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

۲۰۰

  قانون تشكيالت ١٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده  ٢/٧٢٤رأي شماره 
  ٢/٨/١٣٩٦ـ  ٧٢٤نسبت به رأي شماره  ١٣٩٢و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن
  ٢  ديوان عدالت اداري  ٨/١٢/١٣٩٦

  نامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تصويب ١٢٣١رأي شماره 
  نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و عدم ابطال تصويب ٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٣٥٨٦٨شماره 

  هيأت وزيران ٩/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦شماره 
  ٢  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  ٨/١٢/١٣٩٦

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعارض در آراء صادر شده در خصوص ١٢٣٢رأي شماره 
  استفاده از وجوه مربوط به مرخصي ذخيره شده

  ٥  شعب دادگاه ديوان عدالت اداري  ٨/١٢/١٣٩٦

 ١٧/١/١٣٩٤ـ  ٢٧١٣/٢١يأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ه ١٢٣٣رأي شماره 
 مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت مذكور مبني بر برقراري

 هاي غير متعارف در احكام ذيحسابان و معاونين ذيحساب العاده سختي كار و كار در محيط فوق
  ازمان بهزيستي كشورس

  ٦  ديوان عدالت اداري  ٨/١٢/١٣٩٦

  ٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت دوم تبصره  ١٢٣٤رأي شماره 
  نامه اجرايي آئين ٣٣نامه ماده  نفره موضوع شيوه ٤يكصد و بيست و سومين مصوبات هيأت 

  ٣١/١/١٣٩٥خ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان گيالن مور
  ٧  سازمان نظام مهندسي  ٨/١٢/١٣٩٦

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعارض آراء ديوان عدالت اداري ١٢٣٥ـ ١٢٣٦هاي  رأي شماره
  در خصوص شرط برخورداري كارمندان دولت داراي مدرك ليسانس از مزاياي يك مقطع تحصيلي باالتر

  ٨  ديوان عدالت اداري  ٨/١٢/١٣٩٦

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي ١٢٣٧ي شماره رأ
 ١٣٩٤، ١٣٨٢، ١٣٩٠شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و كسر پاركينگ مربوط به سالهاي 
  شهرداري برازجان مصوب شوراي اسالمي شهر برازجان

  ٩  شوراي اسالمي شهر برازجان  ٨/١٢/١٣٩٦

 هاي شوراي اسالمي شهر كالله هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه ١٢٣٨رأي شماره 
  ١٣٩٣الي  ١٣٨٨مبني بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهاي 

  ١١  شركت نيروي برق گلستان  ٨/١٢/١٣٩٦

  هاي آن هو تبصر ٣٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف  ١٢٣٩رأي شماره 
  مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد ١٣٩٣سال  ٢٨و رديف  ١٣٩٢الي  ١٣٨٩از سالهاي 

  درصد مبلغ انتشار آگهي تبليغاتي ٢مبني بر وضع 
  ١٤  شوراي اسالمي شهر يزد  ٨/١٢/١٣٩٦

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد ١٢٤٠رأي شماره 
  ١٣٩٣الي  ١٣٨٨وضع عوارض ساليانه براي بانكها در سالهاي در خصوص 

  ١٦  شوراي اسالمي شهر يزد  ٨/١٢/١٣٩٦

 ) تعرفه عوارض و بهاي٨ـ  ٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند ( ١٢٤١رأي شماره 
  بام شوراي اسالمي شهر اشكذر در خصوص تابلوهاي منصوبه در پشت ١٣٩٥خدمات سال 

  ١٩  اشكذرشوراي اسالمي شهر   ٨/١٢/١٣٩٦

  ٢٠ـ  ٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند  ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤هاي  رأي شماره
  مصوب شوراي اسالمي شهر يزد در وضع عوارض ١٣٩٥تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

  براي تابلوهاي معرف در اندازه استاندارد يا بيش از آن
  ٢١  شوراي اسالمي شهر يزد  ٨/١٢/١٣٩٦

  

 ١٣٩٧ماه  ارديبهشت ميست و هفتـبشنبه پنج
 

  ٢١٣١٥ شماره چهارمسال هفتاد و 
  

)١٠٤٤( 
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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

 ١/٣/١٣٨٦مصوبه مورخ  ٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند  ٥٠٤رأي شماره 
  ٢٤  شوراي شهرسازي و معماري استان قم  ٣١/٥/١٣٩٦  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمتي از مجوزهاي استخدامي ١٢٦٥رأي شماره 
  معاونت علمي و فناوري ١/١٢/١٣٩١/دمـ  ٦٢٥٣/١١٠و  ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٤٠٩٩٤/٩١/٢٢٠به شماره 

  وران كشوررياست جمهوري و صندوق حمايت از پژوهشگران و فنا
  ٢٦  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري  ١٥/١٢/١٣٩٦

ـ  ٤٦٨٨٨ بخشنامه شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ١٢٦٧رأي شماره 
ي كشور مدير كل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداريها و دهياريها ٢٨/١٠/١٣٩٣

  هاي مسافربري در سازمان مديريت حمل و نقل مسافر نهبه لحاظ تكليف به ادغام پايا
  هاي مسافربري سازمان پايانه  ١٥/١٢/١٣٩٦

  شهرداريهاي كشور
٢٧  

  ابالغي  t ٢١٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تعرفه كد شماره  ١٢٦٨رأي شماره 
  ٢٩  شهر شاهينشهر شوراي اسالمي   ١٥/١٢/١٣٩٦  صوص سطح شهرشهر در خ شاهينشهر شوراي اسالمي  ١٣/١١/١٣٩٠/شـ  ٣١٣٩به شماره 

از دفترچه عوارض محلي  ٢ـ٢٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند  ١٢٦٩رأي شماره 
  ) كميته فني شهرداري تاكستان مصوب شوراي اسالمي٨و بند ( ١٣٩٤شهرداري تاكستان در سال 

  تفكيك و كسري نصاب تفكيكيشهر تاكستان مبني بر وضع عوارض 
  ٣١  شهرداري تاكستان  ١٥/١٢/١٣٩٦

  
  

  
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                          ٩٥/٤٧٨شماره 
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ٢/٧٢٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشكيالت و آئين ١٣اعمال ماده«
هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال  ٢/٨/١٣٩٦ـ ٧٢٤نسبت به رأي شماره  ١٣٩٢

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

  
  ٩٥/٤٧٨کالسه پرونده:      ٢/٧٢٤شماره دادنامه:       ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  ه شهرياريخانم خديج شاكي:

دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ١٣اعمال ماده  موضوع شکايت و خواسته:
هيأت عمومي و  ٢/٨/١٣٩٦ـ  ٧٢٤نسبت به رأي شماره  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن
ـ  ٧٢٤ماره ـ با شکايت خانم خديجه شهرياري و به موجب دادنامه ش١ کار: گردش

  ابطال شده است. ١٣٩٤قانون بودجه سال  ١٥نامه اجرايي بند الف تبصره  آيين ٣ماده  ٢/٨/١٣٩٦
نامه اجرايي  آيين ٣اي ابطال ماده  ـ متعاقباً خانم خديجه شهرياري به موجب اليحه٢

قانون  ١٣را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده  ١٣٩٤قانون بودجه سال  ١٥بند الف تبصره 
  کند. دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست مي تشکيالت و آيين

نامه اداره جلسات هيأت عمومي و  آيين ٣٥ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده ٣
هيأتهاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري، ارجاع 

بر موافقت با ابطال مصوبه  شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني مي
  گيرد. از تاريخ تصويب در دستور کار جلسه هيأت عمومي قرار مي

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  ه شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.بررسي با اکثريت آراء ب
  

  رأي هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٢/٨/١٣٩٦ـ  ٧٢٤نظر به اينکه در رأي شماره 

کل کشور ابطال شده  ١٣٩٤قانون بودجه سال  ١٥نامه اجرايي بند الف تبصره  آيين ٣بند 

وان عدالت اداري مصوب سال دادرسي دي قانون تشکيالت و آيين ١٣است، در اجراي ماده 
نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي  آيين ٣٥و فراز دوم ماده  ١٣٩٢
منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، رأي به تسري ابطال مصوبه باطل شده از  و به

  شود. تاريخ تصويب مصوبه مذکور صادر و اعالم مي
  حمدکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ م رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٩٨٤شماره هـ/

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

مورخ  ١٢٣١داري به شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت ا يك نسخه از رأي هيأت
  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و  ٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٣٥٨٦٨نامه شماره   ابطال تصويب«
جهت » وزيران هيأت ٩/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦نامه شماره  عدم ابطال تصويب

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

  
  ٩٥/٩٨٤کالسه پرونده:       ١٢٣١شماره دادنامه:       ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه:

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شاكي:

 ٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٣٥٨٦٨هاي شماره  نامه ابطال تصويب موضوع شکايت و خواسته:
  وزيران هيأت ٩/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شماره 

 ـ ١٥١٠٧٠/٩٥سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به موجب شکايتنامه شماره  کار: گردش
  اعالم کرده است که: ٢/٧/١٣٩٥

  حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي بهرامي (دامت توفيقاته)«
  است محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداريري

  با سالم و احترام
مقاومتي  ستاد فرماندهي اقتصاد ١٣٩٥/ ٣/ ٢٩ـ   ٣٥٨٦٨نامه شماره  در خصوص تصويب

  رياست جمهوري با موضوع: 
الف: تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصالح ساختار اجرايي آن و اصالح نظام 

  رسيدگي قضايي
 گذاري (توسط وزارت رهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و سرمايهب: تدوين ساز و کا

وزيران  هيأت ١٢/١٣٩٤/ ٩ـ   ٥٢٤٧٩/ت ١٦١٧٥٦نامه شماره  دادگستري) و همچنين تصويب
هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري با  در رابطه با موضوع اجازه اجراي برنامه

کارشناسان دستگاههاي اجرائي، کاربران و ذي  همکاري سازمان جهاني مالکيت معنوي براي
وزيران و رياست جمهوري  نفعان (توسط وزارت دادگستري) که خارج از اختيارات قانوني هيأت

و برخالف قوانين و مقررات متناظر بر وظايف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از جمله ماده 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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و همچنين خالف  ١٣٨٦ري مصوب صنعتي و عالئم تجا هاي قانون ثبت اختراعات، طرح ٥٢
  باشد: قانون اساسي به تصويب رسيده، بنا به داليل ذيل مغاير با قانون مي ١٦٠و  ١٥٦اصول 
 هاي صنعتي اعم از اختراع، ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور وظيفه ثبت مالکيت١
اخير  هاي صنعتي، عالئم تجاري و نشان جغرافيايي را بر عهده دارد. طي سالهاي طرح

هاي نوين ارائه خدمات،  هاي الزم با بهره گيري از شيوه عالوه بر فراهم نمودن زيرساخت
هاي صنعتي از مرحله تسليم اظهارنامه تا ثبت نهائي آن و همچنين  امکان ثبت مالکيت

 ٥٢و آنالين فراهم گرديده است در اجراي ماده  fillingـ  Eتغييرات بعدي به صورت 
مبني بر تصدي  ١٣٨٦هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  ات، طرحقانون ثبت اختراع

هاي  کنوانسيوننمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و 
المللي نيز عالوه بر عضويت در کنوانسيون پاريس براي  ربط سازمان در عرصه تعامالت بين ذي

ؤسس سازمان جهاني مالکيت معنوي حمايت از مالکيت صنعتي، عضويت در کنوانسيون م
)WIPOالمللي توانسته است امکان ثبت و حمايت  ) با عضويت در معاهدات مؤثر ثبت بين

معاهداتي نظير معاهده و پروتکل مادريد  هاي مربوط را از طريق اجراي المللي مالکيت بين
رافيائي) و المللي نشان جغ المللي عالئم تجاري)، معاهده ليسبون (ثبت بين (ثبت بين

) ميسر سازد. در رابطه با رشد و ارتقاء PCTالمللي ثبت اختراع ( معاهده همکاري بين
و حمايت از مالکيت صنعتي نيز هاي عمومي و خصوصي در زمينه اهميت ثبت  آگاهي

هاي  المللي حسب مورد برگزاري کارگاه هاي داخلي و بين توانسته است با استفاده از ظرفيت
نظير پروژه ثبت و حمايت از فرش ايران و  WIPO هاي مشترک با م پروژهآموزشي و انجا
نوآوري در مراجع علمي و پژوهشي دفاتر انتقال فناوري و حمايت از  تأسيسپروژه دو ساله 

المللي را دنبال و کارنامه درخشاني را در قلمرو  ) و ديگر مراجع داخلي و بينTISCکشور (
صنعتي و ارتقاء مالکيت معنوي در کشور رقم زند بنحوي که توسعه ثبت و حمايت از مالکيت 

المللي داراي موقعيت ممتاز و قابل  در حوزه عملکردي تصدي مالکيت صنعتي از منظر بين
المللي گردد. در اين رابطه در مقايسه تطبيقي به عمل آمده درخصوص  توجهي در سطح بين

جهاني مالکيت معنوي به نقل از مجله  عملکرد ادارات مالکيت صنعتي کشورهاي عضو سازمان
World Intellectual Property Indicator   کشورمان ٢٠١٥و   ٢٠١٤(سالهاي (

به ترتيب به عنوان دومين اداره برتر دنيا با دارا بودن سريعترين نرخ رشد آمار در فايل 
داره اختراع %)، در حوزه ثبت اختراعات جزو پنج ا٢٨/ ٨اظهارنامه طرح صنعتي با ميزان (

برتر دنيا در ارتباط با سريعترين نرخ رشد آمار در فايل اظهارنامه ثبت اختراعات با درصد 
دار سريعترين نرخ رشد فايل اظهارنامه ثبت اختراعات داخلي د%) و رکور٥/ ٣رشد (

  معرفي گرديده است.
وان قانون اساسي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به عن ١٥٦ـ مستفاد از اصل ٢

قضائيه موظف به حفظ و تثبيت مالکيت اشخاص (مالکيت حقوق  يکي از ارکان اصلي قوه
دار بوده است که در زمينه  باشد و اين امر خطير را از ديرباز عهده مادي و معنوي) مي

ساله      ٩٠اي حدوداً  حقوق مالکيت معنوي اين حمايت و تشريفات ثبتي داراي سابقه
ه صورت منسجم و متمرکز وظيفه ثبت مالکيت صنعتي را فارغ از باشد اين سازمان ب مي

 هرگونه مناسبات و جريانات سياسي، اقتصادي و... در کمال بي طرفي و امانت داري به عهده
هاي مالکيت معنوي و تمرکز ثبت  دارد. فلذا با عنايت به سابقه طوالني در زمينه  حمايت

جبات عدم تحقق اهداف سازمان ثبت در وظايف هاي سازمانهاي ديگر مو ها دخالت مالکيت
  گردد. محوله خويش مي

قانون اساسي وظايف وزارت دادگستري را محدود به تنظيم روابط  ١٦٠ـ اصل ٣
باشند و در صورت  قضاييه مي داند و مستقل از قوه قواي مقننه، مجريه و قضاييه ميبين 
 محدود به اختياراتي که در اين اصل قضائيه و آن هم تفويض اختيار از سوي رياست قوهعدم 

 دار وظيفه ديگري گردد و از اين جهت در تواند عهده آمده است وزير دادگستري نمي
 وظيفه دادگستري را برقراري ١٣٩٥/ ٩/ ١١ـ  ٢٣١نظريه مشورتي شوراي نگهبان به شماره 

ليت اين وظيفه و دار مسئو قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه دانسته و عهده رابطه بين قوه
 مالي، باشد و در امور تشکيالتي دادگستري مانند اداره امور وزيران مي وظائف مشترک با هيأت

 کارگزيني، خدمات و پزشکي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي
ر نظريه قضائيه) است و همچنين د قضائي (با توجه به اصالحات قانون اساسي رياست قوه

وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي که در اصل  ١٣٦٢/ ٤/ ١٦ـ  ٩٠٧٥مشورتي شماره 
 هاي باشد و علي هذا در رابطه با مسئوليت قانون اساسي براي او مقرر شده مسئول مي ١٦٠
به مفاد و نظريه فوق  قضاييه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ... فلذا با توجه قوه
الذکر  قضاييه گردد و مصوبه فوق دار امور مربوط به قوه تواند عهده ي نميت دادگسترروزا

دار اموري نموده است که  دار نموده و وزارت دادگستري را عهده اصل استقالل قوا را خدشه
  باشد. قضاييه) ميمان ثبت اسناد و امالک کشور (قوه در حيطه وظايف ساز مستقالً

 تأکيدمقام معظم رهبري رسيده است نيز  تأييدبه  ـ در برنامه ششم توسعه قضايي که٤
تثبيت  ها اعم از مادي و معنوي دارد که با توجه به اينکه نظام بر تمرکز نظام ثبت مالکيت

مالکيت معنوي چيزي جز مجموعه قواعد شکلي و ماهوي در فرايند ثبت و حمايت از حق 
باشد لکن اين  و امالک کشور مي باشد اين مقوله از وظايف سازمان ثبت اسناد مالکيت نمي

 مصوبات موجبات پراکندگي و نابساماني اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اهم واجبات است
  هاي برنامه ششم توسعه دارد. نمايد و همچنين مغايرت با احکام و ساسيت را فراهم مي

ن حقوقي المللي نيز سازمان جهاني مالکيت معنوي به عنوان سازما ـ از بعد بين  ٥
دار موضوعات مربوط به حمايت از حقوق مالکيت معنوي در عرصه  تکنيکي عهده

المللي است و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نيز به عنوان سازماني حقوقي قضايي  بين
که به طور تخصصي وظايف ثبت و حمايت از مالکيت معنوي و نمايندگي ايران را در 

باشد و هرگونه تداخل و تزاحم در وظايف اين سازمان  دار مي المللي عهده عرصه بين
  آورد.  موجبات اختالل در نظام حمايت از مالکيت معنوي را فراهم مي

هاي عمومي و  آکادمي وايپو در ايران در ارتقاء آگاهي تأسيساهميت  به ـ با توجه  ٦
راي هاي مرتبط با ثبت و اج خصوصي و ضرورت آموزش مستمر دست اندرکاران حوزه

هاي صنعتي رياست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در سالهاي اخير حسب مورد  مالکيت
و مالقات با آقاي دکتر  WIPOهاي مجمع عمومي ساليانه  در مکاتبات، موضع گيري

فرانسيس گري مدير کل سازمان جهاني مالکيت معنوي اين موضوع مهم و همچنين 
) در ايران را بطور جدي مورد مطالبه قرار external officeدفتر خارجي وايپو ( تأسيس

) در رابطه ٢٠١٢اند که خوشبختانه در راستاي تصميم کلي مجمع عمومي وايپو (سال  داده
يافته بر مبناي اعالم  با اجراي پروژه آکادمي وايپو در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه

اين خصوص مراتب آمادگي اين  در WIPOنياز کشورها و به دنبال آن اعالم آمادگي 
نوامبر  ٢٨وايپو آکادمي با همکاري دانشگاه علوم قضايي طي نامه  تأسيسسازمان براي 

به عنوان آقاي دکتر فرانسيس گري، دبير کل سازمان جهاني مالکيت معنوي  ٢٠١٥
نيز به محضر مبارک رياست معزز  ١٣٩٤/ ٩/ ١٠ـ  ٩٤/ ١٥٥٤٤٨منعکس و طي نامه شماره 

هاي به عمل آمده از سوي مرکز مالکيت  قضائيه گزارش گرديده. متأسفانه در اثناء پيگيري قوه
قانون ثبت اختراعات،  ٥٢معنوي سازمان ثبت، وزارت دادگستري بر خالف صراحت ماده 

دار تصدي مالکيت صنعتي و  هاي صنعتي و عالئم تجاري که سازمان ثبت را عهده طرح
هاي ذيربط  ن در سازمان جهاني مالکيت معنوي و کنوانسيوننماينده جمهوري اسالمي ايرا

وزيران  هيأت ١٢/١٣٩٤/ ٩ـ  ٥٢٤٧٩/ /ت ١٦١٧٥٦دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره 
 هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري (معنوي) ت اجراي برنامهمأموريبر اعطاي مبني 

الع اين سازمان اقدام به مکاتبه با وايپو با همکاري سازمان جهاني مالکيت معنوي بدون اط
قضائيه و سازمان ثبت اسناد  نموده است. متأسفانه اين مصوبه که مربوط به وظايف خاص قوه

 ٥٢قضائيه و بر خالف نص صريح ماده  و امالک کشور بوده بدون هماهنگي با  مسئولين قوه
ون اطالع مرجع ملي موجب قانون مذکور تصويب و مکاتبات وزارت دادگستري با وايپو بد

تداخل در وظايف اين سازمان و لطمه به اجراي صحيح اين پروژه از طريق اين سازمان 
اي حقوق  آکادمي وايپو آموزش حرفه تأسيسگرديده است. آنچه مسلم است هدف از 

مالکيت معنوي براي قضات، کارشناسان ثبت، وکالي دادگستري، پليس، گمرک و ديگر 
  هاي گذشته توسط اين سازمان اجراء شده است.  باشد که طي سال اجرا مي کارانردست اند

رساند در قريب به اتفاق کشورها، مراجع ملي ثبت مالکيت صنعتي  به  استحضار مي
آکادمي  تأسيسو يا از طريق ايجاد نهادي البته تحت نظارت مرجع ملي اقدام به  رأساً

نيز مؤيد همين امر است بر همين  WIPOد در المللي موجو نمايند و اسناد بين وايپو مي
اعم از  IPاساس و به لحاظ وظيفه قانوني و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجراي 

اين نهاد را با  تأسيس(قضات، کارشناسان، وکالي دادگستري و ...) سازمان ثبت تقاضاي 
ن در اجراي وظيفه ارتقاء همکاري دانشگاه علوم قضائي نموده است مضافاً اينکه اين سازما

المللي مالکيت معنوي در  هاي عمومي و خصوصي نيز به عنوان کانون ملي و بين آگاهي
هاي آموزشي شناخته شده و  کشور، و به عنوان دستگاه  منحصربه فرد در برگزاري کارگاه

هاي علمي و عملي کارنامه درخشان در اين حوزه عملکردي ارائه  ضمن دارا بودن ظرفيت
وايپو آکادمي  تأسيسنموده است. در اين رابطه با توجه به اختيارات اين سازمان موضوع 

هاي اخير مجمع  در ايران در جلسات سال WIPOتوسط اين سازمان به عنوان نماينده 
از آنجايي که متعاقب تصويب  ٢٠١٥نوامبر  ٣٠عمومي دنبال و طي نامه پيوست مورخ 

باشد طي رونوشت همان نامه  مي ٥٢تعارض با ابالغيه ماده وزيران اين مصوبه که در  هيأت
به سفير جمهوري اسالمي ايران در ژنو به سازمان جهاني مالکيت معنوي ابالغ گرديده و 

هاي صنعتي و عالئم  قانون ثبت اختراعات، طرح ٥٢اين ابالغيه عالوه بر نقض صريح ماده 
وارد خواهد نمود، لذا وزارت دادگستري  المللي کشور تجاري لطمه به اعتبار و حيثيت بين
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الذکر اصل استقالل قوا را  قضاييه گردد و مصوبات فوق دار امور مربوط به قوه تواند عهده نمي
دار اموري نموده است که مستقالً در حيطه  دار نموده و وزارت دادگستري را عهده خدشه

ان ثبت اسناد و امالک را با باشد و اين امر سازم وظايف سازمان ثبت اسناد و امالک مي
  نمايد. مشکالت عديده مواجه مي

دارسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين  ٨٠و ١٣و  ١٢بنا به مراتب: در اجراي مواد 
و به دليل مغايرت مصوبات مذکور با قانون اساسي، قانون ثبت  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب 
هاي برنامه ششم  سياست ،١٣٨٦هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  اختراعات، طرح

استدعاست.  هاي کلي نظام، ابطال مصوبات ياد شده از زمان صدور مورد توسعه قضايي و سياست
گردد  آقاي مجيد بابائي جهت تحويل و ثبت درخواست به حضور معرفي مي ضمناً

  »خواهشمند است دستور فرمائيد همکاري الزم ر ا با نامبرده به عمل آورند.
  هاي مورد اعتراض به قرار زير است: هنام متن تصويب
  :٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٣٥٨٦٨نامه شماره  الف: تصويب

  نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب«
  وزارت دادگستري

(هجدهمين جلسه)  ١٦/١/١٣٩٥در جلسه مورخ » ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي«
وزيران در راستاي  يأته ٣١/٦/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٤٤٢/ت٨٥٠٠١به استناد مفاد مصوبه شماره 

 له به عنوان که توسط معظم ١٣٩٥اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 
نامگذاري شده است. پس از بحث و بررسي در » اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل«سال 

هاي ملي، اقتصاد مقاومتي براي اجرا در  هاي برنامه هاي پيشنهادي کارگروه خصوص پروژه
  تصويب نمود: ١٣٩٥ال س

دار  اولويت هاي مسئول اجراي پروژه» دستگاه مجري«الف) وزارت دادگستري به عنوان 
  گردد: تعيين مي ١٣٩٥به شرح ذيل براي اجرا در سال 

  
 عنوان برنامه ملي عنوان پروژه رديف

١ 
تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصالح ساختار اجرايي 

 ضاييآن و اصالح نظام رسيدگي ق
 سازي اقتصاد سازي و سالم شفاف

٢ 
تدوين ساز و کارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و 

 گذاري سرمايه
 سازي اقتصاد سازي و سالم شفاف

در  هاي مندرج براي عملياتي نمودن پروژه» دستگاه مجري«ب) اجراي موارد زير توسط 
  بند (الف) ضروري است:

با » دستگاه مجري«بايست توسط  مي ١٣٩٥در سال هاي مصوب براي اجرا  ـ پروژه١
شوند.  اجرا و تکميل» نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي«اولويت و در چارچوب 

  بديهي است کليه مسئوليتها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجري خواهد بود.
و روز براي تسريع در اجراي با قيد فوريت حداکثر ظرف مدت د» دستگاه مجري«ـ ٢

هر يک از آنها نسبت به صدور حکم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري 
  اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.

موظف است » دستگاه مجري«ـ مجري منصوب از سوي وزير و يا باالترين مقام ٣
ها در چارچوب منشور  يک از پروژه ظرف مدت يک هفته پس از ابالغ اين مصوبه براي هر

تهيه » برنامه عملياتي«، »نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي«پروژه مندرج در 
  رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد. تأييدو پس از 
دستگاه «هاي مصوب بر عهده  منابع مالي الزم براي اجراي هر يک از پروژه تأمينـ ٤
بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه  باشد و مجري مي مي» يمجر

مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق  تأمينمجري، کليه اقدامات الزم را براي 
  بندي مصوب اجرا شود. زمان

موظف است هر دو هفته يک بار به طور مستمر، گزارش » دستگاه مجري«ـ  ٥
نظام «ها و عملکرد را در چارچوب  ل آمده براي اجراي هر يک از پروژهاقدامات به عم

و شاخصهاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد » يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي
  گزارش نمايد.

 هاي الزم ج) کليه دستگاههاي اجرايي باالخص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري
 دار مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، هاي اولويت ي پروژهبراي اجرا» دستگاه مجري«با 

 باشند. طراحي ساز و کار الزم براي تحقق همکاريهاي مشترک مي ١٣٩٥براي اجرا در سال 
  است.» دستگاه مجري«ها بر عهده  با ساير دستگاه

 »متينظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاو«س رأساًها ب د) اجراي هر يک از پروژه
گيرد. براي نظارت بر اجرا و  و مصوبات ستاد توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي

هاي مصوب، بازديدهاي ميداني به صورت اتفاقي حسب  حصول اطمينان از پيشرفت پروژه
مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق و يا تنبيه مجري 

  گيرد. قرار ميدر دستور کار ستاد 
و مستندات » دستگاه مجري«و) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارشهاي واصله از 

مربوط موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشکالت و 
اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئيس ستاد، 

 دهد. الزم است شود قرار مي انه ستاد، که به صورت هفتگي تشکيل ميدستگاه مجري و دبيرخ
  »نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابالغي به اينجانب گزارش شود.

  :٩/١٢/١٣٩٤هـ ـ ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦نامه شماره  ب: تصويب
  وزارت دادگستري«

 ٥/٧/١٣٩٤ـ  ١٤٥٤٦/٠١/٩٤به پيشنهاد شماره  ٢/١٢/١٣٩٤وزيران در جلسه  هيأت
  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد: ١٣٨وزارت دادگستري و به استناد اصل 

 وزارت دادگستري مجاز است بدون گسترش تشکيالت سازماني و با استفاده از امکانات
هاي آموزشي مهارتي  و ظرفيتهاي موجود با همکاري سازمان جهاني مالکيت فکري، برنامه

 ت مالکيت فکري را براي کارشناسان دستگاههاي اجرايي، کاربران و ذينفعان،مد کوتاه
  »در دبيرخانه شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي مالکيت فکري اجرا نمايد.

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي 
  توضيح داده است که: ٧/٢/١٣٩٦ـ  ١١٣٧١/٣٢٧٨٤به موجب اليحه شماره  جمهور) رئيس
  جناب آقاي دربين«

  مديرکل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
  با سالم و احترام

) بند (الف) مصوبه ستاد ياد شده که در اجراي منويات مقام ٢) و (١ـ برابر اجزاء (١
جهت » جريدستگاه م«معظم رهبري به تصويب رسيده است وزارت دادگستري به عنوان 
 سازي اقتصاد) سازي و سالم اجراي دو فقره پروژه مطالعاتي ذيل (تحت عنوان برنامه ملي شفاف

  تعيين گرديده است:
) تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصالح ساختار اجرايي آن و اصالح نظام ١

  رسيدگي قضايي.
  گذاري.) تدوين ساز و کارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و سرمايه ٢

) ياد شده مربوط به حوزه مالکيت ٢گردد، پروژه مقرر در بند ( همان گونه که مالحظه مي
گذاري (به صورت عام) است و ارتباط مستقيمي با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  و سرمايه
  نمايد. ايجاد نمي
مزبور  بند (ب) همين مصوبه تصريح گرديده که انجام اقدامات مطالعاتي ٤ـ در جزء ٢
 آن وزارتخانه صورت پذيرد.» در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات«وزارت دادگستري  توسط

بديهي است هدف از اجراي اين دو پروژه انجام مطالعات الزم توسط اين وزارتخانه و ارائه 
  باشد. پيشنهاد مربوطه به دولت و ساير مراجع قانوني، جهت سير مراحل بعدي مي

قانون  ٥٦با اعتبارات پژوهشي و مطالعاتي، الزم به ذکر است، برابر ماده  ـ در رابطه٣
، ٤/١٢/١٣٩٣) ـ مصوب ٢الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند ٥کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (
ر قوانين بودجه ساالنه منظور شده است، بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه د عالوه

اي را براي امور پژوهشي هزينه کنند.  %) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه١يک درصد (
وزيران و  توجه به اين موضوع و نيز جايگاه وزارت دادگستري به عنوان عضوي از هيأت با

دولت جهت انجام  ارتباط آن با مسائل حقوقي و قضايي تعيين وزارت  دادگستري از سوي
  هاي پژوهشي ياد شده، کامالً مرتبط با وظايف آن  وزارتخانه بوده است. پروژه

)، ٧/٨/١٣٨٦ـ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري (مصوب ٤
به عنوان قانون آزمايشي به تصويب مجلس رسيده است و اين موضوع، انجام مطالعات الزم 

وه اقدامات انجام شده قبلي و نيز ارائه پيشنهادات اصالحي توسط دولت جهت بررسي نح
) ماده ١است، برابر تبصره ( تأکيدنمايد. الزم به  الزم در لوايح قانوني مربوطه را ايجاب مي

ماه  ٦دولت بايد حداقل «نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، مقرر گرديده:  قانون آيين ١٦٨
کور جهت تمديد يا تعيين تکليف دائمي آن، اقدام قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذ

يد ديگري بر وظايف و اختيارات ؤبديهي است اين مطلب م» قانوني الزم را معمول دارد.
  باشد. دولت در انجام مطالعات و اقدامات الزم جهت تدوين لوايح قانوني مربوطه مي
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 ي (مورد استناد شاکي)قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و عالئم تجار ٥٢ـ ماده  ٥
 تصدي امور مربوط به مالکيتهاي«مربوط به وظايف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 

نبوده » تصدي امور«عنه (بند الف مصوبه)،  است در حالي که موضوع پروژه معترض» صنعتي
  است.» حقوق مالکيت فکري«بلکه جنبه مطالعاتي دارد. همچنين اين پروژه مربوط به 

 نظارت دولت بر رعايت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبيت مالکيت آنان موضوعي ـ ٦
فرابخشي است و قوه مجريه نيز در اين رابطه داراي وظايف و اختيارات قانوني متعدد 

باشد لذا انجام  هايي نظير: امالک و اراضي، بهبود محيط کسب و کار و... مي حوزه در
  باشد. سط دولت در اين موارد، مغاير با قانون نميو پژوهشي الزم تو اقدامات قانوني

ـ در رابطه با ايراد ديگر شاکي مبني بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت ٧
 مربوط ١٦٠قانون اساسي الزم به ذکر است، اصل  ١٦٠دادگستري و استناد به اصل 

 ت دادگستريبه وظايف وزير دادگستري است و نه وزارت دادگستري. همچنين وظايف وزار
باشد بلکه برابر قوانين و مقررات جاري انجام  منحصر به موارد مندرج در اين اصل نمي

وزيران، اداره سازمان تعزيرات حکومتي،  وظايف متعدد ديگري نظير: عضويت در هيأت
نمايندگي دولت در کنوانسيون مبارزه با فساد، اداره جلسات کميسيون لوايح دولت و... نيز 

  باشد لذا ايراد وارده قابل پذيرش نيست. و اختيارات اين  وزارتخانه مي از وظايف
ـ  ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦نامه شماره  ت شاکي به تصويباـ در رابطه با ايراد ٨

هاي آموزشي  وزيران (اجازه به وزارت دادگستري جهت اجراي برنامه هيأت ٩/١٢/١٣٩٤
بران و راههاي اجرايي، کامهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري براي کارشناسان دستگ

ذينفعان، بدون گسترش تشکيالت و با استفاده از امکانات و ظرفيتهاي موجود با همکاري 
  دارد: سازمان جهاني مالکيت فکري)، نکات ذيل را معروض مي

نامه ياد شده اجازه به وزارت دادگستري  ـ همان گونه که عنوان گرديد، تصويب ٨ـ ١
مالکيت  صرفاًآموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري (و نه هاي  جهت برگزاري برنامه

 قانون ٥٢مندرج در ماده » تصدي امور«صنعتي) است، همچنين موضوع آموزش به عنوان 
  گردد. مورد نظر شاکي محسوب نمي

ـ آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مديريت خدمات کشوري تصريح گرديده  ٨ـ ٢
قانون مورد نظر شاکي و يا عضويت سازمان ثبت در سازمان جهاني  ٥٢ه است لذا استناد به ماد

  باشد. مالکيت فکري، مانع اقدامات قوه مجريه در انجام آموزش کارکنان خود نمي
ـ مصوبه هيچگونه الزامي براي کارکنان خارج از قوه مجريه جهت استفاده از  ٨ـ ٣

  د.نماي آموزشهاي مورد نظر در اين مصوبه، ايجاد نمي
ـ عضويت شاکي در سازمان جهاني مالکيت فکري به  منزله ايجاد ممنوعيت  ٨ـ ٤

نامه همکاري و... با سازمان جهاني  براي ادارات قوه مجريه جهت مکاتبه، انقعاد تفاهم
نامه همکاري وزارت دادگستري با  باشد. همچنين با توجه به انعقاد تفاهم يادشده نمي

مينه آموزش، ادعاي شاکي مبني بر اينکه اين سازمان در هر سازمان جهاني ياد شده در ز
نمايد، مخدوش است. با توجه به اين موارد، ايراد  با يک مرجع همکاري مي صرفاًکشور 

شاکي مبني بر ممنوعيت ارتباط ساير دستگاهها با سازمان جهاني مزبور در امر آموزش و 
  وجيه قانوني و منطقي است.نيز ايراد به ايجاد تداخل در وظايف قوا، فاقد ت

ظرفيتها و امکانات «ـ در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستري از  ٨ـ  ٥
ها تصريح گرديده است لذا محدوديت و يا ممنوعيتي  جهت برگزاري اين دوره» موجود

جهت هماهنگي در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفيتها و امکانات سازمان ثبت اسناد و 
  ک کشور در اين رابطه وجود ندارد.امال

وظايف و  در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اينکه مصوبات موصوف کامالً در چارچوب
 باشد، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شکايت اختيارات قانوني دولت و وزارت دادگستري مي

  »مطروحه مورد استدعاست.
با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

جاري هاي صنعتي و عالئم ت قانون ثبت اختراعات، طرح ٥٢الف ـ گرچه مطابق ماده 
، تصدي امور مربوط به مالکيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري ١٣٨٦مصوب سال 

 هاي مربوط به کنوانسيونهاي اسالمي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و اتحاديه
ذيربط به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است ليکن نظر به اينکه در مصوبه 

هاي  وزيران در خصوص اجراي برنامه هيأت ٩/١٢/١٣٩٤ـ  ٥٢٤٧٩/ت١٦١٧٥٦شماره 

آموزش  صرفاًآموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري براي دستگاههاي اجرايي 
مالکيت فکري بوده و در خصوص موضوع مورد بحث، حتي ديگر دستگاهها و مراجع اعم 

رند و از خصوصي و دولتي نيز محدوديتي براي کمک به امر آموزش و ارتقاء آگاهي ندا
مضافاً اينکه اجراي اين مصوبه نيز مقيد به استفاده از امکانات و ظرفيتهاي موجود بدون 

باشد، لذا از اين حيث که مصوبه مورد شکايت تداخلي با  گسترش تشکيالت سازماني مي
قانون مذکور موضوع تصدي امر  ٥٢وظايف محوله قانوني سازمان ثبت مصرح در ماده 

ندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و مالکيت صنعتي و نماي
هاي مربوط به کنوانسيونهاي ذيربط نداشته و به طور کلي نافي اختيارات و وظايف  اتحاديه

المللي نيست، بنابراين خالف قانون و خارج از حدود  اين سازمان در قلمرو داخلي و بين
  اختيارات و قابل ابطال تشخيص نشد.

