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

۲۰۰

ـ ۵۳۶هاي رأي شماره   نكات قابل توجه در رسيدگي١ابطال بند:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۳۵ 
ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠مالياتي موضوع بخشنامه شماره   سازمان امور مالياتي كشور مبني سود تفاوت ٢٢/٦/١٣٩٣ 

  تسعير ارز حاصل صادرات، معاف از ماليات است
  ٢  سازمان امور مالياتي كشور  ۷/۶/۱۳۹۶

  آن قسمت از مفاد آگهي استخدامي سازمان مديريت:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۳۸رأي شماره 
   ١٣٩٤وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پيماني سال ريزي  كشور ابالغي به   و برنامه

ـ ١٣٥٣٢به شماره مجوز   درصدي ٥ كه ناظر به اولويت دادن رزمندگان بر ساير مشمولين سهميه ٧/٢/١٣٩٤ 
  شود استخدامي است به لحاظ مغاير با قانون ابطال مي

  ۴  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه  ۷/۶/۱۳۹۶

ـ ٤٨٦٤١ت /١٩٢٩٠٩نامه شماره  تصويب:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۳۹رأي شماره   ٣/١٠/١٣٩١ه
ـ ٤٨٦٤١ت/٢١٧٨٥٥هيأت وزيران و اصالحيه شماره   آن مبني بر تجويز پرداخت پاداش پايان خدمت ١/١١/١٣٩١ه

  شود ايرت با قانون ابطال مياند به لحاظ مغ  سي سال خدمت نسبت به كساني كه مجدداً به كارگيري شدهمازاد بر
  ٥  هيأت وزيران  ۷/۶/۱۳۹۶

  »با دستگاههاي اجرايي«ابطال كلمات :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۴۲رأي شماره 
  نامه اجرايي قانون اصالح قانون معادن مصوب وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن  آيين٩٦ از ماده 
ـ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤ به شماره     به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب١١/٤/١٣٩٢ 

  ٧  هيأت وزيران  ۷/۶/۱۳۹۶

رض محلي  تعرفه عوا٢٠ و ماده ١٩ابطال قسمتي از ماده :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۴۳رأي شماره 
   قانون تشكيالت٩٢ماده  از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ١٣٩٥گان در سال ومصوب شوراي اسالمي شهر گ

  ١٣٩٢ و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  ٨  گانوشوراي اسالمي شهر گ  ۷/۶/۱۳۹۶

   ٢٦/٩/١٣٩٢ابطال مصوبه مورخ :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۴۵رأي شماره 
  ۱۰  علوم، تحقيقات و فناوريوزارت   ۷/۶/۱۳۹۶  كارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج كشور

   دستورالعمل٥ و ٣ و ٢بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۴۶ره رأي شما
ـ ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ شماره     را مبناي برخورداري١/٩/١٣٦٩ مصوب وزير آموزش و پرورش كه تاريخ ١٦/١١/١٣٦٩ 

  ايرت با قانون و قبل آن تعيين كرده است به لحاظ مغ١٣٦٩آموزان معلمان ورودي سالهاي   از حقوق كارآموزي دانش
  شود  و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي

  ١١  وزارت آموزش و پرورش  ۷/۶/۱۳۹۶

  ١٣  شوراي اقتصاد  ۱۴/۶/۱۳۹۶   شوراي اقتصاد٣/٤/١٣٩١ـ٦٢٢٠١٠/٣٨٢٦٥ابطال مصوبه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۶۱رأي شماره 
   ٢٨ دستورالعمل شماره ٥ابطال بند : وان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي دي۵۶۲رأي شماره 

  ١٣  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ۱۴/۶/۱۳۹۶  معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ـ /٦٠٩٥/٢ابطال مصوبات شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۶۳رأي شماره     ١٨/١٢/١٣٨٤ش 
ـ /٣١٦٨/٣و    ١٥  شوراي اسالمي شهر مشهد  ۱۴/۶/۱۳۹۶  كاربري عوارض كسب و پيشه و عوارض تغييرخصوص اخذ شوراي اسالمي شهر مشهد در٢٩/٦/١٣٨٦ش 

 مصوبه ٦جدول تعرفه شماره ) د(و ) ج(ـ ابطال بندهاي ١:   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۶۴رأي شماره 
ين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اراضي و امالكي كه در كميسيون شوراي اسالمي شهر محالت در تعي

خصوص تعيين عوارض  در٢/١١/١٣٨٧ـ١٥ـ ابطال تعرفه شماره ٢. كند  كاربري آنها به مسكوني و تجاري تغيير مي٥ماده
   ٥/٣/١٣٨٨ـ ١حي شماره سازي و بند الف تعرفه اصال تفكيك ارزش افزوده ناشي از تفكيك عرصه و بهاي خدمات آماده

  سازي معابري كه در اثر تفكيك اراضي و امالك اشخاص ايجاد شده در تعيين وصول بهاي خدمات آماده

  ١٨  اسالمي شهر محالتشوراي   ۱۴/۶/۱۳۹۶

   ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ٤٥ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۶۷رأي شماره 
  ٢١  شوراي اسالمي شهر كرمانشاه  ۱۴/۶/۱۳۹۶  هاي مخابراتي خذ عوارض از دكلها و آنتنشوراي اسالمي شهر كرمانشاه در خصوص ا

   ١٣٩٤ابطال تعرفه عوارض محلي سال :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۵۶۸رأي شماره 
  ۲۲   آبادانشوراي اسالمي شهر  ۱۴/۶/۱۳۹۶  شوراي اسالمي شهر آبادان در خصوص تعيين بهاي خدمات شهري مراكز صنعتي
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  ١/٧/١٣٩٦                                                                ١٠٤١ ، ٩٤/٨١٨/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ٥٣٥ ـ ٥٣٦يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦ مورخ

 ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠ نكات قابل توجه در رسيدگي مالياتي موضوع بخشنامه شماره ١ابطال بند «
 سازمان امور مالياتي كشور مبني سود تفاوت تسعير ارز حاصل صادرات، ٢٢/٦/١٣٩٣

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .معاف از ماليات است
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
 ٥٣٥ ـ ٥٣٦: شماره دادنامه             ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  ٩٤/١٠٤١ ـ ٩٤/٨١٨: کالسه پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
دمسعود  محمي آقاـ٢ش يعت و صنعت ستايآوران طب  شرکت فنـ١ :شاكيان
  يمرادزاده فهرج

 ياتي ماليدگي نکات قابل توجه در رس١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   کشورياتي سازمان امور مال٢٢/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠موضوع بخشنامه شماره 

 ابطال ي به موجب دادخواستي محمدمسعود مرادزاده فهرجيآقا)  الف:کار گردش
 ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠ موضوع بخشنامه شماره ياتي ماليدگي نکات قابل توجه در رس١بند 
ن خواسته اعالم يي کشور را خواستار شده و در جهت تبياتي سازمان امور مال٢٢/٦/١٣٩٣

  :کرده است که
 درآمد حاصل از صادرات کاالهاي کشاورزي% ١٠٠احتراماً همان گونه که مستحضريد «

 رئيس سازمان متأسفانه. باشد ت مي قانون مالياتهاي مستقيم معاف از ماليا١٤١طبق ماده 
امور مالياتي کشور طي بخشنامه مذکور و به بهانه تسعير نرخ ارز صادرکنندگان کاالهاي 
کشاورزي را مشمول ماليات قرار داده است و در حالي که صادرکنندگان در چند سال اخير 

 و اند داشته به کشور ني امکان ورود ارز را از طريق سيستم بانکيالملل بينبه دليل تحريمهاي 
با هزاران مشکل و از طريق صرافي يا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل 

از آنجا که سازمان . اند داده مي و بعضاً همان دالر يا درهم را تحويل فروشنده کاال اند کرده مي
ارد و به هر امور مالياتي کشور با ارسال اين بخشنامه به نوعي قصد دور زدن قانون را د

اي قصد اخذ ماليات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرماييد بند  بهانه
مذکور از اين بخشنامه خالف بين قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند براي کشور 

 رساند ميهمچنين به اطالع آن مقام . ارزآوري کنند و توليد کشور روز به روز بيشتر گردد
زمان امور مالياتي با استناد به همين بخشنامه کليه صادرات يک شخص يا شرکت را سا

د و مالياتهاي چند کن ميس استفاده ألرا د و از شيوه عليکن ميخريد و فروش داخلي قلمداد 
 ».ن نموده استميليارد توماني براي صادرکنندگان تعيي

 امور مالياتي کشور به موجبدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان 
  :ح داده است کهي توض١٢/١٠/١٣٩٤ ـ د/٣٦٦٨٢/٢١٢حه شماره يال

  ني دربيجناب آقا«
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد

  کميسالم عل
ير ارز سع مالياتي راجع به سود حاصل از تو ادارات امور مؤديان از آنجا که اختالف بين

شوراي عالي مالياتي به  ت گذشته نيز وجود داشته، هيأت عموميمربوط به صادرات در سنوا
الياتهاي مستقيم  قانون م١٤٨ ماده ٢٤موضوع ورود پيدا کرده و بيان داشته چون طبق بند 

ير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري پذيرفته است بالطبع درآمد سعزيان حاصل از ت
صيل آن بايد به عنوان يکي از اقالم درآمد در حاصل از تسعير ارز نيز صرف نظر از منشاء تح

شوراي عالي مالياتي  بنابراين رأي هيأت عمومي. احتساب درآمد مشمول ماليات منظور گردد
 که در اين خصوص صادر شده است، تاکنون براي ١٤/٥/١٣٧٥ـ٥٣٥٩/٤/٣٠به شماره 

جع اداري مربوط در موارد ادارات امور مالياتي الزم براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مرا
 تقاضاي رسيدگي و رد الذکر فوقلذا با توجه به مراتب . باشد االتباع است مي مشابه الزم

  ». را داردشکايت شاکي
 آوران طبيعت و صنعت ستايش به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شرکت فن) ب
تار شده و در  کشور را خواسياتي سازمان امور مال٢٢/٦/١٣٩٣  ـ٥٢٤/٩٣/٢٠٠شماره 
 :ن خواسته اعالم کرده است کهييجهت تب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  :تيبا سالم و عرض تح

عت و صنعت يرعامل شرکت فن آوران طبي مدينجانب فرزاد نجفيله اين وسيبد
ر ارز به شماره ين تسعييت خود را نسبت به بخشنامه تعيش مراتب اعتراض و شکايستا

م نماي ميل معروض داشته و از آن مقام استدعا ي به شرح ذ٢٣/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠
ن شرکت و يع حقوق ايي با ابطال بخشنامه مزبور از تضيأت عموميبا ارجاع پرونده به ه

  . گردديري مشابه جلوگيشرکتها
  شرح دادخواست

آوران طبيعت و صنعت ستايش يک شرکت دانشگاهي است که متعلق  ـ شرکت فن١
أت علمي پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي به اعضاي هي

آوري دانشگاه  هاي مرکز رشد واحدهاي فن نامه باشد که در چهارچوب اساسنامه و آيين مي
و فعاليتهاي مربوط به شرکت را به امر توليد و توزيع گياهان دارويي اختصاص داده است زمينه 

توليد و توزيع گياهان دارويي تمرکز خود را به امر صادرات گياهان از ابتدا با ورود به فرآيند 
در اين رهگذر در سالهاي سخت و . به کشورهاي اروپايي اهتمام داشته است خصوصاً دارويي

دشوار تحريمهاي اقتصادي با تأسي به فرامين رهبري در راستاي ايجاد شرکتهاي دانش 
انع و محدوديتهاي مربوط به تحريمهاي ظالمانه به بنيان و رويکرد به اقتصاد مقاومتي با مو

توزيع گياهان دارويي با  حول قوه الهي به بقاي خود ادامه داده است و در فرآيند توليد و
آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و  هاي سرسام آموزش کشاورزان و صرف هزينه

کشورهاي اروپايي شود را با همه مديريت توليد گياهان دارويي را که منجر به امر صادرات به 
  .مرارتهاي مربوط به آن به انجام رسانده است

 ي دانشگاهيش شرکتيعت و صنعت ستايآوران طب نکه شرکت فنيکن به رغم ايلـ ٢
نمايد که بر اساس ماده  و جزء شرکتهاي صادراتي است که توليد و محصول خود را صادر مي

اما سازمان امور . باشند ز پرداخت ماليات معاف مي قانون مالياتهاي مستقيم صددرصد ا١٤١
مالياتي کشور برخالف نص صريح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعيين نرخ تسعير ارز 

 را مشمول ٨١٠/٠٣٤/٩٢٧/٣ اين شرکت مبلغ ١٣٩١درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي سال 
 از محل ١٣٩١کت در سال ماليات قرار داده در صورتي که تمامي درآمد ماخوذه اين شر

صادرات غير نفتي و کاالهاي کشاورزي بوده و متعاقباً هيأت حل اختالف مالياتي به شرح 
 .اند الذکر اقدام به صدور رأي غير قانوني نموده موضوع رأي فوق

ش ين رهبر انقالب در خصوص توجه به افزايقابل ذکر است به رغم صدر فرام
 يق شرکتهاي تشوي الزم برايجاد ساز و کارهايسبت به اه آن ني و توصير نفتيصادرات غ

ن نوع شرکتها به يت مطلق از اير به حماي دو سال اخيات معظم له طتأکيد و يدانشگاه
کرد به ي رويگر کشورها در راستاي کشور به اقتصاد دي وابستگيها منظور گسست حلقه

ن يمطرح بوده است و در ا ها رسانهگر ي و دي که همواره در رسانه ملياقتصاد مقاومت
 يکارها  خدمتگذار از ساز وي و دولتهاي رهبريها  به دغدغهي با تأسبايست ميط يشرا
 استفاده ي صادراتيد و صادرات شرکتهاي کارآمد در راه برداشتن موانع توليي و اجرايقانون
 يکتها شري را براياتيت مالي که معافيني با دور زدن قوانياتيسازمان امور مال. نمود

ن ير ارز عرصه را به اين نرخ تسعيي نموده است به استناد بخشنامه تعبيني پيش يصادرات
  .ت دارند تنگ نموده استي مشابه که در امر صادرات فعاليشرکت و شرکتها

 قانون ١٤١ح ماده ين شرکت به موجب نص صرينکه اي قابل ذکر است با وجود اـ٣
 به استناد ياتيد، سازمان امور مالباش ميات يلم صددرصد معاف از ماي مستقياتهايمال

ن ي ايات بر درآمدهاير ارز برخالف قانون مبادرت به شمول مالين نرخ تسعييبخشنامه تع
کن با توجه به ي بودن بخشنامه لير قانوني نموده است که بـه رغم غ١٣٩١شرکت در سال 

 که درآمد حاصل از ٢٢/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠ب بخشنامه مورد استناد به شماره يتصو
ات قرار داده با توجه به ير ارز مشمول ماليدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعيصادرات تول

ب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به يخ تصويتار
 است نموده ١٣٩١مبادرت به تسري مفاد بخشنامه غيرقانوني به دو سال قبل يعني سال واقع 
، خالف قاعده و قانون بوده )نياصل عطف به ماسبق نشدن قوان(ن اقدام بر اساس يکه ا

أت حل ي هي صدور رأي که متعاقباً مبناياتيز رفتار سازمان امور مالين لحاظ نياست و از ا
 .دباش مي قرار گرفته، خالف قانون ياتياختالف مال

 شرکت صرف انجام امور يتهاي نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالـ٤
د واضح است که باش مي يياهان دارويع و صادرات گيد، توزينه تولي در زميکشاورز
نکه شرکت در يلذا تصور ا. د شده استي تولهاي هزينه شرکت صرف ي ارزيدرآمدها

 کامالً يد امريد و فروش ارز نمايت خود را متوجه خريم تمرکز فعالي تحريط سالهايشرا
 ي استدالل و استنتاج صدور رأيز مبناين خصوص نيد و لذا در اباش ميبعد د و ايبع
  .دباش مي ي و قانوني فاقد وجاهت منطقياتيأت حل اختالف مالي هياتيمال

أت  ـ همچنين در خاتمه ضمن تأکيد بر غيرقانوني بودن بخشنامه مورد استناد هي٥
اين شرکت از پرداخت ماليات بر اختالف مالياتي و توجه آن مقام بر معافيت صددرصد  حل

رساند به رغم غيرقانوني بودن   قانون مالياتهاي مستقيم به عرض مي١٤١درآمد به استناد ماده 
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بخشنامه تسعير نرخ ارز مورد بحث، کارشناس ماليات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ 
به طور صحيح انجام نشده ارز درآمدهاي اين شرکت دچار اشتباه شده است و مباني محاسبه 

است که با توجه به زمان صدور کاال و قيمت ارز در تاريخ مذکور ميزان درآمدهاي حاصل از 
مابه التفاوت ارز بسيار کمتر بوده است که متأسفانه در اين خصوص نيز بر مبناي اعمال 

 .اف شده و محاسبه دقيق انجام نشده استحشنامه غير قانوني به اين شرکت اجبخ
د ييد مقرر فرمانماي ميت به مطالب معنون از آن مقام استدعا ي در خاتمه با عناـ٦

أت ي صادره از هير ارز و نقص رأين نرخ تسعيينسبت به ابطال بخشنامه خالف قانون تع
 ».يد اقدام الزم به عمل آياتيحل اختالف مال

 موجب  کشور بهدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي
  :ح داده است کهي توض٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٤٥٢٩٥/٢١٢حه شماره يال

  ني دربيجناب آقا«
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد

  کميسالم عل
 موضوع ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٠٣ به شماره ٩٤/١٠٤١احتراماً، درباره پرونده کالسه 

استه ابطال دستورالعمل شماره به خو» آوران طبيعت و صنعت ستايش شرکت فن« شکايت 
  :دارد  سازمان امور مالياتي کشور به شرح زير معروض مي٢٢/٦/١٣٩١ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠

 که از يت مشابهيشتر درباره شکاي و اصناف پي، مالي اقتصاديأت تخصصيه) الف
 را ٢٤/١١/١٣٩٤ ـ٣٧٣به عمل آمده بود، دادنامه شماره » مان الريشرکت س«ل ي وکيسو
اد شده، يار نبودن دستورالعمل ي و خالف قانون و خارج از اختيت شاکيرد شکا بر يمبن

نحو مقرر در اد شده به ي ين در صورت عدم اعتراض نسبت به رأيصادر نموده است، بنابرا
، موضوع »يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک«) ٨٤(ماده ) ب(بند 
مشمول ) شيعت و صنعت ستاي آوران طبشرکت فن (ي کنونيت و خواسته شاکيشکا

 توان مي يه شاکييت شکواين حال درباره ماهيبا ا. گيرد مياد شده، قرار يقانون ) ٨٥(ماده 
  .ر را مورد توجه قرار داديموارد ز
ت يند فارغ از نوع فعالباش مي ي دفاتر قانوني که مکلف به نگهدارياتيمال مؤديان )ب

م ير و تنظيه و تحري را در رابطه با تهياتي  و مقررات مالني آنها مکلف اند قوانياقتصاد
 ي براياتيت در موارد مراجعه ادارات امور مالي خود رعايدفاتر و اسناد و مدارک مال

 .نديم نمايص درآمد، آنها را ارائه و تسليا تشخي به اظهارنامه يدگيرس
 با ٣/١٢/١٣٦٦صوب م مي مستقياتهايقانون مال) ٩٥(ماده ) الف(ه بند ين پايبر هم

 هاي بعدي درباره تکليف کليه صاحبان مشاغل مشمول مقررات اين بند به صراحت اصالحيه
  :مقرر داشته است

 خود در ي شغليتهاين قانون مکلف به ثبت فعالي که به موجب ايصاحبان مشاغل«
ط را با د دفاتر و اسناد و مدارک مربويدفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و با

  ». کنندي نگاهداريرفته شده حسابداري پذين و استانداردهايت اصول و موازيرعا
در  مؤدي در مورد انجام همين تکليف و لزوم رعايت استانداردهاي حسابداري توسط

 مقرر گرديده ٢٧/١١/١٣٨٠قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب ) ٩٥(ماده ) ٢(تبصره 
به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقايع مالي و نامه مربوط  آيين«: است که

چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين 
و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي کشور و با کسب نظر از 

  ».زير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيدجامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب و
اند مقررات خاص قوانين مالياتي را  مالياتي مکلف مؤديان با توجه به آنچه گفته آمد،

در پرونده . درباره صورتهاي مالي و از جمله تسعير نرخ ارز در سال مالي و مالياتي رعايت نمايند
شرکت فن آوران طبيعت و صنعت  «حاضر نيز، ادارات امور مالياتي بابت گزارشهاي مالي

  .ندمکلف بودند تا قوانين و مقررات مالياتي را به عنوان يک قانون خاص به اجرا درآور» ستايش
ران و در قواعد مربوط ي اياتياد شده، از آنجا که در حقوق ماليبا توجه به مطالب ) ج

» لياتهاي مستقيمقانون ما«) ١٥٥(و ) ١١٠(به مالياتهاي مستقيم، به استناد مواد 
ن رو  حاکم مي» اصل کلي ساالنگي« و اصالحات بعدي آن، ٣/١٢/١٣٦٦ مصوب باشد، از اـي

ي در ادارات امـور مالياتي بابت شناسايي، تشخيص و تعيين درآمـد  چگونگي اقـدام قانوـن
 .باشد به صورت ساالنه مي مؤديان مشمول ماليات

 به اظهارنامه يدگيبا رس مؤديان اتين درآمد مشمول مالييص و تعي، تشخييشناسا
حداکثر تا چهار ماه پس  مؤدي د که توسطباش ميان ي، ترازنامه و حساب سود و زياتيمال

ت دار ارائه ي صالحياتيک ساله به ادارات امور ماليک دوره ي ي و براياتيان سال مالياز پا
 ٩٥ تا ٩٣، وفق مواد ياتين و مقررات ماليدگاه قوانين امر از ديوه انجام ايش. دشو مي

 يدگيق رسي دفاتر از طريو در مورد اشخاص مکلف به نگهدار» مي مستقياتهايقانون مال«
ش يقانون پ) ١٠٦( همچنان که فراز نخست ماده گيرد ميصورت  مؤدي يبه دفاتر قانون

ت ماده يم، رعاي مستقياتهايقانون مال) ١٠٦(ر ماده يو بخش اخ) ٩٧(برابر منطوق ماده 
 سازمان امور ي شاکين برخالف ادعايد، بنابراين قانون به انجام خواهد رسيهم) ٩٨(

 با يدگيات مکلف به رسين درآمد مشمول مالييص و تعي کشور، به منظور تشخياتيمال

 نموده است و ي حسابداري و اصول و استانداردهاياتين و مقررات ماليت قوانيرعا
 اشخاص ي ماليت ارائه صورتهاي را صادره ممنوعيتاياد شده ادارات امور ماليدستورالعمل 

  .دشو ميگر سازمانها هستند، مستفاد نيملزم به ارائه آن به د
همچنان که در دستورالعمل موضوع شکايت، تسعير ارز در صورتهاي مالياتي با رعايت 

حسابداري، مصوب سازمان حسابرسي و به منظور  ايجاد وحدت رويه ) ١٦(استاندارد شماره 
  .در ادارات امور مالياتي مورد حکم قرار گرفته است

 مصوب سازمان يحسابدار) ١٦(استاندارد شماره ) ٧(اد شده بند يافزون بر موارد ) د
حسابرسي، تسعير را فرآيندي دانسته که از طريق آن، اطالعات مالي مبتني بر ارز، بر حسب 

حسابداري که ) ١٦(تاندارد شماره اس) ٢٣(به موجب بند . شود واحد پول گزارشگري بيان مي
 توسط سازمان حسابرسي اصالح شده است ١٣٩٢ تجديدنظر و در سال ١٣٩١در سال 

اند تا در پايان هر دوره گزارشگري اقالم ارزي خود  فعالين اقتصادي مالي و پولي مکلف شده
 :را به شرح زير تسعير کنند

 .ر شوديخ ترازنامه تسعيد به نرخ ارز در تاري، باي ارزي اقالم پول ـالف«
د به نرخ ي شده است باگيري اندازه ي تمام شده ارزي که به بهاير پولي اقالم غ ـب

  .ر شوديخ معامله تسعيارز در تار
 گيري شده است بايد به نرخ ج ـ اقالم غير پولي که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه

  ».ر شودين ارزش منصفانه تسعييخ تعيارز در تار
بخش کليات دستورالعمل موضوع شکايت نيز که با توجه به استاندارد ياد شده ) ٢(ند ب

صرفاً اقالم پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود چيزي خارج : مقرر داشته
از اصول و استانداردهاي حسابداري را مقرر نداشته است در تبيين اتخاذ يک روش يکنواخت 

قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر لزوم رعايت اصول ) ١٤٨(ماده ) ٢٤( در بند به حکم مقرر
  .متداول حسابداري اشاره گرديده است

 دانند که ي بهتر ميأت تخصصي آن هيز اعضاي نيه شاکييشکوا) ٥( درباره بند  ـهـ
 حل يأتهايد در هي باياتيدر مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مال مؤدي ي به ادعايدگيرس

و پس از صدور » مي مستقياتهايقانون مال « ٢٤٤ تا ٢٤٢، ١٧٠ برابر مواد ياتياختالف مال
د، نه باش مي يوان عدالت اداريت شعب دي، در صالحياتي مالي مراجع اداري قطعيآرا
  .يوان عدالت اداري ديأت تخصصيا هي و يأت عموميه

 )١٤٨(ماده ) ٢٤(عمل صادره وفق بند االشعار، نظر به اينکه دستورال با توجه به مطالب فوق
حسابداري مصوب سازمان حسابرسي ) ١٦( مالياتهاي مستقيم و استاندارد شماره قانون

) ٢١٩(صادر شده و در محدوده صالحيت قانوني سازمان امور مالياتي کشور و ماده 
ه نامه شمار تصويب) ٩( و ماده ٢٧/١١/١٣٨٠اصالحي مصوب »  مالياتهاي مستقيمقانون«

موضوع تشکيالت سازمان امور مالياتي « هيأت وزيران، ١٠/٦/١٣٨٠هـ ـ٢٣٩١٣ت/٢٧١٣٣
قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) الف(نامه اجرايـي بند  کشور و آيين

صادر گرديده و هيچ گونه مغايرت با قانون يا خروج از اختيارات » جمهوري اسالمي ايران
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت « ) ٨٤(، با استناد به ماده صورت نگرفته است

 ».نمايد  رسيدگي و رد شکايت شاکي را درخواست مي١٣٩٢مصوب » اداري
  :ر استيت به قرار زيمتن بخشنامه مورد شکا

  
  امور مالياتي شهر و استان تهران ذينفعان/   مخاطبين

 ....اداره کل امور مالياتي استان 

 تسعير ارز ضوعمو

دياني که داراي معامالت ؤاالت و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعير ارز در ارتباط با مؤبا توجه به س
باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگيهاي مالياتي، مقرر  ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي

 .دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرار گيرد مي

  
 :ياتي ماليدگيوجه در رسنکات قابل ت

ات خواهد يل آن مشمول مالير ارز صرف نظر از منشاء تحصي سود حاصل از تسعـ١
 که به لحاظ ييت درآمدهاي بر معافيليت حاصل از صادرات دليبه طور مثال معاف( بود 

ان ي است زيهيبد). ، نخواهد بودآيد ميا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست ي ينگهدار
  ».يت مقررات قابل قبول خواهد بودز به شرط رعايز حاصل از صادرات نر اريتسع

 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٤ ماده يدر اجرا
 ارجاع يوان عدالت اداري و اصناف دي، مالي اقتصاديأت تخصصي، پرونده به ه١٣٩٢

 ٥ و ٤، ٣ ي، بندها١٠/٦/١٣٩٥ـ٩٩أت مذکور به موجب دادنامه شماره يد و هشو مي
ت ي به رد شکايص نداد و رأي را قابل ابطال تشخ٢٢/٦/١٣٩٣ ـ ٥٢٤/٩٣/٢٠٠بخشنامه 
ا ده نفر ي و يوان عدالت اداريس دي رئي مذکور به علت عدم اعتراض از سويرأ. صادر کرد
  . افته استيت ي قطعيوان عدالت ادارياز قضات د

  »                                . قرار گرفتيأت عمومي در دستور کار هذکرال فوق از بخشنامه ١ به بند يدگيرس«
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ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ 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 استيصدور رأر به يت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
 

  رأي هيأت عمومي
 قانون مالياتهاي مستقيم، صددرصد درآمد حاصل از ١٤١ماده ) الف(بر مبناي بند 

شامل محصوالت (صادرات محصوالت تمام شده کاالي صنعتي و محصوالت بخش کشاورزي 
اه درصد درآمد و صنايع تبديلي و تکميل آن و پنج) زراعي، باغي، دام و طيور، جنگل و مرتع

حاصل از صادرات ساير کاالهايي که به منظور دست يافتن به اهداف صادرات کاالهاي غيرنفتي 
 ١٠٤ماده ) ب(شوند از شمول ماليات معاف هستند و به موجب بند  به خارج از کشور صادر مي

ض از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، اخذ هرگونه ماليات و عوار
 ٣٦صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 

ماده ) ب( و بند ١/٢/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  قانون رفع موانع توليد رقابت
 سود تفاوت نرخ تسعير ١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوب   قانون احکام دائمي برنامه٤٥

 قوانين ياد شده  ٤٥ و ٣٦ل صادرات از هرگونه ماليات معاف است، بنابراين احکام مواد ارز حاص
 نکات قابل توجه در رسيدگي ١نظر به اينکه سازمان امور مالياتي در بند . مويد اين معني است

مالياتي دستورالعمل مورد شکايت، سود حاصل از تسعير ارز با منشاء صادرات را مشمول ماليات 
داده است اين حکم خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن تشخيص داده قرار 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شد و به استناد بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  ياظم بهراممحمدکي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                             ٩٥/٨٤/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٣٨ يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

ريزي  كشور ابالغي  آن قسمت از مفاد آگهي استخدامي سازمان مديريت و برنامه«
 به شماره ١٣٩٤به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پيماني سال 

 كه ناظر به اولويت دادن رزمندگان بر ساير مشمولين سهميه ٧/٢/١٣٩٤ ـ ١٣٥٣٢مجوز 
جهت درج در روزنامه » .شود ستخدامي است به لحاظ مغاير با قانون ابطال مي درصدي ا٥

  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٥/٨٤: کالسه پرونده       ٥٣٨: شماره دادنامه          ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي غالمرضا صارمي آقا:شاكي

 ابطال قسمتهايي از مواد دستورالعمل سازمان مديريت :موضوع شکايت و خواسته
ريزي کشور ابالغي به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پيماني  و برنامه

  ٧/٢/١٣٩٤ـ١٣٥٣٢ به شماره مجوز ١٣٩٤سال 
 از مواد يي ابطال قسمتهايليحه تکميبه موجب دادخواست و ال ي شاک:کار گردش

 ريزي کشور ابالغي به وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه
 را ٧/٢/١٣٩٤ ـ ١٣٥٣٢ به شماره مجوز ١٣٩٤ سال يمانيدر خصوص آزمون استخدام پ

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب
 آموزش رساند که بعضي از مواد دستورالعمل سازمان مديريت به حتراماً، به استحضار ميا«

و قانون مديريت ) ٢٨ و ٢٠، ١٩، ٣اصل (الذکر برخالف قانون اساسي  و پرورش در آزمون فوق
قانون برنامه پنجم توسعه ) ٢١ ماده ٣تبصره (قانون جامع ايثارگران ) ٤٥ و ٤٤، ٤٢، ٤١مواد (
 مجلس، در ٢٢/٢/١٣٧٢و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ) ٦٠ و ٤٥ماده  ٢تبصره (

توضيح مشروح مطالب در اليحه . باشد بعضي از موارد خارج از حدود اختيارات سازمان مي
  :گردد که متن آن به قرار زير است  صفحه تقديم حضور مي٤پيوستي در 

حوزه علميه، که ) رشناسي ارشدکا (٣اينجانب غالمرضا صارمي طلبه در مقطع سطح 
 الذکر ريزي در خصوص آزمون فوق بعد از مطالعه اطالعيه و دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه

قانون مديريت خدمات (چند مورد از مواد آن را برخالف قانون اساسي و قوانين مجلس 
و در بعضي از ) عهرساني به ايثارگران، قانون برنامه پنجم توس کشوري، قانون جامع خدمات

که بررسي و ابطال آن را بر . باشد موارد خارج از حدود اختيارات سازمان، به نظر اينجانب مي
 ١٣ و ١٢ قانون اساسي در مواردي که مورد اشکال است با استناد به مواد ١٧٠اساس اصل 

