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

  صالحيت ديوان در رسيدگي به شكايات:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٤٤رأي شماره
  ١   ساير مراجع اداريشعب ديوان عدالت و  ٢٩/١/١٣٩٦   مبني بر الزام به تحويل حدنصاب

 يكصد و پنجاه و ٩/٤/١٣٩٢ابطال مصوبه مورخ : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٤٩رأي شماره 
  ٢  رقابتشوراي   ٢٩/١/١٣٩٦  رقابت خارج است تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختيارات شوراي:  شوراي رقابت مبني برهشتمين جلسه

ـ ٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨ابطال مصوبه شماره :  عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان٨٢رأي شماره  ك 
  ٣  وزارت آموزش و پرورش  ١٢/٢/١٣٩٦  سي مسايل و مشكالت آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاريخ تصويبر وزيران عضو كارگروه بر٣١/٥/١٣٨٨

  هاي ابطال دستورالعمل:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٣رأي شماره 
   شهرداري مشهد ٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١ و ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١ره  شما

  از مساحت اراضي در قبال ورود به محدوده شهر % ٢٠مبني بر اخذ بيش از 
  ٤  شهرداري مشهد  ١٢/٢/١٣٩٦

 ابطال مصوبات دويست و نود و پنجمين جلسه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٤رأي شماره 
  ٧  شوراي اسالمي شهر ماهدشت  ١٢/٢/١٣٩٦   شوراي اسالمي شهر ماهدشت مبني بر تعيين تعرفه ارائه خدمات مهندسي٦/١٠/١٣٩١رسمي مورخ 

   مصوبه٤ ماده ٥ابطال قسمتي از بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٥رأي شماره 
ـ /٦٢٣٢/٩٢/٤شماره    اخذ بهاي خدمات شوراي اسالمي شهر مشهد مبني بر ٣/١١/١٣٩٢ش 

  اي  و حرفه  از آموزشگاههاي آزاد فني
  ٧  شوراي اسالمي شهر مشهد  ١٢/٢/١٣٩٦

   ٢ و ١هاي   و تبصره٥ ماده ٣ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٦رأي شماره 
  ٩  شوراي اسالمي شهر همدان  ١٢/٢/١٣٩٦   مصوب شوراي اسالمي شهر همدان١٣٩٣ تعرفه عوارض شهرداري همدان در سال ٣٤ماده 

  تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجديدنظر:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٣رأي شماره
  ١٠  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٢/٢/١٣٩٦  هاي اجرايي  و شعبه پنجاهم ديوان عدالت اداري درخصوص جذب و بكارگيري افراد در دستگاه

  ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر بوشهر:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٩٥رهرأي شما
 ٩٢  درخصوص اخذ عوارض از معامالت اموال غيرمنقول در اجراي مقررات ماده١٣٩٥ الي ١٣٩٣در سالهاي  

  ١٣٩٢قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ١١  هر بوشهرشوراي اسالمي ش  ١٢/٢/١٣٩٦

  ٣/٣/١٣٩٦   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) و(نامه اجرايي بند آيين
ـ وزارت صنعت، معدن   وزارت امور اقتصادي و دارايي 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور   ـ وزارت نفت   و تجارت 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

١٢ 

  
  
  
  

  ٢٤/٢/١٣٩٦                                                                      ٩٦/٤٥٤/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٤٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦

» ر رسيدگي به شكايات مبني بر الزام به تحويل حدنصابصالحيت ديوان د«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٦/٤٥: روندهالسه پک     ٤٤ :ماره دادنامهش      ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه :مرجع رسيدگي

   آقاي محمدرضا دالوري مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري :کننده تعارض اعالم
   يوان عدالت ادارين آراء شعب دي اعالم تعارض ب:موضوع

 اعالم يوان عدالت اداريدنظر دي، مستشار تجدي محمدرضا دالوري آقا:گردش کار
   ويت اداره کل مسکن و شهرسازيـشخاص به طرفوضوع دادخواست اـکرده است که در م

 ١٣٩٦ماه   خردادشانزدهم شنبه سه
 

  ٢١٠٤٠ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٦٠( 
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 آراء معارض صادر يوان عدالت اداريل نصاب مالکانه، شعب ديبه خواسته الزام به تحو
  .ه را خواستار شده استي وحدت روي نامبرده رفع تعارض و صدور رأ.اند کرده

  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده
 ٩٣٠٩٩٨٠٩٠١٠٠٠٤٣٣دالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ديوان ع١٠ شعبه :الف

با موضوع دادخواست خانم الهام جوينده به وکالت از موکلين خود و به طرفيت اداره کل راه و 
شهرسازي استان همدان و به خواسته الزام به تحويل حدنصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 

  : ح زير به صدور رأي مبادرت کرده است به شر٢/٩/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٤٥٢
 داند  نميرسيدگي به را صالح خود  حدنصابتحويل دعواي به در رسيدگي ديوان اين

 عمل ليبر تحل يمبتن  استدالل:الف آورد  مياستدالل گونه دو موضوع نيا اثبات يو برا
  .يقرارداد واگذار ليبرتحل يمبتن  استدالل:ب يادار

 يدادرس نييوآ التيتشک  قانون١٠  ماده:يادار عمل لي تحلبر يمبتن استدالل الف
 است کرده نيرا مع يادار عدالت وانيد شعب تي صالح١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد

 ولي باشد برخوردار نمي الزم از گويايي که نامبرده و تصميم اقدام از دو لفظ و اگرچه
 گرفت جهينت توان  ميمذکور ماده در بند ب فهيوظ انجام يدر راستا يريکارگ از به
و  مراجع يادار از عمل مردم و تظلمات اتيشکا به يدگيدر رس منحصر وانيد تيصالح

را  صهيخص سه توان  مييادار عمل نييو در تب  است١٠ منحصر در ماده يعموم مقامات
 رايز باشد يقانون فهيوظ انجام يدر راستا که است يادار يعملـ ١ .برشمرد آن يبرا

 خدمات تيريمد  قانون٩٦ و ٩٠ و مواد ياساس  قانون٥٧ و ٥٨و ١٣٨ از اصول دمستفا
امر  و را قانون، مقررات يعموم ا مراجعي مقامات يصيا تشخي يفيتکل تيصالح يکشور
 در چارچوب که يتا زمان يعموم ا مستخدمي مقام يعني .دينما  مينييتع يآمر قانون يقانون

 يادار يو عمل دينما  ميارياخت ا اعمالي فهيوظ انجام يامرآمر قانون اي قانون، مقررات
 خود خارج يذات تيصالح ا از حوزهيانبارگردد يز فعل مرتکب عمداً اما هرگاه باشد مي
 امر اي قانون، مقررات ميمستق از حکم يناش آن الزام که زند ياقدام انجام به ا دستي شود

 يعملـ ٢ .باشد  نمييادار عمل نيا باشد  مييقرارداد از الزام يناش مثالً نباشد يآمر قانون
 اقدامات نيبنابرا باشد يعموم ا خدمتي يعموم نظم يبرقرار آن از هدف که است يادار

 تلقي اداري عمل پذيرد  ميصورت دنيوي يا عداوت شخصي مطامع با هدف که کارمنداني
 عمليـ ٣. شوريک خدمات مديريت  قانون٢٥ و ماده اساسي  قانون٢٠ و٣ اصول(شود  نمي
 مشهود )مردم (رابطه گريد  برطرف)دولت (رابطه طرف کي يبرتر درآن که است يادار

 يکند، برا  ميتملک آنها تيرضا را بدون مردم رد، ملکيگ  مياتيمال دولت که آنگاه است
  حاال که.مشهود است دولت يبرتر نيا موارد در همه دينما مياخذ  عوارض کاال ورود
ا ي است يادار عمل  حدنصابليتحو ميبدان ميخواه  ميشد مشخص ياراد عمل صيخصا

 حکم از يناش :را، اوالًيز باشد  نمييادار عمل  حدنصابليتحو رسد يم نظر و به ريخ
 در حقوق نکهيکما ا است يواگذار قرارداد از انعقاد يناش باشد بلکه  نميقانون ميمستق

 )يمدن  قانون٣٦٢  ماده٣بند  (است حيصح عيب از عقد يناش عيمب ليتحو هم يخصوص
در  اگرچه(گردد   نميمالحظه گريد  بر طرف)دولت (رابطه طرفه کي يبرتر درآن :اًيثان

 از پس که حدنصاب لي اما در تحو)است مشهود يبرتر نيا شد اشاره که همان طور تملک
 الزام از يناش حدنصاب ليتحو به دولت الزام رديپذ  ميصورت يواگذار قرارداد انعقاد
  .است دهيبخش يو به قانون که يقدرت اعمال  نه.است يقرارداد

 از سوي امالک واگذاري اينکه  نظر به:قرارداد واگذاري برتحليل مبتني استدالل :ب
 شروع متقاضي از سوي درخواست با طرح که است اداري فرآيند يک واگذارکننده دستگاه
 يا خير است قانون حکم مصداق متقاضي هک موضوع اين تشخيص به صالح ذي مقامات سپس

 صدق بر وي مقرر در قانون شرايط بايد باشد قانون حکم مصداق فردي اينکه و براي پردازند مي
 در صورتي موانع و فقدان شرايط تحقق از پس که باشد مفقود وي در خصوص و موانع نموده

 قرارداد النهايه مذکور اخذ و نهباشد هزي هايي هزينه اخذ نباشد و مستلزم بالعوض واگذاري که
قرارداد  با انعقاد اداري فرآيند و اين شود  ميمنعقد و متقاضي مذکور سازمان بين واگذاري
 که کساني به شهري زمين  قانون٩  ماده٢ در تبصره مثال عنوان به پذيرد  ميپايان واگذاري
مند  بهره شهري اراضي ن قانو٨ و ٦ مواد از مزاياي که در صورتي گرديده تملک آنها ملک

 سازمان خود را تقديم درخواست متقاضي يعني شود واگذار مي مالکانه حدنصاب باشند نگرديده
 نمايند  ميبررسي عمومي مقامات سپس نمايد  ميفعلي و شهرسازي يا راه سابق شهري زمين

 وي ملک شهري زمين قانون آيا در اجراي است زمين اگر مالک است زمين مالک آيا وي
 آيا از شده مذکور تملک قانون در اجراي وي  و اگر ملک)قانوني شرايط احراز (گرديده تملک
 بودن فراهم  در صورت)موانع فقدان (نگرديده مند بهره شهري اراضي  قانون٨ و ٦ مواد مزاياي
 پايان اداري منعقد و فرآيند حدنصاب قرارداد واگذاري با وي موانع و مفقود بودن شرايط

 خارج مذکور از فرآيند حدنصاب تسليم يا تحويل يعني خواسته شکات وکيل آنچه ذيرد اماپ مي
 و پس است از آثار قرارداد واگذاري گرديده اشاره قبال که همان گونه حدنصاب و تحويل است

 تحويل دهد  مينشان که مذکور دو استدالل به با توجه گردد محقق مي اداري فرآيند از پايان
 ٥٩ شماره رويه وحدت آراء به و با توجه از قرارداد است نبود، و اثر ناشي اداري عمل حدنصاب

 عمومي  هيات٢٦/٤/١٣٩١ ـ ٢٢٨  و ٢٠/٦/١٣٧٩ ـ ١٩٧، ٢٩/٢/١٣٧٥ـ ٣٣، ٣٠/٤/١٣٧١ـ 
 اداري عدالت ديوان را در صالحيت و قراردادها عقود از ناشي دعاوي که اداري عدالت ديوان

 ترافعي از عقود و قراردادهاي ناشي دعواي بر اينکه مبني عمومي هيات استدالل البته (ندانسته
 ديوان زيرا است ايراد محل باشد  نمياداري عدالت ديوان در صالحيت جهت و از اين است

 و نمايد  ميرسيدگي شود  ميايجاد طرفين اختالف در اثر که ترافعي امور به هم اداري عدالت
 دعواي که جهت از آن اما کند نميرسيدگي  وجود ندارد فاختال در آنها که امور حسبي به

 تلقي اداري عمل باشد  نمي)قانون مستقيم حکم (قانون الزام از ناشي چون از قرارداد ناشي
 ديوان دادرسي و آيين تشکيالت  قانون٤٨ ماده به  و مستنداً)رسد نظر مي به صحيح شود نمي

 عمومي محاکم صالحيت و شايستگي هب صالحيت  قرار عدم١٣٩٢ مصوب اداري عدالت
با  برگ شماري پرونده، دادنامه از دفتر پس. دارد  مياعالم و صادر همدان شهرستان حقوقي
  .است قطعي راي  اين.شود اعالم شاکي وکيل به مراتب ارسال صالح ذي مرجع به بدل حفظ

 با ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٦٤٢٤ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٨ شعبه :ب
موضوع دادخواست آقاي کسري ايزدي به طرفيت اداره کل راه و شهرسازي استان همدان و 

 ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٥٧٣به خواسته الزام به تحويل نصاب مالکانه، به موجب دادنامه شماره 
  :  مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز١٦/٩/١٣٨٩ ـ

 تملك شهري زمين قانون ٩ ماده  اجرايدر پرونده موضوع اراضي اينكه به با عنايت
 نصاب تحويل به مكلف سازمان مذكور قانون ٩ ماده ٢ تبصره و در اجراي است شده

 است نشده داده تحويل شاكي مالكانه نصاب تاكنون فيه مانحن در قضيه و بوده مالكانه
 الكانـهم نصاب تحويل به و شهرسازي مسكن سازمان زامال و شكايت ورود بـه حكم عليهذا
  .است قطعي صادره حكم. گردد  ميصادر و اعالم االرث سهم به نسبت شاكي
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٩/١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٣با توجه به مفاد رأي شماره : ثانياً

 ديوان عدالت اداري که در ٨ شعبه ١٦/٩/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٥٧٣رأي شماره 
زام به تحويل نصاب مالکانه، ديوان عدالت اداري را صالح رسيدگي به خواسته شاکي مبني بر ال

 ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . باشد در رسيدگي شناخته است، صحيح و موافق مقررات مي
 براي شعب ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩و ماده 

  .ط در موارد مشابه الزم االتباع استديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربو
  اشراقي مرتضي علي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  
  ١٦/٢/١٣٩٦                                                                            ٩٢/٤٥١ره شما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  انمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي اير
  با سالم

 مورخ ٤٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٢٩/١/١٣٩٦

 يكصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي رقابت ٩/٤/١٣٩٢ابطال مصوبه مورخ «
» .تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختيارات شوراي رقابت خارج است: مبني بر

  .گردد زنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در رو
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/٤٥١: روندهالسه پ      ک٤٩ :ماره دادنامهش       ٢٩/١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  باطات راديويي با وکالت آقاي همايون علي حسيني سازمان تنظيم مقررات و ارت:يشاك

  يکصد و پنجاه و هشتمين٩/٤/١٣٩٢ ابطال مصوبه مورخ :موضوع شکايت و خواسته
  جلسه شوراي رقابت 
 آقاي همايون علي حسيني به وکالت از سازمان تنظيم مقررات و :گردش کار

 يکصد و پنجاه و ٩/٤/١٣٩٢ابطال مصوبه مورخ ارتباطات راديويي به موجب دادخواستي 
 را خواستار شده و هشتمين جلسه شوراي رقابت مبني بر تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت

  :در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم و احترام
همان گونه که مستحضريد کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مستند به بند ج 

 قانون  وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وظيفه تعيين ٥ماده 
 سياست نرخ گذاري بر کليه خدمات مخابراتي و تصويب جداول تعرفه و نرخهاي کليه خدمات

 ٧ ماده ٢ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره
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 سازمان متبوع به عنوان بازوي اجرايي کميسيون ياد شده قانون ياد شده و اساسنامه
 ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٨ ماده ٥از طرف ديگر با عنايت به بند . باشد مي

رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت،  قانون اساسي، يکي از وظايف و اختيارات شوراي
  .باشد هر مورد با رعايت مقررات مربوطه ميمقدار و شرايط به بازار کاال و خدمات انحصاري در 

مابين کميسيون ياد شده و  با توجه به اختالف حادث شده در شرح وظايف في
شوراي رقابت در خصوص تعيين و تصويب قيمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوري 

 و رأي ١٧/٧/١٣٩١ـ ١٥٦٢اطالعات، شعبه اول ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در قضيه مشابه ٢/٥/١٣٩١ـ ٢٤١ـ ٢٤٢ماره صادره ش

و در خصـوص اختالف ناشـي از مرجع صالح براي تعيين تعرفه بين دو ارگان، حکم 
 صالحيت کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، در خصوص تعيين و تصويب تعرفه به

  .اند خدمات مخابراتي صادر کرده
 هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين ١١/٣/١٣٩٢ب ـ /هـ١٥٣١٤رأي شماره 

 ٩/٧/١٣٩٠ ـ ١٣٦٠٣٦/٤٦٦٨٥مجلس شوراي اسالمي، در ارتباط با ابطال مصوبه شماره 
هيأت وزيران در خصوص تصويب نرخ مکالمه تلفن ثابت، نيز مويد وظايف کميسيون 

  .باشد رتباطي ميها و نرخ کليه خدمات ا تنظيم مقررات ارتباطات در تصويب جداول تعرفه
شايان ذکر است پيش از اين، موضوع اختالف نظر کميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات و شوراي رقابت به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارجاع شده بود که آن 

، کميسيون تنظيم مقررات ٢٤/١٢/١٣٩٠ ـ ٢٥٣٦٢٢/١٥٢٩٨معاونت طي نظريه شماره 
حاليه . ا و نرخ کليه خدمات ارتباطي دانسته استه را مرجع تعيين قيمت و جداول تعرفه

يکصد و پنجاه و هشتمين  (٩/٤/١٣٩٢با عنايت به مطالب فوق، ابطال مصوبه مورخ 
  ».شوراي رقابت مبني بر تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت، مورد استدعاست) صورتجلسه

  :متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است
 پالس در ماه منظور ١٠٠ بابت هر خط معادل هزينه ـ نرخ آبونمان تلفن ثابت١«
 پالس در مـاه از هـر خط تلفن استفاده کنند، ايـن ١٠٠چنانچه مشترکان بيش از . گرديد

شود و چنانچـه ميـزان استفاده آنان کمتر از اين  مبلغ بـه صورتحساب آنان اضافه نمي
  . خواهد شد پالس در صورتحساب آنها منظور١٠٠مقدار باشد، به ماخذ 

ـ چنانچه شرکت مخابرات ايران در جهت ارتقاي کارايي، نسبت به بهبود فناوري ٢
 منظور شده در zارائه خدمات خود اقدام نمايد، در صورت اثبات ارتقاي کارايي، ضريب 

ي مخابرات بنا به پيشنهاد شرکت مخابرات ايران، از سوي شوراي گذار قيمتدستورالعمل 
  ».ظر قرار خواهد گرفترقابت مورد تجديدن

در پاسخ به شکايت مذکور، نماينده حقوقي مرکز ملي رقابت به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که٧/٨/١٣٩٢ـ ٢٠١/٩٢/١٣

در پاسخ به شکايت تقديمي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عليه شوراي «
مبني بر ) ه و هشتمين صورتجلسهيکصد و پنجا (٩/٤/١٣٩٢رقابت با موضوع ابطال مصوبه 
  :رساند موارد ذيل را به استحضار مي)  صورتجلسه٢ و ١بند (تعيين نرخ آبونمان تلفن ثابت 

 قانون اساسي ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٨ ماده ٥با عنايت به نص صريح بند 
قدار و شرايط يکي از وظايف و اختيارات شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، م

ـ ٢٤١ـ ٢٤٢باشد، اين وظيفه شورا در رأي شماره  دسترسي به بازار کاال و خدمات انحصاري مي
در اين رأي آمده است .  ديوان عدالت اداري، نيز مورد تصريح و تأييد قرار گرفته است٢/٥/١٣٩١
رفه نيست نظر به اينکه تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت به معناي تعيين قيمت و تصويب تع(

اين در ...) بلکه مراد از آن تدوين روشهايي است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد
 قانون ٥حالي است که وظيفه محوله به کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در بند ج ماده 

  تنها تصويب جداول١٩/٢/١٣٨٢وظايف اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب 
ها و نرخهاي کليه خدمات مخابراتي است و با دستورالعمل قيمت، که جزء اختيارات قانوني  تعرفه

کند و  را تصويب مي» دستورالعمل قيمت«شوراي رقابت . شوراي رقابت است، متفاوت است
  .نمايد کميسيون مزبور بر اساس آن قيمت و تعرفه را  معين مي

 ٩/٤/١٣٩٢ـ ١٥٨و اختيار مصرح قانوني در جلسهشوراي رقابت در راستاي انجام وظيفه 
، اين دستورالعمل. خود اقدام به تصويب دستورالعمل قيمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است

 از تواند بر اساس آن و با استفاده قانوني است و قابل ابطال نيست و سازمان تنظيم مقررات مي
  .آن اقدام به تعرفه گذاري نمايد

 متن هفتمين نشست شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي ٢ بند از سوي ديگر در
 اتخاذ شده است نيز بر اين وظيفه و اختيار ٧/٤/١٣٩١ قانون اساسي که در تاريخ ٤٤اصل 

گزارش کارگروه منتخب شورا براي رفع اختالفات در . شوراي رقابت تصريح شده است
دهاي مرتبط با قيمت کاالها و وظايف موازي و مداخالت کاري شوراي رقابت با ساير نها

، مطرح شد و شورا با ٣/١٢/١٣٩٠ تصميمات نشست ششم مورخ ٨خدمات، موضوع بند 
 قانون ٤٤ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ٥٨ماده ) ٥(در نظر گرفتن نص صريح بند 

اساسي، تاکيد نمود تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار و 
) ٩٢( و خدمات انحصاري در هر مورد بر عهده شوراي رقابت است و با توجه به ماده کاال

قانون ياد شده مبني بر نسخ کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون، تمامي فعاالن 
اقتصادي، نهادها و دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت مصوبات ابالغي شوراي رقابت در 

  .ت انحصاري و تبعيت از آن هستندزمينه قيمت کاالها و خدما
در نتيجه شکايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر ابطال مصوبه مورخ 

 شوراي رقابت فاقد وجاهت قانوني است و دالئل و استنادات وکيل سازمان مزبور ٩/٤/١٣٩٢
  ».عاستالفات قبلي في مابين بوده است لذا تقاضاي رد شکايت مذکور مورد استدتاخ

 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هيأت عموميرأي
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  ٥٨ ماده ٥به موجب بند 

 مصوب ٤٤و اجراء سياستهاي کلي اصل  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کاال و  «١٣٨٧ سال

ف و اختيارات شوراي از وظاي» خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري  ٥رقابت است و مطابق بند ج ماده 

گذاري بر کليه خدمات در بخشهاي  تعيين سياست نرخ «١٣٨٢ مصوب سال اطالعات
ها و نرخهاي کليه خدمات  مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات و تصويب جداول تعرفه

از وظايف کميسيون تنظيم مقررات » وب قوانين و مقررات کشورارتباطي در چارچ
نظر به اين که شوراي رقابت در مصوبه مورد شکايت، نسبت . ارتباطات تعيين شده است

  تعيين نرخ اقدام کرده است و اين امر مغاير قانون صدرالذکر و از حدود اختيارات شورايبه
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ باشد، بنابراين مستند به بند رقابت خارج مي

 يکصد و پنجاه ٩/٤/١٣٩٢، مصوبه مورخ ١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري
  .شود و هشتمين جلسه شوراي رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال مي

  اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٢/١١٦/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦
 وزيران عضو كارگروه ٣١/٥/١٣٨٨ك ـ ٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨ه شماره  مصوبابطال«

جهت درج در » سي مسايل و مشكالت آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاريخ تصويبربر
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٢/١١٦: روندهالسه پک       ٨٢ :ماره دادنامه ش     ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يه استان خراسان جنوبيري اداره کل اوقاف و امور خ:يشاك
 ٣١/٥/١٣٨٨کـ  ٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  انيموزش و پرورش و فرهنگل و مشکالت آي مسايران عضو کارگروه بررسيوز
  اداره کل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبي به موجب دادخواستي:گردش کار

 يران عضو کارگروه بررسي وز٣١/٥/١٣٨٨ ـ ک٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨ابطال مصوبه شماره 
ابالغ شده است  س جمهوريکه توسط رئان يل و مشکالت آموزش و پرورش و فرهنگيمسا

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تبرا خواستار شده 
 توسط کميسيون اصل ٣١/٥/١٣٨٨ک ـ ٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨اي به شماره  نامه تصويب«
نامه   اصالحي آيين١ قانون اساسي مصوب گرديده و موضوع آن، الحاق يک تبصره به ماده ١٣٨

ر بدين شرح متن تبصره مذکو.  است٧/٨/١٣٨٢نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 
در مواردي که وزارت آموزش و پرورش زمين وقفي را قبالً براي استفاده آموزشي و «: است

اين » .گيرد پرورشي اجاره کرده باشد، براي تجديد يا تمديد قرارداد اجاره، حق پذيره تعلق نمي
 ي وزارتزيرا اوالً وجه اختصاص و امتياز شرعي يا قانوني برا. مصوبه خالف شرع و قانون است

آموزش و پرورش نسبت به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي يا دولتي و غيردولتي وجود ندارد 
همچنين پرداخت کامل حق و . که بتوان اين وزارت را مشمول معافيت از پذيره دانست

حقوقات موقوفات به وسيله متصرفات اراضي وقفي، الزام شرعي و قانوني دارد و براي استثناي 
اين قاعده بايد صراحت شرعي يا قانوني باشد که از هيچ کجاي فقه يا قانون هر شخصي از 

 ٧اگر چه طبق ماده : ثانياً. توان چنين استنباطي مبني بر معافيت آموزش و پرورش نمود نمي
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 اگر نوع استفاده و ٤/٨/١٣٨٢نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب  اصالحي آيين
 موقوفه مطابق و مر نيت واقف آن باشد، از پرداخت پذيره معاف است کاربري مستاجر از زمين

اما ايراد تبصره مورد بحث اين است که وزارت مذکور را علي االطالق از پرداخت هر پذيره بابت 
نامه   آيين١٠ماده : ثالثاً. هر زمين وقفي معاف کرده است، خواه مطابق نيت واقف باشد خواه نباشد

وجوهي که از محل پذيره و سرقفلي حاصل از اجاره و «ول پذيره و اهدايي نحوه و ترتيب وص
گردد، جزو عوايد همان موقوفه محسوب و  استيجار رقبات موقوفه و يا به عنوان اهدايي دريافت مي

عدم دريافت وجوه مذکور از ارگانهاي دولتي از جمله . »رسد علي ما قرره الواقف به مصرف مي
ش در صورتي که عنواناً يا مصداقاً موقوف عليهم نباشند از مصاديق بارز تغيير وزارت آموزش و پرور

نامه پيش گفته که شبيه مفاد   آيين٧ماده قديم : رابعاً. جهت وقف و به اجماع مسلمين حرام است
همين تبصره هست قبالً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و به موجب دادنامه 

 خالف شرع تشخيص و ابطال شده بود که در آن ماده، ارگانهاي دولتي و ٢٩/٧/١٣٧٤ـ  ١٢٦
لذا بنا به مراتب فوق و . شد کرد يا تخفيف قائل مي عمومي را بي دليل از پرداخت پذيره معاف مي

  ».بر پايه اصول مسلم شرعي و اوقافي، ابطال تبصره ياد شده متمني است
  :ستر ايمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز

  هيري سازمان اوقاف و امور خـوزارت آمورش و پرورش «
ان در يل و مشکالت آموزش و پرورش و فرهنگي مسايران عضو کارگروه بررسيوز

ران و ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس١٣٨استناد اصل   به١٤/١١/١٣٨٧جلسه مورخ 
  .مودندب ني تصو١٦/١٠/١٣٨٧ ـ هـ٤١٦٥٦ت/١٨٨٩١١ شماره نامه تصويبت يبا رعا

ره يب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ياصالح) ١(ل به عنوان تبصره به ماده يمتن ذ
  .شود  مي اضافه٧/٨/١٣٨٢ ـ هـ٢٩٣٦٣ت/٤٤٠٥٢ شماره نامه تصويب مو ضوع ييو اهدا

 استفاده ي را قبالً براين وقفي که وزارت آموزش و پرورش زمي در موارد  ـتبصره
 ره تعلقيد قرارداد اجاره، حق پذيا تمديد ي تجدي باشد، برا اجاره کردهي و پرورشيآموزش
  »س جمهوريرئ ـ .رديگ نمي

 ٨١ ماده ي در اجرايأت عمومي دفتر هي که از سويه رفع نقصيدر پاسخ به اخطار
  براي شاکي فرستاده١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  : که پاسخ داده استيشده بود، شاک
 پرونده با صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً بازگشت به اخطاريه رفع نقص کالسه«

 ٢٦/٦/١٣٩٢خ يکه در تار) ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٦٩٢٨شماره پرونده  (٩/٦/١٣٩٢ ـ ٩٢/١١٦
 بر درخواست يه مبنييت مندرج در شکوايت به موضوع شکايد، با عنايواصل و ابالغ گرد
 مصوب ييره و اهدايب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ١  به مادهيابطال تبصره الحاق

ون موضوع اصل يسيک کم٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨ شماره نامه تصويبموضوع  (٣١/٨/١٣٨٨
ن ي که وزارت آموزش و پرورش زميدر موارد«: دارد  ميکه مقرر) ي قانون اساس١٣٨
د يا تمديد يجد تي اجاره کرده باشد، براي و پرورشي استفاده آموزشي را قبالً برايوقف

ه يي که به عنوان نقص شکوايو با توجه به جهات» .رديگ  نميره تعلقيقرارداد اجاره، حق پذ
  :گردد  ميفادي مستند ابطال، اي و قانونيل شرعي داليالً برخيد، ذياعالم فرموده بود

قانونگذار . هم استين، ملک طلق موقوف عليد موقوفات حسب اجماع مسلميعواـ ١
 و ٢/١٠/١٣٦٣ه مصوب يريارات سازمان اوقاف و امور خيالت و اختي قانون تشک١٣در ماده 

 حـق ١٠/٢/١٣٦٥ مصوب ييره و اهـدايب وصول پذي نحوه و ترتنامه آيين ١٠ز ماده ين
نموده که  ـد همان موقوفات محسوبيره موقوفات را بـه همراه مـال االجاره آنها، از عوايپذ
  . مصرف برسد ما قرره الواقف بهي عليستيبا

 يديره قائل نشده و هر دو را عاياالجاره و پذ ن مالي بين جهت، تفاوتيقانونگذار در ا
لذا عدم تعلق پذيره به رقبات وقفي تحت استيجار وزارت آموزش و پرورش، . داند موقوفه مي

براي تبيين موضوع، مثل آن است که . به معني عدم اختصاص عوايد به حساب موقوفه است
  !اي به اجاره داده شده ليکن مستاجر از پرداخت مال االجاره معاف گردد هموقوف

ـ ٢٠٩٧٧/٣٠/٨٦ـ به استناد قائده فقهي نص الواقف کنص الشارع و نيز نامه شماره ٢  
 ٣١/٤/١٣٨٦ ـ ٢٨٦، ٢٨٧که به عنوان مستند دادنامه شماره ( شوراي نگهبان ٣٠/١/١٣٨٦

، اگر ) صادر شده بود٣١/٤/١٣٨٦ ـ ٨٥، ٢٣١/٨٦هيأت عمومي ديوان تحت کالسه پرونده 
واقف در وقفنامه، براي شخص يا اشخاصي معافيتي از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و 
به اطالق گذرانده باشد، متولي موظف به استيفاي کامل عوايد و حقوق موقوفه از جمله پذيره 

