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

۲۰۰

  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ٢٤/٨/١٣٩٦  اي و مهارتي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه

  ٨ در آراء صادر شده از شعبه  تعارض:ع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو٧٢٩رأي شماره 
  ييها مند از آب رودخانه  ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اخذ آب بها از كشاورزان بهره

  شوند ا روانه ميبه دري كه در طول سال 
  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢/٨/١٣٩٦

   تفكيك اراضي١٣ بند٥ابطال تبصره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٠رأي شماره 
  شوراي شهر بجنورد١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي سال ٢٢ بند ٤ و ٣هاي   متر و تبصره٥٠٠و امالك زير  

  داربري به مسكوني و ساير مواردرخصوص تعيين عوارض براي تغيير ك
  ٤  شوراي اسالمي شهر بجنورد  ٢/٨/١٣٩٦

   تعرفه عوارض محلي٢٠ابطال ماده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ٧٣١رأي شماره 
  ٦  شوراي اسالمي شهر تبريز  ٢/٨/١٣٩٦   مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز١٣٩٦ سال 

   ٩١ماده ) ب( بند ٦تبصرهابطال : الت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان عد٧٣٧رأي شماره 
  ٨  هيأت وزيران  ٢/٨/١٣٩٦  ١٣٩٤نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصالحي سال  ينآي

 ١٣٩٤ عوارض سال ه تعرف٣٣ بندابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٨رأي شماره
  ١١  شهرداري شهريار  ٢/٨/١٣٩٦  ي شهريارشهرداري شهريار مصوب شوراي اسالم

  دستورالعمل تعرفه١٤ بند الف ماده  ابطال: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٩رأي شماره 
  ١٢  شهرداريهاي استان آذربايجان شرقي  ٢/٨/١٣٩٦  هاي استان آذربايجان شرقي درخصوص عوارض ابقاي ساختمان  شهرداري١٣٩٣عوارض محلي سال 

   بخشنامه ٣ بندابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٤٤ي شماره رأ
  ١٣  )ره(كميته امداد امام خميني   ٩/٨/١٣٩٦  )ره( رئيس كميته امداد امام خميني ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١شماره 

 يينامه اجرا  آئين٥ بند١ تبصرهابطال:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٤٥رأي شماره 
  قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين و شاغلين مشاغل

  ١٣٦٨آور مصوب سال   سخت و زيان
  ١٥  هيأت وزيران  ٩/٨/١٣٩٦

  رديف تعرفه ) ٣٦٨(در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني نامه  تصويب
  ه و مندرجات ذيل يادداشت فصولهمراه با حذف، ايجاد و اصالح شرح رديف تعرف

   كتاب مقررات صادرات و واردات
ـ وزارت امور وزارت   ١٧/٨/١٣٩٦ صنعت، معدن و تجارت 

ـ وزارت جهاد كشاورزي   ١٦  اقتصادي و دارايي 

  
  
  
  
  

  ١٩/٩/١٣٩٦                                                                       ٧٨٩٥٦/٢٨رهشما
   االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحانيحجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣(سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

با عنوان طرح نظام جامع كه اي و مهارتي  قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه
 شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، مجلسرتي به اي و مها آموزش و تربيت فني و حرفه

 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ٢٤/٨/١٣٩٦تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ با 
  .گردد به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٥/٩/١٣٩٦                                                                          ١١٨٣٣٥رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور
ران ـالمي ايـهوري اسـست و سوم قانون اساسي جمـبي د وـصدر اجراي اصل يك

كه در جلسه » اي و مهارتي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه«به پيوست 
ود و شش علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و ن

  ده وـ به تأييد شوراي نگهبان رسي٨/٩/١٣٩٦مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ١٣٩٦اه ـم  آذرمـنهبيست و  هـشنبارـچه
 

  ٢١١٩٩ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)١٠٠٧( 
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 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، ١٩/٩/١٣٩٦ مورخ ٧٨٩٥٦/٢٨طي نامه شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  اي و مهارتي نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهقانون 
) هـ(و ) د(هاي كلي اشتغال و بندهاي  سياست) ٢(و ) ١(در اجراي بندهاي ـ ١هماد

 و ١٥/١٠/١٣٨٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ) ٢١(ماده
اي،  منظور گسترش شايستگي حرفه هاي كالن و اسناد باالدستي  به با توجه به سياست

اي و مهارتي، كاهش فاصله سطح شايستگي  ي، حرفهارتقاي جايگاه آموزش و تربيت فن
نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني، هماهنگي در سياستگذاري كالن، مديريت در 

تربيت نيروي كار شايسته، نظام آموزش  اي و مهارتي و هاي فني، حرفه ريزي آموزش برنامه
شود و چهارچوب  اميده مين» نظام«اي و مهارتي كه در اين قانون  و تربيت فني وحرفه

  :شود اي ملي براي تحقق اهداف زير ايجاد مي صالحيت حرفه
اي مبتني بر  ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و اخالق حرفهـ ١

 ارزشهاي اسالمي و ملي 
نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار و تربيت آموزش ـ ٢

   توان كارآفريني يي و ارتقافعلي و آت كار
اي و مهارتي در توسعه اقتصادي،  افزايش نقش آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٣

اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي و تعامل بين اين نظام با ساير نظامهاي آموزشي و 
  اقتصادي 
کمک به توليد ثروت و كاهش فقر در جامعه از طريق توانمندسازي نيروي كار و ـ ٤

  كمك به افزايش اشتغال، خوداشتغالي و كاهش بيكاري 
اي و مهارتي مبتني بر چهارچوب  ارتقاي کيفيت آموزش و تربيت فني، حرفه ـ ٥

هاي مورد نياز فعلي و آتي  اي ملي و كاهش فاصله ميان سطح شايستگي صالحيت حرفه
 بازار كار و شايستگي شاغالن در كشور 

يابي به عدالت  العمر افراد جامعه جهت دست  مادامسازي زمينه يادگيري فراهم ـ ٦
 آموزشي در حوزه شغل و حرفه 

اي در  هاي فني و حرفه هاي اجتماعي و فرهنگي آموزش كارگيري سودمندي بهـ ٧
هاي عمومي و  راستاي تعالي جمعيت با ايجاد سازگاري ميان نظامهاي تربيتي و آموزش

 اي  فني و حرفه
 انساني از طريق آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني و افزايش سهم سرمايه ـ ٨

 بري عادالنه در زنجيره توليد تا مصرف تجربه در سهم
 وري در اقتصاد سازي نيروي كار در راستاي محور قرار دادن رشد بهره توانمندـ ٩

  منظور توسعه كارآفريني هاي انساني به سازي سرمايه فعالـ ١٠
دات الزم جهت آموزش و تربيت افراد جهت كسب دولت مكلف است تمهي  ـتبصره
های نوآوري و کارآفريني در اين نظام را در راستاي تحقق اهداف مذکور در  شايستگی

هاي کلي اقتصاد  سياست) ٥(و ) ١(هاي کلي اشتغال و بندهاي  سياست) ٢(و ) ١(بندهاي
  .يه و تصويب كنداالجراء شدن اين قانون ته ماه از تاريخ الزم مقاومتي، ظرف مدت شش

  :باشند كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير مي اصطالحات بهـ ٢ماده
هاي عملي، فهم  کسب نگرشها، مهارت: اي و مهارتي آموزش و تربيت فني، حرفهـ ١

و دانش مرتبط با حرف و مشاغل بخشهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي به همراه آموزش 
 .و تربيت عمومي است

اي از اجزاء و زيرنظامها  مجموعه: اي و مهارتي نظام آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٢
ريزي، نيروي انساني، پژوهش و ارزشيابي است  شامل قوانين و مقررات، مديريت و برنامه

  .نمايد صورت يکپارچه اهداف اين قانون را در کشور اجراء مي که به
شده،   توافقست که بر اساس شاخصهايچهارچوبي ا: اي چهارچوب صالحيت حرفهـ ٣

صورتي منسجم به هم  ها را در سطوح و انواع مختلف به ها، مدارک و گواهينامه صالحيت
در اين . شوند همچنين مهارت و تجربه نيز در کنار دانش ارزشيابي مي. دهد ارتباط مي

 .چهارچوب زمان و مکان يادگيري ارزش نسبتاً کمتري دارا است
اي ملي  شده سطوح صالحيت و توسعه حرفه ور از شاخصهاي توافقمنظ  ـتبصره

اي،  كنندگان آموزشهاي فني و حرفه نفعان اقتصادي، ارائه است كه مورد توافق ذي
كارشناسان خبره و نظام آموزشي باشد و توسط شوراي عالي يا تحت نظر اين نهاد تدوين 

  .خواهد شد
نهادي است  ملي كه : اي و مهارتي شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٤

ريزي نظام آموزش و تربيت  فني  گذاري و مديريت در برنامه وظيفه هماهنگي در سياست
   .اي و مهارتي كشور را برعهده دارد و حرفه
هاي  صالحيت اي و مهارتي و تعيين مركز سنجش آموزش و تربيت فني، حرفه ـ ٥
هاي  الي كه براي سنجش و ارزشيابي آموزشمركزي  است  وابسته به شوراي ع: اي حرفه

 )استاني( اي اي نيروي كار در سطح ملي و منطقه موضوع اين قانون و تعيين صالحيت حرفه
  .ايجاد و تجهيز شده است

 دستگاههاي حاكميتي،: اي و مهارتي جامعه هدف در آموزش و تربيت فني، حرفه ـ ٦
هاي صنعت، خدمات، كشاورزي دولتي و خدماتي بخش مردم، بنگاهها و مراكز توليدي و 

 هاي ايجادشده ها و مهارت ها هستند، كه از شايستگي ها، صنوف و تعاوني غيردولتي، اتحاديه
  .شوند مند مي ها بهره ناشي از اين آموزش

دهندگان  تمام ارائه: اي و مهارتي دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٧
دهنده  ها، که ارائه  و بنگاههاي اقتصادي در قلمرو اين آموزشها دولتي، غيردولتي، تعاوني

 .نايافته هستند هاي رسمي و غيررسمي و سازمان آموزش
آموزشي است كه جهت : اي و مهارتي رسمي و حرفه آموزش و تربيت فني  ـ ٨

اي و شغلي از دوره متوسطه نظام آموزشي و باالتر توسط  هاي حرفه كسب شايستگي
اي، دانشگاه   و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني وحرفهوزارت آموزش
اي  مدرك تحصيلي و حرفه اخذ كاربردي و دانشگاه آزاد اسالمي ارائه و به جامع علمي

آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي دنياي كار مجوز  اتمام موفقيت. شود مربوط منجر مي
  .ها است ورود به سطح بعدي آموزش

آموزشي است كه  در خارج از : اي و مهارتي غيررسمي و حرفه آموزش و تربيت فني ـ ٩
گواهينامه شايستگي و صالحيت  اخذ اي مشخص ارائه و به نظام آموزشي رسمي طبق برنامه

اي، دستگاههاي اجرائي و  ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه اين آموزش. انجامد شغلي مي
نايافته جهت  صورت فردي و سازمان ها به نوع ديگر اين آموزش. شود  ميبنگاههاي اقتصادي ارائه

هر دو نوع اين . پذيرد اي صورت مي هاي شغلي و حرفه ها و صالحيت توسعه شايستگي
 . باشد هاي رسمي مي سازي با آموزش ها قابل ارزشيابي و همسطح آموزش

حرفه نيز .  استها در سطح صالحيت ملي اي از حرفه مجموعه: واحد حرفهـ ١٠
اي از مشاغل است كه شباهت معقولي از نظر كارها، دانش، مهارت و نگرشهاي  مجموعه

  .مورد نياز دارد
 صورت آموزش دولتي، غيردولتي، اي و مهارتي به آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٣ماده

، )مستقيم( هاي حضوري المللي، در قالب آموزش و مشاركت بين) تعاملي( دولتي نيمه
عالي آموزش و  ها توسط شوراي مجريان اين آموزش. گردد حضوري و مجازي اجراء مي يمهن

  .شوند اين قانون نظارت و هدايت مي) ٥(ماده ) ١(اي و مهارتي مذكور در جزء تربيت فني، حرفه
  :به شرح زير است وظايف نظام جهت تحقق اهدافـ ٤ماده

 از در بخشهاي مختلف كشورآموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد مورد نيـ ١
 اي هاي حرفه  و ارزيابي  چهارچوب صالحيتكارگيري، نظارت احي، استقرار، بهطرـ ٢

 ملي جهت تضمين كيفيت
هاي آموزشي  ريزي فعاليت گذاري و مديريت در برنامه ايجاد هماهنگي در سياستـ ٣

 و تربيتي
گي حرف براساس طراحي و تدوين استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستـ ٤

 بندي حرف و مشاغل المللي طبقه استاندارد ملي و بين
  اي هاي حرفه سازي فرصتهاي برابر براي  کسب شايستگي زمينه ـ ٥
برداران  در کليه مراحل و فرآيند  ايجاد سازوكارهاي الزم جهت مشارکت بهره ـ ٦

 آموزشي و تربيتي
  تخصيص منابع و تسهيالت به ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر بودجهـ ٧

  ها دستگاههاي مجري اين آموزش
  :اركان نظام عبارت است از ـ ٥ماده

 اي و مهارتي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه شورايـ ١
اي و مهارتي شامل  دستگاههاي مجري حاكميتي آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٢

  :دهندگان دولتي به شرح زير ارائه
   پرورشوزارت آموزش و ـ الف
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ ب
  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ ج
هاي ديگري كه بر اساس قانون، وظيفه آموزش و تربيت  ها يا سازمان وزارتخانه ـ د

 .متناسب با اين نظام را برعهده دارند
  :يردهندگان دولتي و غيردولتي به شرح ز مجريان متصدي كارگزاري شامل ارائهـ ٣
  هاي دوره آموزش متوسطه هنرستان ـ الف
  كاربردي و مهارتي دوره آموزش عالي ـ اي، علمي دانشگاههاي فني و حرفه ـ ب
قانون كار، مراكز آموزش فني و ) ١٠٨(مراكز آموزش مهارت موضوع ماده  ـ ج

اي آزاد، مراكز آموزش مهارت  اي، مؤسسات كارآموزي، آموزشگاههاي فني و حرفه حرفه
  ار كارخانه، مراكز آموزش روستايي و جهاد كشاورزيجو

  بنگاههاي اقتصادي، مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون كار ـ د
  دانشگاههاي تربيت دبير فني و مراكز تربيت مربي ـ هـ
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مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد شاگردي يا  ـ  و
  .پردازند ه تربيت كارآموز و كارورز ميهاي ديگر بر اساس اين قانون ب شيوه

اي و شغلي كه بر اساس  اي و اتحاديه و صنوف حرفه هاي علمي حرفه انجمنـ ٤
 .شوند اي و مهارتي تعيين مي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه نامه مصوب شوراي آيين

اي و مهارتي بايد مقررات  دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه  ـتبصره
  .وزشي خود را در چهارچوب اين قانون اصالح نمايندآم

اي و مهارتي به رياست معاون اول  شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه ـ ٦ماده
جمهور، بدون ايجاد تشكيالتي جديد با نقش سياستگذاري در چهارچوب اسناد  رئيس

رت در اجراي گري، تضمين كيفيت، طراحي و نظا ريزي كالن، تنظيم باالدستي، برنامه
اي و مهارتي تشكيل  اي و نظارت بر آموزش و تربيت فني، حرفه نظام صالحيت حرفه

  :شرح زير است شود و اعضاي آن به مي
وزير علوم، ـ ٣وزير آموزش و پرورش ـ ٢) رئيس شورا(جمهور معاون اول رئيسـ ١

معدن و تجارت وزير صنعت،  ـ ٥وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ ٤تحقيقات و فناوري 
وزير بهداشت، درمان و  ـ ٨وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ ٧وزير جهاد كشاورزي  ـ ٦

دو نفر از نمايندگان مجلس ـ ١٠رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ـ ٩آموزش پزشكي 
يك نفر از كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يك نفر از كميسيون (شوراي اسالمي 

) بدون حق رأي(رئيس اتاق تعاون ايران ـ ١١عنوان ناظر  يب مجلس بهبا تصو) اجتماعي
رئيس ـ ١٣) بدون حق رأي(رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ـ ١٢

نظران در آموزش و  سه نفر از متخصصين و صاحبـ ١٤) بدون حق رأي(اتاق اصناف ايران 
  )بدون حق رأي(اي و مهارتي و بازار كار  تربيت فني، حرفه

به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اكثريت ) ١٤(افراد موضوع بند ـ١تبصره
جمهور براي مدت  عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئيس اعضاي داراي حق رأي شوراي

  .انتخاب مجدد آنان بالمانع است. شوند چهار سال منصوب مي
 از نيروي انساني و امكانات موجود در دبيرخانه شوراي مذكور با استفاده ـ٢تبصره

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر و دبير آن از ميان مديران مجرب دستگاههاي 
  . شود منصوب مي) بدون حق رأي(اجرائي توسط معاون اول رئيس جمهور

  .يابند حضور مي) بدون حق رأي(ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا  ـ٣تبصره
اي ملي  دولت موظف است با توجه به موارد زير چهارچوب صالحيت حرفهـ ٧ماده

 :را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند
اي  هاي حرفه اي بايد مبتني بر شايستگي طراحي چهارچوب صالحيت حرفهـ ١

. هاي عمومي باشد اي و شايستگي هاي فني، غيرفني از قبيل اخالق حرفه شامل شايستگي
اي منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتني  اي بايد بر اساس مجموعه هاي حرفه يشايستگ

د تا باالترين سطوح با توجه به ياين طراحي با. ك حرفه تدوين گرددبر كارهاي درون ي
 . بندي مشاغل و حرف کشور انجام شود نوع مشاغل و حرف و بر اساس نظام طبقه

 بندي مشاغل المللي طبقه اساس آخرين نظام بينكدگذاري حرف و مشاغل بايد بر ـ ٢
 . ميالدي سازمان جهاني كار انجام گيرد٢٠٠٨و حرف مصوب سال 

پذيري  اي ملي بايد زمينه تحرک اي در چهارچوب صالحيت حرفه توسعه حرفهـ ٣
افقي و عمودي در گروههاي بزرگ شغلي را تا سطوح باال فراهم آورد و سنجش يادگيري 

 .پذير كند ر را امكانالعم مادام
د براساس يوزش، ارزشيابي و شايستگي حرفه باهاي آم تدوين و تصويب استانداردـ ٤

 .اي ملي انجام شود چهارچوب صالحيت حرفه
اي و مهارتي بايد  ها در نظام آموزش و تربيت فني، حرفه مدارک و گواهينامه ـ ٥

 . اي ملي اعطاء گردد مبتني بر چهارچوب صالحيت حرفه
 : اي ملي هشت سطح است، كه عبارت است از  سطوح صالحيت حرفه ـ ٨ماده