. باشم  ميقانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را، از آن مقام قضايي خواستار
  .دارم که تفصيل مطالب را ذيال به حضور تقديم مي

الذکر  فوقآزمون   درريزي برنامهت و يريه سازمان مدي و اطالعدستورالعملبراساس 
  :دباش مير يکه به شرح ز

 هاي قانوني شخص رزمنده از شرط کسب  بخش امتيازات و سهميه٣ بند ١ـ در تذکر ١
  .داند آموزشي وزارت آموزش و پرورش معاف ميحد نصاب الزم در آزمون  مشاغل 

 ابالغي سازمان به وزارت آموزش و پرورش شخص رزمنده از شرط دستورالعملـ در ٢
  .داند نيز معاف مي) در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر(حداکثر سن 

هاي قانوني شخص رزمنده را بر ساير مشمولين   بخش سهميه٣ـ در ادامه بند ٣
داند و ساير مشمولين را در اولويت بعدي   درصدي استخدامي داراي اولويت مي٥سهميه 

 درصد ٨٠قرار مي دهد که بايد در بين خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل 
  .امتياز آخرين نفر قبولي در رشته محل جغرافيايي

  :اشکاالت وارده عبارتند از
 يثارگران براي به ايرسان  جامع خدمات قانون٢١ ماده ٣ با استناد به تبصره ـ١
 کسب يقات و فناوريلوم، تحقرورش و وزارت عان استخدام در ادارات آموزش و پيمتقاض

 که در دستورالعمل ي، در حالداند مي ي را الزامين نفر قبوليرياز آخ درصد امت٨٠حداقل 
 رزمنده را بدون شخص) ي قانونهاي سهميهازات و ي امت٣ بند ١در تذکر (ت يريسازمان مد

برخالف  (هيچ مستند قانوني و با اعمال سليقه و خارج از اختيارات قانوني، از کسب حد نصاب
 ٥ه ين سهمير مشمولين تبصره را تنها در خصوص ساي و ادارد ميمعاف ) تبصره مذکور

ر ي درصد و فرزندان اس٢٥ر يفرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان ز (يصددر
 که تبصره مذکور عام است و شامل همه ي، در حالداند مي يالزام) ک سال و فرزندان ير يز

ز و يآم ضيتبعي د و با اجراشو ميز ي شخص رزمنده ني حتي درصد٥ه يمشموالن سهم
 .دنماي مي اجحاف الذکر فوقن ير مشمولين تبصره در حق ساي و بالوجه ايرمنطقيغ

ن بند مذکور، شخص ي در همي درصد٥ه يز سهم استفاده ايت برايري سازمان مدـ٢
 دارد که اين عملکرد سازمان ترجيح، رزمنده را بر ساير مشمولين اين سهميه مقدم مي

مرجح است که عقالً باطل است و موجب تضييع حق ساير مشمولين اين سهميه بال
مولين  درصدي نوبت به ساير گروه مش٥زيرا با توجه به ظرفيت کم استخدامي . گردد مي

بيني  رسد و در صورتي که در قانون چنين اولويتي پيش رسد يا به سختي مي مذکور نمي
و همه افراد مشمول در اين سهميه با هم برابرند که اين عملکرد سازمان در . نشده است

  . قانون اساسي است٢٠ و١٩، ٣  اصل ١٤ و ٩آميز تبصره مذکور برخالف بند  اجراي تبعيض
  :توضيح الزم

 نفر سهميه استخدامي در ٧٩عنوان مثال در استان لرستان با توجه به اينکه به 
شد و   نفر در اين استان مي٤ درصدي تنها شامل ٥هاي مختلف داشته است که سهميه  رشته

 نفر ٤که اتفاقاً تنها ( نفر بودن ٢٠ درصدي پذيرفته شده در آزمون جمعاً ٥مشمولين سهميه 
ن رزمنده، فرزندان جانباز زير  نفر ديگر از فرزندا١٦و ) ه بودندرزمنده در آزمون شرکت کرد

 در صدي آخرين نفر قبولي در ٨٠صد و فرزندان اسير زير يک سال که حد نصاب حداقل در٢٥
 رزمنده با استفاده از ٤رشته محل جغرافيايي را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولويت مذکور 

 . نشدندرغم کسب حد نصاب مذکور پذيرفته مولين ديگر عليسهميه پذيرفته شدند و ساير مش
 حذف شرط حد نصاب در واقع نقض يا به عبارتي معاف از کسب حد نصاب الزم ـ٣
احراز «يد ن صورت چگونه قيرا درايت است زيري قانون مد٤٤ و ماده ٤٢ ماده ٢تبصره 

ر خصوص شخص رزمنده د:  اطالعاتي فناوريه و عمومي پاين در مهارتهاي داوطلبييتوانا
در  خصوصاً در ماده قانون» احراز«د ي قيزان و مالکي؟ بر چه اساس و مگيرد ميصورت 
 ابد؟ي يه تحقق مي پايمهارتها

 قانون ٤٤که مورد نظر ماده »پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي«همچنين قيد 
قد خاصيت سنجش مديريت است که با اين دستورالعمل، آزمون تبديل به عملي صوري و فا

شود، زيرا با حذف شرط حد نصاب اين دسته از داوطلبين با هر  علمي شخص رزمنده مي
) در صورت وجود(اي کل منفي  اي هر چند بسيار ضعيف و حتي متأسفانه با نمره نمره

در مشاغل آموزشي  وزارت آموزش و پرورش، يک  خصوصاً که اين مطلب«شوند  پذيرفته مي
 در صورتي که فلسفه وضع قانون جهت اخذ آزمون، مالک، ابزار و ميزاني »فاجعه علمي است

باشد که به وسيله آن احراز صالحيتهاي علمي داوطلبين با توجه به ميزان پاسخگويي  مي
و . صورت  بگيرد) شود که از آن تعبير به حد نصاب مي(صحيح به سواالت در حد مناسب 

 داوطلبين در جلسه آزمون به صورت تشريفاتي و قطعاً منظور نظر ماده مذکور صرف حضور
که در اين صورت گرفتن آزمون يا عدم آن فرقي ندارد و کاري لغو و . باشد سمبليک نمي

ه ـبا توج. تن استـاف از آزمون دانسـرگزاري آزمون يا معـباشد، و در حکم عدم ب عبث مي
ي در واقع قانون را دور زده و به اين مطالب، سازمان مديريت به ظاهر قانون را رعايت کرده ول

اي که بعد از  آن را اجرا نکرده است بدون اينکه دليل آن موجبات قانوني باشد و مصاحبه
آزمون نيز از عزيزان رزمنده و ساير داوطلبين اخذ شده تنها جنبه تخصصي داشته و 

  . مهارتهاي پايه و عمومي  فناوري اطالعات در آن سنجيده نشده است
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 به معناي«اف دانستن يا حذف شرط حد نصاب الزم در آزمون استخدامي در ضمن مع
 قانون اساسي و قيود ٢٨با اصل » واقعي کلمه آزمون از لحاظ معناي لغوي و عرفي آن

 قانون مديريت و معناي لغوي و ٤١مذکور در ماده » برابري فرصتها «و » رعايت شايستگي«
 قانون برنامه پنجم توسعه همخواني ندارد، ٥٧مندرج در ماده » آزمون عمومي«عرفي لفظ 

 .بدون اين که قانون موجب اين امر شده باشد
دارد که سن کارمند پيماني در   قانون مديريت صراحتاً بيان مي٤٥ ماده ٣ـ تبصره ٤

انتهاي مدت قرارداد نبايد بيش از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال 
که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض تجاوز کند، در صورتي 

) با حداقل شش ماه حضور(باشد، زيرا در اين صورت ورود شخص رزمنده  اين ماده قانون مي
در صورت (در هنگام استخدام و ابتداي قرارداد با داشتن سن حتي باالي هفتاد يا هشتاد سال 

 رساني ر حالي که حتي قانون جامع خدماتباشد، د به دستگاه مجاز مي) وجود متقاضي
در نتيجه اين بند از . به ايثارگران نيز چنين اجازه و معافيتي را به اين عزيزان نداده است

  .باشد و در حکم قانونگذاري است دستورالعمل خارج از حدود اختيارات سازمان  نيز مي
ستخدام مصوب  بند الف ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان ا ـ٥

 حق يها  که در جبههيکه داوطلبان(د فرماي مي ي اسالميمجلس شورا» ٢٢/٢/١٣٧١«
اند به ميزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر  عليه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده

که با اين دستورالعمل سازمان . ، نه اينکه از حداکثر سن معاف باشند)گردد سن اضافه مي
از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بال اثر و اين بند 

که اين » زيرا حداکثري در نظر گرفته نشده است«. گردد در حکم سالبه به انتفاع موضوع مي
  .باشد مطلب با حدود اختيارات سازمان مديريت سازگار نمي

ني به ايثارگران در فصل رسا  قانون جامع خدمات٢١ ماده ١ـ با استناد به تبصره ٦
فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده (فرمايد  چهارم تسهيالت اداري و استخدامي مي

کلي، آزادگان از کارافتاده و فرزندان آنها از شرط معافيت حداقل معدل و حداکثر 
اند و مشمول اين  و در اين تبصره رزمندگان نيز  ذکر نشده) باشند مند مي  بهرهسن

  .باشند  نميمطلب
 مستقل و جدا يثارگران رزمندگان را قشريح است که قانون جامع ايالزم به توض

 .دکن ميف يتعر
که به قوت خود باقي ) (١٣٩٤/١٣٩٠( قانون برنامه پنجم توسعه ٤٤ ماده ٢ـ در تبصره ٧

 سهميه فرمايد فرزندان شاهد، جانباز و آزاده براي استفاده از در رابطه با ايثارگران مي) است
استخدامي از شرط جنسيت و رعايت شرط سن، تحصيل، معدل و آزمون استخدامي معاف 

اند تا مشمول معافيت شرط حداکثر  باشند و در اين ماده قانوني نيز رزمندگان ذکر نشده مي
همين قانون نيز  ٦٠کما اينکه ماده . سن و معاف از حد نصاب الزم در آزمون قرار بگيرند

يعني طبق مواد قانوني «هاي قانوني ايثارگران کما کان   و اعمال امتيازات و سهميهخواستار اجرا
  .باشد نيز مي» مذکور

 حال با توجه به مواد قانوني مورد استناد، سازمان مديريت در صدور دستورالعمل
  :ريبه شرح ز

 ماه حضور در جبهه از شرط حد ٦ت شخص رزمنده با حداقل ي در جهت معافـ١
 يدر آزمون مشاغل آموزش)  در رشته محلين نفر قبولي درصد آخر٨٠کسب (م نصاب الز

  .وزارت آموزش و پرورش
در  خصوصاً  ورود به دستگاهيت از حداکثر سن شخص رزمنده براي شرط معافـ٢

  .وزارت آموزش و پرورش
  .ي استخدامي درصد٥ه ين سهمير مشموليت دادن بال وجه رزمندگان بر ساي اولوـ٣
ثارگران در ي قانون جامع ا٢١ ماده ٣ تبصره ير منطقيز و غيض آميتبع ي اجراـ٤

  . ي درصد٥ه ين سهمين مشموليب
ن ي وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور امتأسفانهتخلف نموده و 

له ابطال آن را ين وسيکه به ااند نمودهارات سازمان را اجرا يدستورالعمل خالف قانون و اخت
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ١٢ و مواد ي قانون اساس١٧٠ل با استناد به اص

  ».باشم مي را خواستار يوان عدالت اداريد
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زيمتن دستورالعمل در قسمتها

ريزي رياست جمهوري در خصوص استخدام پيماني  اطالعيه سازمان مديريت و برنامه
  :١٣٩٤ پرورش در سال در مشاغل آموزشي وزارت آموزش و

از، ي متعهد و کارآمد مورد ني انسانيروي نتأمينوزارت آموزش و پرورش به منظور «
 جمهور  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس٧/٢/١٣٩٤ـ  ١٣٥٣٢اساس مجوز شماره بر 

ط را از ي نفر از افراد واجد شرا٣٧٠٠ حدود يت خدمات کشوريريو در چارچوب قانون مد
ط ي طبق شرا٢٧/٦/١٣٩٤خ ي در تاري و تخصصي عموميهاي آزمون توانمنديق برگزاريرط
 .دنماي مي استخدام ي در مشاغل آموزشيمانيل به صورت پيذ

   ............ـ١
   ...........ـ٢

سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور %) ٥(ـ پنج درصد ٣
 و %)٢٥(و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زير بيست و پنج درصد ها و همسر  داوطلبانه در جبهه

  .ابدي يک سال اسارت اختصاص ميفرزندان آزادگان کمتر از 
د باش مي با رزمندگان يه استخدامين پنج درصد سهميت در مشموليانتخاب اولو

 ن شده از شرطييه تعيط الزم، در حد سهميرزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرا(
ت يه مذکور، در اولوين سهمير مشموليو سا» ندباش ميکسب حد نصاب در آزمون معاف 

  .ن خود به رقابت خواهند پرداختي قرار داشته و در بيبعد
 درصد نمره آزمون کتبي آخرين نفر پذيرفته شده در رشته ٨٠کسب حداقل : ١تذکر

  ».محل جغرافيايي براي افراد مذکور الزامي است
 نسخه ثاني شکايت و ضمايم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي رغم ارسال علي

  .به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي واصل نشده است
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٤  پرونده در اجراي ماده 

. شود داري ارجاع مي، به هيأت تخصصي اداري، استخدامي ديوان عدالت ا١٣٩٢مصوب سال 
ي بـه  استخدامسهيمه%) ٥(هيأت مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد 

ها و همسر و فرزندان آنان  ا سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  در جبههرزمندگان ب
ک سال يو فرزندان آزادگان کمتر از %) ٢٥(ست و پنج درصد ير بيو فرزندان جانبازان ز

رفته شده در ين نفر پذي آخري درصد نفر آزمون کتب٨٠ الزام به کسب حداقل اسارت و
 ي رأ١٠/٦/١٣٩٥ ـ ٩٥ افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ي براييايرشته محل جغراف

الت ي قانون تشک٨٤ بند ب ماده ي مذکور در راستايرأ. دکن مي صادر يت شاکيبه رد شکا
وان عدالت يس دي رئيه علت عدم اعتراض از سو بيوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
 . افته استيت ي قطعيوان عدالت اداريا ده نفر از قضات دي و يادار

انتخاب اولويت «:  آگهي مبني بر اينکه٣رسيدگي به درخواست ابطال قسمتي از بند 
رزمندگان در صورت (باشد  در مشمولين پنج درصد سهميه استخدامي با رزمندگان مي

م و داشتن شرايط الزم، در حد سهميه تعيين شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون نا ثبت
و ساير مشمولين سهميه مذکور، در اولويت بعدي قرار داشته و در بين خود ) باشند معاف مي

  .       در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت» .به رقابت خواهند پرداخت
ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

سال ثارگران مصوب ي به اي قانون جامع خدمات رسان٢١نکه در ماده ينظر به ا
ران مصوب سال ي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور٤٤ و ماده ١٣٩١
 ٦ به رزمندگان با سابقه حداقل يه استخدامي، در اختصاص سهمي و اصالحات بعد١٣٨٩

 ٢٥ـر يها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز ماه حضور داوطلبانه در جبهه
راد ي از افکيت ي بر اولوي مبنيک سال اسارت، متضمن حکمي درصد و آزادگان کمتر از

 مورد اعتراض که ناظر به ي استخدامين آن قسمت از مفاد آگهيست، بنابرايمذکور ن
 است به علت ي استخداميه پنج درصدين سهمير مشموليت دادن رزمندگان بر ساياولو
ن ييالت و آي  قانون تشک٨٨ده  و ما١٢ ماده ١، مستند به بند الذکر فوقن يرت با قوانيمغا

 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١١٥٦/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٣٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

 هيأت وزيران و اصالحيه شماره ٣/١٠/١٣٩١هـ ٤٨٦٤١ت /١٩٢٩٠٩نامه شماره  تصويب«
 آن مبني بر تجويز پرداخت پاداش پايان خدمت مازاد ١/١١/١٣٩١هـ ٤٨٦٤١ت/٢١٧٨٥٥

اند به لحاظ مغايرت با  بر سي سال خدمت نسبت به كساني كه مجدداً به كارگيري شده
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شود قانون ابطال مي

ـ مهدي دربين  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدا   لت اداري 
  

  ٩٤/١١٥٦: کالسه پرونده       ٥٣٩: شماره دادنامه        ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  وان محاسبات کشوري د:شاكي
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 ـ هـ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩ شماره نامه تصويب ابطال :موضوع شکايت و خواسته
   آن ١/١١/١٣٩١ ـ هـ٤٨٦٤١ت/٢١٧٨٥٥ه شماره يصالحران و ايأت وزي ه٣/١٠/١٣٩١

 ـ ١٠٥٣/٢٠٠٠٠نامه شماره  تيوان محاسبات کشور به موجب شکاي د:کار گردش
  : اعالم کرده است که١٩/١٠/١٣٩٤

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
  کميسالم عل

  و اصالحيه٣/١٠/١٣٩١هــ  ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩نامه شماره  احتراماً، در خصوص تصويب
  موضوع اعاده به خدمت برخي بازنشستگان١/١١/١٣٩١هــ  ٤٨٦٤١ت/٢١٧٨٥٥به شماره آن 

  :رساند به استحضار مي
 از تاريخ ١٣٥٩اصالحي قانون استخدام کشوري مصوب سال ) ٩١(ـ مطابق ماده ١

تصويب اين اصالحيه اشتغال مستخدمين رسمي بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره 
 يا رياست مؤسسات و شرکتهاي دولتي که انتصاب آن مستلزم صدور فرمان ٣٢ماده 

 خدمت همايوني است مشروط به آن که به سن بازنشستگي اجباري نرسيده باشند اعاده به
تلقي و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگي مقرر جزو مدت خدمت رسمي 

 به اين ١٣٥٧ بهمن ماه ٢٢ريخ وزراء و نخست وزيران که از تا. گردد محسوب مي
اند بدون رعايت شرط سن بازنشستگي اجباري اعاده به خدمت  مقامات منصوب شده

 .خواهند شد
ن حقوق يي در هنگام تعيت خدمات کشوريريقانون مد) ١٠٤( وفق ماده ـ٢

 سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد يش از سي که بي به کارمندانيبازنشستگ
 عالوه بر حقوق ين شده حقوق بازنشستگييرقم تع%) ٥/٢(م درصد يال، دو و ن سيبر س

  .دين شده محاسبه و پرداخت خواهد گردييتع
ن قانون که بازنشسته يهمان قانون به کارمندان مشمول ا) ١٠٧( بر اساس ماده ـ٣

به )  ساليتا س( مستمر ياين حقوق و مزايک ماه آخريند به ازاء هر سال خدمت شو مي
آن قسمت از سابقه . ره شده پرداخت خواهد شدي ذخي هاياضافه وجوه مربوط به مرخص

 که ي از سنوات خدمتاند نمودهافت ي دريديخدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخر
  .دشو مي کسر گردد مين وجوه يافت ايمشمول در

دمت و ان خي قانون پرداخت پاداش پاياصالح) ١(ر ماده ي عبارت اخي در اجراـ٤
 ، خدمت مازاد بر سي سال١٣٨٠هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب سال  بخشي از هزينه

  .ن قانون قابل احتساب نخواهد بوديدر پرداخت پاداش موضوع ا
 ها، نامه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کليه تصويب) ٢٢٤(ماده ) ت( ـ مطابق بند ٥

بندي  کيالت، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقهها و دستورالعملها، تغييرات تش بخشنامه
مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگيري نيرو و همچنين 
مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب 

و در قانون بودجه کل کشور يا و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه 
اقدام دستگاه اجرايي برخالف اين . ربط تأمين شده باشد منابع داخلي دستگاه اجـرايي ذي

 .شود حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي
 و ٣/١٠/١٣٩١ ـ هـ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩ شماره نامه تصويبت به  مراتب فوق يبا عنا

  :ثي از ح١/١١/١٣٩١ ـ هـ٤٨٦٤١ت/٢١٧٨٥٥ه آن به شماره ياصالح
خدام کشوري و ماالً ورود ـاصالحي قانون است) ٩١(اده ـه مـتوسعه دامن: اوالً

  .به حوزه تقنيني
 ياصالح) ١(ر با  ماده ي سال مغا٣٠ مازاد بر يز پرداخت پاداش بازنشستگيتجو: اًيثان

  مصوبهاي ضروري به کارکنان دولت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه
  .١٣٨٠سال 

قانون ) ٢٢٤(ماده ) ت(بيني بار مالي ناشي از اجرا بر خالف تصريح بند  عدم پيش: ثالثاً
گردد و لذا با عنايت به عدم اعالم  برنامه پنجساله پنجم توسعه مغاير قانون ارزيابي مي

الذکر و در اجراي  مغايرت قطعي رئيس مجلس شوراي اسالمي در خصوص مصوبه فوق
 قانون اساسي ١٣٨ و ٨٥الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول ) ٨(مخالف تبصره مفهوم 

جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسالمي و نيز ماده 
 مستدعي است در ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ) ١٢(

  ».رد رسيدگي قرار گيردصورت صالحديد دستور فرماييد موضوع مو
  :ر استي آن به قرار زي و اصالحنامه تصويبمتن 

  رانيأت وزي ه٣/١٠/١٣٩١ـ هـ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩ شماره نامه تصويب
  جمهور سي رئيه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد«

 قانون اساسي جمهوري ١٣٨ به استناد اصل ٨/٩/١٣٩١هيأت وزيران در جلسه مورخ 
  :يب نموداسالمي ايران تصو
ماده ) هـ(و ) د(، )ج(، )ب(، )الف (ي که به عنوان افراد مندرج در بندهايبازنشستگان

شوند، در صورت تمايل، از  قانون مديريت خدمات کشوري به کارگيري شده يا مي) ٧١(
 قانون استخدام کشوري تلقي و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت) ٩١(مصاديق ماده 

مرخصي پرداخت   چنانچه به اين افراد قبالً پاداش پايان خدمت و خريدشوند و محسوب مي
شده باشد در صورت بازنشستگي جديد ناشي از اعاده به خدمت به ازاي مدت اشتغال مجدد 
نيز مشمول پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي بوده و حقوق بازنشستگي آنان بر اساس 

 »جمهور رئيسـ معاون اول  شود وضع اخير تعيين، برقرار و پرداخت مي
  :رانيأت وزي ه١/١١/١٣٩١ ـ هـ٤٨٦٤١ت/٢١٣٨٥٥ شماره ي اصالحنامه تصويب

  جمهور رئيس يه انسانيت و سرمايريمعاونت توسعه مد«
 ي قانون اساس١٣٨ به استناد اصل ١/١١/١٣٩١ران در جلسه مورخ يأت وزيه
  :ب نموديران تصوي اي اسالميجمهور

» )ب(و ) الف(« عبارتهاي ٣/١٠/١٣٩١هـ ـ ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩نامه شماره  در تصويب
  »جمهور ـ معاون اول رئيس .شوند مي حذف» )هـ(و ) د(« و 

حه ي دولت به موجب اليت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١/٣/١٣٩٥ـ١٨٤٧٨/٢٩٤٤٩شماره 
  ني دربيجناب آقا«

  يوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و هيأت عموميرکل محترم هيمد
  :با سالم و احترام

  راجع به ابطال١/١٢/١٣٩٤ـ٩٤/١١٥٦در خصوص دادخواست مربوط به پرونده شماره 
موضوع مجوز اشتغال و پرداخت  (٣/١٠/١٣٩١ ـ هـ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩نامه شماره  تصويب

 دمات کشوري در صورت قانون مديريت خ٧١پاداش پايان خدمت به بازنشستگان موضوع ماده 
 ١٩/٢/١٣٩٥ ـ ٤٩٨٣٢٧و اصالحيه آن ضمن ايفاد تصوير نامه شماره ) اعاده به خدمت

  :دارد ريزي کشور اعالم مي سازمان مديريت و برنامه
ز ياد شده را از جهت توسعه حکم قانون، تجوي نامه تصويبوان محاسبات کشور يد

 ير قانون تلقي مغاي بار مالبيني پيش سال و عدم ٣٠ش از يان خدمت بيپرداخت پاداش پا
 در خواست ي اسالميس مجلس شوراي رئيراد رسمينموده و با توجه به عدم اعالم ا

 . به موضوع را مطرح کرده استيدگيرس
» ب«، به موجب بند يقانون استخدام کشور) ٩١( با توجه به معتبر بودن ماده ـ١

قانون ) ٣٢(ماده ) ١(قامات مندرج در تبصره قانون برنامه پنجم توسعه و اينکه م) ٦٥(ماده 
قانون مديريت خدمات کشوري، توسط قانونگذار مورد تصريح ) ٧١(استخدام کشوري و ماده 

، ممنوعيتي براي اعاده به »مقامات«قرار گرفته است لذا از اين لحاظ با توجه به ذکر و قيد 
هـ ـ ٤٨٦٤١ت/١٩٢٩٠٩ نامه شماره تصريح موضوع در تصويب.  ندارددخدمت آنان وجو

» شوند از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب مي« مبني بر اينکه ٣/١٠/١٣٩١
شود و اشکال وارده مبني  اصالحي قانون استخدام کشوري تلقي نمي) ٩١(توسعه دامنه ماده 

  .بر اينکه موضوع ورود به حوزه تقنيني، منتفي است
 و يت خدمات کشوريريقانون مد) ٧١( که مقامات موضوع ماده ي در صورتـ٢

 اعاده به خدمت شوند، هم يقانون استخدام کشور) ٩١(ل آن بر اساس ماده ي ذيبندها
ح قرار گرفته است، مدت اشتغال ين موضوع مورد تصرياد شده اي نامه تصويبچنان که در 

 و از لحاظ گردد مي محسوب ي جزء خدمت رسميآنان به شرط پرداخت کسور بازنشستگ
ت يريقانون مد) ١٠٧( سال خدمت، مشمول ماده يان خدمت تا سيرداخت پاداش پاپ

 يتا س« بر ين ماده مبنيد قانونگذار در ايرند و با توجه به قيگ ي قرار ميخدمات کشور
  . استي سال به هر صورت منتفيپرداخت پاداش مازاد بر س» سال

 ـ هـ٤٨٦٤١ت/٢١٣٨٥٥ ه آن به شمارهياد شده و اصالحي نامه تصويب نسبت به ـ٣
 ي طي اسالميق مصوبات دولت مجلس شوراي و تطبيأت بررسي توسط ه١/١٢/١٣٩١

کن منجر به اعالم ي وارد نموده وليراد مقدماتي ا٢٧/١٢/١٣٩١ ـ ب/هـ٧٩٩٨٣نامه شماره 
  .ده استي نگردي اسالميس مجلس شوراي رئي از سويراد رسميا

ت اشاره شده است که با توجه به عدم وان محاسباير دادخواست دي در قسمت اخـ٤
وان عدالت ي در ديدگياد شده درخواست رسيس مجلس نسبت به مصوبه ي رئيراد قطعيا

ق ي از مصادي اسالميس مجلس شورايت دارند که موضوع اعالم نظر رئيعنا.  را دارنديادار
ون اساسي قان) ١٣٨(و ) ٨٥(الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول ) ٨(ماده واحده تبصره 

 و ١٣٦٨جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسالمي مصوب 
 مجلس شوراي اسالمي است که اقدام الزم در اين ٣٠/١١/١٣٨٨اصالحات بعدي آن مصوب 

مورد هم انجام گرفته است و النهايه پس از طرح ايراد مقدماتي با توجه به دفاعيات مطرح شده 
 .اند  ايراد مقدماتي را وارد ندانسته و نظر بر اعالم ايراد رسمي نداشتهاحتماالً
 ي، اعتبار الزم براريزي برنامهت و يرينامه صدرالذکر سازمان مد) ٣( بر اساس بند ـ٥

 دستگاهها قابل پرداخت يا نهيان خدمت کارمندان از محل اعتبارات هزيپرداخت پاداش پا
.  گرددير قانون تلقي نبوده تا مغايل بار ماليجب تحمن جهت حکم مصوبه موياست و از ا

  ».يت را دارد رد شکايبا توجه به مراتب فوق تقاضا
ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زيکثر با ايبررس

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ۱/۸/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۱۵۳شماره

  رأي هيأت عمومي
  قانون مديريت خدمات کشوري مقرر شده است به کارمندان١٠٧نظر به اينکه مطابق ماده 

ه ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و  مشمول اين قانون که بازنشسته مي شوند ـب
ه مربوط به مرخصيهاي ذخيره شده پرداخت خواهد مزاياي مستمر تا سي سال به اضافه وجو

شد، بنابراين اطالق مصوبه مورد اعتراض در حدي که ناظر بر تجويز پرداخت پاداش پايان 
ر ي، مغااند شده يري کارگخدمت مازاد بر سي سال خدمت نسبت به کساني که مجدداً به

 ين دادرسييالت و آيک قانون تش٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانون است و با استناد به بند 
ش گفته ي قانون پ١٣با اعمال ماده . دشو مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

 .يب آن موافقت نشد ابطال مصوبه به زمان تصويو تسر
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٩٧٩/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٤٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

نامه اجرايي قانون اصالح قانون معادن   آيين٩٦از ماده » با دستگاههاي اجرايي«كلمات ابطال «
 به ١١/٤/١٣٩٢ـ  ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤مصوب وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن به شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي » لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب
  .گردد به پيوست ارسال مي

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

  ٩٤/٩٧٩: کالسه پرونده         ٥٤٢: شماره دادنامه        ۷/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ي عباس فتحي آقا:شاكي
نامه   آيين٩٦از ماده » اجراييبا دستگاههاي « ابطال کلمات :موضوع شکايت و خواسته

ران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به ي قانون اصالح قانون معادن مصوب وزيياجرا
  ١١/٤/١٣٩٢ ـ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤شماره 

از » يي اجرايبا دستگاهها« ابطال کلمات ي به موجب درخواستي شاک:کار گردش
ران عضو کارگروه توسعه يوز قانون اصالح قانون معادن مصوب يي اجرانامه آيين ٩٦ماده 

 را خواستار شده و در جهت ١١/٤/١٣٩٢ ـ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤بخش معدن به شماره 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
 نامه آيين ٩٦از ماده ) يي اجرايبا دستگاهها(ابطال کلمات : موضوع درخواست

ران ي وز١١/٤/١٣٩٢ ـ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤معادن مصوب شماره  ي قانون اصالحيياجرا
 قانون معادن ١٢ ماده ٣ر با بند الف تبصره يعضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغا

 ي قانون اساس١٣٩ و اصل ي با اصالحات بعدي اسالمي مجلس شورا٢٧/٢/١٣٧٧مصوب  
  .دباش ميران ي اي اسالميجمهور

  يعباس فتح: يتوسعه بخش معدن متقاضران عضو کارگروه يوز: بيمرجع تصو
  :ل و جهات درخواستيدال

 قانون معادن مصوب ١٢ ماده ٣با عرض سالم و ادب به موجب بند الف تبصره 
 ـ ١٩٤٥٠ شماره يروزنامه رسم (ي با اصالحات بعدي اسالمي مجلس شورا٢٧/٢/١٣٧٧
 در صورت ي معدنيهاتيم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعالياتخاذ تصم) ٢١/٩/١٣٩٠

د، باش مي معادن ي عاليارات شورايف و اختي از وظاي بر حکم به داورين مبنيتوافق طرف
 متأسفانه وزيران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخالف قانون و خارج از حدود اختيارات

 ـ ١٩٩٠٥ شماره يروزنامه رسم (الذکر فوق قانون يي اجرانامه آيين ٩٦ به شرح ماده يقانون
ده و ي معادن را توسعه بخشي عاليارات شورايت قانون و  اختيره شموليدا) ١٦/٤/١٣٩

گر، موارد اختالف يکدي با ي معدنيتهايعالوه بر موارد اختالف دارندگان پروانه فعال
ن به يز در صورت توافق طرفي را نيي اجراي بادستگاههاي معدنيتهايدارندگان پروانه فعال

 صادره ي معادن قرار داده است و رأي عاليارات شورايف و اختيره وظا شورا، در زميداور
 ٣ که با توجه به حصر بند الف تبصره داند االجراء مي الزم و ين قطعي طرفيشورا را برا

گر و يکدي با ي معدنيتهاي معادن به اختالف دارندگان پروانه فعالي قانون اصالح١٢ماده 
ث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل ين حي از ايي اجرانامه آيين ٩٦رت ماده ين مغايهمچن
) ٦/٦/١٣٦٨ ـ ١٢٩٥٧ شماره يروزنامه رسم(ران ي اي اسالمي جمهوري اساسي قانون١٣٩

