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

ان تو ۵۱ م۰۰

  »ج«ابطال قسمتي از بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٤رأي شماره 
  ي دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي و فضاهاي آموزشي و پرورش

  ٢٠/٨/١٣٧٤ ـ ١٧٩/١٨٠/١٠٠ وزارت آموزش و پرورش به شماره 
  ١  وزارت آموزش و پرورش  ١٧/٢/١٣٩٨

 ١٢٨ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٥رأي شماره 
ها و مؤسسات آموزش عالي  نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آيين

ـ ١٢٤٤/١٠٠ شماره و پژوهشي وابسته و بخشنامه     وزير وقت وزارت بهداشت،٢٩/٨/١٣٩١ 
  درمان و آموزش پزشکي

  ٤  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  ١٧/٢/١٣٩٨

   ٠٠٢٩ابطال تعرفه کد شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٩رأي شماره 
   شوراي اسالمي شهر اسدآباد١٣٩٢عوارض محلي سال 

  ٦  راي اسالمي شهر اسدآبادشو  ١٧/٢/١٣٩٨

   ١٥ابطال رديف :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٨رأي شماره 
   ١٣٩٧ دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ٠١٠٢٠٠٦ ـ ١٢٠٦کد 

  شوراي اسالمي شهر اسالمشهر
  ٧  شوراي اسالمي شهر اسالمشهر  ١٧/٢/١٣٩٨

  
  
  
  
  

  ٣٠/٢/١٣٩٨                                                                       ٩٧٠١٦٤٨ره شما
  بسمه تعالي

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

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

» ج«ابطال قسمتي از بند «: با موضوع ١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٨٤
دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي و فضاهاي آموزشي و پرورشي وزارت 

جهت درج در روزنامه » ٢٠/٨/١٣٧٤ ـ ١٧٩/١٨٠/١٠٠آموزش و پرورش به شماره 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

   مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريـ 

  ٩٧/١٦٤٨:    شماره پرونده١٨٤:شماره دادنامه   ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:شاکي
دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين » «ج« ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

وزارت آموزش و پرورش به شماره » تکليف اراضي و فضاهاي آموزشي و پرورشي
  ٢٠/٨/١٣٧٤ ـ ١٧٩/١٨٠/١٠٠

 سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل :گردش کار 
  : اعالم کرده است که٥/٤/١٣٩٧ـ ٧٢٣٨٣کشور به موجب شکايت نامه شماره 

  االسالم والمسلمين جناب آقاي بهراميحضرت حجت«
  رييس محترم ديوان عدالت اداري

  الم عليکمس
اي داير بر اخذ وجه از سوي پس از وصول شکوائيه رساند؛ احتراماً به استحضار مي

هاي کرمان و فارس به دليل موافقت با تغيير کاربري  اداره کل آموزش و پرورش استان
دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي آموزشي و پرورشي «آموزشي امالک، 

  کميسيون« در ٢٠/٨/١٣٧٤ مورخ ١٧٩/٨١٠/١٠٠به شماره » وزارت آموزش و پرورش

 ١٣٩٨  مرداد ماههفتم شنبهدو
 

 ٢١٦٦٢ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٢( 
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اين سازمان با قوانين انطباق داده شد که توجه » هاي اداري تطبيق مصوبات دستگاه
   دارد؛ ها به شرح زير معطوف ميعالي را به نتايج بررسيجناب
ـ بررسي دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي آموزشي و پرورشي ١ 
  :آموزش و پرورشوزارت 
دستورالعمل، وضعيت موجود اراضي و امالک واجد شرايط کاربري آموزشي به » ب«بند در 

ـ فضاهاي ٢. ـ فضاهاي آموزشي فاقد هرگونه اعيان١: بندي شده است و شامل پنج گروه تقسيم
ـ فضاهاي آموزشي که در قسمتي از ٣. صورت اراضي مشجر اعم از مثمر و غيرمثمر آموزشي به

ـ فضاهاي ٤. صورت زمين باقيمانده است  شده و بخش ديگر آن به  ها بناي غيرآموزشي احداث نآ
ـ  اراضي که توسط ادارات ٥. باشند آموزشي که کالً ساخته شده و داراي اعياني غيرآموزشي مي

دستورالعمل بر » ج«مطابق با بند . باشد پرورش تصرف و در آنها احداث بنا شده، مي و  آموزش
  :باشد ها به شرح ذيل مي اس وضعيت موجود اراضي، نحوه تعيين تکليف آناس

ملک اراضي باير و داير مزروعي و مشجر با توجه به نياز ادارات آموزش و پرورش ) ١
نامه  قانون برنامه دوم توسعه و آيين) ٨٤(ها از طريق تبصره  با در نظر گرفتن اولويت

و پرورش  همچنين آموزش . گيرد ورت مياجرايي آن توسط سازمان زمين و مسکن ص
و پرورش از   که سهم آموزش  طوري تواند با توافق با مالک و يا مالکين در مورد خاص به مي

 درصد باشد، به صورت رايگان و بالعوض رسماً توسط مالک يا ٥٠مساحت زمين بيش از 
  ).رالعمل دستو١مطابق بند ج ـ (و پرورش انتقال داده شود  مالکين به آموزش 

شده و  آموزشي احداث غيرها بناي اراضي با کاربري آموزشي که در بخشي از آن) ٢
هاي آموزشي، مستعد  بخش ديگر آن به صورت زمين باقيمانده و برابر حداقل استاندارد

که  اقدام خواهد شد و درصورتي)  دستورالعمل١بند ج ـ (احداث بنا باشد؛ مطابق بند يک 
ابليت احداث فضاي آموزشي را نداشته باشد، آموزش و پرورش به روش اراضي باقيمانده ق

 و   آموزشطور رايگان به واگذاري قسمتي از زمين توسط مالک يا مالکين به: نمايد زير اقدام مي
پرورش در قبال موافقت با تغيير کاربري مابقي ملک و يا اهداء بهاي عادله زمين مورد 

  ). دستورالعمل٢د ج ـ بن(و پرورش  توافق، به آموزش 
ها بناي غيرآموزشي احداث شده است،  اند و در آن شده اراضي آموزشي که کالً اشغال ) ٣

پرورش مطابق اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي نسبت به  و در صورت نياز آموزش 
افق با تواند با تو و پرورش مي شود و در صورت عدم نياز، آموزش  خريد و تملک آن اقدام مي

چهارم  تواند از يک مالک و يا مالکين، بخشي از بهاي عادله عرصه و اعيان را که در هر حال نمي
  ). دستورالعمل٣بند ج ـ (کمتر باشد در قبال موافقت با تغيير کاربري، دريافت نمايد 

باشند،   و پرورش مي بوده و در تصرف آموزش غيرآن دسته از اراضي که متعلق به) ٤
  ). دستورالعمل٤بند ج ـ (يت تملک هستند در اولو
در موارد استثنايي که مالک يا مالکين به دليل عدم تمکن مالي قادر به توافق با ) ٥

و پرورش نباشند پس از بررسي کميته استاني براي تعيين تکليف به کميته  آموزش 
  ). دستورالعمل٧بند ج ـ (مرکزي ارسال گردد 

محدوده روستا با جلب نظر و همکاري شوراي اسالمي در مورد اراضي واقع در ) ٦ 
  ). دستورالعمل٨بند ج ـ (شود  روستا اقدام مي

هاي  هاي کمک کليه هداياي نقدي و وجوه حاصله از اجراي دستورالعمل به حساب) ٧ 
  ). دستورالعمل٩مطابق بند ج ـ (گردد  ها واريز مي و پرورش استان مردمي اداره کل آموزش 

گردد، در صورت نياز به اراضي، مي دستورالعمل مشاهده » ج«بررسي بند نکته؛ در  
قانون دوم توسعه و يا اليحه قانوني نحوه ) ٨٤( و پرورش طبق تبصره ذيل ماده  آموزش

هذا در اين خصوص نيز  نمايد، علي خريد و تملک اراضي، اقدام به خريد و تملک اراضي مي
مالکين جهت اهداء رايگان اراضي مذکور به آموزش و و پرورش اجازه توافق با  به آموزش 

هاي مربوط قابليت احداث  در خصوص اراضي که مطابق استاندارد. شده است پرورش، داده
و پرورش نياز به آنها نداشته باشند؛  فضاي آموزشي را نداشته و يا ادارات کل آموزش 

