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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   1391 سال T 114تعرفه شماره :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2321رأي شماره 
 2112و تعرفه )  امالك مسکونیعوارض تغییر کاربري (1390 سال 2116، تعرفه )عوارض تفکیک اعیانی(

  مصوب شوراي اسالمی) عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ (1391سال 
  شهر از تاریخ تصویب ابطال شد  شهر شاهین

  1  شهر شوراي اسالمی شهر شاهین  ١١/٨/١٤٠٠

   1395 سال  تعرفه20ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2322رأي شماره 
   تحت عنوان عوارض ارزش افزوده1396 تعرفه عوارض سال 19کاربري و ماده تحت عنوان عوارض تغییر

   تعرفه عوارض23، ماده 1395 تعرفه عوارض سال 24 ناشی از درخواست تغییر کاربري امالك، ماده 
  سازي ده تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آما1397 تعرفه عوارض سال 26 و ماده 1396 سال 

   شوراي اسالمی شهر گرمسار 28 شماره  صورتجلسه8 مصوب شوراي اسالمی شهر گرمسار و بند
  که متضمن تعیین هزینه احداث پارکینگ عمومی است ابطال شد

  5  شوراي اسالمی شهر گرمسار  ١١/٨/١٤٠٠

  )د(قسمتی از تبصره ذیل بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2323رأي شماره 
   شوراي اسالمی شهر شاهرود درخصوص برقراري عوارض1395 از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 

   ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربري از تاریخ تصویب ابطال شد
  7  شوراي اسالمی شهر شاهرود  ١١/٨/١٤٠٠

ـ 461ت/29920نامه شماره  تصویب : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2324رأي شماره 
 هیأت وزیران درخصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور براساس 9/10/1371

  بینی شده به منظور حل و فصل اختالفات موجود ابطال شد مأخذ محاسبه ارز پیش
  8  هیأت وزیران  ١١/٨/١٤٠٠

ـ 128573/33489ه نامه شمار:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2325رأي شماره   8/11/1399 
  ) معاونت حقوقی رئیس جمهور(هاي اجرایی  ریزي حقوقی دستگاه معاون هماهنگی و برنامه

  با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران ابطال شد
  9  معاونت حقوقی رئیس جمهور  ١١/٨/١٤٠٠

بطه تأسیس و اداره  ضا2ـ13ابطال بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1495رأي شماره 
  11  انجمن داروسازان ایران  ١٦/٦/١٤٠٠  1395ها مصوب سال  داروخانه

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 13با اعمال ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2/1495رأي شماره 
  11  شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداري  ١٦/٦/١٤٠٠  ن عدالت اداري موافقت شد هیأت عمومی دیوا16/6/1400 مورخ 1495دیوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 

   دستورالعمل موضوع8 و 7بندهاي :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2341رأي شماره 
ـ 112096 شماره     99 ماده 3 بند 2 وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره 25/8/1394 

  ، به لحاظ اینکه خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده ابطال شدقانون شهرداري
  12  وزارت کشور  ١٨/٨/١٤٠٠

  نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید  آیین5بند :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2342رأي شماره 
که دوره )  هیأت وزیران27/12/1388ـ 262756/41459نامه شماره موضوع تصویب(درصد و باالتر 25 و جانبازان 

هاي اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین  را به عنوان یکی از حالتهاي استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه» کارورزي«
  با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی

   استخدامی ملزم کرده ابطال شدمجوزهايا و نیازهاي سازمانی و سهمیه و  و بدون رعایت پسته

  13  هیأت وزیران  ١٨/٨/١٤٠٠

   دستورالعمل اجرایی 2ـ 6بند :   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2343رأي شماره 
  ها  مان بانک کشاورزي مبنی بر اینکه تسهیالت اعطایی به ساز5/12/1399 مورخ 8723/404/93شماره 

  هاي دولتی و سهم سازمان قراردادهاي وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملی، مشمول و شرکت
  باشد از تاریخ تصویب ابطال شد  این دستورالعمل نمی

  14  بانک کشاورزي  ١٨/٨/١٤٠٠

با مراجعه به دفاتر قانونی «عبارت :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2344رأي شماره 
هاي   مکرر قانون مالیات169مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهیالت اعطایی را مشخص و در اجراي ماده /بانک

  ) 5(بند ) الف(از جزء » .مبلغ تسهیالت را مطالبه نماید%) 1(اي معادل یک درصد  مستقیم، جریمه
ـ 474/200بخشنامه شماره    د سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال ش21/1/1392 

  15  سازمان امور مالیاتی کشور  ١٨/٨/١٤٠٠
  

 1400 ماه  آذرفتمه و بیست شنبه 
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  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                            ٠٠٠٦١٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي ه
 سال T ١١٤تعرفه شماره «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢١

عوارض تغيير كاربري امالك  (١٣٩٠ سال ٢١١٦، تعرفه )عوارض تفكيك اعياني (١٣٩١
عوارض كسر يك واحد پاركينگ، عوارض حذف  (١٣٩١ سال ٢١١٢و تعرفه ) مسكوني

»  .شهر از تاريخ تصويب ابطال شد مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين) واحد پاركينگيك 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٠٠٠٠٦١٤: رونده پ     شماره2321 :ماره دادنامهش     ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  سيدمحمدرضا بحريني  آقاي :یشاک
عوارض  (١٣٩١ سال T ١١٤ ابطال تعرفه شماره :موضوع شکایت و خواسته

و تعرفه ) عوارض تغيير کاربري امالک مسکوني (١٣٩٠ سال ٢١١٦، تعرفه )تفکيک اعياني
) حد پارکينگ، عوارض حذف يک واحد پارکينگعوارض کسر يک وا (١٣٩١ سال ٢١١٢

  مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر
 ١٣٩٥ سال ٢٢٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره :گردش کار

عوارض  (١٣٩١ سال T ١١٤، تعرفه )عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر مترمربع(
و تعرفه ) کاربري امالک مسکونيعوارض تغيير  (١٣٩٠ سال ٢١١٦، تعرفه )تفکيک اعياني

) عوارض کسر يک واحد پارکينگ، عوارض حذف يک واحد پارکينگ (١٣٩١ سال ٢١١٢
مصوب شوراي اسالمي شهر شاهين شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 

  :کرده است که
ـ الف ): ٩٥ـ٢٢٨کد تعرفه  (١٣٩٤ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني مصوب سال ١" 

 ١٧/١١/١٣٩٦ ـ ١١٧٦هاي  حسب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره
 شوراي ١٧/١١/١٣٩٦ ـ١١٧٧ شوراي اسالمي قم، ٣/٥/١٣٩٦ ـ ٤٠٨شوراي اسالمي يزد، 
 شوراي اسالمي شهر قم و دهها رأي مشابه صادره از ٢٨/٢/١٣٩٥ـ ٩٧اسالمي شهر کرج، 

ه از زمان تصويب تعرفه و عوارض مذکور ابطال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ک
شوراي ) ٩٥ـ٢٢٨عوارض تمديد پروانه ساختماني کد (ب ـ تعرفه مذکور . گرديده است

 توسط احدي از شهروندان حقوقي از زمان ٢٤/١٠/١٣٩٨اسالمي شاهين شهر را در مورخ 
  .تصويب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نموده است

 تمديد پروانه ساختماني يا تاخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض  ج ـ عوارض
هاي ذيل به طور کلي مويد عدم امکان وصول عوارض  دادنامه. (مجدد خالف قانون است

: توان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت مالک گرفت مضاعف يا مجدد است که مي
  . اداري هيأت عمومي ديوان عدالت٩/١١/١٣٨٦ـ ١٢٩٩دادنامه 

دـ مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض بر اموال غيرمنقول، تعمق و 
 آن صرفاً مربوط به کاال ٣بررسي در کليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 

، ٣٩است به عالوه موارد مصرح در مواد ) نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم(و خدمات 
 ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است که قانون موصوف صرفاً امور  قانون١٦، ٣٨

معامالتي و مبادالتي بر ارزش کاالها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را 
همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش . شود شامل مي

د و حمل و نقل، صادرات و واردات کاالي افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولي
باشد که دقيقاً   قانون ماليات بر ارزش افزوده مي٣٨ و ٤٣خاص و مشخص در مواد 

مشخص شده و در هيچ جاي قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي يک کلمه در خصوص 
 بدو تا قانون ماليات بر ارزش افزوده از. اموال غيرمنقول نام و ذکري به ميان نيامده است

ختم صرفاً مربوط به کاال، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکي است و اموال غيرمنقول از 
 قانون فوق دليل بر اين ١٦ و ٣٨، ٣٩، ٤٣شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 

 مجلس شوراي اسالمي مندرج در روزنامه ٢٦٥مالحظه مشروح مذاکرات جلسه . مدعاست
تبصره (رگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه  به ه١٦٨٣٨رسمي شماره 

پاسخگوست و محرز کرده که عوارض مورد )  قانون ماليات بر ارزش افزوده٥٠ ذيل ماده ١

نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي 
نظر به اينکه در خصوص اخذ . اردبه بحث زمين يا صدور و تمديد پروانه ساختماني ند

 قانون ماليات بر ارزش ١٢ ماده ٨عوارض بر اموال غيرمنقول بر اين است که بر اساس بند 
افزوده اموال غيرمنقول از جمله مواردي هستند که از پرداخت ماليات موضوع آن قانون 

اليات از معاف هستند و همين مالک و مناط راجع به عوارض نيز جاري است زيرا لغو م
اموال غيرمنقول در کنار بقاي عوارض از اين اموال امري لغو خواهد بود و از اصول 

از سوي ديگر چون . تفسيري قانون جلوگيري از تفسيري است که موجب لغو قانون گردد
عوارض نوسازي و سطح شهر بابت اموال غيرمنقول وضع شده و ديگر دليلي براي پرداخت 

  .ديد پروانه وجود نداردعوارض ديگري مانند تم
 ي ـ تکليف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر ميزان مقرر قانون نوسازي در 
هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تاخير در اتمام آن، پس از اتمام 

 قانون نوسازي و عمران ٢٩ ماده ٢مطابق تبصره . مهلت مقرر در پروانه خالف قانون است
هاي ساختماني که از طرف  در پروانه«:  مقرر شده است که١٣٤٧ري مصوب سال شه

شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است،  شهرداريها صادر مي
کنند بايد ظرف  قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي

ن خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از ها ساختما مدت مقرر در پروانه
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 

 به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا براي هر دو سالي که بگذرد عوارض
نظر به اينکه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت » ... درصد بالغ گردد٤به 

اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تکليف کرده است، بنابراين هر نوع 
 ساختمان يا تمديد پروانه بعد مصوبه شوراي اسالمي شهر که طي آن براي تاخير در اتمام

اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع .  سال عوارض تعيين نمايد٥از 
اي که  قانون بايد به گونه(يکي از اصول حاکم بر قانون اين است که . وضع آن خارج است

ر در معلوم و مشخص نيست که چرا اين ام.) نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود
  .گردد خصوص مؤديان عوارض رعايت نمي

الف ـ صراحتاً و : ١٣٩١مصوب ) T ١١٤کد تعرفه (ـ عوارض تفکيک اعياني ٢  
، ١٨/٢/١٣٩٧ـ ٣١٠مشخصاً در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 

 هيأت ١٧/٢/١٣٩٥ـ١٣٥٥، ٢٦/٣/١٣٩٥ـ٩٧، ٢٥/٧/١٣٩٦ـ ٦٨٣، ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥٢
ومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض براي تفکيک اعياني در مصوبات شوراي اسالمي عم

شهرها و اخذ آن توسط شهرداريها را خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون دانسته و 
  .اند حکم بر ابطال آن صادر فرموده

 مورخ ٩٥ـ ٢١٤ تعرفه کد عوارض ٢١/١٠/١٣٩٩ب ـ به طور اخص در مورخ 
 شوراي اسالمي شاهين شهر به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از ١٤/١١/١٣٩٤

مورد ) جعل عنوان از عوارض تفکيک اعياني ساليان قبل آن شورا(جداسازي مستحدثات 
  .ابطال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است

اخذ در ادارات ثبت طبق قانون ) اعياني( ج ـ از آنجا که عوارض تفکيک آپارتمان 
لذا پرداخت اين عوارض در شهرداري به منزله پرداخت مجدد عوارض است که . گردد مي

خواهد شد که اين مهم نيز با ) اعياني(منجر به باال رفتن هزينه تمام شده مالک آپارتمان 
نامه قانون ثبت   از آيين١٠٦سياستهاي کلي نظام و حکومت در تضاد است و طبق ماده 

ات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم که تفکيک اعياني و  با اصالح١٣١٧مصوب 
آپارتمان از وظايف ادارات ثبت بوده و نظر به اينکه وضع عوارض بايستي منبعث از قانون 
ومنطبق با آن باشد و تفکيک اعياني ارتباطي به شهرداري ندارد که بتواند براي آن عوارض 

 قانون ثبت اسناد و امالک و ١٥٠ف ماده وضع کند و تعيين عوارض توسط شهرداري خال
  .باشد  قانون اساسي مي١٠٥خالف اصل 

 از قانون شهرداري بيان شده و تفکيک ٥٥ د ـ شرح وظايف شهرداريها در ماده 
اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و کار شهرداري در مـرحله صدور پايانکار 

لعکس شـروع عمليات تفکيک اعيـاني از زمـان صدور گردد و با خـاتمه يافته تلقي مي
اساساً دريافت يا مطالبه عوارض . پايانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است

حال اينکه شهرداري در خصوص ) عوض و معوض(بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، 
به متقاضي تفکيک ارائه . ..تفکيک اعياني و تبديل واحد هيچ نوع خدمات اداري و غيره

  .نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد نمي
الف ـ حسب آراء ): ٢١١٢کد تعرفه  (١٣٩١ـ عوارض کسر پارکينگ مصوب سال ٣  

به کالسه ٢٧/٢/١٣٩٥ـ ٥٢هاي  متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره
ـ ٥٩٣، ١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١ الي ١٤٧٧ شوراي اسالمي شهر شاهرود و ٩٤/٤٧٣
 به ٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥٢، ٩٤/٩٩٨ شوراي اسالمي شهر احمدآباد به کالسه ٢/١٠/١٣٩٥
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 ٧٤٩، ٩٥/٩٩٨ شوراي اسالمي شهر مرند به کالسه ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤، ٩٤/٩کالسه 
 و ٩٥/٣٣٤هاي   شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد به کالسه٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥١الي 
  . از زمان تصويب و يا بدون قيد زمان ابطال شده است٩٥/٢٠٨ و ٩٥/٤٠٨

عوارض کسر ( ب ـ حسب آراي متعدد ديوان عدالت اداري همين عنوان کد عوارض 
 ١٣٣٤در سنوات قبل براي شهر شاهين شهر به شماره رأي ) پارکينگ يا حذف پارکينگ

وضوع کسر  با م١٣٩٧ ـ٨٠٠ هيأت عمومي ديوان و يا کد عوارض ٢٣/٥/١٣٩٧ـ ١٣٣٣و 
  . مورد ابطال در هيأت عمومي ديوان قرار گرفته است٢٤/١٠/١٣٩٨پارکينگ مورخ 

 قانون شهرداري ١٠٠ ماده ٢٧/٦/١٣٥٨ اصالحي ٥ج ـ قانونگذار به استناد تبصره 
 يدر صورت عدم احداث پارکينگ و غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن برا

ليف نموده و شهرداري مکلف است در صورت وجود کميسيون و اعضاي آن تعيين تک
 ارجاع نمايد و کميسيون با لحاظ قيود ١٠٠شرايط فوق پرونده را به کميسيون ماده 

اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي  تواند جريمه تبصره مرقوم مي
اين تبصره . در نمايدساختمان براي هرمتربع فضاي از بين رفته پارکينگ باشد جريمه صا

باشد در حالي که  هاي اوليه توسط مالک مي و احکام آن در مورد ساخت بعد از تأييد نقشه
لذا تصويب عوارض توسط شوراي اسالمي . اي صادر نشده است اساساً در حال حاضر پروانه

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١هاي مقرر در ماده  شهر شاهين شهر خارج از صالحيت
  .باشد رات شوراي اسالمي کشور مياختيا

کد تعرفه  (١٣٩٠ـ عوارض تغيير کاربري عرصه مسکوني به تجاري مصوب سال ٤
 ـ ٨٨/٧٤٦هاي  الف ـ حسب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره): ٢١١٦

 ٧٠٣، )مصوبه شوراي اسالمي شهر مالرد (٧٠٢ شوراي اسالمي شهر قم، ٢٠/١٠/١٣٨٨
همگي در ) مصوبه شوراي اسالمي شهر هشتگرد (٧٠٤، )شوراي اسالمي شهريارمصوبه (

از ...  شوراي شهر مشکين شهر و١٢/١٠/١٣٩٦ـ١٠٣٠، رأي شماره ٢٣/١٠/١٣٩٥مورخ 
با عناوين مشابه تعيين، (زمان تصويب و يا بدون قيد زمان در خصوص عوارض تغيير کاربري 

  .ابطال شده است...) ن کاربري وتغيير، ارزش افزوده ناشي از تغييرـ تعيي
عوارض تغيير کاربري از ( ب ـ حسب آراي متعدد ديوان عدالت اداري همين عنوان 

ـ ٣٩٩ الي ٣٩٤هاي  کد عوارض مختص شاهين شهر به آراي شمـاره) مسکوني به تجاري
 هر دو بـا عنـوان تغيير کاربري امالک که منجر به ابطال ١٩/٢/١٣٩٦ـ١٢٥ و ٩/٦/١٣٩٥

  .هاي آن شورا در ساليان قبل در آن مرجع گشته است فهتعر
 قانون تأسيس شوراي عالي ٧ و ٥با مواد » تغيير کاربري« ج ـ مصوبه مورد شکايت 

 قانون تشکيالت، ٧١ ماده ١٦شهرسازي و معماري ايران مغاير بوده و خارج از شمول بند 
ت و شوراي اسالمي شهر و وظايف و انتخاب شوراي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران اس

نظر به اينکه (اي در تعيين و تغيير کاربري امالک نداشته و ندارند  شهرداري نقش و وظيفه
تواند در  باشد به طريق اولي نمي تغيير کاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسالمي نمي

  .اين خصوص وضع قاعده نمايد
 الف ـ مصوبات  مورد شکايت خارج از :هاي مورد دادخواست   داليل عام ابطال تعرفه

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخاب شوراي اسالمي کشور و انتخاب ٧١ ماده ١٦شمول بند 
تصميمات ( قانون اساسي ١٠٥ و ١٧٣، ٥١مصوبات مرقوم با اصول . شهرداران است

  تنظيم بخشي از٤و ماده ) شوراها نبايد مخالف موازين اسالمي و قوانين کشور باشد
در اين قانون دريافت هرگونه وجه، . (باشد  مخالف مي١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب 

کاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي 
شود ممنوع شده و از آنجا  غيردولتي از مواردي که مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي

پذيره و اضافه بنا خالف قانون شهرداريها دانسته شده که اخذ وجوهي به عنوان عوارض 
  ).لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست

 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١هاي مذکور که منشاء قانوني خود را تبصره   ب ـ تعرفه
ررسي در کليه توضيح اينکه تعمق و ب. افزوده دانسته، مغاير با قانون ماليات بر ارزش افزوده است

 آن صرفاً مربوط به کاال وخدمات است به ٣موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده 
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است که قانون ١٦ و ٣٨، ٣٩عالوه موارد مصرح در مواد 

