دو ساله تحصيلي به عنوان مدرک فوق ديپلم و اعمال پتروشيمي مبني بر ارزشي
مديره از تاريخ تصويب شعب ديوان عدالت اداري   هيأت٦/٣/١٣٩٦ ـ ٤٢٨مصوبه شماره 

  . اند آراء متفاوت صادر کرده
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  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
 با ١١/٨٦/١١٣٠ پرونده شماره  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به١١ شعبه :الف

موضوع دادخواست آقاي نصراله زماني فر به طرفيت شرکت پتروشيمي خوارزمي و به خواسته 
 از تاريخ ٦/٣/١٣٦٩ ـ ٤٢٨مديره به شماره  الزام به ارزشيابي تحصيلي و اعمال مصوبه هيأت

  :ده است به شرح زير رأي صادر کر٢٦/٨/١٣٨٧ـ ١٣١١تصويب به موجب دادنامه شماره 
خواسته شاکي به شرح معنون در عرض حال تقديمي به طرفيت شرکت پتروشيمي 

 ـ ٤٢٨مديره به شماره  خوارزمي الزام به ارزشيابي تحصيلي و اعمال مصوبه هيأت
باشد با عنايت به  مذکور مي  از تاريخ تصويب و تعديل حقوق و مزايا از تاريخ٦/٣/١٣٦٩

ت ارائه شده و مالحظه اليحه جوابيه واصله نظر به مفاد دادخواست تقديمي و مستندا
فرهنگ و آموزش عالي ( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تأييداينکه مدرک شاکي به

 ـ ٦٥ و ١٦/١١/١٣٧٩ ـ ٣٣٨ و ٣٣٧نرسيده و به موجب رأي وحدت رويه ) سابق
يلي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سرايت آثار شرکت بر يک دوره تحص٢/٣/١٣٧٨

هاي بعدي قانوناً الزامي نيست و ارزش تحصيلي هر  خاص از لحاظ ارزش تحصيلي به دوره
عليهذا حکم به رد شکايت . باشد دوره به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي

  . رأي صادره قطعي است. گردد مطروحه صادر و اعالم مي
 ١٩/٧٧/٩٨٨ شماره  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده١٩ شعبه :ب

با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدحسن آذرين به طرفيت شرکت ملي صنايع 
 به ٤/٢/١٣٧٩ ـ ١٣٦پتروشيمي و به خواسته ارزشيابي تحصيلي به موجب دادنامه شماره 

  :شرح زير رأي صادر کرده است
در خصوص شکايت آقاي سيدمحمدحسن آذرين به طرفيت شرکت ملي صنايع 

 خـواسته ارزشيابي تحصيلي که در توجيه شکايتش مرقوم داشته در بدو پتروشيمي به
دوره تحصيلي در رشته برق صنعتي در ... استخدام از کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمي

ام اخذ گواهينامه مربوطه گذراندن ساعات  شده» توحيد«آموزشگاه متالوژي ذوب آهن اصفهان 
يد امور اداري و استخدامي کشور همگي داللت بر آن دارد درسي، تأييد آموزشگاه توحيد و تأي

التحصيالن آن آموزشگاه برابر با مقطع تحصيلي فوق ديپلم در رشته  که ارزش تحصيلي فارغ
مربوطه است ولي متأسفانه شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران مقررات استخدامي خود را از 

داند به همين دليل اين تأييد را نفي   ميمقررات امور اداري و استخدامي کل کشور مستثني
باشد و به شرح خواسته مستدعي صدور رأي گرديد از سوي  کند که به نظر منطقي نمي مي

اي منضم به تصاوير  رئيس امور حقوقي و پيمانهاي شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام اليحه
داري شرکت ملي صنايع هاي ا ها، مقررات و روش  رياست بررسي طرح٢٤/١١/١٣٧٧نامه مورخ 

 ٢٤/١٢/١٣٧٧ مرکز آموزش فني توحيد نامه مورخ ١٠/١١/١٣٧٧پتروشيمي و نامه  مورخ 
ـ ١٧شرکت در خصوص مشکل دانش آموختگان ارسال که با ثبت به شماره  رياست امور اداري

 پيوست پرونده گرديد و توجهاً به مجموع اوراق پرونده تصاوير مدارک ارسالي از ٢٩/١/١٣٧٨
سوي اداره مشتکي عنه نظر به اينکه ارزشيابي مدارک تحصيلي باالتر از ديپلم به عهده وزارت 

گونه شکايتي به طرفيت مرجع  فرهنگ و آموزش عالي است که در مانحن فيه شاکي هيچ
مذکور ننموده لذا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده موصوف شکايت شاکي قابليت استماع را 

اين رأي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابليت تجديدنظر . گردد د شکايت صادر ميندارد و قرار ر
  . در يکي از شعب تجديدنظر ديوان را داراست

  .   اين رأي به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
 ١١/٨٥/٦٩٨ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١١ شعبه :  ج

دادخواست آقاي عبدالصاحب غالبي به طرفيت شرکت سهامي  با مـوضوع ٢٦/١٠/١٣٨٦ـ 
و بـه خـواسته الـزام به ارزشيابي تحصيلي و اعمـال ) ره(پتروشيمي بندر امام خميني

 از تاريخ تصويب و ٦/٣٤/١٣٦٩ ـ ٤٢٨مديره صنـايع پتروشيمي به شمـاره  مصوبه هيأت
 به موجب دادنامه شماره شمول و تقاضاي تعديل حقوق و مزايا و پرداخت حقوق معوقه

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٦/١٠/١٣٨٦ـ ١٣٠٧
   با توجه به اينکه آقاي عبدالصاحب غالبي در دادخواست تقديمي عليه شرکت 

تقاضاي الزام خوانده به ارزشيابي تحصيلي و ) ره(سهامي پتروشيمي بندر امام خميني
 از تاريخ تصويب ٦/٣/١٣٦٩ ـ ٤٢٨ شماره مديره صنايع پتروشيمي به اعمال مصوبه هيأت

و شمول و تقاضاي تعديل حقوق و مزايا و پرداخت حقوق معوقه را مطرح نموده است و 
ريزي آموزشي حوزه امور اداري و  مدعي است طبق نامه مديريت کل دفتر برنامه

 و ٧/٤/١٣٧٩ـ ٢٠٢١٣/٢٤/٢ريزي کشور با شماره  استخدامي سازمان مديريت و برنامه
و ) ب(و ) الف( اداره کل ياد شده و بندهاي ١٧/١٢/١٣٧٣ـ ٤٣٩٥٣٧ و ٣١٩٧/٤٣شماره 

 براي وي حق مکتسبه ايجاد شده ٦/٣/١٣٦٩ ـ ٤٢٨ مصوبه شماره ٢ـ ٦٩ـ ٢١٩٩رديف ) ج(
اش ذيحق  خود را در خواسته است و با گرفتن مدرک مورد نياز خوانده پس از طي دوره خاص

 خوانده از مقررات خاصي اي اقدام به پاسخ نموده است که شرکت خوانده طي اليحه. داند مي
 وزارت فرهنگ و  تأييدنمايد و اعتبار مدرک تحصيلي باالتر از ديپلم بدون پيروي مي

با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه شرح شکايت و . شود ميآموزش عالي پذيرفته ن

 در ٢ـ ٦٩ـ ٢١٩٩ه گانه رديف الخصوص بندهاي س بررسي اسناد و مدارک ابرازي علي
مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي با   جلسه هيأت٦/٣/١٣٦٩ ـ ٤٢٨مصوبه شماره 

باشد و با توجه به  حضور وزير نفت که مطابق با قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مي
دفاع غيرموجه خوانده شکايت شاکي را صحيح تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر و 

  . رأي صادره قطعي است. گردد مياعالم 
 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/٩/١٣٩٩هيأت 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

  
  يرأي هيأت عموم

  . الف ـ تعارض در آراء محرز است
قانون نظام هماهنگ پرداخت  ٣ ماده ٦بر اساس تبصره : اوالً ب ـ با توجه به اينکه

تحصيالت غيررسمي مستخدميني که قابليت انطباق «، ١٣٧٠ مصوب سال کارکنان دولت
» .خواهند شد با مدارک تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارک تحصيلي رسمي همتراز 

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتنامه اجرائي   آيين٥و مطابق ماده 
 همترازي تحصيالت«) وزيران  هيأت٨/١١/١٣٧٠هـ ـ ٤٧٣ت٥٧٣٥٠ شماره نامه تصويب(

غيررسمي مستخدمان با هر يک از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي به جز در 
ازمان امـور اداري و استخـدامي کشور انجام سـ مواردي که قانون تعيين کرده باشد توسط 

کليه «: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ١٢و به موجب ماده  ».خـواهد شد
هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي که داراي مقررات  و شرکتمؤسسات ها و  دستگاه

سساتي که شمول ها و مؤ ها و نيز شرکت شهرداري ها و  باشند، بانک خاص استخدامي مي
از : ثانياً» .قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود
ـ ٩٥٣٧/٤٣آن جايي که شوراي امور اداري و استخدامي کشور به موجب نامه شماره 

، ارزش استخدامي گواهينامه دوره دو ساله آموزشگاه فني توحيد در رشته ١٧/١٢/١٣٧٣
:  تجهيزات مکانيکي را معادل مدرک فوق ديپلم فني تعيين و اعالم کرده استتعميرات

مدرک تحصيلي فوق از نظر استخدامي همانند مدرک فوق ديپلم فني در شرايط احراز «
و » .شود ميهاي شغلي مربوط در رشته فني و مهندسي محسوب  طبقات شغلي و رشته

 ٧/٤/١٣٧٩ـ ٢٠٢١٢/٢٤/٢جب نامه شماره ريزي کشور نيز به مو سازمان مديريت و برنامه
 با دارنـدگان مـدرک تحصيلي دوره دو ساله آمـوزشگاه فني توحيـد ...« :اعالم کرده است

در رشته تخصصي تعميرات و تجهيزات مکانيکي از نظر استخدامي همانند دارندگان فوق 
بنابراين » ...رددگ هاي شغلي مربوط در رسته فني و مهندسي رفتار مي ديپلم فني در رشته

هاي اجرايي به   بر دستگاهقانون نظام هماهنگ کارکنان دولتدر دوره زماني حاکميت 
يه  تأييدنامه اجرائي آن و همچنين  آيين٥ قانون مذکور و ماده   ٣ ماده ٦استناد تبصره 

سازمان امور اداري و استخدامي کشور، آراء صادره مبني بر وارد دانستن شکايت در 
 و ١٢ ماده ٢بند اين رأي به استناد . مورد تعارض صحيح و موافقت مقررات استموضوع 

 براي ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩ماده 
  . االتباع است شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  ري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ادا
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٤٥٢شماره
  بسمه تعالي

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

 به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 تعرفه عوارض ١٧ابطال ماده «:  با موضوع٢/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١١٨٦

 پاركينگ در  تأمينمحلي شوراي اسالمي شهر مرند در خصوص عوارض و هزينه عدم
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  از تاريخ تصويب١٣٩٨سال 

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأته   اي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٠٤٥٢ :    شماره پرونده١١٨٦ :شماره دادنامه   ٢/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

    آقاي قاسم ابراهيمي:شاكي
 تعرفه عوارض محلي شوراي اسالمي ١٧ابطال ماده  :موضوع شکايت و خواسته

    ١٣٩٨ پارکينگ در سال  تأميندر خصوص عوارض و هزينه عدمشهر مرند 
 تعرفه عوارض محلي ١٧ابطال ماده ـ شاکي به موجب دادخواستي ١ :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  ١٣٩٨شوراي اسالمي شهر مرند مصوب سال 
  :اعالم کرده است که

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


 ٢٢١١٥شماره                       WWW.DASTOUR.IR                       ٢٦/١١/١٣٩٩ روزنامه رسمي                        WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

  رياست محترم ديوان عدالت اداري " 
 مندرج در تعرفه عوارض ١٧حتراماً چون شوراي اسالمي شهر مرند، ماده با سالم؛ ا

 پارکينگ را بر خالف مواد  تأمين راجع به وضع عوارض و هزينه عدم١٣٩٨محلي سال 
قانوني و خارج از حدود اختيارات خود و مجدداً و به شکل ديگر بر خالف دادنامه شماره 

ت اداري که در خصوص ابطال تعرفه  هيأت عمومي ديوان عدال١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤
عوارض محلي شوراي شهر مرند صادر شده و بر خالف آراي قبلي هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري جهت اجرا در سال مزبور تصويب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبه 

  :دارم مذکور را از تاريخ تصويب به شرح ذيل به استحضار آن مرجع محترم اعالم مي
 مبادرت به ١٣٩٨ مذکور در تعرفه سال ١٧اي اسالمي شهر مرند طبق ماده شور

عوارض ) کسري پارکينگ( پارکينگ  تأميناي نموده که طي آن براي عدم تصويب مصوبه
، هيات عمومي ديوان عدالت اداري ١٣٩٥و هزينه وضع نموده است در حاليکه در سال 

، مصوبه شوراي شهر ٩٥/٩٨٩: ونده در کالسه پر١٧/١٢/٩٥ـ ١٣٥٤طي دادنامه شماره 
  .  و کسري پارکينگ ابطال نموده است تأمينمرند را در خصوص عدم

باالخره مقرره مذکوره بر خالف مواد قانوني و خارج از حدود اختيارات مرجع مزبور و 
  :باشد مغاير با دادنامه فوق و آراي صادره از هيات عمومي ديوان اداري به شرح ذيل مي

  : به قرار زير است١٣٩٨عنه در تعرفه سال   مصوبه معترضالف ـ متن
  ضوابط احداث پارکينگ : ١٧ماده 
 پارکينگ در ساختمانها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح  تأمينبيني و پيش

 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف ١جامع يا هادي يا تفصيلي و در اجراي ماده 
   .ي آن نسبت به ايجاد پارکينگ اقدام گرددنامه اجراي سوخت و آيين
در صورت تبديل پارکينگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده : ١تبصره 

 رسيدگي و با توجه به قانون و ١٠٠غيرپارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون ماده 
اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، راي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي 

 ابقاء و عدم امکان ١٠٠در صورتي که بر خالف آن توسط کميسيون ماده . صادر گردد
ايجاد پارکينگ در قسمت ديگر ساختمان نباشد عالوه بر اعتراض به راي بدوي توسط 

 راي بدوي يا ابقاي تخلف  تأييدو) قطعي (تجديدنظرشهرداري و در صورت صدور راي 
  .  شدمذکور برابر راي کميسيون اجرا خواهد

) مازاد يا فاقد پروانه( پارکينگ به صورت غيرمجاز  تأمينهايي که بدون ساختمان
  . ها خواهد بود احداث شوند مشمول مقررات اين ماده و عوارض ابقاي اعياني

ها موظفند هر نوع در آمد حاصل از پارکينگ اعم از جـرايم  شهرداري: ٢تبصـره 
هاي عمومي  واريز و صرفاً جهت احداث پارکينگاي   را به حساب جداگانه...پارکينگ و

  . هزينه نمايند
 پارکينگ در هر شهرداري با رعايت ضوابط شهرسازي و از جمله نامه  تأمينهزينه

 در مورد ٢٧/٩/١٣٩٧ـ ٤٧٥٣١ارسالي از سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به شماره 
  :اب ويژه پارکينگ به شرح زيرموارد استثنايي اخذ هزينه پارکينگ و واريز آن به حس

  ـ مستلزم قطع درختان کهنسال١
  ـ در ميادين و خيابانهاي شرياني  ٢
  ـ عرض کوچه و عرض قطعه  ٣
 ـ فرم و شيب و زمين ٤

که امکان ايجاد و احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با ) فوق(در موارد استثنايي 
دم تأمين پارکينگ طي درخواست پذير نباشد وصول هزينه ع توجه به شرايط امکان

متقاضي به شهرداري مبني بر آمادگي مالک به مصالحه فيمابين در خصوص اين 
موضوع و سلب اعتراض در آينده از خود با تسليم تعهد محضري و تأييد کارشناس 

اي معوض غيرقابل اسقاط  رسمي دادگستري و کارشناس شهرداري با تنظيم صلح نامه
 بطوريکه حداقل هزينه ٢٥*٤٠) *١٥٠٠٠+١(داري با فرمول   در تملک امالک شهر

 ريال و در تجاري ٦٠٠٠٠٠٠٠يک واحد عدم امکان تأمين پارکينگ در مسکوني 
و مصرف آن صرفاً جهت احداث .  ريال کمتر نخواهد بود اقدام نمايد١٢٠٠٠٠٠٠٠

  . باشد پارکينگهاي عمومي بالمانع مي
  کننده  وانين و خروج از اختيارات قانوني مرجع تصويبب ـ مغايرت مصوبه اخيرالذکر با ق

 قانون ١٠٠ ماده ٥ قانون ارزش افزوده و تبصره ٥٠مغايرت با نص صريح ماده 
  :شهرداريها

 قانون شهرداريها، قانونگذار در خصوص ١٠٠ ماده ٥طبق تبصره : "بدين شرح که
قانون شهرداري  ١٠٠ ماده ٥ يا کسري پارکينگ به شرح تبصره  تأمينعدم رعايت

  . ، تعيين تکليف کرده است١٣٥٨اصالحي سال 
 قانون ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع ٥٠و برابر ماده 

کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض 
  . باشد مي و ساير مراجع ممنوع مي توسط شوراهاي اسال.....آنها معين شده است

 در کالسه پرونده ١٧/١٢/٩٥ مورخ ١٣٥٤ج ـ مغايرت مصوبه مزبور با دادنامه شماره 
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در جهت ابطال مصوبه شوراي شهر مرند ٩٥/٩٨٩

  .  تصويب شده بود١٣٩٥ و کسري پارکينگ براي سال  تأميندر خصوص عدم
  :وبه مذکوره با آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جملهد ـ مغايرت مص

   هيات عمومي ١٨/١٠/٩١ ـ ٧٧٠ـ رأي شماره ١
   هيات عمومي ٢٣/٢/٩٢ ـ ١١٦ـ رأي شماره ٢

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢با عنايت به مواد معنونه و در اجراي مقررات ماده 
 تعرفه عوارض محلي سال ١٧ماده  (دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبه مذکور

 را که در وضع عوارض و هزينه ١٣٩٨مصوب شوراي شهر مرند براي اجرا در سال ) ١٣٩٨
ـ ١٣٥٤ پارکينگ تصويب شده؛ به جهت مغايرت با دادنامه شماره  تأمينعدم
که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلي ( هيأت عمومي ديوان عدالت ١٧/١٢/١٣٩٥

و به جهت مغايرت با آراي قبلي هيأت عمومي ديوان عدالت ) صادر شدهشوراي شهر مرند 
کننده و براي  اداري و نيز مخالفت با قوانين و خروج از حدود و اختيارات مرجع تصويب

جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني از شهروندان از زمان تصويب و خارج از نوبت مورد 
  "قاسم ابراهيمي : با احترام. استدعاست

  : باشد ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير مي٢ 
  ضوابط احداث پارکينگ: ١٧ماده " 

 پاركينگ در ساختمانها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح  تأمينبيني و پيش
 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف ١جامع يا هادي يا تفصيلي و در اجراي ماده 

  . نسبت به ايجاد پاركينگ اقدام گرددنامه اجرايي آن  سوخت و آيين
در صورت تبديل پاركينگ ساختمانهاي داراي پروانه به استفاده : ١تبصره 

 رسيدگي و با توجه به قانون و ١٠٠غيرپاركينگ، موضوع بايد توسط كميسيون ماده 
اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي 

 ابقاء و عدم امکان ١٠٠در صورتي كه بر خالف آن توسط كميسيون ماده . گرددصادر 
ايجاد پاركينگ در قسمت ديگر ساختمان نباشد عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط 

 رأي بدوي يا ابقاي تخلف  تأييدو) قطعي (تجديدنظرشهرداري و در صورت صدور رأي 
  . مذكور برابر رأي كميسيون اجرا خواهد شد

) مازاد يا فاقد پروانه( پاركينگ به صورت غيرمجاز  تأمينهايي كه بدون  ساختمان
  . ها خواهد بود احداث شوند مشمول مقررات اين ماده و عوارض ابقاي اعياني

ها موظفند هر نوع درآمـد حاصل از پارکينگ اعم از جرايم پارکينگ  شهرداري: ٢تبصره  
  . هاي عمومي هزينه نمايند  و صرفا جهت احداث پارکينگاي واريز را به حساب جداگانه... و

 پارکينگ در هر شهرداري با رعايت ضوابط شهرسازي و از جمله نامه  تأمينهزينه
 در مورد ٢٧/٩/١٣٩٧ـ ٤٧٥٣١ارسالي از سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به شماره 

  : ه پارکينگ به شرح زيرموارد استثنايي اخذ هزينه پارکينگ و واريز آن به حساب ويژ
 ـ در ميادين و خيابانهاي شرياني ٢ـ مستلزم قطع درختان کهنسال                   ١
  ـ فرم و شيب و زمين ٤ـ عرض کوچه و عرض قطعه                        ٣

که امکان ايجاد و احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با توجه ) فوق(در موارد استثنايي 
پذير نباشد وصول هزينه عدم تأمين پارکينگ طي درخواست متقاضي به  ايط امکانبه شر

شهرداري مبني بر آمادگي مالک بر مصالحه فيمابين در خصوص اين موضوع و سلب 
اعتراض در آينده از خود با تسليم تعهد محضري و تأييد کارشناس رسمي دادگستري و 

ض غيرقابل اسقاط در تملک امالک شهرداري اي معو کارشناس شهرداري با تنظيم صلح نامه
 به طوريکه حداقل هزينه يک واحد عدم امکان تأمين ٢٥ * ٤٠) * p + ١٥٠٠٠(با فرمول 

 ريال کمتر نخواهد بود ١٢٠٠٠٠٠٠ ريال و در تجاري ٦٠٠٠٠٠٠٠پارکينگ در مسکوني 
 . "باشد هاي عمومي بالمانع مي و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکينگ. اقدام نمايد

ـ در پاسخ به شکايت مذکور، شوراي اسالمي شهر مرند به موجب اليحه شماره ٣
   توضيح ٨/٧/١٣٩٨ـ ٦١٤

  : داده است که
  مدير کل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري" 

  سالم عليکم،
 در خصوص وضع عوارض ٣٠/٦/١٣٩٨ـ ٩٨٠٠٤٥٢احتراماً عطف به نامه شماره 

 شهرداري ١٣٩٨، حذف و کسري پارکينگ، در تعرفه عوارض محلي سال ين تأمعدم
  :رساند مرند، در راستاي تنوير موضوع و رفع شبهات حادثه، به استحضار مقام عالي مي

هاي ميداني در خصوص موضوع، منتج به  ـ با مالحظه تمام جوانب امر و بررسي١
 ـ ٧٧٠ مفاد تصريحي آراي شماره نتيجه گرديد که شهرداري مرند، ضمن متابعه کامل از

، اصداري از هيأت عمومي ديوان عدات اداري، ١٧/١٢/١٣٩٥ ـ ١٣٥ و ١١/١٠/١٣٩١
نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلي که صراحتاً شامل عوارض 

 ١کسري پارکينگ بوده و ضرايب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره 
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 از تعرفه عوارض محلي، اخذ هرگونه عوارض بابت کسري يا حذف پارکينگ، با ١٧ماده 
 ماده صد که از کميسيون ٥صراحت تام حذف شده، ضمن تصريح کامل به آن، وفق تبصره 

 غير از نمايد که به گردد، اقدام به اخذ جريمه متعلقه مي ماده صد نسبت به رأي، اقدام مي
هاي موردي هيچگونه  گردد و ضمن بررسي ، دريافت نمياي مضاعف آن، عوارض يا جريمه

  . در شهرداري مرند ثبت نشده است) عمدي يا مشتبه(سندي دال بر اخذ مازاد
  عوارض محلي، با اعمال به موارد١٧ ماده١مضاف بر موارد اعالمي فوق، سطور ذيل تبصره

رض محلي، با عنوان عوارض صدور  از تعرفه عوا٥الذکر، زائد بوده و عمالً نيز با تصويب ماده  فوق
 ٢٧/١/١٣٩٧ـ٣١ مذکور که پيرو رأي شماره ٥  از ماده ٧پروانه ساختمان ايضاً رعايت تبصره 

ها، موارد  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تحرير و تصويب شده، صرفاً در ابقاء اعياني
  . ارکينگگردد بدون لحاظ کسري پ ، از مالک اخذ مي)الف و ب(تصريحي در جداول 

 از تعرفه عوارض محلي شهرداري مرند، صرفاً ناظر به امالکي ١٧ ماده ٢ـ تبصره ٢
ها، تقاضاي اخذ پروانه ساختماني به ملک خود نموده و در صورتي که  است که مالکين آن

، حادث گردند، مالکين متقاضي پروانه، با رضايت تام و ٢موارد استثنايي مقيد در تبصره 
ت عدم اجراي پارکينگ و تعذرات حادثه، هزينه آن را به حساب طيب خاطر، باب

گردد و صرفاً جهت واريز عوارض کسري  مخصوصي که از ناحيه شهرداري معرفي مي
نمايند و مبالغ تجميعي نيز، ضمن رعايت موارد تصريحي و  پارکينگ است، واريز مي

عايت شعاع مورد لزوم،  پارکينک عمومي با ر تأمينمصوبات شوراي اسالمي شهر، در جهت
  . گردند استفاده مي

علي ايحال، ضمن اعالم اينکه در تعرفه عوارض محلي شهرداري مرند براي اجرا در 
بيني   قيد و شرطي خاص براي اخذ کسري پارکينگ در عوارض مترتبه پيش١٣٩٨سال 

صوص اي بر خالف و معارض مقررات موضوعه، در خ نشده و فراتر از آن، هيچگونه سابقه
باشد شوراي اسالمي ضمن لحاظ موارد و آراء تصريحي  اخذ عوارض مازاد، موجود نمي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض مازادي در راستاي موضوع، مصوب نکرده و 
  . "نمايد شهرداري نيز به هيچ وجه، رأساً نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمي

 با حضور رئيس و ٢/١٠/١٣٩٩در تاريخ   هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري 
معاونين 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
ري وضع عوارض براي با توجه به اينکه در آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت ادا

 پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و  تأمينکسري، حذف يا عدم
 تعرفه عوارض ١٧خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 

 پارکينگ در  تأمينمحلي شوراي اسالمي شهر مرند در خصوص عوارض و هزينه عدم
 ـ٥٧٣ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧ مندرج در آراي شماره  به داليل١٣٩٨سال 

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٤/٦/١٣٩٦
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 

  . شود ميتصويب ابطال  از تاريخ ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٢٦٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسال رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

ابطال بند يك مصوبه شماره «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١١
جهت درج در روزنامه رسمي به »  هيأت وزيران٩/٧/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥

  . گردد پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخ   صصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٣٢٦٥:     شماره پرونده١٢١١: شماره دادنامه   ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   تعدادي از قضات ديوان عالي کشور:شاكيان

هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  يأت وزيران ه٩/٧/١٣٩٨

ابطال مصوبه  تعدادي از قضات ديوان عالي کشور به موجب درخواستي :گردش کار
اند و در جهت  را خواستار شده هيأت وزيران ٩/٧/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥شماره 

  :اند که تبيين خواسته اعالم کرده

ـ ٥٦٤٨٥ت/٨٧٢٤نامه شماره   تصويب٥ـ به موجب بند١: رساند احتراماً به استحضار مي"  ه
 ـ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده ٥«:  هيأت وزيران٣١/١/١٣٩٨ ـ

هاي اجرايي مشمول اين قانون   قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه٧٦
و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 

ريال ) ٠٠٠/٦٣٠/١٥(ميزان پانزده ميليون و ششصد و سي هزار  به ١٣٩٨دولت در سال 
و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق 

  ».شود ميمذکور در اين بند تعيين 
 متن ٢٤/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٥٦٩ت/٢٠١٩٨ـ هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره ٢ 

 و ٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٨٥ت/٨٧٢٤نامه شماره   تصويب٥ند زير را به عنوان تبصره به ب
 ماده واحده قانون بودجه ١٢تبصره  )ي(و ) ج(نامه اجرايي بندهاي   آيين٢همچنين ماده 

 ٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٩٠ت/٨٢٠٣نامه شماره   کل کشور موضوع تصويب١٣٩٨سال 
آموزش عالي و ت  مؤسساها و تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه«: اضافه نموده است

پژوهشي، قضات، کارمندان وزارت اطالعات، کارمندان ديوان محاسبات کشور و کارمندان 
هاي وزارت امور خارجه از شمول حداکثر اين بند  سياسي و کارمندان شاغل در پست

  ».باشند مستثني مي
هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥ـ در کمال ناباوري هيأت وزيران طي مصوبه شماره ٣ 

 ضمن لغو مصوبه فوق متن زير را ابالغ و مع االسف قضات را از شمول ،٩/٧/١٣٩٨
هاي توسعه   قانون احکام دائمي برنامه١تبصره ـ در اجراي ماده «: مستثني خارج نمود

آموزش عالي و پژوهشي  مؤسسات ها و ، اعضاي هيأت علمي دانشگاه١٣٩٥کشور مصوب 
  ».باشند از شمول حداکثر اين بند مستثني مي

 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات ١١٧به موجب ماده ) الف: ـ با توجه به اينکه٤ 
 قانون پيش گفته مستثني ٧٦کالً از شمول قانون مديريت خدمات کشوري از جمله ماده 

اند، لذا به طور کلي قضات مشمول ماده قانوني اخيرالذکر و تبصره آن نيز نبوده و  شده بوده
رفع : دارد  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اشعار مي٣ل  اص٩بند ) ب. باشند نمي

  . هاي مادي و معنوي تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه
هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥ بنا به مراتب فوق با عنايت به مغايرت مصوبه شماره 

 ١١٧ اسالمي ايران و ماده  قانون اساسي جمهوري٣ اصل ٩ هيأت وزيران با بند ٩/٧/١٣٩٨
 و ٨٦ با اصالحات بعدي و در اجراي مواد ٨/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 

 مجمع ٢٥/٣/١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨
تشخيص مصلحت نظام، براي رفع چنين تبعيض ناروا و محرزي از قضات کشور، خواهشمند 

 هــ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥قتضي جهت طرح و بررسي پيشنهاد ابطال مصوبه شماره است دستور م
  " .  هيأت وزيران در هيأت عمومي آن مرجع صادر فرماييد٩/٧/١٣٩٨

 هيأت وزيران ٩/٧/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥متن مصوبه مورد شکايت به شماره 
  : به شرح زير است

 ١٥/٥/١٣٩٨ ـ ٢٥٩١٢٨ه  به پيشنهاد شمار١٦/٥/١٣٩٨هيأت وزيران در جلسه " 
سازمان اداري و استخدامي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي 

  :جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
هـ ـ ٥٦٤٨٥ت/٨٧٢٤نامه شماره   تصويب٥ـ متن زير به عنوان تبصره به بند ١ 

 ماده واحده قانون ١٢تبصره ) ي(و ) ج(نامه اجرايي بندهاي   آيين٢ و ماده ٣١/١/١٣٩٨
 ٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٩٠ت/٨٢٠٣نامه   کل کشور موضوع تصويب١٣٩٨بودجه سال 

  :شود مياضافه 
 ـ١٣٩٥هاي توسعه کشور ـ مصوب  قانون احکام دايمي برنامه١تبصره ـ در اجراي ماده 

آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداکثر اين  مؤسسات ها و اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  . باشند ثني ميبند مست
ـ معاون . شود مي لغو ٢٤/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٥٦٩ت/٢٠١٩٨نامه شماره  ـ تصويب٢ 

   " اول رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس (  در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت 

  : توضيح داده است که٢٢/١٠/١٣٩٨ـ ١٣٥٥٧٩/٤١٥٩٧به موجب اليحه شماره ) جمهور
 در خصوص ارسال نسخه ٢٣/٩/١٣٩٨رام، بازگشت به ابالغيه مورخ با سالم و احت  " 

دوم دادخواست جمعي از قضات ديوان عالي کشور براي ابطال مصوبه شماره 
موضوع اصالح مصوبات قبلي مبني بر ( هيأت وزيران ٩/٧/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥

ه موجب پرونده که ب) تعيين موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزاياي مستمر کارکنان
توجه .  در دست رسيدگي قرا ردارد٩٨٠٣٢٦٥ و کالسه ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٥٠٠شماره 

مطابق مواد : سابقه موضوع: به سابقه صدور مصوبه مورد شکايت به شرح زير ضروري است
  : مقرر گرديده است١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٧٦

ستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و  ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي م٧٦ماده «
هاي  هاي اجرايي و صندوق وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه
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هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت  بازنشستگي وابسته به دستگاه
  . رسد وزيران مي

 برابر حداقل حقوق ٧هاي مستمر نبايد از  العاده تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق
  ».هاي مستمر تجاوز کند العاده ثابت و فوق

 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات از شمول قانون مزبور ١١٧ هرچند بنا بر ماده 
 آن ماده، حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ ١مستثني گرديده و بنابر تبصره 

، بعد از اجراي قانون مديريت خدمات  ذکر شده است١٣٧٠پرداخت کارمندان دولت مصوب 
، به موجب مصوبات ساالنه هيأت وزيران راجع به ضريب حقوق و ١٣٩٣کشوري تا سال 

. رسيد افزايش حقوق شاغلين و تعيين حقوق بازنشستگان، تنها ميزان افزايش به تصويب مي
نامه  ع تصويبموضو (١٣٩٣براي اولين بار در اصالحيه مصوبه مربوط به تعيين حقوق در سال 

در » حداکثر«براي حقوق بازنشستگان و غيره، ) ١٠/٢/١٣٩٣هـ ـ ٥٠٤٥٣ت/١٢٧٧٩شماره 
 مصوبه مورد نظر، اعضاي هيأت علمي ٨نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقي به بند 

در تمامي مصوبات . ها، قضات و وزارت اطالعات از شمول بند ياد شده خارج شدند دانشگاه
 نيز حکم مستثني شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزايش ١٣٩٨ تا ١٣٩٤هاي  سال

اين در حالي است که مصوبات دولت در اين قسمت در طول . حقوق، مورد تصريح قرار گرفت
هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي فاقد مغايرت قانوني اعالم شد  ساليان گذشته به موجب نامه

 و رديف ١٣/٣/١٣٩٣ب ـ /هـ١٦٤٩٨ نامه شماره  جدول پيوست٣٨که به عنوان نمونه رديف 
 جدول پيوست نامه ١٦ و رديف ١٣/٤/١٣٩٦هـ ب ـ /٢٧٠٨٢ جدول پيوست نامه شماره ٢٢

در سال .  رئيس مجلس شوراي اسالمي قابل ذکر است١٠/٦/١٣٩٧هـ ب ـ ٤٦٩٩٤شماره 
تعيين موضوع  (٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٨٥ت/٨٧٢٤نامه شماره   تصويب٥ به موجب بند ١٣٩٨

  :چنين مقرر گرديد) ضريب حقوق کارکنان دولت
 قانون مديريت ٧٦ ـ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده ٥ «

هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين  خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه
 در سـال ماده مذکور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنان دولت

حداکثر  ريال و) ٠٠٠/٦٣٠/١٥( به ميـزان پانزده ميليون و ششصد و سي هـزار ١٣٩٨
حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در 

  ».شود مياين بند تعيين 
 نيز ٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٩٠ت/٨٢٠٣نامه موضوع مصوبه شماره    بر اساس تصويب

 کل ١٣٩٨ قانون بودجه سال ١٢تبصره ) ي(و ) ج(نامه اجرايي بندهاي   به آيينموسوم
ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق ٢«: کشور مقرر شد

هاي وابسته   اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق تأمينبازنشستگي کشوري و سازمان
ليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار هاي اجرايي به ميزان پانزده مي به دستگاه

ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمري اين قبيل کارکنان به ميزان ) ٠٠٠/٧٨٥/١٥(
  ».شود ميهفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين 

 دبير هيأت ١٨/٢/١٣٩٨هـ ب ـ /١١٢٢٠  اطالق حکم ياد شده به موجب نامه شماره 
اسالمي با ايراد مقدماتي مواجه شد و هيأت وزيران بررسي و تطبيق مصوبات مجلس شوراي 

نامه شماره  نامه ياد شده را حسب نظر هيأت مزبور مورد اصالح قرار داد و تصويب نيز تصويب
ـ  ٥٦٥٦٩ت/٢٠١٩٨ هاي   قانون احکام دائمي برنامه١ را با توجه به  ماده ٢٤/٢/١٣٩٨هـ

:  تصويب و مقرر نمود٣١/١/١٣٩٨  مصوبه مورخ٥توسعه کشور و الحاق يک تبصره به بند 
ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، قضات،  تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه«

کارمندان وزارت اطالعات، کارمندان ديوان محاسبات کشور و کارمندان سياسي و کارمندان 
  ».شندبا هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول حداکثر اين بند مستثني مي شاغل در پست

 ١٦/٤/١٣٩٨هـ ب ـ /٣٠٥٥٠  متعاقب صدور مصوبه ياد شده به موجب نامه شماره 
 قانون برنامه ششم توسعه ٣٠رئيس مجلس شوراي اسالمي مصوبه ياد شده به استناد ماده 

 قانون مديريت خدمات کشوري تبصره ٧٦و ماده ) موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعيض(
و عدم خروج موارد مستثني ذکر شده ) ن حداقل و حداکثرهاي مشمول تعيي دستگاه(آن 