عيان اراضي مذکور و يا و پرورش، اقدام به تملک رايگان بخشي از عرصه و ا آموزش 
و پرورش  دريافت بهاي عادله زمين مورد توافق و يا اهداء زمين در محل نياز آموزش 

ارزش بهاي عادله زمين مورد توافق توسط مالکين، در قبال موافقت با تغيير کاربري  به
  .نمايدمانده يا اراضي مذکور، مي زمين باقي

 توافق استفاده شده است، لکن توافق دستورالعمل از کلمه» ج«هرچند در بند  
اي است که جهت موافقت با تغيير کاربري، با  در خصوص ميزان اراضي يا بهاي عادله

شود، و در صورت عدم توافق در خصوص اهداء وجه يا بخشي از اراضي  مالک انجام مي

کات اين ن. صورت رايگان، موافقت با تغيير کاربري اراضي انجام نخواهد شد مذکور به
  :مطرح است؛

مانده  که زمين باقي درصورتي«: دستورالعمل آمده است» ج« بند ٢ـ ١٭ در قسمت 
توان با مالکين به  جهت احداث واحد آموزشي قابل استفاده نباشد در صورت مصلحت مي

و  طور رايگان به آموزش  واگذاري رسمي قسمتي از آن زمين به: طريق زير توافق نمود
که » .افقت با تغيير کاربري مابقي ملک به شرط قابليت تفکيکپرورش در قبال مو

گردد شرط توافق در لزوم واگذاري رسمي و رايگان قسمتي از اراضي مذکور  مشاهده مي
که زمين توافق شده قابل تفکيک نبوده  درصورتي«: در ادامه مطلب فوق آمده است. است

مانده را داشته باشند، اهداء  زمين باقيو يا مالک و يا مالکين تمايل به تغيير کاربري کل 
گردد، موافقت  که مشاهده مي» ...بهاي عادله زمين مورد توافق شده به آموزش و پرورش 

با تغيير کاربري نيز در اين خصوص نيز به شرط اهداء بهاي عادله زمين مورد توافق 
   )ان زمين استمنظور آن ميز الزم به ذکر است واژه توافق در اينجا نيز . (باشد مي

توان با  در صورت عدم نياز مي... «: دستورالعمل آمده است» ج« بند ٣٭ در قسمت 
مالک و يا مالکين توافق نمود در قبال با تغيير کاربري بخشي از بهاي عادله عرصه و اعيان 

که » تواند از يک چهارم کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نمايد را که در هر حال نمي
گردد جهت موافقت با تغيير کاربري بايد حداقل يک چهارم بهاي عرصه و  هده ميمشا

  .اعيان به آموزش و پرورش داده شود
گردد، در صورت عدم نياز و يا عدم  در بررسي دستورالعمل مذکور مشاهده مي

 و پرورش و يا مناسب نبودن ابعاد زمين،  توانايي خريد اراضي مذکور توسط آموزش
تي از اراضي و يا بهاي عادله آن در قبال موافقت با تغيير کاربري اراضي دريافت قسم

مذکور الزم است و در صورت عدم اهداء رايگان بخشي از اراضي مذکور و يا بهاي عادله 
دستورالعمل، در صورت عدم » ج« بند ٧تغيير کاربري نيست و مطابق قسمت  آن، امکان

اين . يم با تغيير کاربري با کميته مرکزي استتوافق به دليل عسر و حرج مالکان، تصم
اصل ( قانون مدني توافقي نافذ است که ناشي از اراده آزاد ١٩٠درحالي است که برابر ماده 

وجه حق  و پرورش به هيچ باشد، اما در اين موضوع خاص اداره آموزش ) حاکميت اراده
 کاربري آموزشي نيست و اخذ وجه يا زمين در قبال اعالم عدم نياز بر روي اراضي با

   .همين جهت مالک يا مالکين به اجبار تن به توافق داده تا مشکل خود را مرتفع نمايند به
  ـ قوانين پيرامون نحوه تملک و تغيير کاربري اراضي با کاربري آموزشي٢

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظايفي براي شوراي ) ٢(در ماده 
هاي  ازي و معماري ايران تعيين شده است، از جمله بررسي و تصويب نهايي طرحعالي شهرس

قانون مذکور، بررسي و ) ٥(هاي تفصيلي و در ماده  جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه
ها بر عهده کميسيون مقرر در همين ماده  هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن تصويب طرح

ها امري است تخصصي و کارشناسي که توسط کميسيون  بريتعيين و تغيير کار. باشد مي
شده براساس توسعه و نياز مناطق  بيني هاي پيش شده و کاربري تعيين) ٥(تخصصي ماده 

 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ٣١/١/١٣٧١در جلسه مورخ . شهري و روستايي است
و پرورش تصويب کرده   آموزش هاي آموزشي مربوط به وزارت اين شورا براي تغيير کاربري

   : شرط٣تغيير کاربريهاي آموزشي مجاز نيست، مگر با رعايت جميع «: است
   .باشد شده از سوي وي مي ـ تغيير کاربري با درخواست وزير يا نمايندگان معرفي١
 ٥ کميسيون ماده  تأييدـ داليل فني و اجرايي غيرقابل استفاده بودن محل به٢

   .شهرسازي و معماري ايران برسدقانون شوراي عالي 
قبول و عدم مغايرت اساسي با طرح  ـ محل جديدي با مساحت معادل و موقعيت قابل ٣

تأييد  شده و به جامع که هم مشکل فني و اجرايي نداشته و هم داراي امکان تملک باشد معرفي
  بنا به مراتب؛. »و يا مراجع تصويب طرح هادي برسد) ٥(کميسيون ماده 

قانون شوراي عالي شهرسازي و ) ٥( ـ تصميم تغيير کاربري با کميسيون ماده اوالً 
   .و پرورش شرط کافي نيست معماري است و موافقت آموزش 

کس  قانون مدني، هيچ) ٣١(و ) ٣٠(قانون اساسي و مواد ) ٤٧(و ) ٢٢(ثانياًـ  مطابق اصل 
) ٤(و همچنين با توجه به ماده  ونتواند حقوق مالکانه اشخاص را بگيرد، مگر به حکم قان نمي

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه، کاال و يا خدمات تحت هر عنوان 
هاي دولتي بايد به موجب قانون  از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه، مؤسسات و شرکت

لعمل مبني بر تملک رايگان دستورا» ج«دهد تمهيدات مقرر دربند  ها نشان مي بررسي. باشد
  .بخش از اراضي مذکور و يا دريافت بهاي عادله آن، مغاير با قوانين مذکور است
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ها  اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي هرگاه وزارتخانه) ١(ثالثاً ـ مطابق ماده 
هاي عمومي، عمراني و نظامي خود چنانچه به  براي اجراي برنامه) هاي اجرايي دستگاه(
راضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد، قبالً ا

. تواند خريداري يا تملک نمايد  شده باشد مي  وسيله دستگاه اجرايي تأمين اعتبار آن به
بنابراين چنانچه دستگاه اجرايي به اراضي و امالک اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي 

اعتبار آن تأمين شده باشد و ضرورت اجراي طرح به تأييد و نياز داشته باشد، قبالً 
تصويب وزير يا باالترين مقام رسيده باشد، در اين صورت امکان خريداري و تملک 
اراضي و امالک موصوف با پرداخت بهاي عادله اراضي و امالک از طريق توافق ميان 

  .باشد پذير مي دستگاه اجرايي و مالک امکان
اليحه قانوني نحوه خريد و تملک، در صورت ) ٣(ماده ) ٢(تبصره  رابعاً ـ در  

حصول توافق دستگاه اجرايي موظف است ظرف سه ماه نسبت به خريد ملک و پرداخت 
که انصراف خود را از خريد و تملک کتباً به مالک يا مالکين  حقوق يا خسارت اقدام يا آن

انون تعيين وضعيت امالک واقع در واحده ق در نتيجه متعاقب آن ماده . اعالم نمايد
قانون ) ١( و قانون اصالح تبصره ٢٩/٠٨/١٣٦٧ها در تاريخ  هاي دولتي و شهرداري طرح

به موجب اين .  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد٢٢/١/١٣٨٠مذکور در تاريخ 
 افزايش داده شد، يعني  ماه١٨ ماهه اليحه قانوني نحوه خريد و تملک به ٣قانون مهلت 

 ماه ١٨پس از اعالم رسمي وجود طرح، دستگاه اجرايي مکلف بوده، حداکثر ظرف مدت 
نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض اراضي و 

