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

۲۰۰

  ١  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ۴/۲/۱۳۹۷  ۱۴/۷/۱۳۸۰قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب ) ۷۶(ماده ) ۲(تبصره ) الف(قانون تفسير بند 

 احداث لت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع بهموافقتنامه همکاري بين دوقانون 
  برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس و بهره

  ۲  نيرووزارت   ١٩/٢/١٣٩٧

 تعارض در آراء شعب اول و دهم:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۶رأي شماره 
  ٣  كشورشهرداريهاي   ٢١/١/١٣٩٧  يافته در شهرداريها در خصوص شرايط استخدام شهرداران خاتمه خدمت

  از تعرفه عوارض۱۸ ماده ۲ ابطال بند : ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي۲۳رأي شماره 
  ٣  شوراي اسالمي شهر اردبيل  ٢١/١/١٣٩٧  ۱۳۹۵و بهاي خدمات محلي شهرداري اردبيل در سال 

      
  
  
 

  ٢٥/٢/١٣٩٧                                                                     ١٣٦٣٣/٣١٥رهشما
  ر حسن روحانيحجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكت

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

  كه با١٤/٧/١٣٨٠ قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره ) الف(تفسير بند 
اصالحي نون تأمين اجتماعي قا) ٧٦(ماده ) ٢(فوريتي استفساريه تبصره  ح يكعنوان طر

 به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني ١٤/٧/١٣٨٠مصوب 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٤/٢/١٣٩٧شنبه مورخ  روز سه

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٩/٢/١٣٩٧                                                                            ٢١٦١٦رهشما
   تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
 »١٤/٧/١٣٨٠قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب ) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره ) الف(قانون تفسير بند «

 شنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت سه علني روز سهكه در جل
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ١٩/٢/١٣٩٧مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده،٢٥/٢/١٣٩٧ مورخ ١٣٦٣٣/٣١٥و طي نامه شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

   حسن روحانيجمهور ـ رئيس

  
قانون تأمين اجتماعي اصالحي ) ۷۶( ماده) ۲( تبصره) الف( قانون تفسير بند

 ۱۴/۷/۱۳۸۰مصوب 
  :موضوع استفساريه

 شده تأمين اجتماعي و داراي روابط نشاني كه بيمه آيا متصديان مشاغل عملياتي آتش
 ح، محل، نوع وباشند و از نظر شر استخدامي غيرمشمول قانون كار با كارفرمايان خود مي

آور بودن شغل با مشموالن قانون كار،   انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زياننحوه
 منظور تأمين منابع مالي به) ها شهرداري(مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها 

 همين تبصره، مكلف) ب(بند ) ٦(و ) ٤( اجراي اين قانون براساس اجزاي نيازمورد 
 آور به سازمان تأمين التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان مابه%) ٤(رصد چهاردپرداخت به 

آور  باشند، همانند مشموالن قانون كار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان مي اجتماعي
 ١٤/٧/١٣٨٠قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب ) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره ) الف( در بند مقرر

 شوند آور برخوردار مي مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان اصالحات بعدي آن بوده و نيز از و
  يا خير؟

  :پاسخ
آور مقرر در  بلي، همانند مشموالن قانون كار مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان

 و ١٤/٧/١٣٨٠قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب ) ٧٦(ماده ) ٢(تبصره ) الف(بند 
  .شوند آور برخوردار مي شاغل سخت و زياناصالحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني م
ماه يكهزار و  شنبه مورخ چهارم ارديبهشت تفسير فوق در جلسه علني روز سه

  به تأييد١٩/٢/١٣٩٧سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 ۱۳۹۷اه ـ مخـرداد ميكــه ـشنب هـس
 

  ۲۱۳۱۹ شماره چهارمسال هفتاد و 
  

)۱۰۴۶( 
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  ٢٥/٢/١٣٩٧                                                                         ١٣٦١٣/٦٣رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 بيست  در اجراي اصل يكصد و١٧/١/١٣٨٩ مورخ ٦٦٤٩/٤٢٩٤٠عطف به نامه شماره 

