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

  نامه نحوه استفاده  آيين: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٠٧رأي شماره 
  هاي سازماني پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه  از خانه

 هيأت امناي پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي از ناحيه نماينده وزير علوم، ٨/٨/١٣٩٥ مورخ 
  تحقيقات و فناوري ابطال شد

  ١  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٣٠/١/١٤٠١

   و تعرفه ٥ـ ٢ تعرفه شماره : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٠٦رأي شماره 
تيب ر شهرداري كركوند كه به ت١٤٠٠ات سال  از دفترچه عوارض و بهاي خدم٣١٩شماره 

  ها و بهاي خدمات صدور  درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه
  ها به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده است ابطال شد مجوزهاي حفاري و ترانشه

  ٥  شوراي اسالمي شهر كركوند  ٣٠/١/١٤٠١

 از قسمت شرايط اختصاصي ١٢ بند :داري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت ا٣٠٨رأي شماره 
نام هشتمين امتحان مشترك فراگير   دفترچه راهنماي ثبت١٢بان در صفحه  شغلي محيط

در شغل مأمور اجراي محيط «: االطالق بيان داشته  كه علي١٣٩٩هاي اجرايي كشور در سال  دستگاه
   ندارند، ابطال شدزيست دارندگان معافيت پزشكي، امكان شركت در آزمون را

  ٧  داري و استخدامي كشوراسازمان   ٣٠/١/١٤٠١

  ٥٥٠/٨٣٧١/٩٠٠٠ بخشنامه شماره : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣٠٩رأي شماره 
اداره كل خدمات الكترونيك قضايي قوه قضاييه كه درخصوص شناسايي و توقيف اموال   ١٣/٥/١٣٩٩ـ 

رر كرده است بستانكاران اين قراردادها به منظور درخواست مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مق
  االجرا به ادارات ثبت مراجعه نمايند، ابطال شد مطالبات خود مانند ساير اسناد رسمي الزم

  اداره كل خدمات الكترونيك قضايي  ٣٠/١/١٤٠١
  ٨   قوه قضاييه

 تعرفه عوارض و ١٣اده  م٤ تبصره : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣١٠رأي شماره 
   شوراي شريفيه كه به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده ١٤٠٠بهاي خدمات سال 

اند، به پرداخت عوارض  و براساس آن صرفاً مالكيني كه حق شرعي و قانوني خود را استيفاء كرده
  اند، از تاريخ تصويب ابطال شد بيشتر در قالب عوارض مازاد تراكم ملزم شده

  ٩  شوراي اسالمي شهر شريفيه  ٣٠/١/١٤٠١

   ١ماده ) ب( بند ٢ تبصره : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣١١رأي شماره 
 شهرداري قم كه متضمن ١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ماده ) ج( بند ١٣و تبصره 

ويب شوراي اسالمي اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربنا و غيره است و به تص
  شود اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال مي

  ٩  شوراي اسالمي شهر قم  ٣٠/١/١٤٠١

نامه ) الف( بند ٣ حكم مقرر در جزء : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣١٣رأي شماره 
  وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعيت صادرات برخي٣/٢/١٣٩٨ـ  ٣٧٦٠٥/٦٠شماره 

  اقالم، از آن جهت كه ممنوعيت فوق را به بازه زماني معيني محدود نكرده است، ابطال شد
  ١٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٣٠/١/١٤٠١

 دستورالعمل ١ ماده ٦بند ) چ( اطالق شق : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٣١٨رأي شماره 
  مديره سازمان بورس هيأت ٧/٣/٩٨رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب 

 قانون بازار اوراق ٣٥ و اوراق بهادار با اصالحات بعدي كه مقرر داشته است سهامداران نيز مشمول ماده 
مديره بورس به تخلفات انضباطي آنها رسيدگي  بهادار جمهوري اسالمي ايران هستند توسط هيأت

  كند، ابطال شد دار را به نام و حاسب خود معامله ميگر اوراق بها معامله/ شود، در غير مواردي كه كارگزار مي

  ١١  سازمان بورس و اوراق بهادار  ٢٠/٢/١٤٠١

      

 

 ١٤٠١ اهـم خرداد مبيست و هشت بهـشن   

  ٢٢٤٩٩ شماره هفتاد و هشتمسال 

)١٥٥١( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  )هي وحدت رواءن و مقررات و مصوبات آريقوان(عنوان مندرجات 

   مصوبه ٤د ـ بن١ «:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٣١٩رأي شماره 
 شوراي اسالمي شهر تهران كه متضمن تعيين عوارض ١٥/١١/١٣٩٧ ـ ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠شماره 

  .اي شهر تهران است از تاريخ تصويب ابطال شد مربوط به هزينه ساخت پاركينگ محله
برابر   مصوبه شماره شوراي اسالمي شهر تهران كه متضمن تعيين عوارض به ميزان دو٥ـ بند ٢ 

  ربري بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان تثبيت است، از تاريخ تصويب ابطال شدعوارض كا

٢٠/٢/١٤٠١   ١٢  شوراي اسالمي شهر تهران 

دستورالعمل ) ح(و ) الف(بندهاي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٣٢٣رأي شماره 
گذاري آن به اعضاي نحوه استفاده از امالك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي وا

 وزير ٢٥/١/١٣٨٢ ـ ١٦٢/١٦٠ابالغي به شماره (شوراي اسالمي شهر تهران و مديران شهرداري 
در حدي كه متضمن واگذاري واحد مسكوني به اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران و اخذ ) كشور

  ابطال شدهزينه استهالك واحدهاي مسكوني واگذارشده از آنها به جاي دريافت اجاره بها است، 

  ١٤  شوراي اسالمي شهر تهران  ٢٠/٢/١٤٠١

تعرفه خدمات مهندسي استان قم : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٣٢٤رأي شماره 
 ٢٩/١/١٣٩٤ ـص /١٤٢٩/١١٧توسط هيأت چهار نفره استان مزبور كه به موجب نامه شماره 

  ويب ابطال شدمديركل راه و شهرسازي استان قم ابالغ شده، از تاريخ تص
  ١٥  اداره كل راه و شهرسازي استان قم  ٢٠/٢/١٤٠١

  
  

  
  

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٢٢٢٢شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
هاي  نامه نحوه استفاده از خانه آيين«:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٧

هيأت  ٨/٨/١٣٩٥ مورخ سازماني پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه
ز ناحيه نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري ي پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي اامنا

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

  
  ٠٠٠٢٢٢٢: شماره پرونده      ٣٠٧: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي سعيد نصراله زاده خراساني:شاكي

 نحوه استفاده از منازل سازماني نامه آيين ابطال :موضوع شکايت و خواسته
هيأت  ١٨/٨/١٣٩٥پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه مورخ 

  يه نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري ي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي از ناحامنا
 نحوه استفاده از منازل نامه آيين شاکي به موجب دادخواستي ابطال :گردش کار

 ١٨/٨/١٣٩٥سازماني پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه مورخ 
ات و ي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي از ناحيه نماينده وزير علوم، تحقيقهيأت امنا

  :فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
ـ "  هاي  نامه در خصوص نحوه استفاده از خانه تصويب آيين  :مغايرت با قوانين باالدستي  الف 

سازماني منصرف از امور مالي، اداري و تشکيالتي است و با تفسير موسعي که هيأت امناي 
) ب(ز قانون داشته منجر به توسعه قانون شده است که مخالف عموم و اطالق بند پژوهشکده ا

 قانون برنامه پنجم توسعه ٢٠ماده ) ب(عالوه بر اين در بند .  قانون برنامه پنجم است٢٠ماده 
تصريح شده بود که مصوبات هيأت امنا حسب مورد به تأييد وزراي علوم و بهداشت و در مورد 

هرچند مبناي تأسيس اين پژوهشکده مصوبه . رسد  تأييد رييس جمهور ميها به فرهنگستان
  شوراي عالي اداري بوده ليکن با توجه به اين که کليه مراکز علمي کشور ضرورتا٢٨/٣/١٣٧٩ً

مکلف به اخذ مجوز وزارت علوم هستند و با توجه به اين که پژوهشکده داراي مجوز قطعي از 
هاي امناي وزارت   بايد به تأييد مرکز هيأته مورد اعتراض ضرورتاًلذا مصوب. باشد وزارت عتف مي

تواند به عنوان   نميزيرکشاورسيد و مهر دفتر هيأت امناي سازمان تحقيقات و آموزش  عتف مي
  .بدل از تأييد وزارت علوم تلقي گردد و به منزله تأييد قانوني نيست

 اعتبار قانون نحوه استفاده از با توجه به: ب ـ مغايرت با قوانين عادي و مقررات
تواند تا نسخ  اي نمي نامه اجرايي آن، هيچ قانون يا مقرره و آيين) ١٣٤٦(هاي سازماني  خانه

قانون مزبور مورد استناد قرار گيرد و يا مقررات مغاير آن وضع کند، در حالي که مصوبه 
هاي سازماني،  خانههيأت امناي پژوهشکده در موارد متعددي از حيث نحوه استفاده از 

.... هاي جنب کار و  بندي متقاضيان، مبلغ اجاره بها، تعهد محضري، اخذ سپرده، خانه امتياز
  . "نامه اجرايي آن مغايرت دارد الذکر و آيين با قانون فوق

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
تفاده بهينه از امکانات، به منظور ساماندهي نحوه استفاده از منازل سازماني با هدف اس"

ها در استفاده از منازل سازماني و تشويق کارکنان به استقرار کامل در محل  رعايت الويت
  :گردد خدمت، تشخيص و تعيين کارکنان واجد شرايط، ضوابط و مقررات زير تعيين مي

   تعاريف:١ماده
   سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج کشاورزي: سازمان:الف
موسسات و مراکز تحقيقاتي و آموزشي ملي و استاني که تحت مديريت : بعهواحد تا  :ب

 رابطه استخدامي با افراد داراي: کارکنان  :ج. نمايند هيأت امناء سازمان انجام وظيفه مي
  .سازمان بصورت رسمي، رسمي آزمايشي، پيماني

نامه  د اين آيينهزينه ماهيانه استفاده از منازل سازماني که براساس مفا: اجاره بهاء  :د
  .شود تعيين مي
 هر يک از کارکنان شاغل آن واحد که درخواست کتبي براي استفاده از :متقاضي  :ه

  .دهند  ميمنازل سازماني ارائه
  .هر يک از کارکناني که در منازل سازماني سکونت داشته باشد: بردار  بهره:و
ين و قبل از تحويل منازل نامه تعي  مبلغي ثابت که براساس مفاد اين آيين:سپرده  :ز

  .سازماني توسط متقاضي به حساب مربوطه واريز گردد
 کارکناني که از واحد سازماني محل خدمت خود به واحد سازماني اين :مورينأم: ح

سازمان واقع در شهر ديگر بر اساس نياز واحد محل مقصد، با حکم کارگزيني بصورت 
  .يابند  ميموقت يا دائم انتقال

که به دليل ضرورت شغلي بايد به بعضي از اي  منازل سازماني:  جنب کارمنازل  :ط
 مرکزي مشاغل خاص بر اساس تصميم کميته مسکن(دارندگان مشاغل خاص واگذار شود 

  .)گردد  ميمشخص
عبارتست از تغيير محل خدمت عضو رسمي به طور دائم   :کارمند انتقالي: ي

آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و سسات ؤ و مها به ساير دانشگاه  سازمان  از
   منابع انسانينامه آييني اجرايي و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات ها دستگاه

  کميته مسکن  :٢ماده 
گيري درخصوص نحوه استفاده از منازل سازماني به افراد واجد  به منظور تصميم

  :شود شرايط، کميته مسکن با ترکيب زير تشکيل مي
  

  عضو و رئيس  شکدهرئيس پژوه

  عضو  ريزي و پشتيباني معاون برنامه

  عضو  معاون پژوهش

  عضو و دبير  مدير امور عمومي

  عضو  يک نفر از کارکنان پژوهشکده

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ضوابط استفاده: ٣ماده
  :شود  ميي زير به متقاضيان دادهها منازل سازماني به ترتيب اولويت ـ الف

  مامورين، کارکنان انتقالي
  .خود باشند سرپرست خانوار و فاقد واحد مسکوني در شهر محل خدمت دمتقاضيان باي

استفاده از منـازل سازماني براي زوجين شاغل در سازمان و واحدهاي : ١ تبصره
  .باشد  ميتابعه فقط براي يک دوره مجاز

ي ها  و محققان در جوار عرصههيأت علميبا توجه به ضرورت حضور اعضاء   :٢تبصره
به موسسات مادري و مراکز واجد ) ستاد سازمان(ويب کميته مسکن مرکزيتحقيقاتي با تص

 به اعضاي هاي سازماني را درصد ظرفيت خانه٥٠شود بيش از  اين شرايط اختيار داده مي
  . و محققان اختصاص دهندهيأت علمي

  ساير متقاضيان
اي مزبور در صورتي که تعداد متقاضيان بيشتر از منازل سازماني باشد، واحده  :٣تبصره

  . صورت خواهد گرفت١ بين متقاضيان بر اساس جدول پيوست شماره بندي براساس امتياز
باشد و در شرايط خاص با  مي  پنج سال  حداکثر مدت استفاده از منازل سازماني ـ ب

قابل   سه سال  تصويب کميته مسکن واحد مربوطه، اين مدت بصورت ساالنه و حداکثر تا
  . باشد تمديد مي
ت زمان استفاده متقاضي از منازل سازماني شامل مجموع سنوات پيوسته يا مد ـ ج

  .باشد نا پيوسته سکونت وي در منازل سازماني واحدهاي تابعه و وابسته مي
ساي موسسات، ؤسط معاونين، مديران کل سازمان، راستفاده از منازل سازماني تو  ـ ٤تبصره
ي و آموزشي ملي و استاني از ضوابط موضوع اين هاي مستقل و وابسته، مراکز تحقيقات پژوهشکده

  . باشد مستثني مي) ٣ماده( ماده
ـ  در صورتي که منزل سازماني خالي و فاقد متقاضي باشد، طبق تأييد کميته ٥ تبصره

توان آن را به متقاضياني که  محل مي) عرف(مسکن پژوهشکده و بر اساس مبالغ اجاره رايج 
اره داد در اين خصوص از پژوهشکده اج ميل شده و يا افراد خارجظرفيت استفاده آنها قبالً تک

  .باشد نامه محضري براي تخليه ضروري مي داشتن ضمانت
  :اجاره بها: ٤ماده

و  دشماره  بر اساس جدول پيوست  الفـ  اجاره بهاي ماهيانه استفاده از منازل سازماني
  .گردد تعيين مي
در   چهار ميليون ريال  در کالن شهرها،  پنج ميليون ريال  مبلغ سپرده معادل ـ ب

  .گردد در ساير موارد تعيين مي  و سه ميليون ريال  مراکز استان
يک بار جدول اجاره بهاي پيوست دو و   سه سال  تواند هر  ميپژوهشکده ـ ٦تبصره

مبلغ سپرده را پس از ارزيابي مجدد مورد اصالح قرارداده و جهت تصويب به کميسيون 
  . ارائه نمايدءهيأت امنادائمي 

  :برداران تعهدات بهره ـ ٥ماده 
نامه و ساير مقررات مربوطه در استفاده از  رعايت ضوابط و مقررات اين آيين ـ الف

  .منازل سازماني
  .در اختيار گذاشتن منازل سازماني به غير  عدم  ـ ب
ان از منازل سازماني حق هيچگونه تغييري در قسمتهاي داخلي و بردار بهره ـ ج

  .منازل سازماني کالً يا جزئاً به غير ندارند  رجي بنا و يا خا
  .پرداخت بهاي آب، برق، گاز، تلفن و يا شارژ ماهيانه ـ د
تخليه و تحويل به موقع منازل سازماني پس از اتمام مهلت و يا حسب اعالم  ـ ه

  ).٦بر اساس مفاد ماده (کميته مسکن
اشي از قصور يا تقصي ـازمـاني براساس   و ـ پرداخت خسارت ـن ر در نگهداري منزل س

  .ته مسکن محل خدمت در هنگام تخليهنظر سرپرست امـور اداري و پشتيباني و تائيد کمي
آميزي، تعميرات قفل، شير آب و در و  گيري، رنگ تعميرات جزئي از قبيل لکه  ي ـ 

عايب ناودانها و و رفع م...)کليد، پريز، المپ و(آالت برقي  پنجره، تعمير و تعويض لوازم و
آبروها، تأسيسات بهداشتي، حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود، انداختن شيشه و 

باشد و در صورت عدم انجام  مي کننده و برفروبي به عهده استفادههمچنين نظافت 
بردار هر گونه خسارتي به ساختمان  تعميرات الزم يا نظافت و برفروبي و غيره از طرف بهره

کده و يا واحد تابعه نسبت به جبران خسارت اقدام و هزينه آنرا از حقوق و وارد آيد پژوهش

هاي وي کسر و به حساب درآمد منازل سازماني واريز  دستمزد ماهيانه و سايردريافتي
ميزان هزينه اعالم شده براساس صورتحساب تنظيمي مستند به اسناد مثبته . نمايد

  .شددام خواهد نامه اق اين آيين  ماده هفت  )ح(  بند  طبق  
  ساير شرايط  : ٦ماده 
 ،بازخريدي سازماني بصورتبردار از خانه  ـ درصورت قطع رابطه استخدامي بهره الف

 به تخليه از تاريخ ابالغ نسبت  حداکثر سه ماه  استعفاء و اخراج، وي مکلف است ظرف مدت
  .و تحويل منزل سازماني اقدام نمايد

ي در طول سال تحصيلي بردار مام مهلت بهرهفرد يا ات  بازنشسته شدن  درصورت ـ ب
و داشتن فرزند محصل و يا دانشجو، نامبرده موظف است حداکثر تا پايان سال تحصيلي 
مزبور و در غير اينصورت تا پايان حداکثر سه ماه طبق صورتمجلس نسبت به تخليه و 

  .تحويل منزل سازماني اقدام نمايد
شود مهلت تخليه براي   فوت  نازل سازماني، از مبردار در صورتي که بهره   ـ   ج

باشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغول   ميخانواده او شش ماه از تاريخ فوت
 تحصيل باشند حداکثر تا پايان سال تحصيلي همان سال به خانواده وي مهلت داده