رد و نه عدم معافيت، لذا معافيت وزارت به عبارت ديگر معافيت نياز به دليل دا. خواهد بود
آموزش و پرورش از پرداخت حق پذيره خالف قائده و نيازمند دليل است که البته همچنان که 

  .شود در شکواييه به عرض رسيد، در هيچ کجاي فقه و قوانين چنين دليلي يافت نمي
 موقوفات، ن اصل در ادارهي تري، اساسين اوقاف و متون فقهي قواني جايدر جاـ ٣
 ١٣٩٠انات اسفند ي در بيا بنا به فرموده مقام معظم رهبري(ت مصلحت موقوفه ياصل رعا
ره که نوعاً يت آموزش و پرورش از پرداخت پذيمعاف. باشد  مي)نانه نسبت به وقفيعمل ام

ه موقوفه بوده و فراتر از عدم ي و سرمايي کسر از دارايباشد، به معنا  مي همييمبالغ باال
  .ديآ  ميت حقوق وقف به حسابيت مصلحت وقف، به عنوان عدم رعايرعا

ب ي نحوه و ترتنامه آيين ي قبل٧د، ماده يه ذکر گردييهمچنان که در متن شکواـ ٤
 که جهت ي وقفينهايزم«: داشت  مي اشعار١٠/٢/١٣٦٥ مصوب ييره و اهدايوصول پذ

شود،   مي اجاره دادهي انقالبي و نهادهايات دولت مؤسس بهي و اداري، بهداشتيامور آموزش
. »...است ره معافيرد از پرداخت پذيگ  ميمادام که در همـان جهت، مورد استفاده قـرار

ده ي گرد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال٢٩/٧/١٣٧٤ ـ ١٢٦اين ماده به موجب رأي 
ستگاهها ت دي نبودن اطالق معافيل ابطال آن، شرعيو از متن دادنامه مشخص است که دل

 ٨/٢/١٣٧٤ ـ ١٠٧ن موضوع نامه يد اؤيره بوده و مي از پرداخت پذي دولتيو نهادها
ن گونه اصالح شده تا ي ا٧حال ماده . أت قرار گرفته استيباشد که مستند دادنامه ه مي

ن، منطبق ي که مورد استفاده از زميدر صورت«:  شده باشد تأمين نگهبان همينظر شورا
  و وابسته به دولت،يات دولت مؤسس سازمانها وها، ه وزارتخانهي کلات واقف نباشديبا ن

ره ي مشمول پرداخت پذي انقالبيز نهادهايها و نير شهرداري نظيدولتي غيرات عموممؤسس
ر يگر، وزارت آموزش و پرورش هم همانند سايبه عبارت د. » خواهند بودنامه آيينن يطبق ا

 مورد نظر از نوع ين وقفيباشد که زم  ميرهيپذت از ي مشمول معافيدستگاهها، در صورت
  . وقف شده باشدي ساخت مکان آموزشيد براي بوده و به طور مقيوقف انتفاع

 ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال، وحدت ٧ن ماده يبنا به مراتب فوق، ب
ه از  بالوجيات دولت مؤسسرا در هر دوياس منصوص العله رواست، زيمالک وجود دارد و ق

 که موجبات يلين تبصره با همان دالي لذا درخواست ابطال ا.اند ره معاف شدهيپرداخت پذ
  . را فراهم نموده، مطلوب است٧ابطال ماده 

 ـ تبصره مورد درخواست ابطال، توسط کارگروه وزيران بررسي مسايل و مشکالت ٥
 قانون اساسي ١٣٨نامه کميسيون اصل  آموزش و پرورش و فرهنگيان و تحت عنان تصويب

اين در حالي است که کارگروه مذکور صالحيت تصويب اين تبصره را . مصوب شده است
 مستفاد است، حوزه اختيارات اين کارگروه صرفاً تصويب ١٣٨نداشته، زيرا همچنان که از اصل 

هاي برون  نامه مصوبات درون وزارتي با محوريت آموزش و پرورش بوده و هست و تصويب
گر چه وزارت آموزش و پرورش در آنها ذينفع باشد، خروج از حدود صالحيت موضوعي ا

در شکايت مد نظر ما نيز اين کارگروه در خصوص موضوع تخصصي وقف . محسوب خواهد شد
ه جهت اهميت و  که الزامات شرعي و قانوني فراوان داشته و در تمام کتب فقهي و حقـوقي، ـب

ه  واب مستقلي را ـب خالف مفاد  خود اختصاص داده، ورود پيـدا کرده است کهدقت محتوا، اـب
  ».شود  قانون اساسي تلقي مي١٣٨اصل 

 ير شورايرت مصوبه با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبي مغايدر خصوص ادعا
  : اعالم کرده است که١/١٠/١٣٩٢ـ ٥٢٦٤٤/٣٠/٩٢نگهبان به موجب نامه شماره 

، ٣١/٥/١٣٨٨  قانون اساسي مورخ١٣٨ اصلنامه کميسيون موضوع موضوع تبصره تصويب«
 قرار گرفت ي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها٢٧/٩/١٣٩٢در جلسه مورخ 

  :گردد ميل اعالم يو نظر فقهاء معظم به شرح ذ
ن يباشد، خالف مواز  ميرهي که مصلحت وقف بر اخذ پذياطالق مصوبه در موارد

  ».شرع شناخته شد
حوزه معاونت ( دولت ي دفتر حقوقيت و ضمائم براي شکايثانرغم ارسال نسخه يعل

  .                  واصل نشدي پاسخيأت عمومي به پرونده در هيدگيتا زمان رس) س جمهوري رئيحقوق
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٩/١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

ـ ٥٢٦٤٤/٣٠/٩٢نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
که  اعالم کرده است که فقهاي شوراي نگهبان اطالق مصوبه در مواردي ١/١٠/١٣٩٢

مصلحت وقف بر اخذ پذيره باشد را خالف موازين شرع تشخيص داده اند، بنابراين در 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢اجراي حکم مقرر در تبصره 

 و در جـهت تبعيت از نظر فقـهاي شوراي ١٣٩٢ مصوب سـال ديوان عدالت اداري
نامه شماره   حکم بر ابطال اطالق تصويب قانون مذکور،١٣نگهبان و با لحاظ ماده 

 وزيران عضو کارگروه بررسي مسايل و مشکالت ٣١/٥/١٣٨٨ک ـ ٤٢٤٨٤ت/١١٠١٨
با ابطال . شود آموزش و پرورش و فرهنگيان از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعالم مي

 اطالق مصوبه از بعد شرعي، موجبي براي بررسي و اتخاذ تصميم از بعد مغايرت مصوبه
  .با قانون وجود ندارد

  رحيم باقري زياري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                           ٩٢/٢٩/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٣ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ي

  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦
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ـ ١٤٧٣٧٥/٢١ و ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١هاي شماره  ابطال دستورالعمل«
از مساحت اراضي در قبال ورود % ٢٠ شهرداري مشهد مبني بر اخذ بيش از ٢١/١١/١٣٨٩

  .گردد امه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزن» به محدوده شهر
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٢/٢٩: روندهالسه پک     ٨٣ :ماره دادنامهش      ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  دايل شيم و اسماعيان ابراهيا پورحسن به وکالت از آقي علي آقا:يشاك

 ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١ ابطال دستورالعملهاي شماره :موضوع شکايت و خواسته
   مشهدي شهردار٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١و 

 آقاي علي پورحسن به وکالت از آقايان ابراهيم و اسماعيل شيدا به موجب :گردش کار
ـ ١٤٧٣٧٥/٢١ و ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١دادخواستي ابطال دستورالعملهاي شماره 

  : شهرداري مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢١/١١/١٣٨٩
: رساند احتراماً، به وکالت از آقايان شيدا و در توضيح شکايت مختصراً به استحضار مي«

د  مشه١٠ اصلي بخش ١٤٧ فرعي به ١٢٩ فرعي از ٤٠٦موکلين مالک قسمتي از پالک 
باشند که سالهاست در   مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضي ابراهيم آباد مي١٠٠٠ متراژ به

 ١٣٨٦اين مکان صنعتي به کسب درآمد مشغولند با اين توضيح که پالک موصوف از سال 
 مترمربع از ملک موکلين در ٤٩٠اخيراً با توجه به اينکه .  حريم قانوني شهر ملحق شده استبه

بايست به استناد  اري واقع شده است شهرداري اعالم نموده است موکلين ميطرحهاي شهرد
 مترمربع را بابت مزاياي ورود ٤٠٠از ملک خود يعني % ٤٠دستورالعملهاي مورد اعتراض 

ق ضـمن به  محدوده و تأمين سرانه به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند و از اين طرـي
 در صدد وادار نمودن موکلين به واگذاري رايگان زمين عدم پاسخ گويي و صدور پروانه

باشند که اين اقدامات و تمسک به دستورالعملهاي موصوف بنا به جهات و   شهرداري ميبه
 آيين ٢باشد، بدين وسيله مستند به تبصره الحاقي ماده  داليل ذيل بر خالف قانون و شرع مي

 شرع و قانون و همچنين خروج مصوبه دادرسي ديوان، علت درخواست و مغايرت مصوبه با
  :رساند کننده به شرح زير به استحضار مي از اختيارات مقام تصويب) دستورالعمل(

 گويي شهرداري و منوط شدن پاسخ به دريافت رايگان عدم پاسخ: علت درخواست: الف
از پالک ثبتي موکلين و در نتيجه عدم صدور پروانه با تمسک به دستورالعملهاي % ٤٠

  مورد اعتراض
  :مغايرت مصوبه با موازين شرعي: ب
اينکه براي » «و ان ليس االنسان االماسعي« سوره نجم ٣٩ـ به موجب نص صريح آيه ١

شود مگر آن که  حق و مالکيتي براي کسي ايجاد نمي» انسان جز حاصل تالش او نيست
ثبتي موکلين از پالک % ٤٠حاصل سعي و تالش آن باشد، در اين خصوص دريافت رايگان 

جهت پاسخ گويي و صدور پروانه آن هم در صورتي که هزينه صدور پروانه و تغييرکاربري و 
بايست توسط موکلين پرداخت شود در مغايرت آشکار با آيه شريفه  بقيه حقوقات شهرداري مي

  .است و هيچ سازمان، نهاد و شخصي بدون سعي، تالش و خريد حق تملک اموال مردم را ندارد
 قانون مدني که بر اساس موازين شرعي تدوين شده و از سوي ١٤٠ به موجب ماده ـ٢

شوراي نگهبان نيز مغاير شرع تشخيص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور 
شود، لذا اقدام شهرداري در تملک قسمتي از ملک و پاسخ  به طريق ديگري تملک حاصل نمي

نمايد درخواست   که شهرداري در پاسخ اعالم ميهر چند. گويي توجيه شرعي ندارد
در حالي که با توجه به گسترش شهر، موقعيت منطقه، ! تغييرکاربري و صدور پروانه نکنيد

شرايط موجود و اينکه پالک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلين است، عمالً 
  .يط غيرقانوني و شرعي را ندارنداي جز مراجعه به شهرداري و قبول شرا چاره) مالکين(موکلين
نمايد جهت  ـ شهرداري مشهد به موجب دستورالعملهاي مورد اعتراض اعالم مي٣

بايست با توجه به بندهاي دستورالعمل درصد قابل توجهي از ملک  دادن پاسخ اشخاص مي
عالم خود را به صورت رايگان واگذار و صلح نامه تنظيم نمايند و در اعتراض به اين اقدام ا

توانيد درخواست تغيير کاربري و صدور پروانه نکنيد در حالي که همان طور  نمايد مي مي
  .که بيان شد عمالً اين مهم امکان ندارد

 ـ ١٧٥٦/٢١/٨٠ و نظريه شماره ٤/٥/١٣٨٥ ـ ١٦٥٤٦/٣٠/٨٥ـ نظريه شماره ٤
خاص  شوراي نگهبان که حکايت از غيرشرعي بودن تملک رايگان اراضي اش٢١/٤/١٣٨٠

  .باشد دارد دليلي ديگر در جهت اجابت شکايت مي
ـ  استفاده از امالک اشخاص به منظور تأمين نيازمنديها و تأسيسات شهري به حکم ٥

قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملک آنها صورت گيرد و منظور نمودن درصدي از امالک 
در باب اعتبار اصل مالکيت مشروع برخالف قوانين موضوعه .... اشخاص تحت عنوان سرانه و 

ـ ١٨٦دادنامه شماره . (باشد مي   )  هيأت عمومي ديوان٧٠/٢٠٢ در پرونده کالسه ٣٠/٨/١٣٧١ 
  :با مقررات قانون اساسي) دستورالعمل(مغايرت مصوبه : ج
  ـ مغايرت با اصل چهارم قانون اساسي١
تواند اعمال حق خويش  موجب آن کسي نمي که به ـ مغايرت با اصل چهلم قانون اساسي٢

  .دهد گويي اين مهم را انجام مي قرار دهد که متأسفانه شهرداري جهت پاسخ غير را وسيله اضرار به

  ـ مغايرت با اصل چهل و هفتم قانون اساسي٣
  :مغايرت مصوبه با قانون مدني: د
   قانون مدني٣٠ـ مغايرت با ماده ١
   قانون مدني١٤٠ـ مغايرت با ماده ٢
   قانون مدني٣١با ماده ـ مغايرت ٣
نظر به اينکه تملک رايگان اراضي : کننده از حدود اختيارات خروج مقام تصويب: هـ

 ماده واحده قانون تعيين ٤باشد که در اين خصوص تبصره  اشخاص مستلزم وضع قانون مي
درخواست مالک : وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها آن هم با شرايطي اوالً

تعيين تکليف کرده است لذا وضع دستورالعملهاي مورد اعتراض نه تنها از % ٢٠حداکثر تا : انياًث
  .شود کننده خارج است بلکه نوعي قانونگذاري تلقي مي حيطه اختيارات مقام تصويب

عليهذا با عنايت به مراتب فوق دستورالعملهاي مورد اعتراض مغاير با موازين شرعي 
 ٢٥ لذا مستند به بند. رسد حدود اختيارات مقام تصويب کننده، به نظر ميو قانوني و خارج از 

قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال دستورالعمل مورد اعتراض که موجب تضييع 
  ».شود مورد استدعاست حقوق اشخاص مي

  :متن دستورالعملهاي مورد اعتراض به قرار زير است
  :١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١دستورالعمل شماره : الف
  کليه مناطق دوازده گانه و ثامن«

  دستورالعمل نحوه اخذ مزاياي ورود به محدوده: موضوع
 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و ٤مستند به تبصره 

  :گردد شهرداريها و همچنين با توجه به عملکرد شهرداري مشهد، دستورالعمل ذيل ابالغ مي
 محدوده،  مشمول پرداخت مزاياي ورود به١٣٦٧راضي خارج از محدوده سال  اـ١ماده

  :باشند مشروط به رعايت شبکه معابر به شرح ذيل مي
هاي جمعيتي جديد   مترمربع و کمتر از آن در محدوده هسته٤٠٠پالکهاي تا :   الف

% ١٠مشمول پرداخت ) هاي غيررسمي طبق نقشه پيوست سکونتگاه(االلحاق به شهر 
  .مزاياي ورود به محدوده

مزاياي ورود % ١٥ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ٤٠٠پالکهاي تا : ب
  )١٣٦٧حسب انطباق با خط محدوده سال ( محدوده از کل پالک به

از کل % ٢٠ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ١٠٠٠پالکهاي با متراژ : ج
  )١٣٦٧حسب انطباق با خط محدوده سال (پالک 
% ٣٥ مترمربع مشمول پرداخت ١٥٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠١پالکهاي حد فاصل : د

  )١٣٦٧حسب انطباق با خط محدوده سال (
% ٥/٥٦ مترمربع مشمول پرداخت ١٥٠٠٠ کليه پالکهاي باالتر از متراژ :١تبصره