به عالوه چنانچه اجراي طرح و تملک امالک اشخاص به . امالک اشخاص اقدام نمايد
ل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکين بندي مصوب به حداق موجب برنامه زمان

امالک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث، تجديد بنا، افزايش بنا، تعمير، 
که اجراي طرح کمتر از پنج سال  باشند، ولي درصورتي فروش، اجاره و غيره برخوردار مي

 طرح قبل از پنج سال گاه زمان اجراي نمايد هر باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي
   .شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد

هاي آموزشي  و پرورش در تعيين کاربري وزارت آموزش  ازآن جا که( بنابراين 
قانون تأسيس شوراي عالي ) ٥(ها توسط کميسيون ماده  نقشي نداشته و کاربري

شود و منابع مالي موردنياز جهت   ميشهرسازي و معماري ايران، بر اساس ضوابط تعيين
دستورالعمل مذکور » ج«ابطال بند ) نشده است بيني تملک اراضي موردنظر نيز پيش

که در آن تملک رايگان و يا اخذ بهاي عادله بخش زمين مورد توافق با مالکين، را (
 واحده  به دليل مغايرت با اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و ماده) تجويز نموده

) ٤٧(و ) ٢٢(ها، اصل هاي دولتي و شهرداري قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح
قانون تنظيم بخش از مقررات ) ٤(قانون مدني و ماده ) ٣١(و ) ٣٠(قانون اساسي، مواد 

مزيد امتنان است از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين . شود مالي دولت، درخواست مي
  ».سازمان را مطلع شود

  :متن دستورالعمل در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است
  برادر ارجمند جناب آقاي«

  مديرکل محترم آموزش و پرورش استان
  سالم عليکم

احتراماً دستورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي و فضاهاي آموزشي و پرورشي به 
بيني شده در   استاني پيشخواهمشند است نسبت به تشکيل کميته. پيوست ارسال ميگردد

 فضاهاي آموزشي با رعايت صرفه و  تأميندستـورالعمل و انجام اقـدامات الزم در خصوص
صالح آموزش و پرورش و در نظر داشتن نيازهاي آن استان اهتمام ورزيده و در حسن اجراي 

  ـ وزير آموزش و پرورش. مفاد دستورالعمل نظارت کامل و مستقيم معمول فرماييد
  تورالعمل نحوه اقدام و تعيين تکليف اراضي و فضاهاي آموزشيدس

 ...............  
  :ج ـ نحوه تعيين تکليف فضاهاي آموزشي

ـ تملک اراضي باير و داير مزروعي و مشجر با توجه به نياز ادارات آموزش و پرورش ١
توسعـه و  قانون بـرنامه دوم ٨٤و با در نظر گرفتن اولويتها از طـريق اعمـال تبصره 

بديهي است اقدام به . گيرد نامه اجرايي آن توسـط سـازمان زمين و مسکن صورت مي آيين
نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک يا مالکين در موارد خاص به طوري که 

باشد و به صورت رايگان و بالعوض % ٥٠سهم آموزش و پرورش از مساحت زمين بيش از 
  .يا مالکين به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بودرسماً توسط مالک 

آموزشي احداث شده و  غيرـ از اراضي با کاربري آموزشي که در بخشي از آنها بناي٢
بخش ديگر آن به صورت زمين باقيمانده و برابر حداقل استانداردهاي متداول آموزشي 

  .قدام نمايند ا١توانند وفق بند  مستعد براي احداث فضاي آموزشي باشد مي
ـ در صورتي که زمين باقيمانده جهت احداث واحد آموزشي قابل استفاده ٢ـ ١

واگذاري . توان با مالکين مربوط به طرق زير توافق نمود نباشد، در صورت مصلحت مي
رسمي قسمتي از زمين به طور رايگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغيير 

  .ابليت تفکيک بر اساس ضوابط مربوطهکاربري مابقي ملک به شرط ق
 ـ در صورتي که زمين توافق شده قابل تفکيک نبوده و يا مالک يا مالکين تمايل 

 تغيير کاربري کل زمين باقي مانده را داشته باشند اهداء بهاي عادله زمين مورد توافق به
افق و انتقال  معوض برابر بهاي عادله زمين مورد تو تأمينشده به آموزش و پرورش و يا

  .قطعي و رسمي آن به آموزش و پرورش
ـ در خصوص فضاهاي آموزشي که کالً اشغال و در آنها بناي غيرآموزشي احداث ٣

گرديده، چنانچه آموزش و پرورش به اين گونه امالک نياز مبرم داشته باشد برابر قانون 
 به خريد و  شوراي انقالب نسبت١٧/١١/١٣٥٨مصوب ... نحوه خريد و تملک اراضي 

توان با مالک يا مالکين توافق  تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نياز مي
نمود که در قبال موافقت با تغيير کاربري بخشي از بهاي عادله عرصه و اعيان را که در 

 کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نمايد و يا معادل وجه ٤/١تواند از  هر حال نمي
ي در محل مورد نياز آموزش و پرورش تهيه و به صورت رايگان رسماً به وفق زمين

  .آموزش و پرورش انتقال دهند
بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوي  غيرـ آن دسته از اراضي که متعلق به٤

در اين مورد با عنايت . تصرف گرديده ضرورتاً بايد در اولويت تملک و خريد قرار داده شود
اهانه مالک يا مالکين و تجربيات موفق سالهاي اخير در واگذاري رايگان به نيات خيرخو

زمين به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاري مالک يا مالکين ترتيبي اتخاذ 
گردد که اراضي منصرفي به رايگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نياز مالک 

 کارشناس رسمي دادگستري و توافق با مالک به بخشي از بهاي اينگونه اراضي طبق نظر
قيمت توافق شده از محل کمکهاي اهدايي موضوع اجراي اين دستورالعمل و يا اعتبارات 

  . و پرداخت گردد تأميندولتي با هماهنگي مراجع ذيربط
 ـ در استانهايي که شوراي آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکيل شده باشد ٥

ست وضعيت کليه امالک و اراضي واجد کاربري آموزشي را با توجه کميته استاني موظف ا
به موارد مذکور در اين دستورالعمل مشخص و پيشنهاد الزم در مورد خريد و تملک يا 

  .توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهايت همکاري را با شورا معمول دارد
العمل که در مالکيت خانواده  ـ خريد و تعيين تکليف امالک مشمول اين دستور٦

  .معظم ايثارگران است از اولويت خاص برخوردار خواهد بود
موارد استثنايي که مالک يا مالکين به دليل عسر و حرج و عدم تمکن مالي قادر ـ ٧

 به توافق با آموزش و پرورش نيستند پس از بررسي کميته استاني با ذکر داليل موجه و
  .گردد  تصميم به کميته مرکزي ارسال مدير کل جهت اتخاذتأييد

 ـ در مورد اراضي مورد نياز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال ٨
  .گذشته و با جلب نظر و همکاري شوراي اسالمي روستا اقدام شود

ـ کليه هداياي نقدي و وجوه حاصله از اجراي اين دستورالعمل در حساب کمکهاي ٩
 وزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خريد، تکميل و توسعهمردمي ادارات کل آم

هاي مورد نياز همان استان بر طبق تشخيص کميته  اماکن آموزشي و پرورشي در محل
  .استاني به مصرف خواهد رسيد

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

  .واصل نشده است
 با حضور معاونين ديوان ١٧/٢/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

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


 ٢١٦٦٢شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٧/٥/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

  رأي هيأت عمومي
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و  ١ ماده ٣به موجب بند 

طرح تفصيلي عبارت از طراحي است  ١٣٥٣شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 
که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري 

هر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها در سطح محالت مختلف ش
اصالحي قانون تاسيس شوراي عالي  ٥شود و همچنين مطابق ماده  تهيه و تنظيم مي

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي  ١٣٨٨شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 
 بـا شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيوني بـه رياست استاندار و

کشاورزي و  عضويت شهردار و نماينـدگان وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت جهـاد
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و رئيس شوراي اسالمي شهر ذي 

نظر به اينکه تغيير کاربري  .گيرد ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان صورت مي
کند و حقي براي دستگاه مجري براي  تکليف ميآموزشي براي آموزش و پرورش ايجاد 

کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاري تغيير کاربري در  تغيير ايجاد نمي
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي  ٥محالت مختلف شهري کميسيون مقرر در ماده 