ستاد فرماندهي اقتصاد  ٢٩/٣/١٣٩٥ـ  ٣٥٨٦٨ز آنجايي که مصوبه شماره ب ـ ا
مقاومتي در خصوص تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصالح ساختار اجرايي آن و 
اصالح نظام رسيدگي قضايي و تدوين ساز وکارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و 

قضاييه و متولي خاص آن سازمان  گذاري به نحوي مداخله در اجراي وظايف قوه سرمايه
قانون اساسي وظايف وزارت  ١٦٠ثبت اسناد و امالک کشور است و اينکه به موجب اصل 

دادگستري محدود به تنظيم روابط بين قواي مقننه، مجريه و قضاييه گرديده و در نظريه 
ود وزير دادگستري در حد«شوراي نگهبان نيز مقرر گرديده  ١٦/٤/١٣٦٢ـ  ٩٠٧٥شماره 

 باشد و عليهذا در رابطه قانون اساسي براي او مقرر شده مسئول مي ١٦٠وظايفي که در اصل 
  ...» قضاييه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود  با مسئوليت قوه

با توجه به مراتب فوق مصوبه ياد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانين و اصول قانون 
دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١اساسي دارد و مستند به بند 

  شود. ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                        ٩٦/١٧٨١شماره 

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

  با سالم
مورخ  ١٢٣٢عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٨/١٢/١٣٩٦
  ت اداري ـ مهدي دربينعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدال مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٧٨١کالسه پرونده:       ١٢٣٢ شماره دادنامه:      ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:
  آقاي رضا نظمي اعالم کننده تعارض:

  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  موضوع:
ادخواهي کارمندان بازنشسته شرکت ملي نفت ايران در خصوص د کار: گردش

 به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده، شعب ديوان عدالت اداري آراء مبتني بر رد شکايت
  اند. و وارد دانستن شکايت صادر کرده

  ها و مشروح آراء به قرار زير است: کار پرونده گردش
  الف: آراء مربوط به وارد دانستن شکايت:

 ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٩٤٧٩ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ١٢ـ شعبه ١
با موضوع دادخواست آقاي اصغر جعفري سنجري به طرفيت شرکت ملي نفت ايران و 

به موجب دادنامه شماره  خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده، به
  أي مبادرت کرده است:به شرح زير به صدور ر ١٤/١٠/١٣٨٩ـ  ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠٩٦٧

نظر به اينکه شاکي برابر مدارک ارائه شده درخواست مرخصي قبل از بازنشستگي 
نموده است وليکن مورد موافقت قرار نگرفته لذا فرصتي باقي نمانده که شاکي بتواند از 
مرخصي خود استفاده نمايد. عليهذا قصور از ناحيه شاکي محرز نبوده و از اين جهت شکايت 

نمايد  رده موجه و وارد تشخيص و عليهذا حکم به ورود شکايت نامبرده صادر و اعالم مينامب
  قطعي است. ٢٥/٩/١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ٧اين رأي به استناد ماده 

 ٩١٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠١٨١٦ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ١٣ـ شعبه ٢
صري به طرفيت شرکت ملي نفت ايران و به خواسته با موضوع دادخواست آقاي رمضان با
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 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٦٨٨الزام به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره 
  به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: ٩/٣/١٣٩٢

 عنه و با توجه نظر به اوراق پرونده از آنجا که با توجه به اليحه دفاعيه سازمان مشتکي
هيأت عمومي  ٢٠/٦/١٣٧٨ـ  ٢٥٧ها و مفاد رأي شماره  نامه مرخصي آيين ١٥مقررات ماده به 

ديوان عدالت اداري و اينکه در اساسنامه شرکت نفت منع قانوني براي ذخيره مرخصي 
استفاده نشده و دريافت وجه آن پس از بازنشستگي وجود ندارد لذا شکايت شاکي وارد و 

ي و محاسبه ايام مرخصي استفاده نشده و پرداخت وجه آن و الزام حکم به اجابت خواسته و
  گردد. رأي صادره قطعي است. به پرداخت آن در حق شاکي صادر و اعالم مي
  ب: رأي صادر شده مبني بر رد شکايت:

 ٩٣٠٩٩٨٠٩٥٧٥٠٠٤٣ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  ٥٠شعبه 
مي به طرفيت شرکت ملي نفت ايران و به خواسته الزام با موضوع دادخواست آقاي رضا نظ

 ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٧٥٠٢٧٦٤به پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره 
  به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: ٢٤/٨/١٣٩٤

شود که اقدامات و تصميمات طرف  با بررسي مدارک موجود در پرونده ديده مي
قوانين و موازين اداري بوده است. شاکي هم نتوانسته ثابت کند که از  شکايت بر اساس

قانون  ١٠قوانين تخلف شده است. بنابراين شعبه با احراز شرايط قانوني مستند به ماده 
نمايد.  دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت را صادر و اعالم مي تشکيالت و آيين

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب رأي صادره در بازه زماني بيست 
  باشد. تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هيأت عمومي
  اوالً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: از آنجايي که در قانون اساسنامه شرکت ملي نفت منع قانوني براي ذخيره 
مرخصي استفاده  نشده و دريافت آن پس از بازنشستگي وجود ندارد و از طرف ديگر طبق 

 ٢٧/٧/١٣٨٧باشد و همچنين مفاد نامه مورخ  ها مي پيوست پروندهمستندات ابرازي شاکيان که 
ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت به وزير نفت، شاکيان  معاون وزير در برنامه

قبل از بازنشستگي از دستگاه متبوع خود موافقت با استفاده از مرخصي ذخيره شده را 
ل خدمت آنان با استفاده از مرخصي مخالفت اند ولي دستگاه متبوع مح درخواست کرده

هاي ذخيره  کرده است، بنابراين دستگاه متبوع موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصي
باشد و در نتيجه آراء صادر شده بر وارد دانستن شکايت که منطبق با اين استدالل  مي شده

 ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 
براي شعب ديوان  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين

  االتباع است. عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                     ٩٥/١١٦٦شماره هـ/

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

مورخ  ١٢٣٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦

مشاور وزير امور اقتصادي و  ١٧/١/١٣٩٤ـ  ٢٧١٣/٢١ل بخشنامه شماره ابطا«
العاده  دارايي و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري وزارت مذكور مبني بر برقراري فوق

سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف در احكام ذيحسابان و معاونين ذيحساب 
  گردد. به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي » سازمان بهزيستي كشور

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

  ٩٥/١١٦٦کالسه پرونده:      ١٢٣٣ شماره دادنامه:      ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:

  رئيس ديوان عدالت اداري  شاكي:
مشاور  ١٧/١/١٣٩٤ـ  ٢٧١٣/٢١ابطال نامه شماره  سته:موضوع شکايت و خوا

  وزير و رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي

 ١٥/٨/١٣٩٥ـ  ٨١٥/٢٠٠٠٠ديوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره  کار: گردش
  اعالم کرده است که:

  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

مشاور وزير و رئيس مرکز  ١٧/١/١٣٩٤ـ  ٢٧١٣/٢١حتراماً در خصوص نامه شماره ا
العاده سختي  نوسازي و تحول اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي با موضوع برقراري فوق

هاي غيرمتعارف در احکام ذيحسابان و معاونين ذيحساب سازمان  کار و کار در محيط
  رساند: استحضار ميبهزيستي کشور (ستاد و استان) به 

العاده سختي کار و کار  ) قانون مديريت خدمات کشوري، فوق٦٨) ماده (٣وفق بند (
در محيطهاي غيرمتعارف نظير کار با اشعه و مواد شيميايي، کار با بيماران رواني، عفوني و 

 ) امتياز و١٠٠٠در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (
زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب  مورد کار با مواد سمي، آتشدر 

خذ موصوف در ) مأ٧٨يش خواهد بود. مطابق ماده (وزيران تا سه برابر قابل افزا هيأت
دستگاههاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل... 

  گردد. لغو مي با اجراي اين قانون
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ١٠/٦/١٣٩٤ـ  ٧٢٧مستفاد از دادنامه شماره 

) ٦٨) ماده (٣هاي غيرمتعارف مندرج در بند ( بيان مصاديق سختي کار و کار در محيط
 العاده که موجب استحقاق پرداخت فوق ١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 

مصاديق ديگر باشد. بديهي است تعيين  د از باب تمثيل ميموضوع بند مذکور خواهد بو
بايد به لحاظ موضوع و ماهيت با موارد ياد شده سنخيت داشته باشد. بر اين اساس مفاد نامه 

) ٣صدرالذکر از حيث عدم تشابه موضوع و سنخيت ماهيت موارد ياد شده مغاير با مفاد بند (
نامه و دستورالعمل اجرايي و ماالً  ات کشوري، آيين) قانون مديريت خدم٧٨) و ماده (٦٨ماده (

گردد. علي ايحال بنا به مواد  دادنامه اصداري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارزيابي مي
، ابطال موارد ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ) قانون تشکيالت و آيين١٣) و (١٢(

  »است.نامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعا  آيين
  متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:

  جناب آقاي حسيني مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي«
جناب آقاي غفارپور نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان 

  آذربايجان غربي
  استان اردبيل جناب آقاي مظفري مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي

  جناب آقاي صبوحي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان
  جناب آقاي سعادتي سرپرست محترم امور اقتصادي و دارايي استان ايالم

  جناب آقاي فالح نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان البرز
  ادي و دارايي استان بوشهرجناب آقاي بيات مديرکل محترم امور اقتص

  و دارايي استان تهران نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصاديجناب آقاي احمدوند 
جناب آقاي کريمي نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان 

  چهارمحال و بختياري
  ن رضويساًرأجناب آقاي شهابي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان خ

  ن شماليرأساًجناب آقاي بهمن پور مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان خ
  ن جنوبيرأساًجناب آقاي رمضاني مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان خ

  جناب آقاي صدري مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان
ر و مديرکل امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي عباسچيان نماينده محترم وزي

  استان زنجان
جناب آقاي خليلي خواه نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي 

  استان سمنان
  جناب آقاي اصغري مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان سيستان و بلوچستان

  تان فارسجناب آقاي مبشري مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي اس
  جناب آقاي قاسمي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان قزوين
  جناب آقاي موسوي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان قم

  جناب آقاي دهقاني مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان کردستان
  ن کرمانجناب آقاي شيخ اسدي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استا

  جناب آقاي کهريزي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان کرمانشاه
  جناب آقاي کشاورز مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان کهگيلويه و بويراحمد

  جناب آقاي طبرسا مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان گلستان
  قتصادي و دارايي استان گيالنجناب آقاي ماليي پور مديرکل محترم امور ا

  جناب آقاي هدايتي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان لرستان
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جناب آقاي قاسم بيشه نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي 
  استان مازندران

  جناب آقاي ميرزاخاني مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان مرکزي
  براهيمي مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگانجناب آقاي ا

جناب آقاي محمودي نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي 
  استان همدان

  جناب آقاي نمازي نماينده محترم وزير و مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان يزد
  با سالم

باني در تحقق اهداف وزارت متبوع، با تبريک سال نو و توفيق همدلي و هم ز
هاي غيرمتعارف (موضوع  العاده سختي کار در محيط اعمال فوق«رساند  استحضار مي به

) قانون مديريت خدمات کشوري در احکام ذيحسابان و معاونين ذيحساب ٦٨) ماده (٣بند (
مشاغل  بندي طبقه در جلسه کميته اجرايي طرح» سازمان بهزيستي کشور (ستاد و استان)

با عنايت به بخشنامه شماره «مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:  ٦/١٠/١٣٩٣مورخ 
جمهور  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ٢٠/١٢/١٣٩١ـ  ٤٤٨٩٠/٩١/٢٢٠

) ماده ٣هاي غيرمتعارف (موضوع بند ( العاده سختي کار در محيط اعمال فوق«در خصوص 
براي پستهاي مديريتي سازمان بهزيستي کشور و » کشوري ) قانون مديريت خدمات٦٨(

نظر به فعاليت ذيحسابان و معاونين آنها در آن حوزه کاري و با توجه به موافقت معاونت 
، با ٧/١٠/١٣٩٣ـ  ١٦٣٥٦٨/٥٦دار کل کشور به موجب نامه شماره  نظارت مالي و خزانه

و معاونان ذيحساب سازمان  العاده مذکور در احکام کارگزيني ذيحسابان اعمال فوق
بهزيستي به ميزان تعيين شده در بخشنامه صدراالشاره (براي پستهاي مديريتي آن 

  » خواهشمند است دستور فرمايند اقدام الزم معمول نمايند.» سازمان) موافقت شد.
دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ٨٦رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 

  کند.  ي رسيدگي به موضوع گزارش را به هيأت عمومي ارجاع ميعدالت ادار
 طرف شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي

  به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است.                 
ونين با حضور رئيس و معا ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

 ٦٨ماده  ٣بيان مصاديق سختي کار و کار در محيطهاي غيرمتعارف، مندرج در بند 
العاده  که موجب استحقاق پرداخت فوق ١٣٨٦ي مصوب سال قانون مديريت خدمات کشور

باشد. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد  موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل مي
حيث تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده سنخيت داشته باشد. با امعان نظر در عناوين از 

ت هيچ گونه سنخيتي با مصاديق مذکور پستهاي سازماني مصوب در بخشنامه مورد شکاي
 ١٧/١/١٣٩٤ـ  ٢٧١٣/٢١الذکر ندارد. بنابراين بخشنامه شماره  قانون فوق ٦٨ماده  ٣بند در 

وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت مذکور که در  مشاور
 ٣العاده مذکور در بند  وقآن براي ذيحسابان و معاونين ذيحساب سازمان بهزيستي کشور، ف

 بيني شده است، خالف قانون تشخيص قانون مديريت خدمات کشوري پيش ٦٨ماده 
دادرسي  قانون تشکيالت و آيين ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١شود و به استناد بند  داده مي

  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي عمومي ديوان رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٣٩٩شماره هـ/

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

مورخ  ١٢٣٤مي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمو يك نسخه از رأي هيأت
  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦

نفره موضوع ٤يكصد و بيست و سومين مصوبات هيأت  ٤ابطال قسمت دوم تبصره«
ن هندسي و كنترل ساختمان استان گيالنامه اجرايي قانون نظام م آئين ٣٣نامه ماده شيوه

  گردد. به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي .» ٣١/١/١٣٩٥مورخ 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  ٩٦/٣٩٩کالسه پرونده:      ١٢٣٤شماره دادنامه:        ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:

  و شاندرمن انجمن صنفي شرکتهاي گاز رساني شهرستان ماسال شاكي:
 ) يکصد و بيست و سومين٤ابطال قسمت دوم تبصره ( موضوع شکايت و خواسته:

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و  آيين ٣٣نفره موضوع شيوه نامه ماده  ٤مصوبات هيأت 
  ٣١/١/١٣٩٥کنترل ساختمان استان گيالن مورخ 

ندرمن به موجب انجمن صنفي شرکتهاي گاز رساني شهرستان ماسال و شا کار: گردش
نفره  ٤) يکصد و بيست و سومين مصوبات هيأت ٤دادخواستي ابطال قسمت دوم تبصره (

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان  آيين ٣٣موضوع شيوه نامه ماده 
  را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که: ٣١/١/١٣٩٥گيالن مورخ 

» قانون نظام مهندسي« ٣٧سالم و تحيات الهي، احتراماً با عنايت به ماده با اهداي «
حق عضويتهاي پرداختي اعضاي صندوق «هاي آن سازمان و ارکان آن از محل  که هزينه

مشترک سازمانهاي استان، کمکهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، 
شي، فروش نشريات و ساير مواد کمک دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموز

آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي 
نفره استان گيالن با  ٤اعالم کرده است، متأسفانه هيأت » ارجاع شده از طرف سازمان

ماده  رياست معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، آقاي حجت شعبانپور ـ بي توجه به
جدول تعرفه «قانوني مذکور، در يکصد و بيست و سومين جلسه هيأت مربوطه با موضوع 

در قسمت دوم  ٣١/١/١٣٩٥در مورخ » پيشنهادي بازرسي گاز رساني نظام مهندسي گيالن
ريال  ٠٠٠/٢٠٠مبلغ » الثبت سازمان حق«بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان  ٤تبصره 

هزار  ٨٠با ثبت بيش از  ١٣٩٥گردد و در سال  ها افزوده مي ساير تعرفهاند که به  تعيين کرده
نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بيشتر از هفده ميليارد ريال رسيده که کامالً 
برخالف قانون، به ناحق و دريافت نامشروع بوده که از سالهاي گذشته تا هم اکنون نيز ادامه 

ها توسط انجمنهاي صنفي شهرستانها انجام  ست که تمامي ثبت نقشهدارد. الزم به عرض ا
گردد. از اين رو دستور رسيدگي به شکواييه حاضر که به نمايندگي از مجريان گاز و  مي

  »گردد مورد تمنا و استدعاست. ات شهرستان ماسال و شاندرمن تقديم ميتأسيس
    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:

نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل  آيين ٣٣نفره ـ موضوع شيوه نامه ماده  ٤صوبات هيأت م
 ساختمان ـ استان گيالن

  ١٣٩٥شماره جلسه: يکصد و بيست و سومين                      سال: 
 نمحل برگزاري جلسه: استانداري گيال            ١١:٣٠ساعت:        ٣١/١/١٣٩٥تاريخ جلسه: 

نفره استان رأس ساعت مقرر با حضور اعضا تشکيل و پس از طرح موضوعات پيشنهادي  ٤جلسه هيأت 
هاي الزم و با لحاظ نمودن کليه ضوابط و مقررات ابالغي  اي و طي مشاوره و بررسي از تشکلهاي حرفه

 مرتبط، مصوبات ذيل را به تصويب رسانيد:
  پيشنهاد:

 ١٣٩٥زرسي گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن در سال موضوع: جدول تعرفه پيشنهادي با
  به شرح جدول پيوست ارائه گرديد.

  مصوبه هيأت:
نامه اصالحي  شيوه ٩، به استناد ماده ١٣٩٥الزحمه نظارت گاز در سال  در خصوص تعرفه پيشنهادي حق

ست جدول تعرفه مورد وزارت راه و شهرسازي و شرکت گاز به پيو ١٣/٥/١٣٨٢نامه مورخ  اجراي تفاهم
  گردد. اين اداره کل جهت اجرا ارسال مي تأييد

  
 ١٣٩٥تعرفه حق الزحمه نظارت گاز در سال 

 ١٣٩٥مبلغ تعرفه سال  جبريت
٤ G ،٥/٢ G ريال ٠٠٠/٦٥٠ 

٦ G ريال ٠٠٠/٧٨٦ 
١٠ G ريال ٠٠٠/١١٤/١ 
١٦ G ريال ٥٠٠/٣٧٦/١ 
٢٥ G ريال ٠٠٠/٩٠٠/١ 
٤٠ G ريال ٥٠٠/٣٥٩/٢ 
٦٥ G ريال ٠٠٠/٧٥٣/٢ 
١٠٠ G ريال ٠٠٠/١٩٥/٤ 

 ريال ٠٠٠/٢٦٢ در بازرسي اول) تأييدنظارت مجدد (در صورت عدم 
 ٠٠٠/٢٦٢ نظارت به ازاي هر واحد آپارتمان (بيش از يک واحد)

........  
بابت حق ثبت سازمان  ٠٠٠/٢٠٠ريال بابت کنترل نقشه و  ٠٠٠/٢٦٥به ازاي هر نقشه مبلغ  :٤تبصره

 گردد. ه مبالغ فوق افزوده ميب
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 در پاسخ به شکايت مذکور، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گيالن به موجب
  توضيح داده است که: ١٦/٥/١٣٩٦ـ  ٤٥٦/٤/٨٠/٩٦اليحه شماره 

  دفترمحترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  ٢٧/٣/١٣٩٦ـ  ٩٦/٣٩٩موضوع: پاسخ به کالسه پرونده 

  و احترام: با عرض سالم
شهرستان ماسال و شاندرمن  عطف به شکايت انجمن صنفي شرکتهاي گازرساني

  رساند: آقاي عليرضا طالبي کليدبري موارد ذيل را به استحضار مي به نمايندگي
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و در اجراي  ٣٥الي  ٣٢و  ٤ـ در اجراي مواد ١

 کشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها) ات لولهأسيستمبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان (
 بين وزارت مسکن و شهرسازي و شرکت ملي گاز تدوين گرديد ١٣/٥/١٣٨٢نامه مورخ  شيوه

  تبيين شده است. ١نامه به شرح پيوست  و وظايف سازمان در اين شيوه
وزارت راه  نفره (با حضور نمايندگاني از ٤نامه و تشکيل هيأت  ـ با توجه به اين شيوه٢

و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، شرکت ملي گاز و وزارت بازرگاني) موارد 
 اي شود که نماينده مرتبط به گاز استان و همچنين سياستگذاري کلي در قالب اين کميته تدوين مي

 (به نمايندگيات و گاز استان درخصوص موارد مرتبط به مجريان تأسيسدبيرخانه اجرايي مجريان از 
  يابند. از سوي کليه مجريان از جمله انجمن صنفي ماسال) نيز در جلسات حضور مي

 حاليه با توجه به پراکندگي دفاتر تعاوني و انجمنهاي صنفي گاز در سراسر استان
به عنوان نمايندگان مجريان شهرستانها و به دليل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش 

ها، طرح  مايندگان اين دفاتر، جلوگيري از سوء استفاده و جعل نقشهترددهاي اضافي ن
الکترونيکي شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سريع  مجريان و 

 ها، ها به صورت الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي هزينه کارفرماها از مشخصات ناظر، رويت پرونده
هيه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت هاي کاغذي و ت اسکن و رويت نقشه

وب در سراسر استان و بدون وابستگي به حضور فيزيکي مالکان و جريان، خدمات شايان 
ذکري را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسي ساختمان نبوده و 

تان تا حذف کامل تکميل اين روند با توجه به پيگيري در هيأت چهار جانبه گاز اس
ها و اجراي کامل دولت الکترونيک نيز ادامه خواهد داشت. الزم به  هاي کاغذي نقشه نسخه

 صرفاًالثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته  توضيح است بخش حق
 مصرحها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فني اضافي بر شرح وظايف  ثبت خام نقشه

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان با پيشنهاد هيأت  ٣٧نامه و مطابق ماده  در شيوه
نفره استان، حداقل بهايي براي اين خدمات مصوب  ٤هيأت  تأييدچهار جانبه گاز استان و 

  »وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است. تأييدنموده است که در تمامي ساليان ماضي نيز مورد 
با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦مومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت ع

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

  
  رأي هيأت عمومي

و  ١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  قانون تنظيم ٤از آنجا که مطابق ماده 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  ٦٢ماده  ٣تبصره 
قانون الحاق تنظيم بخشي از  ٦٠مجري بوده و نيز ماده  ١٣٩٥که تا پايان سال  ١٣٨٩

 اجرايي) اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههاي ٢مقررات مالي دولت (
ريال  ٠٠٠/٢٠٠به تجويز قانونگذار منوط گرديده بنابراين الزام اشخاصي به پرداخت مبلغ 

ها به سازمان نظام مهندسي، برخالف قانون بوده و قسمت دوم  بابت حق ثبت نقشه
قانون تشکيالت و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مصوبه مورد اعتراض مستند به بند  ٤تبصره
  شود. ابطال مي ١٣٩٢ت اداري مصوب سال دادرسي ديوان عدال آيين

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                            ١٧٨٣ـ٩٦/١٧٨٢شماره هـ/
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ١٢٣٥و  ١٢٣٦عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت 

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٨/١٢/١٣٩٦مورخ 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

           ١٢٣٥ـ١٢٣٦شماره دادنامه:                ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  ٩٦/١٧٨٢، ٩٦/١٧٨٣کالسه پرونده: 

  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:
  آقاي محمدتقي نخستين حلم کننده تعارض: اعالم

  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  موضوع:
 سازمان مديريت ٢٨/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥ به موجب بخشنامه شماره کار: گردش

و ريزي کشور مقرر شده که کارمندان دولت در صورت برخورداري از مدرک ليسانس  و برنامه
ساعت، از مزاياي  ١٠٠ساعت دوره آموزشي و اجراي طرح تحقيقي معادل  ٨٠٠گذراندن 

 در قالب سه بخشنامهيک مقطع تحصيلي باالتر برخوردار شوند. اين سازمان در سالهاي بعد و 
ـ  ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠و  ٤/١٢/١٣٩٠ـ  ٣١١٤٩/٩٠/٢٠٠، ٣٠/١/١٣٩٠ـ  ١٨٣٤/٢٠٠هاي  به شماره

در آزمون جامع و کسب عالوه بر سه شرط فوق، دو شرط ديگر يعني شرکت  ١٤/١١/١٣٩٢
 سازي هاي راهبري آموزش و توانمند آن در کميته تأييددرصد و همچنين طرح موضوع و  ٦٠نصاب 

  رکنان را براي برخورداري کارمندان از مزاياي يک مقطع تحصيلي باالتر تعيين کرده است.کا
  بخش اول:

 ٢٥/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥تعدادي از شکات در دوره حاکميت بخشنامه شماره 
اند، اما به دليل عدم احتساب مزاياي  هاي آموزشي خود را آغاز کرده و به پايان رسانده دوره

ي باالتر در حکم کارگزيني خود، شکاياتي را در شعب ديوان عدالت يک مقطع تحصيل
کنند. در رابطه با شکايت اين گروه از شکات،  اداري به طرفيت استانداري تهران مطرح مي

  سه رأي از سوي شعب مختلف ديوان عدالت اداري صادر شده است که به قرار زير است:
ـ  ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٢٩٧دنامه شماره اداري به موجب دا عدالت ديوان ٢١الف: شعبه

با موضوع دادخواست  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٧١٧در رسيدگي به پرونده شماره  ١٨/٨/١٣٩٠
آقاي داود ستوده به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام طرف شکايت به احتساب 

رت مزاياي يک مقطع تحصيلي باالتر در احکام کارگزيني، به شرح زير به صدور رأي مباد
  کرده است:

ساعت دوره آموزشي را  ٨٧٠مشاراليه به شرح  دادخواست اشعار داشته است که به مدت 
ام لکن تاکنون در حکم کارگزيني منظور نگرديده است تقاضا و اقدام قانوني دارم  گذرانده

هاي  برگ گواهينامه ٤٧عنه نيز به شرح اليحه دفاعيه پاسخ داده است که  اداره مشتکي
ساعت بر اساس مجوز از مبادي واجد صالحيت  ٨٧٠آقاي داود ستوده به ميزان آموزشي 

 تأييداست. ديوان با بررسي اوراق پرونده و با عنايت به  تأييدبوده و از طرف اين دفتر مورد 
عنه مستنداً به دستورالعمل شماره  ساعت آموزش از طرف اداره مشتکي ٨٧٠مدت 
و  ٤٣ريزي کشور که در اجراي مواد  ديريت و برنامهسازمان م ٢٨/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ١٥٠قانون استخدام کشور و ماده  ٤٥
نامه اجرايي نظام جديد آموزش کارکنان  آيين ٨فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و ماده 

به مدت آموزش مذکور در عنه به محاس دولت صادر گرديده است حکم به الزام اداره مشتکي
حکم کارگزيني شاکي و احتساب حقوق و مزاياي مقرر قانون با رعايت ساير شرايط الزم 

  گردد اين رأي قطعي است. صادر و اعالم مي
ـ  ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠٠٧٠٠ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  ٢٤ب: شعبه

 با موضوع دادخواست ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧٩٣٨در رسيدگي به پرونده شماره  ٣/٥/١٣٩٠
آقاي سيدحسين سيدموسوي به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام طرف شکايت 
به احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي باالتر در احکام کارگزيني، به شرح زير به صدور 

  رأي مبادرت کرده است:
ـ  ٢٥٦٦٩/٦٣/٩٠نظر به اينکه استاندار طرف شکايت حسب نامه جوابيه شماره 

ساعت به انضمام گواهيهاي آموزشي  ٩٢٦طي دوره آموزشي شاکي به مدت  ١٢/٤/١٣٩٠
قرار داده است لذا شعبه خواسته شاکي آقاي سيدحسين سيدموسوي  تأييدصادره را مورد 

قرار  تأييدرا به منظور احتساب يک مقطع تحصيلي باالتر در احکام کارگزيني وي را مورد 
نمايد. اين  کم به الزام خوانده به اقدام حسب خواسته صادر ميداده و بر اين اساس ح

  باشد. تصميم قطعي مي
 ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٧٣٩ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  ٢٢ج: شعبه

موضوع دادخواست  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٥٥٧٠در رسيدگي به پرونده شماره  ٢/٨/١٣٩١ـ 
ان و به خواسته الزام به احتساب مدرک آقاي احمد متقي نژاد به طرفيت استانداري تهر

  تحصيلي به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نژاد به طرفيت استانداري تهران و اداره کل امور  درخصوص شکايت آقاي احمد متقي

اداري و مالي و به خواسته منظور نکردن يک مقطع تحصيلي باالتر به ازاي هشتصد ساعت 
مندان ليسانس نظر به محتويات پرونده و مدارک پيوستي عنايتاً دوران آموزشي براي کار
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پرونده که حکايت از گذراندن دوران آموزشي وسيله شاکي را دارد و طرف  ٤٢تا  ١برگهاي 
اظهارات شاکي در  ٢٤/١١/١٣٩٠ـ  ٨٦٦٢٩/٦٣/٩٠شکايت نيز به موجب اليحه شماره 

 ١٣د است و مستنداً به مواد خصوص سپري نمودن مدت آموزش به نظر شکايت شاکي وار
قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به پذيرش خواسته با  ١٤و 

گردد. رأي صادره با رعايت  طرح موضوع در کميته توانمندسازي مربوطه صادر و اعالم مي
  قانون ياد شده قطعي است. ٧ماده 

  بخش دوم:
آموزشي خود را در زمان حاکميت بخشنامه شماره هاي  گروه ديگري از شکات، دوره

ها را در زمان حاکميت  آغاز کرده و بخشي از اين دوره ٢٨/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥
ـ  ١٨٣٤/٢٠٠هاي شماره  بخشنامه فوق و بخش ديگري از آن را پس از صدور بخشنامه

ـ  ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠و شماره  ٤/١٢/١٣٩٠ـ  ٣١١٤٩/٩٠/٢٠٠و شماره  ٣٠/١/١٣٩٠
اند. اين گروه از شکات نيز به دليل عدم احتساب مزاياي يک  سپري کرده ١٤/١١/١٣٩٢

مقطع تحصيلي باالتر در حکم کارگزيني خود، شکاياتي را به طرفيت استانداري تهران در 
کنند. در رابطه با شکايت اين گروه از شکات  شعب مختلف ديوان عدالت اداري مطرح مي

  اند که به قرار زير است: آرايي صادر کردههم شعب ديوان عدالت اداري 
 ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٢٣٤هاي شماره  ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ٢٧الف: شعبه 

هاي شماره  در رسيدگي به پرونده ٧/٥/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٢٥٥، ١٦/٢/١٣٩٢
و با موضوع دادخواست آقايان رحمان  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٦٥٢٤، ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦١٢١٠

 زاده و يحيي بناساز به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيليعلي
  هاي آموزشي طي شده به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: باالتر با توجه به دوره

با توجه به محتويات پرونده و مالحظه اليحه جوابيه طرف شکايت نظر به اينکه شاکي 
 ـ ٢٢٥٥٤/١٠٥مربوط به نظام جديد آموزشي کارکنان دولت مقرر در مصوبه  هاي آموزشي دوره
قانون  ١٥٠ريزي وقت کشور که در اجراي ماده  سازمان مديريت و برنامه ٢٨/١٢/١٣٨٠

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تدوين يافته است 
 عنه نيز قرار گرفته است مشتکي تأييدساعت مورد  ١٠٥٦را با موفقيت گذرانده و به ميزان 

با اين وصف شاکي استحقاق برخورداري از مزاياي مندرج در همان مصوبه را خواهد داشت 
  گردد اين رأي قطعي است. بدين جهت حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي

 ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٤٨٩هاي شماره  ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ٢٢ب: شعبه 
هاي  در رسيدگي به پرونده ٢٤/٧/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٥٨١و  ١١/٧/١٣٩١

موضوع دادخواست آقايان با  ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٥٩٢٦، ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٥٥٨٣شماره 
 ابوالفضل نجفي و ناصر آذريفر به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام به احتساب

هاي آموزشي طي شده به شرح زير به صدور رأي  مدرک تحصيلي باالتر و با توجه به دوره
  مبادرت کرده است:
بايست در کميته اجرايي آموزش و توانمندسازي استانداري تهران مورد  موضوع مي

طرح قرار گيرد بنابراين بر مبناي ضرورت بررسي موضوع در کميته مذکور شکايت وارد 
و ضمن  ١٣٨٥اداري مصوب قانون ديوان عدالت  ١٤و  ١٣تشخيص به استناد مادتين 

الذکر و الزام  عنه را مکلف به اجابت خواسته فوق صدور حکم به ورود شکايت، مشتکي
نمايد. اين رأي مطابق ماده  قانون  الذکر مي عنه به طرح موضوع در کميته فوق مشتکي

همان قانون  ٣٧و  ٣٤قطعي بوده و بر اساس مادتين  ١٣٨٥ديوان عدالت اداري مصوب 
  و داراي ضمانت اجراي قانوني است.االجراء  الزمله پس از ابالغ بالفاص

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
 ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  ادرت کرده است.و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مب
  

  رأي هيأت عمومي
الف ـ در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض 

 ٢٨/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥در آراء، نظر به اينکه شاکيان در حاکميت بخشنامه شماره 
اند، بنابراين در خصوص دادخواهي آنان به خواسته الزام  دوره آموزشي خود را گذرانده

الي  ١٣٩٠هايي که  در سال  برقراري مزاياي ناشي از اين بخشنامه، استناد به بخشنامه هب
ابالغ شده و در آنها شرايط جديدي وضع گرديده موجه نيست و حق مکتسب اين  ١٣٩٢

کند. با توجه به مراتب و صرف نظر از اينکه شاکيان شرايط  قبيل اشخاص را تضييع مي
 ديوان عدالت اداري ٢٤و  ٢١را دارند يا خير آراء شعب الزم در بخشنامه پيش گفته 

که بر وارد دانستن  ٣/٥/١٣٩٠ـ  ٧٠٠و  ١٨/٨/١٣٩٠ـ  ١٢٩٧هاي  به شماره دادنامه
و  ١٢ماده ٢شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 

براي  ١٣٩٢مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين ٨٩ماده 
  االتباع است. شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم

ب ـ در خصوص آراء مندرج در بخش دوم گردش کار، اوالً: با توجه به اينکه در رأي 
، کارمند موضوع اين رأي ١٦/٢/١٣٩٤ـ  ٥٢٩تجديدنظر به شماره دادنامه  ١٠شعبه 

شي مربوط را سپري نکرده است، بنابراين اين رأي از موضوع تعارض خارج ساعات آموز
است و در ساير آراء تعارض محرز است. ثانياً: با توجه به اينکه شاکيان موضوع اين بخش 

دوره  ٢٨/١٢/١٣٨٠ـ  ٢٢٥٥٤/١٠٥از گردش کار پرونده در حاکميت بخشنامه شماره 
 ،٣٠/١/١٣٩٠ـ   ١٨٣٤/٢٠٠هاي شماره  مهآموزشي را شروع کرده ولي در حاکميت بخشنا

 دوره مربوط را ١٤/١١/١٣٩٢ـ  ١٨٨١٩/٩٢/٢٠٠و  ٤/١٢/١٣٩٠ـ  ٣١١٤٩/٩٠/٢٠٠
 ـ ٢٢٥٥٤/١٠٥اند و در بخشنامه اخيرالذکر عالوه بر شرايط مصرح در بخشنامه  به اتمام رسانده

ضوع در بيني شده و از جمله آنها طرح مو رعايت ضوابط ديگري نيز پيش ٢٨/١٢/١٣٨٠
 باشد، بنابراين آراء صادر شده هاي راهبري آموزش و توانمندسازي کارکنان مي کميته

و  ١١/٧/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٤٨٩هاي  به وارد دانستن شکايت به شماره دادنامه
ديوان عدالت اداري در حدي که مقيد  ٢٢شعبه  ٢٤/٧/١٣٩١ـ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٥٨١

و توانمندسازي است، صحيح و موافق مقررات تشخيص به طرح در کميته راهبري آموزش 
دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢شد. اين رأي به استناد بند 
براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  االتباع است. مربوط در موارد مشابه الزم

  ن عدالت اداري ـ محمدکاظم بهراميعمومي ديوا رئيس هيأت
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                         ٩٤/١١٧٨شماره
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١٢٣٧مي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمو يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦
ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر برازجان درخصوص تعرفه عوارض «

شهرداري برازجان مصوب  ١٣٩٤،١٣٨٢،١٣٩٠حذف و كسر پاركينگ مربوط به سالهاي 
  گردد. ه پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي ب» شوراي اسالمي شهر برازجان
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٤/١١٧٨کالسه پرونده:      ١٢٣٧ شماره دادنامه:      ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  آقاي سيدحسين موسوي حقيقي شاكي:

 ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي شهر برازجان ته:موضوع شکايت و خواس
 ١٣٩٤و  ١٣٩٢، ١٣٩٠در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکينگ مربوط به سالهاي 

  شهرداري برازجان مصوب شوراي اسالمي شهر برازجان
شاکي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از مصوبات شوراي اسالمي  کار: گردش

، ١٣٩٠تعرفه عوارض حذف و کسر پارکينگ مربوط به سالهاي  شهر برازجان در خصوص
شهرداري برازجان مصوب شوراي اسالمي شهر برازجان را خواستار شده و  ١٣٩٤و  ١٣٩٢

  در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:
 رساند شوراي اسالمي شهر برازجان علي رغم اطالع از ابطال مصوبات به استحضار مي«

 خصوص تصويب عوارض جهت عدم رعايت پارکينگ يا کسري آن که به لحاظ شهرها درساير 
قانوني خالف قانون و خارج از حدود اختيارات شورا تشخيص داده شده است، متأسفانه با 

 تأميندم وارض عکراراً مصوباتي با عنوان ع ١٣٩٤الي  ١٣٩٠ناديده گرفتن اين آرا در سالهاي 
 که ١٣٩٤تعرفه عوارض سال  ١٧توان به ماده  ان مثال ميپارکينگ را صادر کرده که به عنو

هاي  باشد اشاره نمود و در اين راستا بايد به عرض برسانم: به استناد دادنامه پيوست نيز مي
 ،١٤٨٠، ١٤٨١و  ٢٣/٢/١٣٩٢ـ  ١١٦و  ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠الي  ٩٧و  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠شماره 
 ي ديوان عدالت اداري، مطلق اخذ عوارضهيأت عموم ١٢/١٢/١٣٨٦ـ  ١٤٧٧، ١٤٧٩، ١٤٨٧

 بابت عدم ارائه، حذف يا کسر پارکينگ خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع
  شهرداريها مشخص کرده است. ١٠٠ماده  ٥تشخيص داده شده است و قانونگذار مرجع را تبصره 

صشان امکان ليکن مرجع مربوطه در ارتباط با ساختمانهايي که به علت وضعيت خا
ارائه يا احداث پارکينگ را ندارند به وضع عوارضي جهت حذف يا کسري پارکينگ اين قبيل 

