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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  نامه وصول عوارض  نظام٢٢ابطال ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٣٧رأي شماره 
   مصوب شوراي اسالمي١٣٩٩ سال  و بهاي خدمات روستا در رابطه با نحوه هزينه تفكيك اراضي

   مترمربع٥٠٠ بخش مركزي يزد در حد تعيين فضاي مورد نياز در اراضي تفكيك شده تا 
  ٢  شوراي اسالمي بخش مركزي يزد  ٢٨/١١/١٣٩٩

تعارض در آراء شعب ديوان :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٨٤٣ الي ١٨٤٠هاي  رأي شماره
 ١٣٩٦ تا ١٣٨٨العاده كار با اشعه از سال  ي به دادخواست اشخاص به پرداخت فوقعدالت اداري در رسيدگ
  التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه هاي علوم پزشكي و پرداخت مابه به كاركنان دانشگاه

  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٨/١١/١٣٩٩

ابطال رأي شوراي عالي مالياتي، : ي با موضوع  هيأت عمومي ديوان عدالت ادار١٩١١رأي شماره 
 ٩/٩٨/٢٠٠ ابالغيه طي بخشنامه شماره ٢٦/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١ـ٤١موضوع صورتجلسه شماره 

   سرپرست سازمان امور مالياتي كشور٧/٢/١٣٩٨ـ 
  ٤  سازمان امور مالياتي كشور  ١٢/١٢/١٣٩٩

ابطال نامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩١٥رأي شماره 
  ٥  سازمان تأمين اجتماعي  ١٢/١٢/١٣٩٩   مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي٩/٧/١٣٩٧ ـ ١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠

   دستورالعمل٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٤٢رأي شماره 
  ٧  وزارت امور اقتصاد و دارايي  ١٦/١٢/١٣٩٩   وزارت امور اقتصاد و دارايي١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٤٢٥٤٣ شماره 

   ١٩صفحه ) ج(ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٤٤رأي شماره 
  ٨  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  ١٦/١٢/١٣٩٩  ١٣٩٩نام و شركت در آزمون سراسري سال  دفترچه راهنماي ثبت

 ٣ و ٢ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٤٥رأي شماره 
   مديركل روابط كار و جبران خدمت ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨شماره شنامهبخ

  وزارت تعاون و رفاه اجتماعي از تاريخ تصويب
  ١٠  وزارت تعاون و رفاه اجتماعي  ١٦/١٢/١٣٩٩

  ١١  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١٦/١٢/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ١٩٤٨رأي شماره 

 از تعرفه عوارض ٢٣ابطال بند : ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأ١٩٤٩رأي شماره 
  ١٣  شوراي اسالمي شهر كرمان  ١٦/١٢/١٣٩٩  آوري تابلو مصوب شوراي اسالمي شهر كرمان  تحت عنوان جمع١٣٩٨محلي سال 

 مصوبه چهارمين جلسه ٢ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٩٥٠رأي شماره 
   ١ و تبصره١٨/١٠/١٣٩٥هاي تحصيلي تكميلي مورخ  راي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهشو

  نام و شركت در آزمون ورودي شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت) الف(بند 
  ١٣٩٩هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   دوره

  ١٥  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  ١٦/١٢/١٣٩٩

   ١٨ ماده ٦ابطال تبصره: وان عدالت اداري با موضوع هيأت عمومي دي١٩٥١رأي شماره 
  ١٦  شوراي اسالمي شهر اسكو  ١٦/١٢/١٣٩٩   شوراي اسالمي شهر اسكو از تاريخ تصويب١٣٩٧تعرفه عوارض محلي سال 

  

 ١٤٠٠ اهـم ردادـ خنوزدهم هـشنبچهار
 

  ٢٢٢٠١ شماره هفتمسال هفتاد و 
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  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٦٥١شماره
 عاليبسمه ت

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
نامه وصول   نظام٢٢ماده ابطال «:  با موضوع٢٨/١١/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٣٧

 مصوب ١٣٩٩رابطه با نحوه هزينه تفكيك اراضي سال عوارض و بهاي خدمات روستا در 
شوراي اسالمي بخش مركزي يزد در حد تعيين فضاي مورد نياز در اراضي تفكيك شده تا 

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» مترمربع٥٠٠
  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

  
  ٩٩٠١٦٥١: شماره پرونده   ١٨٣٧: شماره دادنامه    ٢٨/١١/١٣٩٩ :ادنامهتاريخ د

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يرضا فتحي علي آقا:شاكي

 ي وصول عوارض و بهانامه نظام ٢٢ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
 ي اسالميورامصوب ش١٣٩٩ سال يک اراضينه تفکيخدمات روستا در رابطه با نحوه هز

  زدي يبخش مرکز
 نامه نظام ٢٢ ابطال ماده ي به موجب درخواستيرضا فتحي عليآقاـ ١ :کار گردش

 ١٣٩٩ سال يک اراضينه تفکي خدمات روستا در رابطه با نحوه هزيوصول عوارض و بها
ن ييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده يزد را در اجراي ي بخش مرکزي اسالميمصوب شورا

 هيأت عمومي ٩/٧/١٣٩٨ـ  ١٤٢٢ عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه شماره  ديوانيدادرس
  . خواستار شده استيوان عدالت اداريد

در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٢ـ ١٦٥١ـ ٩٩اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود وي به موجب اليحه

هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده  ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت ٢٢/٧/١٣٩٩
  :توضيح داده است که

 هيأت ٩٩٠١٦٥١احتراماً اينجانب عليرضا فتحي شاکي کالسه پرونده شماره «
رساند شوراي اسالمي بخش مرکزي يزد  عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي

 که همين ماده در ١٣٩٩دمات روستا نامه وصول عوارض و بهاي خ  نظام٢٢در ماده 
 تحت عنوان سهم تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي ١٣٩٦نامه سال  نظام

الذکر   اقدام به اخذ عوارض فوق٢٩مورد نياز احداث شوارع و معابر روستا ماده 
گرديد با شکايت اينجانب و مطرح شدن آن در هيأت تخصصي و هيأت عمومي  مي

 به ١٤٢٢الذکر ابطال گرديد طبق دادنامه شماره   اداري مصوبه فوقديوان عدالت
 که قبالً پيوست شکايت گرديده است، ٩/٧/١٣٩٨ـ  ٩٦/١٤٥١کالسه پرونده 

متأسفانه شوراي اسالمي بخش مرکزي يزد مجدداً برخالف قانون و خارج از حدود 
 وصول عوارض و نامه  نظام٢٢اختيارات قانوني خود اقدام به تصويب آن تحت ماده 

قبالً توسط اينجانب شکايت و  (٢٩مفاد ماده . بهاي خدمات روستا را نموده است
 که جديداً وضع گرديده است عيناً مشابه يکديگر ٢٢و ماده ) ابطال گرديده است

باشند، لذا با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که عوارض مذکور را  مي
 از ٢٢از حدود اختيارات آن شورا دانسته، تقاضاي ابطال ماده مغاير با قانون و خارج 

تاريخ تصويب در   از١٣٩٩نامه شوراي اسالمي بخش مرکزي يزد مصوب سال  نظام
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢راستاي اجراي مقررات ماده 

  ». را دارم١٣٩٢مصوب سال 
  :ر استيزمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ـ ٢
 شوارع و سطوح خدمات تأمينک شده جهت ي تفکياز در اراضي مورد نيفضاـ ٢٢«

  : هر روستايدها  برابر ضوابط طرحيعموم
نامه  مي تقسي داراي مشاعيه اراضيا سند اولي مساحت مندرج در سند ششدانگ و 

ل اين ـکيکي شامـعالم ثبتي جهت انجام عمل تفـو يا است) ندـمادرس(ري ـمحض
  .باشد د ميبن

  
  سطوح خدمات عمومي  سطوح معابر  مساحت کل زمين

  %٦  %٦   مترمربع٢٠٠٠تا 

  %١٢  %١٢   مترمربع٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠مازاد بر 

  %٢٠  %٢٠   مترمربع٥٠٠٠مازاد بر 

  
 تأکيدا با ي و ضوابط و مقررات و يدها  که معابر مطابق طرحيدر صورتـ ٢٢ـ١

ت گردد از پرداخت سطوح معابر يدول فوق رعا برابر جيدها  طرحير کاربرييون تغيسيکم
التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر  ت معابر مابهي و در صورت عدم رعاباشد ميمعاف 
ن پس از يمانده زمي بر اساس باقي محاسبه خواهد شد ضمناً سطوح خدمات عمومياحداث

  .گردد ميکسر معابر محاسبه 
سازي و تفکيکي مصوب قبلي  هاي آماده ـ اراضي تفکيک شده در کليه طرح٢٢ـ٢

 ١١ ماده ١شرط عدم تفکيکي مجدد و همچنين اراضي دولتي واگذاري بر اساس تبصره  به
  .گردند مين ضوابط ني شامل اين شهريقانون زم
 ي و داراشوند ميا ي انجام شده ١٣٩٣ که پس از سال هايي يکيه تفکي کلـ٢٢ـ٣

 و در صورت داشتن گردند مين ضوابط يمشمول اباشند،  ي نمياريسابقه توافق در ده
  . برابر توافقات عمل شودبايست ميتوافق 

 ١٤٨ و ١٤٧ـ مجموع سطوح معابر و سطوح خدمات امالکي که داراي سند ماده ٢٢ـ٤
 و سند آنها اند نمودهت ي اقدام به اخذ سند مالکياريا بدون مراجعه به دهيره بوده و يو غ

ه و طبق جدول فوق و به نسبت يه باشد بر اساس سند اول صادر شد١٣٩٣پس از سال 
د يت ارائه نماي که مالک نتواند سند مالکي و در صورتگردد ميقدرالسهم آنها محاسبه 

  .مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد% ١٥ بر اساس يمجموعاً سرانه خدمات عموم
مه و يپرداخت جر سابقه ي دارا١٣٩٤ که قبل از سال يدر خصوص امالک: تبصره

 و اند نمودهخ اقدام به ساخت و ساز ين تاريا قبل از ايباشند و  يعوارض و پروانه ساخت م
 تأييد مورد يکيافت نقشه تفکيق ثبت بدون دريت از طري سند مالک١٣٩٣بعد از سال 

ت ي در وضعيريي تغياري دهيص واحد فنينکه به تشخي اخذ شده است به شرط اياريده
جاد نشده باشد ي موجود اهاي ا نقشهي و ياريسند اخذ شده است با پرونده دهکه اي  عرصه

  .از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند
  .سازي بايد به تأييد مراجع ذيصالح برسد ـ نقشه و گزارش طرح تفکيکي و آماده٢٢ـ ٥
 ـ مساحت کاربري فضاي عمومي و خدماتي قابل تغيير کاربري و واگذاري به غير٢٢ـ ٦

  .باشد مين) کننده يبردار ه استثناء دستگاه بهرهب(
 مالک يدها د طبق ضوابط و مقررات طرحي طرح، الزاماً بايت گذربنديرعاـ ٢٢ـ٧

  .عمل باشد
 يي اجراهاي  و طرحيدها  روستا طبق طرحيت معابر و شوارع عموميرعاـ ٢٢ـ ٨

  . استيمصوب روستا الزام
 ي و معابر عمومها ت شبکهياز رعا ي مساحت ناشيچنانچه در طرح پالکـ ٢٢ـ٩

ت سطوح خدمات ي به رعايازين باشد، نيه زميمساحت اول% ٤٠ش از يا بيروستا معادل و 
 روستا ي و معابر عمومها ت شبکهي از رعاين خصوص چنانچه مساحت ناشيدر ا. باشد مين
 طبق هين اوليمساحت زم% ٥٠ش از ين باشد، مابه ازاء بيه زميمساحت اول% ٥٠ش از يب

  . محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شدينرخ کارشناس
، برابر با حداقل نصاب ياري به دهين سهم واگذاريچنانچه مساحت زمـ ٢٢ـ١٠

در آن پهنه از روستا طبق ضوابط مالک عمل باشد، الزاماً بايد قطعه مربوطه به دهياري  يکيتفک
  .واگذار گردد

ن طبق نظر يمت زمي اخذ معادل قد نسبت بهتوان مي ي زمانياريدهـ ٢٢ـ١١
، کمتر از حد ياري به دهين سهم واگذاريد که مساحت زمي اقدام نمايکارشناس رسم

 طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد و امکان استفاده از مساحت يکينصاب تفک
  .ز مقدور نباشدين... نگ و ي باز و پارکي فضايمورد نظر برا

 در طرح شبکه ي صرفاً جهت معوض اراضياريهم ده سيافتي درياراضـ ٢٢ـ١٢
سات ينگ و تاسيل به پارک، پارکياز تبديا حسب ني سطح روستا واگذار و يمعابر و گذرها

  .در همان روستا خواهد شد
 زمين از طريق ٢٢ـ١٢ـ در صورت عدم نياز دهياري بابت سهم خود براي مورد ٢٢ـ١٣

  ».رسد مي به فروش ياريتوسط ده مربوطه هاي ت دستورالعمليده و رعايمزا
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 قانون ٩٢ ماده يت و خواسته را در اجراي موضوع شکايوان عدالت اداريس ديرئـ ٣
.  و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع کردالتيتشک

ت و  شرکيبرااي  ندهيت دعوت شد نماياد شده از طرف شکاي قانون ٩٢ ماده يدر اجرا
  . نشدينده معرفيکن نماي کند لي معرفيأت عموميحات در جلسه هي توضيادا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٨/١١/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يـوان تشکي و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  . مبادرت کرده استيه صدور رأر بيه شرح زيت آراء ب با اکثريبحث و بررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ٩٢نظر به لزوم تبعيت از مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 

ـ ١٤٢٢ شماره ي و با توجه به مفاد رأيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
 وصول عوارض و نامه ظامن ٢٩ در ابطال ماده يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٩/٧/١٣٩٨
 ٢٢، ماده ١٣٩٦ سال يزد براي ي بخش مرکزي اسالمي خدمات روستا مصوبه شورايبها
  مترمربع٥٠٠تعرفه مورد اعتراض صرفاً در حد تعيين فضاي مورد نياز در اراضي تفکيک شده تا از 

 ياداروان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود ي ابطال م١٣٩٢مصوب سال 

                  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٩٠٠٣٨٤شماره
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
:  با موضوع٢٨/١١/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٤٣الي  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٨٤٠

تعارض در آراء شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به پرداخت «
هاي علوم پزشكي و   به كاركنان دانشگاه١٣٩٦ تا ١٣٨٨شعه از سال العاده كار با ا فوق

جهت درج در روزنامه » التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت مابه
  . گردد ميرسمي به پيوست ارسال 

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

      ١٨٤٣ الي ١٨٤٠ :ماره دادنامهش     ٢٨/١١/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠٠٣٨٤ ـ ٩٩٠٢٤٩٧ ـ ٩٩٠٢٥١٨ ـ ٩٩٠٢٥٢٩:  رونده پشماره

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
 آقاي مهدي نعيمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي :کننده تعارض اعالم

  درماني استان اردبيل
  شده از شعب ديوان عدالت اداري   اعالم تعارض در آراء صادر :موضوع

 ١٣٩٦ تا ١٣٨٨العاده کار با اشعه از سال   در خصوص پرداخت فوق:     گردش کار
هاي علوم پزشکي و پرداخت مابه التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در  به کارکنان دانشگاه

  .اند برابر اشعه، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر کرده
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است روندهگردش کار پ

 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست آقاي مهدي نعيمي ٤٨ شعبه :  الف
ه کار العاد به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل و به خواسته برقراري مجدد فوق

  به شرح زير رأي صادر٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ٩٦٠٩٩٧٠٩٠٤٤٠١٦٤٨موجب دادنامه شماره  به
  : کرده است

در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده به خواسته برقراري مجدد   
 و پرداخت مابه التفاوت، از توجه به رونوشت مدارک ١٣٨٨العاده کار با اشعه از سال  فوق

 ٢٠ ماده ٤باشد، اليحه دفاعيه خوانده، بند  شاکي و اينکه کارشناس پرتو شناسي مي
 هيأت عمومي ديوان ٢٨/١/١٣٩١ ـ ٢٨عه و دادنامه شماره قانون حفاظت در برابر اش

 قانون تشکيالت و ٦٥ و ١٠عدالت اداري، دعواي شاکي را وارد دانسته و به استناد مواد 
رأي . نمايد آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي

 شعب تجديدنظر ديوان  روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در٢٠صادره ظرف 
  .باشد عدالت اداري مي

 در ٢٨/٧/١٣٩٧ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٦٠٠٢٢١٩رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 
  : تجديدنظر ديوان عدالت اداري نقض و به شرح زير رأي صادر کرده است٢٧شعبه 

 با تصويب و اجرايي شدن قانون مديريت ١/١/١٣٨٨  با توجه به اينکه از تاريخ 
هاي اجرايي تغيير نموده  وري مبناي پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان دستگاهخدمات کش

 همان قانون، کليه قوانين مغاير با مقررات آن نسخ ضمني شده ١٢٨است و برابر ماده 
 نيز از مصاديق ١٣٦٨ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ٢٠ از ماده ٤است و بند 

 معاونت ٤/٨/١٣٨٨ـ ٣٧٧٣٦/٤ر بخشنامه شماره باشد و براب اين مقررات نسخ شده مي
توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت حق اشعه در تفاوت تطبيق محاسبه شده است، 

 قانون تشکيالت و آيين ٧١بنابراين تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و در اجراي ماده 
شکايت شاکي دادرسي ديوان عدالت اداري رأي تجديدنظر خواسته را نقض و حکم به رد 

  .اين رأي قطعي است. نمايد صادر مي
 بدوي ديوان عدالت اداري با موضوع دادخواست خانم مريم فتاح پور ٢٦ شعبه :  ب

العاده کار با اشعه  مرندي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تبريز و به خواسته برقراري فوق
 حفاظت در برابر اشعه به  و پرداخت مابه التفاوت آن مطابق قانون١٣٩٦ تا ١٣٨٨از سال 

 به شرح زير رأي صادر ١٧/٦/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٠٩٧موجب دادنامه شماره 
  :کرده است

نامه اداري و استخدامي کارمندان غيرهيأت   آيين١٠٩  نظر به اينکه مطابق ماده 
ورد  قانون حفاظت در برابر اشعه در م١٣٩١هاي علوم پزشکي مصوب سال  علمي دانشگاه