ر به است، بنابراين بند ج دستورالعمل مورد شکايت در قسمتهايي که ناظ و معماري
تملک رايگان يا دريـافت بهاي ملک يا معوض در قبال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا 

باشد، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب  تغيير کاربـري آموزشي مي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  تشخيص شد و با استناد به

  .شود ابطال مي ١٣٩٢ المصوب س ديوان عدالت اداري
                                   رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  مرتضي علي اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ
  

  ٣٠/٢/١٣٩٨                                                                         ٩٧٠٠٣٨٦ره شما
  بسمه تعالي

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

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

نامه اداري   آيين١٢٨ابطال ماده «:  با موضوع١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٨٥
و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته و ها  و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠بخشنامه شماره 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي»  پزشکي

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

  ٩٧/٣٨٦:      شماره پرونده١٨٥: شماره دادنامه      ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:شاکي
نامه اداري و استخدامي   آيين١٢٨ ابطال قسمتي از ماده :موضوع شکايت و خواسته

و بخشنامه شماره ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته  اعضاي هيأت علمي دانشگاه
    وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠
سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور : گردش کار 

  : اعالم کرده است که٢١/١٢/١٣٩٦ـ ٢٨٥١١٣به موجب شکايت نامه شماره 
  حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي بهرامي«

  رئيس محترم ديوان عدالت اداري
  سالم عليکم

 ـ ١٢٤٤/١٠٠رساند موضوع نحوه اجراي نامه شماره  احتراماً به استحضار مي
العاده جذب و مخصوص  قت بهداشت و درمان در رابطه با برقراري فوقو وزير ٢٩/٨/١٣٩١

ان براي اعضاي هيأت علمي در حال مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي در اين سازم
  .مورد بررسي قرار گرفت

 وزيـر وقـت وزارت بهـداشت، ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠ـ در نامه شماره ١ 
هاي علوم پزشکي سراسر کشور آمده است که  دانشگاه درمـان و آمـوزش پـزشکي بـه

ها در ارتباط با پرداخت ضرايب يک و دو دهم  سواالت و ابهامات دانشگاه در پاسخ به
العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي   فوقالعاده جذب و فوق

نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت علمي در مدت زماني   آيين٥٠موضوع تبصره ماده 
نمايند مراتب در  که به مأموريت آموزشي و بورس و فرصت مطالعاتي عزيمت مي

 در نهايت نامه پيش گفت مطرح و اتخاذ تصميم گرديده و  آيين١٢٨کميته ماده 
نامه اداري و   آيين٧٢موافقت شده به منظور جلوگيري از ايجاد خلل در اجراي ماده 

هاي جذب و مخصوص اعضاي هيأت  العاده استخدامي کما کان نسبت به پرداخت فوق
 در دوران استفاده از مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي و ٢/١علمي با ضريب 

  .بورسيه اقدام گردد
: نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي  آيين٥٠ ماده ـ به موجب٢ 

العاده جذب همواره بر اساس درصـدي از حقوق مبنـاي اعضاي هيأت علمي  فوق«
تغيير و . باشد گردد و در حـال حاضر ضرايب مصوب پيوست مورد اجرا مي تعيين مي

ت آموزشي اصالح آن با پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و منابع و معاون
  .باشد پذير مي وزارتخانه و تصويب هيأت امناء امکان
العاده مخصوص براي اعضاي  العاده جذب و فوق تبصره ـ ميزان ضرايب فوق

اعمال . باشد هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي يک و دو دهم برابر ضرايب مصوب مي
ت مطالعاتي يه و فرصـفاده از مأموريت آموزشي، بورسـاين ضرايب در دوران است

  .»باشد مقدور نمي
 ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠که بخشنامه شماره (نامه مذکور   آيين١٢٨ـ ماده ٣

مسئوليت «: دارد اشعار مي) وزير وقت بهداشت و درمان مستند به آن صادر شده است
نامه از  پاسخگويي به ابهامات و تفاسير و سؤاالت مطروحه در خصوص مفاد اين آيين

 نفر منتخب از سوي وزير خواهد بود، اين کميته ٥ تا ٣ عهده سوي مؤسسه به
زيرمجموعه مستقيم وزير بوده و مجموعه مصوبات و تصميمات کميته به منزله مصوبه 

  ».گردد هيأت امنا تلقي مي
ها داراي  هاي توسعه کشور دانشگاه  قانون احکام دائمي برنامه١ـ مطابق ماده ٤ 

الي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بدون ع مجوز از شوراي گسترش آموزش
هاي دولتي در چهارچوب مصوبات و  رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه

 هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امناء که به نامه آيين
  .نمايند رسد، عمل مي  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميتأييد

نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت   آيين١٢٨آن قسمت از ماده : بنا به مراتب اوالً 
 نامه علمي که مصوبات کميته مسئول پاسخگويي به ابهامات و تفاسير و سؤاالت مربوط به آيين

را در حکم مصوبه هيأت امنا قرار داده است، به دليل آن که وظايف و اختيارات هيأت امناء 
: ثانياً. باشد، فاقد وجاهت قانوني است نمي غيرخص بوده و قابل واگذاري بهقائم به ش

 وزير وقت بهداشت و درمان در خصوص ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠بخشنامه شماره 
العاده جذب و مخصوص به اعضاي هيأت علمي در زمان مأموريت آموزشي و  پرداخت فوق

نامه پيش گفته فاقد مبناي  يين آ١٢٨فرصت مطالعاتي بر مبناي تصميم کميته ماده 
باشد و  نامه مي  آيين١٢٨چرا که مبناي آن تصميم کميته مذکور درماده . قانوني است

وظيفه کميته مذکور صرفاً مسئوليت پاسخگويي به ابهامات و تفاسير مطروحه در خصوص 
  اعضايهاي جذب و مخصوص به العاده نامه مذکور بوده و اتخاذ تصميم در پرداخت فوق آيين

که وضع قانون و مقرره (هيأت علمي در زمان مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي 
 نامه  آيين٥٠رود، از طرف ديگر در ماده  خارج از وظايف کميته مذکور به شمار مي) باشد مي

اعضاي هيأت علمي در  هاي جذب و مخصوص به العاده يادشده بر ممنوعيت پرداخت فوق
  . شده استتأکيدو فرصت مطالعاتي زمان مأموريت آموزشي 

نامه اداري و   آيين١٢٨از اين رو خواهشمند است دستور فرماييد مغايرت ماده  
 ـ ١٢٤٤/١٠٠استخدامي اعضاي هيأت علمي با قوانين موضوعه و بخشنامه شماره 

 وزير وقت بهداشت و درمان به دليل خروج از اختيارات واضع در هيأت ٢٩/٨/١٣٩١
مزيد . مطرح و نسبت به ابطال آنها تصميم الزم اتخاذ گردد) خارج از نوبت(عمومي ديوان 

  ».ذه اين سازمان را مطلع نمايند است از نتيجه اقدام و تصميم متخامتنان
  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است متن مقرره

 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠بخشنامه شماره ) الف
  : پزشکيو آموزش
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  ....دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني /سرپرست محترم دانشگاه/رئيس«
  با سالم و تحيت

ها در ارتباط با پرداخت ضرايب يک و دو  در پاسخ به سؤاالت و ابهامات دانشگاه 
العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي  العاده جذب و فوق دهم فوق

در مدت زماني ) نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي  آيين٥٠ ماده موضوع تبصره(
نمايند مراتب در کميته  که به مأموريت آموزشي و بورس و فرصت مطالعاتي عزيمت مي

نظر : نامه پيش گفت مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد  آيين١٢٨موضوع ماده 
نامه اداري و استخـدامي جـديد در ايام  الغ آيينها قبل از اب اينکه برابر اعالم دانشگاه به

 العاده مخصوص العاده جذب و فوق مأموريت آموزشي و بورس و فرصت مطالعاتي پرداخت فوق
پذيرفته و  اعضاء هيـأت علمي تمام وقت جغرافيايي با ضريب يک و دو دهم صورت مي

موضوع (اداري و استخدامي نامه   آيين٧٢منظور جلوگيري از ايجاد خلل در اجراي ماده  به
 در ٢/١مندي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي از مزاياي افزايش ضريب  بهره

اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي در دوران . موافقت گرديد) هنگام بازنشستگي
ذب هاي ج العاده السابق از فوق استفاده از مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي و بورسيه کمافي

