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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   از فصل پنجم ٩ـ١٧ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٨رأي شماره 
  ٢  وزارت راه و شهرسازي  ١١/٣/١٤٠٠   وزارت راه و شهرسازي١٨/٢/١٣٨٤ـ ٢/١٠٠/٣٥٦١مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ابالغي به شماره 

   مصوبه١٠ابطال ماده:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٩رأي شماره 
  ٤  شوراي اسالمي شهر اراك  ١١/٣/١٤٠٠   شوراي اسالمي شهر اراك از تاريخ تصويب١٥/١١/١٣٩٨ـ ٢٠٩٩ شماره 

  نامه اجرايي  آيين٧تبصره ماده :  عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان٤٩٠رأي شماره 
  وزارت دادگستري  ١١/٣/١٤٠٠   قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي ابطال شد١٨١ ماده٤تبصره

  ٥   اقتصادي و داراييامور وزارت

   دستورالعمل اجرايي ٢ادهابطال م:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٩٢رأي شماره
  ٦  كليه دستگاههاي اجرايي  ١٨/٣/١٤٠٠  رساني به ايثارگران  قانون جامع خدمات٢٢ماده 

 ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨ابطال بخشنامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٩٣رأي شماره 
  ٧  اري گيالناستاند  ١٨/٣/١٤٠٠   مشاور استاندار گيالن در امور ايثارگران١١/٢/١٣٩٨ـ 

   ٣٩ماده ) الف(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٨٦رأي شماره 
  ٨  دانشگاه قم  ١١/٣/١٤٠٠  ٩/٥/١٣٩٧نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه قم مصوب  آيين

  ابطال بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٩٥رأي شماره 
ـ /١٦٥٥٧ شماره    ٩  مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران  ١٨/٣/١٤٠٠   رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران١/٦/١٣٩٠س 

  )ب( و بند ٨ابطال تعرفه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٩٦رأي شماره 
  ٩  شوراي اسالمي گرمدره  ١٨/٣/١٤٠٠  يخ تصويب شوراي اسالمي گرمدره از تار١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ١٣ تعرفه شماره 

  بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٦ الي ٧٢٤هاي  رأي شماره
   معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي موضوع ابالغ رأي٢٦/١/٩٩ مورخ ١٢/٩٩/٢١٠ شماره 

  عالي مالياتي و بخشنامه  هيأت عمومي شوراي ١٣/١٢/٩٧ مورخ ٢٠١ـ ٣٨ و صورتجلسه شماره 
 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابالغ ٢٥/١١/٩٦ مورخ ١٥٥/٩٦/٢٣٠شماره 

   هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ابطال شد١٩/١٠/٩٦ مورخ ٢٠١ـ٤١رأي و صورتجلسه شماره 

  ١١  سازمان امور مالياتي  ١٨/٣/١٤٠٠

اعالم تعارض رسيدگي به خواسته ابطال : عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان ٧٢٧رأي شماره 
  ١٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٨/٣/١٤٠٠  نامه اموال دولتي در صالحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد  آيين٢٦ماده » د«گواهي موضوع بند 

 تعرفه ١٨٤ ماده ٢ك تبصره بند ي:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٩رأي شماره 
   تعرفه عوارض٨٨، ماده١٣٩٠ تعرفه عوارض سال ١٣٢ ماده ٢ تبصره ١ و بند ١٣٨٩عوارض سال 

   ١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ١٠٦، تبصره ماده ١٣٩٢ تعرفه عوارض سال ١٠٦، ماده ١٣٩٥ سال 
  ال شد شوراي اسالمي شهر سمنان از تاريخ تصويب ابط١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٨٧و ماده 

  ١٤  شوراي اسالمي شهر سمنان  ١٨/٣/١٤٠٠

   تعرفه عوارض محلي٣٢ماده:   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣١رأي شماره 
   ١٣٩٩ تعرفه عوارض محلي سال ٣٠ شوراي اسالمي شهر اراك و ماده ١٣٩٨ سال 

  شوراي اسالمي شهر اراك ابطال شد
  ١٦  شوراي اسالمي شهر اراك  ١٨/٣/١٤٠٠

  

 ١٤٠٠ ماه  شهريورفتمهبيست و  شنبه
 

٢٢٢٨٣ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٥١( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  )هي وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آريقوان(عنوان مندرجات 

 دفترچه آزمون ٢ صفحه ٢بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٥رأي شماره 
  ١٨  مين اجتماعيسازمان تأ  ٢٢/٣/١٤٠٠   سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سن و معدل ابطال شد١٣٩٩استخدامي سال 

   ٩٨٤٤دستورالعمل شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٧رأي شماره 
  ١٩  سازمان سنجش آموزش كشور  ٢٢/٣/١٤٠٠   سازمان سنجش آموزش كشور ابطال شد٢٥/٢/١٣٩٨مورخ 

 ٢٩/٣/٩٨ مورخ ٦٩٤٤/٤٠٠نامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٨رأي شماره 
  ٢٠  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  ٢٢/٣/١٤٠٠  مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابطال شد

   از تعرفه عوارض٩ـ٢بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٩رأي شماره 
  ٢١  شوراي اسالمي شهر سمنان  ٢٢/٣/١٤٠٠   ابطال شد١٣٩٩ و ١٣٩٨هاي  و بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر سمنان در سال

  التفاوت ناشي از اصالح مابه:   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٦٨رأي شماره 
  آور از تاريخ بازنشستگي  حكم بازنشستگي با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زيان

   به صورت عادي بايستي پرداخت شود
  ٢٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٥/٣/١٤٠٠

  اعالم تعارض عدم اشتغال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٩١رأي شماره 
  ٢٤  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٥/٣/١٤٠٠  باشد شده به منظور دريافت هزينه كمك بارداري ضروري مي شخص بيمه

نامه مهماني و انتقال   آيين١٧ماده : مومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت ع٩٦٧رأي شماره 
  هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزشي عالي دولتي دانشجويان دوره

   سازمان امور دانشجويان ابطال شد١٣٩٢ و غيردولتي مصوب سال 
  ٢٥  سازمان امور دانشجويان  ٢٥/٣/١٤٠٠

بند يك مصوبه هيأت چهارنفره استان البرز : يأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ه٩٩٥رأي شماره 
  ٢٧  اداره كل راه و شهرسازي استان البرز  ٢٥/٣/١٤٠٠  ابطال شد)  اداره كل راه و شهرسازي استان البرز٢٦/٨/١٣٩٨ مورخ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨پيوست نامه شماره (

   ٥ و تبصره ذيل آن از ماده ٥بند : ري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت ادا١٠٦١رأي شماره 
  ٢٨  وزارت كشور  ٢٥/٣/١٤٠٠  قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيركالنشهرها ابطال شد

اعالم تعارض فعاليت ناظر بر تهيه بستر :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٦٣رأي شماره 
  ٢٩  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٥/٣/١٤٠٠  باشد تا از پرداخت ماليات معاف گردند هاي كشاورزي نمي يتجز فعال) كمپوست(رويش قارچ خوراكي 

اعالم تعارض اعتراض به رأي گزينش :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٧٧رأي شماره 
  ٣٠  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٨/٤/١٤٠٠  شود مستند به نامه ابالغيه نتيجه آراي گزينش استماع و رسيدگي مي

   ٣٨٩١/٣٩٩بخشنامه شماره :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٠٨٩رأي شماره 
 ١٣٥١/١/٣٩٩ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و بخشنامه شماره ٨/٢/١٣٩٩مورخ 

  بطال شد اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ا٨/٢/١٣٩٩مورخ 
  ٣١   صنعت، معدن و تجارتوزارت  ٢٥/٣/١٤٠٠

  
  

  
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٩٣٦شماره
  بسمه تعالي

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

 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از
 پنجم  از فصل٩ـ١٧ابطال بند «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٨

 وزارت ١٨/٢/١٣٨٤ـ ٢/١٠٠/٣٥٦١مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ابالغي به شماره 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » راه و شهرسازي

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

  ٩٩٠٠٩٣٦: رونده پشماره    ٤٨٨ :ماره دادنامهش   ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   ناصر رزق خواهيآقاـ ٢ يلي اسماعي عليآقاـ ١ :يانشاك
 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ٩ـ ١٧ ابطال بند :واستهموضوع شکايت و خ

  ي وزارت راه و شهرساز١٨/٢/١٣٨٤ـ ٠٢/١٠٠/٣٥٦١ به شماره ي ساختمان ابالغيمل
 از فصل پنجم ٩ـ ١٧ واحد ابطال بند يان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 وزارت ١٨/٢/١٣٨٤ـ ٠٢/١٠٠/٣٥٦١ به شماره ي ساختمان ابالغيمبحث دوم مقررات مل
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهيي را خواستار شده و در جهت تبيراه و شهرساز

 و کنترل ساختمان ي قانون نظام مهندسيي اجرانامه آيين ١٢٣مطابق ماده ـ ١  " 
 ه و ابالغي تهي توسط وزارت راه و شهرسازنامه آيينن يموضوع مواد اهاي  دستورالعمل

 نامه آيينن ي ا١١٧ص موضوع تبصره دو ماده ن راستا در خصويگردد در هم مي
 ماده ي طيتوسط وزارت راه و شهرساز»  ساختمانيمت خدمات مهندسيقهاي  فهرست«

  .ده استيه و ابالغ گردي ساختمان را تهي فصل پنجم مبحث دوم مقررات مل١٧
 و کنترل ساختمان ي قانون نظام مهندسيي اجـرانامه آيين ١١٧مطابق مـاده ـ ٢
 ي از تعارضات، مبـانيريه و جلوگي موظف بوده به منظور وحدت رويراه و شهرسازوزارت 

ار در خصوص يچ گونه اختيه د ويم نمايه و تنظي را تهيخدمات مهندسگذاري  متيق
 به ي به سازمان نظام مهندسي طراحي خدمات مهندسالزحمه حق از يص بخشيتخص

ن فصل که مقرر نموده ي ا٩ـ ١٧گردد و بند   نمين ماده احصاءياز اها   نقشهينيمنظور بازب
 به يو مدارک فنها   نقشهها،  طرحيني جهت بازبيستيبا ي مي طراحالزحمه حق درصد ٥

 و ي قانون نظام مهندسيي اجرانامه آيين ١١٧ر مفاد ماده يز گردد مغايحساب سازمان وار
  . باشد  ميکنترل ساختمان

هاي  نهي هز تأمينترل ساختمان محل و کني قانون نظام مهندس٣٧در ماده ـ ٣ 
 اعضاء صندوق ي پرداختيتهايده که شامل حق عضويسازمان وارکان آن مشخص گرد

، ي و حقوقيقي دولت، نهادها، اشخاص حقيي استان، کمک اعطايمشترک سازمانها
 ير مواد کمک آموزشيات و ساي و آموزش، فروش نشري خدمات پژوهش، فنيافت بهايدر

 ي ارجاعي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسيافتي درالزحمه حق از يصد و دريو مهندس
ن توسط سازمان ي بر اساس قوانيخدمات طراح.  خواهد شد تأمينشده از طرف سازمان

 که ي از محليستيبا  مين بنديد شده در اي قيگردد در ضمن خدمات فن  نميارجاع
.  گرددباشد تأمين ضوع اين ماده ميهاي مرتبط با اين قانون تعيين نموده و مو نامه آيين

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 بابت ي خدمات طراحالزحمه حق درصد از ٥ مبحث دوم ٩ـ ١٧ که در بند يدر حال
ها  نامه آيينک از يچ ي که در هيده در صورتين گردييتع) يخدمات فن(ها  کنترل نقشه

  .نشده استاي  ار اشارهين اختيأت دولت به ايمصوب ه
 قانون نظام مهندسي و کنترل ٣٣نامه اجرايي ماده  يين آ٣١ ماده ٢ـ مطابق تبصره ٤ 

اي که  در قالب شناسنامه فني و ملکي به مالک ارائه  ساختمان هزينه خدمات مهندسي
شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که ساالنه به پيشنهاد شوراي مرکزي سازمان نظام  مي

 قانون نظام ٣٧ده رسد در قالب ما مهندسي به تصويب وزارت مسکن و شهرسازي مي
وزارت راه و شهرسازي در فصل ششم . مهندسي و کنترل ساختمان، دريافت خواهد شد

هاي  به تفصيل کليه خدمات سازمان بابت بازبيني و کنترل نقشه» شناسنامه فني و ملکي«
 ٨ـ ١٧و ساير خدمات مهندسي سازمـان را تعيين نموده و در بند ) ٧ـ ١ ـ١٩(طراحي 

را مشخص نموده است   دوم مقررات ملي ساختمان هزينه اين خـدماتفصل پنجم مبحث
که در واقع بازبيني نقشه و ارائه خدمات ارجاع کار در قالب اين خدمات در فصل ششم 

الزحمه خدمات طراحي قيد  بيني گرديده است و اخذ مجدد مبلغي از حق مبحث دوم پيش
 فصل چهارم به مثابه اخذ هزينه از ٣  ـ١٦ فصل پنجم قيد شده در بند ٩ـ ١٧شده در بند 

دو محل مجزا جهت ارائه يک خدمت واحد بوده و موارد تعيين شده در بندهاي مذکور 
  .باشد خارج از حوزه اختيارات و وظايف تعيين شده براي وزارت راه و شهرسازي مي

 ساختمان صدور ي فصل ششم مبحث دوم مقررات مل١٩مطابق ماده  ـ ٥ 
باشد که   ميل دفترچه اطالعات ساختمانيه و تکمي مستلزم تهيو ملک يشناسنامه فن

. ه طرح، اجرا، نظارت و اطالعات ساختمان استيمشتمل بر جداول مربوط به روند ته
 ١٠٨ تا ١٠٦ صفحات ي دفترچه اطالعات ساختمان٨ـ ٧ ـ ٦ ـ ٥ن در جداول يهمچن

ن يتوسط سازمان در اها  قشه نينيج کنترل و بازبي ساختمان نتايمبحث دوم مقررات مل
 و کنترل يني پس از بازبيد خواهد شد و اعالم نظر سازمان در مرحله طراحيدفترچه ق
 در نظر گرفته شده است ي و ملکيه و صدور شناسنامه فنيند تهي از فراينقشه بخش

 ٩ـ ١٧ ساختمان که در بند يها و مدارک فن  نقشهها،  طرحيني بازبالزحمه حقن يبنابرا
 آن در نظر گرفته شده در واقع ي براي خدمات طراحالزحمه حق از يحث دوم کسرمب

 ، سازمان ارائهي و ملکي است که در قالب شناسنامه فني از خدمات مهندسيبخش
 ماده يي اجرانامه آيين ٣١ ماده ٢تبصره ( طراح ندارد الزحمه حق به يد و ارتباطينما مي
 کسر ي طراحالزحمه حق از يستيبا  نميو) ان و کنترل ساختمي قانون نظام مهندس٣٣

 فصل پنجم در قالب ٨ـ ١٧در بند ) توسط سازمانها   نقشهينيبازب( آن الزحمه حقگردد و 
  . ساختمان مشخص شده استي و ملکيه و صدور شناسنامه فني تهالزحمه حق

 فصل دوم مبحث دوم سازمان موظف به نظارت بر حسن ٤ ـ ٦بر اساس بند  ـ ٦ 
ن ي ساختمان است اما اي ساختمان و طراحان حقوقي طراحيم خدمات  دفاتر مهندسانجا

 و ي قانون نظام مهندس١٥ مـاده ٥منبعث از بند (کاهد   نميت طراحانينظارت از مسئول
  و کنترلي قانون نظام مهندسيي اجـرانامه آيين ٧٣ ماده ٥کنترل سـاختمان و بند 

 و کنترل ي قانون نظام مهندس٣٣ ماده يي اجرانامه آيين ٢٩ماده ) الف(ساختمان و بند 
کامالً مستقل از ها  ت سازمان استان در خصوص کنترل نقشهين مسئوليبنابرا) ساختمان

 يت طراحان بوده و طراحان به صورت مستقل در خصوص صحت خدمات طراحيمسئول
ها در  ل نقشه طراح بابت کنترالزحمه حق از يباشند و اخذ بخش  ميتي مسئوليخود دارا

در ضمن . باشد ي ميباشد فاقد وجاهت قانون  ميتها کامالً منفک و مستقلي که مسئوليحال
ا شخص ي ساختمان هر نهاد ي فصل ششم مبحث دوم مقررات مل١٨ـ ١ـ ١٩مطابق بند 

  فقط در قبال اطالعات خود مسئولي و ملکياطالعات در شناسنامه فنکننده  وارد
. ت ندارديگر مسئوليا شخص ديحت اطالعات وارد شده توسط نهاد باشد و در برابر ص مي
ن سازمان استان در قبال کنترل و اعالم نظر در خصوص صحت انجام خدمات يبنابرا
ت مستقل داشته و ي دفترچه اطالعات ساختمان مسئول٨ـ ٧ ـ ٦ ـ ٥ در جداول يطراح
ن يي تعي و ملکيناسنامه فنه شيند تهيمستقل در فرااي  الزحمه حقز ين خدمات نيبابت ا
 قانون تحت ٣٧ منبعث از ماده ي مبحث دوم مقررات مل٢ـ ٢ ـ ١٦ده که مطابق بند يگرد

ت يبا عنا. دينما  مي ساختمان اخذي و ملکيه و صدور شناسنامه فني تهالزحمه حقعنوان 
دست ن و ضوابط باالير با قواني ساختمان مغاي مبحث دوم مقررات مل٩ـ ١٧نکه ماده يبه ا

ن يع حقوق مهندسان طراح را فراهم نموده است و امکان جبران اييبوده و موجبات تض
ن ماده ي ايد اجراييم بدواً دستور فرمايست، لذا استدعا داريسر نيضرر پس از مرور زمان م

  " . ساختمان ابطال گرددين ماده از مبحث دوم مقررات مليمتوقف و متعاقباً ا
  :ر استيه شرح زت بيمتن مقرره مورد شکا

  فصل پنجم" 
  نامه اجرايي  آيين١٢هاي قيمت خدمات مهندسي ساختمان و نحوه عمل به ماده  فهرست

 ساختمان توسط يو مدارک فنها   نقشهها،  طرحيني بازبالزحمه ـ حق٩ـ ١٧  
ساختمان هاي   در هر رشته از رشتهي طراحالزحمه حقسازمان استان معادل پنج درصد 

 نيين فصل تعي ا١٠شماره   مندرج در جدوليمتهاي بر اساس ق١١ماره موضوع جدول ش
  " .ز خواهد شدي ربط به حساب سازمان استان واريگردد که توسط مهندسان ذ مي

 به موجب ي وزارت راه و شهرسازيرکل دفتر حقوقيت مذکور مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٧/٨/١٣٩٩ ـ ٧٣٠/١٠٢٦٥٥حه شماره يال

 ي ساختمان برابر ضوابط و مقررات قانونيمت خدمات مهندسين فهرست قييتع   "
 يتهاي است مصوبه مزبور مشمول ممنوعيهيلذا بد. ده استيه و ابالغ گرديمالک عمل ته

دارد به   ميح مراتب معروضيدر تشر. ده استيب رسي به تصويموصوف نبوده و به درست
 نامه آيين ١٥ و کنترل ساختمان و ماده يس قانون نظام مهند١٥ ماده ١٥استناد بند 

شنهاد به ي در استان و پيخدمات مهندسگذاري  متي قيم مبانيه و تنظي  آن تهيياجرا
 مديره هيأتارات يف و اختياز اهم وظا) ي فعليراه و شهرساز (يوزارت مسکن و شهرساز

) س(ق بند ن راستا مطابين شده است در ايي ساختمان استان تعيسازمان نظام مهندس
 با يخدمات مهندسگذاري  متي قيه مبانياد شده تهي قانون يي اجرانامه آيين ١٤ماده 

ن يشنهاد آن به اي استانها و پي نظام مهندسي واصله از سازمانهايشنهادهايتوجه به پ
 ي سازمان نظام مهندسي مرکزيارات شورايف و اختيب، جزو وظايوزارتخانه جهت تصو

  .ده شده استي دزين) کشور(ساختمان 
 فصل پنجم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ١٧ـ با عنايت به ماده ٢ 

هاي طراحي و نظارت  الزحمه خدمات مهندسي در بخش نحوه محاسبه حق) نظامات اداري(
هاي مندرج در آن ماده به صورت درصدي از هزينه ساخت و ساز ساختمان تعيين  در رشته

هاي تعديل کارهاي ساختماني که از سوي  له بر اساس شاخصگردد که مراتب هر سا مي
) کشور(سازمان برنامه و بودجه اعالم ميگردد، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان 

گذاري خدمات  الزحمه مربوط به مباني قيمت گردد در اين باره درصد مجموع حق تعيين مي
تواند  ه به شرايط هر استان مي مبحث ياد شده با توج١١مهندسي، مندرج در جدول شماره 

 ٣ـ ١٧مديره سازمان نظام مهندسي استان و تصويب هيأت موضوع بند  بنا به پيشنهاد هيأت
   . درصد افزايش و کاهش يابد٢٥آن مبحث حداکثر تا 

، الذکر فوقوست مبحث ي پ١٧ از ماده ٩ـ ١٧حسب احکام موضوع بند ـ ٣
  استاني توسط سازمان نظام مهندسيارک فنو مدها   نقشهها،  طرحيني بازبالزحمه حق
 در هر ي طراحالزحمه حق مذکور معادل پنج درصد ي خدمات مهندسيباشد که برا مي

 مبحث مذکور و بر  اساس جدول ١١ساختمان، موضوع جدول شماره هاي  رشته از رشته
 ياعم از دفتر مهندس(گردد که توسط مهندسان طراح   مينيينه ساخت و ساز تعيهز
و مدارک ها   نقشهها،  طرحينيبابت کنترل و بازب) يا شرکت طراح حقوقي ساختان يراحط
  .گردد  مي استان پرداختي ساختمان توسط سازمان نظام مهندسيفن

ش گفته، ي ماده پ٩ و ٥ ي قانون موصوف از جمله بندها٢ت به مفاد ماده يبا عناـ ٤ 
ت ي خدمات و الزام به رعاي و نظارت بر حسن اجرايت خدمات مهندسيفي کيارتقا

 و يلي جامع، تفصي و مفاد طرحهاي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازيمقررات مل
 و يقي اشخاص حقيان و تمامبردار بهرهن و يها، سازندگان، مهندسي شهرداري از سويهاد
آنها، هاي  تيه روابط و فعالي مرتبط با بخش ساختمان، به عنوان اصل حاکم بر کليحقوق

باشد و مطابق   مي و کنترل ساختمانيقانون نظام مهندسهاي  ي اهداف و خط مشاز
 نامه آيين ٧٣ و کنترل ساختمان وماده ي قانون نظام مهندس١٥ ماده ٥ و ٤ يبندها
 در ي و حقوقيقي توسط اشخاص حقي آن، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسيياجرا
ح مقررات يق و صحي دقين به  منظور اجرا در حوزه استايردولتيغهاي  تيو فعالها  طرح
 هي سازمان تهي که توسط اعضايليجامع و تفصهاي   ساختمان و ضوابط طرحيمل
باشد،   مي استانهاي نظام مهندسي سازمانهامديره هيأتارات يف و اختيشود، از اهم وظا مي

 ياه و شهرسازر( قانون مذکور، وزارت يي اجرانامه آيين ١١٧لذا بنا بر مراتب، وفق ماده 
 از يريه و جلوگيجاد وحدت رويکسان نمودن روشها و ايموظف است به منظور ) يفعل

 ها،  طرحيني بازبالزحمه حق، يخدمات مهندسگذاري  متيم قيه و تنظيتعارضات در ته
شود،   مي استان انجامي ساختمان را که توسط سازمان نظام مهندسيو مدارک فنها  نقشه

 به حساب سازمان استان ي توسط مهندسان طراحي طراحالزحمه حقمعادل پنج درصد 
 ١١٧ماده   بايرتيت به موارد مطروح، مغايگردد که مراتب باعنا  ميزيبابت موارد مذکور وار

رت ي بر مغاي مبني شاکيلذا فارغ از ادعا. شود  نميدهي قانون موصوف ديي اجرانامه آيين
ش گفته يل پي به داليانون مذکور، درخواست شاک قيي اجرانامه آيينه با االشار فوقبند 

ت به موارد معنونه اقدامات و يان با عنايدر پا. باشد  مي ندارد و مستحق رديوجاهت قانون
نفع مصوب يه حقوق اشخاص ذيت کليت برابر مقررات و با رعايمات موضوع شکايتصم
   " .ت حاضر مورد استدعاستيد، لذا از آن مقام رد شکايگرد

ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومأتي ه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
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   هيأت عموميرأي
 که در رابطه با منابع  و کنترل ساختمانيهندسقانون نظام م ٣٧براساس ماده : اوالً

 سازمان و ارکان آن يها نهيهز «: ساختمان است، مقرر شدهيدرآمد سازمان نظام مهندس
 ي استان، کمکهايصندوق مشترک سازمانهاي  اعضاي پرداختيتهاياز محل حق عضو

، يپژوهش ارائه خدمات يافت بهاي، دري و حقوقيقي نهادها، اشخاص حق  دولت،يياعطا
 از يدرصد  و ي و مهندسي آموزش ر مواد کمکيات و ساي، فروش نشري و آموزشيفن

  تأمين ارجاع شده از طرف سازماني اعضا بابت ارائه خدمات مهندسيافتيالزحمه در حق
. ن ممنوع استيمقرر در قوانهاي   خارج از چارچوبيافت هرگونه وجهيو در» خواهد شد

وزارت  «: و کنترل ساختماني قانون نظام مهندسيينامه اجرا نييآ ١١٧براساس ماده : اًيثان
ه و يجاد وحدت رويکسان نمودن روشها و اي موظّف است به منظور يمسکن و شهرساز

، ظرف شش ي خدمات مهندسيگذار متيق  يم مبانيه و تنظي از تعارضات در تهيريجلوگ
 ي استانها و شوراي نظام مهندسشنهادات واصل شده ازي مذکور را با توجه به پيماه مبان

 خدمات يگذار متي قين مبانييو تع» ديه نماي مشورت آنها ته ا با جلبي استانها و يفن
 ينيالزحمه بازب ن به پرداخت حقي الزام مهندسي منصرف از وضع مقرره برايمهندس
  از فصل٩ـ ١٧بنا به مراتب فوق، بند .  ساختمان استيها و مدارک فن ها، نقشه طرح

 ١٨/٢/١٣٨٤ـ ٠٢/١٠٠/٣٥٦١ به شماره ي ساختمان ابالغيپنجم مبحث دوم مقررات ملّ
ار يالزحمه مذکور است، خالف قانون و خارج از حدود اخت که متضمن الزام به پرداخت حق

وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١وضع شده و مستند به بند 
  .شود يابطال م ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٢٧١شماره
  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 

 مصوبه شماره ١٠ابطال ماده«:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٩
جهت درج در روزنامه »  شوراي اسالمي شهر اراك از تاريخ تصويب١٥/١١/١٣٩٨ـ ٢٠٩٩

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

  
  ٩٩٠٠٢٧١: شماره پرونده     ٤٨٩: شماره دادنامه   ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   فرديمان قوامي اي آقا:شاکي

 ١٥/١١/١٣٩٨ـ ٢٠٩٩ مصوبه شماره ١٠ابطال ماده  :موضوع شکايت و خواسته
   شهر اراک ي اسالميشورا

ـ ٢٠٩٩ مصوبه شماره ١٠ ابطال ماده ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ن خواسته به ييرا خواستار شده و در جهت تب شهر اراک ي اسالمي شورا١٥/١١/١٣٩٨

  :طور خالصه اعالم کرده است که
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير "

  تيبا سالم و تح
 ١٣٤٧ مصوب ي و عمران شهري قانون نوساز٢٩ ماده ٢نکه طبق تبصره ينظر به ا

 دي است، قيافتن ساختمان ضروريان ي پاي که براي حداکثر مدتيدر پروانه ساختمان
 هر دو سال از ي مضيده است و براين گردي عدم اتمام آن معيشود و ضمانت اجرا مي

نکه يلذا با توجه به ا. ده استيگردن ييش به دو برابر مأخذ دو سال قبل تعيمهلت، افزا
، يان کار ساختمانيا خاتمه ساختمان بوده و با اخذ پايان عوارض اتمام يقانونگذار در مقام ب
 ساختمان به لحاظ ي تأييدان کار به معنايافته محسوب شده و صدور پايساختمان خاتمه 
.  آن استي رسم عوارض آن و مجـوز نقل و انتقالي و پرداخت تماميمقررات شهرساز

وان ي ديأت عمومي صادره از ه١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧١ان ذکر است طبق دادنامه شماره يشا
ن با يهمچن. ده استير در اتمـام ساختمان ابطـال گـردي، عـوارض تأخـيعـدالت ادار
 ي، شهردارير نماسازيفرع بر ارائه خدمات است و در تأخ نکه وضـع عوارضيمـداقه در ا

ن ي مبيما و منظر شهري سي و ادراکي و بصريفي کيدهد و ارتقا  نميه ارائيچ خدماتيه
 ي در راستايچ اقدامي هيچرا که شهردار. ستي به ملک موضوع عوارض نيارائه خدمات

 ساختمان يتواند انجام دهد و نما  نمي ساختمانيق حذف نماي شهر از طريباسازيز
مه است که يت جريض موضوعه، ماهلذا عوار. ر دادييتوان تغ ي نميشخص را بدون اذن و

 ي ضمانت اجرايده و به نوعي ساختمان و ملک شخص وضع گردير در نماسازيبابت تأخ

وان ي ديأت عموميصادره از ههاي  باشد که توجه به دادنامه  مير در آنيا تأخيت يعدم رعا
ـ ٦١٣ و ٢٨/٦/١٣٩٦ـ ٦١٢ و ٢١/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٨هاي   به شمارهيعدالت ادار

 شهر به شرح مقرر در ي اسالميف شوراهايت به وظاينکه با عناي مشعر بر ا٢٨/٦/١٣٩٦
 کشور و انتخابات ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده يبندها

 ي قانون مجازات اسالم١٠نکه مطابق ماده ي و اي با اصالحات بعد١٣٧٥شهرداران مصوب 
ار وضع مقرره در يران، اختي اي اسالميهور جمي قانون اساس٣٦و اصل ١٣٩٢مصوب 

 و ي اسالميار مجلس شوراي منحصراً در اختيتي و ترب تأمينيخصوص مجازات و اقدامات
 بيني پيش ياريت و اختين صالحي چني اسالمي شوراهايباشد و برا  ميبه موجب قانون
 بيني يشپده و ي گردبيني پيشنکه در قانون فوق خسارت يز نظر به اينشده است و ن

باشد و از  ي ميه حقوقيباشد فاقد توج  ميت مجازاتيمه با عوارض مجدد که ماهيجر
 ٣ و تبصره ١٣٨٠ دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ طبق ماده يطرف

هاي   قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کاال و خدمات توسط دستگاه٦٢ماده 
لذا اخذ عوارض مندرج در مصوبه معترض . ده استيونگذار گردز قاني منوط به تجوياجرائ

نکه طبق اصل يت به اين با عنايهمچن. باشد ي مين و مقررات قانونيبه خارج از مواز
ت ي در خصوص رعاي قانون اساس٤٧ و ٢٢ و اصول ي قانون مدن٣٠ط مندرج در ماده يتسل

ت ي نسبت به مالکيهر شخصـ به آن، يحرمـت حقـوق مـالکانه اشخـاص و مـنع از تعـد
 که مالئت دارد تصرفات مکمل را در ي را دارد و زمانبرداري بهرهخـود حق هرگونه انتفاع و 

 ي که خارج از تـوان مالک باشد ويلي بنا بـه داليدهد و ممکن است در زمان  ميآن انجام
لذا وضـع . دهـدص ينما تخص لي تکمي را براي کند با مخـارجبرداري بهرهنتواند انتفاع و 

 ريت خـود مغاي اراده اشخـاص در مالکيط و آزاديعـوارض معترض به بـا اصل تسل
ان ذکر است عوارض بر امالک رها شده و بال استفاده طبق ين شايباشد و هم مي

 ابطال ٩/٧/١٣٩٨ـ ١٤٢٤ من جمله دادنامه شماره يوان عدالت اداريمتعدد دهاي  دادنامه
ار ير قانون و خارج از حدود اختيعوارض معنونه معترض به مغا هذا يعل. ده استيگرد

 ٩٢ و ٨٨، ١٣، ١٢ب مستند به ماده يسته ابطال از زمان تصويده و شايشورا وضع گرد
  ." مورد استدعاست١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  :ر استيت به قرار زي  متن مقرره مورد شکا
   ساختمانير در نماسازيارض تاخعو: ١٠ماده  "
 ي نسبت به نمايلي بوده و به هر دليانکار ساختماني پاي که داراييه ساختمانهايکل

 که يرسم غير اسنادي دارايا در ساختمانهاي انجام نداده باشند و يساختمان خود اقدام
ما و ي سي و ادراکي و بصريفي کي باشد به منظور ارتقايمنشأ تصرفات و احداث آنها قانون

پس ) ده باشديت مالک ملک رسيکه رو (ي و اخطار کتبرساني اطالع بعد از ي،منظر شهر
 ير در نماسازيافت عوارض تاخي نسبت به درياز گذشت شش ماه از زمان اخطار شهردار

  .ل اقدام خواهد گرديبصورت ساالنه و براساس فرمول ذ
  

  کيوست شماره يمت جدول پيق = P  نحوه محاسبه عوارض

S × P ×  S = بنا و سطح يسطح کل نما اعم از سطح کل نما 
  اط و محوطهيوار حي ديکل نما

  
ـ ٢٢٥٤٣حه شماره ي اراک به موجب اليت مذکور، شهرداريدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي به طور خالصه توض١١/٥/١٣٩٩
 ٢٨/٨/١٣٦٩ مصوب ي شهريک و دو ضوابط و مقررات نمايبه موجب مواد : اوالً" 
واقـع در محدوده هاي  ان ساختمانيه سطـوح نمـاي، کلي و معماري شهرسازي عاليشورا
ا ي ي اصليکه از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نماها  م شهرها و شهرکيو حـر
مناسب،   محسوب شده و الزم است با مصالح مرغوب به طرزي شهري، نماي جانبينماها

ز مشروط به انجام يانکار ساختمان ني پاي شود و صدور گواهينگ نماسازبا و هماهيز
 قانون ٨٠ ماده ٢٠در بند : اًيده است؛ ثاني عنوان گرديو جانبي  اصلي نماهاينماساز

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي از قانون تشکياصالح مواد
 يارات شورايف و اختي شهر از وظاييباي و ز عمرانيب مقررات الزم برايشهرداران، تصو

 قانون ٤٥ ماده ١٨ز در بند ياز آن نتر  ده همچنانکه قبلي شهر عنوان گردياسالم
ارات انجمن يف و اختي شهر از وظاييباي عمران و زيب مقررات الزم براي تصويشهردار
ب ي شهر آسييبايه ز بيدر نماسازر ينکه تأخين با توجه به ايده بود؛ بنابراين گردييشهر تع
 يباشد، وضع عوارض برا ي مي شهر ضرورييباي حفظ زي برايد و نماسازينما  ميوارد
 ٥٥ ماده ٢٧بر اساس بند : رسد؛ ثالثاً  نمي به نظرين قانونير با موازير در انجام آن مغايتأخ

 شهر ييباي که در حفظ زي، وضع مقررات خاص و انجام هرگونه اقداماتيقانون شهردار
قانون )  سابق٧١ (٨٠ ماده ١٦مطابق بند : ؤثر باشد مجاز شمرده شده است؛ رابعاًم
ا ي يح برقراريب لواي کشور و انتخاب شهرداران، تصوي اسالميالت و انتخابات شوراهايتشک
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 ي عمومياستهايزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيلغو عوارض شهر و همچن
 يشوراهاي  تيف و مسئوليشود از جمله وظا  مياعالم وزارت کشور يدولت که از سو

ـ ٧٩ شماره يرأ) ب(وان در بند ي ديأت عموميهمچنانکه ه.  شهرها استياسالم
چ ي هيآراء مورد استناد شاک:  نموده است، خامساً تأکيدن موضوعي به ا٢١/٢/١٣٩٥

 ي موضوع خروجيت نداشته و نسبت به موضوع دعوي به تعرفه عوارض مورد شکايارتباط
 ماده ٢٠ژه مقررات مذکور در بند ياد شده به ويت به مجموع مراتب يه با عنايدارند؛ النها

ک و دو ضوابط و مقررات ي و مواد ي قانون شهردار٥٥ ماده ٢٧ قانون شوراها و بند ٨٠
 ي صدور رأي، استدعاي و معماري شهرسازي عالي شورا٢٨/٨/١٣٦٩ مصوب ي شهرينما
  ."دينما  ميمطروحه را از آن مرجعت ي بر رد شکايمبن

ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شـد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب ديوان عدالت اداريد

  .  مبادرت کرده استير به صـدور رأيت آراء به شرح زي با اکثـريبحث و بررس
  

  يأت عمومي هرأي
 مقرر شده ۱۳۴۷ مصوب سال قانون نوسازي و عمران شهري ۲۹ ماده ۲مطابق تبصره 

شود بايد حداکثر مدتي که  ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي هاي در پروانه «:است که
براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر 

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند  کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ه ساختمان مياقدام ب
و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام 
بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان 
همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل 

ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايي .  درصد در سال بالغ گردد۴افزايش خواهد يافت تا به 
 به شرح تبصره يادشده قانونگذارنظر به اينکه » .توقيف شده باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود

 درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تکليف کرده است،
 شوراي اسالمي شهر اراک که متضمن ١٥/١١/١٣٩٨ـ ٢٠٩٩ مصوبه شماره ١٠بنابراين ماده 

تعيين عوارض تأخير در نماسازي ساختمان است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢مصوب سال 

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٨/٤/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠١٠٧٢شماره
  ليبسمه تعا

  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   آيين٧تبصره ماده «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٠

مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور  قانون مالياتهاي ١٨١ ماده ٤اجرايي تبصره 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .اقتصادي و دارايي ابطال شد

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٩٠١٠٧٢: شماره پرونده      ٤٩٠: شماره دادنامه     ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي حسين عبداللهي  :شاکي
 ماده ٤نامه اجرايي تبصره   آيين٧ ابطال تبصره ماده :موضوع شکايت و خواسته

   قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي١٨١
نامه اجرايي   آيين٧بصره ماده  شاکي به موجب دادخواستي ابطال ت:گردش کار

 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و ١٨١ ماده ٤تبصره 
 :دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري"
  سالم عليکم 

 ١٨١ ماده ٤ه اجرايي موضوع تبصره نام  آيين٧احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده 
به موجب : گردد  به شرح زير تقديم مي٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات

هاي بازرسي به اقامتگاه قانوني، محل  اعزام هيأت: هاي مستقيم  قانون ماليات١٨١ماده 
جوز حسب مورد با م«فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات 

 آيين دادرسي ٥٥همچنين وفق مـاده . مجـاز شمرده شده است» مـرجع صالح قضايي
 ٤٩٠: ورود به منازل، شماره دادنامه«کيفـري 

  ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠١٠٧٢: شماره پرونده

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي
  آقاي حسين عبداللهي  : شاکي

 ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي تبصره   آيين٧بطال تبصره ماده ا: موضوع شکايت و خواسته
  قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي

نامه اجرايي   آيين٧شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده : گردش کار
قتصادي و  قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور ا١٨١ ماده ٤تبصره 

 :دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري"

  سالم عليکم 
 ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي موضوع تبصره   آيين٧احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده 

به موجب : گردد  به شرح زير تقديم مي٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات
هاي بازرسي به اقامتگاه قانوني، محل  اعزام هيأت: هاي مستقيم  قانون ماليات١٨١ماده 

حسب مورد با مجوز «فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات 
 آيين دادرسي ٥٥همچنين وفق مـاده . مجـاز شمرده شده است» مـرجع صالح قضايي

 ٤٩٠:  شماره دادنامهورود به منازل،«کيفـري 
  ١١/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠١٠٧٢: شماره پرونده

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي
  آقاي حسين عبداللهي  : شاکي

 ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي تبصره   آيين٧ابطال تبصره ماده : موضوع شکايت و خواسته
  امور اقتصادي و داراييقانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و 

نامه اجرايي   آيين٧شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده : گردش کار
 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و ١٨١ ماده ٤تبصره 

 :دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  اداريرياست محترم ديوان عدالت "

  سالم عليکم 
 ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي موضوع تبصره   آيين٧احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده 

به موجب : گردد  به شرح زير تقديم مي٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات
هاي بازرسي به اقامتگاه قانوني، محل  اعزام هيأت: هاي مستقيم  قانون ماليات١٨١ماده 

حسب مورد با مجوز «دي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات فعاليت مؤ
 آيين دادرسي ٥٥همچنين وفق مـاده . مجـاز شمرده شده است» مـرجع صالح قضايي

ورود به منازل، امـاکن تعطـيل و بسته و تفتيش آنها، همچـنين بازرسي «کيفـري 
ي مقام قضايي است، هرچند وي در جرايم غيرمشهود با اجازه مورد» اشخاص و اشياء

