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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  بخش چهارم ) الف( شق ٣ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٨٩رأي شماره 
نشاني  يروي پيماني مشاغل آتشاز دفترچه آزمون استخدام ن) تذكرات مهم( بخش هفتم ١٢و بند 

  ٢٥/١/١٣٩٨هاي كشور مورخ  شهرداري
  ٢  كشوررت وزا  ٩/١٠/١٣٩٩

 مصوبه سومين نشست ٦ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٠٤رأي شماره 
  ٤  بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت   ١٣/١٠/١٣٩٩  ١٥/٤/١٣٩٨ـ ٩٨/١١/٥٥/٣٧٨٩اي مديران پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران به شماره  دوره

   تعرفه عوارض محلي ٢٢ ماده ١ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣١٠رأي شماره 
  ٦  شهرداري تبريز  ١٣/١٠/١٣٩٩  موقت در فضاهاي غيرشهرداري از موجرين برداري عنوان بهاء خدمات بهره  شهرداري تبريز تحت١٣٩٧سال

  هاي ابطال تعرفه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣١٦ الي ١٣١١هاي  رأي شماره
  ٧  شهر شوراي اسالمي شهر شاهين  ١٣/١٠/١٣٩٩  شهر  شوراي اسالمي شهر شاهين٩٥ـ ٧٠٢ و ٩٥ـ ٢٠٦ شماره 

   تعرفه عوارض ١٨ ماده ١٠ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣١٧رأي شماره 
   مصوب شوراي اسالمي شهر مرند ١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١٨ ماده ٩ و تبصره١٣٩٧سال 

  در اجراي تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب
  ١٠  شوراي اسالمي شهر مرند  ١٣/١٠/١٣٩٩

  ابطال دستورالعمل تطبيق واحد:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٣٢٩رأي شماره 
  ١٢  دانشگاه پيام نور  ١٣/١٠/١٣٩٩   شوراي دانشگاه پيام نور١٣٩١اي كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب ه  دوره

  ١٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٠/١٠/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٣٤٩ الي ١٣٤٠هاي  رأي شماره

 ١٠ ماده ٥ـ ١٠ابطال بند : الت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عد١٣٨١ و ١٣٨٠هاي  رأي شماره
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٨ عوارض محلي سال ٩ـ١ـ١٠ و بند ١٣٩٧دفترچه عوارض محلي سال 

 دفترچه ١٠ از ماده٨ـ ١ـ١٠ و بند ١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ از ماده٨ـ ١ـ١٠بند . تبريز
 ٩٩ماده«قسمت . ريخ تصويب ابطال شد شوراي اسالمي شهر تبريز از تا١٣٩٨عوارض محلي سال 
 شوراي ١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ ماده ١٣ و ٧، ٦هاي  در جدول» ها قانون شهرداري

  اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد

  ١٥  شوراي اسالمي شهر تبريز  ٢/١٠/١٣٩٩

  از آنجا كه دولت مكلف: ع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو١٢٦٧ الي ١٢٦٤هاي  رأي شماره
  از دريافتي جانبازان به سازمان تأمين اجتماعي بوده % ٢ به پرداخت حق بيمه درمان ايثارگران به ميزان 

باشد، بنابراين حكم به ورود شكايت در حدي كه  و سازمان داراي صالحيت كسر مبالغ مذكور نمي
 بيمه درمان از مستمري دريافتي حق% ٢متضمن عدم صالحيت سازمان تأمين اجتماعي در كسر 

  باشد صحيح و موافق مقررات است جانبازان مي

  ١٧  سازمان تأمين اجتماعي  ٩/١٠/١٣٩٩

   روز٣١پرداخت حقوق و مزايا براساس :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٩٤رأي شماره 
ن كار مجري است و قابل هاي سي و يك روزه سال صرفاً در خصوص مشمولين مقررات قانو  در ماه

  باشد تسري به مشمولين ديگر قوانين و مقررات استخدامي نمي
  ١٨  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٣/١٠/١٣٩٩

   دفترچه تعرفه ٦ماده ) ب(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٩٦رأي شماره 
  ١٩  شهرداري سهند  ١٣/١٠/١٣٩٩  خ تصويب شهرداري سهند از تاري١٣٩٨عوارض محلي سال 

  

 ١٣٩٩ ماه  اسـفندشمش نبهـش چهار
 

  ٢٢١٢٤ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٧٦( 
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  ٨/١١/١٣٩٩                                                                         ٩٨٠٣١٥٨شماره
  بسمه تعالي

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

ي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عموم
بخش ) الف( شق ٣ابطال بند «:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٩

از دفترچه آزمون استخدام نيروي پيماني ) تذكرات مهم( بخش هفتم ١٢چهارم و بند 
جهت درج در روزنامه رسمي » ٢٥/١/١٣٩٨هاي كشور مورخ  نشاني شهرداري مشاغل آتش

  . گردد يوست ارسال ميبه پ
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٣١٥٨: شماره پرونده   ١٢٨٩: شماره دادنامه    ٩/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  ي پاشاکيمي سجاد کريآقا: شاكي

 بخش ١٢بخش چهارم و بند ) الف( شق ٣ل بند ابطا: موضوع شکايت و خواسته
 نشاني آتش مشاغل يماني پيروياز دفترچه آزمون استخدام ن) تذکرات مهم(هفتم 
  ٢٥/١/١٣٩٨کشور مورخ هاي  يشهردار

 ٢٥/١/١٣٩٨ـ ٢٢٥٧ابطال مجوز شماره شاکي به موجب دادخواستي : گردش کار
نشاني  دامي نيروي پيماني مشاغل آتشهاي کشور و نيز دفترچه آزمون استخ سازمان شهرداري

  :  را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کههاي کشور شهرداري
هاي کشور وفق مجوز  رساند، سازمان شهرداري به استحضار مي با سالم و احترام،  " 
نام  دفترچه راهنماي ثبت) قابل دريافت از طرف شکايت (٢٥/١/١٣٩٨ـ ٢٢٥٧شماره 

منظور  هاي کشور را به نشاني شهرداري آزمون استخدام نيروي پيماني مشاغل آتش
 منتشر نمود لذا ١٣٩٨هاي سراسر کشور در تير ماه  استخدام نيروي پيماني در شهرداري

به شرح ادله بعدي کليت اصدار آن خارج از حدود اختيارات و تکاليف قانوني طرف 
د آن نيز به شرح ادامه دادخواست صراحتاً با شکايت محسوب شده و نيز برخي از مفا

   .قوانين و نيز آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد
. ت استي طرف شکايف قانونيارات و تکالياصدار دفترچه خارج از حدود اخت ـ الف

 قانون ٣ز ماده ي قانون تجارت و ن٥٨٧وفق ماده : همان گونه که استحضار دارند اوالً
 بهها  يشهردار: اًيباشند و ثان ي مستقل ميت حقوقي شخصيداراها  ي، شهرداريدارشهر

 غيراز به (ي شمول قانون استخدام کشوريحه قانونيتخت وفق الي پايشهردارغيراز 
 ٢٧/٦/١٣٥٨سراسر کشور مصوب هاي  يدرباره کارکنان شهردار) تختي پايشهردار

 به يأت عموميستند که در آراء ه هي انقالب، تابع قانون استخدام کشوريشورا
ز ي ن٢٧/١/١٣٩٨ـ ٩١ـ ٨٧ و ١٩/٧/١٣٨٣ ـ ٨٣/٣٣٨، ١٧/٩/١٣٨١ـ ٨١/٣٣٣هاي  شماره
 کارکنان ي استخدامنامه آيين به ين در مقام دفاع، هرگونه استناديبنابرا. ح شده استيتصر

ال  سي قانون بودجه اصالح٣٨ران که منبعث از تبصره يأت وزي ه١٣٨١ مصوب يشهردار
  قانون ١١٢ل ماده ياز آنجا که وفق تبصره ذ. باشد ي مي قانوني است فاقد ابتنا١٣٤٣

 و هر نوع وضع و يح استخداميه لوايمکلفند نسبت به کلها  ي شهردارياستخدام کشور
 و ي قبالً موافقت سازمان امور اداريالت و مقررات استخدامير تشکيياصالح و تغ

ت مستقل يبر شخصها  ي قانون شهردار٣ژه ماده ي و به وندي کشور را جلب نماياستخدام
ل ياقدام به اخذ مجوزات موضوع تبصره ذها  يکند که خود شهردار يجاب مي آنها، ايحقوق
ن قانون يند و آزمون را وفق مفاد اي از سازمان مربوطه نماي قانون استخدام کشو١١٢ماده 

 قانون ٦٢ است که استناد به ماده يهيبد. مربوط به آن برگزار کنندهاي  نامه آيينو 
و آموزش کارکنان ها  ي در امور شهرداريجاد هماهنگي و ايي، که راهنمايشهردار
ن قانون به عهده ي که طبق ايفي وظاين نظارت در حسن اجرايو همچنها  يشهردار

باشد و  ها نمي ي شهرداريي بر مداخله در امور اجرايزيوزارت کشور نهاده شده است، تجو
ز يو نها  ي مستقل شهرداريت حقوقي بوده و با نظر به شخصيي اجراياستخدام امر

و  مؤسسات  موضوع قانون فهرستيدولتي غيرعموم مؤسسات آنها در زمرهبندي  طبقه
 يي، وزارت کشور صرفاً نظارت و آموزش و راهنما١٣٧٣ مصوب يدولتي غيرعمومهاي  نهاد

ا را بر عهده دارد، کما اينکه همان طور که در ه ها از طريق سازمان شهرداري شهرداري
نظارت در حسن اجراي وظايفي کـه طبق اين «: شود  نيز ديده مي٦٢منطوق ماده 

هاي  بر عهـده سازمـان شهرداري» .قـانون به عهـده وزارت کشور گـذاشته شده است
 قانون ها تابع باشد و همان طور که محرز است استخدام در شهرداري  ميوزارت کشور

 قانوني مجزا عنوان بهها نيست و  استخدام کشوري است که مفاد آن در قانون شهرداري
توجه به . اين موضوع در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز وجود دارد. باشد مي

صرف نظر از استناد به  (١٣/٦/١٣٩١ـ ٣١٣ و ٣١٤رأي دادنامه شماره : بخش اوالً
رکنان شهرداري که بر اساس مستندات مطروحه فاقد ابتناي نامه استخدامي کا آيين

  : دارد که عنوان مي) قانوني است
 ـ ٢٣٨ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري د٢٩نکه شعبه ينظر به ا« ـ  الف

 محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به ين که عالوه بر شهرداري به جهت ا١٥/٢/١٣٨٩
ر شعب صرف يت صادر کرده است و سايو قرار رد شکات وزارت کشور ضرورت دارد يطرف

تعارض محرز است و با توجه به مقررات اند   کردهيدگيت رسين برداشت به شکاينظر از ا
أت ي ه١٥/٥/١٣٨١کشور مصوب هاي  ي کارکنان شهرداري استخدامنامه آيينمصرح در 

دادن وزارت کشور  که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قرار ييران، آرايوز
ن فراز از دادنامه يا» .ح و موافق مقررات استيصحاند   کردهيدگيت رسيبه اصل شکا

نکه در صورت وابسته ياست کما اها  ي شهرداريبر استقالل حقوقاي  نهيمطروحه خود قر
 با موضوع ي طرف دعاوها، يتابعه چون استاندارهاي  ا واحديبودن به وزارت کشور 

در . رنديز قرار گي ن)ها ياستاندار(، وزارت کشور يست عالوه بر شهرداريبا ي مياستخدام
 ي در انجام امور استخداميوزارت کشور سمت قانونهاي  يجه سازمان شهردارينت

 خود را پس از اخذ ياستخدامهاي  ازيست راساً نيبا ها مي ينداشته و شهردارها  يشهردار
 و ي از سازمان امور اداريدام کشور قانون استخ١١٢ل ماده يمجوز وفق تبصره ذ

 ياستخدامهاي  آزمونهاي  و دستورالعملها  نامه آيينن قانون و ي، مطابق مفاد اياستخدام
ض يا تفويذ و وکالت و يت در تنفي طرف شکاين استدالل احتماليهمچن. معمول دارند

ز ي ني آزمون استخداميکشور در خصوص برگزارهاي  يبه سازمان شهردارها  يشهردار
، يح قـانونيف نموده بدون تصري که مقنن تکليرا، امري خواهد بود زيت قانونيفاقد موضوع

ـن سازمـان يبنابرا. کشور را نخواهـد داشتهاي  يض به سازمـان شهرداريت تفـويقـابل
ف خود نسبت به صدور مجوز شماره يارات و تکاليکشور، خارج از حدود اختهاي  يشهردار
ها  ي شهردارنشاني آتش يماني کارکنان پياستخدام  و اصدار دفترچه٢٥/١/١٣٩٨ـ ٢٢٥٧

  .و مفاد آن اقدام نموده است
م ي قانون تنظي الحاق٤٨ن ماده يه منسوخ شده مربوط به مشمولياء سهمياح ـ ب

   دولتي از مقررات ماليبخش
 دفترچه موضوع) يقانونهاي  هيازات و سهميامت(بخش چهارم ) الف( شق ٣ وفق بند 

 به قانون ي قانون الحاق مواد٤٨ن ماده ي به مشموليه استخداميپنج درصد سهم«: تيشکا
فرزندان  (ي اسالمي مجلس شورا١٣٨٤ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشيتنظ

 يدر همان شهردار) ست و پنج درصد و باالتر و آزادهيد، فرزندان جانبازان بيکارکنان شه
 استخدام يط عموميکه واجد شرا) هازکارافتادا يسته و اعم از شاغل، فوت شده، بازنش(

 شده ن جزء مشاغل مشخصباشند و آن شغل داراي ظرفيت بيش از يک نفر باشد و همچني
  ».بابد يص ميثارگران نباشد، تخصي درصد ا٢٥ه ي سهميبرا

 ١/٥/١٣٩٨ـ ٨٨٢ و ٨٨٣ دادنامه شماره ي است که مستفاد از رأين در حالي  ا
 قانون مزبور، به ٤٨ازات موضوع ماده ي از امتي برخورداريوان عدالت اداريد يأت عموميه

ثارگران مصوب ي به اي قانون جامع خدمات رسان٧٦علت منسوخ شدن آن وفق ماده 
أت ي هين دفترچه خالف رأيح آن در اين رو تصريست از اي قابل اعمال و اجرا ن١٣٩١
ه پس از انتشار ي است و عدم صدور اصالحيون قاني و فاقد ابتنايوان عدالت اداري ديعموم

الت ي قانون تشک١٠٩، وفق ماده ي در روزنامه رسميوان عدالت اداري ديأت عمومي هيرأ
د يمز. (ها خواهد نمود يس سازمان شهرداريت را متوجه رئيوان مسئولي دين دادرسييو آ

  )يوان عدالت ادارياست دياستحضار ر
ز از ي و ني بودن خدمت قبلي و شرعيبه قانونش سن استخدام منوط يافزا)   ج

   ي استخدام است نه اختصاصيط عموميشرا
دفترچه موضوع )  داوطلبانيط اختصاصيشرا( بخش دوم ٢ بند ٢ و ١هاي  تبصره

ند آزمون درج يش سن داوطلبان به منظور ثبت نام و شرکت در فرايط افزايت شرايشکا
 استخدام حداکثر سن داوطلبان استخدام د قانونيهمان گونه که مستحضر. شده است

 يا خدمتي و يط قشري شراي از افراد که داراي برخي را برايازاتي، امت٢٢/٢/١٣٧١مصوب 
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ازات يل امتين قبياز آنجا که ا. ش سن استخدام در نظر گرفته استيبه منظور افزا هستند
را ي داد زير تسيط اختصاصيتوان آن را به شرا  نمي خدمت است،يط عمومي شرايبرا

ژه و يط وي شراينفک هر شغل است و چنانچه شغلي اقتضاء و جزء اليط اختصاصيشرا
 ٧در ماده .  نقض کرديط عموميتوان آن را به بهانه شرا  نمي داشته باشندياختصاص

 ١٣٦٨مصوب ) يمانياستخدام پ (ي قانون استخدام کشور٦ل ماده ي تبصره ذنامه آيين
 يط اختصاصيد عالوه بر شراي بايمانيداوطلبان استخدام پ«: ران آمده استيأت وزيه

تواند  ي ميط اختصاصياز آنجا که شرا» ...ل باشنديط ذي شراي شغل مورد نظر دارايتصد
ت ي را تحت شعاع خود قرار دهد لذا چون در دفترچه موضوع شکايط عمومي از شرايبرخ

ف از قانون، استخدام  داوطلبان آمده است، منصريط اختصاصيل شرايبند مذکور ذ
 استخدام معلوالن يه قانوني مثال سهمعنوان به. حداکثر سن داوطلبان استخدام خواهد بود

 که ي قابل اعمال در مشاغل١٣٩٧ت از حقوق معلوالن مصوب ي قانون حما١٥موضوع ماده 
 است، قابل احتساب و جذب نخواهد ي کامل جسمانيي آن داشتن توانايط اختصاصيشرا
ش سن داوطلبان مندرج در بخش ي بخش دوم در افزا٢ بند ٢ و ١ن تبصره ينابراب. بود
 قانون ٦ و ماده ١٣٦٨ مصوب يماني استخدام پنامه آيين ٧ر با ماده ي، مغايط اختصاصيشرا

 تبصره ياني از بند پايش سن داوطلبان ناشين افزاي خواهد بود و همچنياستخدام کشور
تمام  و  که به صورت غيررسمييداوطلبان«: دارد  مي بخش دوم که عنوان٢ قسمت ٢

 تحت پوششهاي  شركت وها  بانك دولتي،هاي  و شركت مؤسسات وها  وزارتخانه در وقت
 شمول كه دولتيهاي  شركت و مؤسسات وها  شهرداري دولتي،اي  بيمههاي  شركت آنها،

 به كه شده همصادر و مليهاي  شركت و مؤسسات است، نام مستلزم ذكر آنها بر قانون
 به اند، داشته اشتغال خدمت نهادهاي به كنند،  مياستفاده دولت كمك و بودجه از نحوي
 ٢٢/١١/١٣٥٧ تاريخ از آنها پوشش تحت شركتهاي و اسالمي خدمت انقالب مدت ميزان

وان عدالت ي ديأت عمومي ه٩/٨/١٣٩٦ـ ٧٤٣ دادنامه شماره يوفق رأ» آنها غيررسمي
 کسب ي سنوات خدمتي شود که به لحاظ قانونياً مشمول اشخاصست صرفيبا ي، ميادار

در ) ٤مـاده  (ي بر خالف قانون استخـدام کشورياريکرده باشند چرا که عده بس
ن عدالت يت موازيرعا  مشغول به کار بوده که بدوني قـرارداديروي نعنوان ها به يشهردار

با «: ن بند صرفاً با درج عبارتي ان درجي بنابرا.اند رفته شدهيمحور و شرکت در آزمون پذ
 از بند يت با استفاده شکليلذا طرف شکا.  استپذير امکان»يت حقوق مکتسبه قانونيرعا

 اعم از يماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام، هرگونه خدمت) هـ(
وطلب قرار ش سن دايالت افزاي تسهعنوان بهمشروع را  غير، مشروع ويقانون غير ويقانون

  .داده است
   استيت قانونيت و انتقال فاقد موضوعي مامورياخذ تعهد عدم تقاضا)    د

 شدگان پذيرفته«: آورده است) تذکرات مهم( بخش هفتم دفترچه ١٢طرف شکايت در بند
 ي توسط مجري پس از اعالم رسمي روز کار١٠ موظفند حداکثر ظرف مدت يينها

ه يل پرونده و اراي مربوطه به منظور تکميزم به استانداره مدارک اليآزمون، نسبت به ارا
ت به يه هرگونه درخواست انتقال و ماموري بر عدم اراي هفت سال مبني برايتعهد محضر

نظر به » .ندي اقدام نمايياجراهاي  ر دستگاهيا سايوابسته هاي  و سازمانها  ير شهرداريسا
ي ن آزمون تابع قانون استخدام کشوريرفته شدگان اينکه همان طور که گفته شد پذيا

 نشده است و بيني پيش يمانين پيت  مستخدمين قانون انتقال و ماموريدر ا. باشند مي
 را ياخذ تعهد محضر: اًي کرده و ثان تأکيد آنيبر بقا: ن عبارت اوالًيت با درج ايطرف شکا

أت يق آراء ه است که وفين در حالي سال دانسته است ا٧اسقاط حق انتقال تا مدت 
ـ ٢٠٣ و ٩/١٢/١٣٨٣ـ ٦٥٢ ي ال٥٩٧هاي   به شمارهيوان عدالت اداري ديعموم

 بر امکان يران مبنيأت وزي مصوب هيماني استخدام پنامه هاي آيين هي، اصالح٢/٤/١٣٨٧
ده و عالوه ي، ابطال گردي در قانون استخدام کشوريمانين پيت مستخدميانتقال و مامور

 يأت عمومي ه٢٨/٧/١٣٩٨ـ ١٣٢٩ز وفق دادنامه شماره يد نن موضوع، اخذ تعهيبر ا
ت به موارد يبا عنا. برخالف قانون دانسته شده است) ٧وستيپ(يوان عدالت اداريد

 يف قانونيارات و تکاليت خارج از حدود اختيمطروحه و ادله معنونه از آنجا که طرف شکا
گر با وضع ي ديده و از سواقدام نموها  ي شهردارينسبت به مداخله در امور استخدام

ن يي داوطلبان تعي برايوان عدالت اداري ديأت عمومين و آراء هير با قواني مغايمقررات
ن ييالت و آي قانون تشک١٣ و ماده ١٢ ماده ١ن رو مستفاد از بند يف نموده است از ايتکل

  و کل دفترچه٢٥/١/١٣٩٨ مورخ ٢٢٥٧مجوز  ، ابطال کليوان عدالت اداري ديدادرس
 مداخله و در صورت عدم ي قانونيمبحوث عنه را از بدو صدور به علت فقدان مبنا

ن يا) د(و ) ج(و ) ب(هاي  مندرج در بخشهاي  ص ابطال کل، ابطال بخشيتشخ
   " . خواستارميوان عدالت اداري ديأت عموميف هيدادخواست را از محضر قضات شر

  : ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي  متن مقرره
 درصد سهميه استخدامي ٥: بخش چهارم از دفترچه آزمون) الف( شق ٣بند " 

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٤٨به مشمولين ماده 
فرزندان کارکنان شهيد، فرزندان « مجلس شوراي اسالمي ١٣٨٤دولت مصوب 

اعم از شاغل، فوت (ري در همان شهردا» جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و آزاده
که واجد شرايط عمومي استخدام باشند و آن شغل ) شده، بازنشسته و يا از کار افتاده

داراي ظرفيت بيش از يک نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي 
  .يابد ايثارگان نباشد، تخصيص مي

 .باشد ميي نن بند الزامين اي مشمولي برايکسب حدنصاب نمره آزمون علم: تبصره
 ييرفته شدگان نهايپذ:  از دفترچه آزمون)تذکرات مهم( بخش هفتم ١٢بند 

 آزمون، ي توسط مجري پس از اعالم رسمي روز کار١٠موظفند حداکثر ظرف مدت 
ل پرونده و ارائه تعهد ي مربوطه به منظور تکميه مدارک الزم به استاندارينسبت به ارا

ر يت به سايائه هرگونه درخواست انتقال و مامور بر عدم اري هفت سال مبني برايمحضر
   ".ندي اقدام نمايياجراهاي  ر دستگاهيا سايوابسته هاي  ها و سازمان يشهردار

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور قراردادهاي سازمان 
 ١٠/١٠/١٣٩٨ـ  ٥٣١٣٢هاي کشور به موجب اليحه شماره  ها و دهياري شهرداري

  : ح داده است کهتوضي
 گردد، ـ بر اساس قوانين و مقررات مورد عمل که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي١"

متکفل امور مربوط به سازمان ) کشورهاي  ياريو دهها  يسازمان شهردار(وزارت کشور 
ف ينقش و وظاها  يکشور بوده و در قبال شهردارهاي  ي و استخدام در شهرداريادار

جاد يا ،ييت راهنماي مسئولي قانون شهردار٦٢ مثال در مـاده عنوان بهد  داريمتعدد
ده است، به موجب ين سازمان محول گرديکشور به اهاي  ي و نظارت بر شهرداريهماهنگ

ان حوزه يکه اساس و بن(ها  ي شهرداريب سازمان اداري تصوي قانون شهردار٥٤ماده 
ا به موجب يباشد و   ميده وزارت کشوربر عه)  هاستي شهرداري انسانيرويساختار و ن

ت و يري سازمان وقت مدييربناي معاونت امور ز١٦/٢/١٣٨٣ مورخ ٩ـ ١٩١٩١٠ه يابالغ
ن يه و تدويته «ي قانون استخدام کشور٨ ماده ٢ کشور مستند به تبصره ريزي برنامه

 و ي اقتصاديگير ها با توجه به تحوالت و جهت برنامه جامع توسعه نيروي انساني در شهرداري
ناگفته نماند که . باشد  مين سازماني در اربط ذيف دفتر ياز جمله وظا»  کشورياجتماع

 يدر راستا) کشورهاي  ياريو دهها  يسازمان شهردار(، وزارت کشور يمتمادهاي  سال
 ي با برگزاري حتيمتوالهاي  ن نوبت در ساليف مذکور اهتمام داشته و چنديعمل به وظا

