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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٤/٥/١٣٩٩   شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٦٣٤رأي 

 بگير ثابت و حقوقاستحقاق كاركنان  :اداري باموضوع عدالت عمومي ديوان  هيأت٦٨٩رأي شماره
  احمر به برخورداري از مزاياي جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده جمعيت هالل

   و مناطق جنگي
  ٢  احمر جمعيت هالل  ٢١/٥/١٣٩٩

  عوارض تفكيك١٤ ماده ١ابطال بند  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٩٠رأي شماره 
  ٣  شوراي اسالمي شهر بندرگز  ٢١/٥/١٣٩٩  ١٣٩٦سال ) هرداريها قانون ش١٠١اصالحي ماده (عرصه 

 ضوابط عمومي ٢٠ و ١٧ابطال مواد  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٩٥رأي شماره 
ـ ٧١/٣٦٥٣٥هاي حمل و نقل بين شهري موضوع مصوبه شماره  برداري از شركت تأسيس و بهره  

  نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب وزارت راه و شهرسازي در حد ٢٠/٤/١٣٩٥
  ٤  وزارت راه و شهرسازي  ٢١/٥/١٣٩٩

  مصوبه١٤ابطال ماده  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٩٦رأي شماره 
  ٦  ـ صنعتيشوراي عالي مناطق آزاد تجاري   ٢١/٥/١٣٩٩   وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي١٦/٣/١٣٧٣كـ  ٢٢ت/٣٣٤٣٢شماره 

آزمون استخدامي متمركز  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٦٩٧رأي شماره 
 برگزار شده شرط شركت در آزمون تاريخ ٣/٦/١٣٩٦دستگاههاي اجرايي كشور كه در تاريخ 

  التحصيلي بوده و نه تاريخ صدور گواهي فراغت از تحصيل فارغ
  ٨  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٥/١٣٩٩

كاركنان قراردادي سازمان فرهنگ  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧١٦رأي شماره 
نامه هيأت  العاده اشتغال خارج از كشور موضوع تصويب و ارتباطات اسالمي مشمول دريافت فوق

  هاي ثابت دارد  العاده اختصاص به مستخدمين دولت در مأموريت زيران نيستند اين فوقو
  ٩  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٥/١٣٩٩

  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢١/٥/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٧١٧رأي شماره 

  ابطال عوارض ارزش افزوده : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧١٨رأي شماره 
  ١٢  شوراي اسالمي شهر لواسان  ٢٨/٥/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر لواسان بعنوان عوارض مضاعف١٣٩٦ناشي از تفكيك سال 

 قانون ٢١ ماده ٢تعارض مفاد تبصره  :عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي ديوان ٧١٩رأي شماره 
رساني به ايثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلكه اختصاص سهميه  جامع خدمات

  باشد  با رعايت شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون رقابتي براي استخدام مي
  ١٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٨/٥/١٣٩٩

تعارض كاركنان  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٢ الي ٧٢١هاي  رأي شماره
هاي  م صالحيت هيأتهاي علميه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود هستند و عد حوزه

  حل اختالف اداره كار در رسيدگي به دعاوي كاركنان اين حوزه صحيح و مطابق مقررات است
  ١٤  هاي علميه حوزه  ٢٨/٥/١٣٩٩

   ١٣٩٤ابطال تعرفه سال  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٢٤رأي شماره 
  ١٥  شوراي اسالمي شهر شهميرزاد  ٢٨/٥/١٣٩٩  ك اراضي دولتيشوراي اسالمي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ عوارض تفكي
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  ٣/٦/١٣٩٩                                                                            ٩٩٠٠٠٣٨رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ١٤/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٣٤

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

  
  ٩٩٠٠٠٣٨: رونده پ    شماره٦٣٤:دادنامهماره ش     ١٤/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
  نژادکياسري به وکالت از خانم اکرم قنبريان مقدم و سايرين  آقاي صابر خليل:يشاك

 قانون تشکيالت و آيين ١٣ اعمال مقررات ماده :موضوع شکايت و خواسته
 هيأت ٣٠/٧/١٣٩٨ ـ٢٣٥٧ الي ٢٣٥٤شماره دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي 

  عمومي ديوان عدالت اداري 
ـ آقايان قاسم ابراهيمي، سيدعليرضا ميرجليلي، انجمن صنفي ١ :گردش کار

سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان و خانم اکرم قنبريان  کارفرمايي انبوه
 شوراي اسالمي ١٣٩٥ و ١٣٩٤هاي   تعرفه عوارض محلي سال١٧مقدم ابطال ماده 

 شوراي اسالمي شهر گنبد کاووس، ١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٥ـ ١شهرستان مرند، بند 
 شوراي اسالمي شهر نکا و بند ١٣٩٤ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٢٧ بند ١رديف 

 شوراي ١٣٩٧ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١١ رديف ٦ و ٤هاي   و تبصره١٠ رديف ٩
 الي ٢٣٥٤را درخواست و به موجب رأي شماره ) ز تاريخ تصويبا(اسالمي شهر يزد 

  . هيأت عمومي موارد مذکور ابطال شد٣٠/٧/١٣٩٨ ـ٢٣٥٧
نژادکياسري به وکالت از خانم اکرم قنبريان و سايرين اعـمال  ـ آقاي صابر خليل٢
 ١٣٩٢ قانـون تشکيالت و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣مـاده 

 تعرفـه عـوارض و بهاي ٢٧ بند١ه رأي مذکور هيأت عمومي و تسري ابطال رديفنسبت ب
  .کند  شوراي اسالمي شهر نکا از تاريخ تصويب آن را درخواست مي١٣٩٤خدمات سال 

نامه اداره جلسات هيأت عمومي و   آيين٣٥ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده ٣
 ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هاي تخصصي به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي هيأت

  .پس از وصول نظريه آن هيأت  در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت
 با حضور رئيس و معاونين ١٤/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

  
   هيأت عموميرأي

 هيأت عمومي ٣٠/٧/١٣٩٨ ـ٢٣٥٧ الي ٢٣٥٤با توجه به اينکه در رأي شماره 
 شوراي ١٣٩٥ و ١٣٩٤هاي   تعرفه عوارض محلي سال١٧ديوان عدالت اداري ماده 

المي شهر گنبد  شوراي اس١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٥ـ ١اسالمي شهرستان مرند، بند 
 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٤ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ٢٧ بند ١کاووس، رديف 

 از فصل سوم تعرفه عوارض سال ١١ رديف ٦ و ٤هاي   و تبصره١٠ رديف ٩نکا و بند 
 شوراي اسالمي شهر يزد ابطال شده است، هيأت عمومي با لحاظ درخواست آقاي ١٣٩٧

 ١٣وکالت از خانم اکرم قنبريان مقدم و سايرين در اجراي ماده صابر خليل نژادکياسري به 
 و فراز دوم ماده ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

هاي تخصصي و به منظور جلوگيري از  نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت  آيين٣٥
 تعرفه عوارض و بهاي ٢٧ بند ١تضييع حقوق اشخاص، رأي به تسري ابطال رديف 

  . مقرره صادر کردتاريخ تصويب شوراي اسالمي شهر نکا به ١٣٩٤خدمات سال 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ٢٣/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٤٢٥١رهشما

  بسمه تعالي
  قاي اكبرپورجناب آ

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

حقاق كاركنان ثابت و تاس«:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٨٩

ب نيروي انساني به نقاط محروم احمر به برخورداري از مزاياي جذ بگير جمعيت هالل حقوق
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» و دورافتاده و مناطق جنگي

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

  ٩٨٠٤٢٥١: رونده پ    شماره٦٨٩ :ماره دادنامهش    ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  أت عمومي ديوان عدالت اداري هي:مرجع رسيدگي

   آقاي محمدعلي اميدواري:کننده تعارض اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

 در خصوص شمول يا عدم شمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني به :گردش کار
کنان رسمي و ثابت  به کار٧/١٢/١٣٦٧نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 

احمر بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با اين استدالل که مزاياي قانون  جمعيت هالل
هاي  جذب منحصر به مشمولين قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت

دولتي است و جمعيت هالل احمر سازمان غيردولتي و از شمول قانون استخدام کشوري 
ليکن شعبه ديگر با اين استدالل که .  رد شکايت صادر کرده استباشد، حکم به خارج مي

 قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر، کارکنان ثابت و حقوق بگير اين ٢٣بر اساس ماده 
سازمان را از .. .جمعيت مشمول قانون استخدام کشوري بوده و اصالحات بعدي اساسنامه

لذا با . رود شکايت صادر کرده استشمول قانون استخدام کشوري خارج نکرده حکم به و
هاي مختلف شعب ديوان در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب  توجه به استنباط

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩ديوان، موضوع در اجراي ماده 
  .براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع شد

  : آراء به قرار زير استها و مشروح گردش کار پرونده
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥ شعبه :الف

 با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي اميدواري به طرفيت ٩٥٠٩٩٨٠٩٠١٠٠١٢٣٠
جمعيت هالل احمر خوزستان و به خواسته اجراي قانون جذب نيروي انساني به نقاط 

العاده   و الزام به پرداخت حقوق و فوق١٣٦٧وب محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مص
 ١٣/١٠/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٠٠١٨٥٧مرخصي مناطق جنگي به موجب دادنامه شماره 

  :به شرح زير رأي صادر کرده است
در خصوص شکايت مذکور نظر به اينکه به موجب احکام کارگزيني پيوست   

ه اينکه به داللت رأي دادخواست خدمت شاکي در شهرستان محرز است و با توجه ب
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعالم شهرستان محل ٢٢/٨/١٣٨٦ـ ٧٢٣شماره 

 حکايت از محروم بودن منطقه مذکور در ١٣٨٠خدمت به عنوان منطقه محروم در سال 
 قانون جذب نيروي انساني به مناطق ٢ و ١نمايد و طبق مواد   مي١٣٨٠سنوات قبل از 

لعاده جذب و مرخصي مناطق محروم عالوه بر مرخصي استحقاقي ا محروم پرداخت فوق
بيني شده است و از طرفي برابر رأي هيأت عمومي  کارکنان مناطق مذکور تجويز و پيش

 هاي العاده  به لحاظ غيرمستمر بودن فوق٢٣/١١/١٣٩١ ـ٨٧٧ديوان عدالت اداري به شماره 
ورافتاده و مناطق جنگي مصوب موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و د

 موجب تغيير در ميزان مستمري بازنشستگي نخواهد شد و نظر به اينکه به موجب ١٣٦٧
ـ ٣٩٤ و ٢٠/١٢/١٣٧٠ـ ١٦٤هاي  آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره

باشد، عليهذا با اين اوصاف   عدم تأمين اعتبار مسقط حقوق استخدامي نمي٢٩/٩/١٣٨٩
 قانون ٥٨ و ١٠کي وارد و موجه تشخيص و مستنداً به موازين اشعاري و مواد شکايت شا

گردد و نسبت به مطالبات برابر احکام کارگزيني فقط در صورت اشتغال  الذکر مي فوق
 قابل پرداخت دانسته که ١/١/١٣٨٨ تا ٧/١٢/١٣٦٧در محدوده زماني از تاريخ 

 و ١١/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٦  و٤٩٥اي ه مرخصي مستنداً به آراي وحدت رويه به شماره
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برابر آخرين حکم کارگزيني و ٢٦/١/١٣٩٢ ـ ٣٦ و ٣٥
ـ ١١٩العاده جذب مستنداً به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  فوق

و عدم احراز ادعاي طرف شکايت مبني بر ) سال خدمت( بر مبناي سال تحقق ٨/٢/١٣٩٣
ت وجه مورد شکايت حکم به ورود شکايت موضوع قانون مارالبيان اعم از مرخصي پرداخ
العاده مربوط به آن در حق شاکي   قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق٢ماده 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٦٥رأي صادره مستنداً به ماده . گردد صادر و اعالم مي
 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در ٢٠ظرف مهلت  ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب 

  .باشد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٩در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه 

 با استدالل زير چنين ٨/٥/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠١٦٧٣ موجب دادنامه شماره به
  :رأيي صادر کرده است
 ١٣/١٠/١٣٩٦ ـ١٨٥٧ديدنظرخواهي به عمل آمده از دادنامه شماره در خصوص تج

 بدوي ديوان عدالت اداري که به موجب آن نسبت به خواسته تجديدنظرخوانده ٥شعبه 
مبني بر الزام طرف شکايت به پرداخت پاداش يک ماه مرخصي خدمت در مناطق محروم 

العاده جذب مناطق  ء و پرداخت فوق به نرخ يوم االدا١٣٧٩ تا ٧/١٢/١٣٦٧و دورافتاده و از 
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 به نرخ سال استحقاق حکم به ورود ١٣٩٧محروم از زمان اجراي حکم تا پايان سال 
با بررسي مندرجات اوراق پرونده و دقت در دادخواست . شکايت صادر شده است

تجديدنظرخواهي و اليحه دفاعيه در مرحله بدوي و با توجه به موضوع خواسته و طرف 
دستگاه متبوع تجديدنظرخوانده، نظر به اينکه بر اساس ماده يک قانون جذب شکايت و 

 مزاياي اين قانون در حق ١٣٦٧نيروي انساني به نقاط محروم دورافتاده و مصوب 
هاي دولتي قابل  مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکت

 استخدام کشوري خارج و داراي پرداخت بوده و جمعيت هالل احمر از شمول قانون
الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد . باشد اساسنامه جداگانه و سازماني غيردولتي مي

تشکيالت و   قانون٧١شود و به استناد ماده  و عليهذا تجديدنظرخواهي موجه تشخيص مي
 ماره ياد شده،آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به ش

  .اين رأي قطعي است. شود حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي
  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٩ شعبه :ب

 با موضوع دادخواست آقاي جبار نيسي به طرفيت جمعيت ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠٣٥٨
ي به نقاط هالل احمر استان خوزستان و به خواسته اجراي قانون جذب نيروي انسان

 به موجب دادنامه شماره ١٣٦٧محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٨/٦/١٣٩٥ ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٠٨٤٧

در خصوص شکايت مذکور نظر به اينکه به موجب احکام کارگزيني پيوست 
لت رأي دادخواست خدمت شاکي در شهرستان محرز است و با توجه به اينکه به دال

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعالم شهرستان محل ٢٢/٨/١٣٨٦ـ ٧٢٣شماره 
 حکايت از محروم بودن منطقه مذکور در ١٣٨٠خدمت به عنوان منطقه محروم در سال 

 قانون جذب نيروي انساني به مناطق ٢ و ١نمايد و طبق مواد   مي١٣٨٠سنوات قبل از 
خصي مناطق محروم عالوه بر مرخصي استحقاقي العاده جذب و مر محروم پرداخت فوق

بيني شده است و از طرفي برابر رأي هيأت عمومي  کارکنان مناطق مذکور تجويز و پيش
 هاي العاده  به لحاظ غيرمستمر بودن فوق٢٣/١١/١٣٩١ ـ٨٧٧ديوان عدالت اداري به شماره 

طق جنگي مصوب موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و منا
 موجب تغيير در ميزان مستمري بازنشستگي نخواهد شد شکايت شاکي را وارد و ١٣٦٧

الذکر الزام طرف   قانون فوق٥٨ و ١٠موجه تشخيص و مستنداً به موازين اشعاري و مواد 
ديگر شکايت مبني بر پرداخت مطالبات شاکي موضوع قانون مارالبيان اعم از مرخصي 

العاده مربوط به آن درحق شاکي  ر در خواسته و پرداخت حقوق و فوق قانون مذکو٢ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٦٥رأي صادره مستنداً به ماده . گردد صادر و اعالم مي

 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در ٢٠ ظرف مدت ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب 
  .باشد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 شعبه ١٦/١١/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٣٥٤٥أي مذکور به موجب رأي شماره ر
  .عدالت اداري تأييد شده است  تجديدنظر ديوان٢٦

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٣ شعبه :  ج
 با موضوع دادخواست آقاي جالل اسفندياري غريبوند به طرفيت ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٠٩٧٧

هاي مناطق محروم  استان خوزستان و به خواسته پرداخت سنوات مرخصيجمعيت هالل احمر 
 ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٤٩٨ به موجب دادنامه شماره ١٣٨١ تا نيمه اول سال ١٣٦٧از سال 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٩/٢/١٣٩٦
نظر به اينکه قانون جذب نيروي انساني، نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي 

 ١٢/٦/١٣٧٦ ـ ٢١٥/ت/٢٣٣٤٧ مصوبه شماره ٣ مجلس شوراي اسالمي و بند ١٣٦٧مصوب 
 وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در هيأت

دهستانها و اطالق قانون به کليه مستخدمان رسمي و ثابت داللت دارد، بنابراين هر چند 
باشد ولي با توجه به اينکه بر  ميکه جمعيت هالل احمر داراي مقررات خاص استخدامي 

 مجلس ١٣/٦/١٣٧٠ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٢اساس ماده 
هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي که داراي  ها و شرکت شوراي اسالمي کليه دستگاه

ي مقررات خاص استخدامي هستند تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود و در اجرا
هاي مشمول مقررات خاص   قانون موصوف به دولت اجازه داده شده که به دستگاه٦ماده 

هاي خاص وضع نمايد لذا شکايت  العاده بيني نشده فوق و در مواردي که در اين قانون پيش
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٦٥ و ١١، ١٠شاکي را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٥/١٢/١٣٨٠ـ ٣٨٢ و ٣٨٣رأي شماره ديوان عدالت اداري و 
 روز ٢٠رأي صادره ظرف مهلت . نمايد اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعالم مي

  .     باشد از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
نظر ديوان عدالت اداري به  تجديد٢٦در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه 

  : چنين رأي صادر کرده است١٠/٦/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢١١١موجب دادنامه شماره 
نظر به اينکه اجرايي شدن قانون جذب نيروي : با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، اوالً

ز اين  بوده است، تجديدنظرخوانده براي قبل ا٢٦/١/١٣٦٨از تاريخ ... انساني به نقاط محروم
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٧١تاريخ استحقاقي نداشته، لذا مستنداً به ماده 

اداري ضمن نقض بخش مربوط از دادنامه تجديدنظرخواسته، حکم به رد شکايت صادر و اعالم 
 با عنايت به اينکه ١٣٨٠ الي نيمه اول سال ٢٦/١/١٣٦٨در خصوص : ثانياً. گردد مي

 ٢٣واه در نقاط مشمول قانون صدرالذکر خدمت کرده است و با توجه به مفاد ماده تجديدنظرخ
 که حسب آن امور ١٣٦٧قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 

استخدامي کارکنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت موصوف مطابق قوانين و مقررات 
ناسخ حکم )  جزء ب٤بند  (١٣٨٢ اصالحي مصوب ١٠استخدامي است و اينکه مفاد ماده 

باشد ضمن اينکه تجديدنظرخوانده مزاياي سنوات قبل از   پيش گفته نمي١٣مقرر در ماده 
 قانون صدرالذکر، ١بر اين اساس و با توجه به مفاد ماده .  را مطالبه کرده است١٣٨٢سال 

 ٢تحقاق دريافت مزاياي ماده تجديدنظرخواسته از مشموالن اين قانون بوده و در نتيجه اس
با توجه به مراتب مذکور ضمن رد تجديدنظرخواهي و با قيد . را داشته است) مرخصي(

 بر اساس آخرين حقوق زمان اشتغال تجديدنظرخوانده، بخش مربوط از دادنامه پرداخت
  .اين رأي قطعي است. گردد تجديدنظرخواسته نتيجتاً تأييد مي

 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩اداري 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
  

   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرزاست

 جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق قانونب ـ مطابق ماده يک 
مزاياي اين قانون به مستخدمين مشمول قانون «: مقرر شده است ١٣٦٧ مصوب سال جنگي

 ٢٣و مطابق ماده »  گيرد استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي تعلق مي
امور  «٨/٢/١٣٦٧صوب  مقانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

استخدامي کارکنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت، تابع قوانين و مقررات استخدام 
 در اصالحات بعدي منسوخ و قانون اساسنامه ٢٣با توجه به اين که ماده » .کشوري است

هاي موضوع تعارض از کارکنان  دچار تغيير نشده است و با توجه به اين که شاکيان پرونده
قانون ري ثابت و حقوق بگير جمعيت هالل احمر هستند، بنابراين برخورداري از مزاياي ادا

 با لحاظ ارکان قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي
 تجديدنظر ديوان عدالت ٢٦ شعبه ٦/١/١٣٩٦ ـ ٣٥٤٥استحقاق آنان است و رأي شماره 

 بدوي ديوان عدالت اداري ٩ شعبه ٨/٦/١٣٩٥ـ ٨٤٧ماره اداري که در مقام تأييد رأي ش
قانون  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . صادر شده صحيح و موافق مقررات است