  .براي خانواده او محفوظ خواهد بود  مهلت شش ماهه  شود ودر هر حال مي
 مرخصي حضور کارمند در محل کار، مانند انفصال موقت،  انقطاع موقت  ر صورتدـ  د

اجاره ي حکم تا يک سال با پرداخت راوزشي، تعليق و غيره از تاريخ اجبدون حقوق، ماموريت آم
  .باشد بها، سکونت بالمانع بوده و در غير اينصورت ملزم به تخليه و تحويل منزل سازماني مي

بردار و يا اينکه  س از اعالم کميته مسکن مبني بر اتمام مهلت بهرهه ـ در مواردي که پ
نامه وي شرايط استفاده از منازل سازماني را از دست داده است،  مطابق مفاد اين آيين

بردار اقدام به تخليه واحد محل سکونت خود ننمايد، براساس تصميم کميته مسکن ماهانه  بهره
 براي ماه اول و نامه پس از ابالغ ه ماهيانه موضوع اين آيينآخرين اجار  پنج برابر  تا حداکثر

هاي آتي از  ضريب افزايش اجاره ماه  پنج تا ده درصد  هاي بعد بصورت تصاعدي بين ماه
بردار تا زمان تخليه و تحويل کسر شده و به حساب  حقوق، مزايا و يا ساير مطالبات بهره

  .اجع ذيربط مورد پيگيري قرار خواهد گرفتگردد و تخلف نامبرده در مر مربوطه واريز مي
اره بها و بـالغ کميته مسکن نسبت به کسر اجامور مالي موظف است پس از ا   ـ  و
 را با اولويت نسبت به ساير مطالبات و کسور از نامه آييني تعيين شده در اين ها خسارت

  .يدسر و به حساب مربوطه واريز نما کبردار حقوق، مزايا و مطالبات بهره
شود  ي جنب کار به تشخيص کميته مسکن مرکزي سازمان مشخص ميها خانه ـ ز

  . شود  نميو مشمول ضوابط اجاره بها، سپرده و مهلت استفاده
درصورت عدم واريز سپرده توسط متقاضي در مهلت مقرر و نيز عدم تحويل و  ـ ح

 لغو گرديده و براساس امتياز وي) حداکثر سه ماه(استقرار در منازل سازماني تعيين شده 
  . تصميم کميته مسکن واحد مزبور به فرد واجد شرايط ديگري واگذار خواهد گرديد

به استثناء  .(گردد برداران فعلي منازل سازماني نيز مي نامه شامل کليه بهره آيين ط ـ اين
  .)٤ماده ) ب(  بند

ساير مفاد اين در صورت عدم رعايت هر يک از تعهدات موضوع ماده پنج و نيز  ـ  ي
 براي رفع نقص يا جبران خسارات در بردار  کميته مسکن اخطار الزم را به بهرهنامه آيين

، با تصويب کميته  به اخطار مذکوربردار مهلت مقرر داده و در صورت عدم توجه بهره
  .ماده شش رفتار خواهد شد) ه(بند   مسکن با متخلف بر اساس

نامه بعنوان در آمد اختصاصي محسوب  ي اين آييندرآمدهاي حاصله از محل اجرا  ک ـ 
زي و بهسازي منازل سازماني و  مقام مجاز ميتواند صرف تعميرات، بازساتأييد با شده و
  .ساختهاي مورد نياز شودزير

. باشد  ميي سازماني به افراد خارج از پژوهشکده ممنوعها استفاده از خانه  :٧تبصره
ارسال توجيهات کافي، مجوز الزم از کميته مسکن فقط در موارد خاص الزم است ضمن 

  .پژوهشکده اخذ گردد
  گردشکار: ٧ماده
  .تحويل تقاضانامه کتبي به دبير کميته مسکن ـ الف

ـ تشکيل جلسه کميته مسکن پس از تخليه هر واحد سازماني و امتيازبندي متقاضيان   .ب 
 توسط اعضاي تعيين متقاضي واجد شرايط و اولويت با امضاي صورتجلسه ـ ج

  .کميته مسکن
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 سازماني د ـ ابالغ کتبي به متقاضي تعيين شده توسط دبير کميته جهت تحويل منزل
  .ظرف مدت پانزده روز

و واريز وجه سپرده توسط متقاضي  )٣پيوست شماره (امضاء تعهدنامه محضري  ـ ه
  .تعيين شده به حساب مربوطه پس از دريافت ابالغ

 حداقل سه ماه قبل از اتمام مهلت وي براي بردار يته به بهرهاعالم کتبي دبير کم ـ و
  .منزل بر اساس صورتمجلس  تخليه و تحويل 

 بردار در زمان اتمام مهلت سکونت ز ـ تخليه و تحويل منزل سازماني توسط بهره
  ). ٦ اساس مفاد مادهبر(

 )عامالتي مالي و منامه آيين١٤ماده (اخذ نظر کميسيون خسارت به اموال دولت  ـ ح
ي احتمالي وارده به منزل تخليه شده و تعيين ها توسط کميته مسکن درخصوص خسارت

  .ي احتماليها خسارت
  . يا خسارت احتماليها  پس از کسر بدهيبردار عودت وجه سپرده به بهره ـ ط
ه و سه پيوست تنظيم و در جلسه هيأت ، شش تبصر در هفت مادهنامه آييناين «

 »صويب رسيده استمان به تء سازامنا
  

  فرم تقاضاي استفاده از منازل سازماني: ١جدول پيوست 
  

  رديف

                      :  محل صدور                                            :  شماره شناسنامه                                           : نام و نام خانوادگي
  :نام پدر                    

      :  واحد محل اشتغال                                                   : تاريخ استخدام                                         : تاريخ تولد
  :نوع استخدام                                     

  :تلفن محل کار                                              : تلفن منزل                                             : تلفن همراه
  :عليآدرس محل سکونت ف

حداکثر   ضابطه  ١
امتياز کسب   نحوه محاسبه  امتياز

  شده
    هر سال يک امتياز  ٢٠  سابقه خدمت بر اساس حکم کارگزيني  ٢

هيأت رسمي 
      ١٥  علمي

رسمي 
  عضويت  ٣      ١٠  هيأت علميغير

کارکنان 
      ٦  پيماني

    به ازاء هر سال يک امتياز  ١٥  مديريت
سرپرستي و   ٤

    به ازاء هر سال يک امتياز  ٧  سرپرستي  مديريت

فرزند يا ( به ازاء هر عضو خانواده  ١٥  افراد خانواده  ٥
    امتياز ٣)تحت تکفل

      ٤  %٢٠تا 
سوابق   ٦      ٦  %٢٠ـ % ٤٠

  جانبازي
      ١٠  %٤٠بيش از 

     امتياز٤هر سال   ١٠  آزادگان  ٧
      ٦  فرزند شهيد  ٨

      ٤  شش تا دوازده ماه
  رزمندگان  ٩

     امتياز٢به ازاء هر سال   ١٠   ماه١٢بيش از 

با پيشنهاد مسئول مستقيم و تأييد   ١٠  مندي حسن انجام وظيفه و رضايت  ١٠
    واحد  باالترين مقام

    به پيشنهاد باالترين مقام واحد  ١٠  تخصص و ضرورت شغلي  ١١
    جمع امتياز  

  
  مالحظات  )            /         /         :( تاريخ جلسه(صورتجلسه کميته مسکن

نام و نام   رديف
    امضاء  خانوادگي

        
        
        

        
        

  ٢جدول پيوست 
  

  اعداد مبناي محاسبه اجاره بها  :الف
  مربع زيربناي مفيد به ريالجاره بهاء ماهانه به ازاء هر مترا

ساکنين با حقوق 
بيش از سي و پنج 

  ميليون ريال

ساکنين با حقوق 
نزده ميليون بيش از پا

ريال و کمتر ازسي و 
  پنج ميليون ريال

ساکنين با حقوق 
کمتر از پانزده 
  ميليون ريال

  شرح  رديف

  آپارتمان  وياليي  آپارتمان  وياليي  آپارتمان  وياليي

 ٢٠٠شهرهاي با جمعيت کمتر از   ١
  ٣٥٠٠  ٤٢٠٠  ٤٩٠٠  ٥٦٠٠  ٦٣٠٠  ٧٠٠٠  هزار نفر

هزار نفر ٢٠٠شهرهاي با جمعيت   ٢
  ٥٦٠٠  ٦٣٠٠  ٧٠٠٠  ٨٤٠٠  ٩١٠٠  ٩٨٠٠  هزار نفر ٥٠٠تا 

هزارنفر ٥٠٠شهرهاي با جمعيت   ٣
  ٩٨٠٠  ١١٢٠٠  ١٢٦٠٠  ١٤٠٠٠  ١٥٤٠٠  ١٦٨٠٠  تا يک ميليون نفر

شهرهاي با جمعيت بيش از يک   ٤
  ١٢٦٠٠  ١٤٠٠٠  ١٦٨٠٠  ١٩٦٠٠  ٢١٠٠٠  ٢٣٨٠٠  ميليون نفر

  ١٦٨٠٠  ١٩٦٠٠  ٢٢٤٠٠  ٢٥٢٠٠  ٢٨٠٠٠  ٣٠٨٠٠  شهر تهران  ٥

  .شوند محدوده شهرها جزء رديف يک جدول الف محسوب ميي خارج از ها خانه
 

  باشد  ميمبنا حقوق آخرين حکم کارگزيني فرد
 
  ضريب سنوات سکونت  :ب
  

  سال هشتم  سال هفتم  سال ششم  از ابتداي سال اول تا سال پنجم  محل منزل سازماني
  ٢  ٧/١  ٤/١  ١  داخل شهر

  ٥/١  ٢/١  ٠٥/١  ٧٥/٠  شهر) حريم قانوني( حومه
  ١  ٨٥/٠  ٧/٠  ٥/٠  از شهرخارج 

  
  فرمول تعيين اجاره بهاء منازل سازماني  :ج
 

  ميزان اجاره بهاء ماهانه= متراژ واحد مسکوني * )جدول الف( عدد مبناي اجاره بهاء) * جدول ب( ضريب سنوات سکونت

  
  .رسد متراژ واحد سازماني توسط واحد خدمات فني محاسبه و به تائيد کميته مسکن مي

 
 ٣پيوست 

  
  تعهد محضري

  سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج کشاورزي/ستاد/موسسه/تعهد تخليه و تحويل منزل سازماني مرکز: موضوع

  
خانم                  فرزند              به شماره ملي                       /در تاريخ               آقاي

           کارمند                با حضور در دفتر شماره شناسنامه               صادره از      
    نسبت به سپردن تعهد محضري اسنادرسمي به شماره          شهر               

  منزل مسکوني متعلق به               به نشاني/خصوص تخليه و تحويل يکباب آپارتماندر
  :دارد  ميشرح ذيل اعالم                                                 به 

نمايم که با مطالعه و اطالع کامل از مفاد   مياينجانب                            اقرارـ ١
گردم نسبت به رعايت دقيق و کامل مفاد   استفاده از منازل سازماني متعهد مينامه آيين
حداکثر ظرف مدت مرکز /موسسه/  اقدام نمايم در غير اين صورت با اعالم سازماننامه آيين
 ماه نسبت به تخليه و تحويل ساختمان مورد سکونت اقدام نمايم و در صورت عدم ٣

 اين تعهد نامه بالمانع بوده و حق هرگونه اعتراض و شکايت را از خود ١١تخليه اعمال بند 
  . نمايم  ميسلب

نمايم از تاريخ صورتجلسه تحويل که توسط کميته مسکن   مياينجانب تعهدـ ٢
منزل مسکوني / سال از آپارتمان٥مرکز تنظيم گرديده حداکثرظرف /موسسه/زمانسا

 به شرايط نامه مربوط  آيين٣استفاده نمايم و تمديد مهلت مزبور صرفا در قالب مقررات ماده 
 پذير امکاني سازماني و موافقت کميته مسکن واحد مربوطه ها و طرز استفاده از خانه

  . خواهد بود
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ام بدون  نمايم منزل مسکوني فوق را به همان نحوي که تحويل گرفته هد ميـ اينجانب تع٣
گونه عيب و نقص تخليه و تحويل نمايم در غير اينصورت ملزم به جبران خسارات وارده برابر  هيچ

مرکز مربوطه بوده و درصورت عدم پرداخت خسارات از محل حقوق و /موسسه/نظر سازمان
  .مرکز واريز گرددموسسهکسر و به حساب سازمانمطالبات اينجانب بصورت يکجا 

نمايم در نگهداري، نظافت، آبياري و حفاظت محوطه و فضاي   مياينجانب تعهدـ ٤
  .سبز مربوطه دقت و اقدام الزم را بعمل آورم

نمايم کليه آداب و شئون اخالقي و اداري توسط اينجانب و  اينجانب تعهد مي ـ ٥
ز رکم/موسسه/ردد و در صورت موارد غير اخالقي سازمانخانواده و همراهان رعايت گ

و  ماه  تواند نسبت به اعالم تخليه اقدام و اينجانب موظف و متعهد به تخليه ظرف يک مي
  .باشم  ميتحويل واحد به مرکز مربوطه

نمايم در صورت عدم استفاده از خانه سازماني تحت هر عنوان   ـ اينجانب تعهد مي٦
طوالني بيش از شش ماه، بازنشستگي، بازخريدي،  ارج از کشور به مدتاعم از اعزام به خ

اعزام به خارج، تعليق، مرخصي بدون حقوق حداکثر تا يکسال يا به هر صورت با 
مرکز قطع رابطه کاري نمايم نسبت به تخليه و تحويل خانه سازماني حداکثر /موسسه/سازمان

باشد  سازمان مجاز مي/مرکز/ير اينصورت موسسهنامه اقدام نمايم در غ ظرف مدت مقرر در آيين
   .از طريق مراجع قانوني نسبت به تخليه منزل فوق اقدام نمايد

االجاره منزل  گردم هر ماه نسبت به پرداخت مبلغ مال ـ اينجانب متعهد مي٧
سازماني، بهاي آب، برق، تلفن، گاز، و حق شارژ طبق ضوابط و مقررات اقدام نمايم و در 

تواند از محل حقوق، مزايا و ساير مطالبات  مرکز مي /موسسه /م پرداخت سازمانصورت عد
بديهي است در زمان تخليه و تحويل واحد . اينجانب کسر و به حساب خود واريز نمايد

  .بايستي نسبت به تسويه موارد فوق اقدام نمايم
ا به شخص نمايم حق واگذاري يا اجاره منزل سازماني خود ر  مياينجانب تعهد ـ ٨

  .يا اشخاص ديگر ندارم
گونه حقي نسبت به منزل  نمايم سکونت در منازل سازماني هيچ ـ اينجانب تعهد مي٩
  .نمايد  نمي براي اينجانب ايجادسازماني
نمايم به منظور رعايت بهداشت محيط و نظافت عمومي شهرک  ـ اينجانب تعهد مي١٠
ژ يا هر گونه وجهي که از سوي مرکز نسبت به پرداخت حق شارموسسهيا سازمان

  .مرکز در قبال ارائه خدمات عمومي مطالبه گردد/موسسه/هيأت مديره شهرک يا سازمان
نمايم چنانچه پس از پايان مدت سکونت و يا پس از اعالم  ـ اينجانب تعهد مي١١

مرکز ساختمان مسکوني را تخليه و تحويل ننمايم بموجب /موسسه/تخليه از جانب سازمان
مرکز اعطاء تا نسبت به توقيف کليه حقوق و /موسسه/ تعداد اختيارات کامل را به سازماناين

  .نمايم مزايا و مطالبات دريافتي اقدام و حق هر گونه اعتراض و شکايتي را از خود سلب مي
ي سازماني موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ها تحويل گيرنده خانهـ ١٢

ي و سکونت در واحد سازماني تحويل گرفته شده اقدام نمايد تحويل نسبت به ا سباب کش
در غير اينصورت و خالي گذاشتن خانه سازماني پس از مهلت مذکور، به منزله انصراف 

  .باشد  ميمرکز/موسسه/محسوب و موظف به تحويل منزل سازماني به سازمان
قضايي بوده و قابل اجرا در کليه مراجع اي  نامه بدون هيچ عذر و بهانهاين تعهد

  "  .داند  ميي سازماني خود را مکلف به رعايت مفاد آنها  از خانهکننده استفاده
در پاسخ به شکايت مذکور، نماينده حقوقي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي سازمان 

 ٧/١٢/١٤٠٠ ـ ٢٥١/٤٨٧٦/تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي به موجب اليحه شماره ج
 قانون احکام دائمي کشور، ١به موجب ماده : اوالً: " ده است کهبه طور خالصه توضيح دا

  .ي اين پژوهشگاه بوده استهيأت امنانامه مزبور در حيطه اختيارات  تصويب آيين
ي سازماني اين پژوهشگاه، در واقع، مصداقي از ها  نحوه استفاده از خانهنامه آيين: ثانياً

 . قانون احکام دائمي تصريح شده است١ در ماده شود که هاي امور اداري محسوب مي نامه آيين
 نحوه استفاده از نامه آييني اداري شامل ها نامه آيين» االطالق اصاله« اين مطابق قاعده بنابر
  .شود  ميي سازماني نيزها خانه

از » و« با حرف عطف » باتمصو«  قانون احکام دائمي کشور عبارت ١در ماده : ثالثاً
تفکيک شده که اين امر بيانگر تغاير موضوعي » ...ي مالي و اداري و اه نامه آيين«عبارت 

ء محدود به هيأت امنابر اين مبنا، اختيارات ) اصل تغاير متعاطفين(اين دو عبارت است 
نبوده و اختيار ) مالي، اداري، استخدامي و تشکيالتي(ي چهارگانه ها نامه آيينتصويب 

  .ء متصور شدهيأت امناي توان برا  ميتصويب مقررات ديگري را
 هاي دولتي را قانونگذار در هر موردي که قصد داشته قانون عام حاکم بر دستگاه

 هايي که داراي قوانين و مقررات خاص خود هستند، تسري دهد، سسات و دستگاهؤبه م
 نحوه استفاده از منازل نامه آييندر نتيجه تصويب . به روشني اين امر را تصريح نموده است

ايراد . ي اين پژوهشگاه مغايرتي با قوانين و مقررات ذيربط نداردهيأت امنازماني توسط سا
 مورد اعتراض توسط وزارت علوم نيز وارد نيست، زيرا صورتجلسه نامه آيين تأييدعدم 

توسط نماينده ) ي اين پژوهشگاههيأت امنانوزدهمين جلسه ( مذکور نامه آيينتصويب 
در خصوص ايراد شاکي مبني بر اينکه درآمد .  شده استأييدتوقت وزير علوم امضاء و 

