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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   مصوبه جلسه٩ابطال تبصره بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٨رأي شماره
  امناي هيأت ١٦/٥/١٣٩٦ مصوبه اصالحي جلسه مورخ ٧ و بند ٦/١١/١٣٩٤ مورخ 

   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند از تاريخ تصويب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   ٤/٣/١٤٠٠

  ٢  درماني بيرجند

  الثبت ابطال تعرفه عوارض حق:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٥٩رأي شماره 
  الثبت   و تعرفه عوارض حق١٣٩٨ شوراي اسالمي شهر شهميرزاد مربوط به سال 

  ١٣٩٨ شهر ميامي مربوط به سال شوراي اسالمي
  ٣  شوراي اسالمي شهر شهميرزاد  ٤/٣/١٤٠٠

 ١٤/٩/١٣٩٧ـ ٤٦ مصوبه شماره ٤ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٦٠رأي شماره
  ٤  شوراي اسالمي بخش مركزي شيراز  ٤/٣/١٤٠٠  )٢٦/١١/١٣٩٩(شوراي اسالمي بخش مركزي شيراز از زمان وضع تا تاريخ لغو آن 

   ١٣اعمال مقررات ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٦٢رأي شماره 
   نسبت به دادنامه ١٣٩٢قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ده به زمان تصويب آن هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال ش٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٢٤شماره 
  ٥  ديوان عدالت اداري  ٥/٣/١٤٠٠

 هيأت مركزي ٢٨١ابطال مصوبه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٦٣رأي شماره 
  ٥  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٨/٣/١٤٠٠  جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 تعرفه ١١ و ١٠ابطال بندهاي  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٦٤رأي شماره 
   ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ٢٤ و بند ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٤ و بند ١٣٩٨عوارض سال 

  شوراي اسالمي احمدآباد مستوفي از تاريخ تصويب
  ٦  شوراي اسالمي احمدآباد مستوفي  ٨/٣/١٤٠٠

» تعاريف« در قسمت ابطال حكم مقرر:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٦٩رأي شماره 
  بندي مشاغل كارگاهها كه منظور از كميته هاي دائمي طبقه دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته

 ٧ و ٥بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار اعالم كرده و بند هاي دائمي طبقه  را كميته
ها   كارگاهبندي مشاغل هاي دائمي طبقه دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته

  ٢٨/١١/١٣٩٨مصوب

  ٩  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ١/٣/١٤٠٠

نامه   آيين٢ابطال تبصره ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧١رأي شماره 
  ١٠  سازمان دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  ٤/٣/١٤٠٠  تشكيالت شوراي استاني سازمان دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران

اعالم تعارض، درخصوص تمديد :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٧٢رأي شماره 
  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٨/٣/١٤٠٠  باشد قرارداد پيماني الزام قانوني وجود ندارد حكم به رد شكايت صادرشده صحيح مي

 ـ ٨٠٠١٩٦ابطال نامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٢رأي شماره 
اي سازمان برنامه  معاونت مجلس و توسعه منطقه  ٨/٣/١٤٠٠  اي سازمان برنامه و بودجه كشور از تاريخ تصويب  معاون مجلس و توسعه منطقه٢٩/١٢/١٣٩٨

  ١٢  و بودجه كشور

نامه  ين آي٦ و ٥ابطال اطالق مواد :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٣رأي شماره 
  رساني به ايثارگران نسبت به مواردي كه مستلزم تصرف   قانون جامع خدمات١١اجرايي ماده

   و خسارت به ملك اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا هتك مؤمنين 
  و مواردي از اين قبيل شود در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب

  ١٣  هيأت وزيران  ٨/٣/١٤٠٠

  ابطال نامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٦ي شماره رأ
  ١٥  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ١١/٣/١٤٠٠   مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١شماره 

  

 ١٤٠٠ ماه  شهريورجدهمه شنبهپنج
 

٢٢٢٧٦ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٤٩( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  )هي وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آريقوان(عنوان مندرجات 
   ١ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٧رأي شماره 
  ١٦  دانشگاه تربيت مدرس  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس٨/٢/١٣٩٥ـ ٣١د/٣٢٧٢مصوبه شماره 

  ١٢ ماده ٢ـ٢ـ١٢ بند ٤ره ابطال تبص:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٨رأي شماره 
  ١٧  شوراي اسالمي شهر اراك  ١١/٣/١٤٠٠   از تاريخ تصويب١٣٩٨ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر اراك سال 

ش ـ /١٩٢٥١/٩٧/٥ابطال مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٣٩رأي شماره 
  ١٨  شوراي اسالمي شهر مشهد  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر مشهد٨/١١/١٣٩٧

ش /١٨٦/٩٣ مصوبه شماره ٦ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٠رأي شماره 
  ٢٠  شوراي اسالمي شهر رشت  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر رشت از تاريخ تصويب٢٤/١/١٣٩٣ـ 

  ١٣٩٨ مصوبه سال ١٧بطال بند ا:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤١رأي شماره 
  ٢٢  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر اردبيل

   ٤١ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٢رأي شماره 
  ٢٤  شوراي اسالمي شهر مشهد  ١١/٣/١٤٠٠  ٢٢/١٢/١٣٩١ش ـ /٦٠١٤/٩١/٣مصوبه شماره 

نامه مميزي   شيوه٤٨ بند ٢ابطال تبصره: ي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأت عموم٤٤٤رأي شماره 
  ٢٥  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور  ١١/٣/١٤٠٠  مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

 ١٠/٣/١٣٩٥ـ ٤٣٤٥٨ نامه  شماره ٤ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤٥رأي شماره 
  ٢٥  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ١١/٣/١٤٠٠  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

   ٢٧ و بند ٢٢ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٧٢رأي شماره 
  ٢٦  ي شهر اصفهانشوراي اسالم  ٤/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر اصفهان از تاريخ تصويب٢٩/١٠/١٣٩٨ ـ ٣٩٨٠/٩٨/٢٨مصوبه شماره 

، ٨، ٦هاي شماره  ابطال تعرفه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٧٥ الي ٤٧٣رأي شماره 
  ٢٧  آباد شوراي اسالمي شهر نجف  ٨/٣/١٤٠٠  آباد از تاريخ تصويب  شوراي اسالمي شهر نجف١٣٩٤ از تعرفه عوارض محلي سال ١/٢٧ و ١/٢٥، ١٢، ١٠

ـ ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره : ومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عم٤٨٠رأي شماره 
  ٣٠  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ٨/٣/١٤٠٠   مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي١٠/١٢/١٣٩٣

  ناعالم تعارض، حكم به قطعي بود:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٣رأي شماره 
   رأي صادره از شعبه تجديدنظر ديوان مبني بر برائت شخص متهم به استنكاف از اجراي رأي

   ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است
  ٣١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١١/٣/١٤٠٠

  ) ب (بند) ١(ابطال قسمت :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٤رأي شماره 
  ٣١  شوراي عالي ثبت احوال كشور  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي عالي ثبت احوال كشور٨/٣/١٣٨١ قانون ثبت احوال مصوب ٤٥دستورالعمل اجرايي ماده 

نامه اجرايي   آيين١٢ ماده٢ابطال تبصره:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٥رأي شماره
  ٣٢  نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه  ١١/٣/١٤٠٠  نصيرالدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه٣١/٢/١٣٩٨آموزش در مقطع كارشناسي ارشد مصوب 

  
  

  
  
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠١٢٧٠شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه ٩ابطال تبصره بند«:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٥٨

 هيأت امناي ١٦/٥/١٣٩٦ مصوبه اصالحي جلسه مورخ ٧ و بند ٦/١١/١٣٩٤جلسه مورخ 
جهت درج در » مات بهداشتي درماني بيرجند از تاريخ تصويبدانشگاه علوم پزشكي و خد

  . گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠١٢٧٠: شماره پرونده    ٣٥٨: شماره دادنامه   ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  مي ديوان عدالت اداري هيأت عمو:مرجع رسيدگي
   سازمان بازرسي کل کشور:شاکي

 ٦/١١/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٩ـ تبصره بند ١  ابطال:موضوع شکايت و خواسته
   امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجندهيأت

 هيأت امناي دانشگاه علوم ١٦/٥/١٣٩٦ مصوبه اصالحي جلسه مورخ ٧بند ـ ٢
     ت بهداشتي درماني بيرجندپزشکي و خدما

 معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب :گردش کار
  : اعالم کرده است که١٧/٤/١٣٩٩ ـ ٩٣٠٩٩/٣٠٠نامه شماره 

 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند به موجب ٦/١١/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٩تبصره بند   "
نشگاه با توسعه و تعميم شمول مزايايي  هيات امناي دا١٦/٥/١٣٩٦ مصوبه مورخ ٧بند 

 تخفيف شهريه به بازنشستگان دانشگاه و فرزندان آنها و همچنين افزايش مقطع کارشناسي
  : به شرح زير اصالح گرديده است PHD ارشد به
کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان آنها، همسر و فرزندان بازنشستگاني که «

ظرفيت مازاد مقطع هاي  انشگاه داشته باشند و در رشتهحداقل سابقه ده سال خدمت در د
باشند تا   ميبه پرداخت شهريه و ملزماند  دانشگاه پذيرفته شده PHD کارشناسي ارشد و

اي که به  نامه شيوه درصد مشروط به رضايت از عملکرد کارمند شاغل بر اساس ٥٠سقف 
سه دانشگاه از تخفيف شهريه تصويب هيات رئيسه دانشگاه خواهد رسيد با نظر هيات رئي

پيرو اين مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه نيز نسبت به تصويب  ».گردند ميبرخوردار 
ها  ي کارکنان و بازنشستگان دانشگاه و فرزندان آنمند بهرهدر خصوص نحوه اي  نامه شيوه

اي مصوبات مذکور مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت امن. اقدام نموده است
  :باشد، زيرا  ميياد شده
و مؤسسات آموزش عالي و ها  امناي دانشگاههاي   قانون تشکيل هيأت٧در ماده : اوالً

پژوهشي که وظايف و اختيارات هيأت امنا ذکر شده است، اختياري مبني بر اعطاي 
  .تخفيف به کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان کارکنان منظور نشده است

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 مذکور، بر نامه شيوه تخفيف در پرداخت شهريه به شرح مصوبات و اعمال: ثانياً
 قانون اساسي است که در آن به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات ٣ اصل ٩خالف بند 

  .باشد  ميمادي و معنوي اشعار دارد،هاي  عادالنه براي همه، در تمام زمينه
ابه مصوبات هيأت امناي برخي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مش: ثالثاً
هاي  ها مربوط به تخفيف شهريه به خانواده کارکنان و اعضاي هيأت علمي در دانشگاه دانشگاه
ـ ٨٣٦به موجب دادنامه (، صنعتي شريف )٦/٩/١٣٩٧ ـ ١٧٨٦به موجب دادنامه (تهران   

جامع و ) ٣/١١/١٣٩٦ مورخ ١١٢٦ ـ ١١٢٥به موجب دادنامه (، دانشگاه يزد ١/٥/١٣٩٨٩
  .ابطال نموده است) ١٨/٤/١٣٩٨ـ ٧٥٢به موجب دادنامه (علمي کاربردي 

 و مصوبه اصالحي هيأت ٦/١١/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٩بنا به مراتب تبصره بند 
ي کارکنان و بازنشستگان مند بهره در خصوص ١٦/٥/١٣٩٦ جلسه مورخ ٧امنا طي بند 

ر با قوانين اشاره شده و خارج از حدود از تخفيف شهريه، مغايها  دانشگاه و فرزندان آن
وان در هيأت عمومي ديها  اختيارات هيأت امناي دانشگاه موصوف تشخيص و ابطال آن

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣با لحاظ ماده )  و خارج از نوبتالعاده فوقصورت  به(
  ."باشد  ميديوان عدالت اداري مورد تقاضا

       :  ه شرح زير استمورد شکايت بهاي  متن مقرره
 هيأت امنا دانشگاه علوم ٦/١١/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٩تبصره بند : الف "

  پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
 PHDکارشناسي ارشد و هاي  با تخفيف شهريه دانشجويان ظرفيت مازاد رشته. ٩

ز نيمسال دوم سال  درصد شهريه با نظر هيأت رئيسه دانشگاه ا٣٠بسته به نوع رشته تا 
  . موافقت گرديد٩٥ـ ٩٤تحصيلي 

کارکنان دانشگاه و فرزندان آنها که در مقطع کارشناسي ارشد بصورت : تبصره
باشند، تا سقف   ميو ملزم به پرداخت شهريهاند  ظرفيت مازاد در اين دانشگاه پذيرفته شده

  .گردند ي م درصد با نظر هيات رئيسه دانشگاه از تخفيف شهريه برخوردار٥٠
 هيأت امنا دانشگاه علوم پزشکي ١٦/٥/١٣٩٦ مصوبه اصالحي جلسه مورخ ٧بند : ب

  و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
  : هيأت امنا به شرح ذيل موافقت گرديد٦/١١/١٣٩٤ مصوبه مورخ ٩با اصالح تبصره بند . ٧

 که حداقل کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان آنها، همسر و فرزندان بازنشستگاني
ظرفيت مازاد مقطع هاي  سابقه ده سال خدمت در دانشگاه داشته باشند و در رشته

باشند تا   ميو ملزم به پرداخت شهريهاند  دانشگاه پذيرفته شده PHD کارشناسي ارشد و
که به اي  نامه شيوه درصد مشروط به رضايت از عملکرد کارمند شاغل براساس ٥٠سقف 

شگاه خواهد رسيد با نظر هيات رئيسه دانشگاه از تخفيف شهريه تصويب هيات رئيسه دان
  ."گردند برخوردار مي

در پاسخ به شکايت مذکور، مدير امور حقوقي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
 ٢٨/٨/١٣٩٩ مورخ ٧٨٨٢٦/١١/٩٩ه بهداشتي درمـاني بيرجند به موجب اليحه شمار

  :طور خالصه توضيح داده است که به
 قانون ٢٠ماده » ب« قانون برنامه چهارم توسعه و بند ٤٩ماده ) الف( بند به استناد"

کشور، قانون نحوه اي  توسعههاي  قانون احکام دائمي برنامه يک برنامه پنجم توسعه و ماده
در ها  امنا دانشگاههاي   و قانون نحوه تشکيل هيأتها، انجام امور مالي معامالتي دانشگاه

باشند   مي شمول قوانين و مقررات عمومي، مالي، معامالتي مستثنيامور مالي معامالتي از
 رسد، اداره  مي مقام عالي وزارت متبوع تأييدو صرفاً براساس مصوبات هيأت امناء که به

  . مقام عالي وزارت متبوع رسيده است تأييدشوند و مصوبات مورد اعتراض و شکايت، به مي
و مؤسسات آموزش ها  پنجم توسعه، دانشگاه قانون برنامه ٢٠ماده » ح«مطابق بند 

عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي 
 دولتي و با غيرکنند براساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش  ميجديدي که ايجاد

را حسب مورد  هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي تأييد
  .پس از واريز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کنند

علوم هاي  و دانشکدهها  مالي و معامالتي دانشگاه نامه آيين ٢ ماده ٢برابر تبصره 
مستقل از لحاظ  غيرپزشکي و خدمات بهداشتي درماني کليه واحدهاي اجرائي مستقل و

 مالي و معامالتي نامه آيينو تصميمات مؤسسه، سياست گذاري تابع قوانين، مقررات 
  .باشند  ميبوده و مکلف به رعايت و اجراي مصوبات هيات امناء مؤسسهها  دانشگاه

امناء، به عنوان يکي از هاي   قانون نحوه تشکيل هيأت٧ماده » و«مطابق بند 
اختيارات هيأت امناء تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن تعيين 

 از اختيار هيأت امنا بوده و خارج  متأثرگرديده است، مصوبات مورد اعتراض و شکايت نيز
  .رسد  نمياز اختيار به نظر

ه، تعيين ميزان االشار فوقدر خاتمه با توجه به اينکه براساس مستندات قانوني 
هاي  هشهريه و نحوه دريافت آن بر عهده هيأت امناء دانشگاه قـرار داده شده است و هـزين

 وزارت متبوع از دانشجو اخذ گردد و  تأييدبايست بر اسـاس  ميمربوط به دوره آمـوزش
مصوبات هيأت امنا به نوعي تعيين ميزان شهريه است زيرا تخفيف داللت بر عدم دريافت 

دهد و الزمه استقالل   ميشهريه ندارد بلکه ميزان شهريه را تا ميزان مشخصي تقليل
ها و مصوباتي است که با برخي از قوانين و  نامه ي دانشگاه وضع آيينحقوقي، مالي و ادار

  ." حکم به رد شکايت مورد تقاضا استصـدور. مقـررات عمـومي مغـايرت داشته باشد
 با حضور معاونين ديوان ٤/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

ن تشکيل شد و پس از بحث و عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوا
  .بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است

  
   هيأت عموميرأي

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ٢٠ماده » ب«براساس بند 
مصوب سال  هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ١ و ماده ١٣٨٩مصوب سال 

 هيأت عمومي ٧/٣/١٣٩٨ ـ ٣٠٨ و ٢٨/٩/١٣٩٦ ـ ٩٤٥راي شماره  و مفاد آ١٣٩٥
ديوان عدالت اداري، تعيين شهريه و اعطاي تخفيف درخصوص آن از مصاديق امور مالي 

توانند نسبت  شود و هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي محسوب مي
پرداخت شهريه تحصيلي بايد با اين حال، اعمال تخفيف در . به تعيين آن اقدام نمايند

مبتني بر مباني موجه آموزشي و حقوقي باشد و بر همين اساس و با عنايت به اينکه 
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه ، قانون اساسي اصل سوم) ٩(براساس بند 

هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسالمي ايران  براي همه در تمام زمينه
 مصوبه جلسه مورخ ٧ و بند ٦/١١/١٣٩٤ مصوبه جلسه مورخ ٩ تبصره بند است،
 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند که ١٦/٥/١٣٩٦

متضمن اعطاي تخفيف در پرداخت شهريه به کارکنان دانشگاه و همسران و فرزندان 
ت، مصداق تبعيض ناروا بوده و به آنها و همسران و فرزندان بازنشستگان آن دانشگاه اس

 ۱ مستند به بند جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي  اصل سوم٩دليل مغايرت با بند 
 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ۸۸  و١٣مواد و  ۱۲ماده 
  .شود ابطال مي از تاريخ تصويب ۱۳۹۲ سال

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠١٧٠٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

الثبت  ابطال تعرفه عوارض حق«:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٥٩
الثبت شوراي   و تعرفه عوارض حق١٣٩٨شوراي اسالمي شهر شهميرزاد مربوط به سال 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » ١٣٩٨ه سال اسالمي شهر ميامي مربوط ب
  . گردد ميارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٧٠٥: شماره پرونده    ٣٥٩: شماره دادنامه   ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  مان بازرسي کل کشور ساز:شاکي
تعرفه عوارض حق الثبت شوراي اسالمي ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩٨شهر شهميرزاد مربوط به سال 
  ١٣٩٨تعرفه عوارض حق الثبت شوراي اسالمي شهر ميامي مربوط به سال ـ ٢

 معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب :گردش کار
  : اعالم کرده است که٣١/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٨٨٥٤/٣٠٠ه نامه شمار

 دفترچه بهاي خدمات سال ٥شوراي اسالمي شهر شهميرزاد به موجب صفحه  "
 دفترچه تعرفه عوارض سال ٥٣ و شوراي اسالمي شهر ميامي بر اساس صفحه ١٣٩٨

عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي را % ٨موصوف ميزان 
در حالي که مصوبات مذکور به دليل آنکه حق الثبت اسناد رسمي .  نموده استتجويز

 ١بايد به خزانه دولت واريز گردد، مغاير با تبصره  به عنوان عوارض محلي نبوده و مي
کننده   قانون ماليات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع٥٠ماده 

) العاده و خارج از نوبت به صورت فوق(ي ديوان ها در هيأت عموم تشخيص و ابطال آن
  .باشد مورد تقاضا مي
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شايان ذکر است، هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در مورد مشابه و به موجب 
مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي ماهدشت و اراک را در  ٩/٣/١٣٩٦ـ ٢٠٤رأي شمـاره 

  ."اين خصوص ابطال نموده است
       :  ايت به شرح زير استمورد شکهاي  متن تعرفه

  ١٣٩٨تعرفه عوارض حق الثبت شوراي اسالمي شهر شهميرزاد مربوط به سال : الف "
  عوارض حق ثبت اسناد رسمي

  .گردد  ميحق الثبت تعيين% ٨در محاضر 
  ١٣٩٨تعرفه عوارض حق الثبت شوراي اسالمي شهر ميامي مربوط به سال : ب

  مي در دفاتر اسناد رسمي عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظي
  
  توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  رديف

عوارض حق الثبت اسناد رسمي   ١
  ـ  حق الثبت% ٨معادل   و تنطيمي در دفاتر اسناد رسمي

  
علي رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسالمي شهرهاي شهميرزاد و 

ونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از جانب ميامي، تا زمان رسيدگي به پر
  .شوراهاي مذکور واصل نشده است

 با حضور معاونين ديوان ٤/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
 و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و عدالت اداري

  .به صـدور رأي مبادرت کرده استبررسي با اکثـريت آراء به شرح زير 
  

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 

 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال امالک و ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣دادنامه شماره 
سط شوراهاي در تمام اشکال آن تو.. .اراضي با کاربري مسکوني و تجاري و سرقفلي و

شده  اسالمي شهر مغاير قانون و خـارج از حـدود اختيارات قـانوني تشخيص و ابطال
الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي  است، بنابراين عوارض مربوط به حق 

 شهرداري شهرهاي ميامي و شهميرزاد که به تصويب ١٣٩٨از تعرفه عوارض سال 
 به ذکور رسيده، خالف قانون و خارج از اختيار است و مستندشوراهاي اسالمي شهرهاي م

 مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ سال

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ الت اداريمعاون قضايي ديوان عد

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٢٢٤٢شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

ـ ٤٦ مصوبه شماره ٤ابطال بند«:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٠
 شوراي اسالمي بخش مركزي شيراز از زمان وضع تا تاريخ لغو آن ١٤/٩/١٣٩٧

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » )٢٦/١١/١٣٩٩(
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي   فرد يداهللا اسمعيلي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٢٤٢: رونده پشماره      ٣٦٠ :ماره دادنامهش      ٤/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   سازمان بازرسي کل کشور:يشاك

 شوراي ١٤/٩/١٣٩٧ ـ ٤٦ مصوبه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  مي بخش مرکزي شيراز اسال

 معاون حقوقي امور مجلس و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل :گردش کار
  : اعالم کرده است که٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٢٠٣٤٠٦/٣٠٠کشور به موجب شکايت نامه شماره 

احتراماً مصوبات شوراي اسالمي بخش مرکزي شهرستان شيراز از جهت انطباق با " 
رسي قرار گرفت که نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و قانون در اين سازمان مورد بر
 شوراي ١٤/٩/١٣٩٧ ـ ٤٦ مصوبه شماره ٤بند . شود  مياقدام شايسته قانوني اعالم

مقرر گرديد در خصوص متقاضيان دريافت سهميه ـ ٤... «: اسالمي مذکور عنوان داشته
ني بر کارشناسي و در محدوده بخش مرکزي مب) نفت گاز(و گازوئيل ) نفت سفيد(نفت 

  :در حالي که» . تومان دريافت گردد٣٠بهاي خدمات بابت هر ليتر مبلغ 
 مجلس ١٧/٢/١٣٨٧مصوب ( قانون ماليات بر ارزش افزوده ٣٨بر اساس ماده : اوالً

در رابطه با کاالها و خدمات مشمول ها  نرخ عوارض شهرداريها و دهياري) شوراي اسالمي
براي نفت سفيد و نفت گاز ده ) د(ليات قانون، تعيين و در بند اين قانون عالوه برنرخ ما

 قانون ياد شده و تبصره يک آن، ٥٠مطابق ماده : ثانياً. درصد در نظر گرفته شده است
برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين 

توسط .. . عوارض آنها مشخص شده است وارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و
شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع اعالم و تصريح شده است شوراهاي اسالمي شهر و 
بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص 

ل بعد نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سا
ا االجر الزم اين قانون از تاريخ ٥٢بر اساس ماده : ثالثاً. تصويب و اعالم عمومي نمايند

برقراري و دريافت هرگونه ماليات مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و .. .شدن
  .واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است

 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٣٨بنابه مراتب و با توجه به اينکه مطابق ماده 
 ٥٠ و به موجب ماده ده است نرخ عوارض در رابطه با نفت و گازوئيل تعيين ش١٣٨٧سال 

قانون ياد شده برقراري هرگونه عوارض براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين 
است، توسط ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها مشخص شده 

 ماده اخيرالذکر ١شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است و اختيار مذکور در تبصره 
ناظر بر وضع عوارض محلي جديدي است که در قانون ماليات بر ارزش افزوده تکليف آنها 

 اين قانون نيز برقراري و دريافت عوارض ديگر از ارائه ٥٢مشخص نشده است و در ماده 
 ١٤/٩/١٣٩٧ ـ ٤٦ مصوبه شماره ٤لذا بند . ات ممنوع اعالم شده استدهندگان خدم

شوراي اسالمي بخش مرکزي شهرستان شيراز در تعيين عوارض براي متقاضيان دريافت 
نفت و گازوئيل، خالف قانون وخارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در 

 قانون ١٣با لحاظ ماده ) وبت و خارج از نالعاده فوقبه صورت (هيأت عمومي ديوان 
  " .باشد  ميتشکيالت و آيين دادرسي ديوان مورد تقاضا

  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
  »فرم کميته انطباق مصوبات شوراي بخش مرکزي شيراز«" 
  ..................ـ١
 ...........  
 در محدوده مقرر گرديد در خصوص متقاضيان دريافت سهميه نفت و گازوئيلـ ٤

 ـ . گردد تومان دريافت٣٠بخش مرکزي مبني بر کارشناسي و بهاء خدمات بابت هر ليتر مبلغ 
بخشدار مرکزي شيراز، نماينده شوراي اسالمي شهرستان شيراز، نماينده دستگاه قضايي و 

   " کارشناس
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي بخش مرکزي به موجب نامه 

  : توضيح داده است که٢٨/١١/١٣٩٩ ـ ١٣١٥/٩٩شماره 
 در خصوص نامه ٤/١١/١٣٩٩ـ ٩٩٠٢٢٤٢احتراماً بازگشت به نامه شماره کالسه " 
 صورتجلسه ٤ سازمان بازرسي در ايراد به مصوبه بند ٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ٢٠٣٤٠٦/٣٠٠شماره 
  :گردد  مي اين شورا مراتب به شرح ذيل جهت استحضار تقديم و ارسال٤٦شماره 
 اجراي تشکيالت نامه آيينشورا برابر هاي  پيشنهاد مصوبات و صورتجلسهـ ١ 

 به بخشداري و  تأييدانتخابات داخلي و امور مالي شوراي اسالمي بخش جهت تصويب و
کميته تطبيق بخش که متشکل از بخشدار، نماينده مرجع قضايي و نماينده شوراي 

 لسه مذکور و بند اشاره شده هم دارايگردد که صورتج  ميباشد ارسال  مي...شهرستان و
  .باشد  مييه کميته تطبيق بخشتأييد

حال با توجه به نامه آن ديوان و با عنايت به توضيحات اشاره شده نامه ضميمه ـ ٢ 
 نسبت به لغو و ٢٦/١١/١٣٩٩ ـ ٨٥سازمان بازرسي اين شورا طي صورتجلسه شماره 

 ـ ١٣١٦/٩٩نيز طي نامه شماره ابطال مصوبه اشاره شده فوق نموده که مراتب 
 به انضمام تصوير صورتجلسه جهت ادقام الزم به بخشداري و کميته تطبيق ٢٧/١١/١٣٩٩

  .ارسال گرديد
  " . تحويل دفتر اين شورا شده است١٣/١١/١٣٩٩ـ توضيحاً نامه آن ديوان در تاريخ ٣ 

 ديوان  با حضور معاونين٤/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و  عدالت اداري و رؤسا و

  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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   هيأت عموميرأي
عالوه بر  ١٣٨٧ مصوب سال قانون ماليات بر ارزش افزوده ٣٨ماده ) د(براساس بند 

 نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با  اين قانون،)١٦(نرخ ماليات موضوع ماده 
 همين ٥٠نفت سفيد و نفت گاز و نفت کوره پنج درصد تعيين شده است و برمبناي ماده 

 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و قانون،
، ممنوع  و عوارض آنها معين شدههمچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات

 شوراي ١٤/٩/١٣٩٧ ـ ٤٦ مصوبه جلسه شماره ٤با توجه به مراتب فوق، بند . است
اسالمي بخش مرکزي شيراز که متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص اخذ بهاي خدمات از 
متقاضيان دريافت سهميه نفت و گازوئيل است، خالف قانون و خارج از اختيار است و 

 شوراي اسالمي بخش مرکزي ٢٦/١١/١٣٩٩ه مذکور براساس مصوبه مورخ هرچند مقرر
شيراز لغو شده ولي با عنايت به اينکه ابطال مقرره فوق از زمان تصويب مورد تقاضا قرار 

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ٨٨ و ١٣ مواد و ۱۲ ماده ۱ بند به گرفته، لذا مستند
 )٢٦/١١/١٣٩٩(ان وضع تا تاريخ لغو آن از زم ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان
  .شود مي ابطال

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٢٦٨٧شماره

  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 

 قانون ١٣اعمال مقررات ماده«:  با موضوع٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٢
 نسبت به دادنامه شماره ١٣٩٢يين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال تشكيالت و آ

»  هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٢٤
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٢٦٨٧: شماره پرونده     ٣٦٢: شماره دادنامه     ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:شاکي
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي١٣ اعمال مقررات ماده :موضوع شکايت و خواسته
 هيأت ٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٢٤به دادنامه شماره  نسبت ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن
با شکايت سازمان بازرسي کل کشور و به موجب دادنامه شماره ـ ١ :گردش کار

 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٤تعرفه عوارض تفکيک عرصه سال  ٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٢٤
  . ابطال شده استشهميرزاد
اقباً معاون حقوقي، امور مجلس و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور متعـ ٢

، تسري ابطال تعرفه عوارض ٨/١٠/١٣٩٩ مورخ ٢٧٥٧٤٠/٣٠٠به موجب نامه شماره 
 مصوب شوراي اسالمي شهر شهميرزاد را از تاريخ ١٣٩٤تفکيک اراضي دولتي سال 

ي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرس١٣تصويب و در اجراي ماده 
  :کند که متن نامه به شرح زير است  مي درخواست١٣٩٢سال 

 پيرامون ١٤/٥/١٣٩٨ ـ ١١١٧٦٦سالم عليکم؛ احتراماً پيرو نامه شماره " 
 شوراي اسالمي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ ١٣٩٤مغايرت تعرفه سال «

 شمـاره که به موجـب دادنامه» عوارض تفکـيک اراضي دولـتي
.  هيأت عمـومي ديوان ابطـال گـرديده است٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٤

شهميرزاد حسب اقدامات قبلي، در حال مسدود نمودن  به دلـيل آن کـه شهـرداري
هاي دولت از طريق اجراي ثبت در موارد مرتبط با موضوع رأي صادره  حساب

ين دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آي١٣باشد، لذا اعمال ماده  مي
  ."باشد نسبت به دادنامه ياد شده مورد درخواست مي

 اداره جلسات هيأت عمومي و نامه آيين ٣٥پرونده در اجراي فراز دوم ماده ـ ٣
 تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاعهاي  هيأت
تخصصي مبني بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ  نفر از اعضاي هيأت ٦شود و با نظر  مي

 نفر از اعضاي هيأت تخصصي مبني بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاريخ ٦تصويب و نظر 
  .       گيرد  ميتصويب در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار

يوان  با حضور معاونين د٤/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

  .بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
 شوراي اسالمي شهر شهميرزاد ١٣٩٤با توجه به اينکه تعرفه مصوب سال 

 هيأت ٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٢٤امه شماره درخصوص عوارض تفکيک عرصه به موجب دادن
عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده، هيأت عمومي با توجه به درخواست سازمان 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ۱۳و در اجراي ماده بازرسي کل کشور 
نامه اداره جلسات هيأت عمومي و   آيين۳۵ و فراز اول ماده ۱۳۹۲ سال مصوب اداري
اي تخصصي و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص رأي به تسري ابطال هيأته

  . کردصادر مذکور مصوبه تصويب تاريخ مصوبه باطل شده از
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠١٢٠شماره
  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 
 هيأت مركزي ٢٨١ابطال مصوبه «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٣

   .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠١٢٠: رونده پشماره     ٣٦٣ :ماره دادنامهش    ٨/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي کيوان ميرزائي فشالمي:يشاك

 هيأت مرکزي جذب وزارت علوم، ٢٨١ ابطال مصوبه :موضوع شکايت و خواسته
  تحقيقات و فناوري 
 هيأت ٢٨١ابطال مصوبه  شاکي به موجب دادخواست و لوايح تکميلي :گردش کار

 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته مرکزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  :اعالم کرده است که

اينجانب کيوان ميرزائي فشالمي عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور با رتبه مربي " 
 هيأت مرکزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که طي ٢٨١خواستار ابطال مصوبه 

باشم   مي به  دانشگاه پيام نور ابالغ شده است١٣/٤/١٣٩٧ ـ م ج/٧٩١٩٣/١٩بخشنامه 
 هيأت مرکزي جذب، دانشگاه پيام نور را مکلف نموده که پرونده تبديل ٢٨١زيرا مصوبه 

وضعيت اعضاي هيأت علمي پيماني با مرتبه مربي را براي تبديل به رسمي آزمايشي 
 ننمايند و از ارسال اين  تأييد)ر قانونحتي با داشتن امتيازات و شرايط لحاظ شده د(

 ١٢به هيأت مرکزي جذب خودداري نمايند که اين امر به وضوح خالف ماده ها  پرونده
 نامه آيين ١٢مطابق ماده .  استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها استنامه آيين

اني توانند اعضاي پيم  مياستخـدامي اعضاي هيأت علمي، مؤسسات مشمول اين قانون
 به ١٢خود را صرف نظر از مرتبه علمي ايشان مشروط به داشتن شرايط کامل ماده 

عضويت رسمي آزمايشي تبديل نمايند و قيد اين جمله که دانشگاه پيام نور مکلف است 
 ١٢ ننمايد خالف ماده  تأييدپرونده تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي را

 هيأت مرکزي جذب، ٢٨١از طرف ديگر مصوبه . ست استخدامي مذکور انامه آيين
اختصاصاً در مورد دانشگاه پيام نور صادر شده در حالي که هيأت مرکزي جذب وزارت 

تحت پوشش وزارت علوم ابالغ ننموده است هاي  علوم چنين تکليفي را براي ساير دانشگاه
خدامي براي اعضاي  استنامه آيينلذا خالف عدالت بوده و سبب ايجاد تبعيض در اجراي 

 قانون اهدا، وظايف و ١٠به موجب ماده . هيأت علمي دانشگاه پيام نور شده است
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ١٣٨٣تشکيالت وزارت علوم مصوب سال 

خاص مالي، هاي  نامه آيينداراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و 
رسد   مي وزير تأييدمي و تشکيالتي که به تصويب هيأت امناء ومعامالتي، اداري، استخدا

ها   قانون برنامه پنجم توسعه نيز مقرر داشته دانشگاه٢٠ماده ) ب(شوند و بند   مياداره
 استخدامي اعضاي هيأت نامه آيينشوند که   ميصرفاً بر اساس مصوبات هيأت امنا اداره

است که تبديل وضعيت استخدام عضو پيماني علمي دانشگاهها به تصويب پيام نور رسيده 
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به رسمي آزمايشي را با داشتن امتيازات علمي مجاز اعالم کرده است و چون مقرره مورد 
 ١٣شکايت موجب تضييع حقوق افراد است، لذا تقاضاي ابطال اين مصوبه در اجراي ماده 

   " .قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم
  :مقرره مورد اعتراض به شرح زير استمتن 

  رياست محترم هيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور" 
  با سالم وتحيت

 هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي در ٣٠/٣/١٣٩٧ـ ٢٨١مصوبات جلسه شماره 
خصوص مربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي آن دانشگاه به شرح زير 

  .طفاً تمهيدات و نظارت الزم جهت اجراي مفاد آن را مبذول فرماييدل: شود تقديم مي
نمايد   ميهيأت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور را مکلف: هيأت مرکزي جذبـ ١«   

  تأييدمربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي راهاي  که پرونده
آن گروه «» .جذب خودداري نمايد رکزيبه هيأت مها  ننمايد و از ارسال اين گونه پرونده

 هيأت  تأييدمربيان متقاضي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي که دارايهاي  از پرونده
اجرايي جذب دانشگاه پيام نور بوده و هم اکنون در دبيرخانه مرکزي جذب موجود است 

عضاي رئيس مرکز جذب ا ـ ».صرفاً با ادامه خدمت آنان در وضعيت پيماني موافقت شد
   " هيأت علمي

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، 
 به طور خالصه ١٦/٤/١٣٩٩ ـ م ج/٢٤٩٠٠٤/٩٩تحقيقات و فناوري به موجب نامه شماره 

  :توضيح داده است که
  تأييد هيأت عالي جذب، بررسي و٩/٢/١٣٨٧ مصوبه مورخ ٢ ماده ٥ مطابق بند "

از وظايف هيأت مرکزي جذب است و ها  تقاضيان تبديل وضعيت در دانشگاهصالحيت م
تواند مصوبات  اي نمي باشد و مصوبه  مياين هيأت عالي ترين مرجع جذب در وزارت علوم

 مقـررات استخدامي که مرجع تصـويب ١٢همچنين به موجب ماده . آن هيأت را لغو کند
تواند وضعيت استخدام   مي شـده دانشگاهآن هيأت امناي دانشگاه پيام نور است مقرر

 به رسمي آزمايشي تبديل صالح ذي مراجع  تأييداعضاي پيماني را پس از احراز شرايط و
 هيأت مرکزي جذب نموده  تأييدهمين ماده تمامي اين موارد مقيد به) ج(نمايد و در بند 

 احراز شرايط واست و همان طور که مشخص است واژه ناظر بر الزام نيست و مقيد بر 
 هيأت مرکزي جذب است و آن هيأت به عنوان تنها مرجع  تأييد مراجع ذيصالح وتأييد
تواند مصوبه اين وزارتخانه را به   نميشاکي.  در اين امر اعالم نظر کرده استصالح ذي

مطابق قانون . نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي تقاضاي ابطال نمايد استناد مغايرت با آيين
بايست يک به دويست و  امه پنجم توسعه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پيام نور ميبرن