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

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠١٩٤٢رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 عوارض ١٤ ماده ١ابطال بند «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٩٠

جهت درج در روزنامه » ١٣٩٦سال )  قانون شهرداريها١٠١اصالحي ماده (تفكيك عرصه 
  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و    هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠١٩٤٢: رونده پ     شماره٦٩٠ :ماره دادنامهش    ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي اسماعيل دامغاني:يشاك
 عوارض تفکيک عرصه ١٤ ماده ١ـ ابطال بند ١ :موضوع شکايت و خواسته

ـ ٢ مصوب شوراي اسالمي شهر بندرگز ١٣٩٦سال )  قانون شهرداريها١٠١ي ماده اصالح(
  عودت وجوه واريزي
 عوارض تفکيک ١٤ ماده ١ابطال بند  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٦سال )  قانون شهرداريها١٠١اصالحي ماده (عرصه 
  :ن خواسته اعالم کرده است که را خواستار شده و در جهت تبييبندرگز
با احترام نظر به اينکه به استناد آراء متعدد ديوان عدالت اداري و تصميمات هيأت " 

عمومي ديوان مصوبات تعدادي از شوراهاي اسالمي شهرهاي کشور مبني بر دريافت عوارض 
دريافت انه شهرداري بندر گز اقدام به  متأسفتفکيک عرصه خالف قانون تشخيص  داده ولي

وجوه غيرقانوني از بنده نموده است، عليهذا درخواست رسيدگي به موضوع، استعالم تصميم 
  .ها و ابطال مصوبات خالف موضوع فوق و عودت وجوه واريزي مورد تقاضاست نامه
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 ١٤/٨/١٣٩٧ مورخ ١ـ١٩٤٢ـ٩٧همچنين شاکي به موجب اليحه تکميلي به شماره 
  :رده استثبت دفتر هيأت عمومي شده اعالم ک

 شهرداري ١٣٩٦ـ بدين وسيله کپي دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهري سال ٢ و ١بند " 
 عوارض تفکيک ١٤ ماده ١رساند به استناد بند  گردد به استحضار مي تقديم مي بندر گز به پيوست

ي شهرداري شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکيک) ها  قانون شهرداري١٠١اصالحي ماده (عرصه 
ضمناً مرجع مذکور صرفاً کپي دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهري سال . از بنده نموده است

 را که به تأييد فرمانداري شهرستان رسيده را تحويل بنده نموده است و اعالم داشته جهت ١٣٩٦
  .باشد ارائه اصل مصوبات نياز به درخواست و استعالم از طريق ديوان عدالت اداري مي

 ١٣٨٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ٤ه موجب ماده ـ ب٣  بند
هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و  اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاه

ها شهرداري بندر گز صرفاً وظيفه اظهارنظر در خصوص تفکيک   قانون شهرداري١٠١مطابق ماده 
ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨آراي شماره عرصه را داشته و مطابق 

 ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ١٣٩١، ١٦/٥/١٣٦٧ـ  ٢٧٥، ٩/٨/١٣٩٠ـ  ٣٣٦، ٤/١١/١٣٨٩
دهنده خدماتي نيست   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري ارائه١٦/٦/١٣٩٣ـ  ١٠١٨و 

 اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک ١٥٤ماده تا امکان برقراري عوارض بر آن را داشته باشد و برابر 
ها و ادارات ثبت اسناد و امالک بايد طبق نقشه تفکيکي که به   دادگاه١٣٦٥کشور مصوب سال 

تأييد شهرداري رسيده باشد نسبت به تفکيک کليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آن 
هادي و ديگر ضوابط مربوط به  يلي يااقدام نمايند و شهرداريها مکلفند بر اساس طرح جامع تفص

شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه کتبي را ضمن اعاده نقشه به 
ها و ادارات ثبت رأساً اقدام خواهند کرد  کننده اعالم دارند و در غيراين صورت دادگاه مرجع ارسال

محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو و و اينکه امر تفکيک و افراز کليه اراضي در واقع در 
هاي عمومي و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دارد وظيفه شهرداري  صالحيت دادگاه

منحصراً اظهارنظر کتبي نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذيصالح مقرر در ماده 
دارد عليهذا با توجه به موارد فوق و الذکر است و رأساً مسئوليتي در باب امر تفکيک يا افراز ن فوق

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرتبط با موضوع فوق درخواست  صدور آراي مختلف از سوي
رسيدگي به موضوع ابطال مصوبه شهرداري بندر گز و دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 

  " .باشد  و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واريزي مورد تقاضا مي١٣٩٦
  :ن مقرره مورد اعتراض به شرح زير استمت
    ) قانون شهرداري١٠١اصالحيه ماده (عوارض تفکيک عرصه : ماده چهارده" 

    جدول شماره يک
  .عوارض محاسبه و اخذ گردد) ٢٠ p( مترمربع به ازاي هر مترمربع ٥٠٠جهت اراضي تا ) ١

  
)p  = مالياتهاي مستقيم٦٤ارزش معامالتي موضوع ماده ( "   

شکايت عليرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان طرف 
  .رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نکرده است

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده 
 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع ١٣٩٢ سال
 از تعرفه ١٤، ماده ٢٦/١١/١٣٩٨ ـ٩٩٧ و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره شود مي

 شهرداري بندر گز تحت عنوان عوارض تفکيک ١٣٩٦عوارض و بهاي خدمات شهري سال 
مصوب شوراي اسالمي شهر بندر گز به استثناء )  قانون شهرداري١٠١اصالحيه ماده (

را قابل ابطال تشخيص نداد و ) رمربع مت٥٠٠جهت اراضي تا  (١ از جدول شماره ١بند
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان . رأي به رد شکايت صادر کرد

  .عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 قانون ١٠١اصالحيه ماده ( عوارض تفکيک عرصه ١٤ از ماده ١رسيدگي به بند «

  ».ر دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت د١٣٩٦سال ) شهرداري
 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩هيأت 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

  
  عمومي هيأت رأي

 اصالحي نحوه ١٠١همچنين ماده  وها  قانون شهرداري ١٠١با توجه به اينکه ماده 
تفکيک اراضي را مشخص کرده است و شهرداري مکلف به رعايت ضوابط و مقررات موارد 
فوق در حاکميت قوانين مذکور است لکن در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

 عوارض تفکيک و يا اخذ بخشي از زمين ٢١/١/١٣٩٧ ـ ٢٦الي  ٢٤از جمله دادنامه شماره 
بر خالف مواد قانوني مذکور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال 

 تحت عنوان عوارض تفکيک عرصه ١٤ جدول شماره يک از ماده ١شده است، بنابراين بند 

د شده نسبت به اراضي کمتر از پانصد طبق ماده يا)  قانون شهرداري١٠١اصالحيه ماده (
قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند مترمربع مغاير قانون است و مستند به 

رسيدگي به خواسته شاکي . شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  دادرسي ديوان عدالت اداري
  .شود يمبني بر الزام به عودت وجوه واريزي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع م

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠١٧١٤رهشما
  بسمه تعالي

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

سخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك ن
 ضوابط ٢٠ و ١٧ابطال مواد «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٩٥

هاي حمل و نقل بين شهري موضوع مصوبه  برداري از شركت  و بهره تأسيسعمومي
 شوراي  وزارت راه و شهرسازي در حد نظر فقهاي٢٠/٤/١٣٩٥ ـ ٧١/٣٦٥٣٥شماره 

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

  
  ٩٧٠١٧١٤: رونده پ     شماره٦٩٥ :ماره دادنامهش     ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  اري هيأت عمومي ديوان عدالت اد:مرجع رسيدگي
  هاي مسافربري اروميه  انجمن صنفي شرکت:يشاك

 ضوابط ٢٠ و ١٧ و مواد ٧ ماده ٢ و تبصره١ ماده٧ ابطال بند:موضوع شکايت و خواسته
هاي حمل و نقل بين شهري موضوع مصوبه شماره  برداري از شرکت عمومي تأسيس و بهره

ـ ٧١/٣٦٥٣٥   )اي حمل و نقل جادهسازمان راهداري و ( وزارت راه و شهرسازي ٢٠/٤/١٣٩٥ 
 ٧ ماده ٢ و تبصره ١ ماده ٧ـ ابطال بند ١ شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

هاي حمل و نقل بين  برداري از شرکت  و بهره تأسيس ضوابط عمومي٢٠ و ١٧و مواد 
ـ ابطال ٢ وزارت راه و شهرسازي ٢٠/٤/١٣٩٥ ـ ٧١/٣٦٥٣٥شهري موضوع مصوبه شماره 

نامه اجرايي   آيين٩موضوع ماده ( ضوابط حمل و نقل مسافر ١٠ه  ماد٥ و ١هاي  تبصره
 ـ ٧١/٤١٧٩٥مصوبه شماره )  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي٣١ ماده ١تبصره 

  : را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که٢/٥/١٣٩٥
هاي  فاع از شرکت اساسنامه در د١٢ ماده ١به استناد بند  اين انجمن صنفي احتراماً"

از آن مقامات ابطال مصوبات خالف شرع و قانون سازمان راهداري و حمل و نقل مسافربري 
بزرگ تي ا ورود خسارها موجب العملراز آنجا كه اجراي اين دستو. باشد تقاضا مياي مورد  جاده

 بدواً صدورباشد  جبران خسارات آن غيرممکن  ميگردد كه  ميهاي شهرستاني  به شرکت
 آن مقام واالدستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي آنها تا زمان رسيدگي و صدور رأي از 

اي با صدور دستورالعملي غيرقانوني  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده .باشد استدعا مي مورد
را كه وفق قوانين و مقررات به ثبت رسيده و فعاليت دارند را شهرستانها مسافربري هاي  شركت

سير براي  تعيين خط تهران نموده و به عنوان اينكه قصدهاي  جبور به همنامي با شركتم
 را از بين باشند هاي شهرستان که قدمت چندين ساله را دارا مي دارد هويت شركتها  شركت

هاي  شركتبراي اختيار ولي با مسئوليت   بييآنها را به عنوان نمايندگ برده و قصد دارد
حمل و نقل مسافر هزاران نفر را در سطح هاي  ر آورده و با تشكيل تراستمسافربري تهران د

به هاي تهران  جهت تقويت شرکتسازي  كشور بيكار كرده و صدها شركت را به بهانه برند
هاي   نسبت به غيرشرعي و غيرقانوني بودن  مفادي از دستورالعملانجمناين  .تعطيلي بكشاند

به استحضار  اي كشور مراتب ذيل را هداري و حمل و نقل جادهمعاونت وزير و رياست سازمان را
هاي   جنبه انحصار طلبي و تشكيل تراستهاي صادره فقط دستورالعمل: رساند آن مقامات مي

 ثروت و مرکزاسالم كه مخالف انحصار طلبي و تشرع و نقل را داشته و نه تنها از نظر  حمل
. باشد  غربي نيز عملي ناپسند مي از نظر جوامعباشد، حتي  اي خاص مي امكانات در دست عده

را سرلوحه قرار  ثروتمندبعضي از افراد اسالم همواره ممنوعيت انحصار و تمركز اموال در دست 
گونه نيست كه  بايست در اختيار همه جامعه باشد و اين از نظر اسالم، ثروت مي که داده است

هاي  با توجه به اينكه كليه شركتل ابالغي در دستورالعم.  برندسودتنها ثروتمندن از آن 
 در تهرانتحت سرپرستي هاي  اي از شركت شهرستانها را مجبور كرده كه به شبكه مسافربري

 .مردود استاسالم شود كه از نظر شرع و قانون  منتهي ميطلبي د طبعاً به انحصار نآور مي
 خود را از دست داده و يوق حقتيشود که اعضا شخص  از توافق اطالق مييبه نوع: تراست(

 نداشته و ي مانورچي هي در تراست اعضا جاني، بنابراباشند خود يکامال تابع هسته مرکز
 .) خواهد بودهاي تهران  شرکترندهي گميتصم

 زمينه مناسب نمودنبرنامه اقتصاد اسالمي فراهم  كهذکر شده است  قانون اساسي در
امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي  تأمين است و بدين جهت هاانسان براي خلّاقيت

همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسالمي 
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 بند .از اين موارد نام برد توان از قانون اساسي جهت رقابت و تسهيل آن و نهي انحصار  مي.است
 نه به ٤٣ بند دوم اصل، و انحصارطلبي اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودكامگيزششم ا

منتهي شود و نه دولت را به صورت يك  خاصهاي  تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه
 بند چهارم ...) ومنع اضرار به غيرو منع انحصار (٤٣بند پنجم اصل  .كارفرماي مطلق درآورد

 مالكيت در اين سه ٤٤ اصل ، آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين٤٣اصل 
 كه مالكيت شخصي را ٤٧ و ٤٦مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي است و اصول  بخش

در نظام اقتصادي جمهوري اسالمي، اين است که تمامي اين اصول حاكي از . اند محترم شمرده
 .انحصارطلبي از هر طريق، همچون تحميل قوانين و مقررات محدودكننده رقابت مطرود است

  :رسانم  را به شرح ذيل به عرض عالي ميمذکور خالف قانون و شرع مصوبات موارد
در  ٧١/٣٦٥٣٥شماره .. .برداري  و بهره تأسيس ضوابط عمومي١ ماده ٧در بند ـ ١

روستايي است كه /مؤسسه حمل و نقل مسافر بين شهري تعريف نمايندگي آمده  شركت
 به عنوان نماينده شركت  نصب تابلوي آن صرفاًبا عقد قرارداد نمايندگي با شركت اصلي و

فعاليت نمايد و در تبصره آن آمده فعاليت نمايندگي با هر نام   خود تأسيس در محلتهران
طور كه استحضار داريد اين امر  همان. باشد ديگر غيراز نام و تابلوي شركت اصلي ممنوع مي

هاي حمل و  و تشكيل تراست شهرستانهاموجود هاي   هويت شركتنبه معني از بين برد
م بر اساس كدام  يدان است و نمينقل متشكل از تعداد معدودي شركت عموماً پايتخت نشين 

اين  جواز شرعي و قانوني سازمان حمل و نقل و راهداري چنين احكامي را صادر كرده است؟
 أسيس تست كه افرادي كه شركت را با نام خاص و طي مراحل قانونياموضوع به اين معن

ناگزير به استفاده از ها   با حذف استقالل خود و بر خالف قانون ثبت شركتاند عمالً نموده
 همان دستورالعمل در تعريف برند يا نما نام ١٩بند  . باشندتهرانهاي  نام و نشان شركت

تواند تحت آن عنوان به فعاليت  در تناقض آشكار با ساير بندها عنوان نموده كه شركت مي
نظر كرده و با نام  سوال اينجاست كه  شركتي ناگزير است از برند و نام خود صرف. زدبپردا

ا مسئوليت و بدون اختيار استفاده و مجبور به بشركت ديگر به عنوان نماينده  و برند 
   تواند از عنوان و برند خود استفاده كند؟ شود چگونه مي فعاليت مي

 شعبه  تأسيسبه نيازمند به ثبت در حوزه شع تأسيس: آمده كه٧ ماده ٢ در بند ـ٢
  تأسيسامكانات براي صاحب روابط وهاي  اين موضوع براي سهولت كار شركت .باشد نمي

نين ثبتي امحلي كه در تضاد آشكار به قوهاي  شعبه در شهرهاي ديگر به قيمت نابودي شركت
در دفتر مدارك . دارد حوزه ثبتي ارسال ميزيرا بر اساس قوانين ثبتي اداره ثبت  .باشد مي
پس از ثبت در  .گردد نزد مسئول مربوطه ارسال ميها   در دفتر ثبت شركتو ثبت كاتورياند

 ي آگهسينو شي پدهد  ميتشخيص شعبه مربوطه ي شماره ثبت مسلسل را برانيدفتر و آخر
 هي تهي االنتشار جهت اطالع عمومريهاي كث  از روزنامهيكي شعبه را جهت درج در تأسيس

  .گردد  خود ضبط ميفيو پرونده در رده صادر يپس از امضاء آگه. ديننما مي
رغم داشتن اختيارات فاقد  شركت مادر را صاحب تمام امتيازات و علي١٧ در ماده ـ٣

 به نام خود از اداره كل استان تحويل راوضعيت  عنوان شده شركت صورت مسئوليت دانسته
از نام شركت مادر صادر نمايد و بليط و بغل نويسي به نام شركت گرفته و به نام نماينده و استفاده 

  .آورد هاي شهرستاني را پايين مي منزلت شركتشخصيت و اين ماده موقعيت و . باشدمادر 
مسير مشخص شركت  صرفاً  ملزم به فعاليت در  از آنجا كه شركت را٢٠ـ ماده ٤

باشد خالف شرع و  ميها  ركتكند از آنجا كه محدودكننده فعاليت مشروع ش مادر مي
از كسب مشروع و  به معناي جلوگيري قانون است محدود كردن فعاليت مشروع شركت

هاي  هاي صادره شرکت  زيرا طبق موضوع شرکت و پروانه.باشد مباح بوده و شرعاً جايز نمي
 هاي دود كردن فعاليت مشروع شركتمح .باشند مسافربري مجاز به فعاليت در کليه مسيرها مي

 در. باشد از كسب مشروع و مباح بوده و شرعاً جايز نميمسافربري به معناي جلوگيري 
كنندگان   نيز تنظيم٣/٥/١٣٩٥ ـ ٧١/٤١٧٩٥به شماره  مورد ضوابط حمل و نقل مسافر

كه خالف . اند  بوده و فرا قانوني عمل كردهاختيارشاناند كه بيش از حد  مواردي را گنجانده
 :توان به موارد ذيل اشاره نمود اشد از جمله ميب شرع و قانون مي

 آنجا كه عنوان نموده شركت موظف به فعاليت در خط سير شركت مادر ١٠ الفـ  در ماده  
 .باشد  با قرارداد با ساير شهرستانها ميمنطبقو محدود كننده فعاليت مشروع و  باشد خالف قانون مي

دي عنوان شركت فقط از نماينده با حذف تعم١٠ ماده ١ ـ باز هم در تبصره ب 
صرفاً با  شركت نام برده و عنوان نموده كه نماينده شركت مكلف است تكليف غيرمشروع

اين تبصره به معناي از بين بردن ....نام و عنوان شركت اصلي به  فعاليت  بپردازد و
 .باشد كه خالف شرع و قانون مي. باشد هاي حمل و نقل مي و تشكيل تراستها  شركت
 بر خالف قوانين موضوعه و به عنوان يك بدعت ١٠ماده  ٥ ـ در تبصره ج  

 الزامات را عطف به ماسبق نموده و اعالم كرده كه كليه احكام و دستورالعمل و بخشنامه
ي كه پيش از اين با اخذ موافقت از شركت يهاي آن در مورد شركتها اين ماده و تبصره

كه اين  در حالي. اند نيز صادق است  دادهتغييرها  كتاصلي نام خود را در اداره ثبت شر
 به عطف. توان قوانين و قواعد حال را به گذشته عطف نمود تبصره غيرقانوني است و نمي

مطالب ذکر با توجه به .  حقوقي استاتماسبق نبودن قوانين از اصول اوليه كليه مكاتب

عدم   وتي را از جهت رعاير مقامات اداماتي تصميمتعدددر آراء شده از آن ديوان 
 استدالل نيا داده است و  قراريي اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضاتيرعا

 . قرارگرفته استياقدامات ادار  وماتي تصمي ابطال برخيمبنا
 عنايت به موارد فوق لغو مصوبات مغاير با قانون و بدواً صدور دستور موقت مبني با

 به موضوع و صدور حكم از محضر رسيدگي مذكور تا زمانبر جلوگيري از اجراي مصوبات 
   ".مبارك مورد استدعاست

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي 
 ثبت ٢٠/٣/١٣٩٩ مورخ ٧ـ ١٧١٤ـ ٩٧اي که به شماره  ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

  :ي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است کههاي تخصص دفتر هيأت عمومي و هيأت
 شرکت مسافربري ١١٠درخصوص دادخواست اين انجمن به نمايندگي از طرف حداقل " 

ها بايد  تحت پوشش انجمن صنفي استان آذربايجان غربي نظر به اينکه قوانين و دستورالعمل
قانوني نسبت به دادخواست خود منطبق با شرع باشد تا مشروعيت پيدا کند لذا اين انجمن از بعد 

جنبه مغايرت با شرع مقدس اسالم را  انصراف داده و تقاضاي رسيدگي به دادخواست تقديمي از
هاي مسافربري تحت پوشش دفاع کنيم مضافاً به اينکه اين  دارد تا بتوانيم از حق قانوني شرکت