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت  ايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣ (و سوم
 برداري از نيروگاههاي احداث و بهره ارمنستان راجع به ايران و دولت جمهوري اسالمي جمهوري

تصويب  با بود، گرديده اسالمي تقديم مجلس شوراي كه با عنوان اليحه به جرياني بر روي رودخانه ارس
 پيوست  بهنگهبان، محترم و تأييد شوراي ٢٩/١/١٣٩٧  خمور ارشنبهچه علني روز جلسهدر 

  .گردد ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٩/٢/١٣٩٧                                                                              ٢١٦٢٤رهشما

   نيرووزارت
 پيوست ون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قان

 قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ارمنستان«
كه در جلسه علني » برداري از نيروگاههاي جرياني بر رودخانه ارس راجع به احداث و بهره

  و هفت مجلس شورايچهارشنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نودروز 
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ١٩/٢/١٣٩٧اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .گردد ابالغ ميل گرديده، جهت اجرا ـ مجلس شوراي اسالمي واص٢٥/٢/١٣٩٧مورخ  ١٣٦١٣/٦٣
توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي با 
  .باشد موافقتنامه مي) ١٣( منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده تنامهقمفاد مواف

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  ران ي اي اسالمين دولت جمهوري بي موافقتنامه همکارقانون 
   يبردار  ارمنستان راجع به احداث و بهرهيو دولت جمهور

  رودخانه ارسي بر روياني جريروگاههاياز ن
 و دولت جمهوري  موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران ـواحده ماده

 برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس به شرح ارمنستان راجع به احداث و بهره
 .شود تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميپيوست 

کصد و يو ) ١٢٥(ست و پنجم يکصد و بي، )٧٧(ت اصول هفتاد و هفتم ي رعا ـتبصره
  .  استين موافقتنامه الزامي ايران در اجراي اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ١٣٩( و نهم يس

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  
 ي اسالمي ايرانموافقتنامه همكاري بين دولت جمهور

 برداري و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره
  از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس

 مقدمه
 ن پس طرفين ناميدهيدولتهاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان كه از ا

چيلر  اي قرهبرداري از انرژي برق آبي رودخانه مرزي ارس در محله  با تمايل به بهرهشود مي
و مغري، با توجه به مناسبات حسن همجواري موجود طرفين، به پيروي از تمايل متقابل 
به تحكيم و توسعه بيشتر همكاري اقتصادي و فني و بر اساس اصول برابري، عدم مداخله 

 .در امور داخلي يكديگر و احترام متقابل به منافع، در موارد زير توافق نمودند
ربط در جمهوري اسالمي ايران و جمهوري  هاي ذي  طريق سازمان طرفين ازـ١ماده

چيلر و مغري بر روي  برداري از نيروگاههاي جرياني قره ارمنستان در امر احداث و بهره
هاي نمايند تا در چهارچوب معاهده ميطرفين توافق . رودخانه ارس همكاري خواهند نمود

 انرژي برق آبي رودخانه ارس براي دو كشور برداري از المللي، نسبت به ثبت حق بهرهبين
 .عمل آورند  اقدامات الزم را به،المللي و در صورت لزوم دفاع از اين حق هاي بين در سازمان
 ١٣٨٦چيلر و مغري از سال   عمليات اجرائي احداث نيروگاههاي جرياني قرهـ٢ماده

  . اتمام خواهد رسيدسال به آغاز خواهد شد و ظرف مدت شش)  ميالدي٢٠٠٧( شمسي هجري
 وچيلر و مغري   طرفين اعتبارات الزم براي طراحي و احداث نيروگاههاي قرهـ٣ماده

 هاي احداث نيروگاه واقع در قلمرو خود كه هر طرف هزينه نحوي نمايند، به تأسيسات آنها را تأمين مي
 .پرداخت نمايد) منستانايران و مغري در قلمرو جمهوري ار اسالمي  در قلمرو جمهوريـ چيلر قره(را 

 تأسيسات  طرفين به منظور اتمام مطالعات و احداث نيروگاههاي جرياني ارس وـ٤ماده
طول مربوطه، منطقه مشترك ساختماني و مطالعاتي را تعيين و امنيت اين منطقه را در 