پنجاه باشد که با توجه به فرايند ريزشي ساالنه متقاضيان تحصيل در دانشگاه پيام نور جذب 
. يا تبديل وضعيت نمايد و توقف تبديل وضعيت همکاران پيماني ناظر بر اين سياست هاست

نامه استخدامي وجود  ته شد منافاتي ميان مصوبه مورد شکايت و آيينهمان طور که گف
توان مصوبه  ندارد ولي به لحاظ باالتر بودن رده سازمان وزارت علوم از دانشگاه پيام نور نمي

   " .باالدستي را به استناد به مصوبه هيأت امناي دانشگاه پيام نور لغو کرد
 با حضور رئيس و معاونين ٨/٣/١٤٠٠خ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاري

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

  
   هيأت عموميرأي

ب  مصوبه اهداف، وظايف و ترکيب هيأتهاي مرکزي و اجرايي جذ٢براساس ماده 
 و ٢/٢/١٣٨٧ مورخ ٦ و ٥هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که در جلسات 

 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ٩/٢/١٣٨٧
تصويب رسيده، وظايف هيأت مرکزي جذب مشخص شده و در هيچ يک از بندهاي ماده 

  تأييداهها و مراکز آموزش عالي به عدممذکور اختياري درخصوص مکلّف نمودن دانشگ
هاي مربيان متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و عدم ارسال  پرونده
بنا . االشاره مقرر نشده است هاي اين گروه به هيأت مرکزي جذب براي هيأت فوق پرونده

لوم،  هيأت اجرايي جذب وزارت ع٢٨١به مراتب فوق، حکم مقرر در مصوبه شماره 
 رئيس ١٣/٤/١٣٩٧ ـ م ج/٧٩١٩٣/١٩ابالغي به موجب نامه شماره (تحقيقات و فناوري 

که متضمن اعمال تکليف فوق نسبت به هيأت اجرايي ) مرکز جذب اعضاي هيأت علمي
 ١جذب دانشگاه پيام نور است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 

 مصوب سال شکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون ت ٨٨ و ماده ١٢ماده 
 عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۱۳ ماده اعمال با. شود  ابطال مي١٣٩٢
  .نشد موافقت مصوبه تصويب زمان به شده ابطال مصوبه ابطال تسري و اداري

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٨٠٣١٣٩شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 تعرفه ١١ و ١٠ابطال بندهاي «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠خ  مور١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٤

 تعرفه عوارض سال ٢٤ و بند ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٤ و بند ١٣٩٨عوارض سال 
جهت درج در روزنامه رسمي »  شوراي اسالمي احمدآباد مستوفي از تاريخ تصويب١٣٩٨

  . گردد ميبه پيوست ارسال 
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوا   فرد يداهللا اسمعيلين عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٣١٣٩: رونده پشماره    ٣٦٤ :ماره دادنامهش    ٨/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي:يشاك

 تعرفه عوارض سال ١١ و ١٠بندهاي  ـ  ابطال الف:موضوع شکايت و خواسته
) تفکيک اراضي و ساختماني( تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک ١٣٩٨

  شهرداري احمدآباد مستوفي
 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال امالک ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٤بند  ـ ب

  شهرداري احمدآباد مستوفي
مات حفظ و ايجاد  تحت عنوان ارائه خد١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ٢٤بند  ـ ج

  فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي
 آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي به موجب :گردش کار

دادخواستي ابطال بندهايي از بخش عوارض و منابع درآمدي شهرداري دفترچه تعرفه 
 را خواستار ١٣٩٨عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي در سال 

  :شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
هاي آن انواع تخلفات   قانون شهرداري و تبصره١٠٠قانونگذار به شرح ماده " 

عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زايد بر (ساختمان از جمله 
تماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري مندرج در پروانه ساخ) مساحت زير بنا 

را تبيين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و 
اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صالحيت کميسيونهاي مقرر در ماده مزبور 

ه مرجع تعيين عوارض توضيح اينکه با عنايت به اينکه قانونگذار در زمين. قرار داده است
 قانون ١٠٠و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده 

شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسالمي شهر احمدآباد 
مستوفي که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا و اضافه تراکم 

باشد، خارج از حدود  بر جرايم تخلفات ساختماني ميعالوه ) بيش از حد تراکم(
هاي آن  همچنين ماده صد قانون شهرداري و تبصره. اختيارات قانوني شوراي شهر است

حکم بناهاي مازاد بر تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، ) ٣ و ٢هاي  تبصره(
 و ٣، ٢هاي  راحت تبصرهبه ص. تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين کرده است

 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، ٤
باشد، ليکن شوراي شهر  شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون مي

الذکر نموده و  احمدآباد مستوفي بدون وجود اختيار قانوني اقدام به تصويب مصوبه فوق
. نسبت به بناي خالف را مقرر کرده است... ارض زيربنا و اضافه تراکم ودر آن دريافت عو

اين در حالي است که در مانحن فيه قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مکلف به 
بر اين اساس مصوبه . وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ماده صد کرده است

ت بوده و عدول شوراي شهر از الذکر فاقد وجاهت قانوني و خارج از حيطه اختيارا فوق
 قانون ديوان ٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣لذا مستنداً به مواد . باشد موازين قانوني مي
 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي ١٣٩٢عدالت اداري سال 

 و و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري احمدآباد مستوفي را از زمان تصويب
  . " خارج از نوبت دارم

هيأت عمومي در رابطه هاي   فقره از دادنامه٢٨  ضمناً شاکي در متن دادخواست به 
  .با کليه دعاوي مستند اشاره کرده است

  : مورد اعتراض به شرح زير استهاي    متن مقرره
) تفکيک اراضي و ساختماني(عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک ـ ١٠بند   " 

 )١٠٢٠٠٤کد (
مختلف با هاي  براي محاسبه عوارض تفکيک عرضه و اعيان امالک مجاز با کاربري
   .شود  ميتقاضاي مالک و با رعايت ضوابط فني و شهرسازي از جدول ذيل استفاده
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  )K(درصد عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک مجاز 

صنعتي و مشاغل   تجاري  مسکوني  عنوان
 فرهنگي، درماني خدماتي،  کشاورزي  اداري  مزاحم

  و ساير
  ٢P  ٥P  P  ٦P  ١٠P  ٤P  عرصه
  %٦٠  %٣٠  %٦٠  %٨٠  ١٤٠  %٣٠  اعيان

A=S×K×P  
  )اراضي(تفکيک عرصه  = مساحت زمين× اي  قيمت منطقه× ضريب تفکيک عرصه 

  )ساختمان(تفکيک اعياني  = مساحت بنا× ارزش معامالتي ساختمان × ضريب تفکيک اعياني 
  

وارض تفکيک عرصه و اعيان چنانچه ملک در کاربري براي محاسبه عـ ١تبصره 
  .شود  ميمغاير ساخته شده باشد نوع استفاده مالک عمل قرار گرفته و محاسبه

براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه اراضي به اسناد عادي که در سنوات ـ ٢تبصره 
گرديده و واگذار ) خرده مالکين( غيرگذشته بدون استعالم از شهرداري تفکيک و به افراد

طبق اند   قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده١٤٨ و ١٤٧يا از طريق مواد اصالحي 
  .جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد

شوند شامل   ميبناهاي پارکينگ، انباري نيز با توجه به اينکه در سند قيدـ ٣تبصره 
  .باشد  ميتفکيک اعياني

 تبديل واحد) تفکيک اراضي و ساختماني(ارزش افزوده حاصل از تفکيک ـ ١١بند 
  )١٠٢٠٠٤کد (مجاز غير

 ارزش افزوده حاصل از تفکيک اراضي واقع در محدوده و حريم شهر شامل امالکي
  :شود که داراي شرايط ذيل باشند مي

  .صورتمجلس تفکيکي به تصويب شهرداري نرسيده باشدـ ١
  .ها، که رأي بر ابقاء صادر باشدـ بناهاي مطروحه در کميسيون ماده صد قانون شهرداري٢
که اي   اصالحي ثبت و اراضي قولنامه١٣٣ و ١٤٨ و ١٤٧هاي  از طريق مادهـ ٣
  .مجاز تفکيک شده باشند غيربصورت

 قانون ثبت اسناد و امالک شامل آن دسته از زمينهايي که ١٣٣ماده ) ١توضيح
  .باشد ي متوسط بنياد مسکن کارشناسي و مراحل صدور سند مهيا شده است

شود که پس از رعايت   مي قانون ثبت شامل آن گروه از زمينهايي٤٥ماده ) ٢توضيح
  .باشد اند مي مقدار اصالحي، سند آنها اصالح شده و سند جديد دريافت نموده

ات آب، برق، گاز، تلفن  تأسيسخيابان،..... .چنانچه ملکي برابر عبور بر) ١تبصره
ند قطعه تفکيک شده به عنوان عوامل قهري تلقي و  يا چ٢مصوب دستگاههاي دولتي به 

  .عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد
به شرح فرمول ذيل ها   قانون شهرداري١٠١عوارض مورد اشاره به استناد ماده 

   . گردد  ميمحاسبه
A=S×K×P  

  با متراژ رعايت حد نصاب ضوابط تفکيک عرصه براساس ضرايب ذيل) الف
  

  با رعايت حدنصاب در محدوده خدماتي) K(ارزش افزوده تفکيک غيرمجاز ضرايب عوارض 

خدماتي، فرهنگي، ورزشي،   اداري  تجاري  مسکوني  عنوان
  درماني و ساير

  ٨  ١٤  ١٨  ١٠  ضريب
  .اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد

 متر ٢٠٠٠تا   عنوان
  مربع

 ٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠از 
  مترمربع

 ١٠٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠از 
  مترمربع١٠٠٠٠باالي   مترمربع

  %٧٠  %٨٠  %٩٠  %١٠٠  ضريب
  
ضريب تفکيک اراضي زير حد نصاب تفکيک واقع در محدوده خدماتي مصوب ) ب 

  :شهر برابر طرح هادي با جامع
  

  زير حدنصاب تفکيک) K(ضرايب عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک غيرمجاز 

خدماتي، فرهنگي، ورزشي،   اداري  يصنعت  تجاري  مسکوني  عنوان
  درماني و ساير

  ١٦  ٢٨  ٢٨  ٣٦  ٢٠  ضريب
  .اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد

 ٢٠٠٠تا   عنوان
  متر مربع

 ٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠از 
  مترمربع

 تا ٥٠٠٠از 
  مترمربع١٠٠٠٠باالي    مترمربع١٠٠٠٠٠

  %٧٠  %٨٠  %٩٠  %١٠٠  ضريب

  )١٠٢٠٠٦کد (هاي خدمات صدور استعالم بـ ١٤بند
 وزارت ١٨/٥/١٣٦٦ـ ٧٤٩/٣٤/٣/١بهاي خدمات صدور استعالم موضوع بخشنامه 

که در هر نوبت ) عرصه و اعيان(کشور عبارت است از درصدي از ارزش معامالتي امالک 
  .گردد  مينقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعالم طبق جدول ذيل محاسبه و وصول

 
  ساير  کشاورزي  صنعتي  اداري  تجاري  مسکوني  نوع کاربري

اي  درصد قيمت منطقه
)K(  

٨  %٥  %١٨  %١٥  %٢٠  %٨%  

A=(S١×P١)+(S٢×P٢)×K  
S :مساحت عرصه P :اي ملک  قيمت منطقه١  
S :مساحت اعياني P ارزش معامالتي اعيان: ٢  

  
  :نکات 
قي مشمول پرداخت کليه انتقال دهندگان امالک اعم از اشخاص حقيقي يا حقوـ ١

  .گردند  ميبهاي خدمات فوق
بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال حق کسب و پيشه و يا مصرف محل يا ـ ٢

  .نمايد  ميحقوق ناشي از تصرف محل آگاه گردد بهاي خدمات فوق را به شرح ذيل وصول
  

  %٣  )حق کسب و پيشه يا حتي تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل(واگذاري محل 

  %٥  سرقفلي امالک تجاري

  
گيرند   ميامالکي که در طرح تعريض گذر و يا ساير طرحهاي شهرداري قرارـ ٣

هنگام واگذاري زمين به نام شهرداري فقط عرصه محتمل پرداخت بهاي خدمات ناشي از 
  .گردد  نمينقل و انتقال
توجه به  با ٢٩/١١/١٣٨٦ ـ ح١٧٥٩٠/٦٠مستند به نظريه حقوقي شماره : توضيح

باشد و معافيت از پرداخت عوارض جنبه استثنايي  اينکه اصل بر پرداخت عوارض مي
داشته و نياز به تصريح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانونگذار در مقام بيان، 

  .صرفاً در خصوص معافيت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک اعالم نظر نموده است
دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام :  قانون شهرداريها٧٤ه تبصره ذيل مادـ ٤

معامالت قطعي نسبت به عوارض مستغالت و اراضي شهري مفاصا حساب شهرداري را 
  .مطالبه و قبل از ارايه مفاصا حساب از تنظيم سند خودداري نمايند

تنظيم اسناد در  اجرايي قانون تعيين نامه آيين ٦با عنايت به اينکه به موجب ماده  ـ 
 متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا ٥/٢/١٣٨٥دفاتر اسناد رسمي مصوب 

گردند   ميباشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي متعهد  نميحساب از شهرداري
ها  ملک مورد نظر را پرداخت نمايند و مسئوليت نامبردگان نسبت به اين بدهيهاي  بدهي

  به منظور وصول عوارض قانوني شهرداري، به شهرداري اجازه دادهتضامني خواهد بود لذا
شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختماني، تراکم و نوسازي، عوارض  مي

را از  ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعرض با توسعه مغاير شهري و هزينه خدمات
 نرخ و مصوبات قانوني صادر شده به مالک با مالکين فعلي امالک مذکور بر اساس آخرين

  .روز محاسبه و وصول نمايند
مسکوني مقدار عرصه براي هر واحد مسکوني، متراژ همان واحد هاي  در مجتمع ـ ٦

  .مالک عمل خواهد بود
با توجه به اينکه شهرداري براساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و انتقال ـ ٧

 مبلغي را تحت عنوان بهاي خدمات صدور استعالم امالک اعم از ملکي و يا سرقفلي،
بنابراين چنانچه ملکي از تاريخ . نمايد  ميبراساس آخرين ارزش معامالتي از متعاملين اخذ

تصويب اين ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري طي يک يا چند مرحله، نقل و 
ل و انتقال به تعداد انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداري کليه عوارض نق

همچنين بهاي خدمات . گردد  ميمعامالت انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ
صدور استعالم امالکي که قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه مستقل شده بر مبناي نرخ 

  .زمان تنظيم سند وصول خواهد شد
  )٣٠١٠٩٩کد(بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز ـ ٢٤بند

در هنگام صدور ) سرانه فضاي سبز( فضاي سبز شهري  تأمينبه منظور حفظ و
پروانه ساختماني براي اراضي با کاربريهاي مختلف اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي، اداري 

  .شود  ميو ساير براي وصول عوارض از مالکين يا متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ
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   براساس طرح مصوب توسعه شهرياراضي با کاربري مسکوني) الف
A+B)×D×P٢٥H=(×%  

A:  مقصد غيربناي مقصد و(متراژ کل بناي صادره(  
B: مترمربع٢٠عدد ثابت ( متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان تهران (  
D: طرح هادي( شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر بيني پيش سرانه (

  ) ٨عدد ثابت(
F:ريال٣٠٠٠٠(ک متر مربع فضاي سبز در شهرها  حداقل هزينه ايجاد ي (  
  ):براساس طرح مصوب توسعه شهري(مسکوني  غيراراضي با کاربري) ب

    : است١٥برابر  D به شرح موارد ذيلها  براي ساير کاربري
  )D =١٥(در هنگام صدور پروانه احداث تجاري ـ ١

شد بعد از رأي مجاز با غيردر صورتي که بناي انجام تجاري احداث شده) تبصره
  )٢×D = اعالم گردد٢مربوطه حاصل فرمول ضريب هاي  کميسيون
مختلف از قبيل هاي  تجاري که در اثر رأي کميسيون غيرمسکوني و غيراراضي) ٣
 کاربري آنها تغيير يافته و يا براساس ساخت و ٥اساسي و ماده  غيراساسي،هاي  مغايرت

  . صدور رأي جريمه گرديده است منجر به١٠٠مجاز طي کميسيون ماده  غيرساز
 بيني پيشبراي نمونه در شهري که در طرح هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز 

گردد ولي در صورتي که   مي جايگزين٣عدد  D باشد به جاي پارامتر  مي مترمربع٢شده 
اعالمي در بند فوق باشد به جاري هاي   شده کميسيون تأييدموضوع شامل رأي

   " . در نظر گرفته شود١٥بت عدد ثا D پارامتر
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي به موجب 

  : به طور خالصه توضيح داده است که٣٠/١١/١٣٩٨ ـ الف ـ س ـ س٥١٧٠/٥نامه شماره 
 و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٣٧٤، شماره ٩٨٠٣١٣٩در خصوص پرونده کالسه بايگاني " 

ردي تابعي مبني بر اعتراض به مصوبه شوراي اسالمي شهر دادخواست آقاي اله وي
احمدآباد مستوفي که مقرر گرديده در جلسه هيأت عمومي ديوان مطرح گردد توجه آن 

  :نمايد  ميمقامات را به نکات و مطالب ذيل معطوف
دارد وکالي دادگستري و   مي قانون مالياتهاي مستقيم که اشعار١٠٣مطابق ماده ـ ١

خود رقم هاي  نمايند، مکلفند در وکالت نامه  مير محاکم اختصاصي وکالتکساني که د
آن بابت علي الحساب مالياتي بر روي وکالت ) پنج درصد% (٥ را قيد و معادل الوکاله حق

نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان 
دارد در هر موردي که طبق مفاد اين قانون   ميآن که بيان ١مقرر باشد و همچنين تبصره 

عمل نشده باشد وکالت وکيل با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در هيچ يک از 
و مراجع  مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصوير برگه وکالت نامه، ها  دادگاه
نگرديده است بنابراين به استناد  تمبر الصاق الوکاله حقباشد به ميزان مبلغ   ميمشخص

 وکيل شاکي هيچ گونه سمتي در پرونده نداشته و صالحيت طرح دعوا در الذکر فوقماده 
 مراجع قضايي و شعب تجديدنظر و ديوان عدالت اداري و غيره را از طرف مالک دارا

باشد، لذا مستدعي است به موضوع رسيدگي و در خصوص عدم قبول وکالت وکيل،  نمي
  .فرماييدگيري  ميمتص

 نامه آيين ٣٠همان گونه که مستحضريد تعرفه عوارض شهرداريها به استناد ماده ـ ٢
گردد و طي مراحل   ميتهيه و تنظيمها   قانون شهرداري٥٥ ماده ٢٦مالي شهرداريها و بند 

قانوني به شوراي اسالمي شهر ارسال و شوراي اسالمي نيز مطابق قوانين و مقررات از 
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٨٠ ماده ١٦بند جمله 

دهد و پس از   مي در جلسه مورد رسيدگي قرار٢٠/٤/١٣٩٦انتخاب شهرداران مصوب 
تصويب شوراي اسالمي جهت طي مراحل قانوني و طرح در هيأت تطبيق مستقر در 

ين اساس پس از ارسال اليحه تعرفه بر ا. گردد  ميفرمانداري شهرستان به آن نهاد ارسال
عوارض توسط شهرداري، شوراي اسالمي آن را بررسي و به تصويب رسانده است و اعضاي 
هيأت تطبيق پس از بررسي بندهاي مندرج در تعرفه عوارض شهرداري و انطباق آن با 

 عدم مغايرت ١٥/١١/١٣٩٧ ـ ١١٨٧٤/١/٣٠٠٠قوانين جاري حاکميتي، طي نامه شماره 
 همچنين مفاد دفترچه مذکور و .اند فه مذکور با قوانين را به اين شورا اعالم نمودهتعر

 بندهاي آن توسط کارشناسان متخصص استانداري که نهاد اجرايي اصلح در استان
 آن مقام تعرفه مزبور از طريق روزنامه رسمي  تأييدباشد مورد رسيدگي قرار گرفته و با مي

باشد کليه مراحل   ميذا با توجه به مطالب مذکور مشخصل. اعالم عمومي گرديده است
قانوني از سوي شهرداري و نهادهاي مرتبط جهت تهيه و تنظيم تعرفه مذکور صورت 

  .پذيرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست
 ٨٠ ماده ١٦دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند ) ب(شاکي در بند ـ ٣

ون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب قان

 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با ٢٠/٤/١٣٩٦
. در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و از سوي وزارت کشور اعالم شده و صورت پذيرد

 ١٥/١١/١٣٩٧ـ ٥٦٢٨٦/٠١/٩٧د مطابق نامه شماره رسان  ميدر اين خصوص به استحضار
 تفويض اختيار شماره ١١آقاي انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران، در اجراي بند 

  تأييد وزير کشور تعرفه مذکور مورد بررسي و١٤/١٠/١٣٩٢ ـ ٣٤/٣/١/١١٨٣٨٦
ست که بيانگر قرار گرفته و به شهرداري ارسال گرديده ا) وزارت کشور(استانداري تهران 

باشد و اظهارات شاکي در   مي تعرفه عوارض مذکور تأييدقانوني بودن مراحل تصويب و
  .باشد  ميخصوص تصويب دفترچه تعرفه عوارض در شوراي اسالمي شهر، کذب و واهي

شاکي در اظهاراتي ادعا نموده است با توجه به جرايم کميسيون ماده صد ـ ٤ 
باشد بدون اينکه هيچ گونه داليل و   نمي عوارض شهرداريشهرداري ديگر نياز به پرداخت

ليکن همان گونه که مستحضريد جرايم کميسيون . مستندات محکمه پسندي ارائه نمايد
ماده صد شهرداري به صورت کامالً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه 

با . باشد  نميرز و مشخصلذا دليل اينگونه ادعاها از سوي نامبرده مح. باشد  ميعوارض
باشد که اين شورا کليه مراحل   مي محرز و مشخصالذکر فوقتوجه به عرايض و مطالب 

 و تصويب وزير کشور را به عمل  تأييدقانوني در خصوص تصويب تعرفه عوارض از جمله
 آورده است و با توجه به اختيارات قانوني وزير کشور و تنفيذ آن به استاندار مشخص

 شهرداري احمدآباد مستوفي مطابق قوانين و ١٣٩٨د که تعرفه عوارض سال باش مي
لذا با عنايت به عدم مغايرت با قوانين حاکميتي و . مقررات تهيه و تنظيم گرديده است

  ." جاري از محضر آن قضات و مقامات رد شکايت مطروحه مورد استدعاست
تشکيالت و آيين  قانون ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده 
 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ـ ٣شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره   مياسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع
ا تحت عنوان عوارض زيربناي احداث اعياني يک مترمربع از ر) ١/ب(، بند ١٦/١/١٤٠٠

 تحت عنوان حصارکشي و ديوارکشي ٢يک واحد تجاري، اداري و صنعتي و غيره، بند 
 ٩عمومي و شهري، بند هاي   هزينه تأمين عوارض٨براي امالک فاقد مستحدثات، بند 

 حاصل از تفکيک  عوارض ارزش افزوده١٢تحت عنوان عوارض بيش از حد تراکم، بند 
 تحت عنوان حق بازديد و کارشناسي مصوب ١٩اراضي با رعايت مقررات شهرداري و بند 

 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به ١٣٩٨شوراي اسالمي شهر احمدآباد مستوفي سال 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري . رد شکايت صادر کرد

  .ز قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافتو يا ده نفر ا
 تحت عنوان عوارض ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١١ و ١٠رسيدگي به بندهاي «

شهرداري احمدآباد مستوفي، ) تفکيک اراضي و ساختماني(ارزش افزوده حاصل از تفکيک 
 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال امالک شهرداري ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٤بند 

 تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ٢٤مستوفي، بند احمدآباد 
  ».ايجاد فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ٨/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شع

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

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه در آراي متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري از جمله  ـ الف

شکال  اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام ا١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥دادنامـه شمـاره 
آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص و 

 شهرداري احمد ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١١ و ١٠شده است، بنابراين بندهاي  ابطال
تفکيک اراضي و (آباد مستوفي که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک 

ي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود به تصويب شوراي اسالم) ساختماني
 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به اختيار است و مستند

  .شود مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان
با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از  ـ ب

 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال امالک ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣له دادنامه شماره جم
در تمام اشکال آن توسط شوراهاي .. .و اراضي با کاربري مسکوني و تجاري و سرقفلي و

شده است،  اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال
 شهرداري احمدآباد مستوفي که متضمن وضع ١٣٩٨ سال  تعرفه عوارض١٤بنابراين بند 

عوارض درخصوص نقل و انتقال امالک بوده و به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، 
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 ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند
از تاريخ تصويب  ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون
  .شود مي ابطال

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ۸۰ ماده ۱۶هرچند در بند ج ـ 
، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات ۱۳۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

رخ عوارض ذکر شده است، لکن طبق يک سياست کلّشهر شوراهاي اسالمي  ي، کاهش ـن
و از سوي ديگر در قوانين گرفته ر پروانه ساختماني در کاربريهاي مختلف مورد تأکيد قرار صدو

هاي بعدي آن،  مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصالحيه
 تعرفه عوارض سال ٢٤بند بنا به مراتب فوق، . بيني نشده است عوارض فضاي سبز شهري پيش

 آباد مستوفي با عنوان بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز که  شهرداري احمد١٣٩٨
مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، 

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند
  .شود مي ابطالاز تاريخ تصويب  ۱۳۹۲ سال مصوب

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٨٠٤٠٧٨شماره
  بسمه تعالي

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

ابطال حكم مقرر در قسمت «:  با موضوع١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٩
بندي مشاغل  هاي دائمي طبقه دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته» تعاريف«

شاغل كارگاههاي مشمول بندي م هاي دائمي طبقه كارگاهها كه منظور از كميته را كميته
هاي دائمي   دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف كميته٧ و ٥قانون كار اعالم كرده و بند

جهت درج در روزنامه رسمي به » ٢٨/١١/١٣٩٨ها مصوب بندي مشاغل كارگاه طبقه
  . گردد ميپيوست ارسال 

ـ    فرد عيلييداهللا اسممديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٤٠٧٨ :شماره پرونده     ٣٦٩ :شماره دادنامه    ١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي هوشنگ صدفي کهنه شهري:شاکي
 دستورالعمل ضوابط انتخاب و ٧ و بند ٥ بند  ابطال:موضوع شکايت و خواسته

  ٢٨/١١/١٣٨٩مصوب ها  مشاغل کارگاه بندي طبقهدائمي هاي  وظايف کميته
 ١، تبصره ١بند ) الف و ج(هاي  جزءابطال  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

بند ) الف( و جزء ٧ بند ١، جزء ٦بند ) ب(، جزء ٥، بند ٢بند ) ب و ج(هاي  ،جزء١ بند ٢و 
ها  کارگاه مشاغل بندي طبقهدائمي هاي   از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف کميته٨

دائمي هاي   از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف کميته٢٨/١١/١٣٨٩مصوب 
را خواستار شده و در جهت تبيين  ٢٨/١١/١٣٨٩مصوب ها   مشاغل کارگاهبندي طبقه

  :خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري "

  سالم عليکم
مده است؛ آ» دائمي« مشاغل کارگاه، قيد نديب طبقهدر تعاريف واژگان، براي کميته . ١

نامه چگونگي انتخاب و وظايف نمايندگان کارگران، مدت  آيين ١٥حال آنکه طبق ماده 
ـار، ٣ همچنين طبق ماده.  سال اعتبار دارد٣نمايندگي آنها   قانون تشکيل شوراي اسالمي ک

ـاي منتخـب شـورا براي مدت  يل کميته دائمي شوند، لذا تشک  سال انتخاب مي٢اعض
  .  مشاغل با ماهيت انتخاب آزادانه نمايندگان کارگران هم خواني نداردبندي طبقه

قانون اساسي بوده و ) ١٠ و ٩، ٨، ٧، ٦بندهاي  (٣در هر صورت، اين اقدام خالف اصل 
  .منجر به تبعيض در انتخاب و انحصارطلبي نمايندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد

نيز محدوديت زماني در نظر ) مدت عضويت( دستورالعمل ٢ در ماده عالوه بر اين،
  .گرفته نشده است، که اين امر نيز خالف قوانين و مقررات است

 دستورالعمل مذکور، دو نفر نماينده کارکنان، از بين يا به ١ماده ) الف(طبق بند . ٢
  .شوند  ميقانوني انتخابهاي  انتخاب شوراي اسالمي کارگاه يا ساير تشکل

طبق قانون شوراهاي اسالمي کار، اعضاي هيأت مديره از بين اکثريت کارگران به جز 
 انتخاب نمايندگان کارگران، انتخاب نامه آيين ٨طبق ماده . شوند  ميمديريت انتخاب

 ٢بر اساس ماده . شود  مينماينده کارگران با رأي نصف به عالوه يک کليه کارکنان انجام

نيز کمترين نصاب براي ) ٦/١٠/١٣٧١مورخ (نفي مصوب هيأت وزيران  انجمن صنامه آيين
  عضو٥٠ نفر و در صنف، حداقل ١٠تشکيل انجمن صنفي کارگري در سطح کارگاه، 

  نفر، تشکل کارگري انجمن صنفي١٠٠٠ يا ٥٠٠بنابراين در کارگاهي با . باشد مي
مشاغل کارگاه باشد، مگر  بندي طبقهتواند نماينده حقوقي ساير کارگران در کميته  نمي

 مشاغل يا کميته انضباطي بندي طبقهآنکه انجمن صنفي صرفاً يک نماينده به کميته 
 ٢اتفاقا در تبصره . کارگاه معرفي نمايد؛ چون صالحيت نمايندگي اکثريت کارکنان را ندارد

) الف ( به انتخاب نماينده کارگر با رأي اکثريت کارگران اشاره شده است، اما بند١ماده 
  .باشد  مي، مغاير با آن١ماده 

. دستورالعمل موصوف منافات دارد» ج«، با تعريف مندرج در بند ١ ماده ١تبصره . ٣
چرا که ممکن است در اين صورت، شخصي همزمان نماينده سرپرستان بوده و عضو 

نموده و   تأمينمنافع کارکنان را توانـد  نميهيأت مـديره کارگاه نيز باشد؛ در اين صـورت
  .به عنوان نماينده سرپرستان فعاليت کند

 ٢، از شـرايط عضـويت در کمـيته مذکـور، داشتن )بند ب و ج (٢طبق ماده . ٤
سال سابقه کار در کارگاه و مدرکديپلم است، که اين امر با توجه به تخصصي شدن 

حيت وارد مشاغل، سطح پاييني است و بايد اصالح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صال
  .  مشاغل نشوندبندي طبقهکميته تخصصي 

تواند از اعضاي قبلي کميته   مي، در موارد استثنايي، اداره کار٥طبق تبصره ماده . ٥
 قانون ٤٠حال آنکه اين موضوع، مغاير با اصل . استفاده کند) تا زمان برگزاري آزمون(

فه اداره کار، نظارت بر اجراي وظي. باشد  مي قانون اساسي٣ اصل ١٠ و ٩اساسي و بندهاي 
  . است، نه توصيه بر اجراي روش غلط در کارگاهبندي طبقهصحيح طرح 

 را اعالم نظر در موارد ارتقا و بندي طبقه که يکي از وظايف کميته ٦ماده ) ب(بند . ٦
 بندي طبقه دستورالعمل اجرايي ١١ماده ) ب(تغيير شغل کارکنان دانسته است، با بند 

 که ٢٦/٧/١٣٩٠  مورخ ٧١٢٣٢ روابط کار به شماره ٢٠وع بخشنامه شماره مشاغل موض
وظيفه کميته را صرفاً احراز شرايط الزم شاغل جهت تصدي شغل جديد عنوان کرده 

  .باشد  مياست، متعارض
 مشاغل به حداقل يک رأي از بين بندي طبقهمقيد کردن تصميمات کميته . ٧

زيرا . د و بايد صرفاً اکثريت آراء مالک قرار بگيردباش ح نميصحي) ٧طبق ماده (کارکنان 
تساوي همگان در در برخورداري از حقوق در برابر ( قانون اساسي ١٩اين موضوع با اصل 

  .تواند مبناي امتياز باشد  نميتعارض دارد و اينکه شخصي نماينده کارکنان باشد،) قانون
، بايد طبق بند ]وان يک تصميمبه عن[همچنين موافقت با ارتقا و اعطاي گروه شغلي 

، بايد ٢٦/٧/١٣٩٠ مورخ ٧١٢٣٢ روابط کار به شماره ٢٠ بخشنامه شماره ١١ماده ) الف(
و اين [ مشاغل را داشته باشد بندي طبقهموافقت مديريت کارگاه و سپس موافقت کميته 

يک رأي تواند با اکثريت، تصميمي را با شرط   ميسازوکار، با سازوکاري که در آن، کميته
  ].کارکنان تصويب کند، متعارض است

تواند درباره   نمي نيز بايد گفت که اداره کار محل٨ماده ) الف(در رابطه با بند . ٨
خالف قانون کار انجام شود، اي  ماهيت رفتار مديريتي کارگاه مداخله کند، مگر اينکه رويه

  ." نه اداره کارکه در اين صورت نيز صالحيت رسيدگي با هيأت حل اختالف است،
  :مورد شکايت به قرار زير استهاي  متن مقرره

  :پذيرد  ميعضويت در کميته به يکي از طرق زير خاتمه: خاتمه عضويت ـ ٥  "
  استعفا؛ ـ الف
  قطع رابطه با کارگاه؛ ـ ب
  .برکناري توسط انتخاب کنندگان ـ ج

 و اخذ  اعالم قبليدر هر يک از حاالت فوق، انتخاب عضو يا اعضاي جديد بايستي با
  .امور اجتماعي محل صورت گيردمجوز از اداره کار و 

 حضور اعضاي جديد تا زمان اخذ گواهي بدون داشتن حق رأي در کميته بالمانع
 صالحيت آنان صادر نشده باشد، اعضاي فعلي کميته به  تأييدباشد و مادام که گواهي مي

  .فعاليت خود در کميته ادامه خواهند داد
توان   ميدر موارد ضروري و استثنايي و عدم امکان فعاليت اعضاء قديم ـ هتبصر

موقتاً نسبت به صدور مجوز فعاليت براي اعضاي جديد تا برگزاري آزمون از سوي اداره کل 
  . کار و امور اجتماعي استان اقدام نمود

  ]  ندارد١بند :[نحوه اعتبار تصميمات کميتهـ ٧
 نفر از ٣ظايف آن به صورت مکتوب و با رأي حداقل تصميمات کميته در چارچوب و

  .اعضا که حداقل يک نفر از آنان بايستي از نمايندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود
تصميمات کميته از طريق مديريت کارگاه جهت اقدامات بعدي به واحدهاي ذي 

  ."شود  ميربط اعالم
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ارت تعاون، کار ور رفـاه اجتماعي در پاسخ به شکايت مـذکور، مديـر کل حقوقي وز  
 مورخ ٢٠٩٥ با ارسال تصوير اليحه شماره ٢٤/١/١٣٩٩ ـ ٦١٦٩ به موجب نامـه شماره

  : روابط کار و جبران خدمت به طور خالصه پاسخ داده است که١١/١/١٣٩٩
  :١ دفاعيات بند "

ر  مشاغل به طوبندي هاي طبقه  قانون کار، وجود کميته٤٩با توجه به ماده  ـ 
  .مستمر ضرورت دارد و بايد دائمي باشند

 دستورالعمل، خاتمه عضويت اعضاي کميته لحاظ گرديده است، که به ٥در بند  ـ 
براي مثال، يکي از طرق خاتمه عضويت، . باشد  ميمعناي غيردائمي بودن عضويت اعضا

  .استکنندگان  برکناري توسط انتخاب
  .باشد، نه اعضاي آن  مي مشاغلنديب طبقه، مختص کميته »دائمي بودن«قيد  ـ 

  :٢دفاعيات بند 
 نفر کارگر يا ١٠تعداد نصاب الزم براي تشکيل انجمن صنفي در سطح کارگاه،  ـ 
باشد و اين موضوع، ارتباطي به انتخاب اعضاي کميته توسط انجمن صنفي   ميبيشتر
انجمن صنفي تواند   مي نفر کارگر داشته باشد نيز١٠٠٠ يا ٥٠٠کارگاهي که . ندارد

  .تشکيل داده و نماينده کارگران نيز از بين يا به انتخاب آن انجمن صنفي انتخاب شوند
 بيان شده است که در صورتي که کارگاهي داراي شوراي ١ماده ) الف(در بند  ـ 

اسالمي کارگاه يا ساير تشکالت قانوني باشد، انتخاب نماينده کارگران از بين يا توسط آنان 
 آن ماده نيز بيان شده است که در صورت عدم وجود ٢در تبصره . د پذيرفتصورت خواه

کميته با رأي  شـوراي اسـالمي کـارگاه يا تشـکالت قـانوني مذکور، نمايندگان کارگران در
  .اين دو بند، تعارضي با يکديگر ندارند. اکثريت کارگران انتخاب خواهند شد

  :٣دفاعيات بند 
 مالک بندي طبقه کارکنان در زمان تهيه و اجراي طرح ، وظايف عملي١طبق ماده 
 و تشکيل کميته، کارگري بندي طبقهبنابراين اگر در زمان تهيه طرح . عمل خواهد بود

تواند از سوي سرپرستان به عنوان   ميعنوان سرپرست، مسئول و يا رئيس داشته باشد نيز
  .نماينده سرپرستان انتخاب شود

است بعد از انتخاب شدن، با تغيير شغل مواجه شود، که اين امر، مانع نماينده سرپرستان ممکن 
چرا که اصل بر انتخاب نماينده توسط سرپرستان و رضايت از عملکرد وي در . از اجراي وظايف او نيست

  .توانند او را برکنار کنند کنندگان مي در صورت عدم رضايت از وي نيز انتخاب. کميته است
  :٤ دفاعيات بند 

 سال سابقه و مدرک ديپلم، شرايط حداقلي براي عضويت ٢را بودن شرط حداقل دا
 مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصيالت براي عضويت در بندي طبقهدر کميته 

نسبت به ) ١٣٨٩مصوب ( مشاغل بندي هاي طبقه کميته، در دستورالعمل کميته
  .ارتقاء يافته است) از سيکل به ديپلم ( يک مقطع تحصيلي ١٣٧٠دستورالعمل مصوب 
  :٥دفاعيات بند 

با توجه به اينکه ادارات کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعي استانها به عنوان مجري 
باشند، بنابراين در رابطه با دستورالعمل مذکور   ميضوابط و مقررات و ناظر بر اجراي آنان