 شهرداريها که قانونگذار حداقل يک و حداکثر ١٠٠ماده  ٥ساختمانها آن هم نه طبق مفاد تبصره 
 برابرچهل  ١٣٩١اي را به عنوان جريمه در نظر گرفته است بلکه در سال  برابر قيمت منطقهدو 

 اي را به عنوان عوارض حذف پارکينگ برابر قيمت منطقه ٣٧تا  ٢٣و در سالهاي بعد بين 
 ) قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات٧١در نظر گرفته است که نه تنها مطابق ماده (
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و اضافات و الحاقات و اصالحات  ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب شوراهاي 
يف موضوع در حدود اختيارات و وظايف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بعدي آن، تعيين تکل

همان ماده شوراهاي شهر مکلفند طرحهاي جامع شهري و  ١٣٨٢) الحاقي سال ٣٤بند (
تفصيلي ارائه شده از سوي شهرداريها را پس از بررسي به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب 

ناظر بر اجراي  صرفاًين امر است که شوراهاي شهر نهايي ارسال دارند. نص بند مذکور مبين ا
هاي  شوند و وظيفه هماهنگ کردن برنامه صحيح طرحهاي جامع شهري محسوب مي

هاي اصولي و مناسب ساختماني و تصويب معيارها و ضوابط و  شهرسازي و يافتن شيوه
هرسازي و شوراي عالي ش تأسيس) قانون ٢) و (١هاي شهرسازي بر اساس مواد ( نامه آيين

بر عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. لذا نه تنها  ١٣٥١معماري مصوب سال 
شوراهاي اسالمي شهر وظيفه تبعيت و نظارت بر اجراي ضوابط و معيارهاي تعيين شده آن 

 ) قانون اخيرالذکر شهرداريها نيز مکلف به٧شوراي عالي را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (
اجراي مصوبات شوراي عالي مذکور هستند. معذلک وضع هرگونه عوارض جهت عدم ارائه يا 
کسري يا حذف پارکينگ توسط شوراي اسالمي شهر برازجان و وصول آن از سوي شهرداري 

هاي  هاي فوق در تعرفه عوارض خارج از اختيارات آن مرجع است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه
  »شوراي اسالمي شهر برازجان را دارم. ١٣٩٤الي  ١٣٩٠خدمات در سال 

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي  ٢٨/١/١٣٩٥ـ  ٨٨اي که به شماره  وي به موجب اليحه

  شده اعالم کرده است که:
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
 احتراماً ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٥٤سالم، موضوع رفع نقص در خصوص پرونده شماره با 

در راستاي رفع نقص مربوط به اخطاريه واصله به اينجانب سيدحسين موسوي حقيقي 
به طرفيت شوراي اسالمي  ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٥٤مربوط به پرونده مطروحه به شماره 

و  ١٣٩٢و  ١٣٩٠به سالهاي  نسخه مصوبه آن شوراي اسالمي مربوط ٣شهر برازجان 
رسانم  به استحضار مي ضمناًگردد.  جهت هرگونه استفاده به حضورتان ارسال مي ١٣٩٤

 عيناً به تصويب رسيده ١٣٩٢و  ١٣٩٠به ترتيب مصوبات سالهاي  ١٣٩٣و  ١٣٩١سالهاي در 
  »برداري قرار گرفته است. و مورد بهره

  زير است:متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار 
  :١٣٩٠عوارض حذف پارکينگ يا کسري پارکينگ در سال  ـ١١ماده 

متر فضا جهت استفاده پارکينگ  ٢٥براي هر واحد ساختمان با هر نوع کاربري «
اي باشد که نتوان در آن پارکينگ  مورد نياز است و در صورتي که وضع و فرم زمين به گونه

  گردد. نگ به شرح زير اقدام مياحداث نمود، نسبت به اخذ عوارض حذف پارکي
 مترمربع ٢٥مترمربع حذف پارکينگ محسوب و  ٥کسري پارکينگ بيش از  تبصره ـ

گردد. در مابقي موارد طبق طرح تفصيلي و با نظر مديريت  پارکينگ کامل محاسبه مي
  شود. شهرسازي اقدام مي

  
 عوارض حذف پارکينگ هر مترمربع

P از تجاري نوع کاربري به غير اي تا دو واحد با هره براي هر مترمربع ساختمان ١٢ 

١٥ P هاي تجاري تا دو واحدهاي براي هر مترمربع ساختمان ١٨ 

P هاي دو واحد به باال با هر نوع کاربري مربع ساختمانبراي هر متر ٤٨ 

 به باال باشد و براي آنها پارکينگ احداث شده باشد ٢چنانچه تعداد واحد از  ـ١تبصره
براي  P١٨ براي مسکوني و P١٢واحد پارکينگ احداث نشده باشد معادل  ٢ا و تنه

  شود. تجاري محاسبه مي
هاي تجاري مسکوني اولويت با مسکوني بوده، بدين معنا که  در پروانه ـ٢تبصره

  »پارکينگ يا پارکينگهاي موجود در وهله اول اختصاص به واحدهاي مسکوني دارند.
  :١٣٩٢گ يا کسري پارکينگ در سال عوارض حذف پارکينـ ١٥ماده 

براي هر واحد ساختمان با هر نوع کاربري يک واحد پارکينگ مورد نياز است و در «
اي باشد که نتوان در آن پارکينگ احداث نمود  صورتي که وضعيت و شکل زمين به گونه

گردد و حذف پارکينگ به  نسبت به اخذ عوارض حذف پارکينگ به شرح زير اقدام مي
واحد پارکينگ  ٣/٢شود به عنوان مثال  ت اعشاري وجود ندارد و به عدد باالتر رند ميصور

  شود. واحد حذف پارکينگ محاسبه مي ٣معادل 
  گردد. مترمربع محاسبه مي M٢٥به ازاي هر واحد حذف پارکينگ  ـ١تبصره
هاي تجاري مسکوني اولويت با مسکوني بوده بدين معنا که  در پروانه ـ٢تبصره

  ينگهاي موجود در اولويت اول اختصاص به واحدهاي مسکوني دارند.پارک
در صورتي که مالک پايانکار يا پروانه کار داشته و تخلف ساختمان انجام  ـ١تبصره

  گردد. نداده باشد در هر صورت مشمول عوارض حذف نمي

اند و فاقد مجوز  احداث گرديده ١٩/١/١٣٦٩امالکي که قبل از تاريخ  ـ٢تبصره
  باشد. اشند مشمول عوارض حذف پارکينگ نميب مي

عوارض حذف پارکينگ در زمان احداث افزايش يا تفکيک محاسبه و اخذ  ـ٣تبصره
  خواهد شد.

  
 عوارض حذف پارکينگ هر مترمربع

P نوع کاربري با هر هاي (يک واحد و دو واحد) براي هر مترمربع ساختمان ٢٠ 

P هار واحد) با هر نوع کاربريچواحد تا  هاي (سه براي هر مترمربع ساختمان ٣٠ 

P هاي از چهار واحد به باال با هر نوع کاربري براي هر مترمربع ساختمان ٥٠ 

  »= فرمول محاسبه عوارض حذف پارکينگ Pضريب × P×٢٥×تعداد پارکينگ 
  :١٣٩٤عوارض عدم امکان احداث پارکينگ هنگام درخواست پروانه کار در سال ـ ١٧ماده 

 پروانه کار ملزم به ارائه پارکينگ به تعداد واحدهاي مسکوني موجود متقاضي«
 يلي جهت واحدهاي تجاري و مسکونيصنقشه و پايه متراژهاي مشخص شده در طرح تفدر 
اي باشد که نتوان در آن پارکينگ  باشد و در صورتي که وضعيت و شکل زمين به گونه مي

کمتر از تعداد واحدهاي ارائه شده در نقشه و  احداث نمود يا تعداد پارکينگهاي ارائه شده
 اي يا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ عوارض براي هر مترمربع با ضريب قيمت منطقه

  گردد. به شرح جدول زير اقدام مي
بديهي است در صورت ارائه پارکينگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و  ـ١تبصره

قانون  ١٠٠ماده  ٥د پروانه کار مستند بر تبصره عدم ساخت پارکينگ و يا عدم رعايت مفا
  گردد. شهرداريها اقدام مي

در صورتي که به عنوان مثال باالتر از نيم باشد به عدد باالتر رند شده و  ـ٢تبصره
واحد  ٢واحد پارکينگ معادل  ٤/٢تر نيم شود. مثال اگر  اين صورت به عدد پايين در غير

واحد  ٣واحد پارکينگ نياز باشد معادل  ٦/٢اگر گردد و  حذف پارکينگ محاسبه مي
  شود. حذف پارکينگ محاسبه مي

  گردد. مترمربع محاسبه مي ٢٥هر واحد پارکينگ  ـ٣تبصره
هاي تجاري مسکوني اولويت با مسکوني بوده بدين معنا که  در پروانهـ ٤تبصره

  ني دارند.يت اول اختصاص به واحدهاي مسکووپارکينگ يا پارکينگهاي موجود در اول
بايست پارکينگ  سازي مي انباري تجاري طبق اصول طرح و ضوابط شهر ـ ٥تبصره

  گردد. ارائه نمايد و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول مي
در صورت ساخت واحدهاي غيرمجاز و بدون اخذ پروانه اين عوارض  ـ ٦تبصره

  قابل وصول است.
  

تعداد پارکينگ 
  ارايه نشده
 در نقشه

  ر متر مربع مسکوني و آموزشيضريب ه
 و بهداشتي و تفريحي

  ضريب براي هر متر مربع تجاري
 و ساير کاربريها

 
تصويبي 

 ١٣٩٣سال 
پيشنهادي 

 ١٣٩٤سال 
تصويبي 

 ١٣٩٣سال 
تصويبي 

 ١٣٩٣سال 
پيشنهادي 

 ١٣٩٤سال 
تصويبي 

 ١٣٩٤سال 

 ٣٠ ٣٠ ٢٨ ٢٣ ٢٥ ٢٢ واحد ٢تا 

 ٣٧ ٣٧ ٣٥ ٣٣ ٣٥ ٣٢ بيش از دو واحد

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر برازجان به موجب اليحه 
  توضيح داده است که: ٣/٢/١٣٩٦ـ  ٩/٤/١٧٥٩شماره 
  رياست و مستشاران عاليقدر ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
احتراماً در پاسخ به شکايت مطروحه آقاي سيدحسين موسوي حقيقي به استحضار 

از فصل دهم قانون ماليات  ٥٠ماده  ١وارض پارکينگ نظر به تبصره رساند، در خصوص ع مي
بر ارزش افزوده که مقرر نموده شوراي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض 
محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 

عد تصويب و اعالم عمومي نمايند و همچنين پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال ب
 در صدر ماده مذکور آمده است برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي

 توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده استو 
 فرماييد که عوارض باشد. مالحظه مي ممنوع ميتوسط شوراهاي اسالمي شهر و ساير مراجع و.... 

ماده موصوف از قانون فوق،  ١پارکينگ در قانون متن الذکر تکليف نشده است و برابر تبصره 
اسالمي شهر مجاز بوده است به مراتب مقرر در تبصره حاضر در وضع عوارض اقدام نمايد  شوراي

 ي استحضار دارند طرح جامع و تفصيليهمان گونه که رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت ادارو 
هر شهر خاص همان شهر توسط مراجع قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و 
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تصويب و اين طرح محلي است، لذا اين طرح (جامع) در باب اجراي  ٥کميسيون ماده 
 در نظر گرفتنسازي ضوابطي را براي اجرا الزام نموده که با  موضوعات شهرسازي از جمله ساختمان

شرايط شهر و ساير شاخصهاي شهرسازي در محل شهر ابالغ طرح جامع، اشخاص هنگام 
 احداث بنا ملزم به رعايت آن هستند و احداث پارکينگ از اين موارد است که در پروانه ساختمان

 شود. لزوم طرح جامع احداث پارکينگ است اما در شرايطي که طرح جامع نيز بيان داشته ميقيد 
 مورد درخواست پروانه ازنظر شرايط فيزيکي خاص ملک، امکان احداث پارکينگ فراهم نباشد،زمين 

همان طور که در صفحه سوم پروانه ساختمان (شناسنامه) مصوب شوراي عالي اداري مصوب 
 آمده است کسري پارکينگ يا حذف احداث، پارکينگ در قالب عوارض از شهرداري ١٣٧١سال 

شود. از  فحه سوم شناسنامه ساختمان تعداد پارکينگ خريداري شده قيد ميخريداري و در ص
مالي و اجراي طرح بررسي و پيشنهاد گرديده شوراي  تأمينآنجا که در طرح جامع نحوه 

قانون ماليات بر ارزش افزوده در  ٥٠اسالمي شهر برازجان با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده 
) و ٥٠يين تکليف عوارض پارکينگ در قانون مزبور (ماده مجوز وضع عوارض محلي و عدم تع

چون طرح جامع محلي و ضوابط خاص شهر محل برازجان است و چگونگي اجراي پارکينگ و 
و  موانع احداث در موارد خاص تصميم محلي است مبادرت به وضع عوارض عدم احداث پارکينگ

واقع نگرديده و اجرايي شده است. يا کسري پارکينگ و آگهي عمومي نموده که مورد اعتراض 
به دليل اختالفات و تعطيلي در شوراي سوم شهر  ١٣٩١مضافاً قابل ذکر است عوارض سال 

دعواي خواهان مورد تقاضاست. ابالغ و اجرا قرار نگرفت. بنابراين استدعاي رد  مورد تصويب و
  ال گرديد:پيوست و ارس مستندات زير در جهت روشن نمودن مطالب و مالحظه ضمناً

  ـ مصوبات شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض پارکينگ١
  ـ ضوابط طرح جامع در احداث پارکينگ٢
  ـ پروانه ساختمان در صفحه سوم درج پارکينگ٣
  ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده٤
  ـ آگهي عوارض مصوب شوراي اسالمي شهر برازجان ٥
  ـ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ٦
  »     ٥ن کميسيون ماده ـ قانو٧

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
ه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض براي با توج

حذف و کسري پارکينگ در مصوبات شوراي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود 
و  ١٣٩٣، ١٣٩٢، ١٣٩٠اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبات سالهاي 

عوارض براي کسري و حذف پارکينگ به  شوراي اسالمي برازجان مبني بر وضع ١٣٩٤
هيأت عمومي  ١٨/١٠/١٣٩١ـ  ٧٧٠داليل مندرج در آراء مذکور از جمله رأي شماره 

ديوان عدالت اداري مغاير قـانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص شد و 
اداري  دادرسي ديوان عدالتقانون تشکيالت و آيين  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١به استناد بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال 

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٥٨١شماره هـ/
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١٢٣٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦
هاي شوراي اسالمي شهر كالله مبني بر اخذ عوارض هرس درختان  ابطال مصوبه«

  گردد. ل ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسا.» ١٣٩٣الي  ١٣٨٨در سالهاي 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٥٨١کالسه پرونده:        ١٢٣٨ شماره دادنامه:      ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان شاكي:

هاي شوراي اسالمي شهر کالله مبني بر اخذ  ابطال مصوبه :موضوع شکايت و خواسته
  ١٣٩٣الي  ١٣٨٨عوارض هرس درختان در سالهاي 

شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان به موجب دادخواستي ابطال  کار: گردش
 ١٣٨٨هاي شوراي اسالمي شهر کالله مبني بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهاي  مصوبه

  ار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:را خواست ١٣٩٣الي 
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
ـ شوراي اسالمي شهر و شهرداري کالله، عليرغم وظيفه و تکليف در باب هرس ١

 درختان سطح شهر، هيچ اقدامي در اين راستا ننموده و اين موضوع عالوه بر وقوع خسارات،
داشته است، اخيراً شوراي اسالمي شهر پرداخت مبلغ  نارضايتي عمومي را نيز در پي

هاي برق و در حريم اين  غيرقابل تصوري را به واسطه هرس درختـان متجاوز به شبکه
خطوط، از مديريت توزيع نيروي برق کالله که از مديريتهاي تابعه شرکت توزيع نيروي برق 

غيرقانوني و بدون رعايت  باشد به صورت استان گلستان و از شرکتهاي خدمات رسان مي
، ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨سال ( ٦مراحل و تشريفات در تصويب و ابالغ واقعي آن مربوط به 

رساني قبلي يا اخذ دفاع از شرکت  ) را به صورت يکجا و بدون اطالع١٣٩٣، ١٣٩٢، ١٣٩١
 در همين خصوص و يا اخذ مدارک و مستندات اين شرکت، ضمن عدم توجه به صراحتبرق 
ين و مقررات جاري کشور در خصوص وظيفه قانوني خود به عنوان صاحب و متولي در قوان

نگهداري اشجار داخل خيابان و در قبال هرس درختان، اقدام به صدور مصوباتي تحت عنوان 
عوارض هرس کرده (که تا کنون ابالغ نيز نشده بود و مراحل و تشريفات قانوني آن نيز 

شهرداري اقدام به صدور راي محکوميت  ٧٧کميسيون ماده رعايت نشده است) و از طريق 
ي به اشخاص داراي سمت ريال و عدم ابالغ واقعي رأ ٠٠٠/٣٣٩/٥١١/٨شرکت برق به مبلغ 

درخواست اجراي آن را از طريق اداره ثبت اسناد و امالک  قانوني در شرکت برق و نهايتاً
باشد که در محاسبه چنين  ذکر ميکالله کرده است. در اين خصوص اين موضوع نيز شايان 

مبلغ غيرقابل تصوري به عنوان عوارض هرس، مبنا ، منشاء، تعداد درختان و نحوه محاسبه و 
با توجه به کوچک بودن شهر  درصد تعييني نامعلوم و نامشخصي است. ضمن اينکه اساساً

 محال حتي در صورت و وسعت کم خيابانها و معابر آن و تعداد کم درختان موجود، بر فرض کالله
  باشد. قطع کل درختان داخل شهر اين مبلغ متصور نمي

 بايد ـ در خصوص تصويب و اعالم عمومي وضع عوارض توسط شوراي اسالمي شهر مي٢
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و  ٥ماده  ١برابر تبصره 

 دگان خدمات، قبل از تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سالوصول عوارض و ساير وجوه از ارائه دهن
 براي اجرا در سال بعد (براي هر سال به صورت مجزا) اقدام الزم صورت گيرد که در اين خصوص
شوراي اسالمي شهر کالله و شهرداري کالله به هيچ وجه رعايت مراحل و تشريفات قانوني 

ه علت با اين شتاب اقدام به محاسبه اند و مشخص نيست به چ را نکرده ٥ماده  ١تبصره 
سال قبل را که هيچ اطالعي از تعداد درختان يا  ٦چنين عوارض واهي آن هم مربوط به 

  اند. هرس آنها هم ندارند را به صورت يکجا کرده و مطالبه اين مبلغ سنگين را داشته
 سطح کشور ـ شهرداري کالله در اقدامي بي سابقه، نادر و غيرقانوني که تا کنون در٣

به صورت يکجا اقدام به اعالم  ١٤/٨/١٣٩٤ـ  ٩٤٦٠وقوع نپيوسته است، طي نامه شماره به 
را  )١٣٩٣تا  ١٣٨٨سال قبل (سنوات  ٦بدهکاري شرکت برق از بابت هرس درختان مربوط به 

 نمايد و ضمن عدم ارسال داليل، مدارک ريال مي ٠٠٠/٧١٠/٦٢٨/٥به مبلغ  ١٣٩٤سال در 
و کمتر  از يک ماه از گذشت اين  خود در تعيين چنين عوارض غيرقانوني فوراًو مستندات 

اين عوارض و مربوط به همين  ٩/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٥٤٠نامه طي نامه ديگري به شماره 
ريال افزايش داده و نتيجه عدم پرداخت را تهديد بر طرح  ٠٠٠/٣٣٩/٥١١/٨سنوات را به 

  نمايد. حکوميت ابالغ ميو صدور راي م ٧٧موضوع در کميسيون ماده 
ـ عليرغم درخواست ارسال (الف): مدارک و مستندات قانوني (ب): مصوبات ساالنه ٤

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه در آن  ٥ماده  ١که رعايت تشريفات تبصره 
دگي گرديده باشد (ج): منشاء و مبنا، ريز و نحوه محاسبات اين مبلغ از شهرداري، جهت آما

باشد،  قانون سازمان برق ايران مي ١٩و دفاع از اين خواسته واهي که خالف متن ماده 
اقدامات  شهرداري و شوراي شهر از ابالغ مدارک و مستندات خواسته شده خودداري و نهايتاً

مدنظر خود را که پر واضح است بر خالف سير و تشريفات قانوني در همين خصوص است را 
  .اجرايي کرده است

دارد  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي ١٠٥و  ٨٥و  ٥١ـ اصول  ٥
شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراين تحميل هرگونه  ماليات وضع نمي

و ماليات، عوارض از سوي شهرداري جايز نبوده و منوط به تعيين تکليف و نظر قانون است 
 شهرداري کالله بر خالف ٧٧ه و راي کميسيون ماده بر همين اساس مصوبه شوراي شهر کالل

  نص صريح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است.
 ٥٢و  ٥٠و  ٣٨و  ١قانون سازمان برق ايران و مواد  ١٩و  ١٨ـ مستند به مواد  ٦

به  ١٩/٠٤/١٣٤٦قانون سازمان برق ايران مصوب  ١٨قانون ماليات ارزش افزوده: برابر ماده 
تجهيزات برق به صورت رايگان و مجاناً در معابر عمومي شهرها را تعيين و صراحت نصب 

تواند درختاني را که  از همان قانون شرکت برق مي ١٩اعالم رسمي کرده است و برابر ماده 
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بهاي درختان قطع شده قابل  صرفاًنمايد هرس يا قطع نمايد لذا  ايجاد مخاطرات مي
 ي از سويواسطه صدور چنين مصوبه و چنين رأ يناست نه هرس درختان، به همپرداخت 

شوراي شهر و شهرداري کالله بر خالف نص صريح قانون جمهوري اسالمي ايران و بر خالف 
باشد. همچنين عرضه کاال و خدمات در  قانون سازمان برق ايران مي ١٩افاده معناي ماده 

و نرخ عوارض شهرداريها و باشد  ايران مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي
دهياريها در رابطه با خدمات عالوه بر ماليات براي کليه کاالها و ارائه خدمات مشمول اين 

باشد و خارج از آن  قانون تعيين شده است که هم اکنون براي شرکت برق نيز اجرايي مي
ئه دهندگان غيرقانوني است، لذا برقراري و درخواست هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارا

خدمات که برابر اين قانون عوارض آن مشخص است از طرف و توسط شوراي اسالمي شهر 
باشد وکليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين  و شهرداري و ساير مراجع ممنوع مي

قانون مربوط به دريافت هرگونه عوارض و بر ارائه خدمات و غيره... لغو گرديده لذا برقراري و 
   باشد. يافت هرگونه ماليات و عوارض ديگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميدر

قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلي که  ٥٠ماده  ١ـ مطابق تبصره ٧
تا پانزدهم بهمن ماه هرسال براي  صرفاًتکليف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد 

باشد لذا اوالً: برابر تبصره  مي شهر امکانپذير مياجرا در سال بعد با مصوبه شوراهاي اسال
به طور ساليانه و  صرفاًالذکر شوراي اسالمي شهر کالله مکلف بوده عوارض محلي را  فوق
بايست آن را اعالم نمايد، عليهذا وضع عوارض به صورت  اجرا در سال بعد مصوب نمايد و مي براي

 ١٣٩٤) در سال ١٣٩٣و  ١٣٩٢و  ١٣٩١و  ١٣٩٠و  ١٣٨٩و  ١٣٨٨سال قبل ( ٦يکجا مربوط به 
رعايت تشريفات ذکر شده در قانون بر خالف موازين قانون  ماليات بر ارزش افزوده بود  بدون

هاي تابع آن در شهرستانها که تابع قانون بوده  و ثانياً: شرکتهاي برق در استانها و مديريت
اجراي قوانين و مقررات و تکاليف  به صورت محلي نبوده و تابع تقسيمات کشوري است و در

رساني  دولت در ارائه خدمات عمومي با بودجه و اعتبارات دولتي و ملي در استانها خدمات
کنند و بهاي برق مشترکين جزء درآمدهاي دولت مصوب شده و در اختيار شرکت برق  مي
شهرداريها راجع به باشد تا امکان برداشت آن وجود داشته باشد ثالثاً با توجه به وظيفه  نمي

بيني نکرده است و  اي از بابت هرس براي شرکت برق پيش هرس درختان، دولت نيز بودجه
آيد که شوراي شهر و شهرداري کالله  در نتيجه تشکيالت و سازمانهاي محلي به حساب نمي

صالحيت در تعيين عوارض محلي براي آن نمايد و اين موضوع نيز بر خالف موازين قانون 
  خذ قانوني است.باشد که بدون مبنا و مأ افزوده ميات بر ارزش مالي

ـ وضع عوارض منصوبه موجب افزايش بهاي قيمت انشعاب مصوب و افزايش تورم  ٨
مغاير با اصول و سياستهاي دولت است. چنان که اين نگراني  گردد که مسلماً در جامعه مي

قانون شهرداري  ٤٩ه ماده و دغدغه در قانون شهرداري نيز منعکس گرديده و تبصر
سوئي در اقتصاد عمومي کشور  تأثيرتصريح کرده است که وضع عوارض هر شهر نبايد 

تواند  داشته باشد. لذا چنانچه شهرداري با کمبود منابع مالي مواجه است اين موضوع نمي
دستاويزي براي مصوب نمودن اين گونه درخواستهاي غيرقانوني توسط شوراي اسالمي 

شهرداري و  ٧٧مطالبه آن به طور من غيرحق به وسيله اهرم فشارکميسيون ماده  شهر و
بروز مشکالت عديده براي شرکت برق را فراهم آورد، و با توسل به اين گونه اقدامات و 
صدور چنين مصوبات و آرائي ضمن گروکشي، از پرداخت هزينه برق مصرفي خودکه 

  خودداري نمايد.مربوط به خزانه دولت است با اين بهانه 
ـ همان گونه که استحضار داريد رعايت حريم خطوط برق و حفظ و نگهداري از ٩

خطوط توزيع نيروي برق به جهت تداوم برق رساني و همچنين پيش گيري از آسيبهاي 
انساني ناشي از برق و خطراتي نظير برق گرفتگي براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي 

ان در بلوارها و معابر سطح شهر و عدم اقدام به موقع و الزامي است. رشد سريع درخت
فوري در جهت هرس درختان توسط شهرداري به عنوان متولي و صاحب اشجار در 

گردد عالوه بر  خيابان و از بين بردن آثار تجاوز نسبت به خطوط توزيع برق موجب مي
اي جز  ر نتيجهورود خسارت جاني و مالي، برق به مدت طوالني قطع گردد که اين ام

اليحه قانوني حفظ و گسترش  ٦نارضايتي عمومي را در پي نداشته است لذا وفق ماده 
باشد نه هرس  فضاي سبز در شهرها، قطع هر نوع درخت بدون اجازه شهرداري ممنوع مي

درختان، به همين جهت مبالغ تعيين شده در اين خصوص مطابق ضوابط اجرايي اليحه 
باشد و ارتباطي با  فضاي سبز شهرها مربوط به قطع درختان ميقانوني حفظ و گسترش 

  هرس درختان ندارد.  
ـ عوارض تعييني شهرداري کالله (که مبنا و نحوه محاسبه آن پس از گذشت ١٠

نامه قانون اصالح حفظ و  آيين ٥هاي ماده  سال نامشخص است) مستند به تبصره ٧حدود 
مختص و مربوط به ممنوعيت در قطع اشجار باشد که  گسترش فضاي سبز در شهرها مي

يا کسب اجازه از شهرداري بابت قطع درختان است در حالي که اقدام راجع به هرس 
درخت از طرف شرکت برق استان گلستان و همچنين در سطح کشور بواسطه عدم انجام 

قانون سازمان برق  ١٩وظيفه مندي شهرداري در هرس به موقع درختان و برابر ماده 

تري  الشمول تر و ضمانت اجراي محکم نامه استنادي شهرداري عام ايران که نسبت به آيين
هاي مد نظر شهرداري به هيچ عنوان تاب و توانايي مقابله  نامه شود. لذا آيين دارد انجام مي

  در برابر نص صريح قانون را نخواهد داشت.
ح حفظ و گسترش فضاي از آئين نامه قانون اصال ٥ماده  ١ـ صراحت متن تبصره ١١

نامه مذکور با موضوعيت عوارض قطع درخت مطرح شده  از آيين ٦سبز در شهرها و ماده 
هاي عمراني (منظور احداث  و در مواردي است که درختان سطح شهر براي اجراي طرح

قانون شهرداري) مورد هرس سنگين يا شاخه زني  ١٠٣هاي جديد) (مستند به ماده  شبکه
قانون شهرداريها کار عمراني اين گونه  ١٠٣د و همچنين برابر صراحت ماده گير قرار مي

تعريف شده است: هرگونه اقدامي نسبت به کارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 
ات و همچنين اتصال تأسيساز قبيل احداث شبکه تلفن و برق و آب و ساير  ٩٨و  ٩٧

شود. لذا  درصدي وصول مي ١٠رميم با هزينه راههاي عمومي و فرعي که در صورت عدم ت
گردد که مديريت توزيع نيروي برق  با توجه به صراحت متن مواد اشاره شده اعالم مي

کالله هيچگونه احداث شبکه برق جديدي (طرح عمراني جديد) را اجرايي نکرده است که 
ود مربوط به هاي موج بواسطه آن اقدام به قطع يا هرس درختان بنمايد بلکه در شبکه

بواسطه پيشگيري از آسيبهاي ناشي از برق و خطراتي نظير برق  صرفاًسنوات گذشته 
گرفتگي بواسطه رشد سريع درختان و تجاوز به حريم خطوط توزيع برق موجود که 

قانون سازمان برق ايران  ١٩احداثي قبل از کاشت درختان هستند و برابر صراحت ماده 
  نمايد.  هاي متجاوز در خطوط برق مي مبادرت به هرس سر شاخهآن هم در بعضي از موارد 

ات دولتي و خصوصي موظفند قبل از مؤسسها و  شهرداري: کليه وزارتخانه ١٠٣ماده 
از قبيل  ٩٨و  ٩٧هرگونه اقدامي نسبت به کارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

 نين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايتات و همچتأسيساحداث شبکه تلفن و برق و آب و ساير 
نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت کتبي شهرداري انجام گيرد 

 کننده مکلف است هرگونه خرابي و زياني را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت ه اقداممؤسسو 
 با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شديا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي که 

ترميم نموده و به وضع اول درآورد و اال شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول 
  درصد اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد کرد. ١٠درآورده هزينه تمام شده را با 

 و بر خالف يا عامداً لماًاليحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها: هر کس عا ٦ماده 
 مقررات اين قانون مرتکب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد،
به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط، سن درخت و 

  .موقعيت آن از يک هزار ريال تا يکصد هزار ريال محکوم خواهد شد
 رتي که قطع درخت از طرف مالکين به نحوي باشد که باغي از بين ببرددر صو ـ١تبصره

 سازي استفاده کند، همه زمين به نفع شهرداري و از زمين آن به صورت تفکيک و خانه
  رسد. شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي ضبط مي

 زاي نقدي نبودهمجازاتهاي مذکور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به ج ـ٢تبصره
  و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

از قانون سازمان برق ايران در صورتي که در مسير  ١٩ـ برابر مجوز قانوني ماده ١٢
خطوط هوايي نيروي برق درختاني باشند که ايجاد مخاطرات فني نمايد وزارت آب و برق 

 س يا قطع درختان نمايند و در صورتتوانند اقدام به هر ات و شرکتهاي تابع آن ميمؤسسو 
  بهاي درختان قطع شده طبق قانون پرداخت خواهد شد. صرفاًقطع درختان، 

ات آب و برق کشور چنانچه در تأسيساليحه قانوني رفع تجاوز از  ٩ـ برابر ماده ١٣
مسير حريم خطوط انتقال، توزيع نيروي برق، حريم کانالها و انهار آبياري احداث ساختمان 

 درختکاري و هر نوع تصرف خالف مقررات شده يا بشود سازمان آب و برق بر حسب موردا ي
اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع  با

خواهد نمود. شهرباني و ژاندارمري مکلفند که به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام تجاوز 
  انجام وظايف مزبور اقدام نمايند. ن کافي ومأموري

ـ با توجه به اهميت موضوع امنيت اجتماعي و حفظ جان و مال شهروندان به واسطه ١٤
استان عدم انجام وظيفه در هرس به موقع درختان توسط شهرداري، رياست کل دادگستري 

ي ساؤساي دادگستريها و رؤبه ر ٢٨/٧/٩٥ـ  ١/٤٩١٢/٩٠٢١گلستان طي بخشنامه شماره 
 آن پيرامون رفع مشکل دستور مقتضي ٩محاکم عمومي و دادستانهاي سراسر استان وفق بند 

 ـ ٦٢/١٥١٣/٩٠٢١معاونت پيشگيري از وقوع جرم استان نيز طي نامه شماره  ضمناًاند  صادر کرده
اند  قرار داده تأکيدمندي شهرداري در هرس به موقع درختان را مورد  موضوع وظيفه ٨/٩/١٣٩٣

 مندي شهرداري ن پيرامون موضوع نظر کارشناس رسمي دادگستري در رابطه با وظيفههمچني
  باشد. به پيوست مي ٢٨/٦/١٣٩٥ـ  ١٠٢/٦/٤٩٥در هرس درختان نيز به شماره 

مندي شهرداري در هرس درختان سطح شهر است که از اين  يد وظيفهؤلذا اين موارد م
 ا (هرس) به شرکت برق اقدام به دريافت عوارضه وظيفه سرباز زده و عليرغم تحميل اين هزينه

 نمايد. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کالم نظر به اينکه آن به صورت غيرقانوني مي
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به موجب قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و 
ات و عوارض آنها معين شده است دهندگان خدمات که در قانون تکليف مالي همچنين ارائه

 باشد نظر به ممنوعيت برقراري عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر و ساير مراجع ممنوع مي
قانون سازمان برق  ١٩قانون ماليات بر ارزش افزوده و صراحت ماده  ٥٩و  ٥٢،  ٥٠در ماده 

شهرداري کالله به  ايران و عدم ارتباط موضوع مواد و قوانين استنادي شوراي اسالمي شهر و
 موضوع هرس (ارتباط موضوع به قطع اشجار) و عنايت به اين موضوع که شرکت برق در جهت

سازي و توسعه و  اعتبار مالي در بخشهاي مختلف برق رساني اعم از اصالح و بهينه تأمين
ديه چنين مبالغ غيرقانوني و سنگين مشکالت جدي مواجه است و امکان تأ نگهداري و... با

 ناممکن است. با توجه به مستندات متقن و قانوني فوق االشاره و اين که حکم بر خالف قانون،
اجتهاد در مقابل نص صريح است (وظيفه قانوني خود را با صدور مصوبات بر عهده شرکت 

کنند) و تعيين و اخذ عوارض هرس درختان به شرح فوق،  برق نهاده و اخذ عوارض مي
درخواست توقيف موقت عمليات اجرايي  باشد لذا بدواً اختيارات ايشان مي خالف قانون و خارج از

  »و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال مصوبه اشاره شده از تاريخ صدور مورد استدعاست.
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 

  اعالم کرده است که: ٢٩/٥/١٣٩٦ـ  ١٩٢٣٦/٩٦اي که به شماره  وي به موجب اليحه
  سالم عليکم:«

 اره پروندهـشم ٩٦/٥٨١ه پرونده ـع نقص کالسـه رفـاحتراماً بازگشت به اخطاري
 موضوع ارسال تصوير مصوبات شوراي اسالمي شهر کالله ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٤٣٠١٤٥٦

شفاهي  يرساند در اين خصوص عليرغم مکاتبات به عمل آمده و پيگيريها ميبه استحضار 
حضوري جهت اخذ مصوبات مربوطه، به واسطه اين که اقدامات شوراي اسالمي شهر و و 

ت در تصويب و ابالغ واقعي شهرداري کالله به صورت غيرقانوني و بدون رعايت مراحل و تشريفا
، ١٣٩٢، ١٣٩١، ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨سال قبل (سنوات  ٦رساني) آن مرتبط به  (اطالع
به داليل نامعلوم در دو مرحله و با دو  ١٣٩٥تجميع شده اخيراً در سال ) را به صورت ١٣٩٣

نرخ متفاوت که در دادخواست به اين موضوع نيز مبسوط پرداخته شده است مبادرت نموده و 
وصول قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و  ٥ماده  ١رعايت تبصره 

نسبت به ارسال ليست مبلغ  صرفاًاند.  دگان خدمات را نکردهدهن عوارض و ساير وجوه از ارائه
 ٩/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٥٤٠و  ١٤/٨/١٣٩٤ـ  ٢٤٦٠هاي  بدهي طي دو مکاتبه با مبالغ متفاوت به شماره

باشند و متأسفانه از ارائه مدارک و مستندات مربوط به مصوبات  بسنده کرده، پاسخگو نمي
نمايند. اين شرکت نيز  اين شرکت خودداري ميعوارض هرس درختان و نحوه محاسبه آن به 

  (به عنوان شاکي) توانايي ارائه تصويري از آن اسناد و مدارک را ندارد.
المال)  با اين اوصاف خواهشمند است به جهت عدم تضييع حقوق اين شرکت (بيت

 جععنداللزوم نسبت به مطالبه اسناد و مدارک مربوط به مصوبات ساليان قبل از طريق آن مر
 دستورات الزم صادر فرماييد تا شوراي اسالمي شهر و شهرداري کالله نسبت به ارسال کامل

 ٤٤و ماده  ٢٠ماده  ٢مستندات مربوط به مصوبات هرس درختان و محاسبات آن برابر تبصره 
دادرسي ديوان عدالت اداري اقدام نمايند. در خاتمه به واسطه سهو  قانون تشکيالت و آيين

هاي اين شرکت در ستون خواسته برگ دادخواست تقديمي،  کاس يکي از خواستهقلم در انع
و  ١٢ماده  ١مان درخواست ابطال مصوبات مورد نظر از تاريخ تصويب با استناد به بند توأ

  »نيز مورد استدعاست.  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين ١٣ماده 
  ه قرار زير است:متن مصوبه مورد اعتراض ب

: در مواردي که درختان سطح شهر براي اجراي طرحهاي عمراني و غيره ١تبصره«
قانون شهرداريها) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مورد هرس  ١٠٣(مستند به ماده 

  »بايست محاسبه و وصول گردد. مي ٦% قيمت ماده ٢٠سبک يا شاخه زني قرار گيرد 
شوراي اسالمي شهر کالله به موجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس 

  توضيح داده است که: ٦/٧/١٣٩٦ـ  ٢٥٧
  مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  با سالم
موضوع دادخواست شرکت  ٥/٦/١٣٩٦ـ  ٩٦/٥٨١احتراماً، عطف به کالسه پرونده   

  گردد. خواهان معروض ميتوزيع نيروي برق استان گلستان مطالب ذيل جهت رد دادخواست 
  ايرادات و موانع رسيدگي:

دارد  قانون تشکيالت ديوان عدالت اداري که اشعار مي ١٦ماده  ٢ـ به استناد تبصره ١
از زمان تصويب اين قانون مهلت تقديم دادخواست راجع به آراء و تصميمات شهرداريها براي 

ماه از تاريخ ابالغ رأي يا تصميم  ٦ماه و براي افراد مقيم خارج کشور  ٣اشخاص داخل کشور 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني است.  مرجع مربوط مطابق با قانون آيين

 ٣٠/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢٨٥٧طي مکاتبه شماره  ٧٧اين در حالي است که رأي کميسيون ماده 

ه) گرديده و تحويل آقاي محمدزاده (واحد دبيرخانه اداره برق کالل ٥/١١/١٣٩٤در مورخ 
ابالغ قانوني به آن اداره شده است. حال با عنايت به اينکه ابالغ قانوني شده و اگر در صورتي 

بايد نسبت به آن ظرف مهلت  اعتراضي داشته مي ٧٧آن اداره نسبت به رأي کميسيون ماده 
 شدبا مي ٧٧ماهه به ديوان عدالت اداري که مرجع رسيدگي به اعتراضات کميسيون ماده سه 

سال از تاريخ  ٢ارسال نمايد که هيچ گونه اعتراضي نسبت به آن نشده و پس از سپري شدن 
ابالغ رأي تقاضاي ابطال مصوبات را نموده که خواهان خارج از موعد قانوني اعتراض نموده و 

قانون ديوان عدالت اداري قرار رد دادخواست مورد  ٥٣به استناد تبصره بند ت ماده 
  باشد. اين حيث قابل ايراد مي استدعاست و از

دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين ١٨ـ به استناد بند ح ماده ٢
بايد ضميمه دادخواست شود و طبق ماده  يکي از شرايط دادخواست که مي ١٣٩٢مصوب 

مقام و يا نماينده قانوني  رگاه دادخواست توسط وکيل يا قائمدارد ه مذکور که اشعار مي
 خواهان تقديم شده باشد بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند مثبت دادخواست دهنده
نيز ضميمه گردد و در هر حال مديرعامل يا نمايندگي از اشخاص حقوقي طرح دعوي 
کرده باشد بايد مدرک و دليلي که نشانگر سمت نمايندگي مديرعاملي او باشد پيوست 

 ليل مديريتي پيوست دادخواست نکرده و به استناددادخواست کند که خواهان هيچگونه د
دادرسي مدني  قانون آيين ٨٤ماده  ٥قانون ديوان عدالت اداري و بند  ٥٣بند الف ماده 
  باشد. قابل ايراد مي

) است که ٢٧/١١/١٣٤٥قانون شهرداريها (اصالحي  ٧٧ـ مستند قانوني کميسيون ماده ٣
 دي و شهرداري در مورد عوارض به کميسيوني مرکب ازؤکند: رفع هرگونه اختالف بين م مقرر مي

مزبور  شود و تصميم کميسيون نمايندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي
 هايي که طبق تصميم کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد قطعي است. بدهي

 ٧٧صادره توسط کميسيون ماده باشد که رأي  به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي ءاالجرا الزم
  طبق مقررات قانوني صادر شده است.