 قانون مورد بحث مورد ايراد قرار گرفت و با وجود ٧٦ قانون از حکم ماده ١١٧مندرج در ماده 
رادهاي ٨/٥/١٣٩٨ـ ٥٦٤٠٩/٣٨٨٧٩ارسال نامـه شماره   معاونت حقوقـي نسبت به شيوه اـي

ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥مه شماره نا تصويب(مصوبه صدرالذکر  اعالم شده، در نهايت هـ 
ـ متن زير ١«. که دادخواست ابطال آن مطرح گرديده است به شرح زير صادر شد) ٩/٧/١٣٩٨

 ٢ و ماده ٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٢٨٥ت/٨٧٢٤نامه شماره   تصويب٥به عنوان تبصره به بند 
ل کشور  ک١٣٩٨ ماده واحده قانون بودجه سال ١٢تبصره) ي(و ) ج(نامه اجرايي بندهاي  آيين

  : شود  اضافه مي٣١/١/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٤٩٠ت/٨٢٠٣نامه  موضوع تصويب
 ـ١٣٩٥هاي توسعه کشور ـ مصوب  قانون احکام دايمي برنامه١تبصره ـ در اجراي ماده 
آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداکثر اين  مؤسسات ها و اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  . باشند بند مستثني مي
  ».شود مي لغو ٢٤/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٤٥٦٩ت/٢٠١٩٨ه نامه شمار ـ تصويب٢

 قانون ٧٦ قطع نظر از موارد ياد شده الزم است به اين نکته نيز توجه داشت که ماده 
هاي اجرايي  مديريت خدمات کشوري به علت شمول آن بر کليه حقوق بگيران دستگاه

و سير صدور بنا به مراتب فوق .  آن قانون، از اين حيث حاکميت دارد٥موضوع ماده 
نامه مورد شکايت که در جهت رفع ايراد رئيس مجلس شوراي  اسالمي صادر گرديده  تصويب

 ١٣٨ و ٨٥ به قانون نحوه اجراي اصل ٣٠/١/١٣٨٨ الحاقي مورخ ٨است، با استناد به تبصره 
هاي رئيس مجلس شوراي اسالمي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسئوليت

در مواردي که رئيس مجلس شوراي «: دارد  با اصالحات بعدي که مقرر مي١٣٦٨مصوب 
 قانون ١٣٨ و ٨٥هاي مقامات مذکور در اصول  نامه ها و تصويب نامه اسالمي مصوبات، آيين

االتباع  اساسي را مغاير با  متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و الزم
لذا به جهت » .سبت به اين گونه موارد صالحيت رسيدگي ندارداست و ديوان عدالت اداري ن

مزبور اصالحيه مورد نظر رئيس مجلس شوراي اسالمي در متن مصوبه مورد ايراد اعمال 
با . گرديد و نتيجه آن تصويب مصوبه اصالحي مورد شکايت قضات ديوان عالي کشور شد

يت قـاعده مديريت تعارض منافـع، توجه به مراتب ياد شده و البته تأکيد و توصيه بر رعا
ه استناد مـاده   قـانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري ٨٥خـواهشمند است ـب

همچنين دعـوت از نماينده اين معاونت . داير بر رد شکايت، اتخاذ تصميم شايسته فرمايند
  ". ن استتوضيحات الزم در جلسه رسيدگي آن هيأت موجب مزيد امتنا براي ارائه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤  در اجراي ماده 
 و شود مي پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢سال 

 مصوبه شماره ٢ بند ١٨/٣/١٣٩٩ ـ ٨٣هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
ل تشخيص نداد و رأي به رد شکايت  را قابل ابطا٢٤/٢/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٥٦٩ت/٢٠١٩٨

رأي مذکور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر . صادر کرد
  . از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 هيأت وزيران در ٩/٧/١٣٩٨هـ ـ ٥٦٨٨١ت/٨٦٠٧٥رسيدگي به مصوبه شماره 
  . دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٦/١٠/١٣٩٩ي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عموم
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
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد لحاقي به ماده واحده  ا۸به موجب تبصره  :اوالًنظر به اينکه 

هاي   مسئوليت رابطه بادر و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
در مواردي که رئيس «:  مقرر شده است١٣٨٨ مصوب سال رئيس مجلس شوراي اسالمي

مقامات مذکور در اصول هشتاد هاي  نامه ها و تصويب نامه مجلس شوراي اسالمي مصوبات، آيين
 را مغاير با متن و روح قوانين قانون اساسي) ۱۳۸(و يکصد و سي و هشتم ) ۸۵(و پنجم 

االتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين  تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و الزم
سالمي که يه رئيس مجلس شوراي ادر نظر :ثانياً ».گونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد

 به هيأت وزيران ابالغ شده در خصـوص ١٤/٦/١٣٩٨هـ ب ـ /٣٠٥٥٠نامـه شماره  مـوجب به
نظر به تصريح قوانين مزبور عالوه بر شاغالن، «:  آمده استخدمات کشوري ٧٦شمول ماده 

بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران ديگر 
هاي بازنشستگي وابسته به آنها که چه بسا ممکن است داراي  اي اجرايي و صندوقه دستگاه

ها تابع سقف مقرر در تبصره ذيل ماده  قوانين خاصي بوده باشند نيز از حيث حداکثر دريافتي
باشند، مضافاً اينکه مستثني شدن عناوين شمارش   ميقانون مديريت خدمات کشوري) ۷۶(

از شمول عام مقررات مندرج در اين  مديريت خدمات کشوري قانون) ۱۱۷(شده در ماده 
قانون، مفهم اين امر نيست که همين عناوين از شمول حکم يا مقرره خاص مندرج در تبصره 

هيأت عمومي  :ثالثاً ». نيز مستثني به شمار آيندقانون مديريت خدمات کشوري) ۷۶(ذيل ماده 
 ٢٤/١٠/١٣٩٨ـ  ٢٩٧٨وجب دادنامه شماره ديوان عدالت اداري نيز در مورد مشابه به م

مستثني شدن اعضاء هيأت علمي از شمول حداکثر حقوق را مغاير با قانون تشخيص داده و 
 قانون مديريت خدمات کشوري ٧٦ابطال کرده است که مبين آن است که حکم مقرر در ماده 

 قانون ١١٧ ماده هاي اجرايي از جمله مستثنيات باشد و براي همه دستگاه يک حکم خاص مي
توان   نميهاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ١االتباع است و به استناد ماده  مزبور الزم

نامه مورد شکايت که به موجب آن اعضاي هيأت   تصويب١آن را ناديده گرفت، بنابراين بند 
 ٧٦ر در ماده ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول حداکثر حقوق مقر علمي دانشگاه

الذکر با قانون مغاير است و   مستثني شده است به شرح فوققانون مديريت خدمات کشوري
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مستند به 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  مي ديوان عدالت اداري                                                  هيأت عمو

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
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  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٤٤٢شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ٦٧ ماده ٢ابطال تبصره «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٢

نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي  آيين
جهت درج در روزنامه »  از تاريخ تصويب٢٣/٣/١٣٨٣ريزي علوم پزشكي مورخ  عالي برنامه

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

  
  ٩٨٠٠٤٤٢:    شماره پرونده١٢١٢: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  يعي ثابت آقاي محمدابراهيم شف:شاكي

نامه آموزشي دوره   آيين٦٧ ماده ٢ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته
ريزي علوم  دکتري عمومي پزشکي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه

  ٢٣/٣/١٣٨٣پزشکي مورخ 
نامه آموزشي   آيين٦٧ ماده ٢ابطال تبصره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

ريزي علوم  شکي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامهدوره دکتري عمومي پز
  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢٣/٣/١٣٨٣پزشکي مورخ 

رياست و هيأت معظم و مفخم ديوان عدالت اداري با توقير و احترام مراتب آتي را " 
) دوره دوم پزشکي(شته پزشکي  ر٤بنده دانشجوي سال : اوالً. رساند به استحضار مي

هاي کليه  هاي خون و بيماري باشم و در دو درس بيماري دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود مي
ام با اين حال دانشکده نمره مذکور را قبول ندارد و مدعي است که   کسب کرده٥/١٠نمره 

بايد واحد مذکور را مجدداً انتخاب و بگذرانم زيرا من در زمان گذراندن واحدهاي مذکور 
مع الوصف در همين واحد درسي حداقل نمره قابل قبول براي . دانشجوي مهمان بوده ام

نامه آمـوزشي  باشد و علت اين تبعيض فـاحش آيين نمره ده ميدانشجويان غيرمهمان 
قبولي در دوره دوم   آن حداقل نمره٣٤دوره دکتري عمومي پزشکي است که طبق مـاده 

 براي دانشجويان ٦٧ ماده ٢ ولي طبق تبصره ١٠پزشکي براي دانشجويان غيرمهمان 
  . باشد  مي١٢مهمان حداقل نمره قبولي براي همان درس 

 قانون ٢٠ و ١٩آميزي برخالف اصول  فرماييد چنين تبصره تبعيض حظه مي مال
اساسي است که تصريح شده همه ملت از حقوق مساوي برخوردارند و در تمام قوانين 

نامه مذکور که از نظر شرعي،   آيين٦٧ ماده ٢موضوعه تبعيضي وجود ندارد مگر تبصره 
در نتيجه . باشد شروع و منفور و مردود ميقوانين موضوعه در ايران، علمي و اخالقي نام

بايست از حقوق مساوي برخوردار باشند  ها مي همه دانشجويان در تمام دروس و رشته
نمونه . الزم به ذکر است حتي مقامات وزارت بهداشت نيز چنين تبعيضي را قبول ندارند

ل دفتر  آقاي دکتر سيداميرمحسن ضيايي مديرک١٤/٩/١٣٨٦ ـ ٣٢٨٩٧٦/١٦کپي نامه 
ريزي علوم پزشکي به عنوان  گسترش و ارزيابي آموزش پزشکي و دبير شوراي عالي برنامه

آقاي دکتر لطيفي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 
 پذيرفته و ١٢با نام مهدي مبرا با نمره کمتر از ) مثل بنده(که طي آن دانشجوي مهمان را 

خود معرفي کرده است که اين عمل تبعيض دوم تلقي و موجب کان لم يکن به دانشکده 
آميز و برخالف قانون  بنا بر مراتب مشروح تبصره مرقوم تبعيض. باشد تبصره مذکور مي

 و موجب تضييع شود مياساسي و قوانين موضوعه که به شکل مساوي بر جامعه اعمال 
 قانون ٢٠ و ١٩ ـ در اجراي اصول حقوق شرعي و قانوني و اخالقي و اجتماعي بوده

نامه آن استدعاي   قانون ديوان عدالت اداري و آيين٥٨ و ١٨، ١٧، ١٣، ١٢اساسي و مواد 
 ٣٤رسيدگي و صدور حکم به ابطال تبصره مزبور نسبت به خود را دارم و در اجراي ماده 

 در ترم قانون مرقوم تقاضاي صدور دستور موقت جهت ورود به مرحله سوم دوره پزشکي
توانم وارد دوره سوم  کنوني را دارم چرا که در صورت عدم قبول دو درس مذکور نمي

تحصيل پزشکي شوم و بر مدت تحصيل اينجانب اضافه خواهد شد ـ ايمان راسخ دارم آن 
  ". قضات عدالت گستر حکم عادالنه خداپسندانه صادر خواهند کرد

ت عمومي ديوان عدالت اداري براي  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأ
 ٤و٣ـ ٤٤٢ ـ ٩٨اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده   ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت٣٠/٤/١٣٩٨مورخ
  :توضيح داده است که

ه  ب٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٠٠احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص پرونده شماره   " 
شغل اينجانب مشخص بوده و دانشجوي : اوالً. دارد  مستحضر مي٩٨٠٠٤٤٢کالسه 

مراد و مقصود از غيرشرعي بودن : ثانياً. باشم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود مي

اقدام وزارت بهداشت ايجاد تبعيض ناروا بوده است که بديهتاً تبعيض امري غيرشرعي 
باشد که  نامه مصوب وزارت بهداشت مي قانون بودن آييناست و ادعاي اينجانب خالف 

يک بام و دو هواست يعني اينجانب به عنوان دانشجوي پزشکي به دليل آن که مهمان 
 بگذرانم در حالي که ١٢دانشگاه آزاد تهران بودم بايد درس هايم را با حداقل نمره 

 قبول ١٠ا با نمره دانشجويان خود دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران همين درس ر
باشد و دقيقاً به  لذا صرف نظر از ادله غيرشرعي بودن تبعيض نارواي قانوني مي! شوند مي

  " . نامه مصوب وزارت بهداشت را دارم همين علت تقاضاي ابطال آيين
  : متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

. باشد  مي١٢انشگاه مقصد حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در د: ٦٧ ماده ٢تبصره   " 
  " .  گذرانده است بايد مجدداً بگذراند١٢واحدهايي را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

  در پاسخ به شکايت مذکور، اداره کل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و 
  :ه است که توضيح داد٢٦/٦/١٣٩٨ـ ١٢٢٧/١٠٧آموزش پزشکي به موجب اليحه شماره 

ـ نامبرده وفق دادخواست تقديمي ادعا نموده دانشجوي سال چهارم رشته ١  " 
هاي  باشد و عليرغم اينکه در دو درس بيماري پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود مي

 کسب کرده دانشکده مذکور نمره ايشان را نپذيرفته و ٥/١٠هاي کليه نمره  خون و بيماري
وي همچنين مدعي . مجدد واحدهاي مذکور گرديده استمشاراليه موظف به طي 

نامه آموزشي دوره آموزشي دوره دکتري عمومي پزشکي مصوب   آيين٣٤باشد در ماده  مي
 حداقل ٢٣/٣/١٣٨٣ريزي علوم پزشکي مورخ  و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه بيست

. ه اعالم شده استنمره قابل قبول براي دانشجويان غيرمهمان در هر واحد درسي نمره د
نامه مورد اشاره نمره قبولي براي دانشجويان مهمان   آيين٦٧ ماده ٢مع هذا وفق تبصره 

 ٢٠ و ١٩الذکر و با استناد به اصل  نامبرده با توجه به مراتب فوق.  اعالم شده است١٢نمره 
 نامه آموزشي دوره آموزشي دوره  آيين٦٧ ماده ٢قانون اساسي متقاضي ابطال تبصره 

ريزي علوم  دکتري عمومي پزشکي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه
  . باشد  مي٢٣/٣/١٣٨٣پزشکي مورخ 

ـ در خصوص شکايت نامبرده الزم به توضيح است وفق قانون تشکيالت و آيين ٢ 
دادرسي ديوان عدالت اداري، وظيفه و حدود اختيارات آن مرجع رسيدگي به شکايات 

هاي اجرايي   تصميمات و اقدامات خالف قوانين و مقررات دستگاهاشخاص نسبت به
درعواي حاضر اقدام يا تصميمي خالف قوانين و مقررات و همچنين خارج از . باشد مي

حيطه اختيارات اين وزارتخانه صورت نگرفته است و شاکي نيز هيچ دليل و مدرکي در 
خروج تصميمات و «اساس ماده واحده بر : ثانياً. اثبات ادعاي مطروحه ارائه ننموده است

هاي تخصصي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  ها و کميته آراء صادره از هيأت
درمان و آموزش پزشکي و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون 
علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صالحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، 

آن »  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٢/٦/١٣٨٧صوب ششصد و سي امين جلسه مورخ م
هاي تخصصي فعال در  ها و کميته دسته از تصميمات و آراء نهايي و قطعي صادره در هيأت

ها و  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه وزارتخانه
هاي امناء  مصوب از جمله تصميمات و آراء نهايي هيأتساير مراکز آموزشي و پژوهشي 

مميزه و انتظامي اساتيد و کميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهايي 
در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت 

زشي و پژوهشي صادر مطالعاتي که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آمو
قضايي نخواهد  شده باشد قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع

باشد، برابر ماده  با توجه به اينکه خواسته نامبرده نيز داراي شان علمي و آموزشي مي. بود
واحده مذکور رسيدگي آن در صالحيت آن مرجع نبوده لذا بر اين اساس نيز رد دعواي 

  . روحه و اتخاذ تصميم شايسته از آن مقام مورد تقاضا استمط
 ١٩/٣/١٣٧٧ـ ٤٢١الذکر به موجب مصوبه جلسه  ـ صرف نظر از مراتب فوق٣ 

ريزي از شوراي عالي انقالب فرهنگي  شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي برنامه
  . منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکيل گرديده است

 و نامه ٥/٨/١٣٧٧ و ٢١/٧/١٣٧٧ ـ ٤٣٠ و ٤٢٩ مصوبه جلسه ٢٠ه استناد بند ـ ب٤ 
 قانون ٧و ٢ شوراي عالي انقالب فرهنگي و مواد ٢٥/١١/١٣٧٧دش ـ /٤٢٢٩شماره 

 ١٦ و ٤، ١ بندهاي ١٣٦٤تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 
، ١٣٦٧ و آموزش پزشکي مصوب  قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان١ماده 

ها و اجراي  ها و خط مشي ريزي علوم پزشکي به منظور تحقق سياست شوراي عالي برنامه
ها و  نامه ريزي و تدوين و تصويب آيين مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در امر برنامه

  . مقررات آموزشي تشکيل گرديده است
ريزي علوم پزشکي تهيه و تصويب  برنامهنامه شوراي عالي   آيين٢ ـ مطابق بند ٥ 
 ريزي ها بر عهده شوراي عالي برنامه نامه هاي آموزشي و پژوهشي، تغييرو اصالح آيين نامه آيين

  . باشد علوم پزشکي مي
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نامه آموزشي دوره دکتري عمومي پزشکي   آيين١٣٨٣ ـ بر اين اساس در سال٦ 
 بيست و ششمين جلسه شوراي عالي نامه جديد در مورد بازنگري قرار گرفته و آيين

نمايد مفاد  اشاره مي.  به تصويب رسيده است٢٣/٣/١٣٨٣ريزي علوم پزشکي مورخ  برنامه
االجرا   و به بعد الزم١٣٨٣ـ ١٣٨٤نامه مذکور جهت دانشجويان ورودي سال تحصلي  آيين

 به اينکه ضمناً با توجه. بوده و تاکنون نيز جهت کليه دانشجويان مشمول اجرا شده است
باشد لذا   مي١٣٨٣آقاي محمدابراهيم شفيعي ثابت ورودي رشته پزشکي پس از سال 

  .  است٢٣/٣/١٣٨٣مصوب  نامه مشمول مقررات موضوع آيين
هاي مرحله اول ودوم  نامه مزبور حداقل نمره قبولي در درس  آيين٣٤ـ وفق ماده ٧ 