العاده محروميت از مطب آنان برابر  لکن پرداخت فوق. مند شوند  بهره٢/١و مخصوص با ضريب 
  »ـ وزير. باشد نامه پيش گفت مقدور نمي  آيين٤٠ و ماده ٢١ ماده ٢مفاد تبصره 

ها و مؤسسات آموزش  نامه اداري ـ استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آيين) ب
  :عالي و پژوهشي وابسته

 خصوص ـ مسئوليت پاسخگويي به ابهامات و تفاسير و سؤاالت مطروحه در١٢٨ماده «
 نفره منتخب از سوي وزير ٥ تا ٣نامه از سوي مؤسسه به عهده کميته  مفاد اين آيين

اين کميته زير مجموعه مستقيم وزير بوده و مجموعه مصوبات و تصميمات . خواهد بود
  ».گردد لقي ميکميته به منزله مصوبه هيأت امناء ت

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و 
  : توضيح داده است که٩/٥/١٣٩٧ـ ٧٥٩/١٧آموزش پزشکي به موجب اليحه شماره 

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«
  با اهداي سالم

ت سازمان بازرسي کل  موضوع شکاي٩٧٠٠٣٨٦احتراماً در خصوص پرونده کالسه  
نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت   آيين١٢٨کشور به خواسته ابطال قسمتي از ماده 

 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠علمي و بخشنامه شماره 
  :رسد آموزش پزشکي مراتب ذيل به استحضار مي

موده با توجه به اينکه وظايف و ـ سازمان مذکور وفق مفاد دادخواست تقديمي ادعا ن١ 
باشد لذا آن قسمت از ماده  اختيارات هيأت امناء قائم به شخص بوده و قابل واگذاري به غيرنمي

نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي که مصوبات کميته مسئول پاسخگويي   آيين١٢٨
به هيأت امنا قرار داده است فاقد نامه را در حکم مصو ابهامات و تفاسير و سؤاالت مربوط به آيين به

 ٢٩/٨/١٣٩١ـ  ١٢٤٤/١٠٠سازمان مذکور همچنين به بخشنامه شماره . وجاهت قانوني است
العاده جذب و  وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص پرداخت فوق

يل که از مخصوص به اعضاي هيأت علمي در زمان مأموريت آموزشي و فرصت مطالعاتي به اين دل
 در اين خصوص اتخاذ تصميم شده است و موضوع خارج از حيطه وظايف ١٢٨سوي کميته ماده 

  .کميته بوده نيز معترض گرديده و درخواست ابطال آن را کرده است
 قانون احکام دائمي ١ـ در ارتباط با شکايت مطروحه الزم به توضيح است، وفق ماده ٢ 

مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پارکهاي ها، مراکز و  توسعه کشور دانشگاه
هاي علوم، تحقيقات  علم و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آمـوزش عـالي وزارتخانه

ي باشند، بدون  ذيربط مي و فناوري و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکي و ساير مـراجع قانوـن
گاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دست

کشور، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي 
هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و  نامه آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين

 تحقيقات و فناوري و تشکيالتي مصوب هيأت امنا که حسب مورد به تأييد وزيران علوم،
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور در مورد 

ها و مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد کل  دانشگاه
عضاي هيأت نامه اداري استخدامي ا بر اين اساس آيين. کنند رسد، عمل مي نيروهاي مسلح مي

 قانون برنامه پنجم ٢٠ها و مؤسسات آموزش عالي کشور با توجه به بند الف ماده  علمي دانشگاه
  .باشد  قانون احکام دائمي داراي اعتبار مي١توسعه و در حال حاضر ماده 

ها  نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه  آيين١٢٨ـ برابر ماده ٣ 
 جهت پاسخگويي به ابهامات و تفاسير و سؤاالت مطروحه در  نفره٥ تا ٣اي  کميته

بيني شده است که کميته مذکور زير نظر مستقيم وزير که  نامه پيش خصوص مفاد آيين
همچنين در ماده فوق اشاره اعالم شده است . نمايد باشد، فعاليت مي رئيس هيأت امنا مي

  .گردد تلقي ميمصوبات و تصميمات کميته به منزله مصوبه هيأت امنا 
ـ بنابراين کميته مـذکور به هيچ عنوان در هيچ يک از وظايف هيأت امنا دخالت ٤ 

نمايد و هيچ يک از وظايف هيأت امنا نيز به کميته  نداشته، تصميم جديدي اتخاذ نمي
اي که به  تفويض نشده است بلکه کميته صرفاً در مصوبات ابهام و يا نياز به تفسير مصوبه

ضمناً شاکي نيز دليل و . کند ت امنا رسيده در خصوص رفع ابهام اقدام ميتصويب هيأ
مستندي داير بر اينکه وظايف هيأت امنا مندرج در قانون نحوه تشکيل هيأت امنا 

  .ها و يا ساير ضوابط و مقررات به کميته تفويض شده باشد ارائه ننموده است دانشگاه
ـ ٦٤١ري سابقاً وفق دادنامه شماره  ـ الزم به توضيح است ديوان عدالت ادا٥ 

نامه اداري استخـدامي   آيين١١٨ کميته مـاده  تأييد هيأت عمومي نسبت به١١/٧/١٣٩٦
نامه اداري استخدامي اعضاي هيأت   آيين١٢٨مشابـه کميته مـاده (اعضاي هيأت علمي 

 ي کارکناننامه اداري و استخدام  آيين١١٨مطابق ماده . اقدام و اعالم کرده است) علمي
هيأت علمي مصوب هيأت امناء مسئوليت پاسخگويي به ابهامات و سؤاالت مطروحه در غير

 نفره منتخب از سوي وزير بهداشت، ٥ تا ٣نامه بر عهده کميته  خصوص مفاد اين آيين
د ـ /٢٠٩/٢٢٦١درمان و آموزش پزشکي خواهد بود و بر اين اساس بخشنامه شماره 

وسعه و مديرکل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت،  مشاور معاونت ت٢/٧/١٣٩١
  .درمان و آموزش پزشکي را خارج از حدود اختيارات قانوني اعالم کرده است

 عمالً غيرفعال بوده و ١٣٩٢ از سال ١٢٨ ـ صرف نظر از مراتب فوق کميته ماده ٦ 
 هيأت امناء اي نداشته و موارد ارجاعي به اين کميته در دستور کار مشترک مصوبه

ضمن اينکه بازنگري . ها قرار گرفته و پس از تصويب هيأت امناء اجرايي خواهد شد دانشگاه
نامه در دستور   آيين١٢٨نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي از جمله ماده  آيين

  .ها قرار دارد کار بازنگري جهت تصويب در هيأت امناء دانشگاه
 وزير وقت بهداشت و ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠ـ در خصوص نامه شماره ٧ 

 ١٢٨درمان نيز الزم به توضيح است نامه مورد اشاره در راستاي اجراي موضوع ماده 
نامه اداري و استخدامي که در حال حاضر و در زمان تنظيم نامه مورد اشاره  آيين
صوص العاده مخ العاده جذب و فوق االجرا بوده جهت رفع ابهام در ضرايب فوق الزم

 ٧٢اعضاء هيأت علمي تمام وقـت جغرافيايي و جـلوگيري از اختالل در اجراي ماده 
الذکر رد دعواي صادره از آن مقام  لذا با توجه به مراتب فوق. نامه اقدام کرده است آيين

  ».باشد مورد تقاضا مي
 با حضور معاونين ديوان ١٧/٢/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
  رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه تصميم گيري و وضع مقرره در امور استخدامي کارکنان عضو هيأت 
قانون برنامه پنجساله پنجم  ٢٠ماده ) ب(علمي و غيرهيأت علمي دانشگاه طبق بند 

، بر هاي توسعه قانون احکام دايمي برنامه ١و نيز ماده  توسعه جمهوري اسالمي ايران
ها قرار گرفته و در مواد قانوني موصوف تفويض اختيار در اين  عهده هيأت امناء دانشگاه

نامه مصوب   آيين١٢٨بيني نشده است، بنابراين ماده  خصوص براي هيأت امناء پيش
 وزير بهداشت، ٢٩/٨/١٣٩١ ـ ١٢٤٤/١٠٠هيأت امناء و به تبع آن بخشنامه شماره 

بند  درمان و آموزش پزشکي خالف قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به
مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١

  .شود ابطال مي ١٣٩٢ سال
                            رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري       