 : براي اينکه رأي صادره از سوي کميسيون٧٧ـ ضمانت اجراي آراي کميسيون ماده ٤
که  هايي بدهي«مقرر شده است که  ٧٧داراي اعتبار قانوني و ضمانت اجراي الزم باشد در ادامه ماده 

». باشد ق مقررات اسناد رسمي قابل وصول ميطبق رأي اين کميسيون تشخيص شود، طب
)، شهرداري پس از ١٣٨٧(مصوب  ءاالجرا نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم مطابق با آيين

بايد رأي کميسيون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا  ٧٧صدور رأي کميسيون ماده 
دي ؤيهي است مطابق قانون، اجراييه به مبر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجراييه کند. بد

شود تا به نحو مقتضي عوارض مذکور را  روز مهلت داده مي ١٠پردات عوارض ابالغ و به وي 
دي از ؤپرداخت يا ترتيبي براي پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضاي مدت مزبور، م

وقيف اموال براي پرداخت عوارض امتناع کند، در اين صورت اداره ثبت محل نسبت به ت
 به مدت ٣٠/١٠/١٣٩٤ـ  ١٢٨٥٧پرداخت عوارض اقدام خواهدکرد که اين شهرداري در نامه شماره 

  روز بيش از مهلت قانوني مهلت داده شده جهت پرداخت بدهي. ١٥
تواند به رأي صادره از کميسيون اعتراض کند که اين اعتراض  ـ زماني خواهان مي ٥

ها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها از حيث در ديوان عدالت اداري و تن
  شکلي قابل طرح خواهد بود نه از نظر ماهوي.

تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراي «ـ شوراي اسالمي شهرها به موجب قانون  ٦
اجازه تصويب عوارض و همچنين نرخ خدمات ارائه شده » اسالمي کشور و انتخاب شهرداران

و سازمانهاي وابسته به آن را دارند و بر همين اساس عوارض فوق توسط  توسط شهرداري
به کميته انطباق فرمانداري  تأييدشهرداري و پس از تصويب شوراي اسالمي شهر جهت 

مستقر در فرمانداري که متشکل از نماينده سازمان بازرسي استان، نماينده وزارت کشور، 
مصوبات براي شهرداري در حکم قانون  تأييدال و پس از باشد ارس نماينده شوراي اسالمي شهر مي

  نمايد. باشد و شهرداري طبق آن دفترچه نسبت به وصول عوارضات اقدام مي مي ءاالجرا و الزم
سبز  ينامه قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضا آيين ٥ماده  ١ـ به استناد تبصره ٧

اههاي ارائه دهنده خدماتي از قبيل شوراي انقالب کليه دستگ ١٣٥٩در شهرها مصوب سال 
هاي نفتي موظفند قبل از انجام  آب و فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده

هرگونه عمليات عمراني که مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي سبز باشد عالوه بر ساير 
ريافت مجوز مجوزهاي الزم از شهرداري مجوز اخذ نمايد و تحت هيچ شرايطي قبل از د

عوارض مجاز به قطع درخت يا سربرداري يا جابه جايي آن نخواهد بود و در صورت اجازه اين 
 اي که به پيشنهاد شهرداري االشاره طبق تعرفه قانون فوق ٣قطع درخت به استناد تبصره 

  رسد توسط شهرداري اخذ خواهد شد. به تصويب شوراي اسالمي شهر مي
يمي شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان به مديريت ـ در ابتداي اليحه تقد ٨

 اند که اظهار داشته ٢٩/٥/١٣٩٦ـ  ١٩٢٣٦/٩٦دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
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عليرغم مکاتبات به عمل آمده و پيگيريهاي شفاهي و حضوري جهت اخذ مصوبات مربوطه 
تان و نحوه محاسبه آن به آن و عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به عوارض هرس درخ

باشد. اگر مکاتبات متعددي مبني بر ارائه  شرکت خودداري نموده ادعاي کذب مي
اي را پيوست دادخواست  اند چرا هيچ مکاتبه مستندات به آن شرکت به شهرداري نموده

خود مبني بر ادعاي مثبت آن شرکت باشد به آن دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
مصوبه شوراي  ١١/٧/١٣٨٨صورتجلسه مورخ  ٤ننموده و شهرداري طبق بند ارسال 

هاي مربوط به شاخه زني را در اختيار نماينده اداره برق  اسالمي شهر در خصوص هزينه
و امضاي آن نماينده اداره برق رسيده و اين  تأييدآقاي ابوالفضل ساساني قرار داده که به 
جهت اطالع  ١٢/٧/١٣٨٨ـ  ١٠١٧٩مکاتبه شماره شهرداري نيز صورتجلسه فوق را طي 

يک برگ  ١٤/٨/١٣٩٤ـ  ٩٤٦٠در اجرايي نمودن مصوبات تقديم نموده و طي نامه شماره 
ليست مبلغ بدهي بابت هرس درختان معابر سطح شهر توسط آن شرکت در سالهاي 

ه به آن ادار ٠٠٠/٧١٠/٦٢٨جمعاً به مبلغ  ١٣٩٣و  ١٣٩٢، ١٣٩١، ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨
 ٩/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٥٤٠طي مکاتبه شماره  ٩٤٦٠ارسال نموده است که پيرو نامه شماره 

اصالح و طبق بررسيهاي دقيق و محاسبه عوارض قطعي در سالهاي فوق به مبلغ 
قرار  تأييدمورد  ٧٧ريال اصالح شد و مبلغ فوق در کميسيون ماده  ٠٠٠/٣٣٩/٥١١/٨

  دانسته اند. االجراء الزمگرفت و رأي صادره را قطعي و 
ه شهرداري در رأي وزيع برق استان گلستان هيچ گونه وجهي بـ شرکت نيروي ت٩

 پرداخت ننموده است. حال با توجه به موارد معنونه فوق از هيأت تقاضاي ٧٧کميسيون ماده 
  »رد دادخواست مورد استدعاست.

عاونين با حضور رئيس و م ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
نامه اجرايي اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز  آيين ٥ماده  ٣طبق تبصره 

قطع درخت در محدوده خدماتي شهر، وضع عوارض  فقط براي ١٣٨٨شهرها مصوب 
، ١٣٤٦قانون سازمان برق ايران مصوب سال  ١٩تجويز شده است و همچنين در ماده 

اند در صورتي که در مسير  ات و شرکتهاي تابعه موظف شدهمؤسسوزارت آب و برق و 
به خطوط هوايي نيروي برق، درختاني باشد که ايجاد مخاطرات فني نمايد، اقدام 

اين قانون  ١٦هرس و قطع درختان نمايند و بهاي درختان قطع شده طبق ماده 
پرداخت شود. با توجه به مراتب وضع عوارض براي هرس درختان و جلوگيري از 
مخاطرات فني، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر کالله 

قانون  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١کار مستند به بند  است و مصوبات مذکور در گردش
از تاريخ تصويب  ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين

  شود. ابطال مي
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٤٨٧شماره هـ/

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
  با سالم

مورخ  ١٢٣٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦

 ١٣٩٣سال  ٢٨و رديف  ١٣٩٢الي  ١٣٨٩هاي آن از سالهاي  و تبصره ٣٥ابطال رديف «
» درصد مبلغ انتشار آگهي تبليغاتي. ٢مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد مبني بر وضع 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٦/٤٨٧کالسه پرونده:        ١٢٣٩ شماره دادنامه:       ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:

  مديريت شعب بانک سپه استان يزد شاكي:
 ١٣٨٩هاي آن) از سالهاي  و تبصره ٣٥ابطال (رديف  موضوع شکايت و خواسته:

  مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد ١٣٩٣) سال ٢٨(رديف  ١٣٩٢الي 

ن خواه و علي گلرسان مديريت شعب بانک سپه استان يزد آقايان عباس وط کار: گردش
  اعالم کرده است که: ٦/٣/١٣٩٦ـ ٨٠٠٨/٩٦/٤٤٣به موجب درخواستي به شماره 

  به: رياست محترم ديوان عدالت اداري «
  موضوع: (تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر يزد در خصوص عوارض آگهي تبليغاتي)

  با احترام:
دادرسي ديوان عدالت اداري به استحضار  ن تشکيالت و آيينقانو ٨٦در اجراي ماده 

رساند شوراي اسالمي شهر يزد بدون در نظر گرفتن غيرمحلي بودن فعاليت بانکها  مي
مبادرت به تصويب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر براي کليه بانکها کرده است 

ي اسالمي شهر حق تصويب و با توجه به اينکه طبق قوانين و ضوابط موجود، شوراها
يد اين امر آراي مختلفي است که از سوي هيأت ؤعوارض براي بانکها را نخواهد داشت و م

ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تعلق عوارض براي بانکها در استانهاي مختلف صادر شده 
وسعه قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم ت ٥ماده  ١لذا نظر به اينکه حسب تبصره 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض 
و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي شوراهاي 
اسالمي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند و نظر به سبق رسيدگي هيأت عمومي 

دادرسي ديوان عدالت اداري و با  ستنداً به قانون تشکيالت و آيينديوان در موارد مشابه م
توجه به اينکه وضع و تصويب مجدد اين عوارض براي بانکها فاقد وجاهت قانوني بوده 
رسيدگي در اين خصوص و ابطال رديفهايي از مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد به شرح 

  ذيل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
  ف) رديفهاي مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد (مورد اعتراض بانک)ال
 ١٣٨٩هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٥ـ ابطال رديف ١

  (در خصوص عوارض آگهي تبليغاتي)
 ١٣٩٠هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٥ـ ابطال رديف ٢

  غاتي)(در خصوص عوارض آگهي تبلي
 ١٣٩١هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٥ـ ابطال رديف ٣

  (در خصوص عوارض آگهي تبليغاتي)
 ١٣٩٢هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٥ـ ابطال رديف ٤

  (در خصوص عوارض آگهي تبليغاتي)
 ١٣٩٣وارض و بهاي خدمات سال هاي مندرج در تعرفه ع و تبصره ٢٨ـ ابطال رديف  ٥

  (در خصوص عوارض آگهي تبليغاتي)
  ب) مستندات طرح  موضوع:

ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر  ٢١/٤/١٣٨٨ـ  ٣٤٤ـ وحدت مالک رأي شماره ١
  شهر قائم

شوراي هماهنگي  ١١/٦/١٣٨٧ـ  ٨٦/٥٨/٥٢ـ وحدت مالک رأي شماره هـ/٢
  بانکهاي استان

  ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد ١٦/١/١٣٨٩ـ  ٢ـ وحدت مالک رأي شماره ٣
هاي مصوبات شوراي  ابطال تعرفه ٢١/٥/١٣٩٢ـ  ٣٦٢ـ وحدت مالک رأي شماره  ٤

  اسالمي شهر اراک
ابطال تعرفه عوارض  ٣/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٥٧الي  ١٠٤٣ـ وحدت مالک رأي شماره  ٥

  محلي شهرداريها
  ابطال مصوبه شهرداري تهران ٢/٦/١٣٨٧ـ  ٤٠٧، ٤٠٦ـ وحدت مالک رأي شماره  ٦
ابطال مصوبه شوراي اسالمي  ٧/٦/١٣٩٠ـ  ٢٤١ـ وحدت مالک رأي شماره ٧

  شهر گرگان
ابطال مصوبات شوراي  ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧٥٩الي  ٧٢٤ـ وحدت مالک رأي شماره  ٨

  اسالمي شهرهاي کشور
  زفولابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر د ٢٦/٤/١٣٩١ـ  ٢١٩ـ وحدت مالک رأي شماره ٩

ابطال مصوبات شوراي اسالمي  ٢٦/٤/١٣٩١ـ  ٢٢١ـ وحدت مالک رأي شماره ١٠
  شهر اهواز
ابطال مصوبات شوراي  ١٢/٥/١٣٩٥ـ  ٣٢٦الي  ٣٢١ـ وحدت مالک رأي شماره ١١

  اسالمي شهرداري سلماس و غيره ...
  ج) مستندات تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر

شود مگر به موجب  نوع مالياتي وضع نميقانون اساسي هيچ  ٥١ـ مطابق اصل ١ج ـ
قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و  ٣٠قانون از طرفي طبق بند ب ماده 

ات دولتي از جمله مؤسسوضع عوارض براي  ١٣٧٣مصرف آن در موارد معين مصوب سال 
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بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و شوراي اسالمي شهرها بدون مجوز شوراي 
  قتصاد مجاز به تصويب عوارض براي بانکهاي دولتي نيست.ا

قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات   ١٢ماده  ١١ـ مطابق نص صريح بند ٢ج ـ
اين قانون  ٣٩و  ٣٨و اعتباري بانکها و... از پرداخت ماليات معاف بوده و نيز وفق مواد  بانکي

احصاء گرديده و بانکها از اين بابت  نرخ عوارض شهرداريها در رابطه با کاالها و خدمات
  باشند. معاف از پرداخت عوارض مي

 فرد صنفي هر شخص حقيقي ١٣٩٢قانون نظام صنفي مصوب سال  ٢ـ طبق ماده ٣جـ 
يا حقوقي است که در يکي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع 

نوان پيشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه گذاري کند و به ع خدمات و خدمات فني سرمايه
به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و حسب تبصره 

باشند لذا با  شوند از شمول قانون خارج مي تأسيساتي که به موجب قانون خاص مؤسسآن 
 ٣١ه مطابق بند الف ماده توجه به تعريف فرد صنفي بانکها پيشه ور و صاحب حرفه نبوده بلک

قانون پولي و بانکي کشور شرکت سهامي عام هستند و سرمايه بانکهاي دولتي متعلق به دولت 
و  ١٣٥٨و اساسنامه و اليحه قانوني اداره امور بانکها مصوب سال  تأسيسبوده و بر اساس قانون 

مطالبه عوارض حق کسب  شوند، بنابراين اطالق صنف بر بانکها و ساير مقررات مربوط اداره مي
  و پيشه مشاغل بر خالف قوانين و مقررات مذکور است.

 ات،مؤسسها،  قانون نظام صنفي نيز صراحتاً وزارتخانه ٩٠ـ حسب ماده ٤ج ـ
سازمانها يا شرکتهاي دولتي يا ساير دستگاههاي دولتي که مشمول قانون بر آنها مستلزم 

ات متعلق تأسيسيراز اينکه از طريق اماکن و نامه است و نهادهاي عمومي غ ذکر يا تصويب
به خود يا ديگر اشخاص که به اين کار مبادرت ورزند از شمول اين قانون مستثني هستند 

گردد و فعاليت آنها نيز ملي است نه محلي.  و بانک از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي
 ن برنامه سوم توسعه اقتصادي،اصالح موادي از قانو«قانون  ٥ماده  ١حالي که طبق تبصره در 

عوارض و ساير  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول
 ١٣٨١دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال  جوه از توليدکنندگان کاال، ارائهو

شوراهاي اسالمي  ١٣٨٧زوده مصوب سال ر ارزش افقانون ماليات ب ٥٠ماده  ١و تبصره 
  تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند.

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ١ـ به استناد ماده  ٥ج ـ 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 

 ١٣٨٢ابتداي سال  وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي از
 از برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي«

به موجب » صرفاًو همچنين کاالهاي وارداتي  دهندگان خدمات توليدکنندگان کاالها، ارائه
پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه  اين قانون صورت مي

وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع و... صورت  برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت
 قانون مزبور شوراهاي اسالمي شهر را مجاز به برقراري ٥ماده  ١پذيرد، لغو شده است. تبصره  مي

 عوارض محلي جديد نموده وليکن فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعاليت
ه و به لحاظ گستردگي شعب بانکها در سراسر کشور بديهي است عمليات شعب محلي نبود

توسط  شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها بانکها در زمره فعاليتهاي محلي محسوب نمي
  باشد. شوراي شهر مخالف نظر قانونگذار مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بانکها صنعت  ٤٤ـ بنا به تصريح اصل  ٦ج ـ 
 گردند تا مشمول پرداخت ا صاحب حرفه و پيشه و صنف و يا شاغل خدماتي محسوب نميي

  عوارض کسب و پيشه گردند.
از تاريخ  ١٧/٢/١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب  ٥٢ـ وفق ماده  ٧ج ـ 

 تماعيشدن قانون مذکور، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اج ءاالجرا الزم
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از 

و اصالحيه  ١٣٨١توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
کليه مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات مستقيم و  بعدي آن و

دگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب گان و دارنرض ديگر از توليدکنندعوا
اند.  قانون مذکور خدمات بانکي و اعتباري از پرداخت ماليات معاف شده ١٢ماده  ١١بند 

آن قانون نرخ عوارض شهرداري در رابطه با کاال و خدمات،  ٣٨همچنين به موجب ماده 
  مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعيين شده است.

قانون تشکيالت و وظايف و انتصابات شوراي اسالمي  ٧١ماده  ١٦ـ طبق  بند  ٨ج ـ 
يکي از وظايف شوراهاي اسالمي شهر تصويب لوايح برقراري يا  ١٣٧٥شهر مصوب سال 

لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي 
باشد وليکن اختيارات مندرج در ماده  ، ميشود دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

مرقوم منوط به رعايت ساير ضوابط و شروط قانوني خواهد بود و به هيچ وجه متضمن 
  باشد. وضع عوارض غيرقانوني براي بانکها نمي
 رئيس هيأت تخصصي ٢٣/٦/١٣٩٥ـ  ١٩٠١٣٧٩٢٨٥عليهذا با عنايت به مرقومه شماره 

اعضاي هيأت و  ١٣/٥/١٣٩٤دالت اداري و نظريه مورخ عمران، شهرسازي و اسناد ديوان ع
مستدعي است  ٩٢/٧٨١انصراف اين مديريت از شکايت قبلي خود در پرونده کالسه 

اداره  ضمناًالعاده رسيدگي فرمايند.  دستور فرماييد نسبت به شکايت مطروحه در وقت فوق
امه روند کار به آن حقوقي بانک سپه به عنوان نماينده اين مديريت جهت پيگيري و اد

شود. مستدعي است دستور فرماييد هرگونه اخطار و اوراق قضايي را  مرجع معرفي مي
  »اداره حقوقي اين بانک ابالغ فرمايند. به

  متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
  :١٣٨٩هاي تبليغاتي در سال  ) عوارض بر آگهي٣٥الف ـ 

  تبليغاتي هاي  ) عوارض بر آگهي٣٥«
  درصد کل مبلغ وصولي بابت انتشار آگهي ٢

 هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و سيما، آژانسها، عوارض اين رديف بر آگهيـ ١تبصره
سطح  کانونها و مؤسسات گرداننده تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز فعاليت در

  گيرد. شهر تعلق مي
درصد از کل مبلغ  ٢و انتشار آگهي موظفند  در کليه موارد عاملين پخش ـ٢تبصره

 هاي وصول بابت انتشار آگهي را به صورت ماهيانه همزمان با واريز به حساب شهرداري نسخه
  »ش مربوطه را نيز ارائه نمايند.في

  :١٣٩٠هاي تبليغاتي در سال  ) عوارض بر آگهي٣٥ب ـ 
  هاي تبليغاتي  ) عوارض بر آگهي٣٥«
  ت انتشار آگهي % کل مبلغ وصولي باب٢

 هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و سيما، آژانسها، عوارض اين رديف بر آگهي ـ١تبصره
 کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز  فعاليت در سطح شهر

  گيرد. تعلق مي
لغ وصول % از کل مب٢در کليه موارد عاملين پخش و انتشار آگهي موظفند،  ـ٢تبصره

  بابت انتشار آگهي را به صورت ماهيانه به حساب شهرداري واريز و فيش مربوطه را نيز ارائه نمايند.
باشند، از پرداخت  مؤدياني که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ـ٣تبصره

 باشند. الزم است عوارض مذکور (طبق قانون) مستقيم عوارض فوق به شهرداري معاف مي
  »اره کل امور مالياتي استان وصول و به حساب شهرداري واريز خواهد شد.توسط اد

  :١٣٩١هاي تبليغاتي در سال  ) عوارض بر آگهي٣٥ج ـ 
  هاي تبليغاتي  ) عوارض بر آگهي٣٥«
  % کل مبلغ وصولي بابت انتشار آگهي ٢

 ا،هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و سيما، آژانسه عوارض اين رديف بر آگهي ـ١تبصره
 کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز  فعاليت در سطح شهر

  گيرد. تعلق مي
% از کل مبلغ ٢در کليه موارد عاملين پخش و انتشار آگهي موظفند،  ـ٢تبصره

وصول بابت انتشار آگهي را به صورت ماهيانه به حساب شهرداري واريز و فيش مربوطه را 
  ئه نمايند.نيز ارا

باشند، از پرداخت  مؤدياني که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ـ٣تبصره
% ٨/١باشند. الزم است عوارض مذکور با نرخ  مستقيم عوارض فوق به شهرداري معـاف مي

   »ساب شهرداري واريز خواهد شد.توسط اداره کل امور مالياتي استان وصول و به ح
  :١٣٩٢هاي تبليغاتي در سال  ) عوارض بر آگهي٣٥د ـ 
  هاي تبليغاتي  ) عوارض بر آگهي٣٥«
  % کل مبلغ وصولي بابت انتشار آگهي ٢

 هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و سيما، آژانسها، عوارض اين رديف بر آگهي :١تبصره
 کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز  فعاليت در سطح شهر

  گيرد. تعلق مي
% از کل مبلغ ٢در کليه موارد عاملين پخش و انتشار آگهي موظفند،  ـ٢تبصره

وصول بابت انتشار آگهي را به صورت ماهيانه به حساب شهرداري واريز و فيش مربوطه را 
  نيز ارائه نمايند.
باشند، از پرداخت  مؤدياني که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ـ٣تبصره

 باشند. الزم است عوارض مذکور (طبق قانون) قيم عوارض فوق به شهرداري معـاف ميمست
  »توسط اداره کل امور مالياتي استان وصول و به حساب شهرداري واريز خواهد شد.
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  :١٣٩٣هاي تبليغاتي در سال  ) عوارض بر آگهي٢٨هـ ـ 
  هاي تبليغاتي  ) عوارض بر آگهي٣٥«
  ر آگهي % کل مبلغ وصولي بابت انتشا٢

 هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و سيما، آژانسها، عوارض اين رديف بر آگهي ـ١تبصره
 کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز  فعاليت در سطح شهر

  گيرد. تعلق مي
% از کل مبلغ ٢در کليه موارد عاملين پخش و انتشار آگهي موظفند،  ـ٢تبصره

بابت انتشار آگهي را به صورت ماهيانه به حساب شهرداري واريز و فيش مربوطه را  وصول
  نيز ارائه نمايند.
باشند، از پرداخت  مؤدياني که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي ـ٣تبصره

 باشند. الزم است عوارض مذکور (طبق قانون) مستقيم عوارض فوق به شهرداري معـاف مي
  »امور مالياتي استان وصول و به حساب شهرداري واريز خواهد شد. توسط اداره کل

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر يزد به موجب اليحه شماره 
  توضيح داده است که: ٢٦/٢/١٣٩٦ـ  ٩٦١٠٠١٦٠٨

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «
  با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد

عطف به ابالغيه واصله از دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به کالسه پرونده  احتراماً
ابطال  در خصوص دادخواست تقديمي مديريت بانک سپه به خواسته ١٧/٤/١٣٩٦ـ  ٩٦/٤٨٧

تعرفه عوارض  ٢٨و رديف  ١٣٩٢الي  ١٣٨٩تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي  ٣٥رديف 
ي اسالمي شهر يزد، همگي با موضوع عوارض آگهي مصوب شورا ١٣٩٣و بهاي خدمات سال

  رساند: تبليغاتي در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار مي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور ٧١ماده  ١٦اوالً: مطابق بند 

 تصويب لوايح، ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده ١و تبصره  ١/٣/١٣٧٥مصوب 
برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر 

باشد که شورا همه ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري  مي
قانوني حاصله از نمايد. در همين راستا شوراي اسالمي شهر يزد نيز در راستاي اختيار  ابالغ مي

مقررات مذکور مبادرت به تصويب عوارض و بهاي خدمات شهرداري به صورت ساالنه نموده و 
 نمايد. بنابراين تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي شهر جهت اجرا به شهرداري يزد ابالغ مي
، وظايف و قانون تشکيالت ٨٠باشد. همچنين به استناد ماده  کامالً منطبق با موازين قانوني مي

هاي بعدي آن مادامي که عوارض  و اصالحيه ١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور مصوب 
اين قانون به  ٧٧نگرفته و يا حسب تبصره ماده  مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار

  باشد. وسيله وزير کشور لغو يا اصالح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول مي
قوانين و مقررات «قانون ماليات بر ارزش افزوده  ٥٠ماده  ٣ب تبصره ثانياً: به موج

مربوط به اعالم تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي 
و الزام قانوني جهت تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض از سوي شهرداريها وجود » گرديده

ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ٥قانون برنامه  ١٨١اده ندارد. همچنين به موجب تبصره م
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها 

آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است. در  تأمينتوسط دولت و قوانين مصوب، منوط به 
  ع است.غيراين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنو

يفهاي عوارض مورد اعتراض شاکي، ذکر دتمامي ر ١ثالثاً: همان گونه که در تبصره 
هاي تبليغاتي منتشره توسط صدا و  به آگهي صرفاًهاي تبليغاتي،  شده است، عوارض آگهي
ات گرداننده تابلوها و بيلبوردهاي تبليغاتي داراي مجوز مؤسسسيما، آژانسها، کانونها و 

گيرد و اساساً اسمي از بانکها در آن ذکر نشده است. لذا  شهر تعلق ميفعاليت در سطح 
حقوقي کليه بانکها من جمله بانک سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج  به لحاظ

گيرد و ادعاي مطروحه کامالً بي اساس  باشند و اصالً چنين عوارضي به بانکها تعلق نمي مي
نايت به مراتب و داليل مذکور، رد شکايت  مطروحه و باشد. النهايه با ع و خالف واقع مي

  »رديفهاي مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. تأييد
 با حضور رئيس و معاونين ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

، ١٣٨٨قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٣٨و  ١٦، ٥، ١با توجه به مواد 
همان قانون،  ٥٠ماليات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معين شده است و در ماده 

راي خدماتي که در قانون مذکور مشخص شده شوراهاي اسالمي شهرها از وضع عوارض ب
اند. بنابراين وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهي تبليغاتي مغاير ماده مذکور  است، منع شده

و ماده  ١٢ماده  ١بوده و مصوبات مورد شکايت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢ل دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سا قانون تشکيالت و آيين ٨٨

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٦/٤٨١شماره هـ/
  بسمه تعالي

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

  با سالم
مورخ  ١٢٤٠عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٨/١٢/١٣٩٦
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٤٨١کالسه پرونده:        ١٢٤٠ دنامه:شماره دا        ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  بانک سپه (مديريت شعب منطقه يزد) شاكي:

ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد در خصوص  موضوع شکايت و خواسته:
  ١٣٩٣الي  ١٣٨٨ات اعتباري در سالهاي مؤسسعوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 

بانک سپه با مديريت آقايان عباس وطن خواه و علي گلرسان به موجب  گردش کار:
  اعالم کرده است که: ٤/٣/١٣٩٦ـ  ٧٨٨٥/٩٦/٤٤٣درخواستي به شماره 

  به: رياست محترم ديوان عدالت اداري«
موضوع: (تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر يزد در خصوص عوارض ساليانه 

  ات اعتباري)مؤسسو شرکتهاي بيمه و بانکها 
  با احترام

دادرسي ديوان عدالت اداري به استحضار  قانون تشکيالت و آيين ٨٦در اجراي ماده 
رساند شوراي اسالمي شهر يزد بدون در نظر گرفتن غير محلي بودن فعاليت بانکها  مي

مبادرت به تصويب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر براي کليه بانکها کرده است 
با توجه به اينکه طبق قوانين و ضوابط موجود، شوراهاي اسالمي شهر حق تصويب  و

يد اين امر آراي مختلفي است که از سوي هيأت ؤعوارض براي بانکها را نخواهد داشت و م
ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تعلق عوارض براي بانکها در استانهاي مختلف صادر شده 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه  ٥ماده  ١ه لذا نظر به اينکه حسب تبصر
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض 

دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي شوراهاي  جوه از توليدکنندگان کاال، ارائهو ساير و
ظر به سبق رسيدگي هيأت عمومي اسالمي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند و ن

 دادرسي ديوان عدالت اداري و ديوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکيالت و آيين
با توجه به اينکه وضع و تصويب مجدد اين عوارض براي بانکها فاقد وجاهت قانوني بوده 

شرح ذيل در اين خصوص و ابطال رديفهاي از مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد به  رسيدگي
  مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

  الف) رديفهاي مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد (مورد اعتراض بانک)
 ١٣٨٨هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٤ـ ابطال رديف ١

  ات اعتباري)مؤسس(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
 ١٣٨٩هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٤ـ ابطال رديف ٢

  ات اعتباري)مؤسس(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
 ١٣٩٠هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٤ـ ابطال رديف ٣

  ات اعتباري)مؤسس(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
 ١٣٩١هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٤ـ ابطال رديف ٤

  ات اعتباري)مؤسس(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
 ١٣٩٢هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٣٤ـ ابطال رديف  ٥

  ات اعتباري)ؤسسم(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
 ١٣٩٣هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  و تبصره ٢٧ـ ابطال رديف  ٦

  ات اعتباري) مؤسس(در خصوص عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
  ب ـ مستندات طرح موضوع:
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ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر  ٢١/٤/١٣٨٨ـ  ٣٤٤ـ وحدت مالک رأي شماره ١
  شهر قائم

شوراي هماهنگي  ١١/٦/١٣٨٧ـ  ٨٦/٥٨/٥٢حدت مالک رأي شماره هـ/ـ و٢
  بانکهاي استان

  ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر يزد ١٦/١/١٣٨٩ـ  ٢ـ وحدت مالک رأي شماره ٣
هاي مصوبات شوراي  ابطال تعرفه ٢١/٥/١٣٩٢ـ  ٣٦٢ـ وحدت مالک رأي شماره ٤

  اسالمي شهر اراک
ابطال تعرفه عوارض  ٣/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٥٧لي ا ١٠٤٣ـ وحدت مالک رأي شماره  ٥

  ها محلي شهرداري
  ابطال مصوبه شهرداري تهران ٢/٦/١٣٨٧ـ  ٤٠٧و  ٤٠٦ـ وحدت مالک رأي شماره  ٦
ابطال مصوبه شوراي اسالمي  ٧/٦/١٣٩٠ـ  ٢٤١ـ وحدت مالک رأي شماره ٧

  شهر گرگان
ات شوراي ابطال مصوب ١١/١٠/١٣٩١ـ  ٧٥٩الي  ٧٢٤ـ وحدت مالک رأي شماره  ٨

  اسالمي شهرهاي کشور
ابطال مصوبه شوراي اسالمي  ٢٦/٤/١٣٩١ـ  ٢١٩ـ وحدت مالک رأي شماره ٩

  شهر دزفول
ابطال مصوبات شوراي اسالمي  ٢٦/٤/١٣٩١ـ  ٢٢١ـ وحدت مالک رأي شماره ١٠
  شهر اهواز
ابطال مصوبات شوراي  ١٢/٥/١٣٩٥ـ  ٣٢٦الي  ٣٢١ـ وحدت مالک رأي شماره ١١

  اري سلماس و غيرهاسالمي شهرد
  ج) مستندات تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر

شود مگر به موجب  قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي ٥١ـ مطابق اصل ١ج ـ
قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و  ٣٠قانون از طرفي طبق بند ب ماده 

ات دولتي از جمله مؤسسوضع عوارض براي  ١٣٧٣مصرف آن در موارد معين مصوب سال 
بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و  شوراي اسالمي شهرها بدون مجوز شوراي 

  اقتصاد مجاز به تصويب عوارض براي بانکهاي دولتي نيست.
قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات  ١٢ماده  ١١ـ مطابق نص صريح بند ٢ج ـ

اين  ٣٩و  ٣٨يات معاف بوده و نيز وفق مواد ت مالخبانکي و اعتباري بانکها و... از پردا
ها در رابطه با کاالها و خدمات احصاء گرديده و بانکها از اين  قانون نرخ عوارض شهرداري

  باشند. بابت معاف از پرداخت عوارض مي
فرد صنفي هر شخص  ١٣٩٢قانون نظام صنفي مصوب سال  ٢ـ طبق ماده ٣ج ـ

عاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، حقيقي يا حقوقي است که در يکي از ف
ور و صاحب حرفه و  گذاري کند و به عنوان پيشه توزيع خدمات و خدمات فني سرمايه

 شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي
 د از شمولشون تأسيساتي که به موجب قانون خاص مؤسسآورد و حسب تبصره آن  فراهم

باشند. لذا با توجه به تعريف فرد صنفي بانکها پيشه ور و صاحب حرفه  قانون خارج مي
قانون پولي و بانکي کشور شرکت سهامي عام هستند و  ٣١نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 

و اساسنامه و اليحه  تأسيسسرمايه بانکهاي دولتي متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون 
شوند، بنابراين  و ساير مقررات مربوط اداره مي ١٣٥٨اداره امور بانکها مصوب سال قانوني 

اطالق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پيشه مشاغل برخالف قوانين و 
  مقررات مذکور است.

ات، مؤسسها،  قانون نظام صنفي نيز صراحتاً وزارتخانه ٩٠ـ حسب ماده ٤ج ـ
تي يا ساير دستگاههاي دولتي که مشمول قانون بر آنها مستلزم سازمانها يا شرکتهاي دول

ات متعلق تأسيسذکر يا تصويب نام است و نهادهاي عمومي غير از اينکه از طريق اماکن و 
به خود يا ديگر اشخاص که به اين کار مبادرت ورزند از شمول اين قانون مستثني هستند 

است نه گردد و فعاليت آنها نيز ملي  و بانک از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي
اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه «قانون  ٥ماده  ١محلي. در حالي که طبق تبصره 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و 
مصوب سال » ارداتيساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي و

شوراهاي  ١٣٨٧سال قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده  ١و تبصره  ١٣٨١
  اسالمي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند.

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ١ـ به استناد ماده  ٥ج ـ 
ي برقراري و وصول عوارض و ساير اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگ

 ١٣٨٢دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي از ابتداي سال  وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از «
به  صرفاً» دهندگان خدمات و همچنين کاالهاي وارداتي توليدکنندگان کاالها، ارائه
پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا  موجب اين قانون صورت مي

وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع و...  اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت
قانون مزبور شوراهاي اسالمي شهر را  ٥٠ماده  ١پذيرد، لغو شده است. تبصره  صورت مي

ه برقراري عوارض محلي جديد نموده وليکن فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مجاز ب
مختلف کشور فعاليت محلي نبوده و به لحاظ گستردگي شعب بانکها در سراسر کشور 

شود لذا وضع  بديهي است عمليات شعب بانکها در زمره فعاليتهاي محلي محسوب نمي
  باشد. ف نظر قانونگذار ميعوارض در خصوص بانکها توسط شوراي شهر مخال

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بانکها صنعت يا  ٤٤ـ بنا به تصريح اصل  ٦ج ـ
گردند تا مشمول پرداخت  صاحب حرفه و پيشه و صنف و يا شاغل خدماتي محسوب نمي

  عوارض کسب و پيشه گردند.
از تاريخ  ١٧/٢/١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب  ٥٢ـ وفق ماده ٧ج ـ

شدن قانون مذکور، قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ءاالجرا الزم
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 

 ١٣٨١وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال 
عدي آن وکليه مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات و اصالحيه ب

مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده 
قانون مذکور خدمات بانکي و اعتباري از پرداخت ماليات معاف  ١٢ماده  ١١و حسب بند 

ن قانون نرخ عوارض شهرداري در رابطه با کاال و آ ٣٨اند. همچنين به موجب ماده  شده
  خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعيين شده است.