علي رغم تصريحات قانوني فوق . اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد
 قانون ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي موضوع تبصره   آيين٧لکن به موجب تبصره ماده 

منزل « صرفاً چنانچه محل مورد بازرسي ٣١/٤/١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  ماليات
شد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسي از مرجع قضايي ذيربط اقدام خواهد با» مسکوني

 .شد و طبعاً در ساير موارد نيازي به اخذ مجوز مذکور نيست
هاي  ساير مکان«بر اين اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجويز بازرسي از 

رسي اشياي مانند اماکن تعطيل و بسته و همچنين باز» خصوصي و اشياي شخصي
مصونيت حيثيت، ( قانون اساسي ٢٢است مغاير اصل » بدون اخذ مجوز قضايي«شخصي 

ممنوعيت ( قانون اساسي ٢٥، اصل )جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
 آيين ٥٥هاي مستقيم و ماده   قانون ماليات١٨١، ماده )ها و هرگونه تجسس بازرسي نامه

الزم به ذکر است با مد نظر قراردادن اصول قانون اساسي و . دادرسي کيفري خواهد بود
هاي   قانون ماليات١٨١در ماده » حسب مورد«ساير مواد قانوني ياد شده، از عبارت 

استنباط » غيرخصوصي«ها و اشياي  مستقيم صرفاً امکان بازرسي بدون مجوز براي مکان
  ." نخواهد بود»اماکن و اشياي خصوصي«شود و اين امر قابل تسري به  مي

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
ها از طرف رييس کل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف  احکام اعزام هيأت: ٧ماده "

  :شود در احکام صادره موارد زير تصريح مي. شود وي صادر مي
  ـ شماره و تاريخ حکم بازرسي؛١
  ـ موضوع حکم بازرسي؛٢
  ها؛  نـ مشخصات اعضاء هيأت و سمت آ٣
  ـ نام مؤدي و حسب مورد شهرت کسبي وي؛ ٤
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 ـ تاريخ مراجعه هيأت؛٥
  .ـ نشاني محل مراجعه هيأت٦

تبصره  ـ در اجراي مفاد اين ماده، چنانچه محل مورد بازرسي منزل مسکوني باشد، 
  .نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسي از مرجع قضايي ذيربط اقدام خواهد شد

ذکور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري به     در پاسخ به شکايت م
  : توضيح داده است که١/٦/١٣٩٩ مورخ ٣٣٧٠٤موجب اليحه شماره 

  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري"
  سالم عليکم

 در خصوص دادخواست آقاي حسين عبداللهي ١/٥/١٣٩٩بازگشت به نامه مورخ 
 اصالحي قانون ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي تبصره  ن آيي٧مبني بر ابطال تبصره ماده 

به ) ٩٩٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٥٤موضوع پرونده شماره  (١٣٩٤هاي مستقيم مصوب  ماليات
، به ١٣٩٤هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات١٨١بر اساس ماده : رساند استحضار مي

 و با هدف )مکانيزه(منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني 
نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان بازرسي مالياتي در سازمان 

در حقيقت تالش براي مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي و . شود امور مالياتي ايجاد مي
هاي مهمي است که اصالحيه قانون  فراهم کردن زمينه تحقق عدالت مالياتي از شالوده

نظارت دقيق بر اجراي قوانين و مقررات . اي مستقيم بر آن استوار شده استه ماليات
مالياتي که خود از مهمترين ملزومات مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي است، از جمله 
امور مهمي است که قانونگذار به اهميت آن در تأمين و تحقق درآمدهاي مـالياتي واقف 

ايجاد واحد جديدي  انونگذار به حدي است که حکم بهاهميت اين اصل براي ق. بوده است
هاي  اين واحدها نسبت به اعزام هيأت. براي اين منظور در سازمان امور مالياتي داده است

شود، اقدام و کليه دفاتر،  تشکيل مي بازرسي که با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري
 را در اقامتگاه قانوني، محل فعاليت اسناد و مدارک، اطالعات و سوابق مالي نزد مؤديان

) مکانيزه(مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني
 که به همين منظور به ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي تبصره  آيين. دهند  ميمورد بازرسي قرار

اين   به٧ره ماده تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است در تبص
هاي بازرسي  موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسي منزل مسکوني باشد هيأت

شاکي مدعي است مفاد . نمايند نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسي از مرجع قضايي اقدام مي
هاي خصوصي و اشياي شخصي  تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجويز بازرسي از ساير مکان

ند اماکن تعطيل و بسته و همچنين بازرسي اشياي شخصي بدون اخذ مجوز قضايي است مان
 قانون آيين ٥٥هاي مستقيم و ماده   قانون ماليات١٨١ قانون اساسي، ماده ٢٢مغاير اصل 

 :باشد در خصوص ادعاي شاکي نکات زير قابل تأمل مي. دادرسي کيفري است
 فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد  به اقامتگاه قانوني، محل١٨١ـ در ماده ١

 قانون اساسي و ماده ٢٢اگر بر اساس استنباط شاکي از اصل . و مدارک وي اشاره شده است
 تمام موارد فوق مکان و حريم خصوصي تلقي شود و بازرسي از هر يک از اماکن مذکور ١٨١

 را با موانع بسيار مواجه ١٨١مستلزم اخذ مجوز از مقام قضايي باشد اين امر اجراي ماده 
هاي بازرسي مالياتي در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالياتي با دشواري  ساخته و عمالً هيأت

ها، حريم خصوصي منزل و  مصداق اعالي حريم خصوصي در تمام فرهنگ. روبرو خواهند بود
د بتوانند مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باي. مسکن است

االصول بايد از  اين مکان علي. در آن با امنيت خاطر و با فراغت، زندگي و استراحت کنند
از سوي . هرگونه تعرض مصون باشد به ويژه آنکه ديگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند

ديگر هرچند انتظار حريم خصوصي در محل کار انتظار معقولي است ولي اين نکته را نبايد از 
نظر دور داشت که به دليل شرايط ويژه حاکم بر محيط کار، اين انتظارات نمي تواند مشابه 

از جملـه مهمترين . انتظار وجود حريم خصوصي در حـد منزل و ديگر اماکن خصوصي باشد
ودن مکان، وجود رابطه کاري، ورود ديگران اعم از ارباب  اين داليل مي توان به عمومي ـب
زرسي، امکان دسترسي به لوازم، ابزار و اموال اداري، کارکنان در هنگام غيبت رجوع، ناظر يا با

 .اشاره کرد... آنان و 
 ٥٥ماده .  قانون آيين دادرسي کيفري  واجد ايراد است٥٥ـ اشاره شاکي به ماده ٢

در مواردي است که جرمي واقع شده و ضابطان دادگستري در راستاي اجراي تکاليف 
از مقام قضايي نسبت به تفتيش و بازرسي از منازل، اماکن بسته و خود با اخذ مجوز 
نمايند در حالي که بحث ماليات و بازرسي از محل فعاليت مؤدي در بدو  تعطيل اقدام مي

امر يک موضوع کيفري نيست هرچند ممکن است بعد از بازرسي بحث فرار و تخلف 
 حقوق و اموال دولتي بوده و مالياتي مؤدي مطرح گردد اما ماليات در کل مربوط به

 قانون ١٨١هاي بازرسي مالياتي صرفاً به منظور نظارت بر اجراي مقررات ماده  هيأت
نمايند لذا استناد به ماده  هاي مستقيم اقدام به بازرسي از محل فعاليت مؤدي مي ماليات
  .رسد  در اين خصوص فاقد توجيه به نظر مي٥٥

نامه اجرايي   آيين٧ا عنايت به اينکه تبصره ماده الذکر و ب با توجه به مطالب فوق
هاي مستقيم در چارچوب قوانين و مقررات و با در نظر   قانون ماليات١٨١ ماده ٤تبصره 

گرفتن موارد ياد شده تهيه و به تصويب رسيده است لذا درخواست دارد نسبت به رد 
  ."دعوي شاکي در اين خصوص اقدام الزم مبذول گردد

 با حضور رئيس و معاونين ١١/٣/١٤٠٠ ديـوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي
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
  

  رأي هيأت عمومي
به منظور کنترل دفاتر، اسناد و «: يم قانون مالياتهاي مستق١٨١براساس ماده 

با هدف نظارت بر اجراي قوانين و ) مکانيزه(مدارک مـؤديان اعـم از دستي و ماشيني 
مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور 

شور يا اشخاص واحد مذکور حسب ارجاع رئيس کل سازمان امور مالياتي ک. شود ايجاد مي
مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح 

شود، به اقامتگاه قانوني، محل  قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي
فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني 

کند و کلّيه دفاتر، اسناد و مدارک، اطالعات و سوابق مالي نزد مؤديان را  دام مياق) مکانيزه(
دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي  مورد بازرسي قرار مي

 ٤نامه اجرايي تبصره   آيين٧نظر به اينکه برمبناي تبصره ماده » .دهد يربط انتقال مي ذ
ون مالياتهاي مستقيم اخذ مجوز مرجع قضايي براي ورود و بازرسي از  قان١٨١ماده 

محلهاي مربوط به مؤدي صرفاً محدود به بازرسي از منزل مسکوني مؤدي شده و اين در 
حالي است که اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر و اسناد و 

 به آنها تصريح شده، محدود و منحصر به  قانون مالياتهاي مستقيم١٨١مدارک که در ماده 
 قانون ١٨١ ماده ٤نامه اجرايي تبصره   آيين٧منزل مسکوني نيست، بنابراين تبصره ماده 

 قانون مالياتهاي مستقيم ١٨١مالياتهاي مستقيم به دليل مغايرت با حکم مقرر در ماده 
 ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

 .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
      رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق                                     

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٢٨٢شماره

  بسمه تعالي
  رپورجناب آقاي اكب
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 دستورالعمل ٢ابطال ماده«:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٢

درج در روزنامه رسمي به جهت » رساني به ايثارگران  قانون جامع خدمات٢٢اجرايي ماده 
  . گردد ميپيوست ارسال 

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

  ٩٩٠١٢٨٢: رونده پشماره    ٤٩٢ :ماره دادنامهش   ١٨/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  چاريسف اي حسن خدادادي آقا:يشاك
 قانون ٢٢ ماده يي دستورالعمل اجرا٢ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

  ثارگراني به ارساني خدماتجامع 
 ٢٢  دستورالعمل اجرايي ماده٢ابطال ماده  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

ن خواسته به طور ييرا خواستار شده و در جهت تبثارگران ي به ارساني خدماتقانون جامع 
  :خالصه اعالم کرده است که

 به ـ سازمان بنياد شهيد با تأييد کميسيون پزشکي، تشخيص داده که فرزند اينجانب١ "
 به رساني خدماتقانون جامع ) ٢٢(مشمول موضوع ماده ) تيمعلول(العمر  صورت مادام

 موضوع يزان پرداختيت، ميدستورالعمل مورد شکا) ٢(طبق ماده ـ ٢. باشد يثارگران ميا
قانون برنامه ) ٧٩(ماده  زان مبلغيثارگران، به مي به ارساني خدماتقانون جامع ) ٢٢(ماده 
 را با توجه به يزان مبلغ پرداختيکه قانونگذار صراحتاً م يافته است، درحالير ييتغ ششم

ر، يين تغيا. ن کرده استييتع ت از حقوق معلوالنيقانون جامع حما ارانه موضوعيزان يم
ه شماره نام  ـ تصويب٣. باشد ي ميقانون اساس) ٧٣(ارات و خالف اصل يد اختخارج از حدو

ت از يزان موضوع قانون جامع حمايران، ميأت وزي ه٦/٦/١٣٩٨ ـ هـ٥٦٧١٨ت/٧٢٢١٨
ه، سازمان نام  تصويب) ١(ف سوم جدول بند يب کرده که طبق ردين و تصوييمعلوالن را تع
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 تومان پرداخت کند، اما ٠٠٠/١١٠/١ بودن، مبلغ يعه نخاعيد با توجه به ضايد باياد شهيبن
ت تحت تکفل، يت و بدون توجه به نوع معلوليدستورالعمل مورد شکا) ٢(با لحاظ ماده 

  ".کند يهزار تومان را پرداخت م ٣٨٤ مبلغ ثابت
  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  »رگرانثاي به ارساني خدمات قانون جامع ٢٢دستورالعمل ماده « " 
  تأييدن شهدا، جانبازان و آزادگان که باياد حسب مورد به همسر و والديبنـ ٢ماده «

 معادل يند، مبلغيان خانواده اقدام نماي افراد مشمول در ميون نسبت به نگهداريسيکم
 قانون برنامه ٧٩ماده (ت از حقوق معلوالن يارانه موضوع قانون جامع حمايزان يحداقل م

  " . »دينما يپرداخت م) ششم
حه ي به موجب اليي و معاضدت قضايرکل امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٦/٦/١٣٩٩ـ ١٥١١٨٢/٩٩/٥٤٠٧شماره 
رساني به ايثارگران تصريح   قانون جامع خدمات٢٢رساند که ماده  به استحضار مي" 
انبازان و آزادگان، که بنا به تشخيص بنياد حسب مورد به همسر و والدين شاهد، ج«نموده 

ذهني، جسمي، (کميسيون پزشکي بنياد داراي عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول 
هاي موضوع اين قانون، در صورتي که نسبت به نگهداري  باشند، عالوه بر پرداختي) حرکتي

ارانه موضوع قانون جامع فرد يا افراد ياد شده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان ي
حداقل به «بنابراين با عنايت به بيان عبارت » .نمايد حمايت از حقوق معلوالن پرداخت مي

در ذيل ماده فوق، ميزان » ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
ن جامع مستمري پرداختي به اين قبيل افراد به صراحت از طرف قانونگذار با احاله به قانو

 قانون برنامه پنجساله ششم ٧٩از طرفي ماده . حمايت از حقوق معلوالن تعيين شده است
توسعه به عنوان قانون موخر و آخرين اراده قانونگذار به صراحت ميزان مستمري پرداختي به 

و سازمان بهزيستي را بر مبناي ) ره(مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني 
 حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار، در چهارچوب بودجه سنواتي  درصد٢٠متوسط 

 قانون جامع ٢٢لذا بنياد در تصويب دستورالعمل اجرايي ماده . تعيين نموده است... و
 آن دقيقاً بر مبناي قانون يعني ماده ٢الخصوص تدوين ماده  رساني به ايثارگران علي خدمات

  ".باشد مل نموده و اين دستورالعمل قابل ابطال نمي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ع٧٩
وان ين دي با حضور معاون١٨/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عمومييرأ

 با ١٣٩١ مصوب سال ثارگراني به ايرسان قانون جامع خدمات ٢٢مطابق ماده 
ن شاهد، جانبازان و آزادگان که بنا به ياد حسب مورد به همسر و والديبن «:ياصالحات بعد

 ذهني،(تشخيص کميسيون پزشکي بنياد، داراي عائله تحت تکفل قانوني، محجور و معلول 
 که نسبت ين قانون، در صورتي موضوع ايها يعالوه بر پرداخت د،باشن) ي، حرکتيجسم

ارانه يزان يحداقل به م ند،يان خانواده اقدام نمايادشده در ميا افراد ي فرد يبه نگهدار
ين براساس همچن» .دينما يپرداخت م ت از حقوق معلوالنيقانون جامع حماموضوع 

 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد ٧٩ماده
 قانون برنامه عالوه يدولت موظّف است در طول اجرا «:١٣٩٥ مصوب سال راني اياسالم

ت يان تحت حماي مددجوي خانوارهاي، هر سال حداقل مستمريارانه فعليبر پرداخت 
 يت برمبناي را متناسب با سطح محروميستيو سازمان بهز) ره (ينيته امداد امام خميکم
 کار، در چهارچوب بودجه ي عاليست درصد حداقل دستمزد مصوب شورايسط بمتو

 پر درآمد و درج ي با حذف خانوارهاها ارانهيقانون هدفمند کردن  و از محل درآمد يسنوات
 مذکور يق دستگاههاين قانون، از طريا) ٣٩(ف مستقل در جدول موضوع ماده يرد

قانون  ٢٢ارانه موضوع ماده ي: اوالًنکه يت به ايبنا به مراتب فوق و با عنا» .ديپرداخت نما
 افراد ي از بابت نگهداريا نهي ناظر به پرداخت کمک هزثارگراني به ايرسانجامع خدمات

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  ٧٩محجور و معلول است و حکم مقرر در مـاده 
پرداخت حداقل  در رابطه با رانيا ي اسالميجمهور ي و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
و سازمان ) ره (ينيته امداد امام خميت کميان تحت حماي مددجوي خانوارهايمستمر
نکه از يبا توجه به ا: اًيثانگر تفاوت دارند و يکدين امور موضوعاً با ي وضع شده و ايستيبهز
قانون جامع ، ١٣٩٦ مصوب سال ت از حقوق معلوالنيقانون حمااالجرا شدن  خ الزميتار
ارانه موضوع قانون مذکور نسخ شده ي و ١٦/٢/١٣٨٣ مصوب ز حقوق معلوالن اتيحما

 به رساني قانون جامع خدمات ٢٢ دستورالعمل اجرايي ماده ٢است، بنابراين حکم مقرر در ماده
 را معادل ت از حقوق معلوالنيقانون جامع حماارانه موضوع يزان يحداقل م که ثارگرانيا

 ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد ٧٩ موضوع ماده يحداقل مستمر
ار است ين کرده، خالف قانون و خارج از حدود اختيي تعراني اي اسالمي جمهوريو فرهنگ

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند و 
  .شود ي ابطال م١٣٩٢ مصوب سال يادار

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

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٢١٠شماره

  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 

ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٣
جهت درج در »  مشاور استاندار گيالن در امور ايثارگران١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨

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

  
  ٩٩٠١٢١٠: رونده پشماره     ٤٩٣ :ماره دادنامهش     ١٨/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي پاشاکيمي سجاد کري آقا:يشاك

 ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨شماره هاي   ابطال بخشنامه:موضوع شکايت و خواسته
 ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ٢١٠/٤٢/٨٠/٩٨ثارگران و يالن در امور اي مشاور استاندار گ١١/٢/١٣٩٨
  الني گي استانداري و شوراهايرکل دفتر امور شهريمد

 ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨هاي شماره  ابطال بخشنامه شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
 ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ٢١٠/٤٢/٨٠/٩٨ثارگران، يالن در امور اياندار گ مشاور است١١/٢/١٣٩٨
 ١٨/٣/١٣٩٨ ـ ٥٨٠/٤٢/٨٠/٩٨الن و ي گي استانداري و شوراهايرکل دفتر امور شهريمد
ن خواسته اعالم يي را خواستار شده و در جهت تبالني گي استانداريرکل دفتر شهريمد

  :کرده است که
دولت «:  ششم توسعه عنوان نموده است قانون برنامه٨٨ماده ) ث( بند ٦جزء " 

رزمندگان هاي  ل از رشادتيت و تجلي به منظور حمايمکلف است طبق بودجه سنوات
ر يهشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان ز

ان ماه سابقه اسارت و همسران و فرزند ٦ و آزادگان با کمتر از يجانباز%) ٢٥(درصد  ٢٥
....... ندير ارائه نماي به شرح زي و فرهنگي درماني، بهداشتيشتي، معيالت رفاهيآنها تسه

 ين مربوطه براي باالتر مطابق با قوانيليک مقطع تحصيازات ي از امتيمند بهرهـ ٦
» ي اجتماعيايحقوق و مزا مـاه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در ٦رزمندگان با حداقل 

 يز توسط مجلس شوراين» ي اجتماعيايحقوق و مزا« اجمال از عبارت ه رفعيکه استفسار
طور   داده شده است اما همانير و تسري تفسيا استخدام و شغلي به حقوق و مزاياسالم

 يدر خصوص اجرا» دولت«: مصوب نموده است ٨٨ماده ) ث( بند يکه مقنن در ابتدا
 ها به استناد قانون فهرست يارف است و شهرديدار تکل گانه مندرج عهده ششهاي  فيرد

ن يبنابرا. باشد ي ميردولتي غيات عموم مؤسس، ازيردولتي غي عموميات و نهادهامؤسس
 از يردولتي غي عموميا نهادهايات  مؤسس به کارکنان رزمندهين بند قابل تسري ايايمزا
کنان ن بند به کاري ايت در تسرين اقدام طرف شکايباشد بنابرا ها نمي يل شهرداريقب

 ١٣٨ و مخالف اصل يني و دخالت در امور تقنيقانون اساس ٧١ر اصل يمغاها  يشهردار
   " .باشد ي قانون برنامه ششم توسعه م٨٨ماده ) ث(ر با بند ي و مغايقانون اساس

  :ر استيمورد اعتراض به شرح زهاي  متن مقرره
الن در ي گمشاور استاندار ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨ بخشنامه شماره) الف "
 :ثارگرانيامور ا

 انقالب ي، نهادهاي دولتي شرکتهاها، ران محترم ادارات کل، سازمانيه مديکل
  )ياقدام فور(الن يتابعه استان گهاي  يو شهردارها   بانکها، ، دانشگاهياسالم

 ٤/٢/١٣٩٨ ـ ١٠١٧٦ه شماره ير ابالغيله تصوين وسيکم، با احترام، بديسالم عل
ماده ) ث(بند ) ١(ر جزء يه قانون تفسنام  تصويبران منضم به ي ايم اسالياست جمهورير

 حداقل شش ماه ي رزمندگان داراي بر برخورداري قانون برنامه ششم توسعه مبن٨٨
وست ي باالتر جهت اقدام الزم به پيليک مقطع تحصياز يحضور داوطلبانه در جبهه از امت

خ ين دفتر تاري ا١/٤/١٣٩٦ ـ ٦٤٧/١٦/٨٠٩٦لذا با توجه به نامه شماره . گردد يارسال م
 ٢ماده ) الف( مشمول بند ياجراهاي  ه دستگاهي بوده و کل١/١/١٣٩٦ن قانون از ي اياجرا

ان ذکر است بر يشا.  آن هستنديثارگران موظف به اجراي به ارساني خدماتقانون جامع 
گان که در  رزمندي مسلح سه چهارم خدمت سربازيروهاياساس دستورالعمل ستادکل ن

زان سرباز ي عزيعني. ده استي گرديتلق» خدمت داوطلبانه«اند   حضور داشتهيمناطق جنگ
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 ـ . شوندمند بهرهن قانون يتوانند از ا  ميهشت ماه تمام حضور در جبهه ور با داشتنيو پا
  ثارگراني امور ايمشاور استاندار، مسئول هماهنگ

  مديرکل امور شهري و شوراهاي١٨/٢/١٣٩٨ـ  ٢١٠/٤٢/٨٠/٩٨ بخشنامه شماره) ب
  :الني گياستاندار

   شهرداران محترم از سراسر استان
 ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨ر نامه شماره يوست تصويکم، احتراماً به پيسالم عل

بند  )٦( بند ي در خصوص اجرايثارگران استانداري امور ايمشاور و مسئول هماهنگ
رکل يمد ـ .گردد  مي الزم ارسالي جهت اقدام قانونقانون برنامه ششم توسعه ٨٨ ماده )ث(

  "  الني گي استانداري و شوراهايدفتر امور شهر
رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان يت عليطرف شکا

  . ارسال نکرده استيچ گونه پاسخي به پرونده هيدگيرس
 مصوب سال يان عدالت اداروي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا

أت يشود و ه  مي ارجاعيوان عدالت اداري دي استخداميأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢
 ـ ٥٨٠/٤٢/٨٠/٩٨ بخشنامه شماره ٢٨/١١/١٣٩٩ـ ٤٥٢مذکور به موجب دادنامه شماره 

 به يص نداد و رأيالن را قابل ابطال تشخي گي استانداريرکل دفتر شهري مد١٨/٣/١٣٩٨
 يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. صادر کردت يرد شکا

  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات ديو 
 مشاور استاندار ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨هاي شماره  رسيدگي به ابطال بخشنامه«

امور شهري و  مديرکل دفتر ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ٢١٠/٤٢/٨٠/٩٨گيالن در امور ايثارگران و 
  ».شوراهاي استانداري گيالن در دستورکار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت

ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٣/١٤٠٠خ 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 رأيراء به شرح زت آي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
مشاورين مقامات اجرايي در امـور ايثارگران صالحيتي براي وضـع مقررات : اوالً ـ الف

 ١٣٨ و ١٢٦، ٨٥آور ندارند و اعمال اين صالحيت براساس اصول  الشمول و الزام اجـرايي عام
: ثانياً. ي مقرر در موازين حقوقي مذکور قرار گرفته است برعهده مقامات و شوراهاقانون اساسي

هاي اجرايي به اعمال يک مقطع تحصيلي رزمندگان در موارد استخدامي به  تکليف دستگاه
 هيأت تخصصي ٢٩/٨/١٣٩٨ ـ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷داليل مندرج در دادنامه شماره 

 شماره بنا به مراتب فوق، بخشنامهاستخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با موازين قانوني است و 
تکليف مشاور استاندار گيالن در امور ايثارگران که متضمن  ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨

دستگاههاي اجرايي به اعمال يک مقطع تحصيلي رزمندگان در موارد استخدامي از تاريخ 
 و ماده ١٢ماده  ١ است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ١/١/١٣٩٦
  . شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨

 دفتر رکليمد ١٨/٢/١٣٩٨ ـ ٢١٠/٤٢/٨٠/٩٨  شمارهبخشنامهنکه ينظر به ا ـ ب
 و ستيمتضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نن الي گي استانداري و شوراهايامور شهر

الن يمشاور استاندار گ ١١/٢/١٣٩٨ ـ ٧١٨/١٦/٨٠/٩٨ شماره بخشنامهصرفاً در مقام ابالغ 
 قانون ۱۲ ماده ۱ق مقررات موضوع بند ين از مصاديبنابراثارگران صادر شده، يدر امور ا
شود و در  ي محسوب نم١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
  .ص نشدي تشخيوان عدالت اداري ديومأت عميم در هيخاذ تصم و اتّيدگيجه قابل رسينت

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٠٨٤شماره
  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 
 ٣٩ماده ) الف(ابطال بند «:  با موضوع١١/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٨٦

جهت درج » ٩/٥/١٣٩٧نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه قم مصوب  آيين
  . گردد ميدر روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

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

  ٩٩٠١٠٨٤: رونده پشماره      ٤٨٦ :ماره دادنامهش     ١١/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ک منشين نيرحسي امي آقا:يشاك

ي  اعضاي استخدامنامه آيين ٣٩ماده ) لفا( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  ٩/٥/١٣٩٧ دانشگاه قم مصوب يأت علميهغير

 نامه آيين ٣٩ماده ) الف(ابطال بند  ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
را خواستار شده و در  ٩/٥/١٣٩٧ دانشگاه قم مصوب يأت علميهي غير اعضاياستخدام
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب
نامه اعضاي غيرهيأت   آيين٣٩رساند مبناي محاسبه ماده  راماً به استحضار مياحت" 

علمي دانشگاه قم و کليه بندهاي آن به استناد ماده واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره 
دارد دستگاه تابع   آن قانون که عنوان مي٤ و همچنين تبصره ٢٨/٦/١٣٩٥ ـ ٤٥٨١٨

 امتيازات آن قانون را دارند از شمول اين قانون مستثني مقررات اداري و استخدامي خاص
 ساعت در هفته مشخص ٤اند در نهايت تقليل ساعت براي بانوان  باشند تنظيم گرديده مي

نامه اعضاي غيرهيأت علمي   آيين٣٩ ماده ١شده است در صورتي که براي مشمولين بند 
 ٣١/٥٧٢٦يت از معلوالن به شماره دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حما

 آن قانون صراحتاً عنوان گرديده است تقليل ساعت ٣٨ وجود دارد که در ماده ١/٢/١٣٩٧ـ 
    .باشد  ساعت در هفته مي١٠کار معلوالن با شرايط شديد و خيلي شديد به ميزان 

بنابراين . داي مثل قانون کاهش کار بانوان ندار همچنين قانون فوق هيچ گونه بند و تبصره
   " .باشد  ساعت در هفته مي١٠ميزان تقليل ساعت کار براي معلولين شديد و غيرشديد 

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  ) ٩/٥/١٣٩٧ دانشگاه قم مورخ يأت امناين نشست هيکميست و يصورتجلسه ب(" 

يي مؤسسه از اعضاي ذيل با درخواست شخصي و بر اساس دستورالعمل مصوب هيأت اجرا
عضوي که با تأييد سازمان بهزيستي معلوليت شديد دارد ) الف: شوند تقليل ساعت کار بهرمند مي

   " ـ قائم مقام وزير و رئيس مرکز هيأتهاي امناء و هيأتهاي مميزه)  ساعت در هفته٤(
 ـ ٧٦٤٨س دانشگاه قم به موجب نامه شماره يت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهيطور خالصه توض به ١٢/٦/١٣٩٩
 قانون اجراي احکام دائمي ١ برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده ٢٩ماده ) ب(وفق بند  "  
ها و مؤسسات آموزش عالي بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي فقط در  هاي توسعه، دانشگاه برنامه

 استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امنا هاي مالي، معامالتي، اداري و نامه چارچوب مصوبات آيين
نامه مورد  شود و آيين رسد، اداره مي خود که حسب مورد به تأييد وزير علوم و تحقيقات و فناوري مي
بنابراين هيچ يک از قوانين مذکور . شکايت نيز به همين ترتيب تصويب شده و در حال اجرا است

ها و مؤسسات آموزش عالي نيست و دانشگاه  انشگاهشامل د) کاهش کار بانوان و حمايت از معلوالن(
 ماده ٤هاي استخدامي خود مستقل از قوانين عمومي است که در اين مورد تبصره  نامه در وضع آيين

بانواني که بر اساس ساير مقررات از امتياز کاهش «دارد  واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز مي
هاي تابع مقررات  کنند و يا دستگاه  از مقررات مذکور استفاده ميمند هستند تا زماني که ساعت بهره

ـاص که امتيازات مشابه اين قانون را دارند از شمول اين قانون مستثني  اداري و استخدامي خ
) ٨/٢/١٣٩٧(مضافاً کـه تاريخ ابالغ قانون حمايت از معلوالن . مويد اين مطلب است» .باشند مي

وخر از تاريخ اجراي آيي    " .است )١٤/٧/١٣٩٧(نامه استخدامي  نـم
ن يس و معاوني با حضور رئ١١/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   عمومي هيأترأي

 مصوب سال هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ١هرچند به موجب ماده : اوالً
ها و مراکز آموزش عالي بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر  ، دانشگاه١٣٩٥

هاي مالي، معامالتي و استخدامي  نامه دستگاههاي دولتي و صرفاً در چهارچوب مصوبات و آيين
کنند، ولي اين امر نافي تکليف دانشگاهها و مراکز  آموزش عالي به  وب هيأتهاي امنا عمل ميمص

تبعيت از قوانين خاص حاکم بر دستگاههاي دولتي نيست و قانون حمايت از حقوق معلوالن 
ها و مراکز آموزش عالي مکلّف به   از مصاديق قوانين خاصي است که دانشگاه١٣٩٦مصوب سال 
قانون حمايت از حقوق  ١ماده » ت«با عنايت به اينکه براساس بند : ثانياً. ن هستندتبعيت از آ
هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت  ، کلّيه دستگاه١٣٩٦ مصوب سال معلوالن

قانون حمايت  ٢٨کنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوي ديگر به موجب ماده  استفاده مي
هاي مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگي شاغالن  دستگاه«:  مقرر شده است کهاز حقوق معلوالن

 ٣٩ماده » الف«، بنابراين بند »داراي معلوليتهاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت کاهش دهند
 که برخالف حکم ٩/٥/١٣٩٧نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه قم مصوب  آيين

اري معلولين شديد را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده مقرر در قانون، تقليل ساعات ک
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

   .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٥١٥هشمار
  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 
ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٥

جهت درج »  رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران١/٦/١٣٩٠س ـ /١٦٥٥٧
  . گردد ميدر روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

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

  ٩٩٠١٥١٥: رونده پشماره     ٤٩٥ :ماره دادنامهش    ١٨/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ده الهام سعادت آگاهي خانم س:يشاك
 ١/٦/١٣٩٠ ـ س/١٦٥٥٧ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   تهراني و خدماتيعي توزيس مجمع امور صنفيرئ
 ١/٦/١٣٩٠ سـ /١٦٥٥٧ابطال بخشنامه شماره وجب دادخواستي  شاکي به م:گردش کار

ن ييرا خواستار شده و در جهت تب تهران ي و خدماتيعي توزيس مجمع امور صنفيرئ
  :خواسته اعالم کرده است که

 ي قانون نظام صنف٣٧ اتاق اصناف در ماده يد منابع ماليهمان گونه که مستحضر" 
 گردد بر اساس متذکر مي. ن احصاء گرديده است به صورت صريح و روش١٣٩٢مصوب سال 

 ي اسالمي مجلس شورا١٣٩٢ کشور مصوب سال ي قانون اصالح قانون نظام صنف١ماده 
 منحل و ي و خدمات فنيدي تولي و مجمع امور صنفي و خدماتيعي توزيمجمع امور صنف

 تهران به قائم کن اتاق اصناف شهرستانيدند ولير نام گردييپس از ادغام به اتاق اصناف تغ
 را به شرح ي سابق و مستند به بخشنامه موصوف کماکان مبالغي مجامع امور صنفيمقام
 هر برگ يبراـ ١: دارد  ميافتيان درير از بابت صدور اخطار و پلمب و فک پلمب متقاضيز

ي براـ ٣ال ي ر٠٠٠/٦٠٠ ي پلمب هر واحد صنفيبراـ ٢ال ي ر٠٠٠/٤٠٠اخطار مبلغ 
 و يي که اقدام به شناسايين از آنجايال، بنابراي ر٠٠٠/٤٠٠ مبلغ يد صنفپلمب هر واح فک

و اتاق ها  هي اتحـاديف قـانوني از جمله تکالي صنفياخطار پلمب و فک پلمب واحـدها
 نامه آيينگر حسب مقررات يباشد و از جـانب د ي مينظام صنف  قانون٢٧اصناف برابر ماده

 يليو اتاق اصناف در خصوص تعطها  هي ناجا با اتحادي قانون مـذکور نحـوه همکار٨١ماده 
 يروي آن ن٦ دارد که حسب ماده ي بدون پروانه کسب مقرراتي صنفيو پلمب واحدها

 يروي ن تأمين نسبت به٢٨ و ٢٧ف مقرر در ماده ي انجام تکالي مکلف است برايانتظام
ان برخالف قانون ياز متقاضاد شده ي ناظر بر اخذ وجوه يد وضع مقرراتياز اقدام نمايمورد ن
 ي مربوط را نقض نموده است و اصوالً مجامع امور صنفنامه آيينن ي بوده و موازينظام صنف

ت يس امني پليمعاونت نظارت بر اماکن عموم (ي انتظاميرويو ن) ياتاق اصناف فعل(وقت 
د با انعقاد باشند که بتوانن  نمي برخورداريار قانونيت و اختين صالحياز چن) تهران بزرگ

هذا يعل. ندي خود احصا و مقرر نماي را برايدي جدي منابع ماليا وضع مقرراتيقرارداد و 
 ي همدان و قم، رأيت واحد مرتبط با شهرستانهاينکه در موارد مشابه و با موضوعينظر به ا

له ين وسيبد. ده استي صادر گرد٣١٠٤ و ١٣٢٦شماره هاي   برابر دادنامهيأت عموميه
ن ي مابيم و قرارداد منعقده في و تصم١/٦/١٣٩٠ ـ س/١٦٥٥٧ ابطال بخشنامه يتقاضا

 تهران را از محضر قضات ي تهران با مجمع امور صنفيمعاونت نظارت بر اماکن عموم
   " .دينما  ميوان تقاضايد

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  بخشنامه" 

  ه صنفياتحاد
  با سالم

 پروانـه ي داراي اعضـايرسانـد به منظور حفظ حقوق صنف  مي احترامـاً به استحضار
 تهران با مجامع امور ين معاونت نظارت بر اماکن عمومي مابيکسب، برابر قرارداد منعقده ف

 ي صنفيک از واحدهاي هر يه برايد هر اتحادي مقرر گرد١/٥/١٣٩٠خ ي تهران از تاريصنف
ل بـه ي به شرح ذيک پلمب مبالغبدون جواز کسب، جهت هر برگ اخطار پلمب و ف

ران به نـام مجمع امـور يچ شمي بانک تجارت شعبه پ٢٢٩٦٥/٢٥٧ شماره يحساب جـار
  .نديز نماي اقدامات الزم واري تهران برايخدمات  ويعي تـوزيصنف

  )اليچهارصد هزار ر(ال ي ر٠٠٠/٤٠٠ هر برگ اخطار مبلغ يبراـ ١
  )اليششصد هزار ر(ال ي ر٠٠٠/٦٠٠ ي پلمب هر واحد صنفيبراـ ٢
 ـ )اليچهارصد هزار ر(ال ي ر٠٠٠/٤٠٠ مبلغ ي فک پلمب هر واحد صنفيبراـ ٣
   "  تهراني و خدماتيعي توزيس مجمع امور صنفيرئ

رغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان يت عليطرف شکا
  . ارسال نکرده استيچ گونه پاسخي به پرونده هيدگيرس

ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديمومأت عيه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
رشده به يمحل دا) ١٢/٦/١٣٩٢ ياصالح (يفقانون نظام صن ٢٧براساس ماده : اوالً

 آن صادر نشده است با ي که پروانه کسب برايا حقوقي يقيله هر شخص حقيوس
شود و  ي پلمب مي انتظاميروي اتاق اصناف شهرستان توسط ن تأييده ويدرخواست اتحاد

 ي انتظاميرويز بر مکلّف بودن اتاق اصناف شهرستان و ني ماده مذکور ن٤در تبصره 
 شده  تأکيد فاقد پروانه کسبي و پلمب واحدهاييران به شناساي اي اسالميمهورج

قاً يه دقي هر اتحادي مالي، منابع و درآمدهايقانون نظام صنف ٣١ ماده يبرمبنا: اًيثان.است
ها صرفاً در قبال  هيز مقرر شده است که اتحادين ماده نيا) ب(مشخص شده و در بند 

نکه يند و با توجـه به ايافت وجه نمايانند اقدام به درتو يرموظّف خود ميخدمات غ
 از يصنف قانون نظام ٢٧  حکم مقرر در مادهيدرخـواست انجام پلمب و فک پلمب برمبنا

 يافت وجه به منظور پلمب و فک پلمب مبناي درين رو برايها است، از ا هيف اتحاديوظا
م ي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ ٦٠براساس تبصره ماده :  ثالثاً.  وجود ندارديقانون
 تحت هر عنوان يافت و پرداخت هرگونه وجهيدر«): ٢( دولت ي از مقررات ماليبخش

) ۵( و ماده يت خدمات کشوريريقانون مد) ۵( موضوع ماده يياجراهاي  توسط دستگاه
فت و اين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريد در چهارچوب قواني بايقانون محاسبات عموم

: رابعاً» ... استي در اموال دولتيرقانونين ماده در حکم تصرف غيپرداخت برخالف مفاد ا
 ـ ١٣٢٦ شماره يها تر و به موجب دادنامه شي پيوان عدالت اداري ديأت عموميه

 حکم به ابطال مقررات مشابه صادره از ٣٠/١١/١٣٩٨ـ ٣١٠٤ و شماره ١٨/١٢/١٣٩٤
بنا به مراتب فوق، بخشنامه .  و همدان صادر کرده است نظارت بر اصناف قميونهايسيکم

 تهران خالف ي و خدماتيعي توزيس مجمع امور صنفي رئ١/٦/١٣٩٠ ـ س/١٦٥٥٧شماره 
الت يقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ار است و مستند به بند يقانون و خارج از حدود اخت

  .شود ي ابطال م١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٢١٦شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 و بند ٨ابطال تعرفه شماره «:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٤٩٦
 شوراي اسالمي گرمدره از تاريخ ١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ١٣تعرفه شماره ) ب(

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

  
  ٩٩٠٠٢١٦: رونده پشماره     ٤٩٦ :ماره دادنامهش     ١٨/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ن راديزدان شاهي ين راد با وکالت آقاي صفر شاهي آقا:يشاك

 از ١٣تعرفه شماره ) ب( و بند ٨ ابطال تعرفه شماره :ستهموضوع شکايت و خوا
   شهر گرمدرهي اسالمي شورا١٣٩٤تعرفه عوارض سال 
 آقاي يزدان شاهين راد به وکالت از شاکي به موجب دادخواستي ابطال :گردش کار

 سال ١٠ تعرفه شماره ٥ و ١هاي  ، تبصره١٣٩٤ سال ٣ جدول شماره ٣ و ١هاي  تبصره
هاي عوارض   موارد ذيل در کليه تعرفه٢، بند ١٣٩٨ سال ١ تعرفه شماره ٤، تبصره ١٣٩٤

 مصوب شوراي ١٣٩٨ سال ٢٠ و تعرفه شماره ١٣٩٨ و ١٣٩٤ سال ٩مصوب، تعرفه شماره 
  :اسالمي شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

ا ي يات ساختمانين خصوص در عمليا را که در ي اشخاصيف قانونيقانونگذار تکل  " 
ند مبرهن و مشخص کرده و ينما  مينگ را فراهمي پارکيا کسري موجبات حذف يياجرا