ب ي در هر مورد موکول به تصوي به داوري و دولتيارجاع اموال عموم«که مقرر داشته 
 ي خارجيف دعو که طري است و در مواردي اسالميران و اطالع مجلس شورايأت وزيه

له ين وسيبد» د برسديز باي ني اسالميب مجلس شورايباشد و در موارد مهم به تصو
 قانون را دارد يي اجرانامه آيين ٩٦از ماده ) يي اجرايبا دستگاهها( ابطال کلمات يتقاضا

  ».يد تشکر استمز
  :ر استي قانون اصالح قانون معادن به قرار زيي اجرانامه آيين ٩٦متن ماده 

قانون در موارد اختالف ) ١٢(ماده ) ٣(تبصره ) الف( بند ي در اجراـ٩٦ماده «
ق يگر، موضوع از طريکديا با ي و يي اجراي با دستگاههايات معدنيدارندگان پروانه عمل

 ي شورا، مراتب در شورا مطرح و رأين با داوري و در صورت توافق طرفيدگيوزارت رس
ن به يندگان طرفيد از نماتوان مير شورا يدب.  استجراءاال الزم و ين قطعي طرفيصادره برا

 ».ي دعوت کندمنظور حضور در جلسه بدون حق رأ
 وزارت صنعت، معدن و يرکل حقوقير و مديت مذکور، مشاور وزيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٢٣/١/١٣٩٥ ـ ٢٧٦٢٥/٦٠حه شماره يتجارت به موجب ال
  :کميسالم عل«

 ـ ١٦٨٧٢٠ و ٢/١٢/١٣٩٤ ـ ١٥٨٦٥٠/٢٨٧٩٨هاي شماره  شت به نامهبا احترام، بازگ
 به خواسته ابطال و حذف عبارت ي عباس فتحي در خصوص دادخواست آقا٢٤/١٢/١٣٩٤

موضوع مصوبه (يي قانون معادن  اجرانامه  آيين٩٦از متن ماده » يي اجرايدستگاهها«
  :آورد ور نکاتي را در پي مي، به فراخ) هيأت وزيران١١/٤/١٣٩٢ ـ ٤٩٠٨٩ت/٨٥٧٤٤شماره 
 ي اصالح١٢ به ماده ي الحاق٣تبصره ) الف(ن است که بند ير بر اي دايراد شاکيا

ن دارندگان ي در جهت رفع اختالف بيت داوري معادن صالحي عاليقانون معادن به شورا
 به شرح يي اجرانامه آيين که در يتي را اعطا نموده است، در وضعيت  معدنيپروانه فعال

 ي با دستگاههايت معدنين دارندگان پروانه فعالي به اختالف بيدگيماده اشاره شده رس
 با آوردن نامه آيين ٩٦رند ماده ي گيجه مي نتي شاکين روياز ا. گردد ميز افزون ي نيياجرا

 معادن را توسعه داده است، ي عاليارات شورايف و اختيوظا» يي اجرايدستگاهها«عبارت 
  :يبهام شاکحال در پاسخ به ا

) الف( با بند يرتيچ وجه مغاي به هنامه آيين ٩٦ انجام شده در ماده بيني ـ پيش١
 قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختالف دارندگان ي اصالح١٢ ماده ٣تبصره 

  . معادن وجود خواهد داشتي عالي در شورايت معدنيپروانه فعال
 ي به داوريت معدنيرندگان پروانه فعال داي هدف از ارجاع امر اختالف از سوـ٢

 بوده ي معدنيتهاي فعاليلي از تعطيريل امور وجلوگير تسهيدر مس)  معادني عاليشورا(
ن ي ايي اجراي با دستگاههايت معدنين دارندگان پروانه فعاليکه در صورت بروز اختالف ب

 .افتي ظهور خواهد يتر هدف به طور برجسته
 ي دستگاههايت خدمات کشوريري قانون مد٥ر ماده ف مندرج دي نظر به تعرـ٣

ز ي نير دولتي غي عمومي نبوده بلکه شرکتها و نهادهاها وزارتخانه تنها شامل يياجرا
 به يت معدنيب امکان اخذ پروانه فعالين ترتيند، بدباش ميش گفته يف پيمشمول تعر

 ي کلياستهاي سيجرابا در نظر گرفتن احکام قانون ا) مجاز (يي اجرايله دستگاههايوس
 يبه هر رو) هاين نمونه اند شهردارياز هم( وجود خواهد داشت ي قانون اساس٤٤اصل 

ت خاص يز به صالحي قانون معادن ني اصالح١٢ به ماده ي الحاق٣تبصره ) الف(مفاد بند 
گردد، چه در غير اين صورت   عالي معادن در رفع اختالف دارندگان پروانه معطوف ميشوراي
  .باشند اً و به طور طبيعي ساير اختالفات قابل طرح در شوراي عالي معادن نميمسلم

ز جستجوگردد، برابر اصل ي ني قانون اساس١٣٩ در اصل يراد شاکيه اي چنانچه پاـ٤
 پيش گفته ارجاع اختالف در اموال عمومي به داوري موکول به تصويب هيأت وزيران

 اطالق ي خارجيبه طرح دعو» يي اجرايتگاههادس«شده است و از آنجا که اساساً عبارت 
أت ي، هيي اجرانامه آيين ٩٦د ماده يران و قيأت وزيب هي با تصوين روينخواهد شد، از ا

ز مشاهده ي با اصل مذکور نيرتي خود عمل نموده و مغايارات قانونيدولت در حدود اخت
اع اختالف به داوري  قانون اساسي در مقام ممنوعيت ارج١٣٩نخواهد شد، چه آن که اصل 

موارد خاص (در مورد اموال عمومي نبوده بلکه ارجاع آن را به تصويب هيأت وزيران و 
نامه اجرايي  موکول نموده است که با مصوبه هيأت دولت در جهت تصويب آيين) مجلس

بدين ترتيب دادخواست شاکي را بالوجه و فاقد . قانون معادن اين شرط اجرا شده است
ـ مشاور وزير . گردند  ايفاد حضور ميبرداري بهرهمراتب جهت هرگونه . داند ي ميمباني حقوق

  »و مديرکل حقوقي
ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيراء به شرح زت آي با اکثريبررس

 
  رأي هيأت عمومي

، ١٣٩٠ قانون اصالح قانون معادن مصوب سال ١٢ ماده ٣به موجب بند الف تبصره 
ن ي در صورت توافق طرفيت معدنيم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعالياتخاذ تصم

 معادن ي عاليف شوراي از وظايکي معادن ي عالي شوراي از سوي بر حکم به داوريمبن
ران، ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس١٣٩ن شده است و مطابق قسمت اول اصل ييتع
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صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول 
نظر به اينکه عبارت . به تصويب هيأت وزيران شده است و بايد به اطالع مجلس برسد

 قانون اصالح قانون معادن يي اجرانامه آيين ٩٦مذکور در ماده » يي اجرايتگاهها دسبا«
ت يري قانون مد٥ف ماده ي حسب تعرير دولتي و غي دولتياطالق دارد و شامل دستگاهها

رت با يبه لحاظ مغا» يي اجرايدستگاهها«ن اطالق عبارت يد، بنابراشو مي يخدمات کشور
الت و ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ت با استناد به بند ارايقانون و خروج از حدود اخت

  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                             ٩٦/٧٣/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٤٣يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

محلي مصوب شوراي اسالمي شهر  تعرفه عوارض ٢٠ و ماده ١٩ابطال قسمتي از ماده «
 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ٩٢ از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ١٣٩٥گان در سال وگ

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
ـ مهدي در   بين  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ۹۶/۷۳: کالسه پرونده          ۵۴۳: شماره دادنامه         ۷/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   داود اسدزادهي آقا:شاكي

 تعرفه عوارض ٢٠ و ماده ١٩ از ماده ي ابطال قسمت:موضوع شکايت و خواسته
 يب در اجرايخ تصوي از تار١٣٩٥سال  ي شهر گوگان براي اسالمي مصوب شورايمحل

  ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مقررات ماده 
  تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي۲۰ و ۱۹ـ به موجب ماده ۱ :کار گردش

  : مقرر شده است که۱۳۹۵ سال يشهر گوگان برا
    به محدوده شهرعوارض ارزش افزوده ورود امالک: ۱۹ماده «

   وارد شده به محدوده شهر ياراض) الف
ات هر ي بنا به مقتضي شهرداريا با تقاضاي مالک ي که با تقاضايه امالکياز بابت کل

 سرانه ي و واگذارتأمينند عالوه بر شو مي به محدوده شهر وارد ي مراحل قانونيط شهر با
 تبصره ي، در اجرايرع و معابر عموماز شواي مورد ني اراضتأمين و ي و خدماتي عموميفضا
کل ملک به هنگام اخذ % ۱۰معادل .... ت امالک و ين وضعيي ماده واحده قانون تع۴

  . واگذار خواهد شدي به شهرداريگان توسط متقاضي ، رايخدمات از شهردار
ب قانون يخ تصوي از تارين ماده توسط شهرداريا) ا سهمي(مطالبه عوارض : ۱تبصره

 . آن خواهد بودي و اصالحات بعد۲۹/۸/۱۳۶۷ت امالک مصوب سال ين وضعييتع
 از ملک بوده که در ي سهمين ماده به شهرداري مطالبات ايت واگذارياولو: ۲تبصره

ک قطعه باشد، مقدار ي کمتر از ي سهم شهرداريعني ملک يصورت عدم امکان واگذار
  .افت خواهد شدي به صورت عوارض دريرصد سهم شهردارد۱۰

 ي سبز شهرداري فضاهاي نامهت اول بريها در اولو حفظ باغات و توسعه آن: ۳رهتبص
در صورت حفظ امالک مزروعي و باغ از سوي مالک و درخواست گواهي معامله با  . باشد مي

درج آن در  اخذ تعهد ثبتي از خريدار مبني بر حفظ کاربري قبل از ورود به محدوده شهر و
ز طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدي و در گواهي معامله، عوارض فوق ا

حقوق .... صورت درخواست خدمات از جمله تغيير کاربري، تفکيک، احداث ساختمان و 
  .شهرداري وصول خواهد شد

  م  شهريا حري ساختمان وارد شده به محدوده يعوارض امالک دارا) ب
ر مجاز احداث و بعداً ي غيانيو اعم شهر واقع يا حري خارج از محدوده يچنانچه ملک

ون يسي کمي آن از سوي به تخلفات ساختمانيدگيوارد محدوده شهر شوند، بعد از رس
 يها يانياع (۱۰۰ا ماده ي) م شهري خارج از حريانهاياع (ي قانون شهردار۹۹مقرر در ماده 

 يانيدن اعا بالمانع شناخته شيو در صورت ابقاء و ) م شهريخارج از محدوده و داخل حر
% ۱۰ به محدوده شهر، معادل ياني اعيورود امالک دارا) ارزش افزوده (يايآن، از بابت مزا

 ي به شهرداريگان توسط متقاضي رايکل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهردار
  .واگذار خواهد شد

...  قانون تعيين وضعيت امالک ۴اولويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره 
 يشهردار يعني سهم(امکان واگذاري ملک  شهرداري سهمي از ملک بوده و در صورت عدمبه 

 .افت خواهد شدير دري به شرح زي درصد سهم شهردار۱۰) ک قطعه باشديکمتر از 

  ير تجاريمت روز غيق : S ×  )۱۰۰۰۰+P(۵/۲×۳۰ ×درصد مربوطه 
  . عمل خواهد شد۳ب ي با ضريمت روز تجاريق

  )بندهاي الف و ب اين ماده(ض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر نحوه محاسبه عوار
  
  
  
  
    

ر ييا تغي، ارزش بعد از ورود به محدوده يا  ارزش منطقهيالي ريمبنا: ۱تبصره
 اي منطقه، ارزش يصورت فقدان آن در دفترچه ارزش معامالت که در.  خواهد بوديکاربر

 . بود مربوطه خواهدين بلوک و کاربريکترينزد
 اخذ عوارض اين ماده در مورد ساختمانها، عالوه بر جريمه تخلفات ساختماني: ۲تبصره

  .دباش ميو عوارض مربوطه 
ف تعلق ين ردي وارده به محدوده شهر عوارض اي روستاهايبه ساختمانها: ۳تبصره

ک و ي اعم از تفکيضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هر گونه اقدام عمران. گيرد مين
  .مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد... احداث و 
تغيير کاربري و سرانه عمومي، )سهم شهرداري(عوارض ارزش افزوده : ۲۰ماده

  تفکيک اراضي و افراز 
   متر مربع ۵۰۰ر ي  زي و افراز  اراضيک اراضي و تفکير کاربرييعوارض تغ) الف
  ک عرصه يتفک

 .شود  و با درخواست مالک، تفکيک اطالق ميبندي ملک بزرگ به قطعات کوچکتر قطعه
 آب و گاز و دکلها و يها يا چند قطعه در اثر عبور لولهک ملک به دو يم ين تقسيبنابرا

  . نشده و عوارض ندارديک تلقي تفکگيرد مي برق و مشابه آنها صورت يرهايت
 تعرفه ني مطابق اير انجام و مطالبات شهرداري از اشکال زيکيک به ين تفکيبنابرا

 :وصول خواهد شد
  )خارج از  محدوده(فرمول تعيين قيمت روز جهت وصول عوارض تفکيک در حريم شهر 

  
  
  
  
  
  
  

  :ير کاربرييمت روز جهت وصول عوارض تغين قييفرمول تع
 

 ير تجاريمت روز غيق=  } S ×) ۱۰۰۰۰ + (P ۴×۲۰ {×درصد مربوطه  

 ک، افرازي، تفکير کاربريي از تغي از ارزش افزوده ناشيحاسبه سهم شهردارنحوه م

مت ي مطابق قيک، افراز سهم شهرداري، تفکيرکاربرييدرصورت تغ: تبصره
ن به يدر صورت اعتراض طرف.  وصول خواهد شدين شهرداريي با تعيکارشناس رسم

و بعد پنج نفر با أت سه يب به هيمت به ترتين قيي، موضوع تعيمت کارشناس رسميق
 . توسط معترض ارجاع خواهد شدينه کارشناسيپرداخت هز

ک ي تفکي اراضيساز  آمادههاي هزينهه يت امالک کلين وضعييبر اساس قانون تع) ۱
  .ک بر عهده مالک استي مرتبط معابر حاصل از تفکيها اده روها و کوچهيشده و پ
ر اشخاص ي و سايراه و شهرسازا يا اوقاف ي يعيق منابع طبي که از طرينيزم) ۲

د شو مي واگذار يجاريم شهرها به صورت استي داخل محدوده و حري و حقوقيقيحق
 .ندباش مين ماده يمشمول ا
زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري ) ۳

  .باشند فکيک مستثني ميو استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از عوارض ت
ر ي قانون ثبت و ساي قانون اصالح۱۴۸  و۱۴۷ که به استناد مواد يه امالکيکل) ۴

 مشمول اند نموده پرداخت نيک را به شهرداريافت و عوارض تفکي، سند درين جاريقوان
 .دشو مي سال مراجعه اخذ يک و افراز بر مبنايپرداخت عوارض تفک

ا پاسخ استعالم و نقل و يهنگام اخذ هر نوع مجوز ک و افراز در يعوارض تفک) ۵
 عالوه بر ۱۰۰يون ماده سي کميانتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رأ

  .دباش مين عوارض قابل وصول ي، اجرائم
 عالوه بر سهم شهرداري،) اختصاصي قطعات مالک(معابر داخل سهم قطعات مالک ) ۶

  .گيرد ميرار  قيار شهرداريتوسط مالک در اخت

 با يمت کارشناس رسميمت فرمول، مطابق قيدرصورت اعتراض مالک به ق
ت کارشناس يمن به قيدر صورت اعتراض طرف.  وصول خواهد شدين شهردارييتع

نه يأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزيه هب بيمت به ترتين قيي، موضوع تعيرسم
 . توسط معترض ارجاع خواهديکارشناس

۲ ×  P× S :ير تجاريغ(يک عرصه  عوارض تفک(  
  ):P (يا حداقل ارزش منطقه

  الي  ر۲۰۰۰۰:  شهرداخل محدوده
  الي ر۱۰۰۰۰:  خارج از محدوده شهر

  .خواهد شد عمل ۳ب ي با ضريمت روز تجاريق
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     متر مربع۵۰۰عوارض تغيير کاربري و تفکيک و افراز اراضي زير 
 کاربري مورد درخواست

عنوان کاربري موجود و  رديف
کارگاهي و  تجاري مسکوني کاربري قبلي زمين

 ساير پارکينگ صنعتي

 ـ ـ %۱۰ %۴۰ ـ مسکوني  ۱

 ـ ـ ـ ـ ـ تجاري  ۲

ـ فضاي سبز و باي ۳ ـ زراعي   %۱۰ %۱۰ %۴۰ %۶۰ %۴۵ رباغ 

 ـ ـ _ %۳۰ %۲۰ کارگاهي و صنعتي  ۴

 %۲۵ ـ %۳۵ %۶۰ %۵۰ پارکينگ ۵

۶ 
ـ آموزشيـ (ساير  ـ اداري   انباري 

ات تأسيسورزشيـ  بهداشتي ـ 
 ...)و تجهيزات شهري و 

 ـ ـ ۲۰% ۵۰% ۲۵%

ک و مساحت قطعات ي تفکيرثبتي و غيررسمي به صورت غيچنانچه ملک: تبصره
.  خواهد بوديه و ثبتي سند اولي متر باشد، مالک عمل شهردار۵۰۰کمتر از ک يتفک

ک و فاقد سند ي تفکي مترمربع بدون مراجعه به شهردار۵۰۰ که کمتر از ين قطعاتيبنابرا
  . مطالبه خواهد شدي متر سهم شهردار۵۰۰  يباشند مشابه قطعات باال

ک ي و تفکي، سرانه عموميرر کاربيياز تغ) يسهم شهردار(عوارض ارزش افزوده ) ب
   مترمربع ۵۰۰ ي باالياراض

شتر داخل محدوده ي مترمربع و ب۵۰۰ با مساحت يک و افراز اراضيان تفکيمتقاض
 بر ي مبنين شهري قانون زم۱۲ون ماده يسيبا اعالم کم) مجاز ( مربوطه يشهر با کاربر

 ۱۰۱ون اصالح ماده  قانياجرا (ي توسط شهرداريکي نقشه تفکتأييدر بودن در صورت يبا
  .ک خواهد شديمشمول مقررات تفک ) يقانون شهردار

در صورت عدم امکان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني که مطالبات شهرداري به شکل ) ۱
در صورت . قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد

ق هيأت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري اقدام اعتراض مالک به قيمت فرمول، از طري
 . خواهد شد
 باغ و ين ماده در کاربري اي موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرايشهردار) ۲

 را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي کاربريهاي عمومي يزراع
  .دياستفاده نما

 فضاي عمومي و خدماتي و همچنين شوارع و معابر عمومي مقدار اختصاص يافته به سرانه) ۳
  .طبق ضوابط شهرسازي از سهم شهرداري کسر خواهد شد) غير اختصاصي قطعات مالک(

 مساحت معابر ين توسط شهردارياديجاد معابر و ميض و اي طرح تعريدر اجرا) ۴
ن يبطه با ا کسر خواهد شد و در رايک شهرداري از سهم تفکيمقرر در طرح توسعه شهر

  .ت اقدام خواهد شدينوع امالک مطابق عوارض حق مشرف
 چنانچه ملکي به صورت غير رسمي و غيرثبتي تفکيک و مساحت قطعات تفکيکي) ۵
  . خواهد بوديه و ثبتي سند اولي مترمربع باشد مالک عمل شهردار۵۰۰کمتر از 
چنانچه بعد . هد بود خواير کاربريي، ارزش بعد از تغاي منطقه ارزش يالي ريمبنا) ۶

ن بلوک و يکتري باشد نزدي در دفترچه ارزش معامالتاي منطقه فاقد ارزش ير کاربريياز تغ
  . عمل خواهد بودي مربوطه مبنايکاربر

 يا کميته تغييرات اساسي طرحهاي هادي ۵قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده ) ۷
عوارض مربوط به تغيير % ۱۰کر است معادل شايان ذ. شهرداري بايد ضمانت الزم را اخذ نمايد

 تا نامه بانکي اخذ، چنانچه متقاضي کاربري نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت
ماه پس از تصويب تغيير کاربري توسط کميسيون مربوطه نسبت به مصالحه قطعي اقدام ۳

  .امه اقدام خواهد نمودننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و شهرداري مطابق مصالحه ن
 بر اساس ي مجاز و شهرداري در طرح قبلي و تراکم ملکي که کاربريدر صورت) ۸

 ي آن، شهردارير کاربريي صادر نموده باشد، در صورت تغي مربوطه پروانه ساختمانيکاربر
ا ي ۵ون ماده يسي به کمير کاربريي پرونده را جهت تغيچگونه وجهيافت هيبدون در

  . ارسال خواهد نمودير کاربريي به منظور تغي هادي طرحهايات اساسرييته تغيکم
 اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به منظور) ۹

ات و تأسيس، ي، آموزشي، مذهبي، فرهنگي، بهداشتي مثل  ورزشي عمومياستفاده کاربر
سهم ورود به محدوده شهر از بابت ا ي استفاده شود بعد از اخذ عوارض يزات شهريتجه

 .افت نخواهد شدي دري سهميکاربر
 ي شناور از جمله تجاري کاربري داراي که براساس طرح توسعه شهريامالک) ۱۰

  .دباش مين عوارض يند مشمول پرداخت اباش مي
 جلو ي باز طبقات، راهروي، عالوه بر فضاي و خدماتي تجاريدر مجتمع ها) ۱۱

 ي تجارير کاربريي و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض تغيبهداشتس يمغازه ها، سرو
  .ره از آنها قابل وصول استينبوده صرفاً عوارض پذ

 طبقه همکف معادل يک طبقه برايش از ي بيهاين عوارض در تجاريمحاسبه ا) ۱۲
و از % ۵۰، طبقه دوم  %۶۰ طبقه اول  ،%۷۰ن ير زمي زيش از آن برايب مصوب و بيضر

ک طبقه محاسبه و ين ماده عالوه بر عوارض يمطالبات ا% ۴۰ به باال معادل طبقه سوم
  .وصول خواهد شد

، يعالوه بر سهم شهردار)  قطعات مالکياختصاص(معابر داخل سهم مالک ) ۱۳
  .گيرد مي قرار يار شهرداريتوسط مالک در اخت

ده و  از بابت ارزش افزو۱۰۰ون ماده يسي توسط کمياني اعيدر صورت ابقا) ۱۴
% ۴۰ شهر ياز شوارع و معابر عمومي مورد ني و اراضي و خدماتي عمومي سرانه فضاتأمين

  .ن ماده محاسبه و وصول خواهد شديعوارض جدول ا
 يد نوع کاربري جدي در طرح توسعه شهرير طرح قبليي که با تغيدر موارد) ۱۵

 سرانه تأمينملک و ت شده باشد از بابت ارزش افزوده يا تثبيف و يا تعرير يي تغيملک
ن يعوارض ا% ۶۰ شهر ياز شوارع و معابر عمومي مورد ني و اراضي و خدماتي عموميفضا

  .ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد
  

   مترمربع۵۰۰سهم شهرداري از تغيير کاربري و سرانه عمومي تفکيک اراضي باالي 
 مورد درخواستکاربري 

عنوان کاربري موجود و  رديف
کارگاهي و  تجاري مسکوني کاربري قبلي زمين

 ساير پارکينگ صنعتي

 ـ ـ %۱۰ %۴۰ ـ مسکوني  ۱

 ـ ـ ـ ـ ـ تجاري  ۲

ـ فضاي سبز و باير ۳  %۱۰ %۱۰ %۴۰ %۶۰ %۴۵ باغـ  زراعي 

 ـ ـ _ %۳۰ %۲۰ کارگاهي و صنعتي  ۴

 %۲۵ ـ %۳۵ %۶۰ %۵۰ پارکينگ ۵

۶ 
 انباريـ  اداريـ  آموزشيـ (ساير 

زشيـ  بهداشتيـ  تأسيسات و ور
 ...)تجهيزات شهري و 

 ـ ـ ۲۰% ۵۰% ۲۵%

  
 :ر استي به شرح زيوان عدالت اداري ديأت عمومي ههاي دادنامه ـ۳

  :۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۹۳/۱۹۵۸دادنامه شماره : الف
 ي دولتيت امالک واقع در طرحهاين وضعيي ماده واحده قانون تع٤به موجب تبصره 

ن عوض در يه زمي که تهيدر موارد« مقرر شده است ١٣٦٧ل ها مصوب سايو شهردار
سر نباشد و ي ميساز ک و ساختماني و تفکيبند  قطعهي مجاز برايها داخل محدوده

 مراجع تأييد مورد ي مصوب توسعه شهرياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاياحت
 ي براي صاحبان اراضيتقاضاند در مقابل موافقت با توان ميرد، مراجع مزبور ي قرار بگيقانون

 ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به ياياستفاده از مزا
زات و خدمات يات و تجهتأسيس ي سطوح الزم براين و واگذاري زميساز عمران و آماده

  موضوعاز اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي% ٢٠عمومي، حداکثر تا 
گان ي، به طور راي شهري و بهسازي نوسازي عوض طرحهاين اراضين قانون و همچنيا

ب ي ماده واحده مذکور در تصو٤ن که ضوابط مقرر در تبصره ينظر به ا» .نديافت نمايدر
 شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل ١٣٨٩ تعرفه عوارض محلي سال ٤٣ماده 

 مصوب شوراي اسالمي ١٣٨٩ تعرفه عوارض محلي سال ٤٣اده رعايت نشده است، لذا م
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شهر اردبيل به جهت مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند 

  .شود  ابطال  مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 :۱۴/۱/۱۳۹۱ـ  ۴دادنامه شماره ) ب

 دولت مصوب سال ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ده ن که مطابق ماينظر به ا
ز قانونگذار ي به تجويي اجراي، اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاهها١٣٨٠

 ي شهر شاهرود و بندهاي اسالمي مصوبه شورا٩ن ماده يموکول شده است، بنابرا
ا ير قبال وجه و  امالک مردم دير کاربريي بر اخذ عوارض تغيل آن مبنيچهارگانه ذ

ارات ير حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختيگان، مغاين به نحو راي از زميقسمت
 قانون ٤٢ و ٢٠ و مواد ١٩ ماده ١با استناد به بند .  شهر شاهرود استي اسالميشورا

  .شود ب صادر و اعالم مييخ تصوي حکم به ابطال آن از تاريوان عدالت اداريد
  :۲/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۴۷ دادنامه شماره) ج

 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و ١ ماده ٣مطابق بند 
 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ١٣٥٣شهرسازي مصوب سال 

ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف 
 ٥شود و بر اساس ماده  يق زمين براي هر يک از آنها تعيين ميشهر و موقعيت و مساحت دق

 بررسي و تصويب ١٣٥١ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال تأسيسقانون 
طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است 

ن تشکيالت، وظايف و انتخابات  قانو٧١و از سويي وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 
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 با اصالحات بعدي تعيين ١/٣/١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر 

 با توجه به مراتب، شوراي اسالمي شهر که صالحيتي براي تغيير. بيني نشده است پيش
تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ  کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي

 عوارض و بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير کاربري
شوراي اسالمي ٥/١١/١٣٨٢ ـ ٧١هذا مصوبه شماره  علي. صالح دريافت کند به مراجع ذي

به ) با ضرورت تشخيص( تحت عنوان تغيير کاربري ٤٤٨رديف شهر بندرعباس در قسمت 
جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر بندرعباس 

 قانون ديوان عدالت اداري ٤٢ و ٢٠ و مواد ١٩ ماده ١شود و مستند به بند  تشخيص مي
ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه . شود حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعالم مي

 . در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست
  :۲۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۳۵۰دادنامه شماره ) د

 و مسکن به وزارت مسکن و ير نام وزارت آبادانيي قانون تغ١ ماده ٣مطابق بند 
ارها ي است که بر اساس معي عبارت از طرحيلي، طرح تفص١٣٥٣ مصوب سال يشهرساز

 در سطح محالت مختلف ي شهرينهاي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمي ضوابط کلو
د و بر اساس ماده شو مين ييک از آنها تعي هر ين برايق زميت و مساحت دقيشهر و موقع

 و ي، بررس١٣٥١ران مصوب سال ي اي و معماري شهرسازي عالي شوراتأسيس قانون ٥
 خاص محول يونيسي آنها در هر استان به کمراتيي و تغي شهريلي تفصيب طرحهايتصو

ف و يالت، وظاي قانون تشک٧١ شهر در ماده ي اسالميف شوراي وظايشده است و از طرف
 با اصالحات ١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ي اسالميانتخابات شوراها

 يرا شويف قانوني از جمله وظاير کاربريين که تغينظر به ا. ن شده استيي تعيبعد
ن يد، بنابراين خصوص وضع قاعده نمايد در اتوان مي نيق اوليد به طرباش مي نياسالم
ر يي تغيان که براي شهر رامي اسالمي مصوبه شورا٢٠ ماده ٧ و تبصره ١٢ و ١١ يبندها
ار مرجع ي مبادرت به وضع عوارض کرده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيکاربر

ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ به استناد بند د وشو ميص داده يوضع تشخ
  .دشو مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس

  :۲۴/۶/۱۳۹۴ـ  ۷۸۳دادنامه شماره ) هـ
 و مسکن به وزارت مسکن و ير نام وزارت آبادانيي قانون تغ١ ماده ٣مطابق بند 

ارها ي است که بر اساس معياز طرح عبارت يلي، طرح تفص١٣٥٣ مصوب سال يشهرساز
 در سطح محالت مختلف ي شهرينهاي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زميو ضوابط کل

 ٥شود و بر اساس ماده  شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
 ، بررسي و١٣٨٨اصالحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 

تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده 
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١است و از سويي وظايف شوراهاي اسالمي شهرها در ماده 

 با اصالحات بعدي آن ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
ين که در اين ماده قانوني تغيير کاربري اراضي در صالحيت شوراي نظر به ا. تعيين شده است

 ١بيني نشده است بنابراين تعيين و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهاي  اسالمي شهر پيش
 شوراي اسالمي شهر گرگان ١١/١١/١٣٨١ ـ ٣/٢٥٤٤٢/٨٦ مصوبه شماره ١٤ رديف ٥ و ٢و 

باشد و  دود اختيارات شوراي اسالمي شهر ميبابت تغيير کاربري خالف قانون و خارج از ح
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١ استناد بند به

 .شوند ، بندهاي ياد شده از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  :۱۳/۱۰/۱۳۹۴ ـ ۱۱۲۱دادنامه شماره ) و

 و مسکن به وزارت مسکن و يم وزارت آبادانر نايي قانون تغ۱ ماده ۳به موجب بند 
ارها ي است که بر اساس معي عبارت از طرحيلي، طرح تفص۱۳۵۳ مصوب سال يشهرساز

 در سطح محالت مختلف ي شهرينهاي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زميو ضوابط کل
 ۵اده د و مطابق مشو مين ييک از آنها تعي هر ين برايق زميت و مساحت دقيشهر و موقع

 و ي بررس۱۳۵۱ران مصوب سال ي اي و معماري شهرسازي عالي شوراتأسيسقانون 
 خاص محول يونيسيرات آنها در هر استان به کميي و تغي شهريلي تفصيب طرحهايتصو

ف يالت، وظاي قانون تشک۷۱ن که در ماده ي و االذکر فوق ينظر به مقررات قانون. شده است
، ي با اصالحات بعد۱۳۷۵ور و انتخاب شهرداران مصوب  کشي اسالميو انتخابات شوراها

 بيني نشده است، بنابراين کاربري اراضي از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر پيشر ييتغ
  از تعرفه عوارض محلي شهر همدان۵۱ماده ۱۴ فصل ۵ و بخش ۵۰ ماده ۱۴ فصل ۵بخش 

 ي اراضير کاربرييتغن عوارض يي شهر همدان در تعي اسالمي مصوب شورا۱۳۹۲در سال 
استناد بند د و به باش مي شهر خارج ي اسالميارات شورايخالف قانون است و از حدود اخت

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١
 .دشو ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

نکه مصوبات ي بر اين، مبنيشاور پس از اعالم نظر ميوان عدالت اداريس دي رئـ۴
د، باش مي يوان عدالت اداري ديات عمومي صادر شده از هير با مفاد آرايت مغايمورد شکا

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک۹۲ ماده ي موضوع را در اجرايدستور بررس
  ».ي صادر کردندادار