  سطح كارگر سادهـ ١سطح 
  سطح كارگر ماهرـ ٢سطح 
  اي از قبيل كمك تكنسين  سطح كمك كاردان حرفهـ ٣سطح 
  اي از قبيل تكنسين    سطح كاردان حرفهـ ٤سطح 
  اي از قبيل كمك مهندس سطح كاردان ارشد حرفه ـ ٥سطح 
  اي اي از قبيل مهندس حرفه سطح كارشناس حرفه ـ ٦سطح 
  اي اي از قبيل مهندس ارشد حرفه سطح كارشناس ارشد حرفهـ ٧سطح 
  اي سطح دكتراي حرفه ـ ٨سطح 
اي و مهارتي براساس  تضمين كيفيت در نظام آموزش و تربيت فني، حرفهـ ٩ماده

جش و تشخيص منظور سن به. پذيرد اي ملي انجام مي چهارچوب صالحيت حرفه
اي و شغلي، مراكز ملي سنجش زير نظر شوراي عالي و  هاي حرفه ها و صالحيت شايستگي

هاي  اي و گواهينامه مدارك صالحيت حرفه .شود اي تشكيل مي با مشارکت نظامهاي حرفه
 .گردد شايستگي شغلي توسط اين مركز اعطاء مي

اي و مهارتي   حرفهصالحيت و شايستگي مجريان آموزش و تربيت فني،  ـتبصره
  .شود توسط مركز ملي سنجش تعيين مي

اين قانون كه ) ٤(اعتبارات اجراي آن بخش از وظايف نظام، مصرح در ماده ـ ١٠ماده
ربط مجري در چهارچوب وظايف  مستلزم بار مالي است، از محل بودجه دستگاههاي ذي

  .شود قانوني آنها تأمين مي
ماه از تاريخ تصويب آن توسط  نون ظرف مدت ششنامه اجرائي اين قا آيينـ ١١ماده

  .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

شد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب  بيست و چهارم آبان
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٨/٩/١٣٩٦و در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٩/٨/١٣٩٦                                                                       ٩٦/١٠٤٦/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ٧٢٩ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي

  .گردد يوست ارسال مي به پي جهت درج در روزنامه رسم٢/٨/١٣٩٦
ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 

  
  ٩٦/١٠٤٦/هـ: روندهالسه پک    ٧٢٩ :ماره دادنامهش     ٢/٨/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يبت اله نوروزي هي به وکالت از آقايوب هوشنگي اي آقا:تعارضکننده  اعالم

   يوان عدالت اداري شده از شعب د اعالم تعارض در آراء صادر:موضوع
 ٢٠٠/١٦٥٩١٠/٢١١/٩٠٠٠ شماره اي که به  آقاي ايوب هوشنگي به موجب اليحه:گردش کار

  : ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعالم کرده است که٢٨/١٠/١٣٩٤ـ 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير

  با سالم 
  به استحضاريبت اله نوروزي هي به وکالت از آقايوب هوشنگينجانب اياحتراماً، ا

 يارياداره آب(فارس اي  ان آب منطقهت سازمي را به طرفيرساند که موکل دادخواست مي
 آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء يقانون غير بر لغو اقداماتيمبن) شهرستان کازرون

 ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١٥ دادنامه شماره ي ط١٨/١٠/١٣٩٠خ يمطرح نموده که از تار
، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص يوان عدالت اداري د٨صادره از شعبه 

اي   در پرونده٨ن حکم توسط شعبه يپنج ماه بعد از صدور ا. شود  ميول آب بهـاء صادروص
 از يگري حکم د٣٠/٣/١٣٩١خ يمجـدداً در تار)  بـر وصول آب بهاءيمبن(ن موضوع يبا هم

رو دانسته يف وزارت نيکشاورزان را از وظا ـافت آب بهاء ازيشود و در  مي صـادر٨شعبه 
 ياريفارس، اداره آباي  سازمان آب منطقه). ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٥٨٢دادنامه شماره (

شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در 
ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٥٨٢ ي قطعينکه رأيلذا با توجه به ا. دينما يي ميمراجع قضا

 دوم يو رأ) حد استهر چند موضوع هر دو وا(باشد   مي اولي معارض رأ٣٠/٣/١٣٩١
 از مقررات يم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق موارد٥٨مخالف ماده (مخالف قانون 

و با توجه به عدم )  بوده٢٤/٣/١٣٨٥ه مورخ ي و استفسار١٥/٨/١٣٨٤ دولت مصوب يمال
ع ي قانون توز٣٣آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده  اخذ استحصال آب

 و مواد يوان عدالت اداري قانون د١٠٤باشد و مستفاد از ماده   مي١٣٦١ مصوب عادالنه آب
 تين ماهي موخر و همچني رأي اعتباري بر بي مبني مدنين دادرسيي آ٣٧٦ و ٤٣٩
 ٨٩ تقاضامندم طبق مقررات ماده يوان عدالت ادارياست دي موخر از ري رأيقانونغير

وان يا چند شعبه ديک يمشابه، آراء متناقض از هرگاه در موارد  (يوان عدالت اداريقانون د
وان ي ديأت عموميوان موظف است به محض اطالع موضوع را در هيس ديصادر شود رئ

 ي و احراز تعارض نسبت به صدور رأيأت پس از بررسيد و هي مطرح نمايعدالت ادار
ذکور در ضمناً اصول اسناد م. ردين خصوص انجام گياقدامات الزمه در ا) دياقدام نما

  . باشد  مي موجود٩٠٠٣٧٧ يگانيوان به شماره بايپرونده مطرح در د
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

با  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٤٤٣١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٨ شعبه :الف
فارس و به اي  ت سازمان آب منطقهي به طرفي نصراله نوروزيموضوع دادخواست آقا
 بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ي مبنيرقانونيخواسته لغو اقدامات غ
  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز٣٠/٣/١٣٩١ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٥٨٢
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در ها   در رودخانهي جاري آبهاي قانون اساس٤٥نکه حسب اصل يت به ايبا عنا
ت حفظ يع عادالنه آب مسئوليک قانون توزياده  مياجرا  بوده و دريار حکومت اسالمياخت

نکه يرو محمول شده است و توجهاً به اياز آنها به وزارت نبرداري  و اجازه و نظارت بر بهره
 مصارف ي آب براياز منابع عمومبرداري  ص و اجازه بهرهي همان قانون تخص٢١طبق ماده 

 ٣٣رو است و بر اساس ماده ي نر موارد و منحصراً با وزارتي و صنعت و سايشرب، کشاورز
 و ي و صنعتي و کشاورزيرو موظف است نرخ آب را مصارف شهريقانون مذکور وزارت ن

 قانون ٣٤ن حسب ماده يافت دارد همچنين و از مصرف کنندگان دريير مصارف تعيسا
ت ينکه مالکيباشند و توجهاً به ا ي مي آب مصرفي آب بران موظف به پرداخت بهاالذکر فوق
يه ف کلي آب از وظايجه پرداخت بهايمتعلق به دولت بوده در نتها  ه رودخانهيکل

. گردد  مي صادر و اعالميت مطروحه شاکيباشد، لذا حکم به رد شکا  ميکنندگان مصرف
  . استي صادره قطعيرأ

 با ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٤١١٤ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٨ شعبه :ب
اي فارس و  آقاي هيبت اله نوروزي به طرفيت سازمان آب منطقهموضوع دادخواست 

 بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ي مبنيرقانوني خواسته لغو اقدامات غبه
  : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز١٨/١٠/١٣٩٠ ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١٥

 آب سازمان يانونق غيراقدامات لغو بخواسته يدادخواست ينوروز اله بتيه يآقا
 يتقاضا و ميتقد بها آب وصول بر يمبن کارون شهرستان ياريآب اداره و فارساي  منطقه

 ياراض نمودن مشروب يبرا دولت که است شرح نيبد تيشکا ماحصل دينما  مييدگيرس
 را آب و است آبکننده  رهيذخ منبع فاقد و نداده انجام آب استحصال نجانبيا و کشاورزان

به  مقنن نظر با ريمغا بهاء آب وصول لذا دهد  نميقرار ما ارياخت در شده مينظت صورت به
 يشورا مجلس ١٢/١٢/١٣٦١ مصوب آب عادالنه عيتوز قانون آن الف بند و ٣٣ ماده شرح
 از يبخش ميتنظ قانون به يمواد الحاق قانون ٥٨ ماده نکهيا مضافاً باشد  ميياسالم

 کشاورزان از بهاء آب اخذ اسالمي شوراي مجلس ١٥/٨/١٣٨٤ مصوب دولت مالي مقررات
 جاديا با آن مهار از قبل شوند  ميروانه دريا به سال طول در هايي که رودخانه آب از مند بهره
 مجلس مرقوم قانون خصوص در ٢٤/٣/١٣٨٤ مورخ هياستفسار برابر و ممنوع است سد

 و دانسته انحرافي و مخزني شامل سد انواع به صرفاً را سد ايجاد با آب مهار اسالمي شوراي
 زيوار فارس جيخل به سال طول در جره رودخانه است ندانسته کانال و يانحراف بند شامل

 نشده احداث رودخانه يرو به يمخزن اي يانحراف از اعم يسد چگونهيه تاکنون و گردد مي
 يموجب ردندا سال فواصل در آب ميدرتنظ يريتأث چيه که يانحراف بند کي جاديا و است

 و اقدامات ماتيتصم لغو مذکور مقررات استناد به لذا باشد،  نميبها آب اخذ يبرا
 شده ثبت حهيال به شرح کازرون ياريآب اداره د،ينما  ميبهاء آب وصول در را معنه مشتکي

 يرو بر شده احداث يسدها وجود با دارد  مياعالم ١٦/٧/١٣٩٠ـ ١٦٨١ به شماره
 عيتوز قانون ٤٣ ماده به يشاک استناد آن عيتوز و ميتنظ و سفار استانهاي  رودخانه
 قانون به يمواد الحاق قانون ٥٨ ماده موضوع باشد  مييمنتف آن الف بند و آب عادالنه

 سال طول در که است ييها رودخانه ١٣٨٤ مصوب دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
 و بوده آب بدون سال از يمين جره رودخانه که است يحال در نيا شوند  ميروانه ايدر به
 رودخانه تمام با و وندديپ  ميشاپور رودخانه به بدواً جره رودخانه و ندارد انيجر آن در يآب

 روزبهان سد نيهمچن باشد  نميجره رودخانه حله رودخانه و زدير  ميفارس جيخل به حله
 و شده تهساخ مدرن به صورت و دولت نهيهز با است يانحراف يسدها نوع از که

 ،يمخزن سد نوع سه هر شامل ٥٨ ماده در سد مصداق يشاک يادعا مورد هياستفسار
هاي  سازه با مناسب آب ارتفاع آوردن باال جهت يانحراف سد و است يانحراف و يميتنظ
 مذکور حهيال در کازرون ياريآب اداره است، شده ساخته آن انحراف جهت يکيدروليه

 است گرفته قرار شاکي استناد مورد که ٣٠/٨/١٣٨٧ ـ ١٠٦٤٨/١٠٥ شماره نامه دارد  مياظهار
 روزبهان سد منظور و است شده استفاده غلط به و تسامح باب از روزبهان يانحراف بند از

 آن يفن يمعنا به يتوجه فارساي  منطقه آب يسهام شرکت يحقوق دفتر ريمد و بوده
 روين وزارت از مجوز کسب به منوطها  حقابه ازبرداري  بهره گونه هر ضمن در است نداشته

 نيهمچن باشد  ميآب عادالنه عيتوز قانون ٢١ و ١٨ مواد به موجب بها آب پرداخت با
ـ ١٨١٧ به شماره شده ثبت هيدفاع حهيال در فارساي  منطقه آب يسهام شرکت

 يآبرسان کانال و ريآبگ دهنه دو شامل روزبهان يانحراف سند دارد  مياعالم ٣/٨/١٣٩٠
 است نييپا باغات و ياراض سمت به دائم و نئممط به صورت را يکشاورز آب و باشد مي
 شود،  نميايدر وارد جـره رودخانه از يآب و باشد  مييانحراف سد مذکور سد کند  ميتيهدا
 يانحراف سد دارد  مياعالم يابراز هيدفاع حهيال در عنه مشتکي مذکور مراتب به تيعنا با

 و دائم مطمئن صورت به را يکشاورز آب و باشد  ميکانال و ريآبگ دهنه دو شامل روزبهان
 دارد، اظهار مي اليحه همان در ديگر سوي از کند  ميهدايت دست پايين باغات اراضي سمت به

 به مربوط استفساريه برابر ندارد، جريان آن در آبي و بوده آب بدون سال از نيمي جره رودخانه
 طول در که رودخانه آب از مند بهره کشاورزان از بها آب اخذ ولتد مقررات از بخشي تنظيم
 رودخانه عنه مشتکي اعالم به بنا است، ممنوع سد ايجاد با آن مهار از قبل ريزد  ميدريا به سال

 از بها آب اخذ موجب انحرافي يا مخزني از اعم آن روي بر سد ايجاد تا ريزد  نميدريا به جره
 الوصف مع باشد  نميبها آب اخذ براي قانوني موجب نيز بند يا کانال ايجاد ثانياً گردد، کشاورزان

 منبع فاقد و گيرد  نميانجام آب استحصال که مواردي در الخصوص علي بها آباخذ 
 مصوب آب عادالنه توزيع قانون ٣٣ ماده الف بند در مقنن نظر مغاير باشد  ميآبکننده  ذخيره

اي  منطقه آب سازمان اقدامات لغو و شکايت ورود به حکم هذاعلي بناء باشد  مي١٢/١٢/١٣٦١
 به شرح شاکي از بهاء آب وصول خصوص در کازرون شهرستان آبياري اداره و فارس

  .قطعي صادره رأي دارد،  مياعالم و صادر تقديمي دادخواست
ن يس و معاوني با حضور رئ٢/٨/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
 از جمله انفال وها  ، رودخانهيقانون اساس ٤٥مطابق اصل : نکه اوالًينظر به ا ـ ب

 قرار دارد تا طبق مصالح يار حکومت اسالميشود و در اخت مي  محسوبي عموميثروتها
انفال و ق يک از مصاديب استفاده از هر يل و ترتيد و تفصيعامه نسبت به آنها عمل نما

 قانون قانون الحاق موادي به ٥٨ثروتهاي عمومي به قانون موکول شده است و در ماده 
آب بهاء از  اخذ  مقرر شده١٣٨٤ مصوب سال  دولتي مال از مقرراتيم بخشيتنظ

شوند قبل از   ميا روانهي که در طول سال به دريي از آب رودخانه هامند بهرهکشاورزان 
 ياريآبهاي  از شبکهبرداري  باشد و بنابر اعالم شرکت بهره  ميجاد سد ممنوعيمهار آن با ا

 که از آن آب برداشتاي  ض، رودخانهموضوع تعارهاي   استان فارس در پروندهيو زهکش
 هستند اي که شاکيان مدعي شود در نيمي از سال آبي در آن جريان ندارد و در رودخانه مي

کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافي روزبهاني بنا شده  برداري مي نبايد بابت آبي که از آن بهره
از .  هستندموظف به پرداخت آب بهاءاي  است، بنابراين استفاده کنندگان از آب چنين رودخانه

 ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١٣١٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري د٨ شعبه ين رو رأيا
. ص شديح و موافق مقررات تشخي صادر شده صحيت شاکي که به رد شکا١٨/١٠/١٣٩٠

وان ي دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند  ين رأيا
 ير مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب دي برا١٣٩٢ مصوب سال ي ادارعدالت

  . موارد مشابه الزم االتباع استمربوط در
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ

  
  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٣٦٨/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٧٣٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦

 ٢٢ بند٤ و ٣هاي   متر و تبصره٥٠٠ر  تفكيك اراضي و امالك زي١٣ بند٥ابطال تبصره «
 كاربري تغييرد درخصوص تعيين عوارض براي شوراي شهر بجنور١٣٩٥ عوارض محلي سالتعرفه

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

  
  ٩٦/٣٦٨:    كالسه پرونده     ٧٣٠: شماره دادنامه         ٢/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
   آقايان شهرام اصفهاني و امير صدقي:شاكيان

، ٢٢ بنـد    ٤ و   ٣ـ تبصره   ٢،  ١٣ بند   ٥ـ تبصره   ١ ابطال   :موضوع شكايت و خواسته   
ديـوان  دادرسـي    قـانون تـشکيالت و آيـين   ٩٢ در اجراي مقررات ماده  ٤٩ بند   ٣ـ تبصره   ٣

  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
ـ شوراي اسالمي شهر بجنورد در بنـدهايي از تعرفـه عـوارض محلـي               ١ :گردش کار 

  :است  مقرر کرده١٣٩٥سال 
  :١٣ بند ٥ـ تبصره ١ـ١

 مترمربع با کاربري مسکوني که در محدوده خدماتي ٥٠٠براي تفکيک اراضي و امالک زير 
خواهد  اخذ اند در زمان مراجعه به شهرداري تفکيک نشدهشهر قرار دارند و از طريق شهرداري 

بيني شده در طرح تفصيلي از داخل زمين، شهرداري مکلف به  شد در صورت عبور معابر پيش
باشد و بيش از  بيني نشده در طرح تفصيلي با مالک مي پرداخت خسارت بوده و تأمين معابر پيش

  .قانون شهرداري اقدام گردد ١٠١ مترمربع برابر ماده واحده اصالحيه ٥٠٠
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  :٢٢ بند ٤ و ٣ـ تبصره ٢ـ١
 کليه ساختمانها و امالکي که در سطح شـهر داراي سابقــه کـاربري مثـل                 :٣تبصره

باشـد و در اثـر طـرح جـامع، تفـصيلي و يـا               ها، کاروانسراها و ساير موارد مي       گاراژها، گرمابه 
گر تغيير يافته باشد بـه طريـق         بدون تفکيک به مسکوني يا کاربريهاي دي       ٥کميسيون ماده   

  .شود ذيل عمل مي
از مسکوني، تجاري و  غيرتغيير از هر کاربري با سابقه به  کاربريهاي ديگر: ١بند

و  ٢٥*P مترمربع ٥٠٠ تا ٢٠٠و مازاد  ٣٠ *P مترمربع ٢٠٠اداري به ازاي هر مترمربع تا 
  .گردد يافت ميبابت ارزش افزوده ملک محاسبه و در ٢٠*P  مترمربع٥٠٠مازاد تا 

تغيير از هر کاربري به جز زراعي و باغي به  کاربري مسکوني به ازاي هر : ٢بند
 و تغيير کاربري از ٣٥ *P مترمربع ٥٠٠ تا ٢٠٠و مازاد  ٣٠* P مترمربع ٢٠٠مترمربع تا 

 ٤٠*Pع ب مترمر٥٠٠ برابر اعداد فوق و اراضي بيشتر از ١. ٢زراعي و باغي به مسکوني
  .گردد فت ميمحاسبه و دريا

از هر کاربري به کاربري تجاري و اداري به هر متراژ براي بانکها و مؤسسات : ٣بند
ارزش افزوده % ٤٠هاي تجاري  ارزش افزوده و براي مجتمع% ٥٠اي  مالي و اعتباري و بيمه