  .باشند  مياغل مشبندي طبقهنيز مسئول اجراي صحيح آنها در کارگاههاي داراي طرح 
  : ٦دفاعيات بند 

هاي  دستورالعمل مورد شکايت، يک دستورالعمل تبعي از دستورالعمل اجرايي طرح
دستورالعمل، براي تکميل بندهاي قبل ) ٦بند بـ  قسمت  (٦باشد و ماده  بندي مشاغل مي طبقه

هاي  ل اجرايي طرح دستورالعم١١ماده ) ب(بنابراين تناقضي بين اين ماده و بند . آورده شده است
بندي مشاغل در خصوص تأييد شرايط احـراز  بندي مشاغل مبني بر اظهار نظر کميته طبقه طبقه

  .شود يابند، تناقض مشاهده نمي شغـل از نظـر تحصـيل و تجـربه براي کارکناني که ارتقاء مي
  : ٧دفاعيات بند 

و اينکه  ـ باشد  ميکه برقراري عدالت مزدي  ـبندي طبقهبا توجه به هدف طرح 
دهند، بنابراين براي عدم تضييع حقوق   مياکثريت شاغلين در کارگاه را کارگران تشکيل

آنان و کاهش ميزان شکايات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رأي حداقل يک نفر 
  .نماينده کارگر براي اعتبار تصميم کميته الزم است

  : ٨دفاعيات بند 
ا در خصوص عدم رعايت ضوابط مربوط به تهيه و اجراي ، صرف٨ماده ) الف(بند 

ضمن اينکه اداره کار، مسئول نظارت . باشد  مي از سوي مديريت کارگاهبندي طبقهطرح 
  ."باشد  مي مشاغلبندي طبقهدر تهيه و اجراي طرح ها  بر عملکرد کارگاه

ي مصـوب  قـانون تشـکيالت و آيين دادرسـي ديوان عـدالت ادار٨٤در اجراي ماده 
شود و هيأت   مي اجتماعي ارجاع تأمين پرونده به هيأت تخصصي کار، بيمه و١٣٩٢سال 

 ٢ و ١و تبصره ) الف و ج( جزء ٢٣/١/١٤٠٠ ـ١٠٠٢٧مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره 
 دستورالعمل را قابل ابطال ٨بند ) الف( و جزء ٦بند ) ب(، جزء ٢بند ) ب و ج(، جزء ١بند 

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي .  رأي به رد شکايت صادر کردتشخيص نداد و
  .رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

هاي دائمي  دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظايف کميته٧ و بند ٥رسيدگي به بند «
  ».ور کار هيأت عمومي قرار گرفتدر دست ٢٨/١١/١٣٨٩ها مصوب بندي مشاغل کارگاهطبقه

 با حضور رئيس و معاونين ١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است
  

  مي هيأت عمورأي
 نامه چگونگي انتخاب، عملکرد، حدود وظـايف و اختيارات آيين١٥براساس ماده : الف

مقرر )  وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي٩/٥/١٣٩٢مصوب (کارگاهها  نمايندگان کارگران در
مدت اعتبار نماينده کارگران در کارگاه از تاريخ صدور اعتبارنامه به مدت  «:شده است که
 انتخاب ضوابط دستورالعمل» تعـاريف«بنابراين حکم مقرر در قسمت » .دباشسه سال مي

هاي  کميته را کميته که منظور از کارگاهها مشاغل بندي طبقه دائمي هاي کميته وظايف و
 دستورالعمل ٥بندي مشاغل کارگاههاي مشمول قانون کار اعالم کرده و بند دائمي طبقه

يادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق هاي  مذکور که خاتمه عضويت در کميته
اعالم نموده و اتمام مدت دوره نمايندگي را از مصاديق موارد فوق قرار نداده، به دليل آنکه 
ظهور در دائمي بودن دوره عضويت اعضاي کميته دارد، خارج از حدود اختيار است و 

 عدالت ديوان دادرسي ينآي و تشکيالت قـانون ۸۸ مـاده و ۱۲ مـاده ۱ بند به مستند
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري

 اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا ٩با عنايت به اينکه براساس بند  .ب
يکي از وظايف دولت جمهوري اسالمي ايران است و مطابق اصل بيستم قانون اساسي 

،  ، سياسي  انساني  از حقوقهمه افراد ملّت به طور يکسان در حمايت قانون قرار داشته و
 ٧ و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند، بنابراين بند  ، اجتماعي اقتصادي

که  کارگاهها مشاغل بندي طبقه دائمي هاي کميته وظايف و انتخاب دستورالعمل ضوابط
وافقت با ترجيح نمايندگان کارگران بر ديگر نمايندگان، اعتبار آراي کميته را منوط به م

حداقل يک تن از اعضاي نمايندگان کارگران نموده است، از مصاديق اعمال تبعيض ناروا 
 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي ٩بوده و به دليل مغايرت با حکم مقرر در بند 

 آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند جمهوري اسالمي ايران و مستند به
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب ارياد عدالت ديوان دادرسي

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠١٥٩٢شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
نامه   آيين٢ابطال تبصره ماده «:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٧١

جهت درج در » تشكيالت شوراي استاني سازمان دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران
  . گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٥٩٢: شماره پرونده     ٣٧١: شماره دادنامه     ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:شاکي
 تشکيالت شوراي نامه آيين ٢  ابطال تبصره ماده:موضوع شکايت و خواسته

  استاني سازمان دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران
 تشکيالت شوراي نامه آيين ٢ابطال ماده  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

خواستار شده و در جهت تبيين استاني سازمان دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران را 
  :خواسته اعالم کرده است که

   و المسلمين جناب آقاي بهراميحضرت حجت االسالم"
  رييس محترم ديوان عدالت اداري

  سالم عليکم
 سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي  تأسيس قانون١٧احتراماً به موجب ماده 

 تشکيالت نامه آيين) ٢(، مفاد تبصره ماده  تأسيسقانون )٩( و ماده ١٣٧٦ايران مصوب 
تواند جهت   ميشوراي استاني« :گرديده استشوراي استاني سازمان دامپزشکي که مقرر 
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در  اداره امور در محدوده استان با تصويب شوراي مرکزي نسبت به ايجاد شعبه استاني
فراتر از » مرکز استان و در محدوده شهرستانها نيز عنداالقتضاء دايره شهرستان اقدام نمايد

 نامه آيين) ٢( تبصره مـاده  لذا، ابطال.باشد  ميقانون و خارج از حدود اختيارات واضـع
به صورت (عمومي ديوان  نحـوه تشـکيل شـوراهاي استاني سازمان دامپزشکي در هيأت

  ."باشد  ميمورد درخواست)  و خارج از نوبتالعاده فوق
  :متن مقرره مورد شکايت به قرار زير است  
ت و وظايف  قانون تأسيس، کليه اختيارا١٧شوراهاي استاني به موجب ماده : ٢ماده "

  .شوراي مرکزي و اجراي مصوبات شوراي ياد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارند
تواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصويب شوراي   ميشوراي استاني: تبصره

نيز ها  مرکزي نسبت به ايجاد شعبه استاني در مرکز استان و در محدوده شهرستان
  ."هرستان اقدام نمايدعندالقضاء دايره ش

   در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت جهاد کشاورزي به 
 ـ ٩٢٨٧٠/١/١٣٩٩ با ارسال تصوير اليحه شماره ٢٩/٧/١٣٩٩ ـ م/٣٦٢موجب نامه شماره 

  : سازمان نظام دامپزشکي به طور خالصه پاسخ داده است که٢٨/٧/١٣٩٩
 از ١٣٧٦ن تأسيس سازمان نظام دامپزشکي مصوب  قانو٤ـ بر اساس ماده ١" 

 همان قانون که ١٦طبق ماده . ارکان سازمان نظام دامپزشکي شوراهاي استاني هستند
شوراهاي استاني اعم از اعضاي انتخابي و انتصابي از بين دامپزشکان «: دارد عنوان مي

يب وزير جهاد اي که توسط شوراي مرکزي تهيه و به تصو نامه استان بر اساس آيين
مشخص » شوند تشکيل مي«با توجه به عبارت » .شوند رسد تشکيل مي کشاورزي مي

اند و متعاقباً با توجه به  گردد اعضاي شوراهاي استاني قبالً انتخاب و انتصاب شده مي
نص صريح اين ماده چارچوب و سازماندهي آنان به واسطه مصوبه شوراي مرکزي تعيين 

  .خواهد شد
حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور که با اشاره مستقيم معاون ـ ٢

 سازمان نظام دامپزشکي اعالم کرده شوراهاي استاني در بر  تأسيس قانون١٧به ماده 
  :دارنده کليه اختيارات شوراي مرکزي و مجري مصوبات آن شوراست، بايد گفت

راهاي استاني بر عهده شوراي  همان قانون نظارت بر کار شو٩ ماده ٥طبق بند : اوالً
  .مرکزي سازمان است

همانطور که سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي : ثانياً
هاي  مصوبات شوراي مرکزي که از ارکان آن است داراي چارچوب، تشکيالت و هيأت

ده دار  عه١٧نيز شوراهاي استاني طبق نص صريح ماده ها  انتظامي است در سطح استان
  .اجراي مصوبات شوراي مرکزي و داراي کليه اختيارات آن شورا در سطح استان هاست

 به خوبي مؤيد ضرورت ايجاد چارچوبي سازماني براي  تأسيس قانون١٧ماده : ثالثاً
به کننده  بدوي رسيدگيهاي  شوراهاي استاني هستند که اغلب آنها در بر دارنده هيأت

باشند که طبق نص صريح تبصره  ميغالن حرفه دامپزشکي شااي  تخلفات صنفي و حرفه
  .بدوي بر عهده رئيس شوراهاي استاني استهاي   رياست هيأت٢١ ماده ٢

، موارد مربوط به انحالل شوراهاي  تأسيس قانون٩از آنجاييکه تبصره ماده ـ ٣
ته بايستي تشکيالتي نسبت به شوراهاي استاني وجود داش مياستاني را ذکر کرده است 

  .را نمايداي  باشد تا انحالل آن وفق تبصره فوق چنين معني
 قانون نظام جامع دامپروري با اشاره ٥ ماده ٢تبصره ) ه(و ) د(، )ج(در بندهاي ـ ٤

مستقيم به وجود واحدهاي استاني سازمان نظام پزشکي، در جهت تسهيل دسترسي 
اداري نظام دامپزشکي، دامپروران و متصديان اماکن دامي به کارشناسان و سيستم 

تبصره ) و(در بند . تشکيل شعب استاني و شهرستاني نظام دامپزشکي را تجويز کرده است
 وجود شعب استاني و شهرستاني نظام دامپزشکي تخلف از مفاد  تأکيديادشده عالوه بر

  ."محسوب شده است) جرم(قانون مذکور توسط سازمان نظام دامپزشکي 
 با حضور رئيس و معاونين ٤/٣/١٤٠٠لت اداري در تاريخ هيأت عمومي ديـوان عدا

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

  
   هيأت عموميرأي

، ايجاد تشکيالت دمات کشوريقانون مديريت خ ١١٥با توجه به اينکه برمبناي ماده 
جديد و يا اصالح ساختار دستگاهها و تشکيالت موجود بايد براساس حکم يا اذن قانونگذار 

قانون تشکيل سازمان نظام  ١٧ و ١٦، ٩صورت بگيرد و با عنايت به اينکه در مواد 
 براي شوراهاي استاني سازمان نظام ١٣٧٦ مصوب سال دامپزشکي جمهوري اسالمي ايران

بيني نشده است،   شعب استاني و شهرستاني پيش تأسيسدامپزشکي اختياري براي
نامه تشکيالت شوراي استاني سازمان نظام دامپزشکي   آيين٢بنابراين تبصره ماده 

 شعب مذکور توسط  تأسيسبيني صالحيت جمهوري اسالمي ايران که متضمن پيش
انون و خارج از اختيار بوده و شوراهاي استاني سازمان نظام دامپزشکي است، خالف ق

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ ماده و ۱۲ ماده ۱ بند به مستند
  .شود مي ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٣٨٩شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
اعالم تعارض، درخصوص «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٧٢

اد پيماني الزام قانوني وجود ندارد حكم به رد شكايت صادرشده صحيح تمديد قرارد
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .باشد مي

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٣٨٩: ندهشماره پرو     ٣٧٢: شماره دادنامه     ٨/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:تعارضکننده  اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري:موضوع

 شعب ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته :گردش کار
رارداد کارکنان پيماني و اعاده به خدمت، آراء متفاوتي اجرايي به تمديد قهاي  الزام دستگاه

  .اند به شرح زير صادر کرده
  :و مشروح آراء به شرح زير استها  گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شکايت آقاي گودرز شکوهي ٢٣شعبه :   الف
 ـ ٢٣٢٥٤٦ه شماره زاده به طرفيت سازمان بازرسي کل کشور و به خواسته اعتراض به نام

 ـ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١٢٩٣ خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ٥/١٢/١٣٩٣
  : به شرح زير رأي به ورود شکايت صادر کرده است٢٨/٦/١٣٩٤

 به خواسته الذکر فوق به طرفيت خوانده الذکر فوقدر خصوص شکايت شاکي " 
پرونده مالحظه شکايت شاکي و دالئل و االشعار اين شعبه با بررسي محتويات  فوق

مستندات ارائه شده از ناحيه ايشان، مالحظه اليحه دفاعيه خوانده با توجه به اينکه خوانده 
هيچگونه دليل موجهي که امتناع وجداني را با فسخ قرارداد پيماني بـا شاکي را ايجاب 

 استخـدام پيماني و مـاده امهن آيين ٨نمايد ارائه ننموده ضمـن آنکه بر اساس تبصـره ماده 
  استخـدام پيماني چنانچه تخلفي هم از ناحيه شاکي رخ داده باشد گزارشينامه آيين ١٥
بايست از طريق حفاظت به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ارائه شده مورد  مي

 رسيدگي قرار گيرد و نه آنکه بطور يکطرفه اتخاذ تصميم گردد که اين خالف رعايت
 و ١٠بنابراين شکايت شاکي را موجه تشخيص و مستنداً به مواد . باشد  ميحقوقي عمومي

 قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي ٦٥ و ١١
رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاکم . نمايد  ميصادر و اعالم

  ."باشد ي متجديدنظر ديوان عدالت اداري
 ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٠١٠٩ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٩شعبه 

  : رأي شعبه بدوي به شرح زير رأي صادر کرده است تأييد ضمن١٨/١/١٣٩٧ ـ
 ١٢٩٣ي سازمان بازرسي کل کشور از دادنامه شماره تجديدنظرخواهدر خصوص " 
عدالت اداري که به موجب آن نسبت به  سابق بدوي ديوان ٢٣ شعبه ٢٨/٦/١٣٩٤مورخ 

 مدير ٥/١٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٥٤٦ مبني بر اعتراض به نامه شماره تجديدنظرخواندهخواسته 
 و درخواست اعاده به کار حکم به تجديدنظرخواهکل منابع انساني و تحول اداري سازمان 

ديدنظر و بدوي و تجهاي  با بررسي مندرجات اوراق پرونده. ورود شکايت صادر شده است
 و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و دقت در تجديدنظرخواندهپرونده گزينشي 

 و با توجه به اينکه در پرونده گزينشي تجديدنظرخواستهمتن و مستندات دادنامه 
 موضوعي که موجب قطع رابطه اشتغال باشد مالحظه نگرديد و با در تجديدنظرخوانده

وي در اداره کل بازرسي استان کرمانشاه نظر به اينکه نظر گرفتن طول مدت اشتغال 
 را تجديدنظرخواسته ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي که اساس دادنامه تجديدنظرخواه

مخدوش نموده و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه و ابراز نکرده است و از 
به استناد . و مقررات مشهود نيستنظر نحوه رسيدگي و صدور رأي نيز اقدام مغاير قانون 

حکم به رد   قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن صدور٧١ماده 
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رأي . شود  تأييد مي به شماره يادشده عيناًتجديدنظرخواستهي، دادنامه تجديدنظرخواه
  ."صادره قطعي است

 قانون ٧٩ده  تجديدنظر ديوان عدالت اداري، پس از اعمال مقررات ما٢٥شعبه 
، به موجب دادنامه ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ٢٩ ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٥٢٦٦شماره 
  :تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي به رد شکايت صادر کرده است

 با سازمان ١٣٩٣ بوده و تا پايان سال شاکي از مستخدمان پيماني طرف شکايت" 
طي نامه موضوع خواسته خاتمه همکاري . کرده است ميبازرسي کل کشور همکاري 

از آنجائيکه .  اعالم گرديده است١٣٩٣شاکي با بازرسي استان کرمانشاه در پايان سال 
 سه سال استخدام پيماني مدت قرارداد استخدام پيماني يک سال تا نامه آيين ٣طبق ماده 

 فوق فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هريک از نامه آيين ٦باشد و براساس ماده  مي
باشد، لذا طرف شکايت در اعالم خاتمه   ميطرفين قرارداد با يک ماه اعالم قبلي امکانپذير

قرارداد پيماني شاکي مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضاي مدت قرارداد الزامي به 
 قانون تشکيالت و آئين دادرسي ديوان ٧٩بنا به مراتب اعمال ماده .  وجود نداردتمديد آن

ـ ١٢٩٣ و ١٨/١/١٣٩٧ ـ ١٠٩شماره هاي  عدالت اداري وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه
  ."رأي صادره قطعي است. گردد  مي حکم بر رد شکايت صادر و اعالم٢٨/٦/١٣٩٤

ص شکايت آقاي سيد حسن  بدوي ديوان عدالت اداري در خصو٤٤شعبه : ب
صالحي مشهدسري به طرفيت سازمان بازرسي کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه 

 و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ١٦/٣/١٣٩٥ ـ ٤٩٨٩٠شماره 
ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٢٦٠٥    : به شرح زير رأي به وورد شکايت صادر کرده است١٥/١١/١٣٩٦ 

 قانون مديريت خدمات کشوري تمديد قرارداد ٤٥ر ماده مطابق حکم مقرر د" 
کارمندان پيماني منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازماني، کسب نتايج مطلوب 
از ارزيابي عملکرد و رضايت از خدمات کارمند، جلب رضايت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء 

ر ما نحن فيه طرف د. باشد  ميسطح علمي و تخصصي در زمينه شغـل مورد تصدي،
شکايت دليلي بر فقد شرائط مذکور ارائه نداده است بر اساس محتويات پرونده پست 

صادره از ناحيه دستگاه متبوع، هاي  سازماني شاکي استمرار داشته و بر اساس تقديرنامه
نظر به اينکه عدم تمديد قرارداد از ناحيه دستگاه . خدمت شاکي رضايت بخش بوده است

 توجه به اجتماع شرائط مقرر در قانون، بالوجه بوده و با توجه به نياز دستگاه در متبوع با
 قانون ٦٥ و ١٠پست سازماني به خدمت شاکي، شکايت را موجه دانسته مستنداً به مواد 

 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعالم
 پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب رأي صادره ظرف بيست روز. گردد مي

  ."باشد  ميتجديدنظر ديوان عدالت اداري
 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٤٠٢٦٠٥متعاقب اعتراض سازمان بازرسي کل کشور به دادنامه شماره 

 تجديد نظر ديوان عدالت ٢٦ ديوان عدالت اداري، شعبه ٤٤ صادره از شعبه ١٥/١١/١٣٩٦
 ضمن رد ١٢/١٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٤٢٠٤اداري به موجب دادنامه شماره 

  . و ابرام نموده است تأييدي، دادنامه بدوي راتجديدنظرخواه
 با حضور رئيس و معاونين ٨/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثـريت 

  
  رأي هيأت عمومي

  . تعارض محرز است. الف
، استخدام پيماني قانون مديريت خدمات کشوري ٤٥ماده » ب«برمبناي بند . ب

پذيرد و به موجب تبصره ماده  و براي مدت معين انجام مي براي تصدي پستهاي سازماني
در صورت عدم تمديد قرارداد با کارمندان پيماني «: ست که اين قانون نيز مقرر شده ا٤٩

قانون  ٦بر همين اساس و مطابق ماده » .مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
براي  مستخدم پيماني کسي است که به موجب قرارداد به طور موقت«: استخدام کشوري

ره همـين مـاده مقـرر و به موجب تبصـ» شود   ميمدت معين و کار مشخص استخـدام
اي خواهد بود  نامه استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين شرايط«: شده است که

که توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران 
 هيأت وزيران با ١٥/٦/١٣٦٨نامه استخدام پيماني مصوب   آيين٣برمبناي ماده » .رسد مي

 همين ٦دي، مدت قرارداد استخدام پيماني يک سال است و به موجب ماده اصالحات بع
فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يک از طرفين قرارداد با يک ماه اعالم «: نامه آيين

بنا » .قبلي امکان پذير خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتري تعيين شده باشد
نامه استخدام پيماني، يکي از   آيين٦کم مقرر در ماده برمبناي ح: به مراتب فوق، اوالً

بيني امکان فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط مستخدم و  شرايط استخدام پيماني پيش

دستگاه اجرايي است و تعيين حق فسخ در قراردادها از سوي احد طرفين يا هر دوي آنها 
فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرايي بيني امکان  با منع شرعي و قانوني مواجه نبوده و پيش

پيش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضيات اداري مغايرتي با موازين قانوني 
 ناظر به مواردي است قانون مديريت خدمات کشوري ٤٩شرايط مقرر در ماده : ثانياً. ندارد

 پيماني نيز که دستگاه اجرايي نيازمند تمديد قرارداد مستخدم پيماني بوده و مستخدم
متقاضي اين امر و واجد شرايط مقرر در ماده مذکور است و اين حالت متفاوت از وضعيتي 
است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرايي به دليل عدم تمديد قرارداد يا فسخ آن خاتمه 

 الذکر و با عنايت به اينکه در خصوص تمديـد قرارداد با توجـه به مـوارد فوق. يافته است
 ٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٥٢٦٦اني الزام قانوني وجود ندارد، دادنامه شماره پيم

در حدي که مبتني بر اين استدالل )  تجديدنظر ديوان عدالت اداري٢٥صادره از شعبه (
 و ماده ۱۲ ماده ۲اين رأي به استناد بند . است، صحيح و منطبق با موازين حقوقي است

 براي شعب ۱۳۹۲مصوب سال  سي ديوان عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادر ۸۹
  .االتباع است ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٢٦٧شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ـ ٨٠٠١٩٦ابطال نامه شماره «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٢

اي سازمان برنامه و بودجه كشور از تاريخ   و توسعه منطقه معاون مجلس٢٩/١٢/١٣٩٨
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » تصويب

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٢٦٧: رونده پشماره    ٤٣٢ :ماره دادنامهش      ٨/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   شهرداري بندر دير:يشاك
 معاون ٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  سازمان برنامه و بودجه کشوراي  مجلس و توسعه منطقه
 شهرداري بندر دير به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال :گردش کار

 معاون مجلس و ٢٨/١٢/١٣٩٨ ـ ٧٧١٥٣٥ و ٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦اره شمهاي  نامه
سازمان برنامه و بودجه کشور را خـواستار شده و در جهت تبيين اي  توسعه منطقه

  :خواسته بـه طور خالصه اعالم کرده است که
سياست اعالمي سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه ) ٢(براساس ماده ـ ١" 
جمعيت هر «و » شدت آلودگي«، دو شاخص ٢٥/٧/١٣٩٦ ـ ١٤٥٥٧٦٨شماره 
باشد در صورتي که   ميسهم هر شهرستان از عوارض آاليندگيکننده  تعيين» شهرستان

جم در استان بوشهر، مهر و هاي   سهم شهرستان٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦در نامه شماره 
 درصد ٩/١١ معادل المرد در استان فارس و پارسيان در استان هرمزگان همگي مساوي و

گذاري آلـودگي و جمعيت متفاوت  تأثيرلحاظ گرديده است که با توجـه به فاصله و
) ب(بند ) ٣(شهرستان عسلويـه در مغايرت با جـز  مزبـور نسبت به هم وهاي  شهرستان

و   پذيري تأثيرمبني بر رعـايت نسبت قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن) ٦(مـاده 
  .باشد  مياعالمي سازمان برنامه و بودجه کشورهاي  سياست ) ٢ و ١(ماده 

قانون برنامه ششم و ) ٦(ماده ) ب(تبصره ) ٣(جز هاي  سياست) ٤(براساس ماده ـ ٢
قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکايت از آن جهت ) ٦(ماده ) ب(تبصره ) ٣(تبصره جز 

بايست ابتدا در کميته موضوع  ينمايد، م که عوارض آاليندگي به چند استان سرايت مي
کميته ملي نحوه توزيع (اعالمي سازمان برنامه و بودجه کشور هاي  سياست) ٤(ماده 

تصويب و سپس براي اجرا ابالغ گردد که اين امر توسط سازمان برنامه ) عوارض آاليندگي
وني و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختيارات و عدم رعايت تشريفات قان

  .گردد  ميمحسوب
از لوازم قانوني وضع مقررات مورد شکايت، تهيه فهرست واحدهاي توليدي و ـ ٣
باشد که اين   مي آاليندگي تأثيرتحتهاي  گذاري هريک از آنها بر شهرستان تأثيرميزان

اقدام پس از تصويب مقررات مورد شکايت صورت گرفته است و از اين رو مقررات مورد 
  .جه به اين فهرست کارشناسي وضع گرديده استشکايت بدون تو

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقررات ١٣براساس ماده ـ ٤
   ".باشد  ميمورد شکايت از حيث تضييع حقوق اشخاص از زمان تصويب قابل ابطال
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  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است
اي   معاون مجلس و توسعه منطقه٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦نامه شماره   ـ  "

 :سازمان برنامه و بودجه کشور
  جناب آقاي درويشي«   

  ي استان بوشهرريز برنامه    رييس محترم سازمان مديريت و 
    با سالم و احترام
 موضوع توزيع عوارض آاليندگي سال ٢٨/١٢/١٣٩٨ ـ ٧٧١٥٣٥پيرو نامه شماره 

 حسب دستور جناب آقاي نوبخت معاون رئيس  صنايع مستقر در منطقه عسلويه و١٣٩٨
 ١٣٩٨عوارض آاليندگي سال  جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزيع

  .گردد  ميمنطقه عسلويه به شرح جدول ذيل اصالح
 

استان ـ 
  شهرستان

سهم از عوارض آاليندگي منطقه عسلويه 
  ١٣٩٨در سال 

  ٣/٦٤  بوشهر
  ٣/٣١  عسلويه
  ١/٢١  کنگان
  ٩/١١  جم
  ٨/٢٣  فارس
  ٩/١١  مهر
  ٩/١١  المرد

  ٩/١١  هرمزگان
  ٩/١١  پارسيان

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي، قوانين و مقررات سازمان برنامه و 
 به طور خالصه توضيح داده ٢٤/٤/١٣٩٩ـ ١٩٧٧٨٤بودجه کشور به موجب اليحه شماره 

  :است که
قانون برنامه ) ٦(ماده ) ب(بند ) ٣(ابالغي جزء اي ه سياست) ١(براساس ماده   " 

 از آاليندگي به هاي متأثر ششم توسعه، مسئوليت تعيين واحدهاي آالينده و شهرستان
سازمان مزبور نيز پس از برگزاري . سازمان حفاظت محيط زيست محول شده است

 ـ ٢٩٣٦٢/٣٠٠/٩٨جلسات متعدد کارشناسي و بازديدهاي ميداني طي نامه شماره 
 از آاليندگي هاي متأثر  شهرستان٤/١٢/١٣٩٨ ـ ٤٩٩٤٧/٣٠٠/٩٨ و شماره ٢٨/٧/١٣٩٨

هاي  صنايع مستقر در منطقه عسلويه را اعالم نموده است که در استان بوشهر شهرستان
از اين رو  . از آاليندگي اعالم شده استهاي متأثر جم، عسلويه، کنگان به عنوان شهرستان

از اين عوارض محاسبه و پس از اخذ ها  يندگي، سهم شهرستانبراساس شاخص شدت آال
 اکثريت قريب به اتفاق اعضا کميته  تأييدنظر رياست سازمان برنامه و بودجه کشور و

 ابالغ ٢٩/١٢/١٣٩٨قانون برنامه ششم در تاريخ ) ٦(ماده ) ب(بند ) ٣(موضوع تبصره جزء 
ن حفاظت محيط زيست کشور  سازما تأييدشايان ذکر است در صورت. گرديده است

 ١٣٩٨ شدن شهرستان دير از آاليندگي صنايع مستقر در عسلويه در سال  متأثرمبني بر
سياست ابالغي سازمان برنامه و ) ٢(امکان محاسبه سهم اين شهرستان براساس ماده 
   ".بودجه کشور از مانده توزيع نشده عوارض وجود دارد

 آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و٨٤در اجـراي ماده 
شود و   مي پرونده بـه هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع١٣٩٢سال 

 ـ ٧٧١٥٣٥، نامه شماره ١٠/١٢/١٣٩٩ ـ ٤٦٠هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
به رد  سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي ٢٨/١٢/١٣٩٨

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

 معاون مجلس و ٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦رسيدگي به تقاضاي ابطال نامه شماره «
  ». عمومي قرار گرفتسازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هيأتاي  توسعه منطقه

 با حضور رئيس و معاونين ٨/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هيأت عموميرأي
توسعه اقتصادي،  قانون برنامه پنجساله ششم ٦ماده » ب« بند ٣ به موجب جزء

آاليندگي  عوارض «:١٤/١٢/١٣٩٥جمهوري اسالمي ايران مصوب اجتماعي و فرهنگي 

قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر ) ٣٨(ماده ) ١(واحدهاي توليدي موضوع تبصره 
براي روستاهاي فاقد (داريها شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها، دهياريها و فرمان

در صورتي که آلودگي . گردد همان شهرستان توزيع مي) دهياري و مناطق عشايري
به بيش از يک شهرستان در يک استان ) پنجاه نفر و بيشتر(واحدهاي بزرگ توليدي 

گذاري، در  تأثيرسرايت کند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعالمي سازمان به نسبت
مرکب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مديرکل محيط اي  کميته

نظر به اينکه » .شود  توزيع مي متأثرزيست و مديرکل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي
اي سازمان   معاون مجلس و توسعه منطقه٢٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٨٠٠١٩٦نامه شماره  براساس

 قانون ٦ماده » ب« بند ٣ تشريفات قانوني مقرر در جزء برنامه و بودجه کشور و بدون رعايت
جمهوري اسالمي ايران و بدون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه پنجساله ششم 

طرح در کميته موضوع جزء قانوني مذکور جدول توزيع عوارض آاليندگي منطقه عسلويه 
ور خالف قانون و خارج از حدود اصالح و براي اجراء ابالغ شده، بنابراين مفاد نامه مذک

 و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به مستنداختيارات تنظيم شده است و 
  .شود مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٨٠٤٢٠٣شماره
  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
 ٦ و ٥ابطال اطالق مواد «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٣

رساني به ايثارگران نسبت به مواردي كه    قانون جامع خدمات١١نامه اجرايي ماده آيين
مستلزم تصرف و خسارت به ملك اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا 

تاريخ هتك مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » تصويب

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  
  ٩٨٠٤٢٠٣: شماره پرونده     ٤٣٣: شماره دادنامه        ٨/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي محمد جواد کجوري:اکيش

 ١١اجرايي ماده  نامه آيين ٦ و٥ اطالق مواد  ابطال:موضوع شکايت و خواسته
 هـ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠ه شماره نام  تصويبي به ايثارگران موضوع رسان خدماتقانون جامع 

 ت وزيرانأ هي١٤/١٠/١٣٩٣ـ 
اجرايي  نامه آيين ٦ و٥اطالق مواد ابطال  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

ه شماره نام  تصويبي به ايثارگران موضوع رسان خدمات قانون جامع ١١ماده 
 را خواستار شده و در جهت تبيين ت وزيرانأ هي١٤/١٠/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠

  :خواسته اعالم کرده است
 قانون جامع ١١ اجرايي ماده نامه آيين ٥هيأت وزيران به موجب ماده  "
شهيد يا تغيير کاربري و  غيرثارگران، هرگونه جابجايي قبور و دفن افرادي به ايرسان خدمات

اجراي هرگونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا با موافقت بنياد شهيد را 
 بنياد شهيد را موظف به نامه آيين اين ٦همچنين به موجب ماده . امکانپذير دانسته است

صرف نظر از اينکه مواد . ها و يادمان شهدا کرده استاقدام براي ساخت و ساماندهي گلزار
ي به ايثارگران و خارج از حدود اختيار رسان خدمات قانون جامع ١١ياد شده مغاير با ماده 

  تأمين قانون فقـط در خصـوص چگـونگي نحـوه١١باشد، چرا که ماده   ميمرجع وضع
گاز رساني و  ني، بـرق رساني،خـدمات مـربوط به آبـرساهاي  مـنابع مـالي کليه هزينه

پردازد و از   ميجاده مواصالتي وساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارها و يادمان شهدا
آورد، اين مواد مغاير با   نمينحوه و چگونگي اجراي ساخت و ساماندهي سخني به ميان

  .شرع مقدس اسالم است
اجراي هرگونه طرح «، »تغيير کاربري«، »هرگونه جابجايي قبور«هاي  اطالق عبارت

، از آن جهت که فقط منوط ٥در قطعات و حريم گلزار و يادمان شهدا در ماده » ساماندهي
هاي  به اجازه و موافقت بنياد شهيد اعالم شده است و توجهي به جلب رضايت خانواده

چرا که بخشي از لوازم . باشد  ميشهدا و صاحبان قبور نشده است مغاير اصل تسليط
کما اينکه . و قبور مطهر شهدا و تغيير شکل آن استها  رح مستلزم تخريب سنگاجراي ط

 نسبت به ساخت و ٦تکليف موجود در ماده . در اجرا هم با اينگونه موارد مواجه هستيم
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ساماندهي گلزار شهدا بدون توجه به الزامات و نکات اسالمي و فرهنگي و حفظ هويت 
هاي کلي   در قبال حرمت شهدا و مغاير با سياستديني آن مغاير با حفظ وظيفه اسالمي

نظام در امر ترويج و تحکيم و فرهنگ ايثار و مجاهدت ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 
مقام معظم رهبري در حاشيه حضورشان در گلزار شهداي . باشد که مغاير شرع است مي

: طي دانسته و بيان فرمودندسازي قبور شهدا را کار غل بهشت زهرا سالم اهللا عليه کار يکسان
سازي  خواهيم زيبا ها را صاف کنيم به خيال اينکه مي هيچ لزومي ندارد که ما اين عالمت«

  .باشد اين بيانات نيز دليلي بر خالف شرع بودن اطالق مواد مورد اعتراض مي» ...کنيم
 و ١٩/٤/١٣٩٨ ـ ١٠٧٣٢/١٠٢/٩٨هاي شماره  شوراي نگهبان در نظريه

 ضمن اعالم اين مطلب که تخريب سنگ قبور شهدا ٢١/٧/١٣٨٩ ـ ٤٠٠٥١/٣٠/٨٩
و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خالف شرع است، هرگونه اقدامي 

گردد و به عبارت ديگر  که باعث عدم رعايت قداست و احترام شهدا و ايثارگران مي
اي کلي نظام ه موجب تضعيف فرهنگ ايثار و جهاد و شهادت شده را خالف سياست

در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران دانسته و 
  .داند خالف شرع مي
 هيأت عمومي ديوان عدالت ٣٠/٧/١٣٩٨ـ ٢٣٢٣ و ٥/١٠/١٣٩٠ ـ ٤٣٠آراء شماره 

مورد اعتراض هاي  لذا از آنجا که اطالق مقرره. شده است اداري نيز بر همين مبنا صادر
شود و موجب فاصله گرفتن   ميجب تخريب قبور و از بين رفتن قداست و احترام شهدامو

باشد و با توجه به داليل   ميشود خالف شرع  ميگلزارها و يادمان شهدا از فرهنگ اسالمي
  ." درخواست ابطال آن را دارمالذکر فوق

       :   اعالم کرده است که٢٤/٢/١٣٩٩شاکي به موجب اليحه تکميلي مورخ   
 ١٩/٤/١٣٩٨ـ  ١٠٧٣٢/١٠٢/٩٨از آنجايي که شوراي نگهبان به موجب نامه شماره  "
 قانون جامع ١١ اجرايي ماده نامه آيين ٥در ماده » دفن افراد غيرشهيد «عبارت
کلي نظام در امور ترويج و تحکيم هاي  ي به ايثارگران را خالف سياسترسان خدمات

ر ايثارگران ابالغي از سوي مقام معظم رهبري دانسته فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امو
، »جابجايي قبور«هاي  کنم عبارت  ميو خالف شرع اعالم کرده است، اينجانب نيز اعالم

در ماده » و اجراي هرگونه ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا«، »يا تغيير کاربري«
ام معظم رهبري در تاريخ  مورد شکايت خالف بيانات مقنامه آيين ٦ و کل ماده ٥
کلي نظام هاي  قبور شهدا، سياستسازي   مبني بر کار غلط دانستن يکسان١٠/١٢/١٣٩٧

در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي از سوي 
لذا درخواست دارم از اين حيث با شوراي . باشد  ميمقام معظم رهبري و اصل تسليط

  ."بان مکاتبه شودنگه
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

شهيد يا تغيير کاربري و اجراي  غيرهرگونه جابجايي قبور و دفن افراد: ٥ماده "
  . هرگونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا با موافقت بنياد امکان پذير است

  ."زارها و يادمان شهدا اقدام نمايدبنياد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهي گل: ٦ماده 
در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل امـور حقـوقي و معـاضدت قضايي بنياد شهيد 

 توضيح ٩/٤/١٣٩٩ مورخ ٧٩١٣٣/٩٩/٥٤٠٧موجب اليحه شماره  و امـور ايثارگران به
  :داده است که

رساند که اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري   ميبه استحضار "
بر مواردي که هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين  عالوه«اسالمي ايران تصريح نموده

 شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و  مياجرايي قوانينهاي  نامه آيين
...  بپردازدنامه آيينه و نام  تصويب اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تأمين
دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اين اصل، ضمن هاي  نامه آيينو ا ه هنام  تصويب

رسد تا در صورتي که آنها را بر   ميابالغ براي اجرا به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي
بنابراين هيأت . خالف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد

و با طي مراحل قانوني الزم ) ١٣٨اصل ( از اصل مذکور وزيران بر اساس اختيارات حاصله
ي به رسان خدماتقانون جامع ) ١١( اجرايي ماده نامه آييننسبت به تدوين و تصويب 