  " .باشد هاي مسافربري سطح کشور نيز مي  درصد شرکت٩٩حل مشکل شامل 
  :هاي مورد شکايت به قرار زير است متن مقرره

  هاي سراسر کشور ادارات کل حمل و نقل و پايانه" 
  هاي حمل و نقل بين شهري مسافر برداري از شرکت  و بهره تأسيسضوابط: موضوع

  سالم عليکم
 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ٧ ماده ١٣به استناد اختيارات حاصله از بند 

 قانون رسيدگي به ٣١ ماده ١نامه اجرايي تبصره   آيين٣ و ماده ١٣٩٥ترابري مصوب سال 
برداري   و بهره تأسيس، به پيوست ضوابط عمومي٢٦/٦/١٣٩١تخلفات رانندگي مصوب 

گردد و با ابالغ آن کليه  هاي حمل و نقل مسافر برون شهري داخلي جهت اجرا ابالغ مي شرکت
 و همچنين بخشنامه ٥/٤/١٣٩٠ ـ ٧١/٤٢٨٨٥له بخشنامه شماره هاي قبلي از جم بخشنامه
   ـ معاون وزير و رئيس سازمان.گردد  ملغي اعالم مي١٥/٧/١٣٩٤ـ ٧١/٨١٠١٠شماره 

   :١ ماده ٧بند 
 با که است روستايي/ شهري بين مسافر نقل و حمل مؤسسه/ شرکت :ـ نمايندگي٧

 شرکت نماينده عنوان به صرفاً آن يتابلو نصب و اصلي شرکت با نمايندگي قرارداد عقد
  .نمايد  ميفعاليت خود  تأسيسمحل در اصلي

  :٧ ماده ٢تبصره 
باشد و   شعبه نمي تأسيس شعبه نيازمند به ثبت در حوزه تأسيس):٢(تبصره 

بايد قبالً در روزنامه رسمي و يکي از جرايد  خالصه شرکت نامه و منضمات آن مي
  .نتشر شده باشدکثيراالنتشار محل وقوع شعبه م

  :١٧ماده 
شرکت نماينده بايستي صورت وضعيت مورد نياز را از اداره کل استان محل استقرار خود 

بايد به مهر مقيد  هاي صادره توسط نماينده نيز مي نمايد و صورت وضعيت و به نام خود دريافت
بايد به نام  ميبه نمايندگي شرکت اصلي صـادر گردد و بليت و بغل نويسي وسايل نقليه نيز 

 و مسئول نمايندگي در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حمل و نقلي،. شرکت اصلي باشند
 شرکت چنانچه معتبر، نمايندگي قرارداد نداشتن صورت در است بدهي. بود خواهد پاسخگو

 اب کامل انطباق به منوط آن فعاليت ادامه باشد، استان کل اداره از فعاليت پروانه اخذ سابقه فاقد
وان نماينده عن به شرکت فعاليت مدت اين صورت، غيردر بود خواهد ضوابط مجموعه اين

 ضوابط نخواهد بود ٢٣شرکت يا موسسه اصلي، مشمول توقف ارادي فعاليت موضوع ماده 
هاي شرکت اصلي يا ساير  تواند با شرکت اصلي يا شعب يا نمايندگي نماينده فقط مي

  .ه شبکه سير شرکت اصلي مبادله سرويس نمايدهاي طرف قرارداد متعلق ب شرکت
تأسيس شعبه  تواند بر اساس تفويض اختيار شرکت اصلي، نسبت به شرکت نماينده مي: تبصره

هاي طرف  يا اعطاي نمايندگي به ساير شرکت) از نظر کيفي(تر  در شهرهاي هم درجه و پائين
  . اصلي و نصب تابلو آن اقدام نمايدقرارداد در محدوده استان محل استقرار خود و با نام شرکت

  :٢٠ماده 
 بودن دارا به منوط آن کار به شروع و نمايندگي/شعبه/ارائه صورت وضعيت به شرکت

 يا شعبه داراي که مقاصدي براي صرفاً تواند  ميشرکت .باشد مي معتبر فعاليت پروانه
   " .نمايد اقدام سرويس برقراري به نسبت است قرارداد طرف همنام شرکت يا نمايندگي

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب 
  : توضيح داده است که١٢/٣/١٣٩٩ ـ ٥/٧١/٢٦١٤٨اليحه شماره 

هاي حمل و نقل مسافربري استان قم به  در خصوص شکواييه تعدادي از شرکت" 
، ٩٦/١٩٧، ٩٦/١٤٨، ٩٦/١٤٧ ،٩٦/١٤٦، ٩٦/١٤٥، ٩٦/١٤٤، ٩٦/١٤٣هاي  کالسه پرونده

 ٢٠ و ١٧ و مواد ٧ ماده ٢ و ١بندهاي   به خواسته ابطال٩٦/٢٠٠ و ٩٦/١٩٩، ٩٦/١٩٨
هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي و ابطال  برداري از شرکت  و بهره تأسيسضوابط
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نامه اجرايي   آيين٩ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ١٠ ماده ٥ و ١هاي  تبصره
 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، به موجب دادنامه قطعي رد ٣١ ماده ١تبصره 

 صادر و به اين سازمان ابالغ شده است، ليکن ٩/٨/١٣٩٦درخواست شکات به تاريخ 
 سخنگوي شوراي نگهبان قانون ١٠/٣/١٣٩٩حسب گزارش خبري منتشر شده، مورخ 

هاي حمل و نقل  رداري شرکتب  و بهره تأسيس ضوابط٢٠ و ١٧هايي از ماده  اساسي بخش
 آن مرجع خالف ٣٠/٢/١٣٩٨ـ ٩٧٠١٧٤١عمومي مسافر داخلي عطف به نامه شماره 

الذکر دادخواست  حال با عنايت به اينکه به موجب دادنامه فوق. شرع شناخته شده است
شکات رد گرديده و پس از آن دادخواست جديدي با موضوع معنون به اين سازمان واصل 

هاي  واهشمند است در خصوص ارتباط گزارش خبري ياد شده با پروندهنشده است، خ
  " .االشاره و وضعيت ضوابط موصوف ابالغي اين سازمان را مطلع فرمايند فوق

در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، 
 اعالم ٢١/٢/١٣٩٩ـ ١٦٨١٣/١٠٢/٩٩قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

  :کرده است که
برداري   از ضوابط تأسيس و بهره١٧، ٢٠ و مواد ٧ ماده ٢ و بند ١ ماده ٧موضوع بند " 
هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي در خصوص شرايط و ضوابط تأسيس شرکت حمل و  شرکت

در خصوص احکام و  ضوابط حمل و نقل مسافر ١٠ ماده ١ و ٥هاي  نقل مسافر و شعب آن و تبصره
 فقهاي معظم شوراي ٧/٢/١٣٩٩هاي حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ  الزامات نماينده شرکت

ـ اطالق مسئول تلقي : گردد نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح ذيل اعالم نظر مي
ومي مسافر هاي حمل و نقل عم برداري شرکت ضوابط تأسيس و بهره «١٧کردن نمايندگي در ماده 

تر بر اساس  در صورتي که تخلف، انتسابي به نمايندگي نداشته باشد و يا نمايندگي پيش» داخلي
همچنين محدود کردن . قرارداد، مسئوليت اين امور را قبول نکرده باشد، خالف شرع شناخته شد

ذکور در آن  ضوابط مورد شکايت، به برقراري سرويس صرفاً براي مقاصد م٢٠ها در ذيل ماده  شرکت
اند و در فرضي  ها از قبل مجوز ارائه خدمات براي آن مقاصد داشته شرکت ماده، نسبت به مواردي که

  " .که نيازي به وجود نمايندگي در مقصد نيست، خالف شرع شناخته شد
 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٤در اجراي ماده 

موجب دادنامه شماره  شود و هيأت مذکور به خصصي صنايع و بازرگاني ارجاع ميپرونده به هيأت ت
نامه   آيين٩موضوع ماده ( ضوابط حمل و نقل مسافر ١٠ ماده ٥ و ١ تبصره ٢٦/٣/١٣٩٩ـ  ١٣٦

را خالف شرع نشناخته است و )  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي٣١ ماده ١اجرايي تبصره 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از .  ادعاي مغايرت با شرع صادر کردرأي به رد شکايت از بعد

  .سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
  ضوابط عمومي٢٠ و ١٧ و مواد ٧ ماده ٢ و تبصره ١ ماده ٧رسيدگي به ابطال بند 

ن شهري موضوع مصوبه شماره هاي حمل و نقل بي برداري از شرکت  و بهرهتأسيس
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ( وزارت راه و شهرسازي ٢٠/٤/١٣٩٥ ـ ٧١/٣٦٥٣٥
  .در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت) اي

 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
عب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان ش

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

ـ ١٦٨١٣/١٠٢/٩٩نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره : الف
 از ١٧، ٢٠د  و موا٧ ماده ٢ و بند ١ ماده ٧موضوع بند «: که است کرده اعالم ٢١/٢/١٣٩٩

هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي در خصوص  برداري شرکت ضوابط تأسيس و بهره
 ١٠ ماده ١ و ٥هاي  و شعب آن و تبصره شرايط و ضوابط تأسيس شرکت حمل و نقل مسافر

هاي حمل و نقل مسافر،  ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماينده شرکت
 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به ٧/٢/١٣٩٩در جلسه مورخ 

 ضوابط ١٧ ماده در نمايندگي کردن تلقّي مسئول اطالق« :گردد شرح ذيل اعالم نظر مي
 تخلّف، که صورتي در داخلي مسافر عمومـي نقل و هاي حمـل شرکت برداري بهره وتأسيس 
تر براساس قرارداد، مسئوليت اين امور را  ايندگي پيششته باشد و يا نمندا نمايندگي به انتسابي

 ٢٠ها در ذيل ماده  همچنين محدود کردن شرکت. قبول نکرده باشد، خالف شرع شناخته شد
برقراري سرويس صرفاً براي مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به  ضوابط مورد شکايت، به

اند و در فرضي که نيازي  مقاصد داشتهاز قبل مجوز ارائه خدمات براي آن ها  مواردي که شرکت
، لذا در اجراي حکم مقرر در »به وجود نمايندگي در مقصد نيست، خالف شرع شناخته شد

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢ تبصره
از مقررات مورد  ١٧ و ٢٠ قانون پيش گفته اطالق مواد ١٣ و ٨٨مواد   و مستند به١٣٩٢

  .شود  ابطال ميتاريخ تصويباعتراض در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از 
ا عنايت به اينکه علي: ب  ضوابط تأسيس و ٧ ماده ٢و بند ١ ماده ٧رغم تصريح به بند  ـب

ـ ١٦٨١٣/١٠٢/٩٩هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي در صدر نامه  برداري شرکت بهره
 اين مقرره حکمي در خصوص ٢٠ و ١٧وراي نگهبان برخالف مواد  قائم مقام ش٢١/٢/١٣٩٩

ز خالف شرع دانسته شدن اين دو بند از سوي فقهاي شوراي نگهبان اعالم نشده و شاکي ني
 از جنبه خالف قانون بودن بندهاي فوق، شکايت ١٢/٣/١٣٩٩ـ ٩٩٠٥١موجب نامه شماره  به

 ضوابط تأسيس و ٧ ماده ٢ و بند ١ ماده ٧ خود را مسترد داشته، لذا موجبي براي ابطال بند
  .هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي وجود ندارد برداري شرکت بهره

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٧/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠١٨٧١رهشما
  عاليبسمه ت

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
مصوبه شماره ١٤ابطال ماده «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٩٦

»  عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وزراي عضو شوراي١٦/٣/١٣٧٣ك ـ ٢٢ت/٣٣٤٣٢
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٧٠١٨٧١: رونده پ     شماره٦٩٦ :ماره دادنامهش    ٢١/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
  داري هيأت عمومي ديوان عدالت ا:مرجع رسيدگي

   شرکت بازرگاني پارساتل قشم:يشاك
ک ـ ٢٢ت/٣٣٤٣٢مصوبه شماره ١٤ابطال ماده : موضوع شکايت و خواسته

   وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي١٦/٣/١٣٧٣
ک ٢٢ت/٣٣٤٣٢ مصوبه شماره ١٤شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده : گردش کار

مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را خواستار شده و در  وزراي عضو شوراي عالي ١٦/٣/١٣٧٣ ـ
  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

 سهم يک ١٥٤٩٩٤٠٠٠رساند آقاي عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده  به استحضار مي" 
 واحد ثبت ١٦٧٤هزار ريالي شرکت بازرگاني پارساتل قشم سهامي خاص به شماره ثبت 

العاده مورخ   قشم در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقشرکتهاي سازمان منطقه آزاد
 شرکت نموده و صورتجلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتي مربوطه تقديم ليکن به ١٠/٤/١٣٩٧

نام شرکت توسط ايادي قبلي به آقاي عبدالرحمن معاشر واحد ثبتي  جهت نقل و انتقال سهام بي
العاده  نمايد که جلسه مجمع عمومي فوق  ميمربوطه از ثبت آن خودداري نموده و درخواست

جهت تصويب نقل و انتقال سهام مزبور ابتدا تشکيل و نقل و انتقال را تصويب و سپس به تأييد 
نامه موضوع دعوي  سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اينکه اين اقدام مستند به آيين

حه اصالح قسمتي از قانون تجارت و ماده  الي٣٩ و ٢٤مصوب هيأت وزيران است و مغاير مواد 
باشد که اشعار   قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران مي٢٢
نام سند در وجه حامل تلقي شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل  دارد سهام بي مي
نام عمالً ميسر نيست و با  ام بيآيد و تشکيل مجمع عمومي براي تصويب نقل و انتقال سه مي

 قانون اساسي هم تنظيم شده است لذا ابطال ٨١نامه مزبور برخالف اصل  عنايت به اينکه آيين
نامه فوق االشعار جهت نقل و انتقال   آيين١٤آن و دستور موقت مبني بر توقف اجراي ماده 

  " .  از محضر عالي مورد استدعاستهاي سهامي خاص نام شرکت سهام بي
  :متن مصوبه مورد شکايت به قرار زير است

  گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مقررات سرمايه" 
  ١٦/٣/١٣٧٣ک ـ ٢٢ت/٣٣٤٣٢ نامه شماره تصويب

  :رود هاي مشروح مربوطه به کار مي هاي زير به جاي عبارت نامه واژه ـ در اين تصويب١ماده
  . صنعتيـ استثناي مناطق آزاد تجاري کشور جمهوري اسالمي ايران به:  سرزمين اصلي

  .سازمان هر يک از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران: سازمان
  .هر يک از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران: منطقه

 به کارگيري سرمايه در اشکال مختلف در هر يک از فعاليتها اقتصادي: گذاري  سرمايه
  .يد کاال و يا خدمتمنظور تول به

) ريالي به استثناي وجوه (اين مقررات ) ٣(ها موضوع ماده  کليه سرمايه: سرمايه خارجي
 .گذار خارجي به مناطق وارد شود که توسط سرمايه

) به استثناي وجوه ريالي (اين مقررات ) ٣(هاي موضوع ماده  سرمايه: سرمايه ارزي
  .شود ن اصلي به مناطق وارد ميتوسط اتباع ايراني از خارج از سرزمي که

هاي واقع شده در يک  مازاد درآمد تحقق يافته يک بنگاه بر هزينه: سود ويژه 
هايي که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشي و طبق اصول  مالي که از فعاليت دوره

  .شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري شود پذيرفته
هاي  و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمانـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ٢ماده

آن يا  هاي تابع  شرکتتوانند مستقالً و يا با مشارکت سازمان و المللي طبق اين مقررات مي بين
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آنان  گذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده با مشارکت يکديگر در مناطق آزاد سرمايه
  .شود مشمول اين مقررات مي

  :اين مقررات عبارت است ازـ سرمايه از لحاظ ٣ماده
  ) هر منطقه (الف ـ وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق 

  .، تجهيزات، لوازم و ابزارکارآالت ماشين ـب 
  .هاي تجاري ج ـ حقوق مالکيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني عاليم و نام
  .گذاري هد ـ وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرماي

اصلي  هـ ـ تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه
  .شود انداخته اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري که مشمول اين مقررات باشد به کار

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص مناطق 
  .پذير است ز سرمايه خارجي امکانعنوان بخشي ا به

  :ها تحت شرايط زير پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود ـ سرمايه٤  ماده
  .الف ـ در فعاليتهاي مجاز در هر منطقه به کاربرده شود

ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمايه   . را طي کند٧ و ٦گذاري و ثبت سرمايه موضوع مواد  ب 
  .گذار توسط سازمان نباشد تياز حقوق انحصاري به سرمايهج ـ مستلزم اعطاي ام

هاي اقتصادي منطقه به هر  توانند در فعاليت گذاران خارجي مي  ـ سرمايه٥  ماده
  .مشارکت نمايند نسبتي

خواهند سرمايه خود را  اين مقررات که مي) ٢(گذاران موضوع ماده   ـ سرمايه٦  ماده
اي که   بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامههر يک از مناطق آزاد وارد کنند به

هاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان  دبيرخانه و سازمان توسط
منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد  هاي واصله در هر  درخواست. منطقه تسليم نمايند هر

  .شود ان همان منطقه صادر ميگذاري توسط سازم گيرد و مجوز سرمايه بررسي قرار مي
موضوع (گذاران خارجي که متقاضي تضمين و حمايت  هاي سرمايه درخواستـ ١ تبصره

) صنعتي جمهوري اسالمي ايران ـ  قانون اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري٢١ماده 
، )رئيس کميته (اي مرکب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد باشند، توسط کميته مي

و سازمان ) وزارت امور اقتصادي و دارايي(هاي اقتصادي و فني  گذاري و کمک سازمان سرمايه
ريزي کشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد کميته مذکور و تصويب  مديريت و برنامه

  .شود گذاري براي آنها صادر مي اکثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه
گذاري  ـ هر گونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه٢ تبصره

  .گيرد اطالع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت مي با
برداري  بهره گذاري منوط به صدور مجوز برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه ـ بهره٣تبصره

  .باشد توسط سازمان مي
تعيين  گذاري گذاري موظف است ظرف مدتي که در مجوز سرمايه دارنده مجوز سرمايهـ ٧ماده

 به گذاري سرمايه  شود درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز مي
  .منطقه وارد نمايد

  :گيرد  ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مي٨  ماده
اين مقررات به حساب واحد ) ٣(ماده ) الف (ي موضوع بند ها ـ سرمايه١ 

گردد با احتساب  واريز مي) يا مؤسسات اعتباري مجاز (گذاري نزد بانکها  سرمايه مورد
يا مؤسسه اعتباري  (ريالي يا ارزي حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهي بانک  معادل
  .شود ان هر منطقه ثبت ميگذار در دفاتر سازم به عنوان سرمايه سرمايه(مجاز 

اين مقررات در حدود مندرج در ) ٣(ماده ) د (و ) ب(هاي موضوع بندهاي  ـ سرمايه٢ 
هاي مربوط  گذاري بر اساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حساب مجوز سرمايه

پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به يکي از ارزهاي قابل تبديل، در 
ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه،  تاريخ

  .شود گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايه از
سازمان  اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط) ٣(ماده ) ج(هاي موضوع بند  ـ سرمايه٣ 

بندي اختصاص  زمان چگونگي . باشد به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان ميهر منطقه قابل ثبت 
  .گيرد  ميارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت

 اين مقررات پس از تأييد موسسه حسابرسي) ٣(ماده ) هـ(هاي موضوع بند  ـ سرمايه٤
در دفاتر  گذار،  نوان سرمايه سرمايهوثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به ع مورد

  .شود هر منطقه ثبت مي سازمان
گذاري در همان واحد، پس از  الف ـ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايه

  .موافقت سازمان هر منطقه کسب
ـ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، با اطالع سازمان هر   .منطقه ب 

گذاري در فعاليت ديگري غيراز فعاليتي که براي آن مجوز صادر  ف سرمايهج ـ با هد
  .اين مقررات) ٦(است، پس از طي مراحل موضوع ماده  شده

 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه غيرنقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، ٥
نطبق نباشد و م و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا  معيوب

بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأييد سازمان  يا
  .شود نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمي قرار

اين مقررات ) ٣(ماده ) د (و ) ب(اي موضوع بندهاي   ـ چنانچه کاالهاي سرمايه٦
با  سرزمين اصلي به کار انداخته شده استگذاران خارجي بوده و قبالً در  متعلق به سرمايه که

کاالها از موارد  ربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين اخذ مجوز از مراجع ذي
 .نامه خواهد بود تصويب شود و تابع ضوابط اين نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب مي