قانون تشکيالت، وظايف و انتصابات شوراي اسالمي  ٧١ماده  ١٦ـ طبق بند  ٨ج ـ 
يکي از وظايف شوراهاي اسالمي شهر تصويب لوايح برقراري يا  ١٣٧٥شهر مصوب سال 

مچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي لغو عوارض شهر و ه
باشد وليکن اختيارات مندرج در ماده  شود، مي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي

مرقوم منوط به رعايت ساير ضوابط و شروط قانوني خواهد بود و به هيچ وجه متضمن 
  باشد.  وضع عوارض غيرقانوني براي بانکها نمي

 رئيس هيأت تخصصي ٢٣/٦/١٣٩٥ـ  ١٩٠١٣٧٩٢٨٥ذا با عنايت به مرقومه شماره عليه
اعضاي هيأت  ١٣/٥/١٣٩٤عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري و نظريه مورخ 

مستدعي است  ٩٢/٧٨١انصراف اين مديريت از شکايت قبلي خود در پرونده کالسه 
اداره  ضمناًالعاده رسيدگي فرمايند.  قدستور فرماييد نسبت به شکايت مطروحه در وقت فو

حقوقي بانک سپه به عنوان نماينده اين مديريت جهت پيگيري و ادامه روند کار به آن 
 خطار و اوراق قضايي رااشود. مستدعي است دستور فرماييد هرگونه  مرجع معرفي مي

آفريقا ورودي به اداره حقوقي اين بانک به نشاني تهران ميدان آرژانتين ابتداي خيابان 
  » ابالغ فرمايند. ٨شهيد دادمان ساختمان ادارات مرکزي بانک سپه طبقه 

  متن مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
  ات اعتباري:مؤسسـ عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤الف) 

  ١٣٨٨ي سال ات اعتباري برامؤسس) عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤ـ١«
ات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي مؤسسعوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 

  الحسنه محلي به استثناء صندوقهاي قرض
٣) × ٥T+ ١/٠  M  ١ P) + ٢ (T+ ٠٥/٠ M ٢ P) 

متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار : ١تبصره
 انباري است.
(دوازده هزار)  ١٢٠٠٠اي روز محل است که حداقل آن  نطقه) قيمت مP( :٢تبصره

  »شود. ريال در نظر گرفته مي
  ات اعتباري:مؤسسهاي بيمه و بانکها و  ـ عوارض ساليانه شرکت٣٤ب) 
  ١٣٨٩ات اعتباري براي سال مؤسسهاي بيمه و بانکها و  ) عوارض ساليانه شرکت٣٤ـ٢«

ات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي سسمؤعوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
  الحسنه محلي به استثناء صندوقهاي قرض

٣) ×٥T+ ١/٠  M١P)+ ٢ (T+ ٠٥/٠ M٢P) 
متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار  :١تبصره
 انباري است. 
(دوازده هزار)  ١٢٠٠٠) روز محل است که حداقل آن Pاي ( قيمت منطقه: ٢تبصره

  »شود. ل در نظر گرفته ميريا
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  ات اعتباري:مؤسسـ عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤ج) 
  ١٣٩٠ات اعتباري براي سال مؤسس) عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤ـ١«

ات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي مؤسسعوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 
  الحسنه محلي به استثناء صندوقهاي قرض

٣) × ٥T+ ١/٠  M١P) + ٢ (T+ ٠٥/٠  M٢ P) 
متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار  :١تبصره
 انباري است.
ريال در نظر  ١٢٠٠٠اي روز محل است که حداقل آن  ) قيمت منطقهP( :٢تبصره
  »شود. گرفته مي
  ات اعتباري:مؤسسو ـ عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها ٣٤د) 
 ١٣٨٣ات اعتباري از سال مؤسس) عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤ـ٢«

  ١٣٩١تا پايان سال 
ات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي مؤسسعوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 

  الحسنه محلي به استثناء صندوقهاي قرض
٣) × ٥T+ ١/٠  M١P) + ٢ (T+ ٠٥/٠  M٢ P) 

متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار  :١بصرهت
 انباري است. 
(دوازده هزار)  ١٢٠٠٠) روز محل است که حداقل آن Pاي ( قيمت منطقه :٢تبصره

  »شود. ريال در نظر گرفته مي
  ات اعتباري:مؤسسـ عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و ٣٤هـ) 
  ١٣٩٢انه شرکتهاي بيمه از ابتداي سال ) عوارض سالي٣٤ـ١«

  عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه
٣) × ٥T+ ١/٠  M١P) + ٢ (T+ ٠٥/٠  M٢ P) 

متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار  :١تبصره
 انباري است. 
(دوازده هزار)  ١٢٠٠٠) روز محل است که حداقل آن Pاي ( قيمت منطقه: ٢تبصره

  شود. در نظر گرفته ميريال 
 ات اعتباري حذف گرديده استمؤسسعوارض ساليانه بانکها و  ١٣٩٢(از ابتداي سال 

  »اند). گرديده ٦٢ات اعتباري مشمول بهاي خدمات رديف مؤسسبانکها و  ضمناً
  :١٣٩٣ات اعتباري در سال مؤسسو) عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه و بانکها و 

  ات اعتباري مؤسساي بيمه و بانکها و ) عوارض ساليانه شرکته٢٧«
  ١٣٩٢) عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه از ابتداي سال ٢٧ـ١

  عوارض ساليانه شرکتهاي بيمه
٣) × ٥T+ ١/٠  M١P) + ٢ (T+ ٠٥/٠  M٢ P) 

متراژ  ٢Mمتراژ مفيد و  ١Mباشد،  ريال مي ١٢٠٠٠٠برابر  Tمقدار  :١تبصره
 انباري است. 
(دوازده هزار)  ١٢٠٠٠) روز محل است که حداقل آن Pاي ( قيمت منطقه :٢تبصره

  شود. ريال در نظر گرفته مي
 ات اعتباري حذف گرديده استمؤسسعوارض ساليانه بانکها و  ١٣٩٢(از ابتداي سال 

  »اند). گرديده ٦٢ات اعتباري مشمول بهاي خدمات رديف مؤسسبانکها و  ضمناً
شهر يزد به موجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي 

  توضيح داده است که: ٣٠/٧/١٣٩٦ـ  ١٥٥
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

موضوع: درخواست مديريت شعب بانک سپه در منطقه يزد مبني بر ابطال مصوبه 
  شوراي اسالمي شهر يزد در خصوص عوارض ساليانه

  (ص) با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد
ـ  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٣٩٩تراماً عطف به ابالغيه واصله از آن مرجع به شماره اح

موضوع شکايت بانک سپه به خواسته ابطال رديف مندرج در دادخواست در  ٢١/٤/١٣٩٦
 (در خصوص عوارض ساليانه بانکها ١٣٩٣الي  ١٣٨٨عوارض و بهاي خدمات سالهاي تعرفه 

الذکر و مستندات  در خصوص عوارضات فوقات اعتباري) در مقام دفاع توضيحاتي مؤسسو 
  رساند: وضع آن به استحضار مي

 ١قانون ماليات بر ارزش افزوده که به عبارتي تکرار تبصره  ٥٠ماده  ١در تبصره 
باشد، اجازه وضع عوارض محلي به شوراهاي اسالمي شهر  قانون تجميع عوارض مي ٥ماده

تمان محل استقرار بانکها تعيين اعطا شده است و شورا نيز عوارضي را براي ساخ

فرمانداري مربوطه قطعيت يافته است چرا که خدمات شهرداري نه  تأييدکرده و با 
شود و از اين حيث هرگونه  اشخاص حقيقي بلکه به اشخاص حقوقي نيز ارائه مي به فقط

ل عوارض مربوط به ساير اماکن قابل تسري به بانکها خواهد بود، چرا که با استقرار مح
بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزاياي خدمات شهري بهره مند خواهد شد و 

دهد.  دهد و هم فعاليت اقتصادي انجام مي بانک هم مانند ساير اصناف هم خدمات ارائه مي
 ١٣٨٦در سال  ضمناًلذا دليلي بر مستثني بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. 

جيان تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر مشهد مبني بر الحسنه بسي ه قرضمؤسس
ات مالي و اعتباري و صندوقهاي مؤسستعيين عوارض کسب و پيشه براي بانکها و 

الحسنه را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نموده که هيأت طي دادنامه شماره  قرض
ادي از قانون برنامه سوم قانون اصالح مو ٥ماده  ١با اين استدالل که طبق تبصره  ١١٣

در باب جواز وضع عوارض محلي جديد، شوراي اسالمي شهر مشهد  ١٣٨١توسعه مصوب 
الحسنه  مبني بر برقراري عوارض کسب و پيشه از بانکهاي دولتي، خصوصي و قرض

مغايرتي با قانون ندارد. لذا عدم پرداخت اين وجوه از مصاديق تبعيض ناروا و عدم تساوي 
توان  قبال قانون بوده که بر خالف عدالت اجتماعي است و در اين راستا مياشخاص در 

  مباني قانوني اختيار شوراي اسالمي شهر در وضع اين گونه عوارض اشاره نمود: به
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي  ٧١ماده  ١٦) مطابق بند ١

 ١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب قانون  ٥٠ماده  ١و تبصره  ١/٣/١٣٧٥کشور مصوب 
تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله 

باشد که شورا همه ساله نسبت به تصويب عوارض سال  وظايف شوراي اسالمي شهر مي
هر نمايد. در همين راستا شوراي اسالمي ش بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري ابالغ مي

يزد نيز در راستاي اختيار قانوني حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصويب عوارض و 
بهاي خدمات شهرداري به صورت ساالنه کرده است و جهت اجرا به شهرداري يزد ابالغ 

نمايد، بنابراين تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي شهر کامالً منطبق با موازين  مي
  قانوني است.

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  ٨٠د ماده ) به استنا٢
هاي بعدي آن، مادامي که عوارض مصوب از طرف فرمانداري  و اصالحيه ١٣٧٥مصوب 

اين قانون به وسيله وزير کشور لغو  ٧٧مورد اعتراض قرار نگرفته و يا حسب تبصره ماده 
  باشد. مي يا اصالح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول

قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات  ٥٠ماده  ٣) به موجب تبصره ٣
ها و دهياريها  مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري

ملغي شده و الزام قانوني جهت تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض از سوي 
قانون برنامه پنجساله  ١٨١به موجب تبصره ماده  ها وجود ندارد. همچنين شهرداري

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، هرگونه تخفيف، 
 تأمينها توسط دولت و قوانين مصوب، منوط به  بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري

آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است، در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق 
  عوارض شهرداي ممنوع است. و

لذا با عنايت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت 
نمايد و با صبغه  اداري که اعالم رأي و نظر ايشان قاطعيت داشته و ايجاد رويه قضايي مي

ال خواهي و در نظر گرفتن منافع عموم شهروندان و با عنايت به اينکه در صورت ابط عدالت
ها  قابل توجهي در کاهش بودجه شهرداري تأثيرهاي مورد تقاضا قطعاً  مصوبات و تعرفه

اي دچار خدشه  گذاشته و به تبع آن مديريت شهر و اجراي طرحهاي عمراني و توسعه
  »   شود، استدعاي رسيدگي و صدور حکم بر رد درخواست شاکي را دارد. مي

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦خ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاري
 ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
، عوارض ١٣٦٢قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي مصوب  ٣٥ماده  ١طبق بند 

حلي شهرداري از کليه مشمولين قانون نظام صنفي (صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل) و م
مشمولين قوانين خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکال و غيره با پيشنهاد وزير کشور 

وزارت  ٥/٢/١٣٦٦ـ  ٢٣١٣٧/٣٤١تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 
 ١٦در حاکميت قانون اجراء شده است و طبق بند  نماينده ولي فقيه تأييدکشور پس از 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران  ٧١ماده 
با اصالحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير  ١٣٧٥مصوب 
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وي وزارت کشور اعالم نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از س
ماده مذکور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري  ٢٦شود و نيز به موجب بند  مي

ها با رعايت  هاي مالي و معامالتي شهرداري نامه و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
ه مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهرها است و با توجه ب

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  ٥ماده  ١تبصره 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از 

، وضع ١٣٨١توليدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال 
هر يک از عوارض محلي که در اين قانون مشخص نشده عوارض محلي جديد و يا افزايش 

تجويز شده است و هر چند قوانين و مقررات عمومي حاکم بر بانکها سراسري و ملي بوده 
قانون تجارت، محل فعاليت بانکها از مصاديق واحدهاي تجاري  ٣ماده  ١ليکن حسب تبصره 

اء صادره از جمله رأي شماره است و به همين جهات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آر
وضع عوارض و پيشه (عوارض محلي) از بانکهاي دولتي، خصوصي و  ٢٩/٢/١٣٨٧ـ  ١١٣

 ات مالي و اعتباري را مغاير قانون و خارج از حدود اختياراتمؤسسالحسنه و  صندوقهاي قرض
 افزوده، قانون ماليات بر ارزش ١٢ماده  ١١تشخيص نداده است. از سوي ديگر هر چند در بند 

الحسنه  ات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضمؤسسخدمات بانکي و اعتباري بانکها، 
قانون  ٥٠ماده  ١اند ليکن طبق تبصره  مجاز و صندوق تعاون از پرداخت ماليات معاف شده

مذکور، شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که 
نون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه تکليف آنها در اين قا

هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايند، بنابراين تعرفه عوارض محلي 
شوراي اسالمي شهر يزد در خصوص وضع عوارض ساليانه براي  ١٣٩٣الي  ١٣٨٨سالهاي 

  ارات تشخيص نشد.بانکها خالف قانون و خارج از حدود اختي
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/٦٩١شماره هـ/

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  رئيس هيأت
  با سالم

مورخ  ١٢٤١عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦

شوراي اسالمي شهر  ١٣٩٥) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٨ـ  ٨(ابطال بند «
جهت درج در روزنامه رسمي به » اشكذر درخصوص تابلوهاي منصوبه در پشت بام.

  گردد. ميپيوست ارسال 
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٦/٦٩١کالسه پرونده:        ١٢٤١شماره دادنامه:         ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  يشرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم فرشته نجف شاكي:

 ١٣٩٥تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٨ـ  ٨ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:
  شوراي اسالمي شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام

جفي به موجب : شرکت تعاوني ثامن االئمه (ع) با وکالت خانم فرشته نکار گردش
شوراي اسالمي  ١٣٩٥ات سال تعرفه عوارض و بهاي خدم ١٨ـ  ٨ دادخواستي ابطال بند

بام را خواستار شده و در جهت  شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت
  تبيين خواسته اعالم کرده است که:

  با عرض سالم، ادب و احترام«
 (ص)، احتراماً اينجانب به وکالت از شرکت تعاوني (ص) و آل محمد با صلوات بر محمد

 مستند به ادله و مدارک پيوستي طي وکالتنامه منضم به تمبر مالياتي(ع)  االئمه اعتبار ثامن
براي  ١٣٩٤رساند که مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد در سال  به استحضار عالي مقام مي

 بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداري يزد ابالغ گرديده است ١٣٩٥در سال اجرا 
 ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٥ به مبلغ ١٣٩٥ه از سال مؤسسپشت بام و شهرداري يزد بابت عوارض منصوبه 

 ٥١و  ٤٤اعالم نموده است. که مصوبه ابالغي مغاير با قوانين و مقررات من جمله  با اصول 
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ٣٠قانون اساسي و همچنين بند ب ماده 

 وارض ياد شده خارج از صالحيتباشد و تعيين ع مي ١٣٧٣در موارد معين مصوب سال آن 
باشد با اين شرح که حدود اختيارات شوراي  و حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر مي

اسالمي شهر در زمينه وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در 
و همچنين تصويب  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  ٥٠ماده  ١تبصره 
نامه مالي  مات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آييننرخ خد

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٧١ماده  ٢٦و معامالت شهرداريها موضوع بند 
و اين که تابلوهاي منصوبه بر  ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

شت بام علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و سر درب اماکن تجاري و اداري  و پ
تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن 

کننده خدمتي نيست تا محق به دريافت بهاي آن باشد،  شهرداري در خصوص مورد ارائه اصوالً
شوراي  ١٩/١١/١٣٩٢ـ  ٢٤٧٥٠/١٨٤٤/١٦٠مصوبه شماره  ٢و تبصره  ١بنابراين بند ز تبصره 

اسالمي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي 
مترمربع مغاير هدف و حکم مقنن و  ٣ات اعتباري مازاد بر مؤسسدولتي، شعب بانکها و 

ستندات خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تهران تشخيص داده  است و ساير م
به شرح اليحه تقديمي است. علي هذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي شايسته و 

با موضوع وضع  ١٣٩٥يزد براي سال  صدور حکم مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر
  باشد. عوارض تابلو  موقت مستدعي مي

که  اندرس باستحضار مي حتراما(ص) و با  (ص) و آل محمد محمد با صلوات بر
شهرداري اشکذر به استناد مصوبه شوراي اسالمي شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء 

نمايد باالخص در سال  االئمه (ع) مي مختلف و تحت عناوين گوناگون از تعاوني اعتبار ثامن
درخواست  ٢/٢/١٣٩٦ـ   ٤١٥جاري  به استناد مصوبه شوراي اسالمي شهر طي نامه 

 هذا اوني نموده است عليريال از اين تع ٠٠٠/٠٠٠/١٥به مبلغ   پرداخت عوارض  تابلو
قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر در  ٤٢و ١٩اد ماده به استن

  به استناد ادله ذيل مورد استدعاست:  ١٣٩٥براي اجرا در سال  ١٣٩٤سال 
د، مشمول عوارض نظام ـ تابلوهاي تبليغاتي که در ملک متعلق به اشخاص قرار دار١

قانون تشکيالت،  ٧١ماده  ١٦باشند ولي در مورد تعيين عوارض به استناد بند  مالياتي مي
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب  

قانون ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و  ۷۱ماده  ۲۶بند 
نامه مالي و معامالتي شهرداريها از جمله وظايف  ي وابسته به آن با رعايت آيينسازمانها

شوراي اسالمي شهر است ليکن به جهت اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر در اماکن تجاري و 
اداري که مبين معرفي استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و متضمن تبليغاتي در زمينه 

کننده خدمتي نيست  شهرداري در خصوص مورد ارائه اصوالًارائه خدمات مربوط نيست و 
تا به دريافت عوارض يا بهاي خدمات محق باشد و متعاقباً نيز به صراحت مجوزي در اين 

کند هر مالکي  قانون مدني که اعالم مي ۳۰خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده 
مگر در مواردي که قانون نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد 

تواند در ملک خود  دارد کسي نمي قانون فوق که اعالم مي ۱۳۲استثناء کرده باشد و ماده 
تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع 

ي از خود باشد و با توجه به اينکه نصب تابلوهاي تبليغاتي ضرري برا حاجت يا رفع ضرر 
ديگران ندارد و در نصب تابلوهاي تبليغاتي در ملک شخصي اشخاص، شهرداري خدماتي 

 دهد تا مستحق دريافت عوارض گردد و دريافت هرگونه وجه از اشخاص منوط ارائه نمي
 تصويب قانون و مقررات خاص در اين زمينه است و با رعايت اصل عدم و اصل عدم تکليفبه 

عوارض از اين دسته تبليغات فاقد مبناي قانوني است و لذا  و تعهد براي شهروندان، اخذ
اجرايي از اين حيث براي آن متصور نيست. الزم به ذکر است که شهرداري بر اساس  ضمانت

 نمايد. ليکن همان گونه الذکر مبادرت به اخذ عوارض براي چنين تابلوهايي مي مستندات ذيل
  باشد: ضي قابل مطالبه نميکه در ادامه خواهد آمد، قانونا چنين عوار

مقام  قائم ٤/٦/١٣٦٥ـ  ۲۶۱۴٤/٢٦٢ـ يکي از مستندات شهرداري، بخشنامه شماره ٢
وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي است که با توجه به اختيارات حاصله 

 ١مطابق بند  قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور صادر شده است. ۳۵از بند يک ماده 
بيني شده  مادامي که درآمدهاي پيش«قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور:  ۳۵ماده 

هاي شهرداري  هزينه تأمينتواند با تنفيذ ولي امر براي  کافي نباشد، شوراي شهر مي
مقام  قائم». عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد

در مورد اخذ عوارض را  ۲۶۱۴٤/٢٦٢بخشنامه شماره ٤/٦/١٣٦٥وزارت کشور در مورخ 
از کليه تابلوهاي تجاري و تبليغاتي که در «آن  ۱کند که مطابق بند ب ماده  صادر مي

هاي فلزي و سيماني روشنايي معابر و  ها و خيابانهاي محدوده شهر تهران نصب و پايه جاده
صورت عمودي بر سر درب اماکن شود و همچنين تابلوهايي که به  ميادين آويخته مي

 ۴مقام وزارت کشور در تبصره  قائم». شود ها نصب گردد، عوارض اخذ مي مغازه تجاري و
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 در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهاي«کند  بخشنامه فوق اعالم مي ۱بند 
استناد ». آوري آن اقدام خواهد نمود موضوع اين مصوبه شهرداري تهران نسبت به جمع

  آن از جهات ذيل مردود است: ۱ويژه تبصره بند ه شهرداري به بخشنامه فوق ب
قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور تنها مجوز تعيين عوارض  ۳۵اول اينکه ماده 

به شوراي شهر داده است ولي در مورد ضمانت اجراي آن اختياراتي به شوراي شهر نداده است.  را
آوري تابلوها اقدام  نسبت به جمع رأساًدهد  که به شهرداري اجازه مي ۱ بند ۴بنابراين تبصره 

 مقام وقت وزارت کشور بوده است و پيامدهاي آن متوجه نمايد، خارج از اختيارات قائم
 قضات: «کند يکصد و هفتادم قانون اساسي که اعالم مي  اصل  شهرداري است و به استناد 

  و مقررات  با قوانين  مخالف  که  هاي دولتي  نامه ها و آيين  نامه يبتصو  ها مکلفند از اجراي  دادگاه
بايد از اجراي آن ...» کنند   خودداري  است،  مجريه  قوه  از حدود اختيارات  يا خارج  اسالمي

  خودداري شود.
تواند  قانون نيست و شهرداري ميدوم اينکه بر فرض که بپذيريم تبصره فوق خالف 

بخشنامه است که در بند فوق عوارضي  ۱ناظر به بند ب ماده  مايد، اين تبصرهاقدام ن رأساً
براي تابلوهاي مستقر در پشت بام و ملک شخصي اشخاص تعيين نشده است تا مشمول 

  قرار بگيرد. ۱بند  ۴ضمانت اجراي تبصره 
  :و بالتبع بخشنامه آن با تصويب مقررات ذيل نسخ شده است ۳۵ماده  اصوالًسوم اينکه 

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ۱در مرحله اول به موجب ماده 
وصول عوارض و ساير اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و 

 )٢/١٠/١٣٨١  دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي (مصوب کنندگان کاال، ارائهوجوه از توليد
 و بخشنامه فوق نسخ شده است. ۳۵باشد، ماده  ن تجميع عوارض ميکه معروف به قانو
  به موجب اين ماده:

  و عوارض  ماليات  از جمله  وجوه  هرگونه و دريافت   برقراري ۱۳۸۲  سال  از ابتداي«
  وارداتي  کاالهاي  و همچنين  خدمات  دهندگان  کاالها، ارايه  از توليدکنندگان  و محلي  از ملي  اعم
و  ، اختيار برقراري  به  مربوط  و مقررات  قوانين  پذيرد و کليه مي  صورت  قانون  اين  موجب  به فاًصر

،  ، مجامع، شوراها و ساير مراجع وزيران هيأت  توسط  که  وجوه  و دريافت برقراري   يا اجازه
  که  هاي اجرايي ز دستگاها  دسته  آن  از جمله  دولتي  و شرکتهاي  اتمؤسسها،  ها، سازمان وزارتخانه
  عمومي  و نهادهاي  اتمؤسس  ، همچنين است  نام  يا تصريح  ذکر نام  بر آنها مستلزم  قوانين  شمول

و  ٣/١٢/١٣٦٦  مصوب  مستقيم  مالياتهاي  استثناء (قانون پذيرد به  مي  صورت  غيردولتي
  اسالمي  جمهوري  ـ صنعتي  اريآزاد تج  مناطق  اداره  چگونگي  آن، قانون  بعدي  اصالحات

، ١٢/٤/١٣٧٣  مصوب  يخارج  نقليه  تردد وسايل  مقررات  ، قانون٧/٦/١٣٧٢  مصوب ايران 
از   خارجي  و عبور کاالهاي  و نقل  حمل  قانون) ۱۲(  ماده  موضوع  ها، عوارض راهآزاد  عوارض

، )۴۶(  ) ماده بند (ب  وضوعم  و عوارض ٢٢/١٢/١٣٧٤  مصوب  ايران  اسالمي  قلمرو جمهوري
،  اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه  انونق) ۱۳۲(  ) مـاده ) و (ب (الف  و بندهاي) ۱۳۰(  ماده بند (ب)
  ».گردد ) لغو مي١٧/١١/١٣٧٩  مصوب  ايران  اسالمي  جمهـوري  و فرهنگي  اجتماعي

  کاالهاي  انواع  براي  و ساير وجوه  عوارض  هر گونه  برقراري«آن  ۵  و به موجب ماده
،  قانون  اين) ۴(  در ماده  که  از خدمات  دسته  آن  و همچنين  توليدي  و کاالهاي  وارداتي
  درآمدهاي  به  عوارض  برقراري  ، همچنين است  شده  آنها معين  و عوارض  ماليات  تکليف

گذاري و ساير  سپرده مشارکت، سود  شرکتها، سود اوراق  ، سود سهام ماليات  خذ محاسبهمأ
  شوراهاي  مجاز توسط  غيربانکي  اعتباري  اتمؤسسنزد بانکها و   اشخاص  مالي  عمليات
  ». باشد مي  ممنوع  و ساير مراجع  اسالمي

قانونگذار ساز و کار جديد تعيين عوارض را اعالم کرده است.  ۵ماده  ۱و در تبصره 
  از عوارض  هر يک  نرخ  جديد و يا افزايش  يمحل  عوارض  وضع«در اين تبصره آمده است: 

و   بعد تصويب  اجرا در سال  براي  هر سال  ماه  بهمن  حداکثر تا پانزدهم  بايستي ، مي محلي
  ».گردد  عمومي  اعالم

قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور و  ۳۵در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده 
 ۱۳۸۷قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ۵۲ه قانون تجميع عوارض) به موجب ماد
شدن اين قانون، قانون اصالح االجراء  الزماز تاريخ «نسخ شده است. به موجب اين ماده: 

موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و 
دهندگان  گان کاال، ارايهچگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنند

و اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات  ۱۳۸۱خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و 
و  توليد کاالها و ارايه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم

 باشد. دهندگان خدمات، ممنوع مي عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارايه
حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها 

فوق ساز و  قانون ۵۰اده م ۱و در تبصره » باشد مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي
شوراهاي اسالمي شهر و « :تبصرهديد تعيين عوارض اعالم شده است. بـه موجب اين کار ج

بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص 
بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم 

فوق که در آنها مقررات قبلي مربوط به  ا توجه به مقرراتب». تصويب و اعالم عمومي نمايند
قانون تشکيالت شوراهاي  ۳۵نسخ شده است، استناد شهرداري به ماده  اخذ عوارض صراحتاً

تبليغات فاقد وجاهت قانوني است و استناد به  آوري اسالمي کشور و بخشنامه آن براي جمع
  باشد. قانون منسوخه مي

قانون تشکيالت، وظايف و  ۷۱ماده  ۲۶ت شهرداري بند ـ يکي ديگر از مستندا٣
و اصالحات  ١/٣/١٣٧٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 

 کند قانون فوق وظائف شوراي اسالمي شهر را بيان مي ۷۱) است. ماده ٢٧/٨/١٣٨٦و۱۳۸۲مصوب 
وسط شهرداري و سازمانهاي تصويب نرخ خدمات ارائه شده ت«آن آمده است:  ۲۶که در بند 

روشن است که استناد به اين ». نامه مالي و معامالت شهرداريها وابسته به آن با رعايت آيين
بند براي جمع آوري تبليغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعيين 

  .نرخ خدمات است و حاوي حکمي در مورد ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض ندارد
 ١١/٤/١٣٣٤قانون شهرداري (مصوب  ۵۵ماده  ۲۷يکي ديگر از مستندات شهرداري بند 

کند که  قانون فوق وظائف شهرداري را بيان مي ۵۵اصالحات و الحاقات بعدي) است. ماده با 
وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و «آن آمده است: ۲۷در بند 
ها از  و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهيگذاري اماکن  شماره
». هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند محل

آوري تابلوهاي تبليغاتي  استناد شهرداري به اين بند براي ورود به ملک اشخاص و جمع
  مردود است.

هاي غيرمجاز داده شده است. نظر  بليغات در محلاول اينکه در بند فوق اجازه محو ت
هر مالکي نسبت بـه مايملک «کند  قانون مدني کـه اعالم مي ۳۰به اينکه مطابق ماده 

و » خـود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردي که قانون استثناء کرده باشد
اشخاص در ملک خود نظر به اينکه در مقررات فعلي کشور منعي در خصوص تبليغات 

شود (همان طور که در باال  وجود ندارد، امالک شخصي افراد محل غيرمجاز تلقي نمي
اشاره شد، در مقررات فعلي حتي اخذ عوارض تعيين شده از ناحيه شهرداري به استناد 

خاب تخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتقانون تشکيالت، وظايف و ان ۷۱ماده  ۲۶بند 
اين دسته تابلوها فاقد وجاهت قانوني است). بلکه منظور از محل غيرمجاز در شهرداران از 

شود که در محدوده مالکيت شهرداري ولي خارج از  هايي اطالق مي بند فوق به محل
  اي است که شهرداري براي اين امر اختصاص داده است. تابلوهاي ويژه

هرگونه « کند: بيان ميدوم اينکه استناد شهرداري به قسمت پاياني بند فوق که 
نيز به دالئل ذيل مردود است: » اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند

منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بيان شد » هرگونه اقداماتي« عبارت
اصل بيست و دوم قانون اساسي مصون از تعرض است. بنابراين براي  مسکن افراد مطابق

باشيم تا به صراحت مجوز ورود به ملک  به ملک اشخاص نيازمند حکم قانون ميورود 
باشد و استناد به اين قاعده که  اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفيد اين معنا نمي

تواند بدون صدور حکم از مراجع قانوني، مجوزي براي  مقدمه واجب، واجب است نمي
  ورود به ملک شخصي افراد باشد.

 روها هاي عمومي و ميدانها و پياده اراضي، کوچه«قانون شهرداري  ۹۶ماده  ۶ه مطابق تبصر
 باغهاي عمومي ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و  خيابانها و به طور کلي معابر و بستر رودخانهو 

و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده 
هرگونه «لذا اطالق عبارت». مالکيت شهرداري است لک عمومي محسوب و در عموم است، م

 دهد. منصرف به اقداماتي است که شهرداري در محدوده مالکيت شهري خود انجام مي» اقداماتي
  تواند  به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانوني وارد ملک اشخاص شود. بنابراين نمي

 قانون شهرداري است. مطابق اين ماده ۹۲اري ماده ـ يکي ديگر از مستندات شهرد٤
اي بر روي ديوارهاي شهر که مخالف مقررات  نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته«

انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهايي که شهرداري براي نصب و الصاق اعالنات 
اکتفا کرد و نوشتن روي کند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي  معين مي

ديه خسارت مالکين به پرداخت پانصد تا يک هزار أآن نيز ممنوع است. متخلف عالوه بر ت
موضوع اين ماده مربوط به ديوار نويسي است و ضمانت ». ريال جريمه محکوم خواهد شد

 تواند مستندي براي ورود اجراي آن نيز در انتهاي ماده مشخص شده است. بنابراين نمي
  آوري اين قسم تبليغات قرار بگيرد. ه ملک افراد و جمعب
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ريال  ٦٦٧/٦٦٦/٠١٦/٦ـ چون به استناد اين مصوبه شهرداري درخواست پرداخت مبلغ  ٥
آوري تابلوي سر درب  جمع جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجراي عدم پرداخت را

ر صورت اجراست، ناپذير د شعب موکل اعالم کرده است که متضمن ورود خسارات جبران
موقت مبني برمنع شهرداري (سازمان زيباسازي) را از اجراي  بدواً تقاضاي صدور دستور

  »مصوبه مذکور دارد.
  متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:

  ) عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام١٨ـ  ٨«
ات مالي مؤسسرات، عوارض ساليانه تابلوهاي پشت بام بانکها، شرکتهاي دولتي، مخاب

هاي تجاري و مسکوني  و همچنين فروشگاهها و مجتمع p٤و اعتباري به ازاي هر مترمربع 
و... که به صورت تابلو، بيلبورد و استند باشند و تبليغات مرتبط با همان واحد را داشته 

و در صورت کسب مجوز و يا پرداخت  p٣باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداري با ضريب 
(در صورتي که قبل از نصب عوارض پرداخت  p کامل از ابتداي سال دوم با ضريب اليکس

  شود) (با انعقاد قرارداد و بناي ماندگاري) گردد با مجوز محاسبه مي
در صورت انجام تبليغات غير، محاسبه عوارض بر مبناي بيلبورد تجاري  ـ١تبصره

  )p٤گردد (به ازاي هر مترمربع روازنه  انجام مي
ها يا فروشگاهها طوري نصب شده که از  تابلوهايي که در پشت بام مغازه ـ٢رهتبص

بندي  ميدان و يا خيابان اصلي قابل رويت باشد در اين گونه موارد باالترين قيمت منطقه
  مالک عمل محاسبه عوارض خواهد بود.

 يک عدد تابلو جهت شناسايي شرکتها و ادارات دولتي با رعايت ضوابط از ـ٣تبصره
  »پرداخت عوارض معاف گردد.

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر اشکذر به موجب اليحه 
  توضيح داده است که:  ١/٨/١٣٩٦ـ  ٦٤٥/٥/٩٦شماره 
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
 ه توسط(ص) احتراماً در خصوص دادخواست ارائه شد با صلوات بر محمد و آل محمد

االئمه با خواسته ابطال مصوبه اين شورا که طي پرونده کالسه  شرکت تعاوني اعتبار ثامن
  رساند: باشد به استحضار عالي مي در آن شعبه مطرح و در جريان رسيدگي مي ٩٦/٦٩١

قانون ماليات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع  ٥٠ماده  ١ـ با استناد به تبصره ١
شهرداري را در اختيار اين شورا، قرار داده که با تکيه براختيارات عوارض محلي به نفع 

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٧٦ماده  ١٦حاصل از بند 
براي سالهاي مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که  ١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

ي دعوي نيز داراي تابلو تبليغاتي مازاد بر االئمه در سمت شاک ه اعتباري ثامنمؤسسچون 
باشد لذا مشمول اين قاعده شده است ضمن آن که در  تابلو معرف در سطح شهر اشکذر مي

بام بانکها و  هاي اين شورا به صراحت به تابلوهاي ايستاده و يا ديواري منصوبه در پشت تعرفه
معرفي محل استقرار و فعاليت ده مبين عالقا ات مالي و غيره اشاره نموده که عليمؤسس

  باشد. اماکن مذکور نبوده و الزاماً متضمن تبليغات در زمينه ارائه خدمات مربوطه مي
قانون موسوم به قانون شوراها، شوراي اسالمي شهر  ٧٦ماده ١٦ـ با توجه به بند ٢

ضع و اشکذر اختيار وضع عوارض محلي به نفع شهرداري را داشته و اين اختيار قانوني با و
استمرار قانون موسوم به تجميع عوارض نيز تقويت شده و در حال حاضر با تصويب قانون 

و نسخ صريح قانون موسوم به تجميع عوارض،  ١٣٧٨ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
قانون ماليات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلي به شوراي  ٥٠ماده  ١تبصره 

را نيز به موجب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اسالمي شهر اعطا نموده که شو
اشکذر اقدام به تدوين نموده که در مهلتهاي مقرر قانوني اعتراضي به آن صورت نگرفته و 

  استانداري و فرمانداري مربوطه قطعيت يافته است. تأييدبا 
ي ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است اين که شوراي اسالمي بر مبنا٣
 قانون اساسي و به موجب قانون تشکيالت و وظايف و... موسوم به قانون ١٠٣و  ١٠٠اصول 

 ٧٦ماده  ١٦شوراها به وجود آمده و يکي از رسالتهاي اين شورا همان گونه که در بند 
آن با توجه به مقتضيات محلي از اصول بنيادين قانون اساسي و جزء مباني حقوق عمومي 

باشد لذا زماني که شورا در حال اقدام بر اساس مکانيزم  ري ميالخصوص حقوق ادا علي
توان به دليل اينکه  نمايد نمي حقوقي و وجودي خود، مطابق قانون عمل نموده و مي

يابد مصوبات شورا را قابل  ممکن است سود و منفعت خصوصي شاکي دعوي کاهش مي
  نقض دانست.

وانين مربوطه تقاضاي رسيدگي امعان ـ عليهذا نظر به مراتب ياد شده و توجه به ق٤
                        »نظر و ماالً صدور رأي شايسته مبني بر رد دادخواست مشاراليه را دارد.