اقدام نموده و ) ١٤/١٠/١٣٩٣هـ مورخ ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠ه شماره نام  تصويب(ايثارگران 
باشد و قابل   ميه قانون اساسياين اقدام دولت نيز کامالً منطبق بر قوانين موضوعه از جمل

لذا خواسته شاکي فاقد وجاهت قانوني بوده، رد دادخواست مشاراليه از آن . ابطال نيست
  ."مرجع مورد استدعاست

و دفاع از مصوبات معاونت حقوقي ها  هنام  تصويبرئيس امور تنظيم لوايح و 
  : داده است که توضيح٢٥/٦/١٣٩٩ ـ ٧٠٩٠٦جمهور نيز به موجب اليحه شماره  سرئي

 مورد شکايت، پيش از اين طي پرونده کالسه نامه آيين ٥در خصوص ماده ـ ١ "
، دادخواست مغايرت مصوبه با موازين شرعي، در آن مرجع مطرح بوده ٩٧٠١٠٠٥شماره 

 شوراي نگهبان مبني ١٩/٤/١٣٩٨ ـ ١٠٧٣٢/١٠٢/٩٨است که با توجه به نظريه شماره 
، رأي ابطال ٣٠/٧/١٣٩٨ـ ٢٣٢٣به، بنابر دادنامه شماره بر خالف شرع بودن اطالق مصو

قانون تشکيالت و آيين ) ٨٧(در اجراي ماده  »شهيد غيرافرادو دفن «اطالق عبارت 
بنابراين با .  از تاريخ تصويب صادر شده است١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب  دادرسي

 قانون ١١ اجرايي ماده نامه آيين ٥لحاظ رأي صادره قبلي از سوي آن هيأت پيرامون ماده 
 قانون تشکيالت و آيين ٨٥رساني به ايثارگران، شايسته است طبق ماده  جامع خدمات

  .دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به اين بند از درخواست شاکي قرار رد صادر شود
ر نامه؛ در اين ماده به ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزا  آيين٦ـ در مورد ابطال ماده ٢

ها براي تأمين  شهدا با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تصريح شده است و وزارتخانه
  .اند هاي خدمات از جمله ساخت و ساماندهي موظف به همکاري با بنياد شهيد شده هزينه

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي و ٨٦ماده ) ت(به موجب بند ـ ٣
از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس و گيري  با هدف بهره نيز، ١٣٩٥اجتماعي مصوب 

انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت، وظيفه دولت نسبت به ساماندهي گلزارهاي 
  .شهداي سراسر کشور با رضايت والدين شهدا مقرر شده است

بنا به مراتب فوق دولت نيز براي اجراي اين وظيفه قانوني و در اجراي اختيارات 
شماره هاي  هنام  تصويب قانون اساسي، بنا بر ١٣٨ل يکصد و سي و هشتم موضوع اص
، ٢/٣/١٣٩٦ ـ هـ٥٤٢٩٩ت/٢٤١٥٠ و شماره ١٤/١٠/١٣٩٣ ـ هـ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠

 نامه آيين ٦بنياد شهيد و امور ايثارگران را به عنوان متولي اين امر تعيين نموده و در ماده 
بنياد : ٦ماده «: دارد  ميه ايثارگران اعالمي برسان خدمات قانون جامع ١١اجرايي ماده 

  ».موظف است نسبت به ساخت و ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا اقدام نمايد
از جمله مستنداتي  که شاکي با تمسک به آن درصدد اثبات ادعاي مغايرت ـ ٤
ه  آن هيأت است ک٥/١٠/١٣٩٠ مورخ ٤٣٠ با قانون برآمده است، دادنامه شماره نامه آيين

نظريه مورد   شوراي نگهبان اشاره دارد؛٢١/٧/١٣٨٩ ـ ٤٠٠٥١/٣٠/٨٩به نظر شماره 
اصل ساماندهي که در مصوبه آمده خالف «: دارد  مياستناد شوراي نگهبان صراحتاً اعالم

نسبت به تخـريب سنگ قـبور ها  اما اقدام اشخاص و دستگاه» .مـوازين شرع شناخته نشد
» .باشد  ميرت عدم رضايت صاحبان آنها خالف موازين شرعشهـدا و تعـويض آن در صـو

توضيح .  مورد اعتراض استنامه آيين ٦مفاد نظر شوراي نگهبان نيز، مؤيد عدم ايراد ماده 
 جواز تخريب قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت نامه آيين ٦آنکه از ماده 

شهيد هيچگونه داللتي بر عدم لزوم شود و تجويز هماهنگي با بنياد   نميصاحبان استفاده
، صرفاً در نامه آيين ٦ شده نـدارد و جـواز اعطايي در ماده بيني پيشرعايت ضوابط قانوني 
 قانون برنامه پنجساله ششم ٨٦ماده ) ت(نظر قانونگذار که در بند  حدود قدر متيقن مورد

ا و فراتر از قانون نسبت تفسير نارو. توسعه اقتصادي مقرر شده، قابل تفسير و برداشت است
به يک مقرره، داللتي بر مغايرت مفاد آن با موازين قانوني نداشته و در نتيجه  مبنايي براي 

بديهي است در صورت بروز چنين . کند  نميدرخواست ابطال مصوبه مورد نظر ايجاد
وضعيتي، مراجعه به شعب ديوان عدالت اداري و شکايت موردي نسبت به اقدام خالف 

 شده است و طرح شکايت به منظور ابطال مصوبه فاقد بيني پيشانون و فراتر از مقررات ق
ساخت و ساماندهي گلزارها «نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينکه . وجاهت و مبنا است

 مصوبه مورد شکايت مورد حکم واقع شده است، منطبق و در ٦که در ماده » و يادمان شهدا
رساني به ايثارگران بوده و هيچگونه داللتي بر تجويز  ن جامع خدمات قانو١١راستاي ماده 

تخريب مزار شهدا ندارد و در نتيجه مغايرتي ميان مفاد اين مقرره با موازين شرعي قابل 
                                                                                 ."                                   تصور نيست، بنابراين اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شکايت مطروحه مورد تقاضاست

   در پاسخ به ادعاي خالف شرع بودن مقرره مورد شکايت، قائم مقام دبيرشوراي 
 اينگونه اعالم کرده ٢٦/١١/١٣٩٩ مورخ ٢١٨١٤/١٠٢/٩٩نگهبان به موجب نامه شماره 

  :است که
ساماندهي گلزارها و «و » تغيير کاربري«، »ابجايي قبورج«هاي  موضوع عبارت "

ي به رسان خدمات قانون جامع ١١ اجرايي ماده نامه آيين ٦ و ماده ٥در ماده » يادمان شهدا
 هيأت ١٤/١٠/١٣٩٣ ـ  هـ٥٠٥٧٢ت/١٢٠٦٦٠ه شماره نام  تصويبايثارگران موضوع 

ان مورد بحث و بررسي  فقهاي معظم شوراي نگهب٣/١٠/١٣٩٩وزيران، در جلسه مـورخ 
  :گردد  ميقرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر

مـورد شـکايت نسبت به مـواردي که مستلزم تصـرف و ) ٦(و ) ٥(اطالق مـواد  ـ 
خسـارت به ملک اشخـاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص و يا هتک مؤمنين و 

  ." شدمواردي از اين قبيل شود، خالف موازين شرع شناخته
 با حضور رئيس و معاونين ٨/٣/١٤٠٠  هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

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

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


 ١٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٨/٦/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٢٧٦شماره 

   هيأت عموميرأي
م مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره با توجه به اينکه قائ

 مورد شکايت ٦ و ٥اطالق مواد «:  اعالم کرده است که٢٦/١١/١٣٩٩ ـ ٢١٨١٤/١٠٢/٩٩
نسبت به مواردي که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش 

 شرع شناخته قبور اشخاص يا هتک مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، خالف موازين
قانون تشکيالت و  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢، لذا در راستاي اجراي حکم مقرر در تبصره »شد

 و از جهت تبعيت از نظر فقهاي ١٣٩٢ مصوب سال آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
قانون جامع  ١١نامه اجرايي ماده   آيين٦ و ٥محترم شوراي نگهبان، اطالق مواد 

 نسبت به مواردي که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص گرانرساني به ايثار خدمات
بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص يا هتک مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، 

  .شود  مي ابطالتاريخ تصويبقانون مذکور از  ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ مستند به بند
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٩٩٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

ـ ٢١٢٩١١ابطال نامه شماره «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٦
»  مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي١٣/١١/١٣٩٣

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 
ـ    فرد معيلييداهللا اسمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٩٩٤: رونده پشماره    ٤٣٦ :ماره دادنامهش    ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد کنعاني:يشاك

 مديرکل ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  فاه اجتماعيروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و ر

 ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١ابطال نامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 را خواستار شده و مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  :در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
ني تکليف در خصوص مقررات انضباط کار به روش: خروج از حيطه اختيارات" 

 قانون ٢٧ ماده ٢ و بخشنامه طبق تبصره نامه آيينمشخص شده و صدور دستورالعمل، 
کار فقط در صالحيت شوراي عالي کار است، لذا کارمندان روابط کار، صالحيت و اختيار 

همچنين به موجب دادنامه . صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند
تنظيم و :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٩٦/١١٩٦کالسه  ١/٨/١٣٩٧ـ ١٦٩٢شماره 

که قاعد آمره ايجاد کند در صالحيت مديرکل اي   و بخشنامهنامه آيينتهيه دستورالعمل و 
  .روابط کار نيست

 در مقام تغيير و تنزل جايگاه نظر تشکل عنه معترضبخشنامه : مغايرت با قانون
  و دلبخواهي برآمده و گويي وجود يا عدم آنکارگري از الزامي و ضروري به اختياري

 مقررات تعيين قصور و نقض نامه آيين ١در صورتي که مطابق با ماده . ي نداردتأثير
بايست   مي انضباطينامه آيين قانون کار، ٢٧ ماده ٢دستورالعمل انضباط کار موضوع تبصره

» پس از«، عبارت  آن٣با کسب نظر از تشکل کارگري تهيه و تنظيم شود و در مـاده 
 انضباطي را نامه آيين بيشتر تهيه  تأکيدبوده چرا که با آمـده که مفيـد تقدم و ضرورت

   " .منوط و موقوف و موکول به کسب نظر از تشکل کارگري نموده است
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

   جناب آقاي پناه"
  ن بوشهرمديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي استا

  با سالم و احترام
 مقررات ١ماده : رسانم  به آگاهي مي٢٥/٩/١٣٩٣ ـ ٤٧٧٩٥ بازگشت به نامه شماره 

ها،  هاي انضباط کار در کارگاه نامه ها و آيين اصالحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل
يه  قانون کار، در خصوص کسب نظر تشکل کارگري کارگاه در ته٢٧ ماده ٢موضوع تبصره 

دارد، بنابراين کارفرما الزامي در تبعيت از ) و نه الزامي(نامه انضباط کار جنبه ارشادي  آيين
نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بين  نظرات اين تشکل براي تهيه آيين

 نامه انضباطي ارائه شده از سوي کارفرما مورد بررسي کارفرما و تشکل کارگري کارگاه، آيين
ـ مديرکل . گردد قرار گرفته و در صورت عدم مغايرت با قانون کار و مقررات مربوط تأييد مي

   " روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به 

 مديرکل ١٣/٥/١٣٩٩ـ ٨٢٥٠٣ماره ، نامه ش١٣/٥/١٣٩٩ ـ ٨٢٧٦٠موجب نامه شماره 
روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را ارسال کرده است که متن 

  :آن به قرار زير است
  برادر گرامي جناب آقاي ولي پور" 

  مديرکل محترم حقوقي
  با سالم و احترام
 منضم به ١/٥/١٣٩٩ـ ٧٤٢٤١ و ٢٨/٤/١٣٩٩ـ ٧٠٣٨٤شماره هاي  بازگشت به نامه

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص پرونده شماره ٢٣/٤/١٣٩٩ابالغيه مورخ 
 موضوع دادخواست آقاي سعيد کنعاني به ٩٩٠٠٩٩٤ به کالسه ٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٥٠

 اين اداره کل، خواهشمندم دستور ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١خواسته ابطال نامه شماره 
نامه شماره . مومي ديوان عدالت اداري منعکس گرددفرماييد عين مراتب ذيل به هيأت ع

 اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به استعالم اداره ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتي و صرفاً در 

 فحواي نامه در بردارنده حکم يا مقام تبيين و بيان قوانين و مقررات بوده است و محتوا و
از طرف ديگر، برخالف تلقي شاکي در نامه موضوع . باشد  نميتصميم خالف قانون و شرع

به الزام يا اختيار کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگري براي تهيه اي  شکايت اشاره
بودن نظر نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهيت الزامي و يا ارشادي  آيين

 ١توضيح آن که در ماده . کسب شده از تشکل کارگري براي کارفرما اعالم نظر شده است
 ها، انضباط کار در کارگاههاي  نامه آيينو ها  مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل

 قانون کار، کسب نظر از تشکل کارگري به مفهوم الزام کارفرما ٢٧ ماده ٢موضوع تبصره 
باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هيچ گونه   نمي و تبعيت از نظر اخذ شدهبه عمل

 نشده بيني پيشتکليفي براي کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگري 
است، به همين دليل کسب نظر مقرر در مقررات ياد شده نوعي اخذ نظر مشورتي 

باشد و همان   ميصرفاً داراي ارزش ارشاديشود که جنبه الزام آور نداشته و   ميمحسوب
گونه که در نامه موضوع شکايت نيز اشاره شده است کارفرما پس از کسب نظر از تشکل 

.  انضباط کار نداردنامه آيينکارگري، الزامي به تبعيت از نظرات اين تشکل براي تهيه 
 اين ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١بنابراين با عنايت به  مراتب فوق و نظر به اينکه نامه شماره 

در . اداره کل مغايرتي با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شکايت شاکي را دارم
ضمن در صورت صالحديد خواهشمندم دستور فرماييد نماينده اين اداره کل به جلسه 

  ".دادرسي دعوت گردد
وان  با حضور معاونين دي١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله «: ١٣٦٩ مصوب سال قانون کار ٢٧مطابق ماده 
انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما هاي  نامه قصور ورزد و يا آيين

حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه 
به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات 

موارد  «: همين ماده٢براساس تبصره و » ...به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نمايد
ها به موجب مقرراتي است که با  هاي انضباطي کارگاه نامه قصور و دستورالعملها و آيين

در » .پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير تعـاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد
و نقض  مقررات اصالحي تعيين موارد قصور ٣ و ١همين راستا و برمبناي مواد 

 وزير تعاون، ١٥/١٠/١٣٨٨ها مصوب  هاي انضباط کار در کارگاه نامه دستورالعملها و آيين
نامه انضباطي توسط کارفرما با کسب نظر  کار و رفاه اجتماعي مقرر شده است که آيين

تهيه و توسط کميته انضباط کار به مورد اجرا ) در صورت وجود(تشکل کارگري کارگاه 
اين ) ٥(و ) ٤(نامه انضباطي تهيه شده مطابق مقررات مواد  آيينشود و  گذاشته مي

 اداره کل کار و  تأييدنامه پس از کسب نظر تشکل کارگري ذيربط، حسب مورد به آيين
نظر به اينکه . امور اجتماعي استان يا اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار خواهد رسيد

مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت  ١٣/١١/١٣٩٣ـ ٢١٢٩١١برمبناي نامه شماره 

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


 ٢٢٢٧٦شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ١٨/٦/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ١٦صفحه 

 نامه انضباط تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کسب نظر تشکل کارگري کارگاه در تهيه آيين
اعالم شده، بنابراين نامه مذکور خالف قانون و خارج ) و نه الزامي(جنبه ارشادي  کار واجد

ون تشکيالت و آيين قان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيار است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٩٦٩شماره

  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 

ه شماره  مصوب١ابطال بند«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٧
جهت درج در روزنامه »  شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس٨/٢/١٣٩٥ـ ٣١د/٣٢٧٢

  . گردد ميرسمي به پيوست ارسال 
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٩٦٩: رونده پشماره     ٤٣٧ :ماره دادنامهش    ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   خانم سيده الهه کاوسي:يشاك

 ٨/٢/١٣٩٥ـ ٣١د/٣٢٧٢ مصوبه شماره ١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس 

ـ ٣١د/٣٢٧٢ مصوبه شماره ١ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
را خواستار شده و در جهت تبيين  دانشگاه تربيت مدرس شوراي پژوهشي ٨/٢/١٣٩٥

  :خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 آموزشي دوره دکتري نامه آيين ١٩ مصوبه مورد شکايت مغاير با ماده ١بند  "

چرا که مطابق . باشد  مي٢٤/١١/١٣٩٤تخصصي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 
ه به صورت اطالق قيد گرديده و اين امر مبين آن است که  مقال،١٩حکم مقرر در ماده 

 ١در حالي که مطابق بند . تواند در مجالت معتبر داخلي باشد يا خارجي  مياين مقاله
مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز دفاع قطعي و مشروط و نيز تسويه حساب، ارائه پذيرش 

 .ي عنوان شده استلالمل بيندر مجالت معتبر  JCR يا چاپ حداقل يک مقاله
تواند در خصوص آنها   مي ياد شده، مواردي را که دانشگاهنامه آيين ٢٣ مطابق ماده 

در تعيين ها   داخلي خود عمل کند احصاء گرديده و اختيار دانشگاهنامه شيوهبر اساس 
ساير «ضوابط و قواعد نحوه دفاع يا اخذ مدرک تحصيلي جزء موارد مطروحه يا ذيل عنوان 

  .نيست» نامه آييند اجرايي اين موار
 وزارت علوم ٨/٨/١٣٨٩نامه مصوب  مصوبه ياد شده، عطف به ما سبق گرديده و به آيين

 ٦/١٢/١٣٩٨ مورخ ١٦٧ـ  ١٦٨مستند شده است که از اين حيث نيز مغاير با رأي شماره 
ت بايس  به بعد مي٩٥چرا که دانشجويان ورودي . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است

با توجه به داليل مطروحه تقاضاي ابطال کلي مصوبه شوراي . نامه جديد شوند مشمول آيين
   ". پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارم

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  معاون محترم پژوهشي دانشکده ها" 

  با سالم
وراي پژوهشي دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز پيرو مذاکرات انجام شده در ش

 نامه آييندفاع از رساله دکتري و با هدف ارتقاي کيفيت پژوهش دانشگاه و با عنايت به 
دکتري مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه موارد 

  :شود  ميزير ابالغ
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب  دکتري نامه آيين ٨با عنايت به ماده ـ ١  

 که مجوز دفاع از رساله دکتري را چاپ و با پذيرش حداقل يک مقاله در ٨/٨/١٣٨٩
ي قرار داده است و مصوبه مورخ الملل بينمجالت علمي پژوهشي با نمايه معتبر 

 شوراي پژوهشي دانشگاه که شرط صدور مجوز دفاع از رساله دکتري براي ١٨/١١/١٣٩٣
 به بعد و دانشجوياني که از طرح ١٣٩٢ـ ١٣٩٣جويان دکتري ورودي نيمسال اول دانش

 دفاع کرده باشند ١٣٩٣ـ ١٣٩٤خود بعد از نيمسال دوم ) پروپوزال(تحقيق پيشنهادي 
شرط صدور . ي اعالم گرديده استالملل بينارائه پذيرش و يا چاپ درمجالت با نمايه معتبر 

 ١٣٩٢ـ ١٣٩٣ دانشجويان دکتري ورودي نيمسال اول مجوز دفاع از رساله دکتري براي
خود به بعد از نيمسال دوم ) پروپوزال(به بعد و دانشجوياني که از طرح تحقيق پيشنهادي 

  .شود  مي دفاع کرده باشند به شرح زير ابالغ١٣٩٣ـ ١٣٩٤
ارائه پذيرش و يا چاپ حداقل يک مقاله علمي :  شروط صدور مجوز قطعي:١ .١بند 
 JCR  درصد در فهرست٥٠ تا ١ي با رتبه الملل بين با نمايه معتبر پژوهشي

ارائه پذيرش و يا چاپ حداقل يک مقاله علمي :  شرط صدور مجوز مشروط:١ .٢بند 
يا فهرست  JCR  درصد در فهرست١٠٠ تا ٥١ي با رتبه الملل بينپژوهشي با نمايه معتبر 
  IST Master Journal List مجالت نمايه شده در

در حوزه علوم انساني و هنر ارائه پذيرش و يا چاپ حداقل يک مقاله در : ١صره تب
فهرست نشريات معتبر با مجوز علمي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز شرط 

 که از طرح تحقيق ٩٥ـ ٩٤صدور مجوز مشروط براي دانشجويان ورودي قبل از نيمسال اول 
  .باشد  دفاع کرده باشند مي٩٦ ـ ٩٥ نيمسال دوم خود قبل از) پروپوزال(پيشنهادي 

 در مـوارد خاص صدور مجوز مشروط با نظر معـاونت پژوهشي دانشکده و :٢تبصـره 
  .باشد  ميمدير پژوهشي دانشگاه بالمانع

 شرط تسويه حساب براي دانشجوياني که با مجوز مشروط از رساله دکتري :١ .٣بند 
ال حداقل يک مقاله براي داوري به مجالت علمي پژوهشي با  ارائه رسيد ارس:اند دفاع کرده

   استاد راهنما تأييدبا  JCR  درصد در فهرست٥٠ تا ١ي با رتبه الملل بيننمايه معتبر 
در اجراي دقيق ها   ضمن تشکر از همکاري معاونين و ادارات پژوهشي دانشکده

ي قوانين باال به رسان اطالعقوانين و مقررات پژوهشي دانشگاه، خواهشمند است در 
مديرکل پژوهشي و امور  ـ آموزشي و دانشجويان اقدام موثر به عمل آوريدهاي  گروه

   " آزمايشگاههاي دانشگاه تربيت مدرس
  در پاسخ به شکايت مذکور مشاور حقوقي رئيس دانشگاه تربيت مدرس به  موجب 

  : توضيح داده است که٢٢/٦/١٣٩٩ ـ ١٤٥٥٣/١٥اليحه شماره 
ه مصوبه فـوق، صحيح نيست ا" ه بر اساس تبصره . ستناد نامبرده ـب  ١٦زيرا اين مصوـب
ي آموزش عالي وزارت عتف و ريز برنامه شوراي ٨/٨/١٣٨٩   دکتري مصوبنامه آيين

 نامه آيين.  تدوين شده است١٣٩٤ تا ١٣٩٢مختص دانشجويان دکتري ورودي سال 
ي ريز برنامه توسط شوراي عالي ٢٤/١١/١٣٩٤جديد آموزشي دوره دکتري در تاريخ 

آموزشي وزارت عتف به تصويب رسيده و جهت اجرا براي دانشجويان ورودي سال 
دانشگاه تربيت مدرس در راستاي ماده . ابالغ گرديده استها   به دانشگاه١٣٩٥تحصيلي 

در واقع .  اجرايي آن نموده استنامه شيوه ياد شده اقدام به تصويب نامه آيين ٢٣
 دکتري نامه آيين به بعد از جمله خواهان، مشمول ١٣٩٥ويان دکتري ورودي دانشج
 نامه آيينبنابراين ادعاي خواهان مبني بر اجراي .  اجرايي آن هستندنامه شيوه و ١٣٩٥

 به بعد از ١٣٩٥نامه اجرايي آن در خصوص دانشجويان ورودي   و شيوه١٣٨٩دکتري سال 
  . هيچ وجه صحيح نيستسوي دانشگاه، فاقد وجاهت بوده و به

دانشجو به « مقرر شده است که ١٣٩٥ دکتري ورودي سال نامه آيين ١٩در ماده 
پژوهشي مجاز به دفاع از رساله  ـ شرط کفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يک مقاله علمي

 اجرايي دانشگاه نيز بر همين اساس صدور مجوز دفاع  نامه شيوه ١در ماده . »خود است
بنابراين هيچ گونه تعارضي ميان . پذيرش يا چاپ يک مقاله شده استمنوط به اخذ 

 اجرايي در اين خصوص وجود ندارد و دانشجو نيز با چاپ يک مقاله نامه شيوه و نامه آيين
 از رساله خود دفاع کرده ٢٧/٢/١٣٩٩مجوز دفاع از رساله را دريافت نموده و در تاريخ 

به مرحله دفاع از رساله نداشته و ارائه آن مربوط به اما چاپ مقاله دوم هيچ ارتباطي . است
  .مرحله تصفيه حساب دانشجو است

 کفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يک ١٣٩٥  دکتري سال نامه آيين ١٩  در ماده 
هاي   ياد شده به تمامي دانشگاهنامه آيين. مقاله جهت صدور مجوز دفـاع شرط شده است

طبيعتاً احراز کفايت .  اجـرا ابالغ شده استکشور و با سطوح علمي مختلف جهت
با سطوح و تراز علمي مختلف، يکسان نبوده و در هاي  دستاوردهاي علمي در دانشگاه

دانشگاه تربيت مدرس نيز . طلبد  ميرااي  برتر و تراز اول، شرايط خاص و ويژههاي  دانشگاه
ر راستاي احراز کفايت برتر کشور، بر همين اساس و دهاي  به عنوان يکي از دانشگاه

 پذيرش يا چاپ يک مقاله در مجالت  علمي  اجرايي اخذنامه شيوهدستاوردهاي علمي، در 
 را JCR و يا در فهرست مجالت معتبر و همتراز با فهرست JCRپژوهشي در فهرست ـ 

الزم به ذکر است در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي . مقرر نموده است
 واحد پژوهشي برتر کشور به تراز ٥ دانشگاه و ٥ معظم انقالب، هم اکنون طرح ارتقاء رهبر
هاي  ي در کشور در حال انجام است که دانشگاه تربيت مدرس يکي از دانشگاهالملل بين

از ملزومات اصلي اين طرح افزايش تعداد مقاالت در فهرست . منتخب در اين طرح است
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از اين رو محدود .  و غيره استISI ـ JCRي از قبيل مللال بينپژوهشي  ـ مجالت علمي
تواند منجر به افت   ميدر احراز کفايت دستاوردهاي علميها  کردن اختيارات دانشگاه

  .ها و عدم توفيق در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گردد سطح علمي دانشگاه
مومي  هيأت ع٦/١٢/١٣٩٨ـ ١٦٧ و ١٦٨  در خصوص رأي وحدت رويه شماره 

رساند، هيأت   ميديوان عدالت اداري که مورد استناد خواهان قرار گرفته به استحضار
عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل دانشگاه شهيد بهشتي را صرفاً از جهت عطف 
بماسبق شدن آن ابطال نموده است و در خصوص ساير ادعاهاي خواهان از جمله در مورد 

بنابراين استناد خواهان .  ورود نکرده استISI ـ JCRفهرست لزوم چاپ مقاله در مجالت 
 دانشگاه تربيت مدرس نامه شيوهزيرا . به رأي ياد شده درست نبوده و موضوعيت ندارد

 به ١٣٩٥ و براي دانشجويان ورودي سال ١٣٩٥ آموزشي دکتري سال نامه آيينمطابق 
 به مراتب ياد شده رسيدگي نظر. بعد تدوين شده و به هيچ وجه عطف بماسبق نشده است

  " .شايسته و رد دعواي مطروحه مورد استدعاست
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 
  .ادرت کرده استبررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مب

  
   هيأت عموميرأي

ريزي آموزش   شوراي برنامه٨/٨/١٣٨٩ مصوب نامه دوره دکتري آيين ٨برمبناي ماده 
 حاکم است، دانشجو ١٣٩٥ ـ ١٣٩٦عالي که بر دانشجويان ورودي قبل از سال تحصيلي 

چاپ (پس از تدوين رساله و تأييد استاد راهنما و به شرط کفايت دستاوردهاي علمي رساله 
حداقل يک مقاله براي دانشجويان در شيوه آموزشي ـ پژوهشي و دو مقاله براي دانشجويان 

موظّف است در ) المللي علمي ـ پژوهشي داراي نمايه معتبر بين شيوه پژوهشي در مجالت 
 مصوبه شماره ١بند  بنا به مراتب فوق،. حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع کند

 شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس که براساس آن، صدور ٨/٢/١٣٩٥ـ ٣١د/٣٢٧٢
 به بعد و ١٣٩٢ـ ١٣٩٣مجوز دفاع براي دانشجويان دکتري ورودي نيمسال اول 

 دفاع کرده باشند، ١٣٩٣ـ ١٣٩٤دانشجوياني که از طرح تحقيق خود بعد از نيمسال دوم 
   ISI Master Journal Listو  JCRهاي مشخصي از فهرست  به چاپ مقاله در رتبه

منوط شده، خارج از حدود اختيار شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس است و مستند 
 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 
  وان عدالت اداري     هيأت عمومي دي                                                 

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٠٤٨شماره
  بسمه تعالي

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

 ٢ـ٢ـ١٢ بند ٤ابطال تبصره «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٨
 از تاريخ ١٣٩٨ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر اراك سال ١٢ماده 

  . دگرد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » تصويب
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٠٤٨: رونده پشماره     ٤٣٨ :ماره دادنامهش    ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقايان مهدي کريمي و رضا سيفوري:يشاك

 از تعرفه ١٢ ماده ٢ـ ٢ـ ١٢ بند ٤ل تبصره  ابطا:موضوع شکايت و خواسته
  ١٣٩٨عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر اراک سال 

 از ١٢ ماده ٢ـ ٢ـ ١٢ بند ٤ابطال تبصره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
را خواستار شده و در  ١٣٩٨تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر اراک سال 

  :الم کرده است کهجهت تبيين خواسته اع
 دفترچه تعرفه ١٢رساند شوراي شهر اراک به موجب ماده   مياحتراماً به استحضار" 

اي   اقدام به تصويب مصوبه١٣٩٨عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک مربوط به سال 
تعريض يا توسعه معابر هاي  تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح

نموده که شهرداري اراک با استناد به اين ماده مبالغ ) ق مشرفيتعوارض بر ح(شهري 

 نحوه محاسبه ١٢ از ماده ١ـ ٢زيرا طبق بند . نمايد  ميهنگفتي را از شهروندان اخذ
نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملک تعريض يا احداث و توسعه و يا  امالکي که عقب

عرض معبر  ـ عرض معبر قديم( × ٣p× متراژ عرصه {شود بر اساس فرمول   مياصالح
 در خصوص امالکي که ٢ـ ٢ـ ١٢همچنين طبق بند . گردد  ميمحاسبه و اخذ} )جديد

× ١/٥p× متراژ عرصه باقيمانده {پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند از فرمول 
لذا با توجه به داليل ذيل، . شود  مياستفاده} )عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم(

  :ل اين مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضاستابطا
 اليحه ١٠ ماده ٤نظر به تبصره : عنه معترضقانوني بودن مصوبه  غيرداليل)   الف

عمراني و عمومي و هاي  قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه
نون از موضوع اين قاهاي  طرح.  مقرر گرديده است١٧/١١/١٣٥٨نظامي دولت مصوب 

تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض 
متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و مشابه آن 

 با توجه به ٢٨/٨/١٣٦٠نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب . معاف هستند
 شوراي انقالب ١٧/١١/١٣٥٨ه خريد امالک و اراضي مصوب اينکه طبق قانون نحو

جمهوري اسالمي ايران دريافت حق مرغوبيت از مالک يا مالکين امالک که در اثر توسعه 
گرفته است منتفي گرديده، لذا حق   ميمعابر و يا معادين و امثال آن به امالک آنها تعلق

 توسعه معابر و غيره که به موجب عمراني و ترميم وهاي  مرغوبيت ناشي از اجراي طرح
قوانين سابق بر آن بر امالک اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي تعلق گرفته لکن تا کنون 
واصل نشده ملغي و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهي به عنوان حق مرغوبيت جز بابت اصل 

  .وجه از جهت خسارت توسط شهرداري وصول نخواهد شد
  .گردد  مي اين قانون لغوقوانين مخالف ـ تبصره

 در خصوص جواز يا عدم ١٠/١٢/١٣٦٧ـ ٣٤٢٤نظر به نامه شوراي نگهبان به شماره 
مبلغي که بر اساس درصدي از اضافه ارزش زمين بعد از : جواز حق مرغوبيت، اعالم نموده

گيرند همان حق مرغوبيت است که قانوناً منتفي شده و چون حق   ميتفکيک از مردم
نظر به بخشنامه شهرداري تهران به شماره . باشد  ميارد خالف موازين شرع نيزقانوني ند
 مبني بر اينکه شهرداري از ساختمانهايي که عقب نشيني ٢١/٦/١٣٧٢ ـ م/١٣٠٠٨
کند با اين ادعا که ملک در اثر عقب نشيني و تعريض   ميمطالبه عوارض مشرفيتاند  کرده

نکه هيچ گونه عملي در قبال آن انجام دهد و اين معبر ارزش افزوده يافته است، بدون اي
گيرد، هيأت عمومي ديوان  عالوه بر تملک اراضي است که در اثر عقب نشيني صورت مي

ودن ٥/٩/١٣٧٤ ـ ٧٣/١٧٠/عدالت اداري طي نامه شماره هـ  در خصوص خالف شرع ـب
 ـ ١٣٠٠ شماره کند که آن شورا طي نامه مـوضوع از شـوراي نگهبان تقاضاي اظهار نظر مي

در صورتي که دريافت وجه در مورد سوال فقط به : (دهد چنين پاسخ مي ١٣/١٠/١٣٧٤
  .)نامه باشد نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است موجب دستورالعمل و آيين

نظر ): ٩٢عدم رعايت ماده (مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ   ب
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به نظر ١٧/٧/١٣٦٨ـ ٤٢ به دادنامه شماره

 مبني بر اينکه مبلغي که به ١٠/١٢/١٣٦٧ـ ٣٤٢٤فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره 
گيرند همان حق مرغوبيت است که قانوناً منتفي شده و چون حق   ميعنوان هديه از مردم

 ١٠/٦/١٣٦٥ـ ٢١٧٥/٤مصوبه شماره بنابر آن . قانوني ندارد خالف موازين شرع است
نظر به رأي . گردد  مياستاندار يزد خالف موازين شرع و قانون تشخيص گرديده و ابطال

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال چهار ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨وحدت رويه شماره 
مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده 

 از تفکيک و افراز اراضي، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبيت و يا عناوين ناشي
 قانون تنظيم بخشي از ٤جديد اما با ماهيت و محتواي مشابه به دليل تعارض با ماده 

ـ ٣٣٣ و ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١آراء شماره .  ابطال گرديد١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب 
اري نيز از موارد ديگري است که در خصوص  هيأت عمومي ديوان عدالت اد٣/٩/١٣٩٠

  .اين موضوع توسط هيأت ديوان عدالت اداري اتخاذ تصميم شده است
چنانچه :  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٩٢ نظر به ماده 

ومي در مصوبات بعدي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عماي  مصوبه
هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، . الزامي است

 اين قانون و فقط با ٨٣رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت  مفاد ماده 
لذا با توجه به موارد . نمايد  ميدر هيأت عمومي مطرحکننده  دعوت نماينده مرجع صادر

 نظر به اينکه پس از پيروزي انقالب با تغيير در رويکرد قضايي نسبت به نامشروع معنونه
بودن دريافت مبلغي تحت عنوان حق مرغوبيت يا به عبارت اخري حق تشرف به موجب 

شرع اعالم  نظريات شوراي نگهبان و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خالف موازين
بدون توجه به اين آراء و صرفاً با تغيير عنوان بر شده ليکن شوراي اسالمي شهر اراک 
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مواضع خالف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضاي رسيدگي به صورت خارج از نوبت 
 و دو بند و چهار تبصره ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات ١٢و نهايتاً ماده 

  . " ا دارد از تاريخ تصويب ر١٣٩٨شهرداري اراک مربوط به سال 
  :  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه ـ ١٢ماده   " 
به کليه اراضي و امالک با سند رسمي اعم از ): عوارض بر حق مشرفيت(معابر شهري 

شوند   مياثي واقع اصالحي، تعريضي و احداي، ملکي يا اوقافي که در بر گذرهاي توسعه
 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري تعلق

و تذکرات ذيل توسط شهرداري از مالکان يا ها  اين عوارض برابر مفاد تبصره. گيرد مي
  .شود  ميذينفعان و يا وکيل قانوني ايشان وصول

.....  