 را مشخص موصوف صرفاً امور معامالتي و مبادالتي بر ارزش کاالها و خدمات مربوط به آن
شود همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات  شده در قانون را شامل مي

بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات کاالي 
باشد که دقيقاً مشخص   قانون ماليات بر ارزش افزوده مي٣٨ و ٤٣خاص و مشخص در ماد 

ده و در هيچ جاي قانون حتي کلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذکري به ميان نيامده ش
عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و . است

اساساً ارتباطي به بحث زمين، تفکيک و صدور پروانه ساختماني و يا تغيير کاربري ندارد و 
شوراي اسالمي شاهين شهر خارج از حدود واختيارات و برخالف اصول قانون واضح است که 

  .نمايد هاي مختلف مي عنه با بهانه اقدام به تصويب مصوبه معترض

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢ج ـ مطابق ماده 
يت مفاد رأي هيأت اي در هيأت عمومي ابطال شود رعا دارد چنانچه مصوبه  بيان مي١٣٩٢

الذکر و توجيهاً  در پايان به جهات و داليل فوق. عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
هاي موضوع قبالً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مصوبات  ها و عوارض اينکه تعرفه

شوراهاي اسالمي شهرها و حتي به طور اخص مصوبات شوراي اسالمي شاهين شهر مورد 
الذکر غيرقانوني و خروج  اساساً دريافت وجه بر اساس مصوبات فوق. اقع شده استابطال و

، ٨٨ ماده ١، بند ١٣مستنداً به مواد . باشد هاي خود مي شوراي اسالمي شهر از صالحيت
ـ کد ١ قانون ديوان عدالت اداري ضمن درخواست ابطال تعرفه عوارضات در ٩٢ و ١٢

ـ کد عوارض ٢) رض تمديد پروانه ساختمانعوا (١٣٩٤ مصوب سال ٩٥ـ٢٢٨عوارض 
 ٢١١٢ـ کد عوارض ٣) عوارض تفکيک اعياني (١٣٩١ مصوب سال T ١١٤تفکيک اعياني 
تغيير  (١٣٩٠ مصوب سال ٢١١٦ـ کد عوارض ٤) کسر پارکينگ (١٣٩١مصوب سال 

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢در اجراي مقررات ماده ) کاربري امالک مسکوني به تجاري
 را به لحاظ تضييع حق خود از زمان ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي 

  ." تصويب را داشته و مورد استدعاست
  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره

ش تاريخ ابالغ /٣٤٠٠: شهرداري شاهين شهر شماره ابالغ مصوبه  T  ١١٤تعرفه " 
 ١٢/١١/١٣٩٢: مصوبه

  نيعوارض تفکيک اعيا: موضوع تعرفه
    :باشد به شرح جدول زير مي: معادله محاسبه عوارض

  عوارض تفکیک اعیانی  کاربري  ردیف  عوارض تفکیک اعیانی  کاربري  ردیف
  M  =  T  ×   ٣  A  اداري  ٤  M  =  T  ×   ٢  A  مسکوني  ١
  M  =  T   ×  ٥/٢  A  ساير کاربريها  ٥  M  =  T  ×   ٢٠  A  تجاري  ٢
  ـ  ـ  ٦  M  =  T   ×  ٧  A  خدماتي  ٣

    :وارضتوضيحات محاسبه ع
  .باشد مساحت اعيان هر کاربري به غير از مساحت نمازخانه و پارکينگ مي  M  ـ منظور از١
ـ در صورتي که در ملک تفکيک شده چندين نوع کاربري وجود داشته باشد، ٢

عوارض تفکيک هر کاربري بر اساس کاربري مربوطه محاسبه و مجموع آنها عوارض 
  . تفکيک اعيان خواهد بود

ام تفکيک اعيان، قطعات نمازخانه، پارکينگ، انباري و مشاعات در ـ در هنگ٣
وليکن در صورت تغيير . باشند محاسبه تعرفه منظور نشده و از پرداخت عوارض معاف مي

االداء و بر مبناي  بندي و تعرفه زمان يوم در استفاده از آنها عوارض تفکيک به قيمت منطقه
  . دو برابر اخذ خواهد شد

خاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي و غيره ـ کليه اش٤
در موقع درخواست تفکيک و يا در هنگام تفکيک اعيان و يا پس از آن ملزم به پرداخت 
عوارض اين تعرفه به قيمت زمان يوم االداء خواهند بود و شهرداري پس از اخذ مبلغ، 

  .مجوز تفکيک را صادر خواهد نمود
ض اين تعرفه در زمان پايانکار و در صورت درخواست متقاضي براي تفکيک  ـ عوار٥

اعياني و يا در هر زمان ديگري که مالک تقاضاي تفکيک اعياني يا تقاضاي گواهي معامله 
ضمناً در هنگام صدور پايان کار چنانچه مالک متقاضي . داشته باشد وصول خواهد شد

ر گواهي پايان کار قيد نمايد که اين گواهي تفکيک اعياني نباشد، شهرداري بايستي د
  .براي تفکيک اعياني فاقد ارزش است

 تاريخ ابالغ   ش /٣١٣٩:  شهرداري شاهين شهر شماره ابالغ مصوبه٢١١٢:   تعرفه
  ١٣/١١/١٣٩٠: مصوبه

  عوارض کسر يک واحد پارکينگ، عوارض حذف يک واحد پارکينگ: موضوع تعرفه
  :باشد ح جدول زير ميبه شر: معادله محاسبه عوارض

  
عوارض کسر   نوع کاربري  ردیف

  پارکینگ
عوارض حذف 
نوع   ردیف  پارکینگ

  کاربري
عوارض کسر 
  پارکینگ

عوارض حذف 
  پارکینگ

١  
مسکوني و 

هاي  مجتمع
  مسکوني

T=G×٤٠A  T=G×٦٠A  هاي  مجتمع  ٥
  ١٠٠A×٦٥A  T=G×T=G  تجاري

  ٥٠A×٣٥A  T=G×T=G  خدماتي  ٦  ٥٥A×٣٥A  T=G×T=G  آپارتمان  ٢

تجاري تک   ٣
  ٤٠A×٢٠A  T=G×T=G  اداري  ٧  ٧٠A×٥٠A  T=G×T=G  واحدي

٤  
تجاري خطي 
بدون پارکينگ 

  عمومي
T=G×٤٠A  T=G×٦٠A  ساير   ٨

  ٢٠A×٢٠A  T=G×T=G  کاربريها
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  :توضيحات محاسبه عوارض
، تجاري ٢٥، آپارتمان ٢٥هاي مسکوني  جهت واحدهاي مسکوني و مجتمع  G  ـ١

 و ٣٥، اداري ٢٥، خدماتي ٣٥هاي تجاري  مجتمع، ٣٠، تجاري خطي ٣٥تک واحدي 
    .باشد  مترمربع مي٢٥ساير کاربريها 

ـ در محاسبه عوارض اين تعرفه، کاربري اعياني مورد استفاده مالک عمل خواهد ٢
بود و در اينصورت امالکي که بر اساس کاربري خاصي کسر پارکينگ را پرداخت نموده 

التفاوت   ديگري استفاده نمايند موظف به پرداخت مابهباشند و بعد از ملک بعنوان کاربري
  .آن خواهند بود

ـ عوارض حذف پارکينگ با نظر واحد شهرسازي ويا آراء صادره از سوي کميسيون ٣
ضمناً اينگونه . ماده صد قانون شهرداريها بر طبق تعرفه حذف پارکينگ اخذ خواهد شد

  .خواهند شدامالک مشمول عوارض کسر پارکينگ به صورت مجزان
به نوعي ) به غير از مسکوني(ـ منظور از کسر پارکينگ يعني اينکه مالک ملک ٤

  .نتواند پارکينگ مورد نياز ملک مربوطه را تأمين نمايد
 ـ منظور از حذف پارکينگ يعني اينکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث ٥

وطه خودداري و پارکينگ را پارکينگ، عمداً از احداث پارکينگ موردنياز در ملک مرب
  .حذف نموده باشد

 مترمربع ملزم به احداث يک واحد ١٨٠ ـ هر واحد مسکوني و يا آپارتمان تا ٦
باشند که در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکينگ  پارکينگ مي

 ١٨٠واحد مسکوني خواهند بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 
مربع زير بنا يک واحد پارکينگ اضافه بايستي تأمين نمايند که در صورت عدم تأمين، متر

 و کسر آن از پارکينگ تأمين ١٨٠تعداد کسر پارکينگ آنها از تقسيم متراژ خالص بر عدد 
  .شده بدست خواهد آمد

 ٢٠ـ در خصوص کسر پارکينگ تجاريهاي خطي بايستي متراژ کل اعياني بر عدد ٧
 تقسيم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد ١٥هاي تجاري بر عدد  ت مجتمعتقسيم و جه

واحدهاي تجاري کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهاي تجاري بعنوان پارکينگ مورد نياز در 
هاي موجود کسر و الباقي بعنوان کسر  نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکينگ

رج قسمت از تعداد واحدهاي تجاري بيشتر پارکينگ منظور خواهد شد و در صورتيکه خا
باشد آنگاه عدد بدست آمده بعنوان پارکينگ مورد نياز منظور و تعداد پارکينگ موجود از 

  .آن کسر و باقي مانده بعنوان تعداد کسر پارکينگ در نظر گرفته خواهد شد
يک  مترمربع ملزم به احداث ٥٥ ـ هر واحد خدماتي، اداري و ساير کاربريها تا ٨

 باشند که در صورت عدم تأمين، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکينگ واحد پارکينگ مي
 مترمربع زير بنا يک ٥٥خواهند بود و در خصوص واحدهاي با بيش از آن به ازاء هر تا 

واحد پارکينگ اضافه بايستي تأمين نمايد که در اين صورت متراژ خالص کل خدماتي، 
 تقسيم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد ٥٥عدد اداري و ساير کاربريها بر 

آنگاه تعداد واحدها به عنوان پارکينگ مورد نياز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از 
تعداد پارکينگهاي موجود کسر و الباقي به عنوان کسر پارکينگ منظور خواهد شد و در 

داري و ساير کاربريها بيشتر باشد آنگاه صورتيکه خارج قسمت از تعداد واحدهاي خدماتي ا
عدد بدست آمده به عنوان پارکينگ مورد نياز منظور و تعداد پارکينگ موجود از آن کسر 

  .و باقيمانده به عنوان تعداد کسر پارکينگ در نظر گرفته خواهد شد
ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکينگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه ٩

سر و يا حذف پارکينگ مربوطه ضرب و عوارض اين تعرفه مشخص خواهد شد هر واحد ک
  .که مالکين اينگونه امالک ملزم به واريز آن به حساب شهرداري خواهند بود

ش تاريخ ابالغ / ٣١٣٩:  شهرداري شاهين شهر شماره ابالغ مصوبه٢١١٦: تعرفه
  ١٣/١١/١٣٩٠: مصوبه

   مسکونيعوارض تغيير کاربري امالک: موضوع تعرفه
  :باشد به شرح جدول زير مي: معادله محاسبه عوارض

  
  عوارض تغییر کاربري  تغییر کاربري مسکونی به  ردیف

 A ١١٠ ×T=M  تجاري  ١
  A ٥٥ ×T=M  خدماتي  ٢
  A ٢٠ ×T=M  اداري  ٣
  A ٣٠ ×T=M  صنعتي  ٤
  A ٨٠ ×T=M  مختلط  ٥
  A ٣٥ ×T=M  ساير کاربريها  ٦

  :توضيحات محاسبه عوارض
  .باشد متراژ کل عرصه مي  M  ر ازـ منظو١

ـ پرداخت اين عوارض به منزله تغيير کاربري نبوده و تغيير کاربري مستلزم رعايت ٢
  .باشد مقررات شهرسازي مي

  .اي است که هر واحد آن داراي چند کاربري باشد ـ منظور از مختلط عرصه٣
و جـامع قرار هاي کلي و جزئي تفصيلي  ـ کليه امالک که تحت تأثير اصالح طرح٤

گرفته و کاربري آنها تغيير کندمشمول تعرفه کاربري در موقع دريافت هر نوع خواسته اعم 
  .  " به قيمت زمان يوم االدا خواهند بود... از استعالم، صدور پروانه و

  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر شاهين شهر به موجب 
  : توضيح داده است که٩/٣/١٤٠٠ش ـ /٤٦١اليحه شماره 

در خصوص طرح دعواي آقاي سيدمحمدرضا بحريني به طرفيت اين شورا به   " 
صرف : رساند هاي مصوب بدين وسيله به استحضار آن هيأت مي خواسته ابطال تعرفه

هاي موضوع ابطال در حال  نظر از ورود اين شورا به ماهيت دعوا نظر به اينکه تعرفه
ر بوده و ديگر مورد استفاده شهرداري در هنگام محاسبه حاضر جملگي فاقد اعتبا

 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي ٨٥بنابراين با توجه به ماده . گيرد عوارض قرار نمي
به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي است لذا درخواست رد شکايت دعواي 

  . "باشد مطروحه مورد استدعا مي
الت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص  قانون تشکي٨٥در اجراي ماده 

به  موجب قرار شماره ) موضوع عوارض تمديد پروانه ساختماني (٩٥ـ ٢٢٨تعرفه شماره 
  . معاون قضايي ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست صادر شد٣/٨/١٤٠٠ـ ١٦٧٩

ايي  به رياست معاون قض١١/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به 

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از الف ـ با توجه به اينکه بر اساس آراي متعدد

 اين هيأت، ١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و ١٦/٢/١٣٩٢ـ ١٠٠ الي ٩٧هاي شماره  جمله دادنامه
تامين پارکينگ توسط شوراهاي اسالمي شهر  وضـع عـوارض براي کسري، حـذف يا عدم

ه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شمار
 که تحت عنوان ١٣٩١ از تعرفه عوارض محلي شهرداري شاهين شهر در سال ٢١١٢

عوارض کسر يک واحد پارکينگ و عوارض حذف يک واحد پارکينگ به تصويب شوراي 
 ١خارج از حدود اختيار است  و مستند به بند  اسالمي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و

و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢سال 

ب ـ با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 
 اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام اشکال ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥دادنامه شماره 

ا قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير ب
 از تعرفه عوارض محلي شهرداري شاهين شهر T ١١٤شده است، بنابراين تعرفه شماره 

 که تحت عنوان عوارض تفکيک اعياني به تصويب شوراي اسالمي اين شهر ١٣٩١در سال 
 و ١٣ و مواد ١٢ه  ماد١رسيده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 از تاريخ ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨
  .شود تصويب ابطال مي

ج ـ هرچند بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 
 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١ الي ٣٦٧شماره 

اي توسعه شهري و تغيير کاربري توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و ه طرح
 قانون تأسيس شوراي ٥خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لکن طبق ماده 

هاي تفصيلي شهري و تغييرات  عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح
شود و تعيين عوارض ارزش  ه انجام ميآنها در هر استان توسط کميسيون موضوع آن ماد

 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ٥افزوده براي امالک يا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده 
بنابه مراتب فوق، اطالق تعرفه . ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حـدود اختيار است

 که تحت ١٣٩٠ شهر در سال  از تعرفه عـوارض محلي شهرداري شاهين٢١١٦شماره 
عنوان عوارض تغيير کاربري امالک مسکوني به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، 

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

  .شود ابطال مي
                                               هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  

       معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين                                            
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  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٤١٩٨ شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ١٣٩٥ تعرفه سال ٢٠ماده «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٢
 تحت عنوان عوارض ١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ١٩ري و ماده تحت عنوان عوارض تغيير كارب

، ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٢٤ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري امالك، ماده 
 تحت عنوان عوارض ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ٢٦ و ماده ١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٢٣ماده 

 صورتجلسه شماره ٨ر و بندسازي مصوب شوراي اسالمي شهر گرمسا حاصل از خدمات آماده
 شوراي اسالمي شهر گرمسار كه متضمن تعيين هزينه احداث پاركينگ عمومي است ٢٨

  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .ابطال شد
  فرد مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي

  
  ٩٨٠٤١٩٨: رونده پ     شماره2322 :ماره دادنامهش    ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   سازمان بازرسي کل کشور:یشاک

 ١٣٩٥ تعرفه عوارض و خدمات سال ٢٠ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته
 تعرفه عوارض، بهاي ١٩شهرداري گرمسار تحت عنوان عوارض تغيير کاربري و ماده 

 و ساير درآمدهاي شهرداري گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش ١٣٩٦دمات سال خ
افزوده ناشي از درخواست تغيير کاربري امالک مصوب شوراي اسالمي شهر گرمسار، ماده 

 تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير ٢٣، ماده ١٣٩٥ تعرفه عوارض و خدمات سال ٢٤
هاي خدمات و ساير درآمدهاي سال  تعرفه عوارض، ب٢٦، ماده ١٣٩٦درآمدهاي سال 

سازي مصوب  ي گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آمادهر شهردا١٣٩٧
 در خصوص تعيين هزينه ١٠/٩/١٣٩٧ـ١٠٧٥شوراي اسالمي شهر گرمسار و نامه شماره 

 احداث پارکينگ عمومي
 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور :گردش کار

 به رياست وقت ديوان ٢٣/١١/١٣٩٨ـ ٢٩٤٨٣٤/٣٠٠ه موجب شکايت نامه شماره ب
  :که عدالت اداري به طور خالصه اعالم کرده است 

 تعرفه ١٩ و ماده ١٣٩٥ تعرفه سال ٢٠ماده    ـ عوارض تغيير کاربري امالک در١  " 
ه در موارد مشابه مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها در خصوص عوارض مذکور ب  :١٣٩٦

، ١/٣/١٣٩٧ـ٣٤٩از جمله دادنامه شماره . موجب رأي هيأت عمومي ابطال شده است
اجراي    عوارض ارزش افزوده ناشي از  ـ. ٢١/١٢/١٣٩٧ـ٢١٥٥ و ١٤/٦/١٣٩٦ـ٥٦٤
، عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي ١٣٩٦ تعرفه سال ٨هاي عمراني در ماده  طرح
، عوارض ارزش افزوده ناشي از ١٣٩٧ تعرفه سال ٢١هاي مصوب شهري در ماده  طرح

، عوارض ارزش افزوده ناشي از ١٣٩٧ سال ٢٠هاي مصوب شهري در ماده  تغيير در طرح
    :١٣٩٧ تعرفه سال ١٩هاي مصوب شهري در ماده  توسعه و تعريض در جهت اجراي طرح

در موارد مشابه مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها در خصوص عوارض مذکور به 
 ٢٦/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧٣   دادنامه شماره: از جمله. عمومي ابطال شده استموجب رأي هيأت 

  .٢٣/١١/١٣٩٧ـ١٨٤٧و 
   :١٣٩٧ الي ١٣٩٥هاي  سازي در تعرفه سال ـ وضع عوارض حاصل از خدمات آماده٣

 هيأت عمومي مغاير قانون تشخيص داده ١٠/١١/١٣٩٦ـ١١٥١موجب دادنامه شماره  به
  . استشده

دريافت هزينه تأمين پارکينگ  (١٣٩٧ سال ٢٨  صورت جلسه شماره٨ـ بند ٤
 به ١٠/٩/١٣٩٧ـ١٠٧٥مصوبه مزبور که طي نامه شماره   ):عمومي با تنظيم صلح نامه

شهرداري گرمسار ابالغ شده است، به دليل دريافت وجه از شهروندان بدون تجويز قانوني 
 ٣دولت و تبصره  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٤ قانون اساسي، ماده ٥١با ماده 