چ گاه مورد يت امور پرداخته است و هينسبت به تمشها  ي شهرداريتخداماسهاي  آزمون
وان به ي شعبات مختلف دي ولو آن مرجع واقع نشده و حتيي و قضايتعرض مراجع ادار

چ ين ادعا که وزارت کشور هين ايبنابرا.  نموده استيدگيز رسيات ني از شکايريتعداد کث
ن و مقررات يندارد طبق صراحت قوانها  ي شهرداريدر قبال سازمان اداراي  فهيوظ
 امورات ين نظري بوده چرا که اعتقاد به چني و عقليگفته فاقد مبنا و اساس قانون يشپ

 يليرا با خالء مواجه کرده و مهمتر از آن با اصل عدم تعطها  ي شهرداري و ادارياستخدام
  . منافات دارديو توقف امر عموم

 ٥/١٢/١٣٩٧ـ ٦٧١٣٦٩ نامه شماره يز طيور ن کشي و استخداميسازمان ادارـ ٢ 
 اعالم نموده است ي انسانيروياز نيدر پاسخ به شهردار مشهد در خصوص اعالم ن

 ير موضوعات مربوط به امور اداريا ساي و ي انسانيروي نيازهايد نيکشور باهاي  يشهردار
منعکس ) شورکهاي  ياريو دهها  يسازمان شهردار( خود را به وزارت کشور يو استخدام

به سازمان مذکور بندي   و جمعيپس از بررسها  ي شهرداري استخداميازهايند تا نينما
ن ي اياز سوها  ي شهرداري امور استخدامي بر لزوم هماهنگيگريل ديارائه گردد که دل

  .باشد  ميسازمان
 در پاسخ به مطالبات ين سازمان اقـدامي ا٢٥/١/١٣٩٨ـ ٢٢٥٧مجوز شمـاره ـ ٣ 
ر کشور ي از وزي اسالميندگان در مجلس شورايخواست نما وها  يان خـدوم شهردارکارکن

 از به يري جلوگها، ي شهرداري در سازمان اداريداريجاد ثبات و پايو صرفاً در جهت ا
ر ي آن مغايچ کدام از بندهاي هيوانگه. ا خارج از چارچوب استي مازاد و يروي نيريکارگ

نکه يکند در ا ي نمين خصوص تفاوتيباشد و در ا ها نمي ي شهردارين استخداميبا قوان
 استخدام کارکنان نامه آيينا ي هستند يمشمول قانون استخدام کشورها  يشهردار
 قانون ٦٢ و ٥٤، چرا که در هر صورت وفق مواد ١٣٨١کشور مصوب هاي  يشهردار
 نظارت بر يدار شهريب سازمان اداري هستند تصوي که به قوت و اعتبار خود باقيشهردار

 الذکر فوقه يکشور و مفاد ابالغهاي  ي در امور شهرداريجاد هماهنگي و ايعملکرد شهردار
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 کشور منبعث از قانون استخدام ريزي برنامهت و يري سازمان مدييربنايمعاونت وقت امور ز
هاي  ياريو دهها  يسازمان شهردار(ارات بالمنازع وزارت کشور يف و اختي از وظايکشور

  .باشد  مي)ورکش
 از امور راجع به استخدام ي قبل برخيحات ارائه شده در بندهايبا توجه به توضـ ٤ 

رد يپذ  مين سازمان صورتيق اياز طرها  ي مربوط به کارکنان شهرداريواحکام و مجوزها
 يميتقدهاي   در آن مرجع در دادخواستير بوده و اشخاص شاکيز ناپذي گرين امريو ا

 يز به درستيوان نيه شعبات ديدهند و کل  ميت قراريز طرف شکاي را نن سازمانيخود ا
 ـ ٢٣٨ شماره يک فقره دادنامه بدويند لذا استناد ينماي مي و انشاء رأيدگيرس
، موضوع يميتقدهاي  ن امر که دادخواستيوان و استنتاج اي د٢٩ شعبه ١٥/٢/١٣٨٩

 يست فاقد وجه قانونيارت کشور نت قرار دادن وزياز به طرف شکاينها  ياستخدام شهردار
  .کند  مي مواجهيدي و شديت را با مشکالت جدي شکايبوده و حت

 از يم بخشي قانون تنظي الحاق٤٨ن ماده يه مشموليدر خصوص اعمال سهم ـ ٥ 
 سازمان ١٧/٤/١٣٩٨ـ ١٩٥٠٥٢ن دفتر مطابق مفاد نامه شماره ي دولت، ايمقررات مال

 قانـون الحاق به قانـون ٤٨ن ماده يمشمول«دارد   ميان کشور که اذعي و استخداميادار
ط استخدام خود را يگر شرايکدي با ي رقابتي دولت، در فضاي از مقررات ماليم بخشيتنظ

 به ي در دستورالعمل ابالغ٢٥/١/١٣٩٨خ يدر تا» .سازد  مي فراهميياجـراهاي  در دستگاه
ان آزمون استخدام از جمله يمتقاضه مـذکور را لحاظ نموده است و ي سهمها، ياستاندار
ر ماه ي ت١٨ تا ١٠خ ي قانون الحاق با توجه به دستورالعمل مذکور از تار٤٨ن ماده يمشمول

وان ي ديأت عمومي هيست که رأين در حالي ثبت نام نمودند و ايدر سامانه جهاد دانشگاه
 صادر ١/٥/١٣٩٨خ ي در تار٤٨ موضوع ماده ٨٨٢ـ ٨٨٣ در خصوص دادنامه يعدالت ادار

  .ده استيگرد
 و يان را منوط به قانونيت سقف سن استخدام متقاضي معافيشاک) ج(در بند  ـ ٦ 

مطابق قانون اصالح :  که اوالًيشان اعالم نموده در صورتي اي بودن خدمت قبليشرع
 و يرسم غير که به صورتي، داوطلبان١٣٧٢حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 

زان مدت خدمت يرا به ماند  مطروحه به خدمت اشتغال داشتههاي  تگاهتمام وقت در دس
 ي بر منوط نمودن آن به قانوني مبنيچ مستند قانوني آنها معاف نموده است و هيررسميغ

در سنوات گذشته پس از : اًيشان ارائه نشده است، ثاني اي بودن خدمت قبليو شرع
 نامه آيين ٢ماده » پ«ر قابل بند د(ش از آن ي و چه پ١٥/٨/١٣٨١ مورخ نامه آيين

 توسط ي قرارداديروي نيريمجوز به کارگ) ١٣٦٨مصوب ها  ي سابق شهردارياستخدام
 در ي قرارداديروهايده و به موجب آن ني وزارت کشور صادر گرديمعاونت عمران

أت ي ه١/١١/١٣٩٠به موجب مصوبه مورخ :  ثالثاً.اند دهيمشغول به خدمت گردها  يشهردار
ط به ي حائز شرايکارکنان شرکتها  ي از جمله شهرداريياجراهاي  ران در دستگاهيوز

  .اند دهيل وضع گردي تبدين و قرارداد کارگريقرارداد مدت مع
ـ نحوه توزيع سهميه استخدامي از جمله سهميه معلولين در مجوز استخدام ٧

 اداري و  ابالغ شده از سوي سازمان١٩/١٢/١٣٩٧ـ ٧١١٣٠٤نشاني به شماره  آتش
  .استخدامي کشور لحاظ گرديده است که رعايت مفاد مجوز مذکور الزامي است

ل يت و انتقال اشاره شده که به دلي ماموريبه اخذ تعهد عدم تقاضا) د(در بند  ـ ٨ 
 و نشاني آتش متخصص د رحوزه مشاغل ي انسانيروي و نگهداشت ن تأمينضرورت

 از جان ومال شهروندان در برابر ي نگهدارمنظور ارائه خدمات مطلوب جهت حفظ و به
 سازمان در نظارت بر ارائه مطلوب يفه ذاتيمترقبه که در واقع همان وظ غيرحوادث

ت و انتقال در ي ماموريخدمات مذکور بوده است،  اقدام به اخذ تعهد عـدم تقاضا
دن  بويتيشده است، که نشأت گرفته از حساس و حاکم  مذکور بـه مدت مقرريشهردار

  .ق استيامور مربوط به اطفاء حر
ت در قالب ينکه مجوز مورد شکايع جهات معروضه و ايت به جميه با عنايالنها

 ين دادرسيي قانون آ١٠مستند به ماده . ديه و ابالغ گردين مورد اشاره تهيمقررات و قوان
  " .ت مطروحه را داردي رد شکاي، تقاضايوان عدالت اداريد

 ١٣٩٢ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال قان٨٤در اجراي ماده
أت مذکور به ي و هشود  مي ارجاعيوان عدالت اداري دي استخداميأت تخصصيپرونده به ه

 سازمان ٢٥/١/١٣٩٨ـ ٢٢٥٧ مجوز شماره ٧/١٢/١٣٩٨ـ ١٠٥٩موجب دادنامه شماره 
 مشاغل يماني پيروي از دفترچه آزمون استخدام نيکشور و قسمتهاي  يشهردار

ت صادر ي به رد شکايص نداد و رأيکشور را قابل ابطال تشخهاي  ي شهردارنشاني آتش
ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. کرد

  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريقضات د

از ) تذکرات مهم( بخش هفتم ١٢بخش چهارم و بند ) الف( شق ٣ به بند يدگيرس
کشور مورخ هاي  ي شهردارنشاني آتش مشاغل يماني پيرويدفترچه آزمون استخدام ن

  . قرار گرفتيأت عمومي در دستورکار ه٢٥/١/١٣٩٨
ن يس و معاوني با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از ين تشکواي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
  رأي هيأت عمومي

نکه يت با توجه به ايبخش چهارم دفترچه آزمون مورد شکا) الف( شق ٣بند  ـ الف
 منسوخ شده و اقدام بر اساس ثارگراني به ايقانون جامع خدمات رسانرت با يبه علت مغا

 يأت عموميه ١/٥/١٣٩٨ـ ٨٨٢ـ ٨٨٣باشد و دادنامه شماره  ي مي قانونيفاقد مبناآن 
رت با قانون مستند به يمغا ن به جهتين امر است، بنابر ايد ايز موي نيوان عدالت اداريد

مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨  و١٢ ماده ١بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢

 ١٢موضوع بند (وص اخذ تعهد محضري از پذيرفته شدگان نهايي در خصب ـ 
مبني بر عدم ارايه هرگونه درخواست انتقال و ) بخش هفتم دفترچه تذکرات مهم

هاي اجرايي با توجه به  هاي وابسته يا ساير دستگاه ها و سازمان مأموريت به شهرداري
ه واحده اليحه قانوني شمول هاي کشور به موجب ماد استخدام در شهرداري: اينکه اوالً

غير از شهرداري (هاي سراسر کشور   درباره کارکنان شهرداريقانون استخدام کشوري
ها و   شوراي انقالب، کليه مستخدمين شهرداري١٩/٧/١٣٥٨مصوب ) پايتخت

قانون استخدام هاي کشور مشمول  مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداري
 ٦استخدام مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده باشند و شرايط   ميکشوري

نامه اجرايي آن مصوب هيأت وزيران، شرطي مبني بر   و آيينقانون استخدام کشوري
ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از تقاضاي ماموريت و انتقال وجود ندارد و 

تخدم موافقت با ماموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مس
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢/٧/١٣٩٨ـ ١٣٢٩باشد و دادنامه شماره  منوط مي

باشد، بنابراين مقرره مورد شکايت به جهت مغايرت با قانون  نيز مويد اين امر مي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  . ودش  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال اداري
الت و يقانون تشک ١٣ بر ابطال صادر شد، با اعمال ماده ي که رأيدر هر دو قسمت

  .يب موافقت نشد ابطال به زمان تصوي و تسريوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٢٥٠٧شماره

  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 

به سومين نشست  مصو٦ابطال بند «:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٠٤
ـ ٩٨/١١/٥٥/٣٧٨٩اي مديران پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران به شماره  دوره
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٥/٤/١٣٩٨

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

  ٩٨٠٢٥٠٧: شماره پرونده    ١٣٠٤: شماره دادنامه   ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي

  ي محمدجواد کوچکيآقا: شاكي
ران يمداي  ن نشست دورهي مصوبه سوم٦ابطال بند : موضوع شکايت و خواسته

  ١٥/٤/١٣٩٨ـ ٩٨/١١/٥٥/٣٧٨٩ تهران به شماره ي دانشگاه علوم پزشکيپرستار
ن نشست ي مصوبه سوم٦ابطال بند  يخواست به موجب داديشاک: گردش کار

ـ ٩٨/١١/٥٥/٣٧٨٩ تهران به شماره ي دانشگاه علوم پزشکيران پرستاريمداي  دوره
  : ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تب١٥/٤/١٣٩٨

اي  ن نشست دورهي مصوبه سوم٦ ابطال بند ي تقاضاينجانب محمدجواد کوچکيا" 
 ١٥/٤/١٣٩٨ـ ٩٨/١١/٥٥/٣٧٨٩ تهران به شماره ي دانشگاه علوم پزشکيرران پرستايمد
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 ي ادارنامه آيين ٧١ و ماده يت خدمات کشوريري قانون مد٨٤رت با ماده يل مغايرا به دل
  دستورالعمل٤ ماده ١ و تبصره ٤استخدامي کارکنان غيرهيأت علمي وزارت بهداشت و ماده 

 و بدون حقوق يردهي، مراقبت و شيتعالج، اسياستحقاقهاي  ين ضوابط مرخصييتع
أت امنا وزارت بهداشت که ي مصوب هيعلوم پزشکهاي   دانشگاهيأت علميرهيکارکنان غ

 يار کارمندان در اخذ مرخصيمساله اخت. ده است را دارمي گرديي اجرا١/١/١٣٩١خ ياز تار
ت قانون يهت رعابه ج  نداشته باشد امايلياز به دليد ني چنان واضح است که شاياستحقاق

ت يري قانون مد٨٤رساند که ماده  ي ميوان عدالت ادارياست و قضات ديبه عرض ر
 يأت علميرهي کارکنان غي استخدامي ادارنامه آيين ٧١ناً ماده ي و عيخدمات کشور

 سخن يياجراهاي   کارکنان دستگاهي براي کاري روز حق مرخصيوزارت بهداشت از س
ن ي چنيعلوم پزشکهاي   کارکنان دانشگاهيز به طور خاص براير ن مزبونامه آيينگفته و در 

ز ي را تجويزان مرخصين مي از ايميره نيت ذخيز قابلي ذکر شده است و در ادامه نيحق
ن ي از ايميره نيز جواز ذخيو ن» يحق مرخص«نموده است که تعداد استفاده از کلمه 

 ي مرخصيمان و مقدار روزهان زييار کارمندان در تعيانگر اختي، بيزان مرخصيم
 آن در دستورالعمل ١ و تبصره ٤ن موضوع در مادهي ا تأييدباشد که  مي خودياستحقاق

 به ١/١/١٣٩١أت امنا وزارت بهداشت که از يمصوب ه.. .هاي ين ضوابط مرخصييتع
 ٤که در مادهاي   به گونهشود  ميدهيده به وضوح دي گرديي اجرايعلوم پزشکهاي  دانشگاه

 کارمند و موافقت ي منوط به ارائه تقاضاي استحقاقياستفاده از مرخص««م نموده که اعال
موسسه موظف «ز اعالم نموده کهين ماده نيو در تبصره هم» باشد  ميمسئول مربوطه

انه به ي سالي استحقاقيد تا امکان استفاده کارمندان از مرخصي اتخاذ نمايبياست ترت
  . ان همان سال فراهم گرددي حداکثر تا پازان استحقاق در زمان مناسب ويم

 يدانشگاه علوم پزشکهاي  مارستاني بيران پرستارين موارد مديبا همه وضوح ا
خود اي  ن نشست دورهي دانشگاه در سومير پرستاري مدياست خانم دکتر ورعيتهران به ر

که اند   کرده بخشنامه خود اعالم٦ و دستورالعمل مذکور در بند نامه آيينبرخالف قانون و 
 ي خودداري کادر پرستاريت براي و بدون رضاي اجباريالمقدور از اخذ مرخص يحت«

ت ي و بدون رضاي اجبارياخذ مرخص«کرد   ميد اعالميحال آن که بر طبق قانون با» گردد
 از اخذ يريجهت جلوگ» المقدور حتي«استفاده از واژه . » ممنوع استي کادر پرستاريبرا

 برخالف قانون بوده و ورود در محدوده يت از کادر پرستاري بدون رضا وي اجباريمرخص
 که ياستفاده دفاتر پرستار نه سوءيباشد و زم  مياراتيطه اختي و خروج از حيقانونگذار

 يح است که در اجرايالزم به توض.  آن قرار دارند را فراهم نموده استيشان در رأيخود ا
 پرسنل، يفت کاريم شيدر هنگام تنظها  شن بخشنامه، سرپرستاران بخي هم٣بند 

شوند در   ميت کنند و مجبوريرعاها  فتين شي آف را در ب٢ توانند مساله ي نميگهگاه
ن ي مسئوليچه بسا برخ(شتر قرار دهند يرا بها  فتي شيم برنامه، فاصله برخيجهت تنظ

 ي فشار بر برخن موضوع سوء استفاده نموده و در جهتي از ايرقانونين مجوز غيز با اين
ن يو طبق ا)  اقدام کننديدن برنامه افراد واجبار به استفاده از مرخصيپرسنل نسبت به چ

انه دفتر  متأسفدهند  مي قراري آف مرخص٢ش از ي فواصل بيبخشنامه باالجبار برا
ست بلکه ياز پرسنل نيبه دلخواه و متناسب با نها  ين مرخصينکه ايرغم اي عليپرستار

وه ذکر يم برنامه با استفاده از افراد موجود و با شي توان سرپرستاران در تنظ از عدميناش
توسط پرسنل ها  ين مرخصي دارند که ا تأکيدن بخشنامه است اما مرتباًيشده در ا

 در درخواست يکه در صورت عدم همکاراند  د کردهي تهدي برخيدرخواست گردد و حت
ا باعث انتقال به يده خواهد شد و يچتر   سختن پرسنلي، برنامه اياجبارهاي  ين مرخصيا
ع موارد ذکر شده و با توجه به تعداد يلذا با توجه به جم. گر خواهد شديدهاي  مارستانيب
وه تعداد ين شينکه با اي تهران و ايدانشگاه علوم پزشکهاي  مارستانياد پرستاران بيز
د در زمان يخود را که باهاي  يصشوند با اکراه و به زور مرخ  مي از پرستاران مجبورياديز
با توجه به ها  ين مرخصيدهند و برگرداندن ا  ميا دلخواه استفاده کنند از دستياز ين

ز با توجه ي مواجه گردد و ني موجود ممکن است با سختيز جو روانيپرداخت پول آن و ن
نه يو زمنه فشار بر پرسنل گردد يده و زميدات که ممکن است جامع عمل پوشين تهديبه ا

 دلبخواه و خالف ينه بروز رفتارهايز زمير است و نناپذي جبران گردد که يبروز خسارات
طبق .  گرددي خالف شئون شغليجاد رفتارهاي و ايگاه شغليقانون و سوء استفاده از جا

 دستور موقت جهت ي تقاضايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٣٦ماده 
 خارج از يدگين موضوع و رسيف اين تکليين بخشنامه تا تعي اياجرا از شروع يريجلوگ

   " . دارميوان عدالت ادارياست دي را از ريأت عمومينوبت در ه
  : ر استيت به شرح زي مقرره مورد شکا٦  بند 

   " .المقدور از اخذ مرخصي اجباري و بدون رضايت براي کادر پرستاري خودداري گردد حتي" 

 منابع دانشگاه ريزي برنامهت يريت مـذکور، معاون توسعـه مديکا  در پاسخ به ش
 ١٠٣٦٤/٥١/٣٣/٩٨حه شماره ي تهران به موجب الي، درماني خدمات بهداشتيعلوم پزشک

  : ح داده است کهي توض٢٩/٧/١٣٩٨ـ 
ن نشست ير عبارت مصوبات سوماالشعا فوقهر چند در سطر اول بخشنامه ـ ١" 

ران مذکور مرجع ي در واقع مديانشگاه درج شده است ول ديران پرستاريمداي  دوره
ر ي توسعه کشور و ساي احکام دائمي قانون اجرا١ب مقررات نبوده و مطابق مادهيتصو
باشد، لذ  يأت امنا دانشگاه ميب مقررات هيصالح جهت تصويربط تنها مرجع ذين ذيقوان

ن يرفته است در واقع ان مصوبات و بخشنامه از بابت تسامح صورت گياستفاده از عناو
 يو مراکز درمانها  مارستاني بينه امور پرستاري بهيجهت تصدهايي  هيموارد شامل توص

د مطالب مندرج ي که به عرض خواهد رسين دانشگاه بوده و ضمناً به شرحير مجموعه ايز
 ت بالوجه طرح وي در کليت شاکين اساس شکاي با ضوابط ندارد لذا بر ايرتيز مغايدر آن ن

 از ي و موارديوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٠ و ١٢از شمول مواد 
 يراد شکليت واجد اين شکاينکه ايباشد لذا به لحاظ ا  ميأت خارجي در آن هيدگيرس

  .شود  مياست رد آن تقاضا
وست دادخواست فاقد وجاهت ي پيميحه تقدي به شرح الي شاکيمستندات قانونـ ٢

  بالوجه به نظريت خدمات کشوريري قانون مد٨٤استناد به ماده : اوالً. ست ايقانون
 توسعه کشور و ي احکام دائمي قانون اجرا١ت به جواز حاصل از ماده يرا با عنايرسد ز مي

 که حسب يت خدمات کشوريري قانون مدينيگزي به جاي و استخداميادارهاي  نامه آيين
ده و در مورد امور مربوطه به اجرا ي دانشگاه رسيأت امنايب هي به تصويضوابط قانون

 وزارت يأت علميهي غير اعضاي استخدامي ادارنامه آيين ٧١ماده : اًيثان. شود  ميگذاشته
 و بهداشت و مستند مندرج در اليحه موادي از دستورالعمل مرخصي استحقاقي و استعالجي

 يعلوم پزشکهاي  شگاه دانيأت علميه غير و بدون حقوق کارکنانيردهيمراقبت و ش
ن دانشگاه بر حسب ضوابط ينکه ايمضافاً ا. باشد  مي وزارت بهداشتيأت امنايمصوب ه

ست يرالذکر نيت مصوبه اخيو مقررات مستقل بوده و ملزم به رعاها  نامه آيين ي دارايقانون
ي مي جهت ابطال صورتجلسه تنظيش گفت مستندات شاکيت به مراتب پيلذا با عنا

  .باشد  نمي و مردود بوده و معتبرمرتبطغير
 حاً معروضيت موضوع مطروحه و مفاد صورتجلسه مورد بحث توضيدر ماهـ ٣

هاي  مارستاني از جمله بي دولتيپرستاران شاغل به خدمت در بخش واحدها: دارد مي
و با توجه به اند   ساعت در هفته بوده٤٤ن دانشگاه ملزم به ارائه خدمت به مدت يتابعه ا

ن گروه با توجه به ي نظام سالمت ساعات کار ايني کارکنان بالوري بهره قانون ارتقاء ١ماد 
 ساعت ٨رمتعارف به تناسب در هفته حداکثر تا ي غيصعوبت کار و سابقه کار در نوبت کار

ت يري مدي که انجام خدمات را به نحويماتين مبنا اتخاذ تصميافته است و بر ايل يتقل
جاد نشود و دوم پرستاران در هر ي ا تأخيرماران وقفه وي به بيت رساند که اول در خدمينما

ل ساعات کار ي و تقلوري بهره قانون ي قانونياي از مزايبخش به نحو عادالنه ومساو
ن که به علت نوع کار و ين گروه از شاغليرا ايز. ندي شده و ارائه خدمات نمامند بهره

 موظف به اشتغال در ين به صورت شبانه روزماراي از بيپزشکهاي  مداومت امر مراقبت
 از ين نوبت کارين حالت بعد از ايباشند در ا  ميفت شبيمتعارف مانند شي غيرنوبت کار

ش يب» آفها«ن ي استفاده از اي گاهشود مند مي بهره» آف«از استراحت و عدم اشتغال يامت
ن فرض يد که در اده  نمي که ساعات کار موظف را پوششياز حد متعارف بوده به نحو

بت، ي از غيري از تبعات عدم حضور در محل کار وجلوگيري جلوگي برايتنها راه حل ادار
ت يري مديز باهماهنگين امر ني توسط کارکنان است که اي استحقاقياستفاده از مرخص

ق خواهند فرمود که استفاده يرد، تصديگ  مي بخش محل اشتغال پرستار صورتيپرستار
ابد و فرض ي  مي بر اساس درخواست مستخدم و موافقت مافوق تحقق صرفاًياز مرخص

 صرفاً ناظر به عنه معترض صورتجلسه ٦ست لذا بند ين خصوص متصور ني در ايگريد
ن و مقام مافوق بوده ين مستخدميمابيفها  ين گونه مرخصيالزم در مورد اهاي  يهماهنگ

 که يگرين لحاظ مطلب ديبد. تاستفاده شده اس» ياجبار«و از باب تساهل از عبارت 
 ٦ضوع مطروحه مندرج در بند أت قابل عرض است ارتباط مويد استحضار آن هيجهت مز