 هوري جمنحوه عبور و مرور اتباع دو كشور از مرز. نمايند برداري تأمين مي مدت اجراء و بهره
بر اساس اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان و نحوه ورود تجهيزات و مصالح به منطقه فوق 

منطقه مقرراتي خواهد بود كه به منظور تسهيل عبور و مرور مرزي ايران و ارمنستان در 
 )ن موافقتنامهيخ امضاي ايپس از تار(يادشده نيروگاههاي جرياني ارس، ظرف مدت دوماه 

  .رسد ربط دو كشور به امضاء مي بين مقامات ذي
برداري، تعمير و  طور مستقل عمليات جاري بهره  هر يك از طرفين به ـ٥ماده

آالت و مخازن آب سدهاي انحرافي و نيروگاههاي خود را  نگهداري كليه تأسيسات، ماشين
  و نقصي خواهد داد و از هر گونه اقدامي كه به تأسيسات نيروگاه و طرز كار عادي آن خللانجام

در صورتي كه هر يك از طرفين نياز به انجام بازرسي يا . وارد نمايد خودداري خواهد نمود
هاي  تعميرات در تأسيسات خود واقع در قلمرو طرف ديگر را داشته باشد، طرفين همكاري

  .الزم را در عبور و مرور آزادانه نمايندگان خود اعمال خواهند كرد
برداري از تأسيسات متعلق به خود  رات، نگهداري و بهرههاي تعمي طرفين كليه هزينه

 .را تأمين خواهند كرد
 توانند بر اساس توافق متقابل به منظور انجام تعميرات جاري و اساسي  طرفين ميـ ٦ماده

 آالت تشريك مساعي نموده و بر اساس اين موافقتنامه تأسيسات سد، تونل، نيروگاه و ماشين
  .كديگر ارائه دهندخدمات متقابلي را به ي

توانند با توافق قبلي نسبت به تبادل انرژي از طريق نيروگاههاي   طرفين ميـ٧ماده
  .چيلر و مغري اقدام نمايند قره

 چيلر يا مغري به طرف هاي ناشي از احداث نيروگاههاي قره  هر طرف خسارتـ ٨ماده
 ي به طرف أخير پرداختاز طريق استغراق اراضي و مستحدثاث را بر اساس توافق قبلديگر 

گونه  در قلمرو طرف ديگر حق هيچ) سدهاي انحرافي(ليكن ايجاد تأسيسات . خواهد كرد
  .كند مالكيتي را براي طرف أخير ايجاد نكرده يا خللي به تماميت ارضي آن وارد نمي

  طرفين به منظور تسهيل در احداث نيروگاهها تمايل خود را در خصوص استفادهـ٩ماده
 هاي مالي، فني و مهندسي، اجرائي و نيز امكانات يكديگر هاي دو كشور در زمينه يتاز ظرف

در تهيه مصالح و تجهيزات در چهارچوب مقررات حاكم هر كشور و توافق وزارت نيروي 
  .اند جمهوري اسالمي ايران و وزارت انرژي جمهوري ارمنستان اعالم نموده

گونه تغييري در خطوط مرزي  رس هيچ احداث سد و نيروگاههاي جرياني اـ١٠ماده
 آورد و خط مرزي فعلي پس از احداث سد و ايجاد درياچه وجود نمي بين دو كشور به

  . در روي آب عالمتگذاري و مشخص خواهد شد تا مرز رسمي دو كشور شكل بگيرد
 درا ندارن) پروژه(شده در اين طرح  جز براي اهداف تعريف  طرفين حق برداشت آب بهـ١١ماده

كنند كه از انجام هر گونه عملي كه باعث آلودگي رودخانه ارس و مخزن سدهاي  و موافقت مي
 كنند همچنين موافقت مي. زيست از طريق ورود پسابهاي آلوده جلوگيري نمايند انحرافي و محيط
 زيست محيط  مخزن سد و آلودگيو در صورتكنند  زيست را مراعات حفاظت محيطكه كليه ضوابط 

 .باشد  و جبران خسارت وارده مييكي از طرفين، طرف مذكور موظف به رفع آلودگيتوسط 
 )در صورت بروز( ن موافقتنامه رايطرفين، اختالفهاي ناشي از تفسير يا اجراي ا ـ١٢ماده