در . نمايد کند، بيمه نطقه وارد مياي را که به م تواند سرمايه گذار مي ـ سرمايه٩  ماده
بيمه نامه جانشين  صورتي که به دليل وقوع حادثه، موسسه بيمه مزبور طبق مقررات

بيمه گذار به رسميت  گذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به سرمايه
  .شود شود اما انتقال سرمايه محسوب نمي شناخته مي
 اين مقررات به مناطق ٦ن خارجي که طبق ماده گذارا سرمايه سرمايه ـ١٠  ماده

  .باشند شود مورد حمايت اين مقررات بوده و از مزايا و تسهيالت آن برخودار مي وارد مي
 اين ٦ ماده ١گذاران خارجي که پذيرش آنها مطابق تبصره  سرمايه سرمايه  ـ تبصره

يده باشد، چنانچه در مقررات به تصويب اکثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطـق آزاد رس
گذاران ياد شده  مـواردي به وسيله قانون به نفـع عمومي ملي شـود يا اينکه از سرمايه

. باشد سلب مالکيت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوري اسالمي ايران مي
گذاري بالفاصـله قبل از ملي شدن يا  پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه

گذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي  الکيت خواهـد بود و سرمايهسلب م
  .شدن يا سلب مالکيت تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد

گذاري، در منطقه ايجاد  ـ کليه واحدهايي که به موجب مجوز سرمايه١١  ماده
مالي خود را به سازمان ارسال هاي  مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت شوند مي

  .هاي مالي بايد به تأييد موسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد صورت نمايند،
هاي  ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت١٢ماده   

هاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از  هاي خارجي و سرمايه سرمايه اقتصادي
سازمان هر منطقه به . ها از مناطق مجاز است واگذاري اين گونه سرمايه روش، ياف

مورد درخواست براي  گذاران و پس از احراز اين که مبالغ درخواست اين گونه سرمايه
گذاران در موضوع مجوز  سرمايه خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمايه ثبت شده

در تبصره زير، تأييديه الزم را  مينان از موارد مندرجباشد و حصول اط گذاري مي سرمايه
  .نمايد ظرف يک هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مي

ـ  سازمان هر منطقه بايد در بررسي هاي خود، مالحظات مربوط به   تبصره
قانون چگونگي اداره مناطق ) ١٣(هاي مالياتي موضوع ماده  گذار از معافيت سرمايه برخورداري

  .دهد جاري صنعتي، و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست بايد خروج را مورد توجه قرارت آزاد
هاي متعلقه، قراردادهاي  هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينه ـ پرداخت١٣  ماده

قراردادهاي  هاي فني و مهندسي، عالئم تجاري، مديريت و  اختراع، دانش فني، کمک حق
هاي  گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورت سرمايههاي  در چارچوب طرح مشابه

  .باشد سازمان مجاز مي مالي با اطالع
منطقه  الشرکه خود را با موافقت سازمان توانند سهام يا سهم گذاران مي ـ سرمايه١٤ماده
جانشين   نظر در اين صورت انتقال گيرنده از هر. گذاران ديگر واگذار نمايند به سرمايه

  .شود ر اول ميگذا سرمايه
گذاري  ـ انتقال سرمايه از يک منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايه١٥  ماده

  .باشد مناطق مبدأ و مقصد مي در
گذار خارجي و طرف ايراني بر اساس قراردادها  ـ موارد اختالف بين سرمايه١٦  ماده

  . هاي کتبي حل خواهد شد توافق و
هاي خارجي باشد،  ارجي متعلق به دولت يا دولتـ در صورتي که سرمايه خ١٧  ماده

ها خصوصي تلقي خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از  اين گونه سرمايه
  .باشد مصونيت دولتي و ديپلماتيک برخوردار نمي

  . "  به تأييد مقام رياست جموري رسيده است٨/٣/١٣٧٣نامه در تاريخ  اين تصويب
ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا رغم ارسال و    علي

  .زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است
 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

   هيأت عموميرأي
 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي جمهوري اسالمي ايران ٢٠مطابق ماده 

هاي اقتصادي در هر منطقه  ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت «١٣٧٢مصوب سال 
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گذاري در مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي جمهوري  مقررات سرمايهدر اين راستا » .باشد آزاد مي
 به تصويب وزراي عضو ١٦/٣/١٣٧٣کـ  ٢٢ت/٣٣٤٣٢نامه شماره  اسالمي ايران موضوع تصويب

ق ماده   آن واگذاري سهام يا ١٤شوراي عالي مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي رسيده است و مطاـب
 ١همچنين مطابق ماده .  منطقه منوط شده استگذاران به موافقت سازمان الشرکه سرمايه سهم

ون مذکور، مناطق آزاد تجاري و صنعتي به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي و بر اساس ... قاـن
 اليحه قانوني اصالح ٢٤از سوي ديگر مطابق ماده . موازين قانوني و اين قانون اداره خواهد شد

سهم قسمتي است از سرمايه شرکت «: ه است مقرر شد١٣٤٧قسمتي از قانون تجارت مصوب 
ورقه . باشد که مشخص ميزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامي مي

اي است که نماينده تعداد سهامي است که صاحب آن در شرکت سهامي  سهم، سند قابل معامله
 ٣٩و مطابق ماده » دنام باش سهم ممکن است بانام و يا بي« اين ماده ١ مطابق تبصره ».دارد

حکم : نظر به اينکه اوالً» .آيد نام به قبض و اقباض به عمل مي نقل و انتقال سهام بي«همين قانون 
هاي اقتصادي مستلزم تسهيل  مقنن مبني بر آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت

م بارزترين شکل در گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در اين مناطق بوده و خريد سها سرمايه
گذاري با غرض مقنن از تسهيل امر  گذاري است و ايجاد هرگونه مانع در سرمايه اقدام به سرمايه

ـاد شده به صراحت برآن تصريح و تأکيد ٢٠ و ١گذاري در اين مناطق که در مواد  سرمايه  قانون ي
ـايرت دارد گي اداره مناطق آ: ثانياً. شده مغ ـانون چگوـن صنعتي جمهوري  زاد تجارياينکـه در ق

 به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال ١٣٧٢اسالمي ايران مصوب سال 
هاي تجاري قاعده جديدي وضع نشده و با توجه به اينکه  نام يا با نام در شرکت سهام اعم از بي

 حاکم ١٣٧٤ طور مشخص اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال قوانين و به
بر روابط تجاري در تمام قلمرو جغرافيايي اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد 

اي که متضمن تحديد قلمرو اجرايي آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب  تجاريـ  صنعتي قاعده
گذاران در ماده  هالشرکه سرماي ياد شده قيد موافقت سازمان منطقه براي واگذاري سهام يا سهم

ـ ٢٠ و ١نامه مورد اعتراض مخالف مواد   تصويب١٤  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 
هاي آن از اليحه قانون اصالح قسمتي از قانون   و تبصره٢٤ و ٣٩ و مواد ١٣٧٢صنعتي مصوب 

  قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند  و مستند به ١٣٤٧تجارت مصوب سال 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ٢٣/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٤٢١٦رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
آزمون استخدامي متمركز «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٦٩٧

 برگزار شده شرط شركت در آزمون ٣/٦/١٣٩٦دستگاههاي اجرايي كشور كه در تاريخ 
صيلي بوده و نه تاريخ صدور گواهي فراغت از تحصيل، بنابراين رأي به رد التح تاريخ فارغ

جهت درج در » .شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٤٢١٦: رونده پ     شماره٦٩٧ :ماره دادنامهش     ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي مصطفي قاسمي ده چشمه:کننده تعارض اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

نماي چهارمين  بر اساس شرايط اختصاصي مندرج در دفترچه راه:گردش کار
 برگزار شده ٣/٦/١٣٩٦هاي اجرايي کشور که در تاريخ  آزمون استخدامي متمرکز دستگاه

است صرفاً دارندگان مدرک تحصيلي کارداني دامپزشکي مجاز به انتخاب شغل کارداني 
تر و باالتر مجاز به انتخاب شغل مذکور  دامپزشکي بوده و دارندگان مدارک تحصيلي پايين

کنندگان در آزمون عالوه بر داشتن مدرک  برخي از شرکت. اند آزمون نبودهو شرکت در 
التحصيل دوره کارشناسي ناپيوسته بوده وليکن مدرک آنها در زمان آزمون  کارداني، فارغ

التحصيالن  در خصوص امکان و يا عدم امکان شرکت اين قبيل از فارغ. صادر نشده است
  .اند رح زير آراء متعارض صادر کردهدر آزمون استخدامي، شعب ديوان به ش

  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
  با٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٣٢٧٥ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٩ شعبه :الف

موضوع دادخواست آقاي عبداله نصيري دشتکي به طرفيت سازمان دامپزشکي کشور، 
کشور، معاونت سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست ريزي  مديريت و برنامه

با توجه به ) قبولي اوليه(جمهوري و به خواسته اعتراض به نتيجه آزمون و الزام پذيرش 

کسب رتبه نخست آزمون در حوزه انتخابي استخدامي به موجب دادنامه شماره 
   : به شرح زير رأي صادر کرده است٨/١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٠١٤٩

با بررسي اوراق و محتويات پرونده در خصوص شکايت شاکي به شرح دادخواست 
تقديمي و با توجه به جوابيه طرف شکايت و نظر به اينکه برابر مستندات ارائه شده از 
ناحيه شاکي و طرف شکايت و نظر به اينکه آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و 

تخدام شاکي ايجاد ننموده است چرا که پذيرش اعالم نتيجه اوليه حق مکتسبه جهت اس
نهايي منوط به کسب کليه امتيازات و اخذ نظر مثبت از مراجع قانوني مورد استعالم بوده 

رو با توجه به مدارک ارائه شده شاکي فاقد امتيازات الزم جهت استخدام بوده و  از اين
ي در حالي که مجاز به شرکت شاکي با مدرک باالتر از کارداني و مغاير با آگهي استخدام

ماهيتاً انتظار از نظام اداري و قضايي بايد امتيازي . در اين آزمون نبوده شرکت نموده است
تواند مبناي انتظار مشروع قرار گيرد و در مانحن  موجه و مشروع باشد و هر انتظاري نمي

 ١٠تفاد از ماده مس. باشد فيه تخلف و تخطي از مقررات از ناحيه طرفين شکايت محرز نمي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت وي صادر و اعالم 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٦٥رأي صادره وفق ماده . گردد مي
  .ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري ٢٣ديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه در اثر تج
 با استدالل زير رأي ٤/١٠/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠٣٣٠٤موجب دادنامه شماره  به

  :کند مذکور را نقض مي
نظر به اينکه نامبرده مدرک کارداني دامپزشکي را به استناد بند يک شرايط اختصاصي 

 در رشته علوم آزمايشگاهي مقطع ١٣٨٧هر چند در سال سازمان دامپزشکي ارائه داده و 
نامه موقت يا دانشنامه براي وي صادر نشده  کارشناسي ناپيوسته پذيرفته شده و تاکنون گواهي

است و تجديدنظرخواهان هم مدرکي که داللت نمايد نامبرده دوره کارشناسي را به اتمام 
ر شده است ارائه نداده بنابراين به استناد رسانده و مدرک موقت و يا دانشنامه براي وي صاد

عنه را نقض و حکم   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي معترض٧١ماده 
به ورود شکايت در حد پذيرش قبولي اوليه آن و ادامه روند مراحل بعدي اعم از مصاحبه و 

  .کور قطعي استرأي مذ. گردد گزينش و ديگر مراحل مندرج در آگهي صادر مي
 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٢٦ شعبه :  ب

 با موضوع دادخواست آقاي مصطفي قاسمي ده چشمه به طرفيت ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٢١٦٩
ـ معاونت منابع انساني رياست جمهوري ٣ـ سازمان سنجش ٢ـ سازمان دامپزشکي کشور ١
و بختياري و به خواسته اعتراض به نتيجه آزمون ـ اداره کل دامپزشکي استان چهارمحال ٤

 و تصميم سازمان سنجش و الزام به ٣/٦/١٣٩٦استخدامي سازمان دامپزشکي کشور مورخ 
استخدام با توجه به قبولي به عنوان نفر اول در آزمون به موجب دادنامه شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٠/٤/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٥٢٧
اينکه  ات پرونده نظر بهص شکايت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتويدر خصو

باشد در صورتي که طبق نامه شماره  شاکي ادعا نموده که داراي مدرک تحصيلي کارداني مي
 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد مشاراليه مدرک تحصيلي ٦/٦/١٣٩٢ـ ٧٠٦٤

 ١٣٨٩ ـ ١٣٩٠ايشگاهي دامپزشکي خود را در تاريخ کارشناسي ناپيوسته در رشته علوم آزم
به اتمام رسانده است و با توجه به اينکه طبق شرايط اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي 

 صرفاً دارندگان مدرک تحصيلي کارداني ١٣٩٦نام چهارمين آزمون استخدامي در سال  ثبت
ارندگان مدرک تحصيلي دامپزشکي مجاز به انتخاب شغل کاردان دامپزشکي بوده و د

تر و باالتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده با توجه به اينکه  پايين
شاکي داراي مدرک تحصيلي باالتر بوده از ليست داوطلبان استخدامي شغل محل کارداني 

د عملکر دامپزشکي حذف گرديده عليهذا ايراد و اشکالي از جهت نقض قوانين و مقررات بر
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٥٨ و ١٠طرف شکايت وارد نيست به استناد مواد 

 روز از ٢٠رأي صادره ظرف مدت . شود عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و اعالم مي
  .باشد تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 شعبه ٢٣/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٣٠٣٧٥٠رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  . تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است٢٨

 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .ير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح ز
  

   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

براساس بند يک شرايط اختصاصي سازمان دامپزشکي کشور : ب ـ با توجه به اينکه اوالً
هاي اجرايي کشور در  مندرج در دفترچه راهنماي چهارمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه

باشند  رفاً دارندگان مدرک تحصيلي کارداني دامپزشکي مجاز ميص«:  مقرر شده١٣٩٦سال 
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تر و باالتر مجاز به  شغل کاردان دامپزشکي را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصيلي پايين
 بخش اول دفترچه ٢و برابر تذکر شماره » ...باشد انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمي

براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و کارت مالک عمل «راهنماي چهارمين آزمون 
مالک فراغت از تحصيل، تاريخ . باشد مي) ٣/٦/١٣٩٦(پايان خدمت زمان برگزاري آزمون 

 هيأت عمومي ديوان عدالت پيش از اين: ثانياً» باشد مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي
 ١٧/٥/١٣٩٦ـ  ٤٧٥ و شمـاره ١٧/٥/٩٦١٣ـ ٤٧٤اداري به شرح آراء وحدت رويه شماره 

تر از مقطع  نداشتن مدرک تحصيلي باالتر يا پايين آزمون استخدامي را به جهت رعـايت شرايط
از مراحل  بود در صورتي که در هر مرحله تحصيلي مورد تقاضا الزامي دانسته و مقرر کرده

 مراحل بعدي محروم مربوط به آزمون خالف اطالعات اعالم شده محرز شود، داوطلب از انجام
ها،  بر اساس استعالمات صورت گرفته در پرونده: ثالثاً. خواهد شد هرچند بعداً کشف گردد

اند ليکن بنا به داليل  التحصيل بوده هاي موضوع تعارض قبل از آزمون فارغ شاکيان پرونده
 يا مختلفي از جمله عدم اتمام دوره طرح يا عدم مراجعه جهت اخذ مدرک در خصوص صدور

اخذ گواهي آن اقدامي به عمل نيامده است و در آزمون مذکور شرط شرکت تاريخ 
التحصيلي بوده است و نه تاريخ صدور گواهي براي آن، بنابراين با توجه به لزوم رعايت  فارغ

ت رأي به رد شکاي شرايط آزمون در اين خصوص و به تبعيت از آراء وحدت رويه ياد شده،
 ١٢ ماده ٢استناد بند اين رأي به . ش کار صحيح و موافق مقررات استشرح مندرج در گرد به

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

  مدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مح
  

  ٢٣/٦/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٣٩٠٠رهشما
  بسمه تعالي

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

اره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شم
كاركنان قراردادي سازمان فرهنگ و «:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧١٦

نامه هيأت   تصويبالعاده اشتغال خارج از كشور موضوع ارتباطات اسالمي مشمول دريافت فوق
هاي ثابت دارد  يت مأمورالعاده اختصاص به مستخدمين دولت در وزيران نيستند اين فوق

جهت درج » . تجديدنظر كه به رد شكايت صادر شده صحيح است٢٩رأي شعبه بنابراين 
  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٣٩٠٠: رونده پ    شماره٧١٦ :ماره دادنامهش    ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يأت عمومي ديوان عدالت اداري ه:مرجع رسيدگي

   آقاي ابوالفضل ربيعي با وکالت آقاي محمدحسين رسالتي:کننده تعارض اعالم
   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع

 آقاي محمدحسين رسالتي به وکالت از آقاي ابوالفضل ربيعي به موجب :گردش کار
  :هاي اعالم کرده است ک اليحه

 قانون تشکيالت ٨٩ ـ ٩٠احتراماً ضمن تکميل و تقديم فرم تقاضاي بررسي ماده " 
و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و همچنين يک برگ وکالتنامه به وکالت از آقاي 
ابوالفضل ربيعي در خصوص اعالم تعارض در آراي متعدد صادر شده از شعب مختلف 

  :رساند مطالبي را به شرح ذيل به استحضار ميبدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري 
اشخاص حقيقي متعددي اقدام به طرح شکايت : الف ـ شرح مختصري از موضوع

عليه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي با خواسته الزام اين سازمان به پرداخت 
خدمين العاده مست نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس آيين التفاوت فوق مابه

اند که پس از رسيدگي در شعب  دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور نموده
متعدد بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري آراي متعارضي با استنباط متفاوت از قانون 

باشد صادر شده است که به شرح آتي جهات استدالل اين شعب  که داراي حکم واحد مي
   .گردد ود شکايت و رد شکايت بيان ميدر خصوص صدور حکم به ور

بر مبناي : کننده حکم به ورود شکايت ب ـ جهات استدالل و مستندات شعب صادر
هاي  نامه تهيه و تنظيم آيين« اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ١٥ ماده ٥بند 

 از استخدامي و مالي سازمان و اجراي آن پس از کسب موافقت مراجع قانوني ذيربط
 ٤و مطابق ماده » .اختيارات و وظايف رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي است

کارکنان محلي به کارکناني «نامه استخدامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  آيين
شود که به موجب قرارداد و با رعايت مقررات عمومي کشور در محل نمايندگي  اطالق مي

و » باشد کار گرفته شوند و حقوق آنها بر مبناي دالر و يا ارز محلي قابل پرداخت مي به
منظور از کارکنان سازمان کليه افرادي هستند که تحت «نامه مذکور   آيين٦براساس ماده 

عناوين مستخدم رسمي يا پيماني يا کارگر به صورت  دائم يا موقت و همچنين کارکنان 
و به » شوند ا قرارداد به خدمت سازمان پذيرفته شده يا ميمحلي که به موجب حکم ي

 هايي تحت عنوان العاده سازمان به مستخدمان خود فوق«نامه ياد شده   آيين٢٢موجب ماده 
هاي آب و هوا، محروميت از تسهيالت زندگي، محل خدمت، تضمين، کسر  العاده فوق

العاده کشيک مديريت،  ، فوقالعاده شيفت صندوق، سختي شرايط کار، نوبت کاري، فوق
نامه ذکر نشده و  هايي که در آيين العاده العاده اشتغال خارج از کشور و يا ساير فوق فوق

 همچنين کمک هزينه معالجه و کمک هزينه مسکن و کمک هزينه تحصيلي فرزندان
مل ان ثابت خارج از کشور و هزينه اياب و ذهاب و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمأمور

و از طرفي طبق ماده » .نمايد هاي مشمول قانون استخدام کشوري پرداخت مي در دستگاه
ان ثابت  مأمورالعاده خارج از کشور نامه ضوابط مربوط به همترازي داخلي فوق يک آيين

فهرست مشاغلي که کارکنان محلي اعزامي » اعزامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
  :باشد  دار شوند به شرح زير ميتوانند عهده از مرکز مي

ـ مسئول امور دفتري و بايگان، کتابدار، مسئول امور فرهنگي و امور عمومي و مشاغل ١
ـ مسئول خانه و فرهنگ، کارشناس فرهنگي، مورج فرهنگي، مدرس زبان فارسي، ٢خدمتي 