نامه مذکور مقرر گرديده به   آيين٥٣اده  م٤االجرا بوده و در بند  ارمندان مؤسسه الزمک
کارمنداني که در شرايط محيط کار با اشعه در ارتباط هستند بنا به تشخيص کميته 

 ٣٠٠٠شود حداکثر تا  تخصصي مؤسسه و دستورالعملي که از سوي وزارتخانه ابالغ مي
 مغاير با قانون بوده بنابراين به ١٣٨٧ رقم مشابه کارمندان سال امتياز تعلق گيرد و تعيين

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٠استناد قوانين مربوطه و ماده 
 قانون تشکيالت و ٦٥رأي صادره وفق ماده . شود حکم به ورود شکايت صادر و اعالم مي

ز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در شعب آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست رو
  .باشد تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي

 در ٦/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤٧٠٤رأي مذکور به موجب دادنامه شماره    
  : تجديدنظر با اضافه کردن اصالحاتي به شرح زير تأييد شده است٢٤شعبه 

عه اقتصادي، اجتماعي و  قانون برنامه چهارم توس٤٩ماده ) الف(  بر اساس بند 
 قانون برنامه ٢٠ماده ) ب( بند ١١/٦/١٣٨٣فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي توسعه   قانون احکام دائمي برنامه١ وماده ١٥/١٠/١٣٨٩پنجساله پنجم توسعه مصوب 
ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و   دانشگاه١٠/١١/١٣٩٥کشور مصوب 

هاي علم و فناوري بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر  پارکها و  فرهنگستان
هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي کشور، قانون مديريت خدمات  دستگاه

کشوري، قابل برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب 
تخدامي و تشکيالتي مصوب هيأت امناء هاي مالي، معامالتي، اداري، اس نامه مصوبات و آيين

که حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش 
ها و مراکز  ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه پزشکي و در مور فرهنگستان

وهاي آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد کل نير
 ٥١با توجه به اينکه هيأت امناء دانشگاه به موجب ماده . کنند رسد، عمل مي مسلح مي

هاي علوم  نامه اداري، استخدامي و تشکيالتي کارمندان غيردولتي علمي دانشگاه آيين
نامه اداري و   آيين١٠٩ و ماده ١٣٨٨پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مصوب سال 

هاي علوم پزشکي و خدماتي  ندان غيرهيأت علمي دانشگاهکارم استخدامي و تشکيالتي
، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣٩١بهداشتي درماني کشور مصوب سال 

ـ ٣٧١ و ٢٨/١/١٣٩١ ـ ٢٨ مجلس شوراي اسالمي و آراء شماره ٢٠/١/١٣٦٨
 هيأت عمومي ٢٢/١٠/١٣٨٧ـ ٦٩٣ و ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ ١٤٦٨ الي ١٤٦٦ و ١٠/٨/١٣٨٣

االجرا دانسته  لت اداري و اصالحات بعدي آن در مورد کارمندان مؤسسه را الزمديوان عدا
نامه اخيرالذکر مقرر شده به کارمنداني که در شرايط   آيين٥٣ ماده ٤است و در بند 

محيط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخيص کميته تخصصي مؤسسه و 
لذا .  امتياز تعلق گيرد٣٠٠٠شود، حداکثر تا  دستورالعملي که از سوي وزارتخانه ابالغ مي

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازي در مرحله بدوي اظهارات تجديدنظرخواه در 
دادخواست تجديدنظرخواهي با عنايت به اينکه تجديدنظرخواهي به عمل آمده به کيفيتي 

راد شکلي و ماهوي نيست که موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم سازد و اي
 قانون تشکيالت ١٢٢ و ٧١مستنداً به ماده . باشد مؤثري از حيث رسيدگي بر آن وارد نمي

 قانون آيين دادرسي ٣٤٩ به ماده ١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده  دادگاه
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يدنظر خواسته را با اين اصالح که تجديدنظرخواه ملزم به برقراري و پرداخت دادنامه تجد
العاده کار با اشعه براي شاکي پس از جلب نظر کميته تخصصي دانشگاه و با رعايت  فوق

نامه استخدامي کارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه   آيين٥٣ ماده ٤ و بند ٢ و ١هاي  تبصره
  .    ن رأي قطعي استاي. نمايد باشد، تأييد مي مي

 با حضور رئيس و ٢٨/١١/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين 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
  .عارض در آراء محرز تشخيص داده شدت: الف
 ١١/٩/١٣٩٢ ـ ٦٢٨ شماره هي وحدت روأيربه موجب : اوالًبا توجه به اينکه : ب

قانون حفاظت در برابر  ٢٠ ماده ٤ بند  مقرر درحکمي،  عدالت ادارواني دي عمومتيأه
 تيريقانون مد فصل دهم يتا زمان اجرا« با اشعه ارالعاده ک فوقمبني بر پرداخت  اشعه

بنابراين پس » . داشته استتي قانون مرقوم حاکم٦٨ ماده ٣ موضوع بند ،يخدمات کشور
نامه   تا زمان تصويب آيينقانون مديريت خدمات کشورياالجرا شدن فصل دهم  از الزم

قانون برنامه  ٢٠ماده ) ب(ها و مراکز علمي که به موجب بند  استخدامي کارکنان دانشگاه
اند   از شمول مقررات عمومي مستثني شدهجمهوري اسالمي ايرانپنجساله پنجم توسعه 

قابليت پرداخت به کارکنان مذکور را نداشته ليکن مبلغ مازاد دريافتي آنها از اين بابت در 
 قابل اعمال بوده قانون مديريت خدمات کشوري ٧٨تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 

 کارمندان يالتي و تشکياستخدام، ارينامه اد آيين ١٠٩به موجب ماده : ثانياً. است
 هيأت امناء ١٣٩١ تبريز و اردبيل مصوب سال ي علوم پزشکيها  دانشگاهي علمتيأغيره

 مجلس شوراي اسالمي و ٢٠/١/١٣٦٨ مصوب قانون حفاظت در برابر اشعه“: مقرر شده
نامه  آييناالجرا بوده و تغييرات در مفاد  سسه الزمؤاصالحات بعدي آن در مورد كارمندان م

فقط “:  اعالم شده٥٤ ماده ٤و در بند » .اجرايي آن با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است
 تهي کمصي کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخطي محطي که در شرايبه کارمندان

  ٣٠٠٠شود، حداکثر تا  خانه ابالغ مي  که از سوي وزارتيسسه و دستورالعملؤ ميتخصص
 اشعه حقالعاده   دستورالعمل مربوط، برقراري فوقبي و تصونيتا تدو. دگير ق مي تعلازيامت

نامه   آيين٥٤ ماده ٢تبصرهو برابر » .باشد  همچنان قابل اجرا مييبر اساس مصوبات قبل
 تيريقانون مد با قي که در مرحله تطبيآن دسته از کارمندان«: مذکور نيز مقرر شده

 مبلغ در احکام آنان در نياند و ا ار با اشعه برخوردار بودهالعاده ک  از فوقخدمات کشوري
العاده   کسر و به عنوان فوققي لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبقيقالب تفاوت تطب
 که به کار با اشعه اشتغال داشته ي محاسبه و تا هنگامر کايالعاده سخت اشعه در کنار فوق

که طبق مصوبه هيأت امناء تا زمان تنظيم دستور از آنجا : ثالثاً» .شود باشند، پرداخت مي
نامه   آيين١٠٩العمل مصوبات قبلي قابل اجرا بوده و منظور از مصوبات قبلي وفق ماده 

باشد و تا زمان  نامه اجرايي آن مي  و آيينقانون حفاظت در برابر اشعهاستخدامي دانشگاه، 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و قانون برنامه پنجساله ششم  ٨٤االجرا شدن ماده  الزم

 که مجدداً قانون حفاظت در برابر اشعه را تنفيذ نموده فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
است، هيأت امناء دستورالعملي در اين خصوص صادر ننموده است، بنابراين با عنايت به 

مي نامه استخدا  الي تصويب آيين١/١/١٣٨٨قوانين و مقررات ذکر شده براي دوره زماني 
 است و قانون مديريت خدمات کشوري موضوع مشمول ١٣٩١هيأت امناء در سال 

اند، ليکن از زمان  العاده کار با اشعه نداشته شاکيان استحقاقي براي دريافت مستقل فوق
نامه استخدامي دانشگاه به بعد به سبب عدم تصويب دستورالعمل موضوع  تصويب آيين

قانون برنامه  ٨٤االجرا شدن ماده  ي و از زمان الزمنامه استخدام  آيين٥٤ ماده ٤بند 
 مستحق پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

.  هستندفاظت در برابر اشعهحقانون  ٢٠ ماده ٤العاده کار با اشعه موضوع بند   فوقدريافت
ه شماره دادنامه   عدالت اداري بواندي  تجديدنظر٢٤راتب رأي شعبه ا توجه به مب

 که با اصالحات و الحاقاتي در مقام تأييد رأي ٦/١١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٤٧٠٤
 بدوي ديوان عدالت اداري به ٢٦شعبه  ١٧/٦/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١٠٩٧شماره  

 ۲ بند اين رأي به استناد. وارد دانستن شکايت صادر شده ، صحيح و موافق مقررات است
 سال مصوب اداري عدالت ديوان دادرسي وآيين تشکيالت قانون ۸۹ ماده و ۱۲ هماد

 مشابه موارد در مربوط اداري مراجع ساير و اداري عدالت ديوان شعب براي ۱۳۹۲
  .است االتباع الزم

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٠٢٧٩شماره
 بسمه تعالي

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

 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
رأي شوراي عالي مالياتي، ابطال «:  با موضوع١٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩١١

 ابالغيه طي بخشنامه شماره ٢٦/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١ـ٤١موضوع صورتجلسه شماره 
جهت درج در روزنامه رسمي »  سرپرست سازمان امور مالياتي كشور٧/٢/١٣٩٨ ـ ٩/٩٨/٢٠٠

  .گردد به پيوست ارسال مي
  دي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مه

  
  ٩٨٠٠٢٧٩ :شماره پرونده   ١٩١١ :شماره دادنامه    ١٢/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  بهمن زبردست ي آقا:شاکي

، موضوع صورتجلسه ياتي مالي عالي شورايرأ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
 ٧/٢/١٣٩٨ـ  ٩/٩٨/٢٠٠خشنامه شماره  ابالغيه طي ب٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ٢٠١ـ٤١شماره 

   کشورياتيسرپرست سازمان امور مال
، موضوع ياتي مالي عالي شورايرأ ابطال ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

 ـ ٩/٩٨/٢٠٠ ابالغيه طي بخشنامه شماره ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ  ٢٠١ـ٤١صورتجلسه شماره 
 تار شده و در جهت تبيين خواستهخواس سرپرست سازمان امور مالياتي کشور را ٧/٢/١٣٩٨

  :اعالم کرده است که
  يوان عدالت داري ديأت عمومياست محترم هير«

 و بخشنامه مذکور، که در آن ٢٠١ـ٤١ شماره يم رأيبا سالم و احترام، ضمن تقد
 بر ي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبن٥٢ماده ) ب(با توجه به حکم بند «مقرر شده 

 مذکور در هاي تي عالوه بر معافيلير ارزش افزوده خدمات حمل و نقل رات بيمال«نکه يا
از آنجايي که » . قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد١٢ ماده ١٢ بند

 يات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عموميقانون مال ١٢ ماده ١٢به موجب بند 
ات و عوارض ي از پرداخت ماليياي و دريي، هوايلير اي،  جادهي درون و برون شهريمسافر

) ٥٢(ماده ) ب( باشد، بنابراين در اجراي حکم بند معاف مي  قانون ماليات بر ارزش افزودهموضوع
ت خدمات حمل ي برنامه مذکور عالوه بر معافيقانون برنامه پنجساله توسعه در طول اجرا

 بار يليش افزوده خدمات حمل و نقل رات و عوارض ارزي، ماليلي ري مسافريو نقل عموم
 که هايي اتيات بر ارزش افزوده، ماليقانون مال) ١٧(با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده 

 )به نسبت حمل و نقل ريلي بار( هاي اقتصادي خود موقع خريد کاال يا خدمت براي فعاليتدر 
ت مقررات ي با رعااند دهنمون قانون پرداخت ي صادره موضوع اهاي به استناد صورتحساب

 در واقع اکثريت شوراي عالي مالياتي، بدون در نظر گرفتن استدالالت» .باشد استرداد ميقابل 
، از جمله خدمات حمل و نقل يت هر خدمتينکه در صورت معافيت شورا و ايدرست اقل

زش افزوده، ات بر اري قانون مال١٧ ماده ٢ات بر ارزش افزوده، وفق تبصره ي بار، از ماليلير
 که يدر صورت« ت شورا هم به آن استناد شده، ي اکثريکه در رأاي  قاً همان مادهي دقيعني

ن قانون اشتغال داشته باشند و يات موضوع ايا خدمت معاف از ماليان به عرضه کاال يمؤد
د کاال ي پرداخت شده بابت خرياتهايات نباشند، مالين قانون مشمول ماليا طبق مقررات اي
 حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ».باشد مين مرحله قابل استرداد ني خدمت تا ااي

 عالوه يليخدمات حمل و نقل ر«ات بر ارزش افزوده با نرخ صفر يننموده که محاسبه مال
 يز مطلقاً نافين» ات بر ارزش افزودهي قانون مال١٢ ماده ١٢ مذکور در بند هاي تيبر معاف

 قانون مارالذکر نشده، بلکه همچنانکه ١٧ ماده ٢ خدمات از حکم تبصره نيت درآمد ايتبع
م ي مستقياتهاي قانون مال١٣٢ماده ) الف(ات با نرخ صفر در بند يف محاسبه ماليدر تعر

 منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم«شده ذکر 
دارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب دفاتر قانوني، اسناد و ماظهارنامه، 
پس » .باشند مي کشور ياتين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور ماليمقرر در ا

ات با نرخ صفر ي از ماليفيات بر ارزش افزوده، که فاقد تعريف به قانون مالين تعري ايبا تسر
ن يف مقرر جهت مشمولي به انجام تکال، مکلفيلين خدمات حمل و نقل رياست، مشمول

 قانون ١٢ ماده ١٢گر خدمات ذکر شده در بند ي، و بر خالف دشوند ميات با نرخ صفر يمال
 »ماليات متعلقه« بر ارزش افزوده که مشمول ماليات با نرخ صفر نيستند و به دليل نداشتنات يمال
م يارد، در صورت عدم تسلن قانون در خصوصشان مصداق ندي ا٢٢م ماده يک از جرايچ يه
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پس با عدم ذکر استثنا در خصوص .  ماده مذکور خواهند شد٥اظهارنامه مشمول بند 
ات با نرخ ين ماليات بر ارزش افزوده به مشمولي قانون مال١٧ ماده ٢ شمول تبصره عدم

ن استثناء، ي در خصوص قائل شدن اياتي مالي عالي شوراين قانون توسط مقنن، رأيصفر ا
 ٢ مذکور با تبصره يرت رأيل مغايلذا به دل. ارات و خالف قانون خواهد بودي از اختخارج
 و بالتبع ين رأي درخواست ابطال ايات بر ارزش افزوده، از آن مقام عالي قانون مال١٧ماده 

 را جهت ي کشور که رأياتي سازمان امور مال٧/٢/١٣٩٨ـ  ٩/٩٨/٢٠٠آن بخشنامه شماره 
  ».نموده دارماطالع و اجرا ابالغ 

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
قانون مالياتهاي مستقيم، به پيوست نظر اکثريت ) ٢٥٥(ماده ) ٣(در اجراي بند «

 ٢٦/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١ـ٤١اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 
 نسبت به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور) ٥٢(ماده ) ب( درخصوص حکم بند

ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي، جهت اطالع و اجراء به شرح ذيل 
  :گردد ابالغ مي
 اينکه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبني بر) ٥٢(ماده ) ب( با توجه به حکم بند«

) ١٢(هاي مذکور در بند   بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي عالوه بر معافيتاتيمال«
از آنجايي که » قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) ١٢(ماده 

 يات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عموميقانون مال) ١٢(ماده ) ١٢( موجب بند به
ات و عوارض ي از پرداخت ماليياي و دريي، هوايلي راي،  جادهي درون و برون شهريمسافر

) ب( باشد، بنابراين در اجراي حکم بند  بر ارزش افزوده معاف ميموضوع قانون ماليات
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجراي برنامه مذکور عالوه بر معافيت) ٥٢( ماده

ات و يمال) الذکر فوق ١٢ ماده ١٢موضوع بند  (يلي ري مسافريخدمات حمل و نقل عموم
) ١٧(ي بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده  ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلعوارض

 هاي فعاليت هايي که در موقع خريد کاال يا خدمت براي قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات
 صادره موضوع هاي به استناد صورتحساب)  باريليبه نسبت حمل و نقل ر( خود ياقتصاد

  ».باشد مياسترداد ت مقررات قابل ي با رعااند نمودهن قانون پرداخت يا
ات بر ي مالهاي آن دسته از پرونده ن بخشنامه درخصوصيت مفاد اي است رعايهيبد

  ». استي الزامباشند مي مطرح يارزش افزوده که در مراحل دادرس
 در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب

  : اعالم کرده است که٥/٤/١٣٩٨ـ  د/١٦٦٧١/٢١٢حه شماره يال
  ني دربيجناب آقا«

  يوان عدالت اداري ديأت عمومير کل محترم هيمد
  با سالم و احترام

 موضوع ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠١٨٤ به شماره ٩٨٠٠٢٧٩در خصوص پرونده کالسه 
 صورتجلسه ياتي مالي عالي شوراي بهمن زبردست به خواسته ابطال رأيدادخواست آقا

 ٧/٢/١٣٩٨ـ  ٩/٩٨/٢٠٠ بخشنامه شماره ي که ط٢٦/١٢/١٣٩٧ مورخ ٢٠١ـ٤١شماره 
ده، ضمن ارسال ي کشور جهت اطالع و اجرا ابالغ گردياتيسرپرست سازمان امور مال

 ـ د/١١١٠/٢٦٧ شوراي عالي مالياتي و شماره ١٢/٣/١٣٩٨ـ  د/٢٠١ـ٣٥٦٨هاي شماره  نامه
به موجب : درسان ميار ر را به استحضيان موارد زي و اعتراضات مؤدي دفتر فن١٩/٣/١٣٩٨
 درون ي مسافريات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومي قانون مال١٢ ماده ١٢بند 