ون يسي کميت ذاتين موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صالحيت ايعدم رعا
گر ي ديونهايسير اشخاص و کميت سايها است لذا از صالحي مستقر در شهردار١٠٠ماده 
 قانون ١٠٠قـانونگذار به شرح مـاده . خـارج است.. . و٧٧ون مـاده يسيم از کماعـ

ل و اعاده يب، تعطي اعم از تخريف تخلفات ساختمانين تکلييتع آنهاي   و تبصرهيشهردار
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 مقرر درماده مزبور قرار داده يونهايسيت کميمه رادر صالحين جرييا تعيبه وضع مجاز و 
م تخلفات يت احتساب جرايفين عوارض و کييه مرجع تعنين شرح قانونگذار درزميبد

ن مفاد يف نموده، بنابراين تکلييها تعي قانون شهردار١٠٠ و وصول آنها درماده يساختمان
 شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول ي اسالميمصوبه شورا
م يره، عالوه بر جراي بالکن و غيش آمدگي مانند پيره و اضافه تراکم و تخلفاتيعوارض پذ

باشد و   مي شهري شورايارات قانونيباشد، خارج از حدود اخت ي ميتخلفات ساختمان
 يحکم بناها) ٣ و ٢هاي  تبصره(آن هاي   و تبصرهي قانون شهردار١٠٠ن درماده يهمچن

زان ونحوه وصول يمه، مين جريي، تعيدگير موارد را از لحاظ نحوه رسيمازاد بر تراکم و سا
م توسط ي بعد از اتخاذ تصم١ و ٢، ٣هاي  به صراحت تبصره. ن کرده استيعآن م
مه بر اساس نظر ي مکلف به وصول جري آن ماده، شهردار١ون موضوع تبصره يسيکم
 اقدام به صدور يار قانوني شهر گرمدره بدون وجود اختيکن شورايباشد ل  ميونيسيکم

افت عوارض ي در١٠٠ون ماده يسيه کممي نموده و در آن عالوه بر جرالذکر فوقمصوبات 
ز مقرر کرده ي خالف را نينسبت به بنا)  بالکنيآمدگ شيره و اضافه تراکم و پيپذ(متعلقه 
 رامکلف به يحاً شهرداري صريه، قانون شهرداري است که در مانحن فين در حالياست ا

ت ن اساس مصوباي کرده است بر ا١٠٠ون ماده يسيمه بر اساس نظر کميوصول جر
 شهر گرمدره از يارات بوده و عدول شورايطه اختي وخارج از حي فاقد وجهه قانونالذکر فوق
ن آمره بوده چرا که به موجب يمضافاً مصوبات مذکور خالف قوان. باشد ي مين قانونيمواز
ب نرخ ي شهر حق تصوي و انتساب شهرداران، شوراهاي اسالمي شوراها٧١ ماده ٢٦بند 

ن جهت به موجب ي وابسته را دارد به همي و سازمانهايوسط شهردارخدمات  ارائه شده ت
 وضع عوارض يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨دادنامه شماره 

ص داده شده و از آنجا که به يچنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد خالف مقررات تشخ
که از انجـام تخلفات  اند ها مکلف شدهي، شهرداري قانون شهردار١٠٠موجب ماده 

ن نحو ي ارجاع دهند و بد١٠٠ون ماده يسيکم ند و مـوضوع را بهي نمايري جلوگيساختمان
 ممانعت نموده و ي به تخلفات ساختماني توسط شهرداريقانونگذار از ارائه هر نوع خدمات

افت يدهد که مستحق در  نمينه ارائهين زمي در اي خدماتيز اصوالً شهرداري نياز طرف
ن يهمچن. ز نداردي نين مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعيعوارض باشد که ا

ف گشته ين تکليي نسبت به آن تعالذکر فوقز در ماده ي نينکه موضوع تخلفات ساختمانيا
ا يافت هرگونه وجه، کاال و ي از مقررات دولت دريم بخشي قانون تنظ٤است و در ماده 

حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي خدمات تحت هر عنوان از اشخاص 
، غيراز مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا )من جمله شهرداريها(

 در بند ١٣٨٥شود ممنوع شده است و استناد شورا به يک دادنامه صادره در سال  مي
باشد و  دوم مصوبه خود مبني بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعي مصادره به مطلوب مي

عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و (الذکر  نيز اخذ وجوهي به عنوان عوارض فوق
با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي و پذيره

 ـ ١٨١٨، ٢٥/٦/١٣٨٦ ـ ١٣٥٥مغاير است و در آراء متعددي از جمله رأي شماره 
 ـ ٧٦، ٢٦/١٠/١٣٩١ ـ ٣٧٠، ٢٨/٥/١٣٩٣ ـ ٩٨، ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩، ١٦/١١/١٣٩٣
ـ ٢٤٢، ٢٥/١١/١٣٨٣ـ ٥٨٧، ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦، ١٤/٥/١٣٩٢ـ ٦٣، ٢١/٥/١٣٩٣
 مصوب شوراي ٢٠/٧/١٣٩٨ ـ ٩٧/٩٣٦، ٩٤/١٠٣٢ در پرونده کالسه ١/٤/١٣٩٥

 و ١٠٠اسالمي شهر کرج مبني بر اخذ عوارض عالوه بر جريمه کميسيون ماده 
 ١٠٣٠ين دشت کرج با موضوع مشابه طي دادنامه شماره مصوبات شوراي شهر مشک

 ابطال گرديده لذا با عنايت به مراتب فوق و طبق مقررات ١٢/١٠/١٣٩٦ـ 
 قانون شهرداري تخلف ساختماني بر اساس ارزش معامالتي ١٠٠هاي ماده  تبصره

شود و بعد از ابقاء   جريمه دريافت مي١٠٠ ماده ١١ساختمان موضوع تبصره 
 بر اساس مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ١٠٠در کميسيون ماده تخلفات 

مذکور دريافت هرگونه وجه عالوه بر جريمه تحت عنوان پذيره و اضافه تراکم و 
  .باشد پيش آمدگي بالکن خالف موازين قانوني مي

 برابر ليست ٥/٨/١٣٩٥، شهرداري در تاريخ ١٣٩٥در خصوص عوارض سال 
دارد که به   جمع کليه عوارض را اعالم مي٩٥٠٠٠١٥٨ه عوارض پيوستي به شمار

 رأي به تقسيط آن داده ٧٧ صادره از کميسيون ماده ١٥٨٣٣/٦٠موجب رأي شماره 
شود که مطابق ليست مزبور، موکل کليه عوارض من جمله عوارض آتش نشاني،  مي

 نيزمطابق پيش نويس عوارض ١٣٩٨شود و مجدداً در سال  کارشناسي پرداخت مي
 اقدام به اخذ ٢٧ مطابق جدول شماره ١٣٩٨که منعکس در مصوبه شوراي شهر سال 

 و ٣٠١نمايد که خالف موازين شرعي و قانوني من جمله ماده  عوارض مضاعف مي
 قانون مدني و مصداق اکل مال به باطل است و همچنين عوارض دريافتي مازاد ٣٠٢

ح قسمت اول دادخواست خالف  نيز به شر١٣٩٥بر تراکم و تفکيک اعياني در سال 
لذا با عنايت به مراتب فوق استدعاي ابطال مصوبات فوق را . باشد قوانين و مقررات مي

 قانون تشکيالت و آيين ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١از تاريخ تصويب با استناد به بند 
  . "  از تاريخ تصويب را دارد١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ي برايوان عدالت اداري ديأت عمومي که از طرف دفتر هيطار رفع نقص اخيدر پ
 ٣ ـ ٢١٦ـ ٩٩که به شماره اي  حهي به موجب الي ارسال شده بود ويل شاکيوک

 يوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و هيأت عمومي ثبت دفتر ه١٧/٤/١٣٩٩مورخ
  :ح داده است کهيده توضيگرد

اد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره ن ريزدان شاهينجانب ياحتراماً ا" 
 نسبت: دارد  مي به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض٩٩٠٠٢١٦

انات مذکور صرفاً ي نداشته و بييه ادعايي بودن مصوبات مشروح در متن شکوايشرعغير
  . " دي رسيجهت اطالع به سمع و نظر مقام عال

  :ر استي شرح زت بهيمورد شکاهاي  متن مقرره
  )٩٤سال  (٨تعرفه شماره " 
  

فرمول و نحوه   نوع عوارض
  محاسبه عوارض

منشاء 
  توضيحات  قانوني

عوارض حذف 
پارکينگ جهت 

هر واحد 
مسکوني 

 ٢٥معادل (
  )مترمربع

  
قيمت 
اي به  منطقه
  ريال

٥٠٠٠ ≤ p  
هر واحد معادل 

   ريال٠٠٠/٠٠٠/٨٠
٢٠٠٠٠ ≤ p ≤ ٥٠٠٠ 

  ريال
هر واحد معادل 

   ريال٠٠٠/٠٠٠/٨٠
٤٠٠٠٠ ≤ P ≤ ٢٠٠٠٠ 

  ريال
هر واحد معادل 

   ريال٠٠٠/٠٠٠/١٢٠
٧٠٠٠٠ ≤ p ≤ ٤٠٠٠٠  

هر واحد معادل 
   ريال٠٠٠/٠٠٠/١٥٠

P ≤ ٧٠٠٠٠  
هر واحد معادل 

٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠  

 ١٦بند 
ماده 
٧١ 

قانون 
موسوم 

به 
شوراها 

و 
تبصره 

 ماده ١
٥٠ 

قانون 
ماليات 

بر 
ارزش 
  افزوده

باشند در قبال عدم پرداخت  يمالکين مجاز م :١تبصره 
عوارض حذف پارکينگ از تعرفه مصوب معادل مساحت 
پارکينگ حذف شده را از نزديک ترين اراضي و امالک 
اشخاص حقيقي و حقوقي کـه طبق طرح مصوب در 

ري پارکينگ عمومـي سطح شهر قرار گرفته اند به  کارـب
ترتيب اولويت تعيين شده توسط شهرداري آن امالک را 

ريداري و سند مربوطه را به نام شهرداري منتقل خ
  .نمايند

هاي  رعايت کليه ضوابط مندرج در طرح: ٢تبصره 
صرف نظر از (مصوب پيرامون عوارض حذف پارکينگ 
الزم الرعايه ) نحوه محاسبه عوارض حذف پارکينگ

  .باشد مي
وصول عوارض حذف پارکينگ طبق ضوابط : ٣تبصره 

  .باشد يل مجاز ميطرحهاي مصوب طبق شرايط ذ
ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي با ١

 و بيشتر واقع شده باشد و دسترسي به محل ٢٠عرض 
  .اتومبيل رو نداشته باشد

ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به ٢
پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداري 

  .اجازه قطع آن را ندهد
ان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به ـ ساختم٣

  .علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتوميبل نباشد
ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت ٤

شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور 
  .نباشد

 ـ در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان به ٥
ي نتوان در سطح طبقات صورتي باشد که از نظر فن

  .احداث پارکينگ نمود
 ٢٥ به عرض السير سريع ـ ساختمان در بر خيابانهاي ٦

متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو 
  .نداشته باشد

مبالغ دريافتي تحت اين عنوان بايستي به : ٤تبصره 
اي که شهرداري با موافقت شوراي  حساب جداگانه
د يکي از شعب بانکهاي سطح شهر اسالمي شهر نز

نمايد واريز و درامد حاصل از آن صرف  افتتاح مي
  .گردد گسترش پارکينگ عمومي سطح شهر مي

عوارض حذف پارکينگ بانکها، مؤسسات مالي : ٥تبصره 
ها و مؤسسات دولتي  ها، شرکت و اعتباري، کليه سازمان

به شوند،  و عمومي که از طريق اصول بازرگاني اداره مي
قيمت روز زمين همان منطقه طبق نظر کارشناس 

  .گردد رسمي محاسبه و وصول مي
عوارض حذف پارکينگ امالک با استفاده : ٦تبصره 

تجاري بيست درصد مازاد بر تعرفه عوارض فوق اخذ 
  .گردد مي

  
  )٩٤سال ( سبز يفضا) ١٣(تعرفه شماره ) ب(بند 

    "ک بار ي يدو درصد از کل عوارض پروانه برا
ت تا ي طرف شکاي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برايعل
  . واصل نشده استيچ پاسخي به پرونده هيدگيزمان رس

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ مـاده يدر اجـرا
 اع ارجيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصيه  پرونـده بـه١٣٩٢سال 
 ٣ و ١هاي   تبصره٣٠/١٠/١٣٩٩ ـ ١٣٣٦أت مذکور به موجب دادنامه شماره يشود و ه مي

 تعرفه ٥ ي ال١هاي  ، تبصره١٣٩٤ سال ي تجاريره واحدهاي عوارض پذ٣جدول شماره 
 تعرفه ٤، تبصره ١٣٩٤ سال ي اضافي از واحدهاي عوارض ارزش افزوده ناش١٠شماره 
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عوارض مصوب، هاي  ه تعرفهيل در کلي موارد ذ٢بند ، ١٣٩٨ربنا سال ي عوارض ز١شماره 
 عوارض ٢٠ و تعرفه شماره ١٣٩٨ و ١٣٩٤ عوارض مازاد بر تراکم سال ٩تعرفه شماره 

 شهر گرمدره را قابل ابطال ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٨ سال يش آمدگيبالکن و پ
 ي از سو مذکور به علت عدم اعتراضيرأ. ت صادر کردي به رد شکايص نداد و رأيتشخ
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي و يوان عدالت اداريس ديرئ

 ي مصوب شورا١٣٩٤ سال ١٣تعرفه شماره ) ب( و بند ٨ به تعرفه شماره يدگيرس
  . قرار گرفتيأت عمومي شهر گرمدره در دستورکار هياسالم

ن يس و معاونير رئ با حضو١٨/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

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

 ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و شماره ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧هاي شماره  مهجمله دادنا
وضع عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شـوراهاي اسالمي 

بنابراين  شهر مغاير با قانون و خارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است
حت عنوان  شهرداري گرمدره که ت١٣٩٤ از تعرفه عوارض سال ٨تعرفه شماره 

عوارض حذف پارکينگ به تصويب شوراي اسالمي شهر گرمدره رسيده، خالف قانون 
 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 از تاريخ تصويب ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .شود ابطال مي
 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک۸۰ه  ماد۱۶هرچند در بند  ـ ب
ن نرخ و يي، تعي با اصالحات بعد۱۳۷۵ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ياسالم

) الف( شهر ذکر شده است، لکن طبق بند ي اسالميارات شوراهايزان عوارض از اختيم
وب سال ران مصي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور۱۷۴مـاده 
 در ي، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانياست کلّيک سي، بـه عنوان ۱۳۸۹
 سبز ين مرتبط با فضايگر در قواني دي قرار گرفته و از سو تأکيد مختلف مورديهايکاربر

 سبز ي آن، عوارض فضاي بعديها هي سبز شهرها و اصالحياز جمله قانون گسترش فضا
 از تعرفه عوارض سال ١٣تعرفه شماره ) ب(ن بند ينابراب.  نشده استينيب شي پيشهر

 ي اسالميب شوراي سبز به تصوي گرمدره که تحت عنوان عوارض فضاي شهردار١٣٩٤
 ماده ١ مستند به بند  ار است ويده، خالف قانون و خارج از حدود اختيشهر گرمدره رس

 مصوب سال ياداروان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣ و مواد ١٢
  .شود يب ابطال ميخ تصوي از تار١٣٩٢

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٢٧٢شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 با ١٨/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٦ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٤

 معاون حقوقي و فني سازمان امور ٢٦/١/٩٩ مورخ ١٢/٩٩/٢١٠بخشنامه شماره «: موضوع
 هيأت عمومي ١٣/١٢/٩٧ مورخ ٢٠١ـ ٣٨رتجلسه شماره مالياتي موضوع ابالغ رأي و صو

 معاون مالياتهاي ٢٥/١١/٩٦ مورخ ١٥٥/٩٦/٢٣٠شوراي عالي مالياتي و بخشنامه شماره 
 مورخ ٢٠١ـ٤١مستقيم سازمان امور مالياتي متضمن ابالغ رأي و صورتجلسه شماره 

زنامه رسمي جهت درج در رو»  هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ابطال شد١٩/١٠/٩٦
  . گردد ميبه پيوست ارسال 

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

  ٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ ٧٢٦ :شماره دادنامه      ١٨/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠١٢٢٩ـ ٩٩٠٠٦٥٩ـ ٩٩٠٠٢٧٢ :شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  ان بهمن زبر دست، مسعود ولي پوري گودرزي آقاي:يانشاک

 ٢٦/١/١٣٩٩ ـ١٢/٩٩/٢١٠بخشنامه شماره ـ ١ابطال  :موضوع شکايت و خواسته
 ـ ٣٨و صورتجلسه شماره موضوع ابالغ رأي معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي 

   هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١

 معاون مالياتهاي مستقيم ٢٥/١١/١٣٩٦ ـ ١٥٥/٩٦/٢٣٠ ـ بخشنامه شماره٢
 مورخ ٢٠١ـ ٤١سازمان امور مالياتي متضمن ابالغ رأي و صورتجلسه شماره 

  هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي١٩/١٠/١٣٩٦
بخشنامه شماره ـ ١ابطال هاي جداگانه   شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار

و متضمن ابالغ رأي  و فني سازمان امور مالياتي معاون حقوقي ٢٦/١/١٣٩٩ ـ١٢/٩٩/٢١٠
ـ ٢ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي ١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١ ـ ٣٨صورتجلسه شماره 
 معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور ٢٥/١١/١٣٩٦ ـ ١٥٥/٩٦/٢٣٠بخشنامه شماره 

هيأت  ١٩/١٠/١٣٩٦ مورخ ٢٠١ـ ٤١مالياتي متضمن ابالغ رأي و صورتجلسه شماره 
  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده را خواستار شدهعمومي شوراي عالي مالياتي 

  رياست محترم ديوان عدالت اداري"
 قانون مـالياتهاي ١٩٠رسـاند، وفق مـاده  با سـالم و احـترام، به استحضـار مي

 از سر رسيد مقرر علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر سال مالي قبل«مستقيم 
%) ١(اي معادل يک درصد  در اين قانون براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزه

مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان 
اي معادل  پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه. عملکرد کسر خواهد شد

نه تنها در اين بخش ماده مذکور، بلکه در مابقي » .ات به ازاي هر ماه خواهد بودمالي % ٥/٢
آن نيز، مقنن تصريح به تعلق اين جايزه و يا جريمه، به صرفاً ماليات عملکرد دارد، اما 
عليرغم اين تصريح، اکثريت شوراي عالي مالياتي، در رأي مورد اعتراض، بدون توجه به 

دود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جريمه اينکه توسيع و تضييع ح
تأخير در پرداخت جريمه ماليات عملکرد را به ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري 

 قانون مالياتهاي مستقيم نيز تسري داده، که همچنانکه در ٧٤ و ٦٣، ٥٩موضوع مواد 
با توجه به .  اين قانون است١٩٠ر با ماده نظريه اقليت شورا هم به درستي ذکر شده، مغاي

مغايرت اين رأي شوراي عالي مالياتي با ماده قانوني که عرض شد، از آن مقام عالي 
  .درخواست ابطال آن را دارم

  رياست محترم ديوان عدالت اداري
ـ ٧٢٩رساند، با اتخاذ مالک از رأي شماره دادنامه  با سالم و احترام، به استحضار مي

 هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت ٢٨/٤/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٧٢٨
 قانون اصالح موادي از قانون مالياتهاي ١١اداري مبني بر اينکه، چون به موجب ماده 

 قانون ٦٠ قانون مالياتهاي مستقيم اصالح و ماده ٥٩، ماده ٧/٢/١٣٧١مستقيم مصوب 
انتقال امالک در حال حاضر از مصاديق مذکور حذف شده و در نتيجه ماليات نقل و 

 قانون مالياتهاي مستقيم در ١٥٧ماليات غيردرآمدي است و اينکه حکم مقرر در ماده 
رابطه با مؤديان ماليات بر درآمد وضع شده است، مطابقت اين رأي با استدالل اقليت 

اتي به مالي شوراي عالي مالياتي و نيز اين منطق که در صورت عدم شمول مرور زمان
ماليات نقل و انتقال امالک، طبعاً ماليات حق واگذاري محل نيز مشمول مرور زمان 

لذا نظر اکثريت اين شورا، در خصـوص تفکيک ماهـوي ميان نقل و انتقـال . نخواهد بود
انتقال حق «قطـعي ملک و حق واگـذاري محل، جهت شمول مرور زمان، و اينکه 

ايت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالياتي واگذاري محل در هر صورت با رع
 قانون ٥٩، خالف منطوق رأي هيأت تخصصي مالياتي، بانکي و نيز مغاير با ماده ».باشد مي

  ."مالياتهاي مستقيم است، درخواست ابطال اين رأي شوراي عالي مالياتي را دارم
  :هاي مورد شکايت به شرح ذيل است متن مقرره

  :٢٥/١١/١٣٩٦ ـ ٢٣٠/٩٦/١٥٥: شمارهـ بخشنامه ١" 
  امور مالياتي شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالياتي : ذينفعان/مخاطبين
ابالغ صورت جلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مرور زمان ماليات : موضوع

هاي   قانون ماليات٥٩ ماده ٢مربوط به انتقال حق واگذاري محل موضوع تبصره 
ت رأي اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورت جلسه شماره به پيوس مستقيم

 درخصوص مرور زمان ماليات مربوط به انتقال حق ١٩/١٠/١٣٩٦ مورخ ٢٠١ـ ٤١
هاي مستقيم اصالحي مصوب   قانون ماليات٥٩ ماده ٢واگذاري محل موضوع تبصره 

يم اصالحي هاي مستق  قانون ماليات٢٥٥ ماده ٣ که در اجراي بند ٢٧/١١/١٣٨٠
 صادر و به تنفيذ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور رسيده است، براي ٣١/٠٤/١٣٩٤

  هاي مستقيم ـ معاون ماليات. گردد برداري ابالغ مي اجرا و بهره
  بسمه تعالي

 ٢٥٥ ماده ٣ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ١٨/١٠/١٣٩٦صورتجلسه مورخ 
  قانون مالياتهاي مستقيم

 معاون مالياتهاي مستقيم در خصوص ٧/١٠/١٣٩٦د ـ /٣٨١٢١/٢٣٠ره نامه شما
ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان ماليات مربوط به حق واگذاري محل موضوع 

مالياتهاي مستقـيم که در اجراي   قانون٢٧/١١/١٣٨٠ اصالحي مصوب ٥٩ ماده ٢تبصره 

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


 ٢٢٢٨٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٢٧/٦/١٤٠٠روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ١٢صفحه 

گردند، حسب دسـتور  تقل ميقانون تسهيل تنظـيم اسناد در دفاتر اسناد رسمـي من
هاي   قانون ماليات٢٥٥ ماده ٣رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي بند 

  .مستقيم در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد
  :شرح ابهام

نظر به اينکه در خصوص تسري مرور زمان ماليات مربوط به انتقال حق واگذاري محل 
هاي مستقيم که در   قانون ماليات٢٧/١١/١٣٨٠حي مصوب  اصال٥٩ ماده ٢موضوع تبصره 

گردند، در صورتجلسه ياد  اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي منتقل مي
سواالتي مطرح ) ١٩/٦/١٣٩٦ـ ٢٤/٢٠١صورتجلسه شماره (شده شوراي عالي مالياتي 

  .باشد موضوع نميگرديده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهارنظر صريحي راجع به 
  :اظهار نظر شوراي عالي مالياتي

با توجه به ابهام جديد مطرح شده به شرح نامه صدراالشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي 
 و اصالحات بعدي آن پس از ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات٢٥٥ ماده ٣بند 

  :نمايد به شرح زير اعالم نظر ميهاي الزم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه  بررسي
  :نظر اکثريت

 شوراي عالي مالياتي با توجه به ابهامات ١٩/٦/١٣٩٦ـ ٢٤/٢٠١صورتجلسه شماره 
هاي مستقيم منضم   معاون ماليات١٧/٤/١٣٩٦م ـ /٣٦١٩٠مطرح شده طي نامه شماره 

توجه با .  معاونت مذکور صادر گرديده است٢٨/٢/١٣٩٤د ـ /٥٥١٦/٢٣٠به نامه شماره 
به اينکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالياتي اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد 
رسمي در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي صرفاً در ارتباط با 

لذا . نقل و انتقال قطعي امالک بوده و انتقال حق واگذاري محل مورد ابهام نبوده است
.  نظري در صورتجلسه شوراي عالي مالياتي به عمل نيامده استدر اين خصوص اظهار

در خصوص  عليهذا نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي در صورتجلسه ياد شده
مـرور زمـان مالياتي صرفاً مربـوط به نقـل و انتقـال قطـعي امـالک بوده و قابل تسري 

اگذاري مـحل در هر صورت با انتقـال حق و باشد و به انتقال حق واگذاري محل نمي
ضمناً موضوع قبال . (باشد رعـايت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالياتي مي

 از طرف سازمان اعالم نظر ٢٧/٨/١٣٨٤ ـ ١٣٥٣٠بخشنامه شماره ) ٥(بند ) ج(در جز 
  .)شده است

  :نظر اقليت
 و ٧٨، ٧٣، ٥٩ اصالح مواد هاي اجرايي با حذف و با ترجيح اصول و مباني مالياتي بر رويه

 ١٣٧١ به موجب قانون اصالحي ارديبهشت ٣/١٢/١٣٦٦هاي مستقيم مصوب   قانون ماليات٧٩
و به کارگيري عبارت ماخذ به جاي درآمد مشمول ماليات، عمالً ماليات مقطوع جايگزين 

ور زمان بر اين اساس اينگونه مالياتها از شمول حکم مر. شده است) عملکردي(ماليات درآمدي 
  . قانون مالياتهاي مستقيم خارج گرديده است١٥٧ و ١٥٦احکام مادتين 

  :٢٦/١/١٣٩٩ـ ١٢/٩٩/٢١٠: ـ بخشنامه شماره٢
  امور مالياتي شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالياتي: ذينفعان/ مخاطبين
ابالغ نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره : موضوع

  ١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢١٠ ـ ٣٨
 ـ ٣٨به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 

 قانون مالياتهاي ١٩٠جريمه موضوع ماده « در خصوص ١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١
مستقيم نسبت به ماليات نقل و انتقال قطعي امالک و حق واگذاري محل اشخاص حقوقي 

 قانون مالياتهاي مستقيم ٢٥٥ ماده ٣ در اجراي قسمت اخير بند که» و مبدأ محاسبه آن
 به تنفيذ رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور رسـيده، ٣١/٤/١٣٩٤اصالحي مصوب 

  ـ معاون حقوقي و فني مالياتي. شود  براي اجـراء ابالغ مي
  بسمه تعالي

 ٢٥٥ده ما٣ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ١٣/١٢/١٣٩٧صورتجلسه مورخ
 معاون مالياتهاي ٩/١١/١٣٩٧د ـ /٦٠٧٨٤/٢٣٠نامه شماره  قـانون مالياتهاي مستقيم

هاي   قانون ماليات١٩٠مستقيم در خصوص تسري يا عدم تسري جريمه موضوع ماده 
نسبت به ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري موضوع ) جريمه دير کرد(مستقيم 

 ٢٥٥ ماده ٣هاي مستقيم اشخاص حقوقي در اجراي بند  قانون ماليات٧٤ و ٦٣، ٥٩مواد 
هاي مستقيم حسب دستور رييس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور در  قانون ماليات

  .جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد
  :شرح ابهام

  :باشد با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زير مي
هاي مستقيم قابل تسري به نقل و  ون ماليات قان١٩٠ـ آيا جريمه موضوع ماده ١

 قانون مزبور توسط اشخاص ٧٤ و ٦٣، ٥٩انتقال امالک و حق واگذاري موضوع مواد 
  حقوقي هست يا خير؟

 فوق بلي است، با توجه به سلب تکليف ارائه اظهار نامه ١ـ در صورتي که پاسخ بند ٢
هاي   قانون ماليات١١٠ره ماده  قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبص٨٠موضوع ماده 

مستقيم از اشخاص حقوقي، موعد پرداخت ماليات و مبدأ احتساب جريمه ديرکرد نقل و 
 قانون مذکور از اشخاص حقوقي ٧٤ و ٦٣، ٥٩انتقال ملک و حق واگذاري موضوع مواد 

  چه زماني خواهد بود؟
ي مستقيم مصوب ها  قانون ماليات٢٥٥ ماده ٣شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 

هاي الزم و شور و تبادل نظر در خصوص   و اصالحات بعدي آن پس از بررسي١٣٦٦
  :نمايد موضوعات مطروحه به شرح زير اعالم نظر مي

  :نظر اکثريت
از آنجايي که ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري محل در مورد اشخاص 

باشد و اين اشخاص در اجراي  نها ميحقوقي جزيي از عملکرد اين اشخاص در سال مالي آ
هاي مستقيم مکلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و   قانون ماليات١١٠مقررات ماده 

باشند و در اجراي  حساب سود و زيان هر سال مالي تا چهارماه پس از پايان سال مالي مي
اي مستقيم ه تبصره ماده مذکور نسبت به درآمد هايي که طبق مقـررات قـانون ماليات

از جمله نقل و انتقال امالک و حق (تشخيص آن مقرر شده است  نحوه ديگـري براي
 قانون ١٩٠بنابراين جريمه ماده . باشند مکلف به تسليم اظهارنامه جداگانه نمي) واگذاري

. باشد مذکور مشمول ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري محل اين اشخاص مي
  . خواهد بود١٩٠جريمه نيز مطابق حکم قسمت اخير ماده ضمناً مبدا محاسبه 

  :نظر اقليت
 ٥٩با توجه به عبارت مأخذ ارزش معامالتي و وجوه دريافتي مذکور در متن ماده 

هاي بعدي و وجه تمايز آن با   و اصالحيه٣/١٢/١٣٦٤قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 
 همان قانون و کيفيت ١٩٠اده درآمد مشمول ماليات عملکرد و همچنين سياق عبارات م

انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جريمه ياد شده در اين ماده صرفاً نسبت به ماليات 
عملکرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي امالک و انتقال واگذاري محل 

  ."باشد نمي) اعم از حقيقي و حقوقي(توسط اشخاص 
ذکور، مدير کل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي هاي م    در پاسخ به شکايت

 در ١٤/٤/١٣٩٩ص ـ /٥٦٢٥/٢١٢سازمان امور مالياتي کشور به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که١٢/٩٩/٢١٠خصوص بخشنامه شماره 

ـ ٢٤ به موجب رأي اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره "
ز آنجايي که ماليات نقل و انتقال امالک موضوعاً در شمول  ا١٩/٦/١٣٩٦ مورخ ٢٠١

باشد،  هاي عملکردي نبوده و در زمان وقوع معامله از تکاليف قانوني مالکين مي ماليات
بنابراين عدم ايفاء تکاليف قانوني از سوي مالکين ذي ربط يا عدم اعالم به موقع دفاتر 

اد به منظور پرداخت ماليات مزبور، اسناد رسمي در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسن
اين پاسخ در جواب پرسش . موجب مرور زمان ماليات نقل و انتقال امالک نخواهد بود

 ٧٤ و ٦٣، ٥٩مطرح شده در ارتباط با مرور زمان ماليات نقل و انتقال امالک موضوع مواد 
 قانون ١ماده ) ج(با توجه به اشکاالت ايجاد شده در اجراي بند (هاي مستقيم  قانون ماليات

از سوي شوراي عالي مالياتي تهيه شده است ) تسهيل تنظـيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
 در ٩٧٠١٦٢٨ و ٩٧٠١٣٤٢خصوص شکاياتي مطرح شده بود که طي کالسه  که در اين

  .هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري رسيدگي گرديد
 ـ ٣٨رت جلسه شماره حسب نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صو

، از آنجايي که ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري محل در ١٣/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١
باشد و اين اشخاص  ها مي مورد اشخاص حقوقي جزيي از عملکرد اشخاص در سال مالي آن

هاي مستقيم مکلف به تسليم اظهار نامه و تراز   قانون ماليات١١٠در اجراي مقررات ماده 
باشند و در  نامه و حساب سود و زيان هر سال مالي تا چهار ماه پس از پايان سال مالي مي
هاي مستقيم  اجراي تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهايي که طبق مقررات قانون ماليات

از جمله نقل و انتقال امالک و حق (نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است 
 قانون ١٩٠بنابراين جريمه ماده . باشند ظهار نامه جداگانه نميمکلف به تسليم ا) واگذاري

. باشد مذکور در مورد ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري محل اين اشخاص مجرا مي
  . خواهد بود١٩٠ضمناً مبدا محاسبه جريمه نيز مطابق حکم قسمت اخير ماده 

آمد امالک داراي فصل با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که ماليات بر در
 ٨٠هاي مستقيم تحت همين عنوان بوده و با توجه به ماده  اختصاصي در قانون ماليات

بايست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسليم شود، لذا نحوه بيان نظراکثريت  قانون مزبور، مي
 مبني بر اين که ماليات ٢٠١ـ ٢٤اعضاي شوراي عالي مالياتي در صدر صورتجلسه شماره 

 ـ ٣٨با صورتجلسه شماره . ل و انتقال امالک موضوعاً در شمول ماليات عملکردي نيستنق
هاي مستقيم نقل و انتقال امالک   قانون ماليات١١٠ که با استناد به تبصره ماده ٢٠١

چرا که منظور . داند، منافاتي ندارد ها مي توسط اشخاص حقوقي را جزئي از عملکرد آن
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هاي  ينکه ماليات نقل و انتقال امالک موضوعاً در شمول مالياتشوراي عالي مالياتي از ا
اما . شود عملکردي نبوده، اين است که ماليات مزبور ماليات غيردرآمدي محسوب مي

 قانون مزبور ١١٠همان طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقي طبق تبصره ماده 
هاي مستقيم  هاي قانون ماليات اي که در ساير فصل مکلف به تسليم اظهارنامه جداگانه

که (اظهارنامه  هاي خود را در بيني شده نيستند، بنابراين مکلفند کليه فعـاليت پيش
بايست به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم  حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي مي

ياد شده  قانون ١٩٠،درج نمايند و در صورت عدم رعايت مواعد مذکور در ماده )نمايند
  .مشمول جريمه مذکور در اين ماده خواهند شد
 قانون مالياتهاي ١٩٠ و١١٠، ١٠٦، ١٠٥نتيجه آن که با مراجعه به احکام مواد 

مستقيم و توجه به جميع مقررات به وضوح مشهود است که از يک سو فعاليت نقل و 
 ١٠٥ماده انتقال اشخاص حقوقي فارغ از تجاري و غيرتجاري بودن آن داخل در حکم 

، مطابق ١٠٦قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول ماليات و ماليات آن وفق ماده 
در خصوص ماليات نقل و انتقال امالک و حق واگذاري (گردد  مقررات ديگري تعيين مي
بايد ) اشخاص حقوقي(و از سوي ديگر اين دسته از موديان ) ٥٩محل مطابق مقررات ماده 

هاي  ه معامالت خويش را که در حساب سود و زيان و عملکرد فعاليتماحصل اين گون
گردد در اظهارنامه مالياتي خويش  خودشان و وضعيت مالي يا ترازنامه شان منعکس مي

 همان قانون تسليم نمايند و به موجب تبصره اين ماده ١١٠درج و در موعد مقرر در ماده 
خارج ) تسليم اظهارنامه جداگانه (به آن  و مقررات مربوط ٨٠از تکليف مقرر در ماده 

هاي   قانون ماليات١٩٠با توجه به مراتب مذکور و از آنجايي که در حکم ماده . اند شده
مستقيم تصريح به شمول جريمه مقرر به ماليات عملکرد و به تبع آن کليه اجزاء و عناصر 

آراي شوراي عالي تشکيل آن از جمله ماليات نقل و انتقال امالک شده است، تفاوت 
منطبق با مقررات و مراد ) اشخاص حقيقي و حقوقي(مالياتي بر حسب شخصيت موديان 

مقنن و ارايه اظهار نظرهاي مشورتي در حدود اختيارات و صالحيت شوراي عالي مالياتي 
 در خصوص علت عدم تعلق جايزه . قانون پيش گفته بوده است٢٥٥ ماده ٣مقرر در بند 

وديان ماليات بر درآمد امالک، مورد ادعاي شاکي به استحضار خوش حسابي به م
آن قانون در ازاي ماليات علي الحساب پرداختي به ) ١٩٠(جايزه مذکور در ماده : رساند مي

گيرد؛ در حالي که در ماليات نقل وانتقال، علي الحـسابي پرداخت  موديان تعلق مي
 قانون ياد شده و پيش از ١٨٧اي مادهشود و پرداخت اين مـاليات اصوالً در اجـر نمي

 تنظيم سند رسمي جنبه تکليفي داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن از
  ."سوي مودي منع شده است، لذا رد شکايت مورد درخواست است

 در خصوص ٣٠/٦/١٣٩٩ص ـ /١٠٩٢٣/٢١٢   و همچنين به موجب اليحه شماره 
  :ح داده است که توضي١٥٥/٩٦/٢٣٠بخشنامه شماره 

 احکام مالياتي نقل و انتقال قطعي ملک با انتقال حق واگذاري محل متفاوت است، "
هاي مستقيم آمده که با نقل و   قانون ماليات٥٩ ماده ٢تعريف حق واگذاري محل در تبصره 

 از لحاظ مبناي محاسبه و مطالبه ماليات نيز. انتقال امالک از حيث مفهوم قانوني متمايز است
هاي مستقيم مابين اين دو نوع انتقال تفاوت قايل شده  قانون ماليات) ٥٩(قانون گذار در ماده 

. شود است؛ ماليات انتقال قطعي امالک از مأخذ ارزش معامالتي امالک محاسبه و مطالبه مي
هاي  هاي مستقيم با ارزش  قانون ماليات٦٤ارزش معامالتي امالک هر سال در اجراي ماده 

هاي ارزش معامالتي مرتبط با نوع  با رعايت توضيحات مندرج در ابتداي دفترچه( معيني ثابت و
گردد؛ در حالي که مبناي مطالبه ماليات حق  تعيين و اعالم مي) ساختمان و قدمت بنا 

به طوري که . باشد مالک يا صاحب حق بابت انتقال حق، مي» وجوه دريافتي«واگذاري محل 
خاص بابت حق واگذاري محل نسبت به هر واحد کسبي به لحاظ وجود مبالغ دريافتي اين اش

در انتقال حق . تواند با ديگر واحد کسبي داراي تفاوت فاحش باشد معيارهاي بسيار گوناگون مي
بايست ميزان وجوه دريافتي مربوطه براساس نتيجه  واگذاري محل هر ملک تجاري، مي

. ثبته از سوي واحد مالياتي ذي ربط احراز گرددتحقيقات ميداني و بررسي اسناد و مدارک م
گيري که مطالبه ماليات انتقال حق  بنابراين به علت صحيح نبودن استدالل شاکي، اين نتيجه

تواند همانند ماليات نقل وانتقال قطعي امالک مشمول مرور زمان مالياتي تلقي  واگذاري، مي
  .باشد شود، فاقد وجاهت قانوني مي

ابطال  (٩٧/١٦٢٨ه ع و /٩٧/١٣٤٢ شکايت در پرونده کالسه ـ موضوع مورد٢
ماليات )  شوراي عالي مالياتي ـ پرونده مـربوط به دادنامه استنادي شاکي٢٠١ـ ٢٤صورتجلسه 

بر نقـل و انتقال قطعي امـالک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، 
خصوص ماليات انتقال  قال قطعي امالک بوده و اين دادنامه درصرفاً مربوط به ماليات نقل و انت

بنابر توضيحات ارايه شده، مقررات مالياتي حق . حق واگذاري محل هيچ گونه حکمي ندارد
واگذاري محل با نقل و انتقال امالک يکسان نبوده و بر خالف ادعاي شاکي، نظر اکثريت 

 با ١٩/١٠/١٣٩٦ مورخ ٢٠١ـ ٤١ه شماره اعضاي شوراي عالي مالياتي مندرج در صورت جلس
 هيأت تخصصي مالياتي، ٢٨/٤/١٣٩٩ مورخ ٧٢٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٧٢٨رأي شماره 

با توجه به مراتب مذکور در اين اليحه و پاسخ ارسالي . بانکي ديوان عدالت اداري مغايرت ندارد
  ."شوراي عالي مالياتي، استدعاي رسيدگي و رد شکايت شاکي را دارد

 با حضور رئيس و ١٨/٣/١٤٠٠أت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ   هي
معاونين 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
  

   هيأت عموميرأي
: مالياتهاي مستقيم مقرر شده است که قانون ١٩٠ماده الف ـ براساس 

سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در  الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر علي«
اي معادل يک درصد مبلغ  ق جايزهعملکرد موجب تعلّ اين قانون براي پرداخت ماليات 

مان ق ه متعلّ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات 
اي  ق جريمه موعد موجب تعلّ پرداخت ماليات پس از آن. عملکرد کسر خواهد شد