 ١٣٩٢ عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان٩٢در اجراي ماده 
  .از نماينده شوراي اسالمي شهر گوگان خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند

ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ 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 اکثريررسبحث و ب
  

  رأي هيأت عمومي
 ي شهردار١٣٩٥ سال ي تعرفه عوارض محل٢٠نکه در خصوص ماده ينظر به ا: الف

 به شرح يوان عدالت اداري ديأت عمومي شهر گوگان هي اسالميگوگان مصوب شورا
 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢اده  مي و در اجرا١٠/٥/١٣٩٦ ـ ٤٣٩دادنامه شماره 

 کرده و ماده مذکور ابطال ي، مبادرت به صدور رأ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
ن قسمت ي در ايت شاکي مجدد شکايدگي طرح و رسي براين موجبيشده است، بنابرا

  .دباش مياد شده ي يوجود ندارد و موضوع مشمول رأ
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييت و آالي قانون تشک٩٢مطابق ماده : ب

ت ي ابطال شود، رعايأت عمومي در هيچنانچه مصوبه ا«:  مقرر شده است که١٣٩٢سال 
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه .  استي الزامي در مصوبات بعديأت عمومي هيمفاد رأ

، وان موضوع را خارج از نوبتيس ديب کنند، رئي تصويأت عمومي هير رأي مغايديجد
ب کننده در ينده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط با دعوت نما٨٣ت مفاد ماده يبدون رعا

أت ي ه١١/١٢/١٣٩٣ـ١٩٥٨ شماره ينکه رأينظر به ا» .دنماي مي مطرح يأت عموميه
 بر اخذ عوارض از يل مبني شهر اردبي اسالمي مصوبه شورايوان عدالت اداري ديعموم

وده خدمات شهري به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده امالک و اراضي بابت ورود به محد
 با عنوان ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٩است و شوراي اسالمي شهر گوگان در تصويب ماده 

عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر اختصاص قسمتي از ملک يا دريافت 
 ياد شده به لحاظ مغايرت با عوارض را مقرر کرده است، بنابراين ماده مذکور از تعرفه عوارض

 قانون تشکيالت و آيين ١٣ و ٨٨، ٩٢ و مواد ١٢ ماده ١آراء هيأت عمومي با استناد به بند 
 .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          
  

  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٩٦٧/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٤٥يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦
» . كارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج كشور٢٦/٩/١٣٩٢مصوبه مورخ ابطال «

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/٩٦٧: کالسه پرونده        ٥٤٥: امهشماره دادن         ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يدگريمان سفي پي آقا:شاكي

 کارگروه نظارت بر ٢٦/٩/١٣٩٢ ابطال مصوبه مورخ :موضوع شکايت و خواسته
  ات اعزام دانشجو به خارج از کشورمؤسس

 کارگروه ٢٦/٩/١٣٩٢ ابطال مصوبه مورخ ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
ن ييات اعزام دانشجو به خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبمؤسسنظارت بر 

  :خواسته اعالم کرده است
  :يوان محترم عدالت اداريد«

  کميسالم عل
رساند که جهت تأسيس شرکت و مؤسسه خدمات اعزام  احتراماً شاکي به استحضار مي

اجعه نمودم و تقاضايم را مکتوب تقديم نمودم و طرف به خارج از کشور به طرف شکايت مر
 به صورت مکتوب اعالم نموده که هر موقع آگهي ٢٠/٧/١٣٩٢شکايت دفعه اول بتاريخ 

فراخوان در سامانه اداره کل بورس امور دانشجويان خارج اين سازمان، داده شد من متقاضي 
 اعالم نموده بر اساس مصوبه جلسه  کتبي١٤/١٢/١٣٩٢بايد ثبت نام نمايم و دفعه دوم بتاريخ 

 کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات به صورت کلي و به اتفاق آراء تصويب نمودند ٢٦/٩/١٣٩٢
که تا ساماندهي مؤسسات فعال، مجوز فعاليت تا اطالع ثانوي در دستورکار جلسات کارگروه 
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 ١٤/١٢/١٣٩٢ و ٢٠/٧/١٣٩٢خ طرف شکايت به تاريخهاي ـواهد گرفت، که مفاد پاسـقرار نخ
نامه تأسيس مؤسسات و شرکتهاي خدمات اعزام  با مستندات آيين» مغايرت«به من متقاضي 

 دارد و معلوم نيست طرف شکايت دقيقاً در چه ١٣٨٢دانشجو به خارج از کشور مصوب 
تاريخي آگهي فراخوان ثبت نام را و مؤسسات فعال را ساماندهي خواهد نمود و متقاضي چقدر 

 ٢٦/٩/١٣٩٢نمايد که اين مصوبه جلسه مورخ  صبر کند و از داشتن مجوز تأسيس محروم ميبايد 
طرف شکايت باعث تضييع حقوق من متقاضي گرديده و تقاضاي ابطال آن را خواهانم لذا برابر 

 ».خواسته مندرج در دادخواست مرقوم رسيدگي و حکم شايسته صادر فرماييد
 ي برايوان عدالت اداري ديأت عمومي دفتر ه که از طرفي اخطار رفع نقصيدر پ

 ثبت ٢٧/١٠/١٣٩٤ـ١٦١٠/ که به شماره هـاي اليحه به موجب ي ارسال شده بود، ويشاک
  :ه پاسخ داده است کهشد ميأت عمويدفتر ه
  يوان عدالت اداري ديأت عموميه«

  کميسالم عل
  ٩٤/٩٦٧پرونده شماره : موضوع

 ١٨/٩/١٣٩٤ه رفع نقص مورخ يبطه با اخطاردر را» يشاک«ي دگريمان سفياحتراماً پ
 ير با کدام قانون است با ذکر قانون و ماده قانونيت مغايکه مقرر شده مصوبه مورد شکا

 و بند ٥ل ماده ي و ذ٥ و ماده ٤از ماده » ٣«م که به استناد بند رسان ميمربوطه به عرض 
دانشجو به خارج از  خدمات اعزام يات و شرکتهامؤسس تأسيس نامه آيين ٤مواد » ٦«

 در روزنامه رسمي کشور آگهي شده است ٢١/٨/١٣٨٢ که در تاريخ ١١/٨/١٣٨٢مصوب کشور 
ار نداده است با صدور مصوبه ياخت» يقات و فناوريوزارت علوم، تحق«ت يبه طرف شکا

» تا اطالع ثانوي«يعني » مجهول« که زمان خاتمه مصوبه هم به صورت ٢٦/٩/١٣٩٢مورخ 
ه و مؤسس تأسيسافت مجوز جهت ي را از مراجعه و دري و حقوقيقياشخاص حق

د حال جهت احقاق حق ي خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور محروم نمايشرکتها
 .دييفرما» ابطال« را ٢٦/٩/١٣٩٢مصوبه مورخ 

نامه تأسيس مؤسسات و شرکتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج  تصوير مصدق آيين
 در روزنامه رسمي کشور آگهي شده ٢١/٨/١٣٨٢ که در مورخ ١١/٨/١٣٨٢از کشور مصوب 

وزارت علوم، « طرف شکايت ٢٦/٩/١٣٩٢گردد، بنابراين مصوبه  به پيوست تقديم مي
  ».باشد لذا ابطال فرماييد خارج از اختيارات مذکور در مستندات باال مي» تحقيقات و فناوري

 که مورد اعتراض يت و فناورقاي وزارت علوم، تحق٢٦/٩/١٣٩٢متن مصوبه مورخ 
  :دباش مير يقرار گرفته به شرح ز

  ٢٦/٩/١٣٩٢ات اعزام دانشجو مورخ مؤسسدستورجلسه کارگروه نظارت بر 
موضوع عملکرد نامطلوب مؤسسات فعال مطرح و با توقف صدور مجوز فعاليت : ١مورد «

  ».يان خارج موافقت شدتا اطالع ثانوي به متقاضيان تا ساماندهي کامل مؤسسات اعزام دانشجو
 يقات و فناوري وزارت علوم، تحقيرکل دفتر حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

 ٢٣/١/١٣٩٥ ـ ٤٥٤٢/٢/٤، نامه شماره ٢٩/١/١٣٩٥ـ  ١٢٦٣٣/٧٥/٩٥موجب اليحه شماره به 
  :ر استيرا ارسال کرده است که متن آن به قرار ز

 نامه آيين در خصوص ٢٦/٩/١٣٩٢ عنوان خواسته نامبرده ابطال مصوبه مورخ ـ١«
 يکن در واقع خواستار بازنگريد، لباش ميات خدمات اعزام دانشجو به خارج مؤسس تأسيس
ات اعزام دانشجو است و مستنداً به ماده مؤسسم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر يدر تصم

ات مي به تصميدگي رسيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٠ و ١٢
ت ين جهت شکايد و از اباش مي خارج يوان عدالت اداري ديأت عموميت هي از صالحيادار

 بايست مي معترض است يه به عملکرد نهاد ادارد اگر نامبرده استيبه اشتباه طرح گرد
 .م کنديوان تقديت خود را به شعب ديشکا

 ١٣٨اد اصل  به استن١/٨/١٣٨٢ران در جلسه مورخ يأت وزيراد فوق هي فارغ از اـ٢
 خدمات اعزام دانشجو به خارج از يات و شرکتهامؤسس تأسيس نامه آيين يقانون اساس

 و تأسيس نظارت بر ي مذکور برانامه آيين ٢ بر اساس ماده .ب نموده استيکشور را تصو
ندگان ي متشکل از نمايت، کارگروهي فعالي متقاضيات و شرکتهامؤسست يفعال

  . شده استليربط تشکي ذهاي وزارتخانه
نامه هرگونه فعاليت اشخاص حقيقي وحقوقي در رابطه با اعزام   آيين٣وفق ماده 

متقاضيان ادامه تحصيل با هزينه شخصي موکول به کسب مجوز از کارگروه نظارت شده 
نامه موصوف، صدور مجوز فعاليت مؤسسات و شرکتها   آيين٤ ماده ٣همچنين در بند . است

 بخشنامه و دستورالعملهاي الزم در خصوص شرايط تأسيس، ثبت،  صدور٤ ماده ٦و در بند 
نحوه نظارت بر فعاليت، تعيين ضوابط براي خدمات، از وظايف و اختيارات کارگروه نظارت بر 
مؤسسات قلمداد شده است، بنابراين تصميم اتخاذ شده در کارگروه نظارت بر مؤسسات 

يت تا ساماندهي کامل مؤسسات در  مبني بر توقف صدور مجوز فعال٢٦/٩/١٣٩٢مورخ 
  ».باشد همين راستا و با توجه به اختيارات تعيين شده و منطبق با مقررات مي

ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث وانيد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يو بررس

  رأي هيأت عمومي
 خدمات اعزام دانشجو به خارج از يات و شرکتهامؤسس تأسيس نامه آيين ٤در ماده 

ف يران، وظايأت وزي ه١٤/٨/١٣٨٢ ـ هـ٢٧٠٣٤ت/٤٥٦٢٢کشور، موضوع مصوبه شماره 
: ف عبارت است ازين وظاين شده و ايور معکارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کش

 يات و شرکتهامؤسس ي و تخصصيت عمومي و اعالم نظر در خصوص صالحي بررسـ١«
 نامه آيينن ي موضوع ايتهايه و شرکت و اشتغال به فعالمؤسس تأسيسان يموجود و متقاض
ود اختيارات و ـ تعيين حد٢. نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اين آيين) ٧(بر اساس ماده 

ـ صدور مجوز فعاليت مؤسسات و شرکتها ٣. وظايف مؤسسات و شرکتها به صورت موردي
ـ نظارت بر عملکرد مؤسسات و شرکتها و ٤. نامه پس از احراز شرايط مندرج در اين آيين
ـ رسيدگي به تخلفات مؤسسات و شرکتها و  ٥. بررسي گزارشها و شکايتهاي واصل شده

ها و دستورالعملهاي الزم   ـ صدور بخشنامه٦. نامه م بر اساس مقررات اين آيين تدابير الزاتخاذ
 ين ضوابط برايي تعدر خصوص شرايط تأسيس، ثبت، نحوه نظارت بر فعاليتهاي تخصصي،

نکه توقف موقت صدور ينظر به ا» ن و مقررات کشوريخدمات قابل ارائه در چارچوب قوان
 ١ب مصوبه مورد ين تصويست، بنابرايه مذکور نف کارگرويت از جمله وظايمجوز فعال

ارات يات اعزام دانشجو، از حدود اختمؤسس کارگروه نظارت بر ٢٦/٩/١٣٩٢دستورجلسه 
ن ييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کارگروه خارج است و مستند به بند 

 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديدادرس
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٦٦٠/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٤٦ه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخ
  : با موضوع٧/٦/١٣٩٦

 مصوب وزير ١٦/١١/١٣٦٩ـ  ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ دستورالعمل شماره ٥ و ٣ و ٢بندهاي «
آموزان معلمان   را مبناي برخورداري از حقوق كارآموزي دانش١/٩/١٣٦٩آموزش و پرورش كه تاريخ 

 و قبل آن تعيين كرده است به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود ١٣٦٩ورودي سالهاي 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شود اختيارات مرجع تصويب ابطال مي

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

  ٩٤/٦٦٠: کالسه پرونده         ٥٤٦: دنامهشماره دا         ٧/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

 ـ طليعه شريفي ورثه مرحوم٣ـ شلير فتاحي ٢زاده  ـ حفصه رستم١:  خانمها:شاكيان
  يسيد وي امي با وکالت آقايجزا فتاح

ـ  ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ دستورالعمل شماره ٥ـ ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
، پرداخت يشي وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزما١٦/١١/١٣٦٩

ن ي قانون متعهد٧ و ٦ن خدمت موضوع مواد يل متعهديحقوق و احتساب مدت تحص
  ي اسالمي مجلس شورا٨/٣/١٣٦٩خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

جب دادخواستي زاد به وکالت از موکلين خويش به مو  آقاي محمد صفري:کار گردش
 وزارت آموزش و پرورش در ١٦/١١/١٣٦٩ـ  ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ دستورالعمل شماره ٥ـ ٢ابطال بند 

خصوص نحوه استخدام آزمايشي، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصيل متعهدين خدمت 
 ٨/٣/١٣٦٩ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ٧ و ٦موضوع مواد 

  :ا خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهمجلس شوراي اسالمي ر
 يوان عدالت ادارياست محترم دير«

، رساند مي يزاد به وکالت از شکات به استحضار عال ينجانب محمد صفريبا احترام ا
 در آزمون ١٣٦٨ در سال ي آنها به نامه مرحوم جزاء فتاحمؤثرن يکه حسب اظهارات موکل

 ييت معلم عالمه طباطباي مرکز تربياضي ريريشرکت و در رشته دبت معلم يمراکز ترب
 ٣١/٦/١٣٦٩شود که متأسفانه در حادثه تصادف رانندگي مرحوم در مورخ  پذيرفته ميه ياروم
  خدمت٧ قانون متعهدين و تبصره ذيل ماده ٦رحمت ايزدي رفته است و به موجب ماده به 

ان متعهد به خدمت موضوع قانون يانشجو د٨/٣/١٣٦٨مصوب (به وزارت آموزش و پرورش 
 مورد نظر به ي ماده قانونيد در اجرايبا يم) ت معلميان تربياز جمله دانشجو(مذکور 

 شغل مربوط به العاده فوق وزارت آموزش و پرورش درآمده و حقوق و يشياستخدام آزما
دد و به  مورد نظر به آنها پرداخت گريلي الزم جهت ورود به دوره تحصيليمدرک تحص

 ٨/٣/١٣٦٨خ ي در تار٦ ماده ي در اجرابايد ميشرح بند مذکور سازمان آموزش و پرورش 
 متعلقه ي و کسور بازنشستگنمود مين اقدام ي مورث موکليشينسبت به صدور حکم آزما

را به ) زمان فوت مورث (٣٠/٦/١٣٦٩ور تا يمرداد و شهر ـ ريت ـ  خرداديمربوط به ماهها
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 مورث از حقوق ين به عنوان وراث قانونينکه موکلي تا انمود ميز يوار يصندوق بازنشستگ
مند شوند در حالي که عدم واريز کسور   قانون استخدام کشوري بهره٨٦وظيفه موضوع ماده 

 مربوطه توسط آموزش و پرورش باعث تضييع حقوق موکلين گرديده و خوانده رديف دوم
ورزد و وزارت  رقراري حقوق وظيفه خودداري ميبه بهانه عدم واريز کسور بازنشستگي از ب

  ـ١٤٣/٦٠٠/١٠٠نامه شماره  آموزش و پرورش با صدور دستورالعملي مخالف قانون و آيين
ه قانون بر خالف ي دستورالعمل بدون هرگونه توج٥ـ ٢ و در اعمال بند ١٦/١١/١٣٦٩

 و قبل از آن ٦٩ يرودان  وي دانشجوي مصوبه براي تا زمان اجرانامه آيين و ياطالق قانون
ن شده يي تعييخ مذکور بر چه مبنايست تارين نموده، که معلوم نيي تع٢/٩/١٣٦٩ يعنيرا 

 يشيما و پرورش متعهد به استخدام آز که در قانون مطلقاً وزارت آموزشياست در حال
 يشيد حکم استخدام آزمايبا يده است و ميب گردين خدمت از زمان ورود به ترتيمتعهد
 و نمود مي صادر ٨/٣/١٣٦٩ب قانون ي از زمان تصوين به نامه جزاء فتاحيموکلمورث 

 .کرد يمه مي قانون افراد تحت تکفل را ب١٠مستنداً به ماده 
 به ابطال دستورالعمل شماره يدگي رسيه سوابق مستند استدعايم کليلذا با تقد

ت يحکوم وزارت آموزش و پرورش و سپس حکم به م١٦/١١/١٣٦٩ ـ ١٤٣/٦٠٠/١٠٠
ن از ي مورث موکليشيآموزش و پرورش استان کرمانشاه به صدور حکم استخدام آزما

 به يز کسور بازنشستگي و پرداخت حقوق معوقه و وار٣٠/٦/١٣٦٩ تا ٨/٣/١٣٦٨مورخ 
 حقوق ي به برقراري کشوريت سازمان بازنشستگي و محکومي کشوريصندوق بازنشستگ

ضمناً .  حکم را داردي زمان تعلق تا صدور اجرافه معوق ازيفه و پرداخت حقوق وظيوظ
ن متعهد به خدمت آموزش و پرورش استان کرمانشاه بوده ي که مورث موکلگردد ميادآور ي

  ».گردد ميم يوست تقدي به پيو سند تعهد خدمت رسم
  :ر استيمتن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار ز

 که بر اساس بخشنامه شماره ١٣٦٩ل آموز معلمان ورودي سا  ـ به دانش٥ـ ٢«
آموز معلمان ورودي  اند و نيز ساير دانش  دفتر تربيت معلم تعهد سپرده٢/٧/١٣٦٩ ـ ٧٩/٦١٧

 ١/٩/١٣٦٩سالهاي قبل که برابر فرم تعهدنامه پيوست دستورالعمل تبديل تعهد نمايند از 
ي الزم جهت ورود العاده شغل مربوط به مدرک تحصيل حقوق کارآموزي معادل حقوق و فوق

به دوره تحصيلي مورد نظر تعلق خواهد گرفت که اين مبلغ در وضعيت فعلي معادل حقوق 
 ريال ١٣٠٠٠باشد که به ترتيب مبلغ  العاده شغل آموزگاري مربوط مي  و فوق٣ گروه ١پايه 

  ».شود  ريال مي٣٥٠٠٠ ريال جمعاً برابر ٢٢٠٠٠و 
حقوقي امالک و حمايت قضايي وزارت آموزش در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر 

  : توضيح داده است که٢١/١٠/١٣٩٤ ـ ٢١٣٨٤٩/٨١٠و پرورش به موجب اليحه شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

 با سالم و احترام
 ٩٤/٦٦٠ دفتر آن مرجع در خصوص پرونده کالسه ٤/٩/١٣٩٤عطف به ابالغيه مورخ 

 به خواسته يزاد به وکالت از ورثه مرحوم جزا فتاح يحمد صفر ميت آقايموضوع شکا
 وزارت آموزش و پرورش و الزام ١٦/١١/١٣٦٩ ـ ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ابطال بخشنامه شماره 

، يز کسور بازنشستگي و واري مرحوم جزا فتاحيشين وزارت به صدور حکم استخدام آزمايا
  :ندرسا ميدر مقام دفاع و رد خواسته معنونه به استحضار 

  :ت دعوايپاسخ در ماه
ـ در خصوص صدور حکم به محکوميت آموزش و پرورش به استخدام آزمايشي ١

شخص متوفي و واريز کسور بازنشستگي و برخورداري ورثه متوفي از حقوق مطالبه شده، 
همان گونه که ذکر گرديد، خواسته مزبور مستلزم ارائه ادله اثباتي و رسيدگي به خواسته 

قاق خواهان و تکليف خوانده ـت اثبات استحـ و تجديدنظر ديوان جهدر شعب بدوي
لذا پاسخگويي در اين . باشد که چنين امري صورت نپذيرفته است به رعايت آن مي

 اداري قسمت را به طرح شکايت در ديوان و رسيدگي به موضوع در شعب ديوان عدالت
  .نماييم موکول مي

 وزارت ١٦/١١/١٣٦٩ ـ ١٤٣/٦٠٠/١٠٠اره ـ در مورد خواسته ابطال بخشنامه شم٢
آموزش و پرورش که در راستاي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش و 

 تنظيم و صادر شده است، همان گونه که اعالم ١٣٦٩نامه اجرايي آن مصوب سال  آيين
 ف با توجهـالوص باشد، مع ي و قانوني ميـي شرع هرگونه ادلـد، خواسته شاکي فاقد هـگردي

 ـ ٨٦٧٧به تاريخ سند تعهد محضري ارائه شده مربوط به مرحوم جزا فتاحي به شماره 
 بيانگر آن است که نامبرده قبل از تصويب قانون متعهدين خدمت به وزارت ١٢/٧/١٣٦٨

از اين رو نامبرده اصالً مشمول قانون . باشد  مي١/٧/١٣٦٨آموزش و پرورش، ورودي 
 پرورش نيست تا بتواند از مزاياي آن بهره مند گردد متعهدين خدمت به وزارت آموزش و

ه ٢ موضوع قانون راجع به الحاق ٣بلکه ايشان مشمول اليحه قانوني اصالح تبصره   ماده ـب
 شوراي انقالب ٣١/٣/١٣٥٩قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 

وزارت «) ١٨ماده(ه مزبور باشد، مطابق ماده اول از دوم ماد جمهوري اسالمي ايران مي
از تاريخ ... تواند داوطلبان ورود به مراکز آموزشي تربيت معلم را جذب آموزش و پرورش مي

اي که تحصيل  آموزان، به عنوان کارآموز در رشته اشتغال به تحصيل دانشجويان و دانش

تحصيلي الزم نمايند بپذيرد و به آنان حقوقي برابر با پايه يک گروه مربوط به مدرک  مي
جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد و مشروط بر اينکه سن داوطلب در موقع ثبت نام با 

و به استناد اليحه قانوني »  سال تمام کمتر نباشد١٨تحصيل از احتساب دوران رسمي 
 به هيچ وجه در دوران تحصيل به استخدام رسمي آزمايشي در مذکور، اين متعهدين

 قانون استخدام کشوري ٢٠ و ١٩، ١٨التحصيلي به استناد مواد  س از فارغآيند، بلکه پ نمي
به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و در صورتي که دو برابر مدت تحصيل که در هر صورت 

 سال نيست، در آموزش و پرورش اشتغال عملي داشته باشند، سنوات تحصيل ٥کمتر از 
دستورالعمل صادره ناظر به قانون : ابراين اوالًبن. گردد آنان جزء سابقه خدمت محاسبه مي

نامه اجرايي آن بوده   و آيين١٣٦٩متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 
باشد، در حالي که شاکي به تصور اينکه مشمول قانون متعهدين  و ناظر به قوانين قبلي نمي

ن دستورالعمل به استخدام در خدمت است و بايد استخدام رسمي آزمايشي گردد و مطابق اي
متعهدين مشمول قوانين و مقررات قبل : ثانياً. نيامده است ابطال آن را درخواست کرده است

، قبل از اتمام تحصيل و )١٣٦٩سال (از تصويب قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش 
مايشي اشتغال در آموزش و پرورش صرفاً به عنوان کارآموز بوده و مستخدم رسمي آز

 اصالحي اليحه قانوني صدرالذکر اين دسته از متعهدين ٣مستند به تبصره : ثالثاً. باشند نمي
التحصيلي به استخدام رسمي آزمايشي درآمده و درصورتي سالهاي تحصيل آنان  بعد از فارغ

جزء سابقه خدمت رسمي، منظور خواهد شد که دو برابر آن خدمت نموده باشند که در هر 
 . سال نخواهدبود٥مدت کمتر از حال اين 
ت معلم قبل از ي مراکز تربي، اشخاص ورود٢ با توجه به مطالب مذکور در بند ـ٣
ل در ي چنانچه به آموزش و پرورش تعهد سپرده باشند، در زمان تحص١٣٦٩سال 

و آموزش ) ي و نه استخدام قطعيشينه استخدام آزما (اند بودهاستخدام آموزش و پرورش ن
 بوده است که عالوه بر ين خدمتيصرفاً ملزم به استخدام آن دسته از متعهدو پرورش 

 اند شدهرفته ي که پذيا  در رشتهيليسپردن تعهد به آموزش و پرورش و اخذ مدرک تحص
ت به يند و با عنايز کسب نماي را ني مندرج در قانون استخدام کشوريگر شروط قانونيد
د، با فوت باش ميمنوط به تحقق مشروط  ي است که تحقق هر شرطيهين اصل بديا

 سالبه به يط الزم، استخدام ويا و عدم احراز شر٣١/٦/١٣٦٩خ ي در تاريشخص متوف
مه تمام خود، کارآموز يل نيده است چرا که نامبرده صرفاً در طول تحصيانتفاء موضوع گرد

 نامه آيين ٦افت کرده است و مطابق ماده ي دريبوده و از آموزش و پرورش حقوق کارآموز
آموزان متعهد خدمت قبل از سال  ان و دانشين خدمت، دانشجوي قانون متعهديياجرا

ن خدمت و يل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون متعهدي صرفاً در صورت تبد١٣٦٩
 .ز محقق نشده استين موضوع نيند که در مورد نامبرده اشد مي مزبور نامه آيين

ن ي قانون متعهدينکه بخشنامه صادره در راستاير به ات به مطالب معنونه نظيبا عنا
 آن بوده، نه قانون يي اجرانامه آيين و ١٣٦٩خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

 و اصالحات آن و خواهان با تصور اشتباه خود را ي و عالي مقدماتي دانشسراهاتأسيس
 ي را تخلف از اجرايشين دانسته و عدم استخدام آزماين قانون متعهدي ايايمشمول مزا

ن و مقررات فرض کرده است و به تبع آن ابطال بخشنامه را درخواست کرده است، يقوان
  . و رد خواسته مزبور مورد استدعاستيدگي رسيلذا تقاضا

حه و هرگونه اقدام ين دفتر جهت ثبت الي از ايندگيد رضاوند به نماي اميضمناً آقا
        ».گردند مي ين خصوص به حضور معرفي در ايقانون

ن يس و معاوني با حضور رئ٧/٦/١٣٩٦خ 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
 

  رأي هيأت عمومي
 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ٦ به موجب ماده

 دانشجويان متعهد به خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصيل خود به ٨/٣/١٣٦٩
العاده شغل مربوط  استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق

. ردار خواهند شدبه مدارک تحصيلي الزم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخو
العاده  آموزان دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق ضمناً حقوق کارآموزي دانش

. شغل مربوط به مدرک تحصيلي الزم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر است
 ١٦/١١/١٣٦٩ ـ ١٤٣/٦٠٠/١٠٠ دستورالعمل شماره ٢ و ٣ و ٥نظر به اينکه بندهاي 

ش برخالف حکم مقنن که تاريخ شروع به تحصيل را تاريخ مصوب وزير آموزش و پرور
 را براي برخورداري از حقوق کارآموزي ١/٩/١٣٦٩استخدام آزمايشي اعالم کرده، تاريخ 

آموزان معلمان ورودي سالهاي   و نيز ساير دانش١٣٦٩آموزان معلمان ورودي سال  دانش
از حدود اختيارات مرجع قبل تعيين کرده است، بندهاي مذکور خالف قانون و خارج 

 قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  تصويب تشخيص مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

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


 ١٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ۱/۸/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۱۵۳شماره

  ١/٧/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١١١٦/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٦١يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦
جهت درج » . شوراي اقتصاد٣/٤/١٣٩١ ـ ٦٢٢٠١٠/٣٨٢٦٥ه شماره ابطال مصوب«

  .گردد  رسمي به پيوست ارسال ميدر روزنامه
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/١١١٦: کالسه پرونده      ٥٦١: شماره دادنامه        ۱۴/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  وان محاسبات کشوري د:شاكي

 ٣/٤/١٣٩١ـ٦٢٢٠١٠/٣٨٢٦٥ ابطال مصوبه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   اقتصاديشورا

وان محاسبات کشور به موجب يغ بودجه دي، مجلس و تفري معاون حقوق:کار گردش
 ـ ٦٢٢٠١٠/٣٨٢٦٥ ابطال مصوبه شماره ٥/١٠/١٣٩٤ ـ ٩٩٦/٢٠٠٠٠ت نامه شماره يشکا

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبي شورا٣/٤/١٣٩١
 اقتصاد ي شورا٣/٤/١٣٩١ ـ ٦٢٢٠١٠/٣٨٢٦٥احتراماً، در خصوص مصوبه شماره «

  :رساند مي صادرات کاال به استحضار يموضوع وضع عوارض برا
 و ي، اجتماعيپنجم توسعه اقتصادقانون برنامه ) ١٠٤(ماده ) ب( مطابق بند  ـالف

ات و عوارض از صادرات ياخذ هرگونه مال «١٣٨٩ران مصوب ي اي اسالمي  جمهوريفرهنگ
  . و خدمات در طول برنامه ممنوع استيرنفتي غيکاالها

ن قانون توسط يب ايخ تصوي ظرف شش ماه از تاري نفتيفهرست کاالها: ١تبصره
  .گردد مين يي اقتصاد تعيشورا

 ي برايا ژهيانت از منابع کشور، عوارض ويدولت مجاز است به منظور ص: ٢تبصره
  .ديافت نماين وضع و دريي ارزش افزوده پايا دارايصادرات مواد خام 

 است که متناسب با ين ماده بر حسب جدوليزان عوارض موضوع ايم: ٣تبصره
ن کاالها و يه افهرست و عوارض مربوط. ابدي ي، کاهش ميش سهم ارزش افزوده داخليافزا

ن عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و يا. رسد مي اقتصاد يب شورايجدول مذکور به تصو
 ». استل قابل وصوياعالم عموم

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) ٣٣(ماده ) د(ب ـ بنا به بند 
 صادرات يارض براات و عوي هرگونه ماليبرقرار «١٣٨٣يران مصوب  اي اسالميجمهور
دولت مجاز است به  منظور . دباش مي و خدمات در طول برنامه ممنوع ير نفتي غيکاالها

 يه فرآوري صادرات مواد اولي را برايژه اينه از آنها، عوارض ويانت از منابع و استفاده بهيص
د  صادرات خواهي عاليل مواد بر عهده شوراين قبيص ايتشخ. ديافت نماينشده وضع و در

، يي و داراي و امور اقتصادي بازرگانهاي وزارتخانهشنهاد مشترک يزان عوارض به پيم. بود
  ».ب خواهد شدين و تصوييران تعيأت وزيب هي و تصويع و معادن و جهاد کشاورزيصنا

قانون برنامه پنجم ) ١٠٤(ماده ) ب(بند ) ٣(منصرف از اينکه اختيار موضوع تبصره 
 به شوراي اقتصاد ١٣٨٩و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب توسعه اقتصادي، اجتماعي 

حسب مفاد حکم مزبور مربوط به زمان حاکميت قانون برنامه پنجم بوده و نيز بنا به قاعده 
قانون مدني، فلذا حسب مورد تغيير وصول ) ٤(عطف به ماسبق نشدن قوانين ماهوي وفق ماده 

 هيأت وزيران از تاريخ ١/٧/١٣٨٦ک ـ ٣٨٢٦٥ت/١٠٥٣٧٦نامه شماره  ض موضوع تصويبرعوا
باشد، اساساً به دليل الغاء   خارج از صالحيت شوراي مزبور مي٢٩/١٢/١٣٨٦ تا ٢٥/٧/١٣٨٦