ئيس مرکز ـ وابستـه فرهنگي، ر٣مسئول اداري و مالي، مدير داخلي و کليه مشاغل کارشناسي 
 ـ رايزن ٥نماينده فرهنگي  ـ معاون رايزن فرهنگي، سرپرست رايـزني،٤تحقيقات زبان فارسي 

بندي کشورهاي جهان از نظر تعيين ميزان  گروه«نامه   همان آيين٢فرهنگي و بر مبناي ماده 
ـ ٥٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  العاده خارج از کشور طبق جدول شماره يک موضوع تصويب فوق

  .»باشد  هيأت وزيران و اصالحات بعدي آن مي٩/١٠/١٣٧١
کليه کارکنان سازمان که براي تصدي يکي از مشاغل «نامه فوق   آيين٥مطابق ماده 

العاده اشتغال آنان  شوند، ميزان فوق موضوع ماده يک به مأموريت خارج از کشور اعزام مي
 ٦بر اساس ماده» ت خواهد شدارقام جدول شماره دو تعيين و پرداخ)  درصد٩٠(حداکثر تا 

العاده اشتغال کليه کارکنان قرار که از سازمان براي تصدي مشاغل  ميزان فوق«نامه مزبور  آيين
 ١ر مشاغل موضوع ماده  درصد و براي تصدي ساي٢/٨شوند به ميزان   اعزام مي١ ماده ١بند 

 ١٠مطابق ماده . » درصد ارقام جدول شماره دو تعيين و پرداخت خواهد شد٩٠ميزان  به
تطبيق وضع همترازي مأموران ثابت توسط کميسيون همترازي داخلي «نامه  همين آيين

الملل، مديرکل امور اداري، مديرکل دفتر طرح و برنامه و  سازمان که مرکب از معاون بين
گواهي شماره . »باشد انجام خواهد شد مديرکل امور مالي يا نمايندگان تام االختيار آنها مي

 ١٠٠ صادره از مديرکل امور اداري نسبت به اخذ ويزا و منظور نمودن ٧/٧/١٣٨٨ـ ٨٣/٣٠٨٦٤
 و ١٤/٦/١٣٨٨کيلو کوپن بار و بليط ايشان و همراهان وي مطابق مصوبه شوراي اعزام مورخ 

 صادره از مديرکل پشتيباني تشريفات خطاب به رايزن ٢١/١/١٣٩٢ ـ ٨٢/٥١٢٨٦مجوز شماره 
ـ ٨٣/٧٣٢٠٧موضوع اعزام کارمندان مبني بر خريد بليط و نامه شماره فرهنگي کشورهاي 

 صادره از مديرکل امور اداري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در خصوص ٢٣/٧/١٣٩٢
 تا ٢٩/١١/١٣٨٨التفاوت حقوق ارزي نامبرده از تاريخ  تعيين حقوق ارزي ماهيانه و پرداخت مابه

 که به امضاي ٢١/٨/١٣٩٢ـ ٨/١٠٦٥١ز و مصوبه شماره  رو١٥ ماه و ٣٦ به مدت ٣٠/١/١٣٩٢
مديرکل امور مالي و مدير دفتر حقوقي سازمان رسيده است و صورتجلسه پرداخت معوقات 

ـ ٨/١٠٦٦٨ و نامه شماره ٢١/٨/١٣٩٦ ـ ٨/١٠٦٥٠همترازي کارکنان قراردادي به شماره   
و موافقت رئيس سازمان مذکور  صادره از قائم مقام رئيس و معاون اداري و مالي ٢٦/٨/١٣٩٢
کننده حکم به ورود شکايت  همگي از جمله داليل و مستندات شعب صادر هامش نامه فوق در

  .باشد  تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي٢٦از جمله شعبه 
 اوالً ـ سازمان: کننده حکم به رد شکايت ج ـ جهات استدالل و مستندات شعب صادر

باشد، لذا داراي شخصيت حقوقي جدا  داراي اساسنامه مستقل ميفرهنگ و ارتباطات اسالمي 
 ـ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  از وزارت امور خارجه دارد و کارکنان آن از شمول تصويب

 هيأت وزيران خارج است و به همين جهت مصوبه مذکور شامل حال شاکي ٩/١٠/١٣٧١
ج از کشور اعزام شده و تابع مفاد ثانياً ـ شاکي به صورت قرارداد کار معين به خار. شود نمي

العاده  باشد و در متن قراردادهاي فيمابين پرداخت فوق و مقررات مندرج در قرارداد مي
ـ ٧٣٣٢٠٠/٨٣ثالثاً ـ اصالحيه حکم همترازي به شماره . بيني نشده است همترازي پيش

اسبق يت شاکي بوده و عطف به م مأمور به تصويب رسيده و بعد از اتمام٢٣/٧/١٣٩٢
العاده  نامه ضوابط مربوط به همترازي داخلي فوق رابعاً ـ شاکي از شمول آيين. نشده است

ان  مأموران ثابت اعزامي سازمان خارج است زيرا به عنوان مأموراشتغال خارج از کشور
کننده حکم به  ثابت تلقي نشده است، موارد مذکور از جمله داليل و مستندات شعب صادر

  .باشد  تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي٢٩مله شعبه رد شکايت از ج
حال با عنايت به مراتب معنونه و استنباط متفاوت در حکم واحد : دـ  خالصه و استدعا

الذکر و مرتبط با موضوعات طرح شده و  هاي فوق نامه شعب ديوان عدالت اداري از قوانين و آيين
 همچنين طرف شکايت که در نهايت منجر هاي تقديمي و هاي دادخواست يکسان بودن خواسته

هاي متعارض در يک موضوع مشابه شده است، صدور رأي وحدت رويه مستند  به صدور دادنامه
  " . قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست٩٠ـ ٨٩به ماده 
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  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده
دوي ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره  بـ٣٠ شعبه :الف

 بـا موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل ربيعي به طرفيت سازمان ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠١٣٣٢
العاده اشتغال خارج  فرهنگ و ارتباطات اسالمي و به خواسته الزام سازمان به پرداخت فوق

 حکم همترازي و پرداخت يت بر مبناي اصالحيه مأموراز کشور و حق مسکن در ايام
يت به موجب دادنامه شماره  مأمور آن و پرداخت حقوق يک ماه مرخصي پايانالتفاوت مابه

  :  به شرح زير رأي صادر کرده است٩/١١/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠٢٢٤٥
االشعار  الذکر به خواسته فوق الذکر به طرفيت خوانده فوق در خصوص شکايت شاکي فوق

محتويات پرونده مالحظه شکايت شاکي و داليل و مستندات ارائه شده از اين شعبه با بررسي 
ناحيه ايشان مالحظه اليحه دفاعيه خوانده نظر به موجه بودن مشروح دفاعيات خوانده در 
رابطه با حق مسکن و پرداخت حقوق يکماه مرخصي پايان مأموريت شاکي شکايت شاکي را 

وليکن شکايت شاکي را در رابطه با . نمايد عالم ميموجه ندانسته و حکم به رد آن صادر و ا
التفاوت آن  العاده اشتغال خارج از کشور و اصالحيه حکم همترازي و پرداخت مابه پرداخت فوق

 هيأت وزيران و نامه شماره ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  مستنداً به تصويب
ـ ١٠٦٥٠/٨ صورتجلسات شماره  مديرکل امور اداري خوانده و٢٣/٧/١٣٩٢ـ ٧٣٢٠٠/٨٣  

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي شکايت شاکي را ٢١/٨/١٣٩٢ ـ ١٠٦٥١/٨ و ٢١/٨/١٣٩٢
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٦٥ و ١١، ١٠موجه تشخيص و مستنداً به مواد 

بيست روز رأي صادره ظرف مهلت . نمايد اداري حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعالم مي
  .باشد قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به ٢٩در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذکور شعبه 
 با استدالل زير رأي مذکور ٧/١١/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٤٢٦٩موجب دادنامه شماره 

  :کند را نقض مي
 ٩/١١/١٣٩٦ ـ ٢٢٤٥ده از دادنامه شماره در خصوص تجديدنظرخواهي به عمل آم

 بدوي ديوان عدالت اداري که به موجب آن نسبت بـه خواسته تجديدنظرخوانده ٣٠شعبه 
العاده اشتغال خـارج از کشور  به پرداخت فوق) تجديدنظرخواه(مبني بر الزام طرف شکايت 

فاوت آن حکم به ورود الت مابه در ايام مأموريت بر مبناي اصالحيه حکم همترازي و پرداخت
با بررسي مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در . شکايت صادر شده است

مستندات قانوني و مصوبات هيأت وزيران و رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، نظر 
ه باشد که ب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي داراي اساسنامه مستقل مي: به اينکه اوالً

تأييد و تنفيذ مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيده است لذا داراي شخصيت حقوقي جدا 
هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  از وزارت امور خارجه دارد و کارکنان آن از شمول تصويب

 هيأت وزيران خارج است و به همين جهت مصوبه مذکور شامل حال ٩/١٠/١٣٧١
 تجديدنظرخوانده به صورت قرارداد کار معين به خارج از :ثانياً. شود تجديدنظرخوانده نمي

باشد و در متن قراردادهاي  کشور اعزام شده و تابع مفاد و مقررات  مندرج در قرارداد مي
اصالحيه حکم همترازي به : ثالثاً. بيني نشده است العاده همترازي پيش فيمابين پرداخت فوق

يده و بعد از اتمام مأموريت تجديدنظرخواه  به تصويب رس٢٣/٧/١٣٩٢ـ ٧٣٣٢٠٠/٨٣شماره 
 ـ ١٠٦٥١/٨ضمن اينکه نامه شماره . بوده و عطف به  ماسبق نشده است) ١٣/١١/١٣٩١(

 خطاب به قائم مقام رئيس و معاون اداري و مالي سازمان فرهنگ و ارتباطات ٢١/٨/١٣٩٢
را به تأييد و تصويب اسالمي صرفاً متضمن پيشنهاد بوده و قابليت اجرايي قانوني ندارد زي

نامه ضوابط مربوط به  تجديدنظرخوانده از شمول آيين: رابعاً. رئيس سازمان نرسيده است
العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت اعزامي سازمان  همترازي داخلي فوق

با توجه به مراتب . تجديدنظرخواسته خارج است زيرا به عنوان مأمور ثابت تلقي نشده است
 قانون تشکيالت و ٧١شود و به استناد ماده  ور تجديدنظرخواهي موجه تشخيص ميمذک

در آن قسمت که (آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته 
به لحاظ عدم الزام قانوني بر اجابت خواسته حکم به ) حکم به ورود شکايت صادر شده است

  .اين رأي قطعي است. شود و اعالم ميرد شکايت تجديدنظرخوانده صادر 
هاي شماره   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٤٥ شعبه :  ب

 با موضوع دادخواست آقايان محسن ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠٠٠٨٩، ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠٠٠٨٧
ابراهيم آبادي و بهنام خالدي عليدوستي به طرفيت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و 

العاده اشتغال خارج از  التفاوت فوق زام سازمان طرف شکايت به پرداخت مابهبه خواسته ال
العاده مستخدمين دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از  نامه فوق کشور بر اساس آيين

 و پرداخت مربوط به يک ماه ٢٣/٧/١٣٩٢ـ ٧٣١٨٧/٨٣کشور و اصالح حکم شماره 
، ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٢٩٦٥ شماره هاي يت به موجب دادنامه مأمورمرخصي پايان

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٩/١٠/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠٢٩٦٦
الذکر با بررسي، تدقيق و  در خصوص دادخواست تقديمي خواهان به خواسته فوق

مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده مفاد محتواي دادخواست تقديمي و مستندات 
در خصوص شق اول : رج در جوف پرونده اوالًابرازي پيوست به شرح مضبوط و مند

به ) العاده اشتغال خارج از کشور و اصالح حکم  فوقالتفاوت مابهپرداخت (خواسته شاکي 
 ٤ هيأت وزيران و ماده ٩/١٠/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت/٢٩٩٢٠نامه شماره  مستفاد از تصويب

 ١٨/٤/١٣٧٩ـ ٢٢٣٥٢/٤١نامه استخدامي سازمان طرف شکايت که طي نامه شماره  آيين
هاي  ريزي کشور رسيده است و صورتجلسات شماره به تصويب سازمان مديريت و برنامه

 سازمان مزبور و اينکه طرف شکايت ٢١/٨/١٣٩٢ ـ ١٠٦٥١/٨ و ٢١/٨/١٣٩٢ ـ ١٠٦٥٠/٨
دفاع مؤثري که موجبات تزلزل ادعاي شاکي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاقش باشد 

يهذا نظر به مراتب معنونه شکايت و ادعاي شاکي را در اين شق از عل. به عمل نياورده است
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ١٧٣خواسته وارد و محرز تشخيص به استناد اصل 

 قانون تشکيالت و آيين  دادرسي ديوان عدالت ٦٥ و ٦٠، ٥٨، ١٧، ١٦، ١١، ١٠، ١و مواد 
در خصوص شق دوم : ثانياً. نمايد  و اعالم مياداري حکم به ورود شکايت به شرح خواسته صادر

، نظر به جميع )پرداخت حقوق مربوط به يک ماه مرخصي پايان مأموريت(خواسته شاکي 
اوراق و محتويات پرونده به لحاظ اينکه شاکي دليل، مدرک يا مستند متقني دال بر صحت 

 ارائه ننموده است و ادعا و استحقاق خويش و نيز تخلف طرف شکايت از قوانين و مقررات،
هاي به عمل  شکايت براي اين مـرجع در بررسي تخلف از قوانين و مقررات از ناحيه طرف

ه و به مستفاد از قاعده فقهي  البينه علي «آمـده احراز نگرديد عليهذا نظر به مراتب معنوـن
استناد اصل شکايت و ادعاي شاکي را در اين شق از خواسته وارد و محرز ندانسته به » المدعي

 ٦٠ و مواد ١٧ و مفهوم مخالف ماده ١٠ و ١ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد ١٧٣
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حکم به رد شکايت صادر و اعالم ٦٥و 

 ماه برا اشخاص مقيم ٢رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و . نمايد مي
  .باشد  از کشور از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميخارج

 و ٣/٧/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢٠٨١رأي مذکور به موجب آراء شماره 
 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد ٢٦ شعبه ٢/٧/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٢٠٧٩

  .شده است
 با حضور رئيس و معاونين ٢١/٥/١٣٩٩هيأت 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

  
   هيأت عموميرأي

  .تعارض در آراء محرز است: الف
اي است  تابع اساسنامه يو ارتباطات اسالمسازمان فرهنگ : اوالًبا توجه به اينکه : ب

 ٥اين سازمان مستند به بند ينامه استخدام آيينکه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و 
 بـه تأييد سازمان ١٨/٤/١٣٧٩ مورخ ٤١ـ ٢٢٣٥٢ اساسنامه مذکور طي شماره ١٥ماده 

نامه   آيين٤ مـاده ١باشد و براساس تبصره  ريزي کشور رسيده و مجرا مي مديريت و برنامه
قرارداد منعقده با   از مرکز طبقيزامـ اعيکارکنان محل«: استخدامي مـذکور مقرر شده

 ي ارز محلاي دالر يشوند و حقوق آنها بر مبنا ار گرفته ميه ک کشور بي مقررات عمومتيرعا
 بي و به تصوهي حقوق آنان تهزاني و ميريکار گه دستورالعمل ب. باشد قابل پرداخت مي

 العاده نامه، فوق  اين آيين١٣ ماده ٢ليکن به موجب تبصره » .دي سازمان خواهد رسسيرئ
تابع مقررات و ضوابط مستخدمان ) رسمي و پيماني(يت مستخدمين سازمان مأمور

العاده اشتغال  باشد، بنابراين ضوابط مربوط به فوق  ميقانون استخدام کشوريمشمول 
 هيأت وزيران ٢٢/٩/١٣٧١هـ ـ ٤٦١ت٢٩٩٢٠ه شماره نام خارج از کشور موضوع تصويب

قانون نظام  ٧و ماده  قانون استخدام کشوري ٤٢و  ٣٩ماده ) ت(که در اجراي بند 
  صادر شده است و اختصاص به مستخدمين دولت درهماهنگ پرداخت کارکنان دولت

به : ثانياً .شود هاي ثابت دارد شامل نيروهاي قراردادي و يا کارکنان محلي نمي يتمأمور
به خارج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  يدستورالعمل اعزام کارکنان قراردادموجب 

، کارکنان  استدهيرسمذکور  سازمان سي رئبي به تصو٦/٤/١٣٨٨ خيدر تارکه از کشور 
باشند و حقوق و مزاياي خود را براساس مفاد قرارداد  قراردادي تابع قرارداد منعقده مي

العاده اشتغال خارج از کشور  کنند و به جهت اينکه مشمول دريافت فوق دريافت مي
نامه هيأت وزيران نيستند، تصميمات برخي مقامات وقت سازمان مذکور  موضوع تصويب

ين ثابت دولتي به جهت مغايرت با مفاد  مأموردر اعمال همطرازي داخلي براي اين افراد با
خروج اين مقامات از حدود اختيارات، حق نامه استخدامي سازمان ياد شده و  آيين

العاده اشتغال   فوقالتفاوت مابهمکتسبي را جهت استحقاق کارکنان قراردادي براي دريافت 
  شعبه٧/١١/١٣٩٧ـ ٤٢٦٩رأي شماره بنا به مراتب فوق،  .کند  ايجاد نميخارج از کشور

 ت و بر رد شکايتاس استدالل اين متضمن که اداري عدالت ديـوان ونه تجديدنظر بيست
 و ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . است قانوني مـوازين با منطبق و صحيح صادر شده

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

  ت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأ
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  بسمه تعالي

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

مومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت ع
جهت درج در » وحدت رويه«:  با موضوع٢١/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧١٧

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

  
  ٩٨٠٣٧٥٥: رونده پ   شماره ٧١٧ :ماره دادنامهش     ٢١/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   شرکت فوالد مبارکه اصفهان:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري  :موضوع
 معاون نيروي انساني و سازماندهي شرکت فوالد مبارکه اصفهان به :گردش کار
  : اعالم کرده است که١١/٦/١٣٩٨ ـ ٣٤١٥/٩٨/٦٦٦٠٠اره موجب اليحه شم

  حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي بهرامي
   رئيس محترم ديوان عدالت اداري

  اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري: موضوع
    با سالم

ت اداري  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدال٨٩ احتراماً در راستاي ماده 
 و با عنايت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن ديوان به ١٣٩٠مصوب 

) سهامي عام(تعدادي از پرسنل جانباز شرکت فوالد مبارکه اصفهان : رساند استحضار مي
 رسيدگي به شکايات جـانبازان با ١٦هايي در کميسيون ماده  اقدام به طرح دادخواست

اند و عليرغم تقديم  نموده» ضعيت استخـدامي از قراردادي به رسميتبديـل و«خـواسته 
لوايح دفاعيه اين شرکت کميسيون مـذکور با ورود به موضوع رأي خـود را مبني بر الزام 

 هاي صادر نمود، متعاقباً دادخواست] شاکيان[شکات  اين شرکت به تبديل وضعيت استخدامي
 صدور آراء متعارض در شعب بدوي و حتي اعتراضيه در شعب بدوي مطرح و منجر به

در مرحله تجديدنظر هم .  بدوي گرديد٣٧صدور دو رأي متعارض و همزمان در شعبه 
 تجديدنظر صادر و ابالغ گرديده است که اطالعات ٢٩ و ٢٣تاکنون آراء متعارضي از شعب 

 دادرسي ديوان  قانون تشکيالت و آيين٨٩لذا به استناد ماده . باشد مربوطه به شرح زير مي
هاي متعدد و مشابه موجود و  عدالت اداري و به منظور ايجاد وحدت رويه در پرونده

هاي آتي، مستدعي است در خصوص طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت  پرونده
  .اداري و صدور رأي وحدت رويه دستورات مقتضي صادر فرماييد

  :ير استها و مشروح آراء به قرار ز گردش کار پرونده
هاي شماره   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٣٧ شعبه :الف

 با موضوع دادخواست شرکت فوالد ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٦٠٠٢٤٥ و ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٢٦٠١٦٨٧
 رسيدگي ١٦مبارکه اصفهان ـ آقاي مسعود عرب کوهاني به طرفيت الف ـ کميسيون ماده 

 بنياد شهيد و ١٦اصفهان ـ کميسيون ماده به شکايات جانبازان ب ـ شرکت فوالد مبارکه 
 ١٦ کميسيون ماده ٢٣/٧/١٣٩٦امور ايثارگران و به خواسته الف ـ اعتراض به رأي مورخ 

جانبازان در خصوص شکايت آقاي خيراله عالي پور احمدي ب ـ ورود ثالث نسبت به پرونده 
 ـ  ـ م ـ گ١٦٩٥٧٠١٩٥٠٠مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از 