با توجه به اينکه حکم مقرر در اين » ...دخواهد بو  ماليات به ازاي هر ماه %٥/٢معادل 
ماده ناظر بر ماليات عملکرد بوده و قابل تسري به ماليات نقل و انتقال قطعي امالک و 

 توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نيست، بنابراين انتقال حق واگذاري محل
 معاون حقوقي و فني سازمان ٢٦/١/١٣٩٩ مورخ ١٢/٩٩/٢١٠مفاد بخشنامه شماره 

ندرج در ـامور مالياتي کشـور و نظـريه اکثـريت اعضـاي شـوراي عـالي مـالياتي م
  شوراي مذکور که متضمن١٣/١٢/١٣٩٧ مـورخ ٢٠١ ـ ٣٨صورتجلسـه شـمـاره 

ماليات نقل و   قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به١٩٠تسري حکم مقرر در ماده 
انتقال قطعي امالک و انتقال حق واگذاري محل است، خالف قانون و خارج از حدود 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيار بوده و مستند به بند 
  . شود  مي ابطال١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 مورخ ٣٥٠٦، شماره ٢٧/١١/١٣٦١ مورخ ٧٣٥٧ب ـ مستنبط از نظريات شماره 
 شوراي نگهبان اين است که اصل بر ٤/٤/١٣٨٧ـ ٢٧٤٢٦/٣٠/٨٧ و شماره ١٣/٥/١٣٧١

عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اينکه در حوزه مسائل مالياتي نيز صرفاً در ماده 
عمال مرور زمان مالياتي نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد  قانون مالياتهاي مستقيم ا١٥٧

پذيرفته شده، لذا اعمال اين امر در ساير موارد از جمله مؤديان ماليات بر انتقال حق 
واگذاري محل مبناي قانوني ندارد و از اين رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 

 امور مالياتي کشور و  معاون مالياتهاي مستقيم سازمان٢٥/١١/١٣٩٦ ـ ١٥٥/٩٦/٢٣٠
 ٢٠١ـ ٤١نظريه اکثريت اعضاي شوراي مالياتي به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 

 آن شورا که اعمال مرور زمان مالياتي را نسبت به ماليات بر انتقال ١٩/١٠/١٣٩٦مورخ 
حق واگذاري محل مورد پذيرش قرار داده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ه بند مستند ب
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٣٩٣شماره
  بسمه تعالي

  ناب آقاي اكبرپورج
  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 رسيدگي به «:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٧

نامه اموال دولتي در صالحيت شعب   آيين٢٦ماده » د«خواسته ابطال گواهي موضوع بند 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .ديوان عدالت اداري قرار دارد

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

  ٩٩٠٠٣٩٣: شماره پرونده    ٧٢٧: شماره دادنامه      ١٨/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي معاونت نظارت و بازرس:کننده تعارض اعالم
 يوان عدالت اداري تعارض در آراء صادره از شعب د:موضوع

ماده » د« بند ي در خصوص اعتراض به گواهيوان عدالت اداريد  شعب:گردش کار
  .ندا  صادر کردهي متعارضي آراي اموال دولتنامه آيين ٢٦

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 به ٦/٧/١٣٩٨ ـ ١٧٨٥شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ـ ١

 ٢٨٥٦رأي مذکور به موجب دادنامه شماره . داليل ذيل، رأي به ورود شکايت صادر نموده است
  :دالت اداري قرار گرفته است مورد تأييد شعبه دوم تجديدنظر ديوان ع١/١١/١٣٩٨ـ 
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ـ ادعاي شاکي در تصرفات مالکانه نسبت به ملک مورد نظر مستند به نامه مدير کل " 
دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده که در متن آن به گزارش بازرسان 

به نام سازمان استناد طرف شکايت به اسناد مالکيت قبلي که . آن اداره کل استناد شده است
تواند مانع استيفاي حقوق شاکي گردد؛ زيرا با وجود سند  مسکن و شهرسازي بوده است نمي

به . مالکيت، نياز به سند مالکيت مجدد براي اداره ديگر بدون انتقال مالکيت صحيح نيست
م نامه اموال دولتي دو سـال اعال  آيين٢٦اينکه مهـلت اجـرايي دستور موضـوع ماده  اضافه

شده است، گواهي موضوع اين ماده بر امالک فاقد سند رسمي مالکيت بوده و براي امالک 
داراي سند با هماهنگي و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي برابر مقررات عمومي اسناد 

بنا به مراتب مذکور ـ با صرف نظر از اينکه دعواي . گيرد رسمي نقل و انتقال انجام مي
ف در اسناد رسمي در صالحيت محاکم عمومي قرار دارد ـ شکايت در مالکيت و اختال

خصوص عدم رعايت قوانين و مقررات در صدور گواهي وارد تشخيص و به استناد مقررات 
 قانون ثبت اسناد و امالک کشور رأي ٤٨ و ٤٧ و ٢٢نامه اموال دولتي و مواد   آيين٢٦ماده 

  ."اعتراض صادر شده استبه ورود شکايت شاکي و ابطال گواهي مورد 
 ١٩/١١/١٣٩٨ ـ ٣٥٧٦ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريشعبه سوم دـ ٢
روان ي شهرستان شي حقوقي دادگاه عموميستگيت به شايل، قرار عدم صالحيل ذيبه دل

  :صادر نموده است
 قرار دارد يت محاکم عمومي است که در صالحي ترافعيت، امرياختالف در مالک ـ "

 ـ ٢٢٨ از جمله دادنامه شماره يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد هي در آراو
  ." به آن اشاره شده است٢٦/٤/١٣٩١

ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٣/١٤٠٠خ 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 اکثـريررسبحث و ب
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
: رانيأت وزي ه١٣٧٢ مصوب سال ينامه اموال دولت نيي آ٢٦براساس ماده  ـ ب

ر نامه به منظو نييآ نيب ايخ تصويد ظرف دو سال از تاري بايها و مؤسسات دولت وزارتخانه«
ا ينام وزارتخانه  ديران و قيا  ي اسالميجمهور ت به نام دولتي مالکيصدور سند رسم

 رمنقولي غارياخت در رمنقوليغوال ـ آن دسته از امي مربوط در آن سند، برايمؤسسه دولت
ن يهمچن» ...عمل آورند باشند، اقدام الزم را به ي ميار خود که فاقد سند رسميدر اخت
ادارات ثبت اسناد محل همكاريهاي الزم را نسبت به امور «: ن مادهيهم» د« بند يبرمبنا

 .متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد مربوط و صدور سند مالكيت و تسليم آن به
  طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي،يار دارنده مالـاخت  در
ماده » د« موضوع بند ينکه گواهينظر به ا» .شد خواهد معرفي ـ  كل اموال دولتيادارهـ 
الت و يقانون تشک ١٠ موضوع ماده يمات اداريق تصمي از مصادينامه اموال دولت نيي آ٢٦
ت و ي مالکين صرف نظر از ادعايشود، بنابرا ي محسوب ميوان عدالت اداري دين دادرسييآ

 خواهد بود، يت محاکم عمومي به آن در صالحيدگي که رسياختالف در اسناد رسم
 که ناظر ينامه اموال دولت نيي آ٢٦ماده » د« موضوع بند ي به خواسته ابطال گواهيدگيرس

ت شعب يست، در صالحيت نيار دارنده مال است و متضمن بحث مالکيبر اعالم در اخت
 ٦/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٣٠١٧٨٥ قرار دارد و دادنامه شماره يوان عدالت اداريد
ت فوق اصدار يرش صالحي پذيکه برمبنا) يوان عدالت اداريارم دصادره از شعبه چه(
 ماده و ۱۲ ماده ۲ بند استناد به يرأ نيا.  استين قانونيح و منطبق با موازيافته، صحي
 شعب يبرا ۱۳۹۲ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ۸۹
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع ريسا و يادار عدالت وانيد

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٢١٩شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٨٤ ماده ٢بند يك تبصره «:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٩

 ٨٨، ماده١٣٩٠ تعرفه عوارض سال ١٣٢ ماده ٢ تبصره ١ و بند ١٣٨٩تعرفه عوارض سال 
 تعرفه ١٠٦، تبصره ماده ١٣٩٢وارض سال  تعرفه ع١٠٦، ماده ١٣٩٥تعرفه عوارض سال 

 شوراي اسالمي شهر سمنان از ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٨٧ و ماده ١٣٩٣عوارض سال 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .تاريخ تصويب ابطال شد

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

  ٩٩٠١٢١٩: رونده پشماره     ٧٢٩ :ماره دادنامهش    ١٨/٣/١٤٠٠: خ دادنامهيتار
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي سرچشمينيجه حسيده خدين با وکالت خانم سي کاسپي مؤسسه اعتبار:يشاك
 تعرفه عوارض ١٨٤ ماده ٢ تبصره ١بند ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٨٩ سال يمحل
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٠ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٢ ماده ٢ تبصره ١ـ بند ٢
  سمنان
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٢ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦ماده ـ ٣
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٣ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦تبصره ماده ـ ٤
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٥سال  ي تعرفه عوارض محل٨٧ماده  ـ ٥
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٥ سال ي تعرفه عوارض محل٨٨ماده  ـ ٦

 سال ي تعرفه عوارض محل٦٠ ابطال مواد ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
، ١٣٩٠ سال ي تعرفه عوارض محل١٣٢، ١٣٨٩ سال ي تعرفه عوارض محل١٨٤، ١٣٨٨
، ١٣٩٢ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦ و ١٠٥، ١٣٩١ سال ي تعرفه عوارض محل١١٠
 ٨٩، ١٣٩٥ سال ي تعرفه عوارض محل٨٨ و ٨٧، ١٣٩٣ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦

 تعرفه ٣٣، ١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل١١٦، ١٣٩٦ سال يتعرفه عوارض محل
 ي مصوب شوراي همگ١٣٩٩ سال ي تعرفه عوارض محل٣٢ و ١٣٩٨ سال يعوارض محل

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييمنان را خواستار شده و در جهت تب شهر سياسالم
يوست مبادرت  تاکنون به شرح مصوبات پ١٣٨٨ شهر سمنان از سال يشورا" 

ي شه، مشاغل و محليانه، کسب و پيل سالي مختلف از قبينيوضع عوارض تحت عناو به
هذا يعل. در شده است سمنان صاي شهرداري عوارض از سويش آگهيد و متعاقباً پينما مي

ه موکل ي مؤسسن مزبور برايل وضع عوارض تحت عناويبنا به جهات و مستندات ذ
  .ح قانون استيرموجه و برخالف نصوص صحيغ

ـ ٢٢١ شماره ي و رأ١١/١٠/١٣٩١ـ ٧٥٩ ي ال٧٢٤وحدت مالک آراء شماره ـ ١ 
، آراء ٨٨/٦٣٣ و ٨٧/٢٩١کالسه هاي   مضبوط در پروندهيوان عدالت اداري د٢٦/٤/١٣٩١

 صادر ي رأيري و تعداد کث٨/١٠/١٣٩٩ ـ ١٧٣٥ ي ال١٦٨١، ٢٦/٤/١٣٩١ـ ٢١٩شماره 
 که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث يوان عدالت اداري ديأت عموميشده از ه

 مذکور در ي شهرهايکامالً مطابقت دارد و بر اساس اراء مذکور مصوبات صادر شده از سو
  .اند دهيص و ابطال گردي قانون تشخر بايدادنامه مغا

 از قانون برنامه سوم توسعه ي قانون اصالح مواد٥نکه مستنبط از ماده ينظر به اـ ٢ 
 و وصول ي برقراريران و چگونگي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 يت واردايدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاير وجوه از توليعوارض و سا
ات سود سهام ي ماخذ محاسبه مالي عوارض به درآمدهاي برقرار٢٢/١٠/١٣٨١مصوب 

 ٣١ماده ) الف(ات بر اساس بند  مؤسسنکه بانکها ويباشد و با توجه به ا  ميشرکتها ممنوع
 تي فعالي سهامي به صورت شرکتها١٨/٤/١٣٥١ کشور مصوب ي و بانکيقانون پول

ند، ينما  ميات پرداختيدهند، مال  مي که ارائهي خدماتند و از بابت درآمد حاصل ازينما مي
 ي برايفي صدرالذکر تکليات بر درآمد، به شرح ماده قانونيلذا بانکها با وصف پرداخت مال

ک يکه (ن يه کاسپي مؤسسن رو وضع عوارض براي ندارند، از ايگريپرداخت عوارض د
   .باشد ي ميقانونري شهر سمنان غي اسالميتوسط شورا) باشد ي ميشرکت سهام

 کميسيون اقتصادي ١٧/٢/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ـ ماده ٣
 سال در ٥مجلس شوراي اسالمي که پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 

 برقراري هرگونه عوارضي را براي بانکها و.  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است٢/٣/١٣٨٧
اين ماده مقرر . ي توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع کرده استات اعتبارمؤسس
برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، «دارد  مي

ات  مؤسسگذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و سود اوراق مشارکت، سود سپرده
  .»اي اسالمي و ساير مراجع ممنوع استاعتباري غيربانکي مجازف توسط شوراه

 شهر ي اسالميت شوراي بر عدم صالحيگريل ديز دليادشده ني قانون ٥٢ماده ـ ٤ 
 يبرقرار«: دارد  ميماده مذکور مقرر.  استيات اعتبار مؤسسب عوارض بر بانکها ويدر تصو
و ارائه دکنندگان کاالها يگر از توليم و عوارض ديرمستقيات غيافت هرگونه ماليو در

  .»باشد  ميدهندگان خدمات ممنوع
 دولت و مصرف آن در موارد ي از درآمدهاي قانونوصول برخ٣٠ماده ) ب(بند  ـ ٥ 

از موارد  غيرگر،يوضع هرگونه عوارض د«: دارد  مي اشعار١٣٧٣ن مصوب سال يمع
جع  اقتصاد است نه مريب شوراي بانکها منوط به تصوي شده در قانون مذکور برابيني پيش

 از يات مال مؤسس بانکها ويب عوارض براياد شده، تصويبا توجه به ماده . »يگريد
 شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات يت شورايصالح
  .کنند  مي پرداختياست جمهوري اقتصاد و ريشورا
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رر در هيأت هاي صادر شده متعدد و استداللهاي هماهنگ و مک  ـ حسب  دادنامه٦ 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠حکم مقرر در تبصره ماده «عمومي ديوان عدالت اداري 

، مبني بر اينکه شوراهاي اسالمي شهر و بخش براي وضع هر يک از ١٧/٢/١٣٨٧مصوب 
عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد را 

. م بهمن ماه هـر سال براي اجرا در سال بعد تعيين و تصويب و اعالم دارندحـداکثر تا پانزده
داللت بر اين معني دارد که شـوراهاي اسالمي شهر براي تصويب عـوارض محلي صالحيت 

عوارض کشوري و ملي را ندارند و به تبع آن با توجه به  دارندف صالحيت تعيين و تصويب
ت اعتباري غيرمحلي و کشوري است شوراهاي اسالمي ا مؤسساينکه حوزه فعاليت بانکها و

لذا شوراي شهر . »ات اعتباري را ندارند مؤسسشهر صالحيت تعيين عوارض براي بانکها و
باشد و  ات اعتباري نمي مؤسسسمنان مرجع تعيين و وضع عوارض بهاي خدمات بانکها و

  .باشد ميتعيين عوارض از سوي آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون 
شه ين عوارض کسب و پيي اقدام به تعياري شهر سمنان در موارد بسيشوراـ ٧ 

 ـ م/٣٥٣٠ که حسب نامه شماره ي نموده در حاليات اعتبار مؤسس بانکها ويبرا
 معاون ٢٢/٦/١٣٧٨ ـ م/٧٨٥٠٧٣ وقت و نامه شماره يير اقتصاد و داراي وز٢٣/١٢/١٣٧٨

ر کشور ي وز٨/٧/١٣٧٨ ـ ٥٤٨٤٠نامه شماره  و ياست جمهوري و امور مجلس ريحقوق
باشد   ميشه به بانکها و عوارض مشابهي عوارض کسب و پي مشعر بر عدم تسريوقت همگ
 ١٣ و ١٢ شهر سمنان مستند به مواد ي اسالمي ابطال عوارض مصوب شورايلذا تقاضا
  " . را دارميوان عدالت اداريقانون د

  :ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي    متن تعرفه
 ي اسالمي شورا١٣٨٩ سال ي تعرفه عوارض محل١٨٤ ماده ٢ تبصره ١بند  ـ  الف

  شهر سمنان
 مقرر گرديد کليه عابر بانکها و ساختمانهايي که از فضاي ٨٩از ابتداي سال : ٢تبصره  "

  .نمايند بهاي خدمات به شرح ذيل وصول گردد پياده رو جهت مشتريان بانکي استفاده مي
   "  درصد عوارض افتتاح بانکها٢٠صب عابر بانک عوارض نـ ١
 ي اسالمي شورا١٣٩٠ سالي تعرفه عوارض محل١٣٢ ماده ٢ تبصره ١بند  ـ  ب

  شهر سمنان
 مقرر گرديد کليه عابر بانکها و ساختمانهايي که از فضاي ٩٠از ابتداي سال : ٢تبصره  "  

  . ات به شرح ذيل وصول گرددنمايند بهاي خدم پياده رو جهت مشتريان بانکي استفاده مي
   " عوارض افتتاح بانکها% ٢٠عوارض نصب عابر بانک ـ ١
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٢ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦ماده  ـ ج
 :يا انتقال واحد صنفي و ييوصول عوارض از جا به جا "  

 يصنف واحد يير شغل جا به جايير نام و تغييهرگونه نقل و انتقال، تغ: تبصره
   " .................يک برابر عوارض کسبيمشمول اخذ معادل 

   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٣ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦تبصره ماده  ـ  د
ه يد همانند کليباشد، مقرر گرد  ميرمجازي غينکه اشغال معبر عموميبا توجه به ا "  

  :ل را بپردازنديگردند عوارض ذ  ميکياده روها نصب و باعث ترافي که در پييعابر بانک ها
  ٤٠ p × ١حق افتتاح و نصب    

   " ٢٠ p × ١        انهيعوارض سال
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٥ سال ي تعرفه عوارض محل٨٧ماده  ـ  هـ
د عوارض به ي جدي بانکي واحدهايبرا.. .ا استعالم ويت و يبه هنگام شروع به فعال "  
 :افت گردديل محاسبه و دريشرح ذ
)s  =٤٠ )ربنايمساحت زp×s "   
   شهر سمناني اسالمي شورا١٣٩٥ سال ي تعرفه عوارض محل٨٨ماده  ـ  و

انه از اماکن و ي خدمات سالي بها٩٤ سال يبر اساس مجوز صادره از ابتدا  " 
 قانون ٦٤موضوع ماده اي  مت ارزش منطقهيبرابر ق ٦p (p معادلها  مستحدثات بانک

 و ي و خصوصيدولتهاي  ه بانکيربنا از کلي زمترمربع هر يبرا) ميستق مياتهايمال
که در سطح شهر سمنان .. .قرض الحسنه وهاي   و صندوقي و اعتباريمؤسسات مال

   " . دارند محاسبه و وصول خواهد شدي و بانکي اعتباريت ماليفعال
حه يجب ال شهر سمنان به مـوي اسالميس شـورايت مذکور، رئي  در پاسخ بـه شکا

  :ح داده است کهي توض٤/٦/١٣٩٩ ـ ٨٥٢/٩٩/١٥شمـاره 
ن ي کاسپيه اعتبار مؤسسرساند در خصوص دادخواست   ميبا احترام به استحضار" 
 از تعرفه عوارض ي ابطال موادي بر تقاضاي شهر سمنان مبني اسالميت شورايبه طرف

 تا ١٣٨٨ يسالها سمنان مربوط به ي شهرداريشه و خدمات شهريانه کسب و پيسال
 ٩٩٠١٢١٩ کالسه پرونده يت که طي به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکا١٣٩٩

 است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت يدگي مطرح رسيأت عموميدر آن ه
 ـ ٦٨٣/٢٠/١/١٥ده و به شماره ي شهر سمنان ارسال گردي اسالمي به شوراييپاسخگو

 به يده در مهلت مقرر قانونير سمنان به ثبت رس شهي اسالمي در دفتر شورا٢٦/٥/١٣٩٩
 خدمات ينکه تعرفه عوارض و بهايت به ايد و با عناينما  مير مبادرت به پاسخيشرح ز
 شهر سمنان ي اسالمي مورد اعتراض مصوبات شوراي سمنان در سالهاي شهرداريشهر

ل ارائه يت و دال مستندايده و از طرفيب رسي به  تصوين شرعي و موازيوفق مقررات قانون
أت ي هي است لذا صدور رأي و قانوني به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتيشده شاک

 حاً به استحضاري مورد استدعاست و توضي بر رد دادخواست مطروحه شاکي مبنيعموم
 شهر سمنان از ي اسالميت خود اعالم نموده که شورايح شکاي در توضيرساند شاک مي

ن يوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناويبه شرح مصوبات پ تاکنون ١٣٨٨سال 
 يش آگهيد و متعاقباً پينما ي ميشه مشاغل و محليانه کسب و پيل ساليمختلف از قب
 سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست ي شهرداريعوارض از سو

جه و برخالف نصوص رموي خواهان غيه اعتباري مؤسسوضع عوارض تحت عنوان مزبور برا
نکه ي بر ايل مستندات مبني خود و ارائه داليعاد در اثبات ايح قانون است شاکيصح

ک شرح متن دادخواست به وحدت يرت دارد در بند يمصوبات مورد اعتراض با قانون مغا
د ارائه ي مذکور را لغو نما٢٢١ شماره ي و رأ١١/١٠/١٣٩١ـ ٧٥٩ ي ال٧٢٤آراء شماره 

 يه اعتبار مؤسستي رد شکايوان عدالت اداري ديأت عمومي از قضات هنداده است لذا
  " . مورد استدعاستيشاک

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده ي اجراي  در راستا
أت يشود و ه  مي اجراعيوان عدالت اداري دي اسالمي شوراهايأت تخصصيپرونده به ه

 سال ي تعرفه عوارض محل٦٠ مواد ٣٠/١٠/١٣٩٩ ـ ١٣٣٥ مذکور به موجب دادنامه شماره
، ١٣٩٢ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٥، ١٣٩١ سال ي تعرفه عوارض محل١١٠، ١٣٨٨
 تعرفه ٣٣، ١٣٩٧ سال ي تعرفه عوارض محل١١٦، ١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٨٩

 تعرفه عوارض ١٨٤، ١٣٩٩ سال ي تعرفه عوارض محل٣٢، ١٣٩٨ سال يعوارض محل
 به ١٣٩٠ سال ي تعرفه عوارض محل١٣٢، ٢ تبصره ١ به استثناء بند ١٣٨٩ سال يمحل

 به استثناء تبصره آن ١٣٩٣ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦ و ٢ تبصره ١استثناء بند 
 به رد يص نداد و رأي شهر سمنان را قابل ابطال تشخي اسالمي مصوب شورايهمگ
 و يوان عدالت اداريس دي رئيض از سو مذکور به علت عدم اعترايرأ. ت صادر کرديشکا
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي

 تعرفه ١٠٦، تبصره ماده ١٣٩٢ سال ي تعرفه عوارض محل١٠٦ به مواد يدگي رس
، ١٣٨٩ سال ي تعرفه عوارض محل١٨٤ ماده ٢ تبصره ١، بند ١٣٩٣ سال يعوارض محل

 تعرفه عوارض ٨٨ و ٨٧ و مواد ١٣٩٠ سال يمحل تعرفه عوارض ١٣٢ ماده ٢ تبصره ١بند 
 يأت عمومي شهر سمنان در دستورکار هي اسالمي مصوب شوراي همگ١٣٩٥ سال يمحل

  .قرار گرفت
ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

د و پس از ل شيوان 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

 وضع يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد هينکه در آرايبا توجه به ا ـ الف
ر با قانون و ي شهر مغاي اسالمي در مصوبات شوراهاياقتصاد  فعاالنيه برايعوارض افتتاح
 ١٨٤ ماده ٢ تبصره ١ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايار تشخي اختخارج از حدود

 ١٣٩٠ تعرفه عوارض سال ١٣٢ ماده ٢ تبصره ١ و بند ١٣٨٩تعرفه عوارض سال 
ن شهر ي اي اسالميب شوراي سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانکها که به تصويشهردار

وان ي ديأت عمومي ه٥/١٠/١٣٩٦ـ ١٠٠٩ل مندرج در دادنامه شماره يده، به داليرس
 و مواد ١٢ ماده ١ار است و مستند به بند ير قانون و خارج از حدود اختي مغايعدالت ادار

خ يتار از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ١٣
  .شود ي ابطال مبيتصو

 ١٣٨٧وب سال  مصات بر ارزش افزودهيقانون مال ٥٠ ماده ١براساس تبصره  ـ ب
شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف 
آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه 

با توجه به اينکه در . هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند
اخذ ) تحت عنوان اماکن بانکها( شهرداري سمنان ١٣٩٥  تعرفه عوارض سال٨٨ماده 

بهاي خدمات ساليانه از اماکن و مستحدثات بانکها مقرر شده و اين مورد از موارد 
 خارج است، لذا  مقرره مذکور قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١مقرر در تبصره 

 و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 
تاريخ  از ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨

 .شود  ابطال ميتصويب
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 و ين جهت صدور پروانه ساختمانيبا توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالک ـ ج
، تبصره ١٣٩٢ تعرفه عوارض سال ١٠٦انه از بانکها، احکام مقرر در ماده ياخذ عوارض سال

 ي شهردار١٣٩٥ تعرفه عـوارض سال ٨٧ و ماده ١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ١٠٦ماده 
د بانکها و يجد ت شعبي و شروع فعالييسمنان در خصوص عوارض احداث و جابجا

ق يده، از مصاديب رسي شهر سمنان به تصوي اسالمي که توسط شوراي صنفيواحدها
ار است و مستند ي خارج از حدود اختشود و خالف قانون و يعوارض مضاعف محسوب م

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١به بند 
  .شود ي ابطال مبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال 

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٠٨٣٤شماره
  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 
عوارض محلي  تعرفه ٣٢ماده«:  با موضوع١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣١

 شوراي ١٣٩٩ تعرفه عوارض محلي سال ٣٠ شوراي اسالمي شهر اراك و ماده ١٣٩٨سال 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .اسالمي شهر اراك ابطال شد

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

  ٩٩٠٠٨٣٤: رونده پشماره     ٧٣١ :ماره دادنامهش     ١٨/٣/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   هزاوهي اسداله همتي آقا:يشاك
 ١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل٣٢ماده ـ ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته

   شهر اراکي اسالميشورا
   شهر اراکيم اسالي شورا١٣٩٩ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ماده ـ ٢

 ٣٠ و ماده ١٣٩٨ سال ٣٢ ابطال ماده ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 شهر اراک  را خواستار شده و در جهت ي اسالمي شوراي تعرفه عوارض محل١٣٩٩سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
ها در خصوص ي ماده صد قانون شهردار٥د تبصره يهمان طور که استحضار دار" 
 در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن«يا کسر پارکينگ مقرر نموده حذف 

 و نوع استفاده از يت محليتواند با توجه به موقع  ميونيسيآن و عدم امکان اصالح آن، کم
ک برابر و حداکثر دو برابر  ارزش يکه حداقل اي  مهي به اخذ جرينگ رأي پارکيفضا

مساحت (د ينگ باشد، صادر نماين رفته پارکي از بي هر متر فضاي ساختمان برايمعامالت
مه ي مکلف به اخذ جريو شهردار) باشد  مي مترمربع٢٥نگ با احتساب گردش يهر پارک

ا حذف يمقنن در مورد کسر » .باشد  ميان ساختمانين  شده و صدور برگ پاييتع
 را يقرار داده و شهردارمه ين جريي و تعيدگيون ماده صد را مرجع رسيسينگ، کميپارک

ن وضع عـوارض بر يان کار نموده است بنابراين شده و صدور پاييمه تعيمکلف به اخذ جر
 .باشد پارکينگ مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر مي حـذف و کسر

 ،١٤٧٨، ١٤٧٧شماره هاي   در دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عمومين راستا هيدر ا
 ي اسالمي مصوبات شورا٧/٩/١٣٩٦ ـ ٨٦٠ ي ال٨٤٠ و ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٧٩، ١٤٨١

اند را ابطال نموده  شهرهايي را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ کرده
 و ١٣٩٩ تعرفه عوارض محلي سال ٣٠لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينکه ماده . است
 شوراي اسالمي شهر اراک در خصوص اخذ عوارض ١٣٩٨محلي سال  تعرفه عوارض ٣٢ماده 

 ماده صد قانون شهرداريها مغايرت داشته وخارج از حدود ٥حذف يا کسر پارکينگ با تبصره 
اختيارات آن شورا تصويب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصويب با اعمال 

  . " ن عدالت اداري مورد استدعاست قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوا٩٢ماده 
  :ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي  متن تعرفه

   شهر اراکي اسالمي شورا١٣٩٨ سال ي تعرفه عوارض محل٣٢ماده  ـ  الف
  ينگ عمومي بهاء خدمات احداث پارک:٣٢ماده  " 
نگ ي پارکمترمربع هر ي در سطح شهر به ازاينگ عمومي خدمات احداث پارکيبها
گردد که از حداقل مبلغ   ميمحاسبه و اخذ ١Kq  هايه کاربريجهت کل ياحداث
  .شتر نباشديال بي ر٠٠٠/٠٠٠/٣٠ال کمتر و از مبلغ ي ر٠٠٠/٠٠٠/١٢

کليه مالکين مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث زيربناي خود نسبت به 
  :باشد  بند ذيل مي٦احداث پارکينگ مورد نياز اقدام نمايند مگر در شرايط خاص که شامل 

شتر قرار داشته و ي متر و ب٤٥ به عرض السير هاي سريع ابانيساختمان، در بر خـ ١
  .ل رو نداشته باشدي به محل اتومبيدسترس
شتر ي متر و ب٢٠به عـرض هاي  اباني تقاطع خيکصد متريساختمان، در فاصله ـ ٢

  .ل رو نداشته باشدياتومب  به محـليواقع شده و دسترس
نگ مستلزم قطع درختان ي قرار گرفته باشد که ورود به پارکياختمان، در محلسـ ٣

  . اجازه قطع آن را نداده استيکهن باشد که شهردار
 امکان ، قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچهييساختمان، در بر کوچه هاـ ٤

  .ل نباشديعبور اتومب
بر اساس ضوابط (اد يب زيلت ش قرار گرفته باشدکه به عيساختمان، در بر معبر ـ ٥

  . مقدور نباشديدر آن از نظر فن نگ ي، احداث پارک)يليطرح تفص
 ي باشد که از نظر فنير ساختمان به صورتين زي که وضع و فرم زميدر صورت ـ ٦

  .نگ نمودينتوان در سطح طبقات احداث پارک
موارد (اشد ب  نمينگ مقدوري امکان احداث پارکيص شهرداري که به تشخيدر موارد
ن بتوانند از آنها ي سطح شهر که مالکينگ عموميبه منظور احداث پارک) شش گانه فوق

  .گردد  مينهي خدمات وصول و هزين بهايند اياستفاده نما
اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختماني به منظور مطالعه، خريد : ١تبصره 

عمومي وصول و به حساب هاي  زمين، اجاره زمين، احداث و راه اندازي پارکينگ
  .گردد اي واريز مي جداگانه

 مساحت هر واحد ٧/٨/١٣٩١ ـ ٥ون ماده يسي مطابق با صورتجلسه کم:٢تبصره 
ه يالحاقها  ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥به استناد تبصره (نگ مطابق مقررات يپارک
 تأمين باشد و در صورت ي مترمربع م٢٥)  و با احتساب گردش٢٧/٦/١٣٥٨ و ٨/٦/١٣٥٦

 در ي مساحت توسط شهردارالتفاوت مابهدمان مناسب يا چي ييآن در قالب جانما
وان ي ديأت عمومي متعدد هيکن به استناد آرايل. شود بيني مي پيش يعمومهاي  نگيپارک

نگ در قالب ي که پارکينگ در مواردي در خصوص ابطال عوارض کسر پارکيعدالت ادار
 ي متر مشمول بها٢٥نگ تا ي پارکالتفاوت تأمين مابهژ ده است متراي گرديي تأمينجانما

  .گردد  نمي در سطح شهرينگ عموميخدمات احداث پارک
، در صورت عدم احداث ي مذهبيهاي در کاربري احداثي تجاري واحدها:٣تبصره 

 خدمات ي مشمول پرداخت بهاي تجارير واحدهاين واحدها همانند ساينگ جهت ايپارک
  .گردد ي مينگ عمومياحداث پارک

 خدمات احداث يصالح بهاي و مراجع ذ٥ون ماده يسيب کمي در صوت تصو:٤تبصره 
  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عموميپارک

نگ برابر ضوابط روز خواهد ي پارک تأمين مالک موظف بهي در زمان نوساز:٥تبصره 
  چنانچه امکانيبل با همان متراژ قيب و نوسازي در هنگام تخري قانونيهايبود و تجار

 خدمات ي بها٥ون ماده يسينگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمي پارکتأمين
  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عمومياحداث پارک

 به علت قلت يض و توسعه معابر شهري تعري که پس از اجراي امالک:٦تبصره 
 باشند پس از اخذ مجوز از نگ را نداشتهي پارک تأمينمانده امکانيمساحت عرصه باق

  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عمومي خدمات احداث پارکي بها٥ون ماده يسيکم
 ي و رأ١٢/١٢/١٣٨٦ مورخ ١٤٧٧ـ ١٤٨١ شماره ي قطعي بر اساس رأ:٧تبصره 

نکه قانونگذار به ي نظر به ايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨شماره 
 آن را يا کسرينگ و يت پارکيف عدم رعاي تکلي قانون شهردار١٠٠ده  ما٥شرح تبصره 

مه محکوم ي مقرر در آن ماده به پرداخت جريونهايسي کمين و متخلف را بر اساس رأيمع
 خالف ، آنيا کسرينگ و يت پارکي خدمات در مورد عدم رعايا بهاينموده وصول عوارض 

  .هدف و حکم مقنن است
نگ ي خدمات احداث پارکي بها٦/٥/١٣٩٨ ـ ش/٩١٧/٩٨به  به استناد مصو:٨تبصره 

 بر عدم امکان احداث يمبن( بند ٦ط ي به شرط داشتن شرايخي در منطقه بافت تاريعموم
 ١٥ال و حداکثر يون ريلي م١٢ حداقل مبلغ با ١Kq مترمربع هر يبه ازا) نگيپارک
  . " گردد  ميال محاسبه و اخذيون ريليم

   شهر اراکي اسالمي شورا١٣٩٠ سال يارض محل تعرفه عو٣٠ماده  ـ  ب
  ي توسط شهردارينگ عمومي بهاء خدمات احداث پارک:٣٠ماده   " 
 جهت ينگ احداثي هر مترمربع پارکي به ازاينگ عمومي خدمات احداث پارکيبها

ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/١٥گردد که از حداقل مبلغ   ميمحاسبه و اخذ ١Kpها  يه کاربريکل
  .شتر نباشديال بي ر٠٠٠/٠٠٠/٣٦کمتر و از مبلغ 

کليه مالکين مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث زيربناي خود نسبت به 
  :باشد  بند ذيل مي٦احداث پارکينگ مورد نياز اقدام نمايند مگر در شرايط خاص که شامل 
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شتر قرار داشته و ي متر و ب٤٥ به عرض السير هاي سريع ابانيساختمان، در بر خـ ١
  .ل رو نداشته باشدي به محل اتومبيدسترس
شتر ي متر و ب٢٠به عرض هاي  اباني تقاطع خيکصد متريساختمان، در فاصله ـ ٢

  .ل رو نداشته باشدي به محل اتومبيواقع شده و دسترس
نگ مستلزم قطع درختان ي قرار گرفته باشد که ورود به پارکيساختمان، در محلـ ٣

  .قطع آن را نداده است اجازه يکهن باشد که شهردار
 امکان ، قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچهييساختمان، در بر کوچه هاـ ٤

  .ل نباشديعبور اتومب
بر اساس ضوابط (اد يب زي قرار گرفته باشدکه به علت شيساختمان، در بر معبر ـ ٥

  . مقدور نباشديدر آن از نظر فن نگ ي، احداث پارک)يليطرح تفص
 ي باشد که از نظر فنير ساختمان به صورتين زي که وضع و فرم زميتدر صور ـ ٦

  .نگ نمودينتوان در سطح طبقات احداث پارک
موارد (باشد   نمينگ مقدوري امکان احداث پارکيص شهرداري که به تشخيدر موارد
ن بتواننـد از ي سطح شهر کـه مالکينگ عموميبه منظور احـداث پارک) شش گانه فوق

  .گردد  مينهي خـدمات وصول و هزين بهاينـد ايده نماآنها استفا
ن، يد زمي به منظور مطالعه، خرين عوارض هنگام صدور پروانه ساختماني ا:١تبصره 

ز يواراي   وصول و به حساب جداگانهيعمومهاي  نگي پارکين، احداث و راه اندازياجاره زم
  .رسال گردد شهر اي اسالميشش ماهه به شوراهاي  و گزارش آن در بازه

 مساحت هر واحد ٧/٨/١٣٩١ مورخ ٥ون ماده يسي مطابق با صورتجلسه کم:٢تبصره 
ه يالحاقها  ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥به استناد تبصره (نگ مطابق مقررات يپارک
  تأمينباشد و در صورت مترمربع مي ٢٥)  و با احتساب گردش٢٧/٦/١٣٥٨ و ٨/٦/١٣٥٦

 در ي مساحت توسط شهردارالتفاوت مابهن مناسب دمايا چي ييآن در قالب جانما
وان ي ديأت عمومي متعدد هيکن به استناد آرايل. شود بيني مي پيش يعمومهاي  نگيپارک

نگ در قالب ي که پارکينگ در مواردي در خصوص ابطال عوارض کسر پارکيعدالت ادار
 ي متر مشمول بها٢٥نگ تا ي پارکالتفاوت تأمين مابهده است متراژ ي گرديي تأمينجانما

  .گردد  نمي در سطح شهرينگ عموميخدمات احداث پارک
، در صورت عدم احداث ي مذهبيهاي در کاربري احداثي تجاري واحدها:٣تبصره 

 خدمات ي مشمول پرداخت بهاي تجارير واحدهاين واحدها همانند ساينگ جهت ايپارک
  .گردد ي مينگ عمومياحداث پارک

 خدمات يصالح بهاي و مراجع ذ٥ون ماده يسي کمبي در صورت تصو:٤تبصره 
  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عمومياحداث پارک

نگ برابر ضوابط روز خواهد ي پارک تأمين مالک موظف بهي در زمان نوساز:٥تبصره 
  چنانچه امکاني با همان متراژ قبليب و نوسازي در هنگام تخري قانونيهايبود و تجار

 خدمات ي بها٥ون ماده يسيا نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمنگ ري پارکتأمين
  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عمومياحداث پارک

 به علت قلت يض و توسعه معابر شهري تعري که پس از اجراي امالک:٦تبصره 
نگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از ي پارک تأمينمانده امکانيمساحت عرصه باق

  .گردد  مين ماده اخذي برابر اينگ عمومي خدمات احداث پارکي بها٥ ماده ونيسيکم
 هنگام صدور پروانه ساخت در ينگ عمومي خدمات احداث پارکي بها:٧تبصره 

  تأمين بر عدميط ششگانه مذکور مبني از شرايکي به شرط داشتن يخيمنطقه بافت تار
حداکثر مبلغ  ال ي ر٠٠٠/٠٠٠/١٥با حداقل مبلغ  ١Kp مترمربع هر ينگ به ازايپارک
  .گردد  ميال محاسبه و اخذيون ريلي م٠٠٠/٠٠٠/١٨

 نگ صادري پارک تأمين بريون ماده صد مبنيسي که قرار کمي در موارد:٨تبصره 
ن تعرفه و به شرط انعقاد ينگ بر اساس اي پارک تأمين خدماتي اخذ بها،گردد مي

  .ردي صورت پذي،ن مالک و شهرداري ما بيتوافقنامه ف
 ي و رأ١٢/١٢/١٣٨٦ مورخ ١٤٧٧ـ ١٤٨١ شماره ي قطعي بر اساس رأ:٩تبصره 

نکه قانونگذار به ي نظر به ايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨شماره 
 آن را يا کسرينگ و يت پارکيف عدم رعاي تکلي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥شرح تبصره 

مه محکوم ي مقرر در آن ماده به پرداخت جريونهايسي کمين و متخلف را بر اساس رأيمع
 خالف ، آنيا کسرينگ و يت پارکي خدمات در مورد عدم رعايا بهاينموده وصول عوارض 

  ." هدف و حکم مقنن است
حه ي شهر اراک به موجب الي اسالميس شورايت مذکور رئي  در پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٥/٧/١٣٩٩ ـ ش/١٠١٨/٩٩شماره 
ت به حساب مخصوص جهت ي خدمات موضوع مصوبه مورد شکايبها ـ اوالً  " 

ن حساب صرفاً و منحصراً به منظور ي به ايزيگردد و مبالغ وار  ميزينگ وارياحداث پارک
 ي که مبلغ عوارض به حساب درآمديرد در حاليگ  مينگ مورد استفاده قرارياحداث پارک