 رئيس مجلس ١١/١٢/١٣٨٦ب ـ /هـ١٩٤٠٦٩/١٠٧٥٤مصوبه مذکور به موجب نامه شماره 
قانون برنامه چهارم توسعه ) ٣٣(ماده ) د(ح بند شوراي اسالمي بر اين مبنا که بنا به تصري

 تشخيص موارد وضع عوارض براي صادرات کاال از وظايف شواري عالي توسعه ١٣٨٣مصوب 
  .باشد باشد، مصوبه صدرالذکر واجد اشکال قانوني و مغاير قانون مي صادرات مي

لت اداري مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدا) ١٢(علي ايحال بنا به ماده 
  ». مستدعي است در صورت صالحديد دستور فرماييد موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد١٣٩٢

 :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به قرار ز
ماده ) ب(بند ) ٣( به استناد تبصره ٣/٣/١٣٩١ اقتصاد در جلسه مورخ يشورا«

  :ب نموديتصوران ي اي اسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) ١٠٤(
 تا ٢٥/٧/١٣٨٦ از ١/٧/١٣٨٦ـک٣٨٢٦٥ت/١٠٥٣٧٦ شماره نامه تصويب يخ اجرايتار

           »جمهور رئيس معاون اول ـ.دشو مين يي تع٢٩/١٢/١٣٨٦
 يدگيت، تا زمان رسي طرف شکايم آن برايت و ضمايرغم ارسال نسخه دوم شکايعل

  . واصل نشدي پاسخيأت عموميبه پرونده در ه

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديمأت عمويه
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه١٠٤ ماده ٣مقنن در تبصره 

 که ١٠٤االجراء بوده، فهرست و عوارض مربوط به کاالهاي موضوع ماده   الزم١/١/١٣٩٠که از 
در بند د ماده . در حوزه صادرات غير نفتي است به تصويب شوراي اقتصاد موکول کرده است

 جمهوري اسالمي ايران مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي٣٣
 تشخيص مواد اوليه فرآوري نشده صادرات شده که بايد بر آنها وضع عوارض شود ١٣٨٣سال 

نامه شماره  هر چند تصويب. بر عهده شوراي عالي صادرات گذاشته است
نامه اجرايي قانون   آيين١ وزراي عضو کميسيون ماده ١/٧/١٣٨٦ک ـ ٣٨٢٦٥ت/١٠٥٣٧٦

 مورد ايراد قانوني رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار ١٣٨٦ واردات در سال مقررات صادرات و
 قانون اساسي در ١٣٨ و ٨٥گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجراي اصول 

رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسالمي مصوبه اصالح نشده و مطابق قانون مصوبه 
 در مقام تعيين ٣/٤/١٣٩١ ـ ٦٢٠١٠/٣٨٢٦٥ مصوبه شماره االثر است ليکن از آنجا که ملغي

تاريخ مصوبه ياد شده تصويب شده است و مصوبه اخيرالذکر اجرا شده، هيأت عمومي با اين 
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ١٠٤ بند ب ماده ٣استدالل که حکم تبصره 

ـ  ٣٨٢٦٥ت/١٠٥٣٧٦اسالمي ايران قابل اعمال نسبت به مصوبه   که در ١/٧/١٣٨٦ک
حاکميت قانون برنامه چهارم توسعه، تصويب شده نيست و عالوه بر آن چون در مصوبه مورد 

 اصالح شده که اين مصوبه با ١/٧/١٣٨٦کـ٣٨٢٦٥ت/١٠٥٣٧٦اعتراض، تاريخ اجراي مصوبه 
 االثر شده است، اعالم رئيس مجلس شوراي اسالمي مبني بر مغايرت مصوبه با قانون، ملغي

االثر شده اعتباري نداشته که با مصوبه مورد اعتراض تاريخ اجراي آن تغيير  بنابراين مصوبه ملغي
 شوراي ٣/٤/١٣٩١ـ  ٦٢٠١٠/٣٨٢٦٥يافته است، در نتيجه به جهات مذکور مصوبه شماره 

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١الذکر مستند به بند  اقتصاد به علت مغايرت با قوانين فوق
 .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال و 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          
  

  ١/٧/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١١٨٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  ي جاسبيجناب آقا
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٦٢يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦
» . معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي٢٨ دستورالعمل شماره ٥بند ابطال «

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

  
  ٩٤/١١٨٨: کالسه پرونده       ٥٦٢: شماره دادنامه      ۱۴/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ن فري احسان اميآقا: يشاك

 معاونت روابط کار ٢٨ دستورالعمل شماره ٥ ابطال بند :خواستهموضوع شکايت و 
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 معاونت ٢٨ دستورالعمل شماره ٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش
روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم 

  :هکرده است ک
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي محترم هياست و اعضاير«

  با سالم
رساند جناب  پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطالع مي

آقاي ابراهيم نظري جاللي معاونت وقت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طي 
کاتور صدراالشاره دستورالعملي در مورد حدود  تحت شماره اندي٢٨دستورالعملي به شماره 

رسيدگي هيأت تشخيص و حل اختالف به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و 
 ٥از آنجا که مواد . نمايند جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استانها ابالغ مي

ه موارد آتي الذکر خالف مواز باشد در جهت ابطال  ين قانوني مياين دستورالعمل با عنايت ـب
 .دارم ماده اخيرالذکر از دستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض مي

)  قانون کار١٥٧، ١٦٠موضوع مواد (ارات مراجع حل اختالف کار يف و اختي تکالـ١
ت مستقل ي شخصين اساس مراجع مذکور داراين شده است که بر اييدر قانون کار تب
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رالذکر مقررات مربوط ي قانون اخ٦٤ده که در ادارات کار مستقر هستند و وفق ماده بو
ل جلسات آنها توسط ي تشکيص و حل اختالف و چگونگي تشخيأتهاي هي انتخاب اعضابه

ه دستورالعمل، در يحال تهي ايعل. دير خواهد رسيب وزيه و به تصوي کار تهي عاليشورا
توسط معاونت فوق االشاره و ) ص و حل اختالفيأت تشخيه(مورد مراجع حل اختالف 

ن يده بدون آن که ايأتها به آنچه در دستورالعمل مقررگردي الخصوص مکلف نمودن هيعل
ان و دولت يندگان کارگران، کارفرماي کار که با حضور نماي عاليدستورالعمل از جانب شورا

 و از حدود ي قانونب گردد فاقد وجاهتيد تصونماي ميم يل جلسه و اتخاذ تصميتشک
  .دباش مير خارج يارات معاون وزياخت

  :دارد مي اشعار ٧/١١/١٣٩١ کار مصوب ي دادرسنامه آيين ٤ ماده ـ٢
ا اصول ين و مقررات و ي مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانـ٤ماده

ند واال مستنکف از احقاق حق شناخته ي صادر نماي کرده و رأيدگي دعوا رس بهيحقوق
  :دارد مي اشعار ي مدنين دادرسيي قانون آ٣ن ماده يند و همچنوش مي

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا 
در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا . فصل خصومت نمايند

باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي اصالً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته 
توانند  معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي

به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع 
  . و به مجازات آن محکوم خواهند شدورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده

هاي خواهان  با اين وصف مراجع حل اختالف کار مکلفند نسبت به تمامي خواسته
رسيدگي کرده و نفياً يا اثباتاً اظهار نظر نمايند و در غير اين صورت مستنکف وفق فصل دهم 

 هرچند در باشند عليهذا از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي قابل تعقيب و مجازات مي
  دستورالعمل٥دستورالعمل معترض عنه به اين تکليف اشاره و اذعان گرديده لکن در بند صدر 

هاي خواهان اتخاذ تصميم  معترض عنه در مواردي که هيأتهاي بدوي نسبت به تمام خواسته
تکليف ) هيأت حل اختالف(ننموده و با اعتراض خواهان مواجه شود براي مراجع تجديدنظر 

اين در حاليست که وفق . ه که خواهان را به طرح دادخواست مجدد راهنمايي نمايندگرديد
بديهيات حقوقي هيأت تجديدنظر الذکر و  قوانين و مقررات موضوعه از جمله مواد فوق

به هيأت تشخيص ) نفياً يا اثباتاً(مکلف است پرونده را به جهت اتخاذ تصميم ) اختالف حل(
با اين توضيح آن . باشد ر نيز مکلف به ورود و اتخاذ تصميم ماهيتي مينمايد و هيأت مذکواعاده 

 دستورالعمل معترض عنه آمده صرفاً جوازي براي عدم ورود هيأتها به هر دليل در ٥چه در بند 
باشد  خواسته مورد نظرشان بوده و عالوه بر اينکه برخالف قوانين مذکور و اصول حقوقي مي

فلذا با عنايت به مراتب مذکور و اينکه اجراي اين . فراهم کندموجبات ايذاء مراجعين را 
پذير جامعه و حتي کارفرمايان  کش و آسيب دستورالعمل حقوق حقه کارگران اين قشر زحمت

و امنيت شغلي و نتيجتاً جامعه کار و توليد و پايداري توليد و حفظ اشتغال را هدف قرار 
 قانون ديوان عدالت اداري ابطال دستورالعمل ٨٨  و ماده١٢ ماده ١مستند به بند . دهد مي

واني اعنه و توجهاً بر اينکه اجراي دستورالعمل ياد شده آسيب غير قابل جبران فر اداري معترض
 قانون ديوان عدالت اداري صدور ٣٦به قشر هدف وارد و متعسر خواهد کرد مستند به ماده 

 ».آن مقام تحت استدعاستدستور موقت بر توقف اجراي دستورالعمل مذکور از 
  معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي٢٨ دستورالعمل شماره ٥متن بند 

  :ر استيبه قرار ز
ي دگيا اثباتاً رسياً ي خواهان نفيها  از خواستهيص به برخيأت تشخي چنانچه ه ـ٥«

 يدگي مورد رسص مسکوت مانده ويأت تشخي هي مذکور در رأيها نکرده باشد و خواسته
تواند در  مي ن٣حات ارائه شده در بند يأت حل اختالف با توجه به توضيواقع نشده باشد، ه
 شود تا ييدنظرخواه راهنمايد تجدي نموده، بلکه بايدگي مذکور رسيها خصوص خواسته

 به دادخواست يدگيد، رسيم دادخواست نماينسبت به موارد مذکور مجدداً مبادرت به تقد
 ».ي انجام خواهد شدص خارج از نوبت و به طور فوريأت تشخي همزبور در

رکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و يت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٥/٤/١٣٩٥ ـ ٦٦٠٨٤حه شماره ي به موجب اليرفاه اجتماع

 فتر هيأت عموميابالغيه د« در خصوص ١٦/١/١٣٩٥ ـ ٣٦١٥بازگشت به نامه شماره «
 مربوط به دادخواست ١٥/١٢/١٣٩٤ـ ٩٤/١١٨٨ به کالسه پرونده يوان عدالت اداريد

 معاونت روابط کار، ٢٨ دستورالعمل شماره ٥ن فر در خصوص ابطال بند ي احسان اميآقا
ل يد پاسخ ذييخواهشمندم دستور فرما. گردد ميل ارسال ين اداره کل به شرح ذيپاسخ ا

  :ذکور منعکس گرددناً به مرجع ميع
ـ در خصوص صالحيت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در صدور دستورالعمل فوق   :الف 

ش يف خويران در حدود وظايک از وزي هر يقانون  اساس) ١٣٨( با توجه به اصل ـ١
د با متن و روح ين مقررات نبايکن مفاد اي و صدور بخشنامه را دارد لنامه آيينحق وضع 
  .ف باشدقانون مخال

ها  قانون اساسي، وزرا نيز حق صدور بخشنامه) ١٣٨(ـ عالوه بر مقررات موضوع اصل ٢
و دستورالعملهايي را دارند که جنبه تبيين و تشريح قوانين و يا تنظيم امور داخلي و نظارت 

چنانچه در کتب حقوقي در تعريف بخشنامه يا دستورالعمل . بر حسن اجراي قوانين را دارد
دستوراتي است که مقام مافوق در دستگاههاي اجرايي خطاب به همکاران : ده استچنين آم

شاغل در قلمرو ماموريت خود، صرفاً در مقام تبيين و بيان شيوه اجراي قوانين و مقررات و يا 
  .نمايد به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي صادر مي

و وظايف و غير قابل انجام بودن تمام ـ در دستگاههاي اجرايي با توجه به گستردگي امور ٣
به طور شخصي، باالترين مقام اجرايي ) ها وزير در وزارتخانه(امور توسط باالترين مقام دستگاه 

) تفويض اختيار(نمايد که اين امر  قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به زير مجموعه تفويض مي
 .باشد ونتها و ادارات کل ميمعموالً در چارچوب شرح وظايف مصوب هر يک از معا

ارات خود ي از اختيز قسمتي نير تعاون، کار و رفاه اجتماعين امر وزي اي در راستاـ٤
ن معاونت از جمله اداره کل روابط کار ير مجموعه ايرا به معاونت روابط کار و ادارات کل ز

نت و ن معاويف مصوب اين امر در قالب شرح وظايض نموده که ايو جبران خدمت تفو
  .افته استيادارات کل تبلور 

 به مجموعه معاونت ير تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزي که از سوي از جمله امور ـ٥
 ها، نامه نظارت بر تهيه و تنظيم آيين«تفويض شده است ) اش معاون وزير و زيرمجموعه(کار روابط 

و به طريق » اد وحدت رويهدستورالعملها و استانداردهاي مرتبط با روابط کار به منظور ايج
 زاز جمله شرح وظايف اداره کل روابط کار و جبران خدمت ني. اولي امکان تدوين آنها است

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهاي «
 چارچوب هاي اجرايي در زمينه روابط کار در تهيه و تدوين سياستها و برنامه«، »اجرايي

ايجاد «و نيز » نظارت بر عملکرد مراجع حل اختالف کل کشور«، »ربط قوانين و مقررات ذي
باشد که به واسطه  مي» هماهنگي و وحدت رويه در واحدهاي اجرايي و مراجع حل اختالف

  .معاون وزير به اين اداره کل تفويض شده است
جاد يز ايو مقررات و نن ي قوانيان ذکر است الزمه نظارت بر حسن اجراي شاـ٦

ن و يق قوانيان شفاف و دقي و مراجع حل اختالف کار بيي اجرايه در واحدهايوحدت رو
 نمودن ييد که تنها راه اجراباش ميرمجموعه از جمله مراجع حل اختالف يمقررات به ز

د و شو ميده يا دستورالعمل نامي است که بعضاً بخشنامه ي ادارهاي نامهفه صدور ين وظيا
  .ستين کار متصور ني اي برايگريچ راه ديه

روابط کار اوالً صرفاً بيانگر اصول کلي حقوقي در خصوص ) ٢٨(ـ دستورالعمل شماره ٧
دادرسي از جمله اصل دو مرحله اي بودن رسيدگي و وظايف مراجع حل اختالف در راستاي 

 جع مکلف به رعايتاجراي اين اصل است، اموري که حتي بدون وجود اين دستورالعمل نيز مرا
اين دستورالعمل بيان : ثانياً. آن بودند و در واقع تأکيد موکدي بر اجراي دقيق اين اصل است

هيأت «شود که به موجب آن  ب ميآيين دادرسي کار نيز محسو) ١١٠(ديگري از ماده 
اختالف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه مورد حکم هيأت  حل
خيص قرار گرفته، رسيدگي خواهد نمود مگر آن که به طور مشخص تخلف بارزي نسبت تش

 ».به مقررات آمره قانوني در حکم هيأت تشخيص مشهود باشد
روابط کار کامالً در چارچوب ) ٢٨(با توجه به مجموع موارد فوق، صدور دستورالعمل 

  .داشب ميت نيف معاونت کار بوده و خارج از صالحيارات و وظاياخت
  ):٢٨( دستورالعمل شماره ٥در خصوص بند : ب
نه ي در زمي حقوقين اصول کلي از مهمتريکيان شده ي همان طور که فوقاً بـ١
ن اصل که به موجب ماده يت ايالزمه رعا.  استيدگي بودن رسيا  اصل دو مرحلهيدادرس

ه دعوا و  بيدگيت آنها در رسي کار مراجع حل اختالف مکلف به رعاين دادرسييآ) ٤(
ز به اشکال مختلف ي شده و نتأکيدز بر آن ي ني کتب دادرسي هستند و در تماميصدور رأ

آن ) آيين دادرسي کار) ١١٠(از جمله ماده (بيني گرديده است  در قوانين دادرسي پيش
است که هيچ دعوايي تا قبل از اينکه در مرجع بدوي مورد رسيدگي واقع نشده و راجع 

ن ير ايرا در غي نباشد زيدگينشده است در مرجع باالتر قابل رس صادر ي آن حکمبه
  .گردد ميصورت حق دفاع از شخص سلب 

 ـ در راستاي تبيين اين اصل و وظايف مراجع حل اختالف در اين خصوص دستورالعمل٢
به موجب اين دستورالعمل هيأت تشخيص به . روابط کار صادر گرديده است) ٢٨(شماره 

نظر در هاي خواهان و اظهار قانوناً مکلف به رسيدگي به تمامي خواستهعنوان مرجع بدوي 
رنظر ها به هر دليل اظها مورد آنها نفياً يا اثباتاً است ليکن چنانچه در مورد بعضي خواسته

ت اصل دو ي رعانتيجه منطقي. نشود هيأت تجديدنظر نيز حق اظهار نظر نخواهد داشت
ارد آن است که خواهان مجدداً خواسته خود را مطرح ن موي در ايدگي بودن رسيا مرحله

ه آن است که خواهان نسبت به طرح يقاعده اول.  کنديدگي به آن رسيأت بدويد تا هينما
 اي ديگر نظير ارسال پرونده توسط هيأت حل اختالف دعواي مجدد اقدام کند و تدوين قاعده

ح است و چه بسا يند تصرازمي است که نيم دادخواست امري بدون تقديأت بدويبه ه
 . کارين دادرسييآازمند اصالح مقررات ين

ـ عليرغم مراتب فوق، چه پرونده از سوي هيأت تجديدنظر به هيأت بدوي ارسال گردد ٣
د با توجه يو چه خواهان مجدداً طرح دادخواست نما)  آن استي متقاضي که شاکيامر(

 يدگيرس... «روابط کار ) ٢٨(ل شماره دستورالعم) ٥(ر بند يح قسمت اخينکه به تصريبه ا

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


 ١٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ۱/۸/۱۳۹۶       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۱۵۳شماره

» . انجام خواهد شديص خارج از نوبت و به طور فوريأت تشخيبه دادخواست مزبور در ه
  .گردد ميت حقوق خواهان حفظ يجه نخواهد داشت و در نهاي در نتيريثألذا موضوع ت

 ست دارمنمايم، ضمناً درخوا با توجه به موارد فوق تقاضاي رد دادخواست خواهان را مي
در صورت صالحديد نماينده اين اداره کل براي اداي توضيحات در محضر قضات محترم 

  »ـ مديرکل روابط کار و جبران خدمت.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حاضر شود
ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
  رأي هيأت عمومي

اند طبق قوانين و  نامه دادرسي کار مراجع حل اختالف کار موظف شده  آيين٤در ماده 
قانون آيين دادرسي  ٣مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي کنند و در ماده 

 تصريح شده است که قضات ١٣٧٩دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب سال 
دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کنند و حکم مقتضي صادر و يا فصل 

توانند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به  خصومت کنند و نمي
 از همان قانون نيز مقرر شده است که مرجع ٣٤٩در ماده . و صدور حکم امتناع ورزنددعوا 

تجديدنظر فقط به آنچه که مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حکم 
تواند به حکمي  نظر به مراتب فوق مرجع تجديدنظر فقط مي. نمايد قرار گرفته رسيدگي مي

وي صادر شده ولي اگر در خصوص ادعايي در مرحله بدوي رسيدگي کند که در مرحله بد
رأي صادر نشده باشد، مرجع تجديدنظر تکليف رسيدگي به اين ادعا در مرحله تجديدنظر را 
ندارد و از طرفي مطابق اصول حقوقي و رويه حاکم بر محاکم، مرجع تجديدنظر پرونده را 

 دليلي وجود ندارد تا تجديدنظر براي رسيدگي بدوي به  مرجع بدوي ارسال خواهد کرد و
 ٢٨ دستورالعمل شماره ٥از اين رو بند . خواه راهنمايي شود به تقديم دادخواست مجدد

 معاون روابط کار وزارت تعاون، ١٨/١٠/١٣٩١ـ١٧١٣٥٩روابط کار موضوع بخشنامه شماره 
رد، هيأت فاه اجتماعي که در آن مقرر شده اگر هيأت تشخيص به ادعايي رسيدگي نکر کار و

حل اختالف به عنوان مرجع تجديدنظر بايد تجديدنظر خواه را راهنمايي کند تا نسبت به 
مواردي که در هيأت تشخيص به عنوان خواسته بوده و رسيدگي نشده، دادخواست مجدد 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١الذکر مستند به بند  تقديم کند، به علت مغايرت با قوانين فوق
 .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال تشکيالت و 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٠/١٩٨/ره هـشما

  بسمه تعالي
  اي جاسبيجناب آق

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٥٦٣يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦

 شوراي ٢٩/٦/١٣٨٦شـ  /٣١٦٨/٣ و ١٨/١٢/١٣٨٤شـ  /٦٠٩٥/٢مصوبات شماره ابطال «
جهت درج » .ارض كسب و پيشه و عوارض تغيير كاربرياسالمي شهر مشهد در خصوص اخذ عو

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٠/١٩٨: کالسه پرونده        ٥٦٣: شماره دادنامه       ١٤/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداريد يأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يال باقري و وکالت خانم ليماني سلي عليت آقايريان با مدي بانک پارس:شاكي

 ،١١/١١/١٣٨٤ش ـ /٦٠٥٥/٢هاي   ابطال مصوبات شماره:موضوع شکايت و خواسته
   شهر مشهدي اسالمي شورا٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٣١٦٨/٣ و ١٨/١٢/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٩٥/٢

 ابطال يان به موجب دادخواستيت از بانک پارس به وکاليال باقري خانم ل:کار گردش
الذکر در خصوص وضع عوارض کسب و پيشه، نصب تابلو و تعيين بهاي خدمات   مصوبات فوق

  :تغيير کاربريها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

 شهر مشهد ي اسالميشورا: رساند ميان به استحضار يک پارساحتراماً به وکالت از بان
 ين بهايين تعيشه و همچني مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پ١٣٨٤در سال 

ز مستنداً ي ني شهردار٧٧ون ماده يسيش تراکم نمود و کميها و افزاير کاربرييخدمات تغ

 ـ ٨٦١/٣٣ شماره ي رأيط: اوالً. م نموديل اتخاذ تصميبه مصوبات مذکور به شرح ذ
ال ي ر٦٩٨/٥٥٦/٩١ان را ملزم به پرداخت مبلغ ي شعبه احمدآباد بانک پارس٥/٧/١٣٨٩

 شعبه بلوار جانباز را ١٦/٨/١٣٨٩ ـ ک٢٠٥٢/٣٣ شماره ي رأيبابت عوارض تابلو و ط
 يال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادي ر٨٠٠/٨٦٠/١٤محکوم به پرداخت مبلغ 

بر اساس : اًيثان.  بوده است١١/١١/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٥٥/٢، مصوبه شماره ٧٧ه ون ماديسيکم
 ٠٠٠/٥٠٠/١٠ز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ي ن١٨/١٢/١٣٨٤ ـ ٦٠٩٥/٢مصوبه شماره 

ز ي ني شهردار١٠٠ون ماده يسيکم: ثالثاً. شه شده استيال بابت عوارض کسب و پير
 شعبه ينکه نوع کاربريرغم اي و عل٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش٣١٦٨/٣مستنداً به مصوبه شماره 

 از ير کاربرييون مربوط به لحاظ تغيسيکن کمي بوده، ليان، تجاريبلوار جانباز بانک پارس
جه اعتراض بانک به ي شعبه بانک صادر که البته در نتيلير بر تعطي دايي به بانک، رأيتجار

 است و در ينک تجار بايکاربر«ن استدالل که ي با ايوان عدالت اداري مذکور در ديرأ
 بانک مجوز ي است و وقتي تجارير مجموعه کاربري از شقوق و زيکي بانک يواقع کاربر

 بانک مجاز ي کاربري با تلقيت آن حتي فعاليق اولي را داشته باشد به طريت تجاريفعال
 ٢٨ صادره از شعبه ٢٥/١١/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٨٣٠ شماره ي رأي و طياعتراض وارد تلق» است

 که وضع مصوبات يده در حالي نقض گرد١٠٠ون ماده يسي کمي، رأيلت اداروان عدايد
أت ي شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هي اسالمي شورايمذکور از سو

 موجبات ابطال آن فراهم ي نبوده و بنا به مراتب معروضيوان عدالت اداري ديعموم
 در يبطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضت بانک و اي است متعاقب احراز حقانيهيد بدباش مي

ن يد بيبا ي مرسد ميبه نظر : ز معمول خواهد شديون نيسي کمي اعتراض به رأيراستا
نکه يها در وضع عوارض و انواع آن و اي شهر و شهرداري اسالميارات شورايحدود اخت

 يت شوراي که وضع عوارض آن در صالحيت بانک در زمره موارديت فعاليموضوع و ماه
 :ن شرح کهيک شد بدي شهر باشد قائل به تفکياسالم

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧٧ و ٧١ ماده ١٦ به موجب بند ـ١
 از قانون برنامه سوم توسعه ي قانون اصالح مواد٥ و ١ و ماده ١٣٧٥ مصوب ياسالم

 يشـوراارات يت و اختيع عوارض، صالحي موسوم به قانون تجم١٣٨١ مصوب ياقتصاد
 منوط يک از عوارض محليش نرخ هر يا افزايد ي جدي شهر در وضع عوارض محلياسالم
ات ي قانون مال٥٢اده ه موجب مد و اگر چه بي مربوطه گرديط و ضوابط قانونيت شرايبه رعا

 از قانون برنامه سوم توسعه ي قانون اصالح مواد٢/٣/١٣٨٧بر ارزش افزوده مصوب 
ن خصوص ين و مقررات مربوط در اير قواني و سايه بعديالح و اص١٣٨١ مصوب ياقتصاد

که اشعار ) بيرالتصوياخ( قانون مذکور ٥٠ ماده ١کن وفق تبصره يلغو و نسخ شده است ل
د، که ي جديک از عوارض محلي شهر و بخش جهت وضع هر ي اسالميشورا (دارد مي
 هر سال ١٥/١١اکثر تا ن قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حديف آنها در ايتکل
فات يت تشريکان بر ضرورت رعامي نمايند، کماب و اعالم عموي اجرا در سال بعد، تصويبرا

فات يت تشري عدم رعاي داللت دارد و ضمانت اجرايرامون وضع عوارض محليمقرر پ
 .دباش ميمذکور، تحقق موجبات بطالن مصوبات 

رعايت تشريفات قانوني گرديده ـ اگرچه وضع عوارض محلي توسط شوراها مستلزم ٢
 ١٦/١/١٣٨٩ـ  ٢ليکن به داللت آراء صادره از ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 

مصوبات شوراي اسالمي يزد پيرامون وضع عوارض و بهاي خدمات براي بانکها به دليل 
 کشور ابطال گرديده و فمحلي نبودن حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختل

 نيز مصوبه صادره از شوراي اسالمي قائم ٢١/٤/١٣٨٨ ـ ٣٤٤همچنين به موجب رأي شماره 
شهر با استداللي مشابه غير قانوني تلقي و ابطال شده است و بنابراين آراء مذکور حکايت از 
غير قانوني بودن مصوبات شوراهاي اسالمي پيرامون تعيين عوارض محلي براي بانکها عليرغم 

از آنجا که شوراهاي شهر در سراسر کشور .  و فعاليت آنها محلي نيست، دارداينکه ماهيت
 ف،لباشند، امکان تفسير مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافيايي مخت تابع قوانين واحد مي

متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقيح مناط از آراء صدراالشعار به منظور تسري 
به بيان بهتر بر اساس قوانين موضوعه و . باشد ، متصور ميحکم مصرح در آن به موارد مشابه

توان در برخي  واحد استناد به تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نمي
 شهرستانها لي و ملزم به پرداخت عوارض و در سايرـاليت بانکها را محـشهرستانها فعاز 

 در نظر گرفته ي پرداخت عوارض محليت آنها ازبه لحاظ محلي نبودن فعاليت بانکها، معاف
 خالف انصاف و عدالت صورت گرفته و ين موضوع امريشود که در صورت تحقق ا

ه متداول بالشک ين قسم مصوبات با مقررات و رويموجبات تشتت آراء فراهم و تعارض ا
 .ن قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشتي ابطال اياقتضا

، ١١/١١/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٥٥/٢ب معنونه ابطال مصوبات شماره ت به مراتيبا عنا
ي شهر  اسالمي صادره از شورا٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٣١٦٨/٣ و ١٨/١٢/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٩٥/٢

  ».مشهد مورد استدعاست
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  :ر استيمتن مصوبات مورد اعتراض به قرار ز
  : شهر مشهدي اسالمي شورا٢٩/٦/١٣٨٦ـ ش/٣١٦٨/٣مصوبه شماره ) الف«

  مشهدشهردار محترم 
   مهندس پژمانيجناب آقا

  ش تراکميها و افزاير کاربريي خدمات تغين بهاييتع: موضوع
  کميسالم عل

 کميسيون برنامه، بودجه و امور اداري ٢٣/٦/١٣٨٦ب ـ /١٤١/٣با احترام، نظريه شماره 
 موضوع تعيين بهاي خدمات تغيير ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢در ارتباط با مصوبه شماره 

 ٢٥/٦/١٣٨٦در جلسه علني مورخ ) اعم از موردي و کلي( افزايش تراکم قانوني کاربريها و
الزم به ذکر است اين . شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد

 ١٤/١٢/١٣٨٥ش ـ /٥٩٨٥/٢، ٢٢/٨/١٣٨٥ش ـ /٤٣٤٠/٢مصوبه جايگزين مصوبات شماره 
  .باشد  مي١٩/٤/١٣٨٦ش ـ /٣٣٠/٣و قسمت اول مصوبه شماره 

  متن مصوبه
 ٢٢/٨/١٣٨٥شـ  /٤٣٤٠/٢در پي استفساريه شهرداري مشهد در خصوص مصوبه شماره 

 به شماره ي و الحاقات بعد١٤/١٢/١٣٨٥ ـ ش/٥٩٨٥/٢ مصوبه به شماره يو اصالح بعد
ش تراکم يها و افزاير کاربريي خدمات تغين بهايي در ارتباط با تع١٩/٤/١٣٨٦ ـ ش/٣٣٠/٣

  :گردد ميان ير بينکات ز
 ير کاربريي و تغ٥ون ماده يسيه مناطق در کمي کلي و تراکم موردير کاربرييتغ: الف

 .گردد مين مصوبه يمشمول ا) يکل (يلي تفصير طرحهايي از تغيو تراکم ناش
 ٢٢/٨/١٣٨٥ـ ش/٤٣٤٠/٢ که از زمان ابالغ مصوبه شماره ييهاير کاربرييه تغيکل: ب

ن مصوبه ي که قبل از ابالغ ايدر موارد. گردد مين مصوبه يبه بعد صورت گرفته مشمول ا
  .دباش مي ارجح يده توافق قبليتوافق گرد

 که ي موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضويجهت مساعدت به دارندگان اراض: ج
 ي که توافقيند، مادامباش مين ادارات ي به اير کاربريي جهت تغيمجبور به پرداخت مبالغ

ف و ي درصد سهم خود را تخف٣٠ مکلف است يربوطه صورت نگرفته شهردارن ادارات ميب
  .ديافت نماي درصد آن را در٧٠

 ٢٢/٢/١٣٧٧ـ  ١/٤٥٥٩ مصوبه شماره ٢٢/٨/١٣٨٥شـ  /٤٣٤٠/٢از تاريخ ابالغ مصوبه : د
  .گردد مي شهر لغو يمقام شورا قائم

 با اصالحات ١٤/١٢/١٣٨٥ ـ ش/٥٩٨٥/٢ مصوبه شماره تأکيدب و از باب ين ترتيبد
  :دشو مير ابالغ يکپارچه به شرح زيو الحاقات صورت گرفته به صورت 

  :کيماده 
شود بهاي خدمات ناشي از تغيير کاربري مطابق بند  به شهرداري مشهد اجازه داده مي

بديهي است که . ت نمايدفارا بر اساس فرمول ذيل محاسبه و دري) اعم از موردي و کلي(الف 
ت تنها در هنگام تغيير کاربري از غير انتفاعي به سمت انتفاعي دريافت شده اين بهاي خدما