اختصاصي تلقي کردن اجاره بهاي منازل سازماني مغاير با قانون است، الزم به ذکر است، 
ي اين پژوهشگاه هيأت امنابا توجه به اينکه اين امر نيز مربوط به امور مالي بوده و توسط 

 قانون احکام دائمي و از اختيارات ١ده تصويب شده است، لذا مشمول حکم مقرر در ما
در خصوص ايراد مطروحه مبني .  ء است و مغايرتي با قانون مزبور نداردهيأت امناقانوني 

 مـوجب توسعه تشکيالت عنه معترض نامه آيين ٢بر اينکه تشکيل کميته مسکن در ماده 
ـانبي است و فرعي و جاي  شود، شـايان ذکر است، کميته مسکن کميتـه  ميپژوهشگاه

شود تا موجب توسعه   نميباتشکيل آن جايگاه شغلي و پست سازماني جديدي ايجاد
 نامه آيين ٣ ماده ٥در خصوص ايراد شاکي نسبت به تبصره . تشکيالت اين پژوهشگاه شود

به موجب تبصره مذکور چنانچه منزل ) اجاره بها بر اساس عرف رايج(مورد اعتراض 
قاضي باشد، اجاره منازل سازماني به ميزان عرف رايج محل، در سازماني خالي و فاقد مت
شود و اين موضوع منصرف از اجاره بهاي استفاده از خانه   مياختيار کارکنان قرار داده

ي سازماني ها  مزبور مدت  استفاده از خانهنامه آيين ساله بوده در ٥سازماني در مدت 
در حالي که عدم تعيين مدت و ابهام در ) نامه  آيين٣بند ب ماده (باشد   مي سال٥حداکثر 

لذا . هاي سازماني خواهد بود  از سکونت در خانههيأت علميآن موجب محروميت اعضاي 
 از هيأت علمي اخيرالذکر از يک سو موجبات استفاده اعضاي نامه آيينوجود مدت در 

ي سازماني، ها  از خانهي سازماني را فراهم آورده و از سوي ديگر، براي مدت استفادهها خانه
در نهايت با عنايت به موارد فوق و با توجه اينکه مصوبه . محدوديت تعيين نموده است

ء تصويب هيأت امنامورد اعتراض کامالً صحيح و بر اساس قانون و در حدود اختيارات 
  ."شده، تقاضاي صدور حکم به رد شکايت مورد استدعاست

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ تاريخ ديوان عدالت اداري درهيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
 مقرر ١٣٩٥ مصوب ي توسعه کشورها قانون احکام دائمي برنامهک يبراساس ماده 

 و ها   و فرهنگستاني و پژوهشي، مراکز و مؤسسات آموزش عالها دانشگاه«: دهيگرد
 هاي  وزارتخانهي گسترش آموزش عالي مجوز از شوراي که داراي علم و فناوريپارکها

ربط  علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي
قـانون ژه يو  به هاي دولتي عايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاهباشند، بدون ر  مي

قـانون برگزاري مناقصات و ، قـانون مديريت خدمات کشوري، محاسبات عمومي کشور
، ي مالهاي  نامه آيين و فقط در چهارچوب مصوبات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها

 تأييد که حسب مورد به هيأت امنا  مصوبيالتي و تشکي، استخدامي، اداريمعامالت
 و در مورد ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريران علوم، تحقيوز

 و ي و مراکز آموزش عالها جمهور و در مورد دانشگاه س ي رئتأييد به ها فرهنگستان
 رسد، عمل تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح مي

تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و   بايست به ، لذا مصوبات هيأت امنا مي».کنند مي
 پس از عنه معترض نامه با عنايت به اينکه آيين. بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برسند

ده است و مستند ي رسيقات و فناورير علوم، تحقينده وزي نماتأييد به هيأت امناب يتصو
قات و ير علوم، تحقيه وزي مذکور از ناحنامه آيين تأييدار يض اختيفو راجع به تيمشخص
ت مقامات يز بر عدم صالحين خصوص وجود ندارد و اصل ني در اينده وي به نمايفناور
 يوتکنولوژي پژوهشکده بي سازمانهاي  نحوه استفاده از خانهنامه آيين تأييد است، لذا يادار

 يوتکنولوژي ب هيأت امناي پژوهشگاه١٨/٨/١٣٩٥ کشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه مورخ
ارات مقام ي خارج از حدود اختيقات و فناورير علوم، تحقينده وزيه نماي از ناحيکشاورز

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مذکور است و مستند به بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب عدالت اداري 

                   رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري                  
  

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٢٣٢٠شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 و تعرفه ٥ـ ٢تعرفه شماره «:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٦

 به ترتيب  شهرداري كركوند كه١٤٠٠ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ٣١٩شماره 
ها و بهاي خدمات صدور  درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه

»  .ها به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده است ابطال شد مجوزهاي حفاري و ترانشه
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت
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  ٠٠٠٢٣٢٠: شماره پرونده       ٣٠٦: ه دادنامهشمار      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نمايندگي آقاي عباس قرباني:شاكي
 ١٤٠٠ سال  دفترچه عوارض٥ ـ ٢ ابطال تعرفه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  ي شهر کرکوند شوراي اسالم١٤٠٠ بهاي خدمات سال ٣١٩و تعرفه 
 به موجب  آقاي عباس قرباني به نمايندگي از شرکت فوالد مبارکه اصفهان:گردش کار

 بهاي ٣١٩ و تعرفه ١٤٠٠ دفترچه عوارض سال ٥ ـ ٢دادخواستي ابطال تعرفه شماره 
 شوراي اسالمي شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبيين ١٤٠٠خدمات سال 

  :الم کرده است کهخواسته خود به طور خالصه اع
شوراي اسالمي شهر کرکوند به موجب مصوبه مورد شکايت در خصوص موضوع « "

ـ عوارض ١صدور مجوز حفاري در محدوده حريم شهر مبادرت به وضع دو تعرفه با عناوين 
 ـ بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ٢صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه و 

  .باشد ه داليل ذيل خالف قوانين و مقررات مينموده است که وضع آنها ب
هاي   از تعرفه، مستند قانوني و مبناي محاسبه عوارض در خصوص حفاري١ـ در رديف ١
اعالم شده » دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي کشور«خاکي 
 ٢٦/٧١٠١٦شماره در حالي که دستورالعمل مذکور که در راستـاي عمل به مصوبـه . است

ـاست جمهوري و شوراي ع٢/٨/١٣٨٨ـ   ٤/١١/١٣٦٦ مورخ مصوبه الي فني معاونت راهبردي ري
به منظور )  دستورالعمل مذکور١٢به خصوص ماده (هيأت وزيران وضع گرديده است 

تواند به عنوان مرجعي جهت تعيين عوارض  هاي حفاري وضع شده و نمي تعيين هزينه
رد و اين قسم عوارض از مصاديق عوارض بدون سبب قانوني است که استناد قرار گيمورد 

 ٣ قانون بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤ قانون اساسي، ماده ٥١به موجب اصل 
  . قانون پنجساله پنجم ممنوع اعالم شده است٦٢ ماده

 عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعيين هزينه حفاري در محدوه قانونيـ ٢ 
نقاط واقع در « توضيحات تعرفه مارالذکر صراحتاً به ٢ و ١شهر است در حالي که در بند 

اشاره نموده که از اين نظر استناد به دستورالعمل حفاري و تسري مصاديق » حريم شهر
) حريم قانوني شهر(ي خارج از محدوده قانوني شهر ها مورد نظر در دستورالعمل به حفاري

  . استفاقد وجاهت قانوني 
دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي کشور با ـ ٣

 وضع گرديده و ها  و پرهيز از اخذ مبلغ اضافي از طرف شهرداريسازي هدف يکسان
ي حفاري را بر اساس فهرست آحاد بها تعيين نموده و مخصوص مواردي است که ها هزينه

تواند به عنوان   نمي و به لحاظ منطقي و حقوقيشهرداري رأساً متولي انجام حفاري است
  .منبعي جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداري قرار گيرد

 قانون شهرداري متقاضي بايد قبل از هر اقدامي ١٠٣ـ بر اساس مقررات ماده ٤
قانونگذار برخالف . موافقت کتبي شهرداري را اخذ نمايد... ها و  جهت حفاري و اتصال راه

 قانون شهرداري صراحتاً اخذ مجوز را ١٠٠انند ساخت و ساز که در ماده مواردي م
استفاده » اخذ موافقت کتبي«ضروري دانسته در خصوص عمليات حفاري از عبارت 

جهت نيست، زيرا اخذ موافقت به دليل اطمينان از عدم  نموده است، اين تمهيد بي
ت و وضع تعرفه براي اعالم هاي شهري و نقشه جامع شهر اس تعارض طرح با زير ساخت

 که به موجب ١٠٣عبارت پاياني ماده . موافقت کتبي شهرداري فاقد وجاهت قانوني است
ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند هرگونه خرابي  کليه وزارتخانه«دارد  آن بيان مي

 و زياني که در اثر اقدامات عمراني خود به آسفالت يا ساختمان يا معابر عمومي وارد
 در غير اين صورت نمايند تحت نظارت شهرداري ترميم و به حالت اوليه درآورند مي

 شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با
کند،  نيز اين استدالل را تقويت مي» .اضافه از طريق اجراي ثبت وصول خواهد کرد% ١٠

ده احتمالي تعيين تکليف نموده و ضمانت اجراي آن زيرا براي جبران خسارت وار
مشخص شده است، با وجود تعيين تکليف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت 

  .اين عنوان فاقد وجاهت قانوني است
صرف نظر از اينکه عوارض مذکور برخالف قانون وضع گرديده نحوه تعيين  ـ ٥ 

مصاديق بارز اجحاف در حق مؤدي است که عوارض و ضريب در نظر گرفته شده در آن از 
 ٢ متردر اراضي خاکي واقع در حريم شهر ضريب ٥٠٠ي باالي ها در تعرفه براي حفاري

 ١حريم شهر ضريب  متر در اراضي خاکي در ٥٠٠در نظر گرفته شده و براي حفاري تا 
ر گرفت االصول اگر ميزان حفاري بيشتر باشد بايد ضريب کمتري در نظ در حالي که علي(

  ).يا با حفاري کمتر مشابه تعيين ضريب کرد
پوشاني دارد در واقع شهرداري يک بار   هم٥ ـ ٢ با تعرفه شماره ٣٠٩تعرفه  ـ ٦ 

اس نمايد و بار ديگر بر اس  مي محاسبه و مطالبه٣٠٩صدور مجوز حفاري را برابر تعرفه 
  " . ١٤٠٠تعرفه مصوبه عوارض سال 

  :ت به شرح زير استي مورد شکايها   متن مصوبه
  : شوراي اسالمي شهر کرکوند١٤٠٠ دفترچه عوارض سال ٥ ـ ٢تعرفه شماره  ـ الف

  
شماره   :شماره ابالغ مصوبه

 )٥ ـ ٢(
  شهرداري کرکوند

  :تاريخ ابالغ مصوبه
  ها صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه

تعرفه 
  عوارض

ماخذ و نحوه 
  ٩٥محاسبه عوارض 

نحوه محاسبه عوارض 
    ٩٩بهمن ماه مصوب 

  خاکي

برابر دستورالعمل 
نحوه هماهنگي و 

صدور مجوز حفاري 
در سطح شهرهاي 

  کشور

برابر دستورالعمل نحوه 
هماهنگي و صدور مجوز 

حفاري در سطح 
  شهرهاي کشور

 ـ در کليه معابر و مسيرهاي خاکي و ساير نقاط ١
 ٥٠٠واقع در حريم شهر که طول حفاري کمتر از 

  .گردد رابر محاسبه ميباشد يک ب متر مي
 ـ در کليه معابر و مسيرهاي خاکي و ساير نقاط ٢

واقع در حريم شهر که طول حفاري بيشتر از 
  .گردد باشد دو برابر محاسبه مي  متر مي٥٠٠
ها يک دوم مبلغ   ـ در معابر فرعي و بن بست٣

  .گردد محاسبه مي

    آسفالت

برابر دستورالعمل نحوه 
هماهنگي و صدور مجوز 

فاري در سطح ح
  شهرهاي کشور

اين عوارض برابر دستورالعمل نحوه هماهنگي و 
صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي کشور، 
مصوب کميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي 

 ٤/١١/٦٦شهرهاي کشور در اجراي مصوبه مورخ 
  .هيأت وزيران دريافت خواهد شد

ا به همراه بيست درصد خسارت به جداول، بلوک فرش، سنگفرش و ه روها باشد، هزينه در صورتي که ترانشه در پياده
  ـ شهردار ـ شوراي اسالمي شهر کرکوند ـ وزارت کشور. گردد دريافت مي.... آسفالت و 

  
  : شوراي اسالمي شهر کرکوند١٤٠٠ دفترچه بهاي خدمات سال ٣٠٩ب ـ تعرفه شماره 

  :شماره ابالغ مصوبه    
  :غ مصوبهتاريخ ابال  شهرداري کرکوند  

  ها بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه
  توضيحات  ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات  تعرفه بهاي خدمات

بهاي 
  خاکي

   متر٧٠٠ = طول*عرض * ارتفاع
 

T=٤١٧٠٤٥٠*Vريال   

  .گردد باشد يک برابر محاسبه مي  متر مي٥٠٠کمتر از  ـ در کليه معابر و مسيرهاي خاکي و ساير نقاط واقع در محدوده قانوني و حريم شهر که طول حفاري ١
  .گردد باشد دو برابر محاسبه مي  متر مي٥٠٠ ـ در کليه معابر و مسيرهاي خاکي و ساير نقاط واقع در محدوده قانوني و حريم شهر که طول حفاري کمتراز ٢
  .گردد ها يک دوم مبلغ محاسبه مي بست  ـ در معابر فرعي و بن٣
  ضريب تکرار حفاري  يت آسفالتضريب کيف  

بهاي 
  آسفالت

ضريب  *هزينه خسارت روکش(
 ضريب منطقه *اهميت معبر

ضريب  * ضريب کيفيت اسفالت*
 *قيمت پايه آسفالت*تکرار حفاري

  )ضخامت آسفالت

نوع 
  مسير

ضريب 
  اهميت

ضريب 
  منطقه

مقطع 
خسارت ديده 

  )مترمربع(

عمر 
کمتر از 

   سال٤

کيفيت 
  ١نوع

کيفيت 
  ٢نوع

کيفيت 
  ٣نوع

کيفيت 
  ٤نوع

متقاضي 
  اول

متقاضي 
  دوم

متقاضي 
  سوم

قيمت پايه 
آسفالت 

  )سانتيمتر(

ضخامت 
آسفات 

  )سانتيمتر(

جمع 
خسارت 

  )ريال(

            ٥  %٧  ٠٠/١  %٢  %٥  %٨  ٧٠٠  ٧٠٠%         
                              
  ريال  جمع کل خسارت    

  .گردد دريافت مي...  به همراه بيست درصد خسارت به جداول، بلوک فرش، سنگفرش و آسفالت و ها روها باشد، هزينه در صورتي که ترانشه در پياده) ١حتوضي
  .کردد جاري محاسبه ميقيمت آسفالت طبق فهرست بهاي سال ) ٤. باشد ضريب محاسباتي برابر يک مي) ٣.  ١٠٣ متر به باال برابر ١٠گذر از ) ٢.  ١٠١گذر تا کمتر برابر ) ١.     متر برابر٣گذر تا (اهميت معبر ... 
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عليرغم ابالغ دادخواست تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف 
  .شکايت واصله نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
 :مقرر شده است که) ٢٧/١١/١٣٤٥ يالحاق ( قانون شهرداري١٠٣براساس ماده 

ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به  كلّيه وزارتخانه«
 از قبيل احداث شبكه تلفن و ٩٨ و ٩٧ق مندرج در ماده كارهاي عمراني واقع در مناط

ات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع تأسيسبرق و آب و ساير 
ه  انجام گيرد و مؤسسياين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهردار . شهرسازي را بنمايند

 يا  دامات مزبور به آسفالتكه در اثر اق خرابي و زياني را هكننده مكلّف است هرگون  اقـدام
 خواهد ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين

شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد واال شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به 
 از طريق اجراي ثبت اسناد اضافه) ده درصد % (١٠حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 

با توجه به اينکه برمبناي حکم قانوني مذکور، درخصوص ترميم و » .وصول خواهد كرد
ها و مؤسسات دولتي و  جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني که در اثر اقدامات وزارتخانه

رفه شود تعيين تکليف شده است، بنابراين تع خصوصي به معابر و راههاي عمومي وارد مي
 ١٤٠٠ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ٣١٩ و تعرفه شماره ٥ ـ ٢شماره 

ها  ترانشهشهرداري کرکوند که به ترتيب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و 
ها به تصويب شوراي اسالمي اين شهر  و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه

 قانون شهرداري و هم از ١٠٣کار مقرر در ماده اند، هم از جهت مغايرت با سازو رسيده
جهت اخذ دو وجه در قبال فعاليتي واحد که متضمن اخذ عوارض مضاعف است، خالف 

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

                                     رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
  

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٣٠٤٨شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 از قسمت شرايط ١٢بند «:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٨
نام هشتمين امتحان   دفترچه راهنماي ثبت١٢بان در صفحه  اختصاصي شغلي محيط
: االطالق بيان داشته  كه علي١٣٩٩در سال هاي اجرايي كشور  مشترك فراگير دستگاه

در شغل مأمور اجراي محيط زيست دارندگان معافيت پزشكي، امكان شركت در آزمون «
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  .را ندارند، ابطال شد

  دفر هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت
  

  ٠٠٠٣٠٤٨: شماره پرونده      ٣٠٨: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  مون گل محمديها  آقاي:شاكي
بان   از شرايط اختصاصي شغل محيط١٢ند  ابطال ب:موضوع شکايت و خواسته

ين امتحان مشترک فراگير  دفترچه راهنماي ثبت نام هشتم١٢مندرج در صفحه 
  ١٣٩٩ي اجرايي کشور در سال ها دستگاه

 از شرايط اختصاصي شغل ١٢ند  شاکي به موجب دادخواستي ابطال ب:گردش کار
 دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين امتحان مشترک ١٢بان مندرج در صفحه  محيط