  مرتضي علي اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ

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


 ٢١٦٦٢شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ٧/٥/١٣٩٨روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٦صفحه 

  ٣٠/٢/١٣٩٨                                                                         ٩٧٠١٧٤٩ره شما
  بسمه تعالي

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

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

 ٠٠٢٩ابطال تعرفه کد شماره «:  با موضوع١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٨٩
جهت درج در روزنامه رسمي به »  شوراي اسالمي شهر اسدآباد١٣٩٢عوارض محلي سال 

  .گردد يوست ارسال ميپ
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٧/١٧٤٩:        شماره پرونده١٨٩: شماره دادنامه     ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي احمد کامران مريخ پور:شاکي

 ١٣٩٢  عوارض محلي سال٠٠٢٩ ابطال تعرفه کد شماره :موضوع شکايت و خواسته
  شوراي اسالمي شهر اسدآباد

 عوارض ٠٠٢٩ابطال تعرفه کد شماره   شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار 
 در خصوص عوارض ١٣٩٢ شوراي اسالمي شهر اسدآباد در سال ١٣٩٢محلي سال  

شده و در جهت تبيين را خواستار  حذف و کسر پارکينگ مسکوني، تجاري و اداري
  :خواسته اعالم کرده است که

  رياست محترم ديوان عدالت اداري«
  با سالم و احترام
رساند که اينجانب احمد کامران مريخ پور مالک قسمتي از پالک  به استحضار مي

 و ٣/٤٧٠ و ١٠/١٠٠٩ و ١١/١٠٠٠تجميع شده پالکهاي  (١٢/١٠٠٩ثبتي تجميعي 
 نفر ١٨ اينجانب و برادرم علي آقا مريخ پور و امالک ملک موروثي) ١/٤٦٩ و ٢/٤٦٩

 مترمربع از بافت فرسوده و قديمي شهر اسدآباد ٨١/٥٨٣همسايگان جمعاً به مساحت 
اقدام به درخواست احداث مجوز ساختماني با کاربري تجاري و اداري نموديم با توجه 

ور و محدوديتهاي ديگر، نظر ايجاد مشکل براي عبور و مر شرايط و موقعيت پروژه از به
 که وضع خريد و فروش ١٣٩٢در سال . شهرداري با حذف پارکينگ موافقت کردند

امالک عليرغم اينکه بهتر از زمان حال بود با برآورد هزينه متوجه شديم که اگر طبق 
نظر شهرداري قرار باشد براي هر باب واحد تجاري هزينه يک باب حذف پارکينگ 

ه احداث اين ساختمان مقرون به صرفه نبود لذا موضوع را در هيچ وج بپردازيم به
جلسات و مالقاتهاي متعدد با شهردار در ميان گذاشتيم ايشان نيز پس از مشورت و 

 مترمربع فضاي تجاري يک واحد ٥٠رايزني محاسبه عوارض حذف پارکينگ به ازاي هر 
 صادر ٢٨/٢/١٣٩٢ـ ١٠٥٨٦/٠١/٢/٩٢موافقت نمودند و پروانه ساختماني به شماره 

هاي چندين  گرديد با به کارگيري تمام توان مالي خويشان و فاميل و شرکا و اندوخته
 به پايان رسيد براي اخذ پايان کار به ١٣٩٦اين پروژه در سال ... ساله و ارث پدري و 

شهرداري مراجعه کرديم، شهرداري برخالف دستور کتبي شهردار سابق مجدداً مسئله 
مطرح نمود و متعاقباً بدون ابالغ و  ازاي يک باب تجاري را ب پارکينگ بهحذف يک با

 برده و با اخذ رأي شماره ٧٧اطالع و حضور ما يا شرکاء موضوع را به کميسيون ماده 
 ريال بابت عوارض حذف ٨٠٠/٤٢٨/١٤٤/٨ مبلغ ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٤٠٩٧/٠١/٢/٩٦

 باب پارکينگ به ازاي هر ذف يکبابت ح(پارکينگ عالوه بر مبالغ دريافتي قبلي 
  .نمايند مطالبه مي) مترمربع٥٠

با توجه به اينکه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين يا کسر پارکينگ به  
 تعيين تکليف کرده ١٣٥٨ قانون شهرداري اصالحي سال ١٠٠ ماده ٥شرح تبصره 

  ـ٧٧٠هاي شماره  هاي متعدد از جمله مصوبه است و هيأت عمومي در مصوبه
، ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤، ٢٤/٢/١٣٩٣ ـ ١٥٢٩، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦، ١٨/١٠/١٣٩١

 در موارد مشابه به لحاظ حکم قانون ٢٢/١٢/١٣٩٦ـ ١٠٨١ و ١٠/٥/١٣٩٦ ـ ٤٥٠
مذکور، مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري يا عدم تأمين پارکينگ 

تبعيت از استدالل مصرح در الذکر و  را ابطال کرده است با لحاظ نمودن قانون فوق
با توجه به داليل تقديمي حکم به ابطال مصوبه : گردد که آراي ياد شده استدعا مي

 ١٣٩٢ مصوب سال ٠٠٢٩عوارض حذف يا کسر پارکينگ با کد عوارض شماره 
  ».شوراي اسالمي شهر اسدآباد را صادر فرماييد
  :متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است

  
کد 

  عوارض
رح ش

  عوارض
  نحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحات  مستند قانوني

٠٠٢٩  

عوارض 

حذف و 

کسر 

  پارکينگ

 ماده ١تبصره 

 قانون ماليات ٥٠

بر ارزش افزوده 

مصوب سال 

 و بند ١٣٨٧

 و ٧١ماده ١٦

 قانون ٧٧ماده 

  شوراها

 ـ ٣٤/٣/٢٣٣١٨عوارض حذف پارکينگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره 

  .باشد رت کشور و به شرح تعرفه ذيل قابل وصول مي وزا٢/٧/١٣٧١

  واحدهاي صنعتي و غيره: د واحد مسکوني: الف

  P٨ ـ هر مترمربع کسري پارکينگ١ P٧ ـ هر مترمربع کسري پارکينگ١

  ٩ P ـ هر واحد حذف پارکينگ٢ ١٠ P ـ هر واحد حذف پارکينگ٢

  واحدهاي تجاري: ب

مقدار پارکينگ مورد :  تبصره١٠ P ـ هر مترمربع کسري پارکينگ١

اداري بر  P١٢ ـ هر واحد حذف پارکينگ٣نيازواحدهاي تجاري، مسکوني و 

  .اساس ضوابط فني شهرسازي خواهد بود

  واحد اداري: ـ ج٤

  ١٠ P ـ هر مترمربع کسر پارکينگ١

  ١٢ P ـ هر واحد حذف پارکينگ٢

  
وجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر اسدآباد به م 
  : توضيح داده است که١٥/٧/١٣٩٧ش ـ /٤٦٧شماره 
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  سالم عليکم
احتراماً در پاسخ به ابالغيه دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  

 مطروحه در آن مرجع موارد ذيل ٦٤٦٣٤ و با شماره بايگاني ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٦٤
  :گردد ايفاد ميحضور  به

 ١٢/١٠٠٩ـ با توجه به اينکه محاسبه و صدور پروانه ساختماني جهت پالک ١ 
براي احداث مرکز خريد ايران زمين شهرداران وقت به اشتباه به عنوان تخفيف به جهت 

 متر يک پارکينگ را صادر ٥٠جذب سرمايه دستور محاسبه حذف پارکينگ به ازاي هر 
مد شهرداري نيز به استناد همين دستورات کتبي عوارض و واحدهاي شهرسازي و درآ

اند ليکن قبل از صدور پايان کار ساختماني  حذف پارکينگ را محاسبه و دريافت نموده
با استقرار سازمان بازرسي استان همدان در شهرداري اسدآباد و بررسي پرونده 

د حـذف پارکينگ اند که تخفيف اعالم شده در مور ساختماني پالک فوق اعالم داشته
تـوسط شهرداران وقت اشتباه و خالف قانون بوده است لذا به محض اطالع از اشتباه 

 اداره ١٨/٤/١٣٩٣ـ ٩١٩/٩٣/٧محرز شهرداران وقت شهرداري مطابـق نظريه شمـاره 
چنانچه شهرداري در صدور پروانه «دارد کـل حقوقـي قـوه قضاييه کـه اعالم مي