  .از طريق مشورت و مذاكرات ديپلماتيك حل وفصل خواهند نمود
عيه كتبي از طريق مجاري ن موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطالي اـ١٣ماده

االجراء  ديپلماتيك مبني بر انجام تشريفات مربوط مقرر توسط قانون داخلي طرفين، الزم
  .خواهد شد و تا اجراي كامل آن معتبر خواهد بود

 در منطقه مرزي ٢٠٠٧ مارس ١٩ برابر با ١٣٨٥ اسفند ٢٨اين موافقتنامه در تاريخ 
بانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، تنظيم گرديد كه هر در قلمرو ارمنستان در دو نسخه به ز

سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند و در صورت بروز اختالف در تفسير مفاد موافقتنامه، 
  .متن انگليسي مالك خواهد بود

از طرف  ايران اسالمي جمهوري دولت از طرف
 ارمنستان جمهوري دولت

 وزير انرژي وزير نيرو
 ن موسسيانآرم پرويز فتاح

واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و  قانون فوق مشتمل بر ماده
 ماه يكهزار و سيصد و نود وهارشنبه مورخ بيست و نهم فروردين سيزده ماده در جلسه علني روز چ

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد١٩/٢/١٣٩٧هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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 ٥/٢/١٣٩٧                                                                            ٩٧/٤٧/شماره هـ
  بسمه تعالي

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

  با سالم
 مورخ ١٦يأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي ه

  : با موضوع٢١/١/١٣٩٧
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي«   » 

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

  ٩٧/٤٧: سه پروندهکال          ١٦: شماره دادنامه          ۲۱/۱/۱۳۹۷: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   يوان عدالت اداريس دي رئ:کننده تعارض اعالم
    يوان عدالت ادارياعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د: موضوع 
يط سمت شهرداران  احراز شرانامه آيين ٥ ماده ١ به موجب مفاد تبصره :کار گردش

 ١٥و ماده ) رانيأت وزي ه١٨/٦/١٣٧٧ ـ هـ١٨٣٦٩ت/٣٩٩٥٦ره موضوع مصوبه شما(
 هــ ٢٥٣٤٢ت/٦٤٠١٨موضوع مصوبه شماره (نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور  آيين
مقرر شده، شهرداران خاتمه خدمت يافته با شرايطي از شرط )  هيأت وزيران١٤/١٢/١٣٨١

 استخدام ي کشور تقاضايهايز شهردار ايکيند در توان ميامتحان و مسابقه معاف هستند و 
 ٢٦/١٢/١٣٨٣ـ  ب/هـ١٥١٩٢١/٧٩٣٥رئيس مجلس شوراي اسالمي طي نامه شماره . کنند
 يراديمتن ا. دکن مير قانون اعالم ي را مغاي کارکنان شهرداري استخدامنامه آيين ١٥ماده 

  :ر استي به شرح زي اسالميس مجلس شورايرئ
 در مواردي که استخدام] ه استخدامي کارکنان شهردارينام آيين[نامه   تصويب١٥ماده «

 شهرداران موضوع اين ماده ناظر به انتخاب اين افراد به سمت شهردار باشد کالً مغاير
 وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکيالت، ٧١ ماده ١بند 

 تهران و موسسات تابعه در يظر به شهردار ماده مرقوم است و در موارد نا١ بند ١و تبصره 
 نامه استخدامي  آيين٩٠محدوده مستعفي از خدمت به سمتي غير از شهردار مستنداً به ماده 

  قانون استخدام کشوري و در محدوده غير مستعفي٦٨شهرداري تهران ناظر به ماده 
 لذکر و در موردنامه اخيرا  آيين٧از خدمت به سمتي غير از شهردار مستنداً به ماده 

 غير شهرداريهاي تهران و موسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفي از خدمت
 به لحاظ مخل بودن ي قانون استخدام کشور٦٨ر از شهردار مستنداً به ماده ي غيبه سمت
 از خدمت يفعر مستيربط و در محدوده غي ذي شهرداري قانونيتهايارات و مسئوليبه اخت

 ».ر قانون استي مغاي قانون استخدام کشور١٣ مستنداً به ماده
 مديرکل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي

 به شهرداران و استانداران ١٥/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٧٤٧٧کشور به موجب بخشنامه شماره 
  سرپرست٧/١٠/١٣٩٢د ـ /١٢٥٦٥٣/٩٢/٢٢٤کند که پيرو نامه شماره  سراسر کشور اعالم مي

 جمهور معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
 نامه شرايط احراز تصدي سمت شهرداري  آيين٥ ماده ١مبني بر عدم قابليت اجرايي تبصره 

  هيأت وزيران و با توجه به اينکه اين سازمان مجوزي براي استخدام شهرداران١٣٧٧مصوب 
 هاي  ماده مذکور را ندارد خواهشمند است از ارسال پرونده١خاتمه خدمت يافته موضوع تبصره 

  . ديي فرماين سازمان خودداريافراد مذکور به ا
م ي تقديوان عدالت اداري به ديينفع دادخواستهاير، اشخاص ذيبا توجه به مکاتبه اخ

  :ر استيکار آنها به شرح ز ند که خالصه و گردشکن مي
 ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٩١٩٨شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره : الف

 کشور يهاياريها و دهيت سازمان شهرداري به طرفي کرم صفريبا موضوع دادخواست آقا
سرمايه انساني رياست جمهوري و به خواسته الزام به اعاده معاونت توسعه مديريت و  ـ٢

 شهردار يط تصدي شرانامه آيين ٥ ماده ١ره  طبق تبصيع شده استخداميي تضحقوق
استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره موضوع 

 : مبادرت کرده استير به صدور رأي به شرح ز٢٠/١٠/١٣٩٣  ـ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٧٢٩
 موصوف به ي عنهمايت مشتکي به طرفي کرم صفريت آقايدر خصوص شکا

 نامه آيين از ٥ ماده ١ تبصره ي در راستايبه استخدام وت ي شکايخواسته الزام طرفها
ات پرونده و مالحظه مدارک يت به محتوي سمت شهردار با عنايط احراز تصديشرا

 تازه شهر ي سال شهردار٤ش از ي بي از تصدي که حاکيه شاکي از ناحي و ابرازياستناد
اد شده به لحاظ ي نامه آيينر قابل استناد بودن ي بر غيت مبني شکايات طرفهايبوده و دفاع

 مجلس که ين مقررات عموميق مصوبات دولت با قواني تطبيأت بررسي هياظهار نظر منف
ت مطروحه وارد بوده يهذا شکاي بوده علي قانوني بوده فاقد مبناينظر حقوقيک اظهارصرفاً 

ت شرايط مذکور  قانون ديوان حکم به ورود شکايت و استخدام شاکي با رعاي١٠و مستنداً به ماده 
رأي . شود نامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار صادر و اعالم مي  آيين٥ ماده ١در ذيل تبصره 

  . روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان است٢٠صادره ظرف 
 ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٥٠١٣٤٧٥ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ١٠شعبه : ب

 ي فناوري تحول اداري دفتر نوسازـ١ت ي به طرفي حسن اکبريادخواست آقابا موضوع د
 ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني٢اطالعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور 

 به موجب دادنامه يماني به پيت از قرارداديل وضعي و به خواسته تبدياست جمهورير
ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢٥٨٩شماره    : به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است٢٣/١٠/١٣٩٣ 

 ي استخدامنامه آيين ١٥نکه وفق ماده يت مذکور نظر به ايدر خصوص شکا
ها ي سازمان شهردار١٩/٨/١٣٨٩ ـ ٠١/١٣/٣٦٩٧٧ز مصوبه شماره ي کشور و نيهايشهردار

 اند ه به سمت شهردار منصوب شد٢٢/١١/١٣٥٧دهياريهاي کشور شهرداراني که بعد از تاريخ و 
 کشور يهاي از شهرداريکيند در توان ميت از آزمون ي و با شرط معافيط قانونيت شرايبا رعا

 ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٧٨٥٥استخدام شوند و با عنايت به اينکه شاکي وفق نامه ثبت شده به شماره 
ن وصف يهذا با ايبه عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا کرده است عل