ات و عوارض قانون مذکور ي از پرداخت ماليياي و دريي، هوايلي راي،  جادهيو برون شهر
 ي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهور٥٢ماده ) ب(طبق بند  .باشند ميمعاف 
هاي مذکور  ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي عالوه بر معافيت« ايران ياسالم

حسب  ».قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) ١٢(ماده ) ١٢(بند در 
ان به عرضه کاال ي که مؤديدر صورت«ات بر ارزش افزوده يقانون مال) ١٧(ماده ) ٢(تبصره 

ن يا طبق مقررات اين قانون اشتغال داشته باشند و يات موضوع اي مالا خدمت معاف ازي
ن يا خدمت تا ايد کاال ي پرداخت شده بابت خرهاي اتيات نباشند، ماليقانون مشمول مال

اد شده يقانون ) ١٧(ماده ) ٢(حکم مندرج در تبصره » .باشد ميمرحله قابل استرداد ن
سط مؤدي بابت خريد کاال يا خدمت، مربوط مبني بر عدم استرداد ماليات پرداختي تو

ات بر ارزش افزوده يا خدمت معاف از مالي است که به عرضه کاال ياني آن دسته از مؤدبه
 که يدر موارد. (ستنديات بر ارزش افزوده نينکه اساساً مشمول ماليا اي پردازند و يم

ات بر ارزش افزوده ي مال ثبت نام در نظامياد شده برايقانون ) ١٨( ماده ياشخاص در اجرا
  .)آيند مي به شمار نياتي مالي، مشمول نظام مذکور نبوده و مؤداند شدهفراخوان ن

 مذکور در هاي تياد شده عالوه بر معافي قانون برنامه ٥٢ماده ) ب(به موجب بند 
 يليات بر ارزش افزوده که شامل خدمات حمل و نقل ريقانون مال) ١٢(ماده ) ١٢(بند 

 با نرخ صفر ي باريليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ري، مالشود يم يمسافر
حه ين الي منضم به اهاي  که در نامهيحاتين و با توجه به توضيبنابرا. محاسبه خواهد شد

ات يقانون مال) ١٧(ماده ) ٢( خارج از شمول تبصره ي باريليآمده، خدمات حمل و نقل ر
ان در ي که مؤدهايي اتيهمان قانون مال) ١٧(تناد ماده  و به اسباشند ميبر ارزش افزوده 

 هاي  خود به استناد صورتحسابي اقتصادهاي تي فعاليا خدمت برايد کاال يموقع خر
 ي به مؤدبايست مي يت مقررات قانوني، با رعااند نمودهصادره موضوع قانون مزبور پرداخت 

 وراي عالي مالياتي در حدود صالحيتالذکر صورتجلسه ش با توجه به موارد فوق. گرددمسترد 
م و يم تنظي مستقهاي اتيقانون مال) ٢٥٥(ماده ) ٣( بند ي و اجرايه نظر مشورتي ارايبرا
 امعان نظر در مفاد ياستدعا. ن و مقررات بوده استيد، لذا منطبق با قوانيه گرديارا

 يسته مبنيم شايم و اتخاذ تصيدگي، رسي و دفتر فنياتي مالي عاليه شوراي جوابهاي نامه
  ».ي را داردت شاکيبر رد شکا

وان ين دي با حضور معاون١٢/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريـوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  أت عموميرأي هي
در صورتي که مؤديان «:  قانون ماليات بر ارزش افزوده١٧ ماده ٢بر اساس تبصره 

ا طبق ين قانون اشتغال داشته باشند و يات موضوع ايا خدمت معاف از مالي عرضه کاال به
ا يد کاال ي پرداخت شده بابت خرياتهايات نباشند، مالين قانون مشمول ماليمقررات ا

 ١٣٢ماده ) الف(ن به موجب بند يهمچن» .باشد ي قابل استرداد نمن مرحلهيخدمت تا ا
 است که يات با نرخ صفر روشيمنظور از مال«: م مقرر شده است کهي مستقياتهايقانون مال

 ي، اسناد و مدارک حسابداريم اظهارنامه، دفاتر قانونيان مشمول آن مکلّف به تسليمؤد
شده  ن قانون و در مواعد مشخصيقرر در اب مي خود به ترتي درآمدهايحسب مورد، برا

 فوق، ين قانوني احکام مقرر در موازيبرمبنا» .باشندي کشور مياتيبه سازمان امور مال
 در طول برنامه ششم توسعه با يلي و نقل ر ات بر ارزش افزوده خدمات حمليمحاسبه مال

 يد و مدارک حسابدار، اسنايم اظهارنامه، دفاتر قانونينرخ صفر، در هر حال مستلزم تسل
حسب مورد براي درآمدهاي حاصل از اين خدمات معاف توسط مؤديان مربوطه است و 

 ي آنها مقرر شده است که در طول اجرايت که برمبناين اساس، مقررات مورد شکاي همبر
 بار در يلي و نقل ر کننده خدمات حمل ان ارائهي که مؤديياتهايبرنامه ششم توسعه، مال

)  باريلي و نقل ر به نسبت حمل( خود ي اقتصاديتهاي فعاليا خدمت برايد کاال يموقع خر
باشد، خالف قانون و خارج از اختيار است و مستند  اند، قابل استرداد مي پرداخت نموده

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ بند به
  .شود ي ابطال م١٣٩٢سال 

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               
                                                          ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            

  
  ١٧/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٣٠٢٣شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 اره دادنامهـوان عدالت اداري به شمـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ

ـ ١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠ابطال نامه شماره «: ضوع با مو١٢/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩١٥  
 جهت درج در روزنامه رسمي»  مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي٩/٧/١٣٩٧

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

  
  ٩٨٠٣٠٢٣ :شماره پرونده    ١٩١٥ :شماره دادنامه     ١٢/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   فرديمحمود گنج ي آقا:شاکي

  مديرکل٩/٧/١٣٩٧ـ  ١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠نامه شماره  ابطال :موضوع شکايت و خواسته
  ي اجتماعتأمينم سازمان يرمستقيدرمان غ

 ٩/٧/١٣٩٧ـ  ١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠نامه شماره  شاکي به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش
ن يي را خواستار شده و در جهت تبي اجتماعتأمينم سازمان يرمستقيرکل درمان غيمد

  :خواسته اعالم کرده است که
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ژه مورد قبول ي ويت روزانه در بخشهايزيد تاکنون انجام دو ورسان ميبه استحضار «
 لکن از سال گذشته .اند نمودهرا پرداخت   آنالزحمه حق بوده و گر بيمه يه سازمانهايکل

ت در يزي دو والزحمه حقاعالم نموده است که اي   نامهي طي اجتماعتأمينمه يسازمان ب
ت دوم، در قالب مشاوره يزياز به وي در صورت نيستيک روز قابل پرداخت نبوده و باي

انجام ويزيت دوم در قالب مشاوره مشکالت متعددي را در بر دارد . درخواست گردد
  :کهني جمله ااز

باعث تشديد بروکراسي اداري در روند درماني شده و قطعاً موجب تأخير در ويزيت ) الف
  .و ارائه خدمات درماني که در بخشهاي ويژه اکثراً حالت اورژانسي نيز دارد، خواهد شد

تها در يزي و انجام همه وباشند مي ي بستريو به مدت طوالني يساي  مارانيب) ب
  . مقدور نبوده و مشمول کسورات خواهند شدي بستريروزها تمام يقالب مشاوره برا

 تابع ضوابط و مقررات خاص ها نکه درخواست و انجام مشاورهيبا توجه به ا) ج
 مختلف مورد هاي  توسط کارشناسان سازمان به بهانهي متوالهاي نگونه مشاورهي، اباشد مي

  .شوند ميکسورات واقع 
 با مفاد نامه شماره ي اجتماعتأمينقدام سازمان ن ايرت واضح ايبا امعان نظر به مغا

 ٣١/٤/١٣٩٧ـ  د/٩٦١١/٤٠٠نامه شماره ( وزارت ي مقام عال٢٤/٣/١٣٩٧ـ  ٣٤١/١٠٠
 به يدگي در رسگر بيمه يه سازمانهاي روسازي کپارچهيو دستورالعمل ) معاون درمان وزارت

رت بهداشت،  توسط وزا٧/٩/١٣٩٤ـ د/٢٣٠٢٤/٤٠٠ نامه شماره ي که طياسناد پزشک
 ي عالي توسط شورا١/٩/١٣٩٤ـ  ١٦٩٥٦٠ نامه شماره ي و طيدرمان و آموزش پزشک

گر،  ابالغ شده است و همچنين مغايرت اين اقدام با شيوه عملکرد ساير سازمانهاي بيمهمه يب
ناپذير براي بيماران  خواهشمند است دستور فرماييد به منظور جلوگيري از بروز عوارض جبران

اي   حقوق پزشکان و مراکز درماني و پيشگيري از تک روي و اعمال نظر سليقهو تضييع
شايان ذکر است . الذکر اقدام فرماييد گر نسبت به لغو دستورالعمل فوق سازمانهاي بيمه

 به سازمان يمارستان و دانشگاه علوم پزشکي موضوع مکرراً توسط پزشکان معالج و باين
 صرفاً يل منطقين سازمان مذکور بدون ارائه دليسئول منعکس شده لکن مي اجتماعتأمين

 ي و منطقين خواسته قانوني از قبول اباشند مي ينکه تابع دستورالعمل ارساليبا استناد به ا
  ».اند نمودهپزشکان استنکاف 

 که با ١٦/٩/١٣٩٨حه مورخ يه رفع نقص به موجب الي در پاسخ به اخطاريشاک
ده، اعالم ي به ثبت رسيوان عدالت اداري ديعمومأت ي در دفتر ه٣ـ٣٠٢٣ـ٩٨شماره 

  :کرده است که
 که توسط دکتر باشد مي) ٩/٧/١٣٩٧ـ  ١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠(شماره نامه مورد نظر «

 در پاسخ به استعالم ي اجتماعتأمينم سازمان ير مستقير کل درمان غي مديمحمد خلخال
ه يو رونوشت آن به کل قم صادر شده ي به اسناد پزشکيدگيس دفتر رسي رئيدکتر کرخ

ن ينکه اي ارغم علي متأسفانهرد و ي ارسال شده تا مالک عمل قرار گيدفاتر اسناد پزشک
 تري در سطح پايين) نسبت به قانون، مصوبه و بخشنامه(از نظر اعتبار مستندات اداري نامه 
اب کت(رت دارد ي که با آن مغايه مستندات باالدستيده گرفتن کلي لکن با نادباشد مي

ه و ي پاهاي مهي بي به اسناد بستريدگي خدمات درمان و دستورالعمل رسي نسبيارزشها
ر آن قبالً ي و تصاوباشند ميز يمه ني بي عاليس شوراير بهداشت که رئيمکاتبات وز

 قانون ٩ماده ) الف(به استناد بند . مورد استفاده قرار گرفته است)  شده استيبارگذار
 هاي شنهاد مشترک وزارتخانهي و به پ١٣٩٥ توسعه کشور مصوب هاي  برنامهياحکام دائم

 و سازمان برنامه و بودجه ي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيبهداشت، درمان و آموزش پزشک
) کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت(کشور و تأييد شوراي عالي بيمه سالمت کشور 

 ي و عمومي دولتيز درمان تمام مراکيب و ابالغ شده است و برايران تصويأت وزي هدر
دستورالعمل . (باشد مي االجرا الزم گر بيمه يه و سازمانهايري و خي و خصوصيردولتيغ

 خدمات سالمت ين کتاب ارزش نسبي ايي اجرانامه شيوه) هي پاهاي مهي به اسناد بيدگيرس
هار ز چي و وزارت رفاه و ني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکتأييد که مورد باشد مي

توسط معاون درمان ) ٩/٦/١٣٩٤ـ  د١٣٦١٢/٤٠٠( نامه شماره ي و طباشد ميه يمه پايب
مه ي بي عالي توسط شورا١/٩/١٣٩٤ـ  ١٦٩٥٦٠ نامه شماره يز طيوزارت بهداشت و ن

 هاي  به پروندهيدگيضوابط و نحوه رس( فصل سوم ٨ از ماده ١٠ و ٩بند . ابالغ شده است
ع دارد که در ي، تسرام نموده يعمل که آنرا در سامانه بارگزارن دستورالياز ا) يمارستانيب

) رجندي شهر بيها وي يساي   مانند (باشند ميم يکه فاقد پزشک مقاي  ژهي ويبخشها
  .الزحمه ويزيت پزشک معالج حق ويزيت پزشک بيهوشي نيز قابل پرداخت است بر حقعالوه 

 ي با مفاد کتاب ارزش نسبتيش گفت، نامه مورد شکايبا امعان نظربه مطالب پ
که هر دو از پشتوانه (ه ي پاهاي مهي به اسناد بيدگيخدمات سالمت و دستورالعمل رس

ارات ين نامه خروج از حدود اختي صدور اياز طرف. باشد مير يمغا)  الزم برخوردارنديقانون
  به اسناديدگيدستورالعمل رس(ن دستورالعمل ير مفاد ايي چرا که تغشود ميمحسوب 

مه ي بي عاليا مجدداً شورايران برسد و يأت وزي هتأييدا مجدداً به ي يستيبا) هي پاهاي مهيب
 اند نمودهن دستورالعمل توافق ي نوبت اول بر سر اي بهداشت و رفاه که براهاي و وزارتخانه

ن امر از ي است که ايهيبد. نديجه را ابالغ نمايدر خصوص اصالح آن توافق نموده و نت
  ».باشد مي خارج گر بيمهک سازمان يران ي از مديکيارات يتحدود اخ

  :ر استيت به شرح زيمتن مقرره مورد شکا
ت يزي درخصوص نحوه پرداخت و٧/٧/١٣٩٧ـ  ٢٤٦٩/٩٧/٠٢/١٦٤در پاسخ به نامه «

 ١٨/١١/١٣٩٦ـ  ٢٣٧٤/٩٦/٤٠٢٠هاي ويژه و با توجه به نامه  متخصصين بيهوشي در بخش
  :درسان مين اداره کل به اطالع يا

 تخت درصورت درخواست مشاوره توسط پزشک ٥ژه کمتر از ي وهاي در بخشـ ١
نه مشاوره طبق ضوابط و ي  هزICUا فوق تخصص ي و يهوشيمار از متخصص بيمعالج ب

  .مقررات سازمان قابل محاسبه و پرداخت است
 باشند ميم يشتردارند و فاقد پزشک مقي تخت و ب٥ که ياژهي ويهادر بخشـ ٢
 )توسط پزشک معالج(صورت درخواست مشاوره بيهوشي   درصد هزينه مقيمي، در٣٠کسر ضمن 

  .باشد ميت ضوابط و مقررات قابل گزارش و اخذ ينه مشاوره با رعايهز
ت همزمان به دو پزشک به عنوان پزشک يزيالزم به ذکر است پرداخت دو وـ ٣
  ».ي نداردک روز وجاهت قانونيمار در يمعالج ب

 ي اجتماعتأمينن سازمان ي و قوانير کل امور حقوقيت مذکور، مديسخ به شکادر پا
 ارائه داده است يحاتي توض٢٠/١٢/١٣٩٨ مورخ ٧٨١٤/٩٨/١٧٠٠حه شماره يبه موجب ال

  :ر استيکه خالصه آن به شرح ز
رت نامه معترض عنه با مقررات صادره از ي بر مغاي مبني شاکيدر پاسخ به ادعا«

 هاي مهي بي به اسناد بستريدگيو تعاون تحت عنوان دستورالعمل رسن بهداشت يوزارت
 دستورالعمل مذکور به صراحت آمده است ٦ از ماده ١٥در بند  د اشاره شود کهيه؛ بايپا

نگ منوط به حضور پزشک ينه هتلي درصد هز٣٠شتر ي تخت و ب٥ ي داراهاي که در بخش
نگ منوط به عدم حضور پزشک ينه هتلي تخت پرداخت هز٥ر ي زهاي م و در بخشيمق
 قرار گرفته آمده يز که مورد استناد شاکي آن ن٨مضاف بر آن که در ماده . باشد ميم يمق

ن رو ينه تخت روز لحاظ شده از اي درصد هز٣٠م در يت روزانه پزشک مقيزينه ويکه هز
 باشند يهاي ويژه م و در مراکزي که فاقد پزشک مقيم در بخش قابل محاسبه نبودهجداگانه 

 درصد هزينه پزشک مقيم به متخصص بيهوشي و فوق تخصصي که ٣٠به شرط کسر 
. به عنوان مسئول فني بخش ويژه معرفي شده روزانه يک ويزيت قابل پرداخت است

م باشد به طور جداگانه قابل محاسبه يت پزشک معالج اگر پزشک مقيزين حال، وي عدر
 افزون بر يافته و مطلبين راستا اصدار ي، که در همن؛ نامه معترض عنهيبنابرا. نخواهد بود

 با ضوابط مورد اشاره يرتيچ گونه مغاي شده ندارد، هبيني پيشآنچه که در ضوابط مذکور 
   . باشد مي بر ابطال آن نيليز قرار دارد و لذا دلي در انطباق با آن ننداشته بلکه اتفاقاً

 در رسيدگي به اسناد پزشکي نيز به همينسازي رويه  افزون بر آن، دستورالعمل يکپارچه
 درصد ٣٠هاي ويژه و منوط به کسر  تحت شرايطي مانند فقدان پزشک مقيم در بخشب يترت
ژه ي بخش وي که مسوول فنيت در روز را به پزشکيزيک وينه يم پرداخت هزينه مقيهز

امه مورد ز نيث نين حيبا توجه به مراتب از ا.  شده باشد بالمانع دانسته استيمعرف
ن و مقررات حاکم ي با قوانيرتيط مقرر مذکور صادر شده مغاي بر شراياعتراض که مبتن

. باشد که به ابطال آن منتهي شود نداشته و حاکي از اقدامي خارج از حدود اختيار نمي
ن سبب که از محل ي به اي و عمومي دولتهاي  در بخشي هر گونه پرداختي طور کلبه

شود مستلزم نص صريح قانون در  بع متعلق به عموم هزينه ميبودجه عمومي يا منا
باشد در صورتي که شاکي در دادخواست مطروحه به هيچ قانون يا  پرداخت مي

مقرراتي که اجازه پرداخت بيش از يک ويزيت در روز را صادر نموده باشد يا بيمه را 
داخت هزينه بيش از مکلف به پرداخت هزينه بيش از يک ويزيت در روز نموده يا از پر