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و  د و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل ش

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

  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
تابلوهاي معرف در مصوبات شوراهاي اسالمي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات 

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ١٨ـ  ٨بطال شده است، بنابراين بند تشخيص و ا
 بام بر کليه تابلوهاي منصوبه در پشت شوراي اسالمي اشکذر در خصوص عوارض ١٣٩٥

با توجه به اطالق قسمت مورد شکايت و تسري عوارض به تابلوهاي معرف دوم به داليل 
 ١٦/٦/١٣٩٦ـ  ٤١٥ز جمله رأي شماره مندرج در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ا

و  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص شد
دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١به استناد بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢مصوب سال 

  دکاظم بهراميعمومي ديوان عدالت اداري ـ محم رئيس هيأت
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٦                                                                       ٩٦/١٨٤شماره هـ/
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 ١٢٤٤الي  ١٢٤٢ري به شماره دادنامه عمومي ديوان عدالت ادا يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ٨/١٢/١٣٩٦مورخ 
مصوب شوراي اسالمي  ١٣٩٥تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ٢٠ـ٨ابطال بند «

جهت » يش از آن.بشهر يزد در وضع عوارض براي تابلوهاي معرف در اندازه استاندارد يا 
  گردد. درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

         ١٢٤٢ ،١٢٤٣ ،١٢٤٤شماره دادنامه:                 ٨/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  ٩٦/١٨٤، ٩٦/٧٠٣، ٩٦/٧٠٤کالسه پرونده: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  ا وکالت خانم فرشته نجفيشرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه ب شاكي:

) تعرفه عوارض شوراي اسالمي ٢٠ـ ٨ابطال بند ( موضوع شکايت و خواسته:
  ١٣٩٥شهر يزد در سال 

خانم فرشته نجفي به وکالت از شرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه (ع)  کار: گردش
 ) تعرفه عوارض شوراي اسالمي٢٠ـ ٨دادخواست و اليحه تکميلي ابطال بند ( به موجب

در خصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام را خواستار شده و  ١٣٩٥شهر يزد در سال 
  در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:

  با عرض سالم، ادب و احترام«
(ص)، احتراماً اينجانب به وکالت از شرکت  (ص) و آل محمد با صلوات بر محمد

 و مدارک پيوستي طي وکالتنامه منضم(ع) مستند به ادله  االئمه تعاوني اعتبار ثامن
رساند که مصوبه شوراي اسالمي شهر يزد در  به تمبر مالياتي به استحضار عالي مقام مي

بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداري   ١٣٩٥براي اجرا در سال  ١٣٩٤سال 
 ١٣٩٤سال  ه ازمؤسسيزد ابالغ شده است و شهرداري يزد بابت عوارض منصوبه پشت بام 

 ريال اعالم کرده است که مصوبه ٦٦٧/٦٦٦/٠١٦/٦ه مبلغ ب ١٣٩٥لغايت پايان مهرماه سال 
قانون اساسي و همچنين بند  ٥١و  ٤٤ابالغي مغاير با قوانين و مقررات من جمله با اصول 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  ٣٠ب ماده 
شد و تعيين عوارض ياد شده خارج از صالحيت و حدود اختيارات با مي ١٣٧٣سال 
باشد با اين شرح که حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر در زمينه  اسالمي شهر مي شوراي

قانون  ٥٠ماده  ١وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 
تصويب نرخ خدمات ارائه شده و همچنين  ١٣٨٧ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 

نامه مالي و معامالت شهرداريها  توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  ٧١ماده  ٢٦موضوع بند 

و و اين که تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري  ١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 
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بام علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً  اداري و پشت
مورد  ر خصوصشهرداري د اصوالًمتضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و 

 ١بند (ز) تبصره کننده خدمتي نيست تا محق به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين  ارائه
اسالمي شهر تهران شوراي  ١٩/١١/١٣٩٢ـ  ٢٤٧٥٠/١٨٤٤/١٦٠وبه شماره مص ٢و تبصره 

بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مبني 
مترمربع مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات  ٣ات اعتباري مازاد بر مؤسس

 است و ساير مستندات به شرح اليحه تقديمي است.شوراي اسالمي شهر تهران تشخيص داده 
 علي هذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي شايسته و صدور حکم مبني بر ابطال مصوبه

  »باشد. با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعي مي ١٣٩٥شوراي اسالمي شهر يزد براي سال 
  متن اليحه تکميلي به قرار زير است:

که  رساند (ص) و با احترام به استحضار مي مد (ص) و آل محمدمح با صلوات بر«
شهرداري يزد به استناد مصوبه شوراي اسالمي شهر مبادرت  به اخذ عوارض به انحاء مختلف 

  نمايد باالخص در سال جاري و تحت عناوين گوناگون از تعاوني اعتبار ثامن االئمه (ع) مي
درخواست  ٢٢/٧/١٣٩٥ـ٢٣٠/٩٥٠٠٣٥١٠٩نامه به استناد مصوبه شوراي اسالمي شهر طي 

 هذا ريال از اين تعاوني نموده است علي ٦٦٧/٦٦٦/٠١٦/٦پرداخت عوارض تابلو به مبلغ 
قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر در  ٤٢و  ١٩به استناد ماده 

  ست:به استناد ادله ذيل مورد استدعا  ١٣٩٥براي اجرا در سال  ١٣٩٤سال 
ـ تابلوهاي تبليغاتي که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام ١

قانون تشکيالت،  ٧١ماده  ١٦باشند ولي در مورد تعيين عوارض به استناد بند  مالياتي مي
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب  

 ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي قانون ۷۱ماده  ۲۶بند 
نامه مالي و معامالتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسالمي  وابسته به آن با رعايت آيين

اماکن تجاري و اداري که مبين  بشهر است ليکن به جهت اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر در
کور است و متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات معرفي استقرار و فعاليت اماکن مذ

کننده خدمتي نيست تا به دريافت  شهرداري در خصوص مورد ارائه اصوالًمربوط نيست و 
 عوارض يا بهاي خدمات محق باشد و متعاقباً نيز به صراحت مجوزي در اين خصوص

 هر مالکي نسبتکند  قانون مدني که اعالم مي ۳۰صادر نشده است و با توجه به ماده 
و  مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشدبه 

تواند در ملک خود تصرفي کند که  دارد کسي نمي قانون فوق که اعالم مي ۱۳۲ماده 
مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر 

خود باشد و با توجه به اينکه نصب تابلوهاي تبليغاتي ضرري براي ديگران ندارد و در  از 
دهد تا  نصب تابلوهاي تبليغاتي در ملک شخصي اشخاص، شهرداري خدماتي ارائه نمي

مستحق دريافت عوارض گردد و دريافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصويب قانون و 
با رعايت اصل عدم و اصل عدم تکليف و تعهد براي  مقررات خاص در اين زمينه است و

ضمانت اجرايي شهروندان، اخذ عوارض از اين دسته تبليغات فاقد مبناي قانوني است و لذا 
مستندات  از اين حيث براي آن متصور نيست. الزم به ذکر است که شهرداري بر اساس

 ايد. ليکن همان گونه کهنم الذکر مبادرت به اخذ عوارض براي چنين تابلوهايي مي ذيل
  باشد: چنين عوارضي قابل مطالبه نمي در ادامه خواهد آمد، قانوناً

مقام  قائم ٤/٦/١٣٦٥ـ   ۲۶۱۴٤/٢٦٢ـ يکي از مستندات شهرداري، بخشنامه شماره ٢
وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي است که با توجه به اختيارات 

قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور صادر شده است. مطابق  ۳۵ماده  ١حاصله از بند 
بيني  مادامي که درآمدهاي پيش«قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور:  ۳۵ماده  ١بند 

هاي شهرداري  هزينه تأمينتواند با تنفيذ ولي امر براي  شده کافي نباشد، شوراي شهر مي
قائم مقام ». مات ارائه شده تعيين نمايدعوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خد

در مورد اخذ عوارض را  ۲۶۱۴٤/٢٦٢بخشنامه شماره  ٤/٦/١٣٦٥وزارت کشور در مورخ 
از کليه تابلوهاي تجاري و تبليغاتي که در «آن  ۱کند که مطابق بند ب ماده  صادر مي

وشنايي معابر و هاي فلزي و سيماني ر ها و خيابانهاي محدوده شهر تهران نصب و پايه جاده
شود و همچنين تابلوهايي که به صورت عمودي بر سر درب اماکن  ميادين آويخته مي

 ۴مقام وزارت کشور در تبصره  قائم». شود ها نصب گردد، عوارض اخذ مي تجاري و مغازه
 در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهاي«کند  بخشنامه فوق اعالم مي ۱بند 

 استناد شهرداري». آوري آن اقدام خواهد نمود ن مصوبه شهرداري تهران نسبت به جمعموضوع اي
  آن از جهات ذيل مردود است: ۱ويژه تبصره بند ه به بخشنامه فوق ب

قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور تنها مجوز تعيين عوارض را  ۳۵اول اينکه ماده 
 راي آن اختياراتي به شوراي شهر نداده است.شوراي شهر داده است ولي در مورد ضمانت اجبه 

 آوري تابلوها اقدام نمايد، نسبت به جمع رأساًدهد  که به شهرداري اجازه مي ۱بند  ۴بنابراين تبصره 
 مقام وقت وزارت کشور بوده است و پيامدهاي آن متوجه شهرداري است خارج از اختيارات قائم

ها مکلفند از   دادگاه  قضات«کند:  اساسي که اعالم مي يکصد و هفتادم قانون  اصل  و به استناد 
از   يا خارج  اسالمي  و مقررات  با قوانين  مخالف  که  هاي دولتي  نامه ها و آيين  نامه تصويب  اجراي

  بايد از اجراي آن خودداري شود....» کنند   خودداري  است،  مجريه  قوه  حدود اختيارات
تواند  ريم تبصره فوق خالف قانون نيست و شهرداري ميه بپذير فرض کدوم اينکه ب

بخشنامه است که در بند فوق عوارضي  ۱اقدام نمايد، اين تبصره ناظر به بند ب ماده  رأساً
براي تابلوهاي مستقر در پشت بام و ملک شخصي اشخاص تعيين نشده است تا مشمول 

  قرار بگيرد. ۱بند  ۴ضمانت اجراي تبصره 
  و بالتبع بخشنامه آن با تصويب مقررات ذيل نسخ شده است: ۳۵ماده  اصوالًسوم اينکه 

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ۱در مرحله اول به موجب ماده 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 

) ٢/١٠/١٣٨١  دگان خدمات و کاالهاي وارداتي (مصوبدهن کنندگان کاال، ارائه وجوه از توليد
 و بخشنامه فوق نسخ شده است. ۳۵باشد، ماده  که معروف به قانون تجميع عوارض مي

و   ماليات  از جمله  وجوه  و دريافت هرگونه  برقراري ۱۳۸۲  سال  از ابتداي«به موجب اين ماده: 
  و همچنين  خدمات  دهندگان  کاالها، ارايه  از توليدکنندگان  و محلي  از ملي  اعم  عوارض
  مربوط  و مقررات  قوانين  پذيرد و کليه مي  صورت  قانون  اين  موجب  به صرفاً  وارداتي  کاالهاي

، مجامع، شوراها  وزيران هيأت  توسط  که  وجوه  و دريافت برقراري   ، اختيار و يا اجازه برقراري  به
از   دسته  آن  از جمله  دولتي  و شرکتهاي  اتمؤسسها، سازمانها،  ، وزارتخانه و ساير مراجع

  ، همچنين است  نام  يا تصريح  ذکر نام  بر آنها مستلزم  قوانين  شمول  که  هاي اجرايي دستگاه
  مستقيم  مالياتهاي  استثناء (قانون پذيرد به  مي  صورت  غيردولتي  عمومي  و نهادهاي  اتمؤسس
  ـ صنعتي  آزاد تجاري  مناطق  اداره  چگونگي  بعدي آن، قانون  و اصالحات ٣/١٢/١٣٦٦  مصوب

  خارجي  نقليه  تردد وسايل  مقررات  ، قانون٧/٦/١٣٧٢  مصوب ايران   اسالمي  جمهوري
و عبور   و نقل  حمل  قانون) ۱۲(  ماده  موضوع  ها، عوارض آزادراه  ، عوارض١٢/٤/١٣٧٣  مصوب
  موضوع  و عوارض ٢٢/١٢/١٣٧٤  مصوب  ايران  اسالمي  از قلمرو جمهوري  خارجي  کاالهاي
  برنامه  قانون) ۱۳۲(  ) ماده ) و (ب (الف  و بندهاي) ۱۳۰(  ، بند (ب) ماده)۴۶(  ) ماده بند (ب
) ١٧/١١/١٣٧٩  مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي  توسعه  سوم

  انواع  براي  و ساير وجوه  عوارض  هر گونه  برقراري«آن  ۵  ه موجب مادهو ب» گردد لغو مي
 ، قانون  اين) ۴(  در ماده  که  از خدمات  دسته  آن  و همچنين  توليدي  و کاالهاي  وارداتي  کاالهاي
  درآمدهاي  به  عوارض  برقراري  ، همچنين است  شده  آنها معين  و عوارض  ماليات  تکليف

گذاري و ساير  مشارکت، سود سپرده  شرکتها، سود اوراق  ، سود سهام ماليات  محاسبهخذ مأ
  شوراهاي  مجاز توسط  غيربانکي  اعتباري  اتمؤسسنزد بانکها و   اشخاص  مالي  عمليات
قانونگذار ساز و کار جديد  ۵ماده  ۱و در تبصره » باشد مي  ممنوع  و ساير مراجع  اسالمي

جديد و   محلي  عوارض  وضع«اعالم کرده است. در اين تبصره آمده است: تعيين عوارض را 
  براي  هر سال  ماه  بهمن  حداکثر تا پانزدهم  بايد ، مي محلي  از عوارض  هر يک  نرخ  يا افزايش

  ».گردد  عمومي  و اعالم  بعد تصويب  اجرا در سال
شوراهاي اسالمي کشور و  قانون تشکيالت ۳۵در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده 

 ۱۳۸۷قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ۵۲قانون تجميع عوارض) به موجب ماده 
شدن اين قانون، قانون اصالح االجراء  الزماز تاريخ «نسخ شده است. به موجب اين ماده: 

 موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و
دهندگان  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال، ارايه

و اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات  ۱۳۸۱خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب 
غيرمستقيم و عوارض بر واردات و  خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات

لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و توليد کاالها و ارايه خدمات 
 باشد. دهندگان خدمات، ممنوع مي ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارايهعوارض 

بر آنها  حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي
قانون فوق ساز و  ۵۰ماده  ۱و در تبصره » باشد ز ميمستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، ني

شوراهاي اسالمي شهر و «کار جديد تعيين عوارض اعالم شده است. به موجب اين تبصره: 
بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص 

براي اجرا در سال بعد، نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال 
 با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلي مربوط» تصويب و اعالم عمومي نمايند

قانون تشکيالت  ۳۵به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است، استناد شهرداري به ماده 
شوراهاي اسالمي کشور و بخشنامه آن براي جمع آوري تبليغات فاقد وجاهت قانوني است 

  باشد. ستناد به قانون منسوخه ميو ا
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قانون تشکيالت، وظايف و  ۷۱ماده  ۲۶ـ يکي ديگر از مستندات شهرداري بند ٣
و اصالحات  ١/٣/١٣٧٥خاب شهرداران (مصوب تخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتان

قانون فوق وظائف شوراي اسالمي شهر را  ۷۱) است. ماده ٢٧/٨/١٣٨٦ و ۱۳۸۲مصوب 
تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط «آن آمده است:  ۲۶که در بند کند  بيان مي

». نامه مالي و معامالت شهرداريها شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
آوري تبليغات موضوع بحث مردود است  روشن است که استناد به اين بند براي جمع

و حاوي حکمي در مورد ضمانت چرا که بند فوق فقط ناظر به تعيين نرخ خدمات است 
  اجراي عدم پرداخت عوارض ندارد.

قانون شهرداري (مصوب  ۵۵ماده  ۲۷ـ يکي ديگر از مستندات شهرداري بند ٤
قانون فوق وظائف شهرداري را  ۵۵با اصالحات و الحاقات بعدي) است. ماده  ١١/٤/١٣٣٤

اي نامگذاري معابر و وضع مقررات خاصي بر« آن آمده است: ۲۷کند که در بند  بيان مي
 گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن لوحه نام آنها و شمارهنصب 
هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر  ها از محل آگهي
لوهاي آوري تاب استناد شهرداري به اين بند براي ورود به ملک اشخاص و جمع». باشند

  تبليغاتي مردود است.
هاي غيرمجاز داده شده است. نظر  اول اينکه در بند فوق اجازه محو تبليغات در محل

هر مالکي نسبت به مايملک خود «کند  قانون مدني که اعالم مي ۳۰به اينکه مطابق ماده 
 نظر به اينکهو » همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشدحق 

در مقررات فعلي کشور منعي در خصوص تبليغات اشخاص در ملک خود وجـود ندارد، 
شود (همان طور که در باال اشاره شد، در  امالک شخصي افراد محل غيرمجاز تلقي نمي

 ۷۱ماده  ۲۶مقررات فعلي حتي اخذ عوارض تعيين شده از ناحيه شهرداري به استناد بند 
خاب شهرداران از اين تخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتيف و انقانون تشکيالت، وظا

دسته تابلوها فاقد وجاهت قانوني است). بلکه منظور از محل غيرمجاز در بند فوق به 
اي  شود که در محدوده مالکيت شهرداري ولي خارج از تابلوهاي ويژه هايي اطالق مي محل

  ست.است که شهرداري براي اين امر اختصاص داده ا
هرگونه « کند: دوم اينکه استناد شهرداري به قسمت پاياني بند فوق که بيان مي

  نيز به دالئل ذيل مردود است:» اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند
منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که » هرگونه اقداماتي«عبارت 

و دوم قانون اساسي مصون از تعرض است. بيان شد مسکن افراد مطابق اصل بيست 
باشيم تا به صراحت مجوز ورود  بنابراين براي ورود به ملک اشخاص نيازمند حکم قانون مي

باشد و استناد به اين قاعده  به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفيد اين معنا نمي
وني، مجوزي براي تواند بدون صدور حکم از مراجع قان که مقدمه واجب، واجب است نمي

  ورود به ملک شخصي افراد باشد.
هاي عمومي و ميدانها و  وچهاراضي، ک«قانون شهرداري  ۹۶ماده  ۶مطابق تبصره 

و  ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها روها و خيابانها و به طور کلي معابر و بستر رودخانه پياده
عمومي واقع در محدوده هر شهر باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر  

لذا ». مالکيت شهرداري است که مورد استفاده عموم است، ملک عمومي محسوب و در 
منصرف به اقداماتي است که شهرداري در محدوده » هرگونه اقداماتي«اطالق عبارت

 تواند  به استناد آن و بدون مجوز از مراجع دهد. بنابراين نمي مالکيت شهري خود انجام مي
  قانوني وارد ملک اشخاص شود.

قانون شهرداري است. مطابق اين  ۹۲ـ يکي ديگر از مستندات شهرداري ماده  ٥
اي بر روي ديوارهاي شهر که مخالف  نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته«ماده 

مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهايي که شهرداري براي نصب و الصاق 
کند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اکتفا کرد و نوشتن  معين مياعالنات 
ديه خسارت مالکين به پرداخت پانصد تا يک نيز ممنوع است. متخلف عالوه بر تأروي آن 

موضوع اين ماده مربوط به ديوارنويسي است و ». هزار ريال جريمه محکوم خواهد شد
تواند مستندي براي  اده مشخص شده است. بنابراين نميضمانت اجراي آن نيز در انتهاي م

  آوري اين قسم تبليغات قرار بگيرد. ورود به ملک افراد و جمع
اي هم در اين زمينه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است  ـ آراء مشابه ٦

 ٨٨/٢٢٢مندرج در پرونده کالسه  ٦/٧/١٣٩٠ـ  ٢٤١توان به رأي شماره  از آن جمله مي
ديوان عدالت اداري (هيأت عمومي) اشاره کرد که تعيين عوارض ياد شده را خارج از 

 ٨٦/٥٨٣هاي  صالحيت و حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر دانسته است و نيز آراء شماره
 ٨٧/٥٢هاي کالسه  ندهومندرج در پر ٤٠٧و  ٤٠٦هاي  و شماره دادنامه ١١/٦/١٣٨٧ـ  ٣٢و 
القاعده  تابلوهاي منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن علي«اند:  تهاشعار داش ٨٦/٥٨٣و 

مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه 
باشد. پرداخت هزينه جهت نصب تابلوهاي تبليغاتي  مربوطه از سوي بانک نميخدمات 

ورت عقلي و قانوني است و نبايد مبناي امري بديهي است لکن نصب تابلوي معرف يک ضر
پرداخت عوارض قرار گيرد. گذشته از آن نصب تابلوي معرف يک تکليف قانوني براي 

باشد تا  کننده هيچ گونه خدماتي نمي است و همچنين شهرداري نيز ارائه اشخاص حقوقي
از  ذيحق به دريافت بهاي آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکها خارج

صالحيت شوراي اسالمي است و حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور 
  »شود. است و محلي تلقي نمي

  ٦٦٧/٦٦٦/٠١٦/٦ـ چون به استناد اين مصوبه شهرداري درخواست پرداخت مبلغ  ٧
آوري تابلوي سر درب  ريال جهت  عوارض تابلوکرده و ضمانت اجراي عدم پرداخت را جمع

ناپذير در صورت اجراست،  موکل اعالم کرده است که متضمن ورود خسارات جبران شعب
بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني برمنع شهرداري (سازمان زيباسازي) را از اجراي 

  »مصوبه مذکور دارد.
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، 

 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ٢١/٣/١٣٩٦ـ  ٥٢٧اي که به شماره  وي به موجب اليحه
  شده اعالم کرده است که:

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم

 به شماره پرونده ٩٦/١٨٤احتراماً و به وکالت از موکل در پرونده کالسه 
 عمومي به استحضار در خصوص اخطاريه رفع نقص صادره از هيأت ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٨٥٠٢٢٤٠

از مصوبه شوراي اسالمي شهر در تعرفه  ٢٠ماده  ٨رساند: موضوع مربوط به بند  مي
باشد. خواهشمند است اقدام مقتضي  شهرداري يزد مي ١٣٩٥عوارض و بهاي خدمات سال 

بوده  ٤/٣/١٣٩٦گردد با توجه به تاريخ ابالغ اخطاريه که  متذکر مي ضمناًرا  مبذول فرماييد. 
(روز اقدام)  ١٦/٣/١٣٩٦با ايام تعطيلي، لذا رفع نقص در تاريخ  ١٥و  ١٤قارن روزهاي و ت

  »صورت گرفته است.
  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:

  ) عوارض تابلو:٢٠«
.............  

يلي يا عدم در صورت عدم رعايت ضوابط طرح تفص ها ـ تابلوهاي منصوبه پشت بام ٨
آوري و عوارض مدت نصب آن  زه از سوي سازمان رفاهي تفريحي، جمعاستحکام سا تأييد

برداري محاسبه و اخذ خواهد شد.  با توجه به ضوابط اين رديف و متناسب با زمان بهره
 باشد و در صورت آوري مي بردار جهت جمع سازمان رفاهي تفريحي مکلف به دادن اخطار به بهره

  »بردار است. بهره عدم جمع آوري هرگونه مسئوليت به عهده
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر يزد، به موجب اليحه شماره 

  توضيح داده است که: ٢٩/٥/١٣٩٦ـ  ٩٦١٠٠١٢٣٦
  رياست محترم ديوان عدالت اداري«

  با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد
اداري به کالسه  احتراماً، عطف به ابالغيه واصله از دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت

در خصوص درخواست تقديمي شرکت تعاوني اعتباري  ٢٤/٣/١٣٩٦ـ  ٩٦/١٨٤پرونده 
 ٢٠رديف  ٨االئمه (ع) با سرپرستي آقاي يداهللا عالف زاده به خواسته ابطال بند  ثامن

با موضوع عوارض تابلوهاي منصوب  ١٣٩٥تعرفه عوارض شوراي اسالمي شهر يزد در سال 
  رساند: فاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار ميبام در مقام د پشت

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور  ٧١ماده  ١٦اوالً: مطابق بند 
تصويب لوايح،  ١٣٨٧قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ٥٠ماده  ١و تبصره  ١/٣/١٣٧٥مصوب 

و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسالمي  برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع
باشد که شورا همه ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا  شهر مي

نمايد. در همين راستا شوراي اسالمي شهر يزد نيز در راستاي اختيار  به شهرداري ابالغ مي
 مات شهرداريقانوني حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصويب عوارض و بهاي خد

نمايد. بنابراين تصويب  به صورت ساالنه نموده است و جهت اجرا به شهرداري يزد ابالغ مي
 باشد. همچنين چنين عوارضي از سوي شوراي شهر کامالً منطبق با موازين قانوني مي

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور مصوب  ٨٠به استناد ماده 
هاي بعد آن، مادامي که عوارض مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض  يهو اصالح ١٣٧٥

اين قانون به وسيله وزير کشور لغو يا اصالح نشده به  ٧٧قرار نگرفته و يا حسب تبصره ماده 
  قوت خود باقي و قابل وصول است.
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 قوانين و مقررات«قانون ماليات بر ارزش افزوده  ٥٠ماده  ٣ثانياً: به موجب تبصره 
 مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها

 و الزام قانوني جهت تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض از سوي شهرداريها» گرديدهملغي 
قانون برنامه پنجساله توسعه  ١٨١وجود ندارد. همچنين به موجب تبصره ماده 

مهوري اسالمي ايـران، هـرگونه تخفيف، بخشودگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج
آن از  تأمينحقوق و عـوارض شهرداريها تـوسط دولت و قوانين مصوب، منوط به 

اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و  بودجه عمومي ساالنه کشور است. در غير
  عوارض شهرداري ممنوع است.
يف و انتخابات شوراهاي اسالمي قانون تشکيالت، وظا ٣٥ثالثاً: استناد شاکي به ماده 

در راستاي رد عوارض معترض عنه بي اساس و غيرموجه  ٦/٧/١٣٨٢کشور اصالحي 
ناظر بر تکليف فرماندار يا بخشدار به دعوت از معتمدان  صرفاًباشد، چرا که ماده مزبور  مي

يچ باشد و ه اصلي منتخب مردم، جهت شرکت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات شوراها مي
ارتباطي با عوارض مصوب شوراهاي اسالمي شهر ندارد. همچنين استناد نامبرده به بخشنامه 

قائم مقام وزارت کشور نيز به دليل اينکه اساساً مربوط به  ٤/٦/١٣٦٥ـ  ٢٦١٤٤/٢٦٢شماره 
ها و خيابانهاي محدوده شهر تهران بوده و  تابلوهاي تجاري و تبليغاتي منصوب در جاده

شهر يزد ندارد، به لحاظ حقوقي و حتي منطقي مردود و غيرقابل پذيرش ارتباطي به 
ايراد شاکي در رد مصوبه شورا به دليل تجويز ورود غيرمجاز به ملک اشخاص  ضمناًباشد.  مي

باشد، چرا که در  براي جمع آوري تابلوهاي تبليغاتي منصوبه در پشت بام خالف واقع مي
موضوعي که غيرقانوني بودن آن کامالً بين و آشکار  مصوبه معترض عنه به هيچ وجه چنين

رديف عوارض معترض عنه به  ٤به موجب تبصره  صرفاًباشد، مقرر نشده است، بلکه  مي
اين موضوع بر ايمني  تأثيرمنظور تشويق صاحبان مشاغل در ساماندهي تابلوهاي منصوبه و 
ع آوري تابلوها از سوي مالک شهروندان و زيباسازي شهر، تخفيفاتي در صورت اصالح يا جم

  بيني شده است. يا متصدي ظرف مدت مقرر پيش
االئمه  رابعاً: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاوني اعتباري ثامن

شاکي) نصب يک تابلو در سر درب ملک، جهت شناسايي و معرفي محل در ابعاد مجاز (ملک 
 بام ر در پشتباشد. حال آن کـه شاکي مذکو ف ميباشد و از پرداخت عوارض معا ميموجود 

ه نصب تابلويي در ابعاد بسيار بزرگ اقدام کرده است. از سوي ديگر آراي بملک خود نيز، 
 عمومي ديوان عدالت اداري که شاکي به عنوان مستند ادعاي خود بدان اشاره کرده است هيأت

باشد در حالي که موضوع پرونده  تابلوي منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن مي درخصوص
جنبه  صرفاًبام ملک شاکي نصب شده و  باشد که در پشت مبحوث عنه در مورد تابلويي مي

باشد و لذا استدالل شاکي  تبليغاتي داشته است و مبين معرفي محل و فعاليت آن نمي
  نوعي قياس مع الفارق است.

 رسازي و معماري ايرانمطلب فوق در مصوبه شوراي عالي شه تأييدخامساً: در 
 ٥ـ ١ـ ٣) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري، بند ٢٥/٩/١٣٨٧(

تعدد تابلوهاي معرفي کاربري در يک منظر شهري مجاز «صراحتاً اعالم گرديده که: 
باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از يک تابلو در نما يا جداره هر يک از معابر  نمي
  ».باشد هري که تصرف مذکور در حاشيه آن قرار دارد، ميش

همچنين در مقررات ملي ساختمان، مبحث بيستم در مورد عاليم و تابلوها چنين 
چنانچه تابلويي ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد : «٢ـ ١٣ـ  ٢٠عنوان شده است: بند 

آوري و  نسبت به جمعشود تا  بسته به ميزان ناهماهنگي به دارنده تابلو مهلت داده مي
نحوه « ٣ـ ١٣ـ  ٢٠و مطابق بند » اصالح و تطبيق آن با ضوابط موجود اقدام نمايد.

آوري، اصالح و تطبيق  برخورد با تابلوهاي ناهماهنگ و مهلتهاي الزم جهت جمع
» کند. آنها با ضوابط مصوب و ميزان جرايم تابلوها را مقررات شهرداري تعيين مي

يز در راستاي مقررات قانوني مزبور بوده که متعاقباً شهرداري مصوبه شوراي شهر ن
يزد نيز بر اساس آن در اخطاريه پيوست درخواست شاکي اعالم نموده که در مهلت 

آوري تابلوي منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفيفات عوارض  مقرر نسبت به جمع
ين خصوص انجام مربوطه استفاده نمايد. مع ذلک شاکي هيچ گونه اقدامي در ا

در صورتي که شاکي به عوارض تعييني معترض باشد، موضوع از  ضمناًنداده است. 
باشد. النهايه با عنايت  قانون شهرداريها قابل رسيدگي مي ٧٧طريق کميسيون ماده 

 مصوبه معترض عنه از آن مقام تأييدمراتب و داليل مذکور، رد شکايت مطروحه و به 
  »مورد استدعاست.

با حضور رئيس و معاونين  ٨/١٢/١٣٩٦عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت 
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض  با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت

براي تابلوهاي سر درب و معرف واحدهاي اداري، دولتي و خصوصي و غيره در مصوبات 
اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، شوراهاي 

اي مصوب شور ١٣٩٥تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  ٢٠ـ ٨بنابراين اطالق بند 
يش از آن باسالمي شهر يزد در وضع عوارض براي تابلوهاي معرف در اندازه استاندارد يا 

 هيأت عمومي ١٦/٦/١٣٩٥ـ  ٤١٥الذکر از جمله رأي شماره  داليل مندرج در آراء فوقبه 
 ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص شد و به استناد

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين ٨٨ و ماده ١٢ماده  ١بند 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢سال 

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

 ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٣/٥٨٧شماره هـ/
  بسمه تعالي

  پورجناب آقاي اكبر
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
مورخ  ٥٠٤عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت 

  با موضوع: ٣١/٥/١٣٩٦
 جهت» شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. ١/٣/١٣٨٦مصوبه مورخ  ٣ ابطال بند«

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

  
  ٩٣/٥٨٧کالسه پرونده:         ٥٠٤ شماره دادنامه:        ٣١/٥/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  يعمومي ديوان عدالت ادار هيأت مرجع رسيدگي:
منش با وکالت  سين همگي صادقيخانم زهرا و آقايان مجتبي و اميرح شاكيان:

  آقاي محمد کرباليي اميني
شوراي عالي  ١/٣/١٣٨٦مصوبه مورخ  ٣ـ ابطال بند ١ موضوع شکايت و خواسته:

کميسيون طرح  ١٩/٥/١٣٩١صورتجلسه  ١ـ ابطال بند ٢شهرسازي و معماري ايران 
  تفصيلي شهر قم
 ١/٣/١٣٨٦به مورخ مصو ٣ـ ابطال بند ١شاکيان به موجب دادخواستي  کار: گردش

کميسيون  ١٩/٥/١٣٩١صورتجلسه  ١ـ ابطال بند ٢شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  اند که: اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده طرح تفصيلي شهر قم را خواستار شده

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
هرا همگي صادقي منش احتراماً، به وکالت از آقايان اميرحسين و مجتبي و خانم ز

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضمن تقديم  ١٧٣شکات پرونده به استناد اصل 
رساند مالکيت موکلين با استناد به تصوير  دادخواست و ضمايم پيوست به استحضار عالي مي

قانون ثبت اسناد و امالک نسبت به سه دانگ از  ٢٢مصدق اسناد رسمي در راستاي ماده 
اصلي واقع در بخش يک قم محرز و مسلم است.  ١١٢٤٧فرعي از  ٢٢پالک ثبتي ششدانگ 

راجع به  ١/٣/١٣٨٦مصوبه مورخ  ٣متاسفانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند 
صورتجلسه  ١شوراي عالي شهرسازي قم طبق بند  ٥طرح جامع شهر قم و کميسيون ماده 

قانون  ٨٥اعظم (ص) (حرم تا حرم) بر خالف اصل راجع به عرض بلوار پيامبر  ١٩/٥/١٣٩١
سمت نمايندگي قائم به شخص است و «دارد:  اساسي جمهوري اسالمي ايران که اشعار مي

تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي  مجلس نمي قابل واگذاري به ديگري نيست و
ليط و موازين شرعي و قوانين اقدام به قانونگذاري نموده و بر خالف قاعده تس» واگذار کند

مختلف در خصوص تملک اراضي و امالک مورد نياز دستگاههاي دولتي، نظامي و همچنين 
ها از قبيل: الف ـ اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي  شهرداري

 اسالمي شوراي انقالب جمهوري ١٧/١١/١٣٥٨هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  برنامه
ها مصوب  ايران ب ـ قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري

االسالم د ـ اعتبار اصل تسليط و مالکيت مشروع،  ج ـ قاعده الضرر و الضرار في ٢٩/٨/١٣٦٧
تر از مورد احتياج بدون رضايت مالکين را مجاز دانسته است و  تملک اراضي اشخاص وسيع

 با اين ادعا که زمين موصوف در طرح شهرداري ١٣٨٩قم در سال  ٤اري منطقه متاسفانه شهرد
مقام مسئول وفق ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک  نقرار گرفته بدون تصويب باالتري

و قبل از تنظيم صورتجلسه  ٢٩/٨/١٣٦٧ها مصوب  واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري
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ي شهرسازي قم و تنفيذ و تصويب نهايي آن شوراي عال ٥کميسيون ماده  ١٩/٥/١٣٩١
شوراي عالي  تأسيستوسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع قانون 

اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و  ٩شهرسازي و معماري ايران، با اعمال ماده 
شوراي عالي  ٥و در راستاي اجراي رأي کميسيون ماده  ١٧/١١/١٣٥٨امالک مصوب 

رسازي قم اقدام به تملک کل زمين ياد شده نموده است. حال آن که قطعه زمين شه
موکلين در بدنه طرح قرار گرفته است و طبق نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان 

 تر از مورد احتياج تملک اراضي اشخاص وسيع« ٢٦/١١/١٣٨٩ـ  ٤١٥٢٩/٣٠/٨٩شماره  به
ها خالف موازين شرع  سط شهرداريبدون رضايت مالک و فروش مازاد بر احتياج تو

  ».شناخته شده است
اينک با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالکيت و قوانين مربوط به نحوه تملک 
اراضي و امالک اشخاص و اينکه هيچ يک از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و 

عماري ايران شوراي عالي شهرسازي و م تأسيسقانون  ٢معماري ايران مقرر در ماده 
باشد و با  متضمن تفويض اختيار سلب مالکيت مشروع اشخاص نمي ١٣٥١مصوب سال 

 ٨٨و  ٨٧، ٨٠، ١٠قم مستنداً به مواد  ٤توجه به اقدامات غير قانوني شهرداري منطقه 
دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن دستور مطالبه رونوشت  قانون تشکيالت و آيين

شوراي عالي شهرسازي قم در خصوص عرض  ٥ماده  کميسيون ١٩/٥/١٣٩١صورتجلسه 
بلوار پيامبر اعظم (ص) (حرم تا حرم) از مرجع ذيربط و استعالم از شوراي نگهبان تقاضاي 

  »رسيدگي و ابطال مصوبات ياد شده را دارد.
  متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است:

و موافقت با افزودن باند  ـ شوراي عالي ضمن موافقت با الحاق روستاي جمکران٣«
متري (از خط محدوده تا روستاي جمکران) و اراضي سمت شرق آن به محدوده  ٤٠٠

با کاربري خدمات  صرفاًنمايد که نقشه تفصيلي اراضي اضافه شده  شهر قم مقرر مي
عمومي در مقياس منطقه فضاي سبز و گردشگري (بدون کاربري مسکوني) تهيه شده و 

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري به مراجع  تأييداستاني با پس از طي مراحل 
  »مربوطه ابالغ گردد.

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل راه و شهرسازي استان قم با ارسال اليحه 
  توضيح داده است که: ١٢/٩/١٣٩٣/ص ـ ١٩٩٨٠/١١٦شماره 
  مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  :سالم عليکم
تحت کالسه  ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٠٤١٧احتراماً، عطف به اخطاريه به شماره پرونده 

 در خصوص دادخواست آقاي محمد کرباليي اميني به وکالت از زهرا، ١٢/٧/١٣٩٣ـ  ٩٣/٥٨٧
  رساند: مجتبي و اميرحسين صادقي منش به استحضار مي

تبصره  ٥و ماده  ١١شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در  تأسيسـ قانون ١
، در جلسه روز ١٢/١٢/١٣٥١پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه مورخ 

س رأساًشمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است ب ٢٢/١٢/١٣٥١شنبه  سه
همان قانون اين شورا با شرح وظايف مشخص و  ٣و  ٢، ١اين قانون و مستفاد از مواد 

ـ وزير کشور و... تشکيل شده است آن ٢ي ـ وزير مسکن و شهرساز١اعضايي مرکب از: 
 هاي استاني باشد اين است که مصوبات اين شورا در حوزه چه واضح و مبرهن مي

در خصوص طرح جامع شهر قم نيز  ٢٤/٢/١٣٨٦رسد، از اين رو مصوبه  به تصويب نمي
باشد، لذا طرح  از مصاديق بارز مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي

به طرفيت دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري استان قم فاقد وجاهت  دعوي
  قانوني بوده و محکوم به رد است.

ـ صرف نظر از ايراد مطروحه و عدم توجه دعوي به دبيرخانه استاني، در جهت ٢
  گردد: تنوير افکار آن هيأت عمومي مراتب ذيل تقديم مي
 ١/٣/١٣٨٦مصوبه  ٣تقاضاي ابطال بند الف ـ وکيل خواهانها در دادخواست  خود 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را نموده حال آن که مصوبه طرح جامع شهر قم 
  توسط آن شورا به تصويب رسيده است. ٢٤/٢/١٣٨٦در تاريخ 

شوراي عالي  تأسيسب ـ همان گونه که اشاره گرديد مصوبات اين شورا برابر قانون 
به تصويب رسيده است اما وکيل اين  ٢٢/١٢/١٣٥١ن مصوب شهرسازي و معماري ايرا

قانون  ٨٥قانون اساسي تسري داده است. در حالي که در اصل  ٨٥موضوع را به اصل 
اساسي به اختيارات قانونگذاري مجلس اشاره گرديده و هيچ سنخيتي با مصوبات شوراي 

قانوني شوراي عالي  عالي شهرسازي و معماري ايران نداشته و ندارد زيرا کليه مواد
شهرسازي و معماري ايران توسط مجلس به تصويب رسيده است، لذا ممکن است مراد از 

  اشاره وکيل به اين اصل، ابطال قانون باشد نه مصوبه ياد شده!