 به موجب دادنامه شماره ٢٣/٧/١٣٩٦ مورخ ١٦ رأي کميسيون ماده ١٢/٨/١٣٩٥
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٥/٩/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٦٠١٧٧٨

 ١٦ در خصوص شکايت شرکت فوالد مبارکه اصفهان به طرفيت کميسيون ماده) الف
 صادره از ٢٣/٧/١٣٩٦ مورخ رسيدگي به شکايات جـانبازان داير بر اعتراض به رأي

 کل کشور ١٣٩٢ قانون بودجـه سال ٢٧ ماده ١٠به موجب بند : ، اوال١٦ًکميسيون ماده 
باشند  واگذاري مي  قانون اساسي که واگـذار شده و يا در حال٤٤هاي مشمول اصل شرکت

و بعد گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل  و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي
از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند که با توجه به تاريخ 

، اين حکم )١٣٨٦اواسط سال (و تاريخ واگذاري شرکت ) ١/٨/١٣٨٩(استخدام شاکي 
 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي ٨به موجب ماده : ثانياً. شامل شاکي نيز خواهد بود

 که در زمان استخدام شاکي در شرکت حاکم بوده، ١٣٧٤ال جانبازان مصوب س
 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده از جمله ٤٤هايي که در راستاي اصل  شرکت

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، موظف به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي 
رسمي، ثابت يا خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش، به استخدام 

رساني به   قانون جامع خدمات٢٩به موجب اصالح ماده : ثالثاً. اند عناوين مشابه بوده
 ١ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ٨٧ ماده ٢تبصره ) ذ(ايثارگران، موضوع بند 

 مستخدمين رسمي، پيماني، قراردادي،(بند مذکور، وضعيت استخدامي مشموالن اين ماده 

عليهذا با عنايت به شمول قوانين . گردد حداکثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي) يشرکت
هاي واگذار شده به بخش  و مقررات مربوط به ايثارگران نسبت به مستخدمين شرکت

هاي مزبور به تبديل وضعيت  و الزام شرکت]  قانون اساسي٤٤در اجراي اصل [ خصوصي 
صوف ايراد و اشکالي که متضمن نقض قوانين استخدامي آنان به رسمي قطعي به شرح مو

 و ٥٩، ٥٨، ١٠مستنداً به مواد . گردد عنه بوده باشد احراز نمي و مقررات در رأي معترض
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ١١ و مفهوم مخالف ماده ٦٥

 عربي کوهاني در خصوص شکايت آقاي مسعود) ب. گردد رد شکايت صادر و اعالم مي
 بنياد شهيد و امور ايثارگران مبني ١٦عليه شرکت فوالد مبارکه اصفهان و کميسيون ماده 

 با امعان نظر در محتويات پرونده ٢٦٠١٦٨٧بر ورود ثالث در پرونده کالسه بايگاني 
گردد شاکي هيچ گونه سمت قانوني در پرونده مذکور و نيز رأي  اخيرالذکر مالحظه مي

 منظم پرونده نداشته و حقي براي شاکي در محقق شدن يکي از ١٦ده کميسيون ما
 قانون ٥٠ و ١٧طرفين اصلي پرونده مزبور براي شاکي متصور نبوده مستنداً به مواد 

 روز از تاريخ ابالغ ٢٠رأي اصداري ظرف . گردد اخيرالذکر قرار رد شکايت صادر و اعالم مي
  .باشد وان عدالت اداري ميقابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر دي

 ٢٤ شعبه ٦/٧/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٢٧٦٩رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است

 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٤٢ شعبه :ب
يت  با موضوع دادخواست شرکت فوالد مبارکه اصفهان به طرف٩٥٠٩٩٨٠٩٠٢٦٠١٣٢٥

 رسيدگي به شکايات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأي مورخ ١٦کميسيون ماده 
 به شرح ١٩/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠١٣٥٣ به موجب دادنامه شماره ٢٨/٦/١٣٩٥

  :زير رأي صادر کرده است
نظر به اينکه شرکت فوالد مبارکه بيش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غيردولتي 

 قانون استخدامي اجتماعي جانبازان مصوب ٨ و منطبق با ماده واگذار گرديده است
 الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب ٦٦ و ماده ٣١/٣/١٣٧٤
االشاره و اينکه طرف شکايت دفاع موجه و مؤثري   بنابراين به استناد مراتب فوق٤/١٢/١٣٩٣

 قانون تشکيالت ١١ و ١٠م و مستنداً به مواد به عمل نياورده و شکايت شاکي را محرز و مسل
 حکم به ورود شکايت و الزام طرف ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 قانون تسهيالت ١٦شکايت به اجابت خواسته وي و حکم به ابطال رأي کميسيون ماده 
بيست روز پس از ابالغ  قانون اخيرالذکر ظرف ٦٥رأي صادره مستنداً به ماده . نمايد صادر مي

  .باشد قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي
 ٢٣ شعبه ١٧/٤/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٣٠١٥٧٢رأي مذکور به موجب رأي شماره 

    .تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است
اونين  با حضور رئيس و مع٢١/٥/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

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

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است: الف
 سال در  درصد سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان٥٠بيش از   به اين که عنايتبا: ب

هاي بخش خصوصي  بخش غيردولتي واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت به ١٣٨٦
سهام و غيردولتي شدن بعد از واگذاري نيز  کارگيري شاکيان شود و استخدام و به محسوب مي

 مقررات از بخشي تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون ٦٦شرکت مذکور بوده است و از ماده 
 چهار و چهل اصل مشمول شرکتهاي«: که در آن مقرر شده ٤/١٢/١٣٩٣ مصوب )٢( دولت اليم
 قرار واگذاري فهرست در يا و باشند مي واگذاري حال در يا و شده واگذار که اساسي قانون) ٤٤(

ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط  براي موظفند گيرند،  مييا و گرفته
شود در مورد ايثارگراني که بعد از واگذاري در اين  مستفاد مي» .بعيت نمايندبه ايثارگران ت

 حاکم بر تکليفي به تبعيت از قوانين و مقرراتاند شرکت مذکور  ها اشتغال يافته شرکت
 و استخدامي قانون تسهيالت ٨ ندارد، مضافاً ماده يثارگرانهاي اجرايي نسبت به ا دستگاه

 رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات ٧٦ به موجب ماده ٣١/٣/١٣٧٤ مصوب جانبازان اجتماعي
االثر شده است و شرايط استخدام و تأمين نيروي موردنياز   نسخ و ملغي١٣٩١مصوب سال 

ـانواده آنها در ماده  دستگاه ها و   قانون مذکور و تبصره٢١هاي اجرايي از ميان ايثارگران و خ
ـاده هاي آن مشخص شده است،  اصالحيه  رسيدگي به ١٦بنابراين اقدام کميسيون مـوضوع م

 شکايات جانبازان که بدون توجـه به موازين قانوني مذکور اقدام به رسيدگي و صدور حکم نموده
 شعبه ١٧/٤/١٣٩٨ ـ١٥٧٢دادنامه شماره  نتيجتاً بنا به مراتب فوق. باشد است مغاير با قانون مي

 منطبق و صحيح است، استدالل اين متضمن حدودي کهدر  اداري عدالت ديوان تجديدنظر ٢٣
 آيين و تشکيالت قانون ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢ي به استناد بند رأ اين. است قانوني موازين با

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

  يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئ

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

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

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي
ابطال عوارض ارزش افزوده «:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧١٨

جهت »  شوراي اسالمي شهر لواسان بعنوان عوارض مضاعف١٣٩٦ناشي از تفكيك سال 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي    تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠١٩٩٠: رونده پ     شماره٧١٨ :ماره دادنامهش    ٢٨/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   خانم هما مرشدي با وکالت آقاي احد قنبري:يشاك
 ١٣٩٦ يک سال ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از تفک:موضوع شکايت و خواسته

  شوراي اسالمي شهر لواسان
  آقاي احد قنبري به وکالت از خانم هما مرشدي به موجب دادخواستي:گردش کار

 را  شوراي اسالمي شهر لواسان١٣٩٦ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک سال 
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

الواسطه  رساند که موکل اينجانب خانم هما مرشدي با وکالت مع ياحتراماً به استحضار م" 
 تهران مالک زمين به پالک ٢٣٣ از دفترخانه شماره ٣٥١٧٢محمد مرشدي ميبدي به شماره 

 فوق از پالک ثبتي حوزه ثبتي لواسان بخش سبو جهت محصور نمودن باغ خود ٣٦٢/٢/GIثبتي 
ه شهرداري از موکل اينجانب مطالبه هزينه عوارض کشي به شهرداري مراجعه نمود به وسيله فنس

 ١٤٧تفکيک و محصور نمودن را کرده و اين در صورتي است که ملک مزبور قبالً مطابق با ماده 
هاي مربوطه پرداخت وملک نياز به تفکيک مجدد نداشته و ندارد  قانون ثبت تفکيک و کليه هزينه

گيرد و دريافت عوارض فقط به  اي تعلق نمي ينهو مضافاً اينکه براي محصور نمودن با فنس هز
 از هيأت ٤٩٢لذا با توجه به رأي شماره . شود کشي نمي گيرد و شامل فنس ديوارکشي تعلق مي

معاونت حقوقي ديوان به شرح ستون خواسته که دريافت وجه  عمومي ديوان عدالت اداري و نامه
 قانون بخشي از مقررات مالي دولت سال ٤ده بابت تفکيک را قبالً ابطال نموده و با توجه به ما

 ٩٢ و مالک ماده ١٣٨٩ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب ٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠
ديوان عدالت اداري و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رأي صادره از هيأت عمومي ديوان 

 شهرداري در صورتي که دريافت هزينه  قانون٥٥ ماده ٢٦باشد و با توجه به بند  عدالت اداري مي
 قانون ٣٠٣ و ٣٠٢، ٣٠١يا عوارض از موکل نموده باشد عيناً ايدا و اعاده نمايد و استناد به مواد 

مدني خواستار انجام اقدامات قانوني با توجه به مراتب مربوط بدين وسيله تقاضاي ابطال اقدامات 
 يا محصور نمودن ملک به وسيله شهرداري شهر لواسان در خصوص اخذ هزينه تفکيک

 هيأت عمومي ٤٩٢ قانون ديوان عدالت اداري و رعايت رأي شماره ١٠کشي مطابق با ماده  فنس
ديوان عدالت اداري و نامه معاونت حقوقي پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري به شماره 

 قانون ديوان ٩٢ه  خطاب به معاون حقوقي و پارلماني وزير کشور و ماد١٧٥٧٧٥٢٠٠/٩٠٠٠٢٣٤
  " .عدالت اداري و انجام اقدامات مقتضي جهت احقاق حقوق حقه تضييع شده مورد استدعاست

هات عمومي ديوان عدالت اداري براي وکيل  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر
 ٢٥/٩/١٣٩٧ مورخ ٢ـ  ١٩٩٠ـ ٩٧اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه

  :هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که فتر هيأت عمومي و هيأتثبت د
عطف به ابالغيه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبني بر مشخصات مصوبه شوراي شهر " 

لواسان نظر به اينکه ارگان مربوطه از تحويل دادن مصوبات و تصميمات خود به اينجانب 
 ريال از موکل ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠رک موجود در پرونده مبلغ نمايد اما بنا بر مدا خودداري مي

اينجانب وجه بابت تفکيک و افراز دريافت نموده در صورتي که ملک موکل اينجانب داراي سند 
کشي به شهرداري مراجعه نموده بود و  رسمي و تفکيک شده بوده از قبل و ايشان جهت فنس

ند لذا از آن مرجع تقاضاي ابطال اقدامات و از ايشان مطالبه هزينه افراز و تفکيک نموده بود
 ٢٠٠/١٧٥٧٧٥/٢٣٤/٩٠٠٠ نامه شماره ١٥احراز تخلف شهرداري شهر لواسان را مطابق با بند 

 ارسالي ديوان عدالت اداري به معاون حقوقي و پارلماني وزير کشور را خواستار ٦/١٠/١٣٩٦ـ 
وبه شوراي اسالمي شهر لواسان در تصوير مص از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذ. باشم مي

  " . اقدام و سپس ابطال نمايد١٣٩٦خصوص اخذ عوارض تفکيک سال 
  :متن مصوبه مورد شکايت به قرار زير است

  ١١/١٢/١٣٩٥ ـ ٥٤٣١٥/٤/٩٥شماره " 
  جناب آقاي شورکابي

  رئيس محترم شوراي اسالمي شهر لواسان
  دفترچه تعرفه عوارض: موضوع

  سالم عليکم
 موضوع دفترچه تعرفه عوارض ٧/١١/١٣٩٥ ـ ٨٤٠ه رونوشت نامه شماره بازگشت ب

، مستند به يکصد و چهلمين جلسه شوراي اسالمي شهر در روز ١٣٩٦پيشنهادي سال 

 به اين دفتر منعکس گرديده است و به پيوست تصوير نامه شماره ٣/١١/١٣٩٥يکشنبه مورخ 
 بر پيگيري مستمر مديران ذيربط  شهرداري لواسان مبني٢٦/١١/١٣٩٥ـ ٩٥/١١/ص/١١٣٨٠

 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ١باشند، به استناد تبصره  شهرداري، همان طوري که مطلع مي
افزوده، شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف 

 بهمن ماه هر سال آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم
با عنايت به اينکه مصوبات شوراهاي . براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند

اسالمي شهر پس از طي مراحل قانوني، قابليت اجرايي دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال 
 براي ١٣٩٥ شهر لواسان در مهلت قانوني مصوب و ابالغ نشده است لذا مصوب سال ١٣٩٦

  .گردد برداري الزم اعالم مي مراتب جهت هرگونه بهره. ال آينده قابليت اجرايي داردس
  ١٣٩٥تعرفه عوارض شهرداري لواسان سال 
 :عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک

ها   قانون شهرداري١٠١براي محاسبه عوارض افزايش سرانه خدمات عمومي به استناد ماده 
   :شود  ضوابط فني و شهرسازي از فرمول ذيل استفاده ميهاي مختلف و با رعايت با کاربري

  P  ×٥×  k ضريب× مساحت × دارايي 
  :باشد هاي مختلف به شرح ذيل مي ضريب براي اراضي با کاربري

 درصد، صنعتي و مشاغل مزاحم ٤٠:  درصد، کشاورزي١٢٠: باغ ويال و مسکوني
ارج محدوده و ساير  درصد، خ١٠٠:  درصد، اداري١٨٠:  درصد، تجاري٨٠: شهري
  . درصد٨٠: ها کاربري

عوارض هرگونه افزايش سرانه خدمات عمومي صورت گرفته خارج از ماده : تبصره
 درصد ٣٠ها که بدون هماهنگي با شهرداري به انجام رسيده با   قانون شهرداري١٠١

   ". شود هاي باال محاسبه و وصول مي افزايش نسبت به فرمول
 ـ٩٧/ص/١٢٨١٩ شماره ور، شهردار لواسان به موجب اليحهدر پاسخ به شکايت مذک

  : توضيح داده است که٢٢/١٢/١٣٩٧ـ ٢٤
 موضوع دادخواست خانم هما ٩٧٠١٩٩٠در خصوص پرونده داراي شماره بايگاني " 

مرشدي مبني بر درخواست ابطال اقدامات شهرداري لواسان در خصوص اخذ هزينه 
  :رساند کشي به استحضار مي فنستفکيک يا محصور نمودن ملک به وسيله 

خواسته ايشان قابل طرح در آن هيأت نيست، زيرا ايشان ابطال هيچ : اوالً
اند، بلکه صرفاً معترض اقدام اين شهرداري راجع به اخذ  اي را درخواست ننموده مصوبه

اند، اين در حالي است که اقدام شهرداري بر اساس مقررات قانوني به  هزينه تفکيک شده
 قانون شهرداري و مصوبات ابالغي از سوي شوراي اسالمي شهر و ابالغ ١٠١ژه ماده وي

ايشان اگر معترض اقدام شهرداري هستند . آن توسط استانداري صورت گرفته است
بايد ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شهرداري برآيند، استحضار داريد که  مي

هاي آن شهرداري مالکين اراضي واقع در   و تبصره قانون شهرداري١٠١به استناد ماده 
بايد بابت تفکيک اراضي خود مبلغي بابت سرانه شهري و خدمات  حوزه شهري مي

شهري به شهرداري پرداخت نمايند و اقدام شهرداري طبعاً در راستاي اين ماده قانوني 
  .صورت گرفته است

شکايت و خواسته قيد شده خواسته شاکي مردود است چون در رديف موضوع : ثانياً
کشي، بنابراين  يا محصور نمودن ملک به وسيله فنس... که ابطال اقدامات شهرداري و

است و يا محصور نمودن ملک  مشخص نيست که خواسته وي درخواست ابطال اقدامات
از طرفي در پايان متن دادخواست شاکي درخواست اقدام مقتضي جهت احقاق حق . است

  .اي را مطالبه ننموده است خصاً خواستهنموده است و مش
حق به شهرداري پرداخت  غيرچنانچه ايشان مدعي هستند که طلبي من:   ثالثاً

نمودند تا پاسخ الزم به  بايست براي استرداد آن به دادگاه حقوقي مراجعه مي اند، مي نموده
  ".النهايه تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد. دعواي وي ارائه گردد

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت 
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
  

   هيأت عموميرأي
 ١٣٩٠ مصوب سال قانون شهرداريالحي  اص١٠١با توجه به اينکه مطابق ماده 

و اراضي مورد نياز براي % ٢٥نحوه و ميزان دريافت سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا 
 مترمربع ٥٠٠براي اراضي با مساحت بيشتر از % ٢٥احداث شوارع و معابر شهر تا 

مشخص و تعيين شده است، بنابراين دريافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و 
هاي آن مغاير قانون بوده در نتيجه تصويب تعرفه عوارض شهرداري لواسان  رهتبص

 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک به عنوان عوارض ١٣٩٦مصوب سال 
 اصالحي مذکور و خارج از اختيار شوراي اسالمي شهر است ١٠١مضاعف مغاير با ماده 

تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال  اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

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

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 قانون ٢١ ماده ٢تعارض مفاد تبصره «:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧١٩

دارد بلكه اختصاص رساني به ايثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ن جامع خدمات
باشد  سهميه با رعايت شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون رقابتي براي استخدام مي

 تجديدنظر كه بر غيروارد دانستن شكايت صادر شده ٢٩ بدوي ديوان و ٢٩بنابراين رأي شعبه 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» صحيح و موافق مقررات است

ـ مهدي دربينمديرك   ل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٠١٣٧: رونده پ     شماره٧١٩ :ماره دادنامهش      ٢٨/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي امير مدهني:کننده تعارض اعالم
  ديوان عدالت اداري   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب :موضوع

  :اي اعالم کرده است که  آقاي امير مدهني به موجب نامه:گردش کار
   قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٨٩ماده : موضوع" 

رساند که اينجانب امير مدهني داراي پرونده به کالسه  احتراماً به استحضار مي
 تجديدنظر ديوان عدالت ٢٩ در شعبه ٩٨٠٨٠٠ و شماره بايگاني ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠٧٤٦

 صادر و ٢٣/٦/١٣٩٨ ـ٢٣٢٧هاي انجام شده دادنامه شماره  باشم که پس از رسيدگي اداري مي
 قانون ٨٩شکايت اينجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پيوستي و ماده 

حد از دو شعبه و دارد در صورت صدور رأي در موضوع وا ديوان عدالت اداري که بيان مي
تواند درخواست به رياست ديوان عدالت اداري جهت بررسي در  نفع مي تعارض آنها ذي

  .هيأت عمومي ارائه نمايد نقض رأي صادره از سوي شعبه مورد استدعاست
 درصد و داراي کد جانبازي به شماره ٢٥ـ اينجانب فرزند علي مدهني جانباز ١

  .باشم بانک سپه مي از کارکنان بازنشسته ٥٩٢٩٨٦٨٠٢٦
 قانون جامع ايثارگران که ٢١ مـاده ٢ـ حـال الزم به ذکر است که برابر تبصره ٢

هاي مشمول اين قانون موظفند يکي از فرزندان شهيد، جانباز  دارد کليه دستگاه بيان مي
  . درصد و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر را در آن دستگاه استخدام نمايد٢٥

ها،   الحاقي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت کليه وزارتخانه٤٨ ماده ـ بر اساس٣
هايي  ها و شرکت هاي دولتي، سازمان صدا و سيما و کليه سازمان مؤسسات دولتي و شرکت