يک ويزيت در روز در قالب مشاوره منع کرده باشد ننموده بلعکس ضوابط و مقرراتي 
که با استناد به آنها دعواي خود را طرح کرده اشاره به محدوديت در پرداخت بيش از 
يک ويزيت در روز داشته و آن را نيز منوط به شرايطي مانند نبود پزشک مقيم در 

بنابر اين شکايت شاکي و دادخواست وي . ه هتلينگ نموده استبخش و کسر هزين
  .فاقد وجاهت قانوني است

 برنامه تحول ي به اسناد پزشکيدگي دستورالعمل رس١٦مضاف بر آنکه بر طبق بند 
ت و يزي برنامه تحول سالمت، اعالم شده که تعداد وي اجراينظام سالمت ستاد کشور
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افت يمار قابل دري مشمول برنامه نبوده و از باي، مهيب هاي مشاوره خارج از ضوابط سازمان
ک يش از ي وزارت بهداشت بين از آنجا که مطابق ضوابط سازمان و حتي، بنابر اباشد مين
 وجاهت يت شاکيز شکاين رو نيرد از ايد صورت پذيت در روز در قالب مشاوره بايزيو

  . ندارديقانون
 در حال حاضر با توجه به ي طور کلد اشاره شود که بهيد استحضار بايجهت مز

 و درمان ي، بستر)وستيپ (ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابالغياستانداردها
  :گيرد ميبه دو صورت انجام  ICU ماران در بخشيب

ت يکه مسئول (Closed Icu)ماران به صورت بسته يژه بي ويها بخش مراقبتـ   الف
است که در  Icu هاي فوق تخصص  بخش به عهدهني شده در ايماران بستريدرمان ب

 ١/  ٥هاي تخصصي؛ بيهوشي، داخلي و ريه تحصيل نموده و با طي دوره تکميلي  رشته
شوند، از اين رو توانايي علمي   ساله موفق به اخذ مدرک فوق تخصصي مذکور مي٣الي 

شند و در با و عملي بيشتري جهت مراقبت از بيماران بدحال در اين بخش را دارا مي
تأييد و  يک ويزيت در روز اي به ميزان صورت ويزيت بيماران هزينه مطابق مقررات بيمه

  . شود پرداخت مي
ماران؛ به صورت باز يژه بي وهاي گر مراقبت و درمان در بخش مراقبتي نوع دـ ب

)Open Icu(مسئوليت درمان بيماران بستري شده در اين بخش به عهده . پذيرد  صورت مي
 و ي، عفوني، داخلي که عموماً جراح مغز و اعصاب، جراح عمومباشد ميمار يک معالج بپزش

نه آن طبق ضوابط و مقررات يماران خود بوده که هزيت روزانه بيزيمانند آن و موظف به و
 باشد و در صورت نياز پزشک معالج به ويزيت متخصص بيهوشي، محاسبه و پرداخت ميقابل 

  :صور استر متي از دو حالت زيکي
ن صورت ي که در اباشد ميم ي مقيهوشيواجد پزشک متخصص ب Icu بخشـ 

 نامبردگان در الزحمه حقشان بوده و ي ساعت بر عهده ا٢٤ماران به هر تعداد در يت بيزيو
  .گردد يمحاسبه و پرداخت م) نگيهتل(نه تخت روزيهز% ٣٠قالب 

ن صورت با يدر ا که باشد ميم ي مقيهوشيفاقد پزشک متخصص ب Icu بخشـ 
، چنانکه پزشک باشد مي يمينه مقيکه همان هز) نگيهتل(نه تخت روز يهز% ٣٠کسر 

، در قالب مشاوره يهوشي متخصص بالزحمه حق ،يهوشيمعالج به مشورت متخصص ب
 وزارت بهداشت، درمان و ي؛ تاکنون از سـودارد مي اذعـان .شود ميمحاسبه و پرداخت 

و ي يساي   اداره بخشيهت ابالغ شناسنامه و استانداردها در جي، اقداميآموزش پزشک
)Icu (ا يمه بسته ين(Co - management intencivist)ن رو، يامده، از اي به عمل ن

  ».پذيرد مياالشاره صورت   فوق  از دو قالبيکيت در يزيمحاسبه و پرداخت و
وان ين ديون با حضور معا١٢/١٢/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استيرأ ر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

هاي توسعه کشور   قانون احکام دائمي برنامه٩ماده ) الف(طبق بند   :اوالً  
دارد شوراي عالي بيمه سالمت کشور مکلف  ميکه مقرر ) ١٠/١١/١٣٩٥مصوب (

است هر ساله در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه 
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در   خدمات سالمت براي کليه ارائه

کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان 
شوراي عالي بيمه .  بودجه کشور، جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه کندبرنامه و

مصوب (هاي پايه  سالمت کشور طي دستورالعمل رسيدگي به اسناد بستري بيمه
، ارزش نسبي و تعرفه خدمات براي ارائه دهندگان خدمات بهداشت، )١٦/٤/١٣٩٤

الزحمه  بطه با حقعليهذا صدور نامه در را. درمان و تشخيص را تعيين کرده است
هاي ويژه، از حدود صالحيت سازمان تأمين اجتماعي  متخصصين بيهوشي در بخش

خارج بوده و سازمان صرفاً مکلف به اجراي دستورالعمل رسيدگي به اسناد بستري 
  .باشد هاي پايه مي بيمه

 دستورالعمل رسيدگي به اسناد بستري ٨ ماده ٩با توجه به اينکه طبق بند  :ثانياً
هاي پايه، پرداخت صرفاً يک ويزيت براي چند پزشک معالج طبق قيوداتي مقرر شده  يمهب

 دستورالعمل مذکور نيز بيان شده است در صورتي که پزشکان ٨ ماده ١٠و در تبصره بند 
، پزشک معالج بيمار باشند، چند ويزيت قابل محاسبه ICU فوق تخصص و فلوشيپ

االطالق پرداخت دو ويزيت همزمان  د شکايت که علي نامه مور٣باشد، بنابراين بند  مي
 دو پزشک به عنوان پزشک معالج بيمار در يک روز را فاقد وجاهت قانوني دانسته است، به

  .با دستورالعمل مذکور مغايرت دارد

رکل يمد) ٩/٧/١٣٩٧مورخ  (١٣٣٥/٩٧/٤٠٢٠نامه شماره  بنا به مراتب مذکور،
ارات مقام صادرکننده ي، خارج از حدود اختيجتماع اتأمينم سازمان يرمستقيدرمان غ

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١وضع و ابالغ شده و مستند به بند 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه                                               
                                                          ي رامندياحمد درز ـ يوان عدالت اداري ديي      معاون قضا                            

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣١٨٩شماره
  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 
 دستورالعمل ٢ابطال بند “:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٢

ر روزنامه رسمي جهت درج د»  وزارت امور اقتصاد و دارايي١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٤٢٥٤٣شماره 
  . گردد ميبه پيوست ارسال 

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

  ٩٨٠٣١٨٩: شماره پرونده    ١٩٤٢: شماره دادنامه    ١٦/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي حسين عبداللهي:شاکي
ـ ٤٢٥٤٣ دستورالعمل شماره ٢ ابطال بند :يت و خواستهموضوع شکا

   وزارت امور اقتصادي و دارايي١٨/١٠/١٣٨٤
ـ ٤٢٥٤٣ دستور العمل شماره ٢ابطال بند  شاکي به موجب درخواستي :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  وزارت امور اقتصادي و دارايي ١٨/١٠/١٣٨٤
  :اعالم کرده است که

  رت حجت االسالم جناب آقاي بهرامي حض "
  رياست محترم ديوان عدالت اداري

  با سالم
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٢ ماده ١احتراماً وفق صالحيت موضوع بند 

 در ١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٤٢٥٤٣ دستورالعمل شماره ٢عدالت اداري، درخواست ابطال بند 
 مکرر قانون ٢٥١يأت موضوع ماده کننده طرح پرونده در ه خصوص مؤديان درخواست

هاي مستقيم صادر شده از وزير امور اقتصادي و دارايي به شرح زير تقديم     ماليات
 اني واصله مربوط به موديها هيي که شکوايدر موارد“به موجب مقرره فوق : گردد مي
 ياتهاي قانون مال١٠٠ ماده ٥ تبصرهزي و ن٢٣٩و  ٢٣٨ است که مطابق مواد ياتيمال

 که پس از صدور ي در موارداياند و   نمودهني تمکاي متعلق توافق اتي نسبت به مالميمستق
  آن قانون معترض٢٥١و ١٥٧، تبصره ماده ٢١٦، ٣٧  موضوع موادياتي مراجع ماليرأ

 قابل ي موجه در مراحل قبلري که با معاذي و مدارکلي ضمن ارائه دالستيبا باشند مي مي
اين حکم در حالي در دستورالعمل » .ندي نمايدگي رسيه، تقاضا دسترس نبودايارائه و 

اثبات «هاي مستقيم،   مکرر قانون ماليات٢٥١وزراتي آمده است که مطابق با نص ماده 
کند و مقنن ارائه اين  کفايت مي» ناعادالنه بودن ماليات مستنداً به مدارک و داليل کافي

.  هيچگونه شرط مقدماتي ذکر نموده استمدارک و داليل کافي را به نحو مطلق و بدون
تواند از هر مدرک و دليلي که در اين باره وافي به مقصود باشد  بر اين اساس مؤدي مي

بهره بگيرد، خواه آنکه در سازمان امور مالياتي يا ديگر مراجع مالياتي ارائه شده يا در 
  .شته باشددسترس مؤدي بوده باشد، خواه از حيث ارائه يا دسترسي تازگي دا

الزم به ذکر است در هيچ يک از مقررات مؤخر نيز مصوبه مورد اعتراض، نسخ 
ساماندهي و «ضمني و يا صريح نشده است و از جمله اين مقررات، دستورالعمل 

 مکرر ٢٥١تنظيم امور و تسريع در رسيدگي به امور مؤديان مالياتي موضوع ماده 
 ـ ٢٠٠/٩٦/٩٨موجب بخشنامه شماره ابالغ شده به » قانون مالياتهاي مستقيم

اسناد و مدارک « دستورالعمل فوق به موضوع ١رغم اشاره بند  علي.  است١٠/٧/١٣٩٦
جمع کردن «به نحو مطلق لکن همچنان امکان » و متکي به داليل و اطالعات کافي

بر اين اساس . و معتبر تلقي نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است» بين دو مقرره
 مکرر ٢٥١اينکه مقرره مذکور، اقدام به تحديد و تضييق حکم مقرر در ماده نظر به 

هاي مستقيم نموده است خالف قانون مذکور به نظر رسيده و تقاضاي  قانون ماليات
  ."گردد ابطال آن مي
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  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است  
   مکرر٢٥١دبيرخانه هيأت موضوع ماده " 
 است که مطابق ياتي مالاني واصله مربوط به موديها هيئ که شکوايـ در موارد٢ 

 متعلق اتي نسبت به مالمي مستقياتهاي قانون مال١٠٠ ماده ٥ تبصرهزي و ن٢٣٩و ٢٣٨مواد 
  موضوع موادياتي مراجع مالي که پس از صدور رأي در مواردايو اند   نمودهني تمکايتوافق 

 ضمن ارائه ستيبا باشند مي ض مي آن قانون معتر٢٥١و ١٥٧، تبصره ماده ٢١٦، ٣٧
 ي دسترس نبوده، تقاضااي قابل ارائه و ي موجه در مراحل قبلري که با معاذي و مدارکليدال
  "وزير اقتصاد./ ندي نمايدگيرس

در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به   
  :ضيح داده است که تو٣/٦/١٣٩٩ـ ٧٩٥٨٨/٩١موجب اليحه شماره 

هاي مستقيم الحاقي مصوب   مکرر قانون ماليات٢٥١ـ با توجه به اينکه برابر ماده ١ "
هاي  هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات در مورد ماليات«:  مقرر شده است٧/٢/١٣٧١

غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادالنه بودن ماليات 
به مدارک و داليل کافي از طرف مؤدي شکايت و تقاضاي تمديد رسيدگي شود مستنداً 

تواند پرونده امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب  وزير امور اقتصادي و دارايي مي
اي  بنابراين، شرط رسيدگي در اين هيأت که گونه» .خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد

باشد،  العاده دادرسي اداري مالياتي مي  يک نهاد فوقمرجع اعاده دادرسي اداري مالياتي و
، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٣٨عدم قابليت طرح شکايت و اعتراض در مرجع ديگر از جمله برابر مواد 

از اين . هاي مستقيم است  قانون ماليات١٥٧ و تبصره ماده ٣٧ و ماده ٢٥٧ و ٢٥١ تا ٢٤٢
ي ياد شده اشاره است، چرا که اين  دستورالعمل مورد شکايت، به مواد قانون٢رو، در بند 

العاده دادرسي و داراي صالحيت استثنايي و اختصاصي محدود  نهاد، يک مرجع فوق
باشد و از اين حيث، در رابطه با صالحيت آن در امر دادرسي مالياتي بايد تفسير مضيق  مي

اد منطوق با حفظ اختياري بودن صالحيت استرجاعي وزير امور اقتصادي و دارايي به استن
 هيأت عمومي ديوان ٢٥/٧/١٣٩٠ ـ ٣١٠ مکرر قانون ياد شده و دادنامه شماره ٢٥١ماده 

عدالت اداري ارايه شود که شاکي در متن درخواست خود از اين اصول کلي حقوقي و 
مالياتي در امر دادرسي مالياتي دور شده است و از اين حيث نيز، شکايت وي در خور رد 

وقي و قانوني توافق با نظر اتحاديه مربوط به جهت تعيين ماليات ـ نظام حق. باشد مي
 قانون ١٠ ماده ٥متعلق به مؤديان و صدور برگ قطعي ماليات بر پايه آن در تبصره

 مقرر شده بود، به موجب اصالحيه ٢٧/١١/١٣٨٠هاي مستقيم اصالحي مصوب  ماليات
 شاکي با چه مباني حقوق بنابراين، مشخص نيست.  از بين رفته است٣١/٤/١٣٩٤مصوب 

 دستورالعمل ياد شده را بدون توجه به ٢مالياتي و با چه استناد قانوني حاکم در امروز، بند 
العاده دادرسي مغاير  هاي اداري مالياتي در نهاد فوق بديهيات اصول کلي حقوقي دادرسي

هاي  يات مکرر قانون مال٢٥١کننده حکم مقرر در ماده  قانون آن را تحديد و تضييق
العاده و مرجع اعاده دادرسي اداري که از اساس  نهاد دادرسي فوق. مستقيم قرار داده است

شود خالف موازين و اصول کلي و قواعد  صالحيت محدود و استثنايي دارد مگر مي
  !حقوقي تفسير موسع از صالحيت آن داشت؟

نون ياد شده  مکرر قا٢٥١ـ ارجاع جهت رسيدگي به شکايت مؤدي در هيأت ماده ٣
هاي اختياري وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب قانون و دادنامه وحدت  از صالحيت
اين صالحيت . باشد  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي٢٥/٧/١٣٩٠ ـ ٣١٠رويه شماره 

العاده هنگامي قابليت اعمال دارد که مؤدي ثابت کند داليل و  استرجاعي استثنايي و فوق
هاي  يعني در هيأت) دادرسي اصلي(با معاذير موجه در مراحل قبلي دادرسي مدارک او 

هاي خاص  بدوي و تجديد نظر حل اختالف مالياتي و يا شوراي عالي مالياتي و يا هيأت
 و شوراي عالي ماليات موضوع ١٥٧ و تبصره ماده ٣٧هاي موضوع ماده  ديگر مانند هيأت

چرا که . هاي مستقيم رو به رو بوده است يات قانون مال٢١١٦ و هيأت ماده ٢٥١ماده 
 مکرر قانون ٢٥١اعمال صالحيت اين مراجع مالياتي سلب صالحيت رسيدگي هيأت ماده 

  .ياد شده را در پي خواهد داشت
 دستورالعمل مورد شکايت در راستاي ٢با توجه به مطالب ياد شده، از آنجا که بند 

 ٢٥١ق و تحديد غيرقانوني را نسبت به ماده قانون و موافق آن صادر و هيچ گونه تضيي
مکرر قانون ياد شده در پي نداشته است، با استناد به مواد قانوني ياد شده و مفهوم مخالف 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ٨٤ماده ) ب( و منطوق بند ١٢ ماده ١بند 
 هيأت عمومي ديوان ".نمايد  رد شکايت شاکي را درخوست مي٢٢/٩/١٣٩٠اداري مصوب 

 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و ١٦/١٢/١٣٩٩عدالت اداري در تاريخ 
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
 و دادنامه شماره ي مستقيمها قانون مالياتکرر  م۲۵۱هرچند که به موجب ماده 

ت مربوطه از أارجاع پرونده به هي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ۲۵/٧/١٣٩٠ ـ ۳۱۰
نظر به اينکه توافق يا تمکين يکن  ل، اختياري است امور اقتصادي و داراييناحيه وزير

 قيد همچنين م،باشد مؤديحق قانوني مسقط تواند   مبني بر پرداخت ماليات نميمؤدي
 به » ناعادالنه بودن مالياتادعاي«از حيث ) ارجاع آننه ( مؤديپذيرش درخواست شدن 

 »در دسترس نبودهو  در مراحل قبلي قابل ارائه ه موجعاذيرارائه داليل و مدارکي که با م«
ور مذکماده صراحت  زيرا به  است،هاي مستقيم قانون مالياتمکرر  ۲۵۱ماده نص مغاير با 
 »عادالنه بودن مالياتادعاي نا«  آن  ثبتو پذيرش درخواست متقاضي يل برايتنها دل

 بديهي . براي پذيرش و ثبت درخواست معين نکرده استشرط ديگري رااست و قانون 
هاي الزم از  ارجاع آن پس از بررسيمؤدي، است که در صورت پذيرش و ثبت درخواست 

  دستورالعمل شماره ٢بنا بر مراتب بند . رايي استامور اقتصادي و دا وزير اتاختيار
 ١ وزير امور اقتصادي و دارايي مغاير قانون است و مستند به بند ١٨/١٠/١٣٨٤ـ ٤٢٥٤٣

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  دكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محم
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                          ٩٨٠٤١٦٠شماره
  بسمه تعالي

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

ره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شما
 ١٩صفحه ) ج(ابطال بند «:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٤

جهت درج در روزنامه » ١٣٩٩نام و شركت در آزمون سراسري سال  دفترچه راهنماي ثبت
  . گردد ميرسمي به پيوست ارسال 