.....  
جراي طرح داراي باقيمانده هستند از فرمول براي امالکي که پس از اـ ٢ـ ٢ـ ١٢

  .محاسبه و اخذ گردد) عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم(متراژ عرصه باقيمانده 
فوق هاي  براي امالک تجاري موجود از قبل مشمول هر يک از رديفـ ٤ تبصره 

  " .شود  ميعوارض دو برابر اخذ
ک به موجب نامه شماره   در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي ارا

  : به طور خالصه توضيح داده است که٣/٦/١٣٩٩ ـ ش/٧٧٦/٩٩
 ـ ١٢٢٩ و ٤/٥/١٣٨٣ ـ ٨١هيأت عمومي ديوان به موجب آراء شماره : اوالً" 

 وضع عوارض بر ٨٤/٢٢٢ و ٨٢/١٠٢٩هاي   به ترتيب مضبوط در پرونده٢٣/١٠/١٣٨٦
سازد شوراي نگهبان   مير نشانحق مشرفيت را موافق قانون تشخيص داده است و خاط

 خطاب به رئيس هيأت عمومي ٢/٥/١٣٩٥ ـ ١٦٦٠/١٠٢/٩٥نيز به موجب پاسخ شماره 
ديوان عدالت اداري، جعل عوارض بر حق مشرفيت را به لحاظ شرعي بالمانع اعالم نموده 

 ديوانبه موجب آراء متعدد صادره از هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد : ثانياً. است
 مضبوط ٣١/٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠٠٠٤٣ ـ ٤٦عدالت اداري نيز از جمله دادنامه شماره 

 موصوف موافق قانون و  عوارض٩٦/٣٩٢  و٩٦/٦٧، ٩٦/٢، ٩٥/١٢٦٣/ع.در کالسه پرونده هـ
  .داخل در حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص گرديده است

) الف(ين مذکور و همچنين بند  قوان١ و تبصره ١٦ از سوي ديگر با توجه به بند 
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و نظر به اينکه در آراء هيأت ١٧٤ماده 

 ٢٣/١٠/١٣٨٦ ـ ١٢٢٩ و ٢٣/١٠/١٣٨٦ـ ١١٨٧، ١/٧/١٣٧٤ ـ ١٠٥عمومي از جمله 
وزارت کشور و شهرداري تهران و وضع هاي  وضع عوارض بر حق مشرفيت در بخشنامه

فيت در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود عوارض مشر
 مبني بر عوارض بناي صدور پروانه ١بنابراين بند . اختيارات تشخيص نگرديده است

 ٣ مبني بر عوارض مازاد بر تراکم مسکوني، بند ٢ساختماني مسکوني تک واحدي، بند 
داري، صنعتي به صورت تک واحدي تحت عنوان عوارض احداث زيربناي اعياني تجاري، ا

 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهاي تجاري، اداري و صنعتي، ٤و مجتمع، بند 
 عوارض ارزش افزوده ناشي ١٨ عوارض پيشروي طولي مازاد بر سطح اشغال، بند ١١بند 

 تحت عنوان عوارض بهاي ٢٨از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري و بند 
ت شهر ايمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال خدما
 از مصوبات شوراي اسالمي شهر لواسان مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ١٣٩٥

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد ٨٤ و ١٢به استناد مواد 
 ـ ١٢٢٩ و ٤/٥/١٣٨٣ـ ٨١ايه با عنايت به آراء شماره النه. »شود  ميشکايت صادر

 ـ ٤٦ هيأت عمومي و همچنين آراء هيأت تخصصي از جمله دادنامه شماره ٢٣/١٠/١٣٨٦
 مشعر بر قانوني بودن وضع و وصول عوارض مورد ٣١/٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠٠٠٤٣

  " .نمايد  ميشکايت، استدعاي صدور رأي مبني بر رد شکايت مطروحه را از آن مرجع
 قانون تشکيالت و آيين ٩٢  رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

 قانـون تشکيالت و آيين ٨٤دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجـراي ماده 
دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت 

، ماده ٢٠/٨/١٣٩٩ ـ ١٣٦ر به موجب دادنامه شماره شود و هيأت مذکو  مياداري ارجاع
 ماده مذکور تحت عنوان ٤ذيل به استثناء تبصره هاي   و تبصره٢ و ١ و بندهاي ١٢

عوارض (تعريف يا  توسعه معابر شهري هاي  عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح
داري اراک را  شهر١٣٩٨مصوب شوراي اسالمي شهر اراک تعرفه سال ) بر حق مشرفيت

رأي مذکور به علت عدم اعتراض . قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد
  .از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت

 از تعرفه عوارض و بهاي ١٢ ماده ٢ـ ٢ـ ١ بند ٤رسيدگي به ابطال تبصره «  
  ». در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت١٣٩٨مي شهر اراک سال خدمات شوراي اسال

 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و 

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

   هيأت عموميرأي
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٨٠ ماده ١٦هر چند براساس بند 

 با اصالحات بعدي، تصويب لوايح ١٣٧٥ مصوب سال اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي 

شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي   از سوي وزارت کشور اعالم ميعمومي دولت که
 از تعرفه ١٢ ماده ٢ـ ٢ـ ١٢ از بند ٤شوراهاي اسالمي شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره 

ه تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده و ١٣٩٨عـوارض سال   شهرداري اراک که ـب
ارض به ميزان دو برابر هستند، از تجاري موجود از قبل مشمول عو براساس آن، امالک

 اصل ٩مصاديق تعيين عوارض مضاعف يا اعمال تبعيض ناروا است و به دليل مغايرت با بند 
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١ مستند به بند قانون اساسيسوم 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠١١٣شماره
  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 
ابطال مصوبه شماره «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٣٩

جهت درج در روزنامه »  شوراي اسالمي شهر مشهد٨/١١/١٣٩٧ش ـ /١٩٢٥١/٩٧/٥
  . گردد ميمي به پيوست ارسال رس

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠١١٣ :شماره پرونده    ٤٣٩ :شماره دادنامه     ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  سيدابوتراب موسوي آقاي :شاکي
 ٨/١١/١٣٩٧ ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥مصوبه شماره ابطال  : و خواستهموضوع شکايت

 شوراي اسالمي شهر مشهد
 ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥مصوبه شماره ابطال  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم   شوراي اسالمي شهر مشهد٨/١١/١٣٩٧
  :کرده است که

  وان عدالت اداريرياست محترم هيأت عمومي دي"
سالم عليکم، با احترام نظر به اينکه نظارت بر کليه موارد مطروحه در مصوبه شماره 

 صادره از سوي شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس به ٨/١١/١٣٩٧ ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥
عنوان تعريف ضابطه جديد و ايجاد بدعت مغاير با اصول کلي تبيين شده توسط مقنن و 

 قانون اصالح ٥گردد و وفق ماده   ميرحهاي تفصيلي مصوب تلقيدر نتيجه تغيير در ط
 ٣٠شهرسازي و معماري ايران و مستند به ماده شوراي عالي   تأسيسماده پنج قانون

، ١٧/٤/١٣٨٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ٣٣ اجرائي ماده نامه آيين
گذار به وزارت راه و شهرسازي در مبحث نظارت بر ضوابط شهرسازي از وظايف محوله قانون

به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز و متولي مراجع صدور پروانه سـاختمان بوده و 
االختيار وزارت موصوف  اداره کل راه و شهرسـازي خـراسان رضوي در مقام نماينده تـام

اي ه صـدرالذکر و ضـم اين دادخـواست به شمـارههاي  در اين خصـوص طـي نامـه
 ٢٣/٤/١٣٩٨ـ ٣١٥٧٦/١٢ و ١٢/١١/١٣٩٧ـ  ٩٨٢٣٤/٢٩  و١٣/١١/١٣٩٧ـ ٩٣٣٨٦/١٢

وظيفه قانوني خويش را در جهت صيانت از حقوق مردم و قانون اعمال و از فرمانداران 
وقت شهرستان مشهد مقدس به عنوان رئيس هيأت تطبيق تقاضاي رسيدگي به موضوع 

 به داليل نامعلوم هيأت مذکور به اين مهم را در مهلت مقرر قانوني نموده است که بنا
توجهي ننموده و با سکوت خويش منافع شهرداري را ارجح بر حقوق مردم، عليرغم صدور 

ـ ٤٢٧متعدد از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري من جمله دادنامه هاي  دادنامه
ور  مبني بر عدم فروش تراکم ساختماني در سطح و سطوح مختلف و صد١/٧/١٣٩٢

 لذا با عنايت به مراتب و .اند مکاتبات متعدد از سوي مراجع ذيصالح قانوني دانسته
 با ٨/١١/١٣٩٧ شـ /١٩٢٥١/٩٧/٥مستندات فوق و به دليل ذيل تقاضاي ابطال مصوبه شماره 

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


 ١٩صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٨/٦/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٢٧٦شماره 

موضوع رونق بخشي به ساخت و ساز و سرمايه گذاري را از محضر قضات و فهميم هيأت 
با امعان نظر به اينکه در مصوبه مورد اعتراض و .  خواستار استعمومي ديوان عدالت اداري

در قالب يک تبصره به صراحت آمده است که پاسخگويي به موارد فوق پس از بررسي در 
 آن توسط هيأت فني مذکور انجام  تأييدهيأت فني مناطق شهرداري مشهد مقدس و

  :کهدارد   ميخواهد پذيرفت، که بدين لحاظ و به صراحت اعالم
اوالً در سيستم يکپارچه شهرسازي شهرداري مشهد مقدس مستند به طرحهاي ـ ١

مجاز و سطح و سطوح طبقات متعلقه جهت هر پالک هاي  تفصيلي مصوب کليه تراکم
ثبتي وفق استعالمات دفاتر اسناد رسمي در زمان انتقال پالکهاي ثبتي با در نظر گرفتن 

رد نظر دقيقاً مشخص و سيستم مزبور به مساحت و کاربري مجاز و مصوب زمين مو
فني مجوزهاي قانون مربوط به هاي  صورت يکپارچه بدون نياز به نظارت اعضاي هيأت

نمايد و وحدت رويه در پاسخگويي به متقاضيان صدور پروانه   مياحداث بنا را صادر
دين لحاظ ساختماني قبالً با صرف هزينه هنگفت از بيت المال اعمال و اجراء گرديده و ب

نياز به صدور مصوبه از سوي شوراي مذکور وجود ندارد و اصوالً شوراهاي اسالمي 
صالحيت صدور مصوبه مغاير با قانون و طرحهاي تفصيلي مصوب را که ساليان متمادي 

  مراحلي قانوني را طي نموده، 
 مدير کل ١/٨/١٣٩٨ ـ ١٤٦٢١٠/٩٨/٢٩ندارند و مصداق ادعاي اينجانب نامه شماره 

قانوني صورت گرفته و علي  غير تخلفات تأييدمشهد مبني بر امور شهرسازي شهرداري
الخصوص فروش تراکم و تغيير کاربري بر خالف طرحهاي تفصيلي مصوب از سوي 

  .باشد  ميشهرداري مشهد
ـ معطوف به اين اصل مهم که نمايندگي قائم به ذات است و تنها اعضاء شوراي اسالمي ٢

گيري و صدور مصوبه جديد و يا لغو مصوبات  الحيت اظهار نظر و تصميمشهر مشهد مقدس ص
اصداري قبلي را در راستاي قانون و ضمن رعايت قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 

 قانون مارالذکر را در صورت عدم ٩٠اسالمي کشور و انتخابات شهرداران و علي الخصوص ماده 
 هيأت تطبيق را داشته و لذا تفويض اختيارات شورا به افراد اعتراض مراجع ذيصالح من جمله

غيرجهت اتخاذ تصميم براي شهر و مردم خالف نص صريح اصل نمايندگي و قانون اساسي و 
باشد و مستند به دادنامه قطعي شماره  ساير قوانين مرتبطه در اين خصوص مي

ظر ديوان عدالت  تجديدن٣ صادره از سوي شعبه ١٣/٦/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٧٠١٧٦٣
شوند و اعضاء هيأت فني  اداري، مصوبات شوراي اسالمي شهرها توسط شهرداران اجرا مي

هاي مناطق مختلف شهرداري مشهد که بعضاً نيز حتي جزء مستخدمين رسمي  شهرداري
  .باشند شهرداري نبوده فاقد اهليت الزم براي اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر مشهد مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که ١/٧/١٣٩٢ـ ٤٢٧ دادنامه شماره مستفاد ازـ ٣
اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداري قبل از ارسال «مرقوم داشته است 
فلذا اعضاي شوراي اسالمي با » . مغاير قانون است١٠٠ماده هاي  پرونده به کميسيون
جهت ايجاد مفر قانوني و تبرئه خويش صرفاً به دنبال راهکاري به اي  تصويب چنين مصوبه

بوده و با انجام اين مهم مسئوليت قانوني خويش را به دوش افرادي که اهليت و صالحيت 
به جاي اعضاي شورا را نداشته اند، به صورت فرمايشي به گيري  قانوني جايگزيني و تصميم

 با امعان نظر به  علي ايحال.اند دليل وجود سلسه مراتب اداري مـوجود، تحميل نمـوده
مستندات پيوست و مـراتب مشـروحه فـوق از محضـر رياست و اعضاي هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري تقاضا دارد به منظور احترام به حقوق قانوني و شهروندي مردم و نيز 
آراء اصداري قبلي از سـوي آن هيأت در اين خصوص ضمن اتخاذ تصميم و صدور رأي 

 شوراي اسالمي ٨/١١/١٣٩٧ ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥شماره  بطال مصوبـهشايسته نسبت به ا
شهر مقدس مشهد را با موضوع رونق بخشي به ساخت و ساز و سرمايه گذاري اقدام 

  ." قانوني معمول فرمايند
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  جناب آقاي کالئي" 
  شهردار محترم مشهد مقدس

  ساز و سرمايه گذاريرونق بخشي به ساخت و : موضوع
  سالم عليکم

 با موضوع رونق بخشي به ساخت ٢/١١/١٣٩٧ـ ٢١١٦٧٤/٢١با احترام اليحه شماره 
 شوراي اسالمي شهر مشهد ٨/١١/١٣٩٧و ساز و سرمايه گذاري در جلسه علني مورخ 
  .مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد

شود، در راستاي   مياجازه دادهبه شهرداري مشهد مقدس : ماده واحده: متن مصوبه
هاي  ايجاد وحدت رويه در پاسخگويي به متقاضيان صدور پروانه ساختماني و ساير گواهي

موجود هاي  قانوني مربوط به منظور رونق بخشي به صنعت ساختمان با استفاده از ظرفيت
جمله از (تفصيلي موجـود هاي  در ضوابط و مقررات شهرسازي مقرر و مالک عمل در طرح

  .وفق بندهاي زير اقدام نمايد) موجود در فضاهاي مشاعي و عموميهاي  ظرفيت

ارتقاي سطح فضاهاي مشاعي و عمومي و همچنين افزايش سازي  به منظور بهينهـ ١
هاي  قسمتها  کيفيت اين گونه فضاها منطبق بر ضوابط و مقررات شهرسازي در ساختمان

 حذف و جدول زير ١٦/١٢/١٣٩٦ ـ ش٢١٨٨٨/٩٦/٥ مصوبه شماره ١الف و ب و بند 
  .شود  ميجايگزين بندهاي مذکور

 
سطح   عنوان  رديف

برداري  تغيير بهره  پارکينگ  عوارض  تراکم  اشغال
  توضيحات  اعيان

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  پله فرار  ١

حياط خلوت   ٢
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  و نورگير

 مترمربع با ١٢مساحت کمتر از 
 متر در پايين ٢عرض کمتر از 

وقوع مشمـول سطح ترين طبقه 
ـغال مي   .گردد اش

  .شود صرفاً در يک طبقه محاسبه مي  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ويد  ٣

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  درز انقطاع  ٤

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  آسانسور  ٥

سرويس   ٦
 مترمربع ٤ها حداکثر  در مسکوني  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  بهداشتي

  باشد صرفاً در حياط معاف مي

٧  
نمازخانه 
عمومي و 
  متعلقات

هاي غيرمسکوني  ه کاربريدر کلي  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
  در فضاهاي عمومي

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  داکت  ٨

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تاسيسات  ٩

در کاربري مسکوني در زيرزمين و 
همکف صرفاً از تراکم معاف گردد 

هاي غيرمسکوني  و در کاربري
  .همکف مشمول تراکم است

 ٣٠حداکثر به عرض پيش آمدگي   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  نماي تزئيني  ١٠
  به عدم مزاحمتسانتي متر مشروط 

  
 ١٥/٢/١٣٩٥شـ  /٢٤٧٦/٩٥/٤ مصوبه شماره ٦ـ تسهيالت در نظر گرفته شده در بند ٢

  .يابد  ميبه جز کاربري مسکوني تسريها  به تمـامي کاربري
 ١٢/٣/١٣٩٥ ـ ش/٤٢٦٢/٩٥ مصوبه شماره ٧مساحت انباري مندرج در ماده ـ ٣

) پشت بام، همکف، زيرزمين(ختمان مشروط بر اينکه تعداد کل واحدهاي انباري در کل سا
  .يابد  ميمجموعاً از تعداد واحدهاي احداثي بيشتر نشود، به چهار متر مربع افزايش

 شوراي ١٢/٣/١٣٩٥ ـ ش/٢٤٦٣/٩٥/٤ مصوبه شماره ٥اعطاي مجوز وفق ماده ـ ٤
با لحاظ (اسالمي شهر در امالکي که يک سمت پالک مجاور داراي سطح اشغال بيشتر 

همباد با ملک مجاور ها  باشد، به متقاضيان آن پالک) ده مذکور براي آن پالکشرايط ما
 درجه از سمت ملک مجاور با سطح اشغال کمتر ٤٥مورد نظر مشروط به رعايت زاويه 

محلي نيز تا حد هاي  تواند در خصوص بلوک  ميشهرداري مشهد مقدس. بالمانع است
بافت شکل گرفته در بلوک به همين شيوه هاي  تراکم مجوزهاي صادر شده براي ساختمان

  .پاسخگويي نمايد
پاسخگويي به موارد فوق پس از بررسي موضوع در هيأت فني مناطق  ـ تبصره

  . آن توسط هيأت مذکور انجام خواهد پذيرفت تأييدشهرداري مشهد مقدس و
 ـ ش/٢٩٩٤/٩٦/٤ مصوبه شمـاره ١تسهيالت در نظر گرفته شده در بند  ـ ٥

ورزشي هاي  صدور پروانه براي کاربريهاي   در خصـوص رايگان بودن هزينه١٧/٣/١٣٩٦
تقاضاي احداث در ساير ) درونگرا(به فضاهاي ورزشي اختصاصي ) از استخر غيربه(

مسکوني، اداري، انتظامي، بهداشتي، آموزشي، فـرهنگي و مذهبي و کليه : مانندها  کاربري
بدون احتساب در ( فضاها در زيرزمين يا همکف خدماتي مشروط به اينکه اينهاي  کاربري
احـداث شده و صرفاً توسط ذينفعان ) با احتساب در تـراکم(ويا در طبقات مجـاز ) تراکم

  .يابد  ميکاربري اصلي مورد استفاده قرار گيرد تسري
سطح اشغال اتاقک نگهداري پسماند به عنوان زيربناي ساختمان تلقي نگرديده  ـ ٦

ش /٢٣١٣/٣ مصوبه ٣ ذيل ماده ١تبصره . (شود در عرض نمي ٢ درصد و ٥به و مشمول محاس
  .) به موجب اين تبصره اصالح شد١٨/٧/١٣٨٨ ـ

ـ /٤٤٦٢/٩٥/٤ مصوبه شماره ٤ـ دو تبصره به ماده ٧   .شود  الحاق مي٣/١٢/١٣٩٥ش 
 هاي به منظور ارتقاي کيفيت معماري و امکان طراحي مناسب پروژه: ١تبصره الحاقي 

تماني، در صورت جابجايي تراکم در طبقات مجاز پروانه صادره و در حد سطح اشغال ساخ
مصوب ضابطه طرح تفصيلي تراکم جابجا شده صرفاً در قالب زيربناي بدون پروانه به 

  . ارجاع شود١٠٠کميسيون ماده 
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 در صورت جابجايي) به جز گروه د(در خصوص ساختمانهاي مسکوني : ٢تبصره الحاقي
جاز اعطايي طبقه همکف به ساير طبقات وفق مصوبه مزبور با رعايت ضوابط تراکم م

 متر، تراکم جابجا شده در قالب زيربناي بدون پروانه به ٢٣شهرسازي و حداکثر ارتفاع 
  .کميسيون ماده صد ارجاع گردد

 اين ١ جدول بند ١٠ و ٩، ٧، ٦هاي  به جز رديف(ـ  مجموع دامنه معافيت از مشاعات ٨
 درصد عرصه و در ساير ٥تا ) مسکوني و غيرمسکوني(هاي بلند مرتبه   در ساختمان)مصوبه

  . در عرض ملک بالمانع است٢شوند، تا حد  هاي مسکوني که بلند مرتبه محسوب نمي ساختمان
ـ  در صورت وجود ابهام و عدم امکان پاسخگويي به درخواست متقاضيان در هيأت فني ٩

که به انتخاب شهردار مشهد مقدس (اي  ضوع در قالب کميتهمناطق شهرداري مشهد مقدس مو
  .بررسي و پاسخگويي خواهد شد. که به رياست شهردار مشهد مقدس برگزار خواهد شد) باشد مي

شهرداري مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ـ ١٠
  اين مصـوبه را در فواصل زماني 

  .ارايه نمايدسه ماهه به شوراي اسالمي شهر 
  .شود  مياز تاريخ ابالغ قانوني اين مصوبه کليه مصوبات مغاير با آن لغوـ ١١

بديهي است اين مصوبه با رعـايت قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد  ـ .استاالجر الزماسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

کور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب اليحه    در پاسخ به شکايت مذ"مقدس
  : توضيح داده است که١١/٣/١٣٩٩ ـ ش/٣١٥٦/٩٩/٥شماره 
   هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري"

  باسالم و احترام
 مطروحه در آن مرجع در ٩٩٠٠١١٣بازگشت به اخطاريه موضوع کالسه پرونده 

 ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥مصوبه شماره خصوص شکايت آقاي سيد ابوتراب موسوي نسبت به 
رکود : رساند  مي رونق بخشي به ساخت و ساز و سرمايه گذاري به استحضار٨/١١/١٣٩٧

اقتصادي جهان و ايران، افزايش قيمت مصالح و لوازم ساختماني، اشباع واحدهاي مسکوني 
 موجب رکود شديد در ١٣٩٧ تا ١٣٩٢هاي  در سال.. .و تجاري احداثي در شهرها و

 و ساز شده بود، تالش براي خروج از رکود اقتصادي، کاهش بيکاري و اشتغال ساخت
زايي، به عنوان اولويت کاري تمامي مسئوالن ملي و محلي، به ويژه مديران شهري اجتناب 

در همين راستا با توجه به اينکه رونق بخشي ساختمان و حرف وابسته باعث . ناپذير بود
گرديد   مي)در عين رکود( از افزايش بي رويه قيمت تحرک اقتصاد جامعه، و پيشگيري

گسترده، و تعامالت هاي  مصوبه مورد اعتراض که نتيجه پژوهش. اقداماتي صورت گرفت
باشد، پس از بررسي کامل در کميته تطبيق مصوبات   ميذيربطهاي  همه جانبه با دستگاه

ژگي هايي از جمله توجه به اين مصـوبه داراي وي. با قوانين فرمانداري مشهد، تصـويب شد
جهت رفاه عمومي جامعـه، عدم تعـرض به حقـوق ها  توسعه فضاهاي مشاعي ساختمان

مالکان امالک مجاور، کاهش قيمت تمام شده پروانه و پايانکار ساختماني با کاهش تعرفه 
باشد،   مي)عليرغم کاهش درآمد شهرداري(و نوع عوارض، بهاي خدمات و جريمه تخلفات 

با توجه به اينکه گردشکار . دستاوردهاي مثبت و چشمگيري را به دنبال داشته استکه 
يا اينکه (مصوبه مورد اعتراض به مراتب بيش از آن چيزي است که شاکي اطالع دارند 

و همچينين به دليل لزوم بررسي مشترک موضوع با سازمان راه و ) بيان داشته اند
هاي اين دادخواست در اين شرايط کنوني که با شهرسازي و فرمانداري در خصوص پيامد

  ."گسترده ناشي از بيماري کرونا مواجه هستيمهاي  ساخت و سازها و بيکاري رکود
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  تأسيس قانون٧براساس تبصره ماده 
هاي  در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجراي طرح«: ١٣٥١مصوب سال 

راتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر ، م٥جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 
با توجه به حکم مقرر در تبصره فوق، مصوبه » .االجرا خواهد بود شوراي عالي قطعي و الزم

 شوراي اسالمي شهر مشهد که تحت عنوان رونق ٨/١١/١٣٩٧ ـ ش/١٩٢٥١/٩٧/٥شماره 
صميماتي گذاري به تصويب رسيده و متضمن اتّخاذ ت بخشي به ساخت و ساز و سرمايه

 تفصيلي است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند  درخصوص طرح
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  اداري     هيأت عمومي ديوان عدالت                                                  

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠١٣٢شماره
  بسمه تعالي

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

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي 
 مصوبه شماره ٦ابطال ماده«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٠

جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر رشت از تاريخ تصويب٢٤/١/١٣٩٣ش ـ /١٨٦/٩٣
  . گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي    فرد يداهللا اسمعيليديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠١٣٢: رونده پشماره    ٤٤٠ :ماره دادنامهش     ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي مجيد فروغي:يشاك
 ٢٤/١/١٣٩٣شـ  /١٨٦/٩٣ مصوبه شماره ٦ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

  ي شهر رشتشوراي اسالم
 ـ ش/١٨٦/٩٣ مصوبه شماره ٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :گردش کار

 شوراي اسالمي شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم ٢٤/١/١٣٩٣
  :کرده است که

 مصوبه ٦ رشت در اجراي ماده ٣رسانم شهرداري منطقه   مياحتراماً به استحضار  " 
 که در تعرفه عوارض و ٢٤/١/١٣٩٣ـ ١٨٦/٩٣ر رشت به شماره مصوبه شوراي اسالمي شه

 تعرفه در خصوص کارمزد ٢٠٨ و ٢٠٧ در صفحه ١٣٩٤بهاي خدمات شهرداري سال 
تقسيط بدهي به تصويب رسانيد که اين مصوبه مغاير قانون و شرع و خارج از صالحيت 

ا به داليل زير و به دليل باشد و بن  ميدر سال به تصويب رساندن آنکننده  مرجع تصويب
تضييع حقوق اينجانب تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست و با توجه 

، ٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ١٧٨٩هاي  عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه به آراي متعدد هيأت
ـ ١٨٤٤، ٢٦/٥/١٣٩٦ ـ ٣٦٨ در خصوص شهرداري قروه، ٢٦/٥/١٣٩٥ـ ٣٦٧ و ٣٣٦
 در مورد مصوبه ٢٠/٣/١٣٩٦ ـ ١٨٥ در مورد مصوبه شوراي شهر صدرا، ٢٠/٩/١٣٩٧

 در مورد مصوبه شوراي شهر ميانه در خصوص ٢٨/١/١٣٩٧ ـ ٥٥شوراي شهر سنندج، 
نموده و با توجه به اينکه مصوبه اخذ کارمزد تقسيط عوارض  موارد مشابه رسيدگي

اعالم کننده  يارات مرجع تصويبشهرداريها مزبور را مغاير قانون و خارج از حدود اخت
داشته و حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره صادر گشته لذا با توجه به رسيدگي و صدور 

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢حکم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 
  .دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست

اداري تقاضاي ابطال مصوبه کارمزد تقسط شوراي ـ اينجانب قبالً در ديوان عدالت ١  
 در هيأت عمومي ديوان اخطاريه ٩٦٠٠٥٤٩شهر رشت داده بودم که پرونده به شماره کالسه 

رفع نقص به منظور مکتوب نمودن شماره مصوبه و عکس مصوبه برايم ابالغ گرديده و بنده 
والن شهرداري و شورا از مراجعات مکرري به شهرداري و شوراي شهر رشت  داشتم ولي مسئ

نمودند و بنده شماره مصوبه را از يک کارمند ساده به  دادن شماره مصوبه به بنده امتناع مي
صورت پنهاني دريافت نمودم و همان شماره مصوبه را مکتوب نمودم و ظاهراً شهرداري يا 

 ١٦٦را عمداً شوراي شهر رشت شماره مصوبه را به هيأت عمومي ارسال نمود که شماره مصوبه 
 مکتوب نمود تا بتوانند با تاريخ جديد مصوبه، رأي را به نفع خود دريافت کنند ٧/٩/١٣٩٥ـ 

ولي بنده با تحقيق و جستجو فراوان توانستم رونوشت فرم تقسيط نامه که به دستور مدير 
 به ثبت ٣ در شهرداري منطقه ١٨/٩/١٣٩٥ ـ ١٩٠٦٣٩ رسيده و با شماره ٣شهرداري منطقه 

باشد و  بايد به عرض  سيده را پيدا نمايم و در صفحه شماره سه همين دادخواست ضميمه مير
 انجام گشته ٢٤/١/١٣٩٣ـ  ٩٣/١٨٦برسانم تقسيط نامه بنده بر اساس اجراي مصوبه شماره 

که در متن چاپي تقسيط نامه نيز همين شماره مصوبه مکتوب گشته که به امضاي بنده و 
  .ي رشت رسيده است شهردار٣مدير منطقه 

دادنامه هاي  با توجه به آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارهـ ٢ 
 ـ ٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٦٦، ٢٠/٩/١٣٩٧ـ ١٨٤٤، ٢٢/١٠/١٣٩٣ ـ ١٧٨٩، ٢٨/١/١٣٩٧ ـ ٥٥
ها مصوبـه شوراي شهرهاي مختلف   که در تمام دادنامه٢/٣/١٣٩٦ ـ ١٨٥، ٢٦/٥/١٣٩٥

حدود اختيارات   تقسيط از بدهي اشخاص را مغاير قانون و خارج ازمبني بر اخـذ کارمزد
اعالم داشته و حکم به ابطال مصوبات فوق داده لذا تقاضامندم با کننده  مرجع تصويب

توجه به مشابه بودن موضوع تقاضاي ابطال مصوبه شوراي شهر رشت در خصوص اخذ 
  .کارمزد تقسيط از تاريخ تصويب مورد استدعاست

 ـ ٩٣/١٨٦ توجه به اينکه در قوانين زمان تعيين و  تصويب مصوبه شماره باـ ٣ 
يا قانوني مبني بر اينکه به شهرداريها يا اي   شوراي شهر رشت هيچ اجازه٢٤/١/١٣٩٣

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


 ٢١صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٨/٦/١٤٠٠       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٢٧٦شماره 

 قانون ٧٣شوراي شهرها اجازه دريافت مبالغ اضافه داده شود وجود نداشته و در ماده 
 ٣٢ که در مقام اصالح ماده ١٣٨٠سال تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

 مالي شهرداريها به تصويب رسيده صرفاً به شهرداريها اجازه داده شده تا مطالبات نامه آيين
 ماهه مطابق دستورالعمل که به پيشنهاد شهرداري به تصويب ٣٦خود را با اقساط حداکثر 

ذ مبالغ اضافي داده رسد دريافت کنند و هيچ اجازه مبني بر اخ  ميشوراي شهر مربوطه
  .نشده بود

 رشت در اجراي مصوبه شوراي شهر رشت از بابت تسويه مبلغ ٣ـ شهرداري منطقه ٤ 
 ٠٠٠/٤٨٣/٧٦(و تسويه عوارض درآمدي )  ريال٤٠٠/٤٢٣/٤٩٥(جريمه کميسيون ماده صد 

دت  را نقداً دريافت نمود و مابقي مبلغ را در ده فقره چک که هر فقره به م٣/١مبلغ ) ريال
 ريال از بنده دريافت نمود و به منظور مدت دار بودن سه ٠٠٠/٠٠٠/٤٦سه ماهه به مبلغ 
 ريال کارمزد محاسبه نمود که اين مبلغ مصداق بارز ٠٠٠/٧٩٧/٧٨ماهه چکها مبلغ 

 رشت از بابت مدت دار بودن چکها سود ٣باشد چرا که شهرداري منطقه  رباخواري مي
ربا يا سود به کارمزد، اين مبالغ را قانوني جلوه نموده است که محاسبه کرده و با تغيير نام 

  .باشد دريافت سود از بابت مدت دار بودن چک خالف شرع و قانون مي
 رشت به منظور عدم توانايي مالي ٣مطابق با فرم تقسيط نامه شهرداري منطقه  ـ ٥ 

 در شرع و قانون نيز نمايد که  ميو معسر بودن بعضي از مردم جـرايم و عوارض را تقسيط
باشد که در قـوانين آيين  دادرسي مدني و   نمياز معسر گرفتن سود يا کارمزد يا ربا روا

  .شود  نمياعسار نيز سود يا مبالغ اضافي از معسر پس از دادخـواست  اعسارش محاسبه
يکي ديگر از داليل اينجانب موضوع تسويه جرايم ساختماني بوده و با توجه به  ـ ٦ 

ينکه اصل مبلغ جزء جرايم بوده و در قانون جرايم با عوارض تفاوت بسيار دارد و در جرايم ا
شود کارمزد در تقسيط جرايم   ميبه دليل تنبيه و بازدارنده بودن حداکثر مبالغ محاسبه

مغاير قانون وخالف شرع بوده است که به عنوان مثال در دادخواست مطالبه خسارت در 
  .توان مطالبه تاخير تاديه از تاريخ وقوع خسارت را درخواست نمود  نميدادگاه، ديگر

با توجه به پاسخ شوراي نگبهان در طي استعالم رئيس ديوان عدالت اداري به ـ ٧ 
 که اعالم داشته اجراي مصوبه باطل شده و نيز تصويب ٢٦/٩/١٣٨٣ـ ١٨١٧٥/٤١شماره 
 موجب ابطال شده است خالف به همان مضمون يا مبتني بر همان مالکي کهاي  مصوبه

 قانون آيين دادرسي ديوان ٨٧تفسير شوراي نگهبان است لذا درخواست اعمال ماده 
عدالت اداري مورد استدعاست و درخواست دارم از شوراي نگهبان استعالمي مبني بر 
اينکه شرعي بودن اخذ مبالغ اضافه به منظور وعده و مدت دار بودن چک از بابت تسويه 

توان به بهانه دريافت سود از   ميساختماني و آيا با توجه به معسر بودن شخصجرايم 
مدت دار بودن چک مبالغ اضافي دريافت کرد به عمل آوريد و با توجه به نظريه شماره 

 شوراي نگهبان که تصريح ١٣/٨/١٣٧٨ ـ ٥٦٢١/٢١/٧٨ و نظريه ١٣/١/١٣٧٤ ـ ٨٤٠
تند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهي داشته وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مس
شود و لذا با توجه به تاريخ تصويب   ميکه مستند به قانون نباشد خالف شرع شناخته

 شوراي شهر رشت که در آن تاريخ هيچ قانون مبني بر ٢٤/١/١٣٩٣ ـ ٩٣/١٨٦مصوبه 
 در اخذ مبالغ اضافي از جمله سود يا کارمزد تقسيط وجود نداشت لذا شوراي شهر رشت

لذا با توجه به .  مصوبه فوق را بدون مستند به قانون به تصويب رسانيد٦آن تاريخ ماده 
 اجرايي ١٣٩٥ به تصويب رسانيد و در سال ١٣٩٤اينکه قانون رفع موانع توليد در سال 

 بوده و شوراي شهر در خصوص ١٣٩٣شد و تاريخ تصويب مصوبه شوراي شهر در سال 
و با توجـه به آراي .  خود هيچ مستندي به قانون نداشت٩٣/١٨٦ مصوبه ٦تصويب ماده 

متعدد هيأت عمومي ديـوان و تصويب مصوبه اخـذ کارمزد تقسيط شـوراي شهر رشت در 
 تنظيم گشته و ٩٣/١٨٦ که تقسيط نامه بنده بر اساس مصوبه شماره ٢٤/١/١٣٩٣ تاريخ

اي شهر و شهرداريها داده نشده مبني بر دريافت مبالغ اضافه به شوراي  در تاريخ فوق اجازه
 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و در پايان ابطال ماده ٩٢بود تقاضاي اعمال ماده 

 شوراي شهر رشت از تاريخ تصويب به علت مغايرت با قانون و ٩٣/١٨٦ مصوبه شماره ٦
  " .مورد استدعاستکننده  شرع و خارج از اختيارات مرجع تصويب

رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي در پي اخطار 
 مورخ ٧ـ ١٣٢ ـ ٩٩که به شماره اي  شاکي ارسال شده بود وي به موجب اليحه

 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده ٢٦/٣/١٣٩٩
  :توضيح داده است که

نون آيين دادرسي ديوان عدالت  قا٩٢با توجه به اينکه درخواست اعمال ماده " 
اداري بنده موافقت گرديده لذا به منظور تسريع در رسيدگي به خواسته بنده از ادعاي 

دهم و رسيدگي به خالف قانون بودن مصوبه و اعمال   ميخالف شرع بودن خود انصراف
اي متعدد  قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم و با توجه به اينکه در آر٩٢ماده 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي شهرهاي مختلف مبني بر تعيين 
کارمزد تقسيط را از تاريخ تصويب ابطال نموده و با توجه به اينکه شهرداري از بابت اجراي 

 از بنده مبلغ هفت ميليون و هشتصد و هفتاد هزار تومان ١٣٩٣مصوبه شوراي شهر در سال 
 قانون آيين ١٣جب تضييع حقوق بنده را نموده لذا تقاضاي اعمال ماده مطالبه نموده مو

   " . دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال نمودن مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

از باقيمانده بدهي که قرار است قسط بندي شود به ميزان ذيل تحت  ـ ٦ماده " 
  .گردد  ميارمزد اخذ و به مبلغ باقيمانده مطالبات اضافهعنوان ک
  ساالنه% ٨تا يک سال با اعمال کارمزد ـ ١
  ساالنه% ١٢تا دو سال با اعمال کارمزد ـ ٢
  ساالنه% ١٦تا سه سال با اعمال کارمزد ـ ٣

شهرداري مکلف است مودياني که از دو سوم به باال مطالبات شهرداري را  ـ  تبصره
   " .د مبلغي را در صورت تقسيط يک ساله بدون کارمزد دريافت نمايدپرداخت کنن

  در پاسخ به شکايت مذکور رئيس شوراي اسالمي شهر رشت به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٢٢/٦/١٣٩٩ ـ ش/٨٠٠/٩٩شماره 

 مالي مجاز به تقسيط مطالبات با بهره نامه آيين ٣٢شهرداريها مستند به ماده   " 
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٧٣بانکي بوده و برابر ماده متداول 
مجاز به تقسيط مطالبات خود برابر )  مالي شهرداريهانامه آيين ٣٢اصالحيه ماده  (١٣٨٠

 فوق را به نفع خود ٧٣ خواهان ماده .اند دستورالعمل مصوب شوراي اسالمي شهر شده
  :در حالي کهاند  تفسير نموده

  .در اين ماده تصريحي به غيرقانوني بودن و يانسخ کارمزد تقسيط نشده استـ ١ 
ـ ٤٢٨٢رأي شماره (هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره ـ ٢ 

 هيأت ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧ ديوان عدالت اداري و ٢٨ صادره از شعبه ١٢/١/١٣٩٥
ات ساختماني صحه االدابودن عوارض ساختماني برخالف جرايم تخلف به يوم) عمومي

بنابراين تقسيط و تعويق وصول مطالبات شهرداري با اخذ کارمزد تقسيط . گذاشته است
در واقع حفظ بيت المال و رعايت صرفه و صالح اموال شهرداري که متعلق به همه 

  .باشد  ميشهروندان است
بلکه به . دشهرداريها برابر ماده قانوني فوق، الزامي به تقسيط مطالبات خود ندارنـ ٣ 

صراحت اين ماده مجاز به تقسيط مطالبات برابر دستورالعملي که به تصويب شوراي 
باشند که شهرداري رشت نيز حسب تقاضاي موديان و در راستاي   مياسالمي شهر برسد

تکريم ارباب رجوع و حل معضل آن دسته از شهروندان که توان پرداخت دفعتاً واحده 
باشند و مستند به ماده مذکور   ميواستار تقسيط مطالباتعوارض خود را نداشته و خ

خود را به شوراي اسالمي شهر رشت ارائه و شوراي شهر رشت نيز  دستورالعمل پيشنهادي
با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداري و موديان هر دو طرف قرارداد و با کارمزد 

لذا ارباب . ا مصوب نموده استتقسيط کمتر از بهره متداول بانکي، دستورالعمل مربوطه ر
رجوع در صورت مايل به تقسيط با ارائه درخواست کتبي، رضايت و موافقت خود راجهت 

نمايد و با پرداخت نقدي الزامي به پذيرش   ميتقسيط بدهي خود با پرداخت کارمزد اعالم
  .شرايط مندرج در دستورالعمل نخواهد داشت

مدني حق تعديل ديون با توجه به شاخص  قانون آيين دادرسي ٥٢٢در ماده ـ ٤ 
تورم ساالنه اعالمي از ناحيه بانک مرکزي نسبت به تمامي طلبکاران و بدهکاران به نحو 