 کارکنان شهيد جانباز که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند يکي از فرزندان
باشند عالوه بر سهميه  ه واجد شرايط عمومي و استخدام مي درصد و باالتر و آزاده را ک٢٥

  .استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند
ـ همچنين چندين نفر از همکاران پدر اينجانب با طرح شکايت در ديوان عدالت ٤

 ٢٥  از شعبه ٤٠٤١ و ٥١٧٧، ٥١٤٤اند که آراء شماره  اداري رأي مثبت دريافت نموده
  .ظر ديوان عدالت اداري صادر گرديده است و مراحل استخدامي انجام پذيرفته استتجديدن

لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پيوستي رسيدگي و صدور حکم مقتضي 
در اين خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اينجانب با توجه به موارد معنونه و 

 و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از  قانون تشکيالت٨٩ و٦٣، ١١، ١٠مستند به مواد 
شود که اقدامات الزمه  رياست و مقام عالي قضايي مورد استدعاست و از رياست تقاضا مي

  ".را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگيري از تضييع حقوق اينجانب مبذول فرمايند
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

يوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  بدوي د٢٩ شعبه :الف
 با موضوع دادخواست آقاي امير مدهني به طرفيت بانک سپه و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠٧٤٦

 ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٦٠٣٥به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره 
  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٣/١٢/١٣٩٧

 قانون الحاق ٤٨رساني به ايثارگران و ماده  نون جامع خدمات قا٢١نظر به اينکه طبق ماده 
ـاده ٤٤موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده   قانون برنامه پنجم توسعه و م

ـازمان٨٧  ٢٥مکلفند نسبت به جايگزيني احد از فرزندان جانباز   قانون برنامه ششم توسعه س
تخدامي اقدام نمايند لکن شاکي در آزمون سهميه امتياز الزم درصد به باال بر اساس سهميه اس

 ١١ و ١٠ قانون مذکور و مستفاد به مواد ٤٨کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد 
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت وي صادر و اعالم 

کيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف  قانون تش٦٥رأي صادره وفق ماده . گردد مي
  .بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ٢٩ شعبه ٢٣/٦/١٣٩٨ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٢٣٢٧رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  .تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است

هاي شماره  اري در رسيدگي به پرونده بدوي ديوان عدالت اد٤٠ شعبه :ب
 با موضوع دادخواست آقاي مصطفي ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٤٠٠٨٠٣ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٤٠٠٨٠٢

ـ سازمان امور اداري و استخدامي و به ٢ـ بانک سپه ١مافي و خانم فاطمه لولوزاده به طرفيت 
وادي به قانون  الحاق م٤٨ درصد طبق ماده ٢٥خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز باالي 

 و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٧٠٩هاي شماره  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به موجب دادنامه
  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٠/٦/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٧١١

نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بيست و   آيين٢ و ٥نظر به اينکه مطابق مواد 
 ٨٧ماده ) ذ(رساني به ايثارگران و بند   قانون جامع خدمات٢١ماده ) و (پنج درصد و باالتر و بند

هاي  قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ايثارگران به رعايت قانون و در چهارچوب سهميه
استخدامي موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و 

 هيأت عمومي ٢٨/١١/١٣٩٢ـ ٩١٧أي وحدت رويه شماره بيني نشده است و ر جانباز پيش
ه  وان عدالت اداري مـؤيد اين مطلب است و در آزمـون استخدامي دستگاه طرف شکايت ـب دـي

کثرت متقاضيان استخدام و محدوديت سهميه و ظرفيت استخدام از طريق برگزاري آزمون  لحاظ
 با توجه به اينکه اقدام دستگاه اجرايي در نسبت به استخدام افراد برتر در سهميه اقدام شده است

باشد، بنابراين  راستاي اصل برابري فرصتها رعايت و مراتب شايستگي بوده و برخالف ضوابط نمي
 قانون تشکيالت و آيين ٦٥ و ١٠گردد و مستنداً به مواد  شکايت شاکي قابل پذيرش نمي

رأي صادره ظرف . گردد و اعالم ميدادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر 
  .مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 شعبه ١٠/٦/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٧٠٩در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شماره 
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٤٠٤١ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٥
  :کند  با استدالل زير رأي مذکور را نقض مي١١/١٠/١٣٩٧

 درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه ٤٠طبق مستندات ابرازي پدر شاکي جانباز 
 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از ٤٨باشد شاکي تقاضاي اعمال ماده  مي

. ده استمقررات مالي دولت را نموده است شعبه بدوي ديوان حکم بر رد شکايت صادر کر
حال از آنجا که طبق مستند قانوني فوق تجديدنظرخوانده مکلف شده است يکي از  علي اي

 درصد و باالتر را که واجد شرايط عمومي استخدام باشد عالوه بر ٢٥فرزندان کارکنان 
سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايد و اين امر به نحو ديگري در 

رساني به ايثارگران بيان شده است و حسب اعالم   قانون جامع خدمات٢١  ماده٢تبصره 
 نفر سهميه استخدامي بوده است، بنابراين ٥٤١تجديدنظرخوانده بانک سپه داراي 

تجديدنظرخوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکي است با توجه به مراتب فوق 
امه تجديدنظرخواسته حکم بر ورود اعتراض تجديدنظرخواه وارد تشخيص ضمن نقض دادن

  .رأي صادره قطعي است. گردد شکايت صادر و اعالم مي
ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٤٠١٧١١   همچنين در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شمـاره 

 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ٢٥ شعبـه ١٠/٦/١٣٩٧
  :کند ي مذکور را نقض مي با استدالل زير رأ١٣/١٢/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٥١٤٤

بوده نامبرده درخواست % ٧٠  پدر تجديدنظرخواه از کارکنان بانک سپه و جانباز 
استخدام به جايگزيني پدرش را داشته شعبه بدوي حکم به رد شکايت صادر نموده است 

 برگزار ١٣٩٦عليهذا نظر به اينکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامي در سال 
رساني به ايثارگران مصوب   قانون جامع خدمات٢١ ماده ٢ اساس تبصره گرديده و بر

هاي مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگي يکي از ايثارگران از   کليه دستگاه١٣٩١
 ٢٥محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي يکي از فرزندان شهيد، جانبازان 

 ٨٧ماده ) ج(ايند همچنين به موجب بند درصد و باالتر را در آن دستگاه استخدام نم
 دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و ١٣٩٥قانون برنامه ششم توسعه مصوب 
اند لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به  جانبازان هفتاد درصد و باالتر شده

  .     رأي صادره قطعي است. گردد ورود شکايت صادر و اعالم مي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩ي ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عموم

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

  
   هيأت عموميرأي
  .الف ـ تعارض در آراء محرز است

 مصوب رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات ٧٦به موجب ماده  وجه به اينکهب ـ با ت
 کليه قوانين و مقررات مغاير با قانون مذکور ملغي االثر شده است و شرايط ١٣٩١سال 

هاي اجرايي از ميان ايثارگران و خـانواده آنها در  استخدام و تأمين نيروي مـورد نياز دستگاه
هاي آن مشخص شده است، بنابراين  تبصره  ورساني به ايثارگران دماتقانون جامع خ ٢١ماده 
مصوب ) ١ (قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤٨ماده 

 منسوخ شده و قابل رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات به جهت مغايرت با ١٥/٨/١٣٨٤
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد ١/٥/١٣٩٨ ـ ٨٨٣ و ٨٨٢استناد نيست و رأي شماره 
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 ٤٨ با ماده رساني به ايثارگران قانون جامع خدمات ٢١ ماده ٢مفاد تبصره  : ثانياً.اين امر است
ـالي دولت  متفاوت است و اخـتصاص به قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات م

ـانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمف ـايت شرايط عمومي استخدام و شرکت رزند ج يه با رع
و %) ٢٥(در آزمون رقابتي جهت استخدام يکي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد 

ـ ١٨٥١ الي ١٨٤٩باشد و رأي شماره  باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر در آن دستگاه مي
) ج(حکم مقرر در بند :  ثالثاً.مر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين ا٢٠/٩/١٣٩٧

دولت «:  که در آن مقرر شدهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران ٨٧ماده 
هاي آن و   و تبصرهرساني به ايثارگران قانون جامع خدمات ٢١مکلف است عالوه بر اجراي ماده

و باالتر را در طول %) ٧٠(هفتاد درصد اصالحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 
اي و کلي براي دولت است که الزم است دولت  تکليف برنامه» .اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد

هاي  شرايط الزم در اين خصوص از جمله تأمين اعتبار، تعيين سهميه استخدامي براي دستگاه
اين حکم قانوني يک دستگاه اجرايي خاص را توان به استناد  را فراهم نمايد و نمي.... اجرايي و

رساني به  قانون جامع خدمات ٢١بدون توجه به الزامات مقرر براي استخدام ايثارگران که در ماده 
 مقرر شده است از جمله وجود سهميه استخدامي براي آن دستگاه، برگزاري آزمون بين ايثارگران

رد مستثني کرد ايثارگران و رعايت ساير ضوابط مربوطه ملزم به با توجـه به مراتب . استخدام ـف
ه شماره٢٩رأي شعبه  وان عدالت اداري ـب   کـه در٢٣/٦/١٣٩٨ـ٢٣٢٧دادنامه   تجديدنظر دـي

 بدوي ديوان عدالت اداري بر غيروارد ٢٩ شعبه ١٣/١٢/١٣٩٧ـ  ٦٠٣٥مقام تأييد رأي شماره 
 و ١٢ ماده ٢استناد بند رأي به اين . دانستن شکايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است

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

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١/٧/١٣٩٩                                                                            ٩٩٠١٢٩٨رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩  مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٢  و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢١

هاي علميه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود هستند و  تعارض كاركنان حوزه«
هاي حل اختالف اداره كار در رسيدگي به دعاوي كاركنان اين حوزه  عدم صالحيت هيأت

  .گردد ل ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسا» صحيح و مطابق مقررات است
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٧٢١ ـ ٧٢٢ :ماره دادنامهش       ٢٨/٥/١٣٩٩: خ دادنامهتاري

  ٩٨٠٢٩٧٠ و ٩٩٠١٢٩٨: رونده پشماره
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي علي دهقان بنادکي:کننده تعارض اعالم
  عالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري   ا:موضوع

هاي علميه به خواسته نقض رأي هيأت   در خصوص دادخواست کارکنان حوزه:گردش کار
هاي  برخي شعب، هيأت. حل اختالف اداره کار، ديوان عدالت اداري آراء متعارضي صادر کرده است

نها دانسته و حکم به رد شکايت صادر کرده، لکن حل اختالف کار را صالح در رسيدگي به شکايت آ
نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي   آيين٧ ماده٧اداري مستند به بند عدالت برخي شعب ديگر ديوان

مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، کارکنان مذکور را مشمول قوانين استخدامي خاص دانسته، لذا 
ها  دانسته و آراء هيأتهاي حل اختالف کار   هيأترسيدگي به شکايات مذکور را خارج از صالحيت

هاي مختلف شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص و  لذا با توجه به استنباط. اند را نقض کرده
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٨٩صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده 

   .به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شدديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه 
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است گردش کار پرونده

هاي شماره   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٦٤ شعبه :الف
هاي آقاي جعفر   با موضوع دادخواست٩٦٠٩٩٨٠٩٠١٨٠٠٨٦٩ و ٩٦٠٩٩٨٠٩٠١٨٠٢١٤٧

ت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان قم و خرمشهر و بهاري و خانم شهال مقدم به طرفي
 هيأت حل اختالف و ١٥/١٢/١٣٩٥ـ ٢٤٧هاي اعتراض و رسيدگي و نقض دادنامه  به خواسته

هاي شماره  موجب دادنامه به ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٣٢٢٧٩اعتراض به رأي هيأت حل اختالف به شماره 
 به شرح زير ١/٦/١٣٩٦ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٧٩٢  و٢/١٢/١٣٩٦ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٣٢٧٨

  :رأي صادر کرده است
نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي   آيين٧ ماده ٧نظر به اينکه به موجب بند 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب مقررات استخدامي ٢٨/٧/١٣٨١ ـ٥٠٧مصوبه جلسه 

ناي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت ام
نامه استخدامي  مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با توجه به اينکه آيين

 به تصويب کميته خاص ١٨/٣/١٣٨٩ ـ٦٦٧هاي علميه طي مصوبه شماره  کارکنان حوزه
هاي علميه رسيده است و پاسخ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در  شوراي عالي حوزه

 مؤيد ١١/٥/١٣٩٥ ـ ٨١٦٧٢ئيس جمهور به شماره نامه پاسخ استعالم معاون حقوقي ر
 قانون ١٨٨هاي علميه از شمول قانون کار طبق ماده  اين است که کارکنان شاغل در حوزه

باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علميه شاکي نبوده وليکن در جلسه  کار خارج مي
ايرادي را مطرح ) حيتعدم صال( نماينده حوزه مذکور در اين خصوص ٣٠/٣/١٣٩٦مورخ 

. عنه نفياً يا اثباتاً اظهارنظري ننموده است کننده در دادنامه معترض نموده و هيأت رسيدگي
کننده نبوده، بنابراين  علي ايحال رسيدگي به موضوع معنونه در صالحيت هيأت رسيدگي

اري حکم  از قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اد٦٥ و ٦٣، ١٠به استناد مواد 
عنه و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد صادر و اعالم  به نقض دادنامه معترض

 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب ٢٠رأي صادره ظرف . گردد مي
  .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

  .رأي مذکور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
 ٩٥٠٩٩٨٠٩٠١١٠٠٩٠٧ن عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره  بدوي ديوا١١ شعبه :ب

به طرفيت اداره کل تعاون، کار و ) ع(با موضوع دادخواست مدرسه علميه ريحانه النبي 
ـ ١/٥٦٢/٩٤رفاه اجتماعي شهرستان مالرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره 

 ـ ٩٥٠٩٩٧٠٩٠١١٠١٩٦٦ هيأت حل اختالف کار به موجب دادنامه شماره ١٧/١/١٣٩٥
  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٤/٨/١٣٩٥

با مديريت خانم شهناز اکبري ) ع(ـ مدرسه علميه ريحانه النبي ١در خصوص شکايت 
ـ آقاي فضل اله ذاکري عليه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان مالرد به ٢قمصري 

 هيأت حل اختالف کار ديوان با ١٧/١/١٣٩٥ـ ١/٥٦٢/٩٤خواسته اعتراض به رأي شماره 
عنه ادعاي مطروحه را مقرون  بررسي مدارک ابرازي از جمله شکايت شاکي و دفاعيات مشتکي

نامه مؤسسات آموزش   آيين٧ ماده ٧به صحت تشخيص داده و با توجه به اينکه به موجب بند 
ويب مقررات  شوراي عالي انقالب فرهنگي تص٢٨/٧/١٣٨١ـ ٥٠٧عالي حوزوي مصوب جلسه 

استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت 
نامه  امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با عنايت به اينکه آيين

 به تصويب کميته ١٨/٣/١٣٨٩ـ ٦٦٧هاي علميه طي مصوبه شماره  استخدامي کارمندان حوزه
هاي علميه  هاي علميه رسيده است لذا کارکنان شاغل در حوزه  حوزهخاص شوراي عالي

باشند که به صالحيت هيأت مربوطه ايراد وارد بوده لذا  خواهران از شمول قانون کار خارج مي
عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگي  حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ٦٣ و ١٠رابر مواد اين رأي ب. کند مجدد صادر و اعالم مي
 قانون مذکور ظرف ٦٥اين رأي به استناد ماده . گردد ديوان عدالت اداري صادر و اعالم مي

  . روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است٢٠مهلت 
  .رأي مذکور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت

هاي شماره   بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده٦١ شعبه :ج
 با موضوع دادخواست خانم فرحناز ٩٥٠٩٩٨٠٩٠١١٠٠٢٥٠ و ٩٥٠٩٩٨٠٩٠١١٠٠٧٤٦

قاسمي سراب باديه به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم و به خواسته 
ف کار به موجب دادنامه  هيأت حل اختال٢٣/١/١٣٩٥ ـ ٥٤١٦اعتراض به رأي شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است١٠/٧/١٣٩٦ ـ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١١٠١٩١٧شماره 
در خصوص شکايت خانم فرحناز قاسمي سراب باديه به عنوان اصيل به طرفيت اداره 

 ٢٣/١/١٣٩٥ـ  ٥٤١٦تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان قم به خواسته اعتراض به رأي شماره 
نامه مؤسسات آموزش عالي   آيين٧ ماده ٧کار، نظر به اينکه به موجب بند هيأت حل اختالف 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي، تصويب مقررات ٢٨/٧/١٣٨١ـ ٥٠٧حوزوي مصوب جلسه 
استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي کارکنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي 

نامه استخدامي  است و با عنايت به اينکه آيينمؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده 
 به تصويب کميته خاص شوراي ١٨/٣/١٣٨٩ـ ٦٦٧هاي علميه طي مصوبه شماره  کارمندان حوزه

هاي علميه خواهران به لحاظ  هاي علميه رسيده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه عالي حوزه
ار از شمول مقررات کار خارج  قانون ک١٨٨وجود مقررات خاص استخدامي و در اجراي ماده 

اند که به صالحيت هيأت مربوطه در امر رسيدگي به اختالف طرفين ايراد وارد است و ضمن  بوده
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٥٥حکم به رد دعواي وارد ثالث و در اجراي ماده 

 قانون ١٠ ماده ٢ بند اداري و با نقض رأي مورد اعتراض، حکم به ورود شکايت به استناد
تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي با لحاظ 

 قانون مذکور ظرف مهلت ٦٥رأي صادره به استناد ماده . گردد مراتب ذکر شده صادر و اعالم مي
  .اشدب  روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي٢٠

   .رأي مذکور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت
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 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ٥٩شعبه : د
 با موضوع دادخواست آقاي مسعود بهرام پور به طرفيت هيأت حل ٩٥٠٩٩٨٠٩٠١٩٠١٤٣٨

 و به خواسته اعتراض اختالف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اهواز
 هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه ٢٢/٤/١٣٩٥ـ  ٧١/٩٥به رأي شماره 

  : به شرح زير رأي صادر کرده است٢٤/١٠/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠١٩٠٣٠٢٠شماره 
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت هيأت حل اختالف کارگر و کارفرما مستقر 

 ـ ٧١/٩٥اه اجتماعي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره در اداره تعاون، کار و رف
عنه   با التفات به اينکه ايراد و اعتراض مؤثري که موجب نقض رأي معترض٢٢/٤/١٣٩٥

باشد اقامه و ابراز نگرديده و رأي مصدور مغايرتي با موازين قانوني نداشته، بنابراين مستنداً 
دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت  قانون تشکيالت و آيين ٦٥ و ١٠به مواد 

 روز پس از ابالغ قابل ٢٠اين رأي ظرف مهلت . نمايد شاکي صادر و اعالم مي
  .تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است

 ٢٠ شعبه ٧/١/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٩٠٠٠٠٧رأي مذکور به موجب رأي شماره 
  .يد شده استتجديدنظر ديوان عدالت اداري تأي

 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩هيأت 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
  

   هيأت عموميرأي
  .اء محرز استالف ـ تعارض در آر
 يا قانون استخدام کشوري، اشخاصي که مشمول قانون کار ١٨٨ب ـ طبق ماده 

استخدامي باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر  ساير قوانين و مقررات خاص
هاي علميه، اين شورا عهده   شوراي عالي حوزه٧/٩/١٣٧٤ اساسنامه مورخ ٢اساس ماده 

هاي مختلف آموزشي، اخالقي، تبليغي،  ريزي کالن در بخش امهدار سياستگذاري و برن
هايي که از امکانات و خدمات حوزه  اجتماعي و معيشتي حوزه علميه قم و ساير حوزه

نامه مؤسسات آموزش   آيين٢از طرفي بر اساس ماده . باشد کنند، مي علميه قم استفاده مي
ي انقالب فرهنگي، اين  شوراي عال٢٨/٨/١٣٨١ـ ٥٠٧عالي حوزوي مصوب جلسه 

هاي مصوب  نامه مؤسسات داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و وفق ضوابط و آيين
کنند و بر اساس  نامه فعاليت مي شوراي عالي حوزه علميه قم و در چارچوب مفاد اين آيين

همچنين طبق . نامه نيز يکي از ارکان اين مؤسسات هيأت امناي آنها است  اين آيين٣ماده 
نامه مذکور، تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و   آيين٧ ماده٧بند 

باشد؛ لذا اين مؤسسات داراي  مزاياي مؤسسات مذکور بر عهده هيأت امناي هر مؤسسه مي
همچنين بر .  خارج هستندقانون کارقوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و از شمول 