از سوي ديگر، اخذ عوارض مزبور از .  قانون برنامه پنجساله توسعه مغاير است٦٢ماده 
هيأت عمومي ديوان نيز در در آراء متعددي . شود مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي

. مصوبات شوراهاي اسالمي در باب عوارض کسر و حذف پارکينگ را ابطال کرده است
 مغاير با ١٣٩٧ الي ١٣٩٥هاي  شوراي اسالمي شهر گرمسار طي سالبنابه مراتب مصوبات 

قوانين و خارج از حدود اختيارات شوراي مذکور بوده و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان 
  "   .مورد تقاضاست

  :هاي مورد اعتراض به شرح زير است متن مقرره
 ):٩٥سال (عوارض تغيير کاربري : ٢٠ماده " 

  هر نوع کاربري به کاربري مسکونيالف ـ عوارض تغيير 

عوارض تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به مسکوني به استثناي اراضي با   ـ١/ الف
اي روز دارايي براي هر   برابر ارزش منطقه٥٠کاربري فضاي سبز و بـاغ ومزروعي به ميزان 

  .گردد مترمربع اخذ مي
 سبز و باغ و مزروعي در عوارض تغيير کاربري اراضي داراي کاربري فضاي  ـ٢/الف

 مترمربع ٢٠٠٠صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح به مسکوني با مساحت حداکثر 
  .گردد اي اخذ مي برابر قيمت منطقه) پنجاه  (٥٠

عوارض تغيير کاربري اراضي داخل محدوده خدماتي شهر داراي کاربري فضاي   ـ٣/الف
و مراجع ذيصالح به مسکوني با مساحت سبز، باغ و مزروعي در صورت موافقت شهرداري 

درصد مساحت زمين در مقابل تغيير ) سي و پنج (٣٥بايست   مترمربع مي٢٠٠٠بيشتر از 
  .السهم و حق تفکيک به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد کاربري، حق

  :ب ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به کاربري تجاري
اضي مسکوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و بابت تغيير کاربري ار  ـ١/ب

اي روز دارايي براي هر  برابر ارزش منطقه) يکصد و هفتاد (١٧٠مراجع ذيصالح به ميزان 
  .مترمربع محاسبه و وصول گردد

بابت تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به استثناي اراضي داراي کاربري باغ و   ـ٢/ب
 ٢٥٠ر صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح مزروعي و فضاي سبز به تجاري د

  .اي روز دارايي برابر ارزش منطقه) دويست و پنجاه (
ـ تغيير کاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينکه ٣/ب

مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع 
  .گردد اي اخذ مي برابر ارزش منطقه) دويست و هفتاد  (٢٧٠ذيصالح 
ـ اگر چنانچه ملکي داراي کاربري غيرمسکوني بوده باشد و قبالً با تشريفات ٤/ب

قانوني و مجوز شهرداري به مسکوني تغيير کاربري يافته باشد و مالک درخواست تغيير 
برابر ) تدويس (٢٠٠کاربري از مسکوني به تجاري داشته باشد به ازاي هر مترمربع معادل 

  .اي روز دارايي محاسبه و اخذ خواهد شد ارزش منطقه
  :پ ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به کاربري اداري

ـ براي تغيير کاربري اراضي غيرکاربري اداري به استثناء اراضي داراي کاربري ١/پ
ر براب) پنجاه  (٥٠باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان 

  .اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد ارزش منطقه
تغيير کاربري اراضي داراي کاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به   ـ٢/پ
  .اي براي هر مترمربع برابر ارزش منطقه) هشتاد و پنج  (٨٥ميزان 

 براي قرار گرفتن ت ـ با تقاضاي مالک يا مالکين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم
مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهـرداري % ٣٠اراضي در محدوده قانوني شهر 

طبق تعرفه عوارضي ... السهم و و هـزينه تغيير کاربري و تفکيک و حق. قرار خواهد گرفت
  .دريافت خواهد شد

اماکن مذهبي ها و  ث ـ تغيير کاربري اراضي با هر نوع کاربري به مساجد و حسينيه
که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات 

  .باشد اسالمي رايگان مي
  :ج ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي و بهداشتي

تغيير کاربري از هر نوع کاربري به کاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت 
با توجه (رداري و مراجع ذيصالح و پس از اخذ مجوز از باالترين مرجع مربوطه موافقت شه

  .باشد ، رايگان مي)به نوع تغيير کاربري 
 ٠٠٠/٥٠ج ـ عوارض تعيين کاربري اراضي وقع در حوزه حريم شهر به ميزان 

  .ريال براي هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد) پنجاه هزار(
ر طرح تفصيلي متفاوت با کاربري آنها در طرح خ ـ امالکي که کاربري آنها د

بايست متناسب آن عوارض تغيير کاربري مطابق تعرفه عوارضي  جامع باشد مي
  .دريافت شود

  ):٩٦سال (عوارض تغيير کاربري : ١٩ماده 
  الف ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به کاربري مسکوني

مسکوني به استثناي اراضي با عـوارض تغيير کاربري اراضـي غيرمسکوني به   ـ١/ الف
اي روز دارايي براي هر   برابر ارزش منطقه٣٥کاربري فضاي سبز و بـاغ و مزروعي به ميزان 

  .گردد مترمربع اخذ مي
عوارض تغيير کاربري اراضي داراي کاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي در   ـ٢/الف

 مترمربع ٢٠٠٠ حداکثر صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح به مسکوني با مساحت
  .گردد اي اخذ مي  برابر قيمت منطقه٥٠

 داراي با تقاضاي مالک يا مالکين اراضي واقع در داخل محدوده خدماتي شهر  ـ٣/الف
کاربري مزروعي، باغ، کاربريهاي عمومي، در صورت موافقت مراجع ذيصالح در خصوص 
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 درصد ٣٠بايست  بع مي مترمر٢٠٠٠تغيير کاربري به مسکوني با مساحت بيشتر از 
السهم و حق تفکيک و کاربريهاي  مساحت زمين در مقابل تغيير کاربري، معابر، حق

  .عمومي به طور رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد
با تقاضاي مالک يا مالکين اراضي واقع در داخل محدوده خدماتي شهر داراي   ـ٤/الف

وافقت مـراجع ذيصالح در خصوص تغيير باشد، در صـورت مـ کاربري فضاي سبز مي
 درصد مساحت ٥٠بايست   مترمربع مي٢٠٠٠کاربري بـه مسکوني با مساحت بيشتر از 
السهم و حق تفکيک و کاربريهاي عمومي به طور  زمين در مقابل تغيير کاربري، معابر، حق
  .رايگان به شهرداري واگذار و منتقل گردد
  :ه کاربري تجاريب ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري ب

بابت تغيير کاربري اراضي مسکوني به تجاري در صورت موافقت شهرداري و   ـ١/ب
اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه   برابر ارزش منطقه١٥٠مراجع ذيصالح به ميزان 

  .و وصول گردد
بابت تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به استثناي اراضي داراي کاربري باغ و   ـ٢/ب

 برابر ٢٢٠روعي و فضاي سبز به تجاري در صورت موافقت شهرداري و مراجع ذيصالح مز
  .گردد اي روز دارايي اخذ مي ارزش منطقه

ـ تغيير کاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تجاري مشروط بر اينکه ٣/ب
مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع 

  .گردد اي اخذ مي  برابر ارزش منطقه٢٢٠ح ذيصال
  :پ ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به کاربري تأسيسات شهري

ـ بابت تغيير کاربري اراضي مسکوني به تأسيسات شهري در صورت موافقت ١/پ
اي روز دارايي براي هر   برابر ارزش منطقه١٢٠شهرداري و مراجع ذيصالح به ميزان 

  . گرددمترمربع محاسبه و وصول
ـ بابت تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به استثناء اراضي داراي کاربري باغ و ٢/پ

مزروعي و فضاي سبز به تأسيسات شهري در صـورت مـوافقت شهرداري و مـراجع ذي 
  .گردد اي روز دارايي اخذ مي  برابر ارزش منطقه١٨٠صالح 

سيسات شهري مشروط بر ـ تغيير کاربري از فضاي سبز و باغ و مزروعي به تأ٣/پ
اينکه مساحت زمين بيشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداري و مراجع 

  .گردد اي اخذ مي  برابر ارزش منطقه٢٠٠ذيصالح 
  :پ ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به کاربري اداري

کاربري ـ براي تغيير کاربري اراضي غيرکاربري اداري به استثناء اراضي داراي ١/پ
 برابر ارزش ٥٠باغ و مزروعي و فضاي سبز به اداري در مناطق مختلف شهر به ميزان 

  .اي روز دارايي براي هر مترمربع محاسبه و وصول گردد منطقه
تغيير کاربري اراضي داراي کاربري فضاي سبز و باغ و مزروعي به اداري به   ـ٢/پ
  .اي براي هر مترمربع  برابر ارزش منطقه٨٥ميزان 

ت ـ با تقاضاي مالک يا مالکين اراضي واقع در محدوده حوزه حريم براي قرار گرفتن 
مساحت از اراضي به طور رايگان در اختيار شهـرداري % ٣٠اراضي در محدوده قانوني شهر 

طبق تعرفه عوارضي ... السهم و و هـزينه تغيير کاربري و تفکيک و حق. قرار خواهد گرفت
  .دريافت خواهد شد

ها و اماکن مذهبي   تغيير کاربري اراضي با هر نوع کاربري به مساجد و حسينيهث ـ
که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات 

  .باشد اسالمي رايگان مي
تغيير : ج ـ عوارض تغيير هر نوع کاربري به آموزشي، فرهنگي و ورزشي و بهداشتي

وع کاربري به کاربري آموزشي، فرهنگي و ورزشي در صورت موافقت کاربري از هر ن
با توجه به نوع (شهرداري و مراجع ذيصالح و پس از اخذ مجوز از باالترين مرجع مربوطه 

  .باشد ، رايگان مي)تغيير کاربري 
  ):٩٥سال (سازي  عوارض حاصل از خدمات آماده: ٢٤ماده 

  . دريافت خواهد شدسازي به شرح ذيل محاسبه و هزينه آماده
   ريال٠٠٠/٦٠٠                  جدول نهر از قرار هر متر طول 
   ريال٠٠٠/٣٥٠                 جدول تک از قرار هر متر طول 

   ريال٠٠٠/٥٠٠               جدول کانيو از قرار هر متر طول 
   ريال٠٠٠/٢٠٠                     آسفالت از قرار هر مترمربع 

   ريال٠٠٠/٧٠٠                    زيرسازي از قرار هر مترمربع 
   ريال٠٠٠/٢٠٠                     قير پاشي از قرار هر مترمربع 

ها بر اساس فهرست بهاي ترميم  زيرسازي و قير پاشي و آسفالت ترانشه: تبصره يک
  .هاي سال مورد عمل محاسبه و دريافت خواهد شد ترانشه

) تني و آسفالتجدول ب(در صورتي که بهاي فروش محصوالت مذکور : تبصره دو
دستخوش تغيير قيمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم براي سال 

  . محاسبه و دريافت خواهد شد١٣٩٤
جداولي که بر اثر تصادف و يا بي احتياطي و يا عمد تخريب گردد هزينه : تبصره سه

  .دريافت خواهد شد%) ١٥(الذکر به اضافه پانزده درصد  هاي فوق بازسازي آن مطابق هزينه
  ):٩٦سال (سازي  عوارض حاصل از خدمات آماده: ٢٣ماده 

  .سازي به شرح ذيل محاسبه و دريافت خواهد شد هزينه آماده
   ريال ٠٠٠/٦٠٠                  جدول نهر از قرار هر متر طول 
   ريال٠٠٠/٣٥٠                 جدول تک از قرار هر متر طول 

   ريال٠٠٠/٥٠٠                طول جدول کانيو از قرار هر متر
   ريال٠٠٠/٢٠٠                     آسفالت از قرار هر مترمربع 

   ريال٠٠٠/٧٠٠                    زيرسازي از قرار هر مترمربع 
   ريال٠٠٠/٢٠٠                     قير پاشي از قرار هر مترمربع 

ترميم ها بر اساس فهرست بهاي  زيرسازي و قير پاشي و آسفالت ترانشه: تبصره يک
  .هاي سال مورد عمل محاسبه و دريافت خواهد شد ترانشه

) جدول بتني و آسفالت(در صورت که بهاي فروش محصوالت مذکور : تبصره دو
دستخوش تغيير قيمت عوامل مؤثر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم براي سال 

  . محاسبه و دريافت خواهد شد١٣٩٥
 تصادف و يا بي احتياطي و يا عمد تخريب گردد هزينه جداولي که بر اثر: تبصره سه

  .دريافت خواهد شد%) ١٥(الذکر به اضافه پانزده درصد هاي فوق بازسازي آن مطابق هزينه
  ):٩٧سال (سازي  عوارض حاصل از خدمات آماده: ٢٦ماده 

  .سازي به شرح ذيل محاسبه و دريافت خواهد شد هزينه آماده
   ريال٠٠٠/٦٠٠                   طول جدول نهر از قرار هر متر

   ريال٠٠٠/٣٥٠                 جدول تک از قرار هر متر طول 
   ريال٠٠٠/٥٠٠               جدول کانيو از قرار هر متر طول 

   ريال٠٠٠/٢٠٠                     آسفالت از قرار هر مترمربع 
   ريال٠٠٠/٧٠٠                    زيرسازي از قرار هر مترمربع 

   ريال ٠٠٠/٢٠٠                      هر مترمربع قير پاشي از قرار
ها بر اساس فهرست بهاي ترميم  زيرسازي و قيرپاشي و آسفالت ترانشه: تبصره يک

  .هاي سال مورد عمل محاسبه و دريافت خواهد شد ترانشه
) جدول بتني و آسفالت(در صورتي که بهاي فروش محصوالت مذکور : تبصره دو

ر بر آن شود با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم براي سال دستخوش تغيير قيمت عوامل مؤث
  . محاسبه و دريافت خواهد شد١٣٩٧

جداولي که بر اثر تصادف و يا بي احتياطي و يا عمد تخريب گردد هزينه : تبصره سه
  .دريافت خواهد شد%) ١٥(الذکر به اضافه پانزده درصد هاي فوق بازسازي آن مطابق هزينه

  : رئيس شوراي اسالمي شهر گرمسار١٠/٩/١٣٩٧ـ١٠٧٥نامه شماره 
  جناب آقاي مهندس عربي

  شهردار محترم شهر گرمسار
 ـ ٢٠٥٥٥سالم عليکم، احتراماً با عنايت به مراجعات مردمي و عطف به نامه شماره 

 شهرداري گرمسار به منظور رفع مشکل شهروندان و کمک به صنعت ساخت ٢٦/٨/١٣٩٧
دي همشهريان گرمساري مقرر گرديد با توجه به و ساز و همچنين حفظ حقوق شهرون

ايراد وارد شده از طرف ديوان اداري منبعد شهرداري عوارض حذف و يا کسر پارکينگ 
اخذ ننمايد و برابر ضوابط طرح تفصيلي مالکين مکلفند به ازاي هر واحد مسکوني يک 

نمايند و در واحد پارکينگ و نيز به ازاي هر واحد تجاري يک واحد پارکينگ تأمين 
خصوص عوارض پارکينگ مربوط به مجتمع و واحدهاي تجاري که عالوه بر تأمين يک 
پارکينگ در ضوابط تفصيلي نيز تأکيد به پرداخت عوارض گرديده در صورت عدم تمايل 
مالک به تأمين و واگذاري اين وظيفه بر دوش شهرداري، موافق پرداخت هزينه احداث 

باشد، ميزان آن توسط کارشناس رسمي دادگستري  ي ميپارکينگ عمومي به شهردار
هاي عمومي  اي به منظور فقط احداث پارکينگ محاسبه و اخذ و در حساب جداگانه

  " ـ رئيس شوراي اسالمي شهر گرمسار .استفاده و اقدام گردد
در پاسخ به شکايت مذکور، رياست شوراي اسالمي شهر گرمسار به موجب اليحه 

  : به طور خالصه توضيح داده است که١١/٦/١٣٩٩ـ٤٤٢شماره 
 قانون تشکيالت، وظايف و ٨٠ـ شوراي اسالمي شهر گرمسار به موجب ماده ١" 

 اقدام به تصويب عوارض ١٣٧٥اختيارات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 
 .موضوع شکايت نموده است
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و اراضي واقع در  ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک ٤ـ در اجراي تبصره ٢
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ١٧٤ماده ) ب(هاي دولتي و بند  طرح

هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و  تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه
عمران شهري تجويز گرديده و بر همين اساس شوراي اسالمي اقدام به تصويب بهاي 

  .زي نموده استسا خدمـات آماده
سازي از قبيل جداول شهر، آسفالت، زيرسازي و قير پاشي که از  ـ انجام آماده٣

بايست وفق مقررات نسبت به دريافت بهاي  شود شهرداري مي جمله خدمات محسوب مي
  .آن اقدام نمايد

ـ با توجه به تکليف مالکين به تأمين پارکينگ و اعالم آمادگي مالک به منظور ٤
 قانون مدني اقدام ١٠عقد صلح موضوع ماده    ايجاد پارکينگ عمومي در قالبهمکاري در

    .کرد به تنظيم قرارداد با مالک مي
  . " عليهذا با عنايت به مراتب مذکور رد شکايت مورد استدعاست

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ٨٤ در اجراي ماده 
شود و هيأت مذکور به  مي ديوان عدالت اداري ارجاع ميهيأت تخصصي شوراهاي اسال

 سال ٢١ و ٢٠، ١٩، مواد ١٣٩٦ سال ٨ ماده ٣١/٦/١٤٠٠ـ ٨٥٢موجب دادنامه شماره 
هاي مصوب شهري، ناشي   تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير در طرح١٣٩٧

ي اسالمي شهر هاي مصوب شهري، ناشي از توسعه و تعريض مصوب شورا از اجراي طرح
رأي مذکور به علت . گرمسار را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري 
 شهرداري ١٣٩٥ تعرفه عوارض و خدمات سال ٢٠رسيدگي به ابطال ماده «. قطعيت يافت

 تعرفه عوارض، بهاي خدمات سال ١٩وان عوارض تغيير کاربري و ماده گرمسار تحت عن
 و ساير درآمدهاي شهرداري گرمسار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از ١٣٩٦

 تعرفه ٢٤درخواست تغيير کاربري امالک مصوب شوراي اسالمي شهر گرمسار و ماده 
دمات و ساير درآمدهاي  تعرفه عوارض، بهاي خ٢٣، ماده ١٣٩٥عوارض و خدمات سال 

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي سال ٢٦ و ماده ١٣٩٦سال 
سازي مصوب شوراي  شهرداري گرمسار تحت عنوان عوارض حاصل از خدمات آماده

 در خصوص تعيين هزينه احداث ١٠/٩/١٣٩٧ ـ ١٠٧٥اسالمي شهر گرمسار و نامه شماره 
  » . هيأت عمومي قرار گرفتپارکينگ عمومي، در دستورکار

 به رياست معاون قضايي ١١/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به 

  .زير به صدور رأي مبادرت کرده استشرح 
  

   هیأت عمومیرأي
الف ـ هرچند بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 

 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١ الي ٣٦٧دادنامه شماره 
 با قانون هاي توسعه شهري و تغيير کاربري توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير از طرح

 قانون تأسيس ٥و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لکن طبق ماده 
هاي تفصيلي شهري و  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح

شود و تعيين  تغييرات آنها در هر استان توسط کميسيون موضوع آن ماده انجام مي
 يا بدون ٥ضي قبل از طرح در کميسيون ماده عوارض ارزش افزوده براي امالک يا ارا