ت با يت مصوبه مورد شکايد تفاوت ماهيز موينن موضوع يگردد که ا  ميزي واريشهردار
ن است يکه متاسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده ااي  نکته ـ اًيثان. باشد  ميعنوان عوارض
ـ ٢ قانوگذار قرار گرفته همچنان که به موجب بند  تأکيدنگ موردي پارک تأمينکه ضرورت

نگ ي پارک تأمينن جهتيلک کل کشور، به الزام ما١٣٨٦ قانون بودجه سال ١٣ تبصره ٦
 بزرگ يد االحـداث در شهرهاي جدي و مسکونياداري ـ  تجاري واحدهاي تماميبرا

ـ ٨٦٩ ، ١٦/٢/١٣٩٦ ـ ١١٦، ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠آراء شمـاره  ـ ثالثاً. ـح شده استيتصر
ت وضع عوارض حذف ي بر ممنوعي مبنيأت عمومي ه٥/٨/١٣٩٤ـ ٩٧٧، ١٤/٧/١٣٩٤
 است که مالک يأت صرفاً و منحصراً ناظر به مواردي استدالل آن هنگ با توجه بهيپارک

ون ماده يسينگ نموده و کمي اقدام به حذف پارکيبرخالف مفاد پروانه و نقشه ساختمان
مه بر اساس حکم مقرر در ي به پرداخت جريصد وفق مقررات مبادرت به صدور رأ

 است که مصوبه مورد يالن در حي نموده باشد و اي ماده صد قانون شهردار٥تبصره
ط خاص ي است که بنا به جهات و شراي ناظر به مواردي در پرونده جارياعتراض شاک
 خدمات موضوع مصوبه ين بهاينگ وجود نداشته باشد، بنابراي پارکبيني پيشاساساً امکان 
 ي است که در پروانه و نقشه ساختماني منصرف از موارديت در پرونده جاريمورد شکا

ون ماده يسينگ نموده و کميف شده و مالک برخالف آن اقدام به حذف پارکيگ تعرنيپارک
ن يي مبادرت به تعي ماده صد قانون شهردار٥صد بر اساس مقررات مذکور در تبصره 

  .مه نموده باشديجر
گردد   مينگ در ملک صادري پارک تأمين که پروانه بدونيگر در موارديان دي به ب

 وجود ي ماده صد قانون شهردرا٥مه بر اساس تبصره ين جريي تعي براياساساً موجب
است که متاسفانه اي  ن نکتهيباشد و ا  ميتينداشته و استناد به مقرره مذکور فاقد موضوع

 مقرر ي قانون سابق شهردار٥٥ ماده ٢١ل بند ي ذ١ضمناً در تبصره . مغفول مانده است
ست احداث شود و يبا ي مي شهرداره طبق نظريط نقلي وساينگ مناسب برايده پارکيگرد
نگ در ملک وجود ندارد، وضع و ي پارک تأمين که عمالً امکانيب در مواردين ترتيبد
ار ي و اختين قانونيرسد با مواز  نميگر به نظري دي در مکاني تأميننه برايافت هزيدر
 ٨٠ن به موجب منطوق ماده يهمچن.  داشته باشديرتي شهر مغاي اسالمي شورايقانون

، ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٦/٧/١٣٨٢ مصوب ياصالح
رد يخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگي که پس از دو هفته از تاريمصوبات شوراها در صورت

 ي از سويت در مهلت مقرر قانونيز تعرفه مورد شکايه نياست که در مانحن فاالجر الزم
 يأت عمومين هيعالوه بر ا. افته استيت يگرفته و قطعربط مورد اعتراض قرار نيمراجع ذ

ارات و ي را از اختي وضع عوارض محل٢١/٢/١٣٩٥ـ ٧٩دادنامه شماره ) ب(وان در بند يد
ت با ي خـدمات موضوع شکاينکه بهايضمناً با توجـه به ا. ف شوراها دانسته استيوظا
 عمران، يأت تخصصي هسازد  مينشان گردد خـاطر  ميت و مـوافقت مالک پرداختيرضا

ت اشخاص ي در خصوص شکا٥/١٢/١٣٩٦ ـ ٣١٥ شماره يوان در رأي و اسناد ديشهرساز
 ياف بهايز توافق با اشخاص در خصوص درينسبت به تعرفه مصوب شورا که متضمن تجو

 ين نشده مصوبه شوراي پرداخت وجه معي برايف و اجبارينکه تکليان ايخدمات بوده با ب
 ين قانونيت را منطبق باموازي مورد شکايافت بهاين در خصوص در شهر تهراياسالم
 ي مبني صدور رأياد شده استدعايت به مجموع مراتب يه با عنايص داده است، النهايتشخ

  . " دينما  ميت مطروحه را از آن مرجعيبر رد شکا
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٤ان عدالت اداري تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ديو
وان عـدالت اداري ارجـاع و پس  ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شـوراهاي اسالمي دـي

  .از بررسي در اين هيأت و صـدور نظريه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد
ن يس و معاوني با حضور رئ١٨/٣/١٤٠٠خ ي در تاريلت اداروان عداي ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

 از جمله يان عدالت اداروي ديأت عمومي متعدد هينکه براساس آرايبا توجه به ا
 وضع عوارض ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و شماره ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ي ال٩٧ شماره يها دادنامه

ر با قانون و ي شهر مغاي اسالمينگ توسط شوراهاي پارک تأمينا عدمي، حذف ي کسريبرا
 تعرفه عوارض سال ٣٢ن ماده يص و ابطال شده است، بنابرايار تشخيخارج از حدود اخت

خدمات  ي اراک که تحت عنوان بهاي شهردار١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٣٠ ماده  و١٣٩٨
ده، خالف قانون و ي شهر اراک رسي اسالميب شوراي به تصوينگ عمومياحداث پارک

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ار است و مستند به بند يخارج از حدود اخت
  .شود ي ابطال م١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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  بسمه تعالي

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

 دفترچه ٢ صفحه ٢بند«:  با موضوع٢٢/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٥
 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سن و معدل ابطال ١٣٩٩آزمون استخدامي سال 

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .شد
ـ مديركل هيأت    فرد يداهللا اسمعيليعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠١٣٨٢: رونده پشماره   ٧٣٥ :ماره دادنامهش   ٢٢/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يمي کري مهدي آقا:يشاك

 سال يم دفترچه آزمون استخدا٢ صفحه ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   در خصوص شرط سن و معدلي اجتماع تأمين سازمان١٣٩٩

 دفترچه آزمون ٢ صفحه ٢ ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 را خواستار  در خصوص شرط سن و معدلي اجتماع تأمين سازمان١٣٩٩ سال ياستخدام

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب
ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن ) هـ(نکه به موجب بند يبه ابا توجه  : اوالً " 

 که ي و تمام وقت داوطلبانيررسميزان خدمت غي م١٣٧١داوطلبان استخدام مصوب سال 
به حـداکثر سن استخدام اند  موضوع قانون مذکور به خدمت اشتغال داشتههاي  در دستگاه
 و يکاردان هاي نامه آموزشي دوره  آيين٢٩اده م شود و با عنايت به اينکه به موجب  افزوده مي
 وزرات علوم مالک دانش ي آموزشريزي برنامه ي عاليشورا  ١٣٩٣ مصوب يکارشناس
و مطابق با  باشد   مي١٢ن کل حداقل يانگي داشتن ميکاردانهاي   دورهي برايآموختگ

قات و يوم، تحقالت وزارت عليف و تشکي قانون اهداف، وظا١٢ و ماده ٢ بند ج ماده ٤جزء 
 ي ارزش علم تأييد مدارک دانش آموختگان وي علميابين ضوابط ارزشيي تعيفناور

ن يباشد بنابرا  مي داخل کشور برعهده وزارت علوميو مراکز آموزش عالها  مدارک دانشگاه
  تأمينت سازمانيادشده و خارج از حدود صالحير با موارد يت مغايمقررات مورد شکا

   .باشد ي مياجتماع
 مصوب ي اجتماع تأمين سازماني استخدامنامه آيين ١٤گرچه مطابق با ماده : اًيثان
 و مصاحبه و يق آزمون کتبيمقرر شده است ورود به خدمت افراد در سازمان از طر ١٣٨٦
نش به ي آزمون و گزيرد و ضوابط برگزاريگ ي صورت ميستگينش و بر اساس اصل شايگز
د با ي بايعمومهاي   دستگاهينامه صادره از سو نيي لکن آدي خواهد رسمديره هيأتب يتصو

 به عنوان تنها يقات و فناوريکن وزارت علوم تحقين مخالف نباشد ليمتن و روح قوان
 زي آنها را ني ارزش استخدامي و مدرک دانشگاهي ارزش علم تأييد بايصالح قانونيمرجع ذ
 ٧/٣/١٣٩٧ ـ و/٤٨٦١٥نامه شماره  در يقات و فناورير علوم تحقيد و وزينما تأييد مي
ه ي کليلي کردند مدارک تحص تأکيد کشوري و استخداميس سازمان اداريخطاب به رئ

 گسترش آموزش ي مجوز از شوراي دارايات آموزش عال مؤسسدانش آموختگان دانشگاه و
ن يکسان است بر اي اعتبار ي و داراين وزارت قانوني از نظر ايليث ارزش تحصي از حيعال

 در ادارات و ي سازماني استخدام و استقرار در پستهاياساس دارندگان مدرک مذکور برا
 يت کافيت و قابلي خود از ظرفيلي متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصير دولتيدوا

 ،٢/٢ ،١/٢هاي  بخش (يلي مدرک تحصين شرط حداقل معدل براييجتاً تعينت. برخوردارند
 ين واحدهايان استخدام صرفاً در خصوص شاغلين متقاضش سيو وضع مقرره افزا) ٣/٢

ر با قانون اشاره شده بوده و خارج از حدود يمغا ) ١تبصره  (ي اجتماع تأمينسازمان
   " باشد ي مي اجتماع تأمينت سازمانيارات و صالحياخت

  :ر استي  متن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  :گردد اوطلبان به شهر ذيل تعيين ميـ شرايط سني به مقطع تحصيلي و معدل کل د٢" 
رش ي پذي متصديپلم صرفاً در عنوان شغلي فوق ديليدارندگان مدرک تحصـ ١/٢ 

  . سال تمام٣٠ حداکثر ي و شرط سن١٤و اطالعات با شرط معدل حداقل 
 يو شرط سن ١٥سانس با شرط معدل حداقل ي ليليدارندگان مدرک تحصـ ٢/٢ 

  .سال تمام ٣٠حداکثر 
 يو شرط سن ١٥سانس با شرط معدل حداقل ي ليليارندگان مدرک تحصدـ ٣/٢ 

   ي و درمانيرسته بهداشت يسال تمام صرفاً برا ٣٢حداکثر 
 ..........  

قانون خدمت پزشکان و  (ي، انجام خدمات قانونيمدت خدمت سرباز  :١  تبصره 
 تابعه يحدهاان استخدام در وايمدت اشتغال تمام وقت متقاض ،)K بيراپزشکان و ضريپ

 ي رسميها يکارگزار) به سازمان صد در صد متعلق(ات تابعه  مؤسسايها سازمان، شرکت
 متعلق به سازمان که به ير مراکز درمانيو ساها  مارستاني شاغل در بيروهايسازمان، و ن

 پرداخت يند با ارائه گواهينما  ميتي فعالمديره هيأتا ي ييات امنايا هيه و  مؤسسصورت
ز سنوات ي مراتب مذکور و ن تأييدمه و متناسب با مدت اشتغال به کار، دال بريحق ب
ثارگران به حداکثر شرط ي مندرج در قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان در مورد ايارفاق
سال تمام و  ٣٥  مشروط به آن که حداکثرين آگهي مندرج در ايلي هر مقطع تحصيسن

ان يشا .گردد  سال تمام تجاوز ننمايد، اضافه مي٤٠ )و متخصص phd(هاي دکترا  براي رشته
ن ي خارج از موارد مذکور شامل ايقيمه به هر طرير سوابق پرداخت حق بيذکر است سا

  " .باشد  نميبند
 ي اجتماع تأمينن سازماني و قوانيرکل امور حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :به طور خالصه توضيح داده است که ٢١/٨/١٣٩٩ ـ ٥٨٩٤/٩٩/٧١٠٠به موجب اليحه شماره 

 اوالً ـ در خصوص شرط سني هر ساله سازمان تأمين اجتماعي با مجوز هيئت مديره" 
رو ير اقدام به جذب ني فراگياز در قالب آزمون استخدامي مورد ني انسانيروي ن تأمينجهت

 وضع ي در دفترچه آزمون استخدامين شرط سنييد تعينما ي ميمانيبه صورت استخدام پ
  تأمين سازماني استخدامنامه آيين ١٥ماده ) پ(د نبوده و برگرفته از بند ي جديمقررات
 در جهت ي استخدامنامه آيين ١٥ت به ماده ي با عناي اجتماع تأمين است سازمانياجتماع

ن ضابطه در خصوص يي اقدام به تعي فرصت استخداميت اصل انصاف و عدالت و برابريرعا
داکثر شرط سني منطبق با مقاطـع تحصيلي کسب شـده توسط تعيين حداقل و ح

ه تنها مغاداوطلبين  قانون و يناً در راستايباشد بلکه ع  نمير قـانوني نموده است که ـن
  نيهمچن باشد، ي ميوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢١/٤/١٣٩١ ـ ١٩٨دادنامه شماره 

تعيين حداقل و   خصوص در هيأت تخصصي استخدامي و هيأت عموميهاي  دادنامه
 ـ اًيثان.  داردي تأکيدماني استخدام پي براييص دستگاه اجرايبه تشخحداکثر سن استخدام 

ها   فرصتيت اصل برابري جهت رعايلي متناسب با مدرک تحصين شرط حداکثر سنييتع
 شرط حداکثر سن يليش سنوات تحصيگردد و متناسب با افزا يدر استخدام مالحظه م

ها در استخدام   فرصتيت اصل برابرين موضوع جهت رعايافته و ايش يز افزاياستخدام ن
مدت  ١٣٧١ت قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ين در جهت رعايهمچن

ز از داوطلبان در زمان استخدام ي ن...و K بي و ضري، مدت خدمت طرحيخدمت سرباز
 سن داوطلب آزمون ي،ق از سن واقعن سوابيگردد، مشروط بر آنکه با کسر ا  ميکسر

 نامه آيين ١٤گردد مطابق ماده   ـ تأکيد ميثالثاً. دي سال تجاوز ننما٣٥ از حداکثر ياستخدام
ت اصل ينش و با رعاي مصاحبه و گزي ورود به خدمت بر اساس آزمون کتبيآزمون استخدام

ت خدمات يرين مدقانو ١١٧ ماده ي در راستاسازمانن ير است لذا اي امکان پذيستگيشا
ن خصوص نموده ين ضوابط در ايي اقدام به تعمديره هيأت يت به مجوزهاي و با عنايکشور

پلم يده و حداقل معدل دوره فوق دين گردييسته تعياست لذا در جهت جذب اشخاص شا
ن خصوص وضع ي در ايتي، محدوديچ قانونيگر در هي ديباشد از سو  مي١٥سانس ي، ل١٤
  " . ندارديچ مانع قانونين ضابطه هياب يده و تصوينگرد

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٢/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   عمومي هيأترأي
قانون فهرست نهادها و  ماده واحده ١٠ براساس بند ي اجتماع تأمينسازمان

 حکم ي است و برمبنايردولتي غيمؤسسات عموم قياز مصاد يردولتي غيمؤسسات عموم
ن قانون خارج بوده ي از شمول مقررات ايت خدمات کشوريريقانون مد ١١٧مقرر در ماده 

  سازمانينامه استخدام نيي از آ١٦ تا ١٤ مواد ط ورود به خدمت در آن بر طبقيو شرا
 آن سازمان مديره هيأتت ين شده و اعمال صالحيي تع١٣٨٦ مصوب سال ي اجتماعتأمين

ن به يهمچن. رديگ ينامه مذکور صورت م نيي آ١٥ و ١٤ مواد يدرخصوص استخدام برمبنا
 ۳۵ و حداکثر ۲۰دارا بودن حداقل «نامه،  نيين آي ا١٥ماده » ت«و » پ «يموجب بندها

 ۴۰ حداکثر سن مديره هيأتب يا مناطق خاص با تصويسال تمام که در مورد مشاغل 
 انجام ي الزم برايهايي و توانايالت و دانش تخصصيدارا بودن تحص«و » باشد سال مى

 ط ورود به خدمت براى افراد در سازمانياز شرا»  شغل مورد نظريتهايف و مسئوليوظا
 دفترچه ٢ صفحه ٢ن شرط معدل در بند ييتع: اوالًنکه ينظر به ا.  استي اجتماعتأمين
 مقاطع ي برا١٣٩٩ در سال ي اجتماع تأمين متمرکز سازماني آزمون استخداميراهنما
 ي اجتماع تأمين سازمانينامه استخدام نيي مختلف جزء شروط مذکور در آيليتحص

 يلين مدارک تحص از دارندگايت بخشي موجب محرومين شرطيجاد چنيست و اين
 وزارت  تأييد مأخوذه مورديليان دارندگان مدارک تحصيض در ميجاد تبعي و ايدانشگاه

در : اًيثان. شود ي مي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق
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 يان استخدام در واحدهايادشده صرفاً مدت اشتغال تمام وقت متقاضي از مقرره ١تبصره 
  وابسته به سازمانيمارستانها و مراکز درمانيزمان، شرکتها و مؤسسات تابعه و بتابعه سا
 يازين امر امتي اضافه شده و ايلي هر مقطع تحصي، به حداکثر شرط سني اجتماعتأمين

ر يشود که به سا يآن سازمان محسوب م) ي قرارداديروهاين (يررسمي غيروهاي نيبرا
ر با يدا نکرده و  مغاي پي تسري اجتماع تأميننسازما غير شاغل دريررسمي غيروهاين

 تأمين سازمـان که ١٣٧١ سـال مصوب استخدام داوطلبان سن قانون اصالح حـداکثرمفاد 
 هيأت ٢٧/٩/١٣٩٨ـ ٢٦٦١و همچنين دادنامه شماره  دارد قرار آن مشمـول نيز اجتماعي

دادي سازمان تأمين عمومي ديوان عدالت اداري است که اعطاي امتياز به نيروهاي قرار
بنا به مراتب فوق، . اجتماعي را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص داده است

شرط حداقل معدل کل فوق ديپلم و ليسانس و مقرره افزايش سن متقاضيان استخدام 
 صفحه ٢صرفاً درخصوص شاغلين واحدهاي سازمان تأمين اجتماعي به شرح مندرج در بند 

 ١٣٩٩ راهنماي آزمون استخدامي متمرکز سازمان تأمين اجتماعي در سال  دفترچه٢
قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٢٨٤شماره

  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 

 ٩٨٤٤دستورالعمل شماره «:  با موضوع٢٢/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٧
جهت درج در روزنامه » . سازمان سنجش آموزش كشور ابطال شد٢٥/٢/١٣٩٨مورخ 

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

  
  ٩٩٠١٢٨٤: رونده پشماره     ٧٣٧ :ماره دادنامهش     ٢٢/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يد خلخاليد وحي سي آقا:يشاك

 ٢٥/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٤٤ ابطال دستورالعمل شماره :موضوع شکايت و خواسته
  سازمان سنجش آموزش کشور

 ٢٥/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٤٤ل شماره  شاکي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعم:گردش کار
ن خواسته اعالم کرده ييسازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تب

  :است که
 ٢٠/٩/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميرساند ه  ميبه استحضار" 

 يت شوراي را صادر کرده است که ضمن گوشزد کردن حدود صالح١٨٤٢ شماره يرأ
الت ي تحصي، مصوبه شورايليالت تکميتحصهاي  نشجو در دورهرش دايسنجش و پذ

 ي مرحله دوم آزمون دکتري دانشگاه تهران در خصوص قرار دادن حد نصاب برايليتکم
 ضمن ابطال يل و مستندات قانونيان داليابطال نموده است و با ب) مرحله مصاحبه(

ف يتعرـ ١ماده[رش يمشمول قانون سنجش و پذهاي   ازدانشگاهيکيدستورالعمل 
و ها  ه دانشگاهيبه کل: دانشگاه ـ الف: ر استين قانون به شرح زياصطالحات به کار رفته در ا

، يقات و فناوريعلوم، تحقهاي   تحت پوشش وزارتخانهي و پژوهشيمراکز آموزش عال
ات آموزش  مؤسسوها  ان و دانشگاهي، دانشگاه فرهنگيبهداشت، درمان و آموزش پزشک

را اي  هين رويکرده و اساساً چنسازي  قاعده] شود  مي اطالقيدولتي غيرهش و پژويعال
لذا سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، . ر قانون و خالف حق دانسته استيمغا
 ين به اراي عدم تمکيقانون ن موضوع و اطالع از تبعاتي با ادراک ايقات و فناوريتحق
وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک (١٠٩  از جمله مفاد مادهيوان عدالت اداريد

 را ١٣٩٨ ي آزمون دکتريي اجرانامه شيوه ١٣٩٨ن ماه سال يدر فرورد) يعدالت ادار
 حد نصاب يوان عدالت اداري ديبر اساس رأ: توجه مهمـ ١٠بند  [.اند ب و ابالغ کردهيتصو

ات مجاز به سس مؤدر آزمون مذکور حذف شده است و) مرحله مصاحبه(نمره مرحله دوم 
وان ي دين خود را به رأين تمکين چنيا] ستندي ازمون نياعالم حد نصاب مرحله دوم برا

 اما .اند ه خالف حق و قانون خود برآمدهيو به ظاهر در صدد اصالح رواند  ابراز نموده
 به ٢٥/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٤٤متاسفانه سازمان سنجش آموزش کشور در دستورالعمل شماره 

ق ي که از طريقات و فناورير علوم، تحقي سازمان و با استحضار وزسي شخص رئيامضا
ات  مؤسسوها   دانشگاهيشود خطاب به روسا  ميارسالها   دانشگاهي برايپرتال سازمان

 مرقوم در ١٠کند که توجه مهم بند   ميحي تصر١٣٩٨ يره دانشجو در آزمون دکتريپذ

توانند بسان سنوات گذشته حد  ها مي ده و دانشگاهي حذف گرديي اجرانامه شيوه ٥صفحه 
م ين تصميا. نصاب مرحله دوم قرار داده و آن را در مهلت مقرر به سازمان اعالم کنند

 از داوطلبان آزمون ياريع حق بسييوان موجب تضي ديأت عمومي هيخالف قانون و رأ
) ع (نکه دانشگاه امام صادقيچه ا. ز از آن جمله هستمي شده است که بنده ن٩٨ يدکتر

تاً ي اعالم و مشخص نکرده بود اما نهاي و مصاحبه حد نصابيدکترهاي  هياگرچه در اطالع
نجانب که در مرحله دوم يرش اي مرحله دوم اعمال کرد و از پذي را برا٢٥حد نصاب نمره 

ت ي ظرف٥ت از ي ظرف٢نکه در حال حاضر ي شده بودم و با وجود ا٨٠/٢٢حائز نمره 
 است، سر باز زده و در کارنامه ارائه شده توسط يدانشگاه خال آن يش حقوق عموميگرا

  " .اعمال شده استها   دانشگاهيز حد نصاب تماميسازمان سنجش ن
  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا

 دوره يرنده دانشجو در آزمون وروديات پذ مؤسسوها   محترم دانشگاهيروسا" 
  ١٣٩٨سال ) ph.D (يدکتر

  رامبا سالم و احت
 در ١٧/٢/١٣٩٨ـ ٧٩٥٧ و شماره ٢٥/١/١٣٩٨ـ ٣٠٢٤شماره هاي  رو نامهيپ

 به ١٣٩٨ سال يمه متمرکز دکتري آزمون ني و برنامه زمانيي اجرانامه شيوهخصوص 
 ٨ن تذکر ي و همچنيي اجرانامه شيوه ٥ در صفحه ١٠رساند، توجه مهم بند   مياستحضار

ز ي ن١٣٩٨ سال ي در آزمون دکترده وي حذف گرد١٧/٢/١٣٩٨ـ ٧٩٥٧نامه شماره 
توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره   ميات مؤسس١٣٩٧همانند آزمون سال 

به سازمان ) ي و پژوهشي سوابق آموزشي، بررسي، سنجش عمليمصاحبه علم(مرحله دوم 
ند ي سازمان اقدام نماي نسبت به درج حد نصاب در پرتال ارتباطيستيند، لذا باياعالم نما

هاي   و حد نصاب کد رشته محل٥٠ از يپژوهشي ـ آموزشهاي  حد نصاب کد رشته محل(
مصاحبه (زمان درج حد نصاب نمره مرحله دوم )  در نظر گرفته شود٧٠پژوهش محور از 

در پرتال، همان زمان ) ي سوابق آموزش، پژوهش و فناوري، بررسي و سنجش عمليعلم
 ١٦/٥/١٣٩٨ تا روز چهارشنبه ١٠/٤/١٣٩٨ ج مرحله دوم از دوشنبه مورخياعالم نتا

  "س سازمان سنجش آموزش کشورير و رئيمعاون وز ـ .باشد مي
حه يس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب اليت  مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٧/٦/١٣٩٩ـ ٢٤٢٥٢شماره 
 قانون ١٢در ماده  يوان عدالت اداري ديأت عموميف هيت و وظايبدواً حدود صالح" 
ت ي احصاء شده است موضوع خواسته و شکايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
ي أت عمومي در هيدگي ماده مرقوم نبوده و قابل رسيک از بندهايچ ي مشمول هيشاک
 نبوده و يدولت:  است که اوالًيياز جمله دانشگاه ها) ع(دانشگاه امام صادق . باشد نمي

 به يدگيت رسي صالحيوان عدالت اداريشود پس د  مي ادارهيصوصتوسط بخش خ
 يل در دوره دکتريرش وتحصيط و ضوابط پذيشرا: اًيثان. مصوبات دانشگاه مذکور را ندارد

 ن سازمان قراريار اين و جهت درج در دفترچه راهنما در اختييتوسط دانشگاه مذکور تع
 آزمون ورود به دانشگاه امام صادق يرگزار بين سازمان متبوع صرفاً مجريرد بنابرايگ مي

 سابقاً يهذا شاکيعل. ن سازمان نداردي به ايت ارتباطيبوده و موضوع خواسته و شکا) ع(
 ي مطرح نموده که طيوان عدالت اداريت در دي با موضوع خواسته و شکايدادخواست

 صادر يقطع ارجاع و حکم يوان عدالت اداري د٣٩به شعبه  ١/٧/١٣٩٨ ـ ٩٨٢١٤٦شماره 
 يت عمومي صالح تأييدمستلزم) ع(ل در دانشگاه امام صادق يمع الوصف تحص. شده است

رالذکر ي دانشگاه اخيباشد حال  مينش دانشجو دانشگاه مذکوري گزيأت مرکزي هياز سو
ل در دانشگاه يت تحصي نامبرده را واجد صالح١٠/٩/١٣٩٨ ـ ١٥١٦/١٤٠ نامه شماره يط

 حذف شده است لذا ينش علمينداده و طبق مقررات از گزص يتشخ) ع(امام صادق 
  " .ت  مورد تقاضا استيصدور قرار رد شکا

حه شماره يز به موجب الي نيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيرکل دفتر حقوقيمد
  :ح داده است کهي توض٤١/٦/١٣٩٩ـ ١٢٩١٣٢/٧٥/٧

داراي ) ع(ه امام صادق با توجه به اينکه هم سازمان سنجش آموزش کشور و هم دانشگا" 
 قانون اهداف، وظايف و ١٠باشند، به استناد ماده  شخصيت حقوقي مستقل از وزارتخانه مي

تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که صراحتاً بيان کرده است، کليه مراکز آموزش 
 باشند، شايسته است هرگونه ادعا و يا شکايت از عالي داراي شخصت حقوقي مستقل مي

اقدامات مراجع مذکور از جمله دانشگاه امام صادق و سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً به 
. باشد طرفيت آن مرجع مطرح گردد و طرح دعوا به طرفيت اين وزارت فاقد وجاهت قانوني مي

 ٥٣ماده ) ب(با عنايت به مراتب فوق رد دعواي مطروحه به طرفيت وزارت علوم مستنداً به بند 
   " .کيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاستقانون تش
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٢/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  .کرده است مبادرت ير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
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   هيأت عموميرأي
قانون سنجش پذيرش دانشجو در  ۵با عنايت به اينکه مطابق حکم ماده 

مصوب سال  ها و مراکز آموزش عالي کشور هاي تحصيالت تکميلي دانشگاه دوره
 پذيرش نهايي دانشجو در مقطع دکتري تخصصي به شيوه آموزشي ـ پژوهشي ۱۳۹۴

 درصدي نمره مصاحبه ۵۰ن سنجش و تأثير  درصدي آزمون سازما۵۰براساس تأثير 
» ت«گيرد و اختيار مقرر براي شوراي مربوط به شرح بند  ها صورت مي در دانشگاه

 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي ۳ماده 
رئيس سازمان  ٢٥/٢/١٣٩٨ـ ٩٨٤٤است، بنابراين حکم مقرر در بخشنامه شماره 

آموزش کشور که براساس آن مقرر شده مؤسسات پذيرنده دانشجو در آزمون سنجش 
مصاحبه (توانند نسبت به اعالم حدنصاب نمره مرحله دوم  ورودي دوره دکتري مي

اقدام نمايند، مغاير با ) علمي، سنجش عملي و بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي
الت تکميلي هاي تحصي قانون سنجش پذيرش دانشجو در دوره ۵حکم ماده 

 هيأت ٢٠/٩/١٣٩٧ـ ١٨٤٢ و مفاد رأي شماره  ها و مراکز آموزش عالي کشور دانشگاه
قانون تشکيالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حمد مصدقمرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٠٧٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

نامه شماره «:  با موضوع٢٢/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٨
 مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان ٢٩/٣/٩٨ مورخ ٦٩٤٤/٤٠٠

جهت درج در روزنامه رسمي » .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ابطال شد
  . گردد به پيوست ارسال مي

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي دي   فرد يداهللا اسمعيليوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٠٧٩: رونده پشماره     ٧٣٨ :ماره دادنامهش    ٢٢/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  زجي سرخه ديي جواد مصطفاي آقا:يشاك
  مديرکل٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٦٩٤٤/٤٠٠ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   ي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيتر نظارت و اعتباربخشدف
 ـ ٦٩٤٤/٤٠٠شماره هاي   ابطال نامهي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار

 امور يرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي مد٥/٥/١٣٩٨ ـ ١٠٣٤٨/٤٠٠ و ٢٩/٣/١٣٩٨
ن يي و در جهت تب را خواستار شدهيدرمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  :خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 ي قانون دسترس٩ و ٨ و ٧ بر خالف مواد ٢٩/٣/١٣٩٨ ـ د/٦٩٤٤/٤٠٠ نامه شماره "

 .  استي حقوق شهروند٣١ و ٢٢ن مواد يآزاد به اطالعات و همچن
ـ ١٠٣٤٨/٤٠٠نامه دوم به شماره    .ت قانون نظام صنفي اس٥ بر خالف ماده ٥/٥/١٣٩٨ 

 و ي قانون اساس١٧٠ز بوده و بر خالف اصل يض آميت تبعيموضوع شکاهاي  نامه
  . استي قانون شهردار٧٧ و ٧٠مواد 

ت يه و در جهت رد شکاي ارومي کمک به دانشگاه علوم پزشکيهر دو نامه برا
نکه قانون يوان عدالت صادر شده و با وجود اي و ديفرينجانب از دانشگاه در مراجع کيا

  .نداشته است ح مجدد مرجع واضعي به توضيازيان را مشخص کرده نيجرف يتکل
   " )خارج از اختيار عمل کرده. (مرجع واضع به نوعي اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
  ٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٦٩٤٤/٤٠٠نامه شماره  "

 و يرم درمان دانشگاه علوم پزشکمعاون محتي ـ م حسني دکتر ابراهيجناب آقا
  )هياروم (يجان غربي آذرباي درمانيخدمات بهداشت
  ٢٠ ماده يون قانونيسي صورتجلسات کم:موضوع
 آن دانشگاه ٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٤٧٥٠٦ بازگشت به نامه شماره ،کم ؛ با احتراميسالم عل
امانه ق سي از طر٢٠ ماده يون قانونيسيج مصوبات کميرسـاند نتا  ميبه استحضـار

ر صورتجلسات ي است تصويهيبد. گردد  ميان اعالميبه متقاضها   صدور پروانهيکيالکترون
ر يمد ـ .گردد  ميلي به آن مراجع تحوييون مزبور در صورت درخواست مراجع قضايسيکم

   "  امور درمانيکل دفتر نظارت و اعتبار بخش

مقررات وزارت م ي و تنظيت مذکور سرپرست اداره کل حقوقيدر پاسخ به شکا
 ١٣/٧/١٣٩٩ـ ١٣١٦/١٠٧حه شماره ي به موجب اليبهداشت، درمان و آموزش پزشک

  :ح داده است کهيتوض
 درمانگاه  مؤسسباشد ي مي مدعيمينامبرده حسب مندرجات دادخواست تقدـ ١" 

ت از دانشگاه ي حماين وزارتخانه در راستايباشد که معاونت درمان ا  ميهيگل نرگس اروم
مـذکور اقـدام هاي  ه نسبت به صدور نامـهي ارومي درماني و خدمات بهداشتيکعلوم پزش

مذکور هاي   ابطال نامهي متقاضي قانون نظام صنف٥ بـا استناد بـه مـاده يو. نموده است
  .ده استيگرد

 ـ د٦٩٤٤/٤٠٠ر بر ابطال نامه شماره يدر ارتباط با نامه درخواست نامبرده داـ ٢
نمايد، وفق مفاد نامه مورد اشاره که توسط مديرکل دفتر نظارت و   اشاره مي٢٩/٣/١٣٩٨

در پاسخ به استعالم دانشگاه علوم پزشکي  اعتباربخشي امور درمان معاونت درمان اين وزارتخانه
و خدمات بهداشتي درماني اروميه تنظيم شده، مقرر گرديده است نتايج مصوبات کميسيون 

بديهي . گردد ها به متقاضيان اعالم مي کترونيکي صدور پروانه از طريق سامانه ال٢٠قانون ماده 
است تصوير صورتجلسات کميسيون مزبور در صورت درخواست مراجع قضايي به آن مرجع 

هاي  ها و بخشنامه نامه بر اين اساس و برخالف ادعاي شاکي تمامي آيين» .گردد تحويل مي
هاي وزارت  ان در سايت صدور پروانهمرتبط با  مؤسسات پزشکي جهت دسترسي کليه متقاضي

ده و قابل ي گردي بارگذارhttp://parvaneh.behdasht.gov.ir بهداشت به نشاني
 قانون مربوط به مقررات امور ٢٠ون ماده يسيمع هذا صورتجلسات کم. باشد ي ميدسترس
ست نکه موضوعات آن به درخواي با توجه به ايدني و آشامي و مواد خوردنيي و دارويپزشک
 ونيسيون به امضاء اعضاء کميسيمات کميشود و تصم  ميون مطرحيسيان در کميمتقاض
ج مصوبـات يگردد و نتـا  نمير صـورتجلسه ارائهيت عدالت تصوي رعايرسد در راستا مي
د در صورت ينما  مياشاره. گردد  ميان اعـالم و ابالغيون به درخـواست متقـاضيسيکم

  . ارسال خواهد شدييز به مرجع قضايون نيسي کم صورتجلسهيي مقام قضايتقاضا
 و ي قانون مربوط به مقررات امور پزشک١د به موجب ماده ينما  ميحاً اشارهيتوضـ ٣ 
مارستان، ير بي نظيه پزشک مؤسسجاد هر نوعي، ايدني و آشامي و مواد خوردنييدارو

زيوتراپي، الکتروفيزيوتراپي زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي کلينيک، مؤسسات في
به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصديان ... و

برابر ماده دوم . باشند نامه مربوط مي مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذکور در آيين
 که به نام مسئول يه کسانلي وسقانون فوق نيز امور فني مؤسسات مصرح درماده فوق بايد به

ند ينما  مين مزبور خدمتير نظر مسئولي که زيرد و کسانيانجام گاند   شدهي معرفيفن
 شده باشند و ي معرفي بوده و قبالً به وزارت بهداري و پروانه رسميت فنيد واجد صالحيبا
 قانون ٢٠ن برابر ماده يهمچن. د با اطالع وزارت بهداشت باشديز باي نين فنير مسئولييتغ

 و يات پزشک مؤسسخواهند در  مي کهيت کساني به صالحيدگيز به منظور رسيمذکور ن
 از يکي صـدور يا تقاضاي گردند و يت فنيکم عهده دار مسئولي مصرح در مـاده يداروساز
 يت ورود و ساخت داروهاي به صالحيدگيند و رسيبنما ن قانون رايمربوط به اهاي  پروانـه
است ي به ريدر وزارت بهدار.. .صيتشخهاي  ونيسي به نام کميين هاويسي کمياختصاص

  . خواهد بوديت قطعي اکثريگردد و رأ  ميلي تشکيمعاون وزارت بهدار
رساند،   ميز به استحضاري ن٥/٥/١٣٩٨ ـ د١٠٣٤٨/٤٠٠در ارتباط با نامه مشاره ـ ٤ 

ت ضوابط و ي رعا بايات پزشکبرداري مؤسس بهرهاد شده پروانه يحسب مندرجات نامه 
، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، يل موارد نظارتي از قبي و بر اساس مسائليمقررات جار

 يون قانونيسيتواند با نظر کم  ميرهي و غين فني مسئولي بازآموزيمدت اعتبار گواه
)  سال٥از چند ماه تا ( سال ٥ کمتر از يزمانهاي   در بازه٢٠ ماده يص امور پزشکيتشخ
  .اشاره شده استها   درمانگاهنامه تأسيس آيينن موضوع صراحتاً در يگردد که اد يتمد

 ح است،يز الزم به توضي نيدر خصوص استناد نامبرده به قانون نظام صنف ـ ٥ 
ن ارتباط يباشند که در ا  مي مربوطه تأسيس ضوابط و مقرراتي دارايات پزشکمؤسس

  :دينما  ميل جلبيتوجه آن مقام را به ضوابط و مقررات ذ
، يف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيالت و وظاي قانون تشک١ ماده ١بند 

 ريزي برنامهز يو نها  ين خط مشيياستها، تعين و ارائه سين وزارتخانه تدويف اي از وظايکي
، ي، پژوهش، خدمات بهداشتي گروه پزشکي انسانيرويت ني مربوط به تربيتهاي فعاليبرا

 همان ماده ١٤ن برابر بند يهمچن. باشد ي مي اجتماع تأمين ويستي، بهزيي، دارويدرمان
ن وزارتخانه يف ايز از وظاي ني و وابسته پزشکيصدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشک

هاي  م پروانهيا دايد و لغو مـوقت ي قانون مـذکور، صدور، تمد١ مـاده ١٢برابر بند . است
 يدني و آشاميد مواد خوراکيات تول مؤسسوها  کارگاه و يستي بهزيي دارويات پزشکمؤسس
 قانون ٨مطابق ماده . ف وزارت بهداشت اعالم شده استي از وظاي و بهداشتيشيو آرا
ات و  مؤسسهي کل١٣٦٤ مصوب سال يل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيتشک

 در يولتد غير ويق بخش خصوصي کشور که از طري و پزشکي و درماني بهداشتيواحدها
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د تحت نظارت و کنترل و ين قانون بايب ايخ تصويت دارند از تاريامر بهداشت و درمان فعال
  .رندين وزارتخانه قرار گي اريزي برنامه

دارد، اجازه تأسيس مراکز و   اين قانون مقرر مي٨نامه اجـرايي ماده   آيين١بند 
ک آنها توسط وزارت به اشخاص حقيقي و حقوقي که مدار مؤسسات پزشکي خصوصي فقط

 ٢٠بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأييد شده و صالحيت آنان به تأييد کميسيون ماده 
قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصالحات بعدي 

 قانون تشکيل ٨نامه اجرايي ماده   آيين٨همچنين به موجب ماده . شود آن برسد داده مي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ضوابط مربوط به وظايف مسئول فني و امور قائم 

نمايد به  اشاره مي. مقامي آن به تصويب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، ١موجب ماده 

پزشکي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، ايجاد هرنوع مؤسسه 
به هر نام و عنوان بايد با اجازه ... پلي کلينيک، مؤسسات فيزيوتراپي، الکتروفيزيوتراپي و

وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت 
  .باشند  مينامه مربوط مقررات فني مذکور در آيين

له يد به وسيات مصرح در ماده فوق باي مؤسسز امور فني برابر ماده دوم قانون فوق ن
ن ير نظر مسئولي که زيرد و کسانيانجام گاند   شدهي معرفي که به نام مسئول فنيکسان

 بوده و قبالً به وزارت ي و پروانه رسميت فنيد واجد صالحيند باينما  ميمزبور خدمت
. د با اطالع وزارت بهداشت باشديز باي نين فنير مسئوليي شده باشند و تغي معرفيبهدار

 خواهند در  مي کهيت کساني به صالحيدگيز به منظور رسي قانون مذکور ن٢٠برابر ماده 
ا ي گردند و يت فنيکم عهده دار مسئولي مصرح درماده ي و داروسازيات پزشکمؤسس
ت ي به صالحيدگيند و رسين قانون را بنماي امربوط بههاي   از پروانهيکي صدور يتقاضا