 خواسته جهت تبيين را خواستار شده و در ١٣٩٩هاي اجرايي کشور در سال  فراگير دستگاه
  :اعالم کرده است که

انجام خدمت «رساند داشتن معافيت پزشکي به موضوع معافيت از   ميبه استحضار" 
شود که وضعيت فرد مشمول را در رابطه با قانون خدمت وظيفه   ميمربوط» دوره ضرورت

کند و از اين نظر فاقد ارزش ديگري است و ارتباطي با شرايط   ميعمومي تعيين
انجام خدمت «  قانون مديريت خدمات کشوري، ٤٢ماده ) ج(بند . ستخدامي فرد نداردا

 ي اجراييها را از شرايط استخدام در دستگاه» دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
. ي قانوني مورد اشاره استها مصرح است که معافيت پزشکي جزء معافيت. شمارد مي
از اي  ست که طيف گستردهها ليست بلندي از بيماري معافيت پزشکي شامل نامه آيين

تواند   نميلذا معافيت پزشکي. شود  مي با شرايط و مشکالت مختلف را شاملها بيماري

چه بسا فردي مبتال به يک بيماري حاد باشد که .  فرد باشدتسالم وضعيت کننده تعيين
رايط جسمي و سالمتي وي در دوره اوج بيماري اقدام به اخذ معافيت پزشکي نموده اما ش

با گذشت چند ماه يا چند سال و به لطف خداوند رو به بهبود نهاده است چرا که وضعيت 
  . امري ثابت و اليتغير نيستت افرادسالم

 به عنوان بان داوطلبان پس از موفيت در آزمون کتبي و معرفي براي رسته شغلي محيط
جسماني شرکت نمايند که پس از چند برابر ظرفيت بايد در آزمون سنجش آمادگي 

لذا افرادي که از نظر . ندشو  ميکسب حد نصاب معين افراد برتر به مصاحبه دعوت
. گردند  ميو جسماني مشکلي داشته باشند، خودبخود در اين مرحله حذف سالمتي

شوند، تکميل   ميي استخدامي افرادي که در مرحله مصاحبه موفقها مطابق روال آزمون
 پزشک متخصص طب کار و همچنين طي آزمايشات تأييدتخدامي آنان مستلزم فرايند اس
باشد که در اين صورت نيز افراد   ميي پزشکي خاص زير نظر مرکز بهداشت،ها و تست

 بنابر آنچه گفته شد، داوطلبان بايد آزمون. شوند  ميفاقد سالمت در اين مرحله فيلتر
، معاينات پزشک متخصص و آزمايشات )نصاب معينبا کسب حد(عملي آمادگي جسماني 

پزشکي را با موفقيت پشت سر گذارند که در صورت مشکل جسمي و عدم توانايي يا 
لذا با وجود مراحل متعدد براي . شوند  ميخدشه سالمتي در هر يک از اين مراحل رد

سنجش وضعيت سالمت فرد ممنوعيت ثبت نام براي دارندگان کارت معافيت پزشکي 
شوم که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخيراً در  يادآور مي. ده و ناعادالنه استبالوجه بو
غرض از اين يادآوري . اي شرط معدل براي آزمون استخدامي را ابطال نموده است دادنامه

 دانسته، ذکور علت حذف شرط معدل را برگزاري آزمون استخداميماين بود که در متن رأي 
چرا که قبولي در آزمون . د در آزمون کتبي شرط معدل بالوجه استزيرا با وجود موفقيت فر

در اينجا نيز گذر از مراحل . يد صالحيت علمي فرد استؤکتبي و کسب حد نصاب نمره م
يد وضعيت سالمتي فرد است و شرط ؤمتعدد سنجش توانايي جسماني و سالمتي م

  :ت به شرح زير استمتن مقرره مورد شکاي." بالوجه است» نداشتن معافيت پزشکي«
  :بان شرايط اختصاصي شغل محيط" 

............   
در شغل مامور اجرايي محيط زيست دارندگان معافيت پزشکي، امکان شرکت ـ ١٢ 

  ." در آزمون را ندارند
 تا زمان عليرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اداري و استخدامي کشور،

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع رسيدگي به پرونده در جلسه
  .واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
انجام  «١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٤٢ماده ) ج(براساس بند 

يکي از شرايط عمومي استخدام در » خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
ي ها ي پزشکي يکي از موارد معافيتها ي اجرايي عنوان شده است که معافيتها دستگاه

داشتن سالمت جسماني و رواني و «ماده مذکور نيز ) ز(براساس بند . باشد  ميونيقان
که با پيشنهاد سازمان اي  نامه آئينشوند براساس   ميتوانايي براي انجام کاري که استخدام

 اجرايي يها از ديگر شرايط عمومي استخدام در دستگاه» رسد  ميبه تصويب هيأت وزيران
 قانون مديريت ٤٢مـاده ) ز(رايي بند نامه اج آيين ٢اده  مبراساس. عنوان شده است

استخدام داوطلباني که صرفاً داراي «:  مقرر شده است١٣٨٩خدمات کشوري مصوب 
اين    ٣براساس ماده » .باشند ممنوع است  مياعتياد به مواد مخدر، الکل و دخانيات

حيت و توانايي انجام کار توانند صال  ميي اجراييها دستگاه«:  نيز مقرر شدهنامه آيين
شوند از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و   ميداوطلباني که براي آن استخدام

:  مذکور مقرر شده استنامه آيين ٤همچنين براساس ماده » .معاينات پزشکي احراز نمايند
در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهايي رسيدگي به توانايي «

» .باشد  مي و رواني انجام کار، شوراي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي استان مربوطجسمي
 دفترچه راهنماي ١٢بان در صفحه   از قسمت شرايط اختصاصي شغل محيط١٢بنابراين بند 

 که ١٣٩٩سال هاي اجرايي کشور در  ثبت نام هشتمين امتحان مشترک فراگير دستگاه
امور اجرايي محيط زيست دارندگان معافيت پزشکي، در شغل م«: االطالق بيان داشته علي

 قانون مديريت ٤٢ماده ) ز(و ) ج(مغاير بندهاي » امکان شرکت در آزمون را ندارند
 قانون ٤٢ماده ) ز( اجرايي بند نامه آيين ٤ و٣ و ٢ و مواد ١٣٨٦خدمات کشوري مصوب 

 آن کننده ادر و خارج از حدود اختيارات مرجع ص١٣٨٩مديريت خدمات کشوري مصوب 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است و مستند به بند 

  .شود  مي ابطال١٣٩٢اداري مصوب 
                                     رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

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


 ٢٢٤٩٩شماره                      WWW.DASTOUR.IR                         ٢٨/٣/١٤٠١روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٢٧٣٢شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 شماره بخشنامه«:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٠٩

 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي قوه قضاييه كه ١٣/٥/١٣٩٩ ـ ٥٥٠/٨٣٧١/٩٠٠٠
درخصوص شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مقرر كرده است 
بستانكاران اين قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند ساير اسناد رسمي 

 به پيوست جهت درج در روزنامه رسمي»  .اجعه نمايند، ابطال شداالجرا به ادارات ثبت مر الزم
  . گردد ارسال مي

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

  ٠٠٠٢٧٣٢: شماره پرونده       ٣٠٩: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه
  عدالت اداري هيأت عمومي ديوان :مرجع رسيدگي

   بانک ملت با وکالت خانم نازنين زهرا عطاري:شاكي
 ١٣/٥/١٣٩٩ ـ ٥٥٠/٨٣٧١/٩٠٠٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  اداره کل خدمات الکترونيک قضايي قوه قضاييه 
 ٥٥٠/٨٣٧١/٩٠٠٠ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره :گردش کار

ل خدمات الکترونيک قضايي قوه قضاييه را خواستار شده و در جهت  اداره ک١٣/٥/١٣٩٩ـ 
  :تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که

رساند مقرره مورد شکايت به شرح زير خالف قانون و قابل ابطال   ميبه استحضار" 
 که قراردادهاي بانکي را در ١٣٧٦ قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ١٥ماده : است
داند در مقام بيان امتيازات اين اسناد نسبت به ساير  االجرا مي الزمکم اسناد رسمي ح

اسناد عادي است وحق مراجعه به اجراي ثبت مغايرت و منافاتي با حق و اختيار اقامه دعوا 
 بودن قراردادهاي بانکي، امتياز اضافي االجرا الزمدر دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمي 

شود وبديهي است جنبه الزامي نداشته و تکليفي براي   ميق محسوببراي صاحب ح
کند و تصويب اين ماده   نميذينفع جهت وصول مطلبات خود از طريق اجراي ثبت ايجاد

در واقع اعتبار ...  قانون تشکيل اعطاي تسهيالت بانکي و ٧واحده و همچنين ماده 
 قانون ٣٤مطابق با اصل . برده استقراردادهاي بانکي را به مانند اسناد رسمي باالتر 

تواند   ميدادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس« اساسي جمهوري اسالمي ايران 
توان از   نميهيچ کس را... ي صالح رجوع نمايد و ها به منظور دادخواهي به دادگاه

ه هدف و با توجه به اينک» دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
 دفاتر خدمات الکترونيک قضايي و وضع قانون مربوط، تسهيل طرح و پيگيري تأسيساز 

درگاه خدمات «يا » دفاتر خدمات قضايي«دعاوي و شکايات و ساير امور قضايي، از طريق 
 ي الکترونيکي و مخابراتي براي اشخاص حقيقي و حقوقيها و با استفاده از سامانه» قضايي

جباري دعاوي وصول مطالبات بانکي به اجراي ثبت و نه محاکم قضايي باشد، ارجاع ا مي
 قانون اساسي است، بنا به مراتب فوق ذينفع هيچ ١٥٩ و اصل ٣٤خالف قانون و اصل 

مانعي در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي جهت تقديم دادخواست و اقامه دعوا 
  .نزد محاکم صالح نخواهد داشت

 در ٢٢/٤/١٤٠٠وان عدالت اداري برابر رأي وحدت رويه مورخ  هيأت عمومي دي
 سرپرست اداره کل خدمات ٥٥٠/٤٣٣٢/٩٠٠٠موضوعي مشابه در خصوص نامه شماره 

 رئيس کل دادگستري استان فارس ٦/٥/١٤٠٠ ـ ١/٦٩٥الکترونيک قضايي و نامه شماره 
، دعاوي ناشي از ي موضوع مطالبه وجه اسناد تجاريها مبني بر ارجاع اجباري پرونده

 قانون ٣٤به مراکز و موسسات داوري، با استناد به اصل ... قراردادهاي رهن و اجاره و 
اساسي و به جهت خالف قانون و خارج از حدود اختيار بودن نامه و دستور صادره، نامه 
صادره را ابطال نموده است که خود مويد غيرقانوني بودن دستور صادره از سوي اداره کل 

 اجرايي شناسايي و نامه آيين ٢ماده . مات الکترونيک قضايي در موضوع حاضر استخد
 رياست قوه قضاييه ٢٦/٤/١٣٩٨توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 

 قانون ١١٣ماده ) ب(و بند ) استنادي در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضايي(
 ١٣٩٥، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي

 قانون ثبت ٩٣ قانون مـدني و ماده ١٢٨٧صراحتاً ناظر بر اسنادي است که مطابق با  ماده 
مفاد اسناد رسمي « الذکر قفواده برابر م. شوند  مياسناد و امالک ذاتاً سند رسمي محسوب

 ي سازمان ثبت اسناد واالجرا الزم  از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمياالجرا الزم
رسمي بودن سند اين اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در » شوند  ميامالک کشور اجرا

صورتي که راجع به ديون و ساير اموال منقول باشد، بدون نياز به حکم دادگاه و به استناد 
عمليات اجرايي  شکايت از  و طرز رسيدگي بهاالجرا الزم اجراي مفاد اسناد رسمي نامه آيين

حال آن که قراردادهاي بانکي اسناد عادي است و صرفاً قانونگذار مزاياي .  باشدقابل اجرا
االجرا دانستن  االجرا را به آنها نيز تعميم داده است و در حکم اسناد الزم اسناد الزم

  .رداين اسناد را از بين نخواهد ب) عادي بودن(قراردادهاي بانکي، وصف ذاتي 
 االجرا الزم شايان ذکر است اسناد عادي که به حکم قانون در حکم سند رسمي 

 ١١٣ماده ) ب(هستند نيز در اليحه پيشنهادي دولت جمهوري اسالمي ايران مشمول بند 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود ليکن با نظر 

را يل مخالفت صريح با قانون اساسي که دادخواهي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دل
 صورتجلسه داند و با در نظر گرفتن ساير معايب و مضرات اظهاري در حق مسلم هر فرد مي

، ٢١ الي ١٩ صفحات ٢٠٩٦٢مذاکرات علني به شرح مثبوت در روزنامه رسمي شماره 
 برنامه ن قانو١١٣ماده ) ب(از بند » اسناد عادي در حکم سند رسمي«  مذکور يعني جز

هاي دلذا نامه اداره کل خدمات الکترونيک قضايي مبني بر لزوم ارجاع قراردا. حذف گرديد
بانکي به اجراي ثبت، نسبت به قراردادهاي عادي بانکي که در حکم اسناد رسمي 

اسناد عادي « موضوع خارج بودن تأييددر .  بوده انصراف موضوعي و حکمي دارداالجرا الزم
 قانون برنامه پنجساله ششم ١١٣ماده ) ب(از حکم مندرج در بند » سند رسميدر حکم 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سازمان ثبت اسناد وامالک 
 خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و امالک ١٩/٣/١٣٩٦ ـ ٢٩٦٩٩کشور برابر نامه شماره 

 قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمي ١١٣ده ما) ب(بند « : دارد  مياستانها اعالم
نون مدني از وصف رسمي بـودن  قا١٢٨٧يي است که مطابق حکم مـاده االجرا الزم

 به شرح متن مقرره مورد شکايت."  شود االجرا نمي برخوردار باشند و شـامل اسناد عادي الزم
  :زير است

  مديران محترم دفاتر خدمات الکترونيک قضايي"
 نامه آيين ١٩٩«و ماده »  قانون عمليات بانکي بدون ربا١٥«عنايت به ماده  با 

نظر به اينکه کليه قراردادهاي منعقده ميان اشخاص » االجرا الزماجرايي مفاد اسناد رسمي 
باشد، مادامي که در مفاد آن اختالفي  االجرا مي الزم در حکم اسناد رسمي ها عادي و بانک

لذا با توجه . باشند  مي اجرايي اسناد رسمينامه آيين تابع مفاد ميان طرفين حادث نگردد
نامه اجرايي مصوب رياست قوه قضائيه در خصوص  به مفاد مواد مذکور همچنين آيين

مقتضي است، بستانکاران اين » شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي«
 به ادارات ثبت االجرا نند ساير اسناد رسمي الزمقراردادها به منظور درخواست مطالبات خود ما

  ." مراجعه نمايند
عليرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت فناوري و آمار و اطالعات قوه 
قضاييه، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از 

  .طرف آن مرجع واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ عدالت اداري در تاريخ ديوانهيأت عمومي 

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

  
  رأي هيأت عمومي

نامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،  قانون بر١١٣ماده ) ب(حکم مقرر در بند : اوالً
بوده و در » االجرا اسناد رسمي الزم«اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران صرفاً ناظر بر 

 به مشروح با توجه: نشده است ثانياً» اسناد عادي در حکم سند رسمي «اي به  آن هيچ اشاره
 در ٣/١٢/١٣٩٥ مذاکرات جلسه علني مجلس شوراي اسالمي در جلسه هفتادم مورخ

 ١٢٩در متن اليحه پيشنهادي بند ب ماده ( قانون مذکور ١١٣ماده ) ب(خصوص بند 
» االجرا الزماسناد عادي که به موجب قانون در حکم اسناد رسمي «عبارت ) بوده است

هستند، وجود داشت که با پيشنهاد يکي از نمايندگان و موافقت سايرين از طريق 
حذف شده است که اين امر نشان دهنده اين است که اراده مقنن  از متن اليحه گيري رأي

 باشد نه االجرا الزم فقط شامل اسناد رسمي ١١٣ماده ) ب(بر اين بوده است که حکم بند 
  .»االجرا الزماسناد عادي در حکم سند رسمي «

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ١١٣ماده ) ب( اجرائي بند نامه آييندر : ثالثاً
 اجرايي نامه آيين«تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موسوم به اق

مصوب رئيس قوه قضائيه » شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي
اسناد عادي در حکم اسناد «به اي  که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هيچ اشاره

 مواد قانوني پيش گفته و اصول حاکم در خصوص نشده است لذا با عنايت به» رسمي
 قانون اساسي، ٣٤مندرج در اصل » حق دادخواهي«نحوه اجراي اسناد عادي و با توجه 

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١نامه مورد شکايت مغاير قانون است و مستند به بند 
 ١٣با اعمال ماده . ودش  ميو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به شرح پيش گفته ابطال

  .قانون پيش گفته و تسري ابطال نامه مورد شکايت به زمان وضع آن موافقت نشد
                                     رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
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  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٣٣٤٢شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 تعرفه ١٣ ماده ٤تبصره «:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣١٠

 شوراي شريفيه كه به تصويب شوراي اسالمي اين ١٤٠٠مات سال عوارض و بهاي خد
اند،  شهر رسيده و براساس آن صرفاً مالكيني كه حق شرعي و قانوني خود را استيفاء كرده

اند، از تاريخ تصويب  به پرداخت عوارض بيشتر در قالب عوارض مازاد تراكم ملزم شده
  . گردد ت ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوس»  .ابطال شد

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

  ٠٠٠٣٣٤٢: شماره پرونده       ٣١٠: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي ايمان قوامي فرد:شاكي
 خدمات  تعرفه عوارض و بهاي١٣ ماده ٤ ابطال تبصره :ستهموضوع شکايت و خوا

   شوراي اسالمي شهر شريفيه١٤٠٠سال 
 تعرفه عوارض و ١٣ ماده ٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :گردش کار

 شوراي اسالمي شهر شريفيه را خواستار شده و در جهت تبيين ١٤٠٠بهاي خدمات سال 
  :ده است کهخواسته به طور خالصه اعالم کر

با عنايت به اينکه به موجب مصوبه مورد شکايت که متضمن اخذ عوارض پيش آمدگي "
اي از افرادي است که بابت  گذاري شده و نه قيمت منطقه  درصد عرصه قيمت٥٠به ميزان 