بنا به . اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است
 شهرداري گرمسار ١٣٩٥ تعرفه عوارض و خدمات سال ٢٠مراتب فوق، اطالق ماده 

 ساير  تعرفه عوارض، بهاي خدمات و١٩که تحت عنوان عوارض تغيير کاربري و ماده 
 گرمسار که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي ١٣٩٦درآمدهاي شهرداري سال 

از درخواست تغيير کاربري امالک به تصويبشوراي اسالمي شهر گرمسار رسيده، در 
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و ٥مواردي که مصوبه کميسيون موضوع ماده 

و خارج از حدود اختيار است و معماري در خصوص آن اخذ نشده، خالف قانون 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود   ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
ها، ميدانها، باغهاي   قانون شهرداري، ايجاد خيابانها، کوچه٥٥ ماده ١ب ـ مطابق بند 

قررات از وظايف شهرداريها است و در عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود م
 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و امالک ٤قوانين موضوعه نيز صرفاً در تبصره 

هاي دولتي و شهرداريها مقرر شده است که در هنگام تقاضاي ورود به  واقع  در طرح
با . جاز استسازي از مالکين م محدوده و استفاده از امکانات شهري، دريافت هزينه آماده

 تعرفه ٢٣، ماده ١٣٩٥ تعرفه عوارض و خدمات سال ٢٤توجه به مراتب فوق، ماده 

 تعرفه عوارض، بهاي ٢٦ و ماده ١٣٩٦عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي سال 
 شهرداري گرمسار که تحت عنوان عوارض حاصل ١٣٩٧خدمات و ساير درآمدهاي سال 

اي اسالمي شهر گرمسار رسيده، خـالف قانون و سازي به تصويب شور از خدمات آماده
 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خـارج از حـدود اختيار است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 قانون شهرداري، در صورت عدم احداث ١٠٠ ماده ٥بر اساس تبصره : ج ـ اوالً
يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن، کميسيون موضوع اين پارکينگ و 

تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ  ماده مي
اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر  جريمه

د، صادر نمايد و شهرداري نيز مکلف به اخذ مترمربع فضاي از بين رفته پارکينگ باش
بر اساس آراي متعدد هيأت : ثانياً. جريمه تعيين شده و صدور برگ پايانکار ساختمان است

 و ١٦/٢/١٣٩٢ـ ١٠٠ الي ٩٧هاي شماره  عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه
ن پارکينگ  اين هيأت، وضع عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمي١٤/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣

توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال 
 شوراي اسالمي شهر گرمسار ٢٨ صورتجلسه شماره ٨بنابه مراتب فوق، بند . شده است

که متضمن تعيين هزينه احداث ) ١٠/٩/١٣٩٧ـ١٠٧٥ابالغي به موجب نامه شماره (
 ماده ١ون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند پارکينگ عمومي است، خالف قان

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

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

 
  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣٢٦٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از 

قسمتي از تبصره ذيل بند «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٣
 شوراي اسالمي شهر شاهرود درخصوص ١٣٩٥از تعرفه عوارض مازاد تراكم سال ) د(

جهت »  . شدبرقراري عوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل كاربري از تاريخ تصويب ابطال
  . گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٩٠٣٢٦٥: رونده پ     شماره2323 :ماره دادنامهش    ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

   عليرضا اميري آقاي:یشاک
از تعرفه عوارض ) د( ابطال قسمتي از تبصره ذيل بند :موضوع شکایت و خواسته

 شوراي اسالمي شهر شاهرود در خصوص برقراري عوارض ارزش ١٣٩٥مازاد تراکم سال 
  افزوده ناشي از تبديل کاربري

از ) د( شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از تبصره ذيل بند :گردش کار
 شوراي اسالمي شهر شاهرود را خواستار شده و در ١٣٩٥فه عوارض مازاد تراکم سال تعر

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
اعتراض به مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهرود راجع به عوارض ارزش افزوده ناشي " 

از درخواست تغيير کاربري شوراي اسالمي شهر شاهرود در خصوص تصويب عوارض 
 براي تغيير کاربري مبادرت به وضع عواض نموده و شهرداري شاهرود ١٣٩٥سال محلي 

 ١٣٩٥ دفترچه عوارض سال ٤٨و صفحه ) د(نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور که در بند 
اخذ اين گونه عوارض تصريح نموده که اين مصوبه به قرار زير است عوارض ارزش افزوده 

ني در کاربريهاي مسکوني و ساير کاربريها و تجاري ناشي از درخواست تغيير کاربري مسکو
بعد از تأييد کميسيون ) د(با توجه به تبصره ذيل بند (ستاره دار پس از احراز شرايط 

به ازاي هر مترمربع به ترتيب هفت و هشت برابر قيمت عوارض مازاد تراکم ) ٥ماده
 بود که هيأت عمومي مسکوني پرداخت و از مزاياي طرح تجاري شهري برخوردار خواهند

ديوان عدالت اداري در آراء متعددي مـوضوع مورد استفاده توسط شـوراي اسالمي شهر 
شاهرود جهت وضع و تعيين عـوارض تغيير کاربري را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده 

ليکن عليرغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي و اعالم مستقيم آن توسط ديوان . است
شخاص به آن شوراي شهر تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور يا و ا

نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم آورده 
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هاي  باشد، دادنامه حال همان گونه که آن مقام مستحضرند اين آراء به شرح ذيل مي
  .٢٤/٤/١٣٩٩ ـ ٥٧٦ و ٢/٢/١٣٩١ـ ٤، ٢٤/١٢/١٣٩٥ ـ ١٤٤٥، ٢٥/٣/١٣٩٤ـ ٣٥٠شماره 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ضمناً وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 
 با اصالحات بعدي تعيين ١/٣/١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 صالحيت شوراي شده است و در اين ماده قانوني اخذ عوارض تغيير کاربري اراضي در
بيني نشده است با توجه به مراتب مذکور شوراي اسالمي شهر شاهرود  اسالمي شهر پيش

تواند در اين خصوص مبادرت  که صالحيتي براي تغيير کاربري ندارد به طريق  اولي نمي
به وضع قاعده و اخذ عوارض نمايد با عنايت به  مراتب فوق به منظور پيشگيري از ادامه 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢و اخذ وجوه غيرقانوني نظر به ماده اين امر 
اي در هيأت عمومي  چنانچه مصوبه«دارد   که مقرر مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

هرگاه مراجع . ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
ي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عموم

 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع ٨٣خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 
را از آن مقام دارم بنا به  مراتب و نظر به » نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي تصويب

ناشي از اينکه مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده 
درخواست تغيير کاربري با قانون و حدود اختيارات شوراها مغايرت دارد وضع عوارض 
توسط شوراي اسالمي شهر شاهرود در تجويز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از 
درخواست تغيير کاربري خالف قانون و خـارج از حدود اختيارات آن شورا است با توجه به 

الذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت   اراي فوقاينکه در تصويب تعرفه مفاد
 قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢ و ٨٨، ماده ١٢ ماده ١ بند ١٣نشده مستنداً به مواد 

 استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري ١٣٩٢
  ." شاهرود از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم

  :مقرره مورد شکايت به شرح زير است  متن 
د ـ متقاضيان احداث تجاري در کاربريهاي مسکوني و ساير کاربريها موظفند پس   " 

از احراز شرايط به ازاي هر مترمربع به ترتيب هفت و هشت برابر قيمت عوارض مازاد 
 است تراکم مسکوني پرداخت و از مزاياي طرح تجاري شهري برخوردار خواهند بود بديهي

  .الذکر براي متقاضيان اعمال خواهد شد در صورت نياز به مازاد تراکم، بند فوق
 تبصره ـ شهرداري مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضيان تبديل کاربري 

، فرم تعهدنامه تنظيم و سفته يا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ٥به کميسيون ماده 
  . " تبديل کاربري از متقاضي اخذ نمايدارزش افزوده اراضي و امالک، ناشي از 

رغم ابالغ دادخواست  و ضمائم آن به شوراي اسالمي شهر شاهرود، تا زمان     علي
  .رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن شورا واصل نشده است

 قانون تشکيالت و آيين ٩٢رغم درخواست شاکي مبني بر اعمال مقررات ماده    علي
 ٨٤رسي ديوان عدالت اداري و پذيرفته نشدن اين درخواست، پرونده در اجراي ماده داد

قانون مذکور به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين 
از تعرفه عوارض مازاد تراکم ) د( بند ١١/٧/١٤٠٠ـ ٨٨٢هيأت به موجب دادنامه شماره 

د به استثناء قسمتي از تبصره ذيل آن را قابل  شوراي اسالمي شهر شاهرو١٣٩٥سال 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از . ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
وارض مازاد از تعرفه ع) د( رسيدگي به درخواست ابطال قسمتي از تبصره ذيل بند 

 شوراي اسالمي شهرشاهرود در خصوص برقراري عوارض ارزش افزوده ١٣٩٥تراکم سال 
  .ناشي از تبديل کاربري در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت

 به رياست معاون قضايي ١١/٨/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور 

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

  
   هیأت عمومیرأي

هرچند بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 
 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از ٨/٣/١٣٩٧ـ ٣٨١ الي ٣٦٧شماره 

هاي توسعه شهري و تغيير کاربري توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و  طرح
 قانون تأسيس شوراي ٥خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لکن طبق ماده 

 تغييرات هاي تفصيلي شهري و عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح
شود و تعيين عوارض ارزش  آنها در هر استان توسط کميسيون موضوع آن ماده انجام مي

 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ٥افزوده براي امالک يا اراضي قبل از طرح در کميسيون ماده 
بنا به مراتب فوق، مصوبه . ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است

 ١٣٩٥ارض ارزش افزوده ناشي از تبديل کاربري از تعرفه عوارض محلي سال برقراري عو
شهر شاهرود که به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١اختيار است و مستند به بند 
  .شود  تاريخ تصويب ابطال مي از١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

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

 
  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                        ٠٠٠٠٠٣٨ شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  تصويب«:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٤
صوص محاسبه ماليات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از  هيأت وزيران درخ٩/١٠/١٣٧١

بيني شده به منظور حل و فصل اختالفات موجود ابطال  كشور براساس مأخذ محاسبه ارز پيش
   .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .شد

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

  ٠٠٠٠٠٣٨: رونده پ     شماره2324 :ماره دادنامهش    ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک
هــ ٥٦٦٤٨ت/١٤٢١٧٦نامه شماره   ابطال تصويب:موضوع شکایت و خواسته

   هيأت وزيران٥/١٢/١٣٩٩
 ـ هـ٥٦٦٤٨ت/١٤٢١٧٦نامه شماره  ب دادخواستي ابطال تصويب شاکي به موج:گردش کار

  : هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٥/١٢/١٣٩٩
همان گونه که استحضار داريد اصل براخذ ماليات است و مستثنيات مستفاد از " 

ين عدالت مالياتي اقتضاء يابد، بنابرا  قانون اساسي بر اساس قانون تصريح مي٥١اصل 
نمايد مبناي عادالنه مالياتي بر ماخذ درآمد از جمله حقوق کارکنان دولت احتساب  مي

بايست به نحوي باشد که اصل اخذ ماليات  لذا عمل دولت در قالب وضع مقرره نمي. گردد
که را متوقف و يا واجد تبعيض ناروا در محاسبه و پرداخت آن گردد مگر در مستثنائاتي 

با توجه به مقدمه فوق هيأت وزيران طي مقرره . اند صراحتاً در قوانين تصريح عنوان يافته
 قانون مديريت خدمات کشوري، ٦٨ ماده ٨با توجه به بند «: موضوع شکايت چنين وضع کرد

 شماره هاي نامه العاده اشتغال خارج از کشور و مأمورين ثابت موضوع تصويب مبالغ ريالي فوق
 و اصالحات ١٦/١٠/١٣٩٤هـ ـ ٥٠٩٨٠ت/١٣٤٨٢١ و ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠

بعدي آن در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس محاسبه 
 به منظور ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره   تصويب٣بيني شده در ماده  ارز پيش

  » .باشد حل و فصل اختالفات موجود مالک مي
فراز پاياني اين مقرره معطوف به حل و فصل اختالفات در مبناي محاسبه ماليات :  اوالً

 قانون مالياتهاي مستقيم، مرجع رسيدگي به کليه اختالفات ٢٤٤است لذا توجه به ماده 
بيني شده، هيأت  مالياتي جزء در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش

از اين رو با توجه به اينکه مقنن در خصوص حل و فصل . حل اختالف مالياتي است
اختالفات مالياتي مرجع قانوني تعيين کرده است لذا هيأت وزيران در اين خصوص فاقد 

  .باشد سمت قانوني بوده و وضع مقرره ياد شده خارج از حدود اختيارات و تکاليف آن مي
وران ثابت خارج کشور را طرف شکايت محاسبه ماليات بر درآمد حقوق مأم: ثانياً

هــ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره   تصويب٣بيني شده در ماده  براساس محاسبه ارز پيش
با توجه به اين ماده مشخص است که ماخذ محاسبه نرخ .  تعيين کرده است٩/١٠/١٣٧١

 تعيين ٢٨/١٢/١٣٧٠ارز به منظور تعيين ماليات، نرخ برابري ارزهاي خارجي در تاريخ 
 ٦ به طور رسمي ١٣٧٠نکته جالب در ماخذ نرخ ارز به ويژه دالر در سال شده است و 

 تومان و در بازار آزاد ١٤٥ به طور رسمي ١٣٧١ تومان و در سال ١٤٢تومان و بازار آزاد 
 دالر ٤٠٠٠ تومان بوده است به عبارتي اگر مأمور ثابت خارج از کشور حداقل ماهانه ١٤٩

 است ١٣٧١ ترين محاسبه که نرخ بازار آزاد سال حقوق دريافت دارد در سخت گيرانه
بايست قرار گيرد   هزار تومان شده که مبناي محاسبه ماليات مي٦٠٠حدود )  تومان١٤٩(

 ماه ١٢براي مجموع ) ١٣٩٩(و چون معافيت مالياتي حقوق کارکنان دولت در سال جاري 
است عمالً با احتساب بيني شده  پيش)  ميليون ريال ماهانه٣٠( ميليون ريال ٣٦٠مبلغ 

نامه موضوع شکايت، مأمورين ثابت خارج از کشور معاف از ماليات خواهند  مندرج در تصويب
) ترين نرخ گيرانه مفروض بر سهل(بود در حالي که اگر چنانچه دالر بر مبناي نرخ ارز مرجع 
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 ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٦٨  دالر مساوي٤٠٠٠ ريال محاسبه شود، ضرب در ٤٢٠٠٠يعني 
 ريال، مشابه ساير ٠٠٠/٠٠٠/١٣٨ ميليون ريال مساوي با ٣٠هد شد که کسر از خوا

 ٦همچنيـن توجـه بـه حذف بند . بايست مـورد احتساب مالياتي قرار گيرد کارمنـدان مي
دهنده عدم   در اصالحات بعدي نشان١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩١ماده 

اتي مأموران ثابت خارج از کشور دارد، که عليهذا هاي مالي اعتقاد مقنن به اعطاي معافيت
عنه از  نمايد که طرف شکايت عمالً اين دسته از مأموران را طي مقرره معترض مشخص مي

اين موضوع عالوه بر مغايرت با اصل اخذ ماليات، تبعيض ناروا . ماليات معاف نموده است
مأمورين دولتي شاغل در داخل  قانون اساسي نيز در مقايسه با ساير ٣ اصل ٩موضوع بند 
 قانون ٦ماده ) الف(که اين نحوه محاسبه مخالف مفهوم و منطوق بند . باشد کشور مي

برنامه ششم توسعه نيز خواهد بود چرا که عمالً هيچ تناسبي ميان احتساب ماليات 
کارکنان دولت در قياس با مأموران ثابت خارج کشور وفق اين مقرره وجود نخواهد داشت 

  ." ز اين رو ابطال آن را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارما
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و " 
ي و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت حقوقي رئيس جمهور ـ سازمان ادار

  استخدامي کشورـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
 ـ ١٣٣٩٤٨/٣٩١٨٨ به پيشنهاد شماره ٣/١٢/١٣٩٩ هيأت وزيران در جلسه 

 قانون اساسي ١٣٩ و ١٣٨ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصول ١٩/١١/١٣٩٩
 قانون مديريت خدمات ٦٨ ماده ٨ه بند با توجه ب. جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد

العاده اشتغال خارج از کشور و مأمورين ثابت موضوع  کشوري، مبالغ ريالي فوق
هـ ـ ٥٠٩٨٠ت/١٣٤٨٢١ و شماره ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠هاي شماره  نامه تصويب

 و اصالحات بعدي آن در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج ١٦/١٠/١٣٩٤
 نامه شماره  تصويب٣بيني شده در ماده  از کشور بر اساس ماخذ محاسبه ارز پيش

ـ .باشد  به منظور حل و فصل اختالفات موجود مالک مي٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠
  " معاون اول رئيس جمهور 

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت، به موجب اليحه 
  : توضيح داده است که١٣/٤/١٤٠٠ـ٣٩٧٤٤شمـاره 

نامه مورد شکايت، ناظر به اختالفات مالياتي  شاکي با تصور اينکه موضوع تصويب  " 
 قانون مالياتهاي مستقيم است، صالحيت هيأت  وزيران در تصويب اين ٢٤٤موضوع ماده 

يت اين در حالي است که اختالفي که در متن مصوبه مورد شکا. مصوبه را زير سوال برده است
هاي اجرايي ذيربط در قابليت استناد تفسير  به آن اشاره شده، ناظر به اختالف برداشت دستگاه

 هيأت وزيران ٩/١٠/١٣٧١ هـ ـ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره   تصويب٣و نحوه اجراي مفاد ماده 
بوده و به ) مأموران ثابت(العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت  در خصوص فوق

هاي اجرايي زير مجموعه دولت است که  مابين دستگاه  اختالفي حکمي فيبيان ديگر،
 قانون اساسي خواهد بود ١٣٤بديهي است حل و فصل آن بر اساس ترتيبات مقرر در اصل 

مابين مؤدي و  و آنچنان که شاکي اين اختالف را توصيف نموده، اختالفي مالياتي في
 مصوبه مورد شکايت در چارچوب بنابراين تصويب. سازمان امور مالياتي نيست

هاي عام و  گونه خروجي از دايره صالحيت هاي قانوني هيأت وزيران بوده و هيچ صالحيت
  .خاص هيأت وزيران در تصويب آن صورت نپذيرفته است

 هـ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  گونه که در بند پيشين بيان گرديد، به موجب تصويب همان
به ) ماموران ثابت(لعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ا نامه فوق  آيين٩/١٠/١٣٧١ـ 

نامه و همچنين تبصره الحاقي به   اين آيين٣در ماده . تصويب هيأت  وزيران رسيده است
 نحوه محاسبه ٢١/٤/١٣٨٤هــ ٣١٤٢٧ت/٢٣٧٨١نامه شماره  اين ماده به موجب تصويب

 ماده ٨از آنجا که در بند . العاده اشتغال خارج از کشور تعيين گرديده است و پرداخت فوق
العاده اشتغال خارج از   به پرداخت فوق١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٦

  هيأت عمومي٣/٧/١٣٩٧ـ١٥٥٣کشور تصريح گرديده و همچنين در دادنامه شماره 
العاده اشتغال  نامه فوق نيز به آيين) ٩٧/٢٠٠٢موضوع شماره پرونده (ديوان عدالت اداري 