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

  ٩٨٠٤١٦٠: رونده پشماره     ١٩٤٤ :ماره دادنامهش    ١٦/١٢/١٣٩٩: دنامهخ داتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   خانم فاطمه موسي زاده ملکشاه:يشاك
نام و   دفترچه راهنماي ثبت١٩صفحه ) ج( ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  ١٣٩٩شرکت در آزمون سراسري سال 
 دفترچه ١٩صفحه ) ج(ابطال بند  به موجب دادخواستي  شاکي:گردش کار

را خواستار شده و در جهت  ١٣٩٩نام و شرکت در آزمون سراسري سال  راهنماي ثبت
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

رسانم اينجانب فاطمه موسي زاده دانش آموز سمپاد در کنکور  به استحضار مي" 
شته حسابداري روزانه علي رغم ميل باطني  شرکت نموده و در ر١٣٩٨سراسري سال 

اي به رشته حسابداري  قبول شدم چون در انتخاب رشته اشتباه کردم و هيچ عالقه
 ١٣٩٩ دفترچه کنکور سال ١٩ص ) ج(ندارم و متوجه شدم ديوان عدالت اداري بند 

 ـ ٩٦/٥٩٦رسانم آقاي جعفرپور با شماره کالسه  به استحضار مي. باطل اعالم کرد
 مبادرت به اعتراض نموده و موفق به گرفتن رأي قطعي و ابطال اين بند ٢٠/٨/١٣٩٦

اند لذا از آن ديوان براي حضور مجدد در کنکور  از طرف ديوان عدالت اداري شده
 را به بنده بدهند در ضمن تقاضا دارم بنده تا تاريخ ١٣٩٩سراسري سال 

 سال ٢ ذکر است پدر بنده  مهلت انصراف دانشگاه را دارم الزم به٢٥/١٢/١٣٩٨
 ماه و نيم از نيروي بسيج ٢اند و  خدمت سربازي را خط مقدم جبهه حضور داشته

نام از سهميه رزمندگان  اند در ضمن موقع ثبت مردمي داوطلبانه انجام وظيفه کرده
اطالعي نداشتيم موقع انتخاب رشته مطلع شديم که هيچ تاثيري در قبولي بنده 

باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا  ه هم از بازنشستگان فرهنگي مينداشت و مادر بند
دارم به مشکل بنده رسيدگي نمايند تا در رشته مورد عالقه قبول شوم و به مردم و 

   " .ملت خودم خدمت کنم
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 

 مورخ ٤ الي ٢ ـ ٤١٦٠ ـ ٩٨اي که به شماره  ب اليحهشاکي ارسال شده بود وي به موج
هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده   ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت٧/١٢/١٣٩٨

  :توضيح داده است که
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 دفترچه کنکور ١٩صفحه ) ج(موضوع شکايت و خواسته اينجانب ابطال بند   " 
اسي جمهوري اسالمي ايران با نظر به اينکه قانون اس. باشد  مي١٣٩٩آزمون سراسري سال 

تثبيت قاعده تفکيک و استقالل قواي مقننه، مجريه و قضاييه از يکديگر وضع قانون در 
 به مجلس شوراي اسالمي و در حد مقرر در ٥٨ و ٧١عموم مسائل را به شرح دو اصل 

اطالق قانون يا تعميم .  به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده است١١٢اصل 
وه مميز آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي مطلق وج

عالي انقالب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارد لذا مصوبات شوراي عالي 
کند که اين  انقالب فرهنگي حق شرکت طيفي از داوطلبان را در اين آزمون سلب مي

باشد لذا برخالف اصول   از قانون ميممانعت اساس حقوقي نداشته و استناد به خارج
  :باشد ذيل مي

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در :  قانون اساسي٣ اصل ٣ بند 
همه افراد ملت اعم از :  قانون اساسي٢٠اصل . تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي

اني، سياسي، اقتصادي، زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انس
هرکس :  قانون اساسي٢٨اصل . اجتماعي، فرهنگي با رعايت موازين اسالمي برخوردارند

حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اصالح و مصالح عمومي و حقوق ديگران 
  .نيست را برگزيند

 ١٣٩٧نام و شرکت در آزمون سراسري سال   راهنماي ثبت١ مطابق دفترچه شماره 
 به بعد دو نوبت در آزمون سراسري ورودي ١٣٦٣ـ ١٣٦٤افرادي که از سال تحصيلي 

پذيرفته شده باشند حق ) هاي روزانه دوره(هاي تحصيلي متمرکز و يا نيمه متمرکز  رشته
 را نخواهند داشت عبارت پذيرفته شده باشند به ١٣٩٧نام در آزمون سراسري سال  ثبت

از حق آموزش رايگان نيست زيرا ممکن است فرد پس از منزله استفاده حتمي داوطلب 
نام در دانشگاه  پذيرفته شدن در آزمون سراسري بنا به حوادث و شرايط قادر به ثبت

مثالً علت عدم موفقيت در اخذ مدرک پيش دانشگاهي تا پايان شهريور ماه سال . نباشد
 انصراف داده باشد در چنين برگزاري کنکور از دانشگاه اخراج گشته و يا در ادامه تحصيل

مواردي فرد علي رغم قبولي در آزمون سراسري از حق تحصيل با استفاده از امکانات  
 شرکت ١٣٩٨اينجانب فاطمه موسي زاده ملکشاه در کنکور سال . شوند دولتي محروم مي

نموده چون در انتخاب رشته اشتباه کردم علي رغم ميل باطني ام در رشته حسابداري 
نه قبول شدم و از شما خواهشمندم به بنده فرصتي دهيد تا بتوان در کنکور سال روزا

  " . شرکت کنم و در رشته مورد عالقه خود تحصيل کنم١٣٩٩
  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

هاي تحصيلي با آزمون و بدون  رشته(شدگان دوره روزانه سراسري  پذيرفته) ج   "
، منحصراً ١٣٩٩نام و شرکت در آزمون سراسري سال  صورت ثبت، در ١٣٩٨سال ) آزمون

، دانشگاه آزاد اسالمي، )شبانه(نوبت دوم (هاي غيرروزانه  مجاز به انتخاب رشته در دوره
بوده و فقط در اين ) پيام نور، غيرانتفاعي، ظرفيت مازاد، پرديس خودگردان و مجازي

 بخش تعاريف مندرج ٦توضيحات بند ضمن اينکه بر اساس . ها گزينش خواهند شد دوره
فرم انصراف مندرج در  (٢ همين دفترچه راهنما، ضمن تکميل فرم شماره ٣٩در صفحه 

 انصراف قطعي خود را از تحصيل اعالم نموده و ٢٥/١٢/١٣٩٨بايستي تا تاريخ ) ٧٠صفحه 
  "  .نام را نيز عالمت گذاري نمايند  فرم تقاضانامه ثبت٣٣مورد مربوط در بند 

  در پاسخ به شکايت مذکور، معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به 
  : توضيح داده است که٢٣/١/١٣٩٩ ـ ١٦٠٧موجب اليحه شماره 

هاي ورودي  ـ بدواً سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجري برگزاري آزمون١  " 
عايت مصوبات باشد و همه ساله با ر ها و موسسات آموزش عالي کشور مي به دانشگاه

مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
ها و  هاي ورودي به دانشگاه هاي ذيربط اقدام به برگزاري آزمون و مصوبات ساير دستگاه

  .نمايد موسسات آموزش عالي کشور مي
المي  قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مجلس شوراي اس٢ـ طبق ماده ٢ 
ي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجو به شوراي سنجش و ريز برنامه

پذيرش دانشجو واگذار شده است بر اين اساس شوراي سنجش و پذيرش دانشجو که 
 ٢١/١٢/١٣٩٥داراي شخصيت حقوقي مستقل از سازمان متبوع است در جلسه مورخ 

ها و موسسات آموزش عالي دولتي و  اهمصوب نمود باتوجه به محدوديت امکانات دانشگ
ي ريز برنامههاي موجود و ممانعت از بي نظمي و اخالل در  لزوم توزيع عادالنه فرصت

آزمون ) آموزش رايگان(شدگان دوره روزانه  ها و موسسات آموزش عالي، پذيرفته دانشگاه
 به نام و شرکت در آزمون سراسري سال بعد منحصراً مجاز سراسري در صورت ثبت

باشند و بايد در تاريخ مشخص شده در دفترچه  هاي غيرروزانه مي هاي دوره انتخاب رشته
  . نام از تحصيل انصراف دهند راهنماي ثبت

نام و شرکت  ـ عليهذا با توجه به اينکه اين سازمان در تدوين دفترچه راهنماي ثبت٣
رش دانشجو هاي سراسري مکلف به رعايت مصوبات شوراي سنجش و پذي در آزمون

باشد لذا مصوبه مذکور جهت اطالع داوطلبان عيناً در دفترچه راهنماي آزمون  مي
الزم به ذکر است محدوديت مذکور قبل از مصوبه شوراي . سراسري درج شده است

 و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي ١٣٩٥سنجش و پذيرش دانشجو در سال 
  . وجود داشته است١٣٦٢از سال 
 دفترچه راهنماي ١٩صفحه ) ج( شاکي در دادخواست تقديمي ابطال بند ـ٤ 

که بر اساس آن و به استناد اند   را نموده١٣٩٩نام و شرکت در آزمون سراسري سال  ثبت
شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال  مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو پذيرفته

 منحصراً مجاز به ١٣٩٩سراسري سال نام و شرکت در آزم ـ ون   در صورت ثبت١٣٩٨
هاي غيرروزانه هستند موضوع خواسته شاکي، مصوبه شوراي  انتخاب رشته در دوره

بايست ابطال مصوبه شوراي سنجش و  باشد و نامبرده مي سنجش و پذيرش دانشجو مي
  .کردند پذيرش دانشجو را درخواست مي

 در ١٣٩٨مون سراسري سال  ـ مع هذا طي بررسي به عمل آمده مشاراليه در آز٥ 
چنانچه شاکي تمايلي به اند  قبول شده) دوره روزانه(رشته حسابداري دانشگاه مازندران 

اقدام ايشان مانع از قبولي و . کردند اين رشته نداشتند نبايد از ابتدا آن را انتخاب مي
  .شود تحصيل داوطلب ديگر در رشته مذکور مي

ماييد چنانچه محدوديت شوراي سنجش و پذيرش فر  ـ همان گونه که مالحظه مي٦ 
شدگان دوره روزانه با هدف قبولي در رشته و دانشگاه  دانشجو برداشته شود بسياري از پذيرفته
کنند و يا اينکه بعد از دو  نام در رشته محل قبولي نمي بهتر در آزمون سال بعد، اقدام به ثبت

دهند قطعاً اين امر مشکالت  گاه انصراف ميمندي رايگان از خدمات دانش ترم تحصيل و بهره
ها و  ريزي دانشگاه ها، بي نظمي و اخالل در برنامه عديده از قبيل اتالف منابع و بودجه دانشگاه

موسسات آموزش عالي، کاهش برخورداري از تحصيالت رايگان و غيره ايجاد خواهد کرد به 
ن يک کالس بدون هيچ محدوديتي عنوان مثال در نيمسال دوم تحصيل، نيمي از دانشجويا

انصراف داده  تا در کنکور سراسري سال بعد شرکت کنند عالوه بر اينکه اين اقدام به ضرر 
  .دانشگاه است آن کالس ديگر فاقد استاندارد الزم جهت ادامه حيات خواهد بود

هاي روزانه دانشگاه و  فرماييد در دوره  ـ با توجه به مراتب مذکور مالحظه مي٧ 
موسسات آموزش عالي اهرم و مانعي الزم است تا داوطلب در زمان انتخاب رشته 
دانشگاهي، رشته محلي را انتخاب کند که در صورت قبولي قطعاً در آن رشته محل 

شبانه ـ پيام نور ـ غيرانتفاعي ـ پرديس (هاي غيرروزانه  تحصيل خواهد کرد در دوره
به دليل اينکه دانشجو هزينه تحصيل را شخصاً ) هاي داراي شهريه الملل و ساير دوره بين

کند مانعي براي انصراف و شرکت مجدد در آزمون سراسري وجود ندارد  پرداخت مي
ها و موسسات آموزش عالي را بامشکالت  بنابراين ابطال موضوع خواسته و شکايت دانشگاه

  . " سازد لذا صدور قرار رد شکايت مورد استدعاست جدي مواجه مي
 با حضور رئيس و ١٦/١٢/١٣٩٩يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ   ه

معاونين 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

قانون سنجش و  ٣ پذيرش دانشجو در ماده وظايف و اختيارات شوراي سنجش و
 ذکر ١٣٩٢، مصوب سال ها و مراکز آموزش عالي کشور پذيرش دانشجو در دانشگاه

شده است که از هيچ کدام از بندهاي مقرر در اين ماده اعمال محدوديت موضوع 
بر اين اساس بند مورد اعتراض به علت . مصوبات مورد اعتراض قابل استنتاج نيست

 ١بند کننده است، مستند به  تصويب آن خارج از حدود اختيارات مرجع وضعآن که 
مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٧٠٢١٩٨شماره
  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 موضوع ١٦/١٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٦و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٥

 مديركل روابط كار و جبران ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨ بخشنامه شماره ٣ و ٢ابطال بندهاي «
جهت درج در روزنامه رسمي به » خدمت وزارت تعاون و رفاه اجتماعي از تاريخ تصويب

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

  
       ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦: شماره دادنامه    ١٦/١٢/١٣٩٩: ادنامهتاريخ د

  ٩٧٠٢١٩٨ ـ ٩٨٠٣٨٢٩: شماره پرونده
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

  هانيه کاوسي فرد  ـ خانم٢ـ آقاي داود رفيعي ١ :شاکيان
 ـ ٦٠٧١٨ بخشنامه شماره ٣ و ٢ ابطال بندهاي :موضوع شکايت و خواسته

   کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  مدير٦/٤/١٣٩٤
ابطال بخشنامه شماره هايي جداگانه   شاکيان به موجب دادخواست:گردش کار

 مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨
اند  الصه اعالم کردهاند و در جهت تبيين خواسته به طور خ را خواستار شدهاجتماعي 

  :که
 کالسه پرونده ١/٨/١٣٩٧ـ ١٦٩٢ قانون کار و دادنامه ١٦٤مطابق ماده  "
هاي حل اختالف منوط به   هيأت عمومي اعمال هر تغييري در رويه هيأت١١٩٦/٩٦

تصميم شوراي عالي کار است و از آنجا که بدون رعايت تشريفات مذکور، بخشنامه 
 مراجع موصوف دخالت نموده، خارج از حيطه مورد شکايت در نحوه رسيدگي
 آيين ٦٧ قانون کار و ماده  ١٦٥ با ماده ٢ماده . اختيارات و در خور نقض است

 هيأت ١٤٢٥/٩٦ کالسه پرونده ١٦/١١/١٣٩٧ ـ ٢٠٣٨دادرسي کار و دادنامه شماره 
السعي  چرا که کارگر اخراج شده، در هر حال مستحق دريافت حق. عمومي مغاير است

 ١٨٠ و ١٦٥، ٢٩، ٢٥بر خالف مواد : ٣ماده . باشد يام تعليق از تاريخ اخراج  ميا
 هيأت عمومي ٣٢٤/٩٧ کالسه پرونده ٢٨/١/١٣٩٧ـ ٤٢قانون کار و دادنامه شماره 

زيرا از يک طرف کارفرما مکلف است کارگر اخراج شده را به کار سابق . باشد مي
موظف به صدور حکم بازگشت به کار بازگرداند و از طرف ديگر هيأت حل اختالف 

 با تعيين مهلت و غايت براي آراء مراجع حل اختالف قطعيت و ٥ماده . باشد مي
 قانون کار در معارضت و ١٦٦االجرا بودن آنها را مخدوش نموده فلذا با ماده  الزم

مغايرت است، بدين دليل که رعايت تشريفات اجراء اعم از تشکيل پروند، مواعد ابالغ 
در اجراي احکام دادگستري متسلزم مضي زمان چند ماهه بوده و تعيين مهلت  ... و

  .باشد پذير نمي اساساً امکان) نه ابالغ(يک ماهه پس از صدور 
بيني ضمانت اجرا براي احکام مصرح قانوني جز در صالحيت  البته روشن است پيش

مجازات و )  و مهلت زمانيغايت(باشد و از آنجا که در اين خصوص  مقام واضع قانون نمي
توان آن را تغيير داد يا کارگر را  ضمانتي در قانون کار در نظر گرفته نشده، لذا نمي

 ـ ٦٠٧١٨بنا به مراتب فوق تقاضاي ابطال کل بخشنامه شماره . مستحق آن ندانست
  ." وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعي را از تاريخ تصويب دارم٦/٤/١٣٩٤

  :رد شکايت به شرح زير است  متن مقرره مو
  جناب آقاي لطفي نژاد ـ مدير کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران" 

  با سالم و احترام 
  :رسانم  به آگاهي مي١٦/٣/١٣٩٤ـ ٧١٤٠٤/٢٠/٩٤٢بازگشت به نامه شماره 

ا  قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار براي مدت موقت ي٢٥ـ به استناد ماده ١
براي انجام کار معين، هيچ يک از طرفين کارگر و کارفرما حق فسخ يک جانبه قرارداد کار 

  .را ندارند
ـ در صورت فسخ يک جانبه قرارداد کار از سوي کارفرما و فراهم نمودن موجبات ٢

تعليق قرارداد کار از سوي ايشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به ميزان باقي مانده 
  .باشد مي) بالتکليفي(قرارداد البته بدون پرداخت حق السعي ايام تعليق از 

ـ چنان چه کارفرما علي رغم صدور رأي بازگشت به کار کارگر از سوي مراجع ٣
تواند با ابراي تعهد کارگر، تعهدات خود  حاضر به ادامه همکاري با کارگر نباشد مي

را انجام و با کارگر تسويه ) قراردادپرداخت مطالبات مربوط به مدت باقي مانده از (
  .حساب نمايد

ـ چنان چه کارفرما عليرغم نپذيرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقي ٤
تواند براي دريافت مطالبات  مانده قرارداد نيز خودداري نمايد، در اين صورت کارگر مي

  .باقي مانده از قرارداد به هيأت تشخيص مراجعه نمايد
هرگاه کارگر پس از صدور رأي ظرف مدت يک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه  ـ ٥

همکاري خودداري نمايد، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به 
ـ مدير کل روابط کار و . مدت باقي مانده از قرارداد کار و همچنين حق سنوات نخواهد بود