 قانون ٦٥ و ٥٨ و ١٠ن مذکور و مواد يص و مستنداً به موازي را وارد تشخيت شاکيشکا
 عنهما ي حکم بر الزام مشتک١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

 ١١ت ماده ي کشور با رعايهاي از شهرداريکي در ي شاکيشي آزمايبه استخدام رسم
ست روز ي صادره ظرف بيرأ. دارد ميعالم  کشور صادر و ايهاي شهرداري استخدامنامه آيين
 .دباش ميوان يدنظر ديدنظر در شعب تجديخ ابالغ قابل تجدياز تار

 ١٠در اثر تجديدنظرخواهي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور از رأي مذکور شعبه 
 ٢٨/٦/١٣٩٤ـ  ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٠٢١تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  :دکن مي مذکور را نقض ير رأيتدالل زبا اس
 ١٣٨١نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور مصوب   آيين١٥نظر به اينکه ماده 
 مورد ي اسالمي مجلس شورا٢٦/١٢/١٣٨٣ ـن/هـ/١٥٩٢١/٧٩٣٥به موجب نامه شماره 

 و ١٢اده ژه مي مذکور و به ونامه آييناالثر شده است با توجه به مقررات  يراد واقع و ملغيا
 ندارد يگاه قانونيخوانده جايدنظر تجديل وضع استخدامي مذکور الزام به تبدنامه آيين ١٣

 رأي صادره. گردد لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت وي صادر مي
  .      استيقطع

ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/١/١٣٩٧خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 يوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثد

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

  رأي هيأت عمومي
ط احراز سمت شهردار ي شرايي اجرانامه آيين ٥ ماده ١نکه تبصره يبا توجه به ا

 نامه استخدامي شهرداري  اصالحي آيين٦ر راستاي ماده  هيأت  وزيران د١١/٦/١٣٧٧مصوب 
ده است و با توجه ي وضع گرد٢/٣/١٣٦٨ـ١٥٧ت/١٧٥٧٠ شماره نامه تصويبتهران موضوع 

 کشـور مصوب يهاي کارکنان شهرداري استخدامنامه آيين ٩٩نکه به موجب ماده يبه ا
 لغو ٢/٣/١٣٦٠ ـ١٥٧ت/١٧٥٧٠ شماره نامه تصويبحاً يران، صريأت وزي ه١٥/٨/١٣٨١

 ي منتفيط احراز سمت شهرداري شرانامه آيين ٥ ماده ١لذا مقررات تبصره . شده است
 ي استخدامنامه آيين ١٥نکه ماده ين با توجه به ايد و همچنباش مياست و قابل استناد ن

ط احراز ي شرايي اجرانامه آيين ٥ ماده ١ کشور که با مفاد تبصره يهايکارکنان شهردار
 قرار گرفته و ي اسالميس مجلس شورايراد رئيد، مورد اباش ميکسان ي يارسمت شهرد

 ي قانونيز مبناي مذکور ننامه آيين ين الزام به استخدام در راستايبنابرا. ده استيلغو گرد
 ـ ٩٤٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٠٢١ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ١٠ندارد و رأي شعبه 

 ين رأيا. ص شديح و موافق مقررات تشخيت صادر شده صحي که به رد شکا٢٨/٦/١٣٩٤
 و يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢به استناد بند 

  .االتباع است  مربوط در موارد مشابه الزمير مراجع اداريسا
  ياظم بهراممحمدکي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          

  
 ٥/٢/١٣٩٧                                                                        ٩٥/١٢٨٩/شماره هـ

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

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

 مورخ ٢٣ به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  : با موضوع٢١/١/١٣٩٧

http://www.DASTOUR.IR
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 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري اردبيل در ١٨ ماده ٢ابطال بند «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٣٩٥سال 

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

  ٩٥/١٢٨٩: کالسه پرونده      ٢٣: شماره دادنامه       ٢١/١/١٣٩٧: تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ينيان زي حمزه شکري آقا:شاكي
 ١٣٩٥ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٨ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته

 وارض کسري حد نصابشهرداري اردبيل مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل در خصوص ع
  بيخ تصوياز تار)  متراژ عرصهيکسر(ک امالک يتفک