 و تبصره الحاقي آن استناد شده است، ٣خارج از کشور مستخدمان دولت و به ويژه ماده 
نامه ياد شده کماکان داراي تأييدات و پشتوانه قانوني و قضايي به شماررفته و  بنابراين آيين

نامه  بر همين اساس هيأت و زيران در تصويب.  داراي اعتبار و قابليت استناد استدر نتيجه
حل و فصل اختالفات «مورد شکايت بدون اينکه حکم جديدي مقرر نمايد، صرفاً از باب 

العاده اشتغال  نامه فوق  آيين٣هاي اجرايي، حکم مندرج در ماده  ميان دستگاه» موجود
الک و معيار عمل اعالم نموده و در نتيجه ادعاي مغايرت آن با خارج از کشور را  معتبر و م

  .قوانين مورد ادعا فاقد مبنا و نامعتبر است
نامه مورد شکايت در چارچوب   نظر به مراتب فوق و با توجه به اينکه تصويب

 قانون ١٣٤اصل (هاي دولتي  اختيارات عام قانوني ناظر به حل و فصل اختالف دستگاه

تواند از مصاديق  صويب هيأت وزيران رسيده و در نتيجه تصويب آن نميبه ت) اساسي
تصويب مصوبات خارج از صالحيت و يا مغاير با قانون به شمار رود، اتخاذ تصميم شايسته 

  . " داير بر رد شکايت مطروحه مورد تقاضاست
 به رياست معاون قضايي ١١/٨/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

يوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و د
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
  

   هیأت عمومیرأي
ي ايران، موارد معافيت و  قانون اساسي جمهوري اسالم٥١بر اساس اصل : اوالً

شود و در قوانين برنامه پنجساله  بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ٦ماده ) الف(توسعه از جمله در بند 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت 
 ماده ٨بند : ثانياً. ي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع اعالم شده استماليات
، صرفاً راجع به اصل پرداخت ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ٦٨
العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط پرداخت تعيين شده توسط سازمان  فوق

محاسبه و پرداخت ماليات حکمي  ص نحوهريزي کشور است و در خصو مديريت و برنامه
ضوابط مربوط به شمول، معافيت، نحوه محاسبه، نرخ و غيره در مورد ماليات : ثالثاً. ندارد

بيان ) ماليات بر درآمد حقوق(بر حقوق، به موجب فصل سوم از قانون مالياتهاي مستقيم 
قانون مزبور به  ٨٥شده است و نرخ ماليات بر حقوق عالوه بر حکم کلي آن در ماده 

شود و در مقررات   قانون ياد شده همه ساله در بودجه سنواتي مشخص مي٨٤موجب ماده 
 قانون مديريت خدمات ٦٨ ماده ٨مزبور از حيث تسعير مبالغ ارزي پرداختي از بابت بند 

بنا به مراتب فوق و با عنايت به . کشوري، براي پرداخت ماليات امتيازي لحاظ نشده است
نامه مورد اعتراض، در راستاي حل و فصل اختالفات موجود، مالکي  در تصويباينکه 

تعيين شده است که تعيين آن به دليل دخالت در روند رسيدگي هيأتهاي حل اختالف 
 قانون مالياتهاي مستقيم است و با لحاظ اين امر که تسعير ارز ٢٤٤مالياتي مغاير با ماده 

 و ٩/١٠/١٣٧١ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  تصويببيني شده در  پرداختي به نرخ پيش
با همان (درج معادل ريالي اين تسعير در احکام کارگزيني براي محاسبه ماليات حقوق 

سازي و تقويم  نوعي ترجيح مالياتي است که به دليل حاکميت اصل تسعير و معادل) نرخ
 ٥٦٦٤٨ت/١٤٢١٧٦ماره نامه ش به نرخ زمان تعلق ماليات، مبناي قانوني ندارد، لذا تصويب

 ١ هيأت وزيران خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ٥/١٢/١٣٩٩ـ 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

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

 
  ٢٩/٨/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣١٠٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

   محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل رئیس هیأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

ـ  ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩نامه شماره «:  با موضوع١١/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٥
معاونت حقوقي (هاي اجرايي  ريزي حقوقي دستگاه  معاون هماهنگي و برنامه٨/١١/١٣٩٩

جهت درج در روزنامه »  .با موضوع تعيين حداقل مزد كارگران ابطال شد) وررئيس جمه
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٩٠٣١٠٩: رونده پ     شماره2325 :ماره دادنامهش    ١١/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:یمرجع رسیدگ

   آقاي مهدي کريمي:یشاک
 ٨/١١/١٣٩٩ مورخ ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩ ابطال نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

  )معاونت حقوقي رئيس جمهور(هاي اجرايي ريزي حقوقي دستگاه معاون هماهنگي و برنامه
هاي  ه به شماره شاکي به موجب دادخواست و لوايح تکميلي ديگر ک:     گردش کار

 ثبت دفتر ٢٥/١/١٤٠٠ مورخ ٦ـ٣١٠٩ـ٩٩ و ١٠/١٢/١٣٩٩ مورخ ٢ و ٣ـ٣١٠٩ـ٩٩
هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده است ابطال نامه شماره 

هاي  ريزي حقوقي دستگاه  معاون هماهنگي و برنامه٨/١١/١٣٩٩ مورخ ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩
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را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور ) معاونت حقوقي رئيس جمهور(اجرايي
  :خالصه اعالم کرده است که

رساند بنا به داليل مشروحه ذيل صدور بخشنامه شماره  به استحضار مي  " 
معاون هماهنگي ( مصوب معاونت حقوقي رئيس جمهور ٨/١١/١٣٩٩ـ ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩
اختيارات و صالحيت معاونت خارج از حدود ) هاي اجرايي ريزي حقوقي دستگاه و برنامه

 قانـون ٨٨ و ٨٠، ١٣، مواد ١٢ ماده ١مذکور بوده و مغاير با قانون است، لذا به استناد بند 
تشکيالت و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري با تقديم اين دادخـواست، ابطال بخشنامه 

شايان . ندممـورد شکايت را اززمان تصويب از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضام
الذکر موجبات انتقادات گسترده و شديد را  ذکر است با توجه به اينکه صدور بخشنامه فوق

در بين جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و 
نامه اداره جلسات هيأت عمومي و   آيين١١صالحديد دستور فرماييد، مستند به ماده 

 ٥/١١/١٣٩٣ـ ١٠٠/٦٦٧٥٨/٩٠٠٠ي ديوان عدالت اداري به شماره هيأتهاي تخصص
 . مصوب رياست قوه قضاييه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسيدگي فرمايند

 بخشنامه مورد شکايت، در مقام تفسير و تحديد موادي از قانون کار ـ از جمله 
ر و شرايط اساسي انعقاد در باب تعريف قرارداد کا(مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار 

ـ برآمده است و اساساً ) در باب تعيين مزد( قانون کار ٤١و ماده ) آن و خاتمه قرارداد کار
. با مراد اصلي مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمايت از کارگران در تعارض است

ن  قانون کار و رأي هيأت عمومي ديوا١٦٤ و ١٥٧، ٤١ قانون اساسي، ماده ٧٣طبق اصل 
، تنها مرجع قانوني مجاز براي تعيين مزد، شوراي عالي ١٧/٤/١٣٨٦ـ٢٥٩عدالت به شماره 

کار و تنها مرجع قانوني مجاز براي رسيدگي به هر گونه اختالفات ناشي از اجراي قانون 
ـ از جمله رسيدگي ماهوي و شکلي به موضوع انواع قراردادهاي کلي و احراز تسويه   کار

فراز . باشند قانون کار مي١٥٧ارگرـ مراجع حل اختالف موضوع ماده حساب کارفرما با ک
و سازمان تأمين ) هاي اجراييدستگاه(هاي مرتبط پاياني بخشنامه يادشده، سازمان

يعني (جمهور از قانون کار اجتماعي را ملزم به اقدام بر اساس تفسير معاونت حقوقي رئيس
 مراتب فوق، بخشنامه مورد شکايت، عالوه بر بنا به. نموده است) بخشنامه مورد شکايت

الشمول، اصل استقالل و صالحيت ذاتي شوراي عالي وضع قواعد آمره و ايجاد حکم عام
ماده » ز«و » الف«به موجب بندهاي . کار و مراجع حل اختالف را نيز نقض نموده است

و اتخاذ تصميم در هاي اجرايي قانون مرقوم نامه قانون تأمين اجتماعي، تصويب آيين١٩
ساير امور، در حيطه وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي قرارداد؛ لذا 
فراز پاياني بخشنامه مورد شکايت که سازمان تأمين اجتماعي را موظف نموده تا بر اساس 

ارات افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي را اصالح نمايد، خارج از شرح وظايف و اختيآن، نرم
 .باشد قانون تأمين اجتماعي مي١٩ماده » ز«و » الف«معاونت مذکوربوده و مغاير بندهاي 

اعالم ) ١٣٧٢؍٨؍٥مورخ  (٥٤٦٢، طي نامه شماره ١٣٤شوراي نگهبان در تفسير اصل 
کند که در هر يک از موارد اختالف، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است والغير؛ مي

هاي متشکل از برخي از امور مربوط به وظايف دولت به کميسيونمگر در واگذاري تصويب 
 و تفسير آن نيز ١٣٤بنابراين بخشنامه مورد شکايت، با اصل ). ١٣٨طبق اصل (چند وزير 

  . " مغايرت دارد
  : متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

 جناب آقاي ساالري ـ مدير عامل محترم سازمان تأمين اجتماعي«" 
ـ دبير محترم کميته ماده جناب آق   هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه١٣اي شافعي 

 در خصوص ١٢/٨/١٣٩٩ مورخ ٩٠٩٣٠/٣٣٤٨٩با سالم و احترام؛ پيرو نامه شماره 
بررسي مشکالت کارفرمايان در انعقاد قرارداد جديد با کارگران با رعايت حداقل مزد «

  :نمايد ، اعالم مي» و بدون افزايش دستمزدشده در مصوبه شوراي عالي کار تعيين
 قانون کار و تبصره آن، شوراي عالي کار موظف است هر سال با ٤١مطابق ماده 

لحاظ معيارهاي قانوني ميزان حداقل مزد کارگران را تعيين نمايد و کارفرمايان نيز 
از حداقل مزد مصوب ) متناسب با ساعات کار وي(مکلف هستند به هيچ کارگري 

بر اساس مفاد اين ماده، کارفرمايان در انعقاد و . وراي مذکور، کمتر پرداخت نکنندش
اي غيرمستقيم در غالب حاالت انحالل رابطه کاري به رعايت  ادامه قراردادها به گونه

آخرين حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار موظف هستند ولي اين امر با 
قراردادهاي کار مدت موقت، با . مالزمه نداردافزايش دستمزد همه سطوح مزدي، 

يابند و قرارداد احتمالي سال بعد،  انقضاء مدت و تصفيه حساب کارگر، خاتمه مي
در اين فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر . شود قرارداد در سال جديد محسوب مي

شده براي  ربط از جمله رعايت حداقل دستمزد تعيين با رعايت قوانين و مقررات ذي
با وجود اين در مواردي که کارفرما بدون تصفيه . آن سال و پايه سنواتي، صحيح است

دهد، قرارداد منعقده در  حسابقرارداد پيشين، رابطه قراردادي خود با کارگر را ادامه مي
سال جديد، به منزله تمديد قرارداد پيشين بوده و اعمال افزايش دستمزد ساير سطوح 

  .ده توسط شوراي عالي کار نيز الزامي استش مزدي، تعيين
هاي مرتبط تدابير الزم براي اعمال تغييرات  بنا به مراتب فوق، الزم است، سازمان

. ريزي و اعمال نمايند قانوني در وضعيت و مزد کارگران در سال تازه را بر اين اساس برنامه
ت به اصالح نرم افزار روشن است سازمان تأمين اجتماعي نيز بايد در همين راستا نسب

ريزي حقوقي  ـ معاون هماهنگي و برنامه.»محاسباتي حق بيمه سنواتي، اقدام نمايد
  ) " معاونت حقوقي رئيس جمهور(دستگاههاي اجرايي 

ها و دفاع از مصوبات  نامه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب
 به طور ٢٥/١/١٤٠٠ـ٧٠٦٥جب اليحه شماره به مو) معاونت حقوقي رئيس جمهور(دولت 

  :خالصه توضيح داده است که
متن مورد شکايت، صرفاً يک نظريه مشورتي در پاسخ به استعالم کميته : ايراد شکلي" 

هاي توسعه کشور براي سازمان تأمين اجتماعي در جهت  قانون احکام دائمي برنامه١٢ماده 
  .باشدي بوده و به هيچ عنوان بخشنامه نميافزار محاسبه حق بيمه سنواتاصالح نرم

  :دفاعيات ماهوي
ـ نظريه مورد شکايت، به تفسير و تحديد قانون نپرداخته است؛ بلکه اين معاونت ١

در راستاي وظيفه خود داير بر تبيين مفهوم قوانين، رفع اختالف و ايجاد زمينه براي به 
ـ با اشاره و   ير آنها در قوه مجريهوجود آمدن وحدت رويه در خصوص اجراي قوانين و تفس

عالوه بر اين، طبق نظريه شوراي نگهبان .  قانون کارـ اقدام کرده است٤١استناد به ماده 
، برداشت مجريان از قانون تا پيش از تفسير توسط ١٠/٣/١٣٧٦ ـ ٥٨٣/٢١/٧٦به شماره 

  .مجلس، مالک عمل و مناط اعتبار خواهد بود
ها و سازمان به اجراي تفسير معاونت از قانون زام دستگاهـ ادعاي شاکي در مورد ال٢

نظريه مورد شکايت، با مالحظه تمامي قواعد آمره قانون کار  چرا که. باشدکار صحيح نمي
هاي مستقر در اجراي قانون مذکور و همچنين با رويکرد الزام سازمان تأمين و رويه

هاي تي حق بيمه متناسب با واقعيتاجتماعي به اجراي قانون کار و اعمال ميزان درياف
. هاي نادرست اداري، صادر شده استقانوني روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شيوه

نظريه مورد شکايت، صرفاً در مقام داللت سازمان تأمين اجتماعي براي بهبود چگونگي 
ان مذکور مديريت مربوط به دريافت و پرداخت حق بيمه از کارفرمايان و رابطه با سازم

بوده و هيچ ارتباطي با دستمزد کارگران و مدت قراردادهاي آنان ندارد و نقض حيطه 
نظر به مراتب فوق و نظر به . تصميمات و قوانين و مقررات شوراي عالي کار را نکرده است

اينکه شکايت مطروحه دربردارنده جهات و مباني معتبري که مثبت مغايرت نظريه مزبور 
ي کشور باشد، نيست و در عين حال دربردارنده حکمي جديد درخصوص با قوانين جار

باشد و بيشتر مبتني بر برداشتهاي شخصي شاکي از قوانين  اجراي قوانين ياد شده نيز نمي
  . " و مقررات است، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شکايت مطروحه مورد تقاضاست

 به رياست معاون قضايي ١١/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به 

  .شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

   هیأت عمومیرأي
 ٨/١١/١٣٩٩ـ ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩که بر اساس قسمت پاياني نامه شماره با توجه به اين

هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور،  ريزي حقوقي دستگاه معاون هماهنگي و برنامه
ريزي و اعمال تدابير  سازمانهاي مرتبط با موضوع تعيين حداقل مزد کارگران موظف به برنامه

يت و مزد کارگران در سال جديد شده و سازمان الزم براي اجراي تغييرات قانوني در وضع
تأمين اجتماعي نيز مکلف به اصالح نرم افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي شده است و با 

ه اينکه معاون هماهنگي و برنامه حقوقي  هاي اجرايي معاونت ريزي حقوقي دستگاه عنايت ـب
کاليف صالحيت و شايستگي رئيس جمهور به منظور ايجاد تکاليف فوق براي مخاطبين اين ت

 معاون هماهنگي و ٨/١١/١٣٩٩ـ ١٢٨٥٧٣/٣٣٤٨٩ندارد، بنابراين صدور نامه شماره 
هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور، فارغ از ماهيت آن که  ريزي حقوقي دستگاه برنامه

 ١ بند مورد ارزيابي قضايي نگرفته، خارج از حدود اختيار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 

  يي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين     معاون قضا                                            
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  ٦/٩/١٤٠٠                                                                           ٩٩٠٢٥٥٤شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 عدالت اداري به شماره دادنامه نسخه از رأي هيأت عمومي ديوانيك 

 ضابطه ٢ـ١٣ابطال بند «:  با موضوع١٦/٦/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٤٩٥
 در روزنامه رسمي به پيوست جهت درج» ١٣٩٥ها مصوب سال  تأسيس و اداره داروخانه

  . گردد ارسال مي
ـ    ردف يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٢٥٥٤: رونده پ    شماره1495 :ماره دادنامهش      ١٦/٦/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي مصطفي اسکندري:یشاک

ها   ضابطه تأسيس و اداره داروخانه٢ـ ١٣ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
  ١٣٩٥مصوب سال 

 ضابطه ٢ـ ١٣خواست و اليحه تکميلي ابطال بند  شاکي به موجب داد:گردش کار
 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته ١٣٩٥ها مصوب سال   تأسيس و اداره داروخانه

  :به طور خالصه اعالم کرده است که
هاي مذکور براي داروسازان شاغل مشروط به  بند مورد اعتراض، صدور پروانه" 

هاي داروسازان و بارگذاري آن قراردادها در سامانه  ممهور نمودن قرارداد کار در انجمن
نمايد و در اين بين انجمن داروسازان گلستان براي اين کار مبلغي  ها مي صدور پروانه

به . شوند به عضويت اجباري انجمن هم درآيند دريافت نمايد و داروسازان مجبور مي
. ها اجبار نمود در انجمنتوان به عضويت   قانون اساسي هيچ فردي را نمي٢٦موجب اصل 

هاي سياسي منابع مالي   قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه١٤همچنين به موجب ماده 
 قانون اجراي ٧ ماده ٤ضمناً وفق تبصره . احزاب بايد از طريق قانون تأمين و هزينه شود

 کننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتي  قانون اساسي مرجع صادر٤٤هاي کلي اصل  سياست
رساني   اي بيش از آنچه در پايگاه اطالع با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدرک با هزينه

   ".ابطال از زمان تصويب درخواست شده است. تصريح شده از متقاضي دريافت کند
  :متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است

  ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها:  عنوان" 
  ٢٥/٧/١٣٩٥: تاريخ شروع اجراء                    DMNA- PHM-002: شماره

  ٢٥/٧/١٣٩٩:             تاريخ اعتبار                            ٠٢: شماره بازنگري
  :ـ مدارک الزم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه١٣ماده

........    