  "جبران خدمت
ايت مذکور، مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت  در پاسخ به شک 

 توضيح ١١/٣/١٣٩٨ ـ ٤٣٤٠٥تعاون، کار و رفاه اجتماعي به موجب اليحه شماره 
  :داده است که

 اداره کل روابط کار ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨برخالف نظر شاکي، بند دوم نامه شماره  "
؛ زيرا در بند دوم نامه مزبور،  قانون کار هيچ مغايرتي ندارد٢٩و جبران خدمت با ماده 

منظور قرارداد کار مدت موقت (آمده است؛ در صورت فسخ يک جانبه قرارداد کار 
از سوي کارفرما، وي مکلف به ابقا به کار کارگر به ميزان باقي مانده از مدت .) باشد مي

سد که ر به نظر مي. باشد قرارداد کار، البته بدون پرداخت حق السعي روزهاي تعليق مي
 قانون کار، آن قسمتي از بند دوم ٢٩منظور شاکي از مغايرت بند دوم نامه مزبور با ماده 

؛ »گيرد حق السعي روزهاي بالتکليفي به کارگر تعلق نمي«است که اشاره دارد به اين که 
 قانون کار آمده است که کارگر مستحق خسارت ناشي از روزهاي ٢٩حال آنکه در ماده 

 اين اداره کل هيچ ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨دليلي که بند دوم نامه شماره . باشد تعليق مي
 قانون کار چنين حکم ٢٩ قانون کار ندارد، اين است که در ماده ٢٩گونه مغايرتي با ماده 

نشده است که چنان چه کارگري داراي قرارداد کار مدت موقت باشد و قراردادي وي 
باشد، به اندازه بيش از مدت قرارداد به کارگر توسط کارفرما تعليق شود، کارفرما مکلف 

به عبارت ديگر در قرارداد کار مدت موقت، . السعي روزهاي تعليق پرداخت نمايد حق
اند  ، براي مدت معيني مبادرت به انعقاد قرارداد کار نموده)کارگر و کارفرما(طرفين قرارداد 

م تعهدات خود هستند؛ به عنوان و هرکدام از طرفين به اندازه همان مدت، مکلف به انجا
مثال چنان چه کارگر و کارفرما قرارداد يک ساله منعقد نمايند، کارگر و کارفرما متعهد 
هستند، به اندازه مدت قرارداد، تعهدات خود را اجرا نمايند و اگر کارفرما در هنگام قرارداد 

ان مدتي از قرارداد که کار، مبادرت به اخراج کارگر نمايد، مراجع حل اختالف کار به هم
باقي مانده است، بايد کارگر را به کار برگردانند و صدور حکم مبني بر پرداخت حق السعي 

 نامه شماره ٢بند . ايام بالتکليفي خارج از تعهدات منعقده بين کارگر و کارفرما خواهد بود
مقرر در زيرا حکم .  قانون کار نيز مغايرتي ندارد١٦٥ با ماده ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨

 قانون کار را بايد ١٦٥خصوص پرداخت حق السعي ايام تعليق کارگر مقرر در ماده 
دليل آن نيز روشن است؛ در قرارداد کار . منصرف از قراردادهاي کار مدت موقت بدانيم

اند و در صورتي که  مدت موقت طرفين براي انجام کار در مدت معيني توافق کرده
انقضاي مدت قرارداد اخراج نمايد، مکلف خواهد بود که به کارفرما، کارگر را قبل از 

اي از قرارداد که باقي مانده است کارگر را به کار اعاده کند و در نتيجه بحث حق  اندازه
  .شود السعي ايام تعليق مطرح نمي

 ٢٥ اين اداره کل هيچ گونه مغايرتي با مواد ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨ نامه شماره ٢بند 
 نامه ٢ قانون کار، حکمي مغاير آن چه در بند ١٨٠ و ٢٥ر ندارد زيرا مواد  قانون کا١٨٠و 

 ٦٠٧١٨علي رغم نظر شاکي بند دوم نامه شماره . کنند مورد شکايت آمده است، بيان نمي
 روابط کار نيز ١٠ دستورالعمل شماره ٦ و ٥ اين اداره کل، با بندهاي ٦/٤/١٣٩٤ـ 

 در خصوص تکليف کارگر براي اجراي ١٠مل شماره  دستورالع٥زيرا بند . مغايرتي ندارد
کننده   نيز در خصوص تکليف مرجع رسيدگي٦فوري راي بازگشت به کار است و بند 

باشد؛ البته در  براي صدور حق السعي روزهاي تعليق پس از صدور رأي بازگشت به کار مي
به کارگاه و کننده احراز شود که کارگر براي بازگشت  صورتي که براي مرجع رسيدگي

 روابط کار ١٠ دستورالعمل شماره ٦ و ٥بنابراين هر دو بند . اجراي رأي اقدام نموده است
 ٢اختصاص به تکليف کارگر در خصوص اجراي رأي بازگشت به کار دارد و منصرف از بند 

  .باشد  اين اداره کل مي٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨نامه شماره 
 ـ ٦٠٧١٨که بند سوم نامه شماره شاکي در دادخواست خود اشاره کرده است 

 ٦ و ٥ قانون کار و بندهاي ١٨٠ و ١٦٥، ٢٩، ٢٥ اين اداره کل با مواد ٦/٤/١٣٩٤
 روابط کار مغايرت دارد؛ صرف نظر از آن که ايشان داليل ١٠دستورالعمل شماره 

اند و اين موضوع خود نقض دادخواست و ايراد شکلي  مغايرت خود را اعالم ننموده
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شود، در پاسخ بايد گفت که بند سوم نامه مزبور به يک اصل بسيار مهم  محسوب مي
باشد، يعني  رف متعهدله مياز ط» ابراي دين«نمايد و آن اصل  در حقوق اشاره مي

شخصي که تعهدي به نفع وي شده است و در مقابل تعهدي را به عهده گرفته است، 
بنابراين در بند . قابل را به وي ببخشدتواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف م مي

سوم آمده است چنانچه کارفرما علي رغم صدور رأي بازگشت به کار کارگر از سوي 
تواند با ابراي  مراجع حل اختالف کار، حاضر به ادامه همکاري با کارگر نباشد، مي

رداد مانده از قرا تعهد کارگر، تعهد خود يعني پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقي
کار را انجام و با کارگر تسويه حساب نمايد؛ به عبارت ساده تر در بند سوم آمده است 

تواند، از کارگر داراي قرارداد کار مدت موقت بخواهد، تا پايان قرارداد  که کارفرما مي
يعني کارگر . کار، کاري انجام ندهد، اما کارفرما مزد وي را به نامبرده پرداخت کند

معاف نمايد در عين حال خود وي تا پايان مدت ) انجام کار(تعهد خود را از انجام 
شود که در  ناميده مي» ابراي دين«مزبور حقوق کارگر را پرداخت کند، اين مطلب 

 قانون مدني به آن اشاره شده است؛ بنابراين بند سوم نامه شماره ٢٦٤ ماده ٣بند 
 قانون کار ١٨٠ و ١٦٥، ٢٩، ٢٥  هيچ ارتباط و مغايرتي با مواد٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨

لذا تقاضاي رد شکايت .  روابط کار ندارد١٠ دستورالعمل شماره ٦ و ٥و بندهاي 
  ."باشد مورد استدعا مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٤در اجراي ماده   
عدالت اداري ، پرونده به هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان ١٣٩٢سال 

 ١٩/١١/١٣٩٩ ـ ١٣٧٠ و ١٣٦٩شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره  ارجاع مي
 مديرکل روابط کار و جبران ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨ بخشنامه شماره ٥ و ٤، ١بندهاي 

خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت 
 به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر رأي مذکور. صادر کرد

  .از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت
 مديرکل ٦/٤/١٣٩٤ ـ ٦٠٧١٨ بخشنامه شماره ٣ و ٢رسيدگي به بندهاي «

روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دستور کار هيأت 
  ».عمومي قرار گرفت

 با حضور رئيس و معاونين ١٦/١٢/١٣٩٩أت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هي
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
جانبه قرارداد کار از سوي  در بيان فسخ يک٢ بند اطالق: اوالً نظر به اينکه: الف

مصوب  (قانون کار ٢٥کارفرما و عدم ذکر غيرقانوني بودن اين اقدام طبق ماده 
هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و يا براي انجام کار «دارد که بيان مي) ٢٩/٨/١٣٦٩

، داللت بر »ا نداردمعين منعقد شده باشد، هيچ يک از طرفين به تنهايي حق فسخ آن ر
جانبه از سوي کارفرما داشته و مغاير با ماده قانوني مذکور تجويز فسخ قرارداد به طور يک

درصورتي که بنا به تشخيص هيأت «دارد  که مقرر ميقانون کار ٢٩طبق ماده : است، ثانياً
ستحقاق حل اختالف کارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر شناخته شود، کارگر ا

 نيز که کارگر ٢، بنابراين فراز پاياني بند »دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت
محروم نموده است، مغاير با ماده ) بالتکليفي(السعي مربوط به ايام تعليق را از دريافت حق

د  و موا١٢ ماده ١ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ٢بنابراين بند . قانوني مذکور است
از تاريخ  ١٣٩٢مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  ١٣ و ٨٨

  .شود ابطال ميتصويب 
هاي تشخيص و حل  که آراي هيأتقانون کار ١٦٦ و ١٥٩مطابق با مواد : ب

االجرا اعالم نموده و کارفرما را در رابطه با اجراي آراي مذکور اختالف اداره کار را الزم
صالحيت تخييري محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجراي آراي داراي 

جانبه قرارداد از سوي کارفرما را ، فسخ يکقانون کار ٢٥مذکور است و از جهتي ماده 
 بخشنامه مورد شکايت که ٣ممنوع اعالم کرده است، بنابراين از اين جهت اطالق بند 

جانبه و بر خالف آراي مراجع حل رت يکخاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صو
 و قانون کار ٢٥اختالف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهاي موقت با ماده 

قانون  ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مواد قانوني مذکور مغايرت دارد و مستند به بند 
 از تاريخ تصويب ١٣٩٢ مصوب سال تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

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

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٨٠٣٧١٠شماره
  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 
 درج در روزنامه رسمي به پيوست جهت ١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٨

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

  
  ٩٨٠٣٧١٠ :شماره پرونده     ١٩٤٨ :شماره دادنامه    ١٦/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي احمد نائيجي با وکالت آقايان سيد مجيد صادقي و سيد سعيد صادقي :شاکي

 کميسيون نظارت ٢٤/٥/١٣٩٨مصوبه مورخ ـ ١ابطال : موضوع شکايت و خواسته
  شهرستان آمل 

   کميسيون نظارت شهرستان آمل٢٣/٨/١٣٩٧ ـ ٥٦٣/١١٢٠/١٣٩٧ـ نامه شماره ٢
   مرکز اصناف و بازرگانان ايران١١/٨/١٣٨٧ ـ ٣٥٧٤٨/٤٢/٨٧ـ نامه شماره ٣
   کميسيون نظارت شهرستان آمل ١٨/٦/١٣٩٧ـ مصوبه مورخ ٤
   کميسيون نظارت شهرستان آمل ٢٤/٢/١٣٩٦ ـ مصوبه مورخ ٥
   اتاق اصناف شهرستان آمل٢٢/٣/١٣٩٨ ـ مصوبه مورخ ٦
   شهرستان آمل اتاق اصناف٢٣/٥/١٣٩٨به مورخ  ـ مصو٧

، ٢٤/٥/١٣٩٨شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات مورخ : گردش کار
 کميسيون ٢٣/٨/١٣٩٧ ـ ٥٦٣/١١٢٠/١٣٩٧، نامه شماره ٢٤/٢/١٣٩٦، ١٨/٦/١٣٩٧

 مرکز اصناف و ١١/٨/١٣٨٧ ـ ٣٥٧٤٨/٤٢/٨٧نامه شماره نظارت شهرستان آمل و 
 اتاق اصناف شهرستان آمل را ٢٣/٥/١٣٩٨ و ٢٢/٣/١٣٩٨مصوبات مورخ بازرگانان ايران و 

مصوبات و  "خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
 هيأت عمومي ديوان ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦١٩صورتجلسات مورد شکايت بر خالف رأي شماره 

نامه نحوه  أت عمومي اطالق آئين هي٦١٩با اين توضيح که به موجب رأي شماره . باشد مي
 هيأت وزيران ابطال شده است که ١٧/٧/١٣٨٧هاي صنعتي موضوع مصوبه  ايجاد مجتمع

نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهاي صنفي   آئين٨به موجب تبصره ماده 
 ٥٥ه  آن با ماد٨نامه و تبصره ماده  تبيين شده بود و هيأت عمومي به سبب مغايرت آئين

نامه از  انون نظام صنفي برخي از مواد آئين ق٤٩ و ٣٧ ، ٣٠واد ها و م قانون شهرداري
 را ابطال کرده ولي کميسيون نظارت آمل بدون توجه به ابطال ٨جمله تبصره ماده 

نامه مزبور مجدداً اقدام به وضع ضابطه براي انتقال اصناف به خارج از شهر نموده  آئين
 هيأت ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦١٩توجه به مخالفت مصوبات مزبور با رأي  شماره لذا با . است

 قانون نظم صنفي درخواست ٤٩ از اختيارات مذکور در ماده عمومي و خروج کميسيون
  ."ابطال مصوبه را دارم

 که ٢٩/١٠/١٣٩٨  وکيل شاکي در جواب اخطاريه رفع نقص به موجب اليحه مورخ 
ر دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده، اعالم کرده است  د١٧ ـ ٥ ـ ٣٧١٠ ـ ٩٨با شماره 

  :که
 کميسيون نظارت شهرستان آمل به پيوست ٢٤/٥/١٣٩٨ـ صورتجلسه مورخ ١" 
، ١٨/٦/١٣٩٧، صورتجلسه مورخ ١٤/٢/١٣٩٦ ولي صورتجلسه مورخ گردد ميتقديم 

 کميسيون نظارت ٢٤/٢/١٣٩٦ و صورتجلسه مورخ ٢٣/٨/١٣٩٧صورتجلسه مورخ 
 در خصوص انتقال واحدهاي صفي ٢٢/٣/١٣٩٨مل و نيز صورتجلسه مورخ شهرستان آ

 ٢٣/٥/١٣٩٨بنکداري و پخش مواد غذايي به شهرک صنفي بنکداران و صورتجلسه مورخ 
باشد و نهادهاي طرف شکايت از تسليم  اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختيار موکل نمي

 ٢٠ ماده ٢د حاليه بر اساس تبصرهورزن الذکر به موکل استنکاف مي هاي فوق صورتجلسه
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مستدعي است تصوير مصدق 

  .صورتجلسات فوق را از نهادهاي طرف شکايت مطالبه گردد
با تصويب مصوبات ...) فرمانداري شهرستان آمل و (ـ نهادهاي طرف شکايت ٢
 از کسبه شهرستان به انتقال واحدهاي صنفي الذکر، اقدام به الزام موکل و بسياري فوق

هاي  اند و با ارسال اخطاريه عمده فروشي به شهرک صنفي بنکداران سبز خزر آمل نموده
... متعدد به موکل و بسياري از کسبه ديگر آنها را تهديد به قطع خدمات آب، برق، گاز و 

نکه صورتجلسات مورد شکايت و مانع تمديد پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آاند  نموده
 هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣/٩/١٣٩١ مورخ ٦١٩جملگي با رأي وحدت رويه شماره 
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باشد، در واقع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه  اداري مغاير مي
هاي صنفي موضوع  نامه نحوه ايجاد مجتمع هايي از آئين الذکر بخش  فوق٦١٩شماره 
 هيأت وزيران را ابطال نموده است و حاليه استانداري مازندران و ١٧/٧/١٣٨٧مصوبه 

نمايد که به  نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه مي طرفداري شهرستان بر مبناي آئين
نمايد؛  موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهاي صنفي خود به خارج از شهر مي

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشهايي از ٦١٩حال آنکه به موجب رأي وحدت رويه 
نامه که ضوابط نقل و انتقال   آئين٨نامه هيأت وزيران به خصوص تبصره ماده  آئين

، ٣٠ قانون شهرداري و مواد ٥٥واحدهاي صنفي را بيان داشته است، علت مغايرت با ماده 
تانداري مازندران و  قانون نظام صنفي ابطال گرديده است، بنابراين مصوبات اس٤٩ و ٣٧

فرمانداري شهرستان آمل مبني بر الزام به انتقال واحدهاي صنفي به خارح شهر با ماده 
 قانون نظام صنفي و نيز رأي وحدت رويه شماره ٤٩ و ٣٧، ٣٠ قانون شهرداري و مواد ٥٥

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت تام و تمام دارد که براي ١٣/٩/١٣٩١١ ـ ٦١٩
گيري از تضييع حقوق حقه و موکل و بسياري از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات جلو

  ."مارالذکر مورد استدعاست
  :هاي مورد شکايت به شرح زير است   متن مقرره

   کميسيون نظارت شهرستان آمل٢٤/٥/١٣٩٨مصوبه مورخ : الف" 
نفي  در خصوص انتقال واحدهاي ص٢٢/٣/١٣٩٨در اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 

 مورخ ١٣٨٨ و ٩٢٨بنکداري و پخش مواد غذائي به شهرک صنفي بنکداران، نامه شماره 
 ٢٠/٥/١٣٩٨ اتاق اصناف شهرستان آمل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ ٢٣/٥/١٣٩٨

 صورتجلسه مورخ ١٤در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند 
 کميسيون نظارت شهرستان آمل در ١٨/٦/١٣٩٧ صورتجلسه مورخ ١٠ و بند ١٤/٢/١٣٩٦

جلسه قرائت و سپس جناب آقاي حسيني رئيس اتحاديه صنف خواربار و لبنيات در 
خصوص مشکالت انتقال واحدهاي صنفي بنکداري و موارد مرتبط با موضوع شهرک 
صنفي را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذيل مورد 

  :فتموافقت قرار گر
ـ در خصوص محدوده شهر از شهرداري استعالم گردد و حوزه استحفاظي شهر ١

مشخص شود و تعداد واحدهاي صنفي که در محدوده اعالمي شهرداري، مشمول 
شوند توسط اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان حداکثر  نامه هيأت وزيران مي تصويب