عقب روي ملک خود مطالبه غرامت نمودند و عالوه بر آن نيز بايد عوارض مازاد بر تراکم را 
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ٤٧ ـ ٤٦ ـ ٢٢ ـ ٢٠ ـ ١٩ ـ ٣مغاير با اصول . ندپرداخت نماي
ـ ٢١١١٩/١٠٢/٩٩ضمن اينکه مغاير با نظريه شوراي نگهبان به شماره . باشد ايران مي  

 مورخ ٢٠٥ ـ ٢٠٤ موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ٦/١٠/١٣٩٩
طالق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي که مـوجب دارد ا باشد که مقرر مي  مي٢٤/١/١٤٠٠

ه واسطه محکوميت به سلب حق تظلم پرداخت عوارض بيشتر، صرف مراجعه مالکان  خواهي ـب
شود و نيز مصاديقي که ميزان عوارض معينه متضمن اجحاف به مالکان  به مراجع قضايي مي

ن را ندارند مخالف با موازين اراضي است و نيز از جهت شمول به افرادي که توانايي پرداخت آ
  . " ابطال مصوبه موضوع شکايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست. شرع شناخته شده است

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  : شوراي اسالمي شهر شريفيه١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

   عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي١٣ماده  "
وارض هر چنانچه مالک از بابت عقب روي غرامت اخذ نموده باشد، ع ـ ٤تبصره 

 مازاد بر گذاري شده خواهد بود، عوارض بها عرصه قيمت% ٥٠مترمربع پيش آمدگي برابر با 
  . " تراکم عالوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد

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

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي  
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .تبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده اس
  

  رأي هيأت عمومي
هرچند براساس آراي مختلف هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري 

 عوارض  اين هيأت، وضع١٠/٩/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٦٠١١١١١از جمله رأي شماره 
آمدگي مشرف بر معابر عمومي منطبق با قانون و در حدود اختيار شوراهاي اسالمي  پيش

 تعرفه ١٣ ماده ٤ است، ولي با توجه به اينکه براساس تبصره شهر تشخيص و ابطال نشده
 شهرداري شريفيه صرفاً مالکيني که حق شرعي و ١٤٠٠عوارض و بهاي خدمات سال 
اند، به پرداخت عوارض بيشتر در قالب عوارض مازاد تراکم  قانوني خود را استيفاء کرده

تبصره لکين مزبور است، بنابراين اند و اين امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از ما ملزم شده
 شهرداري شريفيه که به تصويب شوراي ١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٣ ماده ٤

 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و آراي ٩اسالمي اين شهر رسيده، مغاير با بند 
 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣١١٦ متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره

 اين هيأت درخصوص ممنوعيت وضع عوارض مضاعف است و مستند به ٣٠/١١/١٤٠٠ـ 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١بند 

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
   اداري ـ حكمتعلي مظفري                                   رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٣٣١٤شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 و ١ماده ) ب( بند ٢تبصره «:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣١١

 شهرداري قم كه ١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ماده ) ج( بند ١٣تبصره 
ا و غيره است و به تصويب متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربن
جهت درج در روزنامه »  .شود شوراي اسالمي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال مي

  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي
  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٠٠٠٣٣١٤: شماره پرونده       ٣١١: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني:شاكيان

 ١٣ و تبصره ١ماده ) ب( بند ٢ ابطال قسمتي از تبصره :موضوع شکايت و خواسته
خصوص  درمي شهر قم شوراي اسال١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ماده ) ج(بند 

  عوارض پارکينگ
 ١ ماده )ب( بند ٢ شاکيان به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از تبصره :گردش کار

 شوراي اسالمي ١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ماده ) ج( بند ١٣و تبصره 
شهر قم در خصوص عوارض پارکينگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور 

  : اعالم کرده اند کهخالصه
هايي از مصوبه مورد شکايت شوراي اسالمي شهر قم مقرر  بر اساس مصوبه قسمت"

در صورت عدم تأمين پارکينگ، عوارض پذيره و زيربناي متعلقه به ميزان «: نموده است
در صورت تأمين پارکينگ برابر جدول مربوط محاسبه «و » .دو برابر وصول خواهد شد

ين امر به داليل زير مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع که ا» .خواهد شد
  .:باشد کننده مي وضع

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦هر چند طبق بند ـ ١
لغو عـوارض شهر و همچنين اسالمي کشور و انتخاب شهرداران، تصويب لوايح برقراري يا 

که از سوي وزارت کشور  ظر گرفتن سياست عمومي دولتوع و ميزان آن با در نتغيير ن
ي شوراي اسالمي شهر محسوب شده و در ها شود از جمله وظايف و مسئوليت  مياعالم

 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها ٥٠ ماده ١تبصره 
ده است و وضع و اخذ در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوط تجويز ش

عوارض پروانه ساختماني در تراکم پايه و مازاد بر تراکم توسط شوراي اسالمي و شهرداري 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون ٢١/٢/١٣٩٥ ـ ٧٩رأي شماره ) ب(طبق بند 

هاي  وخارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و همچنين جرايم مندرج در تبصره
 قانون شهرداري به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع ١٠٠ماده 

شود و آراء  گوناگون عوارض قانوني از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي
. باشد  مي مؤيد آن٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٨٦ و ١٠/٥/١٣٩٠ ـ ١٩٩، ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ شماره

ع عوارض اضافه بر عوارض قانوني و وضع عوارض بيش از يک ليکن تشديد عوارض و وض
 تعرفه عوارض و بهاي ١ماده ) ج( بند ١٣ و تبصره ١ماده ) ب( بند ٢برابر در تبصره 
 شهرداري قم مصوب شوراي اسالمي شهر قم که نسبت به وضع ١٤٠٠خدمات سال 

 محسوب له عوارض مضاعفعوارضات قانوني اقدام نمود از جم)  برابر بيشتر١(برابر  ٢ عوارض
  .و فاقد وجاهت قانوني است

 قانون اساسي، حکم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق ٣٦ـ مطابق اصل ٢
قانون ممکن است و وضع قاعده در اين باب صرفاً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي 

ه و  قانون شهرداري، مرجع تعيين مجازات بازدارند١٠٠مقنن نيز در ماده . است
بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً  همچنين تعيين جريمه براي شهروندان را پيش

در .  صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است١٠٠کميسيون ماده 
 ماده ٥خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت کسري و حذف پارکينگ نيز در تبصره 

ده و شهروندان پس از پرداخت جريمه تعييني  قانون شهرداري تعيين تکليف گردي١٠٠
 صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانوني متعلقه به قسمت ١٠٠توسط کميسيون ماده 

بنابراين هنگامي کـه شـوراي اسالمي شهر حقي در جريمه نمودن . باشند مورد تخلف مي
ايد و مصوبه تواند وضع قاعده نم ده نسبت به آن نيز نميالقاع شهرونـدان ندارد، علي

عنه در قسمتي که در صورت تأمين پارکينگ يا عدم تأمين پارکينگ اقدام به  معترض
  . قانون اساسي تصويب گرديده است٣٦وضع ضابطه و قانونگذاري نموده برخالف اصل 

 ٢٧/٧/١٤٠٠ ـ ٢١٧٦ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٣ 
   . "عنه را از تاريخ تصويب ابطال نموده است ضمصوبه مشابه با مصوبه معتر
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  : متن مصوبه مورد شکايت به شرح زير است
   شهرداري قم١٤٠٠تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال " 
 اصالح پروانه ـ تجديد بنا ـ ساخته شده ـ صدور پروانه(عوارض مسکوني  ـ ند بب  

  ):تعويض سقف ـ توسعه بناـ 
  ١ ـ ١ جدول 

  
  ضريب عوارض  )ترمربعم(مساحت   رديف
  ٦/٠ P   مترمربع٢٠٠از يک مترمربع تا   ١
  ١٥/١ P   مترمربع٣٠٠ مترمربع به باال تا ٢٠٠از   ٢
  ٥/٢ P   مترمربع٤٠٠ مترمربع به باال تا ٣٠٠از   ٣
  ٦/٣ P   مترمربع به باال٤٠٠از   ٤
  

بقاء چنانچه بناي پيلوت به صورت غيرمجاز تغيير کاربري يابد، در صورت اـ ٢تبصره
توسط مراجع ذيصالح و در صورت عدم تأمين پارکينگ، عوارض پذيره و زيربناي متعلقه 

 برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمين پارکينگ، برابر جدول مربوطه ٢به ميزان 
  .محاسبه خواهد شد

 به بعد ١٣٩٣يي است که تخلف آنها از سال ها اين تبصره مشمول ساختمان ـ  ه
   ..................گردد  ميانجام

چنانچه بناي پيلوت به صورت غيرمجاز تغيير کاربري يابد، در صورت ـ ١٣ تبصره
ابقاء توسط مراجع ذيصالح، در صورت عدم تأمين پارکينگ، عوارض پذيره و زيربناي 

 برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمين پارکينگ، برابر جدول ٢متعلقه به ميزان 
  .د شدمربوطه محاسبه خواه

 به بعد ١٣٩٣يي است که تخلف آنها از سال ها اين تبصره مشمول ساختمان ـ  ه
  ." گردد  ميانجام

عليرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شکايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي 
 با حضور ٣٠/١/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ . پاسخي ارائه نکرده است

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

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦هرچند براساس بند 
 با اصالحات بعدي، تصويب لوايح ١٣٧٥ران مصوب سال اسالمي کشور و انتخاب شهردا

برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي 
شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي  عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

 براساس آراي متعدد وان عدالت اداريالمي شهر است، ولي هيأت عمومي ديشوراهاي اس
 وضع عوارض ١٨/١١/١٣٩٩ ـ ١٧٤٨ و ١٢/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠خود از جمله آراي شماره 

 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه ١٠٠براي بناهاي احداثي ابقاء شده در کميسيون ماده 
 قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذکور به تأييدبا عوارض صدور پروانه ساخت مورد 

 ٢بنا به مراتب فوق، تبصره . شود ند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب ميميزان چ
 ١٤٠٠ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١ماده ) ج( بند ١٣ و تبصره ١ماده ) ب(بند 

شهرداري قم که متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربنا و غيره است 
هر رسيده، به داليل مذکور در آراي صدرالذکر هيأت و به تصويب شوراي اسالمي اين ش

 ١عمومي ديوان عدالت اداري خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢سال 

                   رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري                  
  

  ٧/٣/١٤٠١                                                                            ٠٠٠٢٧٩١شماره
  بسمه تعالي

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

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 بند ٣حكم مقرر در جزء «:  با موضوع٣٠/١/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣١٣

 وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ٣/٢/١٣٩٨ ـ ٣٧٦٠٥/٦٠نامه شماره ) الف(
 به بازه زماني معيني ممنوعيت صادرات برخي اقالم، از آن جهت كه ممنوعيت فوق را

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

  ٠٠٠٢٧٩١: شماره پرونده      ٣١٣: شماره دادنامه      ٣٠/١/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:يدگيمرجع رس

   آقاي بهمن زبردست:شاكي
 ٣/٢/١٣٩٨ ـ ٣٧٦٠٥/٦٠نامه شماره ) الف( بند ٣ ابطال جزء :موضوع شکايت و خواسته

  وزير صنعت، معدن و تجارت
  ٣٧٦٠٥/٦٠نامه شماره ) الف( بند ٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال جزء :گردش کار

  :عدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که وزير صنعت، م٣/٢/١٣٩٨ـ 
هاي توسعه   قانون احکام دائمي برنامه٢٣ماده ) الف(رساند، هر چند مطابق بند  به استحضار مي"

، جلوگيري از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعالم ١٣٩٥کشور مصوب سال 
  ٢٥/٥/١٣٩٧ مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ٤ه موجب بند شده، ليکن ب
، به منظور جلوگيري از کاهش عرضه و افزايش قيمت کاالها در بازار داخلي، وزير صنعت«مقرر شده 

رسد، صادرات برخي  وب دستورالعملي که به تصويب رئيس جمهور ميچتواند در چهار معدن و تجارت مي
بر همين اساس » .ها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع کنداز کاال

 نامه وزارت صنعت در ٩/١٠/١٣٩٩ـ  ١٢٥١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره 
کننده را، از اين جهت که مشروط شدن  خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدني به واحدهاي توليد

بر همين اساس و با اتخاذ مالک از رأي . ن مشخصي نشده ابطال نمودهامواد معدني مقيد به زمصادرات 
 وزير صنعت، معدن و ٣/٢/١٣٩٨ـ  ٣٧٦٠٥/٦٠نامه شماره ) الف( بند ٣مذکور درخواست ابطال جزء 

ذکر هيچ ريزي براي مديريت توليد و تنظيم بازار، بدون  تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه
به . محدوده زماني معيني، صادرات ضايعات، آخال، دم قيچي و خرده ريز از مواد پالستيکي ممنوع گرديده

 قانون احکام ٢٣ ماده ) الف( معين براي اين ممنوعيت، در نتيجه مغاير با بند نيادليل عدم ذکر محدوده زم
دي و نيز خروج از حدود اختيارات از اين  مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصا٤دائمي و بند 

حيث که اختيار داده شده به وزير صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملي که بايد به تصويب 
   . "رسيده و صرفاً جهت اعمال محدوديت صادرات براي محدوده زماني معين بوده دارم رئيس جمهور مي

  :ستمتن مقرره مورد شکايت به شرح زير ا
  رئيس کل محترم گمرک جمهوري اسالمي ايران " 

  ممنوعيت و رفع ممنوعيت صادرات برخي کاالها: موضوع
  با سالم

ريزي براي مديريت توليد و  احتراماً پيرو درخواست وزارت جهاد کشاورزي و ضرورت برنامه
  : اجرايي ابالغ شودتنظيم بازار، مقتضي است ضوابط زير براي کاالهاي اعالم شده اعمال و به گمرکات

  :١٣٩٨ممنوعيت صادرات از تاريخ دهم ارديبهشت  ـ الف
..........  

، ٣٩١٥١٠٠٠(ضايعات، آخال، دم قيچي و خرده ريز از مواد پالستيکي ـ ٣ 
  ) ٣٩١٥٩٠٠٠ و ٣٩١٥٣٠٠٠، ٣٩١٥٢٠٠٠
 " ..........  

زمان ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا رغم  علي
  .رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي ازطرف آن مرجع واصل نشده است

 با حضور رئيس و معاونين ٣٠/١/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .ر به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زي
  

  رأي هيأت عمومي
هاي توسعه کشور مصوب سال   قانون احکام دائمي برنامه٢٣ماده » الف«هرچند براساس بند 

 منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است، ولي با توجه به   جلوگيري از صادرات هرگونه كاال به١٣٩٥
 ٢٧/٥/١٣٩٧اي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ  مصوبات نهمين جلسه شور٤اينکه براساس بند 

ـ ٧٠١١٨ابالغي به موجب نامه شماره ( که به تأييد مقام معظم رهبري نيز ) جمهور  رئيس٢٩/٥/١٣٩٧ 
به منظور جلوگيري از کاهش عرضه و افزايش قيمت کاالها در بازار «: رسيده، مقرر شده است که

جمهور  چهارچوب دستورالعملي که به تصويب رئيستواند در  داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي
يا ممنوع   رسد، صادرات برخي از کاالها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين، مشروط مي
 هيأت عمومي ٩/١٠/١٣٩٩ـ  ١٢٥١و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأي شماره » کند

ه اعمال صالحيت مقرر در بند فوق توسط وزير صنعت، ديوان عدالت اداري نيز منعکس شده اين است ک
 بند ٣معدن و تجارت بايد در محدوده زماني معيني صورت بگيرد و بر همين اساس، حکم مقرر در جزء 

درخصوص ممنوعيت صادرات   وزير صنعت، معدن و تجارت٣/٢/١٣٩٨ـ  ٣٧٦٠٥/٦٠نامه شماره ) الف(
 مصوبات ٤را به بازه زماني معيني محدود نکرده است، با بند برخي اقالم، از جهت آن که ممنوعيت فوق 

 ١ مغايرت دارد و مستند به بند ٢٧/٥/١٣٩٧نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 

           رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري                          
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  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٢٦٠شماره
  بسمه تعالي

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

 ه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك نسخ
 ١ ماده ٦بند ) چ(اطالق شق «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣١٨

مديره سازمان بورس و   هيأت٧/٣/٩٨دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب 
 قانون بازار ٣٥امداران نيز مشمول ماده اوراق بهادار با اصالحات بعدي كه مقرر داشته است سه
مديره بورس به تخلفات انضباطي آنها  اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران هستند توسط هيأت

گر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود  معامله/ شود، در غير مواردي كه كارگزار رسيدگي مي
  . گردد به پيوست ارسال مي جهت درج در روزنامه رسمي ».كند، ابطال شد معامله مي

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

  ٠٠٠١٢٦٠: شماره پرونده   ٣١٨: شماره دادنامه    ٢٠/٢/١٤٠١ :هتاريخ دادنام
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي امين همائي:شاكي
 دستورالعمل رسيدگي ١ ماده ٦بند ) چ( ابطال شق :موضوع شکايت و خواسته
 سازمان بورس و اوراق بهادار با مديره هيأت ٣/٧/١٣٩٨به تخلفات در بازار سرمايه مصوب 

  ٢١/٧/١٣٩٩ و ١/٥/١٣٩٩ي ها اصالحات بعدي آن در تاريخ
 دستورالعمل ١ ماده ٦بند ) چ( شاکي به موجب دادخواستي ابطال شق :گردش کار

 سازمان بورس و اوراق مديره هيأت ٣/٧/١٣٩٨تخلفات در بازار سرمايه مصوب رسيدگي به 
 را خواستار شده و در ٢١/٧/١٣٩٩ و ١/٥/١٣٩٩هاي  بهادار با اصالحات بعدي آن در تاريخ

  :جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
ر جمهوري اسالمي ايران  قانون بازار اوراق بهادا٣٥عنه مغاير با ماده  مصوبه معترض"  

مديره بورس به تخلفات انضباطي  هيأت«: دارد باشد که مقرر مي  مي١٣٨٤مصوب سال 
معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يک از / کارگزاران، کارگزار

 ».مايدن نامه انضباطي خود رسيدگي مي هاي ذيربط طبق آئين نامه مقررات اين قانون يا آئين
 سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب اين مصوبه، سهامداران مديره  ـ هيأتاوالً
عمده را جزء اشخاص مورد رسيدگي طبق دستورالعمل   اعم از سهامدار خرد ياها شرکت