  .گردند بابت مزاياي ورود به محدوده مي
 مشمول ندهاي الف، ب، ج، د در صورت عدم رعايت شبکه معابر پالکها در ب:٢تبصره

  .گردند بابت مزاياي ورود به محدوده مي% ٥/٥٦پرداخت 
به استثناء آنهايي که بعد از ( بوده ١ کليه امالک مشمول بندهاي ماده ـ٢ماده

  ). نيز اخذ کرده باشندبرداري بهره از شهرداري پروانه و به تبع آن پايانکار ١٣٦٧ سال
 باشد لفند در مواردي که پاسخگويي داراي ابهام مي کليه مناطق شهرداري مک:تبصره

  .مستقيماً از معاونت شهرسازي و معماري استعالم نمايند
گردد و در وضعيتي  الف ـ حقوق شهرداري در اولويت اول به صورت زمين اخذ مي

که تفکيک مبهم شهرداري منجر به عدول از حدنصاب تفکيک گردد و با توجيه فني و 
 هيأت فني منطقه مربوطه  تأييد واگذاري زمين وجود نداشته باشد، باکارشناسي امکان

 شوراي اسالمي ٣٠/١٠/١٣٨٧ش ـ /٤٢٠٥/٣تبديل به ريال و مستند به مصوبه شماره 
  .گردد  اخذ مي١٢٠ pشهر به قسمت 

ب ـ نسبت به کاربريهاي خدماتي در صورت  موافقت مالک مبني بر حفظ کاربري 
  .ده معاف خواهد بودوي خدماتي از پرداخت مزاياي ورود به محدشدن کاربر پالک و محقق

ج ـ کاربريهاي خدماتي شامل آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، فرهنگي، درماني، 
  .باشد ات شهري مي تأسيسمذهبي، اداري، پارکينگ، انتظامي، تجهيزات و

ني بر  مب١٤ قانون زمين شهري وماده ١٢د ـ باغاتي که داراي رأي کميسيون ماده 
  ».گردد باشد نيز مشمول اين بخشنامه مي  باغ مي تأييدعدم

  ٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١دستورالعمل شماره : ب
  مديران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن«

   سرانه خدماتي طرح جامع تأميندستورالعمل نحوه: موضوع
  :با اهداي سالم

نه خدماتي طرح جامع به منظور ايجاد وحدت رويه در چگونگي اخذ حقوقات سرا
  :گردد دستورالعمل ذيل ابالغ مي

اعم از صدور پروانه، صدور پايانکار، پاسخ ( قبل از هرگونه پاسخ گويي به شهروندان ـ١ماده
نامه با مالکين،  صلحتنظيم  و ضمناساس متراژهاي ذيل و بر...) ب ومفاصاحسا تفکيک، استعالم، پاسخ

  :گويي صورت پذيرد  اخذ و پاسخ١٣٦٧ل خط محدوده سالسرانه خدماتي از کليه پالکهاي داخ
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از مساحت عرصه % ٦ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ٤٠٠الف ـ پالکهاي تا 
  .گردند  سرانه خدماتي مي تأمينبابت

 درصد از ١٢ مترمربع مشمول پرداخت ١٠٠٠ مترمربع الي ٤٠١ب ـ پالکهاي از 
  .گردند  مي سرانه خدماتي تأمينمساحت عرصه بابت

 درصد از ٢٠ مترمربع مشمول پرداخت ١٥٠٠٠ مترمربع الي ١٠٠١ج ـ پالکهاي از 
  .گردند  سرانه خدماتي مي تأمينمساحت عرصه بابت

  .گردند  درصد تأمين سرانه خدماتي مي٢٥ مترمربع مشمول ١٥٠٠٠د ـ پالکهاي باالي 
داخل محدوده  سرانه خدمات طرح جامع براي اراضي و امالک واقع در ـ٢ماده

 و صرفاً شامل اراضي بوده که فاقد مفاصا حساب و يا سابقه تفکيک ١٣٦٧سال 
توسط شهرداري بوده و يا در اسناد ثبتي آنها قيد باغ و )  قانون شهرداريها١٠١وفق ماده (

  .يا زمين و يا مشجر آمده باشد
ورت قرار  در صالذکر فوق اراضي و امالک مشمول رديفهاي الف تا ج جدول ـ٣ماده

گرفتن در مسير شبکه معابر، به ميزان رعايت سهم از شبکه و منظور نمودن درصدهاي 
گردند و به ميزان معابر مازاد از  مشمول سرانه خدماتي طرح جامع مي% ٣٥فوق تا حداکثر 

 ٩/٩/١٣٨٥ش ـ /٤٧٠٩/٢ و مصوبه ١٣٦٧ سال ٥برابر مصوبه کميسيون ماده % ٣٥
  .باط با نحوه امتيازات امالک در مسير اقدام گرددشوراي اسالمي شهر در ارت

 کليه اراضي و امالکي که به موجب طرحهاي تفصيلي و يا اجرايي در مسير ـ٤ماده
بدون ) به طوري که از حيز انتفاع خارج گرديده باشند(گيرند  طرحهاي شهرداري قرار مي

مورد ارزيابي ...) اير و اعم از باغ و يا زمين ب(اثر طرح و با کاربري قيد شده در سند 
  .باشند کارشناسي قرار گرفته و از شمول ماده يک مستثني مي

بايست در اولويت اول به صورت زمين اخذ گردد و صرفاً در   حقوق شهرداري ميـ ٥ماده
وضعيتي که تفکيک سهم شهرداري منجر به عدول از حدنصاب تفکيک گردد بر اساس مصوبه 

ـ /٤٢٠٥/٣شماره    .گردد  اخذ ميp ١٢٠ شوراي اسالمي شهر به قيمت ٣٠/١٠/١٣٨٧ش 
 پالکهاي با کاربريهاي خدماتي در صورت موافقت و تعهد مالک مبني بر  ـ٦ماده

حفظ کاربري پالک و رعايت ضوابط و مقررات کاربري مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا 
  .از پرداخت سرانه خدماتي طرح جامع معاف خواهند بود

 درماني،  خدماتي شامل آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، فرهنگي،ياربريها کتبصره ـ
  .باشد ات و تجهيزات شهري مي تأسيس، پارکينگ، انتظامي و)دولتي(مذهبي، اداري 

 قانون زمين شهري و ١٢اراضي و امالکي که داراي رأي کميسيون ماده ـ ٧ماده
  ».گردند ن دستورالعمل ميباشد نيز مشمول اي  مبني بر داير نبودن باغ مي١٤ماده 

 ـ ٢٤٠١/٥٠در پاسخ به شکايت مذکور، وکيل شهرداري مشهد به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که٢٢/٤/١٣٩٢

  محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري رياست «
شكايت   در خصوص٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٥١١احتراماً عطف به اخطاريه پرونده شماره    سالم  با

اسماعيل شيدا مبني بر ابطال دستورالعملهاي صادره از ناحيه شهرداري مشهد  يم وآقاي ابراه
  :درسان بدين وسيله ضمن اعالم وكالت از ناحيه شهرداري مشهد دفاعاً به استحضار مي

كه مالكيت هزار مترمربع از اند  تقديمي اعالم نموده شاكي به موجب دادخواستـ ١  
و اين اند  نام برده محل كسب درآمد باشند و از آن به عنوان ميدارا  اراضي ابراهيم آباد را

كه در خصوص اين ادعا مراتب چندين مرتبه در ديوان عدالت اداري مطرح  در حاليست
ملك مورد ادعا داراي كاربري باغداري و كشاورزي  گرديده و نهايتاً پس از احراز اين مهم كه

ري باغداري داده است از اين رو دعاوي مطروحه از و مالك تعهد رسمي به استفاده از كارب بوده
 ٩١٠٩٩٧٠٩٣٠٠٣٧٢٧ناحيه مشاراليها مردود اعالم شده است كه تصوير دادنامه شماره 

  .دگرد  مي ديوان عدالت اداري تقديم حضور٣٠صادره از ناحيه شعبه 
هاي مورد ادعا  كه دستورالعملاند  اما در خصوص اينكه نامبردگان مدعي شدهـ ٢  

  :ددار  ميباشند معروض مغاير قانون مي
  اصالحي قانون شهرداريها ابالغ گرديده و١٠١به جهت اينكه هم اينك ماده  :اوال  

عمده موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي مورد شكايت توسط قانونگذار تعيين تكليف 
ري مشهد در شهردا گرديده است از اين رو دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي گرديده و

وسيله خروج  و بدين  لذا تقاضاي ابطال آن فاقد وجاهت خواهد بود،باشند اجرائي نمي
  .درا استدعا دار شكايت از دستور هيات ديوان عدالت اداري

معزز هيات عمومي عليرغم ملغي شدن اين دستورالعمل  چنانچه اعضاي محترم و: ثانيا  
 ماده ٤به موجب تبصره  دارد ين حالت معروض ميدر ا فرمايند موضوع را قابل بررسي تلقي مي

اراضي  مالكيني كه شهرداريها، هاي دولتي و طرح واقع در واحده قانون تعيين وضعيت امالك 
بايست در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي  شوند مي به محدوده خدماتي شهرها وارد مي آنها

جهيزات و خدمات عمومي را رعايت ورود به محدوده، اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و ت
  .دنمايند و تا بيست درصد از اراضي را نيز به شهرداريها واگذار نماين

 ات و تجهيزات تأسيسكه حضراتعالي مستحضرند ميزان اراضي مورد نياز جهت چنان اما   
تعيين گرديده  هاي خدماتي در طرح جامع و خدمات عمومي هر شهرتحت عنوان سرانه

در متن طرح جامع شهر مشخص  وم ديگر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرانبه مفه است
كاربري فضاي سبز  نمايد كه در شهر مربوطه مثال چند درصد از كل اراضي بايستي داراي مي

باشند يا با توجه به موقعيت جغرافيايي و انساني شهر مربوطه چند درصد از اراضي كل شهر 
هاي جامع شهري بالاستثناء وجود  طرح ها در وند كه اين سرانهعنوان معبر لحاظ شه بايست ب

تقسيم  پراكنده صورته  و بر همين اساس نيز كليه فضاهاي خدماتي در سطح شهر ب دارند
  .شوند  مياند و بدين وسيله همه شهروندان از اين خدمات بهره مند شده

ضعيت امالك واقع در  ماده واحده قانون تعيين و٤تبصره  توجه به اينكه در با حال
صراحتاً مالكيني كه ملك آنان داخل محدوده خدماتي  هاي دولتي و شهرداريها طرح

اند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده  گرديده اند مكلف شهرها شده
سهم خود از تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و از طرفي ضوابط 

شهرداريها به اين ضوابط  تفصيلي در اختيار مالكين قرار ندارد و ح جامع ومندرج در طر
شهرداري مرجع اجرايي نمودن ضوابط طرح جامع و تفصيلي  طرفي از دسترسي دارند و

باشند از اين رو شهرداري ناگزير است همان طور كه كاربري مسكوني و تجارتي  مي
هاي  سرانه بايست مي نمايد ه مالكان اعالم ميامالك را از طرح جامع و تفصيلي استخراج و ب

اعالن نمايند اما در اين ميان به جهت اينكه اراضي  به شهروندان طرح جامع را نيز
از اين رو در خيلي از موارد دريافت  باشند شهروندان داراي متراژهاي متفاوت مي

تماعي و حداكثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالكين اراضي كوچكتر مشكالت اج
هاي  آورد كه بدين لحاظ شهرداري مشهد ضمن اعالم سرانه امنيتي فراواني را بوجود مي

عين  خدماتي طرح جامع جهت قطعات كوچكتر مقدار سرانه كمتري را تعيين نموده و
  و در  دارد  ميدريافت   بيشتر  داراي متراژ اراضي هاي طرح جامع را صرفا از  سرانه
به اراضي داراي متراژ كمتر بعمل آورده است و  نسبت  را  ري بيشت مساعدت  واقع 

 ١٣دستورالعملهاي موصوف رعايت اين مساعدتها رابراي مناطق  بدين لحاظ نيز ضمن
هاي خدماتي صرفاً  واضح است كه دريافت سرانه و پر  الزامي نموده است گانه شهرداري
ماده واحده قانون تعيين   ٤پذيرد كه شرايط مندرج در تبصره    ميزماني صورت 

وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر اگر مالك قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده 
هاي خدماتي موضوع طرح جامع را  را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري سرانه

  .ددريافت نخواهد نمو
اصالحي قانون  ١٠١ضمناً شايان ذكر است همين موضوع هم اينك در ماده 

 و  تأييدهرداريها نيز مورد تصريح قرار گرفته و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز آن راش
  .دان تصديق نموده

فرمايند شهرداري صرفاً در مقام مساعدت به شهرونداني  فلذا چنانكه مالحظه مي    
عنوان مجري ضوابط طرح جامع اين ه ب كمتري بوده است و كه اراضي آنان داراي مساحت

نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالكين جهت  لعمل را تهيهدستور ا
باشد كه  استفاده از مزاياي ورود به محدوده به شرح تبصره چهار قانون صدراالشاره مي

هيچ مغايرت و هيچ الزامي براي مالكان ايجاد ننموده است كه بدين وسيله تقاضاي  
در انتها مجددا معروض .  اكي را استدعا داردرسيدگي و صدور حكم به رد شكايت ش

  ».دباشن اجرائي نمي ميدارد هم اينك دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي شده و
در خصوص ادعاي مغايرت دستورالعملهاي مورد اعتراض با شرع اسالم، قائم مقام 

  :ت که اعالم کرده اس١/١٠/١٣٩٢ـ ٥٢٦٤٦/٣٠/٩٢دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 
  ١٣/٨/١٣٩٢ ـ ٢٠٠/١٠٢٢٨١/٢١٠/٩٠٠٠عطف به نامه شماره «

 ٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١ و ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١موضوع دستورالعمل شماره 
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و ٢٧/٩/١٣٩٢شهرداري مشهد، در جلسه مورخ 

  :گردد بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعالم مي
دستورالعمل مورد شکايت خالف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت اينکه 

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي ٤دستورالعمل خالف تبصره 
  ». باشد، تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم است٢/٩/١٣٦٧و شهرداريها مصوب 

 دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين٨٤در اجراي ماده 
 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ١٣٩٢سال 

هاي مورد اعتراض که ناظر بر اخذ تا  شود و اين هيأت بندهايي از دستورالعمل ارجاع مي
باشد را مغاير قانون تشخيص نداد و به  اراضي براي ورود به محدوده شهر مي% ٢٠
 رأي به رد شکايت صادر کرد و اين رأي به ١٧/٥/١٣٩٤ ـ ١٨٦وجب دادنامه شماره م

علت عدم تجديدنظرخواهي از سوي رييس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات 
 ٢و١هاي  براي بررسي و اتخاذ تصميم راجع به بند د از ماده يک و تبصره. قطعيت يافت

 ٣ و بند د ماده يک و ١٨/١٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١از ماده يک دستورالعمل شماره 
 کار هيأت عمومي  پرونده در دستور٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١دستورالعمل شماره 

  . قرار گرفت 
 با حضور رئيس و معاونين ٢٩/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
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   هيأت عموميرأي
ـ ٥٢٦٤٦/٣٠/٩٢الف ـ نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

ـ ١٤٩٨٩١/٢١ اعالم کرده است که فقهاي شوراي نگهبان دستورالعملهاي شماره ١/١٠/١٣٩٢
اند،   شهرداري مشهد را مغاير شرع تشخيص نداده٢١/١١/١٣٨٩ـ ١٤٧٣٧٥/٢١و  ١٨/٢/١٣٨٨

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 
 و در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، رأي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .شود غايرت با شرع صادر و اعالم ميبه رد شکايت از بعد ادعاي م
 قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ٤بـ  مطابق تبصره 