در .. .صي تشخيونهايسي به نام کمييون هايسي کمي اختصاصيورود و ساخت داروها
 يت قطعي اکثريگردد و رأ  ميلي تشکياست معاون وزارت بهداري به ريوزارت بهدار
  .خواهد بود

 ي استانداردهااعالم ماده مورد اشاره اعالم شده است، تعيين و ١١ همچنين برابر بند 
، يدني، آشامي، خوراکيي، مواد دارويي و دارويستي، بهزي، درمانيمربوط به خدمات بهداشت

 ي و توانبخشي پزشکيزات و ملزومات و مـواد مصرفي، تجهيشگاهي، آزمايشي، آرايبهداشت
ز از يفوق ن  مربوط به خدمات و مواد مذکور دريدي و توليات خدمات مؤسسهيبهداشت کل

 ي کلياستهاي س١ـ ٧در بند . باشد ي ميف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيظاو
، يياجراهاي  ياست گذاريت نظام سالمت شامل سيتول« ١٨/١/١٣٩٣سالمت مصوب 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش «بر عهده »  و نظارتيابي، ارزشيراهبردهاي  ريزي برنامه
 قانون برنامه ششم توسعه، در ٧٢ماده ) الف(د ن بنيهمچن. قرار داده شده است» يپزشک
مه سالمت شامل يت نظام سالمت از جمله بي سالمت، تولي کلياستهاي سياجرا
 و نظارت را در ي، اعتبارسنجيابي، ارزشيراهبردهاي  ريزي برنامه، يي اجراياستگذاريس

  . متمرکز کرده استيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
توانند  ي ميات پزشک مؤسس پروانهالذکر فوق و با توجه به مراتب ن اساسيبر ا ـ ٦ 

 وزارت بهداشت و ضوابط و ياستهايا دائم صادر گردد و بر اساس سيبه صورت موقت 
 يارهاي و معالذکر فوق اشاره شده در نامه يارهايمقررات مربوطه و در نظر گرفتن مع

  " .ت مطروحه مورد تقاضا استيرد شکا الذکر فوقبا توجه به مراتب . د گرددي تمدينظارت
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 

 يوان عدالت اداري دي وپزشکي، آموزشي فرهنگيأت تخصصي پرونده به ه١٣٩٢ سال
 نامه شماره ٣٠/١٠/١٣٩٩ـ ١٣٣٧أت مذکور به موجب دادنامه شماره يشود و ه  ميارجاع

 امور درمان وزارت يرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي مد٥/٥/١٣٩٨ ـ ١٠٣٤٨/٤٠٠
ت صادر يص نداد و حکم به رد شکاي را قابل ابطال تشخيبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ا ده نفر از ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. کرد
  .افتيت ي قطعيوان عدالت اداريقضات د
رکل دفتر نظارت و ي مد٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٦٩٤٤/٤٠٠ به نامه شماره يدگيرس
أت ي در دستورکار هي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياعتباربخش

  . قرار گرفتيعموم
ن يس و معاوني  با حضور رئ٢٢/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيدادرسان شعب د و رؤسا و مستشاران و يوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

: ١٣٨٨ مصوب سال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات ٥براساس تبصره ماده 
قانوني موجود از اطالعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است، بايد عالوه بر موارد «

همچنين به » .هاي همگاني به آگاهي مردم برسد طريق انتشار و اعالن عمومي و رسانه
مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به «:  همين قانون٨موجب ماده 

تواند  اطالعات در سريعترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي
بنا به مراتب فوق و با عنايت به » . روز از زمان دريافت درخواست باشدحداکثر بيش از ده

اينکه دسترسي ذينفعان به اصل يا تصوير مصدق صورتجلسات مراجع اختصاصي اداري و 
کميسيونهاي تشخيصي براي اطالع آنها از داليل مخالفت مراجع و کميسيونهاي مذکور با 

مراجع قانوني از جمله ديـوان عدالت اداري تقاضاي آنها و عنـداللزوم طرح شکايت در 
 وزارت ٢٩/٣/١٣٩٨ ـ ٦٩٤٤/٤٠٠نامـه شماره ضرورت دارد، بنابراين حکم مقرر در 

 کميسيون قانوني بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که براساس آن صرفاً نتايج مصوبات
 به آنها تشخيص امور پزشکي به ذينفعان ارائه شده و تصوير صورتجلسات اين کميسيونها

قانون انتشار و دسترسي آزاد به  ٨ و ماده ٥شود، مغاير با حکم مقرر در تبصره ماده  ارائه نمي
 و ماده ١٢ ماده ١ و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ١٣٨٨ مصوب سال اطالعات

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨
  محمد مصدقيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رئ

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٥٩١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 از تعرفه عوارض و ٩ـ٢بند «:  با موضوع٢٢/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٣٩
جهت » . ابطال شد١٣٩٩ و ١٣٩٨بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر سمنان در سالهاي 

  . گردد ميدرج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي    فرد يداهللا اسمعيليتخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠١٥٩١: رونده پشماره    ٧٣٩ :ماره دادنامهش     ٢٢/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك

 خدمات ياز تعرفه عوارض و بها) ٢ـ ٩( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   ١٣٩٩ و ١٣٩٨هاي   شهر سمنان در سالي اسالميشورا

 کل کشور به موجب ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني معاون حقوق:گردش کار
  : اعالم کرده است که٤/٦/١٣٩٩ ـ ١٤٧٩٩٣/٣٠٠ت نامه شماره يشکا

افت عوارض تحت عنوان يرامون دري شهر سمنان پي اسالمياحتراماً مصوبات شورا" 
 از جهت ١٣٩٩ و ١٣٩٨ ي سمنان در سالهاي سبز توسط شهرداريفضانه گسترش يهز

ر جهت يجه آن به شرح زي قرار گرفت که نتين سازمان مورد بررسيانطباق با قانون در ا
  :شود  ميسته اعالمياستحضار و صدور دستور شا

ما، منظر و ي خدمات سازمان سي، تعرفه عوارض و بها١٣٩٨جلد دوم تعرفه سال ـ ١
  : سمناني شهرداريز شهر سبيفضا

 يواحدهاهاي  ي با کاربري سبز شهري فضاهاي توسعه و نگهداريتعرفه برا) ٢ـ٩
 :داالحداثيجدهاي  ير کاربري و ساي،اداري،صنعتي،تجاريمسکون

  الي ر٠٠٠/١٠٠ سبز ي از سمت فضايري هر مترمربع نورگيبه ازا) الف
  الي ر٠٠٠/٣٠٠ سبز يه فضاب) بالکن (يش آمدگي هر مترمربع احداث پيبه ازا) ب
 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانير بناي هر مترمربع مجموع زيبه ازا) ج
  الي ر٥٠٠/١٢ يمسکون
 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانيربناي هر مترمربع مجموع زيبه ازا) د
   الي ر٠٠٠/٥٠ ي و صنعتيتجار

 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانياربني هر مترمربع مجموع زيبه ازا) و
  الي ر٠٠٠/٣٠ها  ير کاربري و سايادار

ک بار به  هنگام صدور پروانه ي هر پالک فقط ي سبز برايفضاهاي  تعرفه :١تبصره
  .گردد  ميافتي به شرح فوق دريساختمان

ن ي بب و ازي از تخريري و لـزوم جلـوگي سبز شهر تأمينبـه منظور حفظ و :٢تبصره
 امالک ي در زمان ساخت و ساز و نوسازيمسکونهاي   سبز داخـل محوطهيرفتن فضـاها

 يان اخذ پروانه و احداث بناهاين و متقاضينکه براساس قانون، مالکيت به ايز با عنايو ن
 ياط ملک در حال ساخت و ساز را به فضاي درصد از محوطه و ح١٥ مکلفند يمسکون

ن نسبت به تعهد خود براساس قانون و ي که مالکي در صورتسبز و باغچه اختصاص دهند،
  .افت خواهد شديل دريد عوارض به شرح ذيبرابر نقشه عمل و اجرا ننما
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 درصد از محوطه ١٥(× الي ر٠٠٠/١٨٠) ٣ـ ٢ بند ٧ف ي سبز رديجاد فضاينه ايهز(
  ي مسکوني واحدهايمبلغ قابل وصول برا)= اطيو ح

انکار يکبار و در زمان صدور پاي هر پالک فقط يبرانه فوق يالزم به ذکر است هز
 تعهد از جانب مالک و ي عدم اجرا تأييدانکار ويد صدور پاي، پس از بازديپروانه ساختمان

ن يهمچن.  سبز تعهد شده، توسط سازمان، محاسبه و وصول خواهد شديجاد فضايعدم ا
 ز، مورديمحوطه ملک ن ي، به جاي سبز در پشت بام و تراس منازل مسکونيجاد فضايا

 سازمان به يت و مساعدت الزم از سوي بوده و در صورت اقدام توسط مالک، حماتأييد
  .عمل خواهد آمد

اط امالک در يبه منظور حفظ اشجار کهنسال و با ارزش داخل محوطه ح :٣تبصره
 با يب، اشجارياط ملک درحال تخريدر محوطه و ح ، چنانچهي و بازسازيحال نوساز

 متر وجود داشته باشد مالک موظف است اشجار مذکور را تا ي سانت٥٠ش از يبن بط يمح
 سبز ياط که به فضاي درصد محوطه ح١٥اتمام مدت زمان ساخت و ساز حفظ و در 

ن اشجار و لزوم ي ايدر صورت عدم امکان جهت نگهدار. دي نماياختصاص دارد نگهدار
  . اشجار، محاسبه و اخذ خواهد شدنيعوارض قطع ا)  تعرفه٢ـ ١(قطع، براساس بند 

 سبز يما، منظر و فضاي سازمان س١٣٩٩ خدمات سال يتعرفه عوارض و بهاـ ٢
  : سمناني شهرداريشهر

 با ي سبز شهري فضاي احداث بالکن و توسعه و نگهداريشنهاديتعرفه پ) ٢ـ ٩«
  : داثداالحيجدهاي  ير کاربري و ساي،اداري،صنعتي،تجاري مسکونيواحدهاهاي  يکاربر

  الي ر٠٠٠/٦٠٠ سبز يبه فضا) بالکن (يش آمدگي هر مترمربع احداث پيبه ازا) الف
 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانيربناي هر مترمربع مجموع زيبه ازا) ب
  الي ر٠٠٠/١٥ يمسکون
 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانير بناي هر مترمربع مجموع زيبه ازا) ج
   الي ر٠٠٠/٦٥ ي و صنعتيتجار

 ي با کاربري صادره در صدور پروانه ساختمانيربناي هر مترمربع مجموع زيبه ازا) و
  الي ر٠٠٠/٣٩هاي  ير کاربري و سايادار

ک بار به هنگام صدور پروانه ي هر پالک فقط ي سبز برايفضاهاي  تعرفه :١  تبصره
  .گردد  ميافتي به شرح فوق دريساختمان

ب و از ي از تخريري و لزوم جلوگي سبز شهري فضا تأميننظور حفظ وبه م :٢تبصره
 ي در زمان ساخت و ساز و نوسازيمسکونهاي   سبز داخل محوطهين رفتن فضاهايب

ان اخذ پروانه و احداث ين و متقاضينکه براساس قانون، مالکيت به ايز با عنايامالک و ن
ملک در حال ساخت و ساز را به اط ي درصد از محوطه و ح١٥ مکلفند ي مسکونيبناها
ن نسبت به تعهد خود براساس ي که مالکي سبز و باغچه اختصاص دهند، درصورتيفضا

   .افت خواهد شديل دريد عوارض به شرح ذياجرا ننما قانون و برابر نقشه عمل و
 و  درصد از محوطه١٥(×  ريال ٠٠٠/٢٣٤) ٣ـ ٢ بند ٧هزينه ايجاد فضاي سبز رديف (

  ي مسکوني واحدهايغ قابل وصول برامبل)= اطيح
انکار يکبار و در زمان صدور پاي هر پالک فقط ينه فوق برايالزم به ذکر است هز

 تعهد از جانب مالک و ي عدم اجرا تأييدانکار ويد صدور پاي، پس از بازديپروانه ساختمان
ن ينهمچ.  سبز تعهد شده، توسط سازمان، محاسبه و وصول خواهد شديجاد فضايعدم ا

 ز، موردي محوطه ملک ني، به جاي سبز در پشت بام و تراس منازل مسکونيجاد فضايا
 سازمان به يت و مساعدت الزم از سوي بوده و در صورت اقدام توسط مالک، حماتأييد

  .عمل خواهد آمد
اط امالک در يبه منظور حفظ اشجار کهنسال و با ارزش داخل محوطه ح :٣تبصره
 با يب، اشجارياط ملک درحال تخري، چنانچه در محوطه و حي و بازسازيحال نوساز

اشجار مذکور را تا .  متر وجود داشته باشد مالک موظف استي سانت٥٠ش از يط بن بيمح
 سبز ياط که به فضاي درصد محوطه ح١٥اتمام مدت زمان ساخت و ساز حفظ و در 

ن اشجار و لزوم يا يدر صورت عدم امکان جهت نگهدار. دي نماياختصاص دارد نگهدار
  ».ن اشجار، محاسبه و اخذ خواهد شديعوارض قطع ا)  تعرفه٢ـ ١(قطع، براساس بند 

 تعرفه عوارض و ١٣٩٩ و ١٣٩٨هاي   خدمات سالي تعرفه عوارض و بها٩ـ ٢ بند 
ر با قانون و خارج از حدود يوابسته مغاهاي   سمنان و سازماني خدمات شهرداريبها
  :باشد چرا که  مي شهر سمناني اسالميارات شوراياخت

 سبز شهرها و ي سبز از جمله قانون گسترش فضاين مرتبط با فضايدر قوان:  اوالً
  . نشده استبيني پيش سبز ي آن، عوارض فضايبعدهاي  هياصالح

 ي شده است که عوارض نوسازي تأکيد و عمران شهري قانون نوساز٢در ماده : اًي ثان
 ي و عمران شهري به مصرف نوسازيستيشود صرفاً با مي افتيدرها  يکه توسط شهردار

 از موارد مصرف ها،  پارکيجاد، حفظ و نگهداريرالذکر، اي قانون اخ١برسد که در ماده 
  . استيافتي دريعوارض نوساز

کل هاي  ي شهردار١٣٩٨فصل سوم بخشنامه بودجه سال ) ب( بند ٥در جزء : ثالثاً
صرفاً ها  ي توسط شهرداريافتي دريندگيوارض آال درصد ع١٠٠ شده که  تأکيدزيکشور ن

هاي   در قالب طرحي و حمل و نقل عمومي سبز شهري و توسعه فضاي نگهداريبرا
، عوارض ي سبز شهري فضايگر توسعه و نگهداري ديلذا منبع مال. نه شوديد هزيمصوب با
  . استيندگيآال

 سبز يافت عوارض فضاي در در موارد مشابهيوان عدالت اداري ديأت عموميه:  رابعاً
 در ٣/٢/١٣٩٨ـ ١٠١ شماره يرأـ ١.  را ابطال نموده استيدر زمان صدور پروانه ساختمان
 شماره يرأـ ٢.  کمال شهري اسالمي سبز، مصوب شورايخصوص ابطال عوارض فضا

مان ي اي اسالمي سبز مصوب شوراي در خصوص ابطال عوارض فضا٢/١٢/١٣٩٦ـ ١١٥٣
 سبز، مصوب ي در خصوص ابطال عوارض فضا٢٧/٨/١٣٩٦ ـ ٧٤٦  شمارهيرأـ ٣. شهر
  . شهرقدسي اسالميشورا

 سمنان و ي خدمات شهرداري تعرفه عوارض و بها٩ـ ٢  بنا به مراتب بند 
اد شده ي شهر يارات شوراين مذکور و خارج از حدود اختير با قوانيوابسته مغاهاي  سازمان
مورد )  و خارج از نوبتالعاده فوقبه صورت (ان وي ديأت عموميص و ابطال آنها در هيتشخ
    ".باشد  ميتقاضا

  .متن مقرره مورد اعتراض در متن دادخواست ذکر شده است
حه ي شهر سمنان به موجب الي اسالميس شورايت  مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي به طور خالصه توض٥/٨/١٣٩٩ ـ ١١٩٧/٩٩/١٥شماره 
توسعه  ـ  احداث بالکنيشنهادي تعرفه عوارض پ٢ ماده ٩شق ) لفا(به موجب بند " 
 و ي، صنعتيتجاري ـ  مسکونيواحدهاهاي  ي با کاربري سبز شهري فضاهايو نگهدار

 سمنان ي شهردار١٣٩٩ و ١٣٩٨هاي  داالحداث مربوط به ساليجدهاي  ير کاربريسا
 است که در ييان ها ساختمي براي سبز شهري از فضاهاي توسعه و نگهداريصرفاً برا

  سبز استفادهي ساختمان خود از فضايري نورگي سبز قرار دارند و برايمجاورت فضا
ن و ير با قواني سبز نبوده که مغايجاد فضاين عوارض در جهت ايافت ايکنند و در مي

 که از يداالحداث در محدوده شهريجدهاي  ه ساختمانيگر کليبه عبارت د. مقررات باشد
ر را داشته باشند مشمول مصوبه ي نورگياورت ساختمان خود قصد اجرا سبز مجيفضا

 تعرفه عوارض احداث بالکن و ٢ ماده ٩شق ) ب(تعرفه مذکور خواهند بود و در بند 
 ي، صنعتي، تجاري مسکونيواحدهاهاي  ي با کاربري سبز شهري فضاهايتوسعه و نگهدار

مشرف به ) بالکن (يش آمدگيبع پ هر مترمريداالحداث به ازايجدهاي  ير کاربريو سا
 يف شوراي وظايده و وضع عوارض مذکور در راستاين گرديي سبز عوارض تعيفضا
 شهر بوده ي اسالميف شورايالت و وظاي قانون تشک٨٠ ماده ١٦ شهر به شرح بند ياسالم

باشد که با  ي نمي سبز شهريجاد فضايافت عوارض مذکور منحصراً جهت اياست و در
حه ي ال٤ ماده ٣به موجب تبصره . رت داشته و ابطال شوديقررات مربوطه مغان و ميقوان
 درختان ياري کاشت و حفاظت و آب٣/٣/١٣٥٩ سبز مصوب ي حفظ و گسترش فضايقانون

 به شمار آمده لکن يف شهرداري از اهم وظايعمومهاي  و پارکها  ن و بزرگراهياديمعابر و م
ر ساخمان از ي نورگبرداري بهرهحداث که جهت دااليجدهاي   ساختمانيوضع عوارض برا

ند وصول يد عوارض پرداخت نماين بابت بايند و از اي استفاده نماي سبز شهريفضا
ب تعرفه عوارض مورد اعتراض يلذا تصو. گردد  نمي سبزيجاد فضايعوارض مشمول ا

) الف(ر بند ي بوده است به موجب قسمت اخي کل کشور وفق مقررات قانونيسازمان بازرس
ران مصوب ي اي اسالمي جمهوري قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصاد١٧٤ماده 
 خدمات يل عوارض به عوارض و بهاي تبدي اسالمي مجلس شورا١٥/١٠/١٣٨٩
هاي  ي با کاربري و صنعتياداري ـ تجارهاي  ي احداث کاربري از واحدهابرداري بهره

 تعرفه ٢ ماده ٩شق ) ب(و ) الف( بند ده و تعرفه عوارض مربوط بهيز گردي تجويمسکون
 و ١٣٩٨ سمنان در سال ي شهرداري سبز شهريما و منظر و فضاي سازمان سيشنهاديپ

 فوق بوده ي مجوز قانوني در راستا١٣٩٩ تعرفه عوارض در سال ٢ ماده ٩شق ) الف(بند 
ارض ل عوي تبدي قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصاد١٧٤ماده ) ج(است به موجب بند 
ز ي از مصرف و خدمات تجوياز عوارض بر امالک به عوارض ناشها  يموضوع درآمد شهردار

 شهر سمنان با ي اسالمي سمنان به شوراي شهرداريشنهاديده لذا درصد تعرفه پيگرد
سمنان با   شهري اسالمي بوده لکن شورا١٣٩٨ش عوارض نسبت به سال يافزا% ٣٥

 سبز مصوب نموده است و يحفظ گسترش فضااز عوارض و اختصاص آن به % ٥کاهش 
ل يتقل% ٣٠عوارض به % ٣٥ش يرا افزايد زين اقدام شورا عوارض مضاعف به شمار نمايا

  . داده شده است
 ي به رأيرت مصوبه با مقررات قانوني مغاي کل کشور در اثبات ادعاي سازمان بازرس

 شهرها ي اسالميشورا مربوط به مصوبات يوان عدالت اداري ديأت عموميصادره از ه
 سبز به هنگام صدور پروانه بوده که ابطال شده ي احداث فضايافت عوارض برايجهت در

 تعرفه ٢ ماده ٩شق ) ب(و ) الف( که تعرفه عوارض بند ياست استناد نموده در حال
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 سمنان در سال ي شهرداري سبز شهريما و منظر و فضاي سازمان سيشنهاديعوارض پ
 يما و منظر فضاي سازمان س١٣٩٩ تعرفه عوارض سال ٢ ماده ٩ شق )الف( و بند ١٣٩٨

ل ي کل کشور مطابقت ندارد که به دلي مورد استناد سازمان بازرسي با رأيسبز شهر
  .ن و مقررات مربوطه ابطال شوديرت با قوانيمغا

 يحه مصوبات شوراي اشاره شده در متن الي بنا به مراتب معروضه و مواد قانون
 مورد اعتراض سازمان ١٣٩٩ و ١٣٩٨ر سمنان مربوط به تعرفه عوارض سال  شهياسالم
 ي اسالميف شورايالت و وظاي قانون تشک٨٠ ماده ١٦ کل کشور به استناد بند يبازرس

ن و يرت آن با قواني برمغايل و مستندات سازمان مذکور مبنيده و داليب رسيشهر به تصو
 رد دادخواست يوان عدالت اداري ديأت عمومي است لذا از هيمقررات فاقد وجاهت قانون
  " . کل کشور مورد استدعاستيمطروحه سازمان بازرس

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٢/٣/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيبه شرح زت آراء ي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
 يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٨٠ ماده ١٦هرچند براساس بند 

ن نوع و يي، تعي با اصالحات بعد١٣٧٥ مصوب سال  کشور و انتخاب شهردارانياسالم
د در يار باين اختيلکن اعمال ا  شهر است،ي اسالميارات شوراهايزان عوارض از اختيم

قانون حفظ و گسترش نکه در يت به اين و مقررات موضوعه باشد و با عنايچهارچوب قوان
 درختان که ييجا  آن برخالف موضوع قطع و جابهيينامه اجرا نيي و آ سبز در شهرهايفضا

 ي سبز عوارضي فضايا نگهدارين شده، در رابطه با احداث ييدرخصوص آن عوارض تع
 خدمات شهر ياز تعرفه عوارض و بها) ٢ـ٩(ن تعرفه شماره يشده است، بنابرا نينيب شيپ

 ي فضاهاي توسعه و نگهداريتعرفه برا که با عنوان ١٣٩٩ و ١٣٩٨ يسمنان در سالها
 يهاير کاربري و ساي، اداري، صنعتي، تجاري مسکوني واحدهايهاي با کاربريسبز شهر

ر با قانون و خارج از يده، مغايمنان رس شهر سي اسالميب شوراي به تصوداالحداثيجد
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ار است و مستند به بند يحدود اخت

  .  شود ي ابطال م١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٤٣٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 با ٢٥/٣/١٤٠٠مورخ  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٨٨ الي ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٦٨
التفاوت ناشي از اصالح حكم بازنشستگي با احتساب سنوات اشتغال در  مابه«: موضوع

» .آور از تاريخ بازنشستگي به صورت عادي بايستي پرداخت شود مشاغل سخت و زيان
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت ا   فرد يداهللا اسمعيليداري 
  

  ٩٨٨ الي ٩٦٨: شماره دادنامه       ٢٥/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
، ٩٨٠٣٩٩٧، ٩٨٠٣٩٩٦، ٩٨٠٣٤٣٧، ٩٨٠٣٤٣٦، ٩٨٠٣٤٣٥: ها شماره پرونده

٩٩٠٠٣٩١، ٩٨٠٤٢٧٤، ٩٨٠٤٢٧٣، ٩٨٠٤٢٧٢، ٩٨٠٤٠٠٥، ٩٨٠٤٠٠٤، ٩٨٠٤٠٠٣ ،
٩٩٠٢٥٣٤، ٩٩٠١٩٢٢، ٩٩٠١٩٢١، ٩٩٠١٨٠٨، ٩٩٠١١٠٨، ٩٩٠١٠٦٨، ٩٩٠١٠٠٥ ،
٩٩٠٣١٤٦، ٩٩٠٢٥٣٨  

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
، ي، قدرت اله دهقان کفشگري قره جزيان محمد علي آقا:کننده تعارض اعالم

، فضل اهللا روح يد احمديم سيد کريد، سي نژاد، رسول اساتيم وليم آقاجان پور، ابراهيرح
 ي، بخشعليي گلماي گتيد علي، سي عباسيعلان، يش، عزت پازکيپرور، سلمان درو

م نوروز زاده فرخ يجاربنه، ابراهيربي، داود دليوکالئيان دي، جهانبخش علويي ولوجايديجد
 ي، علياسري درير احمديم ميد کري، سيلي خلين فاضلي، محمد حسي، رحمان فضلعليل

  ي واسوکالئيمي سلي و خانم فاطمه صغريفياکبر تنظ
 يوان عدالت اداريض در آراء صادر شده از شعب د اعالم تعار:موضوع

افت مابه يخ استحقاق دري در موضوع تاريوان عدالت اداريد  شعب:گردش کار
 ي ناشي به بازنشستگي عادي از بازنشستگي بازنشستگيالتفاوت مربوط به اصالح مستمر

ه مراتب رفع و بنا باند   صادر کردهي متعارضي، آراآور زياناز اشتغال در مشاغل سخت و 
  .ه درخواست شده استي وحدت رويتعارض و صدور رأ

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 التفاوت مابهت اشخاص به خواسته الزام به پرداخت يدر خصوص شکا:   الف

 ت اداره کلي و به طرفيخ بازنشستگي از تارآور زيان مشاغل سخت و ي بازنشستگيمستمر
 به موجب يوان عدالت اداريدنظر دي تجد١٣ استان مازندران، شعبه يتماع اجتأمين

 دادنامه شماره ي تأييد در راستا٥/١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٠٠٤٤دادنامه شماره 
 و يوان عدالت اداري دي بدو٥٥ صادره از شعبه ٥/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٣٢٥٢

 ٤/١٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٤٤٠١دنظر به موجب دادنامه شماره ين شعبه تجديهم
 صادره از شعبه ١/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٧٠١٤٠٨ دادنامه شماره ي تأييددر راستا

 ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٤٤٢١ بدوي ديوان عدالت اداري و همچنين به موجب دادنامه شماره ٥٧
 صادره از ٢٩/٧/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٥٠٢٠٤٢ شماره ي ضمن نقض رأ٤/١٢/١٣٩٧

  شناخته شدنآور زيانداري؛ مستدل به اينکه به واسطه سخت و  بدوي ديوان عدالت ا٤٧شعبه 
 بر ي بازنشستگياي از مزايشان مستحق برخورداري، ايته استانيان توسط کميشغل شاک

گردند،  مي ي به صورت عاديخ بازنشستگي از تارآور زيانحسب اشتغال در مشاغل سخت و 
         .اند  بودهيه صورت عاد بيخ بازنشستگي از تارالتفاوت مابهقائل به پرداخت 

ان به خواسته الزام به پرداخت ي عزت اله پازکيت آقايدر خصوص شکا :  ب
  تأمينت اداره کلي به طرفآور زيان مشاغل سخت و ي بازنشستگي مستمرالتفاوت مابه

 به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريد نظر دي تجد٢٠ استان تهران، شعبه ياجتماع
  ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٢٨٩٦ ضمن تأييد دادنامه شماره ٥/٣/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٠٥٨٤

  : بدوي ديوان عدالت اداري به شرح زير رأي صادر کرده است٥٥ صادره از شعبه ١٤/٨/١٣٩٧
ن عدم تطابق مشاغل ي که مبيل و مدرک متقني دلتجديدنظرخواهنکه ينظر به ا"

ده از يمه باشد ابراز و اقامه نگرديست بيمشاغل مندرج در ل ق بايته تطبيموضوع نظر به کم
مه اظهار نظر نموده و يست بي بر اسـاس مشاغل مـورد ادعا طـبق ليته استاني کميطرف

ن ي در اي پرونده مخالفت١٠ز به شرح مضبوط در صفحه ين) کارفرما(مان يشرکت پ
. وده است اعالم نمالتفاوت مابه% ٤ پرداخت ي خود را برايخصوص ننموده در ضمن آمادگ

 را يست که اساس استنباط شعبه بدوي نيتيفي به کتجديدنظرخواهلذا اعتراضات 
 که يي معترض به شود و از آنجايجتاً نقض رأيا سبب تزلزل و نتيد و يمخدوش نما

ت اصول و ي صادر شده است و از جهت رعاين قانونيدادنامه مورد اعتراض منطبق با مواز
 تجديدنظرخواهي ين با رد تقاضايبنابرا. باشد  ميراديشکال و ا از ايز عاري نيقواعد دادرس

 معترض به ي رأيوان عدالت اداري دين دادرسيالت و آئي قانون تشک٧١با استناد به ماده 
 و  تأييدباشد  مي٢٤/٥/١٣٩٦ق يته تطبي کميخ صدور رأي از تاريخ برقراريبا اصالح تار

  ."گردد  مياستوار
عدالت اداري در خصوص شکايت آقاي محمدعلي قره جزي،  بدوي ديوان ٥٢شعبه : ج

طرفيت  آور و به به خواسته الزام به اصالح حکم بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و زيان
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٢٠٩١اداره کل تأمين اجتماعي استان مازندران به موجب دادنامه شماره 

 همان ١٤/٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠٣٤٥ که به موجب دادنامه شماره ١١/٦/١٣٩٧
ده و به موجب دادنامه ي مذکور رد گردي خصوص رأشعبه، درخواست اعاده دادرسي در

ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٠ شعبه ٢٧/٥/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠١٣٣٦شماره 
  : صادر کرده استير رأيده، به شرح زي گردتأييد

 يوان عدالت اداري ديمأت عموي ه١٣٨٩ ـ ٦ـ ٢٢ ـ ٢٢٥طبق مفاد دادنامه شماره "
 آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مندي بهره افراد مشمول مانع از ي عاديبازنشستگ

ص مشاغل سخت و يته تشخينکه کمينظر به ا. باشد آور نمي زيان مشاغل سخت و يايمزا
نکه بر اساس يص داده با توجه به اي تشخآور زيان را ي استان مازندران مشاغل شاکآور زيان
 ٩٠ مصوب سال ي اصالحي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢تبصره ) ب( بند ١ر جزء يتفس

زان قبل و بعد از اشتغال در ي به هر مآور زيان سخت و يمه در کارهايحق ب سابقه پرداخت
لذا مستنداً به . م سال محاسبه خواهد شديک و ني هر سال سابقه ي به ازايمشاغل عاد

 ي اجتماع تأمينت و الزام سازمانيوان حکـم به ورود شـکاين د قـانو٦٥ و ١١ و ١٠مواد 
ن مبنا ي بر اي شاکيه مزبور و اصالح حکم بازنشستگياستان مازندران و به اعمال استفسار

 آور زيانص مشاغل سخت و يته تشخي کميخ صدور رأي آن از تارالتفاوت مابهو پرداخت 
 روز پس از ابالغ قابل ٢٠ ظرف يأن ريا. گردد  مياستان مازندران صادر و اعالم

  ."باشد ي ميوان عدالت اداريد نظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهي
م ي رحي در خصوص دادخواست آقايوان عدالت اداريدنظر دي تجد١٨شعبه : د

التفاوت مستمري از تاريخ بازنشستگي به طرفيت  آقاجان پور به خواسته الزام به پرداخت مابه
ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٧٠٠٩١٧جتماعي استان مازندران به موجب دادنامه شماره اداره کل تأمين ا
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 ٥٧ شعبه ١٧/١١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٧٠٢٧٧١  ضمن نقض دادنامه شماره١٦/٤/١٣٩٨
  : صادر کرده استير رأي به شرح زيوان عدالت اداري ديبدو

نظر به هاي بدوي و تجديدنظر و مستندات ابرازي،  با عنايت به مجموع اوراق و پرونده"
 بازنشسته شده و تجديدنظرخواه در اجراي قانون مشاغل سخت و ١٣٨٨اينکه شاکي در سال 

هر سال سابقه در ) ١٤/٦/١٣٩١(آور در حق شاکي از تاريخ صدور نظريه کميته استاني  زيان
مشاغل سخت را يکسال و نيم محاسبه نموده و در اجراي آن قانون نسبت به تغييرات حکم 

) ج( و بند ٧١دام نموده لذا تجديدنظرخواهي وارد و موجه است با استناد به ماده بازنشستگي اق
عنه   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض حکم معترض٥٣ماده 

  ."رأي صادره قطعي است. گردد قرار رد شکايت شاکي صادر و اعالم مي
 فضل اله ي خصوص دادخواست آقا دريوان عدالت اداريدنظر دي تجد١٧ شعبه :هـ  

 مشاغل سخت و ي بازنشستگي مستمرالتفاوت مابهالزام به پرداخت  خواسته روح پرور به
 استان مازندران به ي اجتماع تأمينت اداره کلي به طرفيخ بازنشستگي از تارآور زيان

 ضمن نقض دادنامه شماره ٢٢/٣/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠٠٥٩٥موجب دادنامه شماره 
 به يادار وان عدالتي دي بدو٥٥ صـادره از شعـبه ٥/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٣٢٤٢

  : صادر کرده استير رأيشرح ز
، مشاغل مورد آور زيانق مشاغل سخت و يته تطبيه کمينکه به موجب نظرينظر به ا"

نکه يص داده شده و نظر به اي تشخآور زيان به عنوان سخت و ١٤/٦/١٣٩١خ ينظر در تار
 بوده و با يته مزبور موجه و قانونيه کمي قبل از ارائه نظري براي اجتماعمين تأاقدامات

ته يه کميخ ابراز نظريده از تاريجاد گردي اي اشخاص و شاکي که براينکه حقيتوجه به ا
ام قبل از ي اي براي شاکين ادعايده است بنابراين امر هم لحاظ گرديباشد و ا  ميقيتطب
معهذا .  استين قانوني فاقد موازيا عنوان معوقات مستمرق بيته تطبيه کميخ نظريتار

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٧١ص و به استناد ماده ي موجه تشختجديدنظرخواهي
 صادر يت شاکي حکم به رد شکاتجديدنظرخواسته ضمن نقض دادنامه يوان عدالت اداريد

  ." استي قطعي اصداريرأ. گردد  ميو اعالم
ا بر ي به خواسته الزام به پرداخت مزاي عباسي عليواست آقادر خصوص دادخ:   و

 استان زنجان، شعبه ي اجتماع تأمينت اداره کلي و به طرفآور زياناساس مشاغل سخت و 
ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٢٩٣١ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريدنظر دي تجد١٥
 ي بدو٥٢ه از شعبه  صادر١٢/٤/١٣٩٨ ـ ١٠٧٠ ضمن نقض دادنامه شماره ١٠/٩/١٣٩٨
  : صادر کرده استير رأي به شرح زيوان عدالت اداريد

 با توجه ي بازنشستگي به اصالح مستمري اجتماع تأميندر خصوص الزام سازمان"
 ي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢تبصره ) ب( بخش ٦ و ٤ ينکه به موجب بندهايبه ا

 در يلي است که دليمه اضافيحق ب% ٤ هي منوط به تأدآور زيان سخت و ياياستفاده از مزا
 ن سازمانيده بنابراي ارائه نگرديم دادخواست به شعبه بدويخ تقدين خصوص تا تاريا

ن ي و همچني شاکآور زيانمه مشاغل سخت و يحق ب% ٤ مکلف به وصول ي اجتماعتأمين
. شدبا  ميمهيحق ب% ٤خ وصول ي از تارآور زيان مشاغل سخت و ياي حقوق و مزايبرقرار

  ."باشد ي مي صادره قطعيرأ
 ٢٠/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٣٠٠٨شماره هاي  نکه در دادنامهيت به ايبا عنا:  ز
 ١٦ شعبه ٢٣/٥/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٢٠١٤٩١ شمـاره ي به موجب رأي بدو٥٥شعبه 
 که به ي بدو٦١ شعبه ١٠/٢/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٢٩٤ ده،ي گرد تأييدد نظـريتجد

  تأييددنظري تجد١٧ شعبه ٢٥/٤/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠١١١٥٨ شماره يموجب رأ
دنظر، ي تجد١٤ شعبه ٢٤/٤/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٥٠٠٩٣٧ده و يگرد

 شماره يدنظر ضمن نقض رأي تجد١٧ شعبه ١١/١٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٥٠٣٦٣٠
خواسته شکات بدواً الزام به صدور  ،ي بدو٥٥ شعبه ٤/٨/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٥٠١٩٦٤

ن خواسته به جهت عدم ي بوده و اآور زيان براساس مشاغل سخت و يتگحکم بازنشس
 سال ٢٥ا ي ي سال متوال٢٠ به مدت آور زياناحراز اشتغال آنان در مشاغل سخت و 

     . باشند  ميده، از موضوع تعارض خارجيمتناوب رد گرد
 ٦٦ شعبه ٢٢/٨/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٦٠٢٨٧٨نکه در دادنامه يت به ايبا عنا و

 ٢٠ شعبه ٢٣/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٣٥٧٣ شماره ي که به موجب رأيوبد
 براساس ي بدواً الزام به صدور حکم بازنشستگيخواسته شاک ده،ي گرد تأييددنظريتجد

) ب( بند ١ قانون جز ين خواسته به جهت عدم تسري بوده و اآور زيانمشاغل سخت و 
ه ي وحدت رويبه ماقبل وفق رأ ١٣٩٠ مصوبي اجتماع تأمين قانون٧٦ ماده ٢تبصره 
ن جهت از يده، بدي رد گرديوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٨/٥/١٣٩٩ـ ٧٨٢ ي ال٧٧٣

   . باشند  ميموضوع تعارض خارج
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٣/١٤٠٠خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يان تشکوي 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
 يخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصالح مستمـريدرخصـوص تار ـ الف
، تعارض در آور زيان از اشتغال در مشاغل سخت و يناشي  به بازنشستگي عاديبازنشستگ

  . محرز استيان عدالت اداروي شعب ديآرا
 ٧٦ ماده ي الحاق٢قانون اصالح تبصره  ماده واحده ) ب( جزء ٥براساس بند  ـ ب

 و ١٣٥٤ مصوب  ي اجتماع تأمينقانون ٧٦ و تبصره ماده ٧٧ و ٧٢قانون اصالح مواد 
ب مجمع ي به تصو١٤/٧/١٣٨٠ خيکه در تار ١٣٧١ مصوب ٧٦الحاق دو تبصره به ماده 

 و ي و نحوه احراز توالآور زيانص مشاغل سخت و يتشخ« : دهيظام رسص مصلحت نيتشخ
ن ير موارد مطروحه در اي و ساي و روحيش جسميص فرسايتناوب اشتغال، نحوه تشخ

  تأمين خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمانيا  نامه  نييتبصره به موجب آ 
ه و ي تهيو بهداشت، درمان و آموزش پزشک ي کار و امور اجتماعيها  و وزارتخانهياجتماع
نامه  نيي آ٨ ماده ين راستا و برمبنايدر هم» .ديران خواهد رسيأت وزيب هيبه تصو

قانون اصالح  ٧٦ماده  ي الحاق٢قانون اصالح تبصره ماده واحده ) ب( جزء ٥ بند يياجرا
ق دو تبصره  و الحا١٣٥٤ مصوب ي اجتماع تأمينقانون ٧٦ و تبصره ماده ٧٧ و ٧٢مواد 

ت /١٥٣٦٥نامه شماره  بيکه موضوع تصو) ١٣٨٠ مصوب سال( ١٣٧١ مصوب ٧٦به ماده 
ص مشاغل سخت و يق و تشخيران است، تطبيأت وزي ه٢٦/١٢/١٣٨٥ ـ  هـ٣٦٠٠٥

 و مقررات مربوط ي حفاظت فني عالي شورايهاياستگذاري براساس ضوابط و سآور زيان
 که کارفرما نسبت به ي است و در مـوارديستاندنظر اي و تجدي بدويها تهيکم برعهده 

ماده واحده قانون صدراالشاره ) ب( جزء ٦ و ٤ ي درصد مـوضوع بندها٤مه يه حق بيتأد
آور از سوي سازمان تأمين  نمايد و سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زياناقدام مي

آراي گيرد، صدور اجتماعي يا شعب ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار مي
هاي يادشده در اين خصوص کاشف از اين است که کارگر در دوره زماني قبل  کميته

مندي وي از  آور اشتغال داشته و از اين رو بهره از بازنشستگي به مشاغل سخت و زيان
حقوق بازنشستگي مشاغل فوق نيز پس از تبديل بازنشستگي عادي به بازنشستگي 