 کار مرتکب اشتباه شده باشد و وقع اشتباه محرز باشد و يا ساختماني يا گواهي پايان
رعايت اصول شهرسازي و مباني ديگر که در صدور پروانه ضرورت دارد به هنگام صدور 

از » پروانه موردلحاظ قرار نگرفته باشد و به منظور جلوگيري آثار سوء آن ضروري است
حذف پارکينگ را مجدداً صدور پايان کار خودداري نموده و واحد درآمد عوارض 

 ريال جهت اخذ و وصول ٨٠٠/٤٢٨/١٤٤/٨محاسبه و مابه التفاوت آن را به مبلغ 
 شهرداري ارجاع که منجر به صدور رأي به شماره ٧٧التفاوت به کميسيون ماده  مابه

  . شده است٩/٨/١٣٩٦ ـ ٤٠٩٧/٠١/٢/٩٦
وب سال ـ بر اساس ضوابط مقررات آخرين طرح تفصيلي شهر اسدآباد مص٢ 
 تعداد پارکينگ مورد نياز براي واحدهاي تجاري از قرار ذيل مشخص شده ١٣٨٤
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 مترمربع ٢٥ واحد پارکينگ، از ٢ مترمربع سطح تجاري ٢٥هر واحد فروش تا : است
 متر اضافي يک واحد پارکينگ الزم دارد، حال اينکه در محاسبه ٢٥و بيشتر هر 

مالک عمل بر مبناي هر واحد مستقل عوارض حذف پارکينگ پرونده مذکور تجاري 
 مترمربع سطح تجاري يک واحد ٥٠صورت کلي به ازاي هر  تجاري نبوده است بلکه به
 مترمربع ٢٥عالوه بر اين هر واحد پارکينگ طبق ضوابط . پارکينگ لحاظ شده است

بايد مساحت داشته باشد و مبناي محاسبه عوارض قرار گيرد حال اينکه در محاسبه 
 مترمربع در نظر گرفته شده بوده ٥/١٢پرونده مذکور متراژ هر واحد پارکينگ عوارض 

  .که تخلف است
 محاسبه حذف پارکينگ مسکوني، ٠٠٢٩ـ مصوبه تعرفه عوارض محلي با کد ٣ 

باشد که اين مصوبه در زمان خود قانوني و مورد تأييد شوراي شهر  تجاري، اداري مي
 متر يک واحد پارکينگ محاسبه ٢٥به ازاي هر بايد  و استانداري بوده است که مي

 متر محاسبه شده بوده که بعد از اصالح مقرر شده است ٥٠گردد که به اشتباه 
 ١١٤٨/٠١/٢/٩٧د قرارداد شماره  به استنا٠٠٠/٠٠٠/٨١٤/٨التفاوت به مبلغ  مابه
 لذا .حساب شهرداري واريز نمايد و پايان کار مذکور بر اساس قانون صادر شده است به

اسالمي   با توجه به اصالح موارد استنادي مطابق قانون موضوع شهرداري و شوراي
شهر و مستند به ايراد سازمان بازرسي استان همدان مستدعي است حکم بر بي حقي 

  ».و رد شکايت شاکي را معمول فرماييد
 با حضور معاونين ديوان ١٧/٢/١٣٩٨هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

الت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و عد
  .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 
 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در

مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين کد 
 تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکينگ از تعرفه شهرداري اسدآباد ٠٠٢٩

 به داليل مندرج در رأي شماره ١٣٩٢مصوب شوراي اسالمي شهر اسدآباد در سال 
 هيأت عمومي ديوان ١٩/٦/١٣٩٦ـ ٥٧٣ و رأي شماره ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الي ٩٧

 ١بند   عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به
مصوب   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود ابطال مي  ١٣٩٢  سال

  عمومي ديوان عدالت اداري                                 رئيس هيأت 
  مرتضي علي اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ

  
  ٣٠/٢/١٣٩٨                                                                         ٩٧٠١٤٨٥ره شما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مي ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسال رئيس هيأت
  با سالم

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 ـ ١٢٠٦ کد ١٥ابطال رديف «:  با موضوع١٧/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٢٠١٩٨

»   شوراي اسالمي شهر اسالمشهر١٣٩٧ دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ٠١٠٢٠٠٦
  .گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

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

  ٩٧/١٤٨٥:        شماره پرونده١٩٨: شماره دادنامه      ١٧/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي اميد محمدي:شاکي
 از دفترچه ٠١٠٢٠٠٦ ـ ١٢٠٦ کد ١٥ ابطال بخش :موضوع شکايت و خواسته

    شوراي اسالمي اسالمشهر١٣٩٧عوارض محلي سال 

 ٠١٠٢٠٠٦ ـ ١٢٠٦ کد ١٥ابطال بخش   شاکي به موجب دادخواستي:گردش کار
را خواستار شده و در   شوراي اسالمي اسالمشهر١٣٩٧از دفترچه عوارض محلي سال 

  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 اميد محمدي در جهت تبيين خواسته به استحضار آن احتراماً، اينجانب«

اي تحت عنوان  اسالمشهر طي مصوبه رساند، شوراي اسالمي شهر عالي مقام مي
عوارض نقل و انتقال اراضي و معامالت غيرمنقول و ارزش «تعيين و وصول 

، »بهاي خدمات ناشي از تغيير مالکيت«تحت عنوان خود ساخته » سرقفلي
مطابق مصوبه . انتقال امالک نموده است  عوارض براي نقل ومبادرت به وضع

مذکور عوارض نقل و انتقال و تفکيک اراضي و معامالت غيرمنقول و ارزش 
  :سرقفلي به شرح زير تعيين شده است

با % ١ p عوارض تغيير مالکيت از هرمتر مربع عرصه و اعيان واحدهاي مسکوني .١ 
  ١ضريب
 هرمتر مربع عرصه و اعيان واحدهاي تجاري و اداري و عوارض تغيير مالکيت از. ٢ 
  ٥/١با ضريب % ١ p صنعتي
با % ١ p عوارض تغيير مالکيت از هرمتر مربع عرصه و اعيان ساير کاربريها. ٣ 
    %٥ضريب 
  

  k ٭ s ٭ p ٭ ٪١ :نحوه محاسبه
  
  :باشد اين در حالي است که با استناد به داليل ذيل اين مصوبه مغاير قوانين و مقررات مي 
ـ ممنوعيت برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها ١ 

  )ممنوعيت جمع ماليات و عوارض(
، ١٧/٢/١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٥٠در ماده  نظر به اين که 

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

ماليات تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي  اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک
بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و  اسالمي شهر اسالمشهر در تعيين عوارض

در . باشد ي از تغيير مالکيت، مغاير قانون ميسرقفلي يا به قول خودشان بهاي خدمات ناش
برقراري هرگونه عوارض و ساير «عوارض نيز تصريح شده بود که   قانون تجميع٥ماده 

همچنين برقراري عوارض به ... وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و 
 مراجع ممنوع شوراهاي اسالمي و ساير توسط... درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، 

اسالمي و ساير مراجع اجازه ندارند نسبت  از اين رو مطابق مواد فوق شوراهاي. »باشد مي
. شده است، اقدام به وضع عوارض نمايند بيني اخذ ماليات ها پيشبه مواردي که براي آن

هاي مستقيم نيز که تحت عنوان ماليات بر درآمد امالک آمده، مقرر  قانون ماليات٥٢ماده 
حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به امالک  درآمد شخص«: دارد مي

هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد امالک معافيت واقع در ايران پس از کسر
نقل و انتقال «نمايد،  بيان مي) ١٣٨٠اصالحي ( قانون مذکور ٥٩به عالوه ماده . »باشد مي

و همچنين انتقال حق %) ٥(ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد قطعي امالک به مأخذ 
در %) ٢(واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد 

 ٢و تبصره » ...باشد يا صاحبان حق، مشمول ماليات مي تاريخ انتقال از طرف مالکان عين
سرقفلي يا حق تصرف محل با حقوق آن قانون راحق  اخيرالذکر حق واگذاري محل از نظر

بر اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ . ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است
  .، در اصل در يک امر واحد قابل جمع نيستند»عوارض«با » ماليات«

 قانون ديوان ٩٢ماده = رويه قضايي (ـ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢ 
  )عدالت اداري

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ٢/١١/١٣٩١ مورخ ٧٩٩دنامه شماره در دا 
اي مشابه از شوراي شهر رشت را با شکايت سازمان بازرسي کل کشور باطل نموده مصوبه