در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل «:  مقرر شده است که١٣٦٧مصوب سال 
سازي ميسر نباشد و احتياج  بندي و تفکيک و ساخـتمان هـاي مجاز براي قطـعه محدوده

هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار  توسعه محدوده مزبور طبق طرح به
توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي  بگيرد، مراجع مزبور مي

سازي  ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده
از % ٢٠و واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا زمين 

هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي  اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح
نظر به اينکه » .عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند

 از دستورالعمل شماره ١ از ماده ٢ و ١هاي   و تبصره١ از ماده »د«شهرداري مشهد در بند 
ـاره ٣ و ماده ١ماده » د« و بند ١٨/٢/١٣٨٨ـ ١٤٩٨٩١/٢١ ـ ١٤٧٣٧٥/٢١ دستورالعمل شم

از مساحت اراضي در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب % ٢٠ اخذ بيش از ٢١/١١/١٣٨٩
الذکر با استناد به   قانون فوق٤ا حکم تبصره کرده است، بنابراين به جهت مغايرت اين مصوبات ب

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 
  .شود صادر و اعالم مي% ٢٠ حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر ١٣٩٢

  رحيم باقري زياري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                        ٩٣/٩٥٧/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦
 شوراي ٦/١٠/١٣٩١ مصوبات دويست و نود و پنجمين جلسه رسمي مورخ لابطا«

جهت درج در » اسالمي شهر ماهدشت مبني بر تعيين تعرفه ارائه خدمات مهندسي
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٣/٩٥٧: روندهالسه پک      ٨٤ :ماره دادنامهش       ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك
 ي رسم ابطال مصوبات دويست و نود و پنجمين جلسه:موضوع شکايت و خواسته

   شهر ماهدشتي اسالمي شورا٦/١٠/١٣٩١مورخ 
 دفتر حقوقي، حمايت از توليد و سرمايه گذاري سازمان  معاون مديرکل:گردش کار

  : اعالم کرده است که١٩/٩/١٣٩٣ـ ١٧٧٠٢٢بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 
احتراماً، حسب اعالم واصله، مصوبه مربوط به دويست و نود و پنجمين جلسه رسمي «

ي شامل نقشه، طراحي و شوراي اسالمي شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارائه خدمات مهندس
نظارت و اجراء ساختمان از حيث انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي 

  :گردد اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي
ن يي بر تعي مبنيحه شهرداري شهر ماهدشت در جلسه مذکور، الي اسالميشورا

 ب قراري شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصويه ارائه خدمات مهندستعرف
 از يرو درخواست تعداديحه مذکور اعالم نموده پي الي ماهدشت طيشهردار«: دهد مي

 شامل نقشه و نظارت در يش تعرفه ارائـه خدمات مهندسي بـر افزاين ناظر مبنيمهندس
ت ي شهروندان قابليا توجه به بضاعت مال که بي شهرداريشنهادي پيمتهايشهر ق سطح

 درصد از مبالغ مذکور ٥همچنين . گردد پرداخت داشته باشد به شرح ذيل ارسال مي
  .باشد ي مي عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداربه

  الي ر٠٠٠/٣٠ مترمربع ٣٠٠ هر مترمربع بنا تا سقف يبه ازاـ ١
  الي ر٠٠٠/٣٥مربع  متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ هر مترمربع از يبه ازاـ ٢
  الي ر٠٠٠/٣٠ مترمربع به باال ١٠٠٠از ـ ٣

رسمي مطرح  جلسه موضوع ضمن بررسي در کميسيون برنامه و بودجه و عمران شهري در
  »...ضوابط و مقررات اليحه شهرداري مورد تصويب اعضاء قرار گرفت کليه و با اکثريت آراء با رعايت

ره يأت مديارات هيف و اختيبه احصاء وظا، مبادرت يقانون نظام مهندس) ١٥(ماده 
  :ان داشته استيب) ١٥( نموده و در بند يسازمان نظام مهندس

م ي تنظ ـ تهيه و١٥: ...  اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير استـ١٥ماده«
، يشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازي در استان و پي خدمات مهندسيگذار متي قيمبان

در » .گردد  مينيي تعيي اجرانامه آيين در يمت خدمات مهندسي و قيمبانب يمرجع تصو
تنظيم  نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان، مرجع تهيه و آيين) ١١٧(همين راستا، ماده 

شنهادات ي پبا توجه به(گذاري خدمات مهندسي را وزارت مسکن و شهرسازي  مباني قيمت
. ن نمودييتع) ا جلب مشورت آنهاي استانها و ي فني شورا استانها ويواصله از نظام مهندس

نامه مربوط  يوه ساختمان در فصل پنجم شي خدمات مهندسگذاري قيمتافاً موضوع ـمض
  .ن شده استيي مذکور تبنامه آيينبه 

، ي شامل نقشه، طراحيبنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مهندس
) ١٥ (ارج از وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر بوده و مغاير بندنظارت و اجرا ساختمان خ

 درصد از ٥رسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنـه   مي به نظريقانون نظام مهندس) ١٥(ماده 
  متعلقي موضوعه جارانينوقت ي را بدون رعايخدمات مهندس مبالغ مربوط به تعرفه ارائه ـ

  .ن حيث نيز مصوبه ياد شده مواجه با اشکال قانوني استبه شهرداري اعالم کرده است، لذا از اي
 سازمان، قانون تشکيل اين) ٢(ماده ) ٢(بنا به مراتب خواهشمند است در اجراي تبصره 
موجب . وان مطرح گرددي ديأت عموميموضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در ه

  ».ندين سازمان را مطلع نمايم متخذه ايامتنان است از تصم
 يدگيت، تا زمان رسي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکايرغم ارسال نسخه ثانيعل

  .                    واصل نشده استي، پاسخيأت عموميبه پرونده در ه
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٩/١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

   هيأت عموميرأي
، ١٣٧٤ مصوب سال قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ١٥ ماده ١٥مطابق بند 

در .  قانون موکول شده استنامه اجرايي مرجع تعيين قيمت خدمات مهندسي به آيين
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال   آيين١١٧ ماده ٢تبصره 
فهرستهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسکن و «:  مقرر شده است١٣٧٥

نظر به اينکه در مصوبه شماره » .جهت اطالع آگهي خواهد شد] راه و شهرسازي[شهرسازي 
 و نود و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسي دويست

الذکر از شئون شوراي اسالمي  تصويب شده است و تصويب اين مصوبه به داللت احکام فوق
هاي مصوب به عنوان سهم شهرداري  از تعرفه% ٥بيني  شهر خارج است و از طرفي پيش
 قانون ماليات بر ارزش ١٦ و ٣٨ابق مواد شود که مط وضع عوارض خدمات محسوب مي

 ماليات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ١٣٨٧افزوده مصوب سال 
 قانون اخيرالذکر برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه خدمات که در قانون ٥٠

باشد،  ع ميتکليف ماليات و عوارض آنها معين شده باشد، توسط شوراهاي اسالمي ممنو
بنابراين مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر 

قانون تشکيالت  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١الذکر مستند به بند  ماهدشت و مغايرت با قوانين فوق
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  زياري رحيم باقري اداري ـ  ديوان عدالتمعاون قضايي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٢١٦/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٥شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به 

  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦
  شوراي٣/١١/١٣٩٢ش ـ /٦٢٣٢/٩٢/٤ مصوبه شماره ٤ ماده ٥ابطال قسمتي از بند «

» اي  و حرفه اسالمي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و    سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٤/٢١٦: روندهالسه پک      ٨٥ :ماره دادنامهش      ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

 يبا وکالت آقااي   و حرفهي آزاد فني آموزشگاههاي صنفي کانون انجمنها:يشاك
  محسن خردمند

 ٣/١١/١٣٩٢ ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ ابطال مصوبه شماره :ع شکايت و خواستهموضو
   شهر مشهدي اسالميشورا

http://www.DASTOUR.IR
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 اي به موجب  وکيل کانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه:گردش کار
 شهر ي اسالمي شورا٣/١١/١٣٩٢ ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ ابطال مصوبه شماره يدادخواست

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييمشهد را خواستار شده و در جهت تب
 شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ ٤٨٣ مصوبه جلسه ٥ـ بر اساس ماده ١«

هاي فراگيري مهارت، حرفه و   صدور مجوز فعاليت آموزشي آزاد در قالب دوره٢٣/٥/١٣٨٠
رشته معيني بر اساس استانداردهاي مهارت آموزشي مشاغل تحت عنوان آموزشگاههاي فني و 

اي کشور  اي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات سازمان آموزش فني و حرفه حرفه
 همين مصوبه کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که متقاضي فعاليت در                      ٩باشد و مطابق ماده  مي

ازمان باشند مکلفند مجوز رسمي اين گونه فعاليتها را از س هاي مختلف آموزشهاي آزاد مي رشته
اي کشور در  فوق اخذ نمايند لذا ذکر اين نکته الزم است که سازمان آموزش فني و حرفه

 قانون  اساسي و همچنين کاهش تصدي گري دولت در بخش آموزش ٤٤راستاي اجراي اصل 
هاي داراي استاندارد آموزشي به بخش خصوصي  اقدام به واگذاري امور آموزشي در تمام رشتـه

  .داراي چنين مجوزي هستند) موکلين(اي  گاههاي آزاد فني و حرفهنموده که آموزش
أت ي مجوز طبق مصوبه هيو دارااي   و حرفهي آزاد فنيه آموزشگاههايضمناً کلـ ٢

ن ضوابط و دستورالعمل ي و همچ١٨/٥/١٣٨٥ ـ ه/٣٢٨٦٥ت/٥٦٥٠٨ران به شماره يوز
آزاد به شماره اي  حرفه و ي فنيل و اداره آموزشگاههاي نحوه تشکنامه آيين يياجرا

هاي   دستورالعملها و بخشنامه تأييد وي با کد مستندساز١٤/٦/١٣٨٨ ـ ٢٤٣٩٢/٢٠٠
  .ندينما ي مي خدمات آموزشيتهاي دولت فعال٣٢٠ ـ ٨٨ ـ ٨٥ يادار

وابسته به سازمان اي   و حرفهي ازاد فنين آموزشگاهها مؤسسيفي از وظايکـ ي٣  
 در دو بخش کالس يآموزشهاي   دورهين جهت برگزار مکايمعرفاي   و حرفهيآموزش فن

  مکان ويباشد که پس از معرف ميماء ي طبق دستورالعمل مورد اي و کارگاه عمليتئور
 يروي ني اداره اماکن عموم تأييدني سازمان و همچنين قانوني آن توسط بازرستأييد
  .دينما ي مي دوره آموزشي و اجراي اقدام به برگزاري مؤسسانتظام

 ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ شهر مشهد طبق مصوبه شماره ي اسالميانه شوراـ متأسف٤  
 يعوارض تجار( موقت برداري بهره خدمات يب پرداخت بهاي اقدام به تصو٣/١١/١٣٩٢

ب جداول اعالم شده نموده و يه بر اساس ضراي مصوبه متنازع ف٤برابر تبصره ماده ) موقت
 آزاد يه به آموزشگاههايد با ارسال اخطار مناطق مختلف شهر مشهيهايطبق آن شهردار

 خدمات ي پرداخت بهايتقاضااي   وحرفهيوابسته به سازمان آموزش فناي   و حرفهيفن
 که توسط يمتعددهاي  هيند که اخطارينما  مي)يعوارض تجار( ي موقت تجاربرداري بهره

 م حضوريقد ضم دادخواست تيي قضابرداري بهرهده جهت يها صادر و ارسال گرديشهردار
د به عرض برساند تنها در شهر ي مقام باير افکار قضات عاليضمناً جهت تنو. گردد مي

 نفر کارآموز در هر رشته دارند                    ٤٠ آموزشگاه فعال که هر کدام از آنها ٨٠٠ش از يمشهد ب
ن يک چنيکه در ) باشند  مي مرتبطي چند رشته آموزشيضمناً هر آموزشگاه دارا(

  .ندينما  مي نفر کارآموز ثبت نام١٢٠ در هر دوره حداقل يآموزشگاه
 ي شهر مشهد براي اسالمي عوارض توسط شورايب و برقراريدر رابطه با تصو ـ ٥

 که ين و مقرراتي را به قوانيوان عدالت اداري وابسته به سازمان نظر قضات ديآموزشگاهها
 از پرداخت ي آموزشين واحدهايو همچنکشور اي   وحرفهيطبق آنها سازمان آموزش فن
  :دينما  ميها معاف هستند را جلبيهر گونه عوارض به شهردار

، ي اقتصاد قانون برنامه اول توسعه١٠نامه اجرايي تبصره   از آيين١١ ـ طبق بند ٥ـ ١
 قانون ٨٤ تبصره يي اجرانامه آيين ٧ران و بند ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 قانون برنامه سوم توسعه ١٤٦ و ماده ي و فرهنگي، اجتماعيتوسعه اقتصادبرنامه دوم 
 ... يدر دوران برنامه سوم واحدها«دارد   مي که در آن اشعاري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

ها ياز پرداخت هر گونه عوارض به شهرداراي   و حرفهي آموزش فنين واحدهايو همچن
  .»باشند  ميمعاف

 تمديد گرديده ١٣٩٣ون که مدت اجرايي آن در قانون بودجه سال  ـ مهمترين قان٥ـ ٢
است و تاکنون به موجب ساير قوانين و مقررات لغو و يا نقض نگرديده است قانون ماليات 

 اين قانون که در آن اشعار ٥٢باشد که بر اساس ماده   مي١٧/٢/١٣٨٧ارزش افزده مصوب 
و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم ... ناالجراشدن اين قانو از تاريخ الزم«دارد  مي

نامه اجرايي  آيين» ج«باشد که در بند  دهندگان خدمات ممنوع مي ارائه.... و عوارض ديگر  از 
دهندگان خدمات آمده است و آن شامل  فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده تعريف ارائه

دارد که به عرض برساند  رابطه الزم ميباشند که در اين  اشخاص حقيقي و حقوقي مي
اي وابسته  اي و به تبع آن آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه سازمان آموزش فني و حرفه

  . سازمان متولي ارائه خدمات آموزشي به جوانان جوياي کار و مهارت هستندبه
 قانون ٣ و ٢ مندرج در مواد ي و واحد صنفيف فرد صنفيبا توجه به تعر ـ ٥ـ ٣  

وابسته به سازمان اي   و حرفهي آزاد فني آموزشگاهها١٣٨٢ مصوب سال ينظام صنف
 بر ي قبل، اطالق واحد صنفين اعالم شده در بندهايکشور در قواناي   و حرفهيآموزش فن

 صراحت زيرا به. باشد اين گونه واحدهاي آموزشي خالف با ماهيت قانوني و نوع فعاليت آنها مي
  .باشد ي ميوزشگاهها صرفاً آموزشن آميت ايقانون فعال

 از قانون برنامه سوم توسعه ي قانون اصالح مواد٥ و ١مفهوم و منطوق مواد  ـ ٥ـ ٤
دهندگان  دکنندگان کاال و ارائهير وجوه از تولي و وصول عوارض و ساي برقراريو چگونگ

باشد و  ي نمي آموزشي نسبت به واحدهاي عوارض خارج از مقررات قانونيخدمات و برقرار
 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦ارات مندرج در بند يضاً اختيا

 است که يط و مقررات قانونير شرايت سايز منوط به رعاي ن١٣٧٥ کشور مصوب ياسالم
  .ن مهم توجه ننموده استي شهر مشهد به اي اسالميشورا

ب هرگونه ي و وضع و تصويبرقرارات ارزش افزوده ي قانون مال٥٢طبق ماده  ـ ٥ ـ ٥
 ين ماده مشمول واحدهايباشد که حکم ا  ميخدمات ممنوعدهندگان  عوارض بر ارائه

 و مربوط ين قانون عام وکليباشد و ا اي مي  و حرفهي وابسته به سازمان آموزش فنيآموزش
ر يا که مغيب عوارض محلي شهر مجاز به تصوي اسالميباشد و شوراها  مي کشوريبه تمام