 ١٢ن کل هر يک از اين مراحل  و حداقل ميانگي١٠آموزش پزشکي براي دانشجويان نمره 
هاي نظري  به موجب اين ماده حداقل نمره قبولي در هر يک از درس. اعالم شده است

 و ١٢چهارم آموزش پزشکي  هاي مربوط به مراحل سوم و مرحله کارآموزي باليني و بخش
 ٦٧ ماده ٢در اين جهت تبصره . باشد  مي١٤حداقل ميانگين کل هر يک از اين مراحل 

 اعالم نموده ١٢نامه نيز حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد را  آيين
هاي مورد اشاره در دو بند مذکور  فرماييد با توجه به اينکه گروه چنانچه مالحظه مي. است

باشند، برابر تصميمات اعضاي شوراي عالي  يکسان نبوده و داراي شرايط متفاوت مي
 ١٢داقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد نمره ريزي علوم پزشکي ح برنامه

 نمايد مهماني در دانشگاه ديگر به درخواست شخص دانشجو و اشاره مي. اعالم شده است
نامه مورد  ضمناً همان گونه که فوقاً اشاره گرديد آيين. گيرد نه الزام و اجبار انجام مي

االجرا بوده و نامبرده و   الزم١٣٨٤ـ ١٣٨٣اعتراض براي دانشجويان ورودي سال 
نامه مزبور درخواست مهماني در دانشگاه  دانشجويان مشابه با علم و اطالع از مفاد آيين

  . نمايند ديگر را ارائه مي
 دبير شوراي عالي ١٤/٩/١٣٨٦ ـ ٣٢٨٩٧٦/١٦ ـ در خصوص مفاد نامه شماره ٨ 
اند نيز  ال تبصره مورد اشاره شدهريزي وقت که ايشان با استناد به آن متقاضي ابط برنامه

الزم به ذکر است نامه مزبور در خصوص دانشجويان دوره دکتري عمومي پزشکي ورودي 
ريزي بوده   شوراي عالي برنامه٨/٤/١٣٧٦نامه آموزشي مصوب   و مشمول آيين١٣٨١سال 

ارات ريزي با توجه به اختي است که همان گونه که فوقاً اشاره شد، شوراي عالي برنامه
نامه  ريزي علوم پزشکي نسبت به بازنگري آيين حاصله از مقررات مذکور شوراي عالي برنامه

 براي ١٣٧٦نامه سال  آموزشي دوره دکتري عمومي پزشکي اقدام و بديهي است مفاد آيين
الذکر و  با توجـه به مراتب فوق. باشد االجرا نمي  الزم١٣٨٤ـ ١٣٨٣دانشجويان وروي سال 

وجه  دعواي بي  تمامي اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رداز آنجا که
  " . باشد شاکي از آن مقام مورد تقاضا مي

 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

  . با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبررسي 
  

  رأي هيأت عمومي
نامه آموزشي دکتري عمومي پزشکي   آيين٣٤با عنايت به اينکه به شرح ماده 

هاي مرحله  ريزي حداقل نمره قبولي در درس  شوراي عالي برنامه٢٦مصوب جلسه 
مين مورد براي دانشجوياني  تعيين شده و در ه١٠اول و دوم آموزش پزشکي نمره 

 تعيين شده است، اين تفاوت حکم از مصاديق ١٣شوند حداقل نمره  که مهمان مي
 ٢ است و به همين جهت تبصره قانون اساسي ٣ اصل ٩تبعيض ناروا و مغاير با بند 

 ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١نامه آموزشي دوره دکتري عمومي مستند به بند   آيين٦٧ماده 
 از ١٣٩٢مصوب سال  کيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون تش ١٣و 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب
                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٩٠٦شماره
  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 
 صورتجلسه ٢ و ١ندهاي ابطال ب«:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٣

 هيأت چهارنفره اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي ابالغي به ٣٠/١١/١٣٩٧مورخ 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ٢٢/١/١٣٩٨ ـ ١٠٢٦شماره 

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

  ٩٨٠١٩٠٦: شماره پرونده    ١٢١٣: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي رضا علي خاني:شاكي
 ٣٠/١١/١٣٩٧ صورتجلسه مورخ ٢ و ١ ابطال بندهاي :موضوع شکايت و خواسته

  ـ١٠٢٦هيأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي  ابالغي به شماره 
٢٢/١/١٣٩٨  

 صورتجلسه مورخ ٢ و ١ابطال بندهاي  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 هيأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي  ابالغي به شماره ٣٠/١١/١٣٩٧

  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢٢/١/١٣٩٨ ـ ١٠٢٦
 مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢ ماده با سالم و احترام، در اجراي" 

 ٣ماده ) و( در خصوص ابطال بند ٦/٩/١٣٩٧ ـ ١٧٩٠ با توجه به رأي شماره ١٣٩٢سال
 اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان ٢/٧/١٣٩٢صورتجلسه کميته چهار نفره مورخ 

جوز و پروانه در خصوص الزام به انحصار اجراي عمليات ساختماني توسط مجريان داراي م
گيري در خصوص مجريان امور ساختماني و دامنه شمول سازندگان  اشتغال و تصميم

گيري در خصوص مجريان امور  مسکن در استان گلستان، با توجه به اينکه تصميم
ساختماني به عهده وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر وزارت کشور بوده و کميته 

 يين مجريان مـذکور ندارد و به لحاظ خـارج بودن تصميمچهار نفره اختياري مبني بـر تع
 نفره ٤ صورتجلسه هيأت ٢ و ١مورد اعتراض از حدود اختيارات کميته مزبور، ابطال بند 

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي در خصوص موارد مشابه ابطالي اعم از الزام به 
هت رعايت الزام به اجراي هاي استان ج تعيين مجري ذيصالح و تکليف به شهرداري

  ". عمليات ساختماني صرفاً توسط مجريان داراي پروانه اشتغال را استدعا دارم
  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره

 ١ـ بنا به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي موضوع بند ١" 
ان مرکزي براي ساخت و  در کليه شهرهاي است٢٥/٧/١٣٩٧ـ ٩٤٢٩/٩٧نامه شماره 

 مترمربع زيربنا و بيشتر از آن ٨٠١ سقف از روي شالوده و باالتر يا داراي ٥سازهاي داراي 
هاي داراي  اي اقدام شود که از کاردان تعيين مجري ذيصالح الزم است، ضمناً به گونه

  . صالحيت هم استفاده شود
هاي  ار مربوط به پروانهباشد آم هاي کليه شهرهاي استان مکلف مي ـ شهرداري٢ 

به اداره کل راه و شهرسازي ) با مشخصات کامل(ساختماني صادره را به صورت ماهانه 
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان براي نظارت عاليه بر ٣٥جهت اجراي ماده 

  ". احداث مستحدثات ارسال نمايند
رکزي به موجب   در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل راه و شهرسازي استان م

  : توضيح داده است که٦/٧/١٣٩٨ ـ ٢٢٣٥٨اليحه شماره 
 هيأت عمومي ديوان به شماره دادنامه ١٧٩٠ـ آنچه در رأي شماره ١" 

 صورتجلسه کميته ٣ماده ) و( با موضوع ابطال بند ٦/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٧٩٠
خصوص عدم الزام  راه و شهرسازي استان گلستان آمده است در ٢/٧/١٣٩٢ نفره مورخ ٤

باشد چرا که موضوع قبالً نيز در هيأت تخصصي  مالکان به استفاده از مجريان ذيصالح نمي
 ٣٠/١٠/١٣٩٦ ـ ٢٥٠اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 

 ديوان عدالت ٢٨/٥/١٣٨٦ ـ ٣٧٦ الي ٣٧٤، ١٤/٢/١٣٩٤ـ ٩٩رأي شماره «مبني بر اينکه 
 قانون ٣٣ و ماده ٤مطابق ماده (غايرتي با الزام استفاده از مجريان ذيصالح اداري هيچ م

لذا در . ابالغ گرديده است  بررسي، اعالم رأي و» ندارد) نظام مهندسي و کنترل ساختمان
  :خصوص الزام استفاده از مجريان ذيصالح بايد گفت

ر فني در  داشته است اشتغال اشخاص مختلف به امو تأکيدـ قانونگذار١ـ ١ 
اي است که توسط پروانه  هاي ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن صالحيت حرفه بخش

 ٨افزون بر آن همان مرجع تقنيني در فراز پاياني بند . شود مياشتغال به کار مربوط احراز 
مديره سازمان نظام مهندسي   قانون مرقوم يکي از وظايف و اختيارات هيأت١٥ماده 

هاي مهندسي ساختمان و کارفرمايان  و   روابط بين صاحبان حرفهساختمان را تنظيم
کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب کارها به 
صاحبان صالحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صالحيت در امور فني، تبيين و 

 ٣٢ماده ) الف(ه نکرده و در بند  بسند تأکيدعالوه بر اين مقنن به اين. تعريف کرده است
قانون مرقوم با عبارت مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرک صالحيت در امور 
فني که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صالحيت است مصداق بارز تخلف دانسته و 

 و تبصره آن توسط ٣٤ و ٣٢ قانون مذکور با عبارت متخلفان از مواد ٤٠در نص ماده 
ريال تا ده ) ٠٠٠/١٠٠(جع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يکصد هزار مرا

پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي . شوند ريال محکوم مي) ٠٠٠/٠٠٠/١٠(ميليون 
چنين شخصي را مستوجب تعقيب توسط مرجع قضايي کيفري و پرداخت جزاي . نخواهد بود
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دارد که از نظر قانونگذار انجام امور فني ساختمان الزاماً حکايت از اين . نقدي دانسته است
  . توسط شخص صاحب صالحيت، خط قرمزي است که نبايد ناديده گرفته شود

 از فصل سوم و ٧ فقط و فقط ابطال ماده ١٤/٢/١٣٩٤ـ ٩٩ـ دادنامه شماره ١ـ ٢ 
انون نظام  ق٣٣نامه اجرايي ماده   از فصل ششم شيوه نامه پيوست آيين١٩ـ ١ـ ٩بند 

باشد که به هيچ وجه داللت بر ابطال مجري ذيصالح  مهندسي و کنترل ساختمان مي
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ٤ندارد زيرا الزاماً مجري ذيصالح ناشي از ماده 

  . نامه است نه شيوه نامه يا آيين
به متراژ و بسته (هاي فني  مهنـدسين و در مـواردي کاردان غير از ـ کسي١ـ ٣  

 قانون ٣٢سپس در ماده . احداث ساختمان دخالت کند تواند در امـر نمي) نـوع ساختمان
 بر جلوگيري از اقدامات خالف قانون اشخاص نموده و در  تأکيد)دال(تا ) الف(در بندهاي 

 نيز تکاليفي براي جلوگيري از دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال در امر احداث ٣٤ماده 
 را ٣٤ و ٣٢ قانون مارالذکر متخلفان از اجراي مواد ٤٠حصاء نموده و در ماده مسکن ا

  . مجرم محسوب نموده است
 و ٣٤، ٣٢، ١٥، ٤ـ مالک براي الزام استفاده از سازنده ذيصالح مواد قانوني ١ـ ٤ 

  . باشد  قانون مارالذکر مي٣٣نامه اجرايي ماده   قانون نظام مهندسي و آيين٤٠
 قانون نظام ٤همان گونه که در ماده : قف متراژ براي فعاليت مجريانـ تعيين س٢  

مهندسي و کنترل ساختمان اشاره شده استفاده از خدمات افراد صالحيت دار براي کليه 
 ٥ مترمربع و ٨٠٠هاي کمتر از   نفره ساختمان٤ساخت و سازها الزامي گرديده است و هيأت 
را که امکان انجام موضوع به داليل زير، براي کليه سقف را از شمول آن خارج نموده است، چ

 قانون نظام مهندسي اختيارات تعيين ٤باشد همان گونه که ماده  ساخت و سازها نمي
صالحيت را به وزارت راه و شهرسازي داده است، وزارت موصوف نيز در اين راستا طي شيوه 

من .  نفره استان تفويض نموده است٤هاي متعدد برخي اختيارات را به ادارات کل يا هيأت  نامه
 ٤٣/٧٥٧٨ نفره ابالغي به شماره ٤ شيوه نامه تعيين حدود اختيارات هيأت ٢جمله مطابق بند 

هاي  ها و شيوه نامه عالوه بر مواردي که در دستورالعمل«: دارد  که اشعار مي٢٧/١/١٣٩٨ـ 
شود  ها، واصل مي ع شيوه نامهتواند مواردي را که به منظور سهولت در اجراي مجمو ابالغي مي

نامه و اصول مندرج در شيوه نامه  مشروط به اينکه پيشنهادهاي مذکور مغاير با قانون، آيين
 نفره با توجه به بند ٤لذا هيأت » .نباشد مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم تأييد نمايد

  . وده استفوق و با توجه به شرايط استان اقدام به تعيين سقف و متراژ نم
هاي ساختماني  ـ تعداد کم مهندسان مجري ذيصالح با توجه به تعداد زياد پروانه٢ـ ١ 

صادره در استان مرکزي تعداد مهنـدسان داراي صالحيت اجـرا در استان کفايت کل 
 تعداد مهندسان مجري داراي ١٣٩٧ شايان ذکر است  در سال(دهد  کارهاي استان را نمي
 نفر و بر اساس سالنامه آماري استان تعداد ١٩٠٠ان مرکزي قريب به صالحيت اجرا در است

باشد و با توجه به   فقره مي٣٥٠٠هاي استان بيش از  هاي ساختماني صادره شهرداري پروانه
نامه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و همچنين مقررات مالي ساختمان  آيين

 کارگاه ساختماني تحت اجراي خود مهندس مجري موظف است به صورت تمام وقت در
تواند يک کار را اجرا نمايد و بالطبع  حضور داشته باشد، لذا هر مجري در هر سال فقط مي
  ). باشد امکان پوشش کليه کارهاي استان توسط مهندسان نمي

باشد و در مصوبه هيأت   سقف مي٥ حداکثر ٣ـ صالحيت مهندسان مجري پايه ٢ـ ٢ 
اين دسته .  نيز بتوانند فعاليت نمايند٣اي عمل شده که مهندسان پايه  نه نفره استان به گو٤

  . اند از مهندسان به تازگي پروانه اشتغال دريافت کرده و وارد جرگه مهندسان شده
هاي استان با توجه به سالنامه آماري استان  هاي صادره شهرداري ـ اکثر پروانه٢ـ ٣ 

هاي   درصد پروژه٧٠ند و با اين مصوبه بيش از باش  مترمربع مي٨٠٠ طبقه و ٥بيش از 
  . باشند استان داراي مجري ذيصالح مي

موضوع اعالم تعداد پروانه و پايان کارهاي :  نفره استان٤ مصوبات هيأت ٣ـ بند ٣  
ها اساساً ربطي به مجريان ذيصالح و فعاليت ايشان ندارد و موضوع  صادره توسط شهرداري
 قانون نظام  مهندسي و کنترل ساختمان به جهت نظارت ٣٥ و ٣٤ه صرفاً براساس مفاد ماد
. باشد ها وانجام نظارت عاليه بر روند ساخت و سازها در سطح استان مي بر عملکرد شهرداري

  :گردد به پيوست برخي مکاتبات مربوط به موارد الزام آور مجريان ذيصالح ارائه مي
اي اشراقي معاون قضايي در امور  جناب آق١٣/٤/١٣٩٧ـ ١١٢٥٢ـ نامه شماره ١ 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 جناب آقاي اشراقي معاون قضايي در امور هيأت ٩/٢/١٣٩٧ـ ٩٢/١٢٧ـ نامه ٢ 

  )به استان فارس و همدان(عمومي ديوان عدالت اداري 
 جناب آقـاي ١٩/٧/١٣٩٤ ـ ٢٠٠٠/١١١٦٩٨/٢٣٠/٩٠٠٠ـ نامـه شماره ٣  

    آمـوزش و پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداريمحمدتقي عابدي معاون
ـ ٨٠٠/١٣٧٧/٩٠١٢ و نامه شماره ٣١/٦/١٣٩٧ـ ٨٠٠/١٢٢٦/٩٠١٢ـ نامه شماره ٤

 جناب آقاي حجت اله درودگر معاون قضايي رئيس کل و سرپرست معاونت ١٦/٧/١٣٩٧
  . اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان مرکزي

ـ ٥١١به شماره ( ديوان عدالت اداري ٢٩ادره توسط شعبه  ـ چند مورد آراي ص٥ 
  ٨/٢/١٣٩٨ـ ٥٦٢ الي ٥٥٧هاي   و شماره٧/٢/١٣٩٨

 لذا با عنايت به مراتب فوق ضمن ارسال کليه مستندات و آراء صادره از آن مقام 
  " . عاليقدر تقاضاي رد شکايت مورد استدعاست

انون تشکيالت و آيين  ق٩٢  رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
  . دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد

 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و  عدالت اداري

  . رده استبررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت ک
  

  رأي هيأت عمومي
 هيأت عمومي ديوان ٦/٩/١٣٩٧ ـ ١٧٩٠با توجه به استدالل مصرح در رأي شماره 

عدالت اداري، هيأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي براي وضع مقرره 
بند مورد اعتراض صالحيت و اختياري نداشته است، بنابراين مصوبه معترض به مستند به 

مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ده  ما١
  . شود مي ابطال ١٣٩٢

                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٠٩٥شماره

  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 

 ـ ٢٠١١٤٥ابطال نامه شماره «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٥
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي١٦/١١/١٣٩٢

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

  
  ٩٨٠١٠٩٥: رونده پشماره   ١٢١٥ :ماره دادنامهش    ٦/١٠/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس
  يد کنعاني سعي آقا:يشاك

 وزارت ١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٠١١٤٥ ابطال نامه شماره :ت و خواستهيموضوع شکا
  يتعاون، کار و رفاه اجتماع

 ١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٠١١٤٥ابطال نامه شماره  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ن خواسته اعالم کرده يي را خواستار شده و در جهت تبيتماعوزارت تعاون، کار و رفاه اج

  :است که
 ١٨/١٠/١٣٩٧ـ ١٩٣٢ به داللت دادنامه شماره يکاريمه بيت از مشاغل و بيرکل حمايمد" 
ت وضع قاعده الزام آور را ي، صالحيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٩٦/١٧٢٦کالسه 

 کالسه ١/٧/١٣٨٠ ـ ٢٠٨ه شماره ي رون با وحدت مالک از دادنامه وحدتيهمچن. ندارد
ات آن، يق قانون و مستثني در خصوص انشاء مصادياريچ اختي قانونگذار ه٧٩/١٣١پرونده 

مه ي مشمول بينکه چه کسانيا ايات ين مستثنييرا تعي نداده است زيچ مرجعيبه ه
 و بدون  توانند رأساًي هستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نميکاريب

مه ي در موضوع بنامه آيينب يمضافاً مرجع تصو. ندين نمايي قانون، آن را تعيز قبليتجو
ران است که يأت وزي صرفاً هيکاريمه بي قانون ب١٤ف مقرر در ماده ي بنا به تکليکاريب