  تعرفه عوارض و بهاي خدمات١٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده :کار گردش
  شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسالمي شهر اردبيل در خصوص عوارض کسري١٣٩٥سال 

 ويب را خواستار شده و در جهتاز تاريخ تص) کسري متراژ عرصه(حد نصاب تفکيک امالک 
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  کميسالم عل«
 اي شوراي شهر اردبيل اقدام به تصويب و انتشار مصوبه: رساند احتراماً به استحضار مي

 ١٨در ماده . نمايد ميل ي شهر اردب١٣٩٥ خدمات سال يتحت عنوان تعرفه عوارض و بها
)  متراژ عرصهيکسر(يک امالک  حد نصاب تفکيکسرن مصوبه در مورد اخذ عوارض يا

 تحت عنوان مذکور،وضع قاعده گرديده که بر اساس آن به شهرداري اردبيل اجازه داده شده 
 شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان. اقدام به اخذ عوارض نمايد

 لذا به استناد. نمايد يک اخذ ميتحت عنوان عوارض تفکيک عرصه و کسري حد نصاب تفک
 .ب آن خواستارميخ تصوين مصوبه را از تاريل ابطال ايل ذيدال

  اصالحي قانون شهرداريها، سهم شهرداري بابت سرانه١٠١ ماده ٣مطابق تبصره : الف
 بنابراين. فضاي عمومي و معابر در هنگام تفکيک و مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است

 هر اردبيل در افزايش سهام شهرداري از ميزان مصرح در قانون، غير قانوني بودهعمل شوراي ش
 ٦٢ ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤و از آن جا که مطابق ماده 

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان
ي باشد و اخذ عوارض کسري حد نصاب تفکيک در هيچ يک از مقررات بايد با تجويز قانون مي

  .لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است. قانوني، ذکر نشده است
 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تهيه و ٥و ١مطابق ماده : ب

ن  مقرر در هما٥تدوين و همچنين تصويب طرحهاي تفصيلي به عهده کميسيون ماده 
بايد به تصويب کميسيون  مطابق ماده مذکور، هرگونه تغيير در طرح تفصيلي مي. قانون است

  ارجاع و پس از تأييد پيشنهاد تغيير طرح تفصيلي، شهرداري بر اساس مصوبه کميسيون٥ماده 
از جمله مواردي که در طرح تفصيلي نسبت به آن تعيين . گويي نمايد به شهروندان پاسخ

همچنين مطابق . د، حد نصاب تفکيک امالک واقع در محدوده شهري استگرد تکليف مي
 قانون مارالذکر، شهرداري موظف به رعايت مفاد طرح تفصيلي بوده و حق تغيير در ٧ماده 

گردد تصويب و تغيير حد نصاب تفکيک امالک  مالحظه مي. مفاد و يا مندرجات آن را ندارد
ري و يا شوراي شهر هيچ گونه اختياري در اين باب  بوده و شهردا٥به عهده کميسيون ماده 

پرواضح است هنگامي که شوراي شهر اختياري در باب تغيير حد نصاب تفکيک . ندارد
 ١٦نداشته باشد، اختياري در وضع قاعده در مورد آن را نيز ندارد و اين موضوع از شمول بند 

 .باشد  کشور خارج ميشوراي اسالمي قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ماده 
  )٩٢ت  ماده يعدم رعا ( يوان عدالت اداري ديأت عموميرت با آراء هيمغا: ج
ر شهرها ي ساي اسالمي مصوبات شوراي در بررسيوان عدالت اداري ديأت عموميه

 در باب عوارض کسري حد نصاب تفکيک به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات
  :ل اشاره نمودي به آراء ذتوان ميه که به عنوان مثال معترض عنه اقدام نمود

  رازي شهر شي در ابطال مصوبه شورا٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨ شماره ي رأ ـالف
   شهر قمي اسالمي در ابطال مصوبه شورا٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ ٤٥٩ شماره ي رأ ـب
  رازي شهر شي در ابطال مصوبه شورا٧/٩/١٣٩٠ ـ ٣٨١ شماره ي رأ ـج
   شهر قمي اسالمي در ابطال مصوبه شورا١٦/٥/١٣٩١ـ  ٢٧٥ شماره ي رأـد