اين در حالي است در آن رأي صراحتاً اعالم شده بود که اخذ چنين عوارضي از نقل و 
توان آراء مرتبط ديگر را   جدول ذيل ميدر. انتقال اراضي اشخاص مغاير صريح قانون است

هيأت عمومي ديوان عدالت  .در اين رابطه با همين مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود
اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مصوب شوراي اسالمي شهر اسالمشهر 
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ليکن . قانوني و مورد ابطال قرار داده است غيرجهت وضع و تعيين عوارض ساالنه را
رغم اعالن آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم مستقيم آن توسط اشخاص  علي
 اعتنايي نسبت  آن شورا، تاثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بيبه

به اصل موضوع ابطالي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موجبات دور زدن قوانين 
  .نمايد  را فراهم ميو آراي آن ديوان

نظر به اينکه در : ١٤/١١/١٣٩٦ به تاريخ ٨٩٢رأي هيأت عمومي به شماره 
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ۵ ماده ۱تبصره 

ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از  فرهنگي جمهوري اسالمي
، ۱۳۸۱دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب سال  ائهتوليدکنندگان کاال، ار

برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعالم شده است و در 
 براي نقل و انتقال قطعي امالک و ۵۲ و ۵۹قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 

ست، بنابراين واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر امالک ماليات تعيين شده ا
 وزارت کشور در ۱۳۸۳ شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب سال ۲ماده 

مغاير قانون تشخيص و ) ساختمانزمين و (تعيين عوارض بر معامالت غيرمنقول 
دادرسي ديوان عدالت اداري   قانون تشکيالت و آيين۸۸ و ماده ۱۲ ماده ۱استناد بند به

 قانون ۱۳با اعمال ماده . شود صادر مي، حکم به ابطال آن ۱۳۹۲مصوب سال 
 و تسري ابطال ۱۳۹۲دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  تشکيالت و آيين

  .مصوبه به زمان تصويب موافقت نشد
هاي عوارض بر معامله امالک، مستغالت، مستحدثات و سرقفلي يا بهاي  ابطالي 

ن عدالت اداري در بخش خدمات ناشي از تغيير مالکيت در آراء هيأت عمومي ديوا
  .ضميمه آمده است

با توجه به اين که ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از نقل و  
 ۳۰۱انتقال اراضي اشخاص در شهرهاي ديگر را خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 

وده است دريافت کند کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نب«: دارد که مقرر مي
اگر «: دارد  قانون مذکور که اشعار مي۳۰۲و ماده » .ملزم است که آن را به مالک تسليم کند

دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را  کسي که اشتباهاً خود را مديون مي
يح دارد  در اين رابطه تصر۳۰۳همچنين ماده » .استرداد نمايد بدون حق، اخذ کرده است 

 و منافع آن است اعم از  کسي که مالي را من غيرحق، دريافت کرده است ضامن عين«: که
شهرداري اسالمشهر نسبت به اخذ » . اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل

ورزد بايد توجه داشت که آراء  چنين مبالغي از نقل و انتقال امالک و سرقفلي مبادرت مي
ها اخذ چنين مبالغي مومي ديوان عدالت اداري مبين اين است که شهرداريمتعدد هيأت ع

ها نيز بيم تجري نسبت به شهروندان مبني بر اخذ را غيرقانوني ندانسته و در عبارات آن
گردد؛ چرا که با عنايت به آراي ذکر شده از هيأت عمومي ديوان  مبالغ غيرقانوني مشاهده مي
مغاير قانون ماليات (نوني بودن اخذ عوارض نقل و انتقال امالک عدالت اداري مبني بر غيرقا

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي ٤اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده ) بر ارزش افزوده
در اين قانون دريافت هرگونه وجه، کاال و يا خدمات تحت هر عنوان از . باشد دولت نيز مي

ي غيردولتي غيراز مواردي که در مقررات اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عموم
جا که اخذ وجوهي به عنوان عوارض شود ممنوع شده و از آن قانوني مربوط معين شده يا مي

نقل و انتقال امالک و سرقفلي خالف قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا هيچ 
يح بالمرجح و حفظ اصل عدالت و قبح ترج. توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست

کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين  حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي
توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر  که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي

مبني  قانون اساسي ٣ اصل ١٤ و بند ٢٠جايز و قانوني قلمداد کرد چرا که اين امر با اصل 
   .بر يکساني افراد در برابر قانون، مغاير است

قانون ديوان عدالت اداري  ۹۲تقاضاي اعمال ماده لذا به منظور پيشگيري از اين امر 
  :دارد  که مقرر مي١٣٩٢سال 

اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در  چنانچه مصوبه«
اجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت هرگاه مر. مصوبات بعدي، الزامي است

عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 
کننده، در هيأت عمومي مطرح  اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب  )۸۳(

ي اسالمي شهر بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شورا. را از آن مقام دارم» .نمايد مي

عوارض نقل و انتقال و «و » بهاي خدمات ناشي از تغيير مالکيت«در خصوص  اسالمشهر
قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد وضع  با »معامالت غيرمنقول و ارزش سرقفلي

توسط شوراي اسالمي شهر اسالمشهر در تجويز اخذ عوارض مذکور خالف قانون  عوارض
 و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣باشد، لذا مستنداً به مواد  ختيارات آن شورا ميو خارج از حدود ا

 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ٩٢
اسالمشهر و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري اسالمشهر از زمان تصويب و 

  ».خارج از نوبت را دارم
  :عتراض به شرح زير استمتن مقرره مورد ا

 قانون ماليات بـر ارزش افزوده، عوارض پيشنهادي ٥٠ مـاده ١در اجـراي تبصره «
  .گردد شهرداري جهت تصويب اعالم مي

  

  شرح  کدرديف
بهاي خدمات ناشي از 

  مالکيتتغيير
  توضيحات  مستند قانوني

عرصه و اعيان از هر مترمربع 
   % ١ p واحدهاي مسکوني

  ١با ضريب 

از هر مترمربع عرصه و اعيان 

واحدهاي تجاري و اداري و 
  ٥/١با ضريب    %١ p صنعتي

 ١ p از هر مترمربع ساير کاربريها
  ٥/٠با ضريب   %

١٥  
١٢٠٦  

٠١٠٢٠٠٦

بهاي 
خدمات 

ناشي از 
تغيير 
  مالکيت

  ١٪×k×s×p نحوه محاسبه

 و ٨٠ ماده ١٦بند 
 قانون ٨٥ماده 

موسوم به شوراها و 
 ٥٠ ماده ١تبصره 

قانون ماليات بر 

  ارزش افزوده

k×p  = عوارض بر
  معامالت غيرمنقول

عبارت است  p نماد) ١
از آخرين ارزش 

معامالتي ساختمان 

) عرصه و اعيان(
 قانون ٦٤موضوع ماده 

  مالياتهاي مستقيم

عبارتست از  k نماد) ٢
  ضريب ثابت

  
 قانون ٩٢ر اجراي ماده رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را د 

 به هيأت عمومي ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .ارجاع کرد

با حضور رئيس و معاونين  ١٧/٢/١٣٩٨ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ 
نماينده  ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور

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

  
  رأي هيأت عمومي

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ٩٢مطابق ماده
اي در هيأت عمومي ابطال شود،  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که ١٣٩٢سال

هرگاه مراجع مربوط . مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي استرعايت 
مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج 

 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع ٨٣از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 
 ـ ٤٦٩اينکه در آراء شماره نظر به » .نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي تصويب

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ و ١٧/٦/١٣٩٣ـ ٥٣١، ٢٣/١١/١٣٩٣
اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور مبني بر دريافت عوارض 
نقل و انتقال اراضي و معامالت غيرمنقول و ارزش سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون و 

اختيارات ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر اسالمشهر در خروج از حدود 
 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ٠١٠٢٠٠٦ ـ ١٢٠٦ کد ١٥تصويب رديف 

 از ١٥ بهاي خدمات ناشي از تغيير مالکيت وضع کرده است، بنابراين رديف ١٣٩٧
 ماده ١دتعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بن

مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٩٢ و ٨٨ و مواد ١٢
تاريخ  انون ياد شده و عطف اثر ابطال به ق١٣با اعمال ماده . شود ابطال مي ١٣٩٢  سال

  .تصويب تعرفه مورد شکايت موافقت نشد
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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