........    
   " .س قانون کار ممهور به مهر انجمن ثبت قرارداد خريد خدمتي در سامانه بر اساـ١٣ـ٢

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دفتر بازرسي، رسيدگي به شکايات و امور 
، نامه ٢٦/٢/١٤٠٠د ـ /٢٤٧٦/٦٦١حقوقي سازمان غذا و دارو به موجب اليحه شماره 

سازمان ( مديرکل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر ٥/٨/١٣٩٥ ـ ١٢٢١٦١/٦٦٥شماره 
  :را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است) و داروغذا 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر "
  کشور

  ابالغ ضوابط تأسيس و اداره امور داروخانه ها: موضوع
  سالم عليکم

  و٥/١٢/١٣٩٣ ـ ١٤٧٤٥٣/٦٦٥شماره » ها نامه تاسيس و اداره داروخانه آيين«به استناد 
هاي علوم پزشکي  پيرو اصالحات و پيشنهادات اعالم شده معاونت غذا و داروي دانشگاه
 امور مربوط به ٢٠کشور و انجمن داروسازان ايران و تصويب کميسيون قانوني ماده 

 ـ ٦٠٤٠٥/٦٦٥کننده دارو بر روي ضابطه ابالغي به شماره  هاي توزيع ها و شرکت داروخانه
 ماده که به تصويب ٢٦ فصل و ٥در » ها ضوابط تأسيس و اداره داروخانه«، ٤/٥/١٣٩٤

گردد و از تاريخ ابالغ  معاون وزير و رئيس سـازمان غذا و دارو رسيده است ابالغ مي
هاي قبلي از درجه اعتبار ساقط  ها و بخشنامه االجرا بوده و کليه ضـوابط، دستورالعمل الزم
ست که اجراي کليه فرايندهاي اين ضابطه از طريق سامانه مديريت الزم به يادآوري ا. باشد مي

   " .باشد  الزامي ميWWW.PHARMACY.FDA.GOV.IRها به آدرسي  امور داروخانه
 به رياست معاون قضايي ١٦/٦/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ن عدالت اداري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوا

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

  
   هیأت عمومیرأي

احزاب، انجمنهاي سياسي و «: قانون اساسيبه موجب اصل بيست و ششم   :اوالً
يني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي د

استقالل، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي ايران را نقض 
يا به شرکت در يکي از آنها مجبور   توان از شرکت در آنها منع کرد هيچکس را نمي. نکنند

 کلّي اصل چهل و چهارم قانون اجراي سياستهاي ٧ ماده ٣براساس تبصره : ثانياً  ».ساخت
که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد ) ١/٤/١٣٩٣اصالحي مصوب  (قانون اساسي

فند نوع،  موظّ،کنند يه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر ميکلّ«: اعتراض بوده است
کنند را به همراه مباني قانوني  شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي که صادر مي

بوطه ظرف مدت يک ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و به هيأت مقررات زدايي و مر
تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 

 مصوب قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران ٤مطابق ماده : ثالثاً» ...کنند
   و دکتراي و متخصصين  داروساز  دکتر  ، ، دندانپزشک  پزشک  ايراني  اتباع کلّيه«: ١٣٨٣سال 
دار   پروانه هاي  و ليسانسيه  طبي تشخيص)   يا متخصص اي حرفه (  آزمايشگاهي علوم
و در نتيجه »  باشند توانند عضو سازمان  مي  پرستاران  استثناء گروه به پزشکي   گروه

باشند و   تحت ضوابط و نظارتهاي آنداروسازان مخيرند که عضو سازمان نظام پزشکي و
حتي در اين قانون نيز تکليفي بر ممهور نمودن قراردادهاي خريد خدمتي داروسازان 

قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمن صنفي داروسازان ايران مطابق : رابعاً. وجود ندارد
 ١٣٦٠ مصوب سالانجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني 

اساسنامه ) ٨(تشکيل شده و عضويت در آن اختياري است و در عين حال برمبناي ماده 
اعضاي انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضويت هيچگونه تعهدي «: انجمن مذکور

و » در قبال تعهدات مالي انجمن ندارند و مسئول دخل و خرج انجمن هيأت مديره است
يز فاقد هرگونه حکمي دائر بر منوط بودن ثبت قرارداد از سوي ديگر اساسنامه مزبور ن

 ٢ـ ١٣بنا به مراتب فوق، بند . خريد خدمتي داروسازان به مهر انجمن صنفي يادشده است
 که برمبناي آن ثبت قرارداد ١٣٩٥ها مصوب سال  از ضوابط تأسيس و اداره داروخانه

انجمن به عنوان يکي از مدارک خريد خدمتي در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر 
الزم جهت صدور پروانه مسئول فني داروخانه اعالم شده، به داليل مذکور خالف قانون و 

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

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

  
  ٦/٩/١٤٠٠                                                                           ٩٩٠٢٥٥٤شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و  رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 قانون ١٣با اعمال ماده «:  با موضوع١٦/٦/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢١٤٩٥
 مورخ ١٤٩٥تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 

 در روزنامه جهت درج» . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد١٦/٦/١٤٠٠
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٩٠٢٥٥٤: رونده پ   شماره2/1495 :ماره دادنامهش  ٢٧/٧/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   عمومي ديوان عدالت اداري هيأت:مرجع رسیدگی

   آقاي مصطفي اسکندري:یشاک
 قانون تشکيالت و آيين ١٣ اعمال مقررات ماده :موضوع شکایت و خواسته

 ـ ١٤٩٥ نسبت به دادنامه شماره ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
به  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه ابطال شده ١٦/٦/١٤٠٠

  زمان تصويب آن
ـ با شکايت آقاي مصطفي اسکندري و به موجب دادنامه شماره ١ :گردش کار

 ١٣٩٥ها مصوب سال   ضابطه تأسيس و اداره داروخانه٢ـ ١٣ بند ١٦/٦/١٤٠٠ ـ ١٤٩٥
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ناظر بر ثبت قرارداد خريد خدمتي در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به 
  . صدور پروانه مسئول فني داروخانه، ابطال شدعنوان مدارک الزم جهت

 اعالم کرده است ٢٩/٦/١٤٠٠ـ آقاي مصطفي اسکندري به موجب اليحه مورخ ٢ 
 ١٣که در دادخواست تقديمي ابطال مصوبه مذکور را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 

ين قسمت قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده بود، ولي ا
 .از خواسته رسيدگي نشده است

نامه اداره جلسات   آيين٣٥ـ رسيدگي به اين درخواست در اجراي فراز اول ماده ٣
هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت 

 شود و با توجه به حدود صالحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي
  .گيرد اداري پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار مي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٧/٧/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .ه استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرد

  
   هیأت عمومیرأي

 ١٦/٦/١٤٠٠ مورخ ١٤٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 
 به دليل ١٣٩٥ها مصوب سال   ضوابط تأسيس و اداره داروخانه١٣ـ ٢حکم به ابطال بند 

با توجه به اينکه بند مذکور . مغايرت با قانون و خارج از اختيار بودن آن صادر کرده است
 ٣٥ن حاکميت خود موجب تضييع حقوق اشخاص شده است، مستند به ماده در زما
 با اعمال ١٣٩٣نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مصوب سال  آيين

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دارسي ديوان عدالت اداري ١٣حکم مقرر در ماده 
به زمان صدور آن موافقت شد و االشاره   نسبت به آن و تسري اثر ابطال بند فوق١٣٩٢

 آن تاريخ تصويب از ١٣٩٥ها مصوب سال   از ضابطه تاسيس و اداره داروخانه٢ـ ١٣بند 
  .شود ابطال مي

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٦/٩/١٤٠٠                                                                            ٠٠٠٠٣٥٥شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 دستورالعمل ٨ و ٧بندهاي «:  با موضوع١٨/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٤١
 ٢ وزير كشور با عنوان دستورالعمل اجرايي تبصره ٢٥/٨/١٣٩٤ـ  ١١٢٠٩٦موضوع شماره 

 قانون شهرداري، به لحاظ اينكه خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده ٩٩ ماده ٣بند 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ابطال شد

ـ    فرد  اسمعيلييداهللامديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٠٣٥٥: رونده پ    شماره2341 :ماره دادنامهش     ١٨/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي محمدرضا يزداني:یشاک
 ٢ دستورالعمل اجرايي تبصره ٨ و ٧ ابطال بندهاي :موضوع شکایت و خواسته

   وزير کشور٢٥/٨/١٣٩٤ ـ ١١٢٠٩٦ع بخشنامه شماره  قانون شهرداري موضو٩٩ ماده ٣بند
 ٨ و ٧ شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال بندهاي :گردش کار

 قانون شهرداري موضوع بخشنامه شماره ٩٩ ماده ٣ بند ٢دستورالعمل اجرايي تبصره 
  وزير کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم٢٥/٨/١٣٩٤ ـ ١١٢٠٩٦

  :کرده است که
 ٨مفاد قسمت اول بند :  دستورالعمل به شرح زير است٨داليل مغايرت بند " 

 قانون شهرداريها در مغايرت صريح ٩٩ ماده ٣ بند ٢دستورالعمل با نص مندرج در تبصره 
 قانون شهرداريها مورد نظر مقنن بوده است ٩٩ ماده ٣ بند ٢آنچه که در تبصره . قرار دارد

 درصد قيمت روز اعياني تکميل شده بوده و اين در حالي است که با حذف ٧٠ تا ٥٠اخذ 
 .قيد تکميل شده در مفاد دستورالعمل، منظور مقنن از نص تبصره مارالذکر محقق نخواهد شد

تصديق خواهيد فرمود که مقنن از به کاربردن عبارات و اصطالحات، منظور خاصي داشته 
دهد بـه همين لحـاظ نيز مرجـع تقنيني کشور از  م ميو اين اقدام را از روي آگاهي انجا

منظوري داشته است  به کار بردن قيـد تکميل شـده پس از قيمت روز اعيـاني مطمئنا

. چرا که في مابين قيمت روز اعياني با قيمت روز اعياني تکميل شده تفاوت فاحشي دارد
است نه روز رسيدگي و اخذ آنچه که مسلم است اينکه منظور مقنن نرخ روز تکميل بوده 

تواند  الرعايه در تفسير قوانين موضوعه بوده و نمي رعايت اين موارد از اصول الزم. جريمه
  . توسط مجريان قانون نقض گردد

همان گونه که تأييد خواهيد فرمود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء 
 خود مبناي جريمه تخلفات ٢/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٠ و ٢٥/٢/١٣٧٨ـ ٤٢وحدت رويه شماره 

را تاريخ وقوع تخلف )  قانون شهرداري١٠٠موضوع ماده (ساختماني در محدوده شهرها 
هاي  هاي مشورتي متعدد اداره حقوقي قوه قضاييه نيز من جمله نظريه نظريه. دانسته است

...  و ١٧/٥/١٣٨٨ـ ٢٩٥٤/٧ و ٢٣/٥/١٣٧٦ـ ٣٥٦٧/٧ و ١٥/١١/١٣٧٧ـ ٣٣٢٧/٧شماره 
از سويي دليلي منطقي و . نمايد مين استدالل هيأت عمومي را تأييد و تصديق مينيز ه

 قانون شهرداري وجود ٩٩ و ماده ١٠٠حقوقي نيز بر تفاوت موضوع در دايره حکومت ماده 
بايست همانند يکديگر اقدام گردند؛ که اگر چه همين برابري در  االصول مي نداشته و علي

  . دستورالعمل مورد تعرض قرار گرفته است٨ن در مفاد بند بيني گرديده ليک قانون پيش
 دستورالعمل ٧مفاد بند :  دستورالعمل به شرح زير است٧داليل مغايرت مفاد بند 

همان گونه که .  قانون شهرداري در مغايرت صريح قرار دارد٩٩ ماده ٣ بند ٢با تبصره 
 اختيار را براي کميسيون  اين٩٩ ماده ٣ بند ٢تصديق خواهيد فرمود مقنن در تبصره 

در نظر گرفته که با توجه به طرح جامع نسبت به صدور رأي تخريب يا جريمه اقدام 
نمايد و هيچ تکليفي بر انتخاب يکي از دو مورد مذکور براي کميسيون در نظر نگرفته 

، کميسيون را صرفاً مکلف به صدور ٧اين در حالي است که دستورالعمل در بند . است
. باشد ريب نموده است که همين موضوع در تعارض با  مفاد تبصره مارالذکر ميرأي تخ

با عنايت . کننده دستورالعمل خارج است ايجاد تکليف در حوزه اختيارات مقام تصويب
فرماييد که در جايي که مقنن مرجعي را مختار به انتخاب  تأييد مي) الف(به شرح بند 

ق ايجاد تکليف نداشته و از اين حيـث مفاد دانسته، مرجع صدور دستـورالعمل حـ
موضوع . باشد کشور خارج مي  دستـورالعمل از حـدود اختيارات وزارت٧تکليفي بند 

احراز يا عدم احراز مالکيت امري است ترافعي که نيازمند اظهارنظر محاکم عمومي است 
 ١٠اتفاقاً همين موضوع در بند .  خارج است٩٩و از صالحيت کميسيون ماده 

 در صالحيت کميسيون ٧دستورالعمل نيز مورد تأکيد قرار گرفته است، ليکن در بند 
  .قرار گرفته است

 دستورالعمل نيز با قوانين جاري در ٨الزم به ذکر است که مفاد قسمت اخير بند 
 و دايره اقدام آن به صورت استثنايي در ٩٩صالحيت کميسيون ماده . باشد تعارض مي
گردد  گرديده و افزودن بدان توسط دستورالعمل برخالف قوانين تلقي ميبيني  قانون پيش

برخالف کميسيون ماده . که مقام اجرا صالحيت چنين اقدامي را نداشته و نخواهد داشت
را ) در صورت عدم پرداخت جريمه( رسيدگي مجدد ٩٩ مقنن براي کميسيون ماده ١٠٠

صورتي که نظر به اين اقدام داشت فرماييد که مقنن در  تجويز ننموده و تصديق مي
نمود و   نيز اقدام مي٩٩ نسبت به انشاء قانون در ماده ١٠٠همچون نص مذکور در ماده 

مطمئنا از عدم ذکر مفاد مربوطه به رسيدگي مجدد در صورت عدم پرداخت جريمه در 
 هدفي هاي آن که مورد اصالح نيز قرار گرفته  با تبصره٩٩ در ماده ١٠٠هاي ماده  تبصره

 دستورالعمل هدف قانونگذار ٧داشته است  که با اقدامات وزارت کشور در تحرير بند 
لذا با عنايت به موارد معنونه . ناديده گرفته شده و عمل مقنن عبث تلقي شده است

 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختماني در روستا مورد ٨ و ٧الذکر ابطال بند  فوق
ن الزم به ذکر است که اينجانب مدعي مخالفت بندهاي مورد اعتراض در پايا. استدعاست

  " .باشم با شرع مقدس اسالم نمي
  :متن بندهاي مقرره مورد شکايت به شرح زير است

   قانون شهرداري٢٩ ماده ٣ بند ٢دستورالعمل اجرايي تبصره " 
به منظور جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز و رسيدگي به تخلفات 

، شهرکها و خارج از )فاقد شهرداري(اختماني صورت گرفته در روستاها، شهرهاي جديد س
 قانون شهرداري در هر ٩٩ ماده ٣ بند ٢حريم شهرها، کميسيون موضوع تبصره 

 استانداري به شرح ذيل تشکيل و به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل مبادرت به رسيدگي،
  .نمايد صدور حکم و اجراي آن مي

کميسيون مکلف است در صورت عدم رعايت هر يک از شرايط و بندهاي مواد ـ ٧
نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده  آيين

هاي عدم   هيأت وزيران و در شهرهاي جديد و شهرک١٠/٢/١٣٩١روستاها مصوب 
تفصيلي و آماده سازي و هاي  رعايت کاربري، ضوابط و مقررات شهرسازي، طرح

همچنين مقررات ملي ساختمان، عدم رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي و عدم 
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احراز مالکيت به قلع بنا و تاسيسات رأي دهد، در اين صورت مهلت مناسبي که بيشتر 
 ماه نخواهد بود توسط کميسيون براي اجراي رأي تعيين و به نحو مقتضي به ٢از 

هرگاه ذينفع يا نماينده قانوني وي در مهلت . شود ه قانوني وي اعالم ميذينفع يا نمايند
مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، مرجع صدور پروانه با همکاري نيروي انتظامي موظف به 

  .باشد اجراي رأي قلع بنا مي
 ـ چنانچه در بناي احداث شده توسط ذينفع يا نماينده قانوني، کاربري ملک و ٨ 

نامه استفاده از  شهرسازي، فني و بهداشتي و ساير مقررات از جمله مواد آيينکليه اصول 
اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها مصوب 

 هيأت وزيران رعايت شده باشد، کميسيون پس از اخذ تأييديه نظام ١٠/٢/١٣٩١
 ٧٠ تا ٥٠سبت به جريمه معادل تواند ن مهندسي ساختمان در خصوص استحکام بنا مي

 ماه نسبت به ٢مالک موظف است حداکثر ظرف . درصد قيمت روز اعياني اقدام نمايد
در صورتي که به ذينفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از . پرداخت جريمه اقدام نمايد

 به پرداخت جريمه خودداري نمايد، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را
   " .کميسيون ارجاع و تقاضاي رأي تخريب نمايد

علي رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور، تا زمان رسيدگي به پرونده 
  .در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن وزارتخانه واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ١٨/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
دالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان ع

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

   هیأت عمومیرأي
 متشکل از قانون شهرداري ٩٩ ماده ٣ بند ٢ کميسيون موضوع تبصره ً:اوال

مسکن و شهرسازي است و وضع نمايندگان وزارت کشور، قوه قضائيه و وزارت 
دستورالعمل درخصوص تکاليف و آيين فعاليت کميسيون مذکور توسط  وزارت کشور 

با توجه به : ثانياً. گانه يادشده است، مبناي قانوني نداردکه صرفاً يکي از مراجع سه
 از   مقننه  قوه اعمال«: دارد که بيان ميقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ٥٨اصل 

-  مي  تشکيل  مردم  منتخب  از نمايندگان  که  است  اسالمي  شوراي  مجلس ريقط
، قانونگذاري و تعيين حق و تکليف براي مراجع اختصاصي اداري صرفاً در »...شود

 دستورالعمل ٧صالحيت قانونگذار است و در نتيجه تعيين تکاليف مندرج در بند 
در صورت عدم رعايت ... لّف استکميسيون مک«: داردمورد شکايت که اعالم مي

سازي و همچنين  هاي تفصيلي و آمادهکاربري، ضوابط و مقررات شهرسازي، طرح
مقررات ملّي ساختمان، عدم رعايت اصول شهرسازي، فني و بهداشتي و عدم احراز 

و يا تعيين مهلت حداکثر دو ماهه توسط » مالکيت، به قلع بنا و تأسيسات رأي دهد
اجراي رأي که در صورت عدم اقدام در مهلت فوق مرجع صدور پروانه کميسيون براي 

کننده مقرره  شود، خارج از صالحيت مرجع وضعموظّف به اجراي رأي قلع بنا مي
تواند ، کميسيون ميقانون شهرداري ٩٩ ماده ٣ بند ٢تبصره  برمبناي: ثالثاً. است

 درصد قيمت روز اعياني ٧٠  درصد تا٥٠نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل 
 دستورالعمل مورد شکايت ٧شده اقدام نمايد و اين در حالي است که در بند تکميل

صرفاً به اختيار صدور رأي توسط کميسيون درخصوص قلع بنا و تأسيسات تصريح 
 ٥٠« دستورالعمل مورد شکايت نيز ميزان جريمه صرفاً معادل ٨شده و براساس بند 

حذف » اعياني«از » شدهتکميل«تعيين شده و وصف »  روز اعياني درصد قيمت٧٠تا 
به اينکه ارجاع  با توجه: رابعاً. گرديده که اين مغاير با متن صريح قانون مزبور است

 به آن تصريح قانون شهرداري ١٠٠ ماده ٢مجدد پرونده به کميسيون که در تبصره 
ساحت زيربناي مندرج در پروانه اضافه بنا زائد بر م«شده، ناظر به مواردي است که 

باشد و موضوع آن منصرف از » ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسکوني
 است، بنابراين اخذ وحدت مالک از قانون شهرداري ٩٩ ماده ٣ بند ٢موضوع تبصره 