  .گردند  مياطالق به رسميت شناخته شده است و شهرداريها نيز مشمول آن
 و اجازه ١٣٩٤ قانون رفع موانع توليد در سال ٥٩از سوي ديگر تصويب ماده  ـ ٥ 
يط با اخذ کارمزد برابر مصوبه شوراي اسالمي شهر و سقف نرخ مصوب شوراي پول و تقس

  .نمايد  مياعتبار خود شائبه غيرقانوني بودن اخذ کارمزد تقسيط را برطرف
 النهايه با عنايت به مراتب معنونه فوق و در نظر گرفتن شرايط تورمي موجود و 

ر و در راستاي حفظ بيت المال و ايجاد معضالت مالي و اقتصادي شهرداريهاي سراسر کشو
ي يکسان و برابر براي همه شهروندان از خدمات شهرداري، صدور حکم به مند بهرهشرايط 

  " . و رد شکايت شاکي مورد تمناستعنه معترضابقاء مصوبه 
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشکيل شد و پس از بحث و عدالت اداري و رؤسا 
  .بررسي بـا اکثريت آراء بـه شرح زير بـه صدور رأي مبادرت کرده است

    هيأت عموميرأي
پذير و ارتقاي  قانون رفع موانع توليد رقابت ٥٩هرچند برمبناي حکم مقرر در ماده 

 عوارض به صورت نقد شامل ، پرداخت صد درصد١٣٩٤ مصوب سال نظام مالي کشور
رسد و در پرداخت  درصد تخفيفي خواهد بود که به تصويب شوراي اسالمي شهر مي

نيز به ميزاني که به تصويب شوراي اسالمي ) قسطي و يا يکجا(عوارض به صورت نسيه 
شود؛ ولي با  رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ اضافه مي شهر مي

 شوراي اسالمي شهر ٢٤/١/١٣٩٣ ـ ش/١٨٦/٩٣ مصوبه شماره ٦اينکه ماده عنايت به 
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رشت درخصوص اخذ کارمزد از بابت قسط بندي بدهي باقيمانده قبل از تصويب قانون 
مذکور بوده و براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 

ات شوراهاي اسالمي شهر  اين هيأت، مصوب٢٦/٥/١٣٩٥ مورخ ٣٦٦ـ ٣٦٧شماره 
درخصوص دريافت کارمزد تقسيط مطالبات شهرداري که در دوره زماني قبل از تصويب 

اند، خالف  به تصويب رسيدهپذير و ارتقاي نظام مالي کشور  قانون رفع موانع توليد رقابت
 شوراي ٢٤/١/١٣٩٣ ـ ش/١٨٦/٩٣ مصوبه شماره ٦قانون اعالم شده است، لذا ماده 

هر رشت نيز برمبناي موازين فوق خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و اسالمي ش
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال اداري
  مومي ديوان عدالت اداري     هيأت ع                                                 

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٦٣٠شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٣٩٨ مصوبه سال ١٧ابطال بند «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤١
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» شوراي اسالمي شهر اردبيل

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدال   فرد يداهللا اسمعيليت اداري 
  

  ٩٩٠٠٦٣٠: رونده پشماره    ٤٤١ :ماره دادنامهش   ١١/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

 آقاي ميرحمزه سيدپور با وکالت آقاي حامد نجات بخش و خانم سکينه :يشاك
  نوري شکيب

 شوراي اسالمي ١٣٩٨صوبه سال  م١٧ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  شهر اردبيل

 آقاي حامد نجات بخش به وکالت از شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت ١٣٩٨ مصوبه سال ١٧ابطال بند 

  :تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
ماده صد، عوارض استفاده از کاربري غيرمصوب شهرداري عالوه بر جريمه کميسيون " 

بايست آن  در اين خصوص مي. را با استناد به مصوبه مورد شکايت مطالبه نموده است
از سوي ديگر . عوارضات نيز بر مبناي سال تخلف وصول شود نه سال مراجعه ارباب رجوع

نموده و نسبت به قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداري تخلفات ساختماني را مشخص 
از طرفي مبناي تعيين و مطالبه جريمه . تعيين تکليف تخلف مزبور مبادرت نموده است

به همين ترتيب، عوارض مربوط . اي زمان وقوع تخلف است تخلفات ساختماني ارزش منطقه
شود و در هر حال  هاي همان سال محاسبه و دريافت مي به هر سال برمبناي مقررات و تعرفه

. راي تعيين و اخذ عوارض منحصرا ماخذ محاسباتي همان سال عوارض خواهد بودمالک ب
االجرا در زمان وقوع تخلف محاسبه شود  مع الوصف عوارض مزبور بايد بر اساس قانون الزم

که در موضوع حاضر عوارض ساختماني طبق مقررات پس از وقوع تخلف تصويب شده و 
   " .گردد ل مصوبه مورد شکايت درخواست ميبه ابطا لذا راي .مبناي قانوني ندارد

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
 ١٣٩٨تعرفه مصوب عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري اردبيل براي اجرا در سال " 

ي از عرصه و اعياني خارج از طرح مصوب ـ در خصوص بردار بهرهعوارض  ـ ١٧ماده 
ب با توجه به اينکه رأي کميسيون ماده صد بر اخذ عوارض استفاده از کاربري غيرمصو

اساس قلع تمام يا قسمتي از بنا يا تعطيلي محل باشد، از آنجايي که گاهي استفاده خالف 
باشد و اين موضوع باعث شده و يا خواهد شد تا قلع و يا  کاربري به صورت موقتي مي

وق شهرداري عوارض در تعطيلي بنا عملي نباشد، بنابراين جهت تأمين منافع و حق و حق
غيرکاربري مجاز بابت استفاده موقت از اينگونه امالک بر مبناي رابطه و فرمول و همچنين 

  .ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد توضيحات و شرايطي که طي تبصره

K × p × c ×  عوارض ساالنه استفاده از اعياني خارج از طرح مصوب = ٥   
K × p × c ×  عوارض ساالنه استفاده از عرصه خارج از طرح مصوب = ٥   
S  =مساحت هر واحد به متر مربع  
در ساختمانهاي چند طبقه، مساحت کل طبقات يک واحد در رابطه فوق به صورت (

  .)همکف منظور و سپس ضريب طبقات براي محاسبه مبلغ نهايي اعمال خواهد شد
C  =نوع استفاده استضريب مربوط به .  

  
  ضريب C  نوع استفاده

  ٣  سنگ فروشي ـ سفره خانه ـ تجاري ـ نمايشگاه
  ٥/١  مطب پزشکان

  ١  آموزشي ـ دفتري ـ اداري
  ١  ساير موارد ـ مسکوني ـ خوابگاه ـ کارگاه ـ انبار ـ صنعتي
  ٥/٠  خياطي زنانه ـ آرايشگاه زنانه ـ هتل ـ مهمانسرا

  ٢٥/٠  روزنامه و مجالت
  
K  =ضريب طبقات به شرح ذيل:  
  

  بالکن  دوم و باالتر  اول  زير زمين  همکف  طبقه
K ٢/٠  ١  ١  ٥/٠  ٥٠/١  ضريب  

  
  .از عوارض اين بند کسر خواهد شد% ٦٠تا % ٢به ازاي هر سال : تبصره

هاي غيرمسکوني که برابر نظريه کارشناس رسمي دادگستري نسبت   ـ براي احداثي
 به شرح ٩٨ي موقت از سال تخلف تا سال بردار بهرهد، عوارض ان به سال تخلف جريمه شده

  :ذيل اخذ خواهد شد
از ما به التفاوت قيمت گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي % ٤
  ٧٢هاي تا سال  احداثي
از ما به التفاوت قيمت گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي % ٧
  ٨٤ الي ٧٣هاي از سال  احداثي

از ما به التفاوت قيمت گذاري سرقفلي سال جاري با سال احداث براي % ١٠
   به بعد٨٥هاي از سال  احداثي

شود که داراي رأي کميسيون ماده صد  اين مصوبه مشمول امالکي مي: ١تبصره 
  .بوده و يا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کميسيون ماده صد قانون شهرداري است

موضوع اين مصوبه موجب ايجاد هيچگونه حق و حقوقي پرداخت عوارض : ٢تبصره 
شود بلکه صرفاً بابت  براي مالک جهت تغيير کاربري ملک در طرحهاي توسعه شهري نمي

  .ي موقت استبردار بهره
چنانچه در آينده به هر دليل با وضع هر مقرراتي، امکان تغيير کاربري : ٣تبصره 

ستلزم پرداخت وجهي باشد يا خير هيچگونه فراهم شود اعم از اينکه انجام اين امر م
  .نخواهد داشت ارتباطي با عوارض موضوع اين مصوبه که پيش از آن پرداخت شده

هاي اساسي و غيرقابل  امالک و مستحدثاتي که ايجاد مشکالت و مزاحمت: ٤تبصره 
  .شوند و اعمال تبصره يک ماده صد ضروري است تحمل دارند مشمول اين مصوبه نمي

 ٩١ و ٩٠هاي تاريخي در خصوص همين ماده براي سالهاي  براي بافت: ٥ه تبصر
 ٩٨ تا ٩٢هاي  پذيره براي هر سال و براي سال% ٧ها يعني  طبق ضوابط تعرفه همان سال

اخذ ) ي موقتبردار بهره(طبق جدول ذيل به عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمصوب 
  .خواهد شد

  
  )متر مربع(مساحت مغازه   )براي هر سال (٩١ و ٩٠سال   )براي هر سال (٩٨ تا ٩٢سال 

  ٢٥ الي ١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٥٠٠/٢
  ٥٠ الي ٢٦  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٢٥٠/٣
   و به باال٥١  پذيره% ٧   ريال٠٠٠/٨٠٠/٣

ها،  در صورت استفاده از فضاهاي باز و فاقد احداثي ماشين شويي: ٦تبصره 
به عنوان عوارض  P.S١٠ ت تجاري و ارضي معادلبه صور... هاي خودرو و نمايشگاه

  .برداري در کاربري غيرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد بهره
برابر قانون طرح تفصيلي استفاده موقت از امالک مسکوني به عنوان مهد : ٧تبصره 

کودک، مراکز آموزشي و فرهنگي به ماده صد ارجاع نشده و عوارض اين ماده نيز اخذ 
  .نخواهد شد

باشد و صرفاً در  ـ پرداخت عوارض اين ماده دليل بر تغيير کاربري عرصه آن نمي٣
   " .برداري وصول شده است قالب عوارض بهره

  در پاسخ به شکايت شاکي رئيس شوراي اسالمي شهر اردبيل به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که٣٠/٤/١٣٩٩ـ ٤٠٣٧٢شماره 

، ١٣٩٩صوب عوارض شهرداري جهت اجرا در سال  تعرفه م١ ماده ٤ـ برابر بند ١  " 
با تصويب عوارض مقرر در اين تعرفه کليه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتداي سال 

بر اين مبنا بند مورد اعتراض شاکي به موجب تعرفه مصوب سال . باشد  لغو مي١٣٩٨
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قانوني  باطل شده و تقاضاي ابطال مجدد، بر فرض ثبوت ادعاي شاکي فاقد اثر ١٣٩٩
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٥٣ماده ) ج(لذا به استناد بند . خواهد بود

 ماده ٧ قانون آيين دادرسي مدني و بند ٨٩ از همين قانون ناظر بر ماده ١٢٢اداري و ماده 
  .باشد  همين قانون شکايت درخور رد مي٨٤

با توجه به اينکه . باشد  مي١٣٩٨ مصوب سال ١٧ـ خواسته خواهان ابطال بند ٢
 تعريف نشده است لذا به طريق ١٣٩٨اساساً چنين بندي در تعرفه عوارض مصوب سال 

بنابراين شکايت برابر قانون طرح . اولي تقاضاي ابطال آن نيز محلي از اعراب نخواهد داشت
 رد اداري درخور  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت١٧نشده و مستنداً به ماده 

  .باشد مي
نامه مالي شهرداريها، عوارض از   آيين٢٩ ماده ٢ و ١ـ مستحضريد مطابق بندهاي ٣ 

منابع درآمد شهرداريها است بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع 
از جمله مباني قانوني اين مصوبات . تخلفي در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد

، ١/٩/١٣٦١ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب ٣٥ ماده ١د توان به بن مي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦بند 

 ماده ٥ تا ٢هاي  اما جريمه مطابق تبصره.  اشاره کرد١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 
 وقوع تخلفات ساختماني است که در  قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانوني١٠٠

هاي ياد شده و بر اساس معيارهاي مقرر در آنها  چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره
شود از جمله تفاوتهاي ديگر جريمه و  بيني مي  پيش١٠٠هاي ماده  توسط کميسيون

توان به دوگانگي مراجع تعيين عوارض و جريمه، عدم وحدت مراجع حل  عوارض مي
تالفات ناشي از وضع عوارض و تعيين جريمه، مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت اخ

لذا بر خالف تصور شاکيان که مبناي طرح . ماهوي ميان عوارض و جريمه اشاره نمود
  .شکايت بوده اخذ جريمه موجب انتفاي عوارض مربوط نخواهد بود

 بر ارزش افزوده تصويب  قانون ماليات٥٠ـ به تجويز قوانين متعدد از جمله ماده ٤
برابر آراي متعدد وحدت رويه نيز تصويب عوارض نسبت به . بيني شده است عوارض پيش

برابر رأي . باشد مواردي که در قانون تصريح نشده توسط شوراي اسالمي شهر مجاز مي
 به شماره دادنامه ٩١/٩١/ع.هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پرونده هـ

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ١٦طبق بند « که مقرر نموده ٢٩/٩/١٣٩٥ـ ٢١٢
، تصويب لوايح برقراري يا ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت 
ز جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شود ا که از سوي وزارت کشور اعالم مي
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ ماده ١شهرها محسوب شده و در تبصره 

، وضع عـوارض محلي جـديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشند، با ١٣٨٧
  ».تجويز شده است رعـايت مقررات مربـوط

مجوز قانوني اقدام به احداث زيرزمين تجاري در  ـ در مانحن فيه مالک بدون اخذ ٥
 مترمربع و با ٩٨/٦٣١ باب و بالکن تجاري جمعاً به مساحت ٣ باب و همکف تجاري در ٢

يکي از ( در بر خيابان والي ١٣٧٢ باب پارکينگ تجاري بدون پروانه در سال ١٩کسري 
ني تشکيل و موضوع به بر اين مبنا پرونده تخلفات ساختما. نموده است) معابر اصلي شهر

کميسيون ماده صد ارجاع داده شده و اين کميسيون نيز نسبت به صدور حکم بر اخذ 
 ١٦/١١/١٣٩٨تاريخ صدور حکم .  ريال صادر نمود٠٠٠/٥٥٠/١٩٥جريمه به ميزان 

 سال از مزاياي ملک خالف در بهترين محل شهر به صورت جاري ٢٦بالغ بر . باشد مي
حال اعتراض به عوارض . مات شهرداري نيز منتفع گرديده استمند شده و از خد بهره

اعالم شده به رغم اعالم بطالن آن به شرح بند يک اليحه، مصداق بارز اکل مال به باطل و 
  .باشد قاعده ممنوعيت دارا شدن و استفاده ناعادالنه و ناروا مي

ي ازعرصه و بردار  ـ مواد موضوع شکايت ازتعرفه عوارض در خصوص عوارض بهره٦ 
احداث مازاد بر : اوالً. باشد اعيان في الواقع عوارض ابقاي اعياني و احداث مازاد بر تراکم مي

ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سويي موجب استفاده بيشتر از  تراکم در تضاد با طرح
گردد، در اين مواد به  خدمات شهري در هر  وجه آن و ايجاد ارزش افزوده بر ملک مي

 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب عوارض ٥٠جويز قوانين متعدد از جمله ماده ت
 ـ ٣٤/٣/١/٣٩٠٠مصوبه قانوني شماره ) ب( بند ٥برابر تبصره : ثانياً. بيني شده است پيش
در محاسبه عوارض صدور پروانه « وزارت کشور در مورد عوارض زيربنا ١٧/٢/١٣٦٩

د بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي مازا
 بر ابقاي بنا باشد، کل بنا ١٠٠ساختماني در صورتي که رأي قطعي کميسيون ماده 

و رديف مربوطه ا زجداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه ) سطح ناخالص کل بنا(
 ابالغ بخشنامه مورخ بديهي است در ساختمان هايي که قبل از. شده دريافت خواهد شد

شوند،  اند و بعداً مرتکب خالف شده يا مي  پروانه ساختماني دريافت داشته١٦/١/١٣٦٩

 مبني بر ابقـاي بنا، عـوارض صـدور ١٠٠پس از صـدور رأي قطعي کميسيون مـاده 
ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ  پروانـه
در خصوص ساختمانهاي فاقد پروانه نيز به طريق اولي اين قاعده اعمال خواهد . هد شدخوا
مندرج در بند مورد » برداري از عرصه و اعيان عوارض بهره«اطالق موجود در عبارت . شد

يک ـ تخلفي صورت گرفته و با تعيين جريمه : اعتراض مصوبه شامل فرضهاي زير است
دو ـ نظر به رأي . بني بر ابقاي بنا صادر شده است م١٠٠رأي قطعي کميسيون ماده 

 اساساً تخلفي صورت نگرفته و حکم بر ابقاي بنا صادر شده ١٠٠قطعي کميسيون ماده 
است، بنابراين وصول عوارض برابر بندهاي مورد شکايت از تعرفه عوارض موافق قانون بوده 

  .و اعتراض به آن خالي از وجاهت قانوني است
 ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ـ با توجه ٧ 
 بر عدم مغايرت عوارض با جرايم ساختماني به لحاظ تفاوت و تمايز وجود عناوين مبني

 ديوان عدالت اداري دال بر مغايرت اخذ عوارض ٢٨ شعبه ٣/٣/١٣٩٦مذکور و رأي مورخ 
ري را  مغاير قانون تشخيص داده و مابقي تغيير کاربري که صرفاً اخذ عوارض تغيير کارب

عوارض وفق قوانين بوده است، اقدام شهرداري نسبت به اخذ عوارض طبق دفترچه سال 
، ١١/٤/١٣٨٧ـ ٨٧/٢٤٣عالوه بر آراي فوق، آراي شماره . باشد  فاقد منع قانوني مي١٣٩٥
امر است  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين ٢٤/٦/١٣٨٧ـ ٤٣٢٤٣٣ و ٨٧/٤٣٤

که اخذ عوارض پس از اتخاذ تصميم کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرداري 
با توجه به استقالل و تفاوت ماهوي . در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانوني ندارد

عناوين عوارض شهرداري و جريمه تخلفات ساختماني و تبعيت اين عناوين از مقررات 
برگيرنده عوارض چ وجه دران جريمه تخلفات ساختماني به هيقانوني مربوط به خود عنو

لذا . گردد و پرداخت يکي از آن دو موجبات معافيت ديگري را فراهم نخواهد ساخت نمي
هاي مذکور نه تنها منطبق با  رويه معمول شهرداريها در اخذ هم زمان عوارض و جريمه

 موجبات تجري متخلفين و مقررات عام حاکم در اين خصوص است، بلکه عدم وصول آن
تضييع حقوق عمومي را فراهم ساخته و به منزلـه کوتـاهي در انجـام وظايف قانوني تلقي 

 صادره از هيأت تخصصي عمران، ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٧دادنامـه شماره . گردد مي
 نيز صراحتاً اعالم نموده اخذ عوارض ٣٠/٤/١٣٩٧ ـ ٩٦/٦٥٩/ع.هـ شهرسازي و اسنـاد در

  .باشد مخالف با قانون نمي) برداري از عرصه و اعيان بهره( ابقاي اعياني در خصوص
 ـ مستفاد از دادخواست شاکي اين است که اعتراض مشاراليه نسبت به عوارض ٨ 

 قانون شهرداري، در خصوص عوارض مورد ٧٧برابر ماده . باشد مورد مطالبه شهرداري مي
 نسبت به عوارض شهرداري، بدواً در مطالبه شهرداري، هرگونه اعتراض اشخاص مودي

با عنايت به اينکه در خصوص عوارض . گردد کميسيون موضوع اين ماده قانوني بررسي مي
موضوع شکايت تاکنون اعتراضي از ناحيه شاکيان به اين کميسيون واصل نشده و از سويي 

در سال توجهاً به تاريخ تصويب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 
 و عطف بماسبق نشدن اين قانون و نيز با توجه به تاريخ عوارض موضوع شکايت، ١٣٩٢

بديهي است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر اين قانون 
 اقدام ٧٧شاکيان بايستي بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کميسيون موضوع ماده 

  . " ا عنايت به مطالب مرقوم رد شکايت مورد استدعاستعلي ايحال ب. نمودند مي
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميأير

شهرداري در «:  قانون شهرداري مقرر شده است که٥٥ ماده ۲۴بر اساس بند 
هاي  مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده

مندرجات  برخالف ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتـي که
غيرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري پروانه ساختماني در منطقه 

نظر به اينکه اعطاي » .نمايد  مطرح مي۱۰۰ ماده ۱مورد را در کميسيون مقرر در تبصره 
برخالف کاربري و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال اين امر مغايـر با حکم مقرر در  مجوز
 تعرفه عوارض محلي ١٧بنابراين بند است،  قانون شهرداري ۱۰۰ و مـاده ٥٥ ماده ٢٤بند 

 که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر ١٣٩٨و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 
، برداري از عرصه و اعياني خارج از طرح مصوب است عوارض بهرهرسيده و متضمن وضع 

نون  قا٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و مستند به بند خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
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  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 
صوبه شماره  م٤١ابطال تبصره «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٢

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»٢٢/١٢/١٣٩١ش ـ /٦٠١٤/٩١/٣
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٨٤٠: رونده پشماره   ٤٤٢ :ماره دادنامهش    ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  وان عدالت اداري هيأت عمومي دي:مرجع رسيدگي
   مؤسسه خيريه انجمن حمايت زندانيان مشهد:يشاك

 ـ ش/٦٠١٤/٩١/٣ مصوبه شماره ٤١ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته
 ١٤/٦/١٣٩٥ ـ ش/١٠٦٦٢/٩٥/٤ مصوبه شماره ١ ماده ٣ و اصالحيه تبصره ٢٢/١٢/١٣٩١

  شوراي اسالمي شهر مشهد
 مصوبه شماره ٤١ تبصره ابطال شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 شوراي ١٤/٦/١٣٩٥ ماده يک مورخ ٣ و اصالحيه تبصره ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/٦٠١٤/٩١/٣
 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده اسالمي شهر مشهد

  :است که
 سازمان شهرداريهاي کشور هرگونه دخل و ١٩/٧/١٣٩٣ـ ٣٠٦٠٧نامه شماره ـ ١ "

 .داريها را در درآمد مراکز معاينه فني ممنوع اعالم کردتصرف شهر
 اخذ هرگونه مبلغي حتي با الذکر فوق سازمان ٢٠/٨/١٣٩٤ ـ ٣٦٢٧٨نامه شماره ـ ٢

  .مصوبه شوراهاي اسالمي شهرها را تخلف محسوب نمود
 مدير کل دفتر فني و امور عمراني و حمل و ٢/٣/١٣٩٦ـ  ٨٥٩٥/٤١/٥٠ـ نامه شماره ٣
  .السهم با هر عنوان ديگر را خالف قانون اعالم نمود افيک استانداري سمنان اخذ حقنقل و تر
 مدير کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به ١٤/٢/١٣٩٦ـ ٤٦٩٢نامه شماره ـ ٤

   ".  با هر عنوان ديگر نخواهند بودالسهم حقصراحت اعالم نموده شهرداريها مجاز به اخذ 
رف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان   در پي اخطار رفع نقصي که از ط

ـ ١٦٥/٧٢٧عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه شماره 
  : به طور خالصه پاسخ داده است که١٦/٥/١٣٩٩

 ٣وزارت کشور مغايرت دارد و با توجه به ماده هاي  مصوبه با دستورالعمل  " 
 و دستورالعمل ٧/٨/١٣٨٢برگ معاينه فني مصوب  اجراي نحوه انجام و صدور نامه آيين
 قانون تنظيم بخشي از ١٨ ماده ٥ و بند ٣ دستورالعمل ماده ٢١ و ماده نامه آيين ٣ماده 

مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه وجهي از طريق شوراهاي اسالمي شهرها و ساير مراجع را 
   " .غيرقانوني دانسته است

  :ه شرح زير استمورد اعتراض بهاي    متن مقرره
  :٢٢/١٢/١٣٩١ مصوبه ٤١متن تبصره  ـ   الف

شود   ميبه سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد اجازه دادهـ ٤١تبصره   " 
ي، ريز برنامههاي ستادي مراکز معاينه فني خودرو در زمينه   بخشي از هزينه تأمينبراي

 در قالب پروانه فعاليت، تشخيص هدايت، نظارت و کنترل مراکز معاينه فني، صدور مجوز
نرخ مصوب % ٣٠عوامل انساني و اجرايي و ساير امور مرتبط هاي  صالحيت، آموزش، هزينه

خصوصي و (بهاي خدمات پذيرش اوليه را از مراکز معاينه فني خودرو تحت پوشش 
ه شماره نام  تصويببا توجه به . مورد نظر دريافت نمايدهاي  براي هزينه) غيرخصوصي
 ـ ش/٤٨٩٢ هيأت وزيران و مصوبات شماره ٢٨/٧/١٣٨٩ ـ ک٤٤٨٤٢ت/١٦٨٤٠٤

 شوراي اسالمي شهر مشهد در زمينه ١٦/١١/١٣٨٥ ـ ش/٥٨٥٨/٢ و ٢٥/١٠/١٣٨٥
  . "گردد  ميدريافت بهاي خدمات از مراکز فني مکانيزه خودرو لغو

  :١٤/٦/١٣٩٥ ـ ش/١٠٦٦٢/٩٥/٤ ماده مصوبه شماره ٣متن اصالحيه تبصره  ـ   ب
  ١٤/٦/١٣٩٥ سازمان تاريخ تصويب السهم حقاصالح مصوبه اصالح : عنوان  " 

    جناب آقاي مرتضوي
    شهرداري محترم مشهد مقدس

 سازمان حمل و نقل و ترافيک از مراکز السهم حقاصالح مصوبه اصالح :   موضوع
  معاينه فني مکانيزه خودروها 

.......  
.........  

موظف است به ) سازمان حمل و نقل ترافيک(دس شهرداري مشهد مقـ ٣  تبصره 
تحت مديريت (منظور کمک به حل مشکالت زندانيان از مراکز معاينه فني شهيد مفتح 

   " . دريافت نمايدالسهم حق% ١٥) انجمن حمايت از زندانيان مشهد
  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد مقدس به موجب 

  : به طور خالصه توضيح داده است که١٩/٧/١٣٩٩ ـ ش/١١٤٧٧/٩٩/٥نامه شماره 
 :در مرکز ندارداي  بر خالف ادعاي شاکي که شهرداري هيچگونه سرمايه "
 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاينه فني توسط شهرداري ٦ـ در ماده ١

 مترمربع عرصه ٥٦/٨١٥٥بايد واگذار شود شامل يک قطعه زمين به مساحت  مي
 مترمربع ساختمان اداري و سرويس ٢٧/٣٤٧ مترمربع سالن معاينه ٧٨/١١٧٠

 تا ١٨ است که در بندهاي ١٣٩٢ـ اولين تفاهم نامه مربوط به سال ٢. بهداشتي است
تأسيسات و تجهيزات به ) مالکيت شهرداري بر( موضوع عدم واگذاري ٦ ماده ٢٠

) ١٣٩٧رداد سال قرا( آن ١٧ و ١٦انجمن را تعيين تکليف نموده و در بندهاي 
 تفاهم نامه دي ماه سال ٦ ماده ١٧ و ١٦ـ در بندهاي ٣. موضوع را تبيين نموده است

) ب( قرارداد قسمت ٦ مـاده ٢ مـوضوع مطرح گرديده در بند ١٣٩٨ تا ١٣٩٧
سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد در  تعهدات سازمان، مسئوليت و تعهد
ـ تصوير نظريه کارشناس رسمي ٤. يد قرار گرفتخصوص کيفيت تجهيزات مورد تأک

 ـ در سند ٥. شود دادگستري در خصوص قيمت گذاري مرکز معاينه فني تقديم مي
اي به تأسيسات و   دانگ عـرصه بيان شده و اشـاره٦مـالکيت مـرکز معاينه فني صرفاً 

 برون سپاري  ـ ماده يک قرارداد بيانگر نوعي٦. برداري نشده است تجهـيزات، نوع بهره
 ١١باشد به همين جهت در بند  کار توسط شهرداري به انجمن حمايت زندانيان مي

شود که انجمن حق واگذاري موضوع قرارداد به غيررا ندارد و   نيز تأکيد مي٦ماده 
ساير مواردي که در ضرورت و به علت عدم گنجايش اين برگ در زمان طرح موضوع 

   " .گردد در هيأت تخصصي شفاهاً بيان مي
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ١٨ ماده ٥به موجب بند  ـ الف
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراکز فني مجاز وظيفه  «: ١٣٨٠سال 

اجراي اين بند و  چگونگي . انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت
عاينه فني انواع خودروها و هزينه هاي م بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره زمان

هاي کشور و راه و ترابري با  وزارتخانه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پيشنهاد 
نظر به اينکه هيأت وزيران در راستاي اجراي حکم » ...تصويب هيأت وزيران خواهد بود

به تعيين  اقدام ٢٨/٧/١٣٨٩ ـ ک٤٤٨٤٢ت/١٦٨٤٠٤نامه شماره  فوق و به موجب تصويب
 ٤١نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خـودروها نموده است، بنابراين حکم مقرر در تبصره 

شوراي اسالمي شهر مشهد در خصوص  ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/٦٠١٤/٩١/٣مصوبـه شمـاره 
اخذ بخشي از بهاي خدمات مراکز معاينه فني، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢  ماده١و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال اداري

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۱۲ ماده ۱بند  براساس ـ ب
 حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلّمات شکايات، به  رسيدگي۱۳۹۲سال  مصوب

 غيردولتي عمومي مؤسسات و شهرداريها و دولتي مقررات و اماتنظ ساير و ها نامه آيين از
 مرجع صالحيت عدم يا و قانون يا شرع با مغايرت علّت به مذکور مقررات که مواردي در

 يا مقررات و قوانين اجراي در تخلّف يا اختيارات از استفاده سوء يا و تجاوز يا مربوط
 و صالحيتها جملـه از شود، مي اشخاص حقوق تضييع مـوجب وظايف انجـام از خـودداري

 ١ ماده ٣ نظر به اينکه اصالحيه تبصره .است اداري عدالت ديوان عمومي هيأت وظايف
 شوراي اسالمي شهر مشهد متضمن وضع ١٤/٦/١٣٩٥ ـ ش/١٠٦٦٢/٩٥/٤مصوبه شماره 
يالت قانون تشک ١٢ ماده ١الشمول نبوده و از مصاديق مقررات موضوع بند  قاعده آمره عام

شود، بنابراين رسيدگي به شکايت   محسوب نميو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  .شدتشخيص داده ن
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 

  مهدي دربين ـ ن قضايي ديوان عدالت اداريمعاو
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  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠١٠٩٧شماره
  بسمه تعالي

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

 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي
 ٤٨ بند ٢ابطال تبصره«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٤

جهت درج » نامه مميزي مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور شيوه
  . گردد ميدر روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي دي   فرد يداهللا اسمعيليوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٠٩٧: شماره پرونده    ٤٤٤: شماره دادنامه   ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  رحيمه شبانيـ ٢فاطمه شباني ـ ١ها   خانم:شاکيان
اجرايي  فني و نامه شيوه ٤٨ بند ٢ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

ي از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري بردار بهرهضوابط و شرايط 
 ٢/٦/١٣٩٥ ـ ٩٥/١/١٤١٠٥کشور به شماره 

 نامه شيوه ٤٨ بند ٢ابطال تبصره  شاکيان به موجب دادخواستي واحد :گردش کار
ز سازمان جنگلها، مراتع ي از مراتع کشور صادره ابردار بهرهفني و اجرايي ضوابط و شرايط 
و در جهت اند  را خواستار شده ٢/٦/١٣٩٥ ـ ٩٥/١/١٤١٠٥و آبخيزداري کشور به شماره 

  :کهاند  تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده
 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري بر خالف صريح نامه شيوه ٤٨تبصره دو بند "
 قوانين ارث که از قواعد امري و شرعي بوده قانون مدني و همچنين مخالف با ٩٥٩ماده 
توان   نميباشد که تخطي از قوانين ارث جايز نيست و سهم فردي را توسط هيچ مقامي مي

تغيير داد و يا ناديده گرفته و محروميت کلي افراد از ارث امکان پذير نيست و از طرفي 
از . باشد  مياالرث مشاع همباشد و س  مي بر خالف حقوق مکتسبه افراد جامعهنامه شيوهاين 

آنجايي که طبق قانون و با رضايت فرد با زنده متولد شدن داراي يک اعتبار حقوقي در 
طول عمر خود است مگر اينکه از طريق قانون و با رضايت خود اين حق را از خود سلب 

خيزداري آب  معاونتنامه شيوه ٤٨لذا با عنايت به مراتب فوق و اينکه تبصره دو بند . نمايد
وزارت جهاد کشاورزي بر خالف صريح قانون و شـرع و حقوق هاي  امور مراتع و بيابان

باشد تقاضاي ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص   ميمکتسبه افراد
  ."اينجانبان مورد استدعاست

اند که از جنبه شرعي   اعالم کرده٩/٧/١٣٩٩شاکيان به موجب اليحه تکميلي مورخ 
  .باشد عايي در خصوص مقرره مورد شکايت ندارند و تنها بعد قانوني موضوع مد نظر آنان مياد

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
تواند با   ميدر صورت فوت دارنده پروانه چراي دام، يکي از وراث قانوني: ٤٨بند  "

 پروانه چراي کسب وکالت محضري يا مصالحه با ساير وراث حداکثر ظرف مدت دو سال
  .دام دريافت نمايد
تواند پروانه   ميدر صورت توافق و رضايت حداقل دو سوم وراث، اداره کل: تبصره دو

  ."چرا به نام احدي از وراث صادر نمايد
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان     

  : توضيح داده است که٢٠/٦/١٣٩٩  ـ٢٦٦٩٧/٩٩/٦٠فارس به موجب اليحه شماره 
 فارس به ١٤ بخش ٣٢٦مرتع پير مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پالک " 

 نفر دامدار ذيحق در آن ٨ مميزي و تعداد ٥٢ هکتار اولين بار در سال ٨٠٠مساحت 
 نفر دامدار ٦ هکتار و تعداد ٧٧٥ با مساحت ٧٠گردد، دومين بار در سال   ميشناسايي
 به روي آن طرح مرتعداري تهيه و تصويب ٧٤گردد و در سال   ميار مميزيصالحيتد

پدر نامبردگان احدي از دامداران ذينفع در مرتع فوق بوده است، مشاراليه . گرديده است
 مميزي مراتع به نامه شيوه از فصل دوم ٤٨ فوت نموده و برابر بند ٢٧/٣/١٣٩٥در مورخ 

ورت فوت دارنده پروانه چراي دام يکي از وراث  در ص٢/٦/١٣٩٥ ـ ١٤١٠٥/١/٩٥شماره 
تواند با کسب وکالت محضري يا مصالحه با ساير وراث حداکثر ظرف مدت دو   ميقانوني

 تبصره دو اين بند قانوني که شکات تقاضاي ابطال آن. سال پروانه چراي دام دريافت نمايد
 اقل دو سـوم وراث اداره کلرا نموده اند، چنين اشعار داشته در صورت توافق و رضايت حد

در ما نحن فيه دو سوم از ورثه برابر . تواند پروانه چـرا به نام احدي از وراث صادر نمايد مي
مراد ررضايت نامه رسمي رضايت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفي مورثشان در مرتع پي

ا که مشاراليه پس از  اما از آنج.اند اعالم داشته) احدي از وراث(به آقاي غالمعلي شباني 
انقضاي مهلت دو سال از فوت مورث تقاضاي انتقال حقوق عرفي به اداره کل تقديم داشته 
 به درخواست وي ترتيب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کميسيون بند ده ارسال

 و مهلت دو هنام شيوهنظر به اينکه اکثر قريب به اتفاق دامداران از مفاد اين بند . گردد مي
اطالعي نموده و حجم  سال جهت پيگيري انتقال پروانه چراي اشخاص متوفي اظهار بي

با مضمون مشابه به کميسيون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع ها  زيادي از پرونده
ي از مراتع در دست تهيه بود، پروانه بردار بهره اصالحي فني اجرايي نامه شيوهگرديد و 

  .ابطال نگرديدنامبردگان 
 ـ ١٣٢٦١/١/٩٩ي از مراتع کشور به شماره بردار بهره فني اجرايي نامه شيوهاصالحيه 

 از فصل دوم آن چنانچه ٤٨ اخيراً به اين اداره کل ابالغ گرديده و برابر بند ١١/٥/١٣٩٩
دارنده پروانه فوت نمايد ظرف مدت دو سال از تاريخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار 

ه ساکن محل يا عضو نظام عشايري و به صورت مستمر به حرفه دامداري مشغول متوفي ک
باشند مکلفند صرفاً يک نفر از بين خود انتخاب و به اداره کل معرفي تا به همراه ساير 

 در. مرتع داران همان سامان عرفي نسبت به تهيه و انعقاد طرح مرتع داري اقدام نمايند
مطابق تبصره يک اين بند .  دام جديد امکان پذير نيستاينصورت صدور پروانه چرايغير

 نسبت به اجراي اين نامه شيوهچنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفي تا تاريخ ابالغ اين 
در صورتيکه تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از اند  بند اقدام ننموده

ق و نسبت به تقاضاي انتقال به نام يک نفر اقدام توانند با يکديگر تواف نامه مي شيوهابالغ 
در صورت عدم تـوافق و عـدم معرفي ذينفع، مـرتع بالمعارض و در اختيار اداره . نمايند

 اصالحي و نامه شيوهحاليه بـا عطف نظر به توضيحات فوق و ابالغ . کل قـرار خواهد گرفت
همسر و فرزندان  امـه رسميدر نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقـدام و قيد رضايت ن

متوفي به احدي از وراث موجبي جهت شکايت وجود نداشته و تحصيل حاصل است لذا 
  ."نمايد  ميتقاضاي رد دعوي را

 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠   هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
د و پس از بحث و  و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شعدالت اداري

  .بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
با توجه به اينکه پروانه چراي دام به عنوان مصداقي از حق انتفاع جزء ماترک 