 منعکس يأت عمومي ه٩٦/١٧٤ کالسه ٢١/١/١٣٩٧ ـ ١٨مراتب در دادنامه شماره 
 يث که با محروم نمودن کارگرانين حيبخشنامه معترض عنه از ان يبنابرا. ده استيگرد

ره شمول يد دايق و تحديي قانون کار اخراج شده اند، مـوجب تض٢٧ ماده يکه در راستا
ا وزارت ي يکاريب مهيت از مشاغل و بيارات اداره کل حمـايطه اختيشود، از ح  ميقانون

  " . باشد  ميکار، خارج و درخور نقض
  :ر استيمورد اعتراض به شرح زمتن مقرره 

  ي احمديجناب آقا" 
  ي خراسان رضويرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد

  با سالم و احترام
ت درخواست ي در خصوص وضع٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ١٧٠٠٩١بازگشت به نامه شماره 

مه در ارتباط با سوال اول مطروحه در نا: رساند  مي زنان باردار به استحضاريکاريمه بيب
فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله 
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 از يکاريص داده شود موضوع بيتشخ)  قانون کار٢٧ماده ( يو خارج از ضوابط کارگاه
  . گرددي نميکاريمه بي بياي و مشمول استفاده از مزاي بودن تلقيق اراديمصاد

 اداره کل روابط کار و جبران ينظر کارشناسدر خصوص سوال دوم با توجه به 
 يگردد، لذا مشکالت  ميق قلمدادي از موارد تعلي استعالجينکه مرخصي بر ايخدمت مبن

ت نداشته و موارد ذکر يمانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوع
رفع  (ين دوره استعالجاين کارگر پس از پايق محسوب شده، بنابرايتعلهاي  شده از حالت

ان قرارداد از يل پايجهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دل) قيحالت تعل
د به مراجع حل اختالف مراجعه و نسبت ين صورت کارگر باي امتناع ورزد در ايرش ويپذ

 صادره، يز با توجه به رأي نيکاريمه بير باشد و در ارتباط با بيگيت اشتغال خود پيبه وضع
  . خواهد بوديدگيموضوع قابل رس

مه ي قانون کار، سوابق ب٧٦ ماده ١ و تبصره ٧٤ در خصوص سوال سوم به استناد ماده 
 جزء سوابق خدمت ين اجتماعيد سازمان  تامييمان با تاي زاي و مرخصي استعالجيام مرخصيا

ر يالذکر با داشتن سا فوقان طبق مقررات ين دسته از متقاضين ايشود، بنابرا  ميو کار محسوب
   "  . گردند ي ميکاريمه بي بيايط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزايشرا

 به موجب يکاريمه بيت از مشاغل و بيرکل حمايت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٦/٥/١٣٩٨ ـ ٨٩٥١٥حه شماره يال

ف محوله قصور ورزد يارگر در انجام وظا قانون کار، هرگاه ک٢٧ به استناد ماده ـ ١ "
د، کارفرما حق دارد ي، نقض نماي کارگاه را پس از تذکرات کتبيانضباطهاي  نامه آيينا يو 

 کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت ي اسالميدر صورت اعالم نظر مثبت شورا
 يبه و» حق سنوات«ن حقوق کارگر را به عنوان يک ماه آخريهر سال سابقه کار معادل 

 يکاري، بيکاريمه بي از شروط بيکينکه يبا توجه به ا. ديپرداخت و قرارداد را فسخ نما
ل کارگران در انجام امور محوله با قصد و ين قبيباشد لذا چون ا  ميل و ارادهيکارگر بدون م

ن يبرا را خواسته بناين خاطر کارفرما عذر کارگر خاطيت و اراده قصور نموده و به همين
ل و اراده و فعل يق مي از مصاديکارين نوع بي، ايکاريمه بيقانون ب) ٢(استناد ماده  به

  .گردد  مي خارجيکاريمه بيکارگر بوده و از شمول ب
ن اداره کل در پاسخ به استعالم استان ي ا١٦/١١/١٣٩٢ ـ ٢٠١١٤٥ نامه شماره  ـ٢

 ٢٢/٤/١٣٧٣ ـ١٩٤٢٢العمل شماره  دستور١ بوده که متن نامه منبعث از بند يخراسان رضو
ا ي که قصور يدر موارد: دارد  ميباشد که اشعار  مييکاريمه بي قانون بيه اجراي رووحدت

 کارگر در مراجع حل اختالف قانون کار احراز يف محوله از سوير در انجام وظايتقص
الزم .  گردند برخورداريکاريمه بي بيايمزا  توانند ازيل کارگران نمين قبيده باشد، ايگرد

نکه اغلب کارگران يت به اي کشور و با عنايت اقتصاديح است با توجه به وضعيبه توض
  کاري عالي آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورايافتيکشور حقوق در

مه ي بين مبلغ مقرري، بنابر ايکاريمه بي قانون ب٧ماده ) ب(باشد و به استناد بند  مي
ت يبا عنا.  کار باشدي عالي کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراتواند ي نميکاريب

 و يکاريمه بير بي بگي توسط مقرريافتي درين مبلغ مقرري بينکه  تفاوت قابل توجهيبه ا
کاران مشمول قانون يب] ليتما [ي کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگيافتيحقوق در

لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور . ر استشتي نسبت به کارگران شاغل بيکاريمه بيب
ل و اراده و عمداً مرتکب يمختلف و با مهاي  ن احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانهيا

مه ين افراد به طرف بي شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و اياقدامات
 و يغال، موجب تن پرورت ضد اشتين امر ضمن داشتن ماهيدا کرده و اي سوق پيکاريب

  ".  گردديکاريصندوق ب ت المال و منابعيسوء استفاده از ب
وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير رأر به صدويت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
   هيأت عمومييرأ

ن قانون، مرجع ي ايي اجرانامه آيين ٨و ماده  يکاريمه بيقانون ب ٤بر اساس ماده 
اداره تعاون، ( ي، واحد کار و امور اجتماعيکاري بودن بيراراديا غي يص و احراز اراديتشخ

 يأت عمومي ه٧/٣/١٣٩٨ ـ ١٠١٩ شماره ي رأيمحل است و بر مبنا) يکار و رفاه اجتماع
ل قصور کارگر در انجام ي کارفرما به دلي فسخ قرارداد کار از سوي، تلقّيوان عدالت اداريد

 ي از ترک ارادي کارگاه به عنوان مصداقيانضباطهاي  نامه آيينا نقض يف محوله و يوظا
اتب بنا بر مر. اعالم شده است يکاريمه بيقانون ب ٢ر با حکم مقرر در ماده يخدمت، مغا

 يکاريمه بيت از مشاغل و بيرکل حماي مد١٦/٢/١٣٩٣ ـ ٢٠١١٤٥فوق، مفاد نامه شماره 
قانون  ٢٧صالح موضوع ماده ي که بر اساس آن مراجع ذيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

هاي   کار و انجمني اسالميص و حل اختالف با موافقت شورايتشخهاي  أتيشامل هکار 
ن و موارد فوق به عنوان ييق تعي و مصادي نظميراز قصور و ب، به عنوان مرجع احيصنف
 و يکاريمه بيقانون ب ٤ و ٢ شده اند، با احکام مقرر در مواد ي تلقّيق ترک خدمت اراديمصاد

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند رت دارد و مستند به ي قانون مذکور مغايي اجرانامه آيين ٨ماده 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  ي عدالت ادارواني دين دادرسييالت و آيتشک

                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢١٧٢شماره

  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 

 ـ ١١٧٨ نامه شماره ١بندابطال «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٦
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ايوان شهرداري ١١/٢/١٣٩٨

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

  ٩٨٠٢١٧٢: شماره پرونده   ١٢١٦: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي علي غالمي:شاكي
   شهرداري ايوان١١/٢/١٣٩٨ـ١١٧٨ نامه شماره ١ ابطال بند:موضوع شکايت و خواسته

 ـ ١١٧٨ نامه شماره ١ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که شهرداري ايوان١١/٢/١٣٩٨

فاضالب، برق و گاز جهت واگذاري انشعاب رساند که ادارات آب و  به استحضار مي  " 
به متقاضيان مبادرت به استعالم از شهرداري در خصوص وضعيت استقرار ملک در 

اخيراً شهردار ايوان با ابالغ نامه شماره . نمايند محدوده قانوني يا خارج از محدوده شهر مي
 به استعالمات  آن، پاسخ گويي١ به واحد فني و شهرسازي، در بند ١١/٢/١٣٩٨ ـ ١١٧٨

اند و بدين وسيله از  کننده انشعابات را منوط به داشتن پروانه ساختماني کرده ادارات واگذار
اين . نمايند پاسخ گويي به استعالم در مورد متقاضيان فاقد پروانه ساختماني خودداري مي

  :باشد اقدام شهرداري به استناد موارد مطروحه ذيل فاقد وجاهت قانوني مي
 قانون منع فروش و واگذاري اراضي ٨هرداري براي توجيه اقدام خود به ماده ـ ش١ 

 مجلس شوراي اسالمي استناد ٦/٨/١٣٨١فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن مصوب 
زيرا مخاطب اين مـاده . نمايد در حالي که استناد به اين ماده فاقد وجاهت قانوني است مي

تلفن و نظاير  کننده خـدمات آب، برق، گاز،  تأمينيها و شرکت مؤسسات ها، کليه سازمان
باشد تا با استناد به آن از  کننده خدمات ذکر شده نمي  تأمينباشد و شهرداري آن مي

  . پاسخ گويي به استعالم خودداري کند
کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز  ـ قانون مجازات استفاده٢ 

 شوراي نگهبان هم رسيده است  تأييداي اسالمي که به مجلس شور١٠/٣/١٣٩٦مصوب 
برقراري انشعابات موقت و غيردايم براي ساخت و سازهاي غيرمجاز را تا تعيين تکليف از 

هاي  دستگاه:  اين قانون آمده است٤در ماده . صالح مجاز شمرده است سوي مراجع ذي
هاي غيردايم خدمات  بتوانند نسبت به برقراري انشعا مسئول موضوع اين قانون مي

عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تکليف قانوني از سوي مراجع 
نامه اجرايي همين قانون که در تاريخ   آيين٥همچنين ماده . صالح اقدام نمايند ذي
 به تصويب هيأت وزيران رسيده است برقراري انشعابات براي مستحدثات ٢٨/٥/١٣٩٧

همان . ز يا پروانه احداث يا گواهي عدم خالف يا پايان کار را مجاز شمرده استفاقد مجو
  .  دستور شهردار در تضاد آشکار با اين ماده قانوني استشود ميطور که مالحظه 

 به شماره ٧٣/١٠اي مشابه به کالسه  ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده٣ 
ون شهرسازي و معماري شهرداري تهران را که صدور  بخشنامه معا٨/١٠/١٣٧٥ ـ ٢٠٨دانامه 

مجوز براي حفاري به منظور انشعابات آب و گاز و غيره را منوط به ارائه پايان کار يا مفاصا 
در رأي هيأت عمومي ديوان . حساب عوارض شهرداري توسط مالک دانسته باطل نموده است

ري به منظور استفاده از انشعاب آب، عدم موافقت با صدور جواز حفا: عدالت اداري آمده است
گاز و غيره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعاي شهرداري که متضمن محروميت اشخاص از 

باشد خالف قانون  حقوق مکتسبه قانوني در خصوص برخورداري از امکانات رفاهي ضروري مي
 نامه شماره ١ند لذا باعنايت به جميع موارد مطروحه فوق ابطال ب. گردد تشخيص و ابطال مي

  " .  شهرداري ايوان مورد استدعاست١١/٢/١٣٩٨ ـ ١١٧٨
  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  واحد فني و شهرسازي ـ سالم عليکم  " 
احتراماً با عنايت به لزوم هماهنگي الزم شايسته است از تاريخ ابالغ اين نامه نسبت 

رغير اين صورت و عدم توجه مسئوليت و عواقب به رعايت موارد ذيل اقدام الزم معمول د
: ناشي از آن متوجه کارکنان آن واحد بوده و مطابق با قوانين و مقررات اقدام خواهد شد
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آب ـ (کننده انشعابات خدماتي شامل  ـ عدم پاسخ گويي به استعالمات  ادارات واگذار١
ه فاقد پروانه در خصوص داخل محدوده بودن براي تمامي مراجعين ک) برق ـ گاز

  " . ساختماني باشند
 ١٣/٦/١٣٩٨ـ ٦٢٠٧  در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار ايوان به موجب اليحه شماره 

  :توضيح داده است که
شهرداري عالوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر، در خصوص   " 

ساز غيرمجاز، حريم شهر نيز وظايف مشابهي دارد از جمله جلوگيري از ساخت و 
دليل . ها است غيراصولي و غيراستاندارد در محدوده حريم شهرها بر عهده شهرداري

وسواسي که براي ساخت و ساز در حريم شهرها وجود دارد، رعايت توازن شهرها در آينده 
ها در حريم شهر است، بنابراين از آنجا پاي حقوق  ها و جنگل و حفظ اراضي کشاورزي، باغ

يز در ميان است و خود شهروندان بايد به عنوان ناظري بر رعايت اين مقررات شهروندان ن
ها به عنوان مالک  با توجه به طرح تفصيلي شهر ايوان قانون شهرداري. نظارت کنند

کنندگان غيرمجاز آب،  قانون مجازات استفاده. کننده براي دريافت انشعابات است تعيين
اند اجازه صدور مجوز از  ض شهرداري را پرداخت نکردهبرق و گاز صراحتاً امالکي که عوار

  . سوي شهرداري براي نصب انشعابات را ندارند
ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن ٢  ماده 

هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دفاتر اسناد رسمي و کليه  به شرکت
هاي دولتي و غيردولتي  ها، نهادها و دستگاه کننده زمين اعم از سازمان ذارمراجع قانوني واگ

هاي تعاوني مسکن و  موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شرکت
اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالمانع بودن احداث واحدهاي مسکوني در اراضي مورد 

ين شده در اين قانون استعالم و پيوست مـدارک نظر را طبق مـواد آتي از مـراجع تعي
ـ کاربري، ضوابط ٣ماده . باشد سال از تاريخ صدور مي اعتبار اين گواهي حداکثر دو. نمايند

هاي  ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسکن به شرکت
شهرها، بايد از طريق ) يقانون(تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده 

هاي مصوب توسعه شهري به طور کتبي اعالم و گواهي  شهرداري مربوط و بر اساس طرح
هاي تعاوني مسکن و  ـ هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شرکت٤ماده . شده باشد

شهرها اعم از داخل ) قانوني(اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسکن در خارج محدوده 
هايي که   خارج از حريم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرکو يا

  . باشد ممنوع مي. شوند هاي مصوب احداث شده يا مي طبق مقررات و بر اساس طرح
 ٢٢رساند شاکي در جاده گاوسوار واقع در ضلع جنوبي خيابان   به استحضار مي

زي و همچنين طرح تفصيلي بهمن شهر ايوان بدون رعايت ضوابط و مقررات شهرسا
بديهي است کنترل و نظارت بر احداث . نسبت به ساخت و ساز غيرمجاز اقدام نموده است

ها گذاشته شده و وظيفه  هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداري
ها صدور پروانه   قانون شهرداري١٠٠ و ماده ٥٥ ماده ٢٤ها با رعايت مقررات بند  شهرداري
هاي  ها در جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني، ساختمان ي است اما شهرداريساختمان

 قانون ١٠٠بدون پروانه در محدوده شهر نيز مجوزهاي قانوني دارد که در ماده 
 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد ٨حسب ماده . ها مقرر شده است شهرداري

وني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و هاي تعا کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت
و  مؤسسات کليه سازمانها،«: دارد  مجلس شوراي اسالمي مقرر مي١٣٨١حقوقي مصوب 

کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظاير آن مکلفند خطوط و   تأمينهاي شرکت
ها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه  انشعاب به ساختمان

نه معتبر ساختماني، گواهي عدم خالف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده پروا
توسط مرجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاريخ مدارک مذکور در قراردادهاي 

واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي .  و واگذار نمايد تأمينواگذاري،
 به طور غيرمجاز و بـرخالف ضوابط و مقررات مسکوني و صنفي و هرگونه بنايي که

  قانون١٠٣و همچنين مـاده » باشد هاي مصوب احـداث شود، ممنـوع مي اجـرايي طرح
دولتي و خصوصي تکليف کرده است قبل از  مؤسسات ها و شهرداري براي کليه وزارتخانه

را بنمايند و ات رعايت نقشه جامع شهرسازي  تأسيساحداث شبکه تلفن، برق و آب و ساير
 قانون ١٠٠از طرفي ماده . قبل از اقدامات بايد موافقت کتبي شهرداري را اخذ نمايند

مارالذکر، مالکين اراضي و امالک واقع در محدوده شهر و حريم آن را قبل از هرگونه اقدام 
  . عمراني مکلف به اخذ پروانه از شهرداري نموده است

که متولي رعايت اصول شهرسازي ومعماري در ها    با در نظر گرفتن نقش شهرداري
کننده آب، برق،   تأمينهاي محدوده و حريم شهرها هستند و بدون لحاظ تکليف شرکت

 مبني بر استعالم از شهرداري، واگذاري انشعابات بدون اخذ استعالم و نداشتن ...گاز و
 صدور غمر عليانه  متأسفاما. باشد پروانه ساخت از شهرداري، خالف مقررات مي

هاي خدمات رسان  صالح و جلسات متعدد با دستگاه هاي  متعدد از مراجع ذي بخشنامه
گردد با اخذ تعهدنامه محضري نسبت به ارائه خدمات به مالکين و متخلفين  مشاهده مي

ـ ٣١٦٣٦/٤/٢٣که در اين زمينه نامه شماره . گردد ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدام مي
هنگي امور عمراني استانداري ايالم به پيوست جهت استحضار به  معاونت هما١٨/٨/١٣٩٣

 و تبصره ٢ها و ماده   قانون شهرداري١٠١ و ١٠٠با استناد به مواد . گردد حضور تقديم مي
 قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعيين آنها صدور ٣ ماده ٥

الذکر در حريم شهرها جزو   درمواد فوقپروانه ساختماني و ديگر مجوزهاي قانوني مذکور
ها براي جلوگيري   و به تبع آن نظارت و کنترل شهرداريشود ميها تلقي  وظايف شهرداري

. از ساخت و ساز غيرمجاز يا غيراصول و غيراستاندارد در اين محدوده ضروري است
نده، حفظ قانونگذار با توجه به اهميت حفظ اراضي الزم و متناسب موزون شهرها در آي

ها را در اولويت قرار داده و هرگونه استفاده براي احداث  ها و جنگل اراضي کشاورزي، باغ
هاي  ات را صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنين مطابق طرح تأسيسساختمان يا