دريافت ) حرکت به سمت کاربريهاي کمتر انتفاعي يا غير انتفاعي(و در تغييرات منفي 
  .نخواهد شد
 pگذاري کاربريها براي هر يک از گروههاي کاربريها بر مبناي ضريبي از  ـ ارزش٢بند 

  :باشد به شرح ذيل مي
  

 pضريب  گروه کاربري

 ٢٠٠ انتفاعي

 ١٠٠ نيمه انتفاعي

 ٥٠ مبنا

 ٢٥ نيمه غيرانتفاعي

 ١٠ غيرانتفاعي
  

ر تراکم يي و تغير کاربريي از تغي خدمات ناشي بابت بهايحقوق شهردار: ١تبصره
 .دباش ميربط قابل وصول ي ذيب مراجع قانونيفقط پس از تصو

 باشد سطح پالک مي% ١٠به غير از گروه غير انتفاعي که تراکم پايه کليه کاربريها : ٢تبصره
باشد و مبناي محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در  کل عرصه مي% ١٠٠براي بقيه موارد 
  .باشد کاربري قبلي مي

بهاي خدمات براي تغيير کاربري خدمات غير انتفاعي در صورتي اخذ خواهد : ٣تبصره
به استثناء (در صورتي که بخش دولتي . تي باشدشد که متولي اجراي آن بخش غير دول

اقدام به تغيير کاربري نمايد حقوقي بابت تغيير کاربري به کاربريهايي به ) شرکتهاي دولتي
  .دريافت نخواهد شد) تجاري، اقامتي و مسکوني(جز انتفاعي 
ير يبهاي خدمات تغ) موضوع تبصره فوق(براي تغيير کاربري به مسکوني : ٤تبصره

  .محاسبه گردد% ٥٠ري به ماخذ کارب

 ماده واحده قانون ٤ مترمربع اعمال تبصره ٥٠٠شتر از ي قطعات بيبرا: ٥تبصره
 به قوت ٢٩/٨/١٣٦٨ها مصوب ي و شهرداري دولتيت امالک واقع در طرحهاين وضعييتع

 به صورت% ٢٠باقي است و در صورت رعايت معابر و خدمات و تأسيسات از مانده زمين خود 
  .گردد مي اخذ ين توسط شهردارگايرا

  : باشد سهم شهرداري و مالک ناشي از ارزش افزوده تغيير کاربري به شرح ذيل مي: ٦تبصره
ان در ي هر مترمربع از اعي محاسبه ارزش افزوده به ازايفرمول استفاده شده برا

  : تراکم مجاز
  p× )ضريب کاربري قديم ـ ضريب کاربري جديد(× درصد سهم شهرداري 

در صورتي که تغيير کاربري از هر کاربري به کاربري انتفاعي باشد سهم شهرداري : لفا
  . درصد خواهد بود۶۰ درصد و سهم مالک ۴۰

 .باشد مي% ۷۰و سهم مالک % ۳۰در ساير موارد سهم شهرداري : ب
  .گردد  کاربري پايه محاسبه مياي منطقه بر مبناي قيمت pارزش : ۷تبصره
در صورت توافق ) اداره اوقاف و آستان قدس رضوي(اضي موقوفه در مورد ار: ۸تبصره

تعديل شود % ۳۰تواند تا  شهرداري با دستگاههاي مورد  اشاره، سهم شهرداري در موارد فوق مي
  .تجاوز ننمايد% ۵۰از ) شهرداري، اداره اوقاف و آستان قدس(مشروط بر اينکه  مجموع سهم دريافتي 

  :ماده سه
د بابت افزايش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلي در نتيجه مصوبات حقوق شهرداري مشه

به ازاي ) کلي(يا مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور ) موردي (۵کميسيون ماده 
 و مناطق غير p۳۰، مناطق نيمه برخوردار p۴۰هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبناي 

به ذکر است که مناطق برخوردار، نيمه برخوردار و الزم .  محاسبه و اخذ گرددp۲۰برخوردار 
، p۴۵غير برخوردار مناطقي هستند که قبالً در آنها مبناي محاسبه اضافه تراکم به ترتيب 

p۳۵ و p۲۵بوده است که به دليل اخذ مجوز اين ضرايب تعديل گرديده است .  
ل به ازاي هر مترمربع در هر صورت مبالغ موضوع اين ماده نبايد از سه ميليون ريا: تبصره

  .  تجاوز نمايد۱۳۸۷تا پايان خرداد ماه سال 
  : شهر مشهدي اسالمي شورا١٨/١٢/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٩٥/٢مصوبه شماره ) ب

  شهردار محترم مشهد
  ي هاشمي مهندس بنيجناب آقا

  کميلسالم ع
شه ي در ارتباط با عوارض کسب و پ٣/١١/١٣٨٣ـ٤١٦٢٠/٢١حه شماره يبا احترام، ال

  شوراي اسالمي شهر مطرح گرديد و به شرح٣/١١/١٣٨٤نکها در جلسه غيرعلني مورخ بابراي 
 ـ ١/٢/٩١٢الزم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره . زير به تصويب رسيد

بديهي است مصوبات .  به تأييد استانداري خراسان رضوي نيز رسيده است١٣/١١/١٣٨٤
قانون تجميع ) اجرايي(نامه   آيين١٦ض جديد طبق ماده قبلي در اين خصوص ملغي و عوار

 . قابل وصول خواهد بود١٣٨٥عوارض از ابتداي سال 
  متن مصوبه
شه يل را به عنوان عوارض کسب و پيد مبالغ ذشو مي مشهد اجازه داده يبه شهردار

الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري  از تمامي بانکهاي دولتي و خصوصي و صندوقهاي قرض
  .دريافت نمايد
  الي ر٠٠٠/٠٠٠/٢انه ي                  ماه                       بانکي سرپرستي واحدها
  الي ر٠٠٠/٠٠٠/١انه ي ماهي   خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستيواحدها

  الي ر٠٠٠/٤٠٠/١انه ي  ماه                                                        شعبه بانکها
  الي ر٠٠٠/٩٠٠انه ي          ماه  باجه بانکها                                                  

  ساير واحدهاي اداري بانکها در صورتي که با يکي از واحدهاي فوق مجتمع باشد هر کدام
  الي ر٠٠٠/٥٠٠انه يماه                                                                           

  الي ر٠٠٠/٤٠٠/١انه ي  ماه             ي و اعتباريات مالمؤسس ي سرپرستيواحدها
  ال ي ر٠٠٠/٥٠٠انه ي                            ماهي         و اعتباريات مالمؤسسشعب 

ک شعبه يشتر از ي که بي اعتبار در صورتيها يالحسنه و تعاون  قرضيصندوقها
  الي ر٠٠٠/٣٠٠انه ي                                                   ماه    شند هر شعبهداشته با

 شهر ي اسالمي شورا٢٤/١٠/١٣٨٢ه مصوبه مورخ ي عوارض فوق اصالح ـکيتبصره 
  .مشهد است

 تبصره دوـ کليه شرايط مندرج در مصوبه فوق و اصالحات بعدي آن شامل اين مصوبه
  شهر مشهدي اسالميس شوراي رئ ـ.گردد ميز ين

  : شهر مشهدي اسالمي شورا١١/١١/١٣٨٤  ـش/٦٠٥٥/٢مصوبه شماره ) ج
  زاده ي محمديجناب آقا

  ياستاندار محترم خراسان رضو
  کميسالم عل

 در ارتباط با مصوبه ٩/١٢/١٣٨٣ ـ ١/١١٢٦١٤با احترام، بازگشت به نامه شماره 
 و ي با کارشناسان دفتر امور شهرير جلساتن مصوبه دي، ايغاتي تبلي خدمات تابلوهايبها
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 ي اسالمي شورايب اعضاير اصالحات مورد نظر به تصوي شد و به شرح زي بررسييروستا
  .ديشهر مشهد رس

 شوراي اسالمي شهر در خصوص ٢٣/٨/١٣٧٨شـ  /١٥٥١/١مصوبه شماره : متن مصوبه
مبلمان و مناظر شهري و دستورالعمل تابلوهاي تبليغاتي با هدف حفظ زيبايي ساختمانها، 

رساني ضمن تبديل  ساماندهي چگونگي ساخت و جانمايي انواع تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و اطالع
بديهي است مصوبه مذکور، مرجع اين . گردد از بهاي خدمات به عوارض به شرح ذيل اصالح مي

  .باشد االجراء مي مگردد قانوني و الز اليحه بوده و مواردي از آن که بدين وسيله اصالح نمي
االجراء شدن اين اليحه، تمام واحدهاي صنفي، صنعتي، توليدي،  ـ از تاريخ الزم١

... الحسنه و  توزيعي، خدماتي، اداري، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض
رايگان در سر ) واحد(مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها يک تابلوي شناسايي کسب 

  .باشند واحد براي هر ممر ميدرب 
عرض تابلوهاي شناسايي کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر يک سوم : ١تبصره
مشروط بر آن که عرض تابلو بيشتر از دو متر و ارتفاع آن بيشتر از شش متر از (ارتفاع واحد، 

  .باشد و به طول حاشيه واحد در ممر، قابل نصب مي) سطح معبر نباشد
ظور از تابلوي شناسايي کسب، تابلوهايي است که فقط جنبه معرفي کسب من: ٢تبصره

و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه اي از محصوالت وکاالهاي تجاري باشد، 
 .مشروط بر اينکه صرفاً جنبه نمايندگي يا شغل غالب نداشته باشد

وب، هر يک از اشخاص ـ به جز تابلوهاي شناسايي کسب قيد شده در اين مص٢
حقيقي و حقوقي که تابلويي در سر درب مکان خود نصب نمايند بايد ساليانه به ازاي هر 

. عوارض پرداخت نمايند) ارزش معامالتي امالک (pمترمربع تابلو، بر اساس ضريبي از 
  .باشد  طبق ضريب تعيين شده در جدول پيوست ممهور به مهر شورا ميpضريب 
 هاي نصب تابلو، يک ساله است، ليکن براي همراهي با نيازهاي متقاضيان،ـ عقد قرارداد۳

% ۹۰و شش تا نه ماه به  ميزان % ۷۰و سه تا شش ماه % ۴۰قراردادهاي تا سه ماه به مبلغ 
  .شود مبلغ قرارداد ساليانه محاسبه مي

ـ براي حفظ زيبايي و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر، نصب هرگونه ۴
و در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و يا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از تابل

  .باشد شهرداري مي
 ـ تابلوهاي واحدهاي آموزشي و بهداشتي دولتي و غير دولتي، فرهنگي و ورزشي که ۵

  . را رعايت کرده باشند رايگان است۱هاي بند  اند در صورتي که تبصره در ارتفاع نصب شده
کاالهايي که در (ها براي تابلوهاي مربوط به تبليغ کاالهاي خارجي  اسبه تعرفه ـ مح۶

  .به ميزان سه برابر انواع مشابه ايراني است) شود خارج از کشور توليد مي
ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصي با رعايت ضوابط، مقررات و جوانب ايمني، منوط ۷

  .فه بيلبورد استتعر% ۸۰به کسب مجوز از شهرداري و محاسبه 
% ۲۰ ـ در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوط به عالوه ۸

  ».ـ رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد. اخذ خواهد شد
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 

 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ٦/٤/١٣٩٠ـ  ٥٨٠٠٣١١اي که به شماره  به موجب اليحهوي 
 :شده اعالم کرده است که

  رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
به ) بانک پارسيان( موضوع شکايت موکل ٩٠/١٩٨احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

خواسته ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر مشهد، در راستاي رفع نقص از دادخواست 
  :رساند استحضار ميتقديمي به 

طي دادخواست تقديمي ابطال سه فقره از مصوبات شوراي اسالمي شهر مشهد 
  : گرديددرخواست

 که به موجب آن بهاي خدمات تابلوي ١١/١١/١٣٨٤ش ـ /٦٠٥٥/٢ـ مصوبه شماره ١
 ماده آن مورد اعتراض و به ٨تبليغاتي و چگونگي محاسبه آن تعيين گرديده است که هر 

  . معروضي در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم استداللت مطالب
 که به موجب آن عوارض کسب و ١٨/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦٠٩٥/٢ـ مصوبه شماره ٢

پيشه تعيين و مجوز الزم به شهرداري مربوطه جهت وصول اين قسم عوارض از تمامي 
  .کل مصوبه مورد اعتراض است. بانکهاي دولتي و خصوصي داده شده است

 که مستفاد از آن شهرداري مربوطه نوع ٢٩/٦/١٣٨٦ش ـ /٣١٦٨/٣اره ـ مصوبه شم٣
تلقي و به دليل تغيير کاربري بانک را ملزم به تعطيلي ) کاربري بانک(کاربري بانک پارسيان را 

در حالي که اساساً بانک پارسيان، کاربري تجاري را داشته و کاربري بانک . شعبه نموده است
اري است که با داشتن کاربري تجاري اشتغال در زمينه بانکداري از نيز زير مجموعه کاربري تج

 ديوان عدالت اداري حتماً رأي ٢٨مصاديق تغيير کاربري محسوب نخواهد شد که البته شعبه 
. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است.  شهرداري را نقض نموده است١٠٠کميسيون ماده 

  ».بات مذکور مورد استدعاستميم شايسته جهت ابطال مصوصرسيدگي و اتخاذ ت

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که٦/٥/١٣٩٠ش ـ /١٩٦٢/٩٠/٣

 رئيس و اعضاء محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
يان اليحه دفاعيه شوراي اسالمي شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارس: موضوع

 ١٨/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦٠٩٥/٢ و ١١/١١/١٣٨٤ش ـ /٦٠٥٥/٢به خواسته ابطال مصوبات شماره 
   شوراي اسالمي شهر مشهد٢٩/٦/١٣٨٦ ـ ش/٣١٦٨/٣و 

  سالم عليکم
 در ٧/٤/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٠٦٤٥با احترام، بازگشت به کالسه پرونده شماره 

 باقري به خواسته ابطال مصوبات ارتباط با دادخواست بانک پارسيان به وکالت خانم ليال
 شوراي اسالمي شهر مشهد در زمينه عوارض کسب و پيشه، تابلوهاي تبليغاتي و بهاي خدمات

  .پردازد تغيير کاربري بدين وسيله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گويي به آن مي
 هر مشهدـ با عنايت به اينکه وکيل خواهان در خصوص ابطال مصوبات شوراي اسالمي ش١

اند و  هيچگونه دليل و مغايرت مصوبات مذکور با قوانين و مقررات جاري کشور را ابراز ننموده
اند در حالي که   برشمرده٧٧تنها دليل درخواست ابطال مصوبات را آراء کميسيون ماده 

از . باشند  داراي شخصيت حقوقي مستقل از شوراي اسالمي کشور مي٧٧کميسيون ماده 
باشد و در صورت اعتراض به  رسد دادخواست شاکي داراي ايراد شکلي مي نظر مياين رو به 

  .بايستي به طرفيت کميسيون مربوطه تنظيم گردد  دادخواست مي٧٧آراء کميسيون ماده 
ـ در خصوص شکايت خواهان مبني بر الزام به پرداخت عوارض تابلوهاي منصوبه بر ٢

 شوراي اسالمي ١١/١١/١٣٨٤ ـ ش/٦٠٥٥/٢اره سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شم
گردد نصب تابلوهاي شناسايي کسب در سر درب واحد به صورت  شهر مشهد مالحظه مي

بيني شده است و به جز تابلوهاي شناسايي کسب قيد شده هر يک از اشخاص  رايگان پيش
 بايد ساليانه حقيقي و حقوقي که تابلويي عالوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمايند

الذکر گامي پيشگيرانه در جهت حفظ  بنابراين مصوبه فوق. عوارض آن را پرداخت نمايند
که همه آنها  (زيبايي ساختمانها، مبلمان و مناظر شهري و ساماندهي انواع تابلوهاي تبليغاتي

ون  قان٧٦ ماده ١٦ و بند ٨٠باشد که بر اساس ماده  مي) از وظايف الينفک شهرداريها است
که در ( قانون تجميع عوارض ٥تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و ماده 

 قانون تشکيالت، ٨٣و با رعايت ماده )  قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز آمده است٥٠ماده 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران تصويب و پس از اخذ تأييديه 

ي خراسان رضوي به عنوان نماينده عالي دولت و وزارت کشور که مسئول نظارت بر استاندار
 قانون ماليات بر ارزش افزوه است، به ٥٠ قانون تجميع عوارض و ماده ٥حسن اجراي ماده 

ضمناً همچنان که گفته شد به خاطر رعايت حقوق شهروندي و . اجرا گذاشته شده است
 نسبت اعد و مخفف، هر زمان فرديساهي مـبا نگخاص حقوقي و حقيقي و ـمالکانه اش

به نصب يک تابلوي شناسايي کسب با رعايت ضوابط و حد نصابهاي تعيين شده اقدام کند، 
شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب  هيچ گونه عوارضي از وي دريافت نمي

 .گردد نمايند عوارض مقدار مازاد دريافت مي مي
 ـ ش/٦٠٩٥/٢ بانکها موضوع مصوبه شماره يشه براي عوارض کسب و پ در موردـ٣  

 بر ي اسالمين شوراي که ارساند مي شهر مشهد به استحضار ي اسالمي شورا١٨/٢/١٣٨٤
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧٦ ماده ١٦ و در بند ٨٠اساس وظايف و اختيارات مصرح ماده 

االشاره در بند قبل نسبت به تصويب   فوقانتخابات شوراهاي اسالمي کشور و با رعايت مواد
. مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نيز به تأييد استانداري خراسان رضوي رسيده است

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ٢٩/٢/١٣٨٧ـ ١١٣همچنين در رأي شماره 
ر آن با توجه به عالوه ب. اينکه عوارض کسب و پيشه مغايرت قانوني ندارد، صادر شده است

شود، اين مصوبه جايگزين عوارض صنفي  اينکه از بانکها عوارض صنفي و شغلي دريافت نمي
  .با عنوان دريافت عوارض کسب و پيشه از بانکها گرديده است

ش ـ /٣١٦٨/٣ـ در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره ٤
ي خدمات تغيير کاربريها و افزايش  شوراي اسالمي شهر مشهد در زمينه بها٢٩/٦/١٣٨٦

گردد بهاي خدمات در زماني اخذ  تراکم قانوني همان طور که از عنوان مصوبه مشخص مي
گردد که کاربري ملک از غير انتفاعي به سمت انتفاعي شدن قرار گيرد و با توجه به نامه  مي

اري به تجاري  دريافت بهاي خدمات تغيير کاربري از تج٢٦/٢/١٣٨٩ش ـ /١٠٨٢/٣شماره 
ش شوراي اسالمي شهر /٣١٦٨/٣ويژه موضوعيت نداشته و چنين موضوعي از مصوبه شماره 

از اينرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست . گردد مشهد مستفاد نمي
د با مراجعـه  باشد و خواهان با توجـه به نامه مورد اشاره مي شهـرداري مشهد صحيـح نمي تواـن

ضمناً مزيد استحضار الزم است اشاره .  شهرداري مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نمايدبه
 از ٢٩/١١/١٣٨٩ش ـ /٥٧٠/٣االشاره و نامه شماره  شود که اين موضوع اخير طي نامه في

سوي شوراي اسالمي شهر مشهد به شهرداري در خصوص اجراي صحيح مصوبه مورد نظر، 
رديده است که هيچ مبلغي بابت تجاري ويژه نبايد از بانکها تذکر الزم داده شده و تأکيد گ

 .دريافت گردد

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


 ٢١١٥٣شماره                        WWW.DASTOUR.IR                      ۱/۸/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ١٨صفحه 

ـ با توجه به ادعاي خواهان مبني بر اينکه ماهيت و فعاليت بانکها محلي نيست و ٥
توانند عوارضي را از اين بابت از بانکها مطالبه نمايند با عنايت به  شوراهاي اسالمي شهرها نمي

هرداريها در خصوص ايجاد معابر جديد، نظافت شهري و روشنايي هاي بسيار سنگين ش هزينه
هاي تردد سواره  معابر و از همه مهمتر ايجاد حمل و نقل عمومي و همگاني و اصالح شبکه

رو براي دسترسي سريع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادي به ويژه بانکها و مؤسسات مالي 
. گردد مکان فعاليت بانکها در شهرها فراهم ميهاي شهري ا و اعتباري که با انجام هزينه

پرداخت عوارض ناچيز  طبق مصوبات شوراهاي اسالمي که مراحل قانوني خود را طي 
 ١٣٦٦باشد در حالي که طبق تعرفه تنفيذي سال  نمايند آيا براي بانکها غير قابل تحمل مي مي

وان عالي کشور بانکها و برخي از آيت اله موسوي اردبيلي به عنوان نماينده ولي امر و رئيس دي
 تا ١٣٦٦اند و بانکها از سال  صنوف موظف به پرداخت يک درصد سود خود به شهرداريها شده

اند که اين موضوع سبب کاهش درآمد شهرداريها و   تعرفه تنفيذي مزبور را اجرا ننموده١٣٨٥
 اعضاي هيأت عمومي در خاتمه از رياست و. رساني به شهروندان گرديده است خلل در خدمت

  ».ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور رأي بر رد شکايت خواهان را داريم
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 

، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢
 ١١/١١/١٣٨٤ش ـ /٦٠٥٥/٢واسته ابطال مصوبه شماره هيأت مذکور در خصوص خ. شود مي

 ١٢ به استناد مواد ١٢/٨/١٣٩٥ ـ ١٤١شوراي اسالمي شهر مشهد به موجب دادنامه شماره 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت شاکي صادر ٨٤و 

 و آيين دادرسي ديوان  قانون تشکيالت٨٤رأي مذکور در راستاي بند ب ماده . کند مي
عدالت اداري به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات 

 .ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است
ـ /٦٠٩٥/٢ و ٢١/٦/١٣٨٦شـ  /٣١٦٨/٣رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات شماره  ش 

  .ت عمومي قرار گرفت شوراي اسالمي شهر مشهد در دستور کار هيأ١٨/١٢/١٣٨٤
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٦/١٣٩٦هيأت 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

  
  رأي هيأت عمومي

که وضع عوارض کسب و پيشه از بانکهاي خصوصي و دولتي و همچنين عوارض نظر به اين
تغيير کاربري توسط شوراهاي اسالمي شهر در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از 

ـ ٧١٧، ٢/٢/١٣٩١ـ  ٤، ٣١/٦/١٣٩٤ـ  ٨٢١، ٢١/٥/١٣٩٢ـ  ٣٦٢جمله آراء شماره   
انون و خارج از حدود اختيار شوراها تشخيص داده ، مغاير با ق٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧ و ١١/١٠/١٣٩١

الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت  و ابطال شده است، بنابراين به داليل مندرج در آراء سابق
ـ  /٦٠٩٥/٢اداري مصوبات شماره  ـ  /٣١٦٨/٣ و ١٨/١٢/١٣٨٤ش  شوراي ٢٩/٦/١٣٨٦ش

ر کاربري، مغاير با اسالمي شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه و عوارض تغيي
 و ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي

 .شود  ابطال مي١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ماده 
  يهراممحمدکاظم بي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩١/٨٦٢/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 ورخم ٥٦٤يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦

 مصوبه شوراي اسالمي شهر ٦جدول تعرفه شماره ) د(و ) ج (ابطال بندهايـ ١«
محالت در تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اراضي و امالكي كه در 

ـ ابطال تعرفه شماره ٢. كند  كاربري آنها به مسكوني و تجاري تغيير مي٥كميسيون ماده 
 در خصوص تعيين عوارض تفكيك ارزش افزوده ناشي از تفكيك عرصه و ٢/١١/١٣٨٧ـ١٥

 در تعيين وصول ٥/٣/١٣٨٨ـ ١سازي و بند الف تعرفه اصالحي شماره  بهاي خدمات آماده
» .سازي معابري كه در اثر تفكيك اراضي و امالك اشخاص ايجاد شده بهاي خدمات آماده

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

  
  ٩١/٨٦٢: کالسه پرونده       ٥٦٤: شماره دادنامه        ۱۴/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ين سپهري حسي آقا:شاكي

 ١٦ه تعرفه شماره ياصالح (٦ شماره  تعرفهـ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
ک و ارزش افزوده ي با عنوان عوارض تفک٢/١١/١٣٨٧ـ١٥ تعرفه شماره ـ٢) سنوات قبل

 خدمات ي با عنوان بها٥/٣/١٣٨٨ـ ١ شماره ي بند الف تعرفه اصالحـ٣ک ي از تفکيناش
  .دشو ميجاد يک اي که در اثر تفکي معابريساز آماده

 اصالحيه تعرفه (٦هاي شماره  ادخواستي ابطال تعرفه شاکي به  موجب د:کار گردش
ک و ارزش افزوده ي با عنوان عوارض تفک٢/١١/١٣٨٧ـ ١٥، شماره ) سنوات قبل١٦شماره 

 خدمات ي با عنوان بها٥/٣/١٣٨٨ـ ١ شماره يک و بند الف تعرفه اصالحي از تفکيناش
ن يي شده و در جهت تبد را خواستارشو ميجاد يک اي که در اثر تفکي معابرسازي آماده

  :خواسته اعالم کرده است که
رساند اکثر اراضي واقع در حريم   خواسته به استحضار مي١احتراماً، در خصوص بند«

شهر محالت بر اساس طرح تفصيلي داراي کاربريهاي غيرمسکوني از قبيل فرهنگي، 
 سال از تصويب و ٥باشد و با توجه به گذشت بيش از  مي... تجهيزات شهري، تربيت بدني و 

اعالم رسمي طرح جامع و تفصيلي شهر محالت هيچ يک از ارگانها، سازمانها، ادارات يا 
بندي شده و تعيين  هاي مرتبط با طرحهاي مذکور اقدام به خريد يا ارائه برنامه زمان وزارتخانه

اضي واقع در لذا با توجه به قانون تعيين تکليف ار. اند تکليف اراضي واقع در طرحها ننموده
، مهلت قانوني اين طرحها به پايان رسيده و ١٣٦٧طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 

مالکين . باشند مالکين از تمام حقوق مالکانه از قبيل تفکيک، احداث بنا و غيره برخوردار مي
  اقدام به تغيير٥با اخذ گواهي عدم نياز از سازمان مربوطه و ارسال به کميسيون ماده 

 با اخذ عوارض ١٦نمايند و سپس شهرداري به واسطه مصوبه تعرفه شماره  کاربري مي
لذا به استناد قانون . نمايد هنگفت اقدام به آزادسازي و تفکيک با صدور پروانه ساختماني مي

 قانون تنظيم بخشي از ٤ وماده ١٣٦٧تعيين تکليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي مصوب 
 و رأي ٧/٩/١٣٩٠ ـ ٣٨١ و به استناد رأي شماره ١٣٨٠صوب سال مقررات مالي دولت م

 ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مذکور  و استرداد ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩شماره 
 .وجوه دريافتي به مالکان را دارم
با عنوان عوارض تفکيک و ارزش افزوده  (١٢/١١/١٣٨٧ـ ١٥در خصوص تعرفه شماره 

 ]٥/٣/١٣٨٨ [٣/٥/١٣٨٨ شهرداري محالت اصالحي ١ الف تعرفه شماره و بند) ناشي از تفکيک
با توجه به ) شوند سازي معابري که در اثر تفکيک ايجاد مي با عنوان بهاي خدمات آماده(

باشد و شهرداري در اين زمينه به  اينکه تفکيک ذاتاً از وظايف اداره ثبت اسناد و امالک مي
 قانون تنظيم ٤باشد و به استناد ماده   دهنده خدمتي نميهاي تفکيکي ارائه جز تأييد نقشه

 قانون ١٠١ و به استناد قانون اصالح ماده ١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 
، ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٦، ٧/٩/١٣٩٠ ـ ٣٨١، ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٩٥هاي  شهرداريها و آراء شماره

اضاي ابطال مصوبات مذکور و  ديوان عدالت اداري تق٢١٨ و ٣٩٣ و ٤/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٢
  ».افت شده را به مالکان دارماسترداد وجوه دري

  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است تعرفهمتن 
  )  سنوات قبل۱۶اصالحيه تعرفه شماره  (۶تعرفه شماره: الف«
  
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 الف
ي و امالکي که در ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري کليه اراض

) هادي(اثر تصويب طرح جامع يا تفصيلي با طرح مصوب قبلي 
 گردند به غير از کاربري باغ و زراعي به مسکوني تبديل مي

P۶ 

 ب

ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري کليه اراضي و امالکي که 
در اثر تصويب يا طرح جامع، تفصيلي با طرح مصوب قبلي 

 يا زراعي به مسکوني يا ساير کاربريها از کاربري باغ) هادي(
 .گردند غير از تجاري تبديل مي

P۱۰ 

 ج
ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و امالکي که در 

 .گردند  به مسکوني تبديل مي۵کميسيون ماده 

عوارض ارزش افزوده چنين اراضي 
ارزش افزوده % ۵۰و امالکي معادل 

يه ناشي از تغيير کاربري طبق نظر
 .باشد هيأت کارشناسي مي

 د

ارزش افزوده ناشي از تعيين کاربري تجاري که در اثر 
 تغيير يافته ۵تصويب طرح جامع تفصيلي يا کميسيون ماده 

يا تغيير مي يابند و يا طبق ضوابط و مقررات طرحهاي 
 ...تفصيلي مجوز صدور تجاري به شهرداري داده شده و غيره

راضي عوارض ارزش افزوده چنين ا
ارزش افزوده % ۵۰و امالکي معادل 

ناشي از تغيير کاربري طبق نظريه 
 .باشد هيأت کارشناسي مي

 :توضيحات
شهرداري مکلف است از کليه کاربريهايي که در اثر تصويب طرح جامع يا : ۱تبصره

يابند  يبه کاربري مسکوني تغيير يافته يا م) ـ تفصيلي هادي(تفصيلي يا طرح مصوب قبلي 
  .رض بند الف و ب را دريافت نمايندعوا
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اداري، (چنانچه در اثر تجديدنظر در طرحهاي جامع و تفصيلي، کاربريهاي : ۲تبصره 
 به کاربري غير از مسکوني و تجاري تغيير يابند مشمول...) بهداشتي، درماني، ورزشي، انتظامي و 

  .اشندب پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري بند الف نمي
الزمه وصول ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري بعد از تصويب طرحهاي : ۳تبصره

 استان و تصويب آن ۵جامع و تفصيلي ابتدا تقاضاي مالک، سپس طرح در کميسيون ماده 
  .باشد در کميسيون مربوطه مي

کليه کاربريهاي تجاري، شناور يا مصوب کالن، يا کاربريهايي که در : ۴تبصره 
يابند و تجاريهاي  به تجاري تغيير يافته يا مي) هادي، جامع، تفصيلي(جديدنظر طرح اثرت

 به ۵پيشنهادي در طرحهاي مصوب و يا کاربريهايي که در اثر تصويب در کميسيون ماده 
  .باشد تجاري تغيير مي يابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده جاري مي

ات تعيين شده در کليه بندها، در زمان شهرداري عالوه بر وصول عوارض: ۵تبصره 
بايستي کليه عوارض قانوني ديگر شامل  مراجعه مالک يا مالکين يا نماينده قانوني وي، مي

  .را وصول نمايد... پروانه تراکم تفکيک و 
وصـول عوارض ارزش افزوده ناشي از تجاري و يا تغيير کـاربري تجـاري : ۶تبصره 

باشد که شهرداري مجوز احداث بنا و استفاده تجاري را   ميفقط مشمول آن مقدار از ملک
  .نمايد نسبت به آن، صادر مي

در کليه اراضي و امالک اعم از مسکوني و تجاري که آن اراضي در طرح : ۸تبصره 
. نمايد تعريض احداث معبر واقع و مالک از شهرداري غرامت را طبق قيمت روز دريافت مي

اده تجاري جهت باقي مانده ملک طبق قيمت روز کارشناسي از ارزش افزوده ناشي از استف
 .گردد مالک دريافت مي

کليه بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، کليه سازمانها، شرکتهاي وابسته به : ۹تبصره 
شوند، ارزش افزوده ناشي از استفاده تجاري و يا  دولت که به طريق اصول بازرگاني اداره مي

  .بايستي طبق قيمت روز کارشناسي به شهرداري پرداخت نمايند ري را ميتغيير کاربري به تجا
در طرح تفصيلي داراي کاربري تجاري : کليه تجاريهاي داير که اوالً: ۱۰تبصره 

باشند و در حال حاضر فعال و در سنوات گذشته پروانه کسبي معتبر دريافت و در قبال  مي
اند، و فاقد پروانه ساختماني يا پايان  نمودهپروانه کسبي به شهرداري عوارض کسب پرداخت 