شود و با عنايت به اينکه براساس قواعد شرعي و حقوقي مقرر  متوفي محسوب مي
بيان شده، دارايي متوفي قانون مدني  ٩٠٥ و ٨٩٣، ٨٧٠مواد درخصوص توارث که در 

به کلّيه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت، بنابراين حکم مقرر در تبصره 
نامه مميزي مراتع که براساس آن مقرر شده است که در صورت توافق   شيوه٤٨ بند ٢

تواند پروانه  خيزداري ميو رضايت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبيعي و آب
چرا به نام احدي از وراث صادر نمايد، از جهت منوط نمودن واگذاري پروانه چراي 
متوفي به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢وب سال  مصاداري

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                                            ٩٩٠٠٦٩٥شماره

  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 

 نامه  شماره ٤ابطال بند«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٥
جهت درج در روزنامه رسمي » فاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و ر١٠/٣/١٣٩٥ـ ٤٣٤٥٨

  . گردد ميبه پيوست ارسال 
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٦٩٥: شماره پرونده     ٤٤٥: شماره دادنامه     ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد کنعاني:شاکي

 ١٠/٣/١٣٩٥ ـ ٤٣٤٥٨ نامه شماره ٤ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 ـ ٤٣٤٥٨ نامه شماره ٤ابطال بند شاکي به موجب دادخواستي : گردش کار
  را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي١٠/٣/١٣٩٥

  :اعالم کرده است که
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 هيأت عمومي ديوان ٩٦/١١٩٦ کالسه ١/٨/١٣٩٧ـ ١٦٩٢به موجب دادنامه شماره "
  :عدالت اداري

اي که قاعده آمره ايجاد کند، در نامه و بخشنامهتنظيم و تهيه دستورالعمل و آيين
 قانون ٧٣صالحيت مدير کل روابط کار نيست همچنين مرجع تفسير قانون بنا به اصل 

توانند با تفسير و برداشت سي مجلس شوراي اسالمي بوده و کارمندان روابط کار نمياسا
به  بهانه تغيير ) حق اوالد(مندي شخصي، کارگران مشمول قانون کار را از دريافت عائله

 قانون ٨٧مضافاً تبصره ماده . صندوق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن، محروم نمايند
مندي ين تکليف و اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت عائلهتأمين اجتماعي، هرگونه تعي

 مندي کمک عائله. را بر عهده مراجع حل اختالف قانون کار قرار داده است) حق اوالد(
السعي بر شمـرده شده است،  قـانون کار از اجـزاي حق ٣٤در مـاده ) حق اوالد(

جا که قانون کار مصوب باشد و از آنالسعي کارگر ميبنابراين از حقوق مکتسب و حق
 ٨٦مقرر در مـاده ) حـق اوالد(مندي  مؤخر بوده، لذا مبلغ و ميزان کمک عائله١٣٦٩

است و در  را پذيرفته و مالک قرار داده) مقـدم (١٣٥٤قانون تأمين اجتماعي مصوب 
السعي و حق بنابراين حق. مقام تغيير يا معيار جديدي براي محاسبه برنيامده است

ه حسب قانون مؤخر التصويب براي جميع مشموالن قانون کار برقرار مکتسبي ک
يا حتي عدم ) تغيير صندوق(تواند به دليل تغيير مقصد واريز حق بيمه گرديده، نمي

  .پرداخت حق بيمه، زايل گردد
به علت ) حق اوالد(مندي از طرف ديگر، ايجاد تبعيض بين کارگران در دريافت عائله

  تأمينساز، بانک، نفت،مانند صندوق فوالد، آينده(ان حق بيمه صندوق واريز و ميز
باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرايش،  قانون کار مي٣٨، برخالف ماده ...)اجتماعي و

السعي يکسان و برابر عالقه و تمايل به صندوق بيمه و بازنشستگي، مستحق دريافت حق
 اجتماعي را انتخاب  تأميناز غيربازنشستگيتوان کارگراني که صندوق باشند و نميمي
  ."محروم و بي نصيب نمود) منديعائله(السعي نمايند، از بخش و قسمتي  از حقمي

  :   متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  مدير محترم اداره کل سرمايه انساني بانک ملت"

  با سالم و احترام
 در خصوص سواالت مورد ٦/٢/١٣٩٥ـ ١٨٩٢١بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 

  :رسانم  مي قانون اساسي به آگاهي٤٤استعالم مبني بر واگذاري بانک ملت بر اساس اصل 
مندي ناظر به کليه  هزينه عائله  قانون تأمين اجتماعي، کمک٨٦ـ با توجه به ماده ٤
 توجه به عدم اي تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با شدگاني است که از لحاظ بيمهبيمه

 قانون تأمين ٨٦واريز حق بيمه کارکنان آن بانک به صندوق تأمين اجتماعي، مفاد ماده 
  "مدير کل روابط کار و جبران خدمت./ اجتماعي بر کارکنان آن بانک تسري پيدا نخواهد کرد

   در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار 
  : توضيح داده است که٢٨/٤/١٣٩٩ مورخ ٧٠٠٤٢اجتماعي به موجب اليحه شماره و رفاه 

نامه موضوع شکايت در پاسخ به استعالم اداره کل سرمايه انساني بانک ملت و در " 
مقام تبيين شيوه اجراي قوانين و مقررات صادر شده است و محتوا و فحواي نامه در بر 

 قانون کار، ٢٠٣زيرا به موجب ماده . باشدع نميدارنده حکم يا تصميم خالف قانون و شر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مأمور اجراي قانون است و اعالم حکم قانون در قالب 
امري کلي و حکمي به کارگران و کارفرمايان به منظور انجام وظايف قانوني خود و در امور 

توضيح آن . اه اجتماعي قرار داردغيرترافعي، در صالحيت مجموعه وزارت تعاون، کار و رف
ـ ١٨٩٢١که اداره کل سرمايه انساني بانک ملت در استعالم ثبت شده به شماره 

 در يکي از سواالت مطرح نموده است که با توجه به اينکه کسورات بيمه و ٦/٢/١٣٩٥
گردد و هيچگونه   ميبازنشستگي پرسنل بانک به صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها واريز

 اجتماعي ندارد، آيا بانک ملزم به رعايت شرايط مقرر در ماده  تأمينرتباطي با صندوق ا
  اجتماعي و پرداخت کمک هزينه عائله مندي به کارکنان اناث خود تأمين قانون٨٦
 اعالم داشته ١٠/٣/١٣٩٥ ـ ٤٣٤٥٨ نامه شماره ٤باشد يا خير؟ اين اداره کل در بند  مي
 اجتماعي، کمک هزينه عائله مندي ناظر به کليه بيمه  تأمينن قانو٨٦با توجه به ماده «

تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واريز اي  شدگاني است که از لحاظ بيمه
  تأمين قانون٨٦ اجتماعي، مفاد ماده  تأمينحق بيمه کارکنان آن بانک به صندوق

الزم به ذکر است که قانونگذار در . »کرداجتماعي بر کارکنان آن بانک تسري پيدا نخواهد 
  تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان صندوق تأمين قانون٨٧ و ٨٦ در مواد ١٣٥٤سال 

را ) اوالد(تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عائله مندي اي  اجتمـاعي که از لحـاظ بيمه
قانون کار مصوب در .  نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته استبيني پيش
کمک عائله )  اجتماعي تأمينقانون( که به تبعيت از قانون مقدم ٣٦ به جز ماده ١٣٦٩

ماده ديگري که در خصوص شرايط . مندي را در زمره حق السعي کارگر اعالم نموده است
سکـوت قانونگذار در قانون کـار و تقـدم . پرداخت و ميزان حق اوالد باشد، وجود ندارد

لذا . باشد  مي اجتماعي مبين لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اوالدمين تأقانون
براي کارگران حکم قانوني مقرر در ) اوالد(با توجه به اين که سبب ايجاد حق عائله مندي 

تعيين   اجتماعي است، بنابراين پرداخت حق اوالد منوط به داشتن شرايط تأمينقانون
در نتيجه اولين و مهمترين شرط براي داشتن اين حق، . باشد  ميشده در قانون مزبور

بنابراين پرداخت حق . باشد  مي اجتماعي تأمين روز بيمه پردازي به صندوق٧٢٠سابقه 
 اجتماعي نباشد، موجبي جهت  تأمين سازمان تأييدکه موردها  بيمه به ساير صندوق

زيرا مالک عمل اين . استحقاق فرد به دريافت کمک عائله مندي مذکور نخواهد بود
در . باشد  مي اجتماعي تأمين قانون٨٦پرداختها بيمه بودن کارگر با رعايت مفاد ماده 

  اجتماعي و قانون کار تعلق تأميننتيجه حق عائله مندي به مشمولين همزمان  قانون
 شود،  ميديگر انجاماي  بيمههاي  گيرد و کارگري که پرداخت بيمه او در صندوق مي
بنابراين با عنايت .  اجتماعي استناد نمايد تأميند براي دريافت حق اوالد به قانونتوان نمي

 تنها ١٠/٣/١٣٩٥ ـ ٤٣٤٥٨به مراتب فوق و نظر به اينکه اين اداره کل در نامه شماره 
مقررات و مفاد قانوني مربوط به حق اوالد را بيان نموده است، لذا درخواست رد شکايت 

  ."شاکي را دارم
 با حضور معاونين ديوان ١١/٣/١٤٠٠ت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ    هيأ
 و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و عدالت اداري

  .بررسي با اکثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت کرده است
  

   هيأت عموميرأي
 هيأت عمومي ديوان ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٣٧ با توجه به مفاد دادنامه شماره: اوالً

 براي وزرا جهت تدوين و تصويب قانون اساسي ١٣٨عدالت اداري، اختيار حاصل از اصل 
از سوي ساير مقامات ... نامه، داللتي بر نفي امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه وآيين

د و از اين رو، شده به آنها نداروزارتخانه در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات تفويض
عنه خـارج از حـدود صـالحيت مديرکل روابط کار و جـبران خدمت صدور نامه معترض

با توجه به اينکه براساس مفاد دادنامه : ثانياً. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيست
 هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري، کارکنان بانک ملّت ١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٣٦٠شماره 

پرداخت حـق بيمه به صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها مشمول مقررات حتي در فرض 
مندي براساس قوانين ديگري  قانون تأمين اجتماعي هستند و در عين حال کمک هزينه عائله

 نيز قابل پرداخت است، بنابراين اطالق قانون کار ٣٤جز قانون تأمين اجتماعي و از جمله ماده 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که کارکنان اناث ١٠/٣/١٣٩٥ ـ ٤٣٤٥٨ نامه شماره ٤بند 

مندي محروم کرده، خالف قانون و  بانک ملّت را به طور مطلق از دريافت کمک هزينه عائله
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

  .      شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                        

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٣٢٣٣شماره
  يبسمه تعال

  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 
 مصوبه ٢٧ و بند ٢٢ابطال بند«:  با موضوع٤/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٢

» المي شهر اصفهان از تاريخ تصويب شوراي اس٢٩/١٠/١٣٩٨ ـ ٣٩٨٠/٩٨/٢٨شماره 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ معاون قضايي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري   مهدي دربين 
  

  ٩٩٠٣٢٣٣: شماره پرونده     ٤٧٢: شماره دادنامه    ٤/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي خوراسگانيانيرضا طغي، عليان جزي ناظريان علي آقا:يانشاک
 ٣٩٨٠/٩٨/٢٨ شماره مصوبه ٢٧ و بند ٢٢بند  ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   شهر اصفهاني اسالميشورا ٢٩/١٠/١٣٩٨ـ 
شماره  مصوبه ٢٧ و بند ٢٢بند ابطال  يان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 يب در اجرايخ تصوي را از تار شهر اصفهانياسالم يشورا ٢٩/١٠/١٣٩٨ ـ ٣٩٨٠/٩٨/٢٨
رت با ي مغاي به ادعايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ماده 
ن خواسته ييو در جهت تباند   خواستار شدهيوان عدالت اداري ديأت عموميههاي  دادنامه

  :کهاند  اعالم کرده
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  يوان عدالت ادارياست محترم دير"
  م احتراماتي تقدبا سالم و

 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠ ماده ١٦هرچند در بند 
ارات يزان عـوارض از اختين نوع و ميي، تع١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

 قانون برنامه پنجساله ١٧٤ماده )  الف( ذکر شده است، لکن طـبق بند ي اسالميشوراهـا
، ياست کليک سي، به عنوان ١٣٨٩ران مصوب سال ي اي اسالميرپنجم توسعه جمهو

 قرار داده  تأکيدمختلف موردهاي  ي را در کاربريکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان
 سبز ياز جمله قانون گسترش فضا  سبزيمرتبط با فضان يگـر در قواني ديو از سو
 نشده است و وضع بيني يشپ ي سبز شهري آن، عوارض فضايبعدهاي  هي و اصالحشهرها

. ش عوارض صدور پروانه خواهد شدي سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزايعوارض فضا
 ٥١ با اصول عنه معترضرت آشکار مصوبه يحات مذکور و با وجود مغايلذا با توجه به توض

 ٦٢ ماده ٣ دولت و تبصره ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ و ماده يقانون اساس
 قانون ١٧٤ماده ) الف(ران و بند ي اي اسالمينون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورقا

 و با توجه به ١٣٨٩ران مصوب سال ي اي اسالميبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
 ـ ٧٤٦ شماره ي از جمله رأيوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيا
 ي سبز در مصوبات شوراهايب عوارض فضاي، تصو١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٤٠٥ و ٩/٨/١٣٩٦

ص و ابطال شده ي، تشخيارات قانونير قانون و خارج از حدود اختي شهرها، مغاياسالم
 توسط يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيت مفاد آرايل عدم رعاين به دلياست و همچن

 ياداروان عدالت ي قانون د٩٢، طبق ماده ي شهر اصفهان در مصوبات بعدي اسالميشورا
ع حقوق اشخاص بر اساس يي از تضيري خارج از نوبت و به منظور جلوگيدگيجهت رس

 ي مصوبه شورا٢٧ و ٢٢، ابطال بند يوان عدالت اداري قانون د١٣ و ماده ١٢ ماده ١بند 
 تحت ٢٢ که بند ٢٩/١٠/١٣٩٨ مورخ ٣٩٨٠/٩٨/٢٨ شهر اصفهان به شماره ياسالم

 نهي تحت عنوان عوارض هز٢٧ سبز ناژوان و بند ي و توسعه فضايعنوان عوارض نگهدار
 يارات قانونيرت با قانون و خروج از حدود اختي به لحاظ مغاي سبز عمومي فضاتأمين
  ."ميينما  ميب درخواستيخ تصويب شده است را از تاريتصو

  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا
  :٢٢بند "

شنهاد شده جهت اجرا از يرضات پ در خصوص عوا٢٩/١٠/١٣٩٨مصوبه جلسه مورخ 
  :١٣٩٩ سال يابتدا

د يمصوب گرد»  سبز ناژواني و توسعه فضايعوارض نگهدار«اخذ عوارض با عنوان 
از کل عوارضات % ٢٠ و ي و تراکم مسکونيارزش افزوده تجار% ٣و مقرر شد معادل 

 ي نگهدارافت و به حساب ناژوان، جهتي دري تخلف ساختمانيداراهاي   پروندهيساختمان
  .ز شودي سبز واريو توسعه فضا

  :٢٧بند 
شنهاد شده جهت اجرا از ي در خصوص عوارضات پ٢٩/١٠/١٣٩٨مصوبه جلسه مورخ 

  :١٣٩٩ سال يابتدا
ماده صد که منجر هاي   در مورد پروندهي سبز عمومي فضا تأميننهياخذ عوارض هز
 برابر ارزش ٥ معادل شوند،  ميشه دار نسبت به پروانهي سبز ريبه کاهش سرانه فضا

  .ديافزوده تراکم، مصوب گرد
 قانون ٩٢رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شکايت و خواسته را در اجراي ماده 

  .تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کرد
ن يس و معاونير رئ با حضو٤/٣/١٤٠٠خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عمومي   ه

نده يوان عدالت و با حضور نماي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
ر به صـدور يت آراء به شرح زي با اکثـريل شد و پس از بحث و بررسيت تشکيطرف شکا

  . مبادرت کرده استيرأ
  

   هيأت عموميرأي
 مصوب سال ين عدالت ادارواي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢براساس ماده 

ت مفاد رأي هيأت عمومي ي ابطال شود، رعايأت عمومي در هيا چنانچه مصوبه«: ١٣٩٢
أت ي هير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزاميدر مصوبات بعد

 ٨٣ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويعموم
 مطرح يأت عموميکننده، در ه بينده مرجع تصوي فقط با دعوت نمان قانون ويا
 يهـا  به موجب دادنامهيوان عـدالت اداري ديأت عمومينکه هيبا توجه به ا» .دينما يم

 مصوبات ناظر بر وضع عوارض ١٤/٨/١٣٩٨ ـ ٢٤٠٥ و شماره ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٤٦شماره 

 ي اصفهان به موجب بندها شهري اسالمي سبز را ابطال کرده و شورايدرخصوص فضا
 اقدام به وضع عوارض درخصوص ٢٩/١٠/١٣٩٨ ـ ٣٩٨٠/٩٨/٢٨ مصوبه شماره ٢٧ و ٢٢
 و التيتشک قانون ٩٢و  ۸۸ ،١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به  سبز نموده، لذا مستنديفضا
ب يخ تصوي مذکور از تاريبندها ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

                                        .شوند يم ابطال
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٠٠٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 با ٨/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٥ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٧٣
 از تعرفه عوارض محلي ١/٢٧ و ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦هاي شماره  ابطال تعرفه«: موضوع

جهت درج در روزنامه رسمي »  تاريخ تصويبآباد از  شوراي اسالمي شهر نجف١٣٩٤سال 
  . گردد ميبه پيوست ارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٤٧٣ـ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ :ماره دادنامهش       ٤/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
  ٩٩٠٠٠٠٦، ٩٩٠١٢٧١، ٩٩٠١٧٢٧: رونده پشماره

  يوان عدالت اداري ديمومأت عي ه:مرجع رسيدگي
  انيخانم شکوفه سادات نورـ ٢ کل کشور يسازمان بازرسـ ١ :يانشاك

 ١/٢٧ و ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦شماره هاي   ابطال تعرفه:موضوع شکايت و خواسته
   شهر نجف آبادي اسالمي شورا١٣٩٤ سال ياز تعرفه عوارض محل
 موجب ن بازرسي کل کشور به الف ـ معاون حقوقي و نظارت همگاني سازما:گردش کار

  : اعالم کرده است که٢٩/٤/١٣٩٩ ـ ١٠٦٣٤٦/٣٠٠ت نامه شماره يشکا
، ١٠، تعرفه شماره ٨، اصالح تعرفه شماره ٦، اصالح تعرفه شماره ٥تعرفه شماره   " 

 از دفترچه عوارض سال ١/٢٧، تعرفه شماره ١/٢٥، تعرفه شماره ١٢اصالح تعرفه شماره 
 يارات شوراير با قانون و خارج از حدود اختيشهر نجف آباد مغا ي اسالمي شورا١٣٩٤
  :چرا که. باشد  مياد شدهي شهر ياسالم

 قانون اصالح موادي از قانون ٨٠تصويب اخذ عوارض با عناوين مذکور مطابق ماده :   اوالً
 ١/٣/١٣٧٥مصوب (تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و ) ا اعمال آخرين تغييرات و اصالحاتب
هاي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در جدول فوق مبني بر ابطال  دادنامه

  .مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي مختلف در موارد مشابه مويد اين امر است
د يمات شوراها نبايران تصمي اي اسالميجمهور ي قانون اساس١٠٥وفق اصل : اًي ثان

  .ن کشور باشديمخالف قوان
ر با ي شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغاي اسالمي بنا به مراتب مصوبات شورا

 ي اسالميف و انتخابات شـوراهايالت، وظاي از قـانون تشکي قانون اصالح مواد٨٠ماده 
 موصوف ي اسالميارات شوراهايود اخت و خـارج از حـدي قانون اساس١٠٥کشور و اصل 

با )  وخارج از نوبتالعاده فوقبه صورت (وان ي ديأت عموميص و ابطال آنها در هيتشخ
  " .باشد  مي مورد تقاضايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣لحاظ ماده 
 و ١/٢٥  ابطال تعرفه شمارهيان به موجب دادخواستيخانم شکوفه سادات نور ـ   ب

 شهر نجف آباد را خواستار شده ي اسالمي شورا١٣٩٤ سال ي از تعرفه عوارض محل٥ و ٨
  :ن خواسته به طور خالصه اعالم کرده است کهييو در جهت تب

 و يرمسکونينگ غي، حذف پارکيک عرصه مسکونيتفک(ت يعوارض موضوع شکا   " 
ر قانون قلمداد ي مغايلت اداروان عداي ديأت عمومي هيبه استناد آرا)  سبزيتوسعه فضا

از جمله دادنامه . ده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده استيگرد
، ١٣٩٧ در سال ٢١٥٥، شماره ١٣٩٨ در سال ١٠١، شماره ١٣٩٧ در سال ١٨٤٧شماره 
 و به استناد ماده ي قانون اساس٢٠ در خاتمه با توجه به اصل ١٣٩٦ در سال ٤٤٣شماره 

 قانون مزبور، ١٣ و با لحاظ ماده يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيانون تشک ق٩٢
 و يرمسکونينگ غي، حذف پارکيک عرصه مسکونيتفک(ابطال سه عوارض ذکر شده 

  . " ب مورد تقاضا استيخ تصوياز زمان تار)  سبزيتوسعه فضا
  :ر استي  متن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
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  )٦(اره اصالح تعرفه شم   "
  يتعرفه عوارض شهردار

  
  توضيحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض

   متر٥٠٠ زير ١٠١عوارض صدور مجوز تفکيک عرصه اراضي غيرمشمول ماده 

هر   تفکيک
  حداکثر  حداقل  مربعمتر

يک دوم گرانترين   ٣٥ P  مسکوني
  بندي منطقه  قيمت

 برابر گرانترين قيمت ١
  بندي منطقه

 برابر گرانترين قيمت ٩   ريال٠٠٠/١٦٥  ٥/٣٧ P  تجاري
  بندي منطقه

 برابر گرانترين ٢٥/٦   ريال٠٠٠/١٢٥  ٥/٢٢ P  خدماتي
  بندي قيمت منطقه

 برابر گرانترين ٢٥/٦   ريال٠٠٠/١٢٥  ١٩ P  دفتر کار
  بندي قيمت منطقه

 برابر گرانترين ٥/٢   ريال٥٠٠/٦٢  ١٥ P  کارگاهي
  بندي منطقهقيمت 

يک دوم گرانترين    ريال٠٠٠/٢٠  ٥/١٢ P  صنعتي
  بندي منطقهقيمت 

 برابر گرانترين ٢٥/١   ريال٠٠٠/٢٠  ١١ P  اداري
  بندي منطقهقيمت 

کشاورزي و 
 برابر گرانترين ٢٥/١   ريال٠٠٠/١٩  ١١ P  باغات

  بندي منطقهقيمت 
ـ  دامداري 
مرغداري 
  توليد آبزيان

P برابر گرانترين ٢٥/١   ريال٠٠٠/١٩  ١٠ 
  بندي منطقهقيمت 

 برابر گرانترين ٢٥/٦   ريال٠٠٠/١٢٥  ٢٥ P  تاالر
  بندي نطقهمقيمت 

چنانچه پالکي قبل از سال : ١تبصره 
 در نجف آباد و قبل از الحاق در ٥٨

نواحي تفکيک شده باشد طبق فرمول 
حاسبه و م% ٢٥فوق با اعمال ضريب 

الذکر در  ضريب فوق. وصول گردد
  .حداکثر نيز اعمال گردد

چنانچه پالکي مسکوني قبل : ٢تبصره 
 تفکيک شده باشد طبق ٦٦از سال 

% ٥٠فرمول فوق با اعمال ضريب 
ضريب . محاسبه و وصول گردد

  .الذکر در حداکثر نيز اعمال گردد فوق
اشخاصي که از طريق : ٣تبصره 
 آگهي ثبتي  و١٤٨ و ١٤٧مادتين 

بدون مراجعه به شهرداري سند 
اند مشمول عوارض  رسمي اخذ نموده

  .باشند  ميفوق
چنانچه ملکي هزينه تفکيک : ٤تبصره 

آن قبالً پرداخت شده باشد و مجدداً 
تفکيک نمايد هزينه تفکيک بر اساس 
  .يک دوم فرمولهاي فوق محاسبه گردد

عوارض تفکيک انبار در طبقه : ٥تبصره 
  .کدوم تجاري محاسبه شودهمکف ي
اراضي داراي مساحت بيشتر : ٦تبصره 

 متر مربع بر اساس تبصره سه ٥٠٠از 
  .گردد  محاسبه مي١٠١ماده 

در موقع مراجعه مالک : تفکيک عرصه
جهت صدور تسويه حساب و يا 

هاي مشاعي و يا  محصور شدن زمين
  .هرگونه اقدام عمراني دريافت گردد

 قانون ٧١اده  م١٦بند  :منشاء قانوني
 ٥٠ ماده ١موسوم به شوراها و تبصره 
  قانون ماليات بر ارزش افزوده

  
  )٨(اصالح تعرفه شماره 
  يتعرفه عوارض شهردار

  
عوارض عدم امکان تأمين پارکينگ   نوع عوارض

  توضيحات  هاي ساختماني هنگام صدور پروانه

  N × ٢٥ × P × ١٥٠  ٢ و ١مسکوني منطقه 
  N × ٢٥ × P × ١٠٠  ٢ و ١غير مسکوني منطقه 

  N × ٢٥ × P × ١٥٠  ٢مسکوني منطقه 
  N × ٢٥ × P × ٢٠٠  ٣ منطقه غير مسکوني

  N × ٢٥ × P × ١٤٠  ٥ و ٤مسکوني منطقه 
  N × ٢٥ × P × ١٢٠  ٥ و ٤غير مسکوني منطقه 

  .باشد  ريال مي٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠حداکثر قيمت يک واحد تأمين پارکينگ تجاري مبلغ : ١تبصره 
  .باشد  ريال مي٠٠٠/٠٠٠/١٥٠ـ حداکثر قيمت يک واحد تأمين پارکينگ مسکوني مبلغ ٢
  .باشد  مي ريال٠٠٠/٠٠٠/٣٠ـ حداقل قيمت يک واحد تأمين پارکينگ مسکوني مبلغ ٣
  .باشد  مي ريال٠٠٠/٠٠٠/٦٠ـ حداقل قيمت يک واحد تأمين پارکينگ مسکوني مبلغ ٤

  بيني شده در طرح تفصيلي حذف پارکينگ عموماً ممنوع يم باشد مگر در موارد پيش
 متر و بيشتر ٤٥ بر خيابان سريع السير به عرض ـ ساختمان در١:  ـ بند طبق طرح٥

  .قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
 متر و بيشتر واقع ٢٠ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢

  .شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
ه پارکينگ مستلزم قطع درختهاي ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود ب٣

  .کهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است
ـ ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور ٤

  .اتومبيل نباشد
که از نظر فني نتوان در .  ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان بصورتي باشد٥

  .ت احداث پارکينگ نمودسطح طبقا
 قانون شهرداري داراي رأي کميسيون ١٠٠ ماده ٥امالکي که بر اساس تبصره : ٥تبصره 
باشند و اخذ هرگونه وجه  باشند مشمول اين تعرفه نمي  مي مبني بر جريمه١٠٠ماده 

  .ديگر فاقد وجاهت قانوني است
P : بندي منطقهقيمت             N : فضاي گردش: ٢٥          تعداد کسري پارکينگ  

هاي  ساختمان: ١تبصره 
تجاري، مسکوني، اداري 

 ٥٨که قبل از سال ... و
ي اند و دارا احداث شده

 کسري پارکينگ
باشند مشمول عوارض  مي

  .باشند فوق نمي
ساختماني : ٢تبصره 

تجاري که قبالً عوارض 
کسر پارکينگ پرداخت 

اند و تقاضاي  نموده
معادل . بازسازي دارند

تعداد پارکينگ پرداختي، 
عوارض تأمين پارکينگ 

  .شود محاسبه نمي
چنانچه حسب : ٣تبصره 

 ٥مصوبه کميسيون ماده 
غيير کاربري شده پالکي ت

باشد و نوع تجاري 
مشخص نشده باشد بر 

 محاسبه ٢اساس ت
  .گردد
 ماده ١٦بند  :منشاء قانوني

 قانون موسوم به ٧١
 ماده ١شوراها و تبصره 

 قانون ماليات بر ارزش ٥٠
  افزوده

  ) ١٠(تعرفه شماره  
    يتعرفه عوارض شهردار

ماخذ و نحوه   نوع عوارض
  توضيحات      محاسبه عوارض

عوارض زير حد 
نصاب مسکوني، 
  ....تجاري، باغات و

  حداکثر  حداقل  نحوه محاسبه

 p×s×١٠  باغات
 گرانترين ١٢/٠

قيمت 
  بندي منطقه

 گرانترين ٢٥/١
قيمت 
  بندي منطقه

  p×s×١٨  غير باغات
 گرانترين ٤/٠

قيمت 
  بندي منطقه

 گرانترين ٢٥/١
قيمت 
  بندي منطقه

عوارض فوق مشمول باغات : ١تبصره 
تفکيک شده و ساختمانهاي احداث 

 در نجف اباد و ٥٨شده قبل از سال 
 .باشد قبل از الحاق در نواحي نمي

باغاتي که در محدوده شهر از : ٢تبصره 
 و يا به صورت فيزيکي ١٤٧طريق ماده 

  .باشد تقسيم گرديد مالک محاسبه مي
 قانون ٧١ ماده ١٦بند  :منشاء قانوني

 ٥٠ ماده ١موسوم به شوراها و تبصره 
  قانون ماليات بر ارزش افزوده

  
    ) ١٢(اصالح تعرفه شماره 
  يتعرفه عوارض شهردار

  
  توضيحات  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض
     :تمديد پروانه

باشد که در صورت مراجعه در  هاي ساختماني در مرحله اول داراي سه سال اعتبار مي کليه پروانه
 تمديد  مرحله هر مرحله يک سال٢مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمديد طي 

در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط ما به التفاوت عوارض پذيره يا . گردد مي
  .گردد زيربنا وصول و پروانه تمديد مي

چنانچه مالکي پروانه ساختماني اخذ و در مدت پنچ سال عمليات ساختماني آن به پايان : ١بند 
 سال صادر ٣تفاوت عوارض اخذ و پروانه جديد براي مدت نرسيده باشد پروانه ابطال و مجدداً ما به ال

  )گردد عوارض تفکيک، کاربري، پارکينگ، تراکم ارتفاع مشمول نمي. (گردد مي
  .به هنگام صدور پايان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند يک محاسبه و دريافت گردد: ٢بند 
 صرفاً عوارض تأخير در نماسازي معادل در صورتيکه ساختماني صرفاً نماسازي باقيمانده باشد: ٣بند 
  .باشد عوارض زيربناي مالک عمل شهرداري در زمان مراجعه جهت تمديد پروانه ساختماني مي% ١٠

شاء من
 ١٦بند  :قانوني
 قانون ٧١ماده 

موسوم به شوراها 
 ماده ١و تبصره 

 قانون ماليات ٥٠
  بر ارزش افزوده

   
              ) ٢٥(تعرفه شماره 

  يتعرفه عوارض شهردار
  
نوع 
  عوارض

مأخذ و نحوه 
  توضيحات  محاسبه عوارض

فضاي 
  سبز

عوارض فضاي سبز 
رض عوا% ٥معادل 

زيربنا و پذيره و نيم 
  درصد تراکم متعلقه

اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر 
پروانه ساختماني تبديل و يا احداث شده و طبق آراء کميسيونهاي ماده صد حکم ابقاء 

  .باشد يگردد براي يک مرتبه براي هر ملک قابل وصول م آنها صادر مي
 قانون ماليات ٥٠ ماده ١ قانون موسوم به شوراها و تبصره ٧١ ماده ١٦بند  :منشاء قانوني

  بر ارزش افزوده

  ت پرسنل از پرداخت عوارضي در خصوص معاف٢٧/١تعرفه شماره 
  ي مهندس منتظريجناب آقا

  شهردار محترم نجف آباد
نامه تخفيفات پرسنلي  وضوع آيين م١٦/١٢/١٣٩٥ـ  ٨٠٦٦٣/٩٥احتراماً، عطف به نامه شماره 

ـتاد و نهمين ١شهرداري و سازمانهاي وابسته، بدين وسيله رونوشت بند   مصـوبه دويست و هش
الم مي   رئيس شوراي اسالمي شهر نجف آباد .گردد جلسه شوراي اسـالمي شهر به شرح زير اـع

  :١  رونوشت بند 
 ١٦/١٢/١٣٩٥ـ  ٤١٥٨/٩٥ه به شمار( شهرداري ١٦/١٢/١٣٩٥ـ٨٠٦٦٣/٩٥نامه شماره 

 ٢٧با عنايت به اينکه شهرداري نجف آباد در نظر دارد در اجراي تعرفه ) دبيرخانه شوراي اسالمي شهر
نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي   آيين٤٤دفترچه عوارض محلي و همچنين در راستاي ماده 

نان و بازنشستگان نسبت به  با موضوع ايجاد تسهيالت رفاه براي کارک١٤/١٢/١٣٨١کشور مصوب 
  :ارائه تسهيالت در قالب اعمال تخفيف بدهي ساختماني، به شرح ذيل اقدام نمايد

  :آباد شرايط کلي اعطاي تسهيالت تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري نجف
 و يماني پي، وابسته اعم از رسمي و سازمانهايپرسنل شاغل در شهردار) الف
هاي  يال بابت بدهي ر٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ سال سابقه کار مستمر مبلغ ٣  با حداقليقرارداد
هاي  يال بابت بدهي ر٠٠٠/٠٠٠/٥٠ا مبلغ ي و يت سند رسمي با مدرک مالکيساختمان
  )يقولنامه ا (يت عادي با مدرک مالکيساختمان
ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/٦٠ وابسته تا سقف ي و سازمانهايپرسنل بازنشسته شهردار) ب
ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/٣٠ا مبلغ ي و يت سند رسميساختمان با مدرک فعالهاي  يبابت بده
  )قولنامه (يت عادي با مدرک مالکيساختمانهاي  يبابت بده
ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/٧٠ سال سابقه کار مستمر مبلغ ٢ با حداقل يپرسنل شرکت) ج
ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/٣٥ا مبلغ ي و يت سند رسمي با مدرک مالکيساختمانهاي  يبابت بده

  )قولنامه (يت عادي با مدرک مالکيساختمانهاي  يبدهبابت 
  .شان باشديا همسر ايست صرفاً به نام پرسنل و يبا  ميتيمدارک مالک) د
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 آنان ثبت يک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلي به هر يف اهدائيتخف) هـ
  .ک بار تعلق خواهد گرفتي يا دوران بازنشستگيو تنها در طول خدمت و 

 از آن مانع استفاده ي محسوب و برخورداريالت پرسنلي فوق تسهيف اهدائي تخف)و
  .گردد  نمير شهرونداني به سايفات جارين از تخفيمشمول

  .باشد ي مي و اداريا معاون ماليار شهردار و يفات در اختيدستور تخف) ي
  " . رسيدمطرح که پس از بحث و بررسي مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب

حه ي شهر نجف آباد به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئي  در پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٢/٧/١٣٩٩ ـ ١٩٥٨/٩٩شماره 

ـ برخالف اظهارات سازمان بازرسي مصوبات مورد نظر آن سازمان تماماً منطبق با ١  " 
يب گرديده و از هر حيث منطبق با قانون و با رعايت حدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهر تصو

باشد در اين ارتباط همان گونه که مستحضريد بنا بر تصريح قانونگذار در قوانين متعدد از  قانون مي
 ١٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ٥٠ ماده ١ قانون شهرداريها، تبصره ٥٥ ماده ٢٦جمله بند 

ت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  و تبصره آن از قانون تشکيال٨٥ و ماده ٨٠ماده 
انتخاب شهرداران، از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر تصويب عوارض برقراري يا لغو عوارض 
شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنهاست، بر اين اساس کوچکترين ترديد و ابهامي در خصوص 

ت مربوطه با موضوع وصول عوارض صالحيت شوراهاي اسالمي شهرها در خصوص تصويب مصوبا
باشد مصوبات مورد نظر  متعلقه وجود نداشته و ايرادي از اين جهت به مصوبات مذکور وارد نمي

هاي صحيح محل  کليه مراحل قانوني خود را منطبق با قانون طي نموده و اکنون به صورت مقرره
د و اشکال باقيمانده که در توضيح باشد و تاکنون نيز مصون از هرگونه ايرا استناد و مورد عمل مي

  :رساند بيشتر مراتب ذيل را به استحضار مي
 اصالحي قانون ١٠١دارد ماده   معروض مي١٠ و ٦، ٥هاي شماره  ـ در ارتباط با تعرفه٢ 

 مترمربع را به آن تصريح ٥٠٠شهرداريها صرفاً قدرالسهم قانوني مخصوص اراضي بيش از 
اي قانوني شوراهاي اسالمي شهر عدم تعيين تکليف در خصوص ه نموده و با توجه به صالحيت

 متر مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم در ارتباط با آنها در شوراهاي اسالمي ٥٠٠اراضي کمتر از 
 اصالحي قانون ١٠١ ماده ٤باشد که مويد اين موضوع بخش پاياني تبصره  شهرها نمي

در مواردي که امکان تأمين انواع «ته طي آن باشد که بنا بر تصريح صورت گرف شهرداريها مي
تواند باتصويب  سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، شهرداري مي

عالوه بر آن که توجه » شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت کند
که تاريخ تصويب مصوبات شوراي نمايد  رياست ديوان عدالت اداري را به اينکه جلب مي

 قانون ١٠١ و اصالح ماده ١٣٩٠اسالمي شهر نجف آباد در اين خصوص مربوط به قبل از سال 
فرماييد تصويب آن به هيچ روي  شهرداريها بوده و بر اين اساس همان گونه که مالحظه مي

وان عوارض  دفترچه عوارض محلي با عن٨تعارضي با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره 
 قانون شهرداريها ١٠٠ ماده ٥رساند آنچه به موجب تبصره  تأمين پارکينگ به استحضار مي

باشد در صورتي که وضع عوارض  راجع به آن تعيين تکليف گرديده صرفاً مربوط به جريمه مي
مورد اشاره به معني دستور به اخذ مجدد جريمه نبوده و در  واقع وضع جريمه مضاعف تلقين 

هاي ناشي از کسري پارکينگ به شهر و  گردد بلکه عوارضي است که جهت تأمين هزينه مي
در . گردد اجتماع و با رعـايت صالحيتهاي شـوراي اسالمي شهر مصوب و اقدام به اخذ آن مي