باشد که   مي سالمتيني کارکنان بالوري بهره قانون ارتقاء ٢سه موصوف با ماده جلصورت
هاي  طي کار در محيک ماه مرخصيانه حداکثر تا ي سالي استحقاقيعالوه بر مرخص

 يي اجرانامه آيين ٣ به موجب ماده يد که مرخصينما  ميارف به افراد مشمول اعطاءمتعغير
ن با استفاده پرستاران از يباشد، همچن  نميرهيا ذخي دي قابل خرين مرخصير ايقانون اخ

 يبه صورت آف و از سو» شب ـ عصر« يکارهاي  فتيار استراحت پس از انجام شيامت
 ساعته به ٢٤ت يفين حال ارائه خدمات با کي و در عيل صعوبت کار پرستاريگر به دليد
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 توسط ين برنامه کاريم و تدويباشد، تنظ  ميپرستاراناي   از اصول حرفهيکيماران يب
م صورتجلسه ي به تنظيگردد که منته  ميميتنظها  ت دستورالعمليسرپرستان بخش با رعا

 ٦جلسه از جمله بند ن صورتيت مندرجات ايت مطروحه شده است که در کليمستند شکا
ن يز در اي ني شاکيميحه تقدي با ضوابط و مقررات ندارد و مفاد دادخواست و اليرتيآن مغا

ت به مراتب فوق و از آنجا يبا عنا. باشد  نمين اقدام خالف ضواب طو مقرراتيخصوص مب
 ني ايرت مفاد صورتجلسه ابراز و ارائه  نشده و از طرفي برمغاي مبنيل و مدرکيکه دل

 ابطال آن را با  منظور بهت ين نظر طرح شکايباشد و از ا  ميصورتجلسه فاقد عنوان مصوبه
ده يت بالوجه و بدون مبنا طرح گردين شکايت اي مطابقت ندارد و در کلين قانونيمواز

باشد لذا  ي ميز منتفي مندرجات صورتجلسه نيع حقوق کارکنان در اجرايياست و تض
  " .أت استدعا داردي را از آن هيسته قانونيم شاي و اتخاذ تصميدگيرس

ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ 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
  

  ي هيأت عموميرأ
. باشد با عنايت به اينکه آنچه مورد شکايت قرار گرفته نوعاً مقرره استخدامي مي

زيرا در خصوص نحوه استفاده از مرخصي تعيين تکليف و وضع مقرر نموده است که 
در قوانين و مقررات استخدامي عام و مقررات استخدامي دانشگاه علوم پزشکي و 

 چنين اختياري براي مديران پرستاري دانشگاه تعيين خدمات بهداشتي درماني تهران
نشده است و از طرفي مفاداً متضمن جواز مرخصي اجبـاري به کارکنان است که در 

نامه اداري و استخدامي  آيين ٧١ و نيز ماده قانون مديريت خدمات کشوري ٨٤مـواد 
. شود حظه نميعنوان قوانين باالدستي چنين تجويزي مال  بهکارکنان غيرهيأت علمي

هاي استحقاقي، استعالجي و   دستورالعمل مرخصي٤همچنين به صراحت ماده 
مراقبت شيردهي و بدون شير استفاده از مرخصي موکول به درخواست مستخدم 

باشد، در نتيجه مقرره مورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار وضع شده  مي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند و مستند به 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  اداري
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٣٣٨٠شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 تعرفه ٢٢ ماده ١ابطال بند«:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣١٠
اري موقت در برد  شهرداري تبريز تحت عنوان بهاء خدمات بهره١٣٩٧عوارض محلي سال 

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

  
  ٩٧٠٣٣٨٠: شماره پرونده  ١٣١٠: شماره دادنامه   ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  ي عدالت ادارواني ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل با وکالت آقايان آزاد سالم و محمدحسين نوريان: شاكي

 ١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل٢٢ ماده ١ابطال بند: موضوع شکايت و خواسته
  زي تبريشهردار

 تعرفه عوارض ٢٢ ماده ١ابطال بند  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١: گردش کار
ن خواسته اعالم کرده ييرا خواستار شده و در جهت تبز ي تبريدار شهر١٣٩٧ سال يمحل

  : است که
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير"

  با سالم
 مصوبه ٢٢ ماده ١ بر ابطال بند ين شرکت مبنياحتراماً در خصوص دادخواست ا

ارد  مويمخابراتهاي  ز در خصوص عوارض نصب دکلي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٧سال 
  : رساند  ميل را به استحضاريذ

   درخواست ابطال مصوبهي و مبانياستنادات قانون ـ 

 مطلق کاالها و خدمات به ي برا٣٨ و ١٦ات بر ارزش افزوده در مواد يقانون مالـ ١
) ٣٨ماده ) د(و ) ج(، )ب(بند  ١٦موضوع تبصره ماده ( خاص ي کاالهاي برخياستثنا

ات و ين کرده است که ماليي عوارض تععنوان به درصد ٨/١ات و ي مالعنوان بهدرصد ٢/٢
  قانون مذکور٣٨ماده ) الف( و بند ١٦ز مشمول اطالق ماده ي نيعوارض خدمات مخابرات

 را به صورت مقطوع يات و عوارض خدمات مخابراتيف ماليباشد و لذا قانونگذار تکل مي
   .مشخص نموده است

 يبرقرار«ات بر ارزش افزوده، ي قانون مال٥٠ ح مادهي قانونگذار، وفق نص صرياز طرف
ن ين ارائه خدمات که در اي و همچني وارداتي کاالهاير وجوه برايهرگونه عوارض و سا

ر ي و ساي اسالميمشخص شده است را توسط شوراهاها  ات و عوارض آنيف ماليقانون تکل
عوارض خدمات ات و يبنا به مراتب فوق از آنجا که مال» .مراجع ممنوع نموده است

ف آنها به طور ي بوده و تکلالذکر فوقز مشمول اطالق مواد مربوطه در قانون ي نيمخابرات
 در ٥٠ ماده ١ح و قاطع در قانون مذکور مشخص شده است، بالطبع مقررات تبصره يصر

  .باشد ي مي منصرف از عوارض خدمات مخابراتيخصوص اخذ عوارض محل
ف ي است که تکلي مذکور شامل خدمات٥٠ه ل مادي ذ١عوارض موضوع تبصره ـ ٢

 و يه خدمات مخابراتيان اراين نشده و مييات بر ارزش افزوده تعيعوارض آنها در قانون مال
 از ارائه خدمات ي وجود داشته و درآمد ناشي، رابطه الزم و ملزوميمخابراتهاي  نصب آنتن

ن يباشد، از مجموع ا مي ات بر ارزش افزودهيمذکور که مشمول عوارض موضوع قانون مال
 از ارائه يه، عوارض از درآمد ناشين که در ما نحن فيگردد و با توجه به ا  ميند حاصليفرآ

ن يا. باشند ي ميمخابراتهاي  ز آنتنين درآمد نينده ايت وصول دارد و منبع زايخدمات قابل
هاي  ز آنتنات بر ارزش افزوده و بر اساس درآمد حاصله ايعوارض به استناد قانون مال

ن ي موجود بيت به رابطه الزم و ملزومين با عنايگردد، بنابرا  مي محاسبه و وصوليمخابرات
را ها  ک شده و آنيتوان قائل به تفک  نميه خدمات مربوطهي و ارايمخابراتهاي  نصب دکل

  . کرديجاد تعهد به پرداخت عوارض تلقيبه منزله دو منبع جداگانه ا
 يه خدمات مخابراتيند اراي فرآيد در راستاي را بايابراتمخهاي  احداث آنتنـ ٣

ات بر ارزش افزوده يچرا که اساساً درآمد مشمول عوارض موضوع قانون مال.  نموديابيارز
هاي  ت دکليجه نصب و فعالي همان است که در نتيه خدمات مخابراتيدر خصوص ارا

 همان يارض خدمات مخابراتد و در واقع منبع درآمد مشمول عويآ  مي به دستيمخابرات
ه شده توسط يف اراي تعريقاً در راستاين استدالل دقيباشند و ا ي ميمخابراتهاي  دکل

 از قانون برنامه ي قانون اصالح مـواد١ ماده ٣باشد که در بنـد  يم» خدمت«قانونگذار از 
 يران و اجراي اي اسالميجمهور ي و فـرهنگي، اجتمـاعيچهـارم توسعه اقتصـاد

دارد که خدمت   مياني ب٢٥/٣/١٣٨٧ مصوب ي قانون اساس٤٤ اصل يکلهاي  استيس
ک يد آن قابل تفکيند تولي که استفاده از آن از فرآيملموس غيرعبارت است از محصول

 پوشش يعني آن يي صرفاً شامل محصول نهايخدمت مخابراتتر  ان سادهي؛ به ب»ستين
ز بوده و عنوان خدمت به مجموعه يد آن نيند توليرنده فرآيبلکه در بر گ. شود ي نميارتباط

، مشمول عوارض »خدمت موصوف«ن يده و بنابرايند از ابتدا تا انتها اطالق گردين فرآيا
ن يک بيگردد؛ لذا تفک  ميات بر ارزش افزودهي قانون مال٣٨ماده ) الف(خدمات موضوع بند 

 دو منبع مستقل موجب عنوان بهن پروسه ي ايد آن و تلقيند تولي و فرايخدمت مخابرات
ه يف ارايرت آن با نص قانون در خصوص تعري پرداخت عوارض، صرف نظر از مغايتعهد برا

 زيات بر ارزش افزوده ني قانون مال٥٠شده از خدمت، بر خالف هدف مقنن از وضع ماده 
 يه خدمات از جمله خدمات مخابراتيات و عوارض ارايف مالي آن تکليباشد که ط مي

د آن که همان يند تولي از فرآيه خدمات مخابراتي گشته و پر واضح است که ارامشخص
  .باشد  نميزيک و تماي بوده، قابل تفکيمخابراتهاي  نصب دکل

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيآرا ـ 
 ي مصوبات شوراها٢٩/١٠/١٣٩٣ ـ ١٨٠٨ و ١٨٠٥ ي ال١٧٩٦ شماره يبر اساس رأ

در خصوص عوارض .. . کرمانشاه، اهواز، آبادان، مشهد، اراک وراز، کرج،ي شي شهرهاياسالم
  . ابطال شده استيمخابراتهاي   دکليوضع شده برا

، ٢١٠ دادنامه شماره ي و ط١٨/٣/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
، مصوبه ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٢ و ٥٠، ٣٨، ١با استناد به مواد 

 مصوب ي و ارتباطيات مخابرات تأسيس شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بري اسالميشورا
 از يقانون غيرات درباره وضع عوارضيبه جهت تعدد شکا.  ابطال نموده است١٣٩١سال 

نگونه مصوبات يز ابطال مکرر اي شهر و روستا در سراسر کشور و ني اسالمي شوراهايسو
 و يريشگي، پيمعاونت حقوق«هاي  يريگيپ، با يوان عدالت اداري ديأت عموميدر ه

ها  ي قائم مقام وزارت کشور به استانداري از سـويا بخشنامه» يوان عدالت اداريپژوهش د
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 شهر و روستا ياسالم يب عـوارض مخالف قانون در شوراهاي از تصويريشگي پمنظور به
  ".ديابالغ گرد
  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٢  
  ي و ارتباطيات مخابرات تأسيساجاره بهاءـ ٢٢  ماده"
ه يکل: ني از موجريشهرداري غير موقت در فضاهابرداري بهره خدمات يبهاـ ٢٢ـ ١

 غيراز ز بهيم شهر تبري امالک واقع در محدوده و حري و حقوقيقيحق) نيموجر(ن يمالک
زات يع تجهتابعه که مبادرت به نصب انواهاي  و شرکتها  ز، سازماني تبريشهـردار
ند، ينما  مي و تکرارکننده و موارد مشابهBTS اعم از دکل، آنتن ي و ارتباطيمخابرات

 امالک مورد ي، براي و به دور از مناطق مسکوني عموميبه فضاهاها   انتقال دکلمنظور به
دار و ماهانه و بر ي موقت به صورت پابرداري بهره خدمات ي بهاعنوان بهر ياشاره به شرح ز

  : روش محاسبه عبارت است از. ر محاسبه و مالک موظف به پرداخت استي رابطه زاساس
  

T=σ× ×[hm+hp] 
  
T =الي موقت ماهانه به ربرداري بهره خدمات يبها  
σ =يب کاربريضر  
  ي و بهداشتي، آموزشيمسکونهاي  ي کاربري برا٣/٢ يب کاربريضر
، ي، ورزشي، فرهنگي، صنعتيتجار، يادارهاي  ي کاربري برا٨/١ يب کاربريضر

  ي و انتظامينظام
   سبز، معابر و گورستان هايفضاهاي  ي کاربري برا٣/١يب کاربريضر
hp =ارتفاع ساختمان به متر  

hm =ارتفاع دکل به متر  
  يل شده اراضي تعدين ارزش معامالتيآخر ـ 
  . خواهد بود١٣٩٦ال  درصد نسبت به س١٥، ضريب افزايش ١٣٩٧براي سال : تبصره
ا يو ها   پشت بامي که بر رويفلز غير ويفلزهاي  عبارت است از انواع سازه: دکل

ها   آنينصب شده و بر رو) ستايخود ا (يمهار غيراي و ي به صورت مهاري شهريفضاها
  ."شود مي نصب ييوي و راديزات مخابراتير تجهيانواع آنتن و سا

حه يز به موجب الي شهر تبري اسالميس شورايئت مذکور، ريدر پاسخ به شکاـ ٣  
  : ح داده است کهي توض٢٦/٦/١٣٩٦ ـ ٥ ـ ٢٤٠٥شماره 

 اوالً در تعرفه عوارض و بهاي محلي شهرداري تبريز مصوب شوراي اسالمي شهر   "
، هيچگونه عوارضي براي صاحبان تجهيزات مخابراتي و ارتباطي اعم ١٣٩٧براي اجرا در سال 

 تعرفه ٢٢کننده و موارد مشابه تعيين نشده است و آنچه که در ماده   تکراراز دکل، آنتن و
ها و انواع تجهيزات مخابراتي  ها و آنتن  به تصويب رسيده، ربطي به صاحبان دکل١٣٩٧سال 

ندارد و به عبارت ديگر در ماده مذکور و بند يک آن که مورد درخواست ابطال از طرف 
اند،  براتي از جمله شاکي، ملزم به پرداخت عوارض نشدهشاکي است، صاحبان تجهيزات مخا

بلکه صاحبان امالکي که با اخذ بها از صاحبان تجهيزات مخابراتي ملک خود را براي نصب 
 عنوان بهدهند،  ها قرار مي دکل و آنتن و ساير تجهيزات مخابراتي در اختيار صاحبان آن

الغي ـانه مبـورت ماهـاند به ص لف شدهـک، م)وقت از موجرينـبرداري م دمات بهرهـبهاي خ(
 محدود ساختن نصب منظور بهبيني شده پرداخت نمايند و صرفاً  بر اساس ضرايب پيش

هاي  ها و ساير تجهيزات مخابراتي در مناطق مسکوني و در جهت کاهش آلودگي ها و آنتن دکل
  . استبصري و زيست محيطي و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان به تصويب رسيده

 ي شوراهايأت تخصصي و هيأت عمومي متعدد صادره از هيبه موجب آرا: اًيثان
 يأت عمومي ه٢٤/١١/١٣٩٦ـ ١٢١٣ شماره ي، از جمله رأيوان عدالت اداري دياسالم

 و ٢٥/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٢٩٣شماره هاي   و دادنامهيوان عدالت اداريد
أت ي ه٢٥/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٣١١ و ٢٥/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٣٠٥

 ماده ١٦بـه موجب بند (نکه ي، نظر بـه ايـوان عدالت اداري دي اسالمي شـوراهـايتخصص
 کشور و انتخاب شهرداران ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٨٠

ا لغو عوارض شهر و ي يح، برقراريب لواي، تصوي با اصالحات بعد١٣٧٥مصوب سال 
 ي دولت که از سويعمومهاي  استيزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيهمچن

ب نرخ خدمات ارائه شده توسط ي ماده مذکور، تصو٦ز بند ي و نشود  ميوزارت کشور اعالم
ها  ي شهرداري و معامالتيمالهاي  نامه آئينت يوابسته به آن با رعاهاي   و سازمانيشهردار
 شهرها است و ي اسالميشوراهاي  تيف و مسئوليمله وظات مقررات مربوط، از جيو با رعا

 ي، شوراها١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠ک ماده يمطابق تبصره 
ن يف آنها در ايد که تکلي جديک از عوارض محلي شهر و بخش، جهت وضع هر ياسالم

 در وضع يسالم ايجتاً مصوبات شوراهاينت. ز شده استيقانون مشخص نشده باشد، تجو
ا خارج از ير قانون ي در شهرها مغاي و ارتباطيات مخابرات تأسيس دکل، آنتن ويعوارض برا
 يت شاکي رد شکايبنا به مراتب معروضه تقاضا. ده استيص نگرديارات تشخيحدود اخت

  ".را دارد
س و ي با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

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

  
  رأي هيأت عمومي

 که نقشه يي در شهرهايشهردار« مقرر شده يقانون شهردار ٥٥ ماده ٢٤طبق بند 
 نوع يساختمانهاي  وابط مذکور در پروانهه شده مکلف است طبق ضيجامع شهر ته

 در ي که برخالف مندرجات پروانه ساختمانيد کند و در صورتياستفاده از ساختمان را ق
 مورد را در ير شود، شهرداريا تجارت دايشه يا پي، محل کسب يتجار غيرمنطقه

وز بر نکه اعطاء مجينظر به ا» .دينما  مي مطرح١٠٠ ماده ١ون مقرر در تبصره يسيکم
 قانون ٥٥ مـاده ٢٤ و بند يقانون شهردار ١٠٠ر ماده ي و اخـذ وجه مغايخالف کاربر

 از جمله آراء يوان عدالت اداري ديأت عموميدر آراء متعدد ه نيمذکور است، همچن
 موقت از برداري بهرهانه ي اخذ عوارض سال١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦ـ ٤٨٩شماره 

ص و ابطال ي شهر تشخي اسالميارات شوراي خارج از حدود اختر قانون ويمغاها  ساختمان
 محل نصب دکل ين خصوصي خدمات از مالکيت بهايشده است و در مصوبه مورد شکا

 از امالک يمخابراتهاي  رون بردن دکلي تحت فشار قرار دادن آنان و بيبرا) مؤجر(
ره به نفع ي غدان ويابان، مي سبز، خي مثل فضايعمومهاي   و نصب در محليخصوص
عوارض ها   دکليبرادهنده  خدماتهاي  ن حال از شرکتي صورت گرفته و در عيشهردار

 ١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل٢٢ ماده ١ن بند يبنابرا. شود  ميز اخذيانه نيسال
 از يشهرداري غير موقت در فضاهابرداري بهره خدمات يز تحت عنوان بهاي تبريشهردار
ارات ير قانون و خارج از حدود اختي مطالبه شده مضاعف بوده و مغان، از جمله وجوهيموجر
ن ييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر است و مستند به بند ي اسالميشورا

  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري ديدادرس
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٣٦٥٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣١٦ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣١١
جهت » شهر  شوراي اسالمي شهر شاهين٩٥ـ ٧٠٢ و ٩٥ـ ٢٠٦هاي شماره  ابطال تعرفه«

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

  
  ١٣١٦ الي ١٣١١: شماره دادنامه     ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

، ٩٨٠٠١٠٧، ٩٨٠٠٤٩٧، ٩٨٠١٠٧٤، ٩٨٠١٧٨٤، ٩٨٠٤٠٠٩: شماره پرونده
٩٧٠٣٦٥٩  

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
 به وکالت از خانم ي طالب مستاجران گورتاني و آقايخانم فرشته کمانـ ١: شاكيان
و و سازمان نظام ي گيار جعفري شهريلت از آقا به وکاي ابدال رستميآقاـ ٢نرگس مزدبر 

خانم  ـ ٥ يان دهاقانيخانم زهره اسدـ ٤ يرضا ذابح جزي عليآقاـ ٣ن شهر، ي شاهيپزشک
  ي باطانيآزاده احمد

حق استفاده از  (٩٥ ـ ٢٠٦شماره هاي  ابطال تعرفه: موضوع شکايت و خواسته
 يشورا) هي، افتتاحبرداري هبهرحق  (٩٥ـ ٧٠٢و ) يمسکونهاي  يخدمات خاص در کاربر

  ن شهري شهر شاهياسالم
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شماره هاي  ابطال تعرفهاي  جداگانههاي  ان به موجب دادخواستيشاک: گردش کار
اند  ن شهر را خواستار شدهي شهر شاهي اسالمي شورا٩٥ـ ٧٠٣ و ٩٥ـ ٧٠٢ و ٩٥ ـ ٢٠٦

  : ن خواسته اعالم کرده اندييو در جهت تب
 ١٤/٩/١٣٩٥ و اداره مدارس و مراکز غيردولتي مصوب سيس تأ قانون١٩مطابق ماده " 

 از ي در برخورداريدولت غيرده است، مدارسي گرداالجرا الزم ١٥/١٠/١٣٩٥خ يکه از تار
 هستند، ي و عوارض در حکم مدارس دولتياتي ماليها تيحات و معافيفات، ترجيه تخفيکل

 را ي دولتي آموزشي واحدها٩٥ـ ١٠٢ تعرفه شماره ٨ن شهر در بند ي شاهي اسالميشورا
 ح قانونيف شده معاف نموده است که با توجه به نص صريه عوارض تعرياز پرداخت کل

 استقرار نامه آيين ٦ و ٥ـ ٤طبق مواد . ز بشودي نيدولت غيرست شامل مدارسيبا مي
 وجود يانتفاع غيران مدارسي عرصه و اعي فضاير کاربريي به تغي، الزاميدولت غيرمدارس

 و ي بر عهده سازمان نوسازيمني و اي و ساختمانيت ضوابط آموزشيص رعايرد، تشخندا
 و يارات شهردارين امور خارج از حدود اختي به ايدگيز مدارس کشور است و رسيتجه
ان ي عرصه و اعي در فضاهايدولت غيرت مدارسي است، فعاليون ماده صد شهرداريسيکم

ن الزام به يبنابرا. شود  نمي از ملک محسوبيق استفاده تجاري از مصاديمنازل مسکون
ل ين قبيت ايز وضع عوارض بر فعالي و نيدولت غيرت مدارسي محل فعالير کاربرييتغ

 يارات شوراهاياز حدود اخت) اند ر شدهي داي مسکوني با کاربرييکه در فضاها(مدارس 
 ي عمومأتي ه٢٧/٥/١٣٩٢ـ ٩٦٢ه شماره ي وحدت رويرأ. باشد  مي شهر خارجياسالم

 ١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ شماره ين رأين مطلب است، همچنيد همي مؤيوان عدالت اداريد
ن ير قواني مغاي مراکز آموزشي خدمات براي، وضع بهايوان عدالت اداري ديأت عموميه

 .ده استيص گردي شهر تشخي اسالمي شوراهايارات قانونيبوده و خارج از حدود اخت
 انواع خدمات ١٧/٢/١٣٨٧ارزش افزوده مصوب  قانون ماليات بر ١٢ ماده ١٤بند

پژوهشي و آموزشي را معاف از ماليات دانسته و چگونگي اجراي اين معافيت را به 
نامه مذکور که به شماره  در آيين. نامه هيأت وزيران موکول نموده است آيين

جمله وزارت  من(هاي ذيربط   به کليه دستگاه١٤/١٢/١٣٨٧ ـ ٤١٩٥٨ت/٢٣٥٣٧٦
کليه خدمات پژوهشي و آموزشي توسط مدارس، مراکز فني : بالغ گرديده استا) کشور

ها، مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي که داراي مجوز از مراجع  اي، دانشگاه و حرفه
 قانون ماليات بر ارزش افزوده ١٢را مشمول معافيت ماده ... ذيصالح قانوني باشند

س به طور مطلق و بدون هيچ شرط و قيدي، اين معافيت با ذکر نام مدار. شناخته است
به وضوح شامل کليه مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي که از وزارت آموزش و پرورش 

 همين قانون به صراحت ٥٢از سوي ديگر ماده . شود اند، مي مجوز فعاليت دريافت کرده
منوع اعالم کنندگان خدمات را م برقراري و دريافت هرگونه ماليات وعوارض ديگر از ارائه

نموده است و البته در ذيل اين ماده قانوني مواردي را که از شمول اين معافيت مستثني 
کنندگان  هستند، بر شمرده است که با توجه به اينکه مدارس غيردولتي در زمره ارائه

خدمات آموزشي قرار دارند، هيچ يک از موارد مستثنيات مذکور شامل مدارس 
  .شود  نميغيرانتفاعي و غيردولتي

 و ي که صراحتاً برقراراالشاره فوقران يأت وزي و مصوبه هيت به مواد قانونيبا عنا
را نسبت ) رالذکرير از موارد مصرح در قانون اخيغ(گر يات و عوارض ديافت هرگونه ماليدر

ن اقدام يممنوع اعالم کرده است، بنابرا) ١٢ماده (ح شده در قانون يت تصريبه موارد معاف
 و يانتفاع غير مدارسيب عوارض براين شهر در وضع و تصوي شهر شاهياسالم يشورا