) کاربري قبل و بعد(ارزش افزوده تا قيمت کارشناسي روز % ٣٠هاي اداري  و براي مجتمع
شود در صورتي که مالک  پذيرد وصول مي يأت کارشناسي سه نفره انجام ميکه توسط ه

باشد   مترمربع عالوه بر تغيير کاربري درخواست تفکيک نيز داشته٥٠٠جهت امالک تا 
 عوارض تفکيک وصول گردد و امالک ١٣ضمن رعايت معابر مورد نياز طبق تعرفه شماره 

  . اصالحي اقدام گردد١٠١ مترمربع طبق ماده ٥٠٠با مساحت بيش از 
جامع   مالک تعيين کاربري اراضي باغي و زراعي کاربري قبل از اولين طرح:٤تبصره 

باشد الزم  مي ي سابقه زراعي و يا باغ هستندا و با اسناد ملکي ارائه شده که دار١٣٥٩سال 
 تغيير ٥عي که قبالً به موجب مصوبه کميسيون ماده ار توضيح است اراضي باغي و زبه
  . باشند نمي ٢اند مشمول تبصره  ربري يافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نمودهکا

  :٤٩ بند ٣ تبصره ـ٣ـ١
در امالک باغ و کشاورزي و زمين مزروعي چنانچه مالک ملک تقاضاي استفاده از 

..) . احداث بنا و ـتغيير کاربري ـ تفکيک(مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر 
 درصد از ملک براي ٢٠باشد در مقابل موافقت با اين تقاضا، در ابتدا حداکثر تا  داشته

 ماده واحده قانون تعيين ٤تأمين معوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع قانون تبصره 
 به طور رايگان دريافت ١٣٦٧ها مصوب  وضعيت امالک واقع در طرح دولتي و شهرداري

  .برابر مقررات اقدام گرددشود سپس در مورد باقيمانده ملک  مي
اند که در   آقايان شهرام اصفهاني و امير صدقي به موجب دادخواستي اعالم کردهـ٢

، ١٧/٦/١٣٩٣ـ١٠١٨عمومي به شماره  تصويب بندهاي ياد شده مفاد آراي هيأت
 ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٩٦٥ تا ٦٨٦ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ٤٥٩، ٤/١١/١٣٨٩ـ٤٩٢، ٢٠/٩/١٣٩١ـ٢٧٥

 قانون ٩٢ لحاظ اين مطلب، ابطال آن  بندها را با توجه به ماده است و با رعايت نشده
  .دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده اند تشکيالت و آيين

  :عمومي به شرح زير است هاي هيأت دادنامه) ٣
  درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه ) ١ـ٣
  :٩/١٣٩٥ /١٦ ـ ٦٩٥ تا ٦٨٦دادنامه شماره ) الف
 ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢ابق ماده مط

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت چنانچه مصوبه«است که  مقرر شده
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغـاير رأي . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است هيأت
 ٨٣ان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده عمومي تصويب کنند، رئيس ديو هيأت

» .نمايد عمومي مطرح مي کننده در هيأت قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ١٧/٦/١٣٩٣ـ  ١٠١٨نظر به اينکه در آراء شماره 

ان عدالت اداري مصوبات تعدادي عمومي ديو  هيأت٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩  و٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
از شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف درخصوص وضع عوارض تفکيک و تغيير کاربري به 

است و شوراهاي اسالمي شهرهاي شهريار، گرگان، خوي،  لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده
شهر جديد هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کليشاد و سودرجان در 

عمومي عوارض تفکيک وضع  هيأتب عوارض مورد شکايت، بدون رعايت مفاد آراء تصوي
اند، بنابراين مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي ياد شده در قسمت مورد اعتراض با  کرده

دادرسي ديوان عدالت   قانون تشکيالت و آيين٩٢  و ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١استناد به بند 
  .شوند اريخ تصويب ابطال مي از ت١٣٩٢اداري مصوب سال 

  :٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢دادنامه شماره ) ب
عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي  نظر به اينکه هيأت

 اختصاص قسمتي از امالک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨شماره 
 صدور دمات تفکيک و افراز به منظوربه طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خ

پروانه احداث بنا را خالف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن 

 الصدور عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق دانسته است، لذا مصوبه معترض
 ٤٢ و ماده ٢٠  و ماده١٩عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده  هيأت

  .گردد قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي
  :١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨دادنامه شماره ) ج

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 
عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است ، مقرر شده١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير . عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است هيأت

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد  رأي هيأت
عمومي مطرح  کننده در هيأت  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣ماده 
هاي شماره  ي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامهعموم هيأت نظر به اينکه» .نمايد مي

ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤
ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩

ـ ٥٥١، ٢٧/٩/١٣٩١ـ ٦٦٤، ١٦/٢/١٣٨٩ـ ٦٠٤، ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩، ٢٠/٩/١٣٩١
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف درخصوص ١٨/٩/١٣٩٢ـ ٦٤٤، ٢٠/٨/١٣٩٢

هاي حمل کاال،  وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نقل و انتقال امالک، عوارض از بارنامه
، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معامالتي ساختمان را ابطال النظاره حقعوارض 

کر، تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذ کرده
 مصوب شوراي اسالمي شهر اراک به شرح شکايت شاکي مندرج در ١٣٩٣در سال 

 با عنوان عوارض تفکيک عرصه، ٢ فصل ١گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 
 با ٣ فصل ٤ با عنوان عوارض نقل و انتقال امالک، تعرفه شماره ٢ فصل ٣تعرفه شماره 

 اخذ  با موضوع٦ تعرفه شماره ٧ و طراحي مهندسين، رديف النظاره حقوارض عنوان ع
ها و  الحسنه بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانکها و موسسات اعتباري و قرض

 با عنوان جدول ارزش معامالتي ساختمان از مصاديق ١٥ تعرفه شماره ٢بندهاي يک و 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اده قانوني و بند الذکر است، به استناد اين م ماده قانوني فوق
  .شود دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر مي تشکيالت و آيين

  درخصوص عوارض ورود به محدوده ) ٢ـ٣
  :٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٢٧٥دادنامه شماره 

 قائم مقام دبير شوراي ٣/٤/١٣٩١ـ ٤٧٠٤١/٣٠/٩١با توجه به نامه شماره : الف
 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعي ٤١و در اجراي ماده نگهبان 

  .قابل ابطال نيست
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤نظر به اين که مطابق ماده: ب

کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز  هرگونه وجه، اخذ ،١٣٨٠سال 
هاي شماره  عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه  هيأتاست و قانونگذار منوط شده

ـ ٩٦٤ و ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
 مصوبات شوراهاي اسالمي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت ١١/٩/١٣٨٦

است،   را ابطال کردهقسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز
عمومي  بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت مالک از آراء مذکور، هيأت

  قانون ديوان عدالت اداري٤٢ و ماده ١٩ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 
به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست 

 قانون شهرداري مصوب ١٠١بديهي است قانون اصالح ماده . دهد  است، رأي ميتفکيک
  .  قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود٢ با رعايت ماده ٢٨/١/١٣٩٠

  درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري )  ٣ـ٣
  :٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩دادنامه شماره 

 دبير محترم شوراي نگهبان مبني ١٥/٢/١٣٨٨ـ ٣٨٢٠٦/٣٠/٨٩توجه به نظريه شماره 
اند لذا به استناد  عنه را خالف موازين شرع شناخته بر اينکه فقهاي معظم شورا مصوبه معترض

  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شکايت ابطال مي١٩ و بند يک ماده ٤١ماده 
 ١٣٩٢ لت اداري مصوب سالدادرسي ديوان عدا  قانون تشکيالت و آيين٩٢در اجراي ماده 

از شوراي اسالمي شهر بجنورد خواسته شد تا نماينده خود را براي شرکت در جلسه 
  .عمومي معرفي کنند هيأت

 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ور نماينده ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حض

معرفي شده از طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح 
  .است زير به صدور رأي مبادرت کرده

  
  عمومي رأي هيأت

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب   قانون تشکيالت و آيين٩٢الف ـ مطابق ماده 
عمومي ابطال شود، رعايت  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است که ، مقرر شده١٣٩٢سال 
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هرگاه مراجع مربوط، مصوبه . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است مفاد رأي هيأت
عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت،  جديدي مغاير رأي هيأت

کننده در   قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣بدون رعايت مفاد ماده 
ـ ٤٩٢، ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد ي مطرح ميعموم هيأت

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از   هيأت١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٤/١١/١٣٨٩
هزينه خدمات تفکيک و افراز، عوارض  اخذ شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور درخصوص

ر کاربري حسب مورد به لحاظ خالف تفکيک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيي
است و شوراي اسالمي  شرع بودن يا مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده

و )  متر٥٠٠ تفکيک اراضي و امالک زير ١٣ بند ٥شهر بجنورد در تصويب تبصره 
 تغيير کاربري به مسکوني و (١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي سال ٢٢ بند ٤ و ٣هاي  تبصره

هاي ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء  است، بنابراين تبصره ساير موارد عوارض تعيين کرده
دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١عمومي با استناد به بند  هيأت

  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٥ال  تعرفه عوارض محلي س٤٩ بند ٣بـ  نظر به اينکه تبصره 

بجنورد مغاير آراء اعالمي از سوي شاکي تشخيص نشد بنابراين موجبي جهت اتخاذ تصميم در 
  .دادرسي ديوان عدالت اداري وجود ندارد  قانون تشکيالت و آيين٩٢اين خصوص با استناد به ماده 

   مرتضي علي اشراقي  ـمعاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٦/٣٥٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٧٣١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  :وع با موض٢/٨/١٣٩٦
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٦ تعرفه عوارض محلي سال ٢٠ابطال ماده «

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

  
  ٩٦/٣٥٢:     كالسه پرونده    ٧٣١: شماره دادنامه          ٢/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  آقاي اکبر بخشي :شاكي

 ١٣٩٦  از تعرفه عوارض محلي سال٢٦ و ٢٠ ابطال مواد :موضوع شكايت و خواسته
  شوراي اسالمي شهر تبريز

 شوراي ١٣٩٦ از تعرفه عوارض محلي سال ٢٦ و ٢٠ـ به موجب مواد١ :گردش کار
  : است که هاسالمي شهر تبريز مقرر شد

  سهم تفکيک عرصه و افراز و عوارض کسري مساحت عرصه: ٢٠ماده ) ١ـ١
ها سهم تفکيک و افراز و   قانون شهرداري١٠١ اصالح ماده ٣به استناد تبصره ) ١

  .گردد ها به شرح زير تعيين مي سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع عرصه
ارزش معامالتي اراضي براي  برابر ٥ مترمربع ٥٠٠هاي تا  سهم تفکيک عرصه) الف

  .هر مترمربع خواهد بود
 مترمربع برابر جدول ذيل سهم خدمات عمومي و ٥٠٠هاي بيشتر از  در عرصه) ب

ضمناً در مواردي که امکان تامين . شوارع از عرصه به شهرداري اختصاص خواهد يافت
تواند   شهرداري ميانواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر نباشد،

    . معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نمايد

ف
ردي

  

درصد سهم شوارع 
تأمين شده در محل 

)X(   

درصد سهم 
خدمات 
ف  عمومي

ردي
  

درصد سهم شوارع 
تأمين شده در محل 

)X(   

درصد سهم 
خدمات 
  عمومي

٢٥  ١ ≥ X  ١٤  ٨  ٧>X  ≥ ١٤  ١٢ 
٢٥  ٢> X  ≥ ١٢  ٩  ٨  ٢٣> X  ≥ ١٥  ١١٠ 
٢٣  ٣ > X ≥ ١٠  ١٠  ٩  ٢١ > X ≥ ١٦  ٨ 
٢١  ٤> X  ≥ ٨  ١١  ١٠  ٢٠ > X ≥ ١٧  ٦ 
٢٠  ٥> X  ≥ ٦  ١٢  ١١  ١٨> X  ≥ ١٨  ٤ 
١٨  ٦ > X ≥ ٤  ١٣  ١٢  ١٦> X  ≥ ١٩  ٢ 
١٦  ٧ > X ≥ ٢  ١٤  ١٣  ١٤>X  ≥ ٢٠  ٠ 

هاي جديد براساس  سهم  استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي کاربري: ٢٦ماده ) ٢
   قانون برنامه پنجم ١٧٤در راستاي اجراي  مفاد بند الف ماده هاي شهري  طرح

ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشي از تغيير کاربري صورت گرفته در طرح ١
تفصيلي جديد و يا ساير طرحها و مصوبات براي امالک فاقد اعياني يا داراي اعياني سهم 

هاي معامله،   و در زمان صدور گواهيهاي ذيل تغيير کاربري برابر جدول و بند و تبصره
  .خواهد بود اخذ عدم خالف، پايانکار، پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل

  
  جدول نحوه محاسبه سهم ناشي از تغيير کاربري به غيرتجاري با اعمال تمام بندهاي اين ماده

   مترمربع از عرصه٥٠٠ تا 

ف
ردي

  

سابقه نوع زمين يا نوع 
کاربري فعلي براساس   ي قبليکاربر  سند

  طرح تفصيلي جديد
   Pضريب 

به ازاي هر 
  مترمربع

  ١٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم  يا باير مسکوني عمومي و  ١
  ٣٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم   باغ ـمزروعي  ٢
  ٣٥  مسکوني  فضاي سبز   باغ ـمزروعي  ٣
  ٥  مسکوني تراکم متوسط  مسکوني تراکم کم  مسکوني  ٤
  ١٣  )عمومي(غيرمسکوني  فضاي سبز يا خيلي کم  باغـ  مزروعي  ٥
  ٣٢  کارگاهي  فضاي سبز يا خيلي کم   باغـمزروعي   ٦
  ١٦  مسکوني  کارگاهي  باير مسکوني ـ کارگاهي  ٧
  ١٣  کارگاهي  فضاي سبز  باير مسکوني  ٨
  ٧  کارگاهي  عمومي  باير مسکوني  ٩
  ٢٦  مسکوني  کارگاهي   باغـمزروعي   ١٠
  ٢٠  کارگاهي  موميع   باغـمزروعي   ١١
  ٧  توريستي تفريحي  عمومي فضاي سبز   باغـمزروعي   ١٢
  ٣  توريستي تفريحي  عمومي فضاي سبز  باير مسکوني  ١٣
  ٣  عمومي  عمومي  باغـ  مزروعي  ١٤

  
است در تصويب مواد ياد شده،  ـ آقاي اکبر بخشي به موجب دادخواستي اعالم کرده٢

ـ ٧٠٦، ٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١ و ٧٧٠، ٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧٣عمومي به شماره  مفاد آراي هيأت  
، ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٦٩٧ و ٦٩٨، ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٥ تا ٦٨٦، ٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥٣، ١٦/٨/١٣٩٥

، ١٣/١٠/١٣٩٤ـ ١١٢١، ٢١/٣/١٣٩٥ـ  ٧٦، ١٦/٩/١٣٩٥ـ ٧٠٤ تا ٦٩٩، ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٦
 ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨ و ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨، ٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨، ٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠

 از دفترچه مورد اعتراض را با توجه به ٢٦ و ٢٠عايت نشده و با لحاظ اين مطلب، ابطال مواد ر
  .است دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده  قانون تشکيالت و آيين٩٢ماده 

  :عمومي به شرح زير است ـ آراي هيأت٣
  :٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧٣دادنامه شماره ) ١ـ٣

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   آيين قانون تشکيالت و٩٢مطابق ماده 
عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است که  مقرر شده١٣٩٢

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است رأي هيأت
دون رعايت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، ب مغاير رأي هيأت

عمومي  کننده در هيأت  قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣مفاد ماده 
 ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١ و ٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨نظر به اين که در رأي شماره » .نمايد مطرح مي

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي شيراز و اردبيل  هيأت
فزوده ناشي از تفکيک و افراز به لحاظ مغايرت با قانون و خروج درخصوص عوارض ارزش ا

 و ١١است و شوراي اسالمي شهر محمدشهر در تصويب بند  از حدود اختيارات ابطال شده
 بـدون رعايت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش ١٣٩٥ دفترچه تعرفه عـوارض سال ١٦بند 

 و ١٢ ماده ١ياد شده با استناد به بند  ١٦ و ١١است، بنابراين بندهاي  افزوده وضع کرده
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٩ و ٨٨، ١٣مواد 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢
  :٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١ و٧٧١٠دادنامه شماره) ٢ـ٣
بير مقام د  قائم١/١٠/١٣٩٢ـ ٥٢٦٤٥/٣٠/٩٢اره با توجه به اينکه مطابق نامه شم: الف

 تعرفه مورد اعتراض توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير با شرع ٢٢ ماده ٥شوراي نگهبان بند 
 قانون ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢است، بنابراين در اجراي تبصره  مقدس اسالم تشخيص نشده

 و تبعيت از نظر فقهاي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين
  . عنه از بعد شرعي وجود ندارد  تعرفه معترض٢٢ ماده ٥ي براي ابطال بند شوراي نگهبان، موجب

 ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب سال ١٠١با توجه به اينکه در قانون اصالح ماده : ب
درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري در هنگام تقاضاي تفکيک تعيين 

 قانون تاسيس شوراي ٥يسيون ماده است و تغيير کاربري نيز از اختيارات کم تکليف شده
 ـ ١٩٨ و ١٤/١/١٣٩١ـ ٤عالي شهرسازي و معماري است و با توجه به آراء شماره 

 مصوبه مورد اعتراض که در آن ٢٢عمومي ديوان عدالت اداري، ماده   هيأت٢٠/٣/١٣٩٢
متقاضي، مکلف به واگذاري قسمتي از ملک و عوارض به شهرداري براي تغيير کاربري و 

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٩/٩/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١١٩٩شماره

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١است مغاير قانون است و مستند به بند  يک شدهتفک
  .شود مي  ابطال١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  و آيين
  :٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥٣دادنامه شماره ) ٣ـ٣

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 
عمومي ابطال شود، رعايت مفاد  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: ت کهاس  مقرر شده١٣٩٢

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

عمومي  کننده در هيأت  مرجع تصويب قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده٨٣مفاد ماده 
عمومي ديوان   هيأت٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢نظر به اينکه در رأي شماره » .نمايد مطرح مي

  مصوبه شوراي اسالمي شهر خمين درخصوص٨ تعرفه شماره ٦ و ١عدالت اداري بندهاي 
 است و شوراي عوارض تفکيک يا افراز امالک به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شدهاخذ 

 شهرداري ١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٤٣ ماده ١١اسالمي شهر همدان در تصويب تبصره 
است،  همدان بدون رعايت مفاد رأي مذکور عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان وضع کرده

 قانون ٩٢ و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ تعرفه مذکور با استناد به بند ٤٣ ماده ١١بنابراين تبصره 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ ديوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي تشکيالت وآيين