 و در صورت عدم اقدام جدي توسط اتحاديه دو ماه فرصت دارد تصميم الزم را اتخاذ نمايد
بعد از دو ماه از پاسخ شهرداري و عدم انتقال واحدهاي بنکداري سطح شهر به سمت 

...) آب و برق و گاز و راهنمائي و رانندگي و (هاي خدمات رسان  شهرک صنفي، دستگاه
  .نسبت به عدم ارائه خدمات به واحدهاي مشمول اقدام نمايند

 اتحاديه صنف خواربار و ١٧/٥/١٣٩٨ ـ ١٨/١١٤٥/١٣٩٥ه نامه شماره ـ با توجه ب٢
 نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر ٣٦لبنيات در خصوص اعالم ليست 

تقريباً (نمايند و با نظر به ليست اعالمي شرکت بنکداران تغذيه سبز خزر آمل  فعاليت مي
شرکت بنکداران تغذيه سبز (هرک صنفي مقرر شد با محوريت اتحاديه و ش)  غرفه١١٥

لوازم خانگي ، فرش و موکت ـ چيني (ها و صنوف ديگر  و اتاق اصناف ، اتحاديه) خزر آمل
و بلوز و استيل ـ لوازم بهداشتي ساختمان ـ لوازم برقي و الکتريکي ـ مصالح ساختماني ـ 

ر شهرک صنفي نمايند د که در زمينه پخش فعاليت مي) هاي مرتبط و ساير اتحاديه
سرمايه گذاري و فعاليت نمايند و شرکت بنکداران تغذيه سبز خزر آمل نيز در خصوص 

  .الذکر ، همکاري و هماهنگي الزم را داشته باشد هاي فوق مشارکت ساير صنوف و اتحاديه
ـ با پيشنهاد نماينده اداره امور مالياتي، در صورت انتقال واحدهاي بنکدار به سمت ٣

هاي مالياتي   با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ويژه، مشوقشهرک صنفي،
براي اعضاء شهرک در نظر گرفته شود و ضرايب مالياتي را براي اعضاء مستقر در شهرک 

  .کم نمايند و کاهش دهند
   کميسيون نظارت شهرستان آمل٥٦٣/١١٢٠/١٣٩٧نامه شماره : ب

 صورتجلسه مورخ ١٤ و بند ١٨/٦/١٣٩٧ صورتجلسه مورخ ١٠احتراماً پيرو بند 
 کميسيون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرائي شدن تصميمات متخذه ٢٤/٢/١٣٩٦

هاي ذيربط  اي که با حضور دستگاه جهت شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي و جلسه
اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نيروي انتظامي ـ اتاق اصناف ـ اتحاديه صنف (

در تاريخ ) لبنيات ـ مدير عامل شهرک بنکداران تغذيه سبز خزر آملخواربار و 
 برگزار گرديد ضروري است در راستاي خروج صنوف مزاحم از شهر، ١٢/٦/١٣٩٧

واحدهاي بنکداري و پخش مواد غذائي تحت پوشش آن اتحاديه به سمت شهرک صنفي 
نيات موظف است اقدامات بنکداران مواد غذائي هدايت گردند و اتحاديه صنف خواربار و لب

قانوني در اين زمينه را انجام دهد و همکاري الزم را با شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي 
انجام دهد و در پايان هر ماه تعداد واحدهاي صنفي منتقل شده به شهرک صنفي را به 
 همراه مشخصات افراد به اين اداره اعالم نمايد در صورت عدم همکاري با شهرک صنفي
بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهاي صنفي بنکداري به شهرک صنفي تا پايان سال 

 قانون نظام صنفي ٥٥ماده ) ه(جاري، با کليه اعضا هيأت مديره اتحاديه مطابق بند 
  .گردد ميبرخورد قانوني 

   مرکز اصناف و بازرگانان ايران١١/٨/١٣٨٧ مورخ ٣٥٧٤٨/٤٢/٨٧نامه شماره : ج
هاي صنعتي که توسط وزيران  نامه نحوه ايجاد مجتمع  پيوست آئيناحتراماً، به

عضو کارگروه حل مشکالت اصناف به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي 
 ٢٠/٤/١٣٨٦ ـ ٦٣٧٦٨٧ت/٦٠٧٨٧نامه شماره  جمهوري ايران و با رعايت تصويب

ک ٣٩٧٢٥ت/١٢٠٣٨٠هيأت وزيران تهيه و به تائيد رياست جمهوري رسيده و طي نامه 
ها و مجامع امور صنفي و   ابالغ گرديده جهت ابالغ به کليه اتحاديه١٧/٧/١٣٨٧ ـ

ادارات بازرگاني شهرستانهاي تابعه آن استان و اعضاء کميسيون نظارت آن استان 
  .گردد ارسال مي

   کميسيون نظارت شهرستان آمل١٨/٦/١٣٩٧مصوبه مورخ : د
 کميسيون نظارت شهرستان آمل در ٢٤/٢/١٣٩٦ صورتجلسه مورخ ١٤پيرو بند 

خصوص اجرائي شدن تصميمات متخذه در خصوص شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي 
اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نيروي (هاي ذيربط  اي با حضور دستگاه جلسه

انتظامي ـ اتاق اصناف ـ اتحاديه صنف خواربار و لبنيات ـ مدير عامل شهرک بنکداران 
 برگزار گرديد و توافقات موضوع و صورتجلسه ١٢/٦/١٣٩٧در تاريخ ) يه سبز خزر آملتغذ
الذکر در جلسه قرائت و مقرر شد با توجه به شرايط اقتصادي به وجود آمده و عدم  فوق

توان اقتصادي بنکداران، فعالً تا پايان سال جاري تعامل بين اتحاديه صنف خواربار و 
شهرک (و شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي ) واد غذائياعضاء بنکداران م(لبنيات 

برقرار باشد و با برقرار شدن شرايط ثبات اقتصادي مصوبات ) بنکداران تغذيه سبز خزر آمل
الذکر کميسيون نظارت اجرائي شود و اتحاديه صنف خواربار و لبنيات موظف است  فوق

رک صنفي بنکداران مواد غذائي انجام اقدامات قانوني را انجام دهد و همکاري الزم را با شه
دهد و واحدهاي صنفي تحت پوشش در رسته بنکداري را در راستاي خروج صنوف 

  .مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي هدايت نمايد
   کميسيون نظارت شهرستان آمل ٢٤/٢/١٣٩٦مصوبه مورخ : ه ـ 

ه اجالس عمومي اتاق اصناف در بند  و تأييدي١٣/٢/١٣٩٦ مورخ ٢٣٤نامه شماره 
 در خصوص احداث شهرک صنفي بنکداران مواد غذائي ١٣/٢/١٣٩٦ صورتجلسه مورخ ٢٣

نامه شوراي ملي راهبردي  در جلسه مطرح و با عنايت به بندهاي دوم و سوم تصويب
 ـ ٥٤٣٧٩/٦٠توسعه بنگاههاي خرد، کوچک و متوسط ابالغي طي نامه شماره 

 ٥/٣/١٣٩٥ـ ١٠٩٥٣/٧٠١اصناف و بازرگانان ايران که طي نامه شماره  مرکز ٢٩/٢/١٣٩٥
ابالغ گرديد و با توجه به بيانات مبسوطي که جناب آقاي خرماني عضو هيأت مديره و 

سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک  مدير عامل شرکت بنکداران تغذيه
موارد ذيل مورد موافقت قرار انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کميسيون  

  :گرفت
ـ اتحاديه صنف خواربار و لبنيات مکلف است واحدهاي صنفي بنکداران و پخش ١

  .مواد غذايي را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفي هدايت و معرفي نمايد
ـ واحدهاي صنفي بنکداري که در خارج از شهر از نظر ترافيکي و ساير موارد ٢

توانند در مکان فعلي خود فعاليت نمايند و در صورت تمايل  نمايند مي يمزاحمت ايجاد نم
  .توانند در شهرک صنفي نيز فعاليت نمايند مي

هاي واحدهاي بنکداري و پخش که در سطح شهر از نظر  ـ مقرر شد پروانه کسب٣
نمايند به سمت شهرک صنفي هدايت شوند  ترافيکي و يا ساير موارد ايجاد مزاحمت مي

 تمديد پروانه کسب در مکان فعلي به دليل ايجاد مزاحمت ترافيکي و غيره و از
  .خودداري گردد

ـ با توجه به نزديک شدن انتخابات اتحاديه صنف خواربار و لبنيات مقرر شد کليه ٤
  .الذکر بعد از برگزاري انتخابات اتحاديه صنف خواربار و لبنيات صورت گيرد اقدامات فوق

 صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سير بعدي اقدامات  ـ مقرر شد سازمان٥
  .قانوني موضوع فوق را پيگيري نمايد

   اتاق اصناف شهرستان آمل٢٢/٣/١٣٩٨مصوبه مورخ : ي
ـ ٢١٣٣٦٣/٧٠١ و ١٩/٣/١٣٩٨ـ ٢٠٩٠٢/٧٠١هاي شماره  با توجه به دعوتنامه

ذائي به شهرک  در خصوص انتقال واحدهاي صنفي بنکداري و پخش مواد غ٢٠/٣/١٣٩٨
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 با ٢١/٣/١٣٩٨ صبح در روز چهارشنبه مورخ ٨اي رأس ساعت  صنفي بنکداران، جلسه
الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان  حضور مدعوين و حاضرين فوق

آمل تشکيل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذيل مورد تصويب 
   : قرار گرفت

 صورتجلسه مورخ ١٠ و بند ١٤/٢/١٣٩٦ صورتجلسه مورخ ١٤بند ـ با توجه به ١
 کميسيون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در اين ١٨/٦/١٣٩٧

خصوص، مقرر شد اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و 
را )  ترافيکيصنوف مزاحم(کاملي از ليست واحدهاي صنفي بنکداري در سطح شهر 

  . هفته به همراه يک نسخه از پروانه کسب، تهيه و اعالم نمايد٣حداکثر ظرف مدت 
ـ اتحاديه صنف خواربار و لبنيات فروشان موظف است با همکاري اتاق اصناف ٢

الذکر مبني بر اجباري بودن  جلسه مشترکي با کليه افراد ليست بنکداران اعالمي فوق
داري به شهرک صنفي و اتمام حجت با آنها داشته باشد و در انتقال واحدهاي صنفي بنک

صورت عدم تمکين در اين خصوص، با همکاري و هماهنگي اماکن نيروي انتظامي نسبت 
به هدايت واحدهاي صنفي بنکداري به سمت شهرک صنفي اقدام گردد و در صورت 

شهرک صنفي، مقاومت واحدهاي بنکداري در اين خصوص و عدم انتقال واحد صنفي به 
  .نسبت به پلمپ واحد صنفي بنکداري از طريق اماکن نيروي انتظامي اقدام گردد

ـ مقرر گرديد فاقدين پروانه کسب در رسته بنکداري در سطح شهر از طريق ٣
اتحاديه صنف خواربار و لبنيات، شناسائي و به سمت شهرک صنفي هدايت شوند و در 

 قانون نظام صنفي ٢٧صنفي مطابق ماده صورت عدم تمکين، نسبت به پلمپ واحد 
  .اقدام گردد

ـ مقرر گرديد شبکه بهداشت و درمان، مساعدت الزم در حيطه وظايف قانوني خود ٤
  .را با واحدهاي صنفي بنکداري به عمل آورد

برق ، گاز، آب، شهرداري، دارائي، راه و ( ـ مقرر گرديد ساير ادارات مرتبط ٥
ساعدت با واحدهاي صنفي بنکداري در شهرک صنفي را همکاري و م...) شهرسازي و 
  .داشته باشند

ها در شهرک صنفي مکلفند نسبت به بازگشايي واحد صنفي و   ـ مالکين غرفه٦
  .فعاليت در مکان غرفه خود اقدام نمايند

هاي   ـ مقرر گرديد شهرک بنکداران تغذيه سبز خزر آمل ليست تعداد غرفه٧
هاي در اختيار مالکين را به اداره صنعت،  کين و متراژ غرفهشهرک به همراه مشخصات مال
 در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس اداره صنعت، معدن و .معدن و تجارت اعالم نمايد

 به طور خالصه ٢١/٨/١٣٩٩ـ ٦٧١٧٠/٧٠١تجارت شهرستان آمل به موجب اليحه شماره 
  :توضيح داده است که

 نفر ديگر از مالکان ١١٥براي شاکي و  مصوبات مورد شکايت و صدور اخطاريه "
 ١٠/١٠/١٣٩٦ ـ ٥٣٧٤٦ت/١٢٦٣٦٨واحدهاي صنفي در اجراي مصوبه شماره 

 به استانداران براي ١٣/٩/٩٧وزيران صادر شده است و مقام وزارت در ابالغيه مورخ  هيأت
نامه هيأت وزيران تأکيد نموده و بر همين اساس در بند يک  اجراي مفاد تصويب

 کميسيون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد ٢٤/٥/١٣٩٨ مورخ صورتجلسه
 در خصوص انتقال واحدهاي صنفي بنکداري و پخش مواد ٢٢/٣/٩٨صورتجلسه مورخ 

عالوه بر اين مستندات قانوني مصوبات کميسيون . غذايي به خارج از شهر اقدام شود
) ک( و بند ٤٩ ماده ١رهنظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتي بنکداران تبص

  ."لذا تقاضاي رد شکايت مورد استدعاست. باشد  قانون نظام صنفي مي٣٠ماده 
 با حضور رئيس و ١٦/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ   

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و 
  .ريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استپس از بحث و بررسي با اکث

  
   هيأت عموميرأي

 قانون نظام صنفي، وظايف و اختيارات کميسيون ٤٩براساس ماده : نظر به اينکه اوالً
نظارت مشخص شده و اتّخاذ تصميم درخصوص انتقال واحدهاي صنفي به خارج از شهر، 

 قانون ٥٥ ماده ٢٠برمبناي بند : نياًثا. جزء وظايف و اختيارات کميسيون فوق نيست
دود به  وو سر و صدا   مزاحمتکنندههاي ايجاد و کار مشاغل و کسبشهرداري، انتقال 

 ٦١٩به موجب دادنامه شماره: ثالثاً. خارج از شهر از وظايف و اختيارات شهرداري است
 ١ و ٨د  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حکم به ابطال تبصره موا١٣/٩/١٣٩١مورخ 

 از اين جهت صادر شده است که برمبناي مقرره هاي صنفي نامه نحوه ايجاد مجتمع يينآ
 در حيطه صالحيت کميسيوني قرار هاي صنفي انتقال صنوف آالينده به مجتمعمذکور 

باشد و تصويب ضوابط واگذاري و  داده شده است که شهرداري تنها يکي از اعضاي آن مي
هاي صنفي مستقر شوند از حدود  از واحدهايي که بايد در مجتمعنقل و انتقال آن دسته 

اختيارات کميته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکايت که 
براساس آنها کميسيون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتّخاذ تصميم درخصوص انتقال 

ه، خارج از اختيار بوده و به صنف خواروبار و لبنيات فروشان آمل به خارج از شهر نمود
 ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦١٩ قانون شهرداري و دادنامه شماره ٥٥ ماده ٢٠دليل مغايرت با بند 

 قانون تشکيالت و ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي 
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                       ٩٨٠٠٥٦٠شماره
  بسمه تعالي

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

ن عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوا
 از تعرفه عوارض ٢٣ابطال بند «:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٤٩

» آوري تابلو مصوب شوراي اسالمي شهر كرمان  تحت عنوان جمع١٣٩٨محلي سال 
  . گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال 

ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي دي   وان عدالت اداري 
  

  ٩٨٠٠٥٦٠: رونده پشماره    ١٩٤٩ :ماره دادنامهش     ١٦/١٢/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   شرکت کفش ملي با وکالت آقاي حسن ابراهيمي:يشاك
 ١٣٩٨ از تعرفه عوارض محلي سال ٢٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  تحت عنوان جمع آوري تابلو مصوب شوراي اسالمي شهر کرمان
 آقاي حسن ابراهيمي به وکالت از شرکت کفش ملي به موجب :     گردش کار

 ١٣٩٨ الي ١٣٩٤هاي  دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر کرمان براي سال
ته اعالم تحت عنوان عوارض تابلوهاي صنفي را خواستار شده و در جهت تبيين خواس

  :کرده است که
رساند مديريت بهسازي و زيباسازي محيط شهرداري شهر  به استحضار مي  " 

 اقدام به تهديد ١٠/١١/١٣٩٧ و نامه مورخ ٢٧/٦/١٣٩٧ـ ٢٦٢کرمانشاه طي نامه شماره 
هاي کفش ملي نموده است و طي آن  جهت جمع آوري تابلوهاي سردرب فروشگاه

با توجه به . داخت عوارض جهت آن تابلوها نموده استدرخواست تعيين تکليف جهت پر
و به (باشند  اينکه تابلوهاي مذکور فقط نشان دهنده عنوان کفش ملي و معرف صنف مي

) شود هيچ وجه کوچکترين تبليغات غيرمرتبط به فروشگاه کفش ملي در آنها مالحظه نمي
اسالمي شهر کرمان اين اقدام شهرداري کرمان که آن را مستند به مصوبات شوراي 

عليهذا تقاضاي . باشد نمايد برخالف قانون و آراي متعدد صادره از ديوان عالي کشور مي مي
بررسي موضوع مصوبات شوراي اسالمي شهر کرمان در هيأت عمومي و ابطال آن را 

باشد که  ـ با توجه به مدارک پيوست که نشان دهنده اين موضوع مي١. باشم تقاضامند مي
 ساعته ٢٤هاي کفش ملي مهلت   براي جمع آوري تابلوهاي سردرب فروشگاهشهرداري

داده است بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از تخريب تابلوها را 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢ـ مستند به ماده ٢. خواستارم

را ) غيرتبليغاتي(د اخذ عوارض تابلو ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر کرمان در مور
ـ ابطال مصوبه شوراي شهر کرمان که برخالف قانون شهرداري و ٣. باشم تقاضامند مي

 آن قانون اجازه تخريب تابلو را در صورت عدم پرداخت عوارض تعييني را ٧٧ماده 
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت١٠٩ و ٩٣ـ مستند به مواد ٤. دهد مي

 ـ با توجه ٥. اداري رسيدگي و صدور حکم محکوميت شهردار کرمان، مورد استدعاست
به اينکه ادعاي شهرداري جهت اخذ عوارض به مصوبات شوراي اسالمي شهرکرمان 