ـ ٦٦٧ موضوع مصوبه هاي علميه ام کارمندان حوزهقانون استخد ٢٩ الي ٢٧اساس مواد 
هاي علميه از  هاي علميه، کارمندان حوزه  کميته خاص شوراي عالي حوزه١٨/٣/١٣٨٩

لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگي، ازکارافتادگي، فوت و درمان با رعايت حداقل مقررات 
به حقوق و مزاياي کشوري، تابع قوانين تأمين اجتماعي خواهند بود و ضوابط مربوط 

هاي شغلي آنها بر اساس مصوبه ابالغي  العاده کارمندان و جداول مربوط به امتيازات و فوق
 مصوبه مذکور نيز رسيدگي به تخلفات کارمندان ٣٠ماده . از سوي شوراي عالي خواهد بود
 دانسته که ١٣٧٢ مصوب قانون رسيدگي به تخلفات اداريو تعيين مجازات آنها را طبق 

 دارد، بنابراين تمام قانون کاراللت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج اين افراد از شمول د
هاي علميه بر اساس مصوبات مذکور  ضوابط مربوط به وضعيت استخدامي کارمندان حوزه

شده و کارکنان حوزه علميه نيز داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود  تعيين
 ١/٦/١٣٩٦ـ ١٧٩٢ و ٢/١٢/١٣٩٦ ـ ٣٢٧٨ه آراء شماره شوند و در نتيج محسوب مي

 بدوي ديوان عدالت اداري که به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافته است ٦٤شعبه 
در نقض رأي هيأت حل اختالف وزارت کار به جهت عدم صالحيت مراجع مذکور در 

اين رأي به . هاي علميه صحيح و مطابق مقررات است رسيدگي به دعاوي کارکنان حوزه
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ٨٩ و ماده ١٢ ماده ٢استناد بند 

 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد ١٣٩٢مصوب سال 
  .االتباع است مشابه الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١/٧/١٣٩٩                                                                            ٩٨٠٢٥٢٦رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 شوراي ١٣٩٤ابطال تعرفه سال «:  با موضوع٢٨/٥/١٣٩٩ورخ  م٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٢٤

جهت درج » اسالمي شهر شهميرزاد در خصوص تجويز اخذ عوارض تفكيك اراضي دولتي
  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

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

  ٩٨٠٢٥٢٦: رونده پ    شماره٧٢٤ :ماره دادنامهش     ٢٨/٥/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   سازمان بازرسي کل کشور:يشاك
  شوراي اسالمي شهر شهميرزاد١٣٩٤ ابطال تعرفه سال :موضوع شکايت و خواسته

  در خصوص تجويز اخذ عوارض تفکيک اراضي دولتي
 و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور  سرپرست معاونت حقوقي:گردش کار

  : اعالم کرده است که١٤/٥/١٣٩٨ ـ ١١١٧٦٦به موجب شکايت نامه شماره 
رساند اداره کل راه و شهرسازي استان سمنان به موجب نامه  احتراماً به استحضار مي" 
از  با اشاره به اختالف حادث شده با شهرداري شهميرزاد ٧/١/١٣٩٨م ـ /٥٠٠٠/٧٦١شماره 

 اساسنامه ٢٢ قانون زمين شهري و ماده ١١ ماده ٢حيث هزينه تفکيک با استناد به تبصره 
) که دولت را از پرداخت هزينه تفکيک اراضي دولتي معاف نموده(سازمان ملي زمين و مسکن 

اعالم داشته به رغم مباشرت راه و شهرسازي در تفکيک و عدم مداخله شهرداري در عمليات 
هاي تفکيک ده درصد اراضي و واحدهاي  نظر از اينکه دولت در تمامي طرحمربوط و صرف 

 ماده واحده ٦مسکوني از خالص تفکيکي قابل واگذاري را از همان ابتداي امر طبق تبصره 
واگذار و ) ١٣٧٠مصوب سال (ها  قانون نحوه تقويم ابنيه، امالک و اراضي مورد نياز شهرداري

نمايد، ليکن  هاي عمومي را مطابق مقررات تأمين مي انهها و سر فضاهاي سبز، پارکينگ
ها نيز بر اساس   قانون شهرداري٧٧شهرداري هزينه تفکيک اراضي را مطالبه و کميسيون ماده 

 و بدون توجه به معافيت ١٣٩٤تعرفه عوارض وضع شده از سوي شوراي اسالمي شهر در سال 
هاي صادره از ثبت اسناد  اء متعدد و اجراييهدواير دولتي از پرداخت هزينه تفکيک با صدور آر

وامالک، اداره دولتي را به تأديه عوارض تفکيک مطابق تعرفه سال ياد شده، جمعاً به مبلغ 
ضمن آن که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به .  ريال ملزم نموده است١١٢/٤٣٩/٤٧٧/١

ـ ١٠١٨، ١٨/١٠/١٣٩٧ ـ١٩٣٣، ٩/١٢/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢٥/١١/١٣٨٩ـ ٤٥٩موجب آراء شماره   
 مصوبات شوراهاي اسالمي را در مورد اخذ ٢١/١/١٣٩٧ـ ٢٣ و ٢٦/١/١٣٩٢ـ ٣٩، ١٧/٦/١٣٩٣

چه از دواير دولتي و چه از ساير اشخاص حقيقي و (ها  عوارض تفکيک عرصه توسط شهرداري
ر  شوراي اسالمي شهر شهميرزاد د١٣٩٤بنا به مراتب تعرفه سال . ابطال نموده است) حقوقي

 قانون زمين شهري و ١١ ماده ٢خصوص تجويز اخذ عوارض تفکيک اراضي دولتي با تبصره 
 اساسنامه سازمان ملي زمين مغاير بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي ٢٢ماده 

ها در موارد مشابه  ضمن آن که اخذ عوارض تفکيک توسط شهرداري. باشد شهر ياد شده مي
از اين رو ابطال تعرفه مذکور در هيأت عمومي . اري ابطال شده استتوسط ديوان عدالت اد

  ." باشد مورد تقاضا مي) العاده و خارج از نوبت به طور فوق(ديوان عدالت اداري 
  :متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است

 عوارض تفکيک عرصه" 
 )١٩/٣/١٣٩٠(ب مصو) ١٠١(ها اصالح ماده  هر نوع تفکيک قبل از زمان قانون شهرداري

قانون اصالحي ) ١٤٨(و ) ١٤٧(که حق و حقوق شهرداري ناشي از تفکيک از طريق ماده 
ثبت از طريق دادگاه يا افراز اعم از زمين افرازي و باقيمانده که عوارضات به شرح ذيل قابل 

  :وصول خواهد بود
P  =قيمت منطقه دارايي  

    کاربري باغات
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٥/٢   مترمربع٣٠٠تا   کاربري باغات
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٢   مترمربع٥٠٠ مترمربع تا ٣٠١از   کاربري باغات
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٥/١   مترمربع١٠٠٠ مترمربع تا ٥٠١از   کاربري باغات
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ١   مترمربع٢٠٠٠ مترمربع تا ١٠٠١از   کاربري باغات

  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٥/١   مترمربع٢٠٠٠باالي   ي باغاتکاربر
  

    ها کاربري مسکوني و ساير کاربري
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٥/٣   مترمربع٢٠٠تا   ها کاربري مسکوني و ساير کاربري
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٣   مترمربع٣٠٠ مترمربع تا ٢٠١از   ها کاربري مسکوني و ساير کاربري
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٥/٢   مترمربع٤٠٠ مترمربع تا ٣٠١از   ها کاربري مسکوني و ساير کاربري
  ٢ برابر جدول ششگانه شماره ٢   مترمربع٤٠٠باالي   ها کاربري مسکوني و ساير کاربري

  
 منحصراً ١٩/٣/١٣٩٠هاي تفکيکي با کاربري باغات قبل از تاريخ  در عرصه): ١(تبصره 

  .تفکيک اخذ و اين گونه اراضي شامل عوارضات تفکيک زير حد نصاب نخواهد شدعوارض 
هاي مصوب شهرداري يا ضوابط  تفکيک قهري ناشي از اجراي طرح): ٢(تبصره 

  .شهرسازي مشمول پرداخت عوارضات تفکيکي و تفکيکي زير حد نصاب نخواهند بود
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 بر اسـاس ١٩/٣/١٣٩٠هاي بعد از تاريخ  بديهي است که کليه عوارضات تفـکيکي
)  مجلس شوراي اسالمي٢٨/١/١٣٩٠مصوب (ها  قانون شهرداري) ١٠١(قانون اصالح ماده 

  .با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر محاسبه و اخذ خواهد شد
گيرد با تأسي  در اراضي که ملک آنها در خارج از محدوده قانوني قرار مي): ٣(تبصره 

ت جاريه و شوراي عالي اداري و شهرسازي بستگي به نوع موقعيت مکاني از قوانين و مقررا
ملک شهرداري با نظر داشتن صرفه و صالح شهر با تأسي از ضوابط و مقررات ورود امالک 
محدوده خدمات شهري و استفاده از مزاياي تفکيک با مالک به نحو مقتضي به توافق و 

  .نمايد صورت موردي از شوراي شهر مجوز اخذ مي به
پذير در صورت  با توجه به وضعيت مالي مالکين خصوصاً اقشار آسيب): ٤(تبصره 

تواند نسبت به ارائه پيشنهاد تخفيف تفکيکي در محاسبه فرم  صالحديد، شهرداري مي
  .درصد بستگي به نظر شوراي اسالمي شهر مساعدت گردد

گردد قابل  يا ميعوارض تفکيک به دفعاتي که ملک تفکيک گرديده و ): ٥(تبصره 
   " .باشد محاسبه و وصول مي

در پاسخ به شکايت مذکور، شوراي اسالمي شهر شهميرزاد به موجب اليحه شماره 
  : توضيح داده است که٢٩/٨/١٣٩٨ـ ٩٣/٤/٩٢٢

  :ـ ايرادات شکلي١" 
باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه  همان گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص مي

باشد و نظر به اينکه بر اساس   مي١٣٩٤خصوص عوارض تفکيک مربوط به سال اين شورا در 
شوراي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر {  قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١تبصره 

يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را 
که }  سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعالم عمومي نمايندحداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر

از فحواي تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجراء صرفاً 
باشد پس از پايان سال و شروع سال جديد تعرفه عوارض مذکور قابليت اجرا نداشته،  يک سال مي

گردد،   که عمالً توسط شهرداري اجرا نمي١٣٩٤وبه سال لذا از اين حيث درخواست ابطال مص
فاقد آثار و تبعات و نتايج قانوني بوده، چرا که به دليل عدم اجراي مصوبه مذکور توسط شهرداري 
کانه مصوبه مذکور ابطال گرديده است و به تعبير ديگر به دليل آن که موجبات رسيدگي به 

 مطروحه منطبق با موازين حقوقي طرح نگرديده و باشد، لذا خواسته شکايت شاکي منتفي مي
 قانون آيين دادرسي ديوان بوده که اثر آراء هيأت عمومي را ناظر بر آينده ١٣٠مؤيد اين ادعا ماده 

  .باشد عنه اساساً موضوع منتفي مي داند و به دليل عدم اجراي مصوبه معترض مي
  ـ در ماهيت دعوا٢
رساند آنچه که در  ض نيز به استحضار ميـ در خصوص مصوبه مورد اعترا٢ـ ١ 

 اصالحي در سال ١٠١مصوبه مذکور قيد گرديده مطالبه عوارض پيش از اجراي ماده 
 ١ بوده و به پيش از شروع به کار شوراهاي اسالمي شهر، عوارض تفکيک طبق بند ١٣٩٠
يه طي نامه  قانون تشکيالت شوراها به تنفيذ رياست قوه قضاييه و نماينده ولي فق٣٥ماده 

ها  رسيده بوده و توسط وزارت کشور به استانداري] ١٥/١/١٣٦٩ـ ١٦٩٨٣/١/م[شماره 
لذا موضوع عوارض تفکيک که به تأييد و تنفيذ نماينده ولي . جهت اجرا ابالغ گرديده است

باشد چرا کـه تنفيذ رياست قوه  فقيه رسيده است کامالً قانوني بوده و مغاير بـا شرع نمي
به عنوان نماينده ولي فقيه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن قضاييه 

  .اي بوده است قيمت منطقه%] ١٠[با قانون مورد نظر بوده است که ميزان آن 
اند تا نهايتاً  نموده ها نسبت به وصول عوارض تفکيک مبادرت مي ـ متعاقب آن شهرداري٢ـ ٢

ي في مابين وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي باعث مطالبه عوارض تفکيک از اراضي دولت
ايجاد اختالف گرديد و موضوع در کميسيون حل اختالف نهاد رياست جمهوري مطرح و کميسيون 

  .ها نمود مذکور رأي به پرداخت عوارض تفکيک توسط وزارت مسکن بابت اراضي دولتي به شهرداري
مديرکل دفتر امور ] ١٤/٥/١٣٨١ ـ ٦١/٣٥٠٩٣[ـ پاسخ استعالم شماره ٢ـ ٣ 

  .باشد حقوقي وزارت کشور مؤيد اين ادعا مي
ـ پس از شروع به کار شوراهاي اسالمي نيز تا چند سال ابتدايي ميزان عوارض ٢ـ ٤ 

اي بوده که تعدادي از مکاتبات مسکن و شهرسازي در  قيمت منطقه%] ١٠[تفکيک 
  .گردد به حضور تقديم ميخصوص پرداخت عوارض و يا تحويل زمين به شهرداري 

ـ مسکن و شهرسازي در قراردادهاي واگذاري اراضي خويش پرداخت عوارض ٢ ـ ٥
  .و هزينه تفکيک توسط طرف قرارداد را تصريح نموده است

ـ  ٩٣٢٠٠/٢٢[ـ اداره مسکن و شهرسازي مهدي شهر به شرح نامه شماره ٢ـ  ٦ 
دولت را مورد قبول قرار داده ليکن مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکيک توسط ] ٣/١٠/١٣٩٣

در خصوص اظهارات سازمان بازرسي مبني بر معافيت . نسبت به ميزان آن معترض بوده است
رساند همان گونه که مستحضريد  مسکن و شهرسازي از عوارض تفکيک نيز به استحضار مي

 صورت گرفته به هاي ماهيت عوارض و هزينه تفکيک از يکديگر متمايز بوده و بر اساس استعالم
باشد و  شرح پيوست از وزارت کشور اساساً مسکن و شهرسازي از پرداخت عوارض معاف نمي

 قانون زمين شهري منصرف از مبحث عوارض تفکيک بوده بلکه ١١ ماده ٢سياق عبارات تبصره 
اين هاي ثبتي بوده و دليل اثبات  صرفاً ناظر به معافيت از پرداخت حق تمبر و ماليات و هزينه

موضوع نامه مسکن و شهرسازي به دفترخانه جهت انتقال اسناد به شرح پيوست بوده که ذکر 
 اقدام گردد و دليل ديگر اينکه در ١١ ماده ٢هاي انتقال و تفکيک با رعايت تبصره  گرديده هزينه

نحوه وصول ... {نمايد  باشد که تصريح مي  قانون زمين شهري مي١١ ماده ٣سطر سوم تبصره 
وري قطعات از  سازي و عمران و تفکيک و ساير خدمات بر اساس بهره هاي ناشي از آماده ينههز

ها تجاوز  گردد که از مجموع هزينه خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي
 قانون ١١ ماده ٢که نشانگر فقدان معافيت مسکن و شهرسازي و عدم ارتباط تبصره } ننمايد

باشد چرا که هيچ بحثي از معافيت بابت عوارض تفکيک ذکر  ارض تفکيک ميزمين شهري با عو
نکته مهم ديگر اينکه شوراي اسالمي شهر شهميرزاد اقدام به تصويب عوارض . نگرديده است

تفکيک به صورت جديد ننموده بلکه بر اساس عوارض پيشنهادي وزير کشور که به تأييد رئيس 
نکته قابل . رسيده بوده، اقدام به تصويب عوارض مذکور نموده استقوه قضاييه و نماينده ولي فقيه 

 و ١٣٩٠توجه ديگر اينکه مصوبه شوراي اسالمي شهر مربوط به تفکيک اراضي پيش از سال 
 اصالحي، شهرداري هيچ ١٠١ اصالحي بوده و پس از تصويب ماده ١٠١پيش از تصويب ماده 

رسازي محاسبه و اخذ ننموده است چرا که بر گونه عوارض از اراضي تفکيکي براي مسکن و شه
گردد که به پيوست صورتجلسه  ها و شوارع تأمين مي ها و کوچه  سرانه١٠١اساس تصريح ماده 

 به حضور ١٣٩٠تفکيکي جهت نمونه متعلق به مسکن و شهرسازي مربوط به پيش از سال 
ظر از اينکه بحثي از از ديگر داليل عدم معافيت مسکن و شهرسازي صرف ن. گردد تقديم مي

  :  نيامده عبارت است از١١ ماده ٢عوارض در تبصره 
 درصدي ١٠ـ پرداخت و تنظيم صورتجلسه با شهرداري بابت عوارض تفکيک به نرخ ١

  .اي قيمت منطقه
ـ اعالم مکتوب مديون بودن به شهرداري توسط رئيس سازمان ملي زمين و ٢

  . شهرمسکن و رياست اداره مسکن و شهرسازي مهدي
در قراردادهاي ) باشد پرداخت عوارض تفکيک به عهده متقاضي مي(ـ درج عبارت ٣

  .واگذاري با اشخاص
  .ـ استعالم از شهرداري بابت عوارض تفکيک پيش از انتقال سند به نام اشخاص٤

کليه داليل مشروح فوق نشان از اعتقاد راه و شهرسازي مبني بر لزوم پرداخت عوارض 
عليهذا با صرف نظر از موارد فوق، بر فرض . ري و بدهکار بودن به شهرداري داردتفکيک به شهردا

محال صحت ادعاي مسکن و شهرسازي اگر قائل به معافيت دولت از پرداخت عوارض تفکيک 
 قانون زمين شهري باشيم که چنين نيست ليکن قانون زمين شهري ١١ ماده ٢مستند به تبصره 

ده وليکن عوارض تنفيذي توسط رئيس قوه قضاييه و نماينده  بو١٣٦٦ شهريور سال ٢٢مصوب 
 و مؤخر بوده که معافيت مذکور را لغو نموده است، ضمن آن که ١٣٦٩ولي فقيه مربوط به سال 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ٣ قانون تجميع عوارض و تبصره ٥ ماده ٣بر اساس تبصره 
عوارض شهرداريها ملغي گرديده است و آراء صادره از هرگونه کاهش، بخشودگي و معافيت از 

هيأت عمومي مبني بر ابطال عوارض تفکيک به دليل اخذ زمين بابت تفکيک و يا اخذ وجه زمين 
  .بابت تفکيک صادر گرديده بوده که هيچ گونه ارتباطي با مصوبه مبحوث عنه ندارد

ست مسکن و شهرسازي الزم به ذکر است در سنوات گذشته به شرح صورتجلسات پيو
نمود و بر  اي بوده به شهرداري پرداخت مي قيمت منطقه% ١٠عوارض تفکيک را که ميزان آن 

 پس از عدم ١٣٨٩داند و از سال  اساس مکاتبات پيوست خود را به شهرداري مديون مي
پرداخت عوارض تفکيک، شهرداري نسبت به پيگيري موضوع از طريق سازمان بازرسي استان 

 اقدام و پس از تشکيل جلسات متعدد نهايتاً موضوع منجر به صدور و تنظيم گزارش سمنان
 کل کشور مبني بر بدهکاري ٢توسط سازمان بازرسي استان سمنان به سازمان بازرسي منطقه 

مسکن و شهرسازي به شهرداري بابت عوارض تفکيک گرديد و پس از مکاتبه سازمان بازرسي 
مديره سازمان ملي زمين و مسکن  ين و مسکن نهايتاً رئيس هيأت با سازمان ملي زم٢منطقه 

به شرح پيوست مراتب بدهکاري خويش را به شهرداري اعالم و رونوشت نامه مذکور را به اداره 
کل مسکن سمنان جهت پرداخت، ارسال نموده است حال تعارض بين گزارش قديم سازمان 

  ."بازرسي استان و گزارش فعلي جاي تعجب دارد
 با حضور رئيس و معاونين ٢٨/٥/١٣٩٩هيأت 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

  
   هيأت عموميرأي

دد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي با توجه به اينکه در آراء متع
تفکيک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از 
حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض تفکيک عرصه 

 ـ ٣١٥ رأي شماره  مصوب شوراي اسالمي شهر شهميرزاد به داليل مندرج در١٣٩٤سال 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ١٣/٤/١٣٩٦

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١قانوني شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

   اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت
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