 قانون تعاريف و ٥هاي مذکور طبق ماده  طرح.  دانسته استپذير امکانجامع و هادي 
 شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد  تأسيسروستا و با عنايت به قانونمحدوده شهر و 

ها در واقع  شهرداري. توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين و تصويب شود
هستند و صرفاً اختيار تدقيق آنها به طوري که قابليت شناسايي و  مجري مصوبات اين شورا

در واقع هرگونه . ها داده شده است ه شهرداريپياده کردن بر روي زمين را داشته باشد، ب
تغيير کاربري و اقدامات مربوط در خصوص حريم شهرها منوط به موافقت شوراي شهر و 

  . ها اخذ شود شهرداري هاست و اين موافقت بايد قبل از اجراي عمليات اجرايي از شهرداري
 ارائه خدمات رويه در سطح شهرها و طور که مستحضريد ساخت و سازهاي بي همان

جلوگيري شود چرا که ) از جمله گاز، آب و برق(هاي فاقد پروانه  زيرساختي به ساختمان
رويه ساخت و ساز و چهره نامناسب در حاشيه شهر  در اين صورت شاهد افزايش بي

انه همزمان با اشباع شدن شهرها از ساخت و سازها، افراد سودجو از نياز  متأسف.شويم مي
اند وگروهي از  تفاده و اقدام به ساخت و ساز در حريم و حاشيه شهرها کردهبازار سوء اس

در . کنند ها را خريداري مي اقشار کم درآمد جامعه که نيازمند مسکن هستند نيز اين خانه
هايي در اختيار دارند که موقعيت آنها در داخل حريم شهر  اين ميان تعدادي نيز زمين

م صدور پروانه ساخت براي اين زمين مطلع هستند، براي است و از آنجا که نسبت به عد
هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در خارج از بافت . کنند فروش آنها زير قيمت بازار اقدام مي

 قانون حفظ کاربري ممنوع ١ ماده ١و حريم شهر بدون اخذ مجوز از کميسيون تبصره 
. شوند حفظ کاربري محکوم مي قانون ١٠ و ٣بوده و مرتکبين به مجازات مقرر در ماده
يي مانند آب، برق، گاز و تلفن از  زيربناات تأسيسصدور هرگونه مجوز و واگذاري خدمات و

النهايت باعنايت . ها ضروري است سوي ادارات ذيربط ممنوع است و استعالم از شهرداري
دعا الذکر تقاضاي رد خواسته خواهان و صدور رأي شايسته است به مطالب معنونه فوق

  ". شود مي
 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و  جازات استفادهقانون م ٤مطابق ماده 
نامه اجرايي همين قانون مصوب   آيين٥ و همچنين ماده ١٠/٣/١٣٩٦ مصوبگاز 
هاي غيردايم و   هيأت وزيران، تحت شرايط و ضوابط خاص برقراري انشعاب٢٨/٥/١٣٩٧

جع ذيربط مجاز موقت براي ساخت و سازهاي غيرمجاز تا تعيين تکليف از سوي مرا
عنه به  نظر به اينکه عدم پاسخ گويي شهرداري به موجب نامه معترض. شمرده شده است

کننده انشعابات خدماتي شامل آب، برق، گاز در داخل محدوده  هاي ادارات واگذار استعالم
عنه   نامه معترض١الذکر است، بر همين اساس بند  شهر، مخالف حکم قانون به شرح فوق

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ قانون و خارج از اختيار شهرداري وضع شده و مستند به بند مغاير با
  . / شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
   ـ مرتضي علي اشراقيداريمعاون قضايي ديوان عدالت ا

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٠٥٣شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 هاي اري به شماره دادنامهيك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اد

:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٢٢ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢١٧
هاي استان يزد،   شهرداري١٣٩٤از شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال ) ٢(ابطال بند «

هاي استان    شهرداري١٣٩٣ شرايط اختصاصي آگهي استخدامي سال ٦ابطال بند
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 ١٣٩٤شرايط اختصاصي آگهي آزمون استخدام پيماني سال خوزستان، ابطال قسمتي از 
 شهرداري شهرستان ١٣٩٤ آگهي استخدام سال ٤هاي استان يزد، ابطال بند  شهرداري

هاي  شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري) ب( از قسمت ٢اهواز، ابطال بند
مبني بر عدم ارائه  مبني بر الزام به اخذ تعهد رسمي ١٣٩٤استان كرمانشاه در سال 

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

  
  ١٢٢٢ الي ١٢١٧: شماره دادنامه       ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   ٩٨٠٣٠٥٣، ٩٨٠٤٠٥٩، ٩٨٠٤٢٨٠، ٩٩٠٠٨٩٤، ٩٩٠٠٨٩٥، ٩٩٠٠٩٩٢: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 آقايان حسين سعيدي، ميالد سعدوني، ابراهيم دهقاني تفتي، محمد بريحي، :شاكي

  ناجي عنافجه، رشيدالدين صمدزاده
از شرايط اختصاصي آگهي ) ٢( الف ـ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  هاي استان يزد  شهرداري١٣٩٤استخدام سال 
هاي   شهرداري١٣٩٣ شرايط اختصاصي آگهي استخدامي سال ٦ ب ـ ابطال بند 

  استان خوزستان
 ١٣٩٤ ج ـ ابطال قسمتي از شرايط اختصاصي آگهي آزمون استخدام پيماني سال 

  هاي استان يزد  شهرداري
   شهرداري شهرستان اهواز١٣٩٤ آگهي استخدام سال ٤ د ـ ابطال بند 

شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني ) ب( از قسمت ٢ هـ ـ ابطال بند 
  ١٣٩٤هاي استان کرمانشاه در سال  شهرداري

ابطال شرح اخذ تعهد هاي جداگانه   شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار
محضري براي عدم ارائه درخواست انتقال و ماموريت از معرفي نامه و آگهي استخدامي، 

اند و در جهت تبيين  را خواستار شدهستون موضوع شکايت و خواسته ذکر شده در 
  :اند که خواسته اعالم کرده

هاي کشور به موجب ماده واحده اليحه قانون شمول قانون  استخدام در شهرداري" 
) غير از شهرداري پايتخت(هاي سراسر کشور  استخدام کشوري درباره کارکنان شهرداري

تابعه و مؤسسات ها و  نقالب کليه مستخدمين شهرداري شوراي ا١٩/٨/١٣٥٨مصوب 
باشند و شرايط  هاي کشور مشمول قانون استخدام کشوري مي وابسته و اتحاديه شهرداري

 قانون استخدام کشوري به موجب ٦استخدام مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده 
 مبني بر ارائه تعهد نامه استخدام پيماني، شرطي مصوبه هيأت وزيران است که در آيين

نامه محضري جهت خودداري از تقاضاي مأموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با 
باشد،  مأموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط مي
 ماده ١بنابراين مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 

 ١٣٩٣ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ه  و ماد١٢
شاکيان به ماده واحده اليحه قانوني شمول قانون استخدام کشوري درباره . شود ميابطال 

استناد نموده که نتيجتاً ) غير از شهرداري پايتخت(هاي سراسر کشور  کارکنان شهرداري
  " . گردد نامه استخدام پيماني مي ها از آيين رداريمنجر به تبعيت مستخدمين پيماني شه

  :  متن مقرره مورد  اعتراض به شرح زير است
 روز کاري پس از اعالم ١٠پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداکثر ظرف مدت   " 

از طريق سايت مربوطه نسبت به ارائه مدارک ) يا شهرداري کالن شهر(رسمي استانداري 
 سال مبني بر عدم هرگونه انتقال و ٧ و ارائه تعهد محضري براي الزم و تکميل پرونده

هاي اجرايي ديگر اقدام  هاي وابسته و نيز دستگاه ها و سازمان ماموريت به ساير شهرداري
عدم مراجعه و ارائه مدارک الزم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام . نمايند

  " . تلقي خواهد شد
هاي شکايت به موجب لوايح جداگانه مضبوط در  يات مذکور، طرف  در پاسخ به شکا

  :اند که قدر مشترک آنها به قرار زير است هر پرونده توضيحاتي داده
هاي کشور مصوب  نامه استخدامي کارکنان شهرداري  آيين٩٢ـ به استناد ماده ١  " 

ـدمـان ثابت و انتقال و مـاموريت مستخ«دارد   هيأت وزيران کـه اشعار مي١٥/٨/١٣٨١
هاي اجرايي و بالعکس با  دستگاه هاي وابستـه به سايـر رسمي شهرداري و سـازمـان

) الف(همچنين بند » هاي ياد شده مجاز است درخواست کتبي مستخدم و موافقت دستگاه
دولتي مشمول  مؤسسات ها و ماده واحده اليحه قانون نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه

انتقال مستخدمين «دارد   که اشعار مي١٣٥٩ مصوب سال ...کشوري بهقانون استخدام 
دولتي مستثني شده از  مؤسسات ها و رسمي مشمول قانون استخدام کشوري به شرکت

قانون مزبور و شهرداري تهران با تقاضاي دستگاه اجرايي متقاضي و رضايت مستخدم و 
باشد و با اين گونه   ميه دولتي متبوع مستخدم مجاز مؤسسموافقت وزارتخانه يا

لذا فارغ از » . قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد١٤٤مستخدمين طبق مقررات ماده 

تواند در صورت نياز به خدمات آنان و  سپردن هرگونه تعهد مستخدمين دستگاه  مبدا مي
  .  نيروي جايگزين با درخواست انتقال آنان موافقت ننمايد تأمينعدم

 با ١٣٦٨نامه استخدام پيماني مصوب سال   آيين٨ه تبصره ذيل ماده ـ با عنايت ب٢ 
کليه ضوابط و مقررات اداري و استخدامي مربوط به «دارد  اصالحات بعدي که اشعار مي

کارکنان » باشد مستخدمين رسمي در مورد مستخدمين پيماني نيز مالک عمل مي
  ". باشد ها مي استخدامي شهردارينامه   آيين٩٢پيماني همانند کارکنان رسمي تابع ماده 

 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
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
قـانون استخـدام ماده واحـده اليحـه قـانوني شمول  بـا توجـه به اينکه به مـوجب

هاي سراسر کشور مصوب  درباره کارکنان شهرداري) غير از شهرداري پايتخت (کشوري
تابعه و وابسته و مؤسسات شهرداريها و  مستخدمين  شوراي انقالب، کليه١٩/٧/١٣٥٨

باشند و شرايط استخدام   مينون استخدام کشوريقاهاي کشور مشمول  اتحاديه شهرداري
 موکول به تصويب قانون استخدام کشوري ٦مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده 

 شرطي ١٣٦٨نامه استخدام پيماني مصوب سال  مصوبه هيأت وزيران شده است و در آيين
ال وجود ندارد مبني بر ارائه تعهد نامه محضري جهت خودداري از تقاضاي مأموريت و انتق

و موافقت با مأموريت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در موضوع مشابه طي دادنامه شماره  باشد و مي

اي را مغاير با قانون دانسته و آن را ابطال کرده است،   چنين مقرره٢/٧/١٣٩٨ـ ١٣٢٩
هاي مورد شکايت به شرح مندرج در گردش کار و ستون خواسته نيز به تبعيت  رهبنابراين مقر

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند از رأي هيأت عمومي و به علت مغايرت با قانون مستند به 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

                هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                    
   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٠٧٥٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنا رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

 مصوبه شماره ٢ابطال ماده«:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٢٧
جهت درج در روزنامه رسمي به »  هيأت وزيران١٢/٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩

  . گردد پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت    عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٠٧٥٤: شماره پرونده   ١٢٢٧: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي جواد کوخائي:شاكي

هـ ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩ مصوبه شماره ٢ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
 قانون الحاق موادي به ٢٦ ماده ١نامه اجرايي تبصره بند  آيين( هيأت وزيران ١٢/٢/١٣٩٥

  )٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩ مصوبه شماره ٢ابطال مادهموجب دادخواستي   شاکي به:گردش کار ه

قانون الحاق موادي  ٢٦ ماده ١نامه اجرايي تبصره بند  آيين( هيأت  وزيران ١٢/٢/١٣٩٥ ـ
را خواستار شده و در جهت تبيين ) ٢به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

  :خواسته اعالم کرده است که
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٢٦ ماده ١رساند که در بند  به استحضار مي  " 

هاي اجرايي در موارد  دولتي و ساير دستگاهمؤسسات ها،  دارد که وزارتخانه دولت اعالم مي
هاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي  استفاده از بودجه عمومي دولت مکلفند صورت

در چهارچوب ) تدوين شده توسط سازمان حسابرسي(حسابداري بخش عمومي کشور 
تهيه ) بر مبناي حسابداري تعهدي(هاي حسابداري وزارت امور اقتصاد دارايي  دستورالعمل

هاي اجرايي موظفند در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت نسبت به   اهدستگ. نمايند
هاي مالي بر اساس استانداردهاي بخش عمومي کشور اقدام نمايند و در تبصره  ارائه صورت

نامه ماده مـذکور به تصويب هيأت دولت خـواهد  ذيل آن ذکر گرديده است که آيين
دولت ذکر شده   هيأت١٢/٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥٩٩ مصوبـه شماره ٢در ماده . رسيد

 موظفند رويدادهاي مالي مربوط به منابع ١٣٩٥ها از ابتداي سال  است شهرداري
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اي خود را عالوه بر منابع بودجه عمومي دولت را بر اساس استانداردهاي بخش  غيربودجه
ه اين در حالي است ک. عمومي با هماهنگي خزانه داري کل کشور شناسايي نمايند

بايستي در ) ها شهرداري(هاي اجرايي  قانونگذار به صراحت در خصوص اينکه صرفاً دستگاه
صورت استفاده از بودجه عمومي دولت نسبت به اجراي استانداردهاي بخش عمومي و 

هاي مالي بر اساس آن اقدام نمايند اشاره نموده است و به استناد ماده  شناسايي صورت
ها وزارت کشور موظف است دستورالعمل حسابداري اعم از  رينامه مالي شهردا  آيين٤٢

 ٢لذا با توجه به صراحت مغايرت ماده . ها ابالغ نمايد نقدي يا تعهدي بودن را به شهرداري
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استدعا دارم ٢٦مصوبه مذکور با صدر ماده 

ها  هاي اجرايي از جمله شهرداري ستگاه مذکور با محدود نمودن د٢نسبت به ابطال ماده 
  " . در موارد عدم استفاده از بودجه عمومي دولت دستور اقدام فرماييد

  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ٢٦ ماده ١نامه اجراي تبصره بند  آيين" 

  از مقررات مالي
  )ي اجراي کامل حسابداري تعهديبند نحوه و زمان (٢ دولت 

ها از ابتداي سال  و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريمؤسسات ـ ٢ماده
اي خود را عالوه بر منابع   موظفند رويدادهاي مالي مربوط به منابع غيربودجه١٣٩٥

) ي(بودجه عمومي دولت، بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي منطبق با بند 
 اساسنامه سازمان حسابرسي، با هماهنگي معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل ٧ ماده

  " . کشور شناسايي نمايند
 در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که١١/١٠/١٣٩٨ـ ١٣١٠٤٧/٣٩٦٣٢
ال نسخه دوم دادخواست  مـوضوع ارس٢٦/٣/١٣٩٨بازگشت به ابالغيه مـورخ   " 

 ١٢/٢/١٣٩٥هـ ـ ٥٢٥٣٤ت/١٥١٩٩ابطال مصوبه شماره  آقاي جواد کوخائي به خواستـه
 قانون الحاق موادي به قانون ٢٦ ماده ١نامه اجرايي تبصره بند  موضوع آيين(هيأت وزيران 

 ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٣٦که طي پرونده شماره ) ٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
 در دست رسيدگي قرار دارد، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره ٩٨٠٠٧٥٤وکالسه 
ـ ٩٨٤٧٦/٥٤ سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ١٧/٤/١٣٩٨ـ ١٩٤٦٥١

  :رساند  وزارت امور اقتصادي و دارايي، مراتب ذيل را به استحضار مي١٥/٥/١٣٩٨
و » وع شکايتموض«خواسته مطروحه از سوي شاکي در ستون : ايراد شکلي)   الف

متفاوت بوده و از اين حيث، مردد و نامعين است بدين توضيح که در » شرح دادخواست«
 ٢ستون موضوع شکايت ابطال کل مصوبه خواسته شده و در شرح دادخواست ابطال ماده 

عالوه بر آن در سطر انتهايي دادخواست شاکي . نامه مورد شکايت تقاضا شده است تصويب
هاي   مذکور يا  محدود نمودن دستگاه٢ نسبت به ابطال ماده ...« است چنين عنوان نموده

ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومي دولت، دستور اقدام  اجرايي از جمله شهرداري
 که خواسته مطروحه منجز نبوده بلکه به نحو ترديد و شود ميبنابراين مالحظه . »فرماييد

 قانون آيين دادرسي ٨٤ ماده ٩با استناد به مالک بند غيرقطعي مطرح گرديده که نتيجتاً 
 با اصالحات بعدي ناظر به ٢١/١/١٣٧٩هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  دادگاه
 ٢٥/٣/١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٢٢ماده 

  . رسد شکايت  مطروحه مردد و غيرجزمي به نظر مي
نامه   آيين٢شاکي در دادخواست ارائه شده مدعي مغايرت ماده : يدفاع ماهو)  ب

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٢٦ ماده ١اجرايي تبصره بند 
 قانون در مورد ٢٦ قانون شده است، بدين نحو که حکم ماده ٢٦ با متن ماده ٢دولت 

صرفاً ناظر به مواردي دانسته که از بودجه ها را  نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداري
.  قانون است٢٦نامه مغاير با ماده   آيين٢کنند و نتيجه گرفته که ماده  عمومي استفاده مي

هاي  تهيه و ارائه صورت حساب« قانون مبني بر ٢٦تکليف مقرر در ماده : درحالي که اوالً
 چارچوب دستورالعمل و در» بخش عمومي مالي بر اساس استانداردهـاي حسابداري

در مواردي که نهاد عمومي غيردولتي از بودجه » حسابداري وزارت امور اقتصادي و داراي
 قانون مقرر ٢٦نامه و کامالً منطبق با ماده   آيين١کند، در ماده  عمومي دولت استفاده مي

ليف نامه مورد شکايت متفاوت و مجزا از تک  آيين٢گرديده است و تکليف مقرر در ماده 
و نهادهاي مؤسسات نامه   آيين٢چرا که در ماده .  قانون است٢٦قانوني مندرج در ماده 

شناسايي رويـدادهاي مالي مربـوط به «ها موظف به  عمومي غيردولتي از جمله شهرداري
اند و  شده» اي خود بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومـي منابع غيربودجه

 و ٢ قانون تنظيم مقررات مالي ٢٦ جنس تکليف مقرر در ماده گردد چنان که مالحظه مي
بنابراين . نامه مورد شکايت متفاوت است  آيين٢نامه، با جنس ماده   آيين١به تبع آن ماده 