 و هرنوع يت اقتصادي و عوارض محل فعالين اقتصادين عوارض فعالي با عناويردولتيغ
 ي اسالمي بوده و شورايقانون غير،يردولتي و غيانتفاع غيرگر نسبت به مدارسيعوارض د

لذا از آن .  نداشته و نداردين عوارضيب چنيصو تي برايت قانونين شهر اساساً صالحيشاه
ن شهر به ي شاهي اسالمي مجدداً ابطال عوارض وضع شده توسط شورايأت عموميه

  . "  مورد استدعاست٩٥ـ ٧٠٣ و ٩٥ـ ٧٠٢ و ٩٥ ـ ٢٠٦شماره هاي  تعرفه
 به موجب تعرفه شماره ١٣٩٤ن شهر در دفترچه عوارض مصوب ي شهر شاهيشورا" 

، ١٠٦، ١٠٩، ١٠٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤هاي  في مربوط به رد١٤/١١/١٣٩٤ ـ ٩٥ـ ٧٠٣
رمشمول قانون يغ (يت فعاالن اقتصادي عوارض محل فعالي اقدام به برقرار١١١ و ١١٤

 ينکه برايت به ايحال باعنا. م مصوب شهر نموده استيواقع در محدوده وحر) ينظام صنف
ن شهر ي شاهيذکور، شهردار تحت عنوان مي از پزشکان و حرف وابسته مبلغيتعداد

  :  برسانم کهي به عرض عاليستيعوارض در نظر گرفته است با
چرا . استاي  ت دوگانهي ماهي داراالذکر فوقن يعوارض برقرار شده تحت عناوـ ١  

مت يز قيان و نيک سو با توجه بـه احتساب متراژ عـرصه و اعين عوارض از يکه ا
ت ناظر ير نوع فعاليگر با مالحظه تاثي دي از سوده ويف گرديامـالک تعربندي  منطقه

م که به ين نکته جلب نماي توجه آن مقام را به ايستيحال با.  بوده استيبردرآمد مود
 قانون ٥٢ و ٥٠ضاً مستنداً به ماده يات بر ارزش افزوده و اي قانون مال١٢ ماده ٩موجب بند 

 که در يت فعاالن اقتصادين فعاليومارالذکر اخذ عوارض از اطباء و حرف وابسته تحت عنا
گر اشخاص از بابت استقرار در يباشد ممنوع اعالم شده است و از طرف د  ميقانون

 همچون عوارض ي عوارض مختلفيساختمان و امالک تحت تملک خود در محدوده شهر
ط يت و شراي با همان ماهيگرين وضع عوارض ديند، بنابراينما  ميره پرداختي و غينوساز

  .گردد ي مي وصول مضاعف عوارض تلقينوع
 يل منافع شهرياتحصينکه اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات يگر ايموضوع دـ ٢ 
 گونه هيچ يباشد که در موضوع مورد اشاره شهردار ي ميه مودياز ناحها  نهيل هزيباتحم
  .دينما  نمي را در قبال اخذ عوارض ارائهيخدمات
 ـ ٥٧٦ه شماره ي وحدت رويور به موجب رأ کشيوان عالي ديأت عموميهـ ٣ 

 در احکام متعدد من جمله يوان عدالت اداري ديأت عمومين هي و همچن١٤/١٠/١٣٧١
 شهر مشهد و منطوقاً و مدلوالً ي ابطال مصوبه شورا١٨/١٢/١٣٨٧ـ ٨٧/٨٧٢ شماره يرأ

 اماکن حاتين حرف از توضيت اطباء و انصراف مکان اشتغال اي فعاليبر فقدان وصف تجار
  .اند ح فرمودهي تصريت صنوف تجاري و فعاليتجار

ـ ٤٩٣ ي ال٤٩١ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديأت عموميهـ ٤ 
 به شماره ي ابالغ٢٥٠١ و ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣ ي اقدام به ابطال تعرفه کدها٢٤/٥/١٣٩٦

 و ين شهر در خصوص عوارض محلي شهر شاهي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٩٠ـ ٢١٣٩
ن منطوقاً و مدلوالً دادنامه ي نموده و همچنيت فعاالن اقتصاديتعرفه عوارض محل فعال

  . قابل توجه استيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٥/٤/١٣٩٨ ـ ٧٩٨٠شماره 
 بر الزام ين شهر با اطباء شهر مبتني شاهيبا توجه به مکاتبات شهردار ـ ٥ 
ت فعاالن يصورتحساب عوارض محل فعال عنوان بههم به پرداخت مبالغ گزاف يمشارال
 پزشکان بالشک يها گر مطبيو حرف وابسته و اخطار به پلمب دها   از مطبياقتصاد

 موجبات حدوث ضرر و ي به اصل دعوي ماهويدگي تا رسعنه معترض مصوب يتداوم اجرا
ن شهر ي شاهي اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکي و معنوير مادناپذي جبرانلطمات 

 يوان عدالت اداري دين دادرسيي قانون آ٣٤ن به استناد ماده يبنابرا. دي باعث خواهد گردرا
 موصوف ي در بندها٩٥ـ ٧٠٣ بر توقف تعرفه ي صدور دستور موقت مبنيبدواً تقاضا

  .ن شهر تحت استدعاستي شاهي شهر و شهرداري اسالميمصوب شورا
 اقدام ٩٥ ـ ٢٠٦فه شماره ن شهر به موجب تعري شاهينکه شهرداريگر ايموضوع د

حق استفاده از (ن شهر تحت عنوان عوارض خاص ي از اطباء شهرستان شاهيبه اخذ مبالغ
 از اطباء يرينموده و تعداد کث)  جهت هر مترمربعيمسکونهاي  يخدمات خاص در کاربر

ل و مستندات نقض تعرفه يل داليحال در ذ.  محکوم کرده استيرا به پرداخت مبالغ
  : مينما  ميانين شهر را بي شاهير شهردارمارالذک
ت قانون و مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل يت به اصل حاکميبا عناـ ١ 

ت پزشکان و ي که قانونگذار صراحتاً فعال١٣٦٦مطب پزشکان وحرف وابسته مصوب سال 
انع اعالم  و اجاره بالمي، ملکيتجاري ـ مسکونهاي  حرف وابسته را در اماکن و ساختمان

 بودن ملک به موجب يا تجاري يت پزشکان وحرف وابسته را فارغ از مسکونينموده و فعال
ن واضح و مبرهن است اخذ هرگونه يبنابرا. ت قرار داده استيوضع قانون خاص مورد حما

م با يدر تعارض مستقاي  ا اجارهي يکي اعم از تملي از اطباء شاغل در اماکن مسکونيوجه
  .باشد  ميحده مرقومروح ماده وا

که ها  ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤ل بند ي تبصره ذيبه موجب سطور انتهاـ ٢ 
 و ازدواج و ير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسميده است دايان گرديصراحتاً ب

ن قانون استفاده يله مالک از نظر اي وسيطالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندس
 مع ذلک کامالً محرز و مشخص است که اخذ هر نوع عوارض شود  نمي محسوبيتجار

 جهت هر مترمربع توسط يمسکونهاي  يتحت عنوان استفاده از خدمات خاص در کاربر
نکه مطب پزشکان و حرف وابسته از شمول يباشد مضافاً به ا ي خالف قانون ميشهردار

 ٢وارد احصاء شده در ماده ک از ميچ ي بوده و در زمره هي مستثنيمقررات نظام صنف
  .گردد  نميقانون تجارت محسوب

افت است و اخذ عوارض بدون ارائه ياخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل درـ ٣ 
ست از يبا  ميعوارضکننده  گر پرداختيست به عبارت ديز نيخدمات خاص و مشخص جا

رچند اخذ عوارض ه هيم برخوردار گردد که در مانحن في خدمات و انتفاع مستقينوع
 يق شهرداري از طريز خدماتين عوارض اخذ شده ني در قبال هميباشد ول ي ميرقانونيغ

  . " ده استيارائه نگرد

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


 ٩صفحه     WWW.RRK.IR                         ٦/١٢/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢١٢٤شماره 

    : ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي  متن مقرره
  : شماره ابالغ مصوبه

ـ ٢٠٦تعرفه      شهر نشهرداري شاهي  ٩٥ 
  : تاريخ ابالغ مصوبه

  هاي مسکوني جهت هر مترمربع  استفاده از خدمات خاص در کاربريعوارض حق: موضوع تعرفه
  : معادله محاسبه عوارض

T = 5A  
  : توضيحات محاسبه عوارض

باشد که مالک در محل   قانون شهرداري مي٥٥ ماده ٢٤منظور از خدمات خاص، خدمات موضوع قسمت آخر تبصره بند 
ها،  ها، مهد کودک ها به مانند مراکز آموزشي، کودکستان ده در ديگر کاربريسکونت نداشته باشد و ساير خدمات مجاز به استفا

وليکن ساير حرف مکلف به فعاليت در واحدهاي . باشد مدارس غيرانتفاعي و ديگر موارد مشابه در واحدهاي مسکوني مي
ه اخذ رضايت محضري کليه هاي مسکوني مشروط ب ضمناً استفاده از خدمات خاص در مجتمع. باشند خدماتي و يا تجاري مي

  .باشد ساکنين مي
ـ در محاسبه عوارض، جهت منازل مسکوني کل زيربناي مسکوني و جهت آپارتمانها کل زيربناي مفيد آپارتمان مالک ٢

  .محاسبه خواهد بود
ي ملک مربوطه ـ عوارض فوق ارتباطي به کاربري ملک نخواهد داشت و پرداخت اين تعرفه به منزله تغيير و يا تعيين کاربر٣

  .اعم از عرصه و اعيان نخواهد بود
  .هاي ساختمان و شغلي واحد مربوطه نخواهد داشت ـ پرداخت اين عوارض هيچگونه ارتباطي با ساير عوارض و بدهي٤
 از کننده حداکثر سه سال باشد و اعتبار آن براي فرد استفاده کننده از ملک مسئول پرداخت اين تعرفه عوارض مي  ـ استفاده٥

  .زمان واريز خواهد بود
کننده اين عوارض قابل انتقال بر روي امالک ديگر در مدت زمان دو سال بند فوق   ـ در صورت جابجائي شخص استفاده٦

و متراژ محل جديد بايستي توسط وي به قيمت روز به حساب شهرداري بندي  التفاوت قيمت منطقه خواهد بود ولي مابه
  .پرداخت گردد

مبلغ % ٥٠کننده طي مدت زمان دو سال اعتبار مجوز به محلي با کاربري خدماتي،  ت جابجائي شخص استفادهـ در صور٧
التفاوت آن قابل  اخذ شده به نسبت مدت زمان باقي مانده اعتبار مجوز، مسترد و وجه آن با ساير عوارض وي تهاتر و مابه

  .برگشت خواهد بود
ـ ساير موارد حقوقي استفاده از اين٨   . گونه امالک به مانند مشاعات ارتباطي به پرداخت اين تعرفه عوارض نخواهد داشت 
دهند،  الذکر قرار مي ـ کليه مالکين که ملک خود را به صورت هر نوع اجاره در اختيار اين گونه اشخاص براي استفاده فوق٩

  .ت فرد مربوطه از آنان وصول خواهد شدباشند و در غيراين صورت عوارض مدت زمان فعالي موظف به اخذ فيش مربوطه مي

شوراي اسالمي شهر   شهرداري شاهين شهر
  استانداري اصفهان  شهر نشاهي

  
شهرداري   ٩٥ـ ٧٠٢تعرفه      : شماره ابالغ مصوبه

  : تاريخ ابالغ مصوبه  شهر شاهين
 مشمول قانون نظام غير(محل فعاليت فعاالن اقتصادي ) برداري، افتتاحيه حق بهره(عوارض : موضوع تعرفه

  خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر) صنفي
  : معادله محاسبه عوارض

  T = در زمان يوم االداء اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت ٩٥ـ ٧٠١ برابر عوارض ساالنه تعرفه ٤
  : توضيحات محاسبه عوارض

اعم از مستقر در منطقه صنعتي، قطب (حدوده و حريم مصوب شهر ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي واقع در م١
باشد،  که غيرمشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي مي..) .صنعتي، مستقل و

 بوده و  و راه اندازي مشمول عوارض اين تعرفه تأسيسفارغ از نوع فعاليت و فارغ از محل فعاليت و فارغ از زمان
ضمناً اين اشخاص با . باشند موظف به پرداخت عـوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهـرداري مي

  : هاي زير مشمول عوارض اين تعرفه به صورت اعالم شده در آن نيز خواهند بود تغييرات يا وضعيت
  .ر اساس همان فعاليت در محل جديد برابر عوارض ساالنه زمان يوم االداء ب١فقط تغيير محل فعاليت ) يک
  . برابر عوارض ساالنه زمان يوم االداء بر اساس فعاليت جديد٥/١ فقط تغيير فعاليت )دو
 برابر عوارض ساالنه زمان يوم االداء بر اساس فعاليت جديد ٢تغيير محل و تغيير فعاليت به صورت همزمان ) سه

  .در محل جديد
 برابر عوارض ساالنه زمان يوم االداء براي فعال ٣ ذيربط بدون تغيير فعاليت تغيير فعال اقتصادي واحد) چهار

  .اقتصادي جديد
 برابر عوارض ساالنه زمان ٤تغيير فعال اقتصادي و تغيير فعاليت به صورت همزمان در همان واحد ذيربط ) پنج

  .يوم االداء بر اساس فعاليت جديد براي فعال اقتصادي جديد
بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع  ارض با مجوزهاي مورد نياز که اشخاص ميـ پرداخت اين عو٢

  .ذيصالح دريافت نمايند ارتباطي نخواهد داشت
  .ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود٣
ت خود را تعطيل دائم نمايد، ـ در صورتيکه فعال اقتصادي کمتر از شش ماه فعاليت داشته و محل فعالي٤

التفاوت مبالغ پرداختي فقط اين تعرفه قابل تهاتر با  براي آن محاسبه و مابه% ٣٥عوارض اين تعرفه به ميزان 
  .ساير عوارض وي و يا قابل استرداد خواهد بود

ين تعرفه را در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض ا) حقيقي و حقوقي(ـ  در صورتي که فعال اقتصادي ٥
موظف به دريافت مفاصاحساب شهرداري ) حقيقي و حقوقي(به حساب شهرداري واريز نمايد و مالک يا مالکين 

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

شوراي اسالمي شهر   ري شاهين شهرشهردا
  استانداري اصفهان  شاهين شهر

ن شهر به موجب ي شهر شاهي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  : ح داده است کهي توض٢٨/٢/١٣٩٨ ـ ش٤١٣حه شماره يال

عوارض هاي   در مقام دادخواست مطروحه از سه عنوان به ناميشاک: راداتيا: الف  " 
 يت فعاالن اقتصاديو عوارض محل فعال) ٩٥ـ ٧٠٣کد  (ياالن اقتصادت فعيفعال

 يبا کاربرها  ت در ساختمانيادامه فعال اي  تأسيسو عوارض به علت) ٩٥ـ ٧٠٢کد(
مه دادخواست و سوابق يذکر نموده که حسب مستندات ضم)  ٩٥ ـ ٢٠٦کد  (يمسکون

ت فعاالن يرض محل فعالعوا (٩٥ـ ٧٠٢ ين شهر وفق کدهاي شاهيموجود اساساً شهردار
مبادرت به وصول عوارض مورد نظر نموده، ) عوارض خاص (٩٥ ـ ٢٠٦، کد )ياقتصاد
ب محاسبه است ي ضر٧٠٣ق هر عوارض را ذکر ننموده و کد ي عنوان دقينکه شاکيضمن ا

  .و نه تعرفه خاص
دارد تعرفه   مي معروضي دادخواست شاک١در پاسخ به بند ـ ١: يدفاع ماهو: ب

 ٨ بند ياساساً دارا) يت فعاالن اقتصاديعوارض محل فعال( شهر ي اسالمي شورا٩٥ـ ٧٠٢
 معاف از پرداخت ي دولتيها ن تعرفه آموزشگاهي عنوان نموده وفق ايباشد و شاک نمي

  تأسيس قانون١٩ز وفق ماده ي ني، خصوصيانتفاعهاي غير باشند لذا آموزشگاه  ميعوارض
 مشمول حکم مذکور ١٣٩٥ مصوب يدولتي غيرو پرورش يو اداره مدارس و مراکز آموزش

. نديت فعاالن و عوارض خاص پرداخت نماي تحت عنوان محل فعالي عوارضيستيبوده و نبا
 در نظر يتي شهر معافي اسالمي خالف واقع بوده و شوراي شاکيفارغ از مطالب فوق ادعا

  . مشمول آن گرددينگرفته که شاک
 مشمول دو عنوان عوارض يخواسته شاک: دارد  ميانيز بي ن٢در پاسخ به بند ـ ٢ 

 و يت فعاالن اقتصاديات الزم در خصوص عوارض محل فعاليک بدواً دفاعياست که به تفک
 يمسکونهاي  يدر مرحله دوم در مورد عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربر

  .گردد  ميم حضوريتقد
  ) ٩٥ـ ٧٠٢ (ياالن اقتصادت فعيات در مورد عوارض محل فعاليدفاع:   الف

ا القاء عـوارض شهر و ي يشنهاد برقراري پي قانون شهردار٥٥ مـاده ٢٦وفق بند ـ ١  
 اطالع وزارت کشور يبرا.. . وي وارداتيـزان عوارض اعم از کاالهاير نـوع و ميين تغيهمچن
  . استيف شهردارياز وظا
 کشور ي اسالميوراهاارات شيف و اختي قانون وظا٧١ ماده ١٦ن بند يهمچنـ ٢ 

ت يزان آن را در صالحير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو
  . شهر قرار داده استيشوراها
تواند نسبت به وضع   مي شهري اسالمي قانون شوراها، شورا٧٧به استناد ماده ـ ٣ 

هاي  نهي از هزيخش بمنظور تأمين به ي ماليدات و درآمدهايعوارض متناسب با تول
  .دي اقدام نماي و عمرانيخدمات
ران يأت وزي نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراها مصوب هيي اجرانامه ـ آيين٤ 

ض ي شهر تفوي اسالميب عوارض را به شورايار تصوي اخت١٤ و ماده ٢، ١خصوصاً مواد 
  .نموده است

ار وضع هر يت واختيصالحز يات بر ارزش افزوده ني قانون مال٥٠ ماده ١تبصره  ـ ٥ 
 ين قانون مشخص نشده را به شوراهايف آن در ايد که تکلي جديک از عوارض محلي

  . شهر اعطاء نموده استياسالم
و ها  يشهردار: دارد  ميز اشعاري قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ن١٧٤ماده  ـ ٦ 
دار ي پايامه نظام درآمدهاق برنيان برنامه اول از طري تا پايستي شهر باي اسالميشوراها
ند، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه يل اقدام نماي ذياستهاي با اعمال سيشهردار
 همان يمسکونهاي  ي متناسب با کاربري و صنعتي، اداريتجارهاي  ي در کاربريساختمان

ن عوارض صدور پروانه يل ايز تبدي و نيت محلي و موقعيميط اقليمنطقه با توجه به شرا
شنهاد تعرفه عوارض ي شهر پي اسالمي و کنترل آن، شوراي صنعتيان واحدهاساختم

ب رسانده و يرفته و به تصوي پذيشنهادي را مطابق تعرفه پيت فعاالن اقتصاديمحل فعال
ش گفته تا قبل از ين پيمطابق قوانها  ن تعرفهيا. ن فوق عمل نموده استيقاً مطابق قوانيدق

ن ي شده است و ايي سال بعد آن اجرايده و از ابتداي گردي بهمن ماه اعالم عموم١٥
ان و ي از متراژ عرصه و اعيبي نداشته و ضريچ عنوان با درآمد  واحدها ارتباطيعوارض به ه

  .باشد  ميت مرتبط با آنينوع فعال
 به کالسه ١٩/١٠/١٣٩٦ـ ١٠٥٢ـ قابل ذکر است وفق رأي وحدت رويه شماره ٧ 
 ١  عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينکه طبق بند صادره از هيأت٩٦/١٧٨پرونده 

، عوارض محلي شهرداري از ١٣٦٢ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي مصوب ٣٥ماده 
و مشمولين خاص ) صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل(کليه مشمولين قانون نظام صنفي 

 کشور تصويب با پيشنهاد وزير) ها همچنين آموزشگاه(ها، مطب پزشکان، وکال  مثل بانک
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 وزارت کشور ٥/٢/١٣٦٦ـ ٢٤١/٢٣١٣٧گونه عوارض طبق بخشنامه شماره  و اخذ اين
 ماده ١٦پس از تأييد نماينده ولي فقيه در حاکميت قانون اجرا شده است و طبق بند 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران ٧١
عدي، تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و  با اصالحات ب١٣٧٥مصوب سال

به همين . هاي شوراي اسالمي شهرها است از وظايف و مسئوليت... همچنين تغيير نوع
ـ ١١٣جهت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي شماره 

ن عوارض محل فعاليت فعاال) عوارض محلي( وضع عوارض کسب و پيشه ٢٩/٢/١٣٨٧
ليکن . را خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است... هاي دولتي و اقتصادي، از بانک

 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسالمي شهر و بخش ٥٠ ماده ١طبق تبصره 
جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده 

پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد باشد موظفند موارد را حداکثر تا 
لذا به استناد دادنامه فوق مصوبه شوراي اسالمي شهر به . تصويب و اعالم عمومي نمايند

دليل جري تشريفات قانوني و اتکا به قوانين مذکور قانوني و در حيطه صالحيت و 
  .اختيار شوراي اسالمي شهر شاهين شهر بوده است

هاي  يوص عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربردفاع در خص ـ ب
  )٩٥ ـ ٢٠٦ (يمسکون

  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيسچنانچه مستحضريد به استناد قانون
هاي   هماهنگ کردن برنامهيبرا) ١ماده (يبعدهاي  هي با اصالح٢٢/١١/١٣٥١مصوب 
 راني اي و معماري شهرسازيال عيشورا.. . مردميست بهتر براي زمنظور به يشهرساز

 را ي شهرسازي عاليف شوراي قانون فوق وظا٢ ماده ٣ن بند ي و همچنشود تأسيس مي
هاي  رات آن خـارج از نقشهيي و تغيجامـع شهرهاي   طـرحييب نهاي و تصويبـررس
 مصوبات يمکلف به اجـراها  يز شهرداري ن٧ اعالم نموده است و وفـق ماده يليتفص

لذا با وجود قانون . باشند  مي٢ران طبق مفاد ماده ي اي و معماري شهرسازي عاليشـورا
ارات يت و اختيد و نسخ صالحيت تحديار و صالحيران اختيأت وزي هنامه آيينمقدم 
ن که منبعث از مصوبات يدر اجرا و اعمال قوانها  يف شهرداري و بالتبع وظاي عاليشوار
ن گونه ير نمودن محل کسب به اي حق دانامه آيين لذا اگر چه.  است را نداردي عاليشورا
 ي و سکنيط حق زندگيز به استناد اصل تسلين نيگر مالکيکن دين را اعطاء نموده وليمالک

. باشند در محل سکونت خود بدون مزاحمت و ايجاد عارضه توسط ساير شهروندان را دارا مي
 نفره ٤ ي معمول و سکونت يک خانوادهبرداري مسکوني لذا مالکين اين گونه اماکن به جاي بهره

، ي آموزشگاه رانندگعنوان به برداري بهرهشتر و کسب سود مبادرت به يجهت انتفاع ب
 يکيجاد بار ترافيند که باعث اينما  ميرهيک، مطب پزشک، دانشگاه و غينيدرمانگاه، کل

 و يکيف جهت نصب عالئم تراي شهردارياد براينه زيجاد هزيد و بروز عارضه و ايشد
قاً به ي دقيمسکونهاي  يلذا عوارض خدمات خاص در کاربر. شده است.. .جداکننده معابر و

 ي اسالميت شورايات برارزش افزوده بوده و در صالحي قانون مال٥٠ ماده ١استناد تبصره 
  .شهر است

 به استناد مصوبه شماره ١٥/١٢/١٣٩٧ران در جلسه يأت وزي قابل ذکر است ه
 ي مناطق، نواحيردولتي استقرار مدارس و مراکز غنامه آيين ٥/١/١٣٩٨  ـهـ٥٥٢٧٣ت/٦١

 و راه  تأسيس قانون فوق استقرار و١از ماده ) ب(ب که وفق بند يو محالت مختلف را تصو
 ي و هماهنگ با شهرداريلي را  منطبق با طرح تفصيمراکز آموزش.. .ر محل ويي و تغيانداز

 مؤسسات ازيمورد نهاي  ه نقشهيز تهي قانون ن٧ن ماده ي قلمداد نموده و همچنيمحل الزام
، يل اعم از معماريا تکمي جهت احداث يردولتي غي و پرورشيمدارس و مراکز آموزش

ز مدارس ي و توسعه و تجهيبر عهده ادارات کل نوساز.. .يکيات مکان تأسيسمحاسبات،
ور مجوز احداث بنا  صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صديبناها  ن نقشهيا. است

ت يکشور با رعاهاي  ي توسط شهرداري آموزشيبر فضاها) پروانه ساختمان و بر و کف(
 ين اراده نقش شهرداري آخرعنوان بهز يران نيأت وزين هيبنابرا.  قانون خواهد بود١٩ماده 