 با موضوع عوارض تمديد پروانه به استحضار ١٢ادامـه و در خصوص اصالح تعرفه شماره 
 ماده ٢مي شهر در اين خصوص داراي تفاوت موضوعي با تبصره رساند مصوبه شراي اسال مي
بيني شده در قانون   قانون نوسازي و عمران شهري داشته مضافاً بر آن که عوارض پيش٢٩

 نيز که ميزان ٢٩ ماده ٢نوسازي و عمران شهري نوعاً منسوخ شده و بر اين اساس تبصره 
ي شده است عالوه بر آن که بديهي است عوارض را به عوارض قبلي ارجاع داده منسوخ ضمن

در صورتي که شهرداري جهت تمديد پروانه اقدامات و خدمات محدودي ارائه دهد از جمله 
عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آنها ... بازديد مامورين شهرسازي و بررسي مجدد سوابق و

دارد ذکر  نيز معروض مي به عنوان عوارض فضاي سبز ١/٢٥گردد در خصوص تعرفه  تعلق مي
عوارض در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مانع صالحيتهاي شورا در خصوص وضع عوارض 

هاي شوراهاي اسالمي در خصوص وضع عوارض در قانون  نبوده چنان که مباني و صالحيت
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور وانتخاب شهرداران و قانون ماليات بر 

مشخص گرديد مضافاً بر آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون ...  افزوده وارزش
مجوز اشجار و چگونگي صدور پروانه و يا غرس اشجار جايگزين ورود نموده حال آن که مصوبه 
شوراي اسالمي شهر در خصوص وضع عوارض فضاي سبز در بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا 

 احداث شده و طبق رأي کميسيون ماده صد رأي به ابقاء بنا صادر گرديده وضع مازاد بر پروانه
بيني و وضع تسهيالتي در خصوص  شده و مغايرتي با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پيش
دارد وضع اين   نيز معروض مي١/٢٧پرسنل شاغل در شهرداري نجف آباد موضوع تعرفه شماره 

 اختيارات و صالحيتهاي شوراهاي اسالمي شهر و مقررات موجود در اين مصوبه نيز با توجه به
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٨٠خصوص از جمله به موجب بندهاي مختلف ماده 

مبني بر صالحيت شورا در تصويب و نظارت بر (شوراهاي اسالمي کشور و انتخابات شهرداران 
هاي اين شورا بوده  و مصون از هرگونه ايراد  الحيتداخل در وظايف و ص) امور مالي شهرداريها

عليهذا با توجه به مراتب فوق و رعايت قانون در اتخاذ تصميمات و مصوبات . باشد و خدشه مي
  ."مورد اشاره استدعاي اتخاذ تصميم شايسته در تأييد و ابرام آنها را دارد

ت و آيين دادرسي ديوان  قانون تشکيال٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٤عدالت اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده 

 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢اداري مصوب سال 
کيک  عوارض تف٢٧/٨/١٣٩٩ـ ١١٤١ و ١١٤٢شودو هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي

 شوراي اسالمي شهر نجف آباد را قابل ابطال ١٣٩٤ سال ٥عرصه مسکوني از تعرفه شماره 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس . تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 ي از تعرفه عوارض محل١/٢٧ و ١/٢٥، ١٢، ١٠، ٨، ٦شماره هاي   به تعرفهيدگي رس

  . قرار گرفتيأت عمومي شهر نجف آباد در دستورکار هي اسالمي شورا١٣٩٤سال 
ن يس و معاوني با حضور رئ٤/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي   ه

س از ل شد و پيوان 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

 از جمله يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد هينکه در آرايبا توجه به ا. الف
ک در تمام اشکال ي تفکيأت، وضع عوارض براين هي ا١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥دادنامه شماره 

ص و ي تشخيار قانونير قانون و خـارج از حـدود اختي شهر مغايم اساليآن توسط شوراها
 شهر ي شهردار١٣٩٤سال   از تعرفه عوارض٦ن تعرفه شماره يشده است، بنابرا ابطال

 ١٠١مشمول ماده ي غيرک عرصه اراضينجف آباد که با عنوان  عوارض صدور مجوز تفک
ه، خالف قانون و خارج از دي شهر نجف آباد رسي اسالميب شوراي متر به تصو٥٠٠ر يز

 نييآ و التيتشک قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به ار است و مستنديحدود اخت
  .شود يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
 دادنامه جمله از اداري عدالت ديوان عمومي هيأت متعدد آراي در اينکه به توجه با .ب
 توسط تفکيک نصاب حد کسري براي عوارض وضع هيأت، اين ٥/١٠/١٣٩٦ـ  ١٠٠٦ شماره

 و است شده ابطال و تشخيص اختيار حدود از خارج و قانون با مغاير شهر اسالمي شوراهاي
 اجراي به مکلّف شهرداريها ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي تأسيس قانون ٧ ماده مطابق

 هستند، مذکور قانون ٢ ماده مقررات برمبناي ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات
شهرداري نجف آباد که با عنوان عوارض زير  ١٣٩٤ سال عوارض تعرفه ١٠ شماره تعرفه بنابراين

حدنصاب مسکوني، تجاري، باغات و غيرباغات به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف 
 و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به ندو مست قانون و خارج از حدود اختيار است

  .شود مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين
 ،۱۳۴۷ سال مصوب شهري عمران و نوسازي قانون ۲۹ ماده ۲ تبصره در قانونگذار. ج
 و کرده ينيب شيپ يساختمان يها پروانه ديتمد عوارض اخذ و نييتع يرا برا يخاص روش
 ساختمان پروانه ديتمد عوارض وضع يادار عدالت وانيد يعموم أتيه متعدد يآرا در

 شده ابطال و صيتشخ ارياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهر ياسالم يتوسط شوراها
 نجف آباد با ي شهردار١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ١٢ن اصالح تعرفه شماره يبنابرا. است

ده، خالف قانون و ين شهر رسي اي اسالميب شورايد پروانه که به تصويرض تمدعنوان عوا
 و التيتشک قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند ار استياز حدود اخت خارج

  .شود يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايشک قانون ت۸۰ ماده ۱۶هرچند در بند . د

ارات يزان عوارض از اختين نرخ و ميي، تع۱۳۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
 قانون برنامه ۱۷۴مـاده ) الف(ذکر شده است، لکن طبق بند شهر  ي اسالميشوراها

است يک سي، بـه عنوان ۱۳۸۹ران مصوب سال ي اي اسالميپنجساله پنجم توسعه جمهور
 قرار  تأکيد مختلف مورديهاي در کاربري، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانيکلّ

 سبز ي سبز از جمله قانون گسترش فضاين مرتبط با فضايگر در قواني دي و از سوگرفته
.  نشده استينيب شي پي سبز شهري آن، عوارض فضاي بعديها هيشهرها و اصالح

 نجف آباد که با عنوان ي شهردار١٣٩٤تعرفه عوارض سال  از ١/٢٥ن تعرفه شماره يبنابرا
ده، خالف قانون و خارج ي شهر نجف آباد رسي اسالميب شوراي سبز به تصويعوارض فضا
 نييآ و التيتشک قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند ار استياز حدود اخت

  .شود يم ب ابطاليخ تصوياز تار ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
ران بر رفع ي اي اسالمي جمهوري اصل سوم قانون اساس٩نکه در بند يت به ايبا عنا. و

 ي تأکيد و معنوي ماديها نهي همه در تمام زميجاد امکانات عـادالنه برايضات ناروا و ايتبع
، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠ ماده ٣شده و به موجب تبصره 

ا وجوه به يت از پرداخت عوارض يا معافيف ي تخفين و مقررات مربوط به اعطايقوان
شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده است و با لحاظ اين امر که در آراي متعدد هيأت عمومي 

 ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٦ و شماره ٤/٧/١٣٩٧ـ ٦٢٧هاي شماره  ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه
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ت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از اعطاي تخفيف و يا معافي
 ١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ١/٢٧شده است، بنابراين تعرفه شماره  حدود اختيار دانسته

شهرداري نجف آباد که درخصوص اعطاي تسهيالت تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته 
ده، خالف قانون و خارج از حدود شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر نجف آباد وضع ش

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند اختيار است
  .شود مي از تاريخ تصويب ابطال ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله . هـ 
 وضع عوارض براي ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و شماره ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠ الي ٩٧اي شماره ه دادنامه

کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود 
ه شماره   ١٣٩٤ از تعرفه عـوارض سال ٨اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرـف

هاي   عـوارض عـدم امکان تأمين پارکينگ هنگام صدور پروانهشهرداري نجف آباد با عنوان
که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از ) غير مسکوني(ساختماني 

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸  و١٣مواد  و ۱۲ ماده ۱ بند به و مستند حدود اختيار است
  .شود مي  تاريخ تصويب ابطالاز ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٦٩٤شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
ـ ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره «:  با موضوع٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٠

»  مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي١٠/١٢/١٣٩٣
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٦٩٤: شماره پرونده     ٤٨٠: شماره دادنامه     ٨/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يد کنعاني سعي آقا:شاکي
رکل ي مد١٠/١٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٨٦٦ه  ابطال نامه شمار:موضوع شکايت و خواسته

  يروابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 ـ ٢٣٢٨٦٦ابطال نامه شماره  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 را يرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مد١٠/١٢/١٣٩٣
  :م کرده است کهن خواسته اعالييخواستار شده و در جهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير "
  با سالم و احترام

 قانون کار با شخصيت مستقل از وزارت کار ١٦٠ و ١٥٧ـ مراجع حل اختالف وفق مواد ١
 قانون يادشده، ١٦٤ها مطابق با ماده  اند و هرگونه امر و نهي، دخالت و تغيير در رويه هيأت ايجاد شده

 هيأت عمومي ديوان ١/٨/٩٧ـ ١٦٩٢اي عالي کار بوده و براساس رأي شماره صرفاً در صالحيت شور
اي که قاعده امره ايجاد کند در  نامه و بخشنامه عدالت اداري تهيه و تنظيم دستورالعمل و آيين

صالحيت مديرکل روابط کار نيست، لذا هيچ محمل قانون براي تعيين تکليف از جانب کارمندان 
   .شود تا به اتکاي آن، وحدت رويه و قاعده الزام آور انشاء کنند يروابط کار مشاهده نم

چ ارزش و يل، هي به اصي است که ابالغ رأين معنيد اي مفعنه معترضبخشنامه ـ ٢
ت کارگر و کارفرما، ينده ابالغ نشود، وضعيل و نماي به وکي که رأي نداشته و مادامياعتبار

ف و نامشخص است، چراکه ي، بالتکليخواه و مواعد فرجام يت رأيمهلت اعتراض، قطع
 قانون کار ١٥٩ که ماده يشناسد، در حال  نميتيل را به رسمي ابالغ شده به اصيرأ

ن امر ي قائل نشده و اطالق دارد لکن بخشنامه مذکور ايصيدرخصوص ابالغ، استثنا و تخص
ن مخدوش ينهمچ. ر ماده مذکور استي مغاعنه معترضلذا بخشنامه . د نموده استيرا مق

ز در ي کار نين دادرسيي آ٨ آنها با ماده ي از اجرايريت آرا و طبعاً جلوگيساختن قطع
م که يابي  مي کار درين دادرسيي آ٣٩ ماده يانيمضافاً با دقت در فراز پا. باشد  ميرتيمغا

به ابالغ ) به مثابه و مشابه(ز شده که در حکم يرفته و تجوين جهت پذينده از ايابالغ به نما
   . اعتبار استيل داراي ابالغ به اصيق اولين به طريبنابرا. باشد  ميلياص

ا افراد ثالث ي يني از پرسنل و کارگزيان احدينکه اغلب کارفرمايصرف نظر از اـ ٣
 به مشخصات و اقامتگاه آنان ي نموده و اساساً دسترسينده معرفيمطلع را به عنوان نما

ار ي رغم تام االختينده علينکه نماي و با قطع نظر از اردي صورت گيست تا ابالغيمتصور ن
ن اساس صحت ي را ندارد و برايدگي و ادامه رسيدنظرخواهيبودن، حق اعتراض و تجد

وان عدالت يأت حل اختالف و دي که در مرجع باالتر مانند هيندگانين نمايابالغ به چن
 کار بر اصل ين دادرسييد است، لکن در مقدمه و صدر آي ندارند محل تردي سمتيادار

حال اگر .  کار حاکم استي بر دعاويفاتيرتشري شده، لذا اصل غ تأکيد بودنيفاتيرتشريغ
ندگان پرونده هم ابالغ يد به تک تک نمايل، باي به اصي رغم ابالغ واقعيم که عليشرط کن

 ديست، خود باعث تجدي متصور نيچ اقداميجه همه ابالغات واصل نشده هيشود و تا نت
  ."نت استي بودن در مبايفاتيرتشري خواهد شد و با اصل غيمداوم اوقات و اطاله دادرس
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

   استان البرزير کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعيمد "
  با سالم و احترام

  :رسانم ي مي به آگاه١٩/٨/١٣٩٣ـ ١٢٦٤٤بازگشت به نامه شماره 
 به نماينده در جريان رسيدگي هنگامي که نماينده معرفي شده باشد مورد موضوع ابالغ

 آيين دادرسي کار مقرر ٣٩صرف نظر از اين که ابتداي ماده . بررسي مجدد و دقيق قرارگرفت
شود و اين موضوع  درصورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابالغ مي: دارد مي

باشد؛ از  ره کل به معني الزام آيين دادرسي کار به ابالغ به نماينده ميبرخالف برداشت آن ادا
نظر جريان دادرسي نيز بهتر است زماني که نماينده معرفي شده است اوراق دعوا به نماينده 

 آيين دادرسي کار ٣٩شود که برابر با ماده  به هرحال از نظر وحدت رويه اعالم مي. ابالغ شود
ها از جمله ابالغ دادنامه بايد به نماينده صورت  شود، تمام ابالغ معرفي ميدرصورتي که نماينده 

بنابراين خواهشمندم دستور . پذيرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعيت آرا محقق نخواهد شد
فرماييد به منظور جلوگيري از مشکالت بعدي آموزش الزم در اين خصوص به مأمورين ابالغ 

  "ـ مدير کل روابط کار و جبران خدمت.  اداره کل اعالم نمايندداده شده و نتيجه را به اين
 به ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعير کل حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

 اداره ٦/٥/١٣٩٩ ـ ٧٧٥٤٦ر نامه شماره ي، تصو٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٩٢٤٣حه شماره يموجب ال
  :ح داده است کهيتوضکل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خالصه 

  با سالم و احترام" 
ـ اداره کل در راستاي ايفاي وظايف قانوني و نظارتي خود از طريق مکاتبات رسمي و ١

ليکن . نمايد اداري قواعد کلي قانوني و نظرات کارشناسي را به ادارات و مراجع مربوط اعالم مي
ي مراجع حل اختالف کار محسوب اعمال اين نظارت به منزله نفوذ و يا سلب اختيار از اعضا

عنه  نامه معترض. شود، بلکه ناظر بر حسن انجام وظيفه در چهارچوب مقررات قانوني است نمي
در پاسخ به استعالم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان البرز صادر شده و در بردارنده 

يچ گونه وضع ضـابطه يا باشد و در نامه مذکور ه حکم يا تصميم خالف قانون و شرع نمي
  .مقررات به منظور تبعيت مراجع حل اختالف ارائه نگرديده است تفـسير جديد از

 و ٣٤برابر مواد . رسد ـ مخاطب ابالغ، شخصي است که موضوع ابالغ به آگاهي وي مي٢
 آيين دادرسي کار، حسب مورد مخاطب ابالغ يکي از طرفين دعوا يا هردو طرف دعوا ١٠٥

گيرد ليکن درصورت  يهي است که علي االصول ابالغ به شخص اصيل صورت ميبد. هستند
شود و ابالغ به نماينده در حکم ابالغ  معرفي نماينده اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابالغ مي

مگر اينکه عليرغم ابالغ به اصيل نماينده در جلسه . شود طبق قواعد حقوقي به نماينده ابالغ مي
فلسفه اين امر جلوگيري از اقدامات متناقض از . شده و به دفاع از دعوا بپردازددادرسي حاضر 

  .باشد سوي وکال و موکلين و در نتيجه پيچيده شدن رسيدگي در مراجع و محاکم مي
 شده است ي معرفيدگي حضور در جلسه رسينده صرفاً براي که نمايدرحالتـ ٣

 به همان آدرس اعالم يکند و اوراق دعو مي ندايت پينده موضوعياصوالً بحث ابالغ به نما
 مصداق ي شاکيلذا فرض مطرح شده از سو. گردد  ميل ابالغيشده در دادخواست و به اص

. گردد  نمي وارديدگيان رسي به جرين موارد خللي کار نبوده و در اين دادرسيي آ٣٩ماده 
 تمام ينده براينماابد که ي  مي مصداقي کار در مواردين دادرسيي آ٣٩در هرحال ماده 

  ." گردديدنظر معرفيا تجدي ي در مرحله بدويان دادرسيجر
ن يس و معاوني با حضور رئ٨/٣/١٤٠٠خ 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 استيصـدور رأر به يت آراء به شرح زي با اکثـريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 وزير تعاون، کار و ٧/١١/١٣٩١نامه آيين دادرسي کار مصوب   آيين٣٩ و ٢٦هرچند مواد 
هاي صادره از مراجع حل اختالف کار در  رفاه اجتماعي در رابطه با مخاطب ابالغ اوراق و دادنامه
االختيار نبوده و حق اعـتراض در مـراجع فرضي که نماينده معرفي شـده از سـوي اصـيل، تام 

قانون آيين دادرسي  ٤٧براساس تبصره ماده  باالتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولي
در «:  مقرر شده است که١٣٧٩ مصوب سال دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني

ق وکالت در  وسيله وکيل جريان يافته و وکيل يادشده ح مواردي که طرح دعوا يا دفاع به
 ابالغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاريخ ابالغ  او مرحله باالتر را دارد، کلّيه آراي صادره بايد به 

و مستفاد از حکم مذکور اين است که در غيراز اين موارد، صرف » گردد  وکيل محسوب مي به 
 به مراتب فوق، اطالق نامه بنا. ها به وکيل واجد اثر قانوني نخواهد بود ابالغ اوراق و دادنامه

 مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه ١٠/١٢/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٨٦٦شماره 
اجتماعي که با تأکيد بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعيت آراي صادره از مراجع حل اختالف 
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واردي که نماينده ها به نماينده معرفي شده، ميان م کار در صورت عدم ابالغ اوراق و دادنامه
حق اعتراض در مراجع باالتر را داشته يا نداشته باشد تفاوتي قائل نشده است، خالف قانون و 

 دادرسي آيين و تشکيالت قانون ۸۸ماده  و ۱۲ ماده ۱ بند به خارج از اختيار بوده و مستند
  .شود مي  ابطال۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان

  محمد مصدقلت اداري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدا
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١١١٦شماره
  بسمه تعالي

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

ي به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
اعالم تعارض، حكم به قطعي «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٣

بودن رأي صادره از شعبه تجديدنظر ديوان مبني بر برائت شخص متهم به استنكاف از 
جهت درج در » اجراي رأي ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است

  . گردد ميوست ارسال روزنامه رسمي به پي
ـ مهدي دربين   معاون قضايي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠١١١٦: شماره پرونده     ٤٨٣: شماره دادنامه     ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يباني عادل شي آقا:کننده تعارض اعالم

 يوان عدالت اداري صادر شده از شعب د اعالم تعارض در آراء:موضوع
 در خصوص قابل اعتراض بودن يوان عدالت اداريدنظر دي شعب تجد:گردش کار

هاي  ، استنباطيوان عدالت اداري دي رأيحکم برائت شخص متهم به استنکاف از اجرا
  . شده استي متفاوتيکه منجر به صدور آرااند   داشتهيمتفاوت

  :ر استي زبه شرحها  گردش کار پرونده
ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره   تجديدنظر٢٣شعبه : الف

 در خصوص استنکاف آقاي ابوالفضل ايراني خواه با ١٥/١٠/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠٤٣٥٦
 صادره از ١٥/١/١٣٩٧ـ ٤٣سمت رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم از اجراي دادنامه شماره 

 تجديد نظر ديوان ٢٣ صادره از شعبه ١٠/٧/١٣٩٧ ـ ٢٣٦ بدوي و دادنامه شماره ٢٧شعبه 
  .عدالت اداري، رأي به برائت نامبرده صادر نموده و رأي صادره را قطعي اعالم کرده است

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص استنکاف از اجراي رأي ديوان ٢٨شعبه  :ب
ه ،  ١٦/٩/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٣٧٣٨هاي شماره  موجب دادنامه عدالت اداري، ـب

 و ٢/١١/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠٤٢٢٨، ١/٢/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٧٢٤
 رأي به برائت مستنکفين صادر نموده است و رأي صادره ٤/٩/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٣٥٧٩

، ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١١٢را با استناد به ماده 
  .خ ابالغ قابل تجديدنظر در شعبه هم عرض ديوان دانسته است روز از تاري٢٠ظرف 
ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  .رت کرده است مبادير به صـدور رأيت آراء به شرح زي با اکثـريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

  . تعارض در آراء محرز است ـ الف
، قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٣براساس قسمت ذيل ماده : بـ  اوالً

قانون تشکيالت  ١١٢به موجب ماده : ثانياً. آراي شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري قطعي است
 با ،عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد  در صورتي كه محكوم«: يو آيين دادرسي ديوان عدالت ادار

رأي شعبه صادركننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت 
رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعبه . شود وارده محكوم مي

ي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به باشد و در صورتي که رأ تجديدنظر ديوان مي
با توجه به اينکه در اين ماده صرفاً به قابليت تجديدنظرخواهي از » .گردد عرض ارجاع ميشعبه هم

آراي صادره مبني بر محکوميت مستنکف از اجراي آراي ديوان اشاره شده، بنابراين عمالً در 
بني بر برائت مستنکف حکمي از ماده مزبور خصوص امکان تجديدنظرخواهي از احکام صادره م

 ١٥/١٠/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠٤٣٥٦بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره . قابل استنباط نيست
صادره از شعبه بيست و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري که براساس آن حکم به قطعي بودن 

أي ديوان عدالت اداري صادر رأي صادره مبني بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجراي ر
 قانون ۸۹ ماده و ۱۲ ماده ۲ بند استناد به رأي اين. شده، صحيح و منطبق با موازين قانوني است

 اداري عدالت ديوان شعب براي ۱۳۹۲ سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشکيالت
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط اداري مراجع ساير و

  محمد مصدقس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئي

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٦٤٢شماره
  بسمه تعالي

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

ومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عم
) ب(بند ) ١(ابطال قسمت «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٤
 شوراي عالي ثبت ٨/٣/١٣٨١ قانون ثبت احوال مصوب ٤٥دستورالعمل اجرايي ماده 

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » احوال كشور
ـ مديركل هيأت عمومي   فرد يداهللا اسمعيلي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٠٦٤٢: شماره پرونده    ٤٨٤: شماره دادنامه    ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  درنژادي اله حي؛ ولي اسدآبادين محمديان حسي آقا:شاکي

يي دستورالعمل اجرا) ب(بند ) ١( ابطال قسمت:موضوع شکايت و خواسته
   سازمان ثبت احوال کشوري عالي شورا٨/٣/١٣٨١ قانون ثبت احوال مصوب ٤٥ماده

دستورالعمل ) ب(بند ) ١(ابطال قسمت  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 شوراي عالي سازمان ثبت احوال ٨/٣/١٣٨١ قانون ثبت احوال کشور مصوب ٤٥اجرايي ماده 

  :ار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است کهخواستکشور را 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير "

  کميسالم عل
 قانون ثبت احوال دفتر ثبت کل وقايع و وفات و شناسنامه و گواهي والدت و ٨مطابق ماده 

رسمي است و تا زماني که به ها و دفاتر ثبت کل و وقايع و نام خانوادگي از اسناد  ها و اطالعيه اعالميه
موجب تصميم هيأت حل اختالف يا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده به قوت خود باقي 

ـدارک الزم ٤٥است؛ همچنين مطابق ماده  ع شود و م ـراد مورد ترديد واـق  قانون هرگاه هويت و تابعيت اف
ه نشود مراتب براي اثبات هويت به انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي   مراجعجهت اثبات آن اراـئ

ـاس شعب  ـين اس ـبق مقررات اقدام خواهد شد بر هم ـورت تأييد ط ـاع و در ص ـرستان ارج  ٢٤تأمين شه
ـتند به اصـل ٢٣ بدوي و ٣٧و  ـر مس ـايرت دستورالعمل ١٧٠ تجديدنظ ـاسي و به جهت مغ ـانون اس  ق

قدام به صدور حکم به ورود شکايت در دعواي الزام به رفع منع  قانون ثبت احوال ا٤٥ و ٨مذکور با مواد 
لذا ضبط شناسنامه و اسناد سجلي و ممنوعيت ارائه خدمات سجلي به صرف . خدمات سجلي کرده است

 قانون ثبت احوال مغاير قانون ٤٥ترديد در تابعيت يا هويت افراد قبل از ابطال آن يا رعايت تشريفات ماده 
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣ و ١٢اعمال ماده بوده در راستاي 

  ."دستورالعمل مورد شکايت را دارم) ب( بند ١تقاضاي ابطال قسمت 
  :ر استيت به قرار زيمتن مقرره مورد شکا

  ت آنان مشکوک استي که تابعيافراد ـ ب "
افراد «ورالعمل به اختصار ن دستيت آنان مشکوک است که در اي که تابعيافراد
 و شناسنامه ي اسناد سجليشود که دارا  مي اطالقيشوند به اشخاص  ميدهينام» مشکوک
 يد واقع گردد، خواه اسامي مورد ترديلي آنان بنا به داليرانيت ايت و تابعيکن هويبوده ل

  .ا ثبت نشده باشديده و ي افراد مشکوک ثبت گرديست اساميآنان در ل
  :باشد  ميلي پرونده افراد مشکوک به شرح ذيبررسر مراحل يس
اي که  ـ مأمورين ثبت احوال در صورت دريافت گزارش و يا مواجه شدن با شناسنامه١

هويت و تابعيت صاحب آن بنا به قرائن و داليل منطقي مورد ترديد واقع شده مکلفند از تسليم 
رئيس .  اداره متبوع تسليم نمايندشناسنامه به صاحبش خودداري و آن را با گزارشي به رئيس

اداره جهت بررسي و رفع ترديد پيرامون هويت، نظر مراجع انتظامي محل صدور، تولد و محل يا 
هاي سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعالم نظر در مورد تابعيت به شوراي تأمين  محل

 و محل يا محلهاي سکونت دارد تا با اخذ نظر شوراهاي تأمين محل تولد محل صدور ارسال مي
  ."نسبت به بررسي پرونده و اعالم نظر نهايي در مورد تابعيت متقاضي اقدام نمايد

 امور استانها سازمان ي و هماهنگير کل امورحقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
ـ ٢٢٨٧٧/١١/٢ و ١٧/٤/١٣٩٩ـ ٢٢١١٢/١١/٢ح شماره ي لـوايثبت احوال کشور ط

  :ح داده است کهيصه توض به طور خال٢٢/٤/١٣٩٩
 قانون ثبت احوال مصوب سال ٢ـ دستورالعمل مورد شکايت با استفاده از اختيارات ماده ١" 

 قانون موصوف به تصويب شوراي عالي سازمان رسيده ٤٥ در راستاي ماده ٦٣ اصالحي سال ٥٥
 ممنوع الخدمات است؛ خارج کردن شناسنامه از يد متقاضي به معني ابطال شناسنامه يا به مفهوم

و محروم شدن صاحب اصلي سند سجلي و شناسنامه از خدمات ) سند هويتي(شدن سند سجلي 
هاي اجرايي به شهروندان با وجود  نيست چون طي چند سال اخير خدمت رساني کليه دستگاه

به اين هاي اجرايي  پايگاه اطالعات جمعيت کشور بدون لزوم ارائه شناسنامه و با امکان اتصال دستگاه
  .شود سامانه و تنها بر اساس کارت ملي هوشمند اجرا مي

 قانون ثبت احوال در مواردي که مأمورين ثبت احوال با داليل ٤٥ـ مستفاد از ماده ٢
منطقي نسبت به هويت متقاضي ترديد داشته و احراز کرده شناسنامه ابرازي و مورد استفاده 
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علق به متقاضي نيست و در مواردي که بنابه متقاضي اصالت ندارد يا مجعول است و يا مت
کننده شناسنامه محل ترديد است و  گزارش مراجع ذيصالح دولتي مشخص گردد تابعيت ابراز

يا در مواردي که بر اساس گزارش مراجع قانوني و مستند به مدارک متقن تابعيت ايراني 
و جرم استفاده از سند جهت جلوگيري از توسعه قلمر... متقاضي مورد شک و ترديد باشد و

بلکه تمامي مأمورين و کارکنان (مجعول و پيشگيري از تبعات سوء آن کارکنان ثبت احوال 
جاعل خارج کنند و پيشگيري از استمرار استفاده تکليف داشته مدرک مجعول را از يد ) دولتي

  ."از مدارک جعلي هيچگونه تناقض و منافاتي با حقوق شهروندي ندارد
ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ 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 صـدور رأيت آراء به شرح زي با اکثـريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

هرگاه «: ١٣٦٣  و اصالحي مصوب١٣٥٥ال  مصوب سقانون ثبت احوال ٤٥مطابق ماده 
راد مورد ترديد واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي   هـويت و تابعيت اـف

تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت   و براي اثبات  هويت به مراجع انتظامي اثبات 
اسناد والدت و مرگ و «:  قانون يادشده٨ين مطابق مادههمچن ».تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد

ها و دفاتر ثبت کل وقايع و نام  ها و اطالعيه شناسنامه و برگ والدت و گواهي والدت و اعالميه
رسمي است و تا زماني که به موجب تصميم هيأت حل اختالف يا رأي دادگاه بر  خانوادگي از اسناد 

بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينکه  ».باشد  قوت خود باقي ميحسب مورد تصحيح يا باطل نشده به
بيني  در موازين قانوني مذکور ضمانت اجرايي از قبيل ضبط و خودداري از تسليم شناسنامه پيش

نشده و صرفاً به ارجاع مراتب به مراجع مقرر در موازين يادشده اشاره شده است و با لحاظ اين امر که 
اني که به موجب تصميم مراجع ذيصالح مذکور در قانون حسب مورد تصحيح يا اسناد رسمي تا زم

دستورالعمل » ب« بند ١بنابراين قسمت  ابطال نشده باشند، از اعتبار قانوني برخوردار هستند،
 و ٨ شوراي عالي ثبت به جهت مغايرت با مواد ٨/٣/١٣٨١ مصوب قانون ثبت احوال ٤٥اجرايي ماده 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ل مستند به بند  قانون ثبت احوا٤٥
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال عدالت اداري 

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٩٧٤شماره
  ه تعاليبسم

  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 
 ١٢ ماده٢ابطال تبصره«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٤٨٥

 دانشگاه صنعتي ٣١/٢/١٣٩٨سي ارشد مصوب نامه اجرايي آموزش در مقطع كارشنا آيين
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » نصيرالدين طوسي خواجه

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠٩٧٤: رونده پشماره     ٤٨٥ :ماره دادنامهش     ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي خانجانيرعلي امي آقا:يشاك
 آموزش در يينامه اجرا نيي آ١٢ ماده ٢ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

  ين طوسيرالدي خواجه نصي دانشگاه صنعت٣١/٢/١٣٩٨ ارشد مصوب يمقطع کارشناس
 يي اجرانامه آيين ١٢اده  م٢ ابطال تبصره ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين٣١/٢/١٣٩٨آموزش در مقطع کارشناسي ارشد مصوب 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبيطوس

) ب( جزء ٣ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ١٥ماده ) ج(و ) ب(، )الف(مطابق بند " 
قات يالت وزارت علوم، تحقيف و تشکي قانون اهداف، وظا٦ و ماده ٢ماده ) ج( جزء ١و بند 
 وزارت ي آموزشريزي برنامه ي عالي شورانامه آيين ١٣ ماده ١٢ و بند ٢ و ماده يو فناور

ت خود را در ي مکلف هستند فعالي و فناوري و پژوهشيعلوم بوده و همه مراکز آموزش
 نامه شيوهتواند  ي نمين طوسيرالدي نصلذا دانشگاه خواجه. چهارچوب آن انجام دهند

با توجه . ب و اجرا کندي وزارت علوم تصوي آموزشريزي برنامه ي عـاليخالف مصوبات شورا
 ١٨/٥/١٣٩٤ وزارت علوم مصوب ي آمـوزشنامه آيين يي اجرانامه شيوه ١٦به تبصره ماده 

   " .باشد  ميتيشکا ارات طرفيت خـارج از حـدود اختين رو مصوبه مـورد شکايبوده و از ا
  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا

 ليو در طول دوره تحصها  ان در درسي عملکرد دانشجويابي ارز:١٢ماده  "
 و يليمسال تحصين نيانگيدانشجو در محاسبه مهاي   درسيردهاي   نمره:٢تبصره 

   ".ن کل منظور خواهد شديانگيم

 خواجه ي دانشگاه صنعتيليت تکمالير تحصيت مذکور مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٢/٥/١٣٩٩ـ ١١٤٣٧حه شماره ي به موجب الين طوسيرالدينص

ل آن در ي ذ٢ و تبصره ١٢ بر ابطال ماده يمبن) يشاک(خواسته دانشجو ـ ١  " 
هاي  تينکه دانشجو با قلب واقعي ارشد، با توجه به اي آموزش کارشناسيي اجرانامه آيين

 سنوات قبل از سال ورود خود استناد ي آموزشنامه آيين، موضوع خواسته را به موجود
 ينکه برخالف ادعايضمن ا. کند  نميدايت پي نداشته و موضوعينموده، وجاهت قانون

 ي عالي مصوب شوراي آموزشنامه آييندانشجو، اقدام دانشگاه موافق و در چارچوب 
  .ر ارائه شده استي زيدها بوده و شرح آن در بني آموزشريزي برنامه

 دانشگاه است و امور ١٣٩٧ سال ي ارشد ورودي کارشناسينامبرده دانشجوـ ٢
 مصوب ي آموزشنامه آيينشان در چارچوب يد با توجه به سال ورود ايشان باي ايليتحص
ها   به دانشگاه١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢ شماره ي که طي آموزشريزي برنامه ي عاليشورا

هاي   موضوع بالاثر بودن نمرهنامه آيينن يدر ا. ردي قرار گيدگيرسابالغ شده مورد 
) ١٦ ماده ١تبصره  (١٣٩٤ مصوب سال ي آموزشنامه آيينن کل که در يانگي در ميمردود

صراحت داشت و دانشجو در متن دادخواست به آن استناد نموده، حذف شده و مفاد  ماده 
ضمناً الزم به ذکر است دانشگاه .  شده استد اصالحي جدنامه آيين ٢٣مذکور به شرح ماده 

بند مفاد ي پاي آموزشريزي برنامه ي عاليد از طرف شوراي جدنامه آيينتا زمان ابالغ 
  .ان مشمول، آن به اجرا گذاشته استي دانشجوي بوده و براي قبلنامه آيين

 ١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢شماره هاي   بخشنامهيالزم به ذکر است دانشگاه در اجراـ ٣
دن ي با هدف انتظام بخشيقات و فناوري وزارت علوم، تحق١٣/٦/١٣٩٧ـ ١٣١٠٤٣/٢١/٢و 

نه وضع قانون (ندها يان و شفاف نمودن فراي دانشجويلي به امور تحصيدگيان رسيبه جر
، اقدام به ي آموزشريزي برنامه ي عالي مصوب شوراي آموزشنامه آييندر چارچوب ) ديجد
ل آن در يذهاي   و تبصره١٢ دانشجو، ماده يوده و برخالف ادعا نميي اجرانامه آيينم يتنظ
 مصوب ي آموزشنامه آيين( ي، کامالً با اسناد و مصوبات باالدستيي اجرانامه آيينن يا

   " .مطابقت دارد) ١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢ شماره ي آموزشريزي برنامه ي عاليشورا
ز در ي نين طوسيرالدي خواجه نصي دانشگاه صنعتي و مالين معاون اداريهمچن
  :ح داده است کهيت مذکور به طور خالصه توضيپاسخ به شکا

 . دارديشان، خروج موضوعي با خواسته اي شاکياغلب مستندات مورد اسناد "
باشد و در حال حاضر   مي گذشته دانشگاهياد شده مربوط به بازه زمانيمستندات 

  . ندارديکاربر
 هاي سطح يک دولتي است و به موجب  دانشگاهدانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي جزء

 و ٣ارات در بند ي اخت، وزارت عتفي معاون آموزش١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢بخشنامه شماره 
  .ض شده استي تفونامه شيوهن ي جهت تدو١ و ٢

 يليتحصهاي   دورهنامه آيين ٣٠ت در ماده ي مصوبه مورد شکا١٢مفاد ماده 
 ١ و ٢سطح هاي  ژه دانشگاهيو (يتخصصهاي  و دوره ارشد ي، کارشناسيکارشناس،يکاردان
ب يب شده است و تصوي مصوب وزارت علوم تصو١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢به شماره ) يدولت

 بوده و دانشگاه در ي آموزشريزي برنامه ي عالي مصوبه مذکور، مصوب شورا١٢مفاد ماده 
ند و انتظام يآ شفاف کردن فري را در راستا١٢ ماده ٢ارات خود، تبصره يطه اختيح

   " .ب کرده استيض شده، تصوي تفويف قانونيدن به امور برابر تکاليبخش
ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيرؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د  ويوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأي زت آراء به شرحي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات  ٢ماده » ب« بند ٤براساس جزء 
، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش ١٣٨٣ مصوب سال و فناوري
صول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري ها و مقاطع تحصيلي با رعايت ا  تحقيقاتي، رشته عالي و

 در زمينه اداره  علمي از مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 اين وزارتخانه است و در راستاي ايفاي  امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش

هاي  نامه دوره اقدام به تصويب آيينمأموريتها و اختيارات فوق، وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
ابالغي به شماره (کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي / تحصيلي کارداني

نامه يادشده درخصـوص اثر  نظر به اينکه در آيين. نموده است) ١/٣/١٣٩٧ـ ٤٣٠٦٩/٢
 ٢رههاي مردودي در محاسبه ميانگين کل حکمي مقرر نشده است، لذا حکم مقرر در تبص نمره

نامه اجرايي آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي خواجه   آيين١٢ماده 
هاي ردي درسهاي دانشجو در  نصيرالدين طوسي که براساس آن مقرر شده است که نمره

محاسبه ميانگين نيمسال تحصيلي و ميانگين کل منظور خواهد شد، خارج از حدود اختيار 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ماده ١٢  ماده١است و مستند به بند 

   .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال اداري
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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