ف يالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦نکه مطابق بند يح ايستند توضي باشد نيبا عوارض مل
ا لغو عوارض ي يح، برقراريب لواي تصو١٣٧٥ کشور مصوب ي اسالميو انتخابات شوراها

 شهرهاست شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اگر چه از جمله وظايف شوراهاي اسالمي
 داللت بر ١٣٨٧ات ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ره ماده کن حکم مقرر در تبصيل
کن يت دارند ولي صالحيب عوارض محلي تصوي شهر براي اسالمي دارد که شوراين معنيا

ات ي قانون مال٥٢را در ماده يباشند ز ي نمي و مليب عوارض کشورين و تصوييمجاز به تع
ده و آن يخدمات مشخص گردگان دهند ب عوارض ارائهين  و تصوييارزش افزوده بحث تع

 قوه يه اداره کل حقوقيضمناً نظر.  استيب عوارض در سطح مليممنوع بودن تصو
  .باشد  ميد مطالب مورد اشارهي مو١٠/٤/١٣٩١ ـ ٦٧٣/٧٥ه به شماره ييقضا

 سازمان  ـ علي ايحال با عنايت به آموزشي بودن فعاليت واحدهاي آموزشي وابسته به٦
 در سطح شهر مشهد ي واحد آموزش٨٠٠که تعداد آن بالغ بر اي   و حرفهيآموزش فن
 يري نفر کارآموز مشغول به فراگ٨٠٠٠٠ن آموزشگاهها حدوداً يباشد که در ا  ميمقدس
ن تعداد در هر آموزشگاه حداقل ي اي اداره امور آموزشيباشند که برا ي مي مهارتيآموزشها

باشند که در صورت پلمپ و   مي به خدمت مشغولي نفر کادر آموزش٥ و ي نفر کادر ادار٥
 حدود يکاري مناطق مشهد باعث بيهاي از طرف شهرداري آموزشين واحدهاي ايليتعط

  و اجباريشود حال صرف نظر از قطع دوره آموزش  مي نفر افراد شاغل در آن٨٠٠٠
  از کارآموزان باعث تجمع و اخالل در اموريافتي آموزشگاه به استرداد وجوه درمؤسس
لذا خواهشمند است به منظور . گردد  مي هزار نفر کارآموز ثبت نام٨٠ش از ي بيآموزش
 برداري بهرهف بحث پرداخت عوارض ين تکليين گونه مشکالت تا تعي از بروز ايريجلوگ

اي  ت مبني بر عدم پلمپ آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهـبت به صدور دستور موقـموقت نس
  ».يند امر به ابالغ فرمايوان عدالت اداري قانون د١٥ه ل مادي استناد تبصره ذبه

  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
 برداري موقت براي يک سال خورشيدي، بهاي خدمات بهره: ـ ضرايب بهاي خدمات٤ماده«
ر محاسبه يب جدول زي بر اساس ضراي مختلف صنفي واحدهايربناي هر مترمربع زيبه ازا
    .افت گردديو در

  هاي درآمدي  در حوزهpضرايب 

يف
رد

  

  بهاي خدمات واحدها
  پنج  چهار  سه  دو  يک

  توضيحات

٥  
مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي، 

کشتارگاههاي دام و طيور حريم شهر، فضاي مسقف کلينيکها، 
  درمانگاهها و اورژانس شخصي

  ـ  ٠  ٠  ٥/١  ٢  ٥/٢

حه ي شهرمشهد، به موجب الي اسالميس شوراي رئت مذکور،ي  در پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٩/٥/١٣٩٤ ـ ش/٦٦٤١/٩٤/٤شماره 
 محسن خردمند که به وکالت از يبا احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقا«

 و ي آزاد فني آموزشگاههاي صنفينده کانون انجمنهاي راد نماي محمود عدالتيآقا
 ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٧٤٨مطرح نموده اند، موضوع پرونده شماره  يخراسان رضواي  حرفه
 ي اسالمي شورا٣/١١/١٣٩٢ ـ ش/٦٢٣٢/٩٢/٤ بر دادخواست ابطال مصوبه شماره يمبن

  :رساند  مي موقت به استحضاربرداري بهره خدمات يشهر مشهد مقدس در خصوص بها
که الزمه اند   ارائه نمودهيحاتي دادخواست مطروحه توض٣ و ٢، ١ ي در بندهايشاک

 باشد يعني براي شروع فعاليت، اشخاص هر فعاليت کاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مي
 الزم را ي مجوزهاي حرکت کرده و تمامي قانونيرهايست در مسيبا ي مي وحقوقيقيحق
ز با ي نيخراسان رضواي   و حرفهي آزاد فني آموزشگاههايند که انجمن صنفيه نمايته
فعاليت ن ي شروع اياما برا. ت را کسب نموده استيوطه قانوناً اجازه فعال مربيه مجوزهايته

 نياز به مکاني مناسب است و داير نمودن اين مکان در حوزه شهري در حيطه اختيارات
  .باشد که در اين مورد در وظايف شهرداري مشهد مقدس خواهد بود شهرداري همان شهر مي

 هر شهر که به عنوان يک قاعده آمره تلقي کاربريهاي مصوب مطابق با طرح تفصيلي
اي  برداري از اماکن مختلف است بنابراين استفاده شغلي و حرفه شوند مالک استفاده و بهره مي

بايست تفسير محدوده و  از اماکن مسکوني بر خالف اصل و به عنوان يک استثناء است که مي
اي نيز استثناء بر اصل است،  فهمضيق شود، احتساب استفاده آموزشگاههاي آزاد فني و حر
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دليل اعتراض برخي از داير . »اصل ممنوعيت استفاده غيرمسکوني از موقعيت مسکوني«
کنندگان اين مراکز اين است که در امالکي که کاربري آنها مسکوني است اقدام به فعاليت 

 دليل و به همين. باشد اند که مصداق استفاده غيرمسکوني از کاربري مسکوني مي نموده
، شهرداري ملک ١٣٣٤ قانون شهرداري مصوب ٥٥ ماده ٢٤ استناد پاراگراف اول تبصره بند به

نمايد تا برابر قانون اتخاذ تصميم گردد امالکي که  متخلف را به کميسيون ماده صد معرفي مي
شوند با رأي کميسيون ماده صد  داراي کاربري مسکوني بوده و در غيرمسکوني استفاده مي

شوند که در صورت  ون شهرداري مبني بر تغيير به کاربري مجاز در موعد مقرر مواجه ميقان
  .عدم اجراي حکم با پلمپ آن واحد توسط شهرداري روبرو خواهند شد

 موقت استفاده کرده و در ي دادخواست مطروحه از واژه عوارض تجار٤ در بند يشاک
ن ير قوانيکوشد تا آن را مغا  ميته وز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه داشي ن٥بند 

  .جلوه دهد
 با موضوع خدمات عنه معترضٌدارد مصوبه   مي شهر صراحتاً اعالمي اسالميشورا

 ٢٦ شود، اين مصوبه به استناد بند برداري موقت بوده و به هيچ وجه عوارض محسوب نمي بهره
ور و انتخاب شهرداران  کشي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٦ماده 

 و اصالحات بعدي به تصويب رسيده است که در آن يکي از اختيارات و وظايف ١٣٧٥مصوب 
تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي «: شوراها به اين شرح آمده است

  .» مربوطنامه مالي و معامالت شهرداريها با رعايت مقررات وابسته به آن با رعايت آيين
تها يگر فعاليو داي   و حرفهي آزاد فنيدر خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاهها

 ي آنها بهاين مصوبه براي ايگر مشاغل که طيشه و دي، صنوف، کسب و پيل تجارياز قب
نکه تعداد يت به ايبا عنا: ح استين شده است الزم به توضيي موقت تعبرداري بهرهخدمات 

انکار ير با پايا مغاي و يانکار ساختماني بدون  داشتن پاي احداثي از امالک و واحدهايريکث
ف خود، ي وظاي در راستاين رو شهرداريرند، از ايگي قرار مبرداري بهرهافت شده مورد يدر

ن با توجه به قانون بودجه سال ي و همچني و شهرسازين و مقررات فنيح قواني صحياجرا
 برسند، يست به استقالل ماليبا  ميسه سالها ظرف ي که مقرر داشته است شهردار١٣٦٣

ار ي به شهروندان که حجم و نوع آن بسينه خدمات عمومي هز تأمينناچارند به جهت
همان گونه که قضات مستحضرند . ندي اقدام نمايين و متنوع است نسبت به درآمدزايسنگ

د وهنرآموزان خ مختلف به يز در قبال ارائه آموزشهايناي   و حرفهي آزاد فنيآموزشگاهها
 ي کاربرنمايند که منافع مالي در بر داشته و مصداق اصلي تغيير هزينه آموزش را دريافت مي

د که ين شبهه به وجود آيد اينجا شايالبته در ا. شود  مي محسوبي به تجاريمسکون
 فعال ضمن اخذ ي واحدهاي براير کاربريي مجوز تغي شهر به شهرداري اسالميشورا
اي  هي داده است اما معروض است که مصوبه معترض عنه اصالحبرداري رهبه خدمات يبها

 ين خصوص است که در راستاي شهر مشهد مقدس در اي اسالمي شورايبر مصوبات قبل
 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس ١٧٤موضوع ماده (ها  هدفمند کردن تعرفه

 و يانتفاع غير خدمات مشاغليا صفر شدن بهيکرد کاهش و حتيبا رو) ي اسالميشورا 
، ي شهرمشهد مقدس به شهرداري اسالميد شورايت و تاکي است، اولوي ورزشيفرهنگ

ت ي که ضرورت ادامه فعالي مذکور است و در مواردي واحدهاياعمال ضوابط در سامانده
 و عدم امکان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به داليل مختلف اعم از اجتماعي، فرهنگي و

 بلکه فقط شود حتي تبعات سياسي و امنيتي باشد، به هيچ وجه تغيير کاربري داده نمي
ط اعمال ضوابط با ي که شرايشود تا هنگام  مي به صورت مدت دار دادهبرداري بهرهامکان 
  .صالح برسد، فراهم گردديب مراجع ذي که به تصوي بعديلي جامع و تفصيطرحها

 ي آموزشگاهها نفر افراد شاغل در٨٠٠٠ث اشتغال فرمايند که بح حضرات مالحظه مي
کار يچ وجه بيز مد نظر شورا بوده و به هيناند   مطرح نمودهيکه شاکاي   و حرفهيآزاد فن

ن ي تمام ايق ضوابط شهرسازيست و اال در صورت اعمال دقين افراد مقصود نينمودن ا
شهر مشهد مقدس با  ي اسالمي بازگردند و شورايست به حالت مسکونيبا  ميواحدها

ضاً يا. ب مصوبه داده استين واحدها را در قالب تصويت به اي خود اجازه فعاليار قانونياخت
 چهار و پنج که کم برخوردار هستند ي حوزه درآمدينکه در مصوبه مذکور برايعالوه بر ا

، ذکرال فوق  مصوبه٤معافيت کامل در نظر گرفته شده است و در راستاي اجراي تبصره ماده 
 ازاد ي آموزشگاههاين تبصره در خصوص مشکالت مطروحه از سويون موضوع ايسيکم
ان در ي به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضيرات قابل توجهييل و به تغيتشکاي   و حرفهيفن

  .گردد  ميميوست تقديمحاسبات منجر شد که صورتجلسه مذکور به پ
 و ي آزاد فني آموزشگاههاي صنفيمنها به وکالت از کانون انجينکه شاکينکته مهم ا

 قانون برنامه سوم توسعه ١٤٦ دادخواست به ماده ٥ـ ١ در بند يخراسان رضواي  حرفه
 ي آموزشيواحدها« به صراحت عنوان ين ماده قانوني که در اياشاره کرده است در حال

اي  حرفه و يواحدها آموزش فنن يآمده است که قضات مستحضرند ا» ي و حرفه ايفن
وست دادخواست يست و به صراحت نام کانون و اقرار اساسنامه پيمندرج در متن قانون ن

 رغم موضوع مصوبه يشود، لذا عل  مي آزاد محسوبين کانون انجمن صنفيمطروحه، ا
ت ي خدمات است باز هم کانون مذکور از شمول معافيباشد و بها  نمي عوارضعنه معترضٌ

  ».ي خارج استقانون

ن يس و معاوني با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
نون تشکيالت، وظايف و انتخابات شهرداران مصوب  قا٧١ ماده ٢٦هر چند مطابق بند 

، تصويب نرخ خدمات  ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن با رعايت ١٣٧٥
نامه مالي و معامالتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است، اما نظر به  آيين

 شهرداري است و در خصوص اينکه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي
شود  اي خدمت مستقيمي از سوي شهرداري مشهد ارائه نمي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه

 شوراي اسالمي ٣/١١/١٣٩٢شـ  /٦٢٣٢/٩٢/٤ مصوبه شماره ٤ ماده ٥بنابراين قسمتي از بند 
و خارج اي خالف قانون  شهر که مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيارات مرجع تصويب است و به استناد بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  زياري رحيم باقري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٥١٤/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٨٦يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦
 همدان در  تعرفه عوارض شهرداري٣٤ده  ما٢ و ١هاي   و تبصره٥ ماده ٣ابطال تبصره «

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست »  مصوب شوراي اسالمي شهر همدان١٣٩٣سال 
  .گردد ارسال مي

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

  ٩٤/٥١٤: وندهرالسه پک       ٨٦ :ماره دادنامهش      ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يدرين حي حسي عادل فالح زاده به وکالت از آقاي آقا:يشاك
 ٣٤ ماده ٢ و ١هاي   و تبصره٥ ماده ٣ ابطال تبصره :موضوع شکايت و خواسته

   شهر همداني اسالمي مصوب شورا١٣٩٣ همدان در سال يتعرفه عوارض شهردار
 اي عادل فالح زاده به وکالت از آقاي حسين حيدري به موجب دادخواستي آق:گردش کار

 همدان در ي تعرفه عوارض شهردار٣٤ ماده ٢ و ١هاي   و تبصره٥ ماده ٣ابطال تبصره 
ن ييرا خواستار شده و در جهت تب شهر همدان ي اسالمي مصوب شورا١٣٩٣سال 

  :خواسته اعالم کرده است که
 قسمتي از مصوبه شوراي اسالمي شهر همدان تحت عنوان احتراماً، در اعتراض به«

 داير بر اخذ ٣٤ ماده ٢ و ١هاي   و تبصره٥ ماده ٣ موضوع تبصره ١٣٩٣تعرفه عوارض سال 
 ٣حسب تبصره : الف: رساند عوارض و بهاي خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار مي

کنند دو برابر  خصوصي استفاده مي افرادي که از واحدهاي مسکوني به صورت اداري ٥ماده 
  ...برداري از واحدهاي مورد نظر محاسبه و وصول گردد  بابت بهره٥جدول شماره 

برداري   که ماحصل آن اخذ بهاي خدمات و عوارض حق بهره٣٤ ماده ٢ و ١تبصره : ب
. تتجاري يا پارکينگ تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع ذيربط اس بابت امالک فاقد سابقه
 صد هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختماني بوده و به موجب ماده: اين در حالي است که

هاي آن مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني از جمله کاربري  قانون شهرداريها و تبصره
و چه ) عنه  مصوبه معترض٥ٌموضوع تبصره ماده (غيرمجاز يا خالف پروانه چه در حالت اداري 

باشد  کميسيونهاي ماده صد مي)  مصوبه مذکور٣٤ ماده ٢ و ١هاي  تبصره(اري در حالت تج
ها حکم  که واجد ضمانت اجراي خاص قانوني بوده که حسب مورد و تطابق با هر يک از تبصره

لذا . به تعطيلي يا پلمپ، تخريب يا اخذ جريمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد
ليحده از سوي شوراي اسالمي شهر همدان که اصوالً خارج از وضع قانون و تعرفه عوارض ع