 اجازه صدور رأي گونه بدينرسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه محسوب نموده و 
صالحيت و  ـ ثانياً  .ي بورس را مباح اعالم کرده استها انضباطي عليه آن توسط شرکت

 قانون بازار ٧ ماده ٢ سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بند مديره هيأتحدود اختيارات 
 دستورالعملهاي ، محدود به تهيه و تدوين١٣٨٤ر جمهوري اسالمي ايران مصوب اوراق بهادا

 به ها نون بازار اوراق بهادار، رسيدگي بورس قا٣٥اما طبق ماده . باشد اجرايي اين قانون مي
 باشد نه دستورالعمل مصوب ها  انضباطي خود بورسنامه آيينتخلفات انضباطي بايد طبق 

بنابراين مصوبه مورد اعتراض، ابداً نوعي دستورالعمل اجرايي خود قانون . سازمان بورس
 انضباطي نامه آيينايگزين بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران نيست و در واقع، ج

 کننده  شده که تصويب آن خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب٣٥موضوع ماده 
 فقط محدود به ها  قانون بازار اوراق بهادار، صالحيت بورس٣٥طبق ماده  ـ ثالثاً  .باشد مي

، دقيقاً کلمه عضو بطور مشخص و ها  و در اساسنامه همه بورستخلفات اعضاي خود است
همچنان که در ي بورسي باشد ها اف تعريف شده بدون آنکه شامل سهامداران شرکتشف

 سهامداران جدا شده گذاران ها، تعريف عضو کامال از سرمايه هاي بورس اساسنامه
توان يک سهامدار و  و در بندهاي مختلفي ذکر گرديده، لذا به هيچ وجه نمي

 اساسنامه ١ ماده ٤ت مانند بند ها دانس گذار را مشمول تعريف عضو بورس سرمايه
شخصي است که تحت اين عنوان مطابق : عضو« :شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اي، مالي، عمومي  قانون و مقررات نزد شرکت، پذيرفته شده و داراي صالحيت حرفه
: گذار سرمايه:”١ ماده ٥و بند » و وظايف تعيين شده در قانون و مقررات است

ک اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس بوده و يا به همين شخصي است که مال
خر توسعه ابزارها و ؤ قانون م١٤ ـ حتي طبق ماده رابعاً" .منظور اقدام کرده است

هاي کلي اصل چهل و چهارم  نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست
پرداخت داير بر  ( هم صالحيت صدور آراي انضباطي١٣٨٨قانون اساسي مصوب 

، مجدداً منحصر به اشخاص تحت نظارت يعني فقط ناشران اوراق )جريمه نقدي

باشد و هيچ گونه  هاي خودانتظام و مديران آنها مي بهادار، نهادهاي مالي و تشکل
 . قانون بازار اوراق بهادار وارد نشده است٣٥توسعه صالحيتي بر مشموالن ماده 

اوراق بهادار با تصويب اين مصوبه حتي تالش مديره سازمان بورس و   ـ هيأتخامساً
کرده که سهامداران را در زمره اشخاص تحت نظارت تلقي نمايد در حاليکه از هيچ 

عالوه براين، سازمان بورس . شود يک از مواد قوانين، چنين استنباطي برداشت نمي
م به ها بوده را ه با تصويب اين مصوبه، حتي موضوعي که خارج از اساسنامه بورس

گذار به عنوان يک عضو بورس  آنها تحميل کرده است يعني تلقي سهامدار و سرمايه
گذاران، اگر  و امکان صدور آراي انضباطي توسط بورسها عليه سهامداران و سرمايه

کند بايد  چنين است پس هر شخصي که در بازار بورس اقدام به خريد سهامي مي
نظر . ها شده است بعد، عضو بورسمنچراکه ها را نيز داشته باشد  عضويت در بورس

 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار ١ ماده ٦بند ) چ(به اين نکات، ابطال شق 
  ".از تاريخ تصويب مورد استدعاست» سهامداران«سرمايه يعني کلمه 

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه"

   سازمان بورس و اوراق بهادارمديره هيأت ٣/٧/١٣٩٨مصوب 
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، ٣٥اين دستورالعمل در اجراي ماده 

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ١٤ و ١٣ اجرايي قانون مذکور و مواد نامه آيين ١٧ماده 
 به تصويب  قانون اساسي،٤٤کلي اصل هاي  مالي جديد به منظور تسهيل در اجراي سياست

  . سازمان بورس و اوراق بهادار رسيدمديره هيأت
هاي تعريف شده  کليه اصطالحات و واژه: ١ماده:  بخش يک ـ تعاريف و دامنه شمول

 مجلس ١٣٨٤در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه 
 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي ١٤ و ١٣ي اجرايي مواد ها نامه شوراي اسالمي و آيين

 قانون اساسي به همان مفاهيم ٤٤هاي کلي اصل  جديد به منظور تسهيل در اجراي سياست
  :شوند ها به شرح زير تعريف مي ساير اصطالحات و واژه. اند در اين دستورالعمل به کار رفته

.......  
 مورد رسيدگي طبق اين دستورالعمل در اشخاص: شخص مورد رسيدگي ـ ٦بند

  :ي قانوني عبارتند ازها حدود صالحيت
........  
  "سهامداران)  چ

در پاسخ به شکايت مذکور، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق 
 به طور خالصه توضيح داده ١٩/٥/١٤٠٠ ـ ٨٧٨٦٦/١٢٢بهادار به موجب اليحه شماره 

  :است که
نامه انضباطي از سوي خود  به هيچ وجه داللتي بر لزوم تصويب آييناين ماده " 
ندارد بلکه در مقابل، وفق بند دوم ) به عنوان نوعي شرکت خصوصي(هاي بورس  شرکت
، بر »هاي اجرايي اين قانون تهيه و تدوين دستورالعمل« قانون بازار اوراق بهادار، ٧ماده 

 .باشد اعمال اين اختيار با مجوز قانون ميلذا .  سازمان بورس استمديره هيأتعهده 
با توجه به وظايف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در : اقتضائات بازار سرمايه

 در بازار سرمايه و ضرورت برخورد با متخلفين اين بازار، بخشي به فعاليت اشخاص انتظام
مديره براي  أت در غالب اوقات، اشخاص با انتخاب و انتصاب اعضاي هيه اينکهنظر ب
براي خود پوشش ايجاد ) به ويژه در حوزه ناشران(هاي تحت نظارت اين سازمان  شرکت

نمود تا  دهند، لذا ضرورت ايجاب مي نموده و مديران را مأمور اجراي دستورات خود قرار مي
ها  اي در شرکت به منظور برخورد با سهامداران عمده که ظاهراً هيچگونه سمت تعريف شده

ته وليکن در اغلب اوقات در محل شرکت مستقر بودند و فرامين خود را به وسيله نداش
گيري از   با بهره٣/٧/١٣٩٨مديره اين سازمان، در مصوبه مورخ  نمودند، هيأت مديران اجرا مي

از اين رو، مصوبه . اختيارات قانوني خود، سهامدار را در زمره اشخاص تحت نظارت برشمرد
 سهامداران رفتن اقتضائات و ضروريات و به منظور جلوگيري از سوء استفادهيادشده با در نظر گ

نهايت صيانت از حقوق ها صورت گرفته تا  عمده از نفوذ و کنترل خود بر مديران و شرکت
 ضرورت نظارت انضباطي بر .گذاران اين بازار فراهم گردد سهامداران خرد و سرمايه

هاي مالي و عملياتي   سو توانايي هدايت سياستاصوالً سهامداران، از يک: سهامداران
هاي آن را دارا هستند و از سوي ديگر، به واسطه   کسب منافع از فعاليتشرکت به منظور

دسترسي برخط به سامانه معامالت، اقدام به ورود سفارش خريد يا فروش اوراق 
. ازار سرمايه هم بشود بتواند منجر به دستکاري گذاري آنان مي و نوع سفارش  کنند مي  بهادار
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توان سهامداران را خارج از قلمرو نظارتي انضباطي اين سازمان دانست  به همين دليل، نمي
و اين سازمان بايد بتواند بر حسب وظيفه نظارتي خود، در صورت وقوع تخلفاتي همچون 

اره وقوع تخلف در نحوه اد: موارد آتي، نسبت به مقابله انضباطي با متخلف اقدام نمايد
 جلسات مجمع عمومي شرکت، انجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از مکانسيم بازار

کشور توسعه هاي   قانون احکام دائمي برنامه٣٦به دليل ممنوعيت مقرر در بند ب ماده (
در معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط «: دارد  که مقرر مي١٣٩٥مصوب 
ز بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يک از آنها ها و بازارهاي خارج ا بورس

پذير است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد  حسب مورد امکان
 قانون ٤٦به دليل ممنوعيت مقرر در بند سه ماده (، دستکاري بازار سرمايه )اعتبار است

تلقي سهامدار به عنوان عضو بورسها : ار در بورسهادليل عضويت سهامد). بازار اوراق بهادار
از اين جهت است که سهامداري براي انجام معامله در يک بورس، بايد اقدام به اخذ کد 

 فروش معامالتي کند و سپس در چارچوب مقررات راجع به نحوه انجام معامالت به خريد و
نون بازار اوراق بهادار بر ايشان،  قا٣٥بنابراين شموليت ماده . اوراق بهادار مبادرت نمايد

اساسنامه بورسها، همگي مصوب سازمان بورس است زيرا به تصريح بند . نمايد بديهي مي
ها و نهادهاي مالي  ها، کانون تصويب اساسنامه بورس« قانون بازار اوراق بهادار، ٧هفت ماده 

صرف اينکه در راين بناب. مديره سازمان بورس است ، در صالحيت هيأت»موضوع اين قانون
 اين معنا نيست که جدا شده است به "سهامدار«از » عضو«ها، تعاريف  اساسنامه اين شرکت

تهيه و تدوين « همين قانون، که ٧مديره سازمان بورس نتواند مستند به بند دو ماده  هيأت
ان را است، سهامدار گذارده را بر عهده سازمان بورس" هاي اجرايي اين قانون دستـورالعمل

ميزان و . تلقي نکند» عضو« قانون، به عنوان يک ٣٥از جهت اعمال مقررات انضباطي ماده 
 ١٤خر ؤ مدر ماده» سهامدار«عدم ذکر نام : نوع مجازات انضباطي قابل اعمال بر سهامداران
به خوبي گوياي ممنوعيت ) ١٣٨٨مصوب (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 

تواند مستمسک ممنوعيت اعمال  دي بر سهامداران است اما اين ماده نمياعمال جريمه نق
باشد زيرا ماده مزبور فقط در ) مانند تذکر کتبي(هاي انضباطي بر سهامداران  ساير مجازات

مقام بيان تجويز اعمال جريمه نقدي به عنوان نوعي مجازات انضباطي بر دسته خاصي از 
هي است که اين سازمان بايد در نحوه تعيين هر چند بدي. اشخاص تحت نظارت است

از ايشان را » عدم سلب حق کلي«مجازات انضباطي، ديگر حقوق مدني سهامداران مانند 
توان به بهانه اعمال مجازات انضباطي، اقدام  رعايت نمايد و براي مثال بديهي است که نمي
فوق رد شکايت مطروحه با عنايت به مطالب . به مسدودسازي کد معامالتي سهامدار نمود

  "مورد استدعاست 
 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 

ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 
 به شرح راءمستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آ

  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  رأي هيأت عمومي
: ١٣٨٤ سال  قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب٣٥براساس ماده 

گران، بازارگردانان،  معامله/مديره بورس به تخلّفات انضباطي كارگزاران، كارگزار هيأت«
ي ذيربط طبق ها  نامه رات اين قـانون يا آيينناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقر

با وجـود حکم مقرر در اين ماده، برمبناي » ...نمايد ود رسيدگي مينامه انضباطي خ آيين
 ٣/٧/١٣٩٨  دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات در بازار سرمايه مصوب١ ماده ٦بند » چ«شق 
 ١/٥/١٣٩٩هاي   آن در تاريخمديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصالحات بعدي هيأت

 قانون ٣٥نيز يکي از مصاديق ماده » سهامداران« مقرر شده است که ٢١/٧/١٣٩٩و 
مديره بورس به تخلّفات  بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران هستند و توسط هيأت

 گر  معامله/كارگزارغير مواردي که شود که اطالق حکم فوق در  انضباطي آنها رسيدگي مي
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، اوراق بهادار را ١ ماده ١٤براساس بند 

 قانون بازار ٣٥کند، خارج از حدود اختيار و مغاير با ماده  به نام و حساب خود معامله مي
 ١٢ ماده ١  است و مستند به بند١٣٨٤اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

 ١٣٩٢نون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قا٨٨و ماده 
  .شود ابطال مي

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

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٩٨٠١٨٨٩شماره
  بسمه تعالي

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

 ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣١٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 شوراي ١٥/١١/١٣٩٧ ـ ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ره  مصوبه شما٤ـ بند ١«:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١مورخ 

اي  اسالمي شهر تهران كه متضمن تعيين عوارض مربوط به هزينه ساخت پاركينگ محله
 مصوبه شماره شوراي اسالمي شهر ٥ـ بند ٢. شهر تهران است از تاريخ تصويب ابطال شد

، اداري و برابر عوارض كاربري بناي تجاري تهران كه متضمن تعيين عوارض به ميزان دو
 جهت درج در روزنامه رسمي ».صنعتي در زمان تثبيت است، از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد به پيوست ارسال مي
  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٩٨٠١٨٨٩: شماره پرونده       ٣١٩: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي حمزه شکريان زيني:شاكي

  ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ از مصوبه شماره ٥ و ٤، ٢ ابطال مواد :موضوع شکايت و خواسته
تحت عنوان عوارض افزايش ارزش قانوني ( شوراي اسالمي شهر تهران ١٥/١١/١٣٩٧ـ 

  )اي هارکينگ محلي توسعه شهري و ساخت پها ناشي از طرح
 تبصره سوم ،١ماده ) ج(و ) الف( شاکي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي :گردش کار

  ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ از مصوبه شماره ٥ و ٤، ٣ و مواد ٢، اطالق ماده ١ماده ) الف(بند 
شورايعالي  قانون تاسيس ٧ و ٥ شوراي اسالمي شهر تهران، را به استناد مواد ١٥/١١/١٣٩٧ـ 

 قانون تنظيم بخشي از مقررات ٤ قانون اساسي، ماده ٥١ و ٣٦سازي و معماري ايران، اصول شهر
 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ١٧٤ماده ) الف( و بند ٦٢ ماده ٣مالي دولت، تبصره 

و قاعده » االسالم الضرر و الضرار في «و »الناس مسلطون علي اموالهم«مغايرت با قواعد فقهي 
  .از تاريخ تصويب خواستار شده است» ل مسلمانحرمت ما«

  :ي مورد شکايت به شرح زير استها متن مقرره
ي توسعه شهري و ساخت ها عوارض افزايش ارزش قانوني، ناشي از طرح: عنوان"

  »اي هپارکينگ محل
  ٢٥٣٠: شناسه مصوبه

اهاي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شور٨٠ ماده ١٦با استناد به بند : مقدمه
 مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن و تبصره ١/٣/١٣٧٥اسالمي کشور مصوب 

 مجلس شـوراي ١٧/٢/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠يکم ذيل ماده 
امع و تفصيلي شهر تهران، شهرداري بندي مصوب طرح ج اسالمي و با عنايت به پهنه

ت به اخذ عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي  نسب١٣٩٨تهران مجاز است از ابتداي سال 
، عالوه بر عوارض ساختماني اي هي توسعه شهري و ساخت پارکينگ محلها از اجراي طرح
  :به شرح زير اقدام نمايد) زيربنا، پذيره، پيش آمدگي و امثال آن(مصوب قبلي 

....  
  ):٢(ماده دوم

%) ١٢٠(ه صد و بيست درصد در کل شهر تهران برابر است با بيشين: تراکم پايه مالي
  )طبق آخرين پروانه يا گواهي معتبر(و حقوق مکتسبه ملک 

    ):٤(ماده چهارم
 برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و در چارچوب ٥٩ماده ) الف(به استناد مفاد بند 

، وزارت راه و ٢٥/٢/١٣٨٧قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 
 مکلف به احياء، بهسازي، نوسازي و بازآفريني ها ور و شهرداريشهرسازي، وزارت کش

 تاريخي ـ ي مختلف شامل ناکارآمدها ساالنه حداقل دويست و هفتاد محله بر حسب گونه
  .باشند مياي  رسمي و حاشيهرگاههاي غي ـ سکونت
 اجراي اين ماده قانوني در مناطق و محالت مصرح در قانون با الزامات ه اينکهنظر ب

طرح جامع و تفصيلي يکپارچه شهر تهران مبني بر الزام به تأمين پارکينگ در 
ي جديداالحداث به دليل ماهيت و مختصات کالبدي اين محالت، اعم از ها ساختمان
آفرين بودن ساختمان براي ساکنين و عابرين، وقوع ملک در  بنا و خطرفرسودگي

 هاي با وسعت راه پيادهرگيري ملک در ي تاريخي با ممنوعيت تعريض گذرها و قراها بافت
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آوري  ش تابنمايد و در راستاي افزاي ممکن ميرزياد که امکان تأمين پارکينگ را عمالً غي
پذيري شهر تهران در مواجهه با بالياي احتمالي به شهرداري تهران  و کاهش خطرشهري

يي ها سعه، ساختمانشود تا زمان تصويب و ابالغ دستورالعمل حق انتقال تو اجازه داده مي
 هزينه ساخت«که به داليل فني زير، امکان تأمين پارکينگ را ندارند، با اخذ عوارض 

، نسبت به صدور پروانه و گواهي ٥، مطابق با جدول شماره »شهر تهراناي  پارکينگ محله
  .ساختماني اقدام نمايد

  :داليل فني عدم امکان تأمين پارکينگ
)  متري٧٦(ي شهري ها راهو آزاد)  متري٤٥ (ها  بزرگراهاختمان در بر سقرارگيريـ ١
  .سواره باشند اقد کندروتر که فو باال

ي ها قرارگيري ساختمان در موقعيتي که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختـ ٢
بوده و به تشخيص کميسيون ماده هفتم، )  سانتيمتر٥٠با محيط بن بيشتر از (کهنسال 

  .رخت مجاز نباشدجابجائي، انتقال و قطع د
عرض که طبق طرح تفصيلي مصوب يا   کمقرارگيري ساختمان بر گذرهايـ ٣

ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بافت تاريخي فاقد تعريض 
  .بوده و امکان دسترسي سواره مقدور نباشد

که اي  پلهيا گذر )  درصد٣٠بيش از (قرارگيري ساختمان بر معبر با شيب زياد ـ ٤
  .احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد

قرارگيري ساختمان در گذرهايي که به موجب مصوبات شوراي اسالمي شهر  ـ ٥
راه  ادهتهران در آن گذرها حرکت سواره حذف و به منظور آرام سازي ترافيک به صورت پي

ندرو بوده و به نحوي که گيرد يا گذرهايي که مسير اتوبوسهاي ت مورد استفاده قرار مي
امکان دسترسي سواره توسط معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران فراهم 

  .نگرديده باشد
 ٥جدول شماره 

  
  تعرفه  کاربرد

  ٢٥٠ r (A(  مسکوني و ساير کاربردها
  ٢٥٠ m(A(  اداري
  s (A٢٥٠(  تجاري

 
  ):٥(ماده پنجم 

قررات طرح تفصيلي شهر تهران مبني بر با عنايت به بند دوم از دفترچه ضوابط و م
در پهنه سکونت، به منظور ”R  نحوه استفاده از اراضي و ساخت و ساز در پهنه سکونت«

ي ها ي مسکوني، فعاليتها کاهش و تعديل تقاضاي سفر و افزايش سرزندگي در محيط
رد، مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعي و غير انتفاعي و همچنين واحدهاي تجاري خ

براي رفع نيازهاي خدماتي و مايحتاج روز مره ساکنين، با عملکرد در مقياس محله 
گيري مرکز  مراکز محالت تمرکز يافته و يا موجبات شکل شوند تا تدريجاً در ساماندهي مي

اي موجود پشتيباني  خدمات محله. محله را طبق اسناد توسعه و عمران محالت فراهم سازند
  .شود در پهنه سکونت تثبيت مي) ر انتفاعي، مانند واحدهاي تجاري خردانتفاعي غي(سکونت 

 به ميزان که تخلف صورت گرفته  R  و  M،  S  هاي ضرايب تثبيت کاربرد در کليه پهنه
 برابر عوارض کاربرد بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان تثبيت، مطابق با ماده سوم ٢

  .گردد اين مصوبه اخذ مي
ربرد موضوع ماده پنجم صرفاً منوط به تامين پارکينگ در محل تثبيت کا ـ تبصره

 مقاومت ساختمان توسط مهندسين ذيصالح تأييدو نيز اي  ي محلهها ملک و يا پارکينگ
 ايمني از سازمان تأييدداراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران و 

  ".دباش آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران مي
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٢٨/٥/١٣٩٨ ـ ١٤٦٨٧شماره 
قانون )  سابق٧٧ (٨٥و ماده )  سابق٧١ماده  (٨٠ ماده ١٦مطابق با مندرجات بند "

 ٥٢ و ٥٠د تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران و موا
قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع، لغو و تغيير نوع و ميزان عوارض محلي که تکليف آن 
. در قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين نشده، در صالحيت شوراي اسالمي شهر است

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ٢٦عالوه بر اين بر مبناي بند 

تصويب نرخ « و اصالحات بعدي آن ١/٣/١٣٧٥وب انتخاب شهرداران مصاسالمي کشور و 
نامه مالي و  هاي وابسته به آن با رعايت آيين خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان

 .در صالحيت شوراي اسالمي شهر است" ها با رعايت مقررات مربوط معامالت شهرداري
 قانون تشکيالت، وظايف ٨٠ ماده ٢٦ند موضوع ب» هاي خدماتب«گونه که مستحضريد  همان

الحات  اص و١/٣/١٣٧٥و انتخابـات شـوراهـاي اسـالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
تعدد بندهاي .  ماده قانوني اخيرالذکر است١٦موضوع بند » عوارض«باشد و عدي آن ميب

 مندرجات در خصوص. ماده قانوني ياد شده، بهترين دليل بر تفاوت اين دو عنوان است
  :رساند دادخواست تقديمي به استحضار مي

: دارد  که مقرر مي١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٢با توجه به ماده 
 قانون ٤کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو شده است، استناد به ماده 

استناد به قانون .  است بالوجه٢٧/١١/١٣٨٠تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
 ١٣٩٨ بوده براي مصوبه سال ١٣٩٤ الي ١٣٩٠هاي  برنامه پنجم که مدت اجراي آن سال

ماده يکم مصوبه مورد اعتراض صرفاً در خصوص مراحل ) الف(تبصره سوم بند . بالوجه است
گيري شوراي اسالمي شهر تهران تعيين تکيف نموده و نظارتي به  تصويب تا مرحله تصميم

ماده دوم مصوبه مورد اعتراض با مالحظه رعايت قوانين و مقررات . ير مراحل قانوني نداردسا
گيري مورد نظر شاکي در  جاري وضع شده، عالوه بر آن که مقدمات حکمت براي اطالق

ادعاي غيرقانوني بودن مواد سوم و پنجم مصوبه مورد اعتراض با . خصوص موردکامل نيست
 بوده براي ١٣٩٤ الي ١٣٩٠هاي   پنجم توسعه که مدت اجراي آن سالاستناد به قانون برنامه

با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه .  بالوجه است١٣٩٨مصوبه سال 
 قانون ٨٠ ماده ٢٦موضوع بند » بهاي خدمات«موضوع پرونده حاضر مبني بر هر يک از عناوين 

 و ١/٣/١٣٧٥المي کشور و انتخاب شهرداران مصوب تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اس
 ماده قانوني اخيرالذکر تصويب شده ١٦موضوع بند » عوارض«اصالحات بعدي آن و يا 

  ".باشد از حدود قانوني خارج نشده است
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران نيز در پاسخ به استعالم معاون مديرکل هيأت  بناي

  ٢١٦٩٧/١٦٠ صوص برخي از ابهامات به موجب نامه شمارهعمومي ديوان عدالت اداري در خ
  : توضيح داده است که٢٩/١٠/١٤٠٠ـ 

از عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي «در خصوص سواالت مطروحه پيرامون مصوبه "
  ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ابالغي به شماره " اي هاي توسعه شهري و ساخت پارکينگ محله طرح

ون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي شهر  حسب گزارش کميسي١٥/١١/١٣٩٧ـ 
 پاسخ به شرح ذيل جهت استحضار و ٢٢/١٠/١٤٠٠ ـ ٢١٠٤٨/١٦٠تهران به شماره 

  :گردد برداري ايفاد مي بهره
 ١٦ از ماده ٣١در بند : باشد آيا مصوبه مورد شکايت در راستاي طرح تفصيلي مي) ١

نحوه اخذ «يان شده است که ب) ساير ضوابط و مقررات: بخش(طرح تفصيلي شهر تهران 
از جمله (هاي طرح تفصيلي پيشين  عوارض تغيير کاربري عرصه اراضي و امالک از کاربري
هاي جديد،  به کاربري) اتيمهاي خد اراضي فاقد کاربري و اراضي و امالک با کاربري

بندي طرح تفصيلي جديد بر اساس بند يک پيوست شماره پنج طرح جامع  منبعث از پهنه
د شهر تهران قابل اقدام است و در بند يک پيوست شماره پنج طرح جامع آمده است دي
هاي  شهرداري تهران با  تصويب شوراي اسالمي شهر تهران عوارض خاص تغيير کاربري«

هاي طرح جديد تفصيلي مصوب شهرتهران را به نحو  خدماتي طرح قبلي به کاربري
ع شهر و توسعه و عمران آن دريافت و با نگهداري مناسب و عادالنه از مالکين مربوطه به نف

هاي  در حسابي خاص، با اولويت درجهت تامين زمين و اراضي موردنياز فضاها و طرح
لذا با عنايت  ".هاي عمران شهري به مصرف خواهد رساند خدماتي شهر و در اجراي طرح

  ».گردد مل ارزيابي ميبه موارد اين مصوبه در راستاي طرح تفصيلي و ساير قوانين معيار ع
ـ مفهوم تراکم پايه مالي چيست؟ تراکم پايه مالي به طور کلي مفهوم ساختماني ٢ 

باشد و به طور کلي تراکمي  ندارد و داراي جنبه مالي در تعيين عوارض ساختماني مي
از جمله طرح تفصيلي مصوب (هاي مصوب قبلي در شهر  است که بر اساس طرح

 ٢ ـ ٧مطابق بند . گردد  و جزء حقوق مکتسبه امالک تلقي مياعالم) ١٣٤٩ارديبهشت 
% ١٢٠طرح تفصيلي مالک عمل فعلي در شهر تهران اين تراکم به طور عام معادل 

 و در جنوب Rهاي مسکوني   در پهنههاي صرفاً مسکوني واقع ي ساختمانبرا(باشد  مي
ا توجه بـه ميزان تراکم الزم به ذکر است ب) باشد  درصد مي١٨٠محور انقالب برابر با 

ديد شهر تهران، خـروج از تراکم پايه مالي مشمول مازاد  جمشخص شده در طرح تفصيلي
  ".گردد تراکم و اخذ عوارض مي
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هاي مورد شکايت قائم مقام دبير شوراي  در پاسخ به ادعاي خالف شرع بودن مقرره
  :ه است که اعالم کرد٢/٦/١٤٠٠ ـ ٢٧٢٧٣/١٠٢نگهبان به موجب نامه شماره 

 ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ از مصوبه ٣ و ٥ و مواد ١ماده ) ج(و ) الف(موضوع بندهاي "
 شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص اخذ عوارض افزايش ارزش قانوني ١٥/١١/١٣٩٧ـ 

 فقهاي معظم شوراي ١٧/٥/١٤٠٠هاي توسعه شهري، در جلسه مورخ  ناشي از طرح
در صورتي : گردد ه به شرح ذيل اعالم نظر مينگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت ک

که وضع عوارض مذکور در صالحيت مرجع وضع مصوبه مورد شکايت بوده و رعايت 
موازين قانوني در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خالف شرع شناخته 

  ". استتشخيص جهات مذکور بر عهده ديوان عدالت اداري. نشد
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال ٨٤پرونده  در اجراي ماده 

 به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب ١٣٩٢
 ٣، تبصره ١ماده ) ج(و ) الف(، بندهاي ٨/١/١٤٠١ـ  ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٠٩دادنامه شماره 

 شوراي اسالمي شهر ١٥/١١/١٣٩٧ـ  ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ از مصوبه شماره ٣ و ماده ١ماده 
رأي مذکور به علت عدم . تهران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد

  .اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
ـ ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ از مصوبه شماره ٥ و ٤، ٢رسيدگي به تقاضاي ابطال مواد   ١٥/١١/١٣٩٧ 

هيأت عمومي . شوراي اسالمي شهر تهران در دستورکار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت
 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در ٢٠/٢/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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
  

  رأي هيأت عمومي
 براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از ه اينکهبا توجه ب ـ الف

 ٢/١٠/١٣٩٩ ـ ١١٨٦ و ١٧/١٢/١٣٩٥ ـ ١٣٥٤، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦جمله آراي شماره 
 هيأت، وضع عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اين

اسالمي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين 
 شوراي اسالمي شهر تهران که ١٥/١١/١٣٩٧ ـ ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ مصوبه شماره ٤ماده 

ه  شهر تهران است، باي  پارکينگ محلهمتضمن تعيين عوارض مربوط به هزينه ساخت
داليل مندرج در آراي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خالف قانون و خارج از 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦هرچند براساس بند  ـ ب
 با اصالحات بعدي، تصويب لوايح ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي 
شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي  ر اعالم ميعمومي دولت که از سوي وزارت کشو

شوراهاي اسالمي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي 
 وضع ١٨/١١/١٣٩٩ ـ ١٧٤٨ و ١٢/١٠/١٣٩٦ ـ ١٠٣٠متعدد خود از جمله آراي شماره 

 صرفاً در  قانون شهرداري را١٠٠ابقاء شده در کميسيون ماده  عوارض براي بناهاي احداثي
 قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض تأييدرابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد 

بنا به مراتب . شود مذکور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي
 شوراي اسالمي شهر تهران ١٥/١١/١٣٩٧ ـ ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ مصوبه شماره ٥فوق، ماده 

به ميزان دو برابر عوارض کاربرد بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان که متضمن تعيين عوارض 
تثبيت است، به داليل مذکور در آراي صدرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خالف قانون و 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢داري مصوب سال دادرسي ديوان عدالت ا

 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن ١ ماده ٣ج ـ به موجب بند 
طرح تفصيلي عبارت از طرحي «: ١٣٥٣و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 

زمينهاي شهري است كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از 
موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هريك از آنها و  در سطح محالت مختلف شهر و 

وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در 
واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل  

ها و  شود و نقشه مي عوامل مختلف شهري در آن تعيين مشكالت شهري و موقعيت كلّيه 
 اينکه با توجه به» .گردد مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي

 از فصل دوم ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران که در قالب ٧ ـ ٢به موجب بند 

ازي و معماري ايران به  شوراي عالي شهرس٩/٢/١٣٩١ ـ ٥٥٧٣/٣٠٠/٩١مصوبه شماره 
تراکم پايه مالي براساس مصوبه شوراي اسالمي «: تأييد نهايي رسيده، مقرر شده است که

 درصد ١٢٠هـاي استفاده از اراضي محـدوده شهر تهران، معـادل  شهر تهران، در کلّيه پهنه
 ٣٣٦٣٧/٢٥٣٠/١٦٠ مصوبه شماره ٢، بنابراين بند »وسعت ملک طبق سند مالکيت است

 از فصل دوم طرح ٧ ـ ٢ شوراي اسالمي شهر تهران که در راستاي بند ١٥/١١/١٣٩٧ ـ
تراکم پايه مالي در کل شهر تهران برابر است با «: تفصيلي شهر تهران مقرر کرده است که

، خارج از حدود اختيار و خالف قانون »بيشينه صد و بيست درصد و حقوق مکتسبه ملک
  .نيست و ابطال نشد

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

  
  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٢٦١٩شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

) ح(و ) الف(بندهاي «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٣
اگذاري  ودستورالعمل نحوه استفاده از امالك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي

 ١٦٢/١٦٠ابالغي به شماره (آن به اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران و مديران شهرداري 
در حدي كه متضمن واگذاري واحد مسكوني به اعضاي )  وزير كشور٢٥/١/١٣٨٢ـ 

 شوراي اسالمي شهر تهران و اخذ هزينه استهالك واحدهاي مسكوني واگذارشده از آنها
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ». ابطال شدبه جاي دريافت اجاره بها است،

  . گردد ارسال مي
  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  ٠٠٠٢٦١٩: شماره پرونده      ٣٢٣: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه

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

دستورالعمل نحوه استفاده از ) ح(و ) الف( ابطال بندهاي :موضوع شکايت و خواسته
امالک مسکوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي شوراي 

 ٢٥/١/١٣٨٢ ـ ١٦٢/١٦٠اسالمي شهر تهران و مديران شهرداري تهران موضوع نامه شماره 
   به سرپرست وقت شهرداري تهرانوزير کشور

 کشور  معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي کل:گردش کار
  : اعالم کرده است که٣٠/٦/١٤٠٠ ـ ١٨٠٧٤٩/٢٠٢به موجب شکايت نامه شماره 

از دستورالعمل مورد شکايت مجاز به واگذاري ) الف(شهرداري تهران به استناد بند "
ي مازاد بر استفاده، شهرداري به مديران شهري اعم از اعضاي شوراي ي مسکونها واحد

اسالمي شهرتهران، شهردار تهران، معاونين شهرداري تهران، مشاورين موظف شهرداري 
  :تهران، شهرداران مناطق و مديران کل ستادي شده است درحالي که

ني شدن شهرداري اليحه قانوني راجع به مستث«ـ اين بند از مصوبه مغاير با مفاد ١
ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان  تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارک
باشد، و در هيچ يک از قوانين و  مي» ٣١/٢/١٣٥٩از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 

  .  اي به اعضاي شوراهاي اسالمي محول نشده است مقررات چنين اجازه
تهران در قالب  داري به اعضاي شوراي اسالمي شهرشهرـ واگذاري امالک ٢

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٩٥ماده  ١قرارداد اجاره، مغاير تبصره 
 با اصالحات و الحاقات بعدي ١/٣/١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

جه حق انجام باشد که مطابق با آن اعضاي شورا و بستگان درجه يک آنها به هيچ و مي
  .باشد معامله با شهرداري را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي

دستورالعمل موصوف، شهرداري تهران موظف است هزينه استهالک ) ح(وفق بند 
 واحدهاي مسکوني واگذاري شده به افراد موضوع اين دستورالعمل را از آنان دريافت و

  : نمايد، حال آن کهبه حساب خزانه واريز
اليحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد «مطابق با ماده واحده 
و اعيان از شمول قانون ادين و اموال عمومي اعم از عرصه  و ميها واگذاري قسمتي از پارک

بايست با رعايت مصلحت و  ه ميرا در قالب اجواگذاري امالک شهرداري» مالک و مستأجر
 به موجب نامه معامالت شهرداري صورت پذيرد در حالي که افت اجور مناسب بر اساس آييندري

 دستورالعمل بند مذکور هزينه استهالک واحدهاي مسکوني واگذار شده به افراد موضوع اين
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بايست با رعايت مصلحت شهرداري اجاره مناسب  مورد حکم قرار گرفته، در صورتي که مي
. باشد  نمي اخذ هزينه استهالک از مستأجر موضوع قانون اخيرالذکردريافت گردد و اساساً

 درصد هزينه مذکور حسب دستور مديران ٧٥ درصد تا ٢٥از طرف ديگر، اعطاي تخفيف 
ي سازماني شهرداري ها مربوطه و به استناد اين دستورالعمل و مصوبه کميته واگذاري خانه

 با صرفه و صالح شهرداري تهران و فاقد تهران مغاير با مفاد قانون موصوف و درتغاير
  ".باشد مبناي قانوني مي

  :متن دستورالعمل مورد شکايت به شرح زير است
دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي "

 واگذاري آن به اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران و مديران شهرداري تهران و مديران شهرداري
   شهرداري تهران١٣٨١بودجه سال   ذيل ماده واحده مصوبه١٩تهران، در اجراي تبصره 