هاي   به دوره زماني پس از صدور آراي کميتهآور صرفاً مربوط مشاغل سخت و زيان
آور و يا قطعيت آراي شعب ديوان عدالت اداري درخصوص  احراز مشاغل سخت و زيان

. يابد االشاره نيست و به تاريخ بازنشستگي عادي کارگر تسري مي هاي فوق آراي کميته
ه از صادر (٥/٩/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٣٢٥٢ شماره  بنا به مراتب فوق، دادنامه

که به موجب دادنامه شماره )  بدوي ديوان عدالت اداري٥٥شعبه 
 تجديدنظر ديوان عدالت ١٣صادره از شعبه  (٥/١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٠٠٤٤

صادره از  (١/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٧٠١٤٠٨تأييد شده و دادنامه شماره ) اداري
که به موجب دادنامه شماره )  بدوي ديوان عدالت اداري٥٧شعبه 

 تجديدنظر ديوان عدالت ١٣صادره از شعبه  (٤/١٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٤٤٠١
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٤٠٤٤٢١مورد تأييد قرار گرفته و دادنامه شماره ) اداري

که قائل به پرداخت )  تجديدنظر ديوان عدالت اداري١٣صادره از شعبه  (٤/١٢/١٣٩٧
نوات اشتغال در مشاغل التفاوت ناشي از اصالح حکم بازنشستگي با احتساب س مابه

در اين حد   اند، آور از تاريخ بازنشستگي شاکيان به صورت عادي بوده سخت و زيان
و  ۱۲  ماده ۲ اين رأي به استناد بند. صحيح و منطبق با موازين قانوني است

 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ۸۹  ماده
ري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد براي شعب ديوان عدالت ادا ۱۳۹۲  سال

  .االتباع است مشابه الزم
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٦٢٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مدير رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

اعالم تعارض عدم اشتغال «:  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٩١
جهت درج در » .باشد شده به منظور دريافت هزينه كمك بارداري ضروري مي شخص بيمه

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

  
  ٩٩٠١٦٢٧: رونده پشماره    ٩٩١ :ماره دادنامهش     ٢٥/٣/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   يدالت اداروان عي ديي معاون قضا:کننده تعارض اعالم
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    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
طبق » يکمک باردار«ط الزام به پرداخت ي در خصوص خواسته شرا:گردش کار

وان عدالت ي، شعب دي اجتماع تأمينت سازماني به طرفي اجتماع تأمين قانون٦٧ماده 
  .اند  صادر کردهي آراء متفاوتيادار

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  ر پروندهگردش کا
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو١٥شعبه  :الف

  تأمينتي شهرام زرنشان به طرفي با موضوع دادخواست آقا٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٣٥٣٢
 به موجب دادنامه ينه کمک بارداري استان همدان و به خواسته پرداخت هزياجتماع
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٦/٥/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠١٥٠٠٩٠١شماره 
ه يحه دفاعين الي و همچنيات پرونده و مستندات ابرازيبا توجه به مدارک و محتو  

همسر :  اوالًي اجتماع تأمين قانون٦٧نکه برابر ماده يت به ايت و با عناياداره طرف شکا
در جهت استفاده از کمک  تغال به کارشرط عدم اش: اًيثان. مه شده باشديست بيبا  ميمرد
مه بودن همسر و عدم اشتغال به کار ي دال بر بيليز دلي نيده و شاکي لحاظ گرديباردار

نبوده و ) ٦٧(ن ماده ي مقرر در ايايشان ارائه ننموده است لذا مشمول حق استفاده از مزايا
به ماده مارالذکر و ماده ن اساس و مستند يباشد بر ا  نميرشيز قابل پذيه نيت مشاراليشکا
 يرأ. گردد  مي صادر و اعالميت شاکي حکم به رد شکاي اجتماع تأمين قانون٦٨ و ٦٣

وان يدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيست روز پس از ابالغ قابل يصادره ظرف ب
  . خواهد بوديعدالت ادار

 به يلت اداروان عدايدنظر دي تجد٦ مذکور، شعبه ي از رأتجديدنظرخواهي  در اثر 
ر ضمن نقض ي با استدالل ز٢٤/٣/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٦٠٠٨٤٤موجب دادنامه شماره 

  .کند  مي صادريين رأيچن
را مطابق ماده ي نسبت به دادنامه فوق االشعار وارد و موجه است زتجديدنظرخواهي 

ک ي که ظرف يمه شده مرد در صورتيا همسر بيمه شده زن يب (ي اجتماع تأمين قانون٦٧
تواند به شرط   ميمه شصت روز را داشته باشديمان سابقه پرداخت حق بيسال قبل از زا

 شهرام زرنشان ينکه آقايو با توجه به ا) دي استفاده نمايعدم اشتغال به کار از کمک باردار
افت کمک يمان همسر دارد استحقاق دريمه الزم را قبل از زايسابقه پرداخت حق ب

 ٧١باشد لذا با استناد به ماده   مي عدم اشتغال مربوط به همسر را دارند و شرطيباردار
 و پرداخت يت شاکي حکم به ورود شکايوان ضمن نقض دادنامه بدويالت ديقانون تشک
  . استي قطعين رأيا. شود  مي صادريکمک باردار
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٧شعبه  :ب

 تي طلعت به طرفيدرضا اعظمي حميوضوع دادخواست آقا با م٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٣٣١٠
تأمين اجتماعي همدان و به خواسته الزام به پرداخت کمک هزينه بارداري با غرامت دستمزد 

 ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٨٤٢بابت ايام بارداري و زايمان همسر خود به موجب دادنامه شماره 
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٧/١٢/١٣٩٨

ن و مدارک يات طرفيات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعيع محتويه جمت بيبا عنا
 ي مطروحه موجهاً از سوينکه با وصف رد و انکار دعوايا  و نظر بهيو مستندات ابراز

 که ي از جانب شاکيا موجب و مطلب موثر و مستنديل و مدرک متقن و يخوانده دل
ده، ي باشد ارائه و ابراز نگرديع حقييضا تي نامبرده و دال بر استحقاق او يمثبت ادعا

الت ي قانون تشک١١ و ١٠ را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد يت شاکين شکايبنابرا
 صادر يرأ. دينما  مي حکم به رد آن را صادر و اعالميوان عدالت اداري دين دادرسييو آ

 يکيخ ابالغ به درخواست ي روز از تار٢٠ قانون مذکور ظرف مهلت ٦٥شده به استناد ماده 
 در شعب تجديدنظرخواهي آنها قابل ينده قانونيا نمايا قائم مقام و يل يا وکين ياز طرف
  . استيوان عدالت اداريدنظر ديتجد

 شعبه ١٤/٤/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٦٠٠٠١٠١٨ شماره ي مذکور به موجب رأي  رأ
  . شده استي تأييدوان عدالت اداريدنظر دي تجد٣٠

 بدوي ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره ٤٢شعبه  :ج
مان زهراکار به ي اي با موضوع دادخواست آقا٢٤/٣/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٠٥٠٠

گودرز و به خواسته الزام به پرداخت کمک ي شهرستان الي اجتماع تأمينت ادارهيطرف
  .ت صادر کرده استي، قرار رد شکايباردار

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٣/١٤٠٠خ ي در تارياروان عدالت ادي ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف

شده مرد مهيا همسر بيشده زن مهيب«: ي اجتماع تأمينقانون ٦٧براساس ماده  ـ ب
مه شصت روز را داشته يمان سابقه پرداخت حق بيسال قبل از زا کي که ظرف يدر صورت
 يو برمبنا» دي استفاده نمايباردارتواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک  يباشد، م

مان يک سال قبل از زاينکه ظرف ياد عالوه بر يشده بامهين ماده، شخص بيحکم مقرر در ا
ز يمه شصت روز باشد، اشتغال به کار ني سابقه پرداخت حق بيا همسرش دارايخود 

ا يد ينماي ميپرداز مهي باشد که خود اقدام به بيشده زن مهين چه بينداشته باشد و بنابرا
افت يرمه قرار گرفته است، به منظور دي باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بيمرد
 ي، تحقّق شرط عدم اشتغال براي اجتماع تأمينقانون ٦٧ مذکور در ماده ي باردارکمک

 قانون ٦٧ت به الزام ماده ي است و با توجه به مراتب فوق و با عناياشخاص مذکور ضرور
، ي باردارنه کمکيافت هزيشده به منظور درمهي به عدم اشتغال شخص بي اجتماعتأمين

دنظر ي تجد٣٠صادره از شعبه  (١٤/٤/١٣٩٩ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٦٠٠٠١٠١٨دادنامه شماره 
ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣٨٤٢ دادنامه شماره  تأييدکه در مقام) يوان عدالت اداريد

رش دادخواست يبا پذ) يوان عدالت اداري دي بدو٢٧صادره از شعبه  (٢٧/١٢/١٣٩٨
 اشتغال مرد  بر عدميلينکه دليمه شده است، به لحاظ اي که همسرش به تبع او بيمرد
 ين قانونيح و منطبق با موازيت صادر شده است، صحيمه پرداز ارائه نشده و به رد شکايب

الت و يقانون تشک ۸۹ و ماده ۱۲ ماده ۲  به استناد بندين رأيا. شود يص داده ميتشخ
 و يوان عدالت اداري شعب ديبرا ۱۳۹۲ سال مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

  .االتباع است  مربوط در موارد مشابه الزميرر مراجع ادايسا
  محمد مصدقرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٢٨/٤/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠١٥٢١شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  سمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه ر هيأترئيس 
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  

نامه مهماني و   آيين١٧ماده «:  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٦٧
هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزشي  انتقال دانشجويان دوره
جهت » . سازمان امور دانشجويان ابطال شد١٣٩٢ مصوب سال عالي دولتي و غيردولتي

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

  
  ٩٩٠١٥٢١: شماره پرونده        ٩٦٧: شماره دادنامه  ٢٥/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

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

نامه مهماني و انتقال دانشجويان   آيين١٧ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي دولتي و  دوره

   سازمان امور دانشجويان١٣٩٢غيردولتي مصوب سال 
 معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب :گردش کار

  : اعالم کرده است که٢٨/٥/١٣٩٩ ـ ١٣٩٨١٢/٣٠٠شکايت نامه شماره 
نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي پيوسته و  احتراماً آيين " 

 با قانون در اين ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از جهت انطباق
سازمان مورد بررسي قرار گرفته که نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور 

: نامه ياد شده تصريح شده است  آيين١٧در ماده : شود دستور شايسته اعالم مي
دانشجويان دوره روزانه در دوران مهماني و انتقال ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه «

  : اين در حالي است. »باشند وم به مقصد ميدانشجويان نوبت د
قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهريه از ) ي(و ) ط(، )ح(در بندهاي :  اوالً

دانشجويان نوبت دوم تجويز گرديده و در خصوص اخذ شهريه از دانشجويان مهمان يا 
  .انتقالي حکمي بيان نشده است

ه :   ثانياً  ـ ١٥٣موجب دادنامه شماره هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري ـب
 وزارت ١٣٨٩مصوب (مهماني و انتقالي دانشجويان  نامـه  آيين٦ ماده ١ تبصره ١٠/٢/١٣٩٨

ها در  دانشجويان دوره روزانه دانشگاه«مبني بر اينکه ) علوم، تحقيقات و فناوري اطالعات
را مغاير » اشندب دوران مهماني ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويي نوبت دوم مي

 .با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال نموده است
نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره کارداني   آيين١٧بنا به مراتب ماده 

وکارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مغاير با قوانين 
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 قانون ١٣دود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن با لحاظ ماده ياد شده و خارج از ح
به صورت (تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در هيأت عمومي ديوان 

  . " باشد مورد تقاضا مي) العاده و خارج از نوبت فوق
  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و  ورهنامه مهماني و انتقال دانشجويان د آيين " 
  ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي

دانشجويان دوره روزانه در دوران مهماني و انتقال ملزم به پرداخت ) ١٧   ماده 
   " .باشند شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم به مقصد مي

زارت علوم، تحقيقات و فناوري   در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل دفتر حقوقي و
 ـ٦٠٧٤٦/٤ نامه شماره ١٩/٨/١٣٩٩ ـ ١٧٣٩٣٩/٧٥/٧به موجب اليحه شماره 

 معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان را ارسال کرده است که متن آن ٢٧/٧/١٣٩٩
  :به قرار زير است

  جناب آقاي دکتر اسالمي پناه" 
  عمعاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت متبو

   با سالم واحترام
 آن معاون در خصوص ١٤/٧/١٣٩٩ ـ ١٤٦١٨٩/٧بازگشت به نامه شماره 

نامه مهماني   آيين١٧دادخواست سازمان بازرسي کل کشورمبني بر درخواست ابطال ماده 
 مطروحه در هيأت ١٣٩٢و انتقالي دانشجويان مقطع کارداني و کارشناسي پيوسته مصوب 

 :رساند وارد زير را به استحضار ميعمومي ديوان عدالت اداري م
قانون ) بندهاي پ، ت (٨٠ و همچنين ماده ١٢عدم رعايت ماده : ايراد شکلي)   الف

شرط رسيدگي به شکايات، تظلمات و : تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و  نامه اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين

شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين 
است که در دادخواست مربوطه به صراحت بيان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره 
شرعي و يا مقررات قانوني در تضاد است و يا دليلي مبني بر عدم صالحيت مرجع صادر 

ء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجـراي قـوانين و نامه و يا تجاوز و يا سو ايين کننده
شود، ارائه  مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که مـوجب تضييع حقوق اشخـاص مي

در دادخواست حاضر خواهان برخالف مواد مورد اشاره صرفاً به طور کلي درخواست . دهد
  .نامه مذکور را ارائه کرده است  آيين١٧ابطال ماده 
عليرغم بديهي بودن ايراد شکلي مذکور در فوق موارد زير را : اعيات ماهويدف) ب

رساند که اخذ شهريه ازدانشجويان  صرفاً براي تشحيذ ذهن آن مقام به استحضار مي
هاي  نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره  آيين١٧انتقالي و مهماني بر اساس ماده 

ات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب ها و مؤسس کارداني و کارشناسي دانشگاه
پذيرد و با توجه به   و امضاء وزير وقت نيز رسيده است، صورت مي تأييد، که به١٣٩٢

هاي ذيل اين امر در چهارچوب صالحيتهاي کلي وزارت علوم بوده و  داليل و استدالل
  .برخالف ادعاي کلي خواهان مغايرتي با هيچ کدام از احکام قانوني ندارد

نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم  ـ همان طور که مستحضريد آيين١
 قانون مذکور، جواز  کلي دريافت شهريه ٢٠ماده ) ح(توسعه به تصويب رسيده است و بند 

ها و مؤسسات آموزش عالي  از دانشجويان مازاد بر سهميه آموزش رايگان را به دانشگاه
الف ادعاي معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي بنابراين برخ. اعطاء کرده است

 قانون برنامه ٢٠ماده ) ح(اند که در بند  کل کشور که در بند اول نامه خود بيان داشته
تجويز گرديده است و در ) شبانه(پنجم توسعه، اخذ شهريه از دانشجويان نوبت دوم 

بايد » ي بيان نشده استخصوص دريافت شهريه از دانشجويان مهمان و انتقالي حکم
گفت که بند مذکور به نحو اطالق مجوز دريافت شهريه از دانشجويان مازاد بر سهميه 
آموزش رايگان را مورد پذيرش قرارداده است و با عنايت به اينکه مصاديق دانشجويان 

باشد، منطقاً تعيين مصاديق آن به عهده مقامات  مازاد بر سهميه آموزش رايگان متعدد مي
باشد به عبارت ديگر،  اجرايي و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي

ماده مذکور، اختصاص و ) ح(دانشجوي مازاد بر سهميه آموزش رايگان مندرج در بند 
توانند   ميندارد و بر اين اساس مقامات ذيصالح) شبانه(انحصار در دانشجوي نوبت دوم 
نامه مورد   آيين١٧از اين رو بايد گفت ماده . دام نمايندنسبت به تعيين مصاديق آن اق

اعتراض کامالً در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني تصويب شده است به لحاظ عملي نيز 
ها محدود بوده و براي همان تعداد  چون ظرفيت پذيرش روزانه دانشجو از سوي دانشگاه

ايشان به دانشگاه در نظر گرفته ها در بدو ورود  مشخص نيز بودجه مالي براي دانشگاه
شود هر دانشجويي که خارج از روال پذيرش از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه  مي

 برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق ٢٠ماده ) ح(شود مشمول بند 
 .دريافت وجه را از اين قبيل دانشجويان خواهد داشت

رسي کل کشور آن است که هيأت عمومي ـ محور دوم استدالل سازمان باز٢ 
 ٦ ماده ١ خود تبصره ١٠/٢/١٣٩٨ ـ ١٥٣ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 

 با حکمي مشابه را مغاير با قانون و ١٣٨٩نامه مهماني و انتقال مصوب سال  آيين
در اين خصوص بايد گفت . خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال نموده است

 قانون ٤ديوان عدالت اداري در دادنامه مورد اشاره به استناد ماده هيأت عمومي 
 قانون الحاق ٦٠ و ماده ١٣٨٤تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ابطال نموده است، اين در حالي 
ها و مؤسسات  اساً دانشگاهاست که تدقيق در مواد مورد اشاره نشانگر آن است که اس

) ٢( قانون الحاق ٦٠آموزش عالي مشمول احکام مواد پيش گفته به ويژه ماده 
 ٧١ قانون اخيرالذکر متن زير به عنوان يک تبصره به ماده ٦٠به استناد ماده . نيستند

 .شود مکرر قانون محاسبات عمومي کشور الحاق مي
هاي  ت هر عنوان توسط دستگاه تبصره ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تح

 قانون محاسبات عمومي ٥ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ٥اجرايي موضوع ماده 
بايد در چهارچوب قوانين موضوع کشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخالف مفاد 

همان گونه که مالحظه ... اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است
هاي اجرايي موضوع قانون   دستگاه٦٠هاي مذکور در ماده   مخاطب اصلي دستگاهشود مي

اين در حالي است که . مديريت خدمات کشوري و قانون محاسبات عمومي است
 قانون برنامه پنجم توسعه ٢٠ماده ) ب(ها و مؤسسات آموزش عالي به استناد بند  دانشگاه
ن ومقررات عمومي از جمله قانون مديريت  قانون احکام دائمي از شمول قواني١و ماده 

 قانون ٦٠به ويژه آن که ماده . اند خدمات کشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني شده
 در مقام اضافه کردن يک تبصره به قانون محاسبات عمومي بوده است که همان ٢الحاق 

ام دائمي ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احک گونه که گفته شد دانشگاه
بنابراين ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض . هاي توسعه از شمول آن خارج هستند برنامه

  .رسد با قوانين مذکور نيز بالوجه به نظر مي
ـ در پايان نبايد اين نکته بسيار مهم ناديده گرفته شود از آن جهت که هدف ٣ 

ه مقصد منفعت خاصي در اصلي از مهماني يا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگا
پذيرش اين دسته از دانشجويان ندارد، در صورت ابطال اين تبصره و عدم پوشش 

هاي دانشگاه مقصد راه مهماني يا انتقال دانشجويان سد و مانع ناروايي براي حل  هزينه
ضمن آن که در وضعيت فعلي که آموزش در . مشکل دانشجويان فراهم خواهد شد

 در مقاطع کارداني و کارشناسي تماماً به روش مجازي صورت ها به ويژه دانشگاه
هاي مهماني و انتقال در سامانه تعبيه شده به همين منظور  گيرد، اساساً درخواست مي

شود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوي متعدد عليه  مربوطه ثبت نمي
نظر به جميع نکات و . واهد شدها خـ وزارت علوم، سازمـان امـور دانشجويان و دانشگاه

استـدالالت مـذکور و با عنايت به اينکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانين و 
مقررات حاکم به تصويب رسيده است صدور رأي مبني بر رد شکايت خواهان از آن 

 ." مرجع مورد استدعاست
و معاونين  با حضور رئيس ٢٥/٣/١٤٠٠هيأت 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

  
   عموميهيأترأي 

 ١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب سال   قانون احکام دائمي برنامه١براساس ماده 
 هيأت عمومي ٧/٣/١٣٩٨ ـ ٣٠٨ و شماره ٢٨/٩/١٣٩٦ـ  ٩٤٥و مفاد آراي شماره 

ديوان عدالت اداري، تعيين شهريه براي دانشجويان مهمان و انتقالي از مصاديق امور 
توانند  شود و هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي مالي محسوب مي

به اينکه وزارت علوم، بنا به مراتب فوق و با عنايت . نسبت به تعيين آن اقدام نمايند
تحقيقات و فناوري بدون برخورداري از صالحيت قانوني هيأتهاي امناي دانشگاهها و 

نامه مهماني و انتقال   آيين١٧مؤسسات آموزش عالي به وضع حکم مقرر در ماده 
هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مؤسسات آموزش عالي  دانشجويان دوره
 درخصوص الزام دانشجويان دوره روزانه در ١٣٩٢ي مصوب سال دولتي و غيردولت

دوران مهماني و انتقال به پرداخت شهريه اقدام نموده، بنابراين مقرره مذکور خارج از 
 قانون تشکيالت وآيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١حدود اختيار است و مستند به بند 

با اعمال حکم مقرر . شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مقرره ١٣در ماده 

  .به زمان وضع آن موافقت نشد
           رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق                               
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  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
يك نسخه  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٩٩٥از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
پيوست نامه ( مصوبه هيأت چهارنفره استان البرز بند يك« :  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠مورخ 

ابطال )  اداره كل راه و شهرسازي استان البرز٢٦/٨/١٣٩٨ مورخ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨شماره 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .شد

  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي
  

  ٩٩٠١٨٨٢: شماره پرونده     ٩٩٥: شماره دادنامه    ٢٥/٣/١٤٠٠: دنامهتاريخ دا
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي شيرزاد عبدي:شاكي
 ابطال بند يک مصوبه هيأت چهار نفره استان البرز :موضوع شکايت و خواسته

  )رسازي استان البرز اداره کل راه و شه٢٦/٨/١٣٩٨ ـ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨پيوست نامه شماره (
 شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند يک مصوبه هيأت چهار نفره :گردش کار 

 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز ٢٦/٨/١٣٩٨ ـ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨استان البرز به شماره 
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که

عنه، خدمات مهندسي نظارت و  أت چهار نفره معترض ـ بند يک مصوبه هي١" 
 مترمربع را به اشخاص فاقد صالحيت واگذار نموده ٥٠٠طراحي کارهاي با متراژ کمتر از 

نامه اجرايي آن بوده و به  است که مغاير با قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين
 مبحث دوم ١٧ مندرج در ماده عالوه خارج از اختيارات قانوني هيأت چهار نفره استان

  .باشد مقررات ملي ساختمان مي
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، اشتغال ٤ـ وفق نص صريح ماده ٢ 

اشخاص حقيقي و حقوقي در امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي مستلزم 
م مهندسي نامه اجرايي قانون نظا  آيين٢همچنين در ماده . اي است داشتن صالحيت حرفه

و کنترل ساختمان صراحتاً ذکر گرديده که اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور 
هاي مهندسي ساختمان  طراحي، محاسبه، نظارت، اجـرا و ساير خـدمات فني در بخش

 ذيل همين ماده، شيوه احراز ١اي است و تبصره  مستلزم داشتن مدارک صالحيت حرفه
. از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي بيان نموده استصالحيت در مورد مهندسان را 

 اداره کل راه و شهرسازي استان ٢٦/٨/١٣٩٨ ـ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨متاسفانه در نامه شماره 
 مصوبه بدون توجه به نص صريح ١البرز و مصوبه هيأت چهار نفره پيوست آن، در بند 

مربع را به ناظر عمومي رشته  متر٥٠٠قانون، خدمات نظارت برق کارهاي با متراژ کمتر از 
باشند واگذار نموده  عمران يا معماري که فاقد پروانه اشتغال به کار و صالحيت الزم مي

به عالوه خدمات مهندسي طراحي برق را نيز براي متراژهاي موصوف، قابل واگذاري . است
 .باشد به مهندسان طراح مکانيک دانسته که خالف قانون مي

براي ارائه خدمات مهندسي ساختمان به قدري حائز اهميت ـ احراز صالحيت ٣ 
نامه اجرايي قانون نظام  ايين  اصالحيه٩١ ماده ٤) الف(است که قانونگذار مطابق بند 

هاي   هيأت وزيران، اشتغال اشخاص به حرفـه١٣٩٤مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 
اي  باشند را تخلف حرفهمهندسي مـوضوع قانون در شرايطي فاقد مـدرک صالحيت معتبر 

  .هاي انتظامي خواهد گرديد تلقي نموده که منجر به اعمال مجازات
 دفتر توسعه مهندسي ساختمان ٢٧/١/١٣٩٨ ـ ٤٣٠/٧٥٧٨ـ در نامه شماره ٤ 

وزارت راه و شهرسازي حدود وظايف و اختيارات هيأت چهار نفره استان کامالً مشخص 
يل ظرفيت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقيقي و گرديده و اين اختيارات محدود به تعد

الذکر، اعتبار تصميمات هيأت چهار نفره استان،   نامه فوق٢حقوقي بوده به عالوه در بند 
نامه ذکر گرديده است در حالي که مصوبه  مشروط به احراز عدم مغايرت با قانون و آيين

 مترمربع ٥٠٠رهاي با متراژ کمتر هيأت چهار نفره استان البرز مبني بر واگذاري نظارت کا
به مهندسان عمران يا معماري، بنا بر موارد پيش گفته و به دليل فقدان صالحيت امري 

  .مغاير با قانون است
نامـه اجـرايي قانون نظام مهنـدسي و   آيين١٢ ذيل مـاده ١مطابق تبصره  ـ ٥  

گيرند   ميقرار) الف(اختماني  مترمربع زيربنا در گروه س٥٠٠کنترل ساختمان، کارهاي زير 
نامه   آيين١٢ ذيل ماده ٢که با توجه به جدول حدود صالحيت مهندسان مندرج در تبصره 

اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، کليه مهندسان ناظر برق که داراي پروانه 
 .رندها را دا باشند، صالحيت ارائه خدمات نظارت در اين پروژه اشتغال به کار مي

 قانون اساسي که شغل اشخاص را مصون از تعرض ٢٢با توجه به اصل  ـ ٦  
الذکر مصداق اعمال محدوديت فراقانوني براي   مصوبـه فوق١برشمرده است، ليکن بند 

باشد  شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق مي
  .  قانون اساسي است٢٢ و لذا اين بند از مصوبه مغاير با اصل

ـ با در نظر گرفتن اين موضوع که هدف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، ٧ 
ان آتي ساختمانها در برابر منافع آتي سازندگان، بردار بهرهصيانت و رجحان حقوق و منافع 

باشد و استفاده از خدمات مهندسان داراي صالحيت،  هاي اجرايي مي دولت و دستگاه
 مصوبه هيأت چهار نفره در تناقض با هدف متعالي ١باشد بند  اين هدف مي  کنندهتضمين

  .قانونگذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانوني است
 با عنايت به اينکه مصوبه هيأت چهار نفره استان البرز موجب تضييع حقوق بيش از 

کثيري را با آثار هاي آنان، عده   مهندس برق استان گرديده که با احتساب خانواده١٦٠٠
مخرب و تبعات منفي اين مصوبه مواجه ساخته و معيشت ايشان را دشوار نموده است در 
نتيجه با شرايط اقتصادي موجود، جبران اين خسارت مادي و معنوي، عمالً ميسر 

 مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسالم، زمينه ساز اکل به ١به عالوه بند . باشد نمي
ه و موجب ضمان براي اعضاي هيأت چهار نفره و همچنين سـاير مهندسـاني که باطل بود

لذا مستدعي است . نمايند، خواهد شد بـدون صالحيت از اين طـريق درآمـد کسب مي
دستور فرمايند بدواً  اجراي بند اول مصوبه هيأت چهار نفره استان البرز متوقف گرديده و 

أت ملزم به رعايت نص صريح قانون نظام مهندسي و متعاقباً بند مذکور ابطال و آن هي
نامه اجرايي آن و ضوابط و مقررات دولتي مربوطه در مصوبات  کنترل ساختمان و آيين

  ."خود گردد
:   اعالم کرده است که١٩/٣/١٣٩٩ همچنين شاکي به موجب اليحه تکميلي مورخ 

دارم موضوع   اعالم مي٩٩٠٠٣١٨احتراماً اينجانب شيرزاد عبدي شاکي پرونده به شماره " 
باشد و   نفره استان البرز در محل استانداري البرز مي٤شکايت بنده از خود مصوبه هيأت 

از آقايان علي درويشي ـ معاون فني و هماهنگي عمران استانداري البرز، تقي رضايي ـ 
د غالمي ـ مديرکل راه و شهرسازي استان البرز، علي اصغر کمالي زاده ـ شهردار کرج، فرها

 . " رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز شکايتي ندارم
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

  معاونت محترم امور عمراني استانداري البرز"
  شهردار محترم کرج

  رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز
  با سالم واحترام

سه هيأت چهار نفره استان البرز در خصوص ارجاع به پيوست تصوير صورتجل
 مترمربع به صورت يک ناظر عمومي در رشته عمران يا ٥٠٠کارهاي با متراژ کمتر از 

معماري و يک طراح در رشته عمران ومعماري و يک طراح در رشته برق يا مکانيک جهت 
   البرزـ مديرکل راه و شهرسازي استان.  گردد دستور اقدام مقتضي ابالغ مي

 جلسه هيأت چهار نفره استان البرز با عنايت به اختيارات ناشي از قانون نظام 
مهندسي و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، تشکيل گرديد و موارد 

  :ذيل مورد تصويب قرار گرفت
 مترمربع مقرر گرديد ارائه خدمات ٥٠٠ـ در خصوص کارهاي با متراژ کمتر از ١ 
ي به صورت يک ناظر عمومي در رشته عمران يا معماري و يک طراح در رشته مهندس

  . " عمران و معماري و يک طراح در رشته برق يا مکانيک صورت خواهد گرفت
  در پاسخ به شکايت مـذکور، سرپرست مـعاونت امـالک و حقوقي اداره کل راه و 

 ٣/٩/١٣٩٩ ـ٥٥٤٤٦/١٣٩٩ه شهرسازي استان البرز و شهردار کرج به موجب لوايح شمار
 :اند که  اجماالً توضيح داده٨/٩/١٣٩٩ ـ ١١٥٠٩١/٩٣و 

 دفتر توسعه مهندسي ٢٨/١/١٣٩٨ ـ ٤٣٠/٧٥٧٨ بخشنامه شماره ٣ـ برابر بند ١" 
مصوبه مورد ادعاي شاکي طي نامه شماره ) وزارت راه و شهرسازي(ساختمان 

 راه و شهرسازي ارسال گرديد  به جهت اظهارنظر به وزارت٣١/٦/١٣٩٨ ـ ١٣٩٨/٤٣٣٥٠
ليکن در ظرف مهلت مقرر و پيش بيني شده در بخشنامه، پاسخي از وزارت راه و 

  .باشد  مصوبه مورد اشاره مي تأييدشهرسازي واصل نگرديد و لذا عدم پاسخ به منزله
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان   آيين١٢ ماده ٢ـ برابر تبصره ٢

 ٤ ـ ١٨ مقررات ملي و کنترل ساختمان در بند ١٨ هيأت وزيران و ماده ١٣٧٥من مصوب به
هايي که طراحان، ناظران و مجريان اشخاص حقيقي و حقوقي  در  محل « دارد اشعار مي

داراي پروانه اشتغال به تعداد کافي نباشد يا وجود نداشته باشد هيأت سه نفره با پيشنهاد 
گيري  نامه اجرايي قانون تصميم  آيين١٢ ماده ٢ و ١هاي  تبصرهسازمان استان، در چهارچوب 

 ٢٧/١/١٣٩٨  ـ٧٥٧٨/٤٣٠ بخشنامه شماره ١از مورد ) ح(و همچنين در بند » خواهند نمود
دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به عنوان مديران کل راه و 

ت که نمايانگر جايگاه قانوني حدود اين موضوع اشاره شده اس شهرسازي استانها صراحتاً به
  .باشد  نفره مي٤وظايف و اختيارات هيأت 
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 دفتر ٢٨/١/١٣٩٨ ـ ٧٥٧٨/٤٣٠ـ برخالف اظهارات شاکي برابر بخشنامه شماره ٣ 
توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به عنوان مديران کل راه و شهرسازي 

هاي   مجموع شيوه نامه٤ ـ ١ موضوع بند  نفره استان٤استانها يکي از اختيارات هيأت 
 ١٣٨٤ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ٣٣نامه اجرايي ماده  آيين

باشد بنابراين از  تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد کار ناظران حقيقي ساختمان در هر استان مي
  .ردار نيستاين حيث ادعاي شاکي متکي به قانون نبوده و از جايگاه قانوني برخو

 نفره استان البرز در مصوبه مورد ادعا خروج قانوني نداشته بلکه ٤ اعضاي هيأت ـ٤
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را رعايت نموده و خدمات مهندسي ٤ماده 

 مترمربع را به ناظران عمومي و طراحان در ٥٠٠نظارت و طراحي کارهاي با متراژ کمتر از 
ها  عماري و برق و مکانيک ارجاع داده است که جملگي اين رشتههاي عمران، م رشته

 قانون نظام مهندسي و کنترل سـاختمان ٤مهندس و داراي پروانـه اشتغال مـوضوع ماده 
 نفره استان اين ٤باشند لذا با مالحظه بند يک مصوبه هيأت  از وزارت راه و شهرسازي مي
 .ادعا کامالً ثابت خواهد شد

متاسفانه در نامه « ادخواست تقديمي چنين اظهار داشته است شاکي در د ـ ٥
 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز و مصوبه هيأت ٢٦/٨/١٣٩٨ ـ ١٣٩٨/٥٥٨٧٢شماره 

خدمات نظارت برق کارهاي با متراژ کمتر »  نفره استان بدون توجه به نص صريح قانون٤
ا معماري که فاقد پروانه اشتغال به کار  مترمربع را به ناظران عمومي رشته عمران ي٥٠٠از 

 ٤باشند واگذار نموده است اين در حالي است که در مصوبه هيأت  و صالحيت الزم مي
در حيطه نظارت و طراحي اشاره ) عمران، معماري، برق، مکانيک( رشته ٤نفره استان به 

 با عنايت به عليهذا. باشد شده است لذا از اين حيث نيز ادعاي شاکي محکوم به رد مي
 ـ ٧٥٧٨/٤٣٠ نفره استان به مفاد بخشنامه شماره ٤مراتب معروضه و اينکه هيأت 

 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي که مورد استناد ٢٨/١/١٣٩٨
شاکي قرار گرفته است عمل نموده و نيز قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و 

ون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در مصوبه مورد اشاره  قان٣٣نامه اجرايي ماده  آيين
  ." شود مرعي گرديده است لذا تقاضاي رد ادعاي شاکي از آن مقام قضايي استدعا مي

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
يل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشک

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

   عموميهيأترأي 
 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان، حدود ٢ـ١٨طبق بند  با توجه به اينکه

هاي تأسيساتي و  صالحيت مهندسان تأسيسات مکانيکي و تأسيسات برقي در تهيه طرح
اي تمام گروههاي ساختماني الف، ب، ج، د به شرح جدول همچنين نظارت بر آن بر

 است و برمبناي جدول مذکور، نظارت بر طرح تأسيسات برقي در ساختمانهاي ١٣شماره 
 و باالتر است، بنابراين حکم مقرر در ٣با مهندس برق پايه ) مترمربع ٦٠٠تا (گروه الف 

 ٢٦/٨/١٣٩٨ ـ ٥٥٨٧٢/١٣٩٨اره پيوست نامه شم( نفره استان البرز ٤ مصوبه هيأت ١بند 
که براساس آن، نظارت بر کارهاي با متراژ کمتر از ) اداره کل راه و شهرسازي استان البرز

 به ناظر عمومي در رشته عمران يا معماري واگذار شده، خارج از حدود مترمربع ٥٠٠
ي ديوان  قانون تشکيالت وآيين دادرس٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اختيار است و مستند به بند 

 .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
        رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق                                   

  
  ٢٨/٤/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٢١٠٦شماره

  بسمه تعالي
  رپورجناب آقاي اكب

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

 و تبصره ذيل آن از ٥بند « :  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٦١
جهت »  .شهرها ابطال شد قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيركالن٥ماده 

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

  
      ١٠٦١ ـ ١٠٦٢: شماره دادنامه    ٢٥/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
  ٩٩٠٢١٠٦ ـ ٩٩٠٣٠١٨: شماره پرونده

  ديوان عدالت اداري هيأت عمومي :مرجع رسيدگي
  ـ علي طالبي٢ـ محمدعلي مطهري ١ آقايان :شاکيان

 قرارداد تيپ ٥ و تبصره ذيل آن از ماده ٥ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيرکالنشهرها

 و تبصره ذيل ٥هايي جداگانه ابطال بند   شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار
 قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غيرکالنشهرها را خواستار ٥ آن از ماده

 :اند که اند و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده شده
  رياست محترم ديوان عدالت اداري"

  با سالم و احترام
همانطور که مستحضريد دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان 

هاي   ماده و تبصره١٢د مسافر مشمول قانون نظام صنفي کشور شامل خدمات هوشمن
  .مربوط توسط وزراي کشور و صنعت، معدن و تجارت تصويب گرديد
 آن تعهدات شرکت ٥ذيل اين دستورالعمل يک پيوست وجود دارد که در ماده 

ن شده در اين ماده عنوا. نمايد هاي اينترنتي را نسبت به پرداخت عوارض بيان مي تاکسي
از کرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات % ٢شود که  شرکت متعهد مي«: است

؛ بنابراين اين »استفاده از زير ساخت شهري به شهـرداري به صـورت ماهانه پرداخت کند
با توجه به موارد . باشند درصد عوارض مي% ٢ها طبق اين توافق متعهد به پرداخت  شرکت

اين موارد عبارت  اين ماده، داراي مغايرت با قوانين باالدستي است که صره و تب٥زير، ماده 
 :است از
 قانون اساسي، اين اصل وضع هرگونه ٥١ـ با عنايت به عموميت و شموليت اصل ١

 تصويب مجلس شوراي اسالمي و(ماليات و عوارض تحت هر عنواني غيراز طرق قانوني 
  .کند را نفي مي)  شوراي نگهبانتأييد

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب ٤ـ همچنين با استناد به ماده ٢
هاي اضافي را بر شرکت  وضع عوارض بدون پشتوانه و مبناي قانوني، که هزينه١٣٨٠
ها که مشمول پرداخت  از  آنکننده  هاي اينترنتي و در نتيجه شهروندان استفاده تاکسي

 قانون مذکور و اصل ٤کند، مغاير با ماده  ند، تحميل ميباش ماليات بر ارزش افزوده نيز مي
  .باشد مي)  قانون اساسي٥١اصل (قانوني بودن وضع ماليات و عوارض 

با توجه به «:  دستورالعمل مذکور، عنوان شده است٥ـ همچنين در تبصره ماده ٣
عدم توانايي شرکت در پرداخت همزمان بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري و 
ماليات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداري از معافيت ماليات بر ارزش افزوده 

از » .يابد  مي درصد کاهش٥/١هاي حمل و نقل مسافري اين مبلغ به  مختص شرکت
باشند و مطابق  هاي اينترنتي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي طرفي تاکسي

برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع «: زوده قانون ماليات بر ارزش اف٥٠ماده 
کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه 

ها  بنابراين اين شرکت» .باشد توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي... ماليات و 
 درصد عوارض که ٥/١و پرداخت باشند،  مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف مي

  .باشد  ذيل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض مي٥در تبصره ماده 
ـ دستورالعمل مزبور به طور يکجانبه از سوي وزراي کشور و صنعت، معدن و ٤

ها  تجارت مورد ابالغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمايندگان برخي از شرکت
در صورت وجود هرگونه : ثانياً. باشد مي) توافق مرضي الطرفين( فاقد وصف قرارداد ماهيتاً

ن اي شد کهاب ادعايي مبني بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکايت خـالف قوانين مالياتي مي
  ."قوانين در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطالن هرگونه تراضي خالف خود خواهد شد

  :شکايت به شرح زير است   متن مقرره مورد 
از کرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات % ٢شود که  شرکت متعهد مي ـ ٥"

متعلق .............. استفاده از زير ساخت شهري به شهرداري بصورت ماهانه به حساب شماره 
ماه قبل حداکثر تا براي سفرهاي انجام شده در ...... با شماره شبا ........... بانک ......... به 

  .پنجم ماه بعد پرداخت نمايد
با توجه به عدم توانايي شرکت در پرداخت همزمان بهاي خدمات استفاده از : تبصره

زير ساخت شهري و ماليات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداري شرکت از 
 ٥/١غ به معافيت ماليات بر ارزش افزوده مختص شرکتهاي حمل و نقل مسافري اين مبل

  ."يابد  ميدرصد کاهش
  در پاسخ به شکايت مذکور، دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  : توضيح داده است که٢٢/١٠/١٣٩٩ ـ ٢٥٤٨٠٨/٦٠به موجب اليحه شماره 
 دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارايه دهندگان خدمات ٣مطابق ماده "