  :١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٩٦٥ تا ٦٨٦دادنامه شماره ) ٤ـ٣
 ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است که مقرر شده
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي . ات بعدي الزامي استعمومي در مصوب هيأت
 ٨٣عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده  هيأت

» .نمايد عمومي مطرح مي کننده در هيأت قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨نظر به اينکه در آراء شماره 

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي   هيأت٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩ و ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢
کيک و تغيير کاربـري ـاز شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف درخصوص وضع عوارض تف

ون ابطـال شدهبه ي شهريار، گرگان، است و شوراهاي اسالمي شهرها  لحـاظ مغايـرت با قاـن
خوي، شهر جديد هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کليشاد و سودرجان در 

عمومي عوارض تفکيک وضع کرده  تصويب عوارض مورد شکايت، بدون رعايت مفاد آراء هيأت
سمت مورد اعتراض با استناد ـاي اسالمي شهرهاي ياد شده در قـاند، بنابراين مصوبات شوراه

دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٩٢  و ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١ بند به
  .شوند  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 

  :١٦/٩/١٣٩٥ـ ٦٩٧  و ٦٩٨دادنامه شماره ) ٥ـ ٣
 مقرر ١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١ ماده ٣مطابق تبصره 

 مترمربع که داراي سند ششدانگ است ٥٠٠ مساحت بيشتر از در اراضي با«: است که شده
 درصد و براي تامين ٢٥شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 

اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح 
 ٢٥از عمل تفکيک براي مالک تا جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده 

شهرداري مجاز است با توافق مالک . نمايد درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي
قدرالسهم مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس دادگستري دريافت 

 مصوبه شوراي اسالمي شهر بازرگان ١٣نظر به حکم پيش گفته قانونگذار، ماده » .نمايد
است خالف قانون و خارج از حدود اختيارات  براي امر تفکيک تعيين عوارض شدهکه 

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

  :١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٦دادنامه شماره ) ٦ـ٣
است   مقرر شده١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١ ماده ٣مطابق تبصره 

 مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي ٥٠٠در اراضي با مساحت بيشتر از : که
 درصد و براي تامين اراضي مورد نياز احداث ٢٥تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 
 و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک

ک تا  راي مـاـل  درصـد از باقيمانده ٢٥توجه به ارزش افزوده ايجاد شـده از عمل تفکيـک ـب
شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس . نمايد اراضي را  دريافت مي

الذکر  نظر به حکم فوق» .يافت نمايدقيمت روز زمين طبق نظر کارشناس دادگستري در
 شوراي اسالمي شهر شانديز درخصوص وضع ٣/١١/١٣٨٩ـ ٢٤٠٧قانونگذار، مصوبه شماره 

عوارض کسري حد نصاب تفکيک خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب 
 عدالت دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١باشد و به استناد بند  مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢اداري مصوب سال 
  :١٦/٩/١٣٩٥ـ ٧٠٤ تا ٦٩٩دادنامه شماره ) ٧ـ٣

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 
عمومي ابطال شـود، رعايت مفـاد  اي در هيأت چنانچه مصوبـه«: است که  مقرر شده١٣٩٢

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي . عـدي الزامي استعمومي در مصوبات ب رأي هيأت
عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت  مغاير رأي هيأت

عمومي  کننده در هيأت  قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣مفاد ماده 
 و ١١/١٠/١٣٩١ـ ٧١٧، ٢/٢/١٣٩١ـ ٤نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد مطرح مي

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي   هيأت٢/٥/١٣٩١ـ ٢٤٧
شهرهاي مختلف درخصوص تعيين عوارض تغيير کاربري به لحاظ مغايرت با قانون و 

است و شوراهاي اسالمي شهرهاي همدان، شهر قدس،  خارج از حدود اختيارات ابطال شده
د، شهريار و شهر جديد هشتگرد در تصويب مصوبات مورد شکايت بدون صفادشت، مالر

عمومي، عوارض تغيير کاربري وضع کرده اند، بنابراين مصوبات  رعايت مفاد آراء هيأت
 و ١٢ ماده ١شوراهاي اسالمي شهرهاي ياد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 

  از١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢  و ٨٨ و ١٣مواد 
  .شوند تاريخ تصويب ابطال مي

  : ٢١/٢/١٣٩٥ ـ ٧٦دادنامه شماره ) ٨ـ ٣
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢به موجب ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است  مقرر شده١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است تهيأ

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفـاد  رأي هيأت
عمومي مطرح   کننده در هيأت  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣ماده 
عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين و به موجب رأي  نظر به اين که هيأت» .نمايد مي

 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسالمي شهر شاهرود ٩ ماده ١٤/١/١٣٩١ـ ٤شماره 
درخصوص تعيين عوارض تغيير کاربري از غيرمسکوني به کاربري مسکوني را ابطال کرده 

 ١٣٩٤محلي سال  تعرفه عوارض ٢و شوراي اسالمي شهر شاهرود مجدداً به موجب بند 
مسکوني به مسکوني را به شرح شقوق مختلف آن  غيرعوارض تبديل کاربري اراضي از

ـ ٤ مصوبه مذکور مفاد رأي شماره ٢است، بنابراين در تصويب بند  تصويب کرده
است و به همين دليل مصوبه مورد اعتراض مغاير  عمومي رعايت نشده  هيأت١٤/١/١٣٩١

 قانون تشکيالت و ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١استناد بند قانون تشخيص داده شد و به 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين

  :٢٤/٩/١٣٩٤ـ ١١٢١دادنامه شماره ) ٩ ـ٣
 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و ١ ماده ٣به موجب بند 

بارت از طرحي است که براساس معيارها و ، طرح تفصيلي ع١٣٥٣شهرسازي مصوب سال 
هاي شهري در سطح محالت مختلف  ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از  زمين

 ٥شود و مطابق ماده  شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
  بررسي و١٣٥١قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 

تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول 
 قانون تشکيالت، وظايف ٧١الذکر و اين که در ماده  نظر به مقررات قانوني فوق. است شده

 با اصالحات بعدي، ١٣٧٥و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
است، بنابراين  بيني نشده ه وظايف شوراهاي اسالمي شهر پيشتغيير کاربري اراضي از جمل

 از تعرفه عوارض محلي شهر ٥١ ماده ١٤ فصل ٥ و بخش ٥٠ ماده ١٤ فصل ٥بخش 
 مصوب شوراي اسالمي شهر همدان در تعيين عوارض تغيير ١٣٩٢همدان در سال 

ر خـارج کاربري اراضي خالف قانون است و از حدود اختيـارات شـوراي اسالمـي شهـ
دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١باشد و به استنـاد بند  مي

  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  :٢٥/٣/١٣٩٤ ـ ٣٥٠دادنامه شماره ) ١٠ـ٣

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

ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف 
شود و براساس ماده  شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

، بررسي و ١٣٥١معماري ايران مصوب سال  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و ٥
تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول 

 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١است و از طرفي وظايف شوراي اسالمي شهر در ماده  شده
 با اصالحات ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

نظر به اين که تغيير کاربري از جمله وظايف قانوني شوراي . است بعدي تعيين شده
تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين  باشد به طريق اولي نمي اسالمي نمي

 مصوبه شوراي اسالمي شهر راميان که براي تغيير ٢٠ ماده ٧ و تبصره ١٢ و ١١بندهاي 
است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع  ردهکاربري مبادرت به وضع عوارض ک

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  وضع تشخيص داده مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  آيين
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  :٦/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨دادنامه شماره ) ١١ـ٣
 قائم مقام ٢٤/٣/١٣٩١ـ ٤٦٩٧٢/٣٠/٩١الف ـ نظر به اين که مطابق نامه شماره 

 شوراي ١٣٨٩ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ١٤ ماده ٣دبير شوراي نگهبان، بند 
 تعرفه ١٤ ماده ٣است، بنابراين بند  اسالمي شهر اردبيل خالف موازين شرع شناخته نشده

  .مذکور از اين حيث قابل ابطال تشخيص نشد
ن تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  قانو٧١ ماده ٢٦ب ـ هر چند مطابق بند 

، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهـرداران مصـوب 
ها از  نامه مالي و معامالتي شهرداري شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين

 دمات منوطجمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است، اما نظر به اين که تعيين نرخ خ
 ١٤ ماده ٣به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و درخصوص عناوين مصرح در بند 

 شوراي اسالمي شهر اردبيل، شهرداري خدمتي ١٣٨٩تعرفه عوارض محلي مصوب سال 
 تعرفه مورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود ١٤ ماده ٣کند، بنابراين بند  ارائه نمي

 قانون ٨٨ و ١٣ و مادتين ١٢ ماده ١اشد و به استناد بند ب اختيارات مرجع وضع مي
  .شود دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي تشکيالت و آيين

  :١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨دادنامه شماره ) ١٢ـ٣
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت  مصوبهچنانچه«: است ، مقرر شده١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير . عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است هيأت

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد  رأي هيأت
عمومي مطرح  ده در هيأتکنن  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب٨٣ماده 
هاي شماره  عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه نظر به اين که هيأت» .نمايد مي

ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤
ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩

ـ ٥٥١، ٢٧/٩/١٣٩١ـ ٦٦٤، ١٦/٢/١٣٨٩ـ ٦٠٤، ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩، ٢٠/٩/١٣٩١
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف ١٨/٩/١٣٩٢ـ ٦٤٤، ٢٠/٨/١٣٩٢

درخصوص وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نقل و انتقال امالک، عوارض از 
النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش  هاي حمل کاال، عوارض حق بارنامه

است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذکر،  ن را ابطال کردهمعامالتي ساختما
 مصوب شوراي اسالمي شهر اراک ١٣٩٣تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک در سال 

 فصل ١به شرح شکايت شاکي مندرج در گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 
عوارض نقل و  با عنوان ٢ فصل ٣ با عنوان عوارض تفکيک عرصه، تعرفه شماره ٢

النظاره و طراحي   با عنوان عوارض حق٣ فصل ٤انتقال امالک، تعرفه شماره 
هاي  بهاي خدمات دستگاه اخذ  با موضوع٦ تعرفه شماره ٧مهندسين، رديف 

 تعرفه شماره ٢ها و بندهاي يک و  الحسنه خودپرداز بانکها و موسسات اعتباري و قرض
الذکر است،  تمان از مصاديق ماده قانوني فوق با عنوان جدول ارزش معامالتي ساخ١٥

دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به استناد اين ماده قانوني و بند 
  .شود ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر مي

  :٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨دادنامه شماره ) ١٣ـ٣
م مقام دبير شوراي نگهبان  قائ٢٤/٣/١٣٩١ـ ٤٦٩٧٣/٣٠/٩١با توجه به نامه شماره 

 ١٣٨٩ از تعرفه عوارض محلي مصوب سال ١٨ ماده ٥موضوع بند «: مبني بر اين که
شوراي شهر اردبيل با عنوان عوارض ابقاي تقسيم زمينهاي داخل محدوده و بدون تفکيک 

 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار ٢٣/٣/١٣٩١قانوني، در جلسه مورخ 
ه خالف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد، خالف گرفت ک

و با توجه به اين که در زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض در قوانين » .باشد موازين شرع مي
عوارض تفکيک مورد تصويب مقنن قرار نگرفته است،  اخذ موضوعه حکمي مبني بر تجويز

 قانون ديوان عدالت اداري و با لحاظ فراز آخر از نظريه فقهاي ٤١بنابراين در اجراي ماده 
  . شود شوراي نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصويب آن صادر و اعالم مي

  :١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٧٠٦دادنامه شماره ) ١٤ـ٣
 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و ١ ماده ٣به موجب بند 

 مقرر شده طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس ١٣٥٣سازي مصوب سال شهر
معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت 

مطابق . شود مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
، بررسي ١٣٥١و معماري ايران مصوب سال  قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ٥ماده 

و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيون خاص 
 قانون تشکيالت، ٧١الذکر و اينکه در ماده  نظر به مقررات قانوني فوق. است محول شده

حات  با اصال١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
است،  بيني نشده بعدي، تغيير کاربري اراضي از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر پيش

بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر نوشهر در قسمت مورد شکايت خالف قانون و خارج 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيارات مرجع تصويب است و به استناد بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ن عدالت اداري مصوب سال دادرسي ديوا تشکيالت و آيين
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٩٢در اجراي ماده 

 از شوراي اسالمي شهر تبريز خواسته شد تا نماينده خود را براي شرکت در جلسه ١٣٩٢
  .عمومي معرفي کنند هيأت

 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  عمومي  رأي هيأت
سال دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب   قانون تشکيالت و آيين٩٢الف ـ مطابق ماده 

عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي  اي در هيأت چنانچه مصوبه«: است که ، مقرر شده١٣٩٢
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است هيأت
عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده  هيأت

عمومي مطرح  کننده در هيأت و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب قانون مذکور ٨٣
 و ٧٧٠، ٣٠/٩/١٣٩٥ـ ٧٥٣، ١٦/٩/١٣٩٥ ـ ٦٩٦نظر به اينکه در آراء شماره » .نمايد مي

عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي   هيأت٧/١٠/١٣٩٥ـ ٧٧١
ر دريافت عوارض کسري حدنصاب  تفکيک، عوارض تفکيک يا افراز شهرهاي کشور مبني ـب

امالک و الزام متقاضي تفکيک به واگذاري قسمتي از ملک و عوارض براي تفکيک به لحاظ 
است و شوراي اسالمي شهر تبريز در  مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده

رض  سهم تفکيک عرصه و افراز  عوا١٣٩٦ تعرفه عوارض محلي سال ٢٠تصويب ماده 
است، بنابراين ماده مذکور به لحاظ مغايرت با آراء  کسري مساحت عرصه وضع کرده

دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١عمومي با استناد به بند  هيأت
  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

سالمي شهر تبريز  شوراي ا١٣٩٥ تعرفه عوارض محلي سال ٢٦ب ـ نظر به اينکه ماده 
با آراء مغاير اعالمي از سوي شاکي تشخيص نشد، بنابراين موجبي جهت اتخاذ تصميم در اين 

  .دادرسي ديوان عدالت اداري وجود ندارد  قانون تشکيالت و آيين٩٢خصوص با استناد به ماده 
  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٣٥٣/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٧٣٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل   آئين٩١ماده ) ب( بند ٦رهتبصابطال «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٣٩٤ساختمان اصالحي سال 

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

  ٩٥/١٣٥٣:    كالسه پرونده   ٧٣٧: شماره دادنامه        ٢/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  آقاي شاهرخ صالحي کرهرودي :شاكي
بنـد  ) ٦(، تبـصره  ٩٠مـاده  » ب«بند ) ٣(ابطال تبصره  :موضوع شكايت و خواسته 

نامه اجرايي قانون نظام مهندسـي و        اصالحي آيين » ١٠١«ماده  ) ١( و تبصره    ٩١ماده  » ب«
هــ  ٥٢٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧موضوع تصويب نامه شـماره   (١٣٧٥تمان مصوب سال    کنترل ساخ 

  وزيران هيأت) ٥/١٢/١٣٩٤ـ 
، ٩٠ماده » ب«بند ) ٣( شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :گردش کار

نامه اجرايي قانون  اصالحي آيين» ١٠١«ماده ) ١( و تبصره ٩١ماده » ب«بند ) ٦(تبصره 
موضوع تصويب نامه شماره  (١٣٧٥ مصوب سال نظام مهندسي و کنترل ساختمان

وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين  هيأت) ٥/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧
  :است که خواسته اعالم کرده

  رئيس و قضات محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم و احترام،

 در حالي ٥/١٢/١٣٩٤ـ ـ ه٥٢٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧وزيران در مصوبـه شمـاره  هيأت
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان  اقدام بـه بازنگري و اصالح آيين
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است که در اين اصالح، بخشي از موارد در حدود قانون و در مواردي خارج از  کرده
 ١٠١ و ٩١، ٩٠وزيران بوده است، به خصوص اصالح بخشي از مواد  اختيارات هيأت

 مصوبه اصالحي قيد شده اند، به شرح زير در ٢٠  و١٧، ١٦نامه که در قالب مواد  آيين
انب جمغايرت با قانون بوده و از اين رو، در اجراي اصل يک صد و هفتادم قانون اساسي، اين

الزم به ذکر . وزيران را دارم استدعاي رسيدگي و ابطال اين بخشهاي مورد اشاره در هيأت
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و  نبه جاي آيي» نامه آيين«است که براي ايجاز از کلمه 

وزيران در داخل پرانتز با قيد  کنترل ساختمان و تطبيق مواد اصالح شده در مصوبه هيأت
  : آيد در پي مي) شماره مواد مصوبه اصالحي(

مصوب )  مصوبه اصالحي١٦ماده (نامه   آيين٩٠ بند ب ماده ٣در تبصره ) اول
  :است که شده

سال از زمان قطعيت رأي ) ١٠(جه شش پس از گذراندن محکومان به مجازات در«
توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع  انتظامي مي

در صورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و . استفاده از پروانه اشتغال نمايند
وزير راه و موافقت رئيس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئيس شوراي مرکزي به 

 اخذ شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و
مجازات تبعي . شود پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي

  :است که اين مقرره در حالي مصوب شده» .شود مشمول بخشودگي فوق نمي
 که شرايط ١٣٧٤رل ساختمان مصوب  قانون نظام مهندسي و کنت٦ـ در ماده ١

اي مبني بر نظر مثبت  است، هيچ اشاره عضويت مهندسان در سازمان برشمرده شده
شوراي انتظامي، موافقت رئيس شوراي مرکزي و تصويب وزير راه و شهرسازي براي 

است، بنابراين تعيين اين شروط از سوي مرجع  عضويت در سازمان ذکر نکرده
  . از حدود اختيارات قانوني بوده استکننده، خارج تصويب
اي درخصوص   مقرره٦ـ حتي با فرض اينکه، با قيد شروط گفته شده، باز هم ماده ٢

بيني مجازات انتظامي درجه  کما اينکه پيش. عضويت مجدد پس از لغو عضويت ندارد
رد شش مبني بر لغو پروانه اشتغال با توجه به سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعليق، مو

 سال، ١٠اشاره قرار گرفته و حاکي از دائمي بودن مجازات است نه اينکه پس از گذشت 
  . قابل بخشش و اعاده باشد

مصوب )  مصوبه اصالحي١٧ماده (نامه   آيين٩١ بند ب ماده ٦در تبصره ) دوم
  :است که شده

ا ها و ي اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه«
احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، 
 نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و

  .»صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بودتأييد 
 قانون نظام ٢٤ رسيده است که در قسمت اخير ماده اين مقرره در حالي به تصويب

نظرات شوراي انتظامي «است که   تاکيد شده١٣٧٤مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 
وزيران با  پس هيأت» .االجرا است الزم با اكثريت سه رأي موافق قطعي و» نظام مهندسي

داند،  مي» االجرا قطعي و الزم«نظرات شوراي انتظامي را » قانون«چه دليلي، در حالي که 
اجراي اين آرا را منوط به رأي مثبت دو نماينده وزير راه و » نامه آيين«با تصويب 

توان مصوبه  در اينجا مي. است شهرسازي و تائيد صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده
  .وزيران، در تضاد قطعي و غيرقانوني با قانون قرار دارد هيأت

پس از ذکر جهات )  مصوبه اصالحي٢٠ماده (نامه   آيين١٠١ماده  ١در تبصره ) سوم
رد اعضاي شوراي انتظامي در رسيدگي به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جديدي تحت 

چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي «... .اشاره شده و آمده است که» شوراي همعرض«عنوان 
شتر شود، مراتب به وسيله رئيس داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يک عضو بي

شود و  شوراي انتظامي استان کتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطالع داده مي
وي رسيدگي به آن شکايت را به شوراي انتظامي همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي 

ي سه سال شوراهاي انتظامي ساير استانها که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و برا
. کند شوند، ارجاع مي در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي

شوراهاي انتظامي همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي 
انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که قابل تجديد 

  .»باشند يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال ميپس از انقضاي سه سال 
 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ١٧اين مصوبه در حالي است که در ماده 

هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل «است که   گفته شده١٣٧٤مصوب 
هندس خوشنام از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر م

كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان 
. شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است  سال منصوب مي٣براي مدت 

اي و  رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه

همچنين » .است اي فني به عهده شوراي ياد شدهانضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانه
از چهار » شوراي انتظامي نظام مهندسي«الذکر هم آمده است که   قانون فوق٢٤در ماده 

نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي 
» .شود شكيل ميشوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه ت

 قانون، هيچ شوراي ديگري در قانون ٢٤ و ١٧از شوراهاي مذکور در مواد  غيربنابراين
وزيران، خارج از حدود اختيارات خود و در  پس چگونه است هيأت. است بيني نشده پيش

» شوراي انتظامي همعرض«به نام » قانون«اند که شورايي خالف  مصوب کرده» نامه آيين«
حتي به فرض اينکه، به واسطه وجود جهات رد درخصوص چند عضو شورا، . تشکيل شود

 بايد ٢٤ و ١٧نياز به شعبه ديگري براي رسيدگي باشد، طبق ترکيب گفته شده در مواد 
شعبه دوم يا شعبه سوم و الي آخر براي شوراهاي انتظامي مذکور تشکيل شود، نه اينکه 

تشکيل شود که » راي انتظامي همعرضشو«يک شوراي جديدي به اسم » نامه آيين«در 
در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در .  قانـون ندارد١٧ترکيب آن، تناسبي بـا ماده 

نامه اجرايي قانون  وزيران در اصالح آيين رسد که بخشي از مصوبه هيأت باال، بـه نظر مي
يارات مرجع نظام مهندسي و کنترل ساختمان، خالف قانون و خارج از حدود اخت

 و ٩١ بند ب ماده ٦ و تبصره ٩٠ بند ب ماده ٣کننده بوده است، لذا ابطال تبصره  تصويب
 ٥/١٢/١٣٩٤ هـ ـ ٥٣٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧ مصوبه شماره ١٠١ اصالحي ماده ١تبصره 
همچنين با توجه به فوريت امر و خساراتي که از اجراي اين . وزيران را خواستار است هيأت
شود، بدواً تقاضاي صدور دستور موقت  سازمان نظام مهندسي وارد ميها به اعضاي  تبصره

هاي فوق االشاره تا زمان صدور رأي قطعي از آن  براي جلوگيري و ممانعت از اجراي تبصره
   ».فرماييد، سپاسگزارم پيشاپيش از حسن توجهي که به موضوع مي. ديوان را دارم

  :رار زير استنامه در قسمتهاي مورد اعتراض به ق متن آيين
 ١٣٧٥نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال  اصالح آيين

  )وزيران  هيأت٥/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧موضوع تصويب نامه شماره (
  : مجازاتهاي انتظامي به قرار زير استـ٩٠ماده

  ......الف ـ«
  :ب ـ مجازاتهاي انتظامي تبعي

  .........ـ١
  .........ـ٢

سال از زمان قطعيت ) ١٠( محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن :٣تبصره
توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع  رأي انتظامي مي

درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت . استفاده از پروانه اشتغال نمايند
وع توسط رئيس شوراي مرکزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و رئيس شوراي مرکزي، موض

پروانه اشتغال جديد با احراز  اخذ با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و
  ».شود مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي. شود شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي

  :شود  به شرح زير اصالح مي٩١ماده 
اي و تخلفات انضباطي  خلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ت:٩١ماده«

زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا 
نظام کارداني ساختمان، مستوجب محکوميت به مجازاتهاي انتظامي در محدوده حداقل و 

که متناسب با نوع، درجه اهميت و باشد  حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر يک مي
آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، 

  .گيرد مباالتي تعيين و مورد صدور حکم قرار مي پروايي و بي آگاهي، بي
  .........الف ـ
  ......ب ـ

غو  اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن ل ـ٦تبصره
ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا  اعتبارنامه

رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي 
آن اعتبار نامه يا حکم در زمان کننده  صاحب سمت امضا تأييد انتظامي نظام مهندسي و

  .اجرا خواهد بود
  :شود به شرح زير اصالح مي) ١٠١(ده ـ ما٢٠
هاي انتظامي   جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پروندهـ١٠١ماده

به شرح زير است و هر يک از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هر يک از شرايط 
زير در يک پرونده شکايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شکايت، کتباً 

راتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعالم م
کرده و از جـريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيـدگي به آن شکايت و صدور رأي در 

  .توانند ايراد رد را مطرح کنند هر يک از طرفهاي شکايت نيز مي. آن کناره گيري نمايد
عداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان  چنانچه در شکايتي ت:١تبصره 

از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان کتباً به رئيس 
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 ود و وي رسيدگي به آن شکايت راـش شوراي انتظامي نظام مهندسي اطالع داده مي
اير استانها که  نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي س٥به شوراي انتظامي همعرض متشکل از 

يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي 
شوراهاي انتظامي همعرض . کند شوند، ارجاع مي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي

حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره 
اي هر يک سه سال است که قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا تصدي عضويت اعض

  ».باشند قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي
حوزه معاونت حقوقي [در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت 

  :است که  توضيح داده١/٦/١٣٩٦ـ ٦٦٩٠٢/٣٣٨٠٧به موجب اليحه شماره ] رئيس جمهور
نامه اجرايي  آيين) ٩٠(ماده ) ٣( مقرره، موضوع اصالح تبصره ١٦بر بند ـ برا١«
  :مقرر گرديده است) مربوط به مجازاتهاي انتظامي(مذکور 
سال از زمان ) ١٠(محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ـ ٣تبصره «

جدد و توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت م قطعيت رأي انتظامي مي
درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام . رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند

مهندسي و موافقت رئيس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئيس شوراي مرکزي به وزير راه 
 اخذ و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و

مجازات تبعي . شود شرايط و آزمون و آموزش اعمال ميپروانه اشتغال جديد با احراز 
  ».شود مشمول بخشودگي فوق نمي

 قانون ياد شده تصريح ٦شاکي با استناد به اينکه شرايط عضويت اعضاء در ماده 
حکم مقرر در اين ماده، بدين  . نمايد گرديده، تبصره موصوف را مغاير با قانون عنوان مي

  :شرح است
 نفر داوطلب عضويت از بين ٥٠يل سازمان استان وجود حداقل  براي تشک ـ٦ماده«

هاي اصلي مهندسي شامل  مهندسان حوزه آن استان که داراي مدرک مهندسي در رشته
برداري و ترافيک  معماري، عمران، تاسيسات مکانيکي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه

  .باشند ضروري است
شود که  نون به شخصي اطالق مي مهندس حوزه هر استان در اين قا:١تبصره

 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن ٦حداقل متولد آن استان يا 
  .استان مقيم باشد

  ».توانند عضويت يابند  هر يک از مهندسان در بيش از يک سازمان نمي:٢تبصره
اً در  قانون، شرايط عضويت اعضاء صرف٦شود، در ماده  همان گونه که مالحظه مي

 همان قانون، جهت عضويت ٢٥رابطه با مدرک تحصيلي مشخص گرديده ليکن برابر ماده 
در سازمان نظام مهندسي، عالوه بر داشتن مدارک تحصيلي موردنياز، دارا بودن ساير 

 ـ مهندسان ٢٥ماده «: نامه، به شرح ذيل تصريح گرديده است شرايط مقرر در آيين
هاي اصلي مهندسي ساختمان و   مهندسي در رشتهمتقاضي پروانه اشتغال به کار

هاي مرتبط ضمن داشتن کارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط  رشته
 مورد اعتراض شاکي، در بيان امکان ٣از سوي ديگر، مفاد تبصره » ...نامه ياد شده در آيين

يت نظام محروميت دائم از عضو(عضويت مجدد محکومان به مجازات درجه شش 
با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره است ) مهندسي استانها و استفاده از پروانه اشتغال

که با مالحظه کليه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضي با  تخلفات انتظامي از يک سو 
و همچنين امکان عضويت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعايت ترتيبات و 

بيني شده در اين تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضاي اشتغال و کسب  حل پيشمرا
باشد،  وکار بوده است و با لحاظ اينکه قانون ياد شده فاقد حکمي درخصوص موضوع مي

  .گردد لذا مغايرتي بين مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمي
نامه اجرايي قانون  آيين ٩١ ماده ٦ مقرره، موضوع اصالح تبصره ١٧ـ برابر بند ٢

 ـ اعمال مجازات تبعي در مورد ٦تبصره«مقرر گرديده،  )مربوط به مجازاتهاي انتظامي(
ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و  آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه

شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده 
صاحب سمت امضاکننده  تأييد ر راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي ووزي

  ».آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بود
 ٢٤دارد در ماده   قانون اعالم و عنوان مي٢٤شاکي تبصره موصوف را مغاير با ماده 

، قطعي و الزم با اکثريت سه رأي موافق» شوراي انتظامي نظام مهندسي«قانون نظرات 
االجرا است در حالي که در مقرره موصوف، نصاب کمتري براي اين موضوع لحاظ 

ـ شوراي انتظامي نظام ٢٤ماده«: است، حکم مزبور در اين ماده بدين شرح است شده
 نفر ٢ نفر با معرفي وزير مسکن و شهرسازي و ٢ نفر عضو سازمان که ٤از » مهندسي

قضاييه تشکيل  سازمان و يک حقوقدان با معرفي رياست قوهديگر با معرفي شوراي مرکزي 
با اکثريت سه رأي موافق، قطعي و » شوراي انتظامي نظام مهندسي«نظرات . شود مي
  ».االجرا است الزم

با توجه به مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکي از متن مقرره محرز است چرا 
محروميت از انتخاب شدن : نظير(تهاي تبعي  موصوف صرفاً جهت اعمال مجازا٦که تبصره 

 سال، محروميت از تصدي يا انتخاب شدن ٥به سمت عضو هيأت مديره سازمان استان تا 
است و به منظور حفظ » ...به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان و

در آن به حکم حقوق اعضاء سازمان، برقراري اين مجازاتها نيازمند تدقيق بيشتر است و 
قانون مبني بر اکثريت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأي دو نفر نماينده وزارت راه و 

:  قانون١٧مضافاً اينکه برابر ماده . است شهرسازي در رأي موصوف الزم عنوان شده
چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل «

که » .شود نامه اجرايي تعيين مي شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيينتجديدنظر در 
  .وزيران در صدور مصوبه مرقوم است مويد صالحيت هيأت

نامه اجرايي قانون   آيين١٠١ مقرره، موضوع اصالح ماده ٢٠ بند ١ـ برابر تبصره ٣
) اميهاي انتظ مربوط به جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده(

چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي ـ ١تبصره«: مقررگرديده است
انتظامي استان از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان کتباً 

شود و وي رسيدگي به آن شکايت  به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطالع داده مي
 نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استانها ٥همعرض متشکل از را به شوراي انتظامي 

که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي 
شوراهاي انتظامي همعرض . کند شوند، ارجاع مي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي

ل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در مح
تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا 

  .»باشند قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي
دادرسي موجود، ايراد رد دادرس همواره مانع از  با توجه به اينکه برابر قوانين آيين

ست لذا در چنين مواردي ضرورت رسيدگي در يک مرجع رسيدگي به پرونده مطروحه ا
 قانون ١٧با توجه به اين موضوع و اينکه برابر ماده . جايگزين بي طرف وجود دارد

چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل «
لذا » .شود عيين مينامه اجرايي ت تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آيين

در ضمن، ايراد شاکي به تعداد . وزيران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است صالحيت هيأت
به شرح ( قانون ١٧باشد چرا که به تصريح صدر ماده  اعضاء هيأت همعرض نيز صحيح نمي

 ٣تواند بين  ، تعداد اعضاء شوراهاي موصوف، با در نظر گرفتن نماينده دادگستري مي)ذيل
هر سازمان استان ـ ١٧ماده «.  نفر باشد، لذا مغايرتي بين مقرره و قانون وجود ندارد٥ تا

داراي يک شوراي انتظامي متشکل از يک نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري 
استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفي هيأت مديره و با حکم شوراي 

شوند  ان براي مدت سه سال منصوب ميمرکزي سازمان نظام مهندسان ساختم
هاي  نامه  قانون، تدوين آيين٤٢ـ عالوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ٤» .خواهدبود

اجرايي مربوطه به شرح ذيل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ايراد شاکي قابل پذيرش 
 به تهيه وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت«باشد،  نمي
ـ ٥١٠ ـ ٥٠٨همچنين در دادنامه شماره » .هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد نامه آيين

وزيران در  عمومي ديوان عدالت اداري نيز ضمن تاکيد بر صالحيت هيأت  هيأت٨/٧/١٣٨٦
، تعيين شرايط احراز صالحيت )به استناد ماده قانوني موصوف(نامه  وضع اين آيين

در حرف مذکور، توسط دولت تصريح گرديده که الزم است مورد توجه داوطلبان اشتغال 
در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شکايت . قرار گيرد

  ».مطروحه مورد استدعاست
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٤در اجراي ماده 

خصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري ارجاع ، پرونده به هيأت ت١٣٩٢
» ب«بند » ٣«شود، هيأت مذکور درخصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال تبصره  مي

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و   اصالحي آيين١٠١ماده » يک« و تبصره ٩٠ماده 
هـ ٥٢٦٦٠ت/١٦٠٢٧٧موضوع تصويب نامه شماره  (١٣٧٥کنترل ساختمان مصوب سال 

کننده  را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام وضع) وزيران  هيأت٥/١٢/١٣٩٤ـ 
دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين٨٤ماده » ب«ندانسته و به استناد بند 

رأي . کند  رأي به رد شکايت شاکي صادر مي٢٩/٦/١٣٩٦ـ ١٣٢به موجب دادنامه شماره 
لت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان مذکور به ع

  . عدالت اداري قطعيت يافته است
  در دستور کار هيأت٩١ماده » ب«بند » ٦«پرونده در راستاي رسيدگي به تبصره 

                                  .عمومي قرار گرفت 
 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦يخ عمومي ديوان عدالت اداري در تار هيأت

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .است بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده
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  عمومي رأي هيأت
هندسي و نامه اجرايي قانون نظام م  آيين٩١ماده ) ب( بند ٦نظر به اينکه تبصره 

، اعمال مجازات را به وجود رأي مثبت دو نماينده ١٣٩٤کنترل ساختمان اصالحي سال 
 است در حالي که وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي موکول کرده

 ١٣٧٤  قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال٢٤به موجب قسمت اخير ماده 
االجراست و   و الزممهندسي با اکثريت سه رأي موافق قطعينظرات شوراي انتظامي نظام 

قيدي مبني بر وجود رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در آن موجود نيست، 
بنابراين چون نصاب رأي گيري در تبصره مورد شکايت با قانون مذکور مغاير است، مستند 

ادرسي ديوان عدالت اداري مصوب د  قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 
  .شود نامه مورد شکايت ابطال مي  آيين٩١ بند ب ماده ٦، تبصره ١٣٩٢سال 

  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٣٢٤/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  با سالم
 مورخ ٧٣٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦
 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسالمي ١٣٩٤ عوارض سال ه تعرف٣٣  بندابطال«
  .گردد سمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه ر» .شهريار

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

  ٩٥/٣٢٤:   كالسه پرونده     ٧٣٨: شماره دادنامه        ٢/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

   آقاي اميد محمدي :شاكي
 شـهرداري  ١٣٩٤تعرفه عوارض سال   » ٣٣«ابطال بند    :موضوع شكايت و خواسته   

  شهريار مصوب شوراي اسالمي شهريار
 ١٣٩٤تعرفه عوارض سال » ٣٣« شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

 شهرداري شهريار مصوب شوراي اسالمي شهريار را خواستار شده  و در جهت تبيين خواسته
  :است که اعالم کرده

   ديوان عدالت اداريرياست محترم«
  با سالم و دعاي خير

وراي شهر شهريار ـ ـوبه شـوص مصـاحتراماً، اينجانب اميد محمدي درخص
) ٣٣تعرفه شماره(پيوستي مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداري شهريار بخش 

  به علتهو مستغالت اعم از فروش و اجاربر مزايده اموال و امالک  راجع به عوارض
 اخذ خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره بر خالف مفاد قانوني و

قانوني درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذيل به استحضار آن  غيروجوه
  :دارم عالي مقام معروض مي

  :مشخصات مصوبه مورد اعتراض: بخش اول
کليه : از فروش و اجارهـ عوارض بر مزايده اموال و امالک و مستغالت اعم ٣٣«

شرکتهاي دولتي، بانکها، شرکتهاي بيمه، نهادهاي انقالب  سازمانها، ادارات، موسسات،
بهاي % ٢اسالمي و کليه موسسات حقيقي و حقوقي در مزايده کليه اموال خود بايستي 

  ».و به حساب شهرداري واريز نمايند اخذ معامله را به عنوان عوارض از برنده مزايده
مواد قانوني که (مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني :  دومبخش

ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با 
  ):کننده قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب

 قانون مطابق: دهنده خدمات يا توليدکننده کاال عوارض از موديان ارائه اخذ ـ١
دهندگان  ماليات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص توليدکنندگان و ارائه

خدمات و واردکنندگان کاال تصويب شده و سازمانها و موسسات برگزارکننده مزايده، نه 
توليدکننده کاال هستند و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کاالي مورد نظر، بر اين 

رض براي واگذار کننده، خالف روح حاکم بر قانون ماليات بر ارزش افزوده اساس وضع عوا
  .و اصول حاکم بر عوارض است

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧١ ماده ١٦ـ مغايرت با بند ٢
خروج شوراها از حدود ( قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ و ماده١٣٧٥کشور مصوب 
  )ها  خود در تعيين عوارض بر مزايدهاختيارات قانوني

اما از سوي ديگر : عوارض از درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات اخذ ـ ممنوعيت٣
راجع به برندگان مزايده نيز چنين استدالل شده که برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ 
محاسبه ماليات توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است و برندگان مزايده و 

کنند، ماليات مربوط را  راج که مبادرت به خريد کاالي موضوع حراج و مزايده ميح
  .کنند بنابراين برقراري عوارض مجدد براي آنها خالف قانون است پرداخت مي

عوارض  اخذ :عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري اخذ ـ لزوم٤
ارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص عو اخذ .در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است

يابد و به عبارتي ديگر مابه ازاي  موضوعيت مي» خدمات«در برابر » عوارض«. جايز نيست
بايد از نوعي خدمات و انتفاع  عوارض ميکننده  خدمات ارائه شده هستند و اصوالً پرداخت

به اشخاصي که اي  ها خدمات خاص و مشخص و ويژه شهرداري..... مستقيم برخوردار شوند
عوارض بدون ارائه خدمات شهري و  اخذ دهند و اقدام به اند ارائه نمي مزايده شده برنده

 ـ ١٨٥٠ديوان عدالت اداري در رأي شماره . باشد ترافيکي مغاير حکم و هدف مقنن مي
 به علت اينکه تعيين نرخ خدمات منوط به  انجام خدمت از سوي شهرداري ١٣/١١/١٣٩٣

 اخذ کند شهرداري را  مجاز به وبه مذکور شهرداري خدمتي ارائه نمياست و در مص
  .عوارض ندانسته است

  :عمومي ديوان عدالت اداري در موارد ذيل  ـ مغايرت با آراء صادره از هيأت٥

ف
ردي

  

مرجع   موضوع  دادنامه  تاريخ
  کننده تصويب

١١٣  ١٦/٣/١٣٩٠  ١  

ابطال (لغو عوارض از برندگان حراج و مزايده 
بات شوراهاي اسالمي شهرهاي يزد و زاهدان مصو

عوارض از برندگان مزايده يا % ٢ اخذ درخصوص
به ) ١٣٨٦ و ١٣٨٥حراج اموال دولتي در سالهاي 

علت اينکه وضع عوارض بايد بر توليدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات باشد و حراج و مزايده هيچ 

  .کدام از اين موارد نيست

شوراهاي 
اسالمي 

 يزد و شهرهاي
  زاهدان

١٥٢٨  ٢٤/٩/١٣٩٣  ٢  

 اخذ درخصوص(لغو عوارض از برندگان مزايده  
هاي  قيمت فروش عوارض از برندگان مزايده% ١٠

اموال منقول شرکتي و سازمانها و نهادها و ادارات 
قيمت فروش از % ٥دولتي وابسته به دولت و 

  )هاي شرکتهاي خصوصي برندگان مزايده

استانداري 
  خوزستان

٨٧٠  ٢٦/٧/١٣٩٤  ٣  

 ١٣٩٣ تعرفه عوارض محلي سال ٢٤ابطال ماده 
مصوب شوراي اسالمي شهر مرند در اجراي ماده 

دادرسي ديوان عدالت   قانون تشکيالت و آيين٩٢
 ٥ها  در اين مصوبه عوارض برنده مزايده(اداري 

  )درصد بهاي معامله تعيين شده بود

شوراي اسالمي 
  شهر مرند

انوني عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و ق غيرآنچه در مصوبات
است و همين فقدان   درصد تعيين شده١٠و % ٥، %٢عدم يکساني آنها است که به ميزان 

  .ضابطه مندي نقض عدالت و برابري شهروندان در برابر قانون است
ض بنا به مراتب و نظر به اينکه مصوبه شوراي اسالمي شهر شهريار درخصوص عوار

عوارض مذکور از سوي  اخذ ها با مقررات مختلف تبيين شده مغايرت دارد، بر مزايده
باشد، لذا   حدود اختيارات آن شورا ميشهريار، خالف قانون و خارج ازشهرداري 

 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهريار و ٨٨ و ١٢ ماده ١، بند ١٣به ماد مستنداً 
  ».وني شهرداري شهريار را دارمقان غيرعوارض اخذ جلوگيري از

  :متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است
  :ـ عوارض بر مزايده اموال و امالک و مستغالت اعم از فروش و اجاره٣٣«

کليه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهاي دولتي، بانکها، شرکتهاي بيمه، نهادهاي 
% ٢قي در مزايده کليه اموال خود بايستي انقالب اسالمي وکليه موسسات حقيقي و حقو
   ».و به حساب شهرداري واريز نمايند اخذ بهاي معامله را به عنوان عوارض از برنده مزايده

علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان 
يت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکا رسيدگي به پرونده در هيأت

  .              است واصل نشده
 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

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

  
  يعموم رأي هيأت

، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠نظر به اينکه مطابق ماده 
برقراري عوارض بر درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسالمي و ساير 

است و برندگان حراج و مزايده که مبادرت به خريد کاالي موضوع  مراجع ممنوع شده
کنند، بنابراين برقراري عوارض بر  ا پرداخت ميکنند، ماليات مربوطه ر حراج و مزايده مي
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 ٣٣مزايده اموال و امالک و مستغالت اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نيست و بند 
 ١٢ ماده١ شوراي اسالمي شهر شهريار مستند به بند ١٣٩٤دفترچه تعرفه عوارض سال 

 ١٣٩٢وب سال دادرسي ديوان عدالت اداري مص  قانون تشکيالت و آيين٨٨و ماده 
  .شود ابطال مي

  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
  

  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٣٠٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبي
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

  مبا سال
 مورخ ٧٣٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦
هاي   شهرداري١٣٩٣ دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سال ١٤ بند الف ماده ابطال«

جهت درج در روزنامه » .استان آذربايجان شرقي درخصوص عوارض ابقاي ساختمان
  .رددگ رسمي به پيوست ارسال مي
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/٣٠٧:     كالسه پرونده    ٧٣٩: شماره دادنامه        ٢/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  .ـ خدايار مشهودي اسکويي٢ـ محمد کاوه ١: آقايان :شاكي

دسـتورالعمل تعرفـه عـوارض محلـي        « ١٤ابطال ماده    :تهموضوع شكايت و خواس   
  درخصوص عوارض ابقاي ساختمان» هاي استان آذربايجان شرقي  شهرداري١٣٩٣سال 

 شاکيان به موجب دادخواستي با مضمون و محتوايي واحد ابطال :گردش کار
هاي استان آذربايجان   شهرداري١٣٩٣دستورالعمل تعرفه عوارض محلي سال  «١٤ماده

درخصوص عوارض ابقاي ساختمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته » رقيش
  :اند که اعالم کرده

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
باشد که  با اهداء سالم و تحيت، احتراماً شرح دادخواست تقديمي بدين شرح مي

تغيير نوع استفاده هاي آن حکم بناهاي مازاد بر تراکم يا  ماده صد قانون شهرداري و تبصره
پروانه ساختماني را از  اخذ از بنا يا بناهاي احداث شده مازاد بر پروانه ساختماني و بدون

لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان اوراق پيوستي تصديق نشده در اختيار 
 و ٣، ٢، ١هاي  است به صراحت تبصره باشد و نحوه وصول آن را معين کرده اينجانبان نمي

 آن ماده، ١الذکر بعد از اتخاذ تصميم تـوسط کميسيون موضوع تبصره  ماده فوق ٤
باشد ليکن مديرکل امور  شهرداري مکلف بـه وصول جريمه براساس نظر کميسيون مي

دستورالعمل شهري و شوراهاي استان آذربايجان شرقي، بدون وجود اختيار قانوني با صدور 
 به تبع سالهاي قبل هاي استان آذربايجان شرقي  شهرداري١٣٩٣تعرفه عوارض محلي سال 

 دستورالعمل فوق عوارضي تحت عنوان عوارض ابقاي ساختمان وضع ١٤در ماده 
ها را مجاز نموده که از کليه بناهايي که بدون پروانه و  است که بر طبق آن شهرداري کرده

 ماده صد ابقاء شوند يامازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و از سوي کميسيون
با توجه . نمايند اخذ مطابق آن عوارضي عالوه بر جريمه ماده صد تحت عنوان عوارض ابقاء

 ١هاي آن و بند  الذکر مخالف صريح ماده صد قانون شهرداري و تبصره به اينکه ماده فوق
 بوده و اينکه هيچ وجهي از مردم ١٣٨١ قانون تشکيالت شوراي اسالمي مصوب ٣٥ماده 
توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فيه قانون شهرداري صريحاً شهرداري را  نمي

بنا به مراتب به نظر . است مکلف به وصول جريمه براساس نظريه کميسيون ماده صد کرده
الذکر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه بوده و  رسد ماده فوق مي

عوارض ابقاء عدول از قانون بوده و باعث  اخذ الذکر و ه ماده فوقتمسک شهرداري اسکو ب
باشد در ضمن با  لذا صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضا مي. گردد تضييع حقوق مردم مي

الذکر موجب اجحاف در حقوق ملت بوده و مبالغ پرداختي  توجه به اينکه اجراي ماده فوق
وده و در صورت قابل برگشت بودن نيازمند قابل برگشت ب غيراز اين حيث به شهرداري

 ١٤باشد لذا بدواً صدور دستور موقت بر توقف اجراي ماده  طي مراحل بسيار طوالني مي
  ».الذکر مورد استدعاست دستورالعمل فوق

  :متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است
   عوارض ابقاي ساختمان:١٤ماده«

روانه و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث و کليه بناهايي که بدون پ
مطابق عوارض محلي به شرح زير اقدام .   ابقاء شوند١٠٠از سوي کميسيون ماده 

  :خواهدشد

مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر،  غيردر صورتي که ساختماني در کاربري) الف
 ١٠٠ري از طريق کميسيون مادهتراکم ان تعريف نشده باشد و علي رغم اعتراض شهردا

طبق ماده واحده قانون (ابقاء شود عوارض مازاد تراکم اين نوع ساختمانها در صورتي که 
 سال سپري شده باشد ٥از تاريخ ابالغ طرح توسعه شهري ...) تعيين وضعيت امالک واقع

ال از  س٥چنانچه قبل از انقضاي . مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد
مربوطه احداث و توسط  غيرابالغ طرح توسعه شهري، ساختماني بدون مجوز و در کاربري

جهت (از پيلوت و زيرزمين  غير ابقاء قطعي شوند کل زيربنا به١٠٠کميسيون ماده 
ضمناً شهرداري مکلف است در . مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود) استفاده پارکينگ

را . .و انباري و) توقفگاه(کليه متعلقات هر واحد اعم از پارکينگ زمان تفکيک آپارتمانها، 
بيني شده در صدور گواهي تفکيک و  هاي ساختمان براي هر واحد پيش که در   نقشه

گواهي معامله قيد کند و صدور مجوز تفکيک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکينگ 
  .باشد ع ميمندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنو) توقفگاه(

  . اين بند شامل باغات نيز خواهد شد:تبصره
زيربنا ـ پذيره ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از {در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ) ب

و استفاده ديگر از آن ـ مازاد بر تراکم ـ کسري ) توقفگاه(بين بردن فضاي پارکينگ 
مسکوني که کسري مسکوني مثل باغ با استفاده «مساحت عرصه نوع اعياني ابقاء شده 

ـ پيش آمدگي در معابر عمومي ـ تفکيک عرصه ـ فضاي سبز و » محاسبه خواهد شد
از اين رديف  غيربه. مبناي محاسبه خواهد بود} فرهنگ شهرنشيني ـ هزينه آتش نشاني

عوارض، بقيه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام 
  .خواهدشد

 ورت دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساختدر ص: تبصره
  .نخواهد شداخذ 

عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصا حساب متقاضي ) ج
  .خواهد شد اخذ گواهي مفاصا حساب محاسبه و اخذ براي واريز مطالبات شهرداري و

ي ساختمانهاي فاقد پروانه و رعايت به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماساز) د
تعديل % ١٠ضوابط گذربندي مقرر در طرح توسعه شهري، عوارض ابقاء رديفهاي فوق با 

  .خواهد شد اخذ محاسبه و
در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملک داراي اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط ) هـ

 براي هر مترمربع ٥٠ p شهرسازي باشد عوارضي تحت عنوان کسري فضاي باز معادل
  .و صرفاً در توسعه فضاهاي عمومي استفاده خواهد شد اخذ کسري فضاي باز

  .هزينه آماده سازي عالوه بر عوارض اين ماده است) و
  

  عوارض ابقاي ساختمانها
  عوارض  ضوابط  نوع کاربري  رديف

رعايت ضوابط شهرسازي، فني و   کاربري مربوط  ١
  دور پروانه برابر عوارض ص٥/١  بهداشتي

عدم رعايت ضوابط شهرسازي، فني   کاربري مربوط  ٢
   برابر عوارض صدور پروانه٢  و بهداشتي به ويژه تراکم مجاز

   برابر عوارض صدور پروانه٣  هر نوع اعياني  مربوط غيرکاربري  ٣
  اقدام) الذکر  رديف فوق٣( برابر ٥/١عوارض ابقاي ساختمانهاي تجاري با ضريب   ٤

  :ي ساختمانهاي بدون توقفگاه با اعمال ضرايب بندهاي عوارض ابقاي ساختمانهاعوارض ابقا
مجاز فاقد توقفگاه و تبديل  غيرعوارض ابقاي ساختمانهاي

و ابقاء شده  غيرتوقفگاههاي مقرر در پروانه ساختماني به استفاده
  ١٠٠توسط کميسيون ماده 

)٥٠×٢٥+P ( ريال ٥٠٠٠  

د حاصل از عوارض ابقاي ساختمانهاي بدون  شهرداري موظف است درآم:تبصره
شود واريز و صرفاً به منظور احداث  اي که افتتاح مي توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه

بديهي است . عمومي مطابق بودجه ساالنه شهرداري هزينه نمايد) توقفگاه(پارکينگ 
  ».باشد يقانوني م غيرو تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غيرهرگونه استفاده

ـ ٨٦٤٩در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار اسکو به موجب اليحه شماره 
  :است که  توضيح داده٦/١١/١٣٩٣

   ديوان عدالت اداري٣٣رياست محترم شعبه «
  سالم عليکم

عطف بـه دادخواست آقايان محمد کاوه و خدايار مشهودي در پرونده کالسه 
 مطالب ذيل ١٣٩٣عوارض محلي سال  دستورالعمل ١٤ مبني بر ابطال ماده ٩٣٢٦٥٢

  :الذکر در جهت دفاع معروض و تقاضاي تدقيق در اظهارات ذيل الذکر مورد استدعاست
 محدوده و ها مالکين کليه اراضي واقع در قانونگذار در صدر ماده صد قانون شهرداري

 و سازد پروانه قبل از اجراي هرگونه عمليات عمراني مکلف مي اخذ حريم شهرها را به
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هاي ماده مربوطه، شهرداري را  مکلف به جلوگيري از ادامه عمليات و  در تبصره
است و اعضاي کميسيون را مکلف  تنظيم و ارجاع پرونده به کميسيون ماده صد کرده

به . هاي ماده مذکور نموده است به انشاي رأي براساس نوع تخلف و به استناد تبصره
ها به کليات و صرفاً به جرايم تخلف  قانون شهرداريعبارت ديگر قانونگذار در ماده صد 

عوارض و جزئيات مربوطه  اخذ يا عدم اخذ صورت گرفته پرداخته و درخصوص
  .نپرداخته است

 قانون تشکيالت و ٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦اين در حالي است که به موجب بند 
ستناد  و اصالحات بعدي آن و همچنين به ا١٣٧٥وظايف شوراي شهر مصوب سال 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين ٥٠ماده
تعيين نوع آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت ـ که از سوي وزارت کشور اعالم       

  .است شود ـ از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر تعيين شده مي
شور همه ساله اقدام به ارسال پيش نويس بر همين اساس استانداريهاي سراسر ک

عوارض مربوطه نموده که تعرفه مذکور پس از بررسي و ارائه پيشنهادات شهرداري و 
مطابقت مندرجات مصوب . (گيرد تصويب شورا و فرمانداري شهرستان مالک عمل قرار مي

  ).گردد مي تأييد شورا در تعرفه عوارض از طريق فرمانداري کنترل و
ها، عوارض از منابع  نامه مالي شهرداري  آيين٢٩ ماده ٢ و ١دهاي مطابق بن

ها بوده که اين وجوه به موجب مصوبات قانوني مربوطه نظير بند  درآمد شهرداري
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت که به تصويب رياست ٤٣الف ماده 

شرايط جمهوري رسيده و حسب مورد در مقاطع زماني گوناگون وضع و براساس 
 ٥ تا ٢گردد اما جريمه مطابق مواد  و ضوابط مطروحه محاسبه تعيين و مطالبه مي

ها و بعنوان ضمانت اجرايي قانون بوده که براساس معيارهاي  ماده صد شهرداري
بيني و  ها و از طرف کميسيون مربوطه پيش مقرر در ماده صد قانون شهرداري

 قانون ٣٥ ماده١عوارض به استناد بندبه بيان ديگر مرجع تعيين . گردد اجرا مي
 ٧٧ و ماده ٧١ ماده١٦، بند ١/٩/١٣٦١تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب 

 به عهده ١٣٧٥قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي مصوب سال 
  .باشد شوراي اسالمي شهر بوده اما مرجع تعيين جرايم کميسيون ماده صد مي

جرايم سبب تشويق متخلفان به ارتکاب تخلف  اخذ رف بهعالوه بر آن اتکا ص
ساختماني و گسترش بي رويه ساخت و ساز بدون نظارت ارگانهاي ذيصالح خواهد شد و 

باشد چرا که در اين صورت متخلفان بدون  اين مغاير با  منطق حقوقي و عدالت مي
 عوارض و حق بيمه مراجعه به شهرداري بدون تهيه نقشه و بدون اعمال نظارت و پرداخت

اقدام به ساخت و ساز نموده و جرايم مربوطه را که گاهاً کمتر از عوارض قانوني است 
خواهند نمود و اين امر سبب توسعه و ترويج تخلفات  اخذ پرداخت و گواهي عدم خالف

عمومي  الذکر و رأي صادره هيأت بر همين اساس و به استناد موارد قانوني فوق. خواهد بود
از محضر . گردد  که پيوست به حضورتان ايفاد مي٤٣٩١٨١ن در پرونده کالسه ديوا

 آن ديوان تقاضاي بررسي موارد مطروحه و رد دادخواست تنظيم ٣٣رياست شعبه 
  ».باشد خواهان مورد استدعا مي

مشاور استانداري آذربايجان شرقي و مديرکل دفتر بازرسي مديريت عملکرد و امور 
  :است که  اعالم کرده٧/١١/١٣٩٣ـ ١١٢١٥٥/١٢/١١ اليحه شماره حقوقي نيز به موجب

   ديوان عدالت اداري٣٣رئيس شعبه «
  سالم عليکم

 منضم به ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ٩٣٢٦٥٢احتراماً عطف به برگ ابالغيه شماره بايگاني شعبه 
نسخه ثاني دادخواست آقايان صمد کاوه و خدايار مشهودي اسکويي به خواسته ابطال ماده 

 به ١١/١٠/١٣٩٣ شهرداري اسکويي در مورخ ١٣٩٣تورالعمل عوارض محلي سال  دس١٤
دستگاه مشتکي عنه ابالغ در فرجه قانوني مواردي را جهت تشحيذ ذهن مقام قضايي در 

  .گردد مورد خواسته شاکي به حضور تقديم مي
 دعواي مطروحه شاکي به طرفيت استانداري آذربايجان شرقي به استناد بند پ: اوالً

دادرسي ديوان عدالت اداري فاقد محمل قانوني و متوجه   قانون تشکيالت و آيين٥٣ماده
چرا که تصويب تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات و جرايم شهرداري . استانداري نيست
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ) ٢٨/٧/١٣٨اصالحي  (٧٧در اجراي ماده

 قانون ٥٠ ماده ١ها و تبصره   قانون شهرداري٧٤و ماده ٥٥ ماده٢٦اسالمي کشور و بند
ماليات بر ارزش افزوده عوارض ابقاء ساختمان جزء صالحيت و اختيارات قانوني شوراهاي 

فرماندار  تأييد اسالمي بوده که با تصويب عوارض محلي با جري تشريفات قانوني و پس از
. باشد مکلف به رعايت مفاد آن ميشهرستان، مصوبات به صورت قانون درآمده و شهرداري 

الزم به توضيح است که استانداري فقط يک فرم چاپي به صورت پيشنهادي و ارشادي 
مراجع ذيصالح قانوني بدون هرگونه  تأييد مربوط به عوارض محلي جهت تصويب و

لذا بنا . است هاي استان ارسال کرده مفاد آن به کليه شهرداري تأييد دخالت در تصويب و
  ».ه موارد معنونه و معروضه باال رد دادخواست شاکي مورد استدعاستب

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

طال وضع عوارض مازاد تراکم هيأت مذکور درخصوص خواسته شاکي مبني بر اب. شود مي
 مصوب شوراي ١٣٩٣ دستورالعمل تعرفه سال ١٤ماده » ب«ساختماني مندرج در بند 

اسالمي شهر اسکو را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته و به استناد 
دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه   قانون تشکيالت و آيين٨٤ و ١٢مواد 
رأي مذکور به علت عدم . کند  رأي به رد شکايت شاکي صادر مي١٦/٥/١٣٩٥ـ ٨٤اره شم

نفر از قضات ديوان عدالت اداري  اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده
  . قطعيت يافته است

در ] و تبصرهاي ذيل آن» و«الف، ج، د، هـ، [پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي 
  .                                عمومي قرار گرفت دستور کار هيأت

 با حضور رئيس و معاونين ٢/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .تاس بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده
  
  عمومي رأي هيأت

هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر   قانون شهرداري و تبصره١٠٠مطابق ماده 
پروانه احداث بنا يا احداث بناي زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم  اخذ براي

  و اتخاذ تصميم آن کميسيون بر ابقاي بنا با١٠٠رسيدگي به موضوع در کميسيون ماده 
مبالغ  اخذ نظر به اينکه.  يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط استجريمهاخذ 

 تحت عنوان عوارض ابقاء ١٠٠ديگر عالوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي کميسيون ماده 
 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي ١٤ساختمان، خالف قانون است، بنابراين بند الف ماده 

ايجان شرقي، خالف قانون و خارج از حدود هاي استان آذرب  شهرداري١٣٩٣سال 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١شود و به استناد بند  اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين
  مرتضي علي اشراقي ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                         ٩٥/٦٤٠/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

 مورخ ٧٤٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٩/٨/١٣٩٦

 رئيس كميته امداد امام ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١ بخشنامه شماره ٣ بندابطال«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .)ره(خميني 

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

  ٩٥/٦٤٠:  كالسه پرونده       ٧٤٤: شماره دادنامه        ٩/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  آقاي عبدالرضا کچرانلوئي :شاكي
ــ ٧٦٥١٨١/١ بخــشنامه شــماره ٣ابطــال بنــد  :موضــوع شــكايت و خواســته ـ

  )ره( رئيس کميته امداد امام خميني ١٦/٤/١٣٩٤
 ـ ٧٦٥١٨١/١ بخشنامه شماره ٣ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :کار گردش

را خواستار شده و در جهت تبيين ) ره(ئيس کميته امداد امام خميني  ر١٦/٤/١٣٩٤
  :است که خواسته اعالم کرده

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

 سال خدمت در ٢٦با احترام و آرزوي توفيق، اينجانب عبدالرضا کچرانلوئي با بيش از 
الهاي متمادي با سمتهاي مختلف باشم که س مي) ره(نهاد مقدس کميته امداد امام خميني

الوصف  ام مع مديريتي به مددجويان آن نهاد الهي، انقالبي و مردمي خدمت رساني نموده
 سال از بازگشت اينجانب از ماموريت دفتر ٢ و در حالي که بيش از ١٣٩٤در اواخر سال 

ره کل امداد گذشت و در آن زمان در ادا در کشور تاجيکستان مي) ره(نمايندگي امداد امام 
خراسان شمالي با سمت مشاور مديرکل مشغول خدمت بودم، ايام انتخابات ) ره( امام

مجلس شوراي اسالمي فرا رسيده بود و بنده با توجه به احساس تکليف شرعي و ملي 
 و ٢١/١١/١٣٩٤ تا پايان روز چهارشنبه ١٧/١١/١٣٩٤مرخصي از روز شنبه  اخذ خود با

 تعطيل رسمي و از ١٣٩٤ بهمن ٢٣ و ٢٢هاي  به ترتيب تاريخروزهاي پنجشنبه و جمعه 
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 ساعات اداري شروع به فعاليت غير و در١٢/١٢/١٣٩٤ تا پايان روز ٢٤/١١/١٣٩٤روز شنبه
انتخاباتي براي يکي از کانديداهاي اصولگرا، واليت مدار و مردمي در سطح حوزه انتخاباتي 

کالن، گرمه و جاجرم مديرکل اسبق شهرستانهاي بجنورد، مانه و سملقان، راز و جر
آموزش و پرورش خراسان شمالي نمودم و به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي ايشان در سي و 
چهارمين مرحله انتخابات کشور که همان دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
ر بود، ضمن تالش در جهت ورود يکي از کانديداهاي اصلي و تشويق عموم مردم به حضو

فعال و مشارکت حداکثري و سعي در گرم نگاه داشتن تنور انتخابات و اجراي اهداف 
اي  اهللا العظمي خامنه و منويات مقام معظم رهبري حضرت آيت) ره(حضرت امام خميني 

معذلک و با . و تقويت پشتوانه مستحکم نظام و انقالب اسالمي داشتم) مدظله العالي(
بات و اتمام مرخصي و بازگشت به محل کار در کمال تاسف پس از پايان انتخا

 ١٦/١٢/١٣٩٤ـ ٢٨٢٣٦٢/١ و در کمال ناباوري با دريافت نامه شماره ١٧/١٢/١٣٩٤
استان خراسان شمالي مستند ) ره(معاون اداري و مالي اداره کل کميته امداد امام خميني 

کشور ) ره(يني  رياست کميته امداد امام خم١٠/١٢/١٣٩٤م ـ /١٦٦٤١/٩٤به نامه شماره 
مبني بر صدور حکم آماده به خدمت به مدت سه ماه مواجه شدم و به ناحق و بدون اثبات 

با اين وجود اينجانب که با عنايت به تعهد و پايبندي . هيچگونه تخلفي خانه نشين شدم
خاصي که به اخالق، قانون، نظام و واليت پا در عرصه فعاليتهاي انتخاباتي گذاشته بودم با 

عايت اخالف دم برنياوردم و اين مجازات به ناحق خود هم به عنوان بخشي از ره توشه ر
م با /٤١٠٠/٩٥اي به شماره   نامه٢٢/٢/١٣٩٥تا اينکه در تاريخ . آخرت خود قلمداد کردم

کشور دريافت کردم که از من ) ره(امضاي معاون اداري و مالي کميته امداد امام خميني 
 به اشتباه خود اقرار نموده و قول کتبي مبني بر عدم تکرار تخلف خواسته شده بود کتباً

بدهم که اينجانب حاضر به انشاء و امضاي متن پيشنهادي نشدم و متعاقب آن نامه شماره 
 مبني بر ابالغ حکم مددکار خانواده منطقه يک کميته امداد امام ٢٥/٢/١٣٩٥ـ ٣٣٧٣١/١
نزل پست و حقوق مادي و تحقير اينجانب شهرستان بجنورد که به نوعي ت) ره(خميني 

شد را اعالم کردند که با توجه به اينکه همه اين اقدامات را به ناحق و از روي  قلمداد مي
ناآگاهي بعضي از همکاران تصميم ساز و حب و بغض شخصي مديران در استان خراسان 

 ٢٣/٤/١٣٩٥ تا ٢٧/٢/١٣٩٥دانستم از قبول و اجراي آن حکم از تاريخ  شمالي مي
 به منظور جلوگيري از انفصال از ٢٢/٥/١٣٩٥ تا ٢٣/٤/١٣٩٥استنکاف نمودم و باالجبار از 

  :علي ايحال با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينکه. خدمت مرخصي دريافت نمودم
 رياست کميته امداد امام خميني ١٠/١٢/١٣٩٤م ـ /١٦٦٤١/٩٤نامه شماره ) الف

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري صادر و ابالغ شده فاقد ١٣ ماده کشور که مستند به) ره(
 وجاهت قانوني است چرا که اين ماده ناظر به کارمنداني است که پرونده تخلفاتي آنان
به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده باشد و يا بالفاصله ارجاع بشود در حالي 

 ماه از آن ٥و تا اين لحظه عليرغم گذشت بيش از که در مانحن فيه چنين اتفاقي نيفتاده 
اي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تشکيل نشده تا فرصت  زمان، چنين پرونده

دفاع براي اينجانب فراهم شود و به قول حقوقدانان اصل دفاع در اين ماجرا رعايت 
  .است نشده

 کانديداهاي مجلس تعليق اينجانب به دليل فعاليت تبليغاتي براي يکي از) ب
 اخذ است و حال آن که فعاليت انتخاباتي اينجانب صرفاً با شوراي اسالمي صادر و اجرا شده

  .وقت کار اداري صورت گرفته است غيرمرخصي قانوني و در
طبق قانون انتخابات کارمندان در خارج از وقت اداري مجاز به فعاليت انتخاباتي ) پ

اين  غيرچه اينکه در. ز دخالت در انتخابات نهي شده اندتنها افراد نظامي ا. باشند مي
گيرد و چنين انتخابات با شکوهي که خاري باشد  صورت هيچ فعاليت انتخاباتي شکل نمي

  . نمايد در چشم دشمنان نظام رخ نمي
اي از امکانات اداري و حتي اسم و رسم اداري در پيشبرد  هيچ سوء استفاده) ث

  .است گرفتهمقاصد انتخاباتي صورت ن
 رياست کميته امداد به دليل منع مطلق ١٦/٤/١٣٩٤ ـ ٧٦٥١٨١/٦نامه شماره ) ح

از فعاليتهاي انتخاباتي برخالف صراحت قانون و ) ره(کارکنان کميته امداد امام خميني 
اصول قانون اساسي و اصول ثابت شده انقالب و در فحواي کالم امام راحل و مقام معظم 

باشد که هميشه مردم  مي) مدظله العالي(اي   العظمي امام خامنهرهبري حضرت آيت اهللا
اند و در نتيجه به نظر  را تشويق به حضور فعاالنه و داغ نگهداشتن تنور انتخابات نموده

  .باشد رسد اين دستور کتبي ايشان بر خالف قانون مي مي
است و  غ نشدهبر فرض قانوني بودن نامه فوق اين نامه به بنده ارجاع و يا ابال) ج

  .مصداق عقاب بالبيان است
در تعيين مجازات بر فرض قانوني بودن به هيچ وجه شرايط و سابقه مثبت ) چ

  .است باشد لحاظ نشده گذشته مديريتي اينجانب که ليست آن به پيوست مي
همان طوري که عرض شد بر فرض ارتکاب تخلف از سوي اينجانب، به تخلف ) د

يأتهاي بدوي و يا تجديدنظر تخلفات اداري رسيدگي نشده تا فرصت بنده در هيچ يک از ه

دفاع و ارائه داليل داشته باشم و صرفاً براساس گزارشهاي واهي برخي از افراد و از جمله 
مديران استان ناشي از حب و بغضهاي شخصي و سياسي، متاسفانه مورد بي مهري واقع و 

مبني بر تعليق ) مجازات(ام انتخابات هر تصميمي نهايتاً عجوالنه و تحت تاثير احساسات اي
  .و در ادامه بالفاصله تنزل پست و تحقير اينجانب خواستند، گرفتند و عمل نمودند

ايحال با اعالم مراتب فوق بدين وسيله از محضر قضات عاليقدر ديوان عدالت  علي
ر مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حکم قانوني و محکم و عدالت محو: اداري اوالً

 رياست کميته امداد امام ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١غيرقانوني بودن بخشنامه شماره 
 تقاضاي صدور حکم مبني بر: ثانياً. کل کشور و ابطال آن مورد تقاضاست) ره(خميني 

 رياست کميته امداد که ١٠/١٢/١٣٩٤م ـ /١٦٦٤١/٩٤قانوني بودن حکم شماره غير
به اعاده ) ره(ب گرديده و الزام کميته امداد امام خميني  به تعليق سه ماهه اينجانمنجر

و اعاده حقوق معنوي ناشي )  و يا تصميم مشابه آن١٣ ماده ٢اعمال تبصره (حقوق مادي 
از تنزل پست و از بين رفتن حيثيت اجتماعي و فرهنگي و شغلي اينجانب و لغو 

م و فيشهاي حقوقي قبل تصميمات پس از اجراي حکم تعليق که تصاوير دستورات و احکا
  .باشد و بعد از تعليق به پيوست مي

 معاون اداري و مالي ٢٢/٢/١٣٩٥م ـ /٤١٠٠/٩٥توضيح اينکه اصل نامه شماره 
 کميته ١٠/١٢/١٣٩٤م ـ /١٦٦٤١/٩٤کشور و حکم شماره ) ره(کميته امداد امام خميني 

فتر نمايندگي  د١٦/٣/١٣٩٥دص ـ ١٧کشور طي نامه شماره ) ره(امداد امام خميني 
خراسان ) ره(ديوان عدالت اداري خراسان شمالي درخواست شد که از سوي امداد امام 

   ».شمالي به دفتر ذکر شده ارسال اما به اينجانب تحويل نشد که ضميمه دادخواست گردد
عمومي براي شاکي ارسال شده بود،  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت

 ثبت دفتر انديکاتور ٢٧/٧/١٣٩٥ـ ١١٤٩اي که به شماره  وي به موجب اليحه
  :است که عمومي شده اعالم کرده هيأت

 داير بر اخطار رفع نقص ٣/٧/١٣٩٥با احترام و آرزوي توفيق عطف به ابالغيه مورخ «
) ره(موضوع شکايت اينجانب عبدالرضا کچرانلوئي به طرفيت کميته امداد امام خميني 

 آن ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١نب مبني بر ابطال بخشنامه شماره کشور و درخواست اينجا
همکاري کارکنان رسمي و قراردادي تمام وقت در سطح « آن ٣نهاد که براساس بند 

اعالم گرديده، بدين » استان و شهرستانها با ستادهاي تبليغاتي کانديداها به هر نحو ممنوع
اي از آن هم به دبيرخانه  خهوسيله ضمن ارسال تصوير بخشنامه مورد اشاره که نس
رساند علت غيرقانوني بودن اين  شوراي نگهبان نيز ارسال گرديده است به استحضار مي

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ٥٩بخشنامه از نظر اينجانب مغايرت آن با ماده 
.. .اريکارمندان در ساعات اد.. .هر گونه فعاليت تبليغاتي«باشد که به موجب آن تنها  مي

اعالم گرديده و مفهوم مخالف اين ماده آزادي و عدم ممنوعيت هر گونه » ....ممنوع
باشد که متاسفانه نهاد امداد امام  فعاليت تبليغاتي و انتخاباتي در خارج از وقت اداري مي

حقوق عمومي کارمندان خود را ناديده : بـا صدور اين بخشنامه غيرقانوني اوالً) ره(
حقوق اداري و شخصي اينجانب : ه فعاليتهاي انتخاباتي به آنها نداده و ثانياًگرفته و اجاز

و تعدادي ديگر از پرسنل کميته امداد کشور از طريق تنبيهات غيرقانوني، نامتعارف و 
است که به بخشي از آنها در دادخواست تقديمي اشاره نموده  تنزل پست، تضييع گرديده

ذار انقالب اسالمي و مسئولين عالي رتبه نظام و در رأس اين در حالي است که بنيانگ. ام
پيوسته بر ايجاد شور انتخاباتي تاکيد داشته و ) مدظله العالي(آنها مقام معظم رهبري 

دارند اقدام کميته امداد خالف اصول تعريف شده نظام در فرمايشات مسئولين و قانون 
  ».باشد اساسي مي

  : به قرار زير استمتن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض
ـ به مظور صيانت از جايگاه واالي امدادگري و پرهيز از شائبه گرايشهاي سياسي ٣«

در فعاليتها و خدمات امدادي همکاري کارکنان رسمي و قراردادي تمام وقت در سطح 
استان و شهرستانها با ستادهاي تبليغاتي کانديداها به هر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطي 

  ».ور جدي برخورد خواهد شدبه ط
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي و امالک معاونت حقوقي و امور 

  :است که  توضيح داده٢٢/٩/١٣٩٥ـ ١٩٣٦٠٢٩/١مجلس به موجب اليحه شماره 
  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«

  ٩٥/٦٤٠پرونده شماره کالسه : موضوع
  سالم عليکم

الذکر موضوع شکايت آقاي  رخصوص ابالغ اخير پرونده شماره کالسه فوقاحتراماً د
  به طرفيت١٦/٤/١٣٩٤ـ٧٦٥١٨١/١خواسته ابطال بخشنامه شماره عبدالرضا کچرانلوئي به 

  :رساند اين نهاد به استحضار مي
  :شرح موضوع پرونده: الف

حرومين در خدمت رساني به م) ره(جايگاه نهاد مقدس کميته امداد امام خميني 
  ر آن بر روي مددجويانش ـدان اين نهاد و تاثيـي پوشيده نيست، نقش کارمنـجامه بر کس
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باشد باالخص که در اين خصوص ارتباط معنوي بين مددکاران و  بسيار حائز اهميت مي
مددجويان وجود داشته و کليه اطالعات دقيق مددجويان در اختيار اين نهاد و کارکنان 

و ) ره( امداد براساس انديشه و تفکر ديني و فقهي حضرت امام خميني کميته. باشد آن مي
المنفعه و غيرانتفاعي تاسيس شده  به فرمان ايشان با هويتي ديني و مردمي، جهادي، عام

تا فرهنگ احسان، ايثار، انفاق و نيکوکاري در جامعه اسالمي را توسعه بخشيده و غيرت و 
) ره (از همين رو کميته امداد امام خميني. مان حفظ کندکرامت انساني را در حمايت از محرو

به عنوان نهادي انقالبي متعلق به عموم نيازمندان جامعه اسالمي بوده و از سوي ديگر 
گردد و در راستاي اين هدف  مرجع مورد اعتماد خيرين و نيک انديشان محسوب مي

وم تدوين ضوابط و مقرراتي لز. آيد محلي براي تمرکز صدقات و اعانات مردم به حساب مي
براي حفظ بي طرفي اين نهاد در مسائل سياسي و اقتصادي جامعه و جلوگيري از 

دار شدن اعتماد به اين نهاد در ديدگاه عموم مردم امري ضروري و داراي اهميت  خدشه
  .شود تلقي مي

انتخابات و حضور و مشارکت در آن از وظايف هر انسان متعهد واليتمدار و 
باشد، اين موضوع به هيچ وجه از سوي مسئولين اين  بي و دوستدار نظام ميانقال

کميته . نهاد پوشيده نيست و در همين راستا تمام تالش خود را انجام خواهند داد
تواند در  امانتدار نظام، مردم و محرومين بوده لذا نمي) ره(امداد امام خميني 

 اين مهم هيأت امناي کميته امداد با در نظر گرفتن. جريانات سياسي وارد گردد
 با تعيين خط مشي و سياست کلي اين ١٧/٤/١٣٩٤ـ ٨/٩٤براساس مصوبه شماره 

نهاد در قبال برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي بر لزوم جلوگيري از 
برداري از نام مقدس کميته امداد توسط نامزدهاي  هرگونه شائبه دخالت و بهره

اند و در راستاي اجرايي شدن اين سياست، رياست کميته  دهانتخاباتي تاکيد نمو
 را ابالغ نموده ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١بخشنامه شماره ) ره(امداد امام خميني 

هاي ويژه درخصوص نحوه عملکرد کارمندان اين نهاد در فرآيند برگزاري  و توصيه
صيانت از جايگاه به منظور «اين بخشنامه ) ٣(براساس بند . دارد انتخابات بيان مي

واالي امدادگري و پرهيز از شائبه گرايشهاي سياسي در فعاليتها و خدمات 
امدادي، همکاري کارکنان رسمي و قراردادي تمام وقت در سطح استان و 
شهرستانها با ستادهاي تبليغاتي کانديداها به هر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطي 

  ».به طور جدي برخورد خواهد شد
  اسخ به دادخواست تقديميپ: ب

درخصوص شکايت مطرح شده از بخشنامه مذکور و صالحيت رياست کميته امداد 
  : امام خميني در تدوين اين بخشنامه بايد بيان نمود که

جزء نهادهاي انقالبي محسوب شده و زير نظر ) ره(کميته امداد امام خميني : اوالً
 اساسنامه کميته امداد که ٣ه استناد ماده ب. شود مستقيم مقام معظم رهبري اداره   مي

مقام معظم رهبري رسيده، اشعار  تأييد  نيز مجدداً به توشيح و١٥/١/١٣٩٤در تاريخ 
دارد کميته امداد داراي شخصيت حقوقي و مقررات مالي و اداري و استخدامي  مي

مستقل است که تحت نظارت عاليه مقام معظم واليت مطلقه فقيه و طبق مقررات 
  .شود اساسنامه امداد اداره مي

هاي کميته  اين اساسنامه بررسي و تصويب سياستها و خط مشي) ١١(براساس ماده 
در . باشد امداد امام به پيشنهاد رئيس اين نهاد از جمله وظايف و اختيارات هيأت امنا مي

مانحن فيه، بخشنامه صادر شده درخصوص نحوه عملکرد کارکنان امداد در فرآيند 
تخابات که تعيين خط مشي و سياست اداري اين نهاد مقدس در قبال انتخابات بوده ان

مقام معظم رهبري رسيده  تأييد براساس صالحيت مذکور در اساسنامه کميته امداد که به
باشد  از سوي ديگر از آنجا که اين نهاد داراي مقررات اداري مستقل مي. است تصويب شده
ين اساسنامه يکي از وظايف رئيس کميته امداد تاييد، صدور هم) ١٤( ماده ١٣براساس بند

مبتني بر اين صالحيت، وظايف . ها و روشهاي اجرايي است و ابالغ دستورالعملها، بخشنامه
کارمندان کميته امداد در قبال انتخابات مجلس شوراي اسالمي مستند به اساسنامه اين 

  .است نهاد تعيين شده
 شکايت درخصوص ممنوعيت کارکنان کميته امداد در محتواي بند مورد: ثانياً

راستاي اهداف و صالحيتهاي تعيين شده براي اين نهاد در فرامين و فرمايشات امام 
، مقام معظم رهبري و اساسنامه کميته امداد امام خميني، پيرامون تمرکز اين )ره(خميني 

دي نيازمندان و محرومان با نهاد بر وظايف ذاتي آن همانند تقويت و رشد ايماني و اعتقا
دار  ارائه خدمات اجتماعي، حمايتي، فرهنگي و معيشتي به آنان و جلوگيري از خدشه

شدن اعتماد عمومي به فعاليتهاي آن نهاد در فراز و نشيبهاي سياسي جامعه بوده و در 
 مقام تبيين اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري به عنوان يکي از تخلفات اداري

  .باشد قانون رسيدگي به تخلفات  اداري مي) ٨( ماده ١مذکور در بند 

در مقام پاسخ به ادعاي شاکي درخصوص مغايرت اين بند از بخشنامه با ماده : ثالثاً
انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از ـ ٥٩ماده «قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ) ٥٩(

نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها براي 
خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان 

ها، ادارات،  در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امانات وزارتخانه
 و سازمانهاي وابسته به ها، شرکتها شرکتهاي دولتي، موسسات وابسته به دولت، شهرداري

کنند و همچنين  استفاده مي) به هر مقدار(آنها و نهادها و موسساتي که از بودجه عمومي 
» شود در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته مي

تي بوده و بايد بيان نمودکه اين ماده صرفاً در مقام بيان موارد ممنوعيت تبليغات انتخابا
کند و درخصوص فعاليت  فعاليت انتخاباتي کارمندان در ساعات اداري را ممنوع اعالم مي

در نتيجه مستند به صالحيت مستقل اداري . اداري در خارج از اوقات اداري ساکت است
تواند براي حراست و پاسداري از اين نهاد مقدس و در  کميته امداد، رياست اين نهاد مي

ي سياستهاي مصوب هيأت امناي اين نهاد، در موضوع سکوت قانونگذار اقدام راستاي اجرا
به وضع بخشنامه الزم االجرا براي کارمندان کميته امداد نمايد و اين امر مغايرتي با ماده 

عالوه بر اين موارد کالم نوراني امام . قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ندارد) ٥٩(
کميته امداد «: دارند حفظ استقالل کميته امداد که بيان ميدرخصوص لزوم ) ره(خميني 

بايد به صورت مستقل عمل کند تا بتواند به دور از تشريفات اداري به مردم مستضعف 
مستندي براي لزوم تدوين ضوابطي به منظور جلوگيري از » .خدمات بيشتري ارائه دهد

مقدس در نظام جمهوري اسالمي اعمال سياسي جانبدارانه به وسيله کارمندان اين نهاد 
الذکر مغاير با  با توجه به مراتب بيان شده، ابطال بخشنامه فوق. آيد ايران به حساب مي

قوانين و مقررات و بر خالف صالح و صرفه اين نهاد مقدس بوده لذا رد دادخواست 
  ».مشاراليه مورد استدعاست

 حضور رئيس و معاونين  با٩/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، فعاليت ٥٩با توجه به اينکه در ماده 
 بخشنامه شماره ٣است، بند  مندان در ساعت اداري ممنوع اعالم شدهتبليغي کار
 رئيس کميته امداد امام خميني مبني بر هرگونه همکاري با ١٦/٤/١٣٩٤ـ ٧٦٥١٨١/١

 ماده ١ قانون مذکور بوده و مستند به بند ٥٩ستادهاي تبليغاتي کانديداها مغاير ماده 
 ١٣٩٢يوان عدالت اداري مصوب سال دادرسي د  قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢

  .شود ابطال مي
   مرتضي علي اشراقي ـمعاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ٢٧/٨/١٣٩٦                                                                      ٩٥/١٣٤٦/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  المي ايرانمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اس
  با سالم

 مورخ ٧٤٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع٩/٨/١٣٩٦

نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب   آئين٥ بند١ تبصرهابطال«
آور مصوب سال  اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي».١٣٦٨
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٥/١٣٤٦:  كالسه پرونده     ٧٤٥: شماره دادنامه        ٩/٨/١٣٩٦: دادنامه تاريخ

  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي
  دي صابرآقاي احسان سعي :شاكي

 ـ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤ مصوبه شماره ٥تبصره بند  ابطال :موضوع شكايت و خواسته
  وزيران  هيأت٣٠/٥/١٣٦٨

 مصوبه شماره ٥ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره بند :کار گردش
 وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  هيأت٣٠/٥/١٣٦٨ـ  ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤

  :است که اعالم کرده
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 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان ٣تبصره : رساند با تقديم احترام به استحضار مي«
آور  انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان

آور که وظايف مربوط  شاغلين مشاغل سخت و زيان«:  مقرر داشته است١/٩/١٣٦٧مصوب 
توانند با داشتن حداقل  گردد، مي نان باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي ميبه شغل آ

 سال ارفاق بازنشسته ٥بيست سال خدمت براساس درخواست کتبي خود با حداکثر 
شروط مد نظر قانونگذار، براي استفاده از امتياز بازنشستگي پيش از موعد و » .شوند

ت و قانونگذار با اين که در مقام بيان بوده، سنوات ارفاقي کامالً در اين ماده روشن اس
 به کل خدمت در اين ماده آور زيانمحدوديتي براي نسبت اشتغال در مشاغل سخت و 

نامه اجرايي قانون نحوه   آيين٥اين در حالي است که در تبصره بند . است بيان نکرده
 شاغلين مشاغل بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و

وزيران و در جهت تحديد   هيأت٣٠/٥/١٣٦٨ـ ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤ به شماره آور زيانسخت و 
به شرايط درخواست » انجام دو سوم خدمت در مشاغل ياد شده«حقوق مستخدمين، قيد 

 افزوده گرديده که خارج از حدود اختيارات آور زيانبراي بازنشستگي شاغلين سخت و 
 در صورتي آور زيانمتصديان مشاغل سخت و «: دارد بصره اشعار مياين ت. مجريه است قوه

 سال خدمت تمام بوده و دو سوم خدمت خود را در مشاغل سخت و ٢٠که حداقل داراي 
با » .توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند  موضوع اين ماده خدمت نموده باشند ميآور زيان

 سال سابقه خدمت، داراي ٢٩ا وضعيت جاري موجود به عنوان نمونه مستخدمي که ب
تواند از  باشد نمي  سال مي١٩ به مدت آور زيانسوابق خدمتي اشتغال در مشاغل سخت و 

استفاده نمايند چرا که شرط دو سوم را احراز ننموده است و در  امتياز قانون ياد شده
لقي  خدمت نکرده، يکسان تآور زيانگاه در سنوات سخت و  مقايسه با مستخدمي که هيچ

شده و از هيچ امتيازي برخوردار نخواهد بود با عنايت به اينکه مستخدمين دولت براي 
اشتغال در انواع مشاغل و تغيير آن تابع تصميمات سازمان خود هستند، افزودن 
محدوديت ياد شده موجب تضييع حقوق بسياري از مستخدمين دولت در طي سالهاي 

 آور زيانانه که ميزان اشتغال در مشاغل سخت و اجراي قانون گرديده است و با اين به
کمتر از دو سوم کل خدمت فرد است مستخدمين را از کل امتياز سنوات ارفاقي سخت و 

نامه ياد شده   آيين٥با تقديم احترام مجدد ابطال تبصره بند .  محروم کرده اندآور زيان
ون اصالح قانون نحوه بازنشستگي نامه اجرايي قان الزم به ذکر است مفاد آيين. مورد تقاضاست

جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و 
 تلقي ١٣٦٨نامه سال  نامه قانون اصالح بوده و ناسخ آيين  آيين١٠/٢/١٣٨٥آور مصوب  زيان
قانون اصالح  براي مشمولين ١٣٨٥نامه سال  نکته قابل توجه اينکه در آيين. گردد نمي

آور حذف  شرط دو سوم خدمت در مشاغل سخت و زيان) کارگران مشمول قانون کار(
کماکان براي ساير ) آور انجام دو سوم خدمت در مشاغل سخت و زيان(است لکن اين الزام  شده

   ».است مستخدمين دولت در دستگاههاي اجرايي به قوت خود باقي
وزيران به قرار   هيأت٣٠/٥/١٣٦٨ـ ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤ مصوبه شماره ٥متن تبصره بند 

  :زير است
 و درجات مربوط به پست سازمان که عمدتاً در آور زيان ـ مشاغل سخت و ٥«

شرايط محيطي نامساعد از قبيل وجود گازهاي شيميايي، کار با مواد راديواکتيو و پرتوهاي 
 و جسمي و غيره انجام زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولين ذهني مضره، محيط عفونت

هاي جسمي و روحي شديد گردد، بنا  شود و وظايف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتي
شوراي امور اداري و  تأييد به پيشنهاد هر يک از دستگاههاي مشمول اين قانون و

  .وزيران خواهد رسيد استخدامي کشور به تصويب هيأت
 سال ٢٠ورتي که حداقل داراي  در صآور زيان متصديان مشاغل سخت و :١تبصره

 موضوع اين ماده خدمت آور زيانخدمت تمام بوده و خدمت خود را در مشاغل سخت و 
   ».توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند نموده باشند مي

 )رئيس جمهور(در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت 
  :است که ، توضيح داده١١/٣/١٣٩٦ـ ٢١٠٠٦/٣٢٥٤٢به موجب اليحه شماره 

  جناب آقاي دربين«
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مديرکل محترم هيأت

  :با سالم و احترام
، موضوع )٩٥/١٣٤٦کالسه  (٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٠٠٨٧٩بازگشت به ابالغيه شماره 

 ٥د بن١ابطال تبصره «: ارسال نسخه دوم درخواست آقاي احسان سعيدي صابر، به خواسته
نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ  آيين

تصويب نامه شماره (آور   و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانتحميلي
، به پيوست ضمن ايفاد تصويب »)وزيران  هيأت٣٠/٥/١٣٦٨هـ ـ ٦٥٢ت/٤٥٦٦٤

  سازمان اداري٢٣/٢/١٣٩٦ـ ١١٦٦٨٤٢ و شماره ٢٥/٢/١٣٩٦  ـ١١٧١٤٠٨نظريات شماره 
  :دارد و استخدامي کشور اعالم مي

  :ماده واحده قانون مزبور، مقرر گرديده است) ٤(و ) ٣(هاي  ـ برابر تبصره١
 که وظايف مربوط به شغل آنان باعث آور زيان شاغلين مشاغل سخت و ـ٣تبصره«

اقل بيست سال سابقه توانند با داشتن حد گردد، مي بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي مي
  .خدمت براساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند

 ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و ٣نامه اجرايي ماده فوق ظرف   آيينـ٤تبصره
وزيران  استخدامي با همکاري بنياد شهيد و سازمان بهزيستي تهيه و به تصويب هيأت

  .»خواهد رسيد
 سال سابقه خدمت و نيز اشتغال در ٢٠توجه به قانون مذکور و اينکه داشتن ـ با ٢

 از شرايط الزم جهت تقاضاي بازنشستگي موضوع اين قانون بوده آور زيانمشاغل سخت و 
وزيران  نامه اجرايي مربوطه نيز بر عهده دولت قرار گرفته است لذا هيأت و تصويب آيين

 آن، ضمن حفظ شرط قانوني ٥بند ) ١(ده و در تبصره اقدام به تصويب مقرره مربوطه نمو
 سال سابقه خدمت، در رابطه با مدت زمان الزم جهت اشتغال ٢٠مربوط به داشتن حداقل 
آور در صورتي  متصديان مشاغل سخت و زيان«: دارد آور، مقرر مي در مشاغل سخت و زيان

 را در مشاغل سخت و  سال خدمت تمام بوده و دو سوم خدمت خود٢٠که حداقل داراي 
  ».توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند آور موضوع اين ماده خدمت نموده باشند مي زيان

 مقرره مورد نظر شاکي، ٥بند ) ١(در خاتمه با توجه به موارد معنون و اينکه تبصره 
وزيران به تصويب رسيده است، صدور  کامالً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني هيأت

                ». شايسته مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاستتصميم
 با حضور رئيس و معاونين ٩/٨/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 
  .است بادرت کردهصدور رأي مر به بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زي

  
  عمومي رأي هيأت

 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران ٣مقنن در تبصره 
 ١٣٦٧ مصوب سال آور زيانو جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و 

ث  که وظايف مربوط به شغل آنان باعآور زياناست که شاغلين مشاغل سخت و  مقرر کرده
توانند با داشتن حداقل بيست سال سابقه  گردد مي هاي جسمي و روحي مي بروز ناراحتي

از اين . خدمت براساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند
شود که اشخاص موضوع اين تبصره بايد بيست سال  حکم قانوني اين مطلب مستفاد مي

نامه   آيين٥ بند ١ل داشته باشند و چون در تبصره  اشتغاآور زياندر مشاغل سخت و 
 سال سابقه خدمت تمام ٢٠است که اگر کسي حداقل  الذکر شرط شده اجرايي قانون فوق

تواند تقاضاي بازنشستگي کنند و   بوده ميآور زيانبود و دو سوم آن در مشاغل سخت و 
 ٢٠ت و اشخاص بايد عين اين امر هر چند از باب مساعدت بوده ولي چون مغاير قانون اس

 اشتغال داشته باشند و نه دو سوم آن را، آور زيانسال خدمت را در مشاغل سخت و 
نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب   آيين٥ بند ١بنابراين حکم تبصره 

 از ١٣٦٨آور مصوب سال  اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين و شاغلين مشاغل سخت و زيان
دادرسي ديوان   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ث مذکور مستند به بند حي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  مرتضي علي اشراقيـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري 

  
  ١١/٩/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤١١٤ت/١١٢١٣٨رهشما

) ٣٦٨(در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني نامه  ويبتص
رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصالح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل 

  يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات
  صنعت، معدن و تجارت وزارت 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي
  وزارت جهاد كشاورزي

 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ١٧/٨/١٣٩٦ر جلسه وزيران دهيأت 
  : استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كردو به

رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد ) ٣٦٨(مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني 
رات صادرات و و اصالح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقر

ت، ـر هيأت دولت اسـدشده به مهر دفتـ كه تأيي١داول پيوستـرح جـواردات به ش
  .شود تعيين مي

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رجوع شود(www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ـ ١
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