باشد چه اينکه با لحاظ تکليف مقرر در  باشد در تضاد با اين ماده مي صالحيت شوراها نيز مي
ماده صد در خصوص جلوگيري از کاربري خالف پروانه از طريق ضمانت اجراهاي تعيين شده 

 مضاعف خالف مفاد و فلسفه تصويب ماده صد و بقاء اين گونه واحدها با ذهنيت اخذ عوارض
باشد همچنين اخذ هر گونه عوارض بهاي خدمات با  تشکيل کميسيونهاي مربوطه آن مي

تواند  وصف مذکور اصوالً نقض غرض بوده و صرف نظر از اينکه شهرداري چه نوع خدماتي مي
صيل و وصول هر گونه به واحد کسبي غيرمجاز بدهد تا در قبال آن بهاي خدمات اخذ کند تح

وجهي در اين خصوص نوعي تأييد ضمني کاربري مغاير و جوازي است بر بقاء و ادامه کار و 
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هاي  ايجاد نوعي حق مکتسبه بر آنها است در اين راستا شهرداري همدان با ارسال اخطاريه
ن متعدد شود در صدر اخذ عوارض بر اين پايه از مالکي پيوست که نمونه هايي از آن تقديم مي

از جمله موکل بر آمده است که اين امر عالوه بر غيرقانوني بودن و خروج از صالحيت شوراها 
موجب تحميل و ورود ضرر و زيان عمده به موکل و ساير شهروندان است و اخذ وجوهي است 

بر اين اساس . باشد که مجموع آن رقمي غيرقابل تصور و واجد آثار و تبعات غيرقابل جبران مي
دواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي و سپس ابطال مصوبه ب

  ».عنه مورد استدعاست معترضٌ
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن تبصره

 آن ٣ ناظر بر عوارض زيربناي واحدهاي اداري و خصوصي است که تبصره ٥ماده 
  :باشد  ميري قرار زبه

 کنند احدهاي مسکوني به صورت اداري خصوصي استفاده مي افرادي که از و:٣تبصره«
ضمناً .  از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گرددبرداري بهره بابت ٥دو برابر جدول شماره 

 برداري بهره بديهي است وصول حق. عوارض ساليانه طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد
رت با ي مغامشروط به عدم. اد نخواهد کردهيچ گونه حقي از نظر تغيير کاربري براي مودي ايج

  ».برداري قابل وصول است  قانون شهرداريها و در طول مدت بهره٥٥ ماده ٢٤ذيل تبصره بند 
  :ر استي آن به قرار ز١ و ٢هاي   و تبصره٣٤متن ماده 

   همداني شهردار١٣٩٣تعرفه مصوب عوارض سال «
  ٣٤ماده 

ي  هستند و در کاربرياقد سابقه تجار که فيت آن دسته از امالکيدر خصوص فعال
ر باشد معادل ي و چنانچه در مس٥ psر نباشد معادل يمجاز قرار دارند چنانچه در مسغير
ps ربط از ي مراجع ذيف از سوين و تکليي تا زمان تعبرداري بهره خدمات ي به عنوان بها٧

ن يمناً پرداخت اض. افت گرددي خدمات پسماند دريانه به عالوه بهايمالک به صورت سال
  .کند  نميجادي اي مودي برايچ گونه حقيمحسوب نشده و هاي  وجوه سابقه

ـ جهت محاسبه عوارض کسب امالکي که داراي پروانه در کاربري مجاز و فاقد پايانکار ١
در صورتي که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداري ساخته شده باشد . هستند

  .تعرفه محاسبه و وصول گردد% ١٣٠ ساير عوارض مطابق عوارض ساليانه و
 زمان در صورتي که واحد مذکور بر خالف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا: ١تبصره

 از برداري بهره خدمات ي به عنوان بها٥ psربط معادل ي مراجع ذيف از سوين و تکلييتع
  .افت گرددي تخلف دريملک دارا

 که طبق پروانه يا امالکي ٢ و ١ ي بندهاي تجار امالک فاقد سابقه:٢تبصره
ه ي و تسوي مراجع قانونيف از سوين تکلييتا زمان تعاند   نکرده تأميناز راينگ مورد نيپارک

 نگي هر پارکينگ، به ازاي از معبر به عنوان پارکبرداري بهره عوارض حق يبا شهردار
نگ دوم يال و ري ر٠٠٠/٠٠٠/١٠نگ اول ي امالک واقع در ريانه براي نشده سالتأمين
نگ و داخل يال و امالک خارج از ري ر٠٠٠/٠٠٠/٥نگ سوم يال و ري ر٠٠٠/٠٠٠/٨

نگ ي پارک تأمينضمناً در صورت. ال محاسبه و وصول گرددي ر٠٠٠/٥٠٠/٢محدوده 
 برابر ٢ معادل ٣ بند ١ موضوع تبصره يگردد و در مورد واحدها  ميعوارض مذکور لغو
  .ن تبصره اخذ شوديعوارض مندرج در ا

  ».گردد  مينگ عوارض مذکور لغوي پارک تأمين در صورت:٣تبصره
حه ي شهر همدان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٥/٧/١٣٩٤ ـ ٣٦٣٦٧٦/١/٧٠شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«

  )يدرين حي حسيقاآ(وان يه ديجواب: موضوع
  :با سالم

 ٩٤٠٩٩٨٠٩٩٠٥٨٠٠٢٦  به شماره پرونده٩٤/٥١٤احتراماً بازگشت به اخطاريه پرونده کالسه
 عادل فالح زاده ي با وکالت آقايدرين حي حسي راجع به دادخواست آقا٢٥/٥/١٣٩٤ـ 

  :رسد  مي دادخواست به استحضاري اساسيمراتب ب
 ١٠٠رض بهاي احداثي جداي از تأسيس ماده ـ تصوير وکيل از عدم امکان وصول عوا١

باشد چرا که آراء کميسيون ماده صد هم شامل تخريب، هم  قانون شهرداري کامالً اشتباه مي
باشد حال چنانچه رأي کميسيون ماده صد به علت تخلفات  جريمه و هم در مواردي پلمپ مي

ه  ر پرداخت جريمه ـب ر جريمه متخلف عالوه ـب ميزان احداثي مازاد  جهت ابقاءساختماني داير ـب
باشد و اين امر هيچ تضادي با محکوميت صادره  بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه مي

ندارد به بيان ديگر شان و مقام ) در غيراز موارد حکم به تخريب(از کميسيون ماده صد 
با کميسيون ماده  که در مقام رفع اختالف فيمابين مودي و شهرداري است ٧٧کميسيون ماده 

. باشند اند از هم جدا و مستقل مي صد که در موارد خاص تخلفات ساختماني تأسيس گرديده
اند عوارض متعلقه بابت زيربناي مورد  همان گونه که شاکي هم به پيوست مدارک منضم کرده

قاً وضع باشد اتفا برداري است و بر خالف اظهارات شاکي به معناي جواز تغيير کاربري نمي بهره
عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامي که تغيير کاربري به صورت قانوني انجام نپذيرد 

  .امري منطقي است در غيراين صورت شاهد افزايش تخلفات اين چنيني خواهيم بود

ـ نکته قابل تامل در دادخواست آن است که هويت و ذينفعي شخص خواهان نامعلوم ٢  
واست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب اين پرونده و بي ارتباط با و اسناد منضم به دادخ

  ».نمايد علي ايحال نظر به مراتب اخير تقاضاي رد دعواي شاکي را مي. باشند موضوع مي
ن يس و معاوني با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه

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

  
   هيأت عموميرأي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  ٧١ ماده ٢٦ ـ هر چند مطابق بند الف
ات ارائه ، تصويب نرخ خدم با اصالحات بعدي١٣٧٥مصوب  اسالمي کشور و انتخاب شهرداران

ه آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي  شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته ـب
باشد، اما نظر به اين که تعيين نرخ خدمات  شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر مي

منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص احداث بنا بر خالف نقشه و 
مان و نيز عدم تأمين پارکينگ طبق پروانه تا زمان تعيين تکليف از سوي مراجع پروانه ساخت

کند تا استحقاق دريافت بهاي آن را  ذي ربط قانوني شهرداري خدمت مستقيمي ارائه نمي
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٣ تعرفه عوارض سال ٣٤ ماده ٢ و ١هاي داشته باشد، بنابراين تبصره

برداري تعيين کرده است خالف قانون و  ذکور بهاي خدمات بهرههمدان که در خصوص موارد م
 و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨
 ي و معماري شهرسازيعال ي شورا تأسيس قانونياصالح ٥به موجب ماده  ـ ب

رات آنها در يي و تغي شهريليتفصهاي  ب طرحي و تصوي، بررس١٣٥١ مصوب سال رانيا
 ٣ مطابق شق.  قانون مذکور محول شده است٥هر استان به عهده کميسيون مقرر در ماده 

ن يي و تعي و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازير نام وزارت آبادانييقانون تغ ١ماده 
ارها و ي است که بر اساس معي عبارت از طرحيلي طرح تفص١٣٥٣ مصوب سال ف آنيوظا

 در سطح محالت ي شهرينهاي و نحوه استفاده از زمي طرح جامع شهريضوابط کل
شود و   ميميه و تنظيک از آنها تهي هر ين برايق زميت و مساحت دقيمختلف شهر، موقع

 در ي، شهردار١٣٣٤ب سال  مصويقانون شهردار ٥٥ ماده ٢٤بر اساس تبصره بند 
ن شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه يي که نقشه جامع شهر تعييشهرها

 که بر خالف مندرجات پروانه يدر صورت. د کندي نوع استفاده از ساختمان را قيساختمان
 مورد ير شود، شهرداريا تجارت دايشه و ي محل کسب و پيتجار غير در منطقهيساختمان

د تا در صورت احراز ينما  مين قانون مطرحي ا١٠٠ ماده ١ون مقرر در تبصره يسيدر کمرا 
 محل يليط در مورد تعطير شرايت سايون بـا رعايسيا مستاجر، توسط کميتخلف مالک 

ت طرح يدات قانونگذار در رعايت به تاکيبـا عنا. م شوديا تجارت اتخاذ تصميشه يکسب و پ
 تعرفه عوارض ٥ ماده ٣شود، تبصره   مين اساس صادري که بر اي و پروانه ساختمانيليتفص

 ي شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغي اسالمي مصوب شورا١٣٩٣سال 
  استفادهي، خصوصي که به صورت اداري مسکوني از واحدهابرداري بهرهتحت عنوان 

ص و ي همدان تشخ شهري اسالميارات شورايکنند خالف قانون و خارج از حدود اخت مي
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به استناد بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 

  زياري رحيم باقري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي
  

  ٣٠/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٢٢٣/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٩٣يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٥/١/١٣٩٦
ي تعارض آراء منتخب هشتم و دهم تجديدنظر و شعبه پنجاهم ديوان عدالت ادار«

جهت درج در روزنامه » درخصوص جذب و به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٦/٢٢٣: روندهالسه پک       ٩٣ :ماره دادنامهش       ١٢/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:سيدگيمرجع ر
  يگلرزاده سماکوشي خانم مهناز ب:کننده تعارض اعالم

وان ين آراء صادر شده از شعب دي اعالم تعارض ب:موضوع شکايت و خواسته
   يعدالت ادار

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


 ١١صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٦/٣/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٠٤٠شماره 

اعالم کرده است که در اي  حهيگلرزاده به موجب الي خانم مهناز ب:گردش کار
 يع دستي، صنايراث فرهنگي از کارکنان سازمان مي تعداديمانيموضوع الزام به استخدام پ

اند   نائل شدهي که در آزمون برگزار شده شرکت کرده و به کسب نمره قبوليو گردشگر
 نامبرده با اعالم مراتب رفع تعارض .اند  آراء معارض صادر کردهيوان عدالت اداريشعب د

  .ه را خواستار شده استي وحدت رويآراء و صدور رأ
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست خانم مهناز بيگلرزاده ٢ شعبه :الف
سماکوشي به طرفيت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت توسعه 

خدام پيماني و دريافت شماره مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به خواسته الزام به است
مستخدم و تأمين اعتبار به لحاظ قبولي در آزمون استخدامي به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٢٥/١١/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٤١٢
 و يع دستي، صنايراث فرهنگيت سازمان مي به طرفيدر خصوص خواسته شاک

 الذکر فوقس جمهور به خواسته ي رئيه انسانيت و سرمايريه مد و معاونت توسعيگردشگر
وست آن از جمله يل و مدارک پيع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و داليبا التفات به جم

ثارگران يس سازمان در امور اي مشاور رئ١٠/٩/١٣٩٢ـ ٥٢٨٩/٩٢٢١١ نامه شماره يکپ
باشد و   مصاحبه شاکي ميسازمان ميراث فرهنگي که حاکي از طي مراحل گزينش و

 يت که پاسخ و دفاع موثر و موجهين شکايطرف] يسو[ي از سريميح تقدي توجه به لوابا
 اعتبار  تأمينحه اعالم نموده است که عدميت ضمن اليو طرف اول شکااند  اوردهيبه عمل ن

د که باش ي ميمان نامه شاکيم و صدور پي از موانع تنظيکي يماني از استخدام پي ناشيمال
 ي حقوق شاکيتواند ناف ي نمي اعتبار مال تأميننکه عدمينظر به حقوق مکتسبه نامبرده و ا

 ت صادر و اعالميشود و حکم به ورود شکا  ميصيت وارد تشخين شکايباشد بنابرا
خ ابالغ ي روز از تار٢٠ ظرف يوان عدالت اداري قانون د٦٥ صادره وفق ماده يرأ. گردد مي

  .باشد  ميوانيدنظر دي در شعب تجديهدنظر خوايقابل تجد
دنظر ي تجد٨ مذکور، شعبه ي از رأيراث فرهنگي سازمان ميدنظر خواهيدر اثر تجد

 ير رأي با استدالل ز٣١/٣/١٣٩٤ ـ ٥٤١ به موجب دادنامه شماره يوان عدالت اداريد
  .کند  ميمذکور را نقض

قانون برنامه پنجم در  ٥٧ موضوع ماده يها اعالم نموده در آزمون استخداميمشارال
 يماني از استخدام پي مراحل مختلف قانوني و طي شرکت و پس از قبول١٣٩٢سال 

 صدور حکم به شرح دادخواست را نموده که منجر به صدور يند تقاضاينما ي ميخوددار
 قانون ٥٧ و ٥١ ـ ٢٩نکه بر اساس مواد ينظر به ا. ده استيدنظر خواسته گرديدادنامه تجد

ت خدمات يري قانون مد٥١ و ٢٤ و مواد ١٥/١٠/١٣٨٩مصوب ... جم توسعهبرنامه پن
 ممنوع بوده و يمانيا پي ي به صورت رسمي انسانيروي جذب ن١٣٨٦ مصوب يکشور

  ويط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عموميصرفاً با شرا
  و باي عمومي با نشر آگهيستخدامه آزمون ايگردد که در مانحن ف  ميزي اعتبار تجوتأمين

 مراحل مذکور انجام شده باشد مدارک مثبته بر اثبات آن وجود ندارد لذا با استناد به يط
 ضمن نقض ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٧١ماده 

 هيت شاکي حکم به رد شکا٢٥/١١/١٣٩٣ـ ١٤١٢دنظر خواسته به شماره يدادنامه تجد
  . استي صادره قطعيگردد رأ  ميصادر و اعالم

 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محمد نام آورده ارباب ٥٠ شعبه :ب
به طرفيت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت توسعه مديريت و 

ه موجب دادنامه شماره سرمايه انساني رئيس جمهور و به خواسته الزام به استخدام پيماني ب
  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٢٣/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٠٤٣١

 قانون ٥٧ و ٤٤نظر به اينکه شاکي در آزمون تبديل وضعيت استخدامي که طبق مواد 
برنامه پنجم توسعه برگزار شده شرکت کرده و قبول گرديده است و ساير مراحل قانوني نيز 