نظام صنفي، قرارداد تيپ ارايه خدمات هوشمند مسافر، با هوشمند مسافر مشمول قانون 
توجه به تعريف قرارداد الحاقي مبني بر تنظيم توسط يک طرف قرارداد و رضايت طرف 

هاي قرارداد الحاقي از قبيل ضروري بودن  ديگر قرارداد بدون امکان تغيير مفاد آن و ويژگي
داشتن قدرت برتر و (کننده  پيشنهاد، ويژگي طرف )ارايه خدمات عمومي(متعلق قرارداد 
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و پذيرش آن در نظام حقوقي ايران، در زمره قراردادهاي الحاقي محسوب ... و ) انحصاري
اصل پنجاه و يک قانون اساسي در خصوص قانوني بودن وضع ماليات است، در . گردد مي

 درصد ٢، )قيقرارداد الحا( قرارداد تيپ دستورالعمل فوق ٥ ماده ٥حالي که بر اساس بند 
 اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهاي خدمات استفاده از زيرساخت شهري که

 قانون ٥٥ ماده ٢٦همچنين بر اساس بند ) نه ماليات(نوعي از وضع عوارض است 
الزم به . باشد ها مي ها، پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض از جمله وظايف شهرداري شهرداري

بر اساس رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در آراي ذکر است که عـوارض 
 ظهور دارد در قبال انجام خدمت ١٣/٤/١٣٩٩ ـ ٣٢٣متعددي از جمله رأي شماره 

آنچه . خدمت استکننده  مستقيم قابل دريافت است و مرجع دريافت آن نيز دستگاه ارائه
بابت بهاي خدمات استفاده « مصوبه مورد شکايت وجود دارد به قرينه عبارت ٥که در ماده 

عوارض و يا بهاي خدمات است که دقيقاً در قبال استفاده از » از زيرساخت شهري
کما اينکه ديگر کسب و کارها نيز اين عوارض را . هاي شهري تعبيه شده است زيرساخت

 ١/٣/١٣٩٧ ـ ٣٥٥کنند که در آراي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره  پرداخت مي
  .اين موارد هستند ها، کسبه و تجار از جمله عوارض بانک.  قرار گرفته است تأييدردمو

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اشخاص حقوقي مشمول ٤در صدر ماده 
عدم دريافت هرگونه وجه، کاال و يا خدمات تحت هر عنوان، غيراز مواردي که در قوانين 

هاي  ها، مؤسسات و شرکت  و به صراحت از وزارتخانهمربوطه ذکر شده، را احصا نموده
 قانون ٥٠ماده . باشد ليکن شهرداري جز اشخاص موصوف نمي. دولتي نام برده است

ماليات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراري عوارض و ساير وجوه بر ارايه خدماتي است که در 
اليات و عوارض خاص از جمله م(ها تعيين تکليف شده است  اين قانون نسبت به آن

به استثناء (خدمات حمل و نقل بروي شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده و معافيت ٤٣ماده ) الف(، دريايي و هوايي، موضوع بند )ريلي

ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري 
لذا با توجه به عدم .)  همان قانون١٢ ماده ١٢ي، هوايي و دريايي، موضوع بند اي، ريل جاده
ها بر خدمات حمل و نقل  اي دال بر وضع و يا معافيت عوارض و ساير ماليات مقرره

مسافري درون شهري، ارايه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون ماليات بر 
  ."عي دارد، خروج موضو١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 

مديرکل دفتر حمل و نقل و دبير شوراي عالي  هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور 
 توضيح ٢٥/٩/١٣٩٩ ـ ١٤٩٥٦٣ و ٢٥/١٢/١٣٩٩ ـ ٢١١٥٥٨نيز به موجب لوايح شماره

 :  داده است که
 قرارداد پيوست دستورالعمل تصريح شده است، ماهيت ٥ ماده ٥همانگونه که در بند "

هاي اينترنتي مسافر، بهاي خدمات است و با   شهرداري توسط شرکتوجه قابل پرداخت به
توجه به تفاوت ماهوي بهاي خدمات از عوارض و ماليات، استناد به مواد قانوني مذکور در بند 

هستند، خارج از موضوع ) عوارض(يا ) ماليات(دادنامه که منصرف بر موضوع، ) الف(
ايجاد وحدت رويه بين شهرداريهاي   از آنجا کهبه عالوه. باشد عنه مي دستورالعمل معترض

سراسر کشور، در حوزه اختيارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعيين مقدار بهاي خدمات در 
قرارداد پيوست عنوان شده که بعد از تأييد موضوع در شوراي اسالمي هر شهر قابليت اجرا 

قانون (همچنين ماده چهارم . باشد پيدا خواهد کرد و منع قانوني در اين رابطه متصور نمي
، به قرينه قسمت دوم ماده مشعر بر ١٣٨٠مصوب ) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ها، مؤسسات و  تواند وجه، کاال يا خدمات باشد توسط وزارت خانه دريافت هدايايي که مي
 عوارض، رسد قانونگذار در مقام بيان مقررات دريافت هاي دولتي است و به نظر مي شرکت

دادنامه صدراالشعار، ) ب(لذا استنادات مذکور در بند . نبوده است... ماليات، بهاي خدمات و 
  .خارج است) بهاي خدمات(هاي اينترنتي مسافر  از ماهيت وجه قابل دريافت از شرکت

 قانون توسعه حمل ٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و ايضاً ماده ٣٢ و ٣١برابر ماده 
عمومي و مديريت مصرف سوخت براي شهرداريها در خصوص مديريت بر حمل و نقل و نقل 

شهري تکليف قانوني تعيين شده است که متعاقب همين تکليف مصوبه شماره 
 بر همين اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده ٢٢/٢/١٣٩٥ه مورخ ٥٠٥٠١ت/٢٠٢٢٤

هاي فوق را به شهرداري واگذار  در اين بخش تصويب گرديد و مسئوليت نظارت بر مجموعه
در واقع اين مصوبه به طريقي خواسته تا هم مشکل اين صنف که در حال ارائه خدمات . نمود

علي هذا . حمل و نقلي هستند حل شود و هم شهرداري وظيفه قانوني خود را اجرا نمايد
ـالمي نيز  قانون اساسي به تأييد رئيس وقت مجلس شوراي اس١٣٨مصوبه مذکور برابر اصل 

لذا تأييد آن به منزله . گرديد ايرادي متصـور بود برابر همين اصل اعالم مي رسيده و چنانچه
 ."قانوني بودن اين فرآيند تلقي شده و تقاضاي رد دادخواست مورد استدعاست

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٣/١٤٠٠هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
 رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و

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

  رأي هيأت عمومي
 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ٦٠براساس تبصره ماده 

حت هر عنوان توسط دستگاههاي دريافت و پرداخت هرگونه وجهي ت«): ٢(مالي دولت 
قانون محاسبات  )٥(قانون مديريت خدمات کشوري و ماده  )٥(اجرايي موضوع ماده 

عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت 
نظر به اينکه » ...برخالف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است

کرايه دريافتي از هر % ٢دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت  رکتهاي ارائهالزام ش
سفر به شهرداري فاقد مبناي قانوني است و شهرداري نيز در ازاي دريافت مبلغ فوق 

 و تبصره ذيل آن از ٥کند، لذا حکم مقرر در بند  خدمتي را به شرکتهاي مذکور ارائه نمي
ات هوشمند مسـافر در غيرکالنشهرها که متضمن الزام  قرارداد تيپ ارائه خـدم٥ماده 

دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خالف قانون و  شرکتهاي ارائه
 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 

  .ودش  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
       رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق                                    

  
  ٢٢/٤/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٠٩٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

اعالم تعارض فعاليت ناظر بر «:  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٦٣
باشد تا از  هاي كشاورزي نمي جز فعاليت) كمپوست(تهيه بستر رويش قارچ خوراكي 

  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » .ندپرداخت ماليات معاف گرد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٠٩٥: شماره پرونده   ١٠٦٣: شماره دادنامه    ٢٥/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يض اللهي جلگه دز با وکالت خانم فرانک في شرکت کشاورز:ارضکننده تع اعالم

  يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته  شعب :گردش کار

هاي   مالياتي در خصوص شمول يا عدم شمول فعاليتاختالف حلهاي  اعتراض به آراي هيأت
هاي مستقيم بر فرآيند توليد بستر رويش قارچ   قانون ماليات٨١کشاورزي موضوع ماده 

 .اند ها آراء متفاوتي صادر کرده خوراکي و اعمال معافيت مالياتي در مورد اين فعاليت
  :ر استيو مشروح آراء به شرح زها  گردش کار پرونده

کت کشت و صنعت قارچ  ديوان عدالت اداري در خصوص شکايت شر٣شعبه :  الف
رامندمجاز به طرفيت اداره کل امور مالياتي استان قزوين و به خواسته اعتراض به رأي هيأت 
تجديدنظر مالياتي و برگ تشخيص و قطعي ماليات به موجب دادنامه شماره 

  . به شرح زير رأي به ورود شکايت صادر کرده است١٥/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٤٠١٦٥٥
ان شده است که محصول يت بيه اداره طرف شکايحه دفاعينکه در اليت به ايبا عنا" 

 است که در ين در حاليباشد و ا ي نميمحصول کشاورز مي به طور مستقي شاکيديتول
درآمد حاصل آن هم از ) هيکل(م با لفظ عام و عبارت ي مستقياتهاي قانون مال٨١ماده 
 ين ماده قانوني ايت قانونيمعاف را مشمول ي و نه محصول کشاورزيکشاورزهاي  تيفعال

 باشد و يت کشاورزي که صرفاً به عنوان فعاليکشاورزهاي  تي فعاليعنيقرار داده است 
 قانون ٨١ماده (اد شده يباشد و در مقرر   ميتيدرآمد حاصل از آن مشمول معاف

ر مدار ير مدار محصول قرار داده نشده است بلکه دايت دايمعاف) ميمستقهاي  اتيمال
چ مصرف و ي هياز امر کشاورز غير بهي شاکيدي محصول توليت است و از طرفيعالف

 بودن يز کشاورزي ندارد و مکاتبات انجام شده با مراجع مرتبط با موضوع نيگرياستفاده د
ت به ارتباط موضوع توسط سازمان جهاد يز با عنايو مجوزها ناند   نموده تأييدت راين فعاليا

 ن موضوعيد ايز مؤي ني اسالمي مجلس شورايو نظر مشورتشود   مي صادريکشاورز
 و بدون ين ضوابط و مقررات قانوني که بدون لحاظ اعنه معترض ين رأيبنابرا.باشد مي

 صادر يم در حق شاکيمستقهاي  اتي قانون مال٨١ موضوع ماده يت قانونيشمول معاف
ن يالت و آئيز قانون تشک ا٦٥ و ٦٣ و ١٠سته نقض بوده و مستنداً به مواد يشده است شا

 در يدگيت و لزوم رسي حکم به ورود شکا١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري ديدادرس
  ."دينما  مين دادنامه صادريت مفاد ايأت با رعايهمان ه
 صادر ١٥/١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٣٠٠٢٣٧ مذکور به موجب دادنامه شماره يرأ

  . شده است تأييدناًي عيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢شده از شعبه 
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 جلگه دز ي در خصوص دادخواست شرکت کشاورزيوان عدالت اداري د٣شعبه  :ب
أت ي هي استان خوزستان و به خواسته اعتراض به رأياتي مالاختالف حلأت يت هيبه طرف
 به ١٧/٦/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٤٠١٨٥٧ به موجب دادنامه شماره ياتي مالاختالف حل

  :در کرده استت صاي به رد شکاير رأيشرح ز
 ي و اعتراض به رأيمي در قالب دادخواست تقدي مطروحه از جانب شاکيادعا "
 مربوط ياتيدنظر ماليأت تجدي صادره از ه١٨/٢/١٣٩٨ ـ ١٠٠٠٠٠٠٢٦٢٤٧٥٢٦شماره 
 ص دادهيوارد تشخ غيربه نظر يت قانوني بر عدم اعمال معافي مبن١٣٩٥ات سال يبه مال
وست يات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پيو محتيچرا که با بررس. شود مي

 ياتهايپرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حـدود مقررات مندرج در قـانون مال
 ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي و قانون مالي با اصالحات بعد١٣٦٦م مصوب يمستقـ

. گردد  مي استنباطعنه ضمعتر ي بودن رأين و امارات قانونيبوده و از مجموع قرا
 يل بررسي از قبيت اقداماتي طرف شکاي از سويدگيند رسينکه در فرآي االخصوص علي
ت يم در خصوص فعاليمستقهاي  اتي قانون مال٨١ق ماده ي و عدم احراز مصادي مؤديادعا
ص عدم انطباق يوان در تشخي دي مالي اقتصاديأت تخصصي هيت به رأي و با عنايشاک

 از مفاد قانون و تخلف يهذا تخطيرفته است، عليت صورت پذين نوع  فعالين با امفاد قانو
 ين دادرسيالت و آئي از قانون تشک٦٥ و ١٠شود و به استناد مواد   نمياز مقررات احراز

  ."دينما  ميت صادري حکم به رد شکا١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداريد
 شده  صادر٩/٤/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦١٠٠٧٣١رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 

  : شده است تأييدري به شرح زيوان عدالت اداريد نظر دي تجد٤از شعبه 
ه بستر قارچ را عهده دارد و از ي که صرفاً تهيت شرکت مؤدينکه فعاليبا توجه به ا"

 نه کشت قارچ کمکيکند و با فروش آن به کشاورز فعال در زم  ميآن محل کسب درآمد
ت ماده ي محسوب کرد تا به تبع آن از معافيت کشاورزيق فعاليز مصادتوان ا  نميکند مي
دنظر يأت تجديت هي مورد شکايم برخوردار شود رأيمستقهاي  اتي قانون مال٨١
نظر به . ستي بر آن وارد نيرادي صادر شده، ايت مقررات قانوني با رعاياتي مالاختالف حل

 را تجديدنظرخواسته که اساس دادنامه ير مؤثر به طويرادي اتجديدنظرخواهنکه از طرف يا
قانوني ن ير با موازي اقدام مغاي به پرونده و صدور رأيدگيمخدوش کند، ابراز نشده و در رس

 قانون ٧١که موجبات فسخ رأي بدوي را فراهم آورد مشهود نيست لذا به استناد ماده 
 ي مبنجديدنظرخواستهتشکيالت و آئين دادرسي ديوان ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه ت

  ."گردد  ميت ابراميبر رد شکا
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٣/١٤٠٠خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  .است مبادرت کرده ير به صـدور رأيت آراء به شرح زي با اکثـريبحث و بررس

  
  رأي هيأت عمومي

  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
 يتهايه فعاليدرآمد حاصل از کلّ«: مي مستقياتهاي قانون مال٨١براساس ماده  ـ ب
 و ياديور، صي و زنبور عسل و پرورش طي، پرورش ماه ي، دامدار ي، دامپرور يکشاورز

الت از يل و نخيجار از هر قباش  مراتع و جنگلها، باغات ياي، اح ي، نوغان دار يريگيماه
 يينامه اجرا نيي آ۱ن اساس و به موجب ماده يبر هم» ...باشد يات معاف ميپرداخت مال

 ي اسالمي در حکومت جمهورياء اراضي و احي واگذاريحه قانوني اصالح اليحه قانونيال
ت د محصوالين به منظور تولي از آب و زميبردار  عبارت است از بهرهيکشاورز«: رانيا
، يرمثمر، جنگلکاري مثمر و غي، درختکاريل زراعت، باغداري از قبيواني و حياهيگ

 ين حقوقينکه براساس موازينظر به ا» .انيور و زنبور عسل و آبزي، پرورش طيجنگلدار
 يد محصوالتي به تولي است که منتهييتهايناظر به فعال» يکشاورز«الذکر، اصطالح  فوق
ه بستر ين تهيتوسط افراد هستند؛ بنابرا  قابل استفاده ميگردد که به شکل مستق يم

 قانون ٨١ مذکور در ماده ي کشاورزيتهايق فعاليا بذر از مصادي، سم، کود يکشاورز
 ين رو رأيات معاف گردد و از ايشود تا از پرداخت مال يم محسوب نمي مستقياتهايمال

 که به يعدالت اداروان ي دي بدو٣ شعبه ١٧/٦/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠١٤٠١٨٥٧شماره 
وان يدنظر دي تجد٤ شعبه ٩/٤/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦١٠٠٧٣١ شماره يموجب رأ
ش قارچ يه بستر رويت ناظر بر تهي شده و با توجه به استدالل فوق، فعالي تأييدعدالت ادار

ت صادر ي قلمداد نکرده و بر رد شکايکشاورزهاي  تيرا جزء فعال) کمپوست (يخوراک
 و ۱۲ مـاده ۲ به استناد بند ين رأيا . استين قـانوني با مـوازح و منطبقيشده، صح

 ي برا۱۳۹۲مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک قانون ۸۹مـاده 
 .االتباع است  مربوط در موارد مشابه الزمير مراجع اداري و سايوان عدالت اداريشعب د

  صدقمحمد مرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ٢٨/٤/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٠٤٣شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
اعالم تعارض اعتراض به رأي « :  با موضوع٨/٤/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٧٧

جهت »  .شود گزينش مستند به نامه ابالغيه نتيجه آراي گزينش استماع و رسيدگي مي
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد ليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعي
  

  ٠٠٠٠٠٤٣: شماره پرونده      ١٠٧٧: شماره دادنامه    ٨/٤/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي محمدرضا پورقرباني:تعارضکننده  اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

گي به دادخواست اشخاص در خصوص  شعب ديوان در رسيد:گردش کار
اعتراض به رأي گزينش مستند به نامه ابالغيه نتيجه رأي هيأت گزينش، 

اند که منجر به صدور آراي متعارض گرديده است، بعضي  هاي متفاوتي داشته استنباط
از شعب، اعالم شکايت با استناد به ابالغيه نتيجه رأي گزينش را به منزله شکايت به 

اند، اما  دانسته و با ورود به ماهيت موضوع، مبادرت به صدور حکم نمودهرأي گزينش 
در مقابل يکي از شعب تجديدنظر با اين استدالل که ابالغيه نتيجه رأي گزينش 
متفاوت با ابالغ رأي گزينش است، بدون ورود به ماهيت موضوع، قرار رد شکايت 

  .صادر کرده است
  :به قرار زير استها و مشروح آراء  گردش کار پرونده

 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي هيأت مرکزي ٢١شعبه :  الف
گزينش به طرفيت هيأت مرکزي گزينش بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب دادنامه 

 ضمن ورود به ماهيت دعوا، رأي به رد ١١/٤/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٢١٠٠٥٨٠شماره 
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري متعاقب اعتراض ٢٧عبه اما ش. شکايت صادر کرده است

 بدون ورود به ٢٩/٦/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠١٩٧٣شاکي، به موجب دادنامه شماره 
 :ماهيت دعوا و به شرح زير قرار رد شکايت صادر کرده است

با توجه به اينکه برابر قانون تسري قانون گزينش معلمان وکارکنان آموزش وپرورش 
 ٩/٢/١٣٧٥ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي مصوب    ساير وزارتخانهبه کارکنان

مجلس شوراي اسالمي، قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 
ها و مواردي که در قانون صدورالذکر قيد شده   به ساير مراجع و وزارتخانه١٤/٦/١٣٧٤

نامه اجرايي قانون گزينش کشور مصوب  آيين ٤٦ماده ) د(است تسري يافته لذا برابر بند 
 قانون براي رسيدگي به شکايات داوطلبان ١٤ مالک زمان مقرر در ماده ٢٥/٥/١٣٧٧

صريحاً بر تاريخ ابالغ رأي توسط هيأت يا هسته به افراد ) د(بند . مشخص شده است
يت قانوني ذينفع اشاره دارد، بنابراين با توجه به اينکه هيأتهاي گزينش داراي موجود

باشند و به عنوان يک مرجع قانوني جهت صدور رأي پيرامون گزينش اشخاص در  مي
 ماده ٢نمايد و آراء صادره در صورت قطعيت مشمول تبصره  حيطه وظايف مقرر اقدام مي

گردد لذا مراجع مزبور ملزم به   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي١٦
بوطه به ذينفع هستند و صرف يک مکاتبه اداري بدون قيد تاريخ و ابالغ رأي هيأت مر

. شود شماره که واجد اثر حقوقي است به مفهوم ابالغ مالک نظر قانونگذار محسوب نمي
بنابراين با وصف ذکر شده اعتراض شاکي در مرحله بدوي به نامه موضوع شکايت به لحاظ 

گردد لذا   قانون اخيرالذکر تلقي نمي١٠اده عدم ابالغ رأي هيأت به مشاراليه از مصاديق م
 قانون تشکيالت و آين دادرسي ٧١قطع نظر از اعتراض صورت پذيرفته در اجراي ماده 

 همان قانون قرار رد ٧٨ و ١٧عنه نقض و با توجه به ماده  ديوان عدالت اداري معترض
گزينش به شاکي بديهي است پس از ابالغ رأي هيأتهاي . نمايد شکايت شاکي را صادر مي

  .اين مرجع را دارد و با رعايت مواد قانوني مشاراليه حق مراجعه به
 بدوي ديـوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص ٢٩و ٢٧شعب : ب

اند، با  به خواسته ابطالرأي هيأت مرکزي گزينش که فقط ابالغيه آن را در اختيار داشته
 ٢٧اند و شعبه  ماهيت امر اتخاذ تصميم کردهپذيرش دادخواست و استماع دعوا در 

 ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢٩٤هاي شماره  تجديدنظر ديوان عدالت اداري طي دادنامه
 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٥٥٠ و ٢١/١٠/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٣٠١، ٢١/١٠/١٣٩٩
 ضمن ورود به ماهيت دعوا و رسيدگي به اعتراض اشخاص حکم به رد ٢٦/٨/١٣٩٧

 .تشکايت صادر کرده اس
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 با حضور معاونين ديوان ٨/٤/١٤٠٠هيأت 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
  

  رأي هيأت عمومي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و ١٤ ماده ٣مطابق تبصره : اوالًب ـ 
ها حداکثر تا دو ماه  معترضين به آراي هيأت مرکزي و هسته«: ١٣٧٤پرورش مصوب سال 

توانند به ديوان عدالت اداري شکايت نمايند  پس از ابالغ رأي مي) و در حال حاضر سه ماه(
نامه اجرايي قانون   آيين٤٦براساس ماده  :ثانياً» .نمايد ينسبت به رسيدگي اقدام م و ديوان 

 قانون مذکور براي ١٤مالک زمان مقرر در ماده «: ١٣٧٧گزينش کشور مصوب سال 
آگهي در جرايد ) الف : رسيدگي به شکايات داوطلبان يکي از زمانهاي ذيل خواهد بود

و نهايي توسط مراجع  شدگان علمي  براي پذيرفته) حداقل يک بار (کثيراالنتشار 
دريافت ) ، ب)نتيجه به کلّيه داوطلبان با شرط اعالم قبلي زمان  (برگزارکننده آزمون 

کارنامه مبني بر عدم پذيرش داوطلب ازمراجع برگزارکننده آزمون و همچنين دريافت 
تاريخ ابالغحکم توسط اداره ) سفارشي، ج حکم توسط شخص متقاضي از طريق پست 

 قانون آيين دادرسي ٩٠ ماده ١طبق تبصره  (عناوين مشابه در دستگاه کارگزيني يا 
و برمبناي ماده فوق، » ...تاريخ ابالغ رأي توسط هيأت يا هسته به فرد ذينفع) د ، )مدني

ضمن آن . رسيدگي به شکايات داوطلبان منحصر به ابالغ متن رأي به فرد ذينفع نيست
ن گزينش و تبصره آن، کلّيه اطالعات به دست آمده نامه اجرايي قانو  آيين٤٣که وفق ماده 

گردد و در  در مراحل مختلف گزينش به صورت محرمانه در پرونده ثبت و ضبط مي
. شود صورت درخواست داوطلب، موارد به صورت کلّي، محرمانه و کتبي به وي اعالم مي

 عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٢٠ ماده ٢براساس تبصره  :ثالثاً
در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحدهاي دولتي و «: ١٣٩٢مصوب سال 

عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اينکه اساساً شاکي نتواند تصويري از آنها ارائه 
نمايد، ديوان مکلّف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه 

بنا به مراتب فوق و با توجه به اينکه متن اغلب آراي گزينش » .به نمايدمربوطه مطال
گيرد و تنها نتايج رسيدگي به  محرمانه است و تفصيل آن کتباً در اختيار اشخاص قرار نمي

 قانون ٤٤ و ماده ٢٠ ماده ٢گردد و مستند به تبصره  ذينفع ابالغ و رسيد اخذ مي
 اداري، چنانچـه شـاکي نتواند تصويري از اسنـاد تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت

مـورد شکايت را ارائـه نمايد، شعبه ديـوان مکلّف بـه پذيرش دادخـواست و ادامـه 
رسيـدگي است و بـا عنـايت به اينکه عـدم پـذيرش اعـتراض اشخـاص بـه رأي گـزينش 

 اطالـه دادرسـي خـواهد بـه استنـاد ابالغـيه مـذکور منجـر بـه تضييـع حقـوق آنـان و
، ٢٦/٨/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٥٥٠هاي شماره  شد، بنابراين دادنامه
 ٢١/١٠/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٣٠١ و ٢١/١٠/١٣٩٩ ـ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢٩٤

در حدي که شکايت شاکي را مبني )  تجديدنظر ديـوان عدالت اداري٢٧صادره از شعبه (
امـه ابالغيه نتيجه آراي گزينش استـماع بر اعـتراض به رأي گزينـش مستند به ن

اين رأي . شونداند، صحيح و مطابق با قوانين و مقررات تشخيص داده مي ورسيدگي کرده
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ۸۹ و ماده ۱۲ ماده ۲ به استناد بند

مربوط در براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري  ۱۳۹۲ مصوب سال اداري
  .االتباع است موارد مشابه الزم

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

  
  ٢٨/٤/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٢١٩٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 ٣٨٩١/٣٩٩خشنامه شماره ب«:  با موضوع٢٥/٣/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٠٨٩
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان و بخشنامه شماره ٨/٢/١٣٩٩مورخ 
»  . اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ابطال شد٨/٢/١٣٩٩ مورخ ١٣٥١/١/٣٩٩

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد دالت اداري ـ يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان ع

  ٩٩٠٢١٩٧: شماره پرونده     ١٠٨٩: شماره دادنامه    ٢٥/٣/١٤٠٠: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

بندي شن و ماسه استان کردستان  هاي دانه  انجمن صنفي کارفرمايي شرکت:شاکي
  العابدين يزدانجو هادي عباسي شايان و زين با وکالت آقايان

 رئيس ٨/٢/١٣٩٩ ـ٣٨٩١/٣٩٩نامه شماره   ابطال:موضوع شکايت و خواسته
 ٨/٢/١٣٩٩ ـ١٣٥١/١/٣٩٩سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 

  رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
 ـ٣٨٩١/٣٩٩ابطال نامه شماره   شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ٨/٢/١٣٩٩
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار ٨/٢/١٣٩٩ ـ١٣٥١/١/٣٩٩

  :شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
  رييس محترم ديوان عدالت اداري"

  سالم عليکم
 ٨/٢/١٣٩٩ مورخ ٣٩٩/٣٨٩١شماره (ق تصميم مورد اعتراض مطابق تصوير مصد

 اداره ٨/٢/١٣٩٩ مورخ ٣٩٩/١/١٣٥ طرف اول شکايت و تصميم شماره سازمان
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خالف سياق ) طرف دوم شکايت

 و رويه سابق و در تقابل با قوانين موضـوعه، اقـدام به تعيين قيمت شن و مـاسه
 نموده است و اين در ١٣٩٩اي و کوهي غيرانفجاري و انفجاري براي سال  رودخانه

 :حالي است که
مطابق آراء تصديري از شعب متعدد ديوان عدالت اداري پيوست دادخواست، . ١

 ٦٦نامه اجرايي تبصره   آئين٣هاي رسيدگي به ماده  هاي قانوني محوله به هيأت مسئوليت
کشور در تعيين قيمت فروش ماده معدني قبل از استخراج بر  کل ٦٢قانون بودجه سال 

 قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و مالحظه ٢٦اساس قيمت پايه موضوع ماده 
نامه و  کنندگان آئين نوعيت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظيم

ها متعاقب  نگذاري از انواع آ هاي مربوط نسبت به موضوع تفکيک و نرخ دستورالعمل
 معاونت ٢١/١/١٣٨٣ ـ ٣٠/٢٩٧٨٣هاي شماره  ها و مفاد نامه استخراج و فرآوري شدن آن

 هيأت ١٢/٢/١٣٨٠ ـ ٢٤٠٥ت/١٦٩٥٣نامه شماره  امور معادن وزارت صنايع و تصويب
 سازمان حمايت از ١٢/١٢/١٣٨١ ـ ٣٧/٣٦٢٣٧وزيران و نيز مفاد نامه شماره 

بندي شده را واحدهاي  ه تعيين قيمت شن و ماسه دانهکنندگان و توليدکنندگان ک مصرف
  . توليدي مربوطه محول نموده است

پذير و ارتقاء نظام مالي کشور   قانون رفع موانع توليد رقابت٣٥ ماده ٩برابر تبصره . ٢
گذاري مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد   دولت اجازه قيمت١٣٩٤مصوب 

  .  نداشته و مالک تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بودشود را و عرضه مي
 قيمت ساير کاالها و ١٠/٦/١٣٩٧ ـ ٦٠/١٥١٧٨ماده نامه شماره ) ج(بند . ٣

کنندگان و  گذاري سازمان حمايت از مصرف خدمات با رعايت ضوابط قيمت
 و درصدهاي سود عمده فروش، )ها تممصوب هيأت تعيين و تثبيت قي(توليدکنندگان 

هاي مربوطه رأساً توسط واحدهاي توليدي، خدماتي  ه فروش، پخش و دستورالعملخرد
گيرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً حق نظارت داشته و  و بازرگاني صورت مي

  . گذاري نه تصويب و نرخ
 با ٦/٤/١٣٩٤ها مورخ  بر اساس مصوبه هجدهمين جلسه ستاد هدفمندي يارانه. ٤

بندي شده در رديف کاالهاي با   کاالها و خـدمات شن و مـاسه دانهبندي موضـوع اولويت
اولـويت اول و دوم قـرار نگرفته است و تعيين قيمت آن رأساً به توليدکننده واگذار شده 

 اين مصوبه را به ٢٥/٤/١٣٩٤ ـ ٩٦٧٩٢/٦٠است و وزير وقت صمت طي نامه شماره 
 . هاي کل کشور ابالغ نموده است رؤساي سازمان

 وزارت صنعت، معدن و ١٢/١١/١٣٩٢ ـ ٣٧٠/٩٢/٥٢٦١٧مطابق مصوبه شماره . ٥
تجارت و در راستاي مرتفع نمودن مشکالت فرا روي اين صنعت و ايجاد رويه واحد در 

گذاري قيمت شن و ماسه، تعيين قيمت محصوالت توليدي شن و ماسه با  زمينه نرخ
ربوطه و واحدهاي توليدي واگذار هاي م گذاري سازمان به انجمن رعايت ضوابط قيمت

  . گرديده است
 وزارت صنعت، معدن و تجارت ١٩/٨/١٣٩٨ ـ٣٧٠/٩٨/٥١٥٤٩مطابق مصوبه . ٦

گذاري قيمت کاال و خدمات و مصالح ساختماني نظير شن و ماسه رأساً با واحدهاي  نرخ
توليدي است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً صالحيت نظارت بر حسن اجراي 

لذا به موجب اين اليحه، رسيدگي شايسته ... کننده  ين مصوبات است و نه تصويبا
  ."عنه مورد استدعاست ماهيتي و نقض تصميمات معترض
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  :  متن مقرره مورد شکايت به قرار زير است
  ٨/٢/١٣٩٩ ـ٣٨٩١/٣٩٩نامه شماره "

  هاي تابعه رؤساي محترم ادارات شهرستان
  ابالغ قيمت شن و ماسه: موضوع

  الم عليکمس
به پيوست جدول قيمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کردستان شامل شن و ماسه کوهي معادن انفجاري و شن و ماسه کوهي معادن 

بندي شن  اي جهت اجرا و نظارت بر رعايت آن توسط واحدهاي دانه غيرانفجاري و رودخانه
  يس سازمانـ ري.  گردد و ماسه در استان ابالغ مي

   ٦/٢/١٣٩٩قيمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان 
 

 واحد نوع مصالح
معادن کوهي انفجاري 

 )به ريال(
معادن کوهي غيرانفجاري و 

 )به ريال(اي  رودخانه

 ٠٠٠/٢٥٠ ٠٠٠/٣٠٠ تن ماسه شسته

 ٠٠٠/٢٢٠ ٠٠٠/٢٥٠ تن ماسه شکسته

 ٠٠٠/٢٠٠ ٠٠٠/٢٢٠ تن شن نخودي و بادامي
  

معادن انفجاري معادني هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان * 
اند که به پيوست  بندي شن و ماسه اخذ نموده برداري واحد دانه کردستان پروانه بهره

  .شهرستان در ضمائم پيوست آورده شده است
  ٨/٢/١٣٩٩ ـ١٣٥١/١/٣٩٩نامه شماره 

  يدي شن و ماسه شهرستان سقزهاي تول مديران محترم کارگاه
  ١٣٩٩اعالم نرخ مصوب شن و ماسه در سال : موضوع

  سالم عليکم
 سازمان متبوع، آخرين نرخ ٨/٢/١٣٩٩ ـ٣٨٩١/٣٩٩احتراماً، به استناد نامه شماره 

مصوب انواع محصوالت توليدي شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهي و 
  .گردد هاي مصوب اعالم مي جهت اطالع و رعايت نرخاي مطابق جدول ذيل  رودخانه
  

 واحد نوع مصالح
  معادن کوهي انفجاري 

 )به ريال(
معادن کوهي غيرانفجاري و 

 )به ريال(اي  رودخانه

 ٠٠٠/٢٥٠ ٠٠٠/٣٠٠ تن ماسه شسته

 ٠٠٠/٢٢٠ ٠٠٠/٢٥٠ تن ماسه شکسته

 ٠٠٠/٢٠٠ ٠٠٠/٢٢٠ تن شن نخودي و بادامي

ي هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معادن انفجاري معادن
اند که ليست اسامي  بندي شن و ماسه اخذ نموده برداري واحد دانه کردستان پروانه بهره

  .گردد آنها در جدول ذيل اعالم مي
هايي که عالوه بر مجوز معدن کوهي انفجاري داراي مجوز برداشت مصالح  کارگاه

اي داده شده مصالح   به ميزان مجوز برداشت رودخانهاي نيز هستند مکلفند رودخانه
اي منوط  اي را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافاً صدور مجوز جديد رودخانه رودخانه

  .باشد به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب مي
  

 دي شن و ماسهبن و دانه) کوهي و انفجاري(برداري معدن  برداران داراي پروانه بهره بهره

 بردار بهره معدن رديف بردار بهره معدن رديف

 حسين مصطفايي کجل منگان ٣ شرکت توليدي ثغل بتن سقفز اسالم آباد ١

 شرکت کاوان دپو سقز دالو ٤ قادر کرد تموغه ٢
 

  "رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
و تجارت استان کردستان به در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان صنعت، معدن 

  : به طور خالصه توضيح داده است که١٢/١١/١٣٩٩ـ ٣٧٥٦٤/٣٩٩موجب اليحه شماره 
کنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به   انجمن توليد٥/١/١٣٩٩در تاريخ . ١"

اين امر باعث  تعيين و ابالغ قيمت محصوالت توليدي به واحدهاي زيرمجموعه نمودند که
کنندگان و سرازير شدن شکايات مردمي به ادارات صنعت، معدن و  ي مصرفنارضايت

مضافاً اينکه در متن نرخنامه مذکور بر . (هاي تابعه و مرکز استان گرديد تجارت شهرستان
خالف حقيقت اشاره به موافقت ضمني کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  ) هاي مندرج گرديده بود با نرخ

 ـ ٤٧٠٢١بررسي شکايات مردمي و به استناد بند دال بخشنامه شماره در . ٢
 معاون اجرايي رياست جمهوري اسالمي ايران ابالغي طي نامه شماره ١٦/٤/٩٤

 کارشناسان سازمان پس از تحقيق و بررسي آناليز قيمت شن و ٢٥/٤/٩٤ ـ ٩٦٧٩٢/٦٠
دانسته و ضمن هاي تعيين شده توسط انجمن مذکور را غيرمتعارف  ماسه قيمت

رساني به انجمن مذکور به برگزاري جلسات بررسي آناليز قيمت با حضور کارشناسان  اطالع
هاي نظارت و بازرسي، معاونت معدن، اعضاء و رئيس انجمن شن و ماسه و  حوزه

  . کنندگان نمودند نمايندگان مصرف
 صيانت از کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از يک سو در راستاي. ٣

کنندگان اقدام به  کنندگان و از سوي ديگر در راستاي حمايت از توليد حقوق مصرف
قابل توجه . گذاري انواع شن و ماسه توليدي نموده و نسبت به ابالغ آن اقدام کردند نرخ

 و امضاء رئيس انجمن شن  تأييدآنکه آناليز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظيمي به
 ."رسيده استو ماسه استان 

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٣/١٤٠٠ هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب ديوان تشکيل شـد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
براي «:  قانون اصالح قانون تعزيرات حکومتي مقرر شده است که٣ره براساس تبص

تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع  وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي
در همين راستا، » . هماهنگ و اصالح نمايد هاي توزيع را گذاري و تعيين شبکه قيمت

عت، معدن و تجارت درخصوص  وزير صن١٠/٦/١٣٩٧ ـ ١٥١٧٨/٦٠دستورالعمل شماره 
دستورالعمل مذکور در » ج«نحوه تعيين قيمت کاالها و خدمات ابالغ شده و مطابق بند 

دار تعيين قيمت آن  رابطه با کاالها و خدماتي که کميسيون يا شورا يا دستگاهي عهده
 گذاري قيمت ساير کاالها و خدمات با رعايت ضوابط قيمت«: نيست، مقرر شده است که

و ) مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها(کنندگان و توليدکنندگان  زمان حمايت مصرفسا
فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط رأساً توسط  درصدهاي سود عمده

کنندگان و  گيرد و سازمان حمايت مصرف واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت مي
دن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و توليدکنندگان و سازمانهاي صنعت، مع

پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها يا دريافت شکايت مراتب را 
 مورخ ٥١٥٤٩/٩٨/٣٧٠برمبناي نامه شماره » .رسيدگي و اعمال قانون نمايند

کنندگان و توليدکنندگان، مصالح ساختماني نظير   سازمان حمايت مصرف١٩/٨/١٣٩٨
 ١٠/٦/١٣٩٧ ـ ١٥١٧٨/٦٠دستورالعمل شماره  »ج«بند  شن و ماسه، گچ و آجر مشمول

وزير صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرايط عرضه و تقاضا اعالم شده 
شن و ماسه از مصاديق کاالهاي : بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذکور، اوالً. است

با توجه به حکم : ثانياً. تابع شرايط عرضه و تقاضا استگذاري آنها  غيرانحصاري و قيمت
امور مربوط به مواد «: که براساس آن) ٢٢/٨/١٣٩٠اصالحي ( قانون معادن ٤مقرر در ماده 

معدني طبقات يک و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاک رس معمولي در 
و با لحاظ » باشد ات ميحيطه وظايف وزارت معادن و فلز چهارچوب مقررات اين قانون در 

دولت «: مبني بر اينکه) ١/٢/١٣٩٤الحاقي ( قانون معادن ١٤ ماده ٩حکم مقرر در تبصره 
شود را  گذاري مواد معدني غيرانحصاري که در بازار رقابتي توليد و عرضه مي اجازه قيمت

و ، دولت و وزارت صنعت، معدن »نداشته و مالک تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود
حکم مقرر در : ثالثاً. گذاري و اعالم نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند تجارت حق قيمت

گذاري کاالها و   درخصوص قيمت١٠/٦/١٣٩٧ ـ ١٥١٧٨/٦٠دستورالعمل شماره » ج«بند 
گذاري حاصل از شرايط عرضه و تقاضا، متضمن اعطاي اختيار تعيين  خدمات تابع نرخ

کنندگان و توليدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و  رفقيمت به سازمان حمايت از مص
تجارت نيست و دستگاههاي مزبور صرفاً بايد به شکايات مربوط به افزايش نامتعارف 

بنا به مراتب فوق، بخشنامه . قيمتها رسيدگي و درخصوص متخلّفان اعمال قانون نمايند
 کردستان و  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان٨/٢/١٣٩٩ ـ٣٨٩١/٣٩٩شماره 

 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ٨/٢/١٣٩٩ ـ١٣٥١/١/٣٩٩بخشنامه شماره 
که متضمن تعيين و اعالم نرخ براي شن و ماسه توسط دستگاههاي زيرمجموعه وزارت 

 ١صنعت، معدن و تجارت است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قان٨٨ و ماده ١٢ماده 
 .شود  ابطال مي١٣٩٢

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق                                
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