نيز بايد عنوان نمود  ١٩/٥/١٣٩١ـ ١ج ـ درخصوص خواسته ابطال صورتجلسه بند 
 صورت پذيرفته و به هيچ وجه ٢٤/٢/١٣٨٦خ که اين صورتجلسه در راستاي مصوبه مور

به صورت مستقل و مجزا از مصوبه مذکور نبوده است و کامالً منطبق با قوانين و مقررات 
 مربوطه به تصويب رسيده است. الزم به ذکر است در نهايت تصوير اين صورتجلسه

عالي مبني بر دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در جهت ارائه به شوراي  به
  گردد. طرح ارسال مي تأييدنياز به 

زمين موکل «اند که:  د ـ وکيل در شرح شکايت خود به اين مطلب اشاره نموده
 ٤(ص) واقع شده است و شهرداري منطقه  ايشان در خارج از طرح بلوار پيامبر اعظم

امي و مطابق اليحه قانوني تملک اراضي و امالک مورد نياز دستگاههاي دولتي، نظ
». ها و بدون تصويب باالترين مقام مسئول اقدام به تملک نموده است همچنين شهرداري

بايست عنوان شود اين است که: هر گونه اقدام از سوي  آن چه که در پاسخ به اين ادعا مي
شهرداري مربوطه در حدود وظايف و صالحيت ذاتي خود بوده است و بالطبع هرگونه 

و مقررات و بر فرض اثبات نيز متوجه همان مرجع خواهد بود، لذا  اقدام خارج از قوانين
اثبات ادعاي اقدامات غير قانوني مرجع ياد شده و آن هم بدون بررسي و حتي تعيين 

) کاري عبث و بيهوده است. طرح دعوي ابطال اقدامات تملکي و utm مختصات (نقاط
مجزا از يکديگرند که نياز به تقديم ابطال مصوبات (فارغ از صحت و سقم آن) نيز دو مقوله 

دادخواست مستقل و رسيدگي در مراجع ذيصالح قانوني دارد، فلذا تسري دادن اين 
  باشد. موضوع به شورا و يا هر مرجع ديگر غير مرتبط، فاقد هرگونه وجاهت قانوني مي

النهايه با عنايت به مراتب فوق دعوي متوجه اين اداره کل (دبيرخانه کميسيون 
وراي عالي شهرسازي قم) نبوده و اين اداره کل هيچ گونه دخل و تصرفي در ملک مورد ش

، تقاضاي رد ١٩/٥/١٣٩١ادعا نداشته و ندارد. لذا ضمن تقديم تصوير صورتجلسه مورخ 
  »استدعاست. دعوي از محضر آن هيأت عمومي مورد

اض با شرع مقدس اعتر مصوبه مورد ٣در خصوص ادعاي شاکيان مبني بر مغاير بودن بند 
 ١٢/٥/١٣٩٥ـ  ١٧٧٤/١٠٢/٩٥مقام دبير شوراي نگهبان به موجب اليحه شماره  اسالم، قائم

  اعالم کرده است که:
 شوراي عالي شهرسازي و معماري قم خالف ٥مصوبه کميسيون ماده  ٣بند «

موازين شرع تشخيص داده نشد در مورد تملک ملک شاکي چنانچه متقاضي مدعي وقوع 
تواند به مرجع صالح قضايي  موازين شرعي يا قانوني توسط شهرداري است مي تخلف از

  »مراجعه نمايد.
با حضور رئيس و معاونين  ٣١/٥/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

ـ  ١٧٧٤/١٠٢/٩٥مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه  الف: با توجه به اينکه قائم
شوراي  ١/٣/١٣٨٦مصوبه  ٣اعالم کرده است که فقهاي شوراي نگهبان، بند  ١٢/٥/١٣٩٥

 اند، بنابراين در اجراي يص ندادهعالي شهرسازي و معماري ايران را خالف موازين شرع تشخ
دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشکيالت و آيين ٨٧و ماده  ٨٤ماده  ٢حکم مقرر در تبصره 

و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال مصوبه از  ١٣٩٢مصوب سال 
  بعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد.

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري  ١٣مطابق ماده ب: با توجه به اينکه 
مقرر شده است که الحاق واحد تقسيمات کشوري به جز استان با  ١٣٦٢مصوب سال 
شوراي عالي  ١/٣/١٣٨٦مصوبه  ٣پذير است ولي در بند  وزيران امکان تصويب هيأت

وستاي شهرسازي و معماري ايران، اين شورا بدون توجه به حکم قانوني مذکور، ر
جمکران که به عنوان يکي از واحدهاي تقسيمات کشوري است را به شهر قم الحاق 

و  ١٢ماده  ١کرده است، مغاير قانون تشخيص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند 
 ١٣٩٢وب سال ـدادرسي ديوان عدالت اداري مصقانون تشکيالت و آيين  ٨٨ماده 

  شود. ابطال مي
کميسيون طرح تفصيلي شهر قم متضمن  ١٩/٥/١٣٩١ه مورخ ج: نظر به اينکه مصوب

نهايي کميسيون مذکور  تأييدوضع قاعده آمره مستقلي نيست و مراتب مذکور در آن به 
قانون  ١٢ماده  ١محول شده است، بنابراين مصوبه  مذکور از جمله مقررات مذکور در بند 

نشد و به همين جهت قابل دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص داده  تشکيالت و آيين
  رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست.

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
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  ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٢/٣٥٣شماره هـ/
  بسمه تعالي

  برپورجناب آقاي اك
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
مورخ  ١٢٦٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ١٥/١٢/١٣٩٦
 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٤٠٩٩٤/٩١/٢٢٠ابطال قسمتي از مجوزهاي استخدامي به شماره «

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و صندوق حمايت  ١/١٢/١٣٩١/دمـ  ٦٢٥٣/١١٠و 
  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» از پژوهشگران و فناوران كشور.
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٢/٣٥٣کالسه پرونده:       ١٢٦٥ شماره دادنامه:      ١٥/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
  آقاي مختار قاسمي شاكي:

ابطال قسمتي از مجوزهاي استخدامي به شماره  موضوع شکايت و خواسته:
معاونت علمي و فناوري  ١/١٢/١٣٩١/دم ـ ٦٢٥٣/١١٠و  ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٤٠٩٩٤/٩١/٢٢٠

  وهشگران و فناوران کشوررياست جمهوري و صندوق حمايت از پژ
  شاکي به موجب دادخواستي اعالم کرده است که: کار: گردش

رساند اينجانب در آزمون برگزاري توسط سازمان سنجش  احتراماً به استحضار مي«
جهت استخدام در نهاد رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري  ١٠/٣/١٣٩٢به تاريخ 

 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٤٠٩٩٤/٩١/٢٢٠استخدام به شماره نام نموده و در مجوز به کارگيري  ثبت
در موضوع شرايط و ويژگيهاي داوطلبين در  ١/١٢/١٣٩١/دم ـ ٦٢٥٣/١١٠و مجوز شماره 
هاي مربوطه در خصوص بومي بودن قيد شده است که سهميه استخدامي  تذکر و تبصره

 نهاد عموميصددرصد به داوطلبان بومي تعلق دارد در حالي که نهاد رياست جمهوري يک 
و ملي است و اعمال تبعيض در استخدام و جذب نيروي انساني و محدود و منحصر 

 ٣نمودن آن به اقشار و افراد خاص و يک شهر فاقد توجيه قانوني است و بر خالف اصل 
باشد که بدين وسيله خواستار نقض و ابطال  قانون اساسي در خصوص منع از تبعيض مي

باشم و بدواً تقاضاي صدور دستور  بوطه از شرايط داوطلبين ميهاي مر اين تذکر و تبصره
هاي مربوطه از شرايط در خصوص صددرصد  موقت مبني بر عدم اجراي اين تذکر و تبصره

  »سهميه بومي را تا تعيين تکليف نهايي از سوي ديوان عدالت اداري را دارم.
  متن قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:

  صد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد.تذکر: صد در «
باشد و در صورتي که داوطلب  اولويت انتخاب با بومي شهرستان تهران مي تبصره:

بومي شهرستان تهران حد نصاب الزم براي قبولي را کسب نکرده باشد، از داوطلبان بومي 
  »گردند. تخاب ميساير شهرستان استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل ان

مقام امور حقوقي و مجلس معاونت علمي و فناوري  در پاسخ به شکايت مذکور، قائم
  توضيح داده است که: ٢٠/١/١٣٩٦ـ  ٩٢٩٨١/١١رياست جمهوري به موجب اليحه شماره 

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  سالم عليکم

ه خواسته نقض و ابطال تذکر و احتراماً در خصوص شکايت آقاي مختار قاسمي ب
هاي مجوز استخدامي معاونت علمي و فناوري به شرح مندرج در دادخواست   هتبصر
رساند: اقدام معاونت  ) به استحضار مي٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٨٨٣٣شماره پرونده  (به

هيچ گونه  ١٣٩٢علمي و فناوري در زمينه جذب نيروي بومي در آزمون استخدامي سال 
انون اساسي و ساير قوانين کشوري نداشته و کامالً در چارچوب سياست مغايرتي با ق

گذاريهاي کالن و قوانين کشوري و مصوبات و مقررات دولتي مربوطه بوده است. اهم 
  الذکر عبارت است از: داليل اين معاونت در اثبات موضوع فوق

در ايجاد  جمهور جمهور که به موجب اختيار رئيس ـ معاونت علمي و فناوري رئيس١
ن تشکيل و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا ١٢٤معاونتهاي مورد نياز مستنداً به اصل 

اي متمرکز در شهر تهران بوده و مجموعه  سازماني مجموعه ايجاد شده است، به لحاظ
کارمندان و فضاي اداري و سازماني آن در يک ساختمان در شهر تهران متمرکز است و 

اني و يا شهرستاني، شعبه، نمايندگي و واحد زير مجموعه در داخل يا هيچ گونه دفتر است
خارج از کشور ندارد. کامالً محرز و مبرهن است که اگر اين معاونت داراي دفاتر و شعب 

بايست نسبت به جذب نيرو در سطح کشور  متعدد در سراسر کشور بود، قطعاً و قاعدتاً مي

 ٩قدام اين معاونت با قوانين کشور و من جمله بند نمود و در صورت خالف آن، ا اقدام مي
يافت. در حالي که مطابق توضيح فوق و با عطف ويژه  قانون اساسي مغايرت مي ٣اصل 

مأموريت ويژه و ماهيت خاص معاونت علمي و فناوري، اقدام اين معاونت مصداقاً نقض  به
امي مربوطه کامالً منطبق قانون اساسي نبوده است و به عکس آزمون استخد ٣ماده  ٩بند 

  و در چارچوب اهداف قانونگذار اساسي در اصل مورد نظر بوده است.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  ٥١ماده  ١ـ با رعايت ترتيب مقرر در تبصره ٢

مجلس شوراي اسالمي، فرآيند استخدام در  ١٥/١٠/١٣٨٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 ٢٥/١٠/١٣٩١ـ  ٤٠٩٩٤/٩١/٢٢٠جمهور با مجوز شماره  معاونت علمي و فناوري رئيس

از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آغاز گرديد و پس از 
ريزي و نظارت راهبردي مبني بر لحاظ نمودن حقوق و مزاياي  يه معاونت برنامهتأييداخذ 

الزم براي درج پستهاي  ، اقدامات١٣٩٢کارکنان رسمي و پيماني در اليحه بودجه سال 
معاونت علمي و فناوري در سامانه کارمند ايران انجام شد. پس از آن آگهي استخدام معاونت 

يه آگهي مذکور در سامانه از سوي کارشناسان تأييددر سامانه کارمند ايران درج گرديد و 
 ٢٧/١١/١٣٩٢ـ  ٣٩٩٠٢/١١طي نامه شماره  تأييدتوسعه مديريت اخذ گرديد. آگهي استخدام مورد 

براي سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گرديد تا اقدامات الزم براي برگزاري آزمون 
عمومي انجام پذيرد و پس از آن طي مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي طي نامه 

آگهي استخدامي معاونت علمي و فناوري رياست  ٢٧/١/١٣٩٢ـ  ٤١١٤٢/١١شماره 
  از پژوهشگران براي انتشار در جرايد کثيراالنتشار ارسال گرديد.جمهوري و صندوق حمايت  

جمهور  رئيس«دارد:  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اشعار مي ١٢٦ـ اصل ٣
امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده دارد و  مسئوليت

با عنايت به اين موضوع که اختيارات » د.تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذار مي
جمهور در امور اداري و استخدامي کشور صراحتاً ريشه در قانون اساسي دارد، با نظر و  رئيس

در  جمهور وقت در راستاي تنظيم و تنسيق امور مربوط به جذب و استخدام تشخيص رئيس
رويه به تهران،  بي زدايي و جلوگيري از مهاجرتهاي کالن شهر تهران و با هدف تراکم

وزير عضو کارگروه  ٣/٥/١٣٨٩ـ  ٩٦٧٨٥/٤٥٠١٧مصوبه شماره «مقررات و مصوباتي نظير 
نامه ايجاد تسهيالت جهت شاغلين دولتي  آيين«انتقال کارکنان دولت از تهران و نيز 

 ٢٩/٥/١٣٨٦مصوب » متقاضي انتقال از تهران وکالن شهرها به ساير شهرهاي کشور
مصوب نمايندگان  ٢٢/٢/١٣٨٩ن ـ ٤٤٥٢٢/ت٣٨٩٥٦نيز مصوبه شماره وزيران و  هيأت

جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، به تصويب مراجع و  ويژه رئيس
ربط در دولت رسيد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در آزمون  مقامات ذي

مبني بر تراکم زدايي و  همسو با سياستهاي ابالغي دولت وقت ١٣٩٢استخدامي سال 
 جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه در چارچوب مقررات و با کسب مجوزهاي الزم اقدام

در محدوده استان تهران نموده است و به طور خالصه صدور مجوز  صرفاًبه جذب نيرو 
 جمهور استخدام در معاونت و تخصيص سهميه به افراد بومي مستقيماً به اختيار رئيس

  گردد. االشعار قانون اساسي باز مي استخدامي مندرج در اصل فوقدر امور 
ـ در خاتمه شايان ذکر است که معاونت علمي و فناوري جهت تنوير اذهان ٤

هاي تخصصي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع  کارشناسان کميته
موريتهاي ويژه شکايت حاضر به هر گونه همکاري نظير ارائه اسناد و مدارک تبيين مأ

باشد. با عنايت به مراتب  معاونت علمي و فناوري و هرگونه توضيحات مربوطه مي
الذکر از آنجا که استخدام در معاونت علمي و فناوري مستند به قوانين و مقررات و با  فوق

جمهور مندرج  اخذ مجوز از معاونت مربوطه رياست جمهوري و در چارچوب اختيار رئيس
انون اساسي صورت گرفته و نيز با عطف توجه به شرايط ويژه و خاص ق ١٢٦در اصل 

قانون اساسي صورت نپذيرفته و در  ٣معاونت علمي و فناوري، هيچ گونه تخطي از اصل 
شرايطي کامالً مساوي و عادالنه آزمون استخدامي اين معاونت برگزار شده است. عليهذا 

  »و ابطال را دارد. اين معاونت از آن مرجع تقاضاي رد شکايت نقض
با حضور رئيس و معاونين  ١٥/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رفع تبعيضات ناروا و  ٣اصل  ٩ند به موجب ب
هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است  ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

قانون  ٤١که دولت براي تحقق آن بايد همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده 
 ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي« مديريت خدمات کشوري مقرر شده است که
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باشند، بر اساس مجوزهاي صادره،  افرادي که داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي
نظر به اينکه ». شود تشکيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي

اص صددرصد اختصتبصره مجوزهاي استخدامي مورد شکايت مبني بر  ١تذکر  و بند 
به داوطلبان بومي و نيروي انساني دستگاههاي اجرايي  تأمينسهميه استخدامي براي 

اولويت انتخاب به بومي شهرستان تهران تبعيض ناروا و مغاير اصل برابري فرصتها مصرح 
قانون خدمات کشوري و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب تشخيص شد  ٤١در ماده 

دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١بند  بنابراين با استناد به
  شود. ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

 ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٦/١٧٦شماره هـ/
  تعالي بسمه

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

  با سالم
مورخ  ١٢٦٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ١٥/١٢/١٣٩٦
  تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين عمومي و هيأتهاي مديركل هيأت

  
  ٩٦/١٧٦کالسه پرونده:        ١٢٦٧ شماره دادنامه:     ١٥/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت مرجع رسيدگي:
هاي کشور با وکالت آقايان  هاي مسافربري شهرداري اتحاديه سازمان پايانه شاكي:

  سن يدايي امنابحيدرعلي يدايي امناب و مح
 ٢٨/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٦٨٨٨ابطال بخشنامه شماره  موضوع شکايت و خواسته:

  ها و دهياريهاي کشور مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري سازمان شهرداري
هاي  آقايان حيدرعلي و محسن يدايي امناب وکالي اتحاديه سازمان پايانه کار: گردش

ـ  ٤٦٨٨٨ه موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره هاي کشور ب مسافربري شهرداري
ها و  مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري سازمان شهرداري ٢٨/١٠/١٣٩٣

  است که: دهياريهاي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده
  رياست محترم«

  با سالم و احترام
هاي کشور، اعتراض  هاي مسافربري شهرداري نهوکالتاً از طرف اتحاديه سازمانهاي پايا

موکل را نسبت به تصميمات و اقدامات مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک 
ها و دهياريهاي کشور به شرح زير اعالم و استدعاي رسيدگي و  شهري سازمان شهرداري

  صدور حکم به نقض تصميمات و اقدامات مذکور را داريم.
داريم که موکل اينجانبان طبق مقررات قانوني در  معروض مي ـ مقدمتاً محضرتان١

معاون هماهنگي  ٢/٥/١٣٨٠ـ  ٢٠٥٧١٣٠٢و به موجب ابالغيه شماره  تأسيس ١٣٨٠سال 
تهران هاي کشور اساسنامه آن جهت اجرا به شهرداري  امور عمراني و رئيس سازمان شهرداري

عاليت اتحاديه سراسر کشور ابالغ شده است. طبق اساسنامه مصوب موکل، محدوده ف
هاي کشور تشکيل  هاي شهرداري جمهوري اسالمي ايران بوده و از عضويت سازمان پايانه

  شده است.
 ٢٠/٣/١٣٨٨ک ـ ٤٢٢٨٢/ت٦١٥٨٥وزيران به موجب تصويب نامه شماره  ـ هيأت٢
 ٣دهنامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را تصويب فرمودند. که در ما آيين

نامه مقرر شده بود شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار  اين آيين
تواند در شهرهايي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر  و مسافر در محدوده شهر و حومه مي

سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت حمل و نقل بار و در شهرهاي 
قل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل و نقل بار داراي سازمان حمل و ن

در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل و مسافر 
حمل و نقل نامه  مقرر شده سازمان مديريت  نمايد. در تبصره اين ماده در آيين تأسيس

(و در صورت ها  اني، تاکسيراني، پايانهتواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسر مسافر مي
  وجود قطار شهري) به وجود آيد.

ها را نيز  داد که سازمان پايانه ها اجازه مي ـ نظر به اينکه در اين تبصره به شهرداري٣
در سازمان مديريت حمل و نقل ادغام نمايند و اين امر بر خالف اهداف قانوني تشکيل 

هاي کشور بوده لذا در پي  شهري) شهرداري ربري (برونهاي مساف اتحاديه سازمان پايانه

نامه  تذکر مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، دبير هيأت دولت اصالحيه آيين
ابالغ نمودند که در روزنامه رسمي  ٤/٨/١٣٨٨ـ  ١٥٤٤٤٢/٤٢٢٨٢مذکور را به شماره 

ر تبصره اين اصالحيه د ٦آگهي شد که به موجب بند  ١٠/٨/١٣٨٨ـ  ١٨٨٣٨شماره 
شود و توسط دفتر حمل و نقل و  حذف مي» پايانه«نامه فوق واژه مديريت  آيين ٣ماده 

دبير شوراي هماهنگي ترافيک وزارت کشور به معاونين امور عمراني استانداريهاي 
ها جهت  شود. در نتيجه مسئله ادغام سازمان پايانه ابالغ مي ١٣٨٩سراسر کشور در سال 
نامه مديريت حمل و نقل بار و  حمل و نقل مسافر موضوع آيين ايجاد سازمان مديريت

 ٢٠/٣/١٣٨٨ک ـ ٦١٥٨٥/٤٢٢٨٢نامه شماره  مسافر در شهر و حومه موضوع تصويب
  منتفي گرديد.

ـ عليرغم اصالحيه فوق که در روزنامه رسمي کشور آگهي شده و توسط دفتر ٤
ر به استانداريهاي کل حمل و نقل شوراي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور وزارت کشو

کشور ابالغ شده است معهذا مديرکل حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري وزارت کشور 
هاي کشور با استناد به اصل  خطاب به شهرداري ٢٨/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٦٨٨٨طي نامه شماره 

و بدون توجه به اصالحيه منتشره  ٢٠/٣/١٣٨٨ـ  ٤٢٢٨٢/ت٦١٥٨٥تصويب نامه شماره 
سازمان مديريت حمل  تأسيسها نسبت به  دارند که شهرداري مقرر مي در روزنامه رسمي

هاي مسافري و  و نقل مسافر که در برگيرنده... و پايانه مسافري (که به منزله انحالل پايانه
  باشد) اقدام نمايند. ادغام آنها در سازمان مديريت حمل و نقل مسافر مي

کشور در استان يزد  يها و شهرداريـ در پي ابالغ نامه مذکور به استانداريها  ٥
و به موجب مصوبه  تأسيسسازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري شهر يزد 

 هاي اين شهرستان منحل و در سازمان مذکور شهر شهرستان يزد سازمان پايانهشوراي 
  ادغام گرديد.

دارم که در شهرستان مشهد نيز شوراي  ـ در خاتمه محضرتان معروض مي ٦
ي اين شهر نيز قبالً مانند مصوبه شوراي شهر شهرستان يزد تصويب نموده بود اسالم

وليکن با ارائه داليل مبني بر مغايرت مصوبه با مقررات قانوني آن شورا ادغام سازمان 
اي از رياست  هاي شهرستان مشهد را لغو نمود. همچنين شهردار تبريز طي نامه پايانه

ها را تقاضا  کشور جلوگيري از ادغام سازمان پايانه ها و دهياريهاي سازمان شهرداري
  کرده است.

ـ  ٤٦٨٨٨با عنايت به مراتب معروضه و نظر به خالف مقررات بودن نامه شماره 
ها و  مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري سازمان شهرداري ٢٨/١٠/١٣٩٣

صدور حکم به نقض  دهياريهاي کشور و عدم توجه ايشان به تذکرات موکل استدعاي
ها در  به دليل آن که اين اقدامات در امر اداره سازمان پايانه ضمناًاقدامات مذکور را داريم. 

هاي  شهرها ايجاد اختالف نموده و حيات سازمانها را مواجه با مشکل نموده و طي نامه
ادغام و  هاي شهرهاي کشور از اين اتحاديه تقاضاي جلوگيري از فراوان سازمانهاي پايانه
اند و در برخي از استانها از جمله همدان، خرم آباد و تبريز فرجه  پيگيري امور را نموده

اند. لذا بدواً استدعاي صدور دستور  زماني بسيار کوتاهي جهت ادغام فرصت قائل شده
ها  موقت مبني بر توقف و عدم اجراي نامه و اقدامات ياد شده راجع به ادغام سازمان پايانه

  »ها را داريم. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداريدر 
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي وکالي شاکي صادر 

ثبت دفتر انديکاتور هيأت  ١٣/٣/١٣٩٦ـ  ٤٦٧اي که به شماره  اليحه شده بود، به موجب
  اند که: عمومي شده اعالم کرده

  با سالم و احترام«
ابالغ شده  ٢/٣/١٣٩٦که در تاريخ  ١٨/٢/١٣٩٦يه رفع نقص مورخ عطف به اخطار
مديرکل  ٢٨/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٦٨٨٨رساند: ابطال بخشنامه شماره  است به استحضار مي

ها و دهياريهاي کشور از  دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري سازمان شهرداري
مورد تقاضاي موکل  سازمانهاي زير مجموعه وزارت کشور به جهت خروج از اختيارات

نامه مديريت  باشد که مديرکل به وسيله اين بخشنامه که براي اجراي آيين اينجانبان مي
 ک ـ٤٢٢٨٢/ت٦١٥٨٥نامه شماره  حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه موضوع تصويب

وزيران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت  ٢٠/٣/١٣٨٨
 اند. به اين دليل که آقاي مديرکل بخشنامه خود را مستند لف کردهصادر نموده تخ

اند شهرداري بايد با تغيير  الذکر قرار داده و مقرر داشته نامه فوق تصويب ٣ به ماده
 ساختار و اصالح اساسنامه سازمان اتوبوسراني در جهت ايجاد سازماني جامع نسبت

در برگيرنده سامانه اتوبوسراني، سازمان مديريت حمل و نقل مسافر که  تأسيسبه 
هاي مسافري  بوس، ون، تاکسي و پايانه مسافري و در صورت وجود ساير سامانه ميني
  شود اقدام نمايد. مي
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نامه، سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر از ادغام  طبق تبصره اين ماده از آيين
صورت وجود قطار شهري) ها (و در  سازمان (شرکت) اتوبوسراني، تاکسيراني، پايانه

هاي راه و ترابري،  آيد. در حالي که بعد از ابالغ تصويب نامه فوق به وزارتخانه به وجود مي
 ٤/٨/١٣٨٨ـ  ١٥٤٤٤٢/٤٢٢٨٢کشور، بازرگاني و تعاون، دبير هيأت دولت طي نامه شماره 

 نامه تصويب ٣ادهم ٣ها در تبصره  هاي ياد شده اعالم داشته که قيد پايانه عنوان وزارتخانهبه 
اصالحيه که در روزنامه رسمي شماره  ٦شود. (بند  مذکور اشتباه بوده و حذف مي

نيز آگهي شده است). وليکن مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي  ١٠/٨/١٣٨٨ـ  ١٨٨٣٨
نامه را در بخشنامه خود لحاظ ننموده و  ترافيک وزارت کشور اين اصالحيه تصويب

نامه که اشتباه بوده و نسخ شده است بخشنامه خود را  ويباستناد به قسمتي از تص با
صادر کرده است و بدين وسيله از اختيارات خود که بايد مصوبات قانوني را اجرا نمايد 
تجاوز و تخطي نموده و به جاي اينکه مصوبه واقعي (اصالح شده) را اجرا کند مصوبه 

 ور خودـمبناي بخشنامه و دست الح، که بعد از اصالح اعتباري ندارد، راـقبل از اص
  »است. قرار داده

  نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: متن بخشنامه و آيين
مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و  ٢٨/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٦٨٨٨الف) بخشنامه شماره 

  ترافيک شهري:
  شهردار محترم اراک«

  شهردار محترم ساوه
  شهردار محترم بندرعباس

  حترم ماليرشهردار م
  شهردار محترم همدان

  شهردار محترم يزد
  با سالم و احترام

در خصوص لزوم ساماندهي سازمانهاي  ١٠/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٣٧٤٦پيرو نامه شماره 
فعال در حوزه حمل و نقل عمومي بار و مسافر و اهميت ايجاد ساختاري کارشناسي ـ 

 و نقل عموميتخصصي، در راستاي تحقق مديريت واحد شهري در حوزه حمل 
نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شماره  آيين ٣ماده  در اجراي
 ، ضمن لزوم ارائه گزارشي جامع از اقدامات٢٠/٣/١٣٨٨/ک ـ ٤٤٥٩٧/ت٦١٥٨٥

  شود: صورت گرفته در اين بخش از سوي آن شهرداري تا دو هفته آتي يادآور مي
اصالح اساسنامه سازمان اتوبوسراني در جهت ايجاد  شهرداري بايد با تغيير ساختار و

سازمان مديريت حمل و نقل مسافر که دربرگيرنده  تأسيسسازماني جامع نسبت به 
سامانه اتوبوسراني، مدي بوس، ميني بوس، ون، تاکسي و پايانه مسافري و در صورت وجود 

  شود اقدام نمايد. هاي مسافري مي ساير سامانه
ه سازمان تاکسيراني و تبديل آن به سازمان مديريت بار که با تغيير اساسنام

هاي موجد در حوزه بار شهر و حومه است در جهت بهبود وضع  دربرگيرنده تمامي سامانه
موجود و ايجاد ساختارهاي صحيح در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهري اقدام الزم 

  عمل آيد. به
باشد پيشنهادي است، در  ن نامه مياساسنامه سازمان ياد شده که به پيوست اي

صورتي که آن شهرداري و يا سازمانهاي مرتبط پيشنهاد فني و کارشناسي در خصوص 
روز از تاريخ نامه به اين  ١٠مفاد مندرج در آن دارند، الزم است نظرات خود را ظرف مدت 

  دفتر ارسال نمايند.
ذکر است افرادي که  در خصوص شرايط احراز مديرعامل از لحاظ تحصيلي الزم به

سابقه فعاليت در سمت مديرعامل را دارند به ازاي هر سه سال سابقه مديريت، يک مقطع 
گردد.  تحصيالت تخصصي براي آنها (کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد) محاسبه مي

  »ـ مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري
  به قرار زير است:نامه در قسمت مورد اعتراض  ب) متن تصويب

  نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه آيين«
شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر  ـ٣ماده

تواند در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر،  در محدوده شهر و حومه مي
حمل و نقل بار و در شهرهاي سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت 

 داراي سازمان حمل و نقل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل و نقل
بار در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل 

  نمايد. تأسيسو مسافر 

شرکت) تواند از ادغام سازمان ( سازمان مديريت حمل و نقل مسافر مي تبصره ـ
  »(و در صورت وجود قطار شهري) به وجود آيد.ها  وبوسراني، تاکسيراني، پايانهات

ها و  در پاسخ به شکايت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري
  توضيح داده است که: ١١/٦/١٣٩٦ـ  ٢٣٤٤٧دهياريهاي کشور به موجب اليحه شماره 

  دالت اداريرياست محترم هيأت عمومي ديوان ع«
  با سالم

 ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٥٨٢٤٣٦پيرامون پرونده  ٢٠/٣/١٣٩٦احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ 
» هاي مسافربري کشور اتحاديه سازمان پايانه«) در خصوص دادخواست ٩٦/١٧٦(کالسه 

دفتر حمل و نقل عمومي و  ٢٨/١٠/١٣٩٢ـ  ٤٦٨٨٨اعتراض به نامه شماره «به خواسته 
، مراتب زير را به عنوان اليحه »ها و دهياريهاي کشور زمان شهرداريترافيک شهري سا

  رساند: دفاعيه به استحضار مي
دارد: بر اساس  ـ بدواً جهت تبيين بهتر موضوع و تشحيذ ذهن قضات معروض مي١

هاي مسافربري از جمله اليحه قانوني احداث  قوانين و مقررات موضوعه در خصوص پايانه
ري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر، ترمينالهاي مسافرب

ها تکاليفي در اين  شوراي عالي انقالب و اصالحات بعدي، شهرداري ٩/٢/١٣٥٩مصوب 
حوزه همچون ايجاد زيرساخت، تعمير  و نگهداري و تجهيز مجموعه را بر عهده دارند. 

قانون شهرداري  ٨٤ستناد ماده ها در گذشته به ا در اين خصوص تعدادي از شهرداري
مناسب اند. عدم ساماندهي  اقدام به ايجاد سازمانهاي وابسته در بخشهاي مختلف کرده

بدنه  در اين خصوص باعث تعدد سازمانها در هر بخش و اسباب حجيم شدن
ع آن در برخي مواقع، سبب کندي فرايند اجرايي شده است. ـشهرداري و به تب

عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف  بر همين مبنا، وزيران
سوخت به منظور سازماندهي سازمانهاي تابعه شهرداري در بخش حمل و نقل شهري 

نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر حومه به شماره  اقدام به تصويب آيين
کور نامه مذ آيين ٣نمودند. به استناد ماده  ٢/٣/١٣٨٨ک ـ ٤٢٢٨٢/ت٦١٥٨٥

شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده «
تواند نسبت به ايجاد سازمان مديريت حمل و نقل مسافر در شهرهاي  شهر و حومه مي

  »مشمول اقدام نمايند.
تواند  سازمان مديريت حمل و نقل مسافر مي«دارد:  تبصره ذيل ماده فوق اذعان مي

ها (و در صورت وجود قطار  ازمان (شرکت) اتوبوسراني، تاکسيراني، پايانهاز ادغام س
 ـ ١٥٤٤٤٢/٤٢٢٨٢نامه مذکور به شماره  اصالحيه آيين ٦شهري) به وجود آيد. در بند

واژه مديريت (پايانه ها) از مصوبه ياد شده حذف گرديد، که به ذهن تبادر  ٤/٨/١٣٨٨
که در حوزه وزارت راه و شهرسازي گردد منظور آن دسته از تکاليفي است  مي
منظور تکاليفي است که بر عهده شهرداري است  صرفاًباشد. در اصالحيه صورت گرفته  مي

و در قوانين و مقررات مربوط هيچ الزامي مبني بر ايجاد سازمان مستقل براي آن وجود 
ايها در سال ندارد. پس از آن با توجه به لزوم اصالح ساختار سازمانهاي وابسته به شهرد

مجدداً موضوع به صورت مشترک در دستور کار وزارت متبوع و سازمان مديريت و  ١٣٩٤
ـ  ١١٦٤٥ريزي وقت کشور قرار گرفت و در نهايت سازمان مزبور طي نامه شماره  برنامه

 ٢١/١٢/١٣٥٣قانون استخدام کشوري مصوب  ١١٢به استناد تبصره ذيل ماده  ٢/٢/١٣٩٤
ها را در يازده ماده و يک تبصره  آن، ضوابط تشکيالتي شهرداري هاي بعدي و اصالحيه

ها به نسبت جمعيت و برخي  جهت اجرا ابالغ نمود. با توجه به ضوابط ابالغي، شهرداري
توانند وظايف خود را در حوزه حمل و نقل شهري در قالب يکي از  مي ديگر از شاخصها

هاي مسافربري نيز،  اري در حوزه پايانهسازمانهاي تعريف شده انجام دهند. تکاليف شهرد
  در يکي از سازمانهاي مربوطه تعريف شده است.