 قانون ٩٩ در رابطه با کميسيون موضوع ماده قانون شهرداري ١٠٠ ماده ٢تبصره 
: دارد دستورالعمل مورد شکايت که بيان مي٨وجاهت قانوني بوده و بند مذکور فاقد 

در صورتي که ذينفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از پرداخت جريمه خودداري «
نمايد، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کميسيون ارجاع و 

بنا به مراتب . ارج از حدود اختيار است، مغاير با قانون و خ»تقاضاي رأي تخريب نمايد
 وزير کشور ٢٥/٨/١٣٩٤ ـ ١١٢٠٩٦ دستورالعمل موضوع شماره ٨ و ٧فوق، بندهاي 

، خالف قانون و قانون شهرداري ٩٩ ماده ٣ بند ٢با عنوان دستورالعمل اجرايي تبصره 
ت و قانون تشکيال ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ٦/٩/١٤٠٠                                                                            ٠٠٠٠٦٥٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و  رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

نامه ساماندهي   آيين٥بند «:  با موضوع١٨/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٤٢
نامه شماره  موضوع تصويب( درصد و باالتر ٢٥اشتغال فرزندان شهيد و جانبازان 

را به عنوان يكي از » كارورزي«كه دوره )  هيأت وزيران٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩
هاي اجرايي را به انعقاد قرارداد كار معين با  حالتهاي استخدام به رسميت شناخته و دستگاه

فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پيماني آنان بعد از سه سال بدون شركت و قبولي در 
بدون رعايت پستها و نيازهاي سازماني و سهميه و مجوزهاي استخدامي آزمون استخدامي و 
   .گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ملزم كرده ابطال شد

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

  ٠٠٠٠٦٥٦: رونده پ   شماره  2342 :ماره دادنامه  ش   ١٨/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي سجاد کريمي پاشاکي:یشاک
نامه ساماندهي اشتغال فرزندان   آيين٥ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته

 مورخ ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩نامه شماره   درصد و باالتر موضوع تصويب٢٥شهيد و جانبازان 
  زيران هيأت و٢٧/١٢/١٣٨٨

نامه ساماندهي اشتغال   آيين٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :گردش کار
 مورخ ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩نامه شماره   درصد و باالتر موضوع تصويب٢٥فرزندان شهيد و جانبازان 

  : هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢٧/١٢/١٣٨٨
 ماده امر به بکارگيري کارورز از ميان فرزندان شاهد و جانباز در ـ بدواً در اين١" 
هاي  هاي اجرايي شده است اين در حالي است که به کارگيري کارورز در دستگاه دستگاه

اجرايي به ويژه در قانون مديريت خدمات کشوري فاقد مبناي قانوني بوده و صراحتاً 
  :دارد ه بيان ميباشد ک  مي٥٢ و ماده ٥١ ماده ١مخالف تبصره 

تبصره ـ هرگونه به کارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي «
باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي  موضوع اين ماده خالف قانون محسوب و ممنوع مي

  ».گردد شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي که بدون مجوز به کار گرفته مي
هاي اجرايي به غير از حاالت مندرج   ـ هر نوع به کارگيري افراد در دستگاه٥٢ ماده«

  ».باشد  اين قانون ممنوع مي٣٢ و تبصره ماده ٤٥در ماده 
 ٤٥هاي اجرايي محدود به انواع موضوع ماده  از آنجا که هر نوع به کارگيري در دستگاه

 يعني کارگري ١٢٤ و ماده  يعني قراردادي٣٢يعني رسمي و پيماني، تبصره ذيل ماده 
باشد، لذا جهتي براي به کارگيري نيروي کارورز در قانون مديريت خدمات کشوري وجود  مي

نداشته و طرف شکايت عمالً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراين امر به جذب کارورز در 
  . قانون مديريت خدمات کشوري است٥٢ و ٥١هاي اجرايي مغاير حصر ماده  دستگاه
هاي اجرايي موظفند  عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه ـ در ماده معترض٢ 

... پس از طي دوره کارورزي فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معين 
 قانون مديريت خدمات کشوري به کارگيري نيرو، ٤٤بر اساس ماده : اوالً. اقدام نمايد

که اعم از استخدام و انواع ديگر آن از جمله به » يروشود به کارگيري ن تاکيد مي«
لذا . کارگيري نيروي قراردادي است، موکول به برگزاري آزمون با نشر آگهي عمومي است

عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعين، مخالف  به کارگيري مشمولين مقرره معترض
 قانون مديريت ٣٢سقف تبصره ذيل ماده اين ماده و نيز از حيث عدم ذکر الزام به رعايت 

  .باشد خدمات کشوري و نيز اخذ مجوزات قانوني مورد نياز آن مغاير اين ماده نيز مي
 با عنايت به موارد مطروحه و مغايرتهاي مصرح و وصف جرم انگاري موضوع تبصره 

 قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص به کارگيري نيرو خارج از ٥١ذيل ماده 
 از مقرره موضوع شکايت را از قضات شريف هيأت ٥زهاي اين قانون، ابطال کل ماده مجو

  " .عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  بسمه تعالي" 
  با صلوات بر محمد و آل محمد

يس جمهور  وزارت کار و امور اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئ
  ـ بنياد شهيد  و امور ايثارگران

 ـ ٣٠٥١١/٨٢٠/٤١٠ بنا به پيشنهاد شماره ٢٦/١٢/١٣٨٨ هيأت وزيران در جلسه مورخ 
 قانون اساسي جمهوري ١٣٨ بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل ٢٥/٨/١٣٨٧
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ست و پنج درصد و نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بي اسالمي ايران آيين
  :باالتر را به شرح زير موافقت نمود

  نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر  آيين
هاي اجرايي موظفند پس از طي دوره کارورزي فرزندان شاهد و   ـ دستگاه٥ماده 

يت قانون، نسبت به جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعين و پس از سه سال با رعا
   " ـ معاون اول رئيس جمهور. استخدام پيماني آنها اقدام نمايند

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

 و معاونين  با حضور رئيس١٨/٨/١٤٠٠ هيأت 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
  

   هیأت عمومیرأي
، استخدام در ١٣٨٦ مصوب سال قانون مديريت خدمات کشوري ٤٥براساس ماده 

 ٣٢همچنين مطابق تبصره ماده . روش رسمي و پيماني استدستگاههاي اجرايي به دو 
توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد  دستگاههاي اجرايي مي«: قانون مذکور

پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به 
: همين قانون و به موجب» گيرندصورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار 

دارد در سقف  به کارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل که سازمان اعالم مي«
» .باشد پذير مي  امکانقانون کارپستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس 

 درصد ٢٥نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهيد و جانبازان   آيين٥بنا به مراتب فوق، ماده 
که )  هيأت وزيران٢٧/١٢/١٣٨٨ ـ ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩نامه شماره  موضوع تصويب(و باالتر 

را به عنوان يکي از حالتهاي استخدام به رسميت شناخته و دستگاههاي » کارورزي«دوره 
اجرايي را به انعقاد قرارداد کار معين با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعايت قيود و شروط 

 و سپس استخدام پيماني آنان قانون مديريت خدمات کشوري ٣٢ره ماده مندرج در تبص
بعد از سه سال بدون شرکت و قبولي در آزمون استخدامي و بدون رعايت پستها و 
نيازهاي سازماني و سهميه و مجوزهاي استخدامي ملزم کرده، مغاير با موازين قانوني 

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

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ٦/٩/١٤٠٠                                                                           ٠٠٠٠٣٩٤شماره
  بسمه تعالي

  اب آقاي اکبرپورجن
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 اجرايي  دستورالعمل٢ ـ٦بند «:  با موضوع١٨/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٤٣
ورزي مبني بر اينكه تسهيالت  بانك كشا٥/١٢/١٣٩٩ مورخ ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣شماره 

هاي دولتي و سهم سازمان قراردادهاي وجوه اداره شده و  ها و شركت اعطايي به سازمان
» .باشد از تاريخ تصويب ابطال شد صندوق توسعه ملي، مشمول اين دستورالعمل نمي

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي ت   فرد يداهللا اسمعيليخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٠٣٩٤: رونده پ    شماره2343 :ماره دادنامه ش   ١٨/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي سيروس غفاري:یشاک

 ـ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣ دستورالعمل اجرايي شماره ٢ـ  ٦ ابطال بند :موضوع شکایت و خواسته
   بانک کشاورزي٥/١٢/١٣٩٩

 دستورالعمل اجرايي ٢ ـ ٦ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار
 بانک کشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين ٥/١٢/١٣٩٩ـ ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣شماره 

  :خواسته اعالم کرده است که
 عالي با سالم و احترام اينجانب سيروس غفاري ورثه مرحوم غفاري به استحضار" 

رساند که مرحوم پدرم جهت طرح آب و خاک اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدني  مي
 از محل منابع صندوق توسعه ملي و شماره تسهيالت ٨٦٦٨٧٧٦٤٥به شماره تسهيالت 

 ١١٧٥٤/٢٨١٤/٣١/٣٧٦٠٨١٧٥٦٤/٢ از محل منابع بانک به شماره قرارداد ٨٦٦٨٧٨٧٢٩
 با بانک کشاورزي شعبه شهر صاحب کردستان ١٦/١٢/١٣٩٦ـ ١١٧٥٤در کالسه پرونده 

با . ام  نسبت به بازپرداخت وام اقدام نموده٥/١/١٤٠٠در مورخ .  نموده است٢٨١٤با کد 
 ٢تبصره ) و( قانون برنامه ششم توسعه و رديف الحاقي به بند ٣٣ماده ) خ(استناد به بند 
انون برنامه ششم توسعه  ق٣٣ماده ) خ( و تأييديه کارگروه بند ١٤٠٠اليحه بودجه 

شهرستان سقز مبني بر تأييد خسارت وارده به فعاليت کشاورزي انجـام شده به نظر 
 اعطايي از محل منابع صندوق ٨٦٦٨٧٧٦٤٥ درصد تسهيـالت شماره ١٠٠رسد  مي

گردد ولي بانک کشاورزي شعبه  مشمول بخشش سود و کارمزد و جريمه مي توسعـه ملي
 قانون برنامه ششم توسعه ادارات ٣٣ماده ) خ(تورالعمل اجرايي بند صاحب با استناد به دس

 تسهيالت اعطايي از محل ٥/١٢/١٣٩٩ـ ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣مرکزي بانک کشاورزي به شماره 
 قانون برنامه ششم توسعه تلقي ٣٣ماده ) خ(منابع صندوق توسعه ملي را مشمول بند 

 ٠٠٠/٥٠٠/٥٨٣يال که شامل  ر١٩١/٩١٩/٨٨١ننموده است و نسبت به دريافت مبلغ 
 ٠٣٧/٩٣٦/١٧٨ ريال بابت سود، پس از سررسيد و ٨٠٨/٨٣٧/٥٩ريال بابت اصل وام و 

 ريال بابت وجه التزام اقدام نموده است و ٣٤٦/٦٤٥/٥٩ريال بابت سود تا سررسيد و 
 ٢ ـ ٦رياست بانک کشاورزي شعبه صاحب اظهار نموده است که با استناد به بند 

 تسهيالت اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي ٣٣ماده ) خ(جرايي بند دستورالعمل ا
رسد  گردد و به نظر مي  قانون برنامه ششم توسعه نمي٣٣ماده ) خ(مشمول بند 

 قانون برنامه ٣٣ماده ) خ(دستورالعمل مورد استناد بانک کشاورزي شعبه صاحب با بند 
 مغايرت دارد و ١٤٠٠ اليحه بودجه ٢تبصره ) و(ششم توسعه و رديف الحاقي به بند 

تقاضاي ابطال دستورالعمل بانک کشاورزي به منظور اينکه تسهيالت اعطايي از محل 
  . قانون برنامه ششم توسعه گردد را دارم٣٣ماده ) ج(منابع صندوق توسعه ملي شامل بند 

ـ بانک کشاورزي شعبه صاحب به منظور وصول مطالبات خود نسبت به انعقاد ٢ 
ارداد با شرکت حامي مهر پيشگام و صدور اجراييه از طريق آن شرکت اقدام نموده قر

است و اين در حالي است که اينجانب به اجراييه صادره معترض و هم اکنون اعتراض 
اينجانب نسبت به اجراييه صادره به هيأت نظارت اداره ثبت ارجاع و تاکنون 

 نسبت به تسويه کامل ٧/١/١٤٠٠گيري نشده است ولي اينجانب در مورخ  تصميم
 ٩٠٠/٧٣٦/٨٨مطالبات اقدام و بانک کشاورزي شعبه صاحب نسبت به دريافت مبلغ 

بابت هزينه ) هشتاد و هشت ميليون و هفتصد و سي و شش ميليون و نهصد ريال(ريال 
اجرايي اقدام نموده است و پرداخت هزينه اجرايي موصوف به اين علت بود که تسويه 

ا منوط به پرداخت هزينه اجرايي محاسبه شده توسط بانک کشاورزي نموده مطالبات ر
ماده ) ب(ام و با استناد به بند  بودند و اينجانب ناچاراً نسبت به پرداخت آن اقدام نموده

آن طرفين با   قانون برنامه ششم توسعه چنانچه پس از صدور اجراييه و ابالغ١١٧
ختم پرونده اجرايي منتهي شود، موضوع اخذ يکديگر توافق کنند، به نحوي که به 

رسد هزينه اجرايي دريافت شده مغاير با بند ب ماده  االجرا منتفي است به نظر مي حق
 قانون برنامه ششم توسعه است و هزينه اجرايي دريافت شده من غيرحق تلقي ١١٧
 ٩٠٠/٧٣٦/٨٨گردد و صرف صدور اجراييه منجر به استحقاق هزينه اجرايي به مبلغ  مي

ماده ) پ(گردد و تقاضاي الزام بانک کشاورزي شعبه صاحب به اجراي بند  ريال نمي
   " . قانون برنامه ششم توسعه را دارم١١٧

  :متن مقرر مورد شکايت به شرح زير است
   مديريت شعب بانک در استان "

   قانون برنامه ششم توسعه٣٣ماده ) خ(دستورالعمل اجرايي بند : موضوع
 قانون برنامه ششم ٣٣ماده ) خ(و احترام، پيرو دستورالعمل اجرايي بند با سالم 

نامه اصالحي شماره   و با عنايت به تصويب٤/٣/١٣٩٨ـ ١٤٨٠/٤٠٤/٨٣توسعه به شماره 
 ٤/٢/١٣٩٨ ـ ٢٧٤٢٦/٩٨ هيأت وزيران و نامه شماره ٢١/٨/١٣٩٩هـ ـ ٥٨٠٤٢ت/٩٤٣٥٥

جرايي بند قانوني ياد شده به شرح زير بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران دستورالعمل ا
  .شود براي استحضار و اقدام ابالغ مي

ـ ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣ دستورالعمل اجرايي شماره ٢ ـ ٦ـ بند   : بانک کشاورزي٥/١٢/١٣٩٩ 
هاي دولتي و سهم سازمان  ها و شرکت ـ تسهيالت اعطايي به سازمان٢ـ  ٦«

  .باشد مشمول اين دستورالعمل نميقراردادهاي وجوه اداره شده و صندوق توسعه ملي، 
ـ سهم بانک در تسهيالت تلفيقي پرداختي از محل صندوق توسعه ملي و ١: تبصره

سهم بانک در تسهيالت تلفيقي پرداختي از محل منابع وجوه اداره شده، در صورتيکه 
براساس مصوبات صادره از سوي کارگروه اعتباري داراي قرارداد جداگانه باشند، مشمول 

  قانون برنامه ششم توسعه بوده و از محل دستورالعمل٣٣ماده ) خ(تورالعمل اجرايي بند دس
   .باشد بند قانوني ياد شده قابل مساعدت مي

ـ سهم سازمان تسهيالت پرداختي از محل منابع صندوق توسعه ملي و ٢تبصره 
) خ(بند سهم سازمان تسهيالت پرداختي از محل منابع وجوه اداره شده مشمول مزاياي 

باشد ليکن چنانچه منابع ياد شده مطابق قوانين و   قانون برنامه ششم توسعه نمي٣٣ماده 
مقررات ذيربط تغيير ماهيت داده و طبق قرارداد جديد به منابع داخلي بانک تبديل شده 
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شمول مزاياي دستورالعمل موصوف بر تسهيالت موضوع قرارداد جديد که مبتني . باشند
   "» .باشد پذير مي ي بانک است امکانبر منابع داخل

در پاسخ به شکايت مذکور، اداره کل حقوقي بانک کشاورزي به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که٦/٤/١٤٠٠ـ ١٦٢٩/٥٠٢/٠٠٢

ـ آقاي سيروس غفاري احدي از ورثه مرحوم محمد غفاري از بدهکاران شعبه ١" 
 ٢٩٠/١سهيالت طرح آب و خاک به مبلغ  ت١٣٩٦باشد که در سال  صاحب اين بانک مي

و سهم صندوق توسعه ملي با نرخ % ١٨ميليون ريال به نسبت مساوي سهم بانک با نرخ 
دريافت و به علت عدم تاديه دين بانک نسبت به صدور اجراييه اقدام و قبل از انجام % ١٠

سويه بدهي  به بانک مراجعه و نسبت به  ت٧/١/١٤٠٠مزايده مورد رهن، ورثه در مورخ 
 قانون برنامه ششم توسعه اقدام و ٣٣ماده ) خ(سهم بانک با استفاده از دستورالعمل بند 

 ميليون از مزاياي دستورالعمل مزبور در خصوص بخشودگي سود وجرايم ٣٦٤مبلغ 
استفاده نموده است و در خصوص تسهيالت سهم صندوق توسعه ملي، به استناد 

 هيأت وزيران و نامه شماره ١٠/٦/١٣٩٩هـ ـ ٥٧٩٦٠ت/٦٣٩٠٣نامه شماره  تصويب
 ـ ٣٧٧١٥٨/٩٩ سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ١٨/١١/١٣٩٩ ـ ٦١٥٢٩٣

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، تسهيالت مذکور مشمول بخشودگي، ٢٥/١١/١٣٩٩
 لذا با توجه گردد،  قانون برنامه ششم توسعه نمي٣٣ماده ) خ(سود و جرايم دستروالعمل بند 

  .باشد به اقدام اين بانک وفق مقررات قانوني، ادعاي ايشان واهي و فاقد وجاهت قانوني مي
االجرا از سوي اين بانک، الزم به ذکر  ـ بنابر ادعاي نامبرده مبني بر دريافت حق٢

عدم پرداخت بدهي توسط مرحوم غفاري به استناد  است، بانک کشاورزي به علت
 بر چگونگي ارتباط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با شرکتهاي دستورالعمل ناظر

 بانک مرکزي نسبت به صدور اجراييه از ٢/٣/١٣٨٧ساماندهي وصول مطالبات معوق مورخ 
 الوصول طريق عقد قرارداد با شرکت حامي مهر پيشگام که مسئوليت وصول مطالبات مشکوک

ر قراردادهاي رهني و داخلي، بدهکار اين اختيار اين بانک را به عهده دارد اقدام نموده و د
را به بانک تفويض نموده که در صورت توسل به اقدامات قانوني در راستاي وصول 

 قانون مدني اخذ گردد، که در ١٠هاي متعلقه از بدهکار در راستاي ماده  مطالبات، هزينه
بدهکار اخذ گرديده و الزحمه کارگزاري از ورثه   ميليون ريال حق٨٠همين راستا مبلغ 