متفاوت  ) نامه  آيين٢ماده (و مقرره )  قانون تنظيم٢ماده (و از آنجا که حکم مقرر در قانون 
و به فرض اينکه حکم : ثانياً.  با هم موضوعاً منتفي استاست، ادعاي تعارض و مغايرت آنها

و تکيف مقرر در قانون با تکليف مندرج در مقرره مورد شکايت از يک جنس دانسته شود، 

توان تعارض ميان حکم قانون و مقرره را نتيجه گرفت و به تبع  از اين امر به هيچ وجه نمي
 صرفاً حاوي تکليف ٢ قانون تنظيم ٢٦اده آن ابطال مصوبه دولت را خواستار شد چرا که م

کنند و  هاي اجرايي در مواردي است که از بودجه عمومي دولت استفاده مي ساير دستگاه
کنند  هاي عمومي غيردولتي از بودجه دولتي استفاده نمي نسبت به مواردي که دستگاه

 قانون ٢٦ماده به عبارت ديگر متن .  حکمي اعم از تکليف يا منع نيستگونه هيچمتضمن 
 به هيچ وجه متضمن منع و عدم جواز ايجاد تکليف براي نهادهاي عمومي ٢تنظيم 

کنند نيست بر همين اساس هيأت  غيردولتي در مواردي که از بودجه دولتي استفاده نمي
وزيران با استفاده از ساير تجويزها و بلکه تکاليف قانوني، مبادرت به وضع حکم مندرج در 

و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله  مؤسسات نامه مبني بر تکليف  آيين٢ماده 
اي خود بر اساس  شناسايي رويدادهاي مالي مربوط به منابع غيربودجه«ها به  شهرداري

از جمله اين تجويزات و تکاليف . نموده است» استانداردهاي حسابداري بخش عمومي
 مجلس ١٣٦٦مـان حسابـرسي مصوب  اساسنامه ساز٧مـاده ) ز(توان به بند  قانوني مي

توسعه   قانون برنامه ششم٨مـاده ) ب( جزء ٢و بند ) الف( جزء ٢شـوراي اسالمي و بند 
 مجلس شوراي اسالمي اشاره نمود که به موجب آن دولت موظف شده ١٣٩٥مصوب 

ارتقاي نظام نظارت از طريق اصالح سامانه مالي و حسابداري بخش «است تا نسبت به 
هاي مالي تلفيقي در  و همچنين تهيه صورت» و گزارشگري مالي بخش عموميعمومي 

  . سطح بخش عمومي اقدام نمايد
 گونه هيچنامه مورد شکايت،   تصويب٢ نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينکه ماده 

نداشته و ساير تجويزها ) ٢( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٢٦مغايرتي با ماده 
اليف قانوني که بدان اشاره شد متضمن جواز و تکليف دولت به وضع حکم مندرج در و تک

نامه مورد شکايت بوده و لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شکايت مطروحه   آيين٢ماده 
  " . باشد مورد درخواست مي

 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و عدال

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

  رأي هيأت عمومي
قانون تنظيم بخشي از مقررات  قانون الحاق برخي مواد به ٢٦ ماده ١بر اساس بند 

هاي اجرايي  دولتي و ساير دستگاهمؤسسات ها،  هوزارتخان «١٣٩٣ مصوب سال ٢مالي دولت 
هاي مالي خود را بر اساس  در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مکلّفند صورت

در ) تدوين شده توسط سازمان حسابرسي(استانداردهاي حسابداري بخش عمومي کشور 
) داري تعهديبر مبناي حساب(هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي  چهارچوب دستورالعمل

 ١نامه اجرايي تبصره بند   آيين٢نظر به اينکه بر مبناي حکم مقرر در ماده » .تهيه نمايند
، حکم مقرر ٢قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ٢٦ماده 

ها به تهيه  هاي اجـرايي از جمله شهرداري در بند قانوني فوق مبني بر تکليف دستگاه
حسابداري بخش عمومي کشور، به منابع  هاي مـالي خود بر اسـاس استانداردهاي صورت

نامه مذکور   آيين٢ها نيز تسري داده شده، لذا حکم مقرر در ماده  اي شهرداري غيربودجه
قانون تشکيالت و  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند خالف قانون و خارج از اختيار است و مستند به 

  . شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال   عدالت اداريآيين دادرسي ديوان
                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٣/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠١٠٧٢شماره
  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 
 از قسمت امتيازات و ٢ابطال بند«:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٢٨

جهت درج در » هاي اجرايي  دفترچه سومين آزمون استخدامي دستگاههاي قانوني سهميه
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠١٠٧٢: شماره پرونده    ١٢٢٨: شماره دادنامه   ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  مي ديوان عدالت اداري هيأت عمو:مرجع رسيدگي

   آقاي محمدحسين داوري:شاكي
هاي قانوني   از قسمت امتيازات و سهميه٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  هاي اجرايي دفترچه سومين آزمون استخدامي دستگاه
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 از قسمت امتيازات و ٢ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 را خواستار شده هاي اجرايي  آزمون استخدامي دستگاههاي قانوني دفترچه سومين سهميه

  :و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
هاي دفترچه سومين آزمون   از امتيازات و سهميه٢بند : رساند به استحضار مي" 

به نمره مکتسبه «: دارد  مقرر مي١٣٩٥هاي اجرايي کشور آبان ماه  استخدامي دستگاه
ه داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه کارمند ايران باشند صرفاً در کارکنان قراردادي ک

هاي   آزمون به ازاي هر سال سابقه خدمت در هر يک از دستگاه حدنصابصورت کسب
نمره کل و %) ٢٠(و حداکثر تا بيست درصد )  امتياز٢٠٠هر سال (اجرايي دو درصد 

 کتبي و مصاحبه استخدامي آنان هاي آزمون  امتياز در هر يک از حيطه٢٠٠٠حداکثر 
 اصل سوم قانون ٩به موجب بند » .براي معرفي در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد

هاي مادي و  اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه
برد و در معنوي از جمله وظايفي که دولت براي تحقق آن بايد همه امکانات خود را به کار 

دولت مـوظف است با رعـايت نياز جامعه به مشاغل « قانون اساسـي مقرر شده ٢٨اصل 
اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل  گوناگون براي همه افـراد امکان

 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٤١و متأثر از اين اصول ماده » ايجاد نمايد
تخدام و ورود به خدمت مشاغل دولتي را به اين گونه مقرر  اصل کلي در اس٢٥/٧/١٣٨٦

هاي استخدامي افرادي که داوطلب  ورود به خدمت و تعيين صالحيت«نموده است که 
باشند بر اساس مجوزهاي صادره، تشکيالت مصوب و  هاي اجرايي مي استخدام در دستگاه

خواسته قانونگذار استخدام که » گيرد ها انجام مي رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت
 امتياز ٢٠٠٠الکن با اضافه شدن تا . ترين افراد در فضاي رقابتي مدنظر بوده شايسته

العاده به نمره نهايي داوطلبان قراردادي به موجب بند ياد شده ماهيت رقابتي بودن  فوق
 و با اعطاي باشد اين امتحان به کلي از بين رفته و فقط اسماً مسابقه يا آزمون رقابتي مي

با توجه به . العاده و ويژه فقط امکان قبولي نيروهاي قراردادي وجود دارد اين امتياز فوق
موارد ياد شده و نظر به اينکه بنده در آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي کشور آبان 

ي  تأمين دفترچه استخدامي شغل کاردان اقدامات١٣٨٥٥ در شغل محل ١٩٣٥ماه 
 نفر مرد سهميه اين شغل محل بوده، موفق به کسب ١اصفهان که فقط تربيتي زندان 

انه نفر سوم  متأسفام ولي  بوده١٣٨٥٥ام و نفر اول آزمون در شغل محل   امتياز شده٦٦٥٤
 امتياز ويژه به ١٩٣٢در اين شغل محل که نيروهاي قراردادي بوده است با اضافه شدن 

ي بودن به يک باره از رتبه سوم که در قرارداد)  سال و هشت ماه٩( ماه ١١٦موجب 
نمايد   امتياز کسب مي٧٨٢٢رسد و  فضاي رقابتي کسب گرديده بوده است به رتبه اول مي

 ٤١ها و رعايت مراتب شايستگي در ورود به خدمت مصرح در ماده  و ماهيت برابري فرصت
 امتيازات و ٢ به موجب بند ٢٥/٧/١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 

هاي اجرايي کشور  هاي قانوني مندرج در دفترچه سومين آزمون استخدامي دستگاه سهميه
 تضييع گرديده است و نيروي قراردادي قبول شده در فضاي رقابتي موفق ١٣٩٥آبان ماه 

 امتياز گرديده بوده است و اختالف فاحشي با امتياز اينجانب که نفر اول ٥٨٩٠به کسب 
. شود ميالعاده و ويژه موفق به کسب رتبه اول  ا اعطاي امتياز فوقام داشته و ب آزمون بوده

 ١٣٨٥٥الزم به ذکر است در سومين آزمون استخدامي فراگير استخـدامي در شغل محل 
گردد که   مي٧٨٢٢نفر اول آزمـون موفق به کسب ) سهميه مرد(دفترچـه استخدامي 

 ٥٨٩٠امتياز رقابتي ايشان (باشد   امتيازات دفترچه مي٢ امتياز فوق به موجب بند ١٩٣٢
و نفر سوم آزمون ) شاکي(گردد   امتياز مي٦٦٥٤نفر دوم آزمون موفق به کسب ) باشد مي

با عنايت به موارد مطروحه و نظر به اينکه . گردد  امتياز مي٦٤٤٦موفق به کسب 
امي آبان العاده امتياز قراردادي در سومين آزمون استخد مندي رقيب اينجانب از فوق بهره
 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٤١ مخالف نص صريح ماده ١٣٩٥ماه 
باشد و موجب تضييع حق اينجانب گرديده است از آن ديوان   مي٢٥/٧/١٣٨٦

هاي خوانده  خواهشمندم با ابطال بند ياد شده و تعديل امتياز کارمند قراردادي دستگاه
  " . يندشده را ملزم به استخدام پيماني اينجانب نما

  : متن مقرره در مورد اعتراض به شرح زير است
ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادي که داراي شماره شناسه قراردادي از ٢  " 

 آزمون به ازاء هر سال سابقه  حدنصابسامانه کارمند ايران باشند، صرفاً در صورت کسب
و حداکثر تا )  امتياز٢٠٠هر سال (هاي اجرايي، دو درصد  خدمت در هر يک از دستگاه

هاي آزمون  در هر يک از حيطه)  امتياز٢٠٠٠حداکثر (نمره کل %) ٢٠(بيست درصد 
  " . کتبي و مصاحبه استخدامي آنان براي معرفي در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد

 معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، به   در پاسخ به شکايت مذکور،
و رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و  ٢/٥/١٣٩٨ـ ٢١٣٥٩موجب اليحه شماره 

، اليحه شماره ٢٤/٦/١٣٩٨ ـ ٣٣٥٨٧٨استخدامي کشور نيز به موجب اليحه شماره 
 نيروي انساني را ارسال کرده  تأمينريزي و  رئيس امور آمار، برنامه١٦/٦/١٣٩٨ـ ٣٢٥٣٠٤

  :است که به ترتيب و به طور خالصه به شرح زير است

قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در «) ٢٢(سازمان با تجويز ماده   " 
) ١٣٩٥(، صرفاً مجري برگزاري آزمون کتبي استخدامي در سال )١٣٧٣(مصوب » موارد معين

مقرره مورد شکايت . بوده و در تدوين مقررات و شرايط و ضوابط استخدام، نقشي نداشته است
عمومي و تخصصي مـوضوع بخشنامه  ورالعمل نحوه برگزاري آزمون دست٢٨به موجب ماده 

ـاره  مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور   شوراي توسعه١٩/٧/١٣٩٣ ـ ٩٧٥٧/٩٣/٢٠٠شم
ـ ٧٤٣در آگهي آزمون گنجانده شده است و اگرچه هيأت عمومي به موجب دادنامه شماره 

هاي بعدي مفاد  ز رأي مزبور در آگهي مزبور را ابطال کرده است و پس ا٢٨ ماده ٩/٨/١٣٩٦
رأي هيأت عمومي رعايت شده است ولي آگهي آزمون پيش از دادنامه هيأت عمومي تدوين 

  ". شده است و اين امر مورد ابطال ديوان قرار نگرفته است
 با حضور معاونين ديوان ٦/١٠/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ

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

  
  رأي هيأت عمومي

هاي اجرايي، بدون رقابت و  کارکنان قراردادي در دستگاه: اوالً با توجه به اينکه
اعطاي امتياز به آنان : ثانياً. وندش شرکت در آزمون جامع و فراگير کشوري به کارگيري مي

ي و پذير رقابتهاي استخدامي با اصول  هاي مشترک و مصاحبـه در هر مرحله از امتحان
 قانون مديريت خدمات کشوري ٤٤ و ٤١گزيني مصرح در مواد  ها و شايسته برابري فرصت
هاي اجرايي  هامتياز دهي به اين قبيل نيروهاي دستگا: ثالثاً.  مغاير است١٣٨٦مصوب سال 

هاي استخدامي  اند در آزمون هاي اجرايي شده که بدون آزمون سراسري، جذب دستگاه
فراگير موجب تبعيض ميان آنان و ساير داوطلبان خواهد شد که تبعاً موجب از دست 

 قانون اساسي ٣ اصل ٩دادن امکان اشتغال براي سايرين خواهد بود و اين امر مغاير بند 
پيشتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه حکم به ابطال  :رابعاً. باشد مي

 امتيازات و ٢بنابراين با توجه به مراتب فوق بند . امتياز براي نيروهاي قراردادي داده است
هاي اجرايي کشور در  هاي قانوني دفترچه سـومين آزمـون استخـدامي دستگاه سهميه
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  قانون است و مستند به مغايرالذکر   به شرح فوق١٣٩٥سال 

  . شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
                                                    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٩/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٥٣٩شماره
  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 
 تعرفه ناظر به ٤ابطال ماده«:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٢٩

 شوراي اسالمي شهر مرند از ١٣٩٩تعيين كارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» تاريخ تصويب

ـ مهدي    دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٥٣٩ :شماره پرونده   ١٢٢٩ :شماره دادنامه     ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يمي قاسم ابراهيآقا :شاكي
 تعرفه ناظر ٤ و ماده ٣ ماده ٣٣ و ٢٤ يابطال بندها :موضوع شکايت و خواسته

   شهر مرندي اسالمي شورا١٣٩٩عوارض سال ن کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه ييبه تع
 ٣٣ و ٢٤ يابطال بندها ي به موجب دادخواستيمي قاسم ابراهيآقاـ ١: گردش کار

 ن کارمزد عوارض به نرخ روزيي تعرفه ناظر به تع٤ و ماده ١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٣ماده 
 ين عدالت ادارواي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده يب در اجرايخ تصويرا از تار
  . خواستار شده استيوان عدالت اداري ديأت عموميههاي  رت با دادنامهي مغايبه ادعا
  : ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقررهـ ٢
ابقاء شده در هاي   ساختمانياني اعيعوارض صدور پروانه و عوارض ابقا: ٢٤بند  "

 از ينفع مقداريا ذيسبه و مالک  محاي که توسط شهرداري در صورت١٠٠ون ماده يسيکم
مانده درصد يز شده کسر و باقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز و مابقيآن را وار

  .حساب صادر خواهد شدي مفاصاو موقع مراجعه وصول و گواهسازي  مطالبات تناسب
ه ون ماديسيا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمياگر عوارض صدور پروانه : مثال

%) ٢٠(ال ي ر١٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ ١٣٩٨ال باشد و مالک در سال ي ر٥٠٠٠٠٠٠٠ مبلغ ١٠٠
  ه يد و از پرداخت بقياز عوارض مذکور را پرداخت نما
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ه ي پرداخت بقي برا١٣٩٩د و در سال ي نماي خودداري شهرداري عوارض اعالميبده
ل ي به دلمحاسبه و) ١٣٩٩(د کل عوارض به سال مراجعه ي عوارض مراجعه نمايبده

  .محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد% ٨٠، ياز عوارض اعالم% ٢٠پرداخت 
  . نخواهد بود١٠٠ون ماده يسيم آراء کمين بند شامل جراي است ايهيبد ـ 
 در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و ياني اعيعوارض ابقا: ٣٣بند

  .وصول خواهد شد
  ط عوارضيو تقس ينحوه پرداخت نقد: ٤ماده 

 يع در پرداخت نقديق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريبه منظور تشو
ماده صد ابقاء شده اعم از هاي  ه آنها و پروندهيساخت و اصالحهاي  عوارض در پروانه

 عوارض کسب و ها،  بالکنها، ي و انباريم طبقه تجاري، ني و تجاري مسکونيربنايعوارض ز
ر محاسبه و يل زيب تعدي با ضراي مسکوني و پسماند واحدهايض و مايشه سال جاريپ

  .اخذ خواهد شد
  يالت نقديتسه

  ١جدول شماره 
  

  کاهش عوارض% ١٠  عوارض متعلقه در طول سال
  

  ٢جدول 
  

تا چهل روز پس از   شرح
  ابالغ رأي کميسيون

تا شصت روز پس از 
  ابالغ رأي کميسيون

ماده در صورت پرداخت نقدي کل عوارض پرونده 
  صد به همراه جريمه ماده صد به صورت هم زمان

کاهش براي % ٢٠
  عوارض مربوطه

کاهش براي عوارض % ١٥
  مربوطه

هاي ماده صد، مؤدياني که کليه عوارض مربوطه  در محاسبه عوارض ابقاء پرونده: ١تبصره 
ط نمايند  را نقداً پرداخت و جريمه ماده صد را تقسي٢سالهاي ماضي و خارج از جدول شماره 

  . خواهند شدمند بهره ٤  درصد براي عوارض مربوطه قيد شده در ماده ١٠از کاهش 
 هاي نقدي بوده و در صورت پرداخت اقساطي، اين تسهيالت صرفاً مشمول پرداختي) ١

 ي مطالبات شهرداريضمناً در وصول اقساط. ن ماده نخواهد بوديالت ايمشمول تسه
  .ل محاسبه و اخذ خواهد شدي ذيکارمزد برابر فرمول و درصدها

  ط شدهيمبلغ تقس×)تعداد قسط+١(×درصد مربوطه÷٢٤٠٠
  ک سال بدون کارمزدياقساط تا 

  %٢اقساط تا دو سال با کارمزد 
  %٤ش از دو سال با کارمزد ياقساط ب

ند ي را موظف نماي شهردار١٠٠ماده هاي  ونيسيرخانه کميشهردار محترم، دب) ٢
 به اطالع ي به طرق قانونيخ صدور رأي روز پس از تار١٠تا ون را حداکثر يسي کميرأ