ن ين گونه مالکيت اي و لزوم تبعي شهريليتفصهاي   مصوبات و طرحي ناظر و مجرعنوان به
  .رفته استي را پذيز ضوابط و عوارض شهردارا

  ."  مورد استدعاستيت شاکين شورا و رد شکايات ايدرخواست امعان نظر به دفاع
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 

يأت مذکور  ارجاع شد و هي اسالمي شوراهايأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال
 ي شهردار٩٥ـ ٧٠٣ تعرفه شماره ٢٨/٤/١٣٩٩ ـ ٧١٥ ي ال٧١٠دنامه شماره موجب دا به

ر يغ (يت محل فعاالن اقتصادي نوع فعال)X(ب محاسبه ين شهر تحت عنوان ضريشاه
م شهر ي واقع در محدوده و حريا اقتصادي يا بازرگاني يخدمات) يمشمول قانون صنف

ت ي به رد شکايص نداد و رأيشخن شهر را قابل ابطال تي شهر شاهي اسالميمصوب شورا

ا ده نفر ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علّت عدم اعتراض از سويرأ. صادر کرد
  .افتيت ي قطعيوان عدالت ادارياز قضات د
ن شهر در ي شهر شاهي اسالمي شورا٩٥ـ ٧٠٢ و ٩٥ ـ ٢٠٦ به تعرفه يدگيرس

  . قرار گرفتيأت عموميدستورکار ه
ن يس و معاوني با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ 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

  
  رأي هيأت عمومي

 که يي در شهرهايشهردار«رر شده  مقي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٤طبق بند  ـ الف
 نوع يساختمانهاي  ه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانهينقشه جامع شهر ته

 در ي که برخالف مندرجات پروانه ساختمانيد کند و در صورتياستفاده از ساختمان را ق
 مـورد را در ير شـود، شهرداريا تجارت دايشه يا پي، محل کسب يتجار غيرمنطقه

خالف  اعطاء مجوز برنکهينظر به ا» .دينما  مي مطرح١٠٠ ماده ١ون مقرر در تبصرهيسيمک
 قانون مذکور است، ٥٥ ماده ٢٤ و بند ي قانون شهردار١٠٠ر ماده ي و اخذ وجه مغايکاربر
ـ ٤٨٩ از جمله آراء شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومين در آراء متعدد هيهمچن

ها   موقت از ساختمانبرداري بهرهانه ي اخذ عوارض سال١٢/٢/١٣٩٦ ـ ٨٥ و ٢٤/٥/١٣٩٦
ص و ابطال شده است، ي شهر تشخي اسالميارات شوراير قانون و خارج از حدود اختيمغا

 تحت عنوان عوارض حق استفاده از خدمات خاص در ٩٥ ـ ٢٠٦ن تعرفه شماره يبنابرا
 ي اسالميارات شوراي اختر قانون و خارج از حدودي جهت هر متر مغايمسکونهاي  يکاربر

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شهر است و مستند به بند 
 .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

ب ـ هرچند در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
ص نشده است لکن با مشاغل سطح شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخي

توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض افتتاحيه 
براي فعاالن اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها، مغاير قانون و خارج از 
حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين وضع عوارض براي افتتاح محل 

تغيير محل، تغيير شخص يا فعال اقتصادي يا تغيير فعاليت فعاالن اقتصادي، 
 شوراي اسالمي شاهين شهر در حد موارد مذکور به ٩٥ـ ٧٠٢اقتصادي در مصوبه 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٥/١٠/١٣٩٦ـ ١٠٠٩داليل مندرج در رأي شماره 
 ١ به بند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٣٩٣٠شماره
   تعاليبسمه

  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 
 ١٨ ماده ١٠ابطال تبصره «:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣١٧

 مصوب ١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١٨ ماده ٩ و تبصره١٣٩٧فه عوارض سال تعر
» شوراي اسالمي شهر مرند در اجراي تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي درب   ينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧٠٣٩٣٠: شماره پرونده    ١٣١٧: شماره دادنامه    ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  يمي قاسم ابراهيآقا: شاكي

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ١٨ ماده ١٠ابطال تبصره : موضوع شکايت و خواسته
   شهر مرندي اسالميصوب شورا م١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل١٨ ماده ٩و تبصره 

 تعرفه عوارض ١٨ ماده ١٠ابطال تبصره  ي به موجب دادخواستيشاک: گردش کار
 ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل١٨ ماده ٩ و تبصره ١٣٩٧سال 

  : ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تبشهر مرند 
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 تعرفه ١٨ ماده ١٠ شهر مرند در تبصره ي اسالميشورا :دارد  مياحتراماً اعالم" 
 سال ي تعرفه عوارض محل١٨ ماده ٩ن در تبصره ي و همچن١٣٩٧ سال يعوارض محل

 که امالک آنها در طرح توسعه ينيا مالکيب رسانده که مالک يرا به تصواي  ، مصوبه١٣٩٨
رد و در خصوص ي قرار گدين جدياديجاد معابر و مين و اياديض و اصالح معابر و ميو تعر

مت ين قيي توافق حاصل نشود و موضوع تعيمت محل واقع در طرح توسعه، با شهرداريق
نکه مالک جهت احقاق حق، مجبور به مراجعه به يا اي ارجاع گردد يبه کارشناس رسم

مت روز ي درصد ق٢٠ يستي صادر گردد، باين خصوص حکمي شود ودر اييمحاکم قضا
پرداخت  يت به شهرداري حق مشرفعنوان به) يم کارشناس رسميبا تقو(مانده ملک را يباق
د ين امالک باي از چنيب نمود که شهرداري مرند صراحتاً تصوي اسالمي شورايعني. دينما
نکه به يد وايت وصول نمايمانده ملک را تحت عنوان حق مشرفيمت روز باقي درصد ق٢٠

ا ياضافه شده .. .توسعه و اصالح معابر و طرح يدر اثر اجرااي  ملک مزبور ارزش افزوده
 ي طرح با بعد از اجرايمت ملک قبل از اجراينکه قيا اينشده موثر در مقام نخواهد بود و 

 اگر ارزش يحت. افته، مورد توجه قرار نخواهد گرفتيش ير و افزاييطرح توسعه چقدر تغ
فه شود مالک ملزم به  درصد هم اضا٢٠ا کمتر از يهم به ملک اضافه نشود و اي  افزوده

 و ٩هاي  ل تبصرهيل ذيباشد که بنا به دال ي ميت مصوب به شهرداريپرداخت حق مشرف
نکه خالف شرع ي از مصوبه مذکور عالوه بر ا١٣٩٨ و ١٣٩٧هاي   تعرفه سال١٨ ماده ١٠

. باشد  ميزينکننده  بيارات مقام تصوي و خارج از اختين موضوعه کشورير قوانيبوده مغا
  : عنه معترض خالف شرع بودن مصوبه ليدال

ت مشروع اشخاص و حرمت اکل مال يط و اعتبار و حرمت مالکيخالف اصل تسلـ ١ 
  .باشد  ميراني اي اسالمي جمهوري قانون اساس٢٢ و ٤٧به باطل و خالف اصل 

 ١٧/٢/١٣٩٣ نگهبان که در جلسه مورخ ي معظم شورايه فقهايبرخالف نظرـ ٢ 
وان ي ديأت عمومي به ه٢٠/٣/١٣٩٣ـ ١٠٨٥/١٠٢/٩٣ شماره يو طد ان اعالم نظر فرموده

  .باشد  مي ارسال شده است،يعدالت ادار
 ٢٣/٤/١٣٩٥ نگهبان که در جلسه مورخ ي معظم شورايه فقهايبرخالف نظرـ ٣ 

وان ي ديأت عمومي به ه٢/٥/١٣٩٥ ـ ١٠٢/٩٥ ـ ١٦٦٠ شماره يو طاند  اعالم نظر فرموده
  .باشد  ميه است، ارسال شديعدالت ادار

ر وقت کشور اعالم ي که در پاسخ به سوال وزي مقام معظم رهبريبرخالف فتواـ ٤ 
ک ملک، متعلق به ي يکيابان از نزدي از عبور خينکه ارزش افزوده ناشيدر ا«اند  فرموده

تواند در صورت  ي ميا شهرداريدولت . چ شک داشتيد هيصاحب آن ملک است نبا
 ي ملکين ارزش افزوده و هم برايات ببندد، هم بر اي ماليم قانونا هر مقايب مجلس يتصو

  .باشد  مي».د از کنار آن عبور کنديابان جديکه خ
 طرح ي که اجرايدر صورت: گردد  مين استخراجيچون بر اساس نظرات فوق چن

جاد ارزش افزوده در امالک اشخاص شود و مقدار يا ، موجبيابان کشيتوسعه مثالً خ
توانند به آن ارزش افزوده، عوارض   ميت دارين باشد، مراجع صالحيز معيه نارزش افزود

 ١٠ و ٩هاي  تبصره( عنه معترض شهر مرند در مصوب ي که شورايدر حال. نديوضع نما
ان ي از عوارض به ميرا وضع نموده است و نام» تيحق مشرف«صراحتاً وصول ) مذکور

 نداشته است يتيا نشده، عنايملک حاصل شده  يبرااي  نکه ارزش افزودهياورده است و اين
 يشتر از آن را ملزم نموده اشخاص به شهرداري بي ارزش افزوده و حتيچه بسا تمام
  .نديپرداخت نما

  : مصوبه مذکورکننده  ارات وضعيل خالف قانون وخارج بودن از اختيدال
س  مجل٢٨/٨/١٣٦٠ت يبرخالف ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبـ ١

فوق وصول حق هاي   شهر مرند در تبصرهي اسالميچون شورا. باشد ي مي اسالميشورا
 ن خصوص بر اساس متن استداللي که در ايب نموده است در حاليت را تصويمشرف
 يها واژه) ت، ارزش افزودهيت، حق مرغوبيحق مشرف( نگهبان ي معظم شورايفقها

  .ده استيو گرد هستند که طبق ماده واحده مزبور لغيمترادف
 اخذ ١٣٨٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ٤ـ مطابق ماده ٢ 

باشد  هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي هرگونه وجه و کاال و خدمات توسط دستگاه
هيچ اختيار و صالحيتي به شوراهاي اسالمي از ) وصول حق مشرفيت(که در مانحن فيه 

  . باشد تفويض نگرديده است و مصوبات مذکور خارج از اختيارات آنها ميطرف قانونگذار 
شنهاد  ناعادالنه ي که به پينيمالک: ديآ  ميهمان طور که از متن تبصره مذکور برـ ٣ 

ند و ينما  نميني طرح، تمکيمت محل اجراين قيي مرند در تعيمنصفانه شهردار غيرو
ل يف الحي به لطايا شهرداريگردند و  ي ميممت به کارشناس رسين قييخواستار ارجاع تع

 و ييورزد و اشخاص ناچار به مراجعه به محاکم قضا ي مي خوددارياز پرداخت غرامت ملک
 شهر ي اسالميشوند، شورا ي مي موفق به اخذ حکم قطعيطوالنهاي   پروسهيبعد از ط

 اتخاذ کـرده يبي ترت مجازات نموده ويب تبصره مـزبور، نامبردگان را به نوعـيمرند با تصو
هوده ي نامبردگان، عمالً بيارجاع به کارشناس رسم يا تقـاضاين ي مالکييکه اقـدامات قضا

  .و بالاثر گردد
  ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، امالک و اراضي مورد نياز١در حالي که طبق تبصره 

 که امالک آنها  استين و اشخاصين حق مسلم مالکي، ا١٣٧٠مصوب سال ها  يشهردار
 يمت به کارشناس رسمين قيي قرار گرفته، جهت تعياز شهرداريدر طرح توسعه و مورد ن

ب ي شهر مرند در تصوي اسالمينکه مصوبه شورايبنا به مراتب و نظر به ا. ارجاع شود
. باشد  مي خالف شرع و خالف قانون١٣٩٨ و ١٣٩٧ تعرفه سال ١٨ ماده ١٠ و ٩تبصره 

 يقانون غير از اخذ عوارضيرين جهت جلوگيرالذکر و همچنيال مصوبه اخ ابطيلذا استدعا
  " .ب و خارج از نوبت را دارمياز زمان تصو

  : ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي    متن مقرره
  ١٣٩٧ت سال يعوارض بر حق مشرف: ١٨ماده  "  

ض و ي طرح توسعه و تعريدر صورت عدم حصول توافق جهت اجرا: ١٠  تبصره 
ن يا مالکي و مالک ين شهرداري مابيد فين جدياديجاد معابر و مين و اياديح معابر و ماصال

ا ي ارجاع يمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسميدر رابطه با ق
مت يق% ٢٠ مانده ملک ي از باقيت شهرداري صادر شود حق مشرفيق دادگاه حکمياز طر

  .  خواهد بوديم کارشناس رسمي با تقوي شهرداريروز بعد از اجرا
  ١٣٩٨ت سال يعوارض بر حق مشرف: ١٨ماده 

ض و ي طرح توسعه و تعريدر صورت عدم حصول توافق جهت اجرا: ٩   تبصره 
ن يا مالکي و مالک ين شهرداري مابيد فين جدياديجاد معابر و مين و ايادياصالح معابر و م

ا ي ارجاع يتوسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسممت مقدار واقع در طرح يدر رابطه با ق
مت يق% ٢٠ مانده ملک ي از باقيت شهرداري صادر شود حق مشرفيق دادگاه حکمياز طر

   ". خواهد بوديم کارشناس رسمي با تقوي شهرداريروز بعد از اجرا
حه ي شهر مرند به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئي در پاسخ به شکا

  : ح داده است کهي توض١٣/٣/١٣٩٨ ـ ٢٠٦شماره 
 به شماره پرونده ٩٧٠٣٩٣٠ تحت کالسه پرونده يت شاکياحتراماً در پاسخ به شکا" 

ن ي بديوان عدالت اداري ديأت عمومي مطروحه در دفتر ه٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٣٠٨
قدر ياست و قضات عالير. م حضور استيه تقديحه دفاعيل تحت عنوان اليله مراتب ذيوس

 شهر که در ي اسالمي شوراي مصرحه در ارتباط با فلسفه وجوديم قانونياهبر اساس مف
 کشور ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي از قانون تشک١روح قانون به استناد ماده 

 که صراحتاً ١٣٨٦ و ١٣٨٢ ي و اصالحات بعد١٣٧٥و انتخاب شهرداران مصوب سال 
، عمران، ي، اقتصادياجتماعهاي  اف برنامهع اهديشبرد سري پمنظور بهدارد   مياعالم

 مردم و نظارت بر امور يق همکاري از طرير امور رفاهي، آموزش و ساي، فرهنگيبهداشت
 روستا، بخش، شهر و شهرک ي اسالمي به نام شوراييروستا، بخش، شهر، شهرک، شوراها

ور قرآن  که بر اساس اصل هفتم طبق دستشود  ميلين قانون تشکيبر اساس مقررات ا
 استان ي و شوراي اسالميمجلس شورا)  االمرهينهم و شاورهم في بيوامرهم شورا(م يکر

 اداره امور يريم گينها از ارکان تصمير ايو شهرستان و شهر و محل بخش و روستا و نظا
کصدم ين بر اساس اصل يف شوراها و همچنيارات وظايل و حدود اختيکشورند طرز تشک

کصد و سوم، استانداران، ين اصل يکند و همچن  مينيين تع که قانويقانون اساس
ارات يشوند در حدود اخت  مينيي که از طرف دولت تعير مقامات کشوريفرمانداران و سا

ن ي و قوانين اسالميد مخالف موازيمات شوراها بوده و نبايت تصميشوراها، ملزم به رعا
 از يکي کشور ي اسالميراها صراحت دارد که شوياصل هفتم قانون اساس. کشور باشد

 و يمات سازماني و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصميريم گيتصمهاي  ارگان
ت در ي و حق حاکمي از نظر قانون اساسيف خاص خود هستند ولي وظاي کشور دارايادار

است که اي   دامنه حکومت آنها به اندازهيرند و حتيگ ي قرار مير ارکان حکومتيطراز سا
اراتشان هستند و اما در يمات آنها در حدود اختيت تصمين دولت موظف به رعايمسئول

 ١٠ ابطال تبصره ي تقاضايت مطروحه شاکيخصوص موضوع مبحوث عنه که حسب شکا
 از تعرفـه عـوارض ١٨ مـاده ٩ و تبصره ١٣٩٧ سـال ي در تعرفـه عـوارض محل١٨ماده 
ن ي مورد و توجهاً به اي بيمردود دانستن ادعاضمن اند  خواستار شده  را١٣٩٨ سال يمحل

  : رسد  مي بالوجه به نظريامر مهم که اساس استنادات شاک
 ٢ت که بر اساس موضوع ماده يبر اساس مفهوم و منطوق موضوع حق مشرف

 شهر، بخش و ي اسالمي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه آيين
 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهاياالت، وظيشهرک موضوع قانون تشک

 در ي اسالميران که وضع عوارض توسط شوراهايأت وزي ه٧/٧/١٣٧٨شهرداران مصوب 

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


 ٢٢١٢٤شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٦/١٢/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

است که مربوط به شهر، هايي  ر موضوعيحدود درآمدها، عرضه کاالها وخدمات و سا
 مبرهن است  مذکور، کامالًيي اجرانامه آيينبا امعان نظر به . ربط باشديا بخش ذيشهرک 

ش و يب عوارض متعلقه، کاهش، افزاي و تصوي و برقراريف عمده بررسيکه از جمله وظا
گر يو دکننده   وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصوليت چگونگيف و معافي تخفياعطا

 راجع به يريم گي، شوراها موظفند به  هنگام تصم١٤ن در ماده يموارد بوده است و همچن
ن بودجه يپنجساله و قوانهاي   که در برنامهيکلهاي  استيجه به سعوارض عالوه بر تو

همان ) ج(ند که در بند يت نماي دولت را رعايعمومهاي  استي سشود  ميانه اعالميسال
مات مراجع ي از تصمين ناشيماده اشاره دارد به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زم

 مصوب ١٨ از ماده ١٠ و ٩هاي  که در تبصره بوده است يعمرانهاي   طرحيااجراي و يقانون
 و يعمرانهاي   طرحيرا بر اثر اجرايز. ن موضوع اشاره داردي به هم١٣٩٨ و ١٣٩٧سال 

ت و يد و تملک به ارزش روز و ارزش متناسب با وضعيمضاعف در امر خرهاي  نهيهز
د که ينما  ميش ارزش ملک را فراهمي طرح که موجبات افزاياستقرار محل در زمان اجرا

  .قدر مبرهن خواهد بوديف و عالين امر کامالً بر قضات شريبا تامل به ا
را ي برخوردار است زييمت بااليا در جبهه اول از قيناً امالک واقع در بر و يقي 
ر امالک پشت يناً فراتر از سايقي ملک مزبور يايکند و مزا  ميدايابان پيت کامل به خياشراف

 و ١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل١٨ از ماده ٩اساس تبصره جبهه خواهد بود که بر 
دارد که در صورت عدم   ميانين بي چن١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ١٨ از ماده ١٠تبصره 

جاد معابر و ين واياديض و اصالح معابر ومي طرح توسعه وتعريحصول توافق جهت اجرا
مت مقدار واقع در طرح يبا قن در رابطه يا مالکي و مالک يشهردار ني مابيد فين جدياديم

 صادر شود يق دادگاه حکميا از طري ارجاع يتوسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسم
 ي شهرداريمت روز بعد از اجراي درصد از ق٢٠مانده ملک ي از باقيت شهرداريحق مشرف

 و عمران ي قانون نوساز٢ از ماده ٤ خواهد بود و مدلول تبصره يم کارشناس رسميبا تقو
دارد عالوه بر   ميز که صراحتاً اعالمي آن ني با اصالحات بعد٧/٩/١٣٢٧ مصوب يرشه

ن ي اي که در اثر اجرايگريت و هر نوع درامد دي، حق مرغوب٢عوارض مذکور در ماده 
ن بر يد و هچني خواهد رسي وعمران شهريل شود منحصراً به مصرف نوسازيقانون تحص

در هر مورد که عوارض و حق ) ي وعمران شهرينوساز( از همان قانون ١٣اساس ماده 
 گردد عالوه بر يرد و قطعيک ملک تعلق گين قانون به يموضوع ا) تيمشرف(ت يمرغوب

 بوده و ي مطالبات شهردار تأمينلهين ملک وسيمالک که مسئول پرداخت است ع
هاي  ت را ظرف مهلتيا حق مرغوبي که مالک عوارض ي مکلف است در صورتيشهردار
ه نسبت به وصول طلب يي با صدور اجرا٢ماده ١ مذکور در تبصره نامه آيينت يبا رعامقرر 

ن ملک اقدام کند و از اهم موضوعات مصرحه در قانون يا استناد آن از عيخود از مالک 
د يز موي از همان قانون ن١٨ح و آشکار ماده يبر اساس مفهوم و منطوق صرها  يشهردار

 .الدليل و بالوجه شاکي در ابطال موضوعات مربوطه خواهد بودادعاي شهرداري و رد ادعاي ب
 طرح مالک عمل ي ازاجرايجه ارزش افزوده ناشيهذا با امعان نظر به مراتب فوق در نتيعل
 ي مکلف به اجراي محاسبه عوارض متعلقه خواهد بود و به قهر و غلبه شهرداريبرا

 يتباصر مورد اشاره از موارد قانون و ي و معماري شهرسازي شوراهايمصوب قانونهاي  طرح
ن امالک يباشد مالک  ميان ذکريشا.  شهر خواهد بودي اسالمي و شوراي شهرداريفيو تکل

ند، مالک يت را پرداخت نمايست عوارض حق مشرفيبا  ميکه طبق تعرفه عوارض مصوب
 يم فقهان امر به زعيباشد که ا  مي طرحي از اجرايو مناط اعتبار همان ارزش افزوده ناش

آخر االمر از محضر قضات . ص داده نشده استي نگهبان، خالف شرع تشخيمعظم شورا
 مورد ي بيل و ادعايت بالوجه و بالدليسته دال بر رد شکاي صدور حکم شايف تقاضايشر
  ". مورد استدعاستيشاک

ت با شرع مقدس اسالم، يرت مقرره مورد شکاي بر مغاي مبني شاکيدر خصوص ادعا
 اعالم ١١/٣/١٣٩٩ـ ١٧٦٣٥/١٠٢/٩٩ نگهبان به موجب نامه شماره ير شورايم دبقائم مقا

  : کرده است که
 ١٨ ماده ١٠ موضوع تبصره ٢٥/٣/١٣٩٨ ـ ٩٧٠٣٩٣٠عطف به نامه شماره   " 

 در ١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل١٨ ماده ٩ و تبصره ١٣٩٧ سال يتعرفه عوارض محل
 نگهبان ي معظم شوراي فقها١٦/٢/١٣٩٩ت، در جلسه مورخ يخصوص اخذ حق مشرف

نکه يبا استظهار ا: گردد  ميل اعالم نظري قرار گرفت که به شرح ذيمورد بحث و بررس
 ي مانده ملک بعد از اجرايمت روز باقي درصد از ق٢٠ت مستلزم اخذ يمصوبه مورد شکا

ح،  طريجه اجرايجاد شده در نتي درصد از ارزش افزوده ا٢٠ است و نه يطرح شهردار
ن بوده و لذا خالف شرع يق اجحاف به مالکين حکم در بعض موارد از مصادياطالق ا

 باشد ين قانونيد در چارچوب موازين موارد باياصل حق جعل عوارض در ا. شناخته شد
   " . استيوان عدالت ادارين امر با ديص ايکه تشخ

رئيس  با حضور ١٣/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و 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
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢مطابق تبصره 

.  استاالتباع الزم يأت عمومي هي نگهبان براي شوراي نظر فقها١٣٩٢ل  مصوب سايادار
ـ ١٧٦٣٥/١٠٢/٩٩ نامه شماره ي نگهبان طير شوراينکه قائم مقام دبينظر به ا

 نگهبان ي شوراي اعالم کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض فقها١١/٣/١٣٩٩
مت ي درصد از ق٢٠ت مستلزم اخذ ينکه مصوبه مورد شکايبا استظهار ا«: کهاند  نظر داده

 درصد از ارزش افزوده ٢٠ است و نه ي طرح شهرداري مانده ملک بعد از اجرايروز باق
ق اجحاف به ين حکم در بعض موارد از مصاديطرح، اطالق ا يجه اجرايجاد شده در نتيا

  سال١٨ ماده ١٠ن اطالق تبصره يبنابرا» .ن بوده و لذا خالف شرع شناخته شديمالک
 شهر مرند در ي اسالمي شوراي تعرفه عوارض محل١٣٩٨ سال ١٨ ماده ٩ و تبصره ١٣٩٧

 و ٨٨ز مواد ياد شده و ني نگهبان و مستند به احکام ي شورايت از نظر فقهاي تبعياجرا
خ يتار از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣
  .شود  مي ابطالبيتصو

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت 
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٢٩٧٨شماره
  بسمه تعالي

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

مومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت ع
ابطال دستورالعمل تطبيق «:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٢٩

 » شوراي دانشگاه پيام نور١٣٩١هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه پيام نور مصوب واحد دوره
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي    و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٢٩٧٨: شماره پرونده   ١٣٢٩: شماره دادنامه   ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي

  ميد زعي فرشيآقا: شاكي
 و يکاردانهاي  ق واحد دورهيابطال دستورالعمل تطب: موضوع شکايت و خواسته

  ام نوري دانشگاه پي شورا١٣٩١ام نور مصوب ي دانشگاه پيرشناسکا
هاي  ق واحد دورهيابطال دستورالعمل تطب ي به موجب دادخواستيشاک: گردش کار

 را خواستار ام نوري دانشگاه پي شورا١٣٩١ام نور مصوب ي دانشگاه پي و کارشناسيکاردان
  : ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب

 بعد از ١٣٩٣م در سال يد زعينجانب فرشيرساند، ا  ميبا سالم و احترام به عرض   "
 ترم را به صورت مهمان در ٤ام نور ي دانشگاه پي دانشجوي در کنکور سراسريقبول

ام نور ي در ثبت نام بدون آزمون پ١٣٩٦سال . ام نور واحد تهران جنوب گذراندميدانشگاه پ
ام نور واحد ي پي دانشجو٣/٨/١٣٩٦خ ي در تاريقبولتهران جنوب شرکت کردم بعد از 

خ به ي واحد گذرانده شده تا آن تار٩٣ شدم و تعداد يتهران جنوب در رشته روانشناس
ام  ل شدهيالتحص حال که از دانشگاه فارغ. نتقل شدام نور تهران جنوب ميدانشگاه پ
ن مبنا يغ شـده است بر ا به دانشگاه ابالي داخلنامه آيين ١٣٩٧د در سال يگو  ميدانشگاه

معادل  عنوان به منتقل شده از دانشجو اخذ شود يرا معـادل واحدهااي  نهيد هزيکه با
ن بابت به ي از اي آگاهگونه هيچام نور تهران جنوب يموقع ثبت نام در دانشگاه پ! يساز

اصالً  ١٣٩٧در کار نبوده است و تا قبل از سال اي  نامه آيينشد چون  يدانشجو داده نم
. شده است  نمي از دانشجو اخذيچ مبلغيام نور هيپهاي  ن دانشگاهيق دروس بيبابت تطب

  : رساند  ميلذا به استحضار
ماسبق  به  قانون مدني مبني بر عطف٤نامه مغاير ماده ماسبق کردن اثر آيين به ـ عطف١

 .باشد  مي و مقـرراتنشدن قوانين
گر فاقد ي ديداخت شده و اخذ مبلغ پريليتحصهاي  نهيه و هزي شهريتمامـ ٢

   . استيوجاهت قانون
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 وزارت علوم ي و کارشناسيکاردانهاي   دورهي آموزشنامه آيين ٢ ماده ٣ر بند يمغاـ ٣
است که از بودجه هايي  گان دانشجو در طول سنوات مجاز در دانشگاهي بر آموزش رايمبن

   .کنند  مي دولت استفادهيعموم
  .مبني بر رايگان بودن آموزش براي همه در همه سطوح است ٣ اصل ٣ـ مغاير بند ٤

باشد  ي مي و قانونيشرع غيرن مبلغينجانب در گرو پرداخت اي ايليحال مدرک تحص
از به ينام   ارشد شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شدهيو اکنون که در کنکور سراسر

ل در مقطع ي ادامه تحصي ثبت نام در دانشگاه براي براي کارشناسيليصدور مدرک تحص
  " .باشم  مي ارشديکارشناس

  . انصراف دادي از بعد شرعيليحه تکمي الي طيدر ضمن شاک
  : ر استي  متن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  »ي و کارشناسيکاردانهاي  ق واحد دورهيدستورالعمل تطب«  " 
  . استسازي  ط قابل معادلير شرايه دروس دانشجو در صورت داشتن سايکل ـ ٦ـ ٢

رفته يا بدون آزمون پذير ي، فراگيق کنکور سراسري که از طريانيدانشجوـ ١  تبصره
مسال از مجموع سنوات مجاز يک نيق شده، ي تطبي واحد درس١٥ هر يشده باشند، به ازا

  .دانشجو کسر خواهد شد
ر يا از سيان انتقاليا دانشجوير رشته و ييان تغيشروع سنوات مجاز دانشجوـ ٢تبصره

ا بدون آزمون محاسبه ير يا فراگي يرش دانشجو در آزمون سراسري از سال پذها، دانشگاه
  ).شود  نميشان اجراي اي برا١تبصره (خواهد شد

 خودخوان يک واحد درسير يه متغي، شهريهر واحد درسسازي   معادلي به ازا
ت اخذ ق واحد داده اسي تطبي که در آن تقاضايليمسال تحصيه نيطبق جدول شهر

  " .خواهد شد
ام نور به موجب ي دانشگاه پيرکل دفتر امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  : ح داده است کهي توض١٩/٩/١٣٩٨ ـ د/٤٧٤٧١/١١٠٣حه شماره يال
  در پرونده به شماره١١/٨/١٣٩٨احتراماً، عطف به نامه صادره مورخ " 

خواسته  ت آقاي فرشيد زعيم به موضوع شکاي٩٨٠٢٩٧٨ و بايگاني ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٠٢٥
ام يدانشگاه پ) نه ترم پرداخت شدهياخذ مجدد هز(سازي   معادلنامه آيين ابطال يتقاضا«

  : رساند  ميبه استحضار» نور
 مجلس ١٠/١١/١٣٩٥توسعه کشور مصوب هاي   برنامهي قانون احکام دائم١ماده ـ ١

. . وي و پژوهشيآموزش عالسسات  مؤ مراکز وها، دانشگاه«: دارد ي مقرر مي اسالميشورا
.. .يقات و فناوريعلوم، تحقهاي   وزارتخانهي گسترش آموزش عالي مجوز از شورايکه دارا
 ين و مقررات عموميت قوانيباشند، بدون الزام به رعا ربط مي ذي ير مراجع قانونيو سا

دمات ت خيري، قانون مديژه قانون محاسبات عمومي به ويدولتهاي  حاکم بر دستگاه
 آنها و فقط در چهارچوب ي مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي، قانون برگزاريکشور

أت ي مصوب هيالتيتشکي ـ استخدامي ـ  و اداري، معامالتيمالهاي  نامه آيينمصوبات و 
  ».ندينما  ميعمل. رسد ي ميقات و فناوري وزارت علوم، تحق تأييدامنا که حسب مورد به

 ي آموزشنامه آيينام نور به استناد يدروس در دانشگاه پازي س ق و معادليتطبـ ٢
ه نمرات دانشجو که در آنها حداقل ي مزبور، کلنامه آيينبر اساس . رديپذ  ميدانشگاه انجام

 ي و در صورت تطابق محتـواي مربوطه بررسي کسب کرده است در گروه علم١٠نمره 
  .شود ميسازي  ام نـور، معادليدروس در دانشگـاه پهاي  دروس گذرانـده با سرفصل

 واحد در ٩٣ گلستان تعداد يستم جامع دانشگاهيه با توجه به گزارش سيمشارالـ ٣ 
 ي پس از ثبت نام بدون آزمون، دانشجو١٣٩٦مرکز اشتهارد گذرانده، مجدداً در سال 

حد، ق وايلذا به استناد دستورالعمل تطب. ده استيام نور واحد تهران جنوب گرديدانشگاه پ
  .صورت گرفته استسازي   معادل٢٦/٧/١٣٨٦ ـ ٧٢٥سه به شماره يأت رئيمصوبه ه

سه، از يأت رئي ه٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ١٠٩٥قابل ذکر است به استناد صورتجلسه ـ ٤ 
ه ي، شهري هر واحد درسيه ثابت، به ازايعالوه بر شهرسازي   جهت معادليستينامبرده با

 ي که در آن تقاضايليمسال تحصيه نيشهر خودخوان طبق جدول يک واحد درسير يمتغ
 ر پرداختيـه متغيه صـرفاً شهري کـه مشاراليدر صورت. ق واحـد داده اخـذ گردديتطب
  .ده استي نگرديستم گلستان فعالً بارگذاريه ثابت در سيد و شهرينما مي

ه ي در متن دادخواست نسبت به پرداخت دو برابر شهري شاکيدر خصوص ادعا ـ ٥
 دانشگاه ي آموزشنامه آيين دستورالعمل مهمان، مصوب ٢ ماده ١ـ ٢ه استناد بند ر، بيمتغ

م به مراکز چهارگانه يا مهمان دايان مهمان ير متقاضيه متغي، شهر٢٠/١٢/١٣٩١مورخ 
   " .گردد  مي محاسبه و اخذ٢ب يشهر تهران با ضر

س و ي با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
ل شد و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
 دانشگاه بوده و در زمان ي شورا٢/١٢/١٣٩١دستورالعمل مورد اعتراض مصوب 

 ريزي برنامه ي شورا٨/٥/١٣٩١ مصوب يکارشناسهاي   دورهيش آموزنامه آيينت يحاکم
ن ي ا٢٩مطابق ماده . ده استيب رسيبه تصو يقات و فناوري تحق، وزارت علوميآموزش عال

م ي دروس قديي و به شرط اشتراک محتوايص گروه آموزشيبا تشخسازي   معادلنامه آيين
 مجاز اعالم شده بود و ١٢روس از ک از ديد و کمتر نبودن نمره هر يا رشته جديبا دروس 

ن حسب ماده ياجازه داده نشده بود همچنسازي   معادليه براي اخذ شهرنامه آيينن يدر ا
 مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد يياجراهاي  وه نامهيموظفند شها   آن، دانشگاه٣٣

رد اعتراض دستور العمل موکننده  بيضمناً مرجع تصو. ندي نمايين و اجراي تدونامه آيين
 مصوبه مورد اعتراض خارج ٦ـ٢ل بند ين قسمت ذيبنابرا. باشد  نمي دانشـگاهيأت امـنايه

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند است و مستند به کننده  بيارات مـرجع تصوياز حـدود اخت
  .شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  يوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي د
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠١٣٨شماره
  بسمه تعالي

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

ان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديو
 جهت درج ٢٠/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٤٩ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٤٠

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

  
  ١٣٤٩ الي ١٣٤٠: شماره دادنامه     ٢٠/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

، ٩٩٠٠٩٤٧، ٩٩٠٠٩٥٢، ٩٩٠٠٩٥٣،  ٩٩٠٠٩٥٤،  ٩٩٠٠٩٠١: شماره پرونـده
٩٩٠٠٩٥٧، ٩٩٠٠٩٥٨، ٩٩٠٠١٣٨، ٩٩٠٠٩٤٠، ٩٩٠٠٩٤٦  

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
 آقايان رحمان سبزي، ابراهيم نهي، محسن ندارگوهري،: تعارض کننده اعالم

 حقيقت ميراشرفي، مسعود اسکندري محمود حاتم خاني، عوض جاللي چقوش، عباس
  اوجقاز، مرتضي عبدالملکي، محمدرضا عباس زاده گفشائي، علي جباري فندقلو

    يوان عدالت ادارياعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د: موضوع
أت در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأي هي: گردش کار

صالحيت مرجع حل اختالف اداره کار تهران در رسيدگي اختالف اداره کار در رابطه با  حل
به دعاوي مطروحه، شعب ديوان عدالت اداري با توجه به اختالف عقيده در رابطه با 

 آيين ١٢ و ١٠در تهران يا تبريز، به استناد مواد » شرکت رعد تبريز«آخرين محل کارگاه 
 و ٥٩نحو که شعبه  بدين. دان آراي معارض صادر کرده) ٢٧/١٢/١٣٩٧مصوب (دادرسي کار 

 بـدوي بـه ترتيب در خصـوص شکايـات آقايان جواد تقي زاده و حسن صدرالديني به ٥٢
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٣٩٤٩ و ١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٣٤٨٣موجب آراء شماره 

 تجديـدنظر ديـوان عدالت ١٦اند و شعبـه   رأي بـه رد شکايت صـادر کرده١٨/١٠/١٣٩٧
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٠٢٩٦ و ١٤/٢/١٣٩٨ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٠٤٢٤ آراء شماره اداري به موجب

 ضمن نقض آراء شعب بدوي با اين استدالل که شرکت رعد تبريز در تهران ٢٦/١/١٣٩٨ـ 
هاي حل اختالف کار  مقري براي هدايت و تقسيم کار کارکنان قطار دارد، صالحيت هيأت

يوان عدالت اداري با اين استدالل که اند و بعضي ديگر از شعب د در رسيدگي را پذيرفته
شرکت مذکور در تهران مقري براي هدايت و تقسيم کار کارکنان قطار ندارد، صالحيت 

هاي حل اختالف کار تهران را در رسيدگي به دعاوي کارکنان قطار عليه شرکت  هيأت
  .اند رعد تبريز را نپذيرفته
اند   اختالف کار تهران را نپذيرفتههاي حل هايي که در اين راستا هيأت شماره پرونده

  اند، به قرار زير است  را صالح به رسيدگي تشخيص نداده

http://www.DASTOUR.IR
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  ١٩/٩٧٤١٣٦پرونده شماره ت. ١ 
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٤٨٦دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٢٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٩١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٥٣پرونده شماره ت. ٢
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٤٩٠دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )٢٦/٥/١٣٩٨ـ ١١٦١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٧٨دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٣٧ پرونده شماره ت.٣
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥٢٣دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٢٥دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٨٦دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٩پرونده شماره ت. ٤
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٤٩٥دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩١٦دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٧١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٥١پرونده شماره ت. ٥
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٥٠٠دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٣٩دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩ شعبه
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٧٣دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٤٩پرونده شماره ت. ٦
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٧٢دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٣٧دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢٢٠٥دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٠٠پرونده شماره ت. ٧
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥١٤دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩١٩دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٧٢ه شماره دادنام(تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٨پرونده شماره ت. ٨
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥١٣دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩١٥دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٨٥دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩٩٧٤١٥٠پرونده شماره ت. ٩
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥٠٩دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٣٨دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٨١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٤٤پرونده شماره ت. ١٠
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٨٤ره دادنامه شما(بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٣٢دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٩٢دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٥٢پرونده شماره ت. ١١
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٩٢دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٤٠دادنامه شماره (دنظر تجدي) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٨٩دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٤٦پرونده شماره ت. ١٢
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥٠١دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٣٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٩٣دادنامه شماره (تجديدنظر ) جدهم سابقه (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٥پرونده شماره ت. ١٣
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٥١٦دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٠٩دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٨٧دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٦پرونده شماره ت. ١٤
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٥١٨دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩١٠دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢٢٠١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٧پرونده شماره ت. ١٥
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٨٩دادنامه شماره (بدوي ) وزدهم سابقن (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩١٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٨٨دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٤١پرونده شماره ت. ١٦
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٤٩٨دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٢٩دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٩٧دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٣٩پرونده شماره ت. ١٧
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥١٠دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٢٧ماره دادنامه ش(تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٧٦دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤١٣٨پرونده شماره ت. ١٨
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٥٠٨دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٢٦دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢٢٠٢دادنامه شماره (ديدنظر تج) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٨٧پرونده شماره ت. ١٩
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٨١دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩٠٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢٢٠٣دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٨٩نده شماره تپرو. ٢٠
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٥١٥دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٠٥دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ مورخ ٢١٩٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٠پرونده شماره ت. ٢١
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٩٩دادنامه شماره (بدوي ) بقنوزدهم سا (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٠٦دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٩٨دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩١پرونده شماره ت. ٢٢
  )١٦/١٠/١٣٩٧ ـ ٣٤٨٠دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 

  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩١١دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩عبه ش
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢١٨٣دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٢پرونده شماره ت. ٢٣
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٤٨٢دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ـ ٩١٢دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ ـ ٢١٩٠دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٩/٩٧٤٠٩٤پرونده شماره ت. ٢٤
  )١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٣٥٠٧دادنامه شماره (بدوي ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 
  )١/٥/١٣٩٨ ـ ٩٠٨دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 
  )٢٣/٩/١٣٩٨ـ ٢٢٠٤دادنامه شماره (تجديدنظر ) هجدهم سابق (١٩شعبه 

  ١٣/٩٨٢١٧٨ و ت١٣/٩٨١٦٨٩، ت١٩/٩٧٤١٠٢هاي شماره ت  پرونده.٢٥
 ٥٩تجديدنظر، شعبه ) هجدهم سابق (١٩بدوي و سپس ) نوزدهم سابق (٥٩شعبه 

  تجديدنظر ديوان عدالت اداري ) چهارم سابق (١٣بدوي و سپس 
  )٢٥٥٧، ٢٠٨٥، ١٣٢٤(و ) ١٩٥٣، ١٥٤٩، ٨٩٤(، )٢١٦٨، ٩١٨، ٣٤٧٧(آراي شماره 

 با حضور ٢٠/١٠/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
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

http://www.RRK.IR
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  رأي هيأت عمومي
  . در آراء محرز استالف ـ تعارض

، )٧/١١/١٣٩١مصوب ( آيين دادرسي کار ١٠مطابق ماده : اوالً نظر به اينکهب ـ 
محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محلي است که «

و با توجه به اينکه محل کار شاکيان پرونده در قطار » آخرين کارگاه در آن واقع است
 که محل اعزام راهبر و اخذ ١٣/٣/١٣٩٧ و طبق گزارش بازرسي کار به تاريخ باشد مي

دستور کار شاکيان پرونده را در کانکسي در تهران اعالم کرده است، عليهذا آخرين محل 
هاي تشخيص و حل  فيه هيأت  در مانحنکار و بالتبع مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي

با توجه به حمايتي بودن قانون کار و لزوم تفسير : ثانياً .باشد اختالف اداره کار در تهران مي
قانون مذکور به نفع کارگر در تعيين محل مراجعه براي دادخواهي و با عنايت به سکونت 
شاکيان در استان تهران، با ايجاد ظن متآخم به علم، محل کار مشاراليهم نيز در تهران 

 رعد تبريز در تهران و آهن راهل شرکت گردد و با عنايت به وجود توأمان محمحسوب مي
هاي تشخيص و حل اختالف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي  تبريز، تعيين هيأت

فيه، ترجيح بالمرجح بوده   محل مراجعه براي رسيدگي به دعاوي در مانحنعنوان بهتبريز 
 مراتب فوق، با توجه بنا بر. هاي مزبور تبريز بر تهران وجود ندارد و دليلي بر رجحان هيأت

اختالف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهران  هاي تشخيص و حل به صالحيت هيأت
  و٢٦/١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٠٢٩٦در رسيدگي به دعاوي شاکيان پرونده، آراء شماره 

هاي شماره   تجديدنظر که در نقض دادنامه١٦ شعبه ١٤/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٠٤٢٤
 و ١٦/١٠/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٣٤٨٣ و ١٨/١٠/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٣٩٤٩

 بدوي صادر شده در حدي که ناظر بر پذيرش صالحيت هيأتهاي ٥٩ و ٥٢شعب 
تشخيص و حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رسيدگي به شکايت است و 

ي به استناد اين رأ. باشد، صحيح و موافق مقررات تشخيص شد متضمن معناي مذکور مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢بند 

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

  
  داري                                                  هيأت عمومي ديوان عدالت ا

   ـ مرتضي علي اشراقيمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٨/١١/١٣٩٩                                                                         ٩٧٠٣٩٣٦شماره
  بسمه تعالي

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

 هاي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك نسخه از 
:  با موضوع٢/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٨١ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٨٠

 عوارض ٩ـ١ـ١٠ و بند ١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ ماده ٥ـ ١٠ابطال بند «
 دفترچه عوارض ١٠ از ماده٨ـ ١ـ١٠بند .  شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٨محلي سال 

 شوراي ١٣٩٨ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ از ماده٨ـ ١ـ١٠ و بند ١٣٩٧حلي سال م
در » ها  قانون شهرداري٩٩ماده«قسمت . اسالمي شهر تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد

 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ ماده ١٣ و ٧، ٦هاي  جدول
  . گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج ».تبريز از تاريخ تصويب ابطال شد

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

  ١٣٨٠ـ ١٣٨١: شماره دادنامه           ٢/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
  ٩٧٠٣٩٣٦ ـ ٩٨٠٢٦٨٥: شماره پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه: مرجع رسيدگي
  ـ ولي کسانقي٣ـ حسين عيوض پورطاهر ٢ـ سعيد عيوض پورطاهر ١ آقايان: شاكيان

  : ابطال: ت و خواستهيموضوع شکا
   شوراي اسالمي شهر تبريز ١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال ١٠ ماده ٥ـ ١٠بند ـ ١
   شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٧ دفترچه عوارض محلي سال١٠ از ماده٨ـ ١ـ ١٠ـ بند٢
 ي اسالمي شورا١٣٩٨ سال ي دفترچه عوارض محل١٠ از ماده ٨ـ ١ـ ١٠بندـ ٣
  زيشهر تبر
 ي اسالمي شورا١٣٩٨ سال ي دفترچه عوارض محل١٠ از ماده ٩ـ ١ـ ١٠بندـ ٤
  زيشهر تبر

 ١٠ ماده ١٣ و ٧، ٦هاي  در جدول» ها ي قانون شهردار٩٩ماده «قسمت  ـ ٥
  زي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٧ سال يدفترچه عوارض محل
، ٤ـ ١٠ يبندهاجداگانه ابطال هاي  ان به موجب دادخواستيشاکـ ١: گردش کار

 ١٣ و ٧ ،٦شماره هاي  ل جدولي ذي اضافيربناين قسمت زي و همچن١٠ـ ١ـ  ٨، ١٠ـ ٥
 از ١ـ ٩ـ ١٠ و ٨ـ ١٠ـ ١ ي و بندها١٣٩٧ سال ي دفترچه عوارض محل١٠از ماده 

را ز ي شهر تبريم اسالي مصوب شوراي همگ١٣٩٨ سال ي دفترچه عوارض محل١٠ماده
  : کهاند  ن خواسته به طور خالصه اعالم کردهييو در جهت تباند  خواستار شده

 ي اسالميشوراهاي  ، مصوبهيوان عدالت اداري ديأت عموميبرابر آراء متعدد ه" 
 از مقررات يم بخشي مختلف در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و قانون تنظيشهرها

اخذ هرگونه وجه، کـاال و خدمات (... ن استدالل که ي ا، با١٣٨٠ دولت مصوب سال يمال
ز به علت خـارج يو ن) ز قانون گذار منوط شده استي به تجويياجـراهاي  توسـط دستگـاه

)  شهري اسالميشورا(عوارض کننده  ارات مرجـع وضـعيت و اخـتيبودن از حدود صـالح
 ي ال١٨٥٢ و ٤/١٠/١٣٩٧ ـ١٨٩٤هاي  ابطال شده است که از جمله آن به آراء شماره

ـ ١٣٥٩ ي ال١٣٥٦ و ١٠/٧/١٣٩٧ـ ١٥٦٢ و ٢٠/٩/١٣٩٧ـ ١٨٤٧ و ٢٠/٩/١٣٩٧ ـ ١٨٥٦
 شهرها در ي اسالميشوراهاي  نـکه مصـوبهينظـر به ا.  توان اشـاره کـرديم١٧/١٢/١٣٩٥

وان عدالت ي ديأت عمومينگ برابر آراء مورد اشاره هي پارکيا کسريوضع عوارض حذف 
، ي قانون شهردار١٠٠ل ماده ي ذ٥نکه تبصره يت به ايل شده است و با عنا ابطايادار
ا ي موجبات حذف ييا اجراي يات ساختماني را که در خصوص عملي اشخاصيف قانونيتکل

ف يش از حکم قانون تکليمعلوم کرده است و اشخاص باند  نگ را فراهم نمودهي پارکيکسر
ون يسي کميت ذاتين موضوع هم در صالحي به ايدگين خصوص ندارد و رسي در ايگريد

ت شده ين خصوص رفع مسئولير اشخاص در اي است و از ساي قانون شهردار١٠٠ماده 
 شهر برابر ي اسالمي شوراينگ از سوي پارکيا کسريهذا وضع عوارض حذف يعل. است

 دولت ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ و ماده ي قانون شهردار١٠٠ل ماده يتبصره ذ
 ي اسالميارات شورايت و اختي خالف قانون و خارج از حدود صالح١٣٨٠مصوب سال 

ده از جمله شماره يات عديز به شرح نظري نگهبان ني معظم شوراينکه فقهايو ا. شهر است
 ـ ١٦٧٦/١٠٢/٩٥ و ٢٩/٠٣/١٣٩٠ـ ٤٢٦٢٠٣٠/٩ و ١٣/٨/١٣٧٨ ـ ٥٦٢١/٢١/٧٨

ح و ي نداشته باشد خالف شرع تصرين چنانچه استناد قانوي اخذ هرگونه وجه٣/٥/١٣٩٥
ر ي مغاين قانونيرت با موازي شهر عالوه بر مغاي اسالميلذا مصوبه شورااند  ق فرمودهيتصد
  .باشد  ميزي نين شرعيمواز

علي ايحال از آن مقام محترم رسيدگي به شکايت و ابطال بندهاي ياد شده مستند به 
  . "دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست قانون تشکيالت و آيين ٩٢ و ٨٨، ١٣، ١٢مواد

  : ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن تعرفهـ ٢
 ي مصوب شورا١٣٩٧ سال ي دفترچه عوارض محل١٠ ماده ٥ـ ١٠بند : الف" 