به منظور استفاده بهتر از خدمات مديريتي و تخصصي افراد، شهرداري تهران  ـ الف
مجاز است از محل اعيان مازاد بر استفاده شهرداري تهران به افراد به شرح ذيل صرفاً 

حت تکفل آنها و تا مادامي که آنان در خدمت شهرداري جهت استفاده خود و خانواده ت
  .هستند واحد مسکوني واگذار نمايد

  اعضاي شوراي اسالمي شهر تهرانـ ١
  شهردار تهرانـ ٢
  معاونين شهرداري تهرانـ ٣
  مشاورين موظف شهرداري تهرانـ ٤
  شهرداران مناطق ـ ٥
  مديران کل ستادي  ـ ٦

 ..........  
ظف است هزينه استهالک واحدهاي مسکوني واگذار شده به ح ـ شهرداري تهران مو

  . دستورالعمل را به شرح ذيل از آنان دريافت و به حساب خزانه واريز نمايده اينافراد موضوع
%) ٢٥( مترمربع معادل بيست و پنج درصد ١٠٠واحدهاي مسکوني تا مساحت ـ ١ 

  .کننده حقوق و مزاياي مستمر استفاده
 مترمربع معادل بيست و پنج درصد ١٠٠ي به مساحت بيش از واحدهاي مسکونـ ٢ 

 ١٠٠ و به ازاي هر مترمربع اضافه از مبناي کننده حقوق و مزاياي مستمر استفاده%) ٢٥(
ي آپارتماني معادل ها مترمربع، درمنازل وياليي معادل دو هزار و پانصد ريال ودر خانه

  " شهر تهرانني شوراي اسالميوزير کشور به عنوان جانشين قانو ـ دوهزار ريال
  .عليرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

 به شرح دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراءمستشاران و 
  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هيأت عمومي

 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، رفع تبعيضات ٩براساس بند : اوالً
عنوي از وظايف دولت هاي مادي و م ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

 قانون تشکيالت، وظايف و ٩٥ ماده ١براساس تبصره : ثانياً. جمهوري اسالمي ايران است
 با اصالحات ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

اعضاي شوراهاي مذکور و بستگان درجه يک آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با «: بعدي
هاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع   شهرداري، سازمانها و شرکتدهياري،

هرگونه استفاده «:  همين ماده٢و به موجب تبصره » ...باشد قرارداد با آنها ممنوع مي
شخصي از اموال، داراييها و امکانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شرکتهاي 

براساس اليحه قانوني راجع به : ثالثاً» ...باشد منوع ميوابسته توسط اعضاي شوراها م
مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارکها و ميادين و اموال 

 شوراي ٣١/٢/١٣٥٩صوب عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالک و مستأجر م
 عمومي اعم از عرصه و اعياني ها و ميادين و ساير اموال ذاري قسمتي از پاركانقالب، واگ

موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطي که عنوان اجاره 
داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين براساس قراردادي خواهد بود که تنظيم و 

 استفاده دستورالعمل نحوه» ح«و » الف«بنا به مراتب فوق، بندهاي . مبادله خواهد شد
الک مسکوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي از ام

 ٢٥/١/١٣٨٢ ـ ١٦٢/١٦٠ابالغي به شماره (شوراي اسالمي شهر تهران و مديران شهرداري 
در حدي که متضمن واگذاري واحد مسکوني به اعضاي شوراي اسالمي ) وزير کشور

ذار شده از آنها به جاي شهر تهران و اخذ هزينه استهالک واحدهاي مسکوني واگ

 ١دريافت اجاره بها است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
 ١٣٩٢ سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شود ابطال مي
  وان عدالت اداري                          هيأت عمومي دي                         

  ي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمعاون قضاي
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠١٣٦١شماره
  بسمه تعالي

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

تعرفه خدمات مهندسي «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٤
 ص/١٤٢٩/١١٧ه به موجب نامه شماره استان قم توسط هيأت چهار نفره استان مزبور ك

 ». تصويب ابطال شد مديركل راه و شهرسازي استان قم ابالغ شده، از تاريخ٢٩/١/١٣٩٤ـ 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٠٠٠١٣٦١: شماره پرونده      ٣٢٤: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه
  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد:مرجع رسيدگي

   آقاي احسان داورمنش:شاكي
 ١٣٩٤ ابطال تعرفه خدمات مهندسي استان قم در سال :موضوع شکايت و خواسته

 ٢٩/١/١٣٩٤ص ـ /١٤٢٩/١١٧مصوب هيأت چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره 
  اداره کل راه و شهرسازي استان قم

استان قم در سال  شاکي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه خدمات مهندسي :گردش کار
 اداره ٢٩/١/١٣٩٤صـ  /١٤٢٩/١١٧ مصوب هيأت چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره ١٣٩٤

  :کل راه و شهرسازي استان قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 قانون نظام مهندسي و کنترل ١٥ ماده ١٥ قانون اساسي و بند ١٣٨مطابق اصل "

نامه اجرايي قانون نظام   آيين١١٧ و ماده ١١٤ماده ) س( و بند ٧٣ ماده ١٥و بند ساختمان 
گذاري خدمات مهندسي صرفاً جزو  مهندسي و کنترل ساختمان تأييد و تغيير مباني قيمت

گذاري خدمات مهندسي است و بر آن اساس درصد  وظايف شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت
طي ابالغيه شماره ) عماري، سازه، تاسيسات برقي و مکانيکيم( رشته ٤تفکيکي حق الزحمه 

 توسط وزير مسکن و ٢٠/١٢/١٣٧٩ ـ ٧٠٩٢/١٠٠/٠٢ و ١٦/١١/١٣٧٨ ـ ٦٠٠٨/١٠٠/٠٢
 نفره استان قم ٤ هيأت ١٣٩٣در سال . االجرا گرديد شهرسازي براي کل کشور ابالغ و الزم

ررات ملي ساختمان و برخالف خارج از شرح وظايف و اخيارات خود مندرج در مبحث دوم مق
گذاري و تغيير درصد تفکيک بين  ابالغيه وزير مسکن و شهرسازي اقدام به تغيير مباني قيمت

که بر خالف ( را ٩٤مات مهندسي استان قم در سال داي نمود و جدول تعرفه خ رشته
 تصويب نمود)  بود٢٠/١٢/٧٩ ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ رشته موضوع ابالغيه ٤درصدهاي تفکيکي 
اين در حالي .  آن صورتجلسه ابالغ گرديد٢٩/١/١٣٩٤ص ـ /١٤٢٩/١١٧که طي شماره نامه 
مبحث دوم مقررات ( قانون نظام مهندسي ٣٣نامه اجرايي ماده   آيين٦ ـ ١٧است که طبق بند 

 ١١تواند درصد مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره  اين هيأت صرفاً مي) ملي ساختمان
  .اي ايجاد نمايد اينکه تغيير در درصدهاي بين رشته هش يا افزايش دهد و نهنامه را کا آن آيين
 ٨٤٦ شماره االشاره طي دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز با علم به مفاد قانوني فوق 

الذکر اقدام به ابطال جدول تعرفه خدمات مهندسي    نيز بر اساس ادله قانوني فوق٢٩/٧/١٣٩٩ـ 
 شهرسازي  وزير راه و٢٠/١٢/٧٩ ـ  ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢تان البرز به دليل مغايرت با ابالغيه مشابه در اس

 نفره آن استان نمود و در متن رأي صراحتاً اعالم ٤و همچنين به دليل اقدام غيرقانوني هيأت 
 نفر ٥ها و هيأت   نفره استان٤اي در اختيار هيأتهاي  گرديد که تغيير درصدهاي بين رشته

 ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ اي موضوع مصوبه شماره باشد و اعالم گرديد درصد تفکيک بين رشته ان نمياستان تهر
 وزارت راه و شهرسازي به عنوان آخرين مصوبه معتبر تنها مبناي محاسبه اعالم و ٢٠/١٢/٧٩ـ 

مهندسي معماري، مهندسي "الزحمه خدمات مهندسي چهار رشته  اجراي درصد تفکيک حق
 نفره ٤همچنين مصوبه غير قانوني هيأت . باشد ات مکانيکي و برقي ميعمران و مهندسي تاسيس

در جهت تغيير درصد بين ) ٩٤با موضوع جدول خدمات مهندسي استان قم در سال (استان قم 
اي تاکنون مبناي محاسبه تعرفه خدمات مهندسي استان قم بوده است و با تغيير  رشته

ق اينجانب  موجب تضييع حقو٢٠/١٢/٧٩ـ  ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢درصدهاي موجود در ابالغيه شماره 
. ان قم گرديده استه نظام مهندسي در استن و بسياري از مهندسين داراي پروابه عنوان مهندس

    .لذا تقاضاي ابطال مصوبه مورد شکايت را از تاريخ تصويب دارم
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  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  مسازمان نظام مهندسي ساختمان استان ق"

  )ارقام به ريال (١٣٩٤تعرفه خدمات مهندسي استان قم در سال 
  تخفيف نسبت به تعرفه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان% ٣٥(

   
        ج  ب  الف  حق الزحمه  رديف
   طبقه به باال١٦   طبقه١٥ ـ ١٣   طبقه١٢ و١١   طبقه٨ ـ ١٠   طبقه٧ و ٦   طبقه٣ ـ ٥   طبقه٢ و ١    
   و باالترمترمربع ٥٠٠١   مترمربع٥٠٠٠ ـ ٢٠٠١  مترمربع٢٠٠٠ ـ ٦٠١   مترمربع٦٠٠تا     
  ٠٠٠/٦٦  ٠٠٠/٦٣  ٠٠٠/٦١  ٠٠٠/٥٢  ٠٠٠/٤٧  ٠٠٠/٤٠  ٠٠٠/٣٥  طراحي معماري  ١
  ٠٠٠/٧٦  ٠٠٠/٧٤  ٠٠٠/٧٠  ٠٠٠/٦٠  ٠٠٠/٥٥  ٠٠٠/٤٨  ٠٠٠/٤٢  طراحي سازه  ٢
  ٠٠٠/٢٥  ٥٠٠/٢٣  ٠٠٠/٢١  ٠٠٠/١٧  ٠٠٠/١٦  ٤٠٠/١٣  ٠٠٠/١٢  سيسات مکانيکيأطراحي ت  ٣
  ٥٠٠/٢٢  ٠٠٠/٢١  ٥٠٠/١٩  ٠٠٠/١٦  ٠٠٠/١٣  ٣٠٠/١١  ٠٠٠/١٠  سيسات برقيأراحي تط  ٤
  ٥٠٠/٤٤  ٠٠٠/٤٠  ٠٠٠/٣٦  ٠٠٠/٢٨  ٠٠٠/٢٢  ٠٠٠/١٩  ٥٠٠/١٦  نظارت معماري  ٥
  ٠٠٠/١٤٦  ٠٠٠/١٤٠  ٥٠٠/١٢٨  ٥٠٠/١٠١  ٠٠٠/٨٥  ٢٠٠/٧٥  ٠٠٠/٦٦  نظارت عمران  ٦
  ٠٠٠/٣٦  ٠٠٠/٣٣  ٠٠٠/٣٠  ٠٠٠/٢٤  ٠٠٠/٢١  ٥٠٠/١٧  ٠٠٠/١٥  سيسات مکانيکيأنظارت ت  ٧
  ٥٠٠/٣٠  ٥٠٠/٢٨  ٥٠٠/٢٦  ٠٠٠/٢١  ٠٠٠/١٨  ٥٠٠/١٥  ٥٠٠/١٣  سيسات برقيأنظارت ت  ٨

  ٥٠٠/٤٤٦  ٠٠٠/٤٢٣  ٥٠٠/٣٩٢  ٥٠٠/٣١٩  ٠٠٠/٢٧٨  ٠٠٠/٢٤٠  ٠٠٠/٢١٠  جمع کل

 
در پاسخ به شکايت  مذکور، مديرکل راه و شهرسازي استان قم، به موجب اليحه 

  :وضيح داده است که ت١٤/٦/١٤٠٠ ـ ١٥٠١٣/١١٠شماره 
 ٢٠/١٢/٧٩ـ  ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢از ابالغ بخشنامه اي  هاي فراوان هيچ سابقه عليرغم پيگيري" 

در اين اداره کل مشاهده نگرديد و بديهي است جهت اجراي هر ) مورد استناد شاکي(
تصميم قانوني يا بايد مفاد آن تصميم در روزنامه رسمي درج گردد و يا آن که به 

ده و  دو مهم محقق نگرديه اين ذيربط ابالغ و امر به اجرا گردد در حالي کيها دستگاه
لذا از نظر قانوني . اي در اين اداره کل وجود ندارد ايي از ابالغ چنين بخشنامه سابقه

گردد بخشنامه  خاطر نشان مي.باشد تکليفي مبني بر اجراي آن متوجه اين اداره کل نمي
نامه   آيين١١٧ ماده ١بايست تشريفات تبصره  مي تمورد استناد شاکي با فرض اصال

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را طي نموده تا اثر قانوني داشته باشد در حالي 
رسد فرايند قانوني آن سپري نشده و شاکي نيز مستندي در اين خصوص  که به نظر مي

وع از وزارت راه و به منظور تنوير اذهان آن قضات استعالم موض. ارائه ننموده است
شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به چگونگي صدور و نحوه ابالغ 

اي مورد  درصد تعرفه بين رشته: دارد در ادامه معروض مي. بخشنامه را استدعا دارد
 نفره براي ٤ نفره استاني قرارگرفته و از آنجا که مصوبات اين هيأت ٤تصويب هيأت 

اي نيز به  گردد جدول درصد تعرفه بين رشته اه و شهرسازي ارسال ميتأييد به وزارت ر
وزارت مزبور ارسال، عليرغم آن که مديرکل وقت دفتر سازمانهاي مهندسي وزارت متبوع 

 به  سه بند از صورتجلسه ارسالي اين اداره کل٢/٣/٩٤ ـ ٤٣٠/٩٢١٤طي نامه شماره 
م نموده، اعتراضي به جدول تعرفه  را غيرقانوني اعال١٩/١/٩٤ص ـ /٧٣١/١١٧شماره 

اي نداشته و آن را مورد تأييد قرار داده است لذا کليه اقدامات انجام شده در  بين رشته
اي بدان  گونه خدشه راستاي ضوابط قانوني و شروط مقرر انجام پذيرفته است و هيچ

ورد خر بر مصوبه مؤنکه تصميم وزارت راه و شهرسازي ممضافاً اي. باشد وارد نمي
ادعاي شاکي بوده از اين رو براي استان قم به عنوان آخرين تصميمات قانوني و 

  .باشد االجرا مي اداري الزم
 و پير٢٢/٢/١٣٩٨ ـ ٤٣٠/٢١٤١٠همچنين دفتر توسعه مهندسي طي نامه شماره 

درخواست تعدادي مهندسان معمار در خصوص تعرفه رشته معماري رسيدگي به موضوع 
 ١٣/٣/١٣٩٩ مـورخ  صورتجلسه٣ه استان واگذار نموده و هيأت مزبور در بند  نفر٤را به هيأت 

گيرند بنابراين  اي، تصميم به اعمال ضرايب تعرفه سابق مي تا تصويب تعرفـه بين رشته
اي همان است که  در حال حاضر آخرين تصميمات قانوني در خصوص تعرفه بين رشته

اد مشاراليه به رأي هيأت عمومي ديوان در خصوص استن. گردد در استان قم اجرا مي
رأي مزبور در خصوص استان البرز بوده و شرايط هر : دارد عدالت اداري مستحضر مي

 ٣ـ١٧استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات ملي ساختمان از جمله بر اساس بند 
مورد استان مضافاً اينکه تصميمات وزارتخانه در . باشد  مبحث مذکور متفاوت مي٦ـ١٧و 

هرچند که پس از صدور رأي ديوان، از وزارت راه . قم امري متفاوت از استان البرز است
شايان . و شهرسازي استعالم الزم نيز صورت گرفته که تاکنون پاسخي ارائه  نشده است

اين اداره کل نموده که پس از رسيدگي  ذکر است خواهان سابقاً اقدام به طرح دعوا عليه
 صادره از ١٦/٥/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٣١٣٩٠٠٠١١٩٨٩٥٤حسب دادنامه شماره در نهايت 

 مربوط ١/٧/٩٩ ـ ٨٤٦ ديوان عدالت اداري با بيان اين مطلب که دادنامه شماره ٣٥شعبه 
 نفره استان البرز بوده و ارتباطي با اداره کل راه و شهرسازي استان قم ندارد ٤به هيأت 

رابر مبحث دوم مقررات مالي ساختمان از جمله چرا که شرايط هر استان از نظر تعرفه ب
  ".حکم به رد شکايت صادر شده است... باشد  متفاوت مي٦ ـ ١٧ و ٣ ـ ١٧ اساس بند بر

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
داري و رؤسا و ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت ا

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

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٥ ماده ١٥براساس بند 
در استان   دسيگذاري خدمات مهن تهيه و تنظيم مباني قيمت«، ٢٢/١٢/١٣٧٤
مديره سازمان  ، يکي از وظايف و اختيارات هيأت»به وزارت مسکن و شهرسازي  پيشنهاد  و

مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات  استان است و تعيين  نظام مهندسي ساختمان
نامه  آيين١١٧ ماده ١نامه اجرايي محول شده است و برمبناي تبصره يين آ بهمهندسي 

 هيأت وزيران، ١٧/١١/١٣٧٥مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اجرايي قانون نظام 
شوراي   ، در صالحيت»گذاري و قيمت خدمات مهندسي بررسي و تأييد مباني قيمت«

قرار دارد   و شهرسازي مسکن گذاري خدمات مهندسي وزارتبررسي و تأييد مباني قيمت
 جدول  به تعيين٢٠/١٢/١٣٧٩ ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢شماره    و شوراي مذکور نيز مطابق مصوبه

الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در چهار رشته اقدام نموده تفکيک درصدهاي حق
 ١/٧/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٤٦بنا به مراتب فوق که در مفاد آراي شماره . است

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز ٦/٢/١٤٠١ ـ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٩٢و 
 مهندسي استان قم توسط هيأت چهار نفره منعکس شده است، تصويب تعرفه خدمات

 مديرکل راه و ٢٩/١/١٣٩٤ص ـ /١٤٢٩/١١٧استان مزبور که به موجب نامه شماره 
بوده و   هيأت مذکور  خارج از حدود اختيار  و  خالف قانونشهرسازي استان قم ابالغ شده، 

ن عدالت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوا٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 

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