  .برساند) يمؤد(مالک 
ضمناً در صورت عدم .  استياخذ چک الزم جهت وصول به موقع اقساط الزام ـ 

سازي  مانده به روز محاسبه و پس از تناسبيشده، باق طي تقسيپرداخت به موقع بده
  .وصول خواهد شد

  . شامل کاهش نخواهد بوديت شهرخدماهاي  نهيم و هزيجرا ـ 
 يص و دستور کتبي و تشخيط مطالبات بنا به درخواست مؤديتقس: ٢تبصره 
  .صورت خواهد گرفتها  ي شهرداري مالنامه آيين ٣٢ت ماده يشهردار با رعا
ا هرگونه يانکار، انجام معامله و ي به هر عنوان جهت پايدر هر صورت مؤد: ٣تبصره 

ط شده را يتقس) يبده(مانده مبالغ ي باقيستي نظر مراجعه کند بامفاصا حساب قطعه مورد
  .ديکجا پرداخت نمايبه صورت 

ط شده قبل از موعد سر ي مانده مطالبات تقسيکجايدر صورت پرداخت : ٤تبصره 
 مانده مطالبات يد و برايقبل از موعد سر رسهاي  ، به مقدار ماهيليتحوهاي  د چکيرس

در . گردد  ميطي زمان تقسي پرداخت نقديقيالت تشويتسهشامل سازي  بعد از تناسب
 وجه چکها، کارمزد کسر يد در پرداخت نقديقبل از سر رسهاي  ضمن به مقدار مانده ماه

  .خواهد شد
.  استيجهت وصول به موقع اقساط الزام) م مصالحه نامهي و تنظيتعهد کتب(اخذ  ـ 

مانده آنها به روز يط شده، باقيضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقس
 در سر يوصول خواهد شد و در صورت عدم وصول بدهسازي  محاسبه و پس از تناسب

هاي  نهي نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به همراه هزييق مراجع قضايد مقرر از طريرس
ه از يکه منجر به صدور اجرائهايي  ه اقدام و در خصوص پروندهير تأدي و مبلغ تأخيدادرس

نه اجرا اخذ ي به عنوان هزي درصد مبلغ بده٥رد يق ثبت اسناد و امالک صورت گيطر
  . "خواهد شد

 ٩٢ ماده يت و خواسته را در اجراي موضوع شکايوان عدالت اداريس ديرئـ ٣  
 يوان عدالت اداري ديأت عمومي به هيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  .ارجاع کرد
وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

نده طرف يوان بدون حضور نماي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
 ير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسيت تشکيشکا

  .مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢ مطابق حکم ماده: الف

اي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال  مقرر شده است در صورتي که مصوبه
بايست مورد رعايت قرار  شود، مفاد رأي هيأت عمومي در تصويب مصوبات بعدي مي

عدد، از جمله آراء اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء مت نظر به. گيرد
 مصوبات ناظر بر اخذ کارمزد ٢٦/٥/١٣٩٥ ـ ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٢٣/١٠/١٣٩٣ـ ١٧٨٩شماره 

ها را به علّت مغايرت با قانون ابطال کرده است ليکن شوراي  تقسيط بدهي به شهرداري
 شهرداري مرند کارمزد ١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٤اسالمي شهر مرند در تصويب ماده 

گفته  اين مصوبه به علّت مغايرت با مفاد آراء پيش. وضع کرده استتقسيط بدهي را 
 قانون ١٣ و ٨٨، ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند 

 از تاريخ تصويب ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .شود ابطال مي
أت ي توسط هييعوارض به نرخ روز، رأافت ينکه در خصوص منع درينظر به ا: ب

 تعرفه ٣ از ماده ٣٣ و ٢٤ ين بندهاي صادر نشده است، بنابرايوان عدالت اداري ديعموم
ن ييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده ي مرند در اجراي شهردار١٣٩٩ سال يعوارض محل

  .يص نشد و ابطال تشخيدگي قابل رسيوان عدالت اداري ديدادرس
                                   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                 

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٩/١٠/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٢٢٩٦شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 و بندهاي ١ از بند٤ابطال جزء «:  با موضوع٦/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣١

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  فراخوان مورد اعتراض٤ و ٣
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٢٢٩٦: شماره پرونده    ١٢٣١: شماره دادنامه    ٦/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يسه فتحعلي خانم نف:شاكي

 يزمون دوره دکتررش بدون آي ابطال دستورالعمل پذ:موضوع شکايت و خواسته
  ١٣٩٨ـ ١٣٩٩ يلي سال تحصيد بهشتيدانشگاه شه

رش بدون آزمون يابطال دستورالعمل پذ ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
را خواستار شده و در  ١٣٩٨ـ ١٣٩٩ يلي سال تحصيد بهشتي دانشگاه شهيدوره دکتر

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
 :دارد  که بيان مي١٦/١/١٣٩٦هاي توسعه کشور مصوب   برنامه قانون احکام دائمي١ماده"

علم و هاي  و پارکها   و فرهنگستاني و پژوهشيآموزش عالمؤسسات  مراکز و ها، دانشگاه«
قات و ي تحق،علومهاي   وزارتخانهي گسترش آموزش عالي مجوز از شوراي که دارايفناور
باشند، بدون  ربط مي ذي يمراجع قانونر ي و ساي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيفناور
ژه قانون محاسبات ي به ويدولتهاي   حاکم بر دستگاهين و مقررات عموميت قوانيرعا

 مناقصات و اصالحات و ي، قانون برگزاريت خدمات کشوريري کشور، قانون مديعموم
، يادار، ي، معامالتيمالهاي  نامه آيين آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و يالحاقات بعد

قات يران علوم، تحقي وز تأييدأت امنا که حسب مورد بهي مصوب هيالتي و تشکياستخدام
س يرئ  تأييدبهها   و در مورد فرهنگستاني و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيو فناور

ي مسلح روهاي وابسته به نيقاتي و تحقيو مراکز آموزش عالها  جمهور و در مورد دانشگاه
جاد يپس از ابهامات ا» .کنند  ميرسد، عمل  مي مسلحيروهاياد کل نس ستيد رئييتأ به

، با ي و پژوهشيآموزش عالمؤسسات و ها  امنا دانشگاههاي  أتيل هيشده در قانون تشک
  . شده استبيني پيشآنان هاي  تي صالحيهدف احصا
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 قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت ١٠ و ماده ٢ماده ) ب(بر اساس بند 
، صالحيت هيأت امناي دانشگاه صرفاً ١٨/٥/١٣٨٣تحقيقات و فناوري مصوب علوم، 

در محدوده اجرايي مورد شناسايي قرار گرفته و تعيين ضوابط پذيرش دانشجو را در 
صالحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفته است؛ لذا تعيين ضوابط آموزشي 

هاي  رج از حيطه صالحيتبراي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي خا
الذکر، وزارت علوم،  با توجه به الزامات فوق. ها و مراکز آموزش عالي است دانشگاه

تحقيقات و فناوري اطالعات، ضوابط پذيرش بدون آزمون در مقطع دکتري را بر 
 نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصيلي دکتري آيين«اساس 

، »١٦/١٢/١٣٩٣ـ ٢٣٧٢٠/٢١ و اصالحيه آن به شماره ٢١/٤/١٣٩٣ـ ٦٧٢٧٢/١٨شماره  به
 تحصيل در دوره روزانه نامه و عدم تصريح به لزوم با عنايت به اين آيين. تعيين نموده است

در مقطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد به عنوان شرط پذيرش بدون آزمون 
ن پذيرش بدون آزمون دوره در مقطع دکتري، درج اين شرط در دستورالعمل فراخوا

، خالف قوانين و مقررات عام کشور ٤/٢/١٣٩٨دکتري دانشگاه شهيد بهشتي مصوب 
 ١٢لذا با استناد به ماده . هاي قانوني نهاد طرف شکايت است و خروج از صالحيت

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال دستورالعمل 
  ".مورد نظر را دارم

  : باشد  ميريمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
 ،ن دانشگاهي ا١٣٩٨ سال يرش بدون آزمون دکتري شرکت در فراخوان پذيبراـ ١ "

  : استير الزاميط زي از شرايکيداشتن حداقل 
 و رتبه ي حائز رتبه اول تا سوم مقطع کارشناس١سطح هاي  ان دانشگاهيدانشجوـ ٤

   ارشدياول کارشناس
...  
سطح هاي  وسته روزانه دانشگاهي پيد دانش آموخته دوره کارشناسي بايتقاضمـ ٣

  .ا دو باشديک ي
 ارشد روزانه يمسال آخر دوره کارشناسي نيدانشجو/د دانش آموختهي بايمتقاضـ ٤

  .ک باشديسطح هاي   ازدانشگاهيکي
 و ١٧ ي مهندسيه و فنيعلوم پاهاي   ارشد رشتهيحداقل معدل کارشناس ـ ٦بند 

 ") بدون اعمال ضريب همترازي. ( است١٨هاي علوم انساني و علوم اجتماعي و رفتاري  شتهر
 در پاسخ به شکايت مذکور، مشاور و رئيس و مدير امور حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي

  : ح داده است کهي توض١٣/٧/١٣٩٨ ـ ص/١٣٣/٣٤٠حه شماره يموجب ال به
  يروان عدالت اداي ديأت عمومياست محترم هير" 

  با سالم
ه ي عليسه فتحعليه واصله در رابطه با دادخواست خانم نفياحتراماً؛ بازگشت به ابالغ

دانشگاه با موضوع درخواست ابطال دستورالعمل پذيرش بدون آزمون دوره دکتري دانشگاه 
 ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٧٣، موضوع پرونده شماره )١٣٩٩ـ١٣٩٨سال تحصيلي (شهيد بهشتي 

  :رساند  ميل را به استحضاري به شرح ذيحاتيتوض) ٩٨٠٢٢٩٦به کالسه 
ه ي، وفق اصالحيي دستورالعمل اجرايط اختصاصيک شرايدر خصوص بند ـ ١

به شماره » ي درخشان در دوره دکتريرش بدون آزمون استعدادهايپذ «نامه آيين
نحوه محاسبه «ک جدول ياز از بند ي امت٧، کسب حداقل ١٦/١٢/١٣٩٣ـ ٢٣٧٢٠٠/٢١

ـ ٢٩٩٥٧٤/٢ه شماره يح که، طبق ابالغين توضيبا ا.  استيالزام» يپژوهشازات يامت
و نحوه محاسبه ها  ن شاخصييار تعي، اختيقات و فناوري وزارت علوم، تحق١٦/١٢/١٣٩٦
ض شده يک تفويسطح هاي   به دانشگاهالذکر فوق نامه آيينک يازات جدول شماره يامت

 دانشگاه، ١٣٩٨ سال يآزمون دکتر نرش بدوي پذييلذا طبق دستورالعمل اجرا. است
د ين صورت، داوطلب بايدر ا. دي گرديک جدول فوق الزامياز از بند ي امت٥کسب حداقل 

 ين بخش شامل مقاالت علمي از موارد مندرج در ايکياز مذکور حداقل ي کسب امتيبرا
سازمان   تأييد ثبت اختراع موردي، گواهنامه پايانمرتبط با ) ي و خارجيداخل (يپژوهش
 و المللي بين معتبر يعلمهاي   در جشنوارهيدگيران، برگزي اي و صنعتيعلمهاي  پژوهش

لذا احتساب شرط داشتن . را داشته باشد) ناي و ابن سي، رازي، فارابيخوارزم (يداخل
ه ي و اصالحالذکر فوق نامه آيينح يماً برخاسته از نص صري از موارد فوق، مستقيکيحداقل 
  .آن است
 نامه  اصالحيه آيين٣ـ ١ر مورد بندهاي چهار و پنج شرايط اختصاصي، طبق بند ـ د٢

ن همتراز يانگين ميي، تع»ي درخشان در دوره دکتريرش بدون آزمون استعدادهايپذ«
 ارشد منطبق بر دستورالعمل مصوب ي و کارشناسيکارشناسهاي  ک از دورهيشده هر 

تواند حسب مالحظات مقرر در   مينشگاهلذا دا.  دانشگاه استيليالت تکمي تحصيشورا
  .دين نماييمذکور را تعهاي  ن دورهيانگين استعدادها، مي جذب برتريراستا

 درخشان در دوره يرش بدون آزمون استعدادهاي پذنامه آيين ١طبق مفاد ماده ـ ٣
ين از ب... ار دارديدانشگاه اخت «١٨/٤/١٣٩٣ـ ٦٧٢٧٢/٢١ به شماره ي دکتريليتحص

 وزارت به صورت مازاد بر  تأييد ارشد داخل کشور و مورديختگان دوره کارشناسآمو دانش
ن دانش يرش از بيار پذين اساس، اختي بر ا،»رش کندير، پذيط زيت شرايت با رعايظرف

 ل دانشگاه داخل کشور و موردالتحصي فارغ ارشد مشروط بر آن که يآموختگان کارشناس
و ها  ح آن که دانشگاهيتوض. واگذار شده استها   وزارت علوم باشد، به دانشگاهتأييد
 يداخلهاي   تماماً از دانشگاه١٣٩٨ سال يرش بدون آزمون دکتريمشمول پذهاي  دوره
ن، ملحوظ نمودن يبنابرا.) يط اختصاصي شرا٣ و ٢ يموضوع بندها. (باشند  تأييد ميمورد
 مصوب نامه آيينح ي، قائم به نص صرييل دستورالعمل اجرايط مقرر ذيک از شرايهر 

  . بوده استيقات و فناوريوزارت علوم، تحق
ان يز عي نيابيط خاص توسط دانشگاه با مداقه در جداول ارزشين شرايموضوع تدو

 صدراالشاره به نامه آيينه ي مندرج در اصالحيابيارزش  که طبق جداوليبه نحو. است
 ٣٠ داوطلب شامل شامل ازي از کل امتي، سهم متنابه١٦/١٢/١٣٩٣ـ ٢٣٧٢٠٠/٢١شماره 

 از يو بخش) ٢ جدول ٧ و ٦هاي  فيرد (ياز آموزشي امت١١، )٣جدول (از مصاحبه يامت
ه شماره ير، ابالغيدر مورد اخ. رنده استيار دانشگاه پذيدر اخت) ١جدول  (ياز پژوهشيامت

و ها  ن شاخصييار تعيض اختي وزارت علوم در خصوص تفو١٦/١٢/١٣٩٦ـ ٢٩٩٥٧٤/٢
 به يپژوهشهاي  تي فعاليابي مندرج در جدول ارزشيپژوهشهاي  تيفعالازات يامت

» يابينحوه ارز«در ستون » ازيامت.. .تا«ک سو و ذکر عبارت يک از يسطح هاي  دانشگاه
 يابيرنده در ارزشي اعمال نظر دانشگاه پذ تأييد ازيگر، حاکي دياد شده از سويجداول 

 يرش استعدادهاين ناظر بر پذيگردد قوان مي مالحظه.  استي متقاضيپژوهشهاي  تيفعال
 ازات داوطلب را بر عهده دانشگاه قرار داده لذا دانشگاهي از امتين بخشيي تع،درخشان

ارات آن است، ضوابط مدنظر خود را ي که در حوزه اختيازاتين امتييتواند جهت تع مي
شند، قادر به کسب ط دانشگاه نباي که حائز شرايانين اساس، متقاضيبر ا. دياعمال نما

از از مجموع ي امت٦٠ت به لزوم کسب حداقل يبا عنا.  نخواهند بودالذکر فوقازات يامت
ار دانشگاه موجب يازات در اختي و مصاحبه، عدم کسب امتي، آموزشيپژوهشهاي  تيفعال

 ياد شده، تخطيلذا آنچه تحت عنوان ضوابط خاص . گردد ي مي متقاضيرش قطعيعدم پذ
 نامه آيين نبوده و تماماً در چارچوب ين باالدستيرش منعکس در قوانيط پذياز شرا

 خاطر نشان. باشد ي مي دکتريلي درخشان در دوره تحصيرش بدون آزمون استعدادهايپذ
 در  درخشانيرش بدون آزمون استعدادهايپذ «نامه آيينه يک اصالحيسازد طبق ماده  مي

ر بوده و ي مخنامه آيينن ياق ينشجو از طردر جذب داها  دانشگاه ،»ي دکتريليدوره تحص
ن رو، ياز ا. اد شـده استيار يت اعمـال اخـتيفيه محمول بر کي متنازع فيضوابط حداقل

لذا با توجه به . باشد  نمياراتيق، خـروج از حدود اختياد شده در مصادين ضـوابط ييتعـ
طه يات دانشگاه در حه اقدامات و مصوبينکه کليت به ايحات ارائه شده و با عنايتوض
ده يب رسي و مطابق با ضوابط و مقررات موجود صورت گرفته و به تصويارات قانونياخت

 از آن مرجع ي شاکي بر رد درخواست مطروحه  از سوي مبنياست، صدور دستور مقتض
  ".محترم مورد استدعا است

وان ين دي با حضور معاون٦/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه  
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيمستشاران و دادرسان شعب د  و رؤسا ويعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ي به موجب بندها١سطح هاي   دانشگاهاني صرفاً دانشجو٤اوالً به موجب جزء : الف

ا دو يک يسطح هاي  وسته روزانه دانشگاهي پيدوره کارشناس ن دانش آموختگا صرفا٥ً و ٣
 ارشد روزانه يان دوره کارشناسيا دانشجوي صرفاً دانش آموختگان ٤و به موجب بند 

ا يان يگر دانشجويباشند و د  ميط شرکت در فراخوانيک واجد شرايسطح هاي  دانشگاه
رش ين نامه پذي آ١به موجب ماده اً يثان. دانش آموختگان حق شرکت در فراخوان را ندارند

 مصوب وزارت علوم، ي دکتريلي درخشان در دوره تحصيبدون آزمون استعدادها
ل يا شبانه بودن دوره تحصيث سطح دانشگاه، روزانه ي از حيتي، محدوديقات و فناوريتحق
وده  بيار قانونيمذکور فاقد اختهاي  تي اعمال محدوديثالثاً دانشگاه برا. ف نشده استيتعر

 فراخوان مورد اعتراض ٤ و ٣هاي   و بند١ از بند ٤با توجه به مراتب مذکور جزء . است
 ماده ١ است و مستند به بند ي قانون اساس٣ اصل ٩ر بند يار و مغـايخارج از حـدود اخت

 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢
  .شود  ميابطال

ن همتراز شده يانگي مذکور، منامه آيينه ي اصالح٣ـ ١نکه به موجب بند ي به انظر: ب
 يليالت تکمي تحصيمربوط طبق دستورالعمل مصوب شوراهاي  ک از دورهيدر هر 
 از ي ارشد در علوم انسانيش سقف معدل در دوره کارشناسيباشد لذا افزا  ميدانشگاه

  .ارات دانشگاه است و ابطال نشدياخت
                                             هيأت عمومي ديوان عدالت اداري       

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
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