  زي شهر تبرياسالم
  :  توقف گاه خودرو تأمينعوارض عدمـ ١٠ـ  ٥
هاي   کميسيونـ واحدهاي مسکوني و غيرمسکوني که از سوي١٠ ـ ٥ـ ١

 شود گاه خودرو صادر مي ها بدون تأمين توقف  رأي بر ابقاي آن٩٩ و ماده ١٠٠ماده 
عوارضي به شرح جدول زير عالوه بر ساير عوارض اين تعرفه محاسبه و وصول 

  .خواهد شد
  

   توقف گاه خودرو تأمينعوارض عدم ـ ١٥جدول شماره 
  

  رابطه عوارض  نوع کاربري  رديف

  ٢٥×٦٠ Pd  افت فرسوده و حاشيه نشينيمسکوني دري  ١

  ٢٥×٩٠ Pd  مسکوني در ساير محل ها  ٢

  ٢٥×١٢ Pd  غير مسکوني  ٣
  
ت شده ي تثبي مسکوني توقف گاه خودرو واحدها تأمينعوارض عدمـ ١٠ ـ ٥ـ ٢

 ١٣٨٣ل آن قبل از سال يا تبدي که سال احداث ٩٩ و ماده ١٠٠ون ماده يسيتوسط کم
  .سبه خواهد شدمحا) ٢٥×٤ dp(است معادل 

ب مربوطه ي توفقگاه خودرو برابر ضر تأمين مساحت عدميدر مورد کسرـ ١٠ ـ ٥ـ ٣
  .فوق نسبت به اخذ عوارض اقدام خواهد شد
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   شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٠ از ماده ٨ـ ١ـ ١٠بند : ب
 باز و ي فضاين تأم بدوني مجاز به صدور پروانه ساختمانيشهردارـ ١٠ـ ١ـ  ٨

هاي  يانيت اعي باز و تثبي فضا تأمين بدونيست، در صورت تخلف ساختمانينگ نيپارک
، عوارض آن به ازا هر ي قانون شهـردار٩٩ و ١٠٠ون ماده يسيق کمـي از طرياحداث

  . محاسبه و وصول خواهد شد٣٠٠ pdن رفته معادل ي از بيمترمربع فضا
 شوراي اسالمي ١٣٩٨ عوارض محلي سال  تعرفه١٠ از ماده ٨ـ ١ـ ١٠بند : ج

و  شهر تبريز شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين فضاي باز
ربط هزينه تأمين پارکينگ در  پارکينگ نيست، ولي در صورت تصويب در مراجع ذي

کاربري مسکوني   و در٢٥×٦٠ pdکاربري مسکوني در بافت فرسوده و حاشيه نشيني 
 به ازاي هر ٢٥×١٢٠ pd و در کاربري غيرمسکوني ٢٥×٩٠  pdها  در ساير محل

مترمربع و همچنين هزينه تأمين سرانه فضاي باز شهري آن به ازاي هر مترمربع 
بديهي است مبالغ .  محاسبه و وصول خواهد شد٣٠٠ pdفضاي از بين رفته معادل 

اي واريز  اي جداگانهه هزينه تأمين پارکينگ و هزينه تأمين سرانه فضاي باز در حساب
اي در سطح شهر  هاي محله و نگهداري و براي احداث پارکينگ عمومي و احداث پارک

  .هزينه خواهد شد
  :  مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٨ دفترچه عوارض محلي سال ٩ـ ١ـ ١٠بند : د
تا سطح اشغال مجاز با اي  نگ در هر طبقه سازهي پارکيربنايعوارض زـ ٩ـ ١٠ـ ١

  . محاسبه خواهد شد٧ش از سطح اشغال مجاز با جدول شماره ي و ب٦ و ٥ول شماره جد
 درصد سهم ٥ آموزش و پرورش يل شوراهاي قانون تشک١٢ ماده ٣برابر بند : تبصره

 سال ٢٠ با در نظر گرفتن روال ي مسکونيآموزش و پرورش از عوارض پروانه ساختمان
  .ز خواهد شدياب مربوطه وارر محاسبه و به حسيگذشته بر اساس رابطه ز

  %٥٠ pd =  زيربنا کلمترمربع هر ي به ازايتک واحد مسکون) الف
  % " ٤٠ pd × = چند واحد مسکوني به ازاي هر مترمربع کل زيربنا ) ب
 ي شورا١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل١٠ از ماده ١٣ و ٧،٦شماره هاي  جدول :هـ

  زي شهر تبرياسالم
 يلي برابر ضوابط طرح تفصي مسکونيربناي محاسبه عوارض زيبرا ـ ٦ره جدول شما

 و ١٠٠ون ماده يسيت در کمي و تثب٥ون ماده يسيب کمي با تصوي اضافيربنايو عوارض ز
ل شده تا مبلغ ي تعديارزش معامالت) K (مترمربعبه ازا هر ها  ي قانون شهردار٩٩ماده 

    ال    ي ر٢٥٠٠٠٠
  بالکن رو پوشيده به شارع  مطابق کاربري

زير بنا تا سطح 
اشغال و طبقات 
مجاز برابر ضوابط 
  طرح تفصيلي

زيربناي اضافي برابر 
ضوابط طرح تفصيلي و يا 
با تصويب کميسيون ماده 

 و يا تثبيت در ٥
 و ماده ١٠٠کميسيون ماده 

   قانون شهرداري ها٩٩

  
  رديف

  
طبقات 
  اي سازه

Pd<٢٥٠٠٠٠  Pd<٢٥٠٠٠٠  

مطابق 
ضوابط 
مطابق 
  کاربري

في برابر ضوابط بالکن اضا
طرح تفصيلي و يا با 

 ٥تصويب کميسيون ماده 
و تثبيت در کميسيون 

 قانون ٩٩ و ماده ١٠٠ماده 
  شهرداري ها

١  
زيرزمين اول 

و دوم و 
  پايين تر

  ـ  ـ  ٤/٠  ٢/٠

  ١  ٥/٠  همکف، اول  ٢

  ٢/١  ٦/٠  دوم  ٣
٩  

  
١٢  
  

  ١٤  ١٠  ٢/٣  ٦/١  سوم  ٤

  ١٦  ١٢  ٦/٣  ٨/١  چهارم  ٥

  ١٨  ١٤  ٢/٥  ٦/٢  پنجم  ٦

  ٨/٦  ٤/٣  ششم  ٧

هفتم و   ٨
  ٢/٩  ٦/٤  باالتر

٢٠  ١٦  

  
 K=ب طبقهي        ضر٥=            عدد ثابتPd=يل شده اراضي تعديارزش معامالت

 ٥K pd =مترمربع به ازاء هر ي مسکونيربنايعوارض ز
 يليضوابط طرح تفص برابر ي مسکونيربناي محاسبه عوارض زيبراـ ٧جدول شماره 

 و ١٠٠ون ماده يسيت در کمي و تثب٥ون ماده يسيب کمي با تصوي اضافيربنايو عوارض ز
ل شده تا مبلغ ي تعديارزش معامالت) N (مترمربعبه ازا هر ها  ي قانون شهردار٩٩ماده 

  ال و باالتري ر٢٥٠٠٠٠

  
  بالکن روپوشيده به شارع  مطابق کاربري

زير بنا تا سطح اشغال و 
طبقات مجاز برابر 
  ضوابط طرح تفصيلي

زيربناي اضافي برابر 
تفصيلي ضوابط طرح 

و يا با تصويب 
 و با ٥کميسيون ماده 

تثبيت در کميسيون 
 ٩٩ و ماده ١٠٠ماده 

  ها قانون شهرداري

طبقات   رديف
  اي سازه

Pd≤ ٢٥٠٠٠٠  
Pd≤ ٢٥٠٠٠٠  

مطابق 
ضوابط 
مطابق 
  کاربري

بالکن اضافي برابر 
ضوابط طرح تفصيلي 

و يا با تصويب 
 و ٥يون مادهکميس

تثبيت در کميسيون 
 ٩٩ و ماده ١٠٠ماده 

  ها قانون شهرداري
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 N=ب طبقهي           ضر٥=         عدد ثابتPd=يل شده اراضي تعديارزش معامالت

  pd N٥=  به ازا هر مترمربع ي مسکونيربنايعوارض ز
اي  گ در طبقات سازهني پارکيآمدگ شي اضافه پيربنايعوارض زـ ١٣جدول شماره 

ون ماده يسيت در کمي و تثب٥ون ماده يسيب کميا با تصوي و يليبرابر ضوابط طرح تفص
  )E(ها  ي قانون شهردار٩٩ و ماده ١٠٠

  
  %١٠سطح اشغال اضافي بيش از   %١٠سطح اشغال اضافي تا   طبقات

  ٩  ٥  تر زيرزمين دوم و پايين

  ١٢  ٧  زيرزمين اول

  ١٥  ٩  همکف و باالتر

  
  E=ب ي          ضر٥=            عدد ثابتPd=يل شده اراضي تعديرزش معامالتا

  pd E٥=  به ازا هر مترمربع ي مسکونيربنايعوارض ز
ح شماره يز به موجب لواي شهر تبري اسالميت مذکور شورايدر پاسخ به شکاـ ٣
   :ح داده است کهي توض٣/٥/١٣٩٨ ـت/ش/٥ـ ١٨٣٤ و ٢٦/٩/١٣٩٨ت مورخ /ش/٥ـ ٤٣٤١

ف و ي وظا،التي قانون تشک١٧ ماده ١٦ بند يمصوبات مورد اعتراض در راستا" 
ات بر ارزش ي قانون مال٥٠ک ماده ين تبصره ي کشور و همچني اسالميانتخابات شوراها
 درخواست ي که شاکيضمناً مصوبات. گردد  ميتي رد شکايده لذا تقاضايافزوده وضع گرد

ن سودجو ي است که مالکي از تخلفاتيريشگيا هدف پرا کرده است در اصل بها  ابطال آن
 يمه و بقاي به پرداخت جر١٠٠ماده هاي  ونيسي کميش فرض که با صدور رأين پيبا ا

شوند و در واقع   ميت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آنيخالف، وضعهاي  احداث
ن بنا يت ساکني و محرومي شهري در بناهاين گونه تخلفات موجب بروز ناهنجاريانجام ا

أت ي هي از سوي متعددين آرايعالوه بر ا. شود  ميک ساختمانياز امکانات استاندارد در 
ت مطروحه در ي در موارد مشابه شکايوان عدالت اداري ديتخصصهاي  أتي و هيعموم

 در آن موارد، خالف ي اسالمي آن مصوبات شـوراهايافته و طـيپرونـده حاضر اصدار 
 و ٢٧/١٢/١٣٩٦ ـ ٣٥٠ شمـاره يتوان بـه آرا  مي است؛ از جملهص نشدهيقانون تشخ

  . اشاره کرد٢٤/٢/١٣٩٨ـ ٢٨٤ و ٢٨٣ و ٩/١٠/١٣٩٦ـ ٢٢٤ و ١٧/١١/١٣٩٦ـ ٣١٠
ن يالت و آئي قانون تشک٩١ ماده يش گفته در اجراي پينکه آرايت به ايبا عنا

 مورد يم انطباق آراده و با اعمال ماده مذکور، عدي صادر گرديوان عدالت اداري ديدادرس
.  قرار گرفته استيوان عدالت اداري ديأت عمومي با قانون مورد حکم هياستناد شاک

وان ي دين دادرسيالت و آئي قانون تشک٩٢رسد موجبات اعمال ماده   ميجتاً به نظرينت
ت ي رد شکايباشد لذا تقاضا  نمي است فراهميز که مورد درخواست شاکي نيعدالت ادار
 . " داردمطروحه را
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ن يس و معاوني با حضور رئ٢/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان 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
  

  رأي هيأت عمومي
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومي در آراء متعدد هنکهيبا توجه به اـ ١

ر ي شهرها، مغاي اسالمينگ در مصوبات شوراهاي پارک تأمينا عدمي، حذف ي کسريبرا
 ١٠ ماده ٥ـ ١٠ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيقانون و خارج از حدود اخت

 سال ي دفترچه عوارض محل١٠ ماده ٩ـ ١ـ ١٠ و بند ١٣٩٧ سال يدفترچه عوارض محل
 ـ ١٠٠ ي ال٩٧ شماره يز به دالئل مندرج در آراي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٨

ر قانون و خارج ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣ و ١٦/٢/١٣٩٢
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر است و مستند به بند ي اسالميارات شوراياختد از حدو

  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسيي و آالتيتشک
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ ٢

ر ي شهرها، مغاي اسالمينگ در مصوبات شوراهاي پارک تأمينا عدمي، حذف ي کسريبرا
 ٨ـ ١ـ ١٠ن بندياست، بنابراص و ابطال شده يارات تشخيقانون و خارج از حدود اخت

 دفترچه عوارض ١٠ ماده ٨ـ ١ـ ١٠ و بند ١٣٩٧ سال ي دفترچه عوارض محل١٠ماده
 ي ال٩٧ شماره يز به دالئل مندرج در آراي شهر تبري اسالمي شورا١٣٩٨ سال يمحل
ر قانون ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣ و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠

 و مـواد ١٢ ماده ١ شهـر است و مستند به بند ي اسالميارات شورايود اختو خارج از حد
 از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشکـ٨٨ و ١٣
  .شود  ميب ابطاليخ تصويتار

 امالک مستقر در روستاها و خارج از محدوده ها، ي قانون شهردار٩٩موضوع ماده ـ ٣
 موضوع ماده يلذا وضع عوارض برا. نداردها  ي با شهرداريه و ارتباطم شهرها بوديو حر

بعد ها  ي قانون شهردار٩٩ شهر بوده و ذکر ماده ي اسالميت شورايمذکور خارج از صالح
 سال ي تعرفه عوارض محل١٠ ماده ١٣ و ٧،٦ در جداول شماره ١٠٠ون ماده يسياز کم
 شهر ي اسالميت شورايارج از صالحر قانون و خيز مغاي شهر تبري اسالميشورا١٣٩٧

وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بوده و مستند به بند 
  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يعدالت ادار

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٥/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٩٠١٠٧١شماره
  بسمه تعالي

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

 ايه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
از «:  با موضوع٩/١٠/١٣٩٩خ مور  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٦٧الي  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٦٤

از دريافتي % ٢حق بيمه درمان ايثارگران به ميزان آنجا كه دولت مكلف به پرداخت 
جانبازان به سازمان تأمين اجتماعي بوده و سازمان داراي صالحيت كسر مبالغ مذكور 

باشد، بنابراين حكم به ورود شكايت در حدي كه متضمن عدم صالحيت سازمان  نمي
باشد  حق بيمه درمان از مستمري دريافتي جانبازان مي% ٢تماعي در كسر تأمين اج

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

  
  ١٢٦٧لي  ا١٢٦٤: ماره دادنامهش     ٩/١٠/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  ٩٩٠١٠٧١، ٩٩٠١٣٢٩، ٩٩٠١٧٢٠، ٩٩٠٢٢٢٧: رونده پشماره
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه :مرجع رسيدگي

  معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري، آقايان حميدرضا:کننده تعارض اعالم
  پوري و خانم زهرا عليوسف قاسميان و يميرح

    يوان عدالت اداري داعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب :موضوع
حق درمان % ٢در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر  :گردش کار

 آراء متفاوت يوان عدالت اداري، شعب ديافتيثارگران و استرداد وجوه دري اياز مستمر
 شماره ي به موجب رأيوان عدالت اداري دي بدو٤٦ن نحو که شعبه ي بداند، صادر کرده

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠١١٢٢ که عيناً طي رأي شماره ١٧/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٩٠٠٤٤٧
 شماره ي رأي طي بدو٥٠ شده و شعبه  تأييددنظري تجد١٥ شعبه ١٥/٤/١٣٩٨

ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٦٩٣ شماره ي رأي که ط٢٧/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٧٠١٢٧٦
 به يوان عدالت اداري دي بدو٦٦ز شعبه ي شده و ن تأييددنظري تجد٢٠ شعبه ٢٧/٦/١٣٩٨

 شماره ي رأي که ط١/٥/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٦٠١٥٤٩ شماره يموجب رأ
نکه ي شده، با استدالل ا تأييددنظري تجد١٧ شعبه ٣/٧/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠١٥٣٩

 برنامه پنجم توسعه و ٤٤ماده ) ب( قانون برنامه سوم توسعه، بند ٣٧ماده ) ج(طبق بند 
نه يثارگران پرداخت صد در صد هزي به اي قانون جامع خدمات رسان١٣ماده ) الف(بند 
 و ييثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجراي ايدرمان

مه در برنامه ششم توسعه داللت بر عدم يد بوده و عدم ذکر پرداخت حق بياد شهيبن
ت يود شکا به وريباشد، لذا رأ  نميثارگران و فرزندان تحت تکفل آنيت جانبازان و ايمعاف

  .صادر کرده اند
ان ي آقاي به همان خواسته با موضوع دادخواهيدگيدنظر در رسي تجد١٩ شعبه يول

 و ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠١٣٧٧ به موجب آراء شماره يوسف قاسميان و يميدرضا رحيحم
  تأمين قانون٨٩ ماده ينکه اجراي با استدالل ا١/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٨٠١٣٧٦

مه يحق ب% ٢ت از يده، در برنامه ششم توسعه معافيغو نگرد جانبازان لي براياجتماع
مه عمر و ي برنامه ششم توسعه سرانه ب٨٨ماده ) ت( نشده و در بند بيني پيشدرمان 
 قانون ٥٩ و ٥٢ قانون جامع و مواد ١٣ شده و با حاکم شدن آن بر ماده بيني پيشحوادث 

 درصد توسط ٢د و عدم اعتبار  دارييت اجراي قابل٨٨ماده ) ت(مذکور عمالً فقط بند 
  . ت صادر کرده استي به رد شکايرأ. دينما  ميتين امر را تقويدولت ا
 قانون ٨٩ ماده ي پس از اطالع از تعارض آراء، در اجرايوان عدالت اداريس ديرئ

ه به ي وحدت روي صدور رأي، موضوع را برايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  .ع کرده است ارجايأت عموميه

ن يس و معاوني با حضور رئ٩/١٠/١٣٩٩خ 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
  

   هيأت عموميرأي
  .اء محرز استتعارض در آر ـ الف
مقرر شده ) ٣/٤/١٣٥٤مصوب  (ي اجتماع تأمينقانون ٨٩مطابق ماده : اوالً ـ ب

ن قانون يا به موجب اي ياجتماعهاي  مهين سابق بي که به موجب قوانياست افراد
 ين افراديشوند و افراد بالفصل خانواده آنها و همچن  ميايا ازکارافتاده شده يبازنشسته و 
، از خدمات يافتي درياز مستمر% ٢دارند، با پرداخت  يافت ميدگان در بازمانيکه مستمر

) ج (درماني توسط سازمان تأمين اجتماعي برخوردار خواهند شد، ولي با توجه به مفهوم بند
) ١٧/١/١٣٧٩مصوب  (راني اي اسالميقانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهور ٣٧ماده 

 ي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور٤٤ده ما) ب(قانون اصالح بند و ماده واحده 
باشند   ميمذکور معاف% ٢، جانبازان از پرداخت )١٥/١٠/١٣٨٩مصوب  (راني اياسالم

 ي و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد ٨٨ماده ) ت(بند  و
ن برنامه و که در آن اعالم شده سازما) ١٤/١٢/١٣٩٥مصوب  (راني اي اسالميجمهور

 و پرداخت صددرصد  تأمينثارگران مکلفند نسبت بهيد و امور اياد شهيبودجه کشور و بن
مه عمر و حوادث، وفق بودجه يمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بيسرانه ب%) ١٠٠(

 الذکر فوقن ي قوانيدرمانهاي  نهي، هزيمه ايد بيند، با افزودن موارد جدي اقدام نمايسنوات
 .حوظ قرار داده استرا مل

 ي، ط)٢/١٠/١٣٩١مصوب  (ثارگراني به ايرسان قانون جامع خدمات ١٣ماده : اًيثان
) ٢٤/١٠/١٣٩٧مصوب  (ثارگراني به ايرسانقانون جامع خدمات ١٣قانون اصالح ماده 

نه يهز%) ١٠٠(رالذکر، صد در صد ي اخيماده قانون) الف(اصالح شد، که طبق بند 
مه خاص خانواده يمه مکمل و بي، بيمه همگانيمه سالمت، بيصورت ب به ي درمانيبهداشت

شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر 
%) ١٠٠( به صورت صد در صد ين بودجه سنواتيساله بر اساس تعداد و سرانه در قوان

مه ي و بينون مذکور، خدمات بهداشتقا) ب(گردد و طبق بند   ميافته منظوريص يتخص
رشاغل، بازنشسته و افراد تحت يغ ثارگران شاغل وي مکمل آزادگان، جانبازان، ايدرمان

قانون الحاق  ٤٩ثارگران قرار داده شده است و ماده يد و امور اياد شهيتکفل آنها بر عهده بن
 ي دولت را در اجرازي ن)٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي از مواد به قانون تنظيبرخ
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ثارگران ي اي و درمانيت خدمات بهداشتالتفاو مابه ماده مذکور مکلف کرده است تا يبندها
ست و در يمرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نهاي  نهيه هزي کليبرا

باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت  ي نميمه درمانيبهاي  تعهد صندوق
  .ديثارگران اضافه نمايد و امور اياد شهيت به مشموالن، به حساب بنپرداخ

در قوانين و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجريه » دولت«با عنايت به اينکه واژه : ثالثاً
) ٢٤/١٠/١٣٩٧ مصوب (رساني به ايثارگرانقانون جامع خدمات ١٣داشته و قانون اصالح ماده 

%) ١٠٠(ثارگران مکلف به پرداخت صد در صد يد و امور اياد شهيق بنيز دولت را از طرين
مه خاص يمه مکمل و بي، بيمه همگانيمه سالمت، بي به صورت بي درمانينه بهداشتيهز

ثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به يد و امور اياد شهين دولت و بنيکرده است، بنابرا
 تعهداتش در رابطه با يفايعهد به از متي بوده و سازمان مذکور ني اجتماع تأمينسازمان

باشد و عدم پرداخت مبالغ   ميثارگرين اي به مشموليمه درماني و بيارائه خدمات بهداشت
  .ستي تعهدات سازمان ني، نافي اجتماع تأمينمذکور توسط دولت به سازمان

ثارگران به يمه درمان ايبنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق ب
ت ي صالحي بوده و سازمان داراي اجتماع تأمين جانبازان به سازمانيافتياز در% ٢زان يم

 ٣/٧/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠١٥٣٩ن دادنامه شماره يباشد، بنابرا  نميکسر مبالغ مذکور
 دادنامه شماره  تأييد که دريوان عدالت اداريدنظر دي تجد١٧شعبه 

 افته وي اصدار يوان عدالت اداري دي بـدو٦٦ شعبه ١/٥/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٦٠١٥٤٩
ت در ير آراء صادر شده به ورود شکايز سـايت صادر کرده است و نيحکم به ورود شکا

مه درمان از يحق ب% ٢ در کسر ي اجتماع تأمينت سازماني که متضمن عدم صالحيحد
ي به استناد ن رأيا. ح و موافق مقررات استيباشد صح  مي جانبازانيافتي دريمستمر

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ندب
 مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢الس

  ./  استاالتباع الزم
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٥/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٤١٦٤شماره

  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 

پرداخت حقوق و مزايا براساس «: وع با موض١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٤
هاي سي و يك روزه سال صرفاً در خصوص مشمولين مقررات قانون كار   روز در ماه٣١

» .باشد مجري است و قابل تسري به مشمولين ديگر قوانين و مقررات استخدامي نمي
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي    تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٤١٦٤: رونده پشماره    ١٢٩٤: ماره دادنامهش   ١٣/١٠/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه :مرجع رسيدگي
  يد کنعاني سعيآقا :کننده تعارض اعالم

    يوان عدالت ادارياعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د :موضوع
 التفاوت در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه : کارگردش

 آراء معارض يوان عدالت اداري شش ماهه نخست سال، شعب دي روز ط٣١ و ٣٠کارکرد 
 دادنامه شماره ي طيوان عدالت اداري دي بدو٢٤ن نحو که شعبه ي بداند، صادر کرده

دادخواست اشخاص و به خواسته  به يدگي در رس٤/٢/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٠١٠٧
هاي  نکه در ماهي و مستدل به ا١٣٦٩ قانون کار مصوب ٣٧مذکور مستند به تبصره ماده 

ک روز محاسبه و پرداخت ي و ي کارگران بر اساس سيايک روزه حقوق و مزاي و يس
ک ي و يان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سي مين لحاظ تفاوتيگردد و از ا يم
ن يع اييوز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضر

 دادنامه شماره ي ط٢٨ شعبه يول. ت صادر کرده استيباشد حکم به ورود شکا  ميحق
نکه ي به همان خواسته مستدل به ايدگي در رس٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٥٤٠٠

ت يگردد حکم بـه رد شکا يبه و پرداخت م روز محاسي سيا بر مبنايافت حقوق و مزايدر
 يه از سوي وحـدت رويبه جهت مـذکور رفع تعارض و صـدور رأ. صادر کرده است

  .تعارض درخواست شده استکننده  اعالم

  : ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٤شعبه : الف

اد يت بني به طرفي ناصر واعظي با موضوع دادخواست آقا٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٢٠٢
ک و به خواسته ي استراتژريزي برنامهت و يريمعاونت امور مدي ـ مستضعفان انقالب اسالم