تخريب، نوسازي، (باشند، در زمان مراجعه به شهرداري جهت دريافت پروانه احداث  کار مي
  .تعرفه بند د را پرداخت نمايند% ۳۰بايست عوارض ارزش افزوده معادل  مي

باشند در زمان  کليه امالکي که داراي پروانه تجاري يا پايان کار تجاري مي: ۱۱تبصره 
تخريب و نوسازي به ميزان مساحت تجاري مندرج در پروانه يا پايان کار از پرداخت ارزش 

  .باشند افزوده تجاري معاف مي
در صورت تمايل مالکين واحدهاي تجاري که ملک آنان داراي کاربري : ۱۲تبصره 

ازي داشته باشند، تقاضاي تخريب و نوس) ۱۰مفاد تبصره (تجاري و پروانه کسب معتبر قبلي 
در طرح تعريض قرار گيرد و به صورت ) موجود(چنانچه تمام يا قسمتي از بناي تجاري 

شود معادل دو برابر مساحت  رايگان به شهرداري واگذار شود به شهرداري اجازه داده مي
واگذار شده به معبر پروانه تجاري بدون دريافت هرگونه وجهي جهت مقدار تجاري واقع در 

  .پروانه رايگان صادر نمايدطرح 
  :سازي معابر  تعرفه جديد بهاي آماده۱تعرفه شماره : ب

 تعرفه جديد بهاي خدمات شهرداري محالت مورد عمل از ۱: تعرفه شماره
   ۱۳۸۸ابتداي سال 

  
 ماخذ و نحوه محاسبه نوع خدمات

سازي معابر ناشي از تفکيک  وصول بهاي خدمات آماده
  )ذاري و آسفالتگ شامل زيرسازي، جدول(

سازي معابري که در اثر تفکيک  الف ـ بهاي خدمات آماده
 .شوند اراضي و امالک اشخاص، ايجاد مي

شهرداري بابت هر مترمربع از قطعه يا 
 ريال از ۰۰۰/۸۰قطعات تفکيکي مبلغ 

مالک زمين در زمان تفکيک وصول 
 .نمايد

ده سازي معابري که قبالً ايجاد ش  خدمات آمادهيب ـ بها
و امروزه در اثر تفکيک اراضي، ملک اشخاص بر آن 

 .شود مي

شهرداري بابت هر مترمربع قطعه تفکيکي 
که در اثر تفکيک فاقد خيابان جديد 

 . ريال وصول نمايد۰۰۰/۵۰باشند مبلغ  مي

 هاي ساختماني سازي ناشي از پروانه ج ـ بهاي خدمات آماده
ندهاي الف که در محدوده شهر صادر گرديده و مشمول ب

 .باشند و ب نمي

شهرداري بابت هر مترمربع عرصه ملک 
 . ريال وصول نمايد۰۰۰/۵۰مبلغ 

 :توضيحات
با توجه به اينکه شهرداري مسئول احداث معابر شهري که بر اثر عمل تفکيک 
اشخاص حقيقي و حقوقي و يا معابري که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداري احداث 

هاي بسيار بااليي را براي شهرداري در بر دارد و شهرداري   اين امر هزينهباشد و گردد، مي مي
بايستي از عوارض ديگر جهت چنين شهرونداني هزينه نمايد لذا شهرداري مکلف  مي

هاي تفکيکي، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و  باشد که در زمان اعالم موافقت با نقشه مي
  .در زمان صدور پروانه ساخت وصول نمايد

 خود را سازي آمادهکليه قطعات تفکيکي که در زمان تفکيک، بهاي خدمات : ۱تبصره
اند در زمان دريافت پروانه ساختماني، از پرداخت بهاي خدمات  به شهرداري پرداخت نموده

  .باشند  معاف ميسازي آماده
امالک تفکيکي واقع در معبر را ساخته باشند % ۵۰چنانچه مالکين تا : ۲تبصره

اري در قبال دريافت بهاي خدمات تصويبي، موظف است نسبت به ارائه خدمات شهرد
  . معبر احداثي، اقدام الزم معمول داردسازي آماده

  
  ۵/۳/۱۳۸۸شهرداري محالت اصالح شده ) بهاي خدمات( تعرفه جديد ۱تعرفه شماره

 ماخذ و نحوه محاسبه نوع خدمات

تفکيک سازي معابر ناشي از  وصول بهاي خدمات آماده
  )گذاري و آسفالت شامل زيرسازي، جدول(

 سازي معابري که در اثر تفکيک الفـ  بهاي خدمات آماده
 .شوند اراضي و امالک اشخاص، ايجاد مي

شهرداري بابت هر مترمربع از قطعه يا 
 ريال از ۰۰۰/۸۰قطعات تفکيکي مبلغ 

 .مالک زمين در زمان تفکيک، وصول نمايد

سازي معابري که قبالً ايجاد   بهاي خدمات آمادهـ ب
شده و امروزه در اثر تفکيک اراضي، ملک اشخاص بر آن 

 .شود واقع مي

شهرداري بابت هر مترمربع قطعه تفکيکي 
که در اثر تفکيک فاقد خيابان جديد 

 . ريال وصول نمايد۰۰۰/۵۰باشند مبلغ  مي

ـ بهاي خدمات آماده  هاي ساختماني سازي ناشي از پروانه ج 
 محدوده شهر صادر گرديده و مشمول بندهاي که در

 باشند الف و ب نمي

شهرداري بابت هر مترمربع عرصه ملک، 
 . ريال وصول نمايد۰۰۰/۲۵مبلغ 

 :حاتيتوض
ک ي که بر اثر عمل تفکي مسئول احداث معابر شهرينکه شهرداريبا توجه به ا

 احداث ي شهردار که بر اثر توسعه معابر توسطيا معابري و ي و حقوقيقياشخاص حق
 در بر دارد و ي شهرداري را براييار باالي بسهاي هزينهن امر يد و اباش مي، گردد مي

 يد لذا شهردارينه نماي هزين شهروندانيگر جهت چني از عوارض دبايستي مي يشهردار
 هاي تفکيکي، عوارض مبحوث عنه را محاسبه باشد که در زمان اعالم موافقت با نقشه مکلف مي

 .دي زمان صدور پروانه ساخت، وصول نماو در
 خود را يساز  خدمات آمادهيک، بهاي که در زمان تفکيکيه قطعات تفکيکل: ۱تبصره

 اند در زمان دريافت پروانه ساختماني، از پرداخت بهاي خدمات شهرداري پرداخت نمودهبه 
  .ندباش مي معاف سازي آماده

  واقع در معبر را ساخته باشند شهرداريامالک تفکيکي% ۵۰چنانچه مالکين تا: ۲تبصره
 سازي آماده، موظف است نسبت به ارائه خدمات يبي خدمات تصويافت بهايدر قبال در
  .، اقدام الزم معمول دارديمعبر احداث

 يند در صورت مراجعه به شهردارباش ميانکار ي پاي که دارايه اشخاصيکل: ۳تبصره
 خدمات فقط شامل مقدار يطبقات عوارض بهاش بنا در سطح و ي افزايبه منظور تقاضا

  .گردد مين محاسبه نيد متراژ زمشو ميش بنا بر اساس بند ج محاسبه يافزا
 نمايند بر اساس کليه اشخاصي که درخواست تخريب و بازسازي بناي خود را مي: ۴تبصره

  .دشو مي خدمات محاسبه ين بهايبند ج متراژ زم
ن ي از زميک درصديا در زمان تفکين مصوبه و ي ا که قبل ازيينهايه زميکل: ۵تبصره

 يمت آن را پرداخت نموده باشند از پرداخت بهايا قي واگذار يخود را با توافق به شهردار
  .ندباش ميخدمات معاف 

 باشند بهاي خدمات کليه زمينهايي که در مرز مشترک محدوده و حريم شهر مي: ۶تبصره
  .دشو ميسبه به استناد مساحت بنا طبق بند ج محا

ـ ۱۵تعرفه شماره : ج    با عنوان عوارض تفکيک و ارزش افزوده ناشي از تفکيک۲/۱۱/۱۳۸۷ 
   

   تعرفه عوارض مالک عمل شهرداري محالت۱۵تعرفه شماره 

 نوع عوارض
ماخذ و نحوه 
 محاسبه عوارض

کاربري مسکوني  عوارض تفکيک و ارزش افزوده ناشي از عمل تفکيک عرصه با
 داري و تأييد نقشه تفکيکي به ازاي هرمترمربعطبق نظر شهر

 

 P۵/۲  مترمربع۱۰۰۰ـ زمينهاي تا  الف
ـ به ۲ميادين  ـ بر خيابانهاي اصلي و۱ مترمربع ۱۰۰۰ـ زمينهاي بيش از  ب

 غير از خيابانهاي اصلي
P۴  
P۸ 

 P۵/۲ ....ـ زمينهاي با کاربري اداري، صنعتي، تجاري و  ج
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 :حاتيتوض
نامه قانون ثبت   آيين۱۴۸ و ۱۴۷ به استناد مواد ۱۳۷۸مالکي که از سال کليه ا: ۱تبصره

اند مشمول  سند دريافت و عوارض تفکيک عرصه را به شهرداري پرداخت ننموده... اسناد و 
  .باشند اي سال مراجعه به شهرداري مي  بر اساس قيمت منطقهp۲پرداخت عوارض معادل 

سند ...  قانون و ۱۴۸و ۱۴۷بعد به استناد مواد  به ۱۳۷۹ که از يه امالکيکل: ۲تبصره
 ي سالهايبيک عرصه را بر طبق مصوبه تصوي عوارض حق تفکبايستي مي اند نمودهافت يدر
  .ندي پرداخت نمايبه شهردار) ميبدون در نظر گرفتن جرا(اد شده ي

ها حق وصول ي قانون شهردار۱۰۱ معابر بر اساس ماده يبابت واگذار مؤدي :۳تبصره
  . معابر را ندارنديابه

ن تعرفه ي ازپرداخت اي طبق طرح مصوب مستثني مزروعي با کاربرياراض: ۴تبصره
نگونه ي اير کاربريي صالح، تغي مراجع ذي ازسويد و چنانچه با صدور مجوز قانونباش مي
 يک بر اساس نوع کاربريم شهر انجام شود عوارض تفکي در داخل محدوده و حرياراض
  .دباش مياسبه و قابل وصول افته محير ييتغ

 دفتر ۱۳/۶/۸۴ ـ ۶۱/۷۲۳۵۰د با توجه به نامه شماره باش ميالزم به ذکر : ۵تبصره
وان ي ديأت عمومي ه۲۵/۱۱/۸۳ ـ ۵۸۷ شماره ي وزارت کشور و رأيمحترم امور حقوق

ون ماده صد قابل يسين تعرفه عالوه بر جرائم کميمت ايک به قي عوارض تفکيعدالت ادار
  .ستوصول ا

امالک خارج از محدوده و داخل حريم شهر که فاقد طرح تفصيلي بوده : ۶تبصره
 ۱۴۸و ۱۴۷و از طريق ماده ) ليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند(

 .باشند  ميp۲اند مشمول پرداخت عوارض بر مبناي  سند دريافت داشته
 يه امالک و اراضيم ابني قانون نحوه تقو قانون واحده۶ت تبصره ياجرا و رعا: ۷تبصره

  . استي الزام۲۸/۸/۱۳۷۰ها مصوب ياز شهرداريمورد ن
  قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي۴اجرا و رعايت تبصره : ۸تبصره

  . استي ضرور۲۹/۸/۱۳۶۷ها مصوب يو شهردار
نانچه در اثر  پالک و ناموزون بودن يکي از آنها چ۲در صورت همجواري : ۹تبصره

تفکيک مساحتي از پالکها کسر و به پالک ناموزون ملحق شود در صورت رعايت حد نصاب 
 تعريف شده در ضوابط و طرحهاي مصوب نسبت به باقيمانده عوارض تفکيک فقط نسبت

  .باشد به آن مساحتي که از پالک کسر گرديده است قابل وصول مي
ع کاربري چنانچه از اراضي متعلق به در خصوص عوارض تفکيک با هر نو: ۱۰تبصره

دولت و يا مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و ساير اشخاص اعم از حقيقي و 
حقوقي که در سنوات گذشته بدون مراجعه به شهرداري اقدام به تفکيک عرصه و يا احداث 

  .وصول دارداند عوارض اين تعرفه بر اساس نوع کاربري مربوطه قابليت  بنا نموده
 با تصويب اين عوارض از زمان اجرا کليه مصوبات قبلي بابت دريافت درصدي: ۱۱تبصره

  .گردد از زمين بابت حق تفکيک و يا ارزش افزوده از اشخاص کان لم يکن مي
چنانچه مالکين بابت بهاء عوارض تفکيک و ارزش افزوده امالک خود حاضر به : ۱۲تبصره

خود به شهرداري باشد شهرداري مجاز به دريافت زمين بابت بهاي واگذاري قطعه اي از زمين 
باشد مشروط به اينکه مقدار آن  عوارضات حق تفکيک و ارزش افزوده طبق نظريه کارشناسي مي

  . از يک قطعه زمين کمتر نباشد کليه اين عمليات بايستي در دفتر مالي شهرداري منعکس گردد
 در اين تعرفه همان خيابانهايي است که در دفتر منظور از خيابانهاي اصلي: ۱۳تبصره

 .ارزش معامالتي عرصه و اعيان دارايي به آنان لفظ خيابان اطالق گرديده است
ها و مصوبات شوراي اسالمي شهر قبل از  ها و دستورالعمل کليه بخشنامه: ۱۴تبصره

  ».گردد اين مصوبه در اين خصوص لغو و بال اثر مي
 شهر محالت به ي اسالميس شورايور، شهردار محالت و رئت مذکيدر پاسخ به شکا

يح  توض٢٠/٨/١٣٩١ ـش م/٧٥٩ و ٢/٨/١٣٩١  ـ٢٥٨٤/٠١/٢/٩١ح شماره يموجب لوا
  :اند که داده

  :ح شهردار محالتيتوض
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس محترم هيرئ«

  ين سپهري حسي آقايپاسخ به دعو: موضوع
  :با سالم واحترام

 )٩١/٨٦٢کالسه پرونده  (٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٦١١٨امه ارسالي به شماره بازگشت به ن
  :رساند مستنداً به استحضار مي

 قانون ٧٦ ماده ١٦ها و بند ي قانون شهردار٤٥ل ماده ي ذ٨قانونگذار به استناد بند 
ي  و اصالحات بعد١٣٧٥ کشور مصوب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايتشک

زان آن ير نوع و ميين تغيا الغاء عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو«، ١٣٨٦سال 
شنهاد ي، اعالم داشته که متعاقب پ) شهري اسالميشورا(يف انجمن شهر ، جزء وظا»را

ن ي و همچنير کاربريي از تغي بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشي به شورا مبنيشهردار
حالت با استناد به مفاد نص صريح مواد ارزش افزوده ناشي از تفکيک، شوراي اسالمي شهر م

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ٥پيش گفته و بارعايت مفاد تبصره ذيل ماده 

 ، نسبت به تصويب)١٣٨٢ بهمن ماه سال ١٥اعالم عمومي عوارض محلي حداکثر تا (فرهنگي 
 و قابليت وصول يافتن االجراء شدن مصوبه عوارض معترض عنه، اقدام نمود که در پي الزم

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠موضوع تبصره ذيل ماده (عوارض تصويبي 
 نسبت به اجراي ١/١/١٣٨٣، اين شهرداري از تاريخ )١٣٨٦ و ١٣٨٢اسالمي با اصالحات 

مفاد تعرفه عوارضي، اقدام نموده که شايان به ذکر است تعرفه عوارضي مربوط به ارزش 
، به شرح تعرفه پيوست ١٣٩٠وده ناشي از تغيير کاربري طي بازنگري انجام شده در سال افز
 .باشد آن مي) ج(باشد که شاکي امروزه خواستار ابطال بند  مي

ف، عوارض يالت و وظاي قانون تشک٧٧ل ماده ينکه طبق تبصره ذيهذا با توجه به ايعل
 در مقام يد و شهردارباش ميصول  ماه پس از ابالغ به وزارت کشور، قابل و١ يبيتصو
 يمي مصوبه قانون اقدام نموده محرز است در دادخواست تنظي، نسبت به اجرايمجر

 ي شهر محالت، فاقد محمل قانونيت قرار دادن شهرداري بر طرف شکاي مبنياقدام شاک
. يد نه شهردارباش مي شهر ي اسالميت مطروحه، شوراي به شکاييبوده و مرجع پاسخگو

 يت مطروحه رأي شکايت به مراتب معنونه، در راستاين رو خواهشمند است با عناياز ا
   شهردار محالت ـ. صادر و امر به ابالغ گردديمقتض

  :  شهر محالتي اسالميس شوراييح ريتوض
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس محترم هيرئ

  با سالم واحترام
 به ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٤٦١١٨ به شماره پرونده ١/٧/١٣٩١بازگشت به نامه مورخ 
ه ياصالح (٦ شهر محالت به شرح تعرفه شماره ي اسالميخواسته ابطال مصوبات شورا

 ١٥ و تعرفه شماره ير کاربريي از تغيتحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناش) ١٦تعرفه 
  :رساند ميک، مستنداً به استحضار ي از تفکيتحت عنوان ارزش افزوده ناش

  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي٧٦ ماده ١٦ناد بند قانونگذار به است) الف
 ٤٥ل ماده ي ذ٨ و بند ١٣٨٦ آن مصوب ي و اصالحات بعد١٣٧٥ کشور مصوب ياسالم

زان ير نوع و ميين تغيا لغو عوارض شهر و همچني يح برقراريب لوايتصو«يها، قانون شهردار
ت انجمن شهر يف و در صالحيء وظاجز» ... دولتياست عموميآن را با در نظر گرفتن س

 ي بر برقراري مبنيشنهاد شهردارياعالم داشته که متعاقب وصول پ)  شهري اسالميشورا(
، در سال يده و اعمال نظرات کارشناسيل جلسات عدين شورا با تشکي، ايعوارض محل

 .دب نمويوست تصوي را به شرح تعرفه پير کاربريي از تغي عوارض ارزش افزوده ناش١٣٨٢
 مقامي پس از تصويب عوارض توسط شوراي اسالمي شهر، استاندار استان مرکزي به قائم

 يبي عوارض تصوتأييد، نسبت به ١٥/١١/١٣٨٢ـ ٥٣١٣٣/١ر کشور به شرح نامه ياز وز
 قانون برنامه سوم توسعه ٥ل ماده يتبصره ذ( قانون وقت ي اجراياقدام نمود که در راستا

، منتشر ي آن سال در روزنامه محليبيه عوارضات تصوي، کل)يگ و فرهني، اجتماعياقتصاد
  .ده شديو به اطالع عموم رسان

 عوارض يب و برقرارين و ضوابط مربوطه جهت تصوينکه قوانيحال با توجه به ا
ل ي توسط شورا مد نظر قرار گرفته و به استناد تبصره ذير کاربريي از تغيارزش افزوده ناش

 ١/٣/١٣٧٥ شهر مصوب ي اسالميف و انتخابات شوراهاي، وظاالتي قانون تشک٧٧ماده 
ک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور، عوارض ي، )دي قانون جد٨٠ل ماده يتبصره ذ(

 مصوبه ي اجراي محالت در راستاي شهرداردارد ميد، اعالم باش مي قابل وصول  يبيتصو
مصوبه و وصول آن معمول داشته  ي جهت اجراي، اقدام قانون١/١/١٣٨٣خ يمذکور، از تار

الف، ب، ج و ( چهارگانه يک از بندهاي هر يحه در راستاين الين رو به موجب اياز ا. است
  : دارد مي، اعالم يبيمندرج در تعرفه تصو) د

 ي، کاربر)يهاد (ي که طبق طرح مصوب قبلين امالکيمالک» الف« به استناد بند ـ١
 آنها به ي، کاربر)يليا تفصيجامع (د ي مصوب جد بوده و طبق طرحير مسکونيملکشان غ

 که بر اثر ضوابط يا ت به ارزش افزودهيابد با عناير ييتغ) ير از باغ و زراعيبه غ (يمسکون
جاد خواهد شد، ي امالک مذکور ايبرا...  و ي ساختمانين تراکمهايي و تعيبند منطقه

 اي منطقهمت ي برابر قP ۶) ۶ زاني به مين امالک ملزم به پرداخت عوارض محلين ايمالک
  .ندباش مي)  هر مترمربعيبرا

 و ١٩/١١/١٣٦٤ضمناً به استناد مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 
 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، ٧ که به استناد ماده ٧/٢/١٣٦٦اصالحيه 

د، وصول چنين عوارضي براي باشن شهرداريها مکلف به اجراي مصوبات شوراي مذکور مي
شهرداريهاي داراي طرح جامع، با تعيين شورا و تأييد وزارت کشور تجويز شده که متعاقب وصول 

 .اين عوارض، درآمد حاصله صرف تهيه طرحهاي توسعه و عمران شهري و اجراي آنها، خواهد شد
زراعي و باغ مقررگرديده مالکيني که داراي امالک با کاربري » ب«ـ مطابق با بند ٢

، از کاربري )هادي(باشند چنانچه در اثر تصويب طرح جامع يا تفصيلي با طرح مصوب قبلي  مي
 P ۱۰تبديل گردند، عوارض معادل ) غير از تجاري(باغ يا زراعي به مسکوني يا ساير کاربريها به 

  .خت نمايندبايست از بابت تغيير کاربري به شهرداري پردا را مي) اي  برابر قيمت منطقه۱۰(
تعرفه مصوب که شاکي با تنظيم دادخواست، ابطال اين قسمت » ج«ـ به استناد بند ۳

 چنين مقرر ۱۳۹۰از عوارض را از آن مرجع تقاضا داشته طي اصالحات انجام شده در سال 
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گرديده، چنانچه مالکين اراضي و امالکي که طبق طرح مصوب داراي اراضي با کاربري غير 
به ...) فضاي سبز، اداري و (ي تغيير کاربري آن از کاربري غير مسکوني مسکوني و متقاض

 استان و موافقت آن مرجع ۵بايست پس از اخذ مصوبه کميسيون ماده  مسکوني باشند، مي
ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري آن طبق % ۵۰با تغيير کاربري ملک، نسبت به پرداخت 

که به منظور اجراي مفاد اين بند از تعرفه معترض عنه، نظريه هيأت کارشناسي اقدام نمايند 
 استان يا تغيير کاربري پالک مورد تقاضا از کاربري ۵پس از موافقت کميسيون ماده 

به مسکوني، موضوع به هيأت ...) فضاي سبز، اداري، فرهنگي و ورزشي و (غيرمسکوني 
ارزش افزوده % ۵۰رد نظر، کارشناسي ارجاع که متعاقب ارزيابي و قيمت گذاري امالک مو

  .باشد اعالمي توسط کارشناسان، از طريق شهرداري قابل وصول مي
د باش مي ي، مربوط به وصول عوارض از آن دسته از امالکيتعرفه عوارض» د« بند ـ۴

، ملزم به پرداخت ي به تجارير تجاري غيکه مالک بنا بر استفاده از ملک خود با کاربر
د که وصول باش مي ي تجارير کاربرييا تغي و ي تجارين کاربرييع از تيارزش افزوده ناش

 .دباش مي بوده و ي، قانوني تجاري بودن کاربرين با توجه به انتفاعين عوارض از مالکيا
ا ي يح برقراريب لوايده، تصوي اشاره گردينيحه تدويهمان گونه که در صدر ال) ب

 از ي که عوارض ارزش افزوده ناشدباش مي شهر ي اسالميف شورايلغو عوارض جزء وظا
  .دهي گرداالجراء الزم ۱/۱/۱۳۸۳خ ي برقرار و از تار۱۳۸۲ز در سال يک نيتفک

، ملزم به پرداخت )در زمان تفکيک( مترمربع ۱۰۰۰به طوري که مالکين اراضي تا 
P۵/۲ مترمربع ۱۰۰۰، زمينهاي بيش از P۴ يا P ۸)  بر خيابان اصلي و ميادين، به غير از

  .باشند  ميP ۵/۲، ...، زمينهايي با کاربري اداري، صنعتي، تجاري و )انهاي اصليخياب
 و ۱۳۸۴ برقرار و در سالهاي ۱۳۸۲حال با توجه به اينکه عوارض معترض عنه در سال 

 ۱۰۱ قانون اصالح ماده ۳دارد نظر به اينکه طبق تبصره   بازنگري گرديده، اذعان مي۱۳۸۵
اند در اراضي با مساحت بيشتر   شهرداريها مجاز گرديده۲۸/۱/۱۳۹۰قانون شهرداريها مصوب 

و براي تأمين % ۲۵ مترمربع براي تأمين سرانه فضاي عمومي وخدماتي تا سقف ۵۰۰از 
از باقيمانده اراضي را، دريافت % ۲۵اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر تا 

ر مالي به متقاضيان تفکيک اراضي و عدم نمايند شهرداري محالت به منظور عدم ورود فشا
 درصد زمين را مجاز دانسته، در ۲۵دريافت عوارض مضاعف، به رغم اينکه قانون دريافت تا 

 و متعاقب ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ش م ـ /۱۰۲۲راستاي مصوبه شوراي اسالمي به شماره صورتجلسه 
فت سهم خدمات عمومي  قانون شهرداريها، جهت دريا۱۰۱االجراء شدن قانون اصالح ماده  الزم

از اراضي باقيمانده اقدام نموده که شايان به ذکر است به منظور % ۱۵صرفاً نسبت به دريافت 
رعايت سياست عمومي دولت و دستورالعملهايي که در خصوص متحدالشکل نمودن عوارضات 

ون محلي در سطح کشور، تدوين و به مراجع ذيربط ابالغ شده، در نظر است با توجه به قان
، از سال آتي با حذف تعرفه موصوف ۲۸/۱/۱۳۹۰ قانون شهرداريها مصوب ۱۰۱اصالح ماده 

نسبت به آن دسته از مالکيني که در زمان تفکيک در خصوص واگذاري سهم خدمات عمومي 
 .نمايند، عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک وصول نگردد و معابر و شوارع اقدام مي

رت و با حذف تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک، شايان ذکر است در اين صو
زمين، اقدام قانوني معمول خواهد % ۲۵شهرداري در راستاي دريافت حق قانوني خود معادل 

  » شهر محالتـ رئيس شوراي اسالمي .داشت
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 

هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع ، پرونده به ١٣٩٢
از ) ب(و ) الف( بندهاي ١٢/٨/١٣٩٥ ـ ١٤٥شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  مي

 مبني بر تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير ١٣٩١ تعرفه عوارض سال ٦تعرفه شماره 
. خيص نداد و رأي به رد شکايت شاکي صادر کردکاربري اراضي و امالک را قابل ابطال تش

رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات 
  .ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است

از تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري ) د(و ) ج(رسيدگي به بندهاي 
 در خصوص تعيين عوارض تفکيک و ارزش افزوده ناشي ١٥ه اراضي و امالک و تعرفه شمار

 در تعيين و وصول بهاء ٥/٣/١٣٨٨ ـ ١از تفکيک عرصه و بند الف تعرفه اصالحي شماره 
  .                              سازي معابر در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت خدمات آماده

 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٦/١٣٩٦هيأت 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
  

  رأي هيأت عمومي
اسالمي  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ١٧٤الف ـ به موجب بند الف ماده 

ايران کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب 
با کاربريهاي مسکوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين 

برداري از واحدهاي احداثي اين کاربريها و همچنين عوارض بر  عوارض و بهاي خدمات بهره
زش افزوده اراضي و امالک ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از جمله اموري است که ار

تا پايان سال اول برنامه اند  شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط موظف شده
نظر به اينکه مستفاد از بند . از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها اقدام نمايند

 قانون ياد شده اين است که در صورتي شهرداري مجاز به اخذ عوارض از امالک ١٧٤الف ماده 
باشد که ارزش افزوده آن ناشي از اجراي طرحهاي مصوب باشد و تغيير کاربري  و اراضي مي

 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري چون در اجراي ٥برابر مصوبه کميسيون ماده 
 مصوبه شوراي ٦جدول تعرفه شماره ) د(و ) ج(بنابراين بندهاي طرحهاي مصوب نبوده است، 

اسالمي شهر محالت در تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري اراضي و امالکي که 
کند خالف قانون و خارج از   کاربري آنها به مسکوني و تجاري تغيير مي٥در کميسيون ماده 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي
 .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 اصالحي قانون شهرداري مصوب ١٠١ب ـ نظر به اينکه قبل از تصويب ماده 
 حکمي در قوانين براي اخذ عوارض تفکيک تجويز نشده است، بنابراين تعرفه ٢٨/١/١٣٩٠

 در خصوص تعيين عوارض تفکيک و ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه و بهاي ١٥شماره 
 در تعيين و وصول بهاي ٥/٣/١٣٨٨ـ  ١سازي و بند الف تعرفه اصالحي شماره  خدمات آماده
شود خالف  سازي معابري که در اثر تفکيک اراضي و امالک اشخاص ايجاد مي خدمات آماده

 و ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  تيارات مرجع تصويب تشخيص ميقانون و خارج از حدود اخ
 .شوند  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين٨٨ماده

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          
  

  ١/٧/١٣٩٦                                                                           ٩٤/٥٧٨/ره هـشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٥٦٧يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦
 شوراي اسالمي شهر كرمانشاه ١٣٩٤ه عوارض محلي سال  تعرف٤٥ابطال ماده «

جهت درج در روزنامه رسمي به » .هاي مخابراتي  خصوص اخذ عوارض از دكلها و آنتندر
  .گردد پيوست ارسال مي

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

  ٩٤/٥٧٨: کالسه پرونده       ٥٦٧: مهشماره دادنا        ١٤/٦/١٣٩٦: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  انيب قبادي مسي به وکالت از طرف آقاي پارسي مهدي آقا:شاكي
 ١٣٩٤ سال ي تعرفه عوارض محل٤٦ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

   شهر کرمانشاهي اسالميشورا
 تعرفه عوارض ٤٦ ابطال ماده يادخواست به موجب دي پارسي مهدي آقا:کار گردش

ن يي شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبي اسالمي شورا١٣٩٤ سال يمحل
  :خواسته اعالم کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

 دفاع از ي به وکالت از شرکت مخابرات در راستاي پارسينجانب مهدياحتراماً ا
  :دارد ميروض حقوق موکل مع

 ١٣٩٤ در دفترچه عوارض سال ٤٦ـ شوراي اسالمي شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ١
  . نموده استي مخابراتيها ش با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتنيخو

ند و باش مير منقول ي غي قانون مدن١٢ز ماده ي به تجوي مخابراتيها  دکلها و آنتنـ٢
ن ماليات بر ارزش افزوده اموال غير منقول از جمله مواردي  قانو١٢ ماده ٨ اساس بند بر

هستند که از پرداخت ماليات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در اين خصوص 
عوارض نوسازي و سطح شهر بابت امـوال غير منقول وضع شده و ديگر دليلي براي پرداخت 

 .عوراض ديگر وجود ندارد
 ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠  ماده٣ز تبصره ي به تجوـ٣

ت تبصره مذکور عمالً حق سلب موکل سلب شده ين عوارض ابالغ نشده پس با عدم رعايا
  . اعتراضياست برا
 ٢ات بر ارزش افزوده و تبصره ي قانون مال٣٨ و ٥گر بر اساس مواد ي از طرف دـ٤

% ٨ اقدام به پرداخت ي مخابراتي شرکتها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،١٧ماده 
 اند لذا اقدام شوراي شهر در خصوص و عوارض به سازمان امور مالياتي و شهرداري شدهات يمال

از . ف شده استين تکليي آن تعي است که قبالً برايوضع عوارض مجدد به وضع عوارض
 امور مربوط کليه ١٣٣٤طرف ديگر بر اساس قانون ملي شدن ارتباطات تلفني مصوب 
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 است و دکلها هم ي آن در سراسر کشور مليبردار ، بهرهي، نگهدارتأسيسل يبه تلفن از قب
  . دانستي محلتوان مي تلفن هستند لذا عوارض مذکور را ني از شبکه مليجزئ

ند لذا مستند نماي مي ارائه ني مخابراتي بابت نصب دکلهايچ خدمتيها هي شهردارـ٥
م شهر، روستا و شهرک و نحوه يف محدوده و حري تعار٣ ماده ٥به وحدت مالک از تبصره 

  . استين عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونييتع
 ابطال مصوبه مذکور را دارد يلذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعا

ز به صراحت ي ن٢٩/١٠/١٣٩٣ـ  ١٨٠٦ و ١٨٠٥ ي ال١٧٩٦ شماره يهمان طور که در رأ
 را خالف قانون ي مخابراتيده و وضع عوارض در خصوص دکلهاياشاره گردن امر يبه ا

  ».يص داده استتشخ
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

  )BTS( در شهر ي و ارتباطيات مخابراتتأسيسعوارض از دکل، آنتن، : ٤٦ماده «
) ولفرم(انه و بر اساس روش يدار به صورت ماهيل به عنوان عوارض پايبه شرح ذ

ت و يريد تا به منظور مديز نماي کرمانشاه واريافت و به حساب شهرداريل محاسبه و دريذ
 ساماندهي با الزامات شهري، زيباسازي، زيست محيطي و کاهش آلودگيهاي بصري در جهت

 .نه شودي هزي شهروندان کرمانشاهيت زندگيفيارتقاء ک
  .گردد مي ۱۳۹۳ سال اي منطقهارزش % ۷۰ن ماده مشمول ي خدمات ايبها: تبصره

  :دباش ميل ي به شرح ذالذکر فوق مندرج در روش محاسبه يحروف اختصار: فيتعار
  
  
  

 اليعوارض ماهانه به ر= T: الف
 ، براي کاربريهاي۲براي کاربريهاي مسکوني، اداري و بهداشتي (ضريب کاربري = L: ب

  )۵/۱ها ير کاربري و سا۸/۱ ي و صنعتي، اداريتجار
  تفاع دکلار= H: ج
 شهر ي عموميکه در معابر و فضاها...  و BTS آنتن، يبرا(ارتفاع ساختمان = h: د
  .دشو مي در نظر گرفته ۳۰د عدد ثابت شو مينصب 

  »).    باشد  ≤ ۸/۰به شرط آن که (عرض معبر = d:  هـ
 ـ ٥٥٨٩٩/١٠١حه شماره يت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب اليدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٦/١١/١٣٩٤
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  کميسالم عل
ان و شرکت مخابرات يب قبادي حبي دادخواست آقاياحتراماً، عطف به نسخه ثان

 به ٩٤/٥٧٨ و کالسه پرونده ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٠٤استان کرمانشاه به شماره پرونده 
 شهر کرمانشاه با ي اسالمي شورا١٣٩٤  دفترچه عوارض سال٤٦خواسته ابطال ماده 

ل را يله موارد معنونه ذين وسي بديات مخابراتتأسيست عوارض دکل، آنتن و يموضوع
وان عدالت ي ديأت عمومياست و مستشاران هي به استحضار ريبردار جهت هر گونه بهره

 :رساند مي يادار
 و ٧٧ و ماده يس قانون اسا١٠٥ شهر کرمانشاه به استناد اصل ي اسالمي شوراـ١

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ١٦بند 
ات بر ارزش ي قانون مال٥٠ ماده ١ و تبصره ي با اصالحات بعد١٣٧٥شهرداران مصوب 
 ي مراجع نظارتتأييد و ير مراحل قانونيب عوارض نموده که پس از سيافزوده اقدام به تصو

 ي آن براي اجراي قانون اساس١٠٣ها به استناد اصل ي قانون شهردار٨٠ده مصرح در ما
  .گردد ميه ي کرمانشاه الزم الرعايشهردار خصوصاً يه مقامات کشوريکل

ات بر ارزش افزوده اموال ي قانون مال١٢ ماده ٨ خواهان اعالم داشته که برابر بند ـ٢
ل ين ماده و بند ذي است که اير حالن ديند اما اباش ميات و عوارض معاف يمنقول از مال
ت يات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهير منقول را تنها از پرداخت ماليآن اموال غ

 از هم دارند يف مجزا و مستقلي تعاريات کامالً متفاوت بوده و از نظر حقوقيعوارض و مال
  .دباش مي به عوارض نيت قابل تسرين معافيا

 عدم ي به مخابرات مدعيبيم عوارض تصويراد عدم ابالغ مستقي خواهان با طرح اـ٣
ه و ادعا نموده که عمالً حق اعتراض موکل سلب شد مي اساليت قانون توسط شورايرعا

ات تأسيس تنها در خصوص دکل و يبيعوارض تصو:  است که اوالًين در حاليشده است و ا
کل : دوماً. گردد ميها را شامل  آنتنه دکل و يد بلکه به طور عام کلباش مياداره مخابرات ن

ده ي رسيراالنتشار به اطالع عمومي کثهاي نامهق روزي از طريبيدفترچه عوارض محل تصو
 شهر کرمانشاه يبه تمام ادارات و ارگانها کتباً  مصوبيدفترچه عوارض محل: سوماً. است

  .ده استيارسال گرد
 شهر مجاز به برقراري عوارض  و تبصره ذيل آن شوراهاي اسالمي٥٠ـ مطابق ماده ٤

محلي جديد در خصوص کاال و خدماتي هستند که تکليف آنها در قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مشخص نشده باشد و ليکن با توجه به اينکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهيزات 

ي مخابراتي در قانون مذکور عوارضي وضع نگرديده لذا تصويب و اخـذ عوارض مورد ادعا
 .خواهان کامالً قانوني بوده و منعي بر آن وجود ندارد

 قانون مدني اراضي ٢٦ الي ٢٤ قانون شهرداريها و مواد ٩٦ ماده ٦ـ برابر تبصره  ٥
باشد و از آنجا  معابر عمومي به طور کلي ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداريها مي

اراضي از آنها استفاده و کسب انتفاع که اداره مخابرات با نصب تأسيسات مخابراتي در اين 
                           ».باشد نمايد لذا شرعاً اخذ عوارض در قابل اين انتفاع مجاز و کامالً قانوني مي مي

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٦/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان 

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
، عرضه کاال و ارائه ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١به موجب ماده 

 قانون از ابتداي االجراء شدن خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ الزم
 قانون ياد شده نرخ ٣٨ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده ١٣٨٨سال 

عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کاال و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و 
دي  قانون مذکور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع کاالهاي وارداتي و تولي٥٠مطابق ماده 

و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط 
 اين قانون نيز برقراري و دريافت ٥٢شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 

مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه رهرگونه ماليات غي
ه اينکه دکلها و آنتن. ت ممنوع استدهندگان خدما هاي مخابراتي مورد استفاده  نظر ـب

شرکتهاي مخابراتي و بانکها جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذکور است 
الذکر خواهد   قانون فوق٣٨و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 

ي مخابراتي و بانکها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر بود و ارائه خدمت توسط شرکتها
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٤ تعرفه عوارض محلي سال ٤٦نيست، بنابراين ماده 

شود و به استناد  کرمانشاه خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي
عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 

 .دشو  ابطال مي١٣٩٢
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي                                  معاون قضا 
  

  ١/٧/١٣٩٦                                                                             ٩٤/١٠٧٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  امل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديرع

  با سالم
 مورخ ٥٦٨يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع١٤/٦/١٣٩٦
  شوراي اسالمي شهر آبادان در خصوص تعيين١٣٩٤ابطال تعرفه عوارض محلي سال «

  .گردد نامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روز» .بهاي خدمات شهري مراكز صنعتي
ـ مهدي دربين     مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٤/١٠٧٩: کالسه پرونده     ٥٦٨: شماره دادنامه       ۱۴/۶/۱۳۹۶: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ش نفت آباداني شرکت پاال:شاكي

  شوراي اسالمي١٣٩٤ ابطال تعرفه عوارض محلي سال :کايت و خواستهموضوع ش
  ي مراکز صنعتي خدمات شهرين بهاييشهر آبادان در قسمت تع

وست آن ابطال تعرفه عوارض يحه پي به موجب دادخواست و الي شاک:کار گردش
 ي خدمات شهرين بهايي شهر آبادان در قسمت تعي اسالمي شورا١٣٩٤ سال يمحل

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي را خواستار شده و در جهت تبيعتمراکز صن
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

احتراماً به داللت برگ تفويض اختيار و دليل مديريت، به نمايندگي از شرکت : با سالم
شوراي اسالمي شهرآبادان طي : رساند به استحضار مي) سهامي عام(پااليش نفت آبادان 

 را تصويب ١٣٩٤ دفترچه عوارض محلي ١٤/١١/١٣٩٣ـ ) ٦٢(جلسه ) ١(ره مصوبه شما
بهاي خدمات مراکز صنعتي «اين دفترچه، عوارض با عنوان ) ٨٨(نمود که در صفحه 

و اداره بندر و کشتيراني جهت تأمين ) پااليشگاه و پتروشيمي و پتروسينا و پاسارگاد و غيره(
وضع گرديده و شهرداري آبادان نيز طي نامه » نههزينه نگهداشت شهر آبادان به صورت ساال

 مبلغي را به استناد ١/٩/١٣٩٤ ـ ٨٥٢١/٥/١١ و نامه شماره ٧/٦/١٣٩٤ ـ ٥٢٨٤/٥/١١شماره 
با امعان نظر به مغايرت مصوبه مذکور با . اين مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است

مر به هيأت عمومي آن ديوان قوانين و مقررات موضوعه به شرح اليحه پيوست، ارجاع ا
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ضمناً آقاي حسين تيرانداز را . جهت ابطال مصوبه مذکور از تاريخ تصويب مورد استدعاست
به عنوان نماينده شرکت متبوعه جهت تقديم و ثبت درخواست و هرگونه پيگيري موضوع 

 :اليحه پيوست. نمايد به حضور معرفي مي
  :با سالم

تيار و دليل مديريت پيوست، به نمايندگي از شرکت احتراماً به داللت برگ تفوض اخ
به اقامتگاه آبادان، حاشيه اروند رود، ساختمان مرکزي ) سهامي عام(پااليش نفت آبادان 

 شهر شوراي محترم اسالمي: رساند شرکت پااليش نفت آبادان، امور حقوقي به استحضار مي
 را ١٣٩٤فترچه عوارض محلي  د١٤/١١/١٣٩٣ـ ) ٦٢(جلسه ) ١(طي مصوبه شماره آبادان 

بهاي خدمات مراکز صنعتي «اين دفترچه، عوارضي با عنوان ) ٨٨( نمود که در صفحه بيتصو
 جهت يرانيو اداره بندر و کشت) رهينا و پاسارگاد و غي و پتروسيميشگاه و پتروشيپاال(

م  محتريده و شهرداريوضع گرد» نه نگهداشت شهر آبادان به صورت ساالنهي هزتأمين
 ١/٩/١٣٩٤ ـ ٨٥٢١/٥/١١ و نامه شماره ٧/٦/١٣٩٤ ـ ٥٢٨٤/٥/١١نيز طي نامه شماره آبادان 

با امعان نظر به مغايرت . مبلغي را به استناد اين مصوبه از شرکت متبوعه مطالبه نموده است
مصوبه مذکور با قوانين موضوعه به شرح موارد زير، ارجاع امر به هيأت محترم عمومي آن 

  . ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاستديوان جهت
ـ اقدام شوراي محترم اسالمي شهر آبادان در وضع عوارض و وجوهي تحت عنوان ۱

و اداره ) پااليشگاه و پتروشيمي و پتروسينا و پاسارگاد و غيره(بهاي خدمات مراکز صنعتي «
غاير با مفاد م» بندر و کشتيراني جهت تأمين هزينه نگهداشت شهر آبادان به صورت ساالنه

باشد، چرا که مطابق اين ماده، برقراري هرگونه  قانون ماليات بر ارزش افزوده مي) ۵۰(ماده 
عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در 
اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسالمي ممنوع 

عبارت پنج «قانون ماليات بر ارزش افزوده با بيان اين که ) ۵۰(ماده ) ۲(باشد و  تبصره  مي
 به عبارت  ۷/۹/۱۳۴۷قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ) ۲(در هزار مندرج در ماده 

تکليف عوارض اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در » .شود اصالح مي%) ۱(يک درصد 
لذا وضع هرگونه عوارض و وجوهي بر اراضي و . را تعيين نموده استمحدوده قانوني شهر 

 .باشد امالک اشخاص مشمول مصوبه مورد اعتراض، ممنوع  و فاقد محمل قانوني مي
 از يم بخشي مواد به قانون تنظيقانون الحاق برخ) ۱(ماده ) و( بر اساس جزء ـ۲

 مي، ماليات بر ارزش افزوده مجلس شوراي اسال۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب ) ۲(مقررات مالي دولت 
ش ي پااليع توسط شرکت مليد و توزيره تولي زنجيک بار در انتهاي فقط ي نفتيها فرآورده

 تابع وزارت ي دولتيو شرکتها) ش نفتي پااليشرکتها(ران ي اي نفتيو پخش فرآورده ها
که ن يبا امعان نظر به ا. دشو ميافت ي محاسبه و دريمت فروش داخلي قينفت بر مبنا

زات ي، تجهي انسانيروي و امالک، ني مربوط به اراضهاي هزينهد اعم از ي تولهاي هزينهه يکل
قانون برنامه پنجساله ) ۱۱۷(ماده ) ۲(، و تبصره گردد ميد لحاظ يره توليره در زنجيو غ

ات بر ارزش افزوده را به يها از نرخ ماليران، سهم شهرداري اي اسالميپنجم توسعه جمهور
ات و يک بار مشمول مالي که ياالصول موارد ين نموده است، لذا علييوارض تععنوان ع

گردند، نبايست مجدداً از سوي شوراهاي محترم اسالمي شهر تحت عناوين مختلف  عوارض مي
 . و جديد مشمول عوارض و وجوه مضاعف گردند

ماده و ) ۷۱(ماده ) ۱۶( عوارض شهر مطابق بند ي شهر در برقراري اسالمي شوراـ۳
 کشور و انتخاب شهرداران ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک) ۷۷(

 »نامه مصوب هيأت وزيران آيين«و » رعايت سياستهاي عمومي دولت«، محدود به ۱۳۷۵مصوب 
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض  آيين) ۱۴(گرديده است و بر اين اساس، مطابق ماده 

 ۷/۷/۱۳۷۸مي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون مارالذکر مصوب توسط شوراهاي اسال
گيري راجع به عوارض، عالوه بر توجه  هيأت محترم وزيران، شوراها موظفند به هنگام تصميم

شود، سياستهاي  به سياستهاي کلي که در برنامه پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم مي
 :لکن. ده مراعات نمايندعمومي دولت را به شرح مذکور در اين ما

) ج(اقدام شوراي محترم اسالمي شهر آبادان در وضع مصوبه ياد شده، مغاير با بند . ۳,۱
قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر تکليف شوراي ) ۱۷۴(ماده 

 تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالک«اسالمي شهر در خصوص 
  .باشد مي» عوارض ناشي از مصرف و خدماتبه 

هاي خدمات  ماده مذکور، مشارکت شهروندان در تأمين هزينه) ب(رويکرد بند . ۳,۲
 شهري و مشارکت دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل نگهداري

شت شهر است، لکن مصوبه مذکور بدون توجه به اين وظيفه قانوني، تأمين هزينه نگهدا
باشند مانند شرکت  آبادان را بر عهده اشخاصي نهاده که بعضاً از جمله واحدهاي دولتي مي

 .و اداره بنادر و دريانوردي) پااليشگاه آبادان(پااليش نفت آبادان 
نامه  آيين) ۱۴(ماده ) ش(بند شوراي محترم اسالمي شهر آبادان بر خالف . ۳,۳

قانون اساسي، تأمين ) ۳(يض عوارض بر اساس اصل شده مبني بر لزوم وضع بدون تبعياد
مراکز صنعتي و اداره بنادر و (هزينه نگهداشت شهر آبادان را صرفاً بر عهده برخي اشخاص 

  .قرار داده است) دريانوردي

قانون ماليات ) ۵۰(ماده ) ۱(عوارض موضوعه توسط شوراي اسالمي شهر طبق تبصره 
قانون تشکيالت، وظايف و ) ۷۷( بوده که مطابق ماده بر ارزش افزوده، صرفاً عوارض محلي

متناسب «بايست  ، مي۱۳۷۵انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
  :لذا. وضع گردند» با توليدات و درآمدهاي اهالي

قانون تشکيالت، ) ۷۷(مذکور در ماده » اهالي«با امعان نظر به اين که واژه . ۴,۱
، عرفاً منصرف ۱۳۷۵بات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب وظايف و انتخا

رود،  از اشخاص حقوق عمومي است و در خصوص اشخاص حقوق خصوصي به کار مي
 محترم اسالمي شهر آبادان صالحيت وضع عوارض و هرگونه وجوهي نسبت به اشخاصشوراي 

 .ولتي ندارندحقوق عمومي و از جمله شرکت متبوعه به عنوان شرکتي د
ش نفت خام کشور، با توجه به ين واحد پااليشرکت متبوعه به عنوان بزرگ تر. ۴,۲
 کشور اصوالً ي نفتيها  از فرآوردهيا  بخش عمدهتأميند و يت خود در تولينوع مأمور

ن مستفاد از يهمچن.  دارديت مليت و مأموري نبوده و حوزه فعالي محلييدستگاه اجرا
 ين بهايي، تعيوان عدالت اداري ديأت محترم عمومي ه۲۱/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۸۱دادنامه شماره 
ت ي در صالحيت مليت و مأموري با حوزه فعاليي اجرايها ي دستگاه برايخدمات شهر

 .دباش مي شهر ني اسالميشوراها
وضع عوارض و وجوه بر مبناي اراضي و امالک، خارج از حدود صالحيت شوراي . ۴,۳

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ) ۷۷(ا که مطابق ماده باشد، چر اسالمي شهر مي
، شوراي اسالمي شهر صرفاً ۱۳۷۵شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  .باشد صالحيت وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي مي
دارد  روض مي، مع.)۴,۳(و .) ۳,۱(بندهاي  خصوصاً الذکر  ـ با تأکيد بر مفاد موارد فوق۵

نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي  آيين) ۱۵(مطابق تبصره ماده 
 هيأت محترم وزيران، مجموع عوارض ۷/۷/۱۳۷۸اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 

درصد ارزش معامالتي  وصولي در هر محل نبايد در مورد دارايي و ثروت بيش از حداکثر نيم
بهاي خدمات مراکز «ارض قابل وصول باشد، لکن با مداقه در فرمول آن با احتساب ميزان عو

و به عنوان نمونه، با توجه » صنعتي جهت تأمين هزينه نگهداشت شهر آبادان به صورت ساالنه
 ۱۶/۹/۱۳۹۴ ـ ۱۱/۵/۹۰۳۷به آناليز محاسبه در خصوص شرکت متبوعه که طي نامه شماره 

فرمايند که عليرغم مغايرت قـانوني  مي  تصديقشهردار محترم آبادان اعالم گرديده است،
و .) ۳,۱(وضع هـرگونه وجـوه و عوارض بر مبناي اراضي و امالک، طبق شرح بندهاي 

، وجوه وصولي بر مبناي مصوبه مورد اعتراض، بيش از نصاب مذکور در تبصره ماده .)۴,۳(
قانون تشکيالت، ) ۷۷(اير ماده نامه ياد شده بوده فلذا مغاير اين تبصره و بالتبع مغ آيين) ۱۵(

 .باشد  مي۱۳۷۵وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 نحوه وضع و وصول عوارض توسط يي اجرانامه آيين) ۱۴(ماده ) ب( بر اساس بند ـ۶
زان عوارض با ارائه يتناسب م« شهر، بخش و شهرک، شوراها موظفند ي اسالميشوراها

را » ير دولتي و غي مختلف اعم از دولتي به اقشار و بخشهاي و عمرانيعمومخدمات 
، ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۸۵۰ن مستفاد از وحدت مالک دادنامه شماره يهمچن. نديت نمايرعا

 هيأت محترم ۲۵/۷/۱۳۹۴ ـ ۸۵۰ و دادنامه شماره ۲۳/۶/۱۳۹۴ ـ ۷۱۰دادنامه شماره 
بر دريافت بهاي خدمات، منوط به ارائه عمومي ديوان عدالت اداري، استحقاق شهرداري 

با عنايت به اين که وظايف و مسؤوليتهاي . خدمت مشخص از سوي شهرداري است
ذاتي شهرداري محترم آبادان در خصوص ارائه خدمات شهري و نگهداري محدوده 

شرکت ) اعم از منازل سازماني، دکاکين، اماکن ورزشي و رفاهي(صنعتي و غير صنعتي 
سط شرکت متبوعه و با صرف هزينه قابل توجه از سوي اين شرکت صورت متبوعه تو

پذيرفته و اخذ وجوهي از سوي شهرداري محترم آبادان بابت ارائه خدمات به شرکت 
فرمايند که شهرداري محترم آبادان استحقاق  باشد، لذا تصديق مي متبوعه بالوجه مي

) ۱۴(ماده ) ب(تراض، بند دريافت وجوه مذکور نبوده و در وضع مصوبه مورد اع
نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و  آيين

ضمناً بديهي است که رعايت تناسب ميزان . (شهرک، شوراها رعايت نگرديده است
عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني عين عدالت بوده و تبعيض نارواي موضوع بند 

نامه ياد شده مبني بر لزوم وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس  ينآي) ۱۴(ماده ) ش(
  .)باشد قانون اساسي نمي) ۳(اصل 

قانون ماليات بر ارزش افزوده، ) ۵۰(ماده ) ۱(ـ بر خالف تکليف مقرر در تبصره ۷
مبني بر لزوم تصويب و اعالم عمومي عوارض محلي جديد تا پانزدهم بهمن ماه هر 

مي شهر آبادان نسبت به اعالم عمومي اين مصوبه اقدام ننموده سال، شوراي محترم اسال
قانون تشکيالت، ) ۸۰(ماده ) ۳(و ) ۱(هاي  و همچنين بر خالف تکليف مقرر در تبصره

، مبني بر ۱۳۷۵وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 رايي ذيربط که مصوبه مربوطهاي اجلزوم ارسال و ابالغ مصوبات شوراها به دستگاه

بت به ارسال و ابالغ مصوبه  مورد اعتراض ـد، شوراي محترم مذکور  نسـباش به آنها مي
به شرکت متبوعه اقدام ننموده است و اين شرکت صرفاً از طريق نامه شماره 

.  شهردار محترم آبادان از وضع اين مصوبه مطلع گرديده است۷/۶/۱۳۹۴ ـ ٥٢٨٤/٥/١١
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االجراء شدن مصوبه طبق قوانين  فرمايند که شرايط شکلي در وضع و الزم ق ميلذا تصدي
 .موضوعه از سوي شوراي مربوطه رعايت نگرديده است

 ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ ـ) ۶۲(جلسه ) ۱(رت مصوبه شماره يض فوق و مغايت به عرايبا عنا
 يميپتروششگاه و يپاال (ي خدمات مراکز صنعتيبها« شهر آبادان با عنوان ي اسالميشورا

نه نگهداشت شهر ي هزتأمين جهت يرانيو اداره بندر و کشت) رهينا و پاسارگاد و غيو پتروس
ن ي با قوان۱۳۹۴ يدفترچه عوارض محل) ۸۸(مذکور در صفحه » آبادان به صورت ساالنه

وست، ين درخواست و مستندات پيم اي، مجدداً و ضمن تقدالذکر فوقموضوعه به شرح 
يب خ تصويوان جهت ابطال مصوبه مذکور از تاري آن دي محترم عمومأتيارجاع امر به ه

  ».مورد استدعاست
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

ات ي قانون مال٥٠ ماده ١ تبصره ي آبادان در اجراي خدمات شهرداريعوارض و بها«
  بر ارزش افزوده

نا و پاسارگار و يروس و پتيميشگاه و پتروشيپاال (ي مراکز صنعتي خدمات شهريبها
 نگهداشت شهر آبادان به صورت هاي هزينه تأمين جهت يرانيو اداره بندر و کشت) رهيغ

  ساالنه
  ي خدمات شهريبها= s1p1+s2p2(K(× ) ١+نرخ تورم : (فرمول

  .گردد طبق اعالم مرکز آمار ايران در ابتداي هر سال، در فرمول منظور مي: ـ نرخ تورم۱
 مساحت عرصه:  s1 ـ۲
بندي طبق دفترچه ارزش معامالتي شهرداري در صورت تنظيم  قيمت منطقه:  p1ـ ۳
  ن صورت طبق دفترچه دوره قبلير ايب، در غيو تصو

  انيمساحت اع:  s2 ـ۴
  ي شهرداريمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معامالتيق:  p2  ـ۵
  انيا اعيزان مساحت عرصه ير بر اساس مي متغيبيضر:  k  ـ۶

K = ۱/۰( مترمربع ۵۰۰شتر از يان بيا اعيعرصه مساحت=k(  
K = ۲/۰( مترمربع ۵۰۰ان کمتر از يا اعيمساحت عرصه=k(  

  ». وصول خواهد شدي مرکزي خدمات فوق توسط شهرداريبها: تبصره
حه ي شهر آبادان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  : کهح داده استي توض٢٨/١/١٣٩٥ ـ ١٥٥/٢شماره 
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«

  با سالم
 )٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٥شماره پرونده  (٩٤/١٠٧٩احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 

 شهر آبادان بخواسته ي اسالميت شورايش نفت آبادان به طرفي شرکت پااليموضوع دعو
 مطروحه ي، در پاسخ به دعون شوراي ا١٤/١١/١٣٩٣ک جلسه مورخ يابطال مصوبه شماره 

  :رساند ميبه استحضار 
 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١ـ دفترچه عوارض محلي شهر آبادان در اجراي تبصره ١

 اين ه ب٢٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٢٤٨٤/٥/١١افزوده توسط شهرداري آبادان تهيه و طي اليحه شماره 
 ٧٦ ماده ١٦ و مستند به بند  شورا مطرح١٤/١١/١٣٩٣شورا ارائه گرديد و در جلسه مورخ 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور به تصويب اکثريت اعضاي شورا 
 جهت تأييد ١٤/١١/١٣٩٣ ـ ١٣٤٣١/٥/١١رسيد، متعاقباً دفترچه مذکور طي نامه شماره 

 ١٥/٢/١٣٨٨ـ  ٥٤٣٤٤/١/٤٤به استانداري خوزستان ارسال گرديد استاندار طي نامه شماره 
با اجراي دفترچه مذکور موافقت نمودند، سپس موضوع تصويب دفترچه عوارض محلي 

ـ آبادان نو ٩/١/١٣٩٤ ـ ٣٠٦١هاي فرهنگ جنوب شماره  جهت اطالع شهروندان در روزنامه
 . آگهي گرديد٣٠/١/١٣٩٤ ـ ٢٠ و تک تاب شماره ١٠/١/١٣٩٤ـ٤٢شماره 
نتخابات شوراهاي اسالمي کشور در  قانون تشکيالت، وظايف و ا٨٠ـ مطابق ماده ٢

صورتي که مسئولين ذيربط مصوبات شوراها را مغاير با قوانين و مقررات کشور يا خارج از 
توانند با ذکر مورد و به طور مستدل  حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي

 رسانده و حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ ابالغ مصوبه اعتراض خود را به اطالع شورا
 ٣٠/١/١٣٩٤درخواست تجديدنظر نمايند، لذا پس از اعالن عمومي عوارض محلي در مورخ 

توانست اعتراض مستدل خود را به اين شورا ارائه نمايد، ليکن هيچ گونه  اداره خواهان مي
  .اعتراضي از سوي اداره خواهان به اين شورا واصل نگرديد

ارزش افزوده برقراري هر گونه عوارض و ساير  قانون ماليات بر ٥٠ـ بر اساس ماده ٣
وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف 
ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است از مفهوم 

صورت عدم مشخص شدن ماليات و توان اين امر را استنباط کرد که در  مخالف اين ماده مي

عوارض کاال يا خدمات در قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز خواهند بود که نسبت 
  .به وضع عوارض قانوني اقدام نمايند

نامه اجرايي نحوه   آيين١٤ اليحه اعتراضيه خود به ماده ٣ـ اداره خواهان در بند ٤
 ٧/٧/١٣٧٨ي شهر، بخش و شهرک مصوب وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالم

 شهر ياسالم بيان نموده است که مصوبه شوراي ٣ـ١هيأت وزيران اشاره نموده و در بند 
ران ي اي اسالمي قانون برنامه پنجساله توسعه جمهور١٧٤ماده ) ج(ر با بند يآبادان مغا

ها يدارل عوارض موضوع درآمد شهري شهر در خصوص تبدي اسالميف شوراي بر تکليمبن
کن اداره خواهان صرفاً يد لباش مي از مصرف و خدمات ياز عوارض بر امالک به عوارض ناش

 که يچ گونه استداللياشاره نموده است و ه) ج(رت مصوبه مورد اعتراض با بند يبه مغا
 مداقه ي که با کميرت مصوبه با بند مذکور باشد را ارائه ننموده است در صورتين مغايمب

م که مصوبه مورد نمايي مي اداره خواهان مالحظه ي استناد١٧٤ماده ) ج (در متن بند
ر ييتغ) ج(ب بند يرا هدف قانونگذار از تصويندارد ز) ج( با بند يچ گونه ارتباطياعتراض ه

ها موظف يد و شهردارباش ميدار ي پايجاد درآمدهايها در جهت ايکرد شوراها و شهرداريرو
ند عوارض ي برنامه پنجم اقدام به وضع عوارض بنمايااستهي سيدند که در راستايگرد

 .دباش مي در نگهداشت شهر ي مراکز صنعتي خدمات شهريمورد اعتراض مربوط به بها
ماده ) ب (يحه اعتراض خود به بندهاي ال٣ـ٣ و ٣ـ٢ي اداره خواهان در بندها ـ٥

 ١٤ماده ) ش (ن بنديران و همچني اي اسالمي قانون برنامه پنجساله توسعه جمهور١٧٤
 شهر، بخش و شهر ي اسالمي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايي اجرانامه آيين

 يد که شورا و شهردارباش مي يران اشاره نموده است و مدعيأت وزي ه٧/٧/١٣٧٨مصوب 
 نهاده و در وضع عوارض ي دولتينه نگهداشت شهر را بر عهده واحدهايآبادان کل هز

 و يراني و اداره بنادر و کشتيميشگاه، پتروشيد که پااليمستحضر، اند شدهض قائل يتبع
ار دارند و ي شهر را در اختي از محدوده قانونيا  شهر آبادان بخش عمدهير مراکز صنعتيسا

 در ارائه خدمات ي را به شهرداري هنگفتهاي هزينه مذکور در شهر ياستقرار مراکز صنعت
جاب ي عقل و منطق اي شهرداريودن منابع مالد که با توجه به محدود بنماي ميل يتحم
  . مشارکت داشته باشندها هزينهن ي اتأمينز در ي نيد که اشخاص حقوقنماي مي

 ـ اداره خواهان آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به دادخواست ٦
ور هيچ گونه گردد آراي مذک تقديمي خود منضم نموده است با بررسي آراي استنادي مالحظه مي
 در ١٢/١١/١٣٩٣ـ  ١٨٥٠ارتباط موضوعي با دعوي مطروحه ندارد به عنوان مثال رأي شماره 

 ١٠ مبني بر اخذ عوارض معادل ٢٠/١٢/١٣٨٤ش ـ /٦١٠٢خصوص ابطال مصوبه شماره 
اي به ازاي هر مترمربع از امالکي که مالکين آنها پروانه ساخت اخذ  درصد قيمت منطقه

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢حضريد مطابق بند اند، مست ننموده
 آراي صادره از هيأت عمومي براي شعب ديوان و ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

االتباع است است درموضوع مانحن فيه هيچ گونه  ساير مراجع اداري در موارد مشابه الزم
الذکر  ستنادي وجود ندارد، با عنايت به موارد فوقتشابهي در خواسته اداره خواهان و آراي ا

 ».گردد رد دعوي مطروحه استدعا مي
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٦/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧١ ماده ٢٦مطابق بند 
 و اصالحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

است و ارائه شده توسط شهرداري و مؤسسات وابسته به آن به طور مستقيم تجويز شده 
 عوارض نوسازي از ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠ ماده ٢در تبصره 

 قانون نوسازي و عمران شهري افزايش و ٢پنج در هزار به يک درصد مندرج در ماده 
تعيين شده است و همچنين عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي توليدي در ماده 

 همان قانون وضع ٥٠ده تعيين تکليف شده و در ماده  قانون ماليات بر ارزش افزو٣٨
عـوارض مجدد توسط شوراهاي اسالمي منع شده است، بنابراين آن قسمت از تعرفه 

وضع « مصوب شوراي اسالمي شهر آبادان تحت عنوان ١٣٩٤عوارض محلي سال 
  قانون ماليات بر٥٠ ماده ١عوارض و بهاي خدمات شهرداري آبادان در اجراي تبصره 

شود و  خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي» ارزش افزوده
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به استناد بند 

 .شود  ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي                                   معاون قضا

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