باشد و از طرفي با مراجعات مکرر پرسنل واحد حقوقي کفش ملي به شهرداري و  مي
اند و از طرفي  مذکور را ارائه ننمودهاي از مصوبات  شوراي اسالمي شهر، آنها نسخه

اند و مدعي هستند که  سايت شهرداري و شوراي شهر نيز قرار نداده مصوبات را در وب
باشند، در ابتداي امر و  مصوبات امري داخلي است و اصناف فقط ملزم به تمکين مي

ت عنداللزوم تقاضاي استعالم از شوراي اسالمي شهر جهت ارائه رونوشت از مصوبا
   " .باشم مذکور را تقاضامند مي
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  در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 
 مورخ ٤ ـ ٥٦٠ ـ ٩٨اي که به شماره  وکيل شاکي ارسال شده بود وي به موجب اليحه

هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده   ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت١/٤/١٣٩٨
  : است کهتوضيح داده

احتراماً به وکالت از شرکت کفش ملي پيرو صدور اخطار رفع نقص در چهار بند   " 
  :گردد ميموارد مورد نقص به شرح ذيل توضيح و رفع 

ـ شوراي اسالمي شهر کرمان طي اقدام غيرقانوني تقاضاي اخذ عوارض از ١  بند 
ر نمايندگان موکل به تابلوهاي معرف صنف را از موکل دارند و با وصف مراجعات مکر

آن سازمان و شهرداري، مراکز مذکور از ارائه مصوبات مورد استناد خويش به اين 
اند و فقط با توجه به قدرت واحد  باشد خودداري نموده بهانه که مصوبات محرمانه مي

از اين رو و باتوجه به عدم امکان . اجراي احکام شهرداري سعي در اخذ وجه ناروا دارند
تقاضاي استعالم از :  و ارائه شماره مصوبات مورد استناد توسط موکل، اوالًدسترسي

شوراي اسالمي و عنداللزوم شهرداري شهر کرمان بابت مصوبه مربوطه را تقاضامند 
باشد که   مي١٣٩٧ الي ١٣٩٤هاي  مصوبات مورد استناد مربوط به سال: ثانياً. باشم مي

ـ استناد اينجانب جهت ابطال مصوبات مربوط ٢بند . باشد ابطال آنها مورد تقاضا مي
 قانون تشکيالت، وظايف و ٧١ از ماده ٢٦ و ١٦به اخذ عوارض از شهرداري به بند 

 و همچنين ١/٣/١٣٩٥انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 ـ ٧١٠هاي  آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره(رويه قضايي 

 مربوط به ٧/٦/١٣٩٠ـ ٢٤١ مربوط به ابطال مصوبه شوراي شهر اهواز، ٣/٦/١٣٩٤
ـ با ٣بند . باشد مي) ٢١/٥/١٣٩٢ـ ٣٦٢ و ٣/٦/١٣٨٧ ـ ٤٠٧ و ٤٠٦شهر گرگان، 

توجه به مراجعات مکرر وکال و نمايندگان شرکت کفش ملي به شوراي اسالمي و 
 ارائه مصوبات مورد استناد شهرداري شهرستان کرمان، متاسفانه مراکز نامبرده از

باشم در صورت امکان  زنند، عليهذا تقاضامند مي هاي واهي سرباز مي خويش به بهانه
استعالمي در اين خصوص از مراکز نامبرده در خصوص مصوبات موضوع دعوي طي 

ـ طي اين اليحه انصراف خود را از ٤بند .  به عمل آيد١٣٩٧ الي ١٣٩٤هاي  سال
   " .نمايم  اعالم مي٩٢ه تقاضاي اعمال ماد

  :  متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
اليحه عوارض بر تبليغات محيطي مربوط به اداره بهسازي و زيباسازي محيط   " 

  ١٣٩٨اجراء در سال 
هر نوع تابلو در محدوده شهري در قالب تابلو صنفي، : ـ جمع آوري تابلو٢٣ 

باشد از   که شامل تعرفه  وعوارض شهرداري ميغيرصنفي، تجاري، غيرتجاري و تبليغاتي
پرداخت عوارض خودداري نمايد، شهرداري با صدور اخطاريه الزم براي مالک تابلو، مجاز 

در  ".است براي وصول عوارض نسبت به جمع آوري تابلو و تبليغات انجام شده اقدام نمايد
 ٢٤٩٦ب اليحه شماره پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرمان به موج

  : توضيح داده است که٣٠/٤/١٣٩٨ـ 
طبق قوانين و مقررات تابلوي سردرب معرف کاربري و شناسه ملک : اوالً  " 

باشد و در صورتي که واحد صنفي از جايگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تاييد  مي
د استفاده شوراي اسالمي شهر کرمان به عنوان تابلوي شناسايي و معرف شغل خو

نمايد، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوي شهرداري به صورت رايگان صادر 
گردد وليکن اگر مالک بر روي تابلوي معرف خود از  و هيچ گونه عوارضي اخذ نمي

آرم، نام، نشانه خدمات نمايندگي محصوالت و کاالهاي تجاري داخلي يا خارجي 
استفاده نمايد تابلو به عنوان ... ف تبليغ يک برند يا استفاده نمايد و به نوعي در هد
شود و برطبق اليحه مصوب شوراي اسالمي شهر  تابلوي تبليغاتي محسوب مي

کرمان اين تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که اين امر به کرات در 
 رأي آراء هيأت عمومي و ديوان عدالت اداري تاکيد گرديده من جمله مفهوم مخالف

 به اين امر اذعان ٤/٢/١٣٩٨ ـ ٢٧٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در اين موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از 

پذيرنيست و در صورت نصب تابلو خالف و بدون مجوز شهرداري و  شهرداري امکان
) ذينفع( ابالغ اخطاريه براي مالک همچنين عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از
نمايد و از آنجا که شاکي از تابلوي  شهرداري طبق مقررات و وظايف خود اقدام مي

خود به صورت تبليغاتي استفاده و محصول خود را به عنوان نماينده خدمات برند 
نمايد، بنابراين بر طبق اليحه مصوب شوراي اسالمي شهر کرمان  ايراني معرفي مي

  .تي مقررات را رعايت نمايدبايس

وکيل خواهان در دادخواست خود بيان نموده که شهرداري از ارائه مصوبات :   ثانياً
مذکور خودداري و همچنين از طرفي مصوبات را در وب سايت شهرداري و شوراي شهر 
نيز قرار نداده که در اين خصوص بايستي خاطر نشان کرد که مصوبات در راستاي وظايف 

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٨٠ ماده ١٦يارات مطرح در بند و اخت
 قانون تجميع ٥ ماده ١اسالمي کشور بوده و بنا به پيشنهاد شهرداري به موجب تبصره

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥٠ ماده ١ و تبصره١٣٨١عوارض مصوب دي ماه سال
 خدمات مورد بحث را با رعايت شوراي اسالمي شهر کرمان عوارض محلي و بهاي

 ١٥مقررات مصوب و پس از تاييد استانداري به قائم مقامي وزارت کشور حداکثر تا 
بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد از طريق نشر در روزنامه، اعالم عمومي 

نمايد و از آنجا که مصوبات مراجع قانوني مطابق اصل صحت و لزوم صحيح و  مي
ها، ملزم و مکلف به اجراي مصوبات شوراي   بوده، به موجب قانون شهردارياالجرا الزم

بنابراين ادعاي وکيل . تواند از اجراي آنها استنکاف نمايد اسالمي شهر بوده و نمي
  .باشد خواهان فاقد وجاهت قانوني و منطقي مي

وکيل به ابطال مصوبه شوراي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از :  ثالثاً
 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از ٩٢ابلوها اشاره نموده و خواستار اعمال ماده ت

دارد که اين آراء از لحاظ موضوع هيچ سنخيتي  آن هيأت گرديده که در دفاع معروض مي
باشد و چنانچه آراء اشاره شده از  با مصوبه شوراي شهر کرمان نداشته و مغاير با آن مي

اند از لحاظ موضوعي مشابه مصوبه  سط هيأت عمومي ابطال گرديدهسوي خواهان که تو
بايست ديگر مصوبات هم ابطال گردند، لذا   مي٩٢شوراي شهر کرمان باشد طبق ماده 

  .باشد  مغاير با روح قوانين مي٩٢تقاضاي اعمال ماده 
به اي با همين خواسته در شع در ضمن الزم به ذکر است که قبالً هم پرونده:  رابعاً

 ديوان عدالت اداري مطرح که منجر به صدور حکم به رد شکايت خوانده گرديده ١٤
است، لذا با عنايت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداري و مصوبه شوراي شهر در 
خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي طبق روال و مقررات قانوني و در راستاي بند 

تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و  قانون ٨٥ و ماده ٨٠ ماده ١٦
 بوده و ٢٠/٤/١٣٩٦ و اصالحات بعدي آن مصوب ١/٣/١٣٧٥انتخاب شهرداران مصوب 

باشد، بدين  اعتراض خواهان و تقاضاي ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانوني و منطقي مي
   " .وسيله از آن مقام تقاضاي رد دادخواست تقديمي مورد استدعاست

 در ٢٥/١/١٣٩٨ ـ ١٢٠٠٧همچنين شهرداري کرمان نيز به موجب اليحه شماره   
طبق قوانين و مقررات تابلوي سردرب معرف کاربري و شناسه " پاسخ به شکايت مذکور  

باشد و در صورتي که واحد صنفي از جايگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تاييد  ملک مي
تابلوي شناسايي و معرف شغل خود استفاده شود، شوراي اسالمي شهر کرمان به عنوان 

مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوي شهرداري به صورت رايگان صادر و هيچ گونه 
 وليکن اگر مالک بر روي تابلو معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات گردد ميعوارضي اخذ ن

اده نمايد و به نوعي در نمايندگي محصوالت و کاالهاي تجاري داخلي يا خارجي استف
شود و  استفاده نمايد تابلو به عنوان تابلوي تبليغاتي محسوب مي... هدف تبليغ يک برند يا 

برطبق اليحه مصوب شوراي اسالمي شهر کرمان اين تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب 
رديده خواهد بود که اين امر به کرات در آراء هيأت عمومي و ديوان عدالت اداري تاکيد گ
 ـ ٢٧٧من جمله مفهوم مخالف رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 

 به اين امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در اين موارد پس از پرداخت ٤/٢/١٣٩٨
پذير است و در صورت نصب تابلو خالف و بدون مجوز  عوارض مربوطه از شهرداري امکان

خت عوارض مورد اشاره پس از ابالغ اخطاريه براي مالک شهرداري و همچنين عدم پردا
نمايد و از آنجا که شاکي از تابلوي  شهرداري طبق مقررات و وظايف خود اقدام مي) ذينفع(

خود به صورت تبليغاتي استفاده و محصول خود را به عنوان نماينده خدمات برند ايراني 
راي اسالمي شهر کرمان بايستي نمايد، بنابراين بر طبق اليحه مصوب شو معرفي مي

لذا با عنايت به مراتب از آنجا که اقدام شهرداري و مصوبه شوراي . مقررات را رعايت نمايد
شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي تبليغاتي طبق روال و مقررات قانوني و در 

 اسالمي  قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦راستاي بند 
 و اصالحات بعدي آن بوده و اعتراض ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

باشد بدين وسيله از آن  خواهان و تقاضاي ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانوني و منطقي مي
   " .مقام تقاضاي رد دادخواست تقديمي مورد استدعاست

ان عدالت اداري مصوب  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديو٨٤راي ماده    در اج
شود   پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي١٣٩٢سال 
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 مصوبات شوراي اسالمي ١٩/١١/١٣٩٩ـ ١٣٧١و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره 
 تحت عنوان عوارض تابلوهاي صنفي از تعرفه ١٣٩٨ الي ١٣٩٤هاي  شهر کرمان براي سال

رأي مذکور . ن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کردشهرداري کرما
به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت 

  .اداري قطعيت يافت
 تحت عنوان جمع آوري ١٣٩٨ از تعرفه عوارض محلي سال ٢٣  رسيدگي به بند 

  .ر کرمان در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفتتابلو مصوب شوراي اسالمي شه
 با حضور رئيس و ١٦/١٢/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

معاونين 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

با توجه به اينکه تخريب و جمع آوري تابلو در قالب، صنفي، غيرصنفي و 
 ٧٧غيره به دليل عدم پرداخت عوارض مغاير با ضمانت اجراي مندرج در ماده 

 از ٢٣ قانون مذکور است، بنابراين بند ٧٧ و کميسيون ماده ها قانون شهرداري
ان جمع آوري تابلو مغاير قانون و  شهرداري کرمان تحت عنو١٣٩٨تعرفه سال 

 ماده ١بند خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر وضع شده و مستند به 
مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢

  .شود  ابطال مي١٣٩٢
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  
  ١٠/١/١٤٠٠                                                                         ٩٨٠٣٨٥٨شماره

  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 

 مصوبه چهارمين ٢ابطال بند «:  با موضوع١٦/١٢/١٣٩٩رخ  مو٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥٠
هاي تحصيلي تكميلي مورخ  جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره

نام و شركت  شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت) الف( بند ١ و تبصره١٨/١٠/١٣٩٥
وزنامه جهت درج در ر» ١٣٩٩هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  در آزمون ورودي دوره

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

  
  ٩٨٠٣٨٥٨:    شماره پرونده١٩٥٠: شماره دادنامه      ١٦/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي دانيال موحدي نيا:شاکي

 مصوبه چهارمين جلسه شوراي ٢ـ بند ١ ابطال :ايت و خواستهموضوع شک
  ١٨/١٠/١٣٩٥هاي تحصيالت تکميلي مورخ  سنجش و پذيرش دانشجو در دوره

نام و شرکت در  شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت) الف( بند ١ـ تبصره٢
  ١٣٩٩هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  آزمون ورودي دوره
 مصوبه چهارمين جلسه ٢ابطال بند وجب دادخواستي  شاکي به م:گردش کار

 و ١٨/١٠/١٣٩٥هاي تحصيالت تکميلي مورخ  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره
نام و شرکت در آزمون ورودي  شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت) الف( بند ١تبصره
 تبيين را خواستار شده و در جهت ١٣٩٩هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  دوره

  :خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که
بايست حول محور قانون باشد و  ها و مصوبات مي نامه از آنجايي که تمامي آيين "

هرگونه سلب حق نيز بايد به موجب قانون باشد حال مصوبه شوراي سنجش و پذيرش 
تحصيل يا دانشجو سازمان سنجش حق شرکت در آزمون را به ناحق مقيد به انصراف از 

نام نموده است گويا استدالل ايشان ممنوعيت جمع  فراغت از تحصيل تا زمان ثبت
باشد در حاليکه در اين زمينه تنها مصوبه مجلس مانع جمع مشاغل است و  تحصيالت مي

گويي شوراي سنجش و . اي در قوانين موضوعه موجود نيست در اين خصوص مصوبه
 قوه مقننه را عهده دار شده است در حاليکه اصل در پذيرش دانشجو در اين زمينه وظيفه
  ."حقوق عمومي عدم صالحيت است

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است   متن مقرره
هاي   مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره٢بند : ١" 

   ١٨/١٠/١٣٩٥تحصيالت تکميلي مورخ 
و يا دانشجويان شاغل به تحصيل در الن التحصي فارغمقرر گرديد شرکت مجدد  
 مطابق ١٣٩٦هاي کارشناسي ارشد و دکتري سال  هاي تحصيالت تکميلي در آزمون دوره

 به بعد، ١٣٩٧هاي فوق باشد و از سال  موارد مندرج در دفترچه راهنماي آزمون
 شدگان آزمون کارشناسي ارشد و يا دکتري با رعايت موارد زير مجاز به شرکت در پذيرفته

  :آزمون کارشناسي ارشد و يا آزمون دکتري باشند
شدگان روزانه آزمون سال  به جز پذيرفته(شدگان سنوات قبل  پذيرفته الف ـ تمامي

نام آزمون مربوط، انصراف از  نام در دانشگاه بايد تا پايان زمان ثبت در صورت ثبت) قبل
  .تحصيل دهند

نام نکرده  نام کرده و چه ثبت ي ثبتشدگان روزانه چه در دانشگاه قبول ب ـ پذيرفته
باشند، سال بعد از سال قبولي اجازه شرکت در آزمون را ندارند و يک سال محروم از 

  .آزمون هستند
ها تا  شدگان دوره بورس اعزام به خارج در صورتي که روند پذيرش آن ج ـ پذيرفته

هاي   داخل نيز در دورهنام آزمون در سازمان امور دانشجويان تکميل نشده و در زمان ثبت
  .روزانه پذيرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال بعد دکتري را دارند

نام و شرکت در آزمون  شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت) الف( بند ١تبصره: ٢
 بر اساس مصوبه چهارمين جلسه ١٣٩٩هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  ورودي دوره

، دانشجويان ١٨/١٠/١٣٩٥هاي تکميلي مورخ  رش دانشجو در دورهشوراي سنجش و پذي
 شدگان به استثناي پذيرفته(در حال تحصيل در مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد ناپيوسته 

 که حق شرکت در آزمون ١٣٩٨هاي روزانه آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال  دوره
 شرکت در آزمون کارشناسي ارشد نام و ، در صورت تمايل به ثبت) را ندارند١٣٩٩سال 

 در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه ١٣٩٩ناپيوسته سال 
، از ١٣٩٩نام آزمون کارشناسي ارشد سال  بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت راهنما مي

بديهي است در صورتي که دانشجويان شاغل به . تحصيل انصراف قطعي حاصل نمايند
بدون انصراف از تحصيل در آزمون کارشناسي )  و قبل از آن٩٧هاي سال  وديور(تحصيل 

شدگان نهايي قرار گيرند، قبولي  پذيرفته شرکت نموده و در رديف ٩٩ته سال ارشد ناپيوس
الزم به توضيح است که مهلت . آنها باطل شده و هيچ اقدام ديگري ميسر نخواهد بود

  ."باشد نام مي ل، تا پايان تاريخ ثبتانصراف براي دانشجويان شاغل به تحصي
 در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب اليحه   
  : توضيح داده است که٢٣/١/١٣٩٩ـ ١٦٠٣شماره 
هاي تحصيالت تکميلي   قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره٢بدواً طبق ماده  "
هاي تحصيالت  نجش و پذيرش دانشجو در دورهي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سريز برنامه

تکميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو واگذار شده است اين شورا با هدف 
 مصوب نمود ١٨/١٠/١