   شهر اراکي اسالمي در ابطال مصوبه شورا١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ شماره ي رأ ـهـ
 ١٠١ ماده ٣لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 

 و سازي و معماري ايران قانون تاسيس شوراي عالي شهر٥و ١اصالحي قانون شهرداريها و ماده 
 قانون برنامه پنجساله ٦٢ ماده ٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ٤ماده 

پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در 

دادرسي  قانون تشکيالت و آيين ٩٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده 
  قانون١٣ و ماده ١٢ ماده ١عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ديوان 

  ».يب دارمخ تصوي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاري تقاضايوان عدالت اداريد
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

   ١٣٩٥ براي اجرا در سال  خدمات شهرداري اردبيل و بهايتعرفه مصوب عوارض محلي«
  

  متراژ عرصهي و کسريجاد درب اضافيعوارض ا ١٨ماده 

 
 :عوارضات ذيل در هر گونه استعالم براي شهرداري طبق ضوابط زير اخذ خواهد شد

 يبه استثناء قطعات(ي سبز د و فضاي به گذر جديجاد درب اضافي عوارض حق اـ١
 سبز از نظر يجاد درب به فضاي که اير صورتو د)  سبز استي آنها از فضايکه تنها ورود

 بندي شهري کل عرصه براي احداثيهاي  برابر ارزش منطقه١٥المانع باشد ضوابط شهرسازي ب
 بندي شهري،  برابر ارزش منطقه٢٠ها معادل  مسکوني و براي کل عرصه ساير احداثي

  . محاسبه و وصول خواهد شديبه عنوان عوارض حق درب اضاف
ن ماده ي هم١ متر باشد عالوه بر اخذ بند ٢ش از ي که عرض گذر بيصورت در :تبصره

ن تعرفه محاسبه و ي ا٢٢ برابر ماده يض و توسعه معابر شهريارزش افزوده حاصل از تعر
  .اخذ خواهد شد

ق ي که از طريا اسناد رسمي و يا  عرصه امالک قولنامهي متراژ عرصه براي عوارض کسرـ٢
 .دباش ميل ياند به شرح جدول ذ نمودهافت يحل اختالف سند در

  
 ضريب )مترمربع(متراژ  نوع عملکرد رديف

 ٦ P ٢٠٠ مسکوني ١

 ٥/٥ P ٢٥٠ اي محله ٢

 ٤ P ٣٥٠ اي ناحيه ٣

 ٤ P ٥٠٠ هژ و ويهوقشهري، بال ٤

 ٥/٢ P مترمربع ٣٠٠ الي ٢٠٠براي قطعات 

 ٥٠٠ عملکرد صنعتي و کارگاهي ٥ ٥/٣ P مترمربع ٤٠٠ الي ٣٠٠براي قطعات 

 ٥/٤ P مترمربع ٥٠٠ الي ٤٠٠براي قطعات 

  
  جدول فوق باشند و مساحت٤ و ٣ براي تجاريهايي که در عملکرد رديفهاي :١تبصره

  .شود مي متراژ وصول يعوارض کسر% ٥٠ مترمربع باشد ٥٠ آنها کمتر از يتجار
ک ي قصد تفک بوده ويت رسمي سند مالکي که دارايه امالکي کلي برا:٢تبصره

 متراژ طبق ي متراژ عوارض کسريعرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن کسر
 ».اخذ خواهد شد جدول فوق ٥ ي ال١ يفهايعملکرد مشرف به هر قطعه برابر رد

رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان  علي
ت ي از طرف شکايچ پاسخي هي عدالت ادارواني ديأت عمومي به پرونده در هيدگيرس

  .                         واصل نشده است
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/١/١٣٩٧خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

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

  
  رأي هيأت عمومي

 ي وضع عوارض برايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا
ز  اکسري متراژ عرصه تفکيک در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج

سالمي شهر اردبيل حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي ا
 از تعرفه عوارض و بهاي ١٨ ماده ٢مبني بر وضع عوارض کسري متراژ عرصه در بند 

 به داليل مندرج در بند ب رأي شماره ١٣٩٥خدمات محلي شهرداري اردبيل در سال 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥

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

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                          
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