االجرا دريافت گرديده  هزينه مزبور برخالف ادعاي خواهان که عنوان شده به عنوان حق
گيرد  االجرا که به اجرا ثبت تعلق مي الزحمه کارگزاري بوده و ربطي به حق حق. است

  .االجرا از ورثه بدهکار نيز اخذ نگرديده است اي بابت حق نداشته و تاکنون هزينه
باشد که اقدامات بانک کشاورزي در  ر اينجا ذکر اين نکته الزم به توضيح ميـ د٣ 

راستاي مقررات قانوني و نيز مصوباتي است که الساعه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته 
باشند تا زماني که مصوبات باقي و جاري باشند،  است و همان گونه که مستحضر مي

از طرفي مصوبات مورد اشاره و متنازع .  آنها هستندهاي اجرايي مکلف به تبعيت از دستگاه
باشند که ورود بانک در اين مرحله محمل قانوني داشته باشد و  فيه صادره از اين بانک نمي

  .باشد ورود بانک در اين دعوا فاقد وجاهت مي
ـ از سويي با عنايت به اينکه طرف قرار دادن بانک کشاورزي در اين دعوا به استناد ٤

ات اجرايي بوده است، بنابراين حسب وظايف و اختيارات تفويضي مراجع، بايست به اقدام
گرديد نه شعب عمومي ديوان عالي   طرفيت احدي از شعب ديوان عدالت اداري مطرح مي

کشور که وظايف و اختيارات خطير دارند و رسيدگي به دعاوي که جنبه بررسي با ماهيت 
 ديوان عدالت اداري خارج است و خواهشمند است اجرايي دارد از حوصله هيأت عمومي

  .نسبت به اين بانک قرار رد شکايت صادر گردد
لذا نظر به مراتب فوق با توجه به اينکه کليه اقدامات اين بانک وفق موازين قانوني 
بوده و ادعاي نامبرده واهي و فاقد وجاهت قانوني است و دعواي متوجه بانک کشاورزي از 

باشد، تقاضاي رد  ز رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميمصاديق خارج ا
   " .دعواي نامبرده را استدعا دارد

 با حضور رئيس و ١٨/٨/١٤٠٠   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 

  .کثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استپس از بحث و بررسي با ا
  

   هیأت عمومیرأي
 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ٣٣ماده ) خ(به موجب بند 

بخشودگي سود و کارمزد و جريمه وامهاي «، ١٣٩٥جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
به و امهال اصل وام آنان به مدت سه دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترق

سال و تعيين ميزان خسارت توسط کارگروهي متشکل از جهاد کشاورزي، بانک مربوطه و 
وامهاي «، يکي از تکاليف دولت است و با توجه به اينکه عبارت »فرمانداري شهرستان

خاصي در بند قانوني فوق به صورت مطلق و بدون قيد » دريافتي کشاورزان خسارت ديده

به کار رفته و داللت بر عموميت حکم مقرر در اين بند دارد و با عنايت به اينکه منابع 
  ٣٣ماده ) خ(پرداخت تسهيالت به کشاورزان تأثيري در شمول حکم مقرر در بند 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت 
مي ديوان عدالت اداري پيشتر و ين موضوع که هيأت عموبه آنها ندارد و با لحاظ ا

 مقررات ١٨/٣/١٤٠٠ مورخ ٧٦٨ الي ٧٦٤ و ٧٤٨ الي ٧٤٠موجب رأي شماره  به
 اتمصوبمشابهي را که توسط هيأت وزيران و بانک مرکزي وضع شده و به موجب 

و  ٢١/٩/١٣٩٧  مورخ۵۶۰۵۶ت/۱۲۴۴۱۶، ٥/١/١٣٩٨ مورخ هـ٦٢/٥٦٤٠٨ شماره
منابع پرداخت اينکه    ابالغ شده بود، بـه جهت٢٦/١٠/١٣٩٧ ورخـم ٩٧/۳۸۱۳۲۰

  قانون برنامه ٣٣ماده ) خ(تسهيالت به کشاورزان تأثيري در شمول حکم مقرر در بند 
، ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به آنها ندارد

 مورخ ٨٧٢٣/٤٠٤/٩٣مل اجرايي شماره  دستورالع٢ ـ ٦بند  بنابراين ابطال کرده است؛
االشاره   در مغايرت با بند قانوني يادشده و مفاد دادنامه فوق بانک کشاورزي٥/١٢/١٣٩٩

 ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و 
تاريخ  از ١٣٩٢مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 

  .شود ابطال ميتصويب 
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  
  ٦/٩/١٤٠٠                                                                           ٠٠٠٠٥٩٥شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

   ایرانمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

با مراجعه به دفاتر «عبارت «:  با موضوع١٨/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٤٤
 ١٦٩مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهيالت اعطايي را مشخص و در اجراي ماده /قانوني بانك

مبلغ تسهيالت را %) ١(دل يك درصد اي معا هاي مستقيم، جريمه مكرر قانون ماليات
 سازمان ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠بخشنامه شماره ) ٥(بند ) الف(از جزء » .مطالبه نمايد

 در روزنامه رسمي به پيوست جهت درج» .امور مالياتي كشور از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد ارسال مي

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

  ٠٠٠٠٥٩٥: رونده پ   شماره2344 :ماره دادنامهش     ١٨/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي بهمن زبردست:یشاک
 مؤسسه/ با مراجعه به دفاتر قانوني بانک« ابطال عبارت :موضوع شکایت و خواسته

هاي   مکرر قانون ماليات١٦٩ايي را مشخص و در اجراي ماده اعتباري، مبلغ تسهيالت اعط
) الف(از جزء » .مبلغ تسهيالت را مطالبه نمايد%) ١(اي معادل يک درصد  مستقيم، جريمه

   سازمان امور مالياتي کشور٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠ بخشنامه شماره ٥بند 
ه دفاتر قانوني با مراجعه ب«ابطال عبارت  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 مکرر ١٦٩مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهيالت اعطايي را مشخص و در اجراي ماده / بانک
مبلغ تسهيالت را مطالبه %) ١(اي معادل يک درصد  هاي مستقيم، جريمه قانون ماليات

 سازمان امور ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠ بخشنامه شماره ٥بند ) الف(از جزء » .نمايد
  :استار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که را خومالياتي کشور

 بخشنامه شماره ٥بند ) الف(رساند، در جزء  با سالم و احترام به استحضار مي" 
 سازمان امور مالياتي مقرر شده، در صورت خودداري بانکها يا ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠

کننده به  مالياتي رسيدگيتعهدات، اداره امور / مؤسسات اعتباري از اعالم رقم تسهيالت
ه  مؤسس/با مراجعه به دفاتر قانوني بانک«مؤسسه اعتباري بايد / پرونده مالياتي بانک

 مکرر قانون ١٦٩اعتباري، مبلغ تسهيالت اعطايي را  مشخص و در اجراي ماده 
» .مبلغ تسهيالت را مطالبه نمايد%) ١(اي معادل يک درصد  هاي مستقيم، جريمه ماليات
 ماده ١ع سازمان امور مالياتي با اين حکم عدم انجام تکليف ادعايي موضوع تبصره در واق
 قانون مالياتهاي مستقيم را مشمول جرايم عدم انجام تکاليف مربوط به عدم ارائه ١٨٦

 کنوني اين قانون ١٦٩ مکرر سابق، که حال با ماده ١٦٩فهرست معامالت موضوع ماده 
يل زير خالف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان جايگزين شده نموده، که به دال

  .رسد امور مالياتي به نظر مي
هاي مستقيم و نيز ضوابط اجرايي آن، اصوالً   قانون ماليات١٨٦ ماده ١ـ در تبصره ١

اند  بانکها يا مؤسسات اعتباري مکلف به اعالم رقم تسهيالت به سازمان امور مالياتي نشده
اي باشند، حکم به جريمه کردن در مورد چنين  ن مستوجب جريمهکه با اداره نکردن آ
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تکليف ادعايي و خالف قانوني، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بالبيان و اصل قانوني بودن 
  .جرايم و مجازاتها است

ضوابط اجرايي اين تبصره «هاي مستقيم،   قانون ماليات١٨٦ ماده ١ـ وفق تبصره ٢ 
کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تعيين و ابالغ توسط سازمان امور مالياتي 

لذا هرگونه تعيين و ابالغ جريمه در خصوص عدم انجام تکاليف اين تبصره » .خواهد شد
توسط سازمان امور مالياتي، بدون تأييد بانک مرکزي، از اساس خالف نص صريح تبصره 

  .ستمذکور و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي ا
 ١٦٩ مکرر سابق و ماده ١٦٩ـ جريمه عدم ارائه فهرست معامالت موضوع  ماده ٣ 

شود و موارد  کنوني، هر دو در خصوص خريد و فروش بوده شامل تسهيالت بانکي نمي
از جمله ذکر جريمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم . زيادي نيز مويد اين امر است

 موارد عدم شمول ٣ کنوني، همچنين رديف ١٦٩اده  مکرر سابق و هم در م١٦٩در ماده 
هاي مستقيم در بخشنامه   مکرر قانون ماليات١٦٩دستورالعمل اجرايي ماده 

 سازمان امور مالياتي که حتي سود وکارمزد بانکها و ٢٧/١٢/١٣٩٢ص ـ /٢٣٩٩٧/٢٠٠
د به مؤسسات اعتباري غيربانکي را هم مشمول  درج در فهرست معامالت ندانسته، چه رس

   .خود تسهيالت اعطايي
ـ اگر بر فرض محال، حتي تسهيالت اعطايي بانکها جزو مواردي هم بود که بايد در ٤

 کنوني به سازمان مالياتي ١٦٩ مکرر سابق و ماده ١٦٩فهرست معامالت موضوع ماده 
باز هم تعلق جريمه يک درصد مربوط به عدم ذکر تسهيالت در فهرست . شد اعالم مي
 کنوني که در ١٦٩ مکرر سابق و ماده ١٦٩ بايد با رعايت ترتيبات قانوني ماده معامالت،

نه در موارد ديگري مانند پاسخ استعالم . شد دستورالعملهاي اين مواد ذکر شده اعمال مي
  .١٨٦ ماده ١تبصره 

مؤسسه / با مراجعه به دفاتر قانوني بانک« در پايان عرايضم درخواست ابطال عبارت 
هاي   مکرر قانون ماليات١٦٩مبلغ تسهيالت اعطايي را مشخص و در اجراي ماده اعتباري، 

) الف(را از جزء » .مبلغ تسهيالت را مطالبه نمايد%) ١(اي معادل يک درصد  مستقيم، جريمه
 سازمان امور مالياتي، به دليل مغايرتهاي ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠ بخشنامه شماره ٥بند 

ج بودن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي داشته، همچنين به قانوني ذکر شده و نيز خار
 ١٣اي اساساً غيرقانوني، درخواست اعمال ماده  دليل تضييع حقوق مؤديان با اعمال جريمه

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

 : سازمان امور مالياتي کشور٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠نامه شماره بخش) ٥( بند ـ" 
/ ها يا مؤسسات اعتباري از اعالم رقم تسهيالت  ـ در صورت خودداري بانک٥«

تعهدات، مقتضي است به روال جاري قانوني، بدهي مالياتي قطعي شده مودي وصول و 
صدور گواهي، مطابق گواهي مربوط، صادر گردد و يا در صورت وجود منع قانوني براي 

کننده  در اين گونه موارد اداره امور مالياتي صادر. الذکر عمل شود فوق) ٤(و ) ٣(بندهاي 
   موسسه اعتباري/کننده به پرونده مالياتي بانک گواهي و اداره کل امور مالياتي رسيدگي

  :بايست به ترتيب ذيل عمل نمايند مي
  مدت يک ماه از صدور گواهي، با هماهنگيکننده گواهي ظرف اداره امور مالياتي صادر

ه اعتباري متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالياتي  مؤسس/اداره کل ذيربط، بانک
  .مؤسسه اعتباري، معرفي نمايد/ کننده به پرونده مالياتي آن بانک رسيدگي

  :ي بايدمؤسسه اعتبار/ کننده به پرونده مالياتي بانک اداره امور مالياتي رسيدگي
مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهيالت اعطايي را / با مراجعه به دفاتر قانوني بانک) الف

اي معادل يک  هاي مستقيم، جريمه  مکرر قانون ماليات١٦٩مشخص و در اجراي ماده 
  .مبلغ تسهيالت را مطالبه نمايد) ١(%درصد 

  .يدمراتب را جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نما) ب
مؤسسات اعتباري موصوف با توجه به عدم انجام تکاليف مقرر قانوني، مشمول / بانک ها) پ

لذا در . باشند نمي) اعم از بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي مالياتي(دريافت تسهيالت مالياتي 
صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانوني مقرر، هر گونه بدهي مالياتي قطعي مودي و جرائم 

  .بايست از طريق عمليات اجرايي، در کوتاه ترين زمان قانوني، وصول گردد متعلقه مي
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده روساي امور مالياتي، معاونين و 

   " »رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورـ . مديران کل امور مالياتي خواهد بود
دادهاي مالياتي سازمان امور در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و قرار

 به طور خالصه ١٩/٣/١٤٠٠ص ـ /٢٧٨٥/٢١٢مالياتي کشور به موجب اليحه شماره 
  :توضيح داده است که

الزام بانکها و ساير مؤسسات اعتباري به اعالم رقم تسهيالت و تعهدات در  "
نامه پنجم  قانون بر١٢٠هاي ارسالي براي ادارات امور مالياتي، در اجراي مواد  استعالم

، صورت ٢٧/١١/١٣٨٠ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب ١٦٩توسعه و ماده 

 قانون برنامه پنجم توسعه ١٢٠بر اين اساس در دستور العمل مربوط به ماده . گرفته است
هاي اجرايي در اختيار سازمان امور مالياتي  مصاديق اطالعاتي که بايد از سوي دستگاه

 مکرر نيز اختيار تعيين ١٦٩ضمناً در ماده . رد، صراحتاً تعيين شده استکشور قـرار گي
فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معامالت  هاي اجرايي مربوط به دريافت صورتحساب، رويه

بنابراين سازمان امور مالياتي کشور اختيارات . به سازمان امور مالياتي تفويض گرديده است
انکها و ساير مؤسسات اعتباري به اعالم مبلغ تسهيالت و قانوني را براي ملزم نمودن ب

 .باشد هاي مورد نظر را دارا مي ها و فرم تعهدات در چارچوب رويه
 ـ ١٣/٤٠٠/٢٠٠بخشنامه شماره ) ١(با اين وجود، به موجب قسمت اخير بند 

 ادارات امور مالياتي«:  رييس کل سازمان امور مالياتي کشور مقرر شده است٢٩/٢/١٤٠٠
هاي   قانون ماليات٣١/٤/١٣٩٤ اصالحي مصوب ١٦٩مجاز به مطالبه جريمه موضوع ماده 

بدين » .باشند ربط نمي مستقيم از بابت عدم ارايه فهرست تسهيالت بانکي از مؤديان ذي
 بخشنامه يادشده، حسب تاريخ تعيين شده ٥بند ) الف(ترتيب مطالبه جريمه موضوع جزء 

افزون بر . توسط ادارات امور مالياتي منع شده است) ١/١/١٣٩٥تاريخ (براي آن بخشنامه 
موضوع ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠ بخشنامه شماره ٥بند » الف«مفاد جزء «آن، به نسخ 
» ها يا مؤسسات اعتباري مبلغ تسهيالت از بانک%) ١(اي معادل يک درصد  مطالبه جريمه

خشنامه اخيرالذکر باشد به موجب مندرجات ذيل ب که موضوع خواسته شاکي مي
 ٨٥لذا شکايت شاکي مشمول حکم ماده . تصريح شده است) هاي منسوخ شده مقرره(

   " .باشد قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٨/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هیأت عمومیرأي

 سازمان امور مالياتي کشور در ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٤٧٤/٢٠٠بخشنامه شماره : اوالً
  مستقيمقانون مالياتهاي ١٨٦ماده ) ١(راستاي اجراي فرآيند صدور گواهي موضوع تبصره 

 قانون مالياتهاي مستقيم مکرر ١٦٩صادر شده و در اين بخشنامه، جريمه مـوضوع مـاده 
موضوع بررسي قرار  در صورت عـدم ارائه صورتحساب تسهيالت،) ١٣٨٠مصوب سال (

 و تبصره آن قانون مالياتهاي مستقيم ١٨٦گرفته و اين در حالي است که مستفاد از ماده 
هيا بودن شرايط، بايد گواهي يادشده صادر شود و در صورت عدم اين است که در صورت م

 ١٦٩شمول جريمه موضوع ماده : ثانياً. شود ارائه صورتهاي مالي گواهي مزبور صادر نمي
بر تسهيالت ) ٣١/٤/١٣٩٤اصالحي  (١٣٨٠ مصوب سال قانون مالياتهاي مستقيممکرر 

) ١(ماده ) ج(زيرا براساس بند . داعطايي توسط بانکها و مؤسسات اعتباري، مبنايي ندار
 در ٣١/٤/١٣٩٤ مصوب قانون مالياتهاي مستقيم ١٦٩ ماده ٣نامه اجرايي تبصره  آيين

هرگونه فعاليت اعم از تجاري و غيرتجاري که منجر به خريد «: تعريف معامله آمده است
ه خدمات براي کاال و خدمات و دارايي يا تحصيل درآمد در ازاي فروش کاال و دارايي يا ارائ

و درخصوص شمول اين » شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل قانون يادشده مي
قانون  ١٨٦ طبق مفاد ماده ً:ثالثا. تعريف بر تسهيالت به نحو انطباقي ترديد حاصل است

 و تبصره آن، اصوالً سازمان امور مالياتي براي مراجعه به بانکها و مالياتهاي مستقيم
باري جهت بررسي اسناد و قراردادهاي تسهيالت حقي ندارد و در مؤسسات مالي و اعت

بخشي : رابعاً. نمايد صورت ارائه فهرست معامالت، گواهي موضوع ماده يادشده را صادر مي
 مشمول مقررات قانون مالياتهاي مستقيم ٢از بانکها که دولتي هستند، اصوالً وفق ماده 
االطالق به حق  در مقرره مورد شکايت علياين قانون نيستند و اين در حالي است که 

خامساً به موجب بخشنامه شماره . مراجعه مأمور مالياتي به کلّيه بانکها تصريح شده است
مراجعه به بانکها و (، سازمان امور مالياتي از اين حکم ٢٩/٢/١٤٠٠ ـ ١٣/١٤٠٠/٢٠٠

 مالياتهاي قانون مکرر ١٦٩مؤسسات مالي و اعتباري و تعيين جريمه موضوع ماده 
عدول کرده و به صراحت بيان کرده است که بانکها و مؤسسات يادشده از شمول ) مستقيم

ارسال فهرست معامالت خارج هستند و ادارات امور مالياتي مجاز به مطالبه جريمه 
کننده از نظر قبلي   قانون مذکور نيستند و همين عدول مرجع تصويب١٦٩موضوع ماده 

با مراجعه «بنا به مراتب فوق، عبارت .  نبودن موضوع سابق داردخويش، داللت بر صحيح
مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهيالت اعطايي را مشخص و در اجراي / به دفاتر قانوني بانک

مبلغ %) ١(اي معادل يک درصد  هاي مستقيم، جريمه   مکرر قانون ماليات١٦٩ماده 
 ـ ٤٧٤/٢٠٠خشنامه شماره ب) ٥(بند ) الف( از جزء ».تسهيالت را مطالبه نمايد

 سازمان امور مالياتي کشور خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و ٢١/١/١٣٩٢
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢ مصوب سال اداري
  حكمتعلي مظفريي ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ادار
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