 به موجب ١٣٨٣ روزه از بدو استخدام تا سال ٣١ و ٣٠ت کارکرد التفاو مابهپرداخت 
  :  صادر کرده استير رأي به شرح ز٤/٢/١٣٩٢ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٠١٠٧دادنامه شماره 

 به طرفيت فياض فرزند مقدم واعظي ناصر آقاي تقديمي دادخواست خصوص در
به  استراتژيک ريزي برنامه و مديريت امور معاونت اسالمي انقالب مستضعفان بنياد

 و پرونده محتويات و اوراق مجموع به توجه با تقديمي دادخواست و البيان فوق خواسته
 ٢٦/٦/١٣٩١ ـ١٢٢٣ شماره به که شکايت طرف جوابيه اليحه و ابرازي مدارک و لدالي
 در که است نموده مقرر خالصه به طور شاکي است گرديده شعبه انديکاتور دفتر ثبت
 از وام  شده استخدام وقت تمام به طور و به کار شروع ٢٤/٢/١٣٦٠ تاريخ از ١٣٦٠ سال

 حقوق اساس همين بر و محاسبه روز ٣٠ را هروز ٣١ کارکرد ١٣٨٣ سال تا سال همان
 شماره بخشنامه طي موضوع اين اصالح به نسبت ١٣٨٣ سال از ولياند  کرده پرداخت
 طي نيز شکايت طرفاند  نموده آن پرداخت به اقدام ١١/٣/١٣٨٣الف ـ / م/١٨٧٧٧/٣٠٠

 است داشته مقرر و نموده مزبور بخشنامه به اذعان آن ٣ بند ذيل در االشعار فوق اليحه
 در روزه ٣١ بيمه پردخت به اقدام ١/١/١٣٨٣ تاريخ از مذکور بخشنامه اساس بر که

 را ماهها همان در مزايا و حقوق روز ٣١ پرداخت به اقدام نيز و سال هر اول ماهه شش
 در) ريالي ابالغ (کارگزيني احکام کارمندان کارکرد خالف بر اينکه به نظر و ايم نموده

 روز سي ماهي اساس بر سال هر در تماماً دولتي غيرو دولتي و جراييهاي ا دستگاه
 و حقوق روز سي ماهي به ميزان اساس همان بر و ابالغ کارمندان تمامي به و تنظيم
 هر اول ماهه شش در کارگران حتي کارمندان تمامي که حالي در شود  ميپرداخت مزايا
 و حقوق کارکرد روزهاي تعداد همان اساس بر بايد و دارند کارکرد روز يک و سي سال
 تضييع و اشتباه به نسبت شکايت طرف دستگاه خود طرفي از و نمايند پرداخت مزايا
 را ١١/٣/١٣٨٣ مورخ الذکر فوق بخشنامه لذا و برده پي ١٣٨٣ سال در کارمندان حق

 عالوه و نمايد  مياجراء تاکنون) ١/١/١٣٨٣ (١٣٨٣ سال ابتداي از را آن و اعالم و صادر
 از کارگران که نيز کار قانون در باکارگران مقايسه در و قرينه عنوان به فوق مراتب بر

 و) کار قانون ٥١ ماده يک تبصره) (هفته در ساعت ٤٤ (هفته در کار ساعات حيث
 کارمندان... و) کار قانون ٦٤ ماده( )سال در يک ماه جمعاً (ساالنه استحقاقي مرخصي
 در«: است آمده آن ٣٧ ماده تبصره در کار قانون همان در که بوده کارگران همانند

 کارگر به و محاسبه روز يک و سي اساس بر بايد حقوق و مزايا روزه يک و هاي سي ماه
 هر اول ماهه شش در مزاياي و حقوق نپرداختن (عملکرد اين گونه و »شود پرداخت

 سال هر اول ماهه شش يکم و سي روز در کارکرد وصف با) روز شش به مدت سال
 و ٧ مواد و فوق مراتب به عنايت با عليهذا گردد،  ميمحسوب آنها مکتسبه حق تضييع

 و تشخيص موجه را وي شکايت اداري عدالت ديوان قانون از آن تبصره و ١٤ و ١٣
 مقررات وفق شکايت ورود به حکم ارزيابي موثر غيرو بالوجه شکايت طرف دفاعيات
 و اعالم و صادر...) و سال هر اول ماهه شش از ماه هر در مهبي روز يک کسر (قانوني
 از( سال ٢٣ به مدت روز ٣١ و ٣٠ کارکرد التفاوت مابه پرداخت به ملزم را شکايت طرف
  .است قطعي صادره رأي نمايد، مي) ١/١/١٣٨٣  تا٢٤/٢/١٣٦٠

 ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٢٦٩٣عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره   بدوي ديوان٢٨شعبه: ب
رجند و به خواسته الزام ي بيت شهرداريا به طرفيدرنين حي حسيبا موضوع دادخواست آقا

رجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از ي بيشهردار
 ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٥٤٠٠ به موجب دادنامه شماره ١/٢/١٣٨٠ تا ١٣٥٩خ يتار
  : در کرده است صاير رأي به شرح ز٢٧/١٢/١٣٩١

رجند در خصوص شکايت آقاي حسين حيدرنيا به طرفيت شهرداري بي
االشعار نظر به محتويات و اوراق پرونده و اليحه دفاعيه شهرداري  خواسته فوق به

باشد و دريافت حقوق بر مبناي سي روز محاسبه  بيرجند نظر به اينکه ماه سي روز مي
راين ـت نموده است، بنابـقش را دريافگردد و شاکي هر ماه حقو ت ميـو پرداخ

رأي صادره . گردد شکايت شاکي غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعالم مي
  .قطعي است

س و ي با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه  
و ل شد يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت ادارين ديمعاون

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريپس از بحث و بررس
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   هيأت عموميرأي
هاي مطروحه مشمول قوانين و  با عنايت به اينکه شاکيان در پرونده: اوالً

نامه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي  مقررات خاص استخدامي خود از جمله آيين
 استخدامي نامه  يا آيين١٣٧١ب اسالمي مصوب سال کارکنان بنياد مستضعفان و انقال

قانون  ١٨٨ بوده و به استناد ماده ١٣٨١هاي کشور مصوب سال  کارکنان شهرداري
باشند و همچنين   خارج ميقانون کار از شمول مقررات ١٣٦٩ مصوب سال کار

خواسته آنها نيز مشابه بوده و برخي شعب قائل به پرداخت حقوق و مزايا براساس 
اند  هاي سي و يک روزه سال بوده و حکم به ورود شکايت صادر نموده  روز در ماه٣١

 روز در ٣٠و در مقابل برخي شعب ديگر قائل به پرداخت حقوق و مزايا براساس 
اند، لذا تعارض  هاي سي و يک روزه سال بوده و حکم به رد شکايت صادر نموده ماه

 .باشد در آراي صادره محرز مي
 مبني بر پرداخت حقوق و مزايا براساس قانون کار ٣٧م تبصره ماده حک: ثانياً

و يک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولين مقررات   هاي سي يک روز در ماه و  سي 
 مجري بوده و قابل تسري به مشمولين ديگر قوانين و مقررات استخدامي قانون کار

جوزي مبني بر پرداخت همچنين در ديگر قوانين و مقررات استخدامي م. باشد نمي
و يک روزه سال وجود نداشته و  هاي سي  يک روز در ماه و  حقوق و مزايا براساس سي 

مفاد قوانين و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزايا به صورت ماهيانه داشته 
 ٣١الزم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس . نه براساس تعداد روزهاي يک ماه

هاي سي و يک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بيمه سازمان تأمين  اهروز در م
اي بوده و اين امر منصرف از  اجتماعي به جهت عدم محاسبه غيبت در سوابق بيمه

بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره . باشد موضوع پرداخت حقوق و مزايا مي
ديوان عدالت اداري  ٢٨ صادر شده از شعبه ٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٥٤٠٠

مبني بر رد شکايت، در اين حد به نحو صحيح و موافق با قوانين و مقررات مذکور 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ اين رأي به استناد بند. است

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع ١٣٩٢مصوب سال  ديوان عدالت اداري
  .االتباع است رد مشابه الزماداري مربوط در موا

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٥/١١/١٣٩٩                                                                        ٩٨٠٣٠٤٨شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 دفترچه ٦ماده ) ب(ابطال بند «:  با موضوع١٣/١٠/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٩٦
جهت درج در روزنامه »  شهرداري سهند از تاريخ تصويب١٣٩٨تعرفه عوارض محلي سال 

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

  
  ٩٨٠٣٠٤٨: شماره پرونده  ١٢٩٦: شماره دادنامه   ١٣/١٠/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه :مرجع رسيدگي
  يالنيخ ميد شي سعيآقا :شاكي

 يه عوارض محل دفترچه تعرف٦ماده ) ب(ابطال بند  :موضوع شکايت و خواسته
   سهند ي شهردار١٣٩٨سال 

 دفترچه تعرفه ٦ماده ) ب(ابطال بند  ي به موجب دادخواستيشاکـ ١ :گردش کار
ن خواسته ييرا خواستار شده و در جهت تب سهند ي شهردار١٣٩٨ سال يعوارض محل

  : اعالم کرده است که
  يوان عدالت ادارياست محترم دير"

  با سالم
 مشابه، اخذ يي در آرايوان عدالت ادارينکه ديت بر ايبا عنا: رساند  ميبه استحضار

گر را خالف قانون قلمداد کرده حفظ ي دي مانند تعرفه مورد اعتراض در شهريوجوه
 و ٣ اصل ١٤بند  (ياتي و اصل عدالت در قبال قانون و اصل عدالت ماليحقوق شهروند

در نظام عوارض مستند به ه ي و اصل وحدت رويو قاعده هماهنگ) ي قانون اساس٢٠اصل 

 ز اقتضاي ن١٣٧٨ شهرها سال ي وضع و وصول عوارض توسط شوراهانامه آيين ١٤ماده 
رت با قانون ين در مغاين سرزمي از اي از شهروندان بخشي اخذ عوارضيکند وقت مي

 قلمداد يز و قانونيگر جايتوان اخذ همان وجه را از شهروندان د  نميشناخته شده است
 چنانچه يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢توجه به ماده کرد و با 

، ي در مصوبات بعديأت عمومي هيت مفاد رأي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  مصوبه
 در اتمام ساختمان  تأخيرايد پروانه ساختمان يد و تجديعوارض تمدـ ٢  استيالزام
 ٢ن موضوع قانونگذار در تبصره يدر رابطه با ا:  عوارض مجدد خالف قانون استعنوان به

، به وضوح در خصوص مهلت ١٣٤٧ مصوب سال ي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ماده 
: ف کرده استين تکلييل تعي آن به شرح ذيت اجراياتمام ساختمان و ضمانت عدم رعا

 که يمدتد حداکثر يشود با  ميصادرها  ي که از طرف شهرداريساختمانهاي  در پروانه«
 ساخت ين و معابر اصليادي که در ميد گردد و افرادي است قي اتمام ساختمان ضروريبرا

يکه تا خود را به اتمام برسانند در صورتهاي  د در مدت مقرر ساختمانيکنند با  ميو ساز
ن يد شده باز هم نا تمام بگذارند عوارض مقرر در اي اتمام بنا قي که برايسال پس از مدت٢

 بماند يز ساختمان اگر همچنان ناتمام باقيافته و از آن به بعد نيش يبه دو برابر افزاقانون 
براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ سال قبل افزايش خواهد يافت تا 

الف ـ تعيين و وضع هر نوع مصوبه در : ٢٩ ماده ٢به استناد تبصره » .بالغ گردد% ٤به 
تجديد ساختمان و تأخير خارج از حدود اختيارات شوراي خصوص عوارض تمديد و 

عوارض به دو سال بعد از آخرين مهلت پروانه يا تمديد و تجديد : ب. اسالمي شهرهاست
آن هم اگر بنا در ميادين يا معابر اصلي باشد و نه اينکه از يک . گيرد پروانه تعلق مي

بنا در معابر اصلي قرار ندارد و از جهت بناي احداث شده در ملک بنده يا امثال بنده که 
ام سپري نشده بنده به  طرف ديگر هم که دو سال از آخرين مهلت تمديد اوليه پروانه

عنوان عوارض   ريال را به٦٠٦/٤٤٤/١١٥تجديد اقدام کردم، شهرداري مبلغ سنگين 
اي پذير و ارتق  توليد رقابت٥٩همچنين به استناد ماده . کند تجديد بر بنده وضع مي

درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض ... «: ١/٢/١٣٩٤نظام مالي کشور مصوب 
؛ اما ».ها ممنوع است قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري

دريافت شهرداري سهند تا به حال در اين خصوص وجه مازاديست که خالف اين ماده 
  .هم قرار دارد

   نگهباني شوراي با شرع از نظر فقهارتيمغا: بخش سوم
 نامه و دستورالعمل به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه مازاد با تجويز آيين

همچنين . امري که مخالف قانون باشد خالف شرع نيز هست لذا. مغاير شرع است
:  اعالم کرده است که٢٩/٣/١٣٩٠ ـ ٩٠/٣٠/٤٦٢٠شوراي نگهبان در نامه شماره 

چه موضوع مصوبه مجوز قانوني نداشته باشد خالف شرع است و از سويي ديگر چنان
 شوراي نگهبان مشعر داشته دريافت هرگونه ١٣/٨/١٣٧٨ـ ٧٨/٢١/٥٦٢١نظريه شماره 

به همين جهت مغايرت عوارض . وجهي که استناد قانوني نداشته باشد خالف شرع است
شهري با شرع، از اين بعد استداللي مأخوذه از مؤدي بر خالف قانون نوسازي و عمران 

البته تبيين اين امر باب تشحيذ اذهان قضات . شوراي نگهبان مورد توجه قرار دارد
نه ادعاي خالف شرع بودن مصوبه که نياز به طي مراحل ارسال مصوبه به . باشد مي

  .شوراي نگهبان باشد
   سهنديهردارت مفاد مصوبه دفترچه عوارض سهند توسط شيعدم رعا: بخش چهارم

 دفترچه عوارض شوراي شهر سهند شهرداري را ٦ماده ) ب( بند ١١در رديف 
مکلف ساخته که قبل از اتمام تاريخ پروانه ساختمان يا تمديد پروانه مالک را با 

در حالي که . از قضيه با خبر سازد... نگاري، پيامک و هاي مختلف مانند نامه روش
بنده که به دفعات مکرر به شهرداري در اين مدت رساني  هاي اطالع مازاد بر روش

گونه بنده را تا زمان اقدامم به تمديد يا تجديد   شهرداري هيچرفت و آمد داشتم
اي که  شود شهرداري مصوبه مگر چگونه مي. پروانه در اين زمينه آگاه نساخته بود

ب فوق و با بنا به مرات! گذارد را به شهروندان ملزم و مکلف کند؟ خودش زيرپا مي
 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و بند ١٣دهاستناد به ما
 . "شده را دارمادابطال تعرفه ي

 بر خالف شرع بودن ي خود مبني ادعا٣/٩/١٣٩٨حه مورخ ي به موجب اليشاکـ ٢
  .دينما  مي سهند را مستردي شهردار١٣٩٨ سال ي دفترچه عوارض محل٦ماده ) ب(بند 

  : ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به شرح زـ ٣
  دهاينحوه صدور پروانه ساختمان و تمد: ٦ ماده "
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  د پروانهيد و تجديتمد) ب
 از متروکه ماندن آنها و يري جلوگمنظور بهمالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان 

 يا انتهاحداکثر ت... . وي و مبلمان شهري و اجتماعيکيجاد مشکالت ترافيممانعت از ا
 با مهلت پروانه ساختماني بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختماني

  .ر اقدام خواهد شديت موارد زيرعا
 که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت يد اول و دوم اعتبار پروانه به شرطيتمدـ ١

  .عوارض نداردچ گونه ي ثبت شود هيرخانه شهرداريد اول در دبيپروانه و تمد
 ي اتمام مهلت پروانه ساختمانيد پروانه از ابتدايخ تمدين ماده، تاري ا١ بند ياجراـ ٢

  .د منظور خواهد شدين تمديا اتمام مهلت آخريو 
ا صدور احکام يار مالک و يمترقبه و خارج از اخت غيردر صورت وقوع عواملـ ٣

ت مفاد تعرفه عوارض، نسبت يعا شده باشد با ريات ساختماني که موجب رکود عملييقضا
ه مدت يد آن نسبت به بقيا تمدي از مهلت پروانه و يات ساختمانيبه کسر مدت رکود عمل

  .د خواهد شديتمد
 بعد از ١٠٠ون ماده يسي و ارجاع به کميدر صورت احراز تخلف ساختمان: ١تبصره 
ات نظام يان عمليه پاي و ارايرخانه شهرداريانکار که منوط به ثبت در دبيدرخواست پا

ر پرونده در ي مدت زمان سي مسئول شهرساز تأييدباشد در صورت ي ميمهندس
  . شامل بند فوق خواهد بوديک هفته بعد از ابالغ رأي تا ١٠٠ماده هاي  ونيسيکم

انکار موضوع را به يو پاها  ديت ضوابط تمدي رعامنظور به مکلف است يشهردارـ ٤
ک نسخه از ي يداث به مالک ابالغ و در سوابق پرونده ملک موقع اخذ پروانه احيصورت کتب

  .دي نمايموارد امضاء شده را نگهدار
  ـ منظور از شروع عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسيون٥

  .باشد  ميبوده و مالک مکلف به اعالم شروع به مهندس ناظر
 يساختمانهاي   مهلت مقرر در پروانه نسبت بهيعوارض عدم انجام تعهدات قانون ـ ٦
  .رديگ  نمي تعلق١٣٨٥ قبل از يساختمانهاي   پروانهيد برايدر تمد
 که مراحل احداث ي آن به شرطيدهاي پروانه و تمديانکار در مهلت قانونياخذ پاـ ٧

.  استيانکار الزامي در صدور پايگان و نماکاري شود را تأييدتوسط مهندس ناظر مربوطه
 به ي و اعالم کتبين موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانيجه ساختن مالک به الذا متو

  .ستيشان ضروريا
 يثبت غير امالکي قانون ثبت و صلح معوض برا٤٥ ماده ياصالح سند در اجرا ـ ٨
  .ديان کار صادر نمايتواند پا  نمي قبل از اصالح سندي بوده و شهرداريضرور

خ ثبت يانکار از تاريدها و پايدها و تجـديه تمديکلحداکثر مدت زمان جهت اخذ ـ ٩
باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل   مي سه ماهيرخانه شهـرداريدر دب

  .گردد  تأخير ميعوارض
هاي ساختماني از روشهاي  ـ شهرداري موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه١٠

  .رساني نمايد موضوع را به مالکان اطالع...... ونگاري، ارسال پيامک  مختلف مانند نامه
  

زيربناي   رديف
  پروانه

مدت 
اعتبار 
  پروانه

  تمديدها

عوارض عدم انجام 
تعهدات قانوني 
نسبت به مهلت 

هاي  مقرر در پروانه
  ساختماني

عدم شروع 
عمليات احداث 
ساختمان در 
مدت مهلت 

  پروانه و تمديدها

عوارض تجديد پروانه بعد 
مدت پروانه و از انقضاي 

  تمديد ها

 ٢٠٠٠تا   ١
   ماه٣٦  مترمربع

 ٣٠٠٠تا   ٢
   ماه٤٨  مترمربع

 ٥٠٠٠تا   ٣
   ماه٦٠  مترمربع

٥  

 مترمربع ٥٠٠٠هر 
بعدي يک سال به 
مدت پروانه اضافه 

شود که در کل از  مي
  .جاوز ننمايد سال ت٧

دو نوبت تمديد 
ساالنه هر بار 
به مدت يک 

  سال

در صورت عدم 
مراجعه جهت تمديد، 
به ازاي هر ماه تأخير 

 سال ٢تا سقف (
 ٣معادل ) شمسي

درصد عوارض زيربنا و 
پذيره زمان صدور 

حداکثر تا (پروانه 
عوارض زمان % ٥٠

صدور پروانه تعلق 
  )واهد گرفتخ

پروانه قبلي از 
درجه اعتبار ساقط 

و پروانه جديد 
مطابق ضوابط روز 

و تعرفه زمان 
مراجعه با کسر 
دريافتي قبلي 

  .شود صادر مي

عوارض زمان % ٢٠معادل 
مراجعه اخذ و پروانه به مدت 

 سال تجديد اعتبار خواهد ٢
شد و اين موضوع در صورت 
عدم اتمام ساختمان براي 

کرار خواهد شد و دومين بار ت
مهلت بعدي در صورت عدم 
اتمام ساختمان از هر ماه 

عوارض % ١٠تمديد معادل 
زمان مراجعه محاسبه و اخذ 

  .خواهد شد

حه ي شهر سهند به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکاـ ٤
  : ح داده است کهي توض٣٠/٩/١٣٩٨ ـ ٨٢٦شماره 
، ي قانون شهردار٥٥ ماده ١٤د، حسب مندرجات بند يهمان گونه که مستحضرـ ١ "

و ها  ، کوچهيابر عموم حفظ شهر از خطرات در معير مؤثر و اقدام الزم براياتخاذ تداب
 از يريشگي پمنظور بهن اساس و يبر ا.  استيف شهرداري از جمله وظاياماکن عموم

 ک سـو و ضرورت اعمـال مقرراتي از ي از خطرات احتمـاليريشگيل در سـاخت و پيتطو
  شده در پروانه طولبيني پيشش از مدت ي که احداث آنها بييد در ساختمان هايجد
. نمايند هاي ساختماني مدت اعتبار تعيين مي ي اسالمي شهرها براي پروانهکشد، شوراها مي
 مالک،  تأخيراد شده و عدم اتمام ساختمان به علتي است پس از اتمام مهلت يهيبد

 است ي ضروريد احتمالي انطباق آنها با مقررات جدي و بررسيساختمانهاي  د پروانهيتمد
  .ز خواهد شدي عوارض ن مشموليد پروانه ساختمانيو تبعاً تمد

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦حسب مندرجات بند ـ ٢
ب يتصو( آن ي و اصالحات بعد١/٣/١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ياسالم

 يت شورايدر صالح) زان آنير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريلوا
 که يي ساختمان هايز صرفاً براي ني از قانون نوساز٢٩ ماده ٢تبصره .  شهر استياسالم
اشاره دارد و در خصوص نحوه اند   شهر اقدام به ساخت نمودهين و معابر اصلياديدر م

ز يباشد که پروانه مورد نظر پرونده حاضر ن  ميمسکوتها   و کوچهيمحاسبه در معابر فرع
رسد در   ميلذا به نظر. باشد ي ميوده و در گذر فرع شهر واقع نبين و معابر اصلياديدر م

توانند وضع  ي مي اسالمي نشده است شوراهابيني پيش که در قانون يخصوص موارد
  . نديعوارض نما

ات بر ي قانون مال٥٠ل ماده ي ذ١ تبصره يد بر مبنايهمان گونه که استحضار دارـ ٣
ن قانون يف آنها در ايل که تکي، وضع عوارض محل١٣٨٧ارزش افزوده مصوب سال 
  . شهر و بخش استي اسالميمشخص نشده بر عهده شورا

ن و مقررات خاص يه قوانيات بر ارزش افزوده، کلي از قانون مال٥٢ ماده يبر مبناـ ٤
  .ده استي االثر اعالم گردين قانون ملغير ايو عام مغا
 ي شوراها نحوه وضع و وصول عوارض توسطيي اجرانامه آيين ٥مطابق ماده  ـ ٥
ن نحوه وضع و وصول يي مرجع تع٧/٧/١٣٧٨ شهر، بخش و شهرک مصوب ياسالم

  .باشد  مي شهري اسالميعوارض در مورد شهرها، شوراها
د در يدولت که باهاي  استي از سيکيرالذکر ي اخنامه آيين ١٤مطابق ماده  ـ ٦

 ي بخش تأمينهيو النهاها  ي شهردارييل به سمت خودکفايت شود نيمصوبات شوراها رعا
  .از شهرهاستي مورد ني و عمرانيخدماتهاي  نهياز هز

د پروانه يعالوه بر مراتب مارالذکر، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدـ ٧
 ين نوع عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختماني است و وضع ايساختمان
 و ين نظر و هرگونه بهره بردارمراتب جهت امعا.  شهر استي اسالميت شوراهايدر صالح
  . "گردد  ميفادي به حضور اي مقتضيصدور رأ
س و ي با حضور رئ١٣/١٠/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

، ١٣٤٧ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ٢٩ ماده ٢قانونگذار در تبصره 
بيني  تمام پيش هاي نيمه روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان

د پروانه کرده است و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمدي
ساختمان در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 

 تحت عنوان تمديد و تجديد ٦ماده ) ب(تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 
 شهرداري سهند در آن قسمت که اخذ عوارض را ١٣٩٨پروانه ساختماني از تعرفه سال 
 ٣٠٨ و شماره ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١درج در دادنامه شماره تجويز نموده است به داليل من

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٨/٢/١٣٩٧ـ 
 قانون ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١قانوني شوراي اسالمي شهر بوده و مستند به بند 

 تاريخ تصويب  از١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .شود ابطال مي
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