ا جايي که براي شاکي شماره استخدامي نيز مشخص شده است نياز هست طي شده است ت
که اقدامات انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي داراي صالحيت را صحيح تلقي کرده و 

و آنچه که از مفاد اسناد ارائه شده ) اصل صحت اقدامات دولت( آنها ترتيب اثر داده شود به
ي شاکي تکميل شده و تنها حکم کارگزيني وي صادر آيد، اين است که فرآيند استخدام برمي

باشد و بنابراين شکايت قابل  نشده است که اين امر هم بر خالف حقوق مکتسبه شاکي مي
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٦٥ و ١٠اجابت است و شعبه مستند به مواد 

ادره در بازه زماني بيست روز پس دارد، رأي ص اداري حکم به ورود شکايت را صادر و اعالم مي
  .از ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ١٠  شعبه٢٨/١١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٦٦٧رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . شده است تأييدناًي عيوان عدالت اداريدنظر ديتجد

ه داد٢ شعبـه :  ج وان عدالت اداري در رسيدگي ـب خواست آقاي اميرحسين شادنوش  دـي
ـايه  به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت توسعه مديريت و سرم
انساني رئيس جمهور و به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٢٣/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠٢٦٢

حه ي و الي با توجه به مدارک ابرازالذکر فوقت مطروحه به شرح يدر خصوص شکا
د خدمت ين سال به صورت قرارداد خري چندينکه شاکيت نظر به ايه طرف شکايدفاع

أت ي ه١/٣/١٣٧٨ ـ هـ١٧٢٩٦ت/٣٥٩١ شماره نامه تصويب ١اشتغال داشته و مطابق ماده 
 ـ ١٧٥٩٨ شماره نامه تصويبر اساس  که بي دولتيران آن دسته از دستگاههايوز
کنند و   و با رعـايت ضوابط از خدمات کارکنان خريد خدمت استفاده مي٢٣/٣/١٣٦٢
ت يت مقررات مربوط وضعياز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعاي خدمتشان نبه

 ريين مربوط وجود دارد تغي که در قوانيگرين مشابه ديا عناوي يماني آنها را به پياستخدام
ت از ي و رضاياز دستگاه به خدمت وي از نيه حاکيدهند از آنجا که ادامه خدمت مشارال

 حقوق مکتسب يه بوده و نافي ناظر به آتين و مقررات بعديباشد و قوان  ميعملکرد او
 شماره ي و رأيت خدمات کشوريري قانون مد٤٥ستند لذا مستنداً به بند ب ماده يشان نيا

الت و ي قانون تشک٥٦ و ١٠ و مواد يوان عدالت اداري ديعمومأت ي ه١٩/٨/١٣٨٧ ـ ٥٥٥
ل ي عنه به تبديت و الزام مشتکي حکم به ورود شکايوان عدالت اداري دين دادرسييآ

 صادره ظرف يرأ. دينما  مي صادر و اعالميماني به پي از قراردادي شاکيت استخداميوضع
  .باشد  ميوانيدنظر ديشعب تجد در يدنظر خواهيخ ابالغ قابل تجديست روز از تاريب

 ١٣  شعبه٢٧/٧/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٠٦٤٩رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . شده است تأييدناًي عيوان عدالت اداريدنظر ديتجد

ن يس و معاوني با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکين شعب د و رؤسا و مستشاران و دادرسايوان عدالت اداريد

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

   هيأت عموميرأي
 شعبه هشتم تجديدنظر ٣١/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠٥٤١الف ـ بين رأي شماره 

 شعبه پنجاهم ديوان ٢٣/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٠٤٣١ديوان عدالت اداري و رأي شماره 
 شعبه دهم ٢٨/١١/١٣٩٤ ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٦٦٧دالت اداري که به موجب رأي شماره ع

  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است، تعارض وجود دارد
 به کارگيري ١٣٨٦ مصوب سال قانون مديريت خدمات کشوري ٤٤ب ـ مطابق ماده 

مومي که به طور عمومي نشر آگهي افراد در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان ع
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  ٥٧در ماده . شود موکول شده است مي

 نيز مقرر شده است که جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا ١٣٨٩ مصوب سال ايران
شخيص پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با ت

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  معاونت برنامه
نظر به اينکه معاونت وقت توسعه مديريت و . رئيس جمهور موکول به آزمون عمومي است

سرمايه انساني رئيس جمهور در استخدام پيماني نيروي انساني مورد نياز به برگزاري آزمون 
 از طريق نشر آگهي عمومي اقدام نکرده و آزموني براي کارکنان قراردادي دستگاهها استخدامي

اند به جهت  هاي موضوع تعارض در اين آزمون شرکت کرده برگزار کرده است و شاکيان پرونده
، به کارگيري نيروهاي قراردادي بدون قانون مديريت خدمات کشوري ٣٢طبق ماده : اينکه اوالً

اساس جذب نيروي انساني از طـريق نشر آگهي عمومي صورت : است و ثانياًتعهد استخدامي 
ا قوانين فوق  قانون مديريت خدمات کشوري ٤١الذکر و ماده  نگرفته است، بنابراين ايـن شيوه ـب

در رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها در ورود به خدمت منطبق نيست و موجد حق 
با توجه به مراتب رأي شعبه هشتم تجديدنظر ديوان . شود مياستخدام پيماني براي اشـخاص ن
 که با اين استدالل به ٣١/٣/١٣٩٤ـ ٩٤٠٩٧٧٠٩٥٥٨٠٠٥٤١عدالت اداري به شماره دادنامه 

 و ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . رد شکايت صادر شده صحيح و موافق قانون تشخيص شد
 براي شعب ديوان عدالت اداري و دالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ع ٨٩ماده 

  .ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است
  زياري رحيم باقري ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي

  
  ٢٤/٢/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٢٢٥/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٩٥يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٢/٢/١٣٩٦

 درخصوص ١٣٩٥ الي ١٣٩٣ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر بوشهر در سالهاي «
 قانون تشكيالت و آيين ٩٢غيرمنقول در اجراي مقررات ماده اخذ عوارض از معامالت اموال 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .گردد ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
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  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
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 ي شهر بوشهر در سالهاي اسالمي ابطال مصوبات شورا:موضوع شکايت و خواسته

 مقررات يمنقول در اجرا غير در خصوص اخذ عوارض از معامالت اموال١٣٩٥ ي ال١٣٩٣
  ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيانون تشک ق٩٢ماده 

شوراي اسالمي شهر بوشهر رديف درآمدي اخذ عوارض از معامالت ـ ١ :گردش کار
 شهرداري بوشهر مصوب نموده و با ٩٥ الي ٩٣هاي سال  اموال غيرمنقول را در اليحه بودجه

 قانون تشکيالت، ٨٠ده در ماده صالح عنوان ش توجه به عدم اعتراض از طرف مراجع ذي
االجرا  ، الزم١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  .شده و شهرداري اقدام به اخذ عوارض بر معامالت اموال منقول از شهروندان کرده است
ه موجب شکايت نامه شماره ٢ ـان بازرسي کل کشور ـب  ٢٦/٧/١٣٩٥ ـ١٥٤٠٣٣ـ سازم

 ـ ٧٩٩ شماره ي موصوف مفاد آراي درآمـديفهايب ردياعالم کرده است که در تصو
وان ي ديأت عمومي ه٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦  و٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠، ٢/١١/١٣٩١

  .ت نشده استي رعايعدالت ادار
  :ن شرح استي بديوان عدالت اداري ديأت عمومي هيمتن آراـ ٣

  :يأت عمومي ه٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ شماره يرأ) الف
، ١٧/٢/١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ن که در ماده ينظر به ا«
ات ممنوع اعالم شده است و در قانون ي ماخذ محاسبه مالي عوارض بر درآمدهايبرقرار

 ي امالک و واگذاري نقل و انتقال قطعي برا٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايمال
 ٧ن ماده ين شده است، بنابراييات تعي بر امالک مالي و حقوقيقيحقوق اشخاص حق

ن عوارض بر معامله امالک مستغالت، يي شهر رشت در تعي اسالميمصوبه شورا
 قانون ٤٢و ماده  ١٩ ماده ١ص و به استناد بند ير قانون تشخي، مغايمستحدثات و سرقفل

  ».شود  مي حکم به ابطال آن صادريوان عدالت اداريد
  :يأت عمومي ه٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦ شماره يرأ) ب
، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠نظر به اين که در ماده «

برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در قانون 
 براي نقل و انتقال قطعي امالک و واگذاري ٥٢ و ٥٩مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 

 از ١٣ اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده حقوق
 مصوب ١٣٩٢تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه سال 

شوراي اسالمي شهر اروميه در تعيين عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و 
 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١د بند سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استنا

 حکم بر ابطال آن از ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 ».شود تاريخ تصويب صادر و اعالم مي

  :يأت عمومي ه٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ شماره يرأ) ج
، ١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب سال ي قانون مال٥٠ن که در ماده ينظر به ا«
ات ممنوع اعالم شده است و در قانون يماخذ محاسبه مال ي عوارض بر درآمدهايبرقرار

 ي امالک و واگذاري نقل و انتقال قطعي برا٥٢ و ٥٩م از جمله مواد ي مستقياتهايمال
 و ١ ين بندهاين شده است، بنابراييات تعي بر امالک مالي و حقوقيقيحقوق اشخاص حق

منقول از تعرفه عوارض سال  غيروان عوارض بر معامالت با عن٣٠ ماده ٧ فصل ٥ بخش ٢
ن عوارض بر معامله يي شهر همدان در تعي اسالمي همدان مصوب شوراي شهردار١٣٩٢

 و ١٢ ماده ١امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند 
، ١٣٩٢ مصوب سال يداروان عدالت اي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣مواد 

  ».شود  ميب صادر و اعالميخ تصويحکم به ابطال آن از تار
نکه ي بر ايه مشاوران خود مبني پس از مالحظه نظريوان عدالت اداريس ديرئـ ٤

 قانون ٩٢ر است، با اعمال ماده ي مغايأت عمومي مذکور هيت با آرايمصوبات مورد شکا
  .کند  مي در خصوص موضوع موافقتيداروان عدالت اي دين دادرسييالت و آيتشک

 مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢در اجراي ماده 
 از شوراي اسالمي شهر بوشهر خواسته شد نماينده خود را به جلسه هيأت ١٣٩٢سال 

  .عمومي معرفي کنند
ن يمعاونس و ي با حضور رئ١٢/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

نده يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
ت آراء به شرح ي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسيت تشکي شده از طرف شکايمعرف

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيز
  

   هيأت عموميرأي
 ١٣٩٢ مصوب سال  عدالت اداريقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢مطابق ماده 
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
 قانون ٨٣ه عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماد

نظر » .نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
 ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ و ٢٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠٦، ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ اينکه در آراء شماره به

مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور مبني بر دريافت عوارض بر معامالت 
ول به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر بوشهر در اموال غيرمنق

 عوارض بر معامالت غيرمنقول ١٣٩٥ الي ١٣٩٣تعرفه عوارض محلي و بهاء خدمات سالهاي 
وضع کرده است، بنابراين اين قسمتها از تعرفه عوارض سالهاي ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١ بند هيأت عمومي با استناد به
  .شوند  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٧/٣/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٣٣٩ت/٢٦١٠٩رهشما
 وزارت صنعت، معدن و تجارتيي ـ  و دارايمور اقتصادوزارت ا

 ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت نفت
   ٢٦/٢/١٣٩٦ مورخ ١١٧٣٤١٨ به پيشنهاد شماره ٣/٣/١٣٩٦هيأت وزيران در جلسه 

 کل ١٣٩٦ قانون بودجه سال) ٢٢(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره 
 کل کشور را به شرح ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) و( بند يينامه اجرانييکشور، آ

 :ب کردير تصويز
 

   کل کشور١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) و(نامه اجرايي بند آيين
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر اـ ١ماده
   سازمان برنامه و بودجه کشور:سازمان ـ الف
   کل کشوريدار خزانه:خزانه ـ ب
   کل کشور١٣٩٦ قانون بودجه سال :قانون ـ پ
  ، )درويا(ران يع اي صناي گسترش و نوسازيها سازمان:يا توسعهيهاسازمان ـ ت

  يميع پتروشي صنايو شرکت مل) درويميا(ران ي ايع معدني معادن و صنايتوسعه و نوساز
 ١٣٩٦  بدهي دولت مربوط به قبل از سال:ايهاي توسعهبات سازمانث ـ مطال

ع ي معادن و صنايو توسعه و نوساز) درويا(ران يع اي صناي گسترش و نوسازيها سازمانبه
 صنعت و معدن و يه بانک تخصصين سرمايبابت مشارکت در تأم) درويميا(ران ي ايمعدن

ن ي سهام مطابق قوانيهم آنها از واگذار بابت سيا توسعهيهان مطالبات سازمانيهمچن
 .رسدي ميد سازمان حسابرسيي شده به تأي حسابرسي ماليها صورتيمربوط که بر مبنا

 امور د سازمانييبا تأ(ات ي مطالبات دولت بابت مال:يا توسعهيها سازمانيبده ـ ج
 تابعه يها شرکت ويا توسعهيهااز سازمان) د خزانهييبا تأ(و سود سهام )  کشورياتيمال

 . استيا توسعهيهاسهام آنها متعلق به سازمان%) ٥٠(ش از پنجاه درصد ي که بيدولت
نامه، نيين آيب ايک ماه پس از تصوي موظفند ظرف يا توسعهيهاسازمانـ ٢ماده

 توسعه سوم و چهارم و يها برنامهي از دولت طيافتي و مبالغ دريگزارش مطالبات، بده
ه ي را تهيقانون اساس) ٤٤( اصل چهل و چهارم ي کليهااستي سيون اجراقان) ٢٩(ماده 
 .ندي سازمان ارسال نمايو برا

ن يب ايک ماه پس از تصوي موظف است ظرف يسازيسازمان خصوص ـ٣ماده
 يا توسعهيها تابعه و وابسته سازمانيها سهام شرکتي از مبالغ واگذارينامه گزارشنييآ

 اصل چهل و ي کليهااستيس يتوسعه سوم و چهارم و قانون اجرا يهامربوط به برنامه
 .ديه نمايه و به سازمان و خزانه اراي را ته١٣٩٥ان سال ي تا پايقانون اساس) ٤٤(چهارم 

ن ي استفاده از تهاتر موضوع اي برايا توسعهيهاک از سازمانيسهم هر  ـ٤ماده
) ١٠١٠٠٠ ـ ١٤ (ي ماليهايي داراف تملکيک سوم رقم مندرج در ردينامه معادل نييآ

ن يدر صورت عدم استفاده از ا. باشديم) اليارد ريلي م٤٠٠٠(قانون ) ٨(جدول شماره 
د سازمان، يي، با تأ١٣٩٦ان آذرماه سال ي تا پايا توسعهيهاک از سازمانيسهم توسط هر 

  . قابل مصرف استيا توسعهيهار سازمانيسهم آنها توسط سا
 موظف به مبادله يا توسعهيهانامه سازماننيين آي اي اجرايستادر را  ـ٥ماده

  .باشنديموافقتنامه با سازمان م
، مطالبات )٥(خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده   ـ٦ماده

تهاتر و ) يا توسعهيها سازماني تقاضايبر مبنا( آنها ي را با بدهيا توسعهيهاسازمان
  .ديمااعمال حساب ن

 شده و در ي تلقينامه به منزله وصولنيين آيمنابع تهاتر شده براساس ا ـ٧ماده
) ٥(ه موضوع جدول شماره ي مورد تسويو منابع عموم) ١٦٠١٧٢ (يف درآمديعملکرد رد
 .شودين و اعمال حساب ميقانون تأم

  .زامي استضوابط اجرايي قانون، ال) ٣٦(نامه، اجراي ماده  در اجراي اين آيين ـ٨ماده
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