ها و  قانون شهرداري ٦٢ها و دهياريهاي کشور بر اساس ماده  ـ سازمان شهرداري٢
ها و  هاي آن عهده دار وظايف حمايتي، نظارتي و ارشادي در خصوص شهرداري تبصره

 ر نامه معترض عنه کرده است. نامه معترض عنه،باشد و اقدام به صدو دهياريها مي
ها ارسال شده است و پس از آن مقررات مورد نياز  به عنوان پيشنهاد اوليه به شهرداري

جهت بازبيني سازمانهاي وابسته به شهرداري به تصويب سازمان امور استخدامي کشور 
وني بودن فرايند فوق و رسد شاکي عليرغم علم به قان رسيده و ابالغ شده است. به نظر مي

اي مطرح کرده است که اجراي آن  تشريفات به عمل آمده، اعتراض خود را در رابطه با نامه
 ريزي سازمان مديريت و برنامه ٢/٢/١٣٩٤ـ  ١١٦٤٥با تصويب مقررات بعدي و نامه شماره 

 پذير شده است. لذا اقدام اين سازمان در صدور نامه مذکور در اجراي وظايف امکان
  سازماني و در چارچوب قانون بوده است.
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افر ـنامه مديريت حمل و نقل بار و مس آيين ٣اد نامه سازمان به ماده ــ استن٣
وزيران  ٢٠/٣/١٣٨٨ک ـ ٤٢٢٨٢/ت٦١٥٨٥نامه شماره  و حومه موضوع تصويبدر شهر 

عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، به جهت انجام 
مندي شهروندان و در راستاي  ح و يکپارچه مديريتي شهرداري، رضايتوظايف صحي

سازي  سازي، متناسبري مقام معظم رهبري مبني بر چابکابالغ سياستهاي کلي نظام ادا
 پذيري، انداز و نيز انعطاف منطقي ساختن تشکيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمو 

زايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات، عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد اف
هاي کشور  بهبود وضعيت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه در شهرداري

انجام شده است. روشن است اقدامات جداگانه و متعارض به طور همزمان در سازمانهاي 
وده است که ها و... نه تنها باعث عدم رضايت شهروندان ب اتوبوسراني، تاکسيراني، پايانه

در اکثر مواقع با وجود عدم سازگاري و هماهنگيهاي اداري و مديريتي در اين سازمانها 
مشکالت متعددي را در سطح شهرها به وجود آورده است. لذا اقدام اين سازمان در نامه 

ي و هماهنگي براي ارائه خدمات بهينه در راستاي دستورات گيد ايجاد يکپارچؤمذکور م
  هبري بوده است.مقام معظم ر

 نامه تصويب ٣ماده  ٣ـ همان گونه که شاکي در اظهارات خود بيان کرده اصالحيه تبصره ٤
 هاي مسافربري هاي راه و ترابري، بازرگاني و تعاون در جهت پايانه مذکور و ابالغ آن به وزارتخانه

  برون شهري بوده است.
شور مبني بر تدوين کوزير  ١٨/٧/١٣٩٥ـ  ٩١٧١١ـ بر اساس بخشنامه شماره  ٥

ساي سازمانهاي وابسته وظيفه مديريت ساخت، اهم وظايف و مأموريتها و شرايط احراز رؤ
هاي مسافربري شهري و برون شهري بر عهده سازمان  برداري و نگهداري پايانه توسعه، بهره

  باشد. حمل و نقل مسافر مي
هاي  در حوزه پايانه ها ـ با توجه به وظايف قانوني و تکاليف محدود شهرداري ٦

مسافربري و همچنين عدم مغايرت قانوني جهت تبديل اين مجموعه به واحدي زير نظر 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر، اين اقدام راهکاري مناسب جهت چابک سازي و تحقق 

باشد. توضيح آن که در  مديريت واحد شهري در حوزه حمل و نقل عمومي شهري مي
 هاي مسافربري ها در خصوص پايانه ي در ماهيت وظايف شهرداريساختار جديد تغيير

آيد و شهرداري بدون ورود به تکاليف قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين  به وجود نمي
با تحقق  صرفاًنمايد.  حوزه همچون روال معمول نسبت به انجام وظايف خود اقدام مي

  شود. بهتر فراهم نيز مي تر و ريزي کارشناسي مديريت واحد، شرايط برنامه
ها در ساختار جديد (سازمان حمل و نقل  ايجاد معاونت يا مديريت مربوط به پايانه

مسافر يا سازمان حمل و نقل بار و مسافر) با تبديل سازمانها و خروج از شمول قانون 
تجارت، ساختاري بسيار سبک و چابک را جايگزين ساختارهاي تجاري و ناکارآمد گذشته 

هد ساخت. بنابراين با عنايت به اختيارات قانوني وزارت کشور و سازمان اداري و خوا
ها و عدم مغايرت قانون  استخدامي کشور در خصوص تصويب ساختار سازماني شهرداري

ها به سازمان مديريت حمل و نقل بار  اضافه نمودن وظيفه قانوني شهرداري در حوزه پايانه
ر با شرح وظايف مربوط، ايراد قانوني در اين رابطه وجود و مسافر و تشکيل سازمان مذکو

ندارد و ابطال نامه  معترض عنه فاقد محمل قانوني است. اکنون با عنايت به موارد معنونه 
دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شکايت  قانون تشکيالت و آيين ١٠و به استناد ماده 

  »شاکي مورد استدعاست.
با حضور رئيس و معاونين  ١٥/١٢/١٣٩٦اداري در تاريخ هيأت عمومي ديوان عدالت 

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

  
  رأي هيأت عمومي

ريت حمل و نقل بار و مسافر نامه مدي اصالح آيين ٦با عنايت به اينکه به موجب بند 
نامه  آيين ٣از تبصره ماده » پايانه«وزيران، واژه  هيأت ٤/٨/١٣٨٨در شهر و حومه مصوب 

حذف شده است،  ٢/٣/١٣٨٨مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومـه مصوب 
مديرکل دفتر حمل و نقل عمومي و  ٢٨/١٠/١٣٩٣ـ  ٤٦٨٨٨بنابراين بخشنامه شماره 

 ها و دهياري وزارت کشور به لحاظ اينکه تکليف شهري سازمان شهرداري ترافيک
هاي مسافري را در سازمان مديريت حمل و نقل مسافر به شهرداران  به ادغام پايانه

 ١اعالم کرده است خارج از حدود اختيارات قانوني وضع و ابالغ شده و مستند به بند 
 ١٣٩٢ن عدالت اداري مصوب سال دادرسي ديوا قانون تشکيالت و آيين ١٢ماده 

  شود. ابطال مي
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

 ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٥/٩٥٦شماره هـ/
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  امه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزن رئيس هيأت

  با سالم
مورخ  ١٢٦٨عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ١٥/١٢/١٣٩٦
شوراي  ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩ابالغي به شماره  t ٢١٠ابطال تعرفه كد شماره «

به پيوست جهت درج در روزنامه رسمي » شهر درخصوص سطح شهر اسالمي شاهين
  گردد. ارسال مي

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

  ٩٥/٩٥٦کالسه پرونده:       ١٢٦٨شماره دادنامه:      ١٥/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 
  ي ديوان عدالت اداريعموم هيأت مرجع رسيدگي:

  هاي نفتي ايران  شرکت ملي پخش فرآورده شاكي:
ابالغي به شماره  T ٢١٠ابطال تعرفه کد شماره  شکايت و خواسته: موضوع

  شوراي اسالمي شاهين شهر در خصوص عوارض سطح شهر ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩
هاي نفتي ايران به موجب دادخواستي ابطال  شرکت ملي پخش فرآورده کار: گردش

ي اسالمي شورا ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩ابالغي به شماره  T ٢١٠تعرفه کد شماره 
شاهين شهر در خصوص عوارض سطح شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته 

  اعالم کرده است که: 
  رساند: به استحضار مي«

 و به شماره ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩شهر در اجراي مصوبه شماره  شهرداري شاهين
درت شهر تحت عنوان عوارض سطح شهر مبا شوراي اسالمي شهر شاهين T ٢١٠تعرفه 

 شهر نموده شهرداري شاهين ٧٧طرح موضوع پرداخت عوارض ياد شده در کميسيون ماده  به
 سفانه شرکت را به پرداختقانوني از سوي اين شرکت دولتي متأکميسيون به رغم دفاعيات و 

عوارض محکوم کرده و شهرداري تقاضاي پرداخت مبلغ ياد شده را کرده است لذا به شرح 
شهر از زاويه عدم رعايت قوانين ناظر  وبه موصوف شوراي شهر شاهينآتي بي اعتباري مص

  بر موضوع محرز بوده و تقاضاي رسيدگي و النهايه ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
ـ همان گونه که آن مقام عالي استحضار دارند اساساً تبادر لغوي، عرفي و عقلي ١

بد به عبارت ديگر مابه ازاي خدمات يا موضوعيت مي» خدمات«در مقابل » عوارض«واژه 
بايد از نوعي خدمات و انتفاع  کننده عوارض مي االصول پرداخت ارائه شده هستند و علي

مستقيم برخوردار شود حال آن که در مانحن فيه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف 
خاصي از شهرداري مطالبه عوارضي تحت عنوان عوارض سطح شهر بدون آن که ارائه خدمات 

  اين جهت از سوي شهرداري قابل تصور باشد قابليت طرح استماع و اجابت را ندارد.
شهر در يک اقدام غير قانوني و با خارج شدن از چارچوب  ـ شوراي شهر شاهين٢

اي با عنوان عوارض سطح شهر کرده است  موازين قانوني مبادرت به وضع مصوبه و تعرفه
قانون نوسازي و  ٢ماده  ٣از سوي قانونگذار به موجب تبصره در حالي که اين عوارض قبالً 

صراحتاً ملغي شده است و با دقت در متن و مفاد تبصره  ١٣٤٧عمران شهري مصوب 
شود که مقنن به صورت مطلق اين گونه عوارض را لغو و دريافت آن را  مذکور مالحظه مي

 مطلق اعم از اينکه ملک در محدودهقانوني اعالم کرده است و قانونگذار به صورت کلي و غير 
نسخ  و يا در حريم شهر واقع شده باشد وصول چنين عوارضي را بنا به مصالحي حذف و

شهر با تخطي از قانون دست به وضع عوارض ياد شده  کرده است و شوراي شهر شاهين
قانونگذار بر لغو آن، از سوي  تأکيديازيده است لذا وصول چنين عوارضي به لحاظ 

ات تأسيسرداري برخالف قانون است و قابليت وصول را  ندارد و جالب توجه اينکه شه
  شهر قرار نگرفته است. اين شرکت در محدوده شهر شاهين

که  ١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال  ٤ـ مطابق ماده ٣
خدمات توسط  در قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده است اخذ هر گونه وجه کاال و

 دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است. بنابراين تعرفه کد به شماره مذکور
است و  شهر مبني بر اخذ عوارض سطح شهر مغاير حکم قانونگذار شوراي اسالمي شاهين

  شهر است. خارج از حدود اختيارات و صالحيت شوراي اسالمي شهر شاهين
کور اين شرکت از شرکتهاي ابواب جمعي وزارت نفت ـ عالوه بر ايرادات مذ٤

شود و سرمايه و دارايي آن متعلق به بيت المال بوده و به عنوان يک شرکت  محسوب مي
دولتي و خدماتي وظيفه توزيع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ايران را دارد و اعتبار و 
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 نوان يک شرکت خصوصيشود و به ع مي تأمينشرکت از محل بودجه عمومي دولت بودجه 
شود و قرار دادن اين شرکت در فهرست مشمولين عوارض  و يا خودکفا محسوب نمي

  باشد. شهر قانوني نمي سطح شهر از سوي شوراي شهر و شهرداري شاهين
قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره  ٥٠ـ مطابق منطوق و مفهوم صريح ماده  ٥

جوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين آن برقراري هرگونه عوارض و ساير و
ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده ممنوع اعالم شده 

باشد چرا که حوزه  و تلقي نمودن عوارض ياد شده با عنوان محلي مقرون به صحت نمي
پردازد و اتصاف  خدمات مي فعاليت اين شرکت کشوري است و در سرتاسر ايران به ارائه

محلي به فعاليتهاي اين شرکت برخالف واقعيت و حقيقت بوده و ادعاي شوراي شهر و 
  شهرداري از اين منظر مردود و مخدوش است.

تحت ابالغ  T ٢١٠عليهذا نظر به جهات معروضه استدعاي ابطال تعرفه کد شماره 
شهر با  راي اسالمي شاهينصادره از سوي شو ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩مصوبه شماره 

قانون ديوان عدالت اداري و  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١عنوان عوارض سطح شهر مستند به بند 
قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مصوبات ياد شده  ١٣با لحاظ نمودن ذيل ماده 

سريع در را دارد. در پايان نظر به اهميت موضوع و آثار مترتب بر قضيه طرح شده نهايت ت
  »رسيدگي در خصوص مورد استدعاست.

شهر به موجب اليحه  در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شاهين
  توضيح داده است که: ١٦/١١/١٣٨٥/س ـ ٤٧٧٤شماره 
  به: مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  شهر از: شوراي اسالمي شاهين
  ٩٥/٩٥٦موضوع: پرونده کالسه 

 تراماً، با توجه به پرونده کالسه فوق موضوع ابطال تعرفه اين شهرداري به استحضاراح
هاي نفتي ايران) ضمن دست بردن به تعرفه  رساند: خواهان (شرکت ملي پخش فرآورده مي

) به آن، تعرفه گذشته شورا در رابطه Tاين شورا با تغيير شماره تعرفه و اضافه نمودن حرف (
شماره و  ضمناًرا به جاي تعرفه جديد اين شورا جايگزين کرده است. با عوارض سطح شهر 

شماره و تاريخ ديگري دارد که آن شرکت  ١٣٩٢تاريخ مصوبه جديد تغيير يافته و براي سال 
را براي تعرفه جديد قرار داده است. در ضمن آن شرکت بدون  ١٣٩٠تاريخ و شماره سال 

شهر و درخواست اصل تعرفه و تقاضاي برابر اصل هرگونه مراجعه به شهرداري و يا شوراي 
نمودن آن از مراجع صالح، نسبت به برابر اصل نمودن تعرفه جعلي اقدام نموده که اعمال آن 

باشد، حال با  شرکت که در باال عنوان گرديد از طريق مراجع قضايي در حال رسيدگي مي
دادرسي ديوان  تشکيالت و آيين) قانون ٨١) ماده (٣) و بند (٨٠توجه به بند (ب) ماده (

درخواست رفع نقص به آن شرکت اعالم تا براي اين شورا  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب 
مشخص گردد که آن شرکت نسبت به کدام تعرفه تقاضاي رسيدگي داشته و نسبت به 
ارسال پاسخ الزم اقدام نمايد، چرا که ماهيت تعرفه ضميمه با تعرفه مورد تقاضا تفاوت داشته 

باشد. در ضمن تعرفه پيوستي که در آن دست کاري شده است  و نوع دفاع از آن متفاوت مي
  »باشد. بالاثر گرديده و اکنون فاقد اثر اجرايي مي ١٣٩٢از سال 

هاي نفتي ايران]  شاکي [رئيس امور حقوقي و پيمانهاي شرکت ملي پخش فرآورده
 ـ ٢٣٠٣٠٥/٣٠ه موجب اليحه شماره شهر ب در پاسخ به دفاعيه رئيس شوراي اسالمي شاهين

  اعالم کرده است که:  ٢٤/١٢/١٣٩٥
  با سالم و احترام«

 رساند: با عنايت به استحضار مي ١/١٢/١٣٩٥ـ  ٩٥/٩٥٦بازگشت به نامه شماره 
با  شهر در رابطه شوراي اسالمي شهر شاهين ١٦/١١/١٣٩٥/ش ـ ٤٧٧٤به نامه شماره 

ر خصوص عوارض سطح شهر با عنايت به اينکه شهر د ابطال مصوبه شوراي شهر شاهين
بالاثر گرديده  ١٣/١١/١٣٩٠/ش ـ ٣١٣٩الذکر شوراي شهر مصوبه شماره  حسب نامه فوق

 T ٢١٠با کد تعرفه  ١٢/١١/١٣٩٢/ش ـ ٣٤٠٠و متعاقب آن مصوبه جديدي تحت شماره 
شرکت وضع و ابالغ گرديده بنابراين آنچه مورد شکايت و تقاضاي ابطال از سوي اين 

 T ٢١٠با کد تعرفه  ١٢/١١/١٣٩٢/ش ـ ٣٤٠٠باشد مصوبه ياد شده يعني به شماره  مي
باشد و داليل و بينات غير قانوني بودن عوارض ياد شده در متن دادخواست قبالً  مي
استحضار رسيده است. البته شايان ذکر است مصوبه جديد شوراي شهر با مصوبه قبلي  به

شماره و  صرفاًفاوتي نداشته و با تطبيق دادن اين دو مصوبه از نظر محتوايي هيچگونه ت
 ساير محتويات عيناً تکرار شده است در ضمن تاريخ و کد تعرفه تغيير پيدا کرده و االّ

با توجه به اينکه اين شرکت يک شرکت کامالً دولتي بوده ادعاي الحاق و اضافه نمودن 
 شود. وي اين شرکت رد ميـوياً از سوراي شهر قـي شـوبه بال اثر قبلـبه مص Tحرف 

فرماييد که هيچگونه توجيه عقلي و منطقي وجود ندارد که اين شرکت دولتي  تصديق مي

به ابتداي عدد کد تعرفه مصوبه سابق بزند و آنچه مهم است متن  Tدست به الحاق حرف 
ذ باشد که از سوي هيأت عمومي ديوان مورد بررسي و اتخا مصوبه و محتواي آن مي

گردد. با عنايت به مراتب مذکور تقاضاي ابطال مصوبه ياد شده به شرح متن  تصميم مي
  »دادخواست را دارد.

 ٤/١٠/١٣٩٦/شـ  ٣٠٢٣شهر به موجب اليحه شماره  عاقباً، رئيس شوراي اسالمي شاهينمت
  اعالم کرده است که:

  به: معاون محترم مديرکل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  شهر اسالمي شهر شاهين از: شوراي

  ٩٥/٩٥٦موضوع: پرونده کالسه 
  با سالم

هاي  احتراماً در پاسخ به موارد مطروحه از سوي خواهان شرکت ملي پخش فرآورده
 /ش ـ٣١٣٩به شماره مصوبه  T ٢١٠الذکر مبني بر ابطال تعرفه  نفتي ايران طي کالسه فوق

 مراتب ذيل به جهت رد موارد ١٦/١١/١٣٩٥/ش ـ ٤٧٧٤و پيرو نامه شماره  ١٣/١١/١٣٩٠
  رسد: ادعايي به استحضار مي

دارد، بر اساس اصل رعايت  ـ در پاسخ به قسمت مقدماتي دادخواست معروض مي١
نامه اجرايي وصول عوارض، تعرفه متنازع فيه که شرکت  انصاف و عدالت و بر طبق آيين

رکت مطالبه و به جهت هاي نفتي ايران مشمول آن بوده است از آن ش ملي پخش فرآورده
) قانون شهرداري ٧٧اعتراض ايشان، پرونده به منظور حل اختالف به کميسيون ماده (

ارجاع گرديد. کميسيون ضمن بررسي دقيق اظهارات طرفين و تطابق ايرادات عنواني با 
هاي موضوعه، مبادرت به صدور رأي له شهرداري و عليه شرکت  قوانين و مقررات و تعرفه

هاي نفتي ايران ـ منطقه اصفهان نموده است و موضوع مطروحه از سوي  وردهپخش فرآ
خواهان مبني بر اينکه کميسيون به دفاعيات ايشان توجه نکرده است دور از واقع     

باشد. در اين زمينه و در صورت نياز اعالم فرماييد تا پرونده مربوط و مستندات آن  مي
  ردد.ارسال تا اين موضوع کامالً روشن گ

دارد، همان گونه که خواهان عنوان  دادخواست اعالم مي ١ـ در پاسخ به بند ٢
 ها يابد و اين در حالي است که شهرداري فرمايند عوارض در مقابل خدمات موضوعيت مي مي

باشند و شهرداري شاهين شهر نيز از اين  بر طبق قانون ملزم به ارائه خدمات عمومي مي
آوري زباله، رفت و روب،  اي را به مانند جمع دمات عمومي گستردهمستثني نبوده و خموضوع 

نگهداري و توسعه فضاي سبز، احداث و نگهداري معابر عمومي شهر، احداث فرهنگسراها، 
دهد که براي آن و بنا بر اذن قانونگذار  ورزشگاهها و دهها خدمات عمومي ديگر انجام مي

 گردد و با دريافت آن اين گونه خدمات ارائه ميعوارض محلي مختلفي از سوي شوراها تصويب 
 از سوي خواهان مبهم و» خدمات خاصي قابل تصور نيست«و اعالم نمودن واژه کلي 

باشد، چرا که بدون انجام اين گونه خدمات زندگي در محدوده و  غير قابل پذيرش مي
استدالل سست حريم شهرها غير ممکن خواهد بود. لذا اين قسمت از دادخواست و با اين 

  قابل پذيرش نبوده تقاضاي رد آن مورد استدعاست.
دارد: عوارض سطح شهر يکي از قديمي  دادخواست اعالم مي ٢ـ در پاسخ به بند ٣

رسد و  هاست و تصويب آن به اوان اولين قانون شهرداري مي ترين عوارض شهرداري
ن عوارض را وصول و منابع مالي خدمات عمومي، اي تأمينهاي کشور به جهت  شهرداري

اند. اين عوارض براي شهر تهران از زمان ابالغ رسمي  نموده خدمات معتنابه آن را ارائه مي
براي محدوده  صرفاً) آن و ٢و به موجب ماده ( ١٣٤٨قانون نوسازي و عمران شهر در سال 

ان شهر به عوارض نوسازي تغيير يافت و بعدها نيز براي برخي شهرها در حريم خود کماک
  نمايند. عوارض سطح شهر را وصول مي

و در ساير شهرها از  ١٣٤٨) در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه ٢ماده («
تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعالم کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع 

که طبق  خذ پنج در هزار بهاي آنهاانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأدر محدوده ق
  »شود مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي

بايد به جهت  ـ يعني اينکه کليه مالکان و ذينفعان واقع در محدوده حريم شهر مي١
ها، نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمايند که اين موضوع  خدمات دريافتي از شهرداري

انون تعاريف محدوده و حريم که ) ق٣) ماده (٥در قوانين مختلف علي الخصوص تبصره (
در هر محدوده و يا حريمي که شهرداري عوارض ساختماني و غيره را «دارد:  عنوان مي
 )١٧٤( و يا در بند (ب) ماده» باشد نمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري مي دريافت مي

تعيين « قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران که عنوان شده است:
هاي خدمات عمومي و شهري و همچنين تعيين سهم  هزينه تأمينسهم شهروندان در 

  ».دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
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باشد و بر طبق قانون تعريف  طرح جامع شهر مجموعه محدوده و حريم شهر مي ضمناً
 هر اراضي بالفصل پيرامون شهر است کهحريم ش ١٣٨٤محدوده و حريم و نحوه تعيين آنها مصوب 

نظارت شهرداري در آن ضرورت دارد و مالکان و ذي نفعان واقع در حريم شهر که از خدمات 
نفعان در  اند، عوارض سطح شهر را در حريم پرداخت و مالکان و ذي عمومي شهر استفاده نموده

رض سطح شهر معادل نمايند و در واقع عوا محدوده شهر عوارض نوسازي را پرداخت مي
 صرفاًعوارض نوسازي و مرتبطين در حريم  صرفاًعوارض نوسازي بوده که مرتبطين در محدوده 

نمايند وليکن ضريب آن  عوارض سطح شهر را به جهت استفاده از خدمات عمومي پرداخت مي
) ٨٠) ماده (١٦باشد و تصويب اين عوارض بر اساس بند ( براي حريم شهر کمتر از محدوده مي

سابق) از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر است که نسبت به آن اقدام  ٧١قانون شوراها (
) قانون نوسازي دريافت ٢) ماده (٣شده است. نکته حائز اهميت ديگر آن که به موجب تبصره (

اين عوارض براي شهر تهران و ساير شهرهايي که وزارت کشور اجراي مقررات ماده مذکور را 
شود. يعني اينکه براي لغو عوارض  نمايد از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي اعالم مي

سطح شهر دو شرط اساسي مورد نياز است اول اينکه وزارت کشور اجراي قانون نوسازي را 
براي شهر مربوط تصويب نمايد. دوم اينکه ساختمان و اراضي مورد نظر در محدوده قانوني شهر 

ورتي که امالک در خارج از محدوده قانوني شهر يعني در حريم شهر قرار داشته باشد و در ص
  بايد نسبت به پرداخت عوارض سطح شهر اقدام نمايند. قرار داشته باشند، کماکان مي

 و در ساير شهرها ١٣٤٨) در شهر تهران از اول فروردين ماه ٢) ماده (٣تبصره («
کند عوارض سطح شهر و  ا اعالم مياز تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده ر

در ضمن اين » شود. ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي
هاي مختلف را  نامه اي با آيين ماده ٣٦منطقي نيست که خواهان فقط قسمتي از يک قانون 

ار خواهند به شهرداري شاهين شهر تسري دهند و در زماني که عوارض قانوني و پايد مي
سطح شهر وجود دارد لغو آن را اعالم نمايند. لذا تصويب عوارض سطح شهر برابر مقررات 

  بوده است. لذا اين قسمت از دادخواست نيز قابل رد است که تقاضاي رد آن مورد استدعاست.
اند  دارد، همان گونه که خواهان عنوان کرده دادخواست معروض مي ٣ـ در پاسخ به بند ٤

ز قانونگذار موکول شده است. يه کاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجوهرگونه وجاخذ 
در اين رابطه الزم به توضيح است که بنابراين مطلب تصويب عوارض سطح شهر بايد با 

الذکر اين عوارض در ابتداي قانون  پشتوانه قانوني انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق
و بند  ١٣٦١) قانون شوراها مصوب سال ٣٥) ماده (١ق بند (شهرداري تصويب و بعدها بر طب

و اصالحات  ١٣٦٩) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ٤٣(الف) ماده (
) قانون ٥) ماده (١سابق) و تبصره ( ٧١) قانون شوراها (٨٠) ماده (١٦بعدي آن و بند (

ليات بر ارزش افزوده و مواد قانوني ) قانون ما٥٠) ماده (١موسوم به تجميع عوارض و تبصره (
) قانون برنامه پنجساله پنجم ١٧٤هاي پنجساله علي الخصوص ماده ( مجاز در قانون برنامه

توسعه جمهوري اسالمي ايران اجازه تصويب آن به شوراهاي اسالمي شهرها داده شده و 
 نمايند. م شهر وصول مياين عوارض را در حري صرفاًاند،  شهرهايي که داراي قانون نوسازي بوده

بخشي از ) قانون تنظيم ٤فرماييد و خواهان با اشاره به ماده ( لذا همان گونه که مالحظه مي
مبناي  اند، در صورتي که عوارضي داراي به آن اذعان داشته ١٣٨٠مقررات مالي دولت مصوب 

مبناي قانوني بوده، باشد، قابل وصول خواهد بود و نظر به اينکه عوارض سطح شهر داراي  قانوني
 وصول است و خواهان مکلف به واريز آن به حساب شهرداري بوده است. لذا با توجه به مواردقابل 

 مطروحه در فوق تقاضاي رد اين قسمت از دادخواست با اين عنوان که (به جهت عدم وجود
 ستنداتمستندات قانوني، تعرفه عوارض سطح شهر قابل مطالبه نيست) با توجه به اينکه م

  تصويب کافي بوده، مورد استدعاست.
دارد در هيچ يک از قوانين و مقررات،  دادخواست معروض مي ٤ـ در پاسخ به بند  ٥

 اند و اگر چنين قانوني وجود داشته باشد شرکتهاي دولتي از پرداخت عوارض معاف نشده
 دولت مکلف باشد و بر عکس در همه قوانين و مقررات شورا مکلف به رعايت آن مياين 

ها شده است و هم اکنون بر طبق قوانين پنج ساله و قوانين و  به پرداخت عوارض شهرداري
ها شده و  بودجه سنواتي و ساير قوانين، سازمانهاي دولتي ملزم به پرداخت عوارض شهرداري

به سازمانهاي دولتي که در شش ماهه اول سال، عوارض خود با  ١٣٩٦حتي در بودجه سال 
شود و حتي فراتر از آن مقام معظم  ها را تسويه ننمايد، اعتبار دولتي پرداخت نمي يشهردار

رهبري در حکمي شرعي همه آحاد جامعه و حتي سازمانهاي نظامي را مکلف به پرداخت 
 اند که آن مراکز حساس نيز در حال حاضر مشغول پرداخت عوارض ها کرده شهرداري عوارض

پايه و اساس خواهان قابل رد بوده و  باشد لذا اين استدالل بي ها در سطح کشور مي شهرداري
  تقاضاي رد آن مورد استدعاست.

شود عوارض مورد نظر به جهت خدمات  دادخواست عنوان مي ٥ـ در پاسخ به بند  ٦
شهر  ارائه شده به آن قسمت از عرصه و مستحدثات شرکت مذکور که رد حريم شاهين

الً محلي است تعلق گرفته و عوارض بر اساس سطح عرصه و قرار دارند و داراي وصفي کام
شهر محاسبه و به ساير امالک آن شرکت در ديگر  مستحدثات آن شرکت در حريم شاهين

گيرد و با آنها هيچ گونه ارتباطي ندارد و  نقاط و يا درآمد شرکت تعلق نگرفته و نمي
ن واقف هستند و طرح اين وکالي آن شرکت از اين موضوع کامالً اطالع داشته و به آ

به جهت انحراف موضوع و ذهن آن قضات از اصل عوارض  صرفاًمسئله از سوي خواهان 
توانست با اين استدالل مبهم، تسري تعرفه مذکور به خود را  است. چرا که آن شرکت مي

نمود نه اينکه کل تعرفه را به زير سئوال ببرد، لذا اين قسمت از دادخواست نيز  رد مي
  دود بوده تقاضاي رد آن مورد استدعاست.مر

حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به اينکه کليه اقدامات صورت 
پذيرفته از سوي شهرداري شاهين شهر در پيشنهاد اين تعرفه و تصويب آن از سوي اين 

ه که شورا مطابق قوانين و مقررات بوده و هيچ گونه عمل خالف مقرراتي صورت نپذيرفت
 تأييداند، تقاضاي رد دادخواست و  خواهان درخواست ابطال تعرفه قانوني اين شورا را نموده

در صورت نياز اعالم فرموده تا نمايندگان اين  ضمناًاقدامات اين شورا مورد استدعاست. 
  »شورا به منظور ارائه توضيحات تکميلي حضوراً خدمت برسند.

با حضور رئيس و معاونين  ١٥/١٢/١٣٩٦تاريخ  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

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

  رأي هيأت عمومي
ن شهري مصوب قانون نوسازي و عمرا ٢ماده  ٣با توجه به اينکه به موجب تبصره 

اخذ عوارض سطح شهر ملغي اعالم شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض  ١٣٤٧سال 
 ١تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر، خالف مقررات قانوني وضع شده و مستند به بند 

دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده 
  شود. ابطال مي از تاريخ تصويب ١٣٩٢

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
  

 ٦/١/١٣٩٧                                                                           ٩٦/٢٦٢شماره هـ/
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  رانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي اي رئيس هيأت

  با سالم
مورخ  ١٢٦٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ١٥/١٢/١٣٩٦
و  ١٣٩٤از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاكستان در سال  ٢ـ٢٣ابطال بند «

) كميته فني شهرداري تاكستان مصوب شوراي اسالمي شهر تاكستان مبني بر ٨بند (
جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » يك و كسري نصاب تفكيكي.وضع عوارض تفك

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

  
   ٩٦/٢٦٢کالسه پرونده:       ١٢٦٩ شماره دادنامه:      ١٥/١٢/١٣٩٦تاريخ دادنامه: 

  يعمومي ديوان عدالت ادار هيأت مرجع رسيدگي:
  آقاي محمد ذوالقدر شاكي:

ـ  ٢٧٨صورتجلسه کميته فني به شماره  ٨ابطال بند  موضوع شکايت و خواسته:
 عوارض تفکيک و افراز عرصه امالک زير حد نصاب ٢ـ٢٣و تبع آن تعرفه شماره  ٣١/٥/١٣٩٤

  شهرداري تاکستان ١٣٩٤از دفترچه عوارض سال 
 صورتجلسه کميته فني ٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند کار: گردش

عوارض تفکيک و افراز عرصه  ٢ـ٢٣و تبع آن تعرفه شماره  ٣١/٥/١٣٩٤ـ٢٧٨ به شماره
شهرداري تاکستان را خواستار شده و  ١٣٩٤امالک زير حد نصاب از دفترچه عوارض سال 
  در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که:

  با سالم و عرض ادب«
به نام آقاي محمد ذوالقدر حسب  ٩٦/٢٦٢شماره پرونده احتراماً پيرو دادخواست به 

دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ١٢ماده  ١و بند  ١٠ماده  ١تجويز حاصله از بند 
و تعرفه  ٣١/٥/١٣٩٤ـ  ٢٧٨صورتجلسه کميته فني شماره  ٨عدالت اداري، نسبت به بند 

شهرداري  ١٣٩٤عوارض سال عوارض تفکيک و افراز عرصه امالک از دفترچه  ٢ـ٢٣شماره 
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 باشيد: مي باشم. همان طور که مستحضر تاکستان معترض بوده و خواهان ابطال آن مي
از  ١٥٠با اصالحات بعدي و به خصوص نص صريح ماده  ١٣١٠مطابق قانون ثبت مصوب 

قانون ثبت تفکيک اعياني از زمره وظايف ذاتي و ماهيتي ادارات ثبت اسناد و امالک محل 
وصول لک است که مقنن هزينه تفکيک را در همين ماده تصويب و مبناي وقوع م

عوارض تفکيک را ارزش معامالتي روز ملک مورد تفکيک بيان کرده است به 
  شود. قانون ثبت اسناد استخراج مي ١٥٠ديگر بر اساس آنچه از ماده  عبارت

رداري دخل و اوالً: تفکيک اعياني از زمره امور در صالحيت ثبت اسناد است و شه
تصرفي در تفکيک اعياني ندارد و ثانياً: هزينه و عوارض تفکيک هم به وسيله مقنن تعيين 

 ها حق تعيين عوارض در اين خصوص را شده است و شوراي اسالمي شهر با شهرداري
با توجه به نص صريح قانوني ندارند. در پايان ضمن عذرخواهي از تصديع اوقات شريف، 

ع عوارض بايستي منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکيک اعيان نظر به اينکه وض
ارتباطي به شهرداري و شوراي شهر ندارد که بتواند براي آن عوارض وضع کنند و تعيين 

قانون ثبت اسناد و  ١٥٠عوارض توسط شهرداري و شوراي شهر تاکستان خالف ماده 
درخواست صدور حکم به ابطال اين  باشد لذا قانون اساسي مي ١٠٥امالک و خالف اصل 

  »نامه شهرداري تاکستان را دارم. بخش از تصويب
  متن صورتجلسه و تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:

  شهرداري تاکستان: ٣١/٥/١٣٩٤ـ  ٢٧٨الف) صورتجلسه شماره «
اند  ـ در خصوص درخواستهاي مالکين امالک سه دانگ که ششدانگ گرديده ٨

انه پايانکار) مقرر شد پس از اخذ کليه عوارض قانوني از جمله تفکيک عوارض (مبني بر پرو
  زير حد نصاب و... پايانکار با پروانه صادر گردد.

  ب) متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است: 
  ) عوارض تفکيک و افراز عرصه٢ـ٢٣تعرفه شماره (

  

 عنوان تعرفه عوارض رديف
خذ و نحوه مأ

 عوارض محاسبه
 يحاتتوض

١ 
عوارض تفکيک عرصه با کاربري 
 ٣ P مسکوني به ازاي هر مترمربع

و  ١٤٧): کليه امالکي که به استناد مواد ١( بند
امالک کشور، سند  قانون ثبت اسناد و ١٤٨

دريافت و عوارض تفکيک و حقوق قانوني 
اند مشمول پرداخت  شهرداري را پرداخت ننموده

  باشند. عوارض مي
تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا ): عوارض ٢( بند

پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و يا 
پس از صدور رأي کميسيون ماده صد عالوه بر 

  باشد. جرايم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي
): اشخاصي که با توجه به قانون اصالح ٣( بند

 ٢٨/١/١٣٩٠قانون شهرداري مصوب  ١٠١ماده 
را تفکيک  مترمربع ٥٠٠زمينهاي باالي 

اند، مشمول پرداخت عوارض تفکيک  نموده
  نخواهند بود.

 ): عوارض ذکر شده در اين تعرفه به استثناء٤( بند
 ٥٠٠فقط مشمول زمينهاي کمتر از  ١بند 

  مترمربع خواهد بود.
 % مبالغ فوق اخذ شود.٦٠اراضي پايين راه آهن 

٢ 
عوارض تفکيک عرصه با کاربري 

 ٣٤ P بعتجاري به ازاي هر مترمر

٣ 
عوارض تفکيک عرصه با کاربري 

 ٢ P صنعتي به ازاي هر مترمربع

٤ 
عوارض تفکيک عرصه با کاربري 
 ٣ P اداري و ساير به ازاي هر مترمربع

٥ 
کسري حد نصاب تفکيک براي 
 ٥٠ P اراضي زير نصاب تفکيکي مصوب

 ٣ P عوارض افراز عرصه ٦

ـ  ١٩٦/١٤/٢/٩٦ستان به موجب اليحه شماره در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار تاک
  توضيح داده است که: ٢٨/٤/١٣٩٦

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با سالم:

موضوع دادخواست آقاي  ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٤٥٦٠احتراماً در خصوص پرونده کالسه 
به تبع آن و  ٣١/٥/١٣٩٤ـ  ٢٧٨محمد ذوالقدر به خواسته ابطال تصميم کميته فني شماره 

عوارض تفکيک و افراز عرصه امالک زير حد نصاب از دفترچه عوارض  ٢ـ٢٣تعرفه شماره 
  رسد. شهرداري تاکستان وسيله دفاعيات به شرح ذيل به عرض مي ١٣٩٤سال 

ها عبارتست  قانون شهرداري يکي از وظايف شهرداري ٥٥ماده  ٢٦ـ به تصريح بند ١
ض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از از پيشنهاد برقراري يا الغاء عوار

نامه براي  کاالهاي وارداتي کشور محصوالت داخلي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب
بايد تعرفه عوارض پيشنهادي  اطالع وزارت کشور، در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي
 ٧١ماده  ١٦نيز در اجراي بند  خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي شهر ارائه و شورا

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،  ٥ماده  ١و رعايت تبصره  ١٣٧٥

ير اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سا
تعرفه  ١٣٨١دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب  وجوه از توليدکنندگان کاال، ارائه

پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب نمايند که در مانحن فيه در مورد ترافع رعايت 
  ور به عمل آمده است.بدقيق مقررات مز

خدمات ـ عوارض شهرداري که يکي از نيازهاي درآمدي شهرداري جهت ارائه ٢
شود  عمومي و اساساً عوارض مورد توافق جزء درآمدهاي پايدار شهرداري محسوب مي

مصارف خدمات عمومي و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداري در اجراي وظايف 
  بايد از اين گونه عوارضات پشتيباني نمايد. ذاتي و انحصاري خود مي

وبه شوراي اسالمي شهر اقدام ـ شهرداري در اخذ عوارض سرانه تفکيک طبق مص٣
مويد اين  ٩/٧/١٣٨٤ـ  ٨١٥١٦/٦١نموده که نظريه دفتر حقوقي وزارت کشور به شماره 

  باشد. موضوع مي
قانون تشکيالت، وظايف و  ٨ـ مصوبات شوراي شهر پس از تصويب وفق ماده ٤

که با شود  انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداري ارسال مي
  ارسال مصوبات مورد توافق به مرجع مذکور دليلي بر غيرقانوني بودن اعالم نشده است.

قانون مارالذکر به وزير کشور واگذار  ٧ـ مقنن اختيارات خاصي را به استناد ماده  ٥
 نامه تواند در هر مقطعي که وصول هرگونه عوارضي را منطبق با آيين کرده است و ايشان مي

  سبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.مصوب نداند ن
 دفترچه عوارضات) ٢ـ٢٣ـ عوارض مورد ادعاي شاکي (موضوع تعرفه شماره  ٦

هاي کشور تهيه و به شهرداري ابالغ گرديده و  سوي سازمان همياري شهردارياز 
باشند چون شاکي نسبت به ششدانگ نمودن  زيرحد نصاب تفکيک مي مربوط به عوارض
و در اجراي قانون تعيين تکليف اراضي اقدام نموده  ١٤٨و  ١٤٧ريق مواد ملک خود از ط

(شاکي در هنگام مراجعه به شهرداري طبق دفترچه ابالغي که شهرداري نيز لذا 
باشد) ملزم به پرداخت عوارض مذکور بوده است بنابراين اوالً:  به رعايت آن مي مکلف

  ت. ثانياً:ها طرف شکايت قرار نگرفته اس سازمان شهرداري
هاي  شهرداري ملزم به اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر و سازمان شهرداري

  باشد. کشور مي
ـ با فرض صحت ادعا نيز الزم به ذکر است که مصوبه شوراي اسالمي شهرستان در ٧

تصويب به  ١٣٩٣رابطه با عوارض مورد ادعاي شاکي مربوط به سنوات قبل بوده که در سال 
ز صدور آراء از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال عوارض بر رسيده و قبل ا

 ٩٢تفکيک بوده، بنابراين در صورت احراز ابطال مصوبه از سوي آن هيأت از شمول ماده 
  دادرسي ديوان عدالت اداري خارج است. قانون تشکيالت و آيين

مستشاران آن شعبه ـ علي ايحال با عنايت به موارد مطروحه از محضر رياست و  ٨
  »رد شکايت شاکي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان اين شهر مورد استدعاست.

با حضور رئيس و معاونين  ١٥/١٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  راء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.بررسي با اکثريت آ
  

  رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
تفکيک عرصه و اعيان و کسري حد نصاب در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير 

ت، بنابراين مصوبه شوراي قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده اس
 ٢ـ  ٢٣شهر تاکستان مبني بر وضع عوارض تفکيک و کسري نصاب تفکيکي در بند  اسالمي

کميته فني شهرداري  ٨و بند  ١٣٩٤از دفترچه عوارض محلي شهرداري تاکستان در سال 
ـ  ٩٧) به داليل مندرج در رأي شماره ٣١/٥/١٣٩٤ـ  ٢٧٨تاکستان (صورتجلسه شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ٢٨/٢/١٣٩٥
دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١قانوني است و مستند به بند 

  شود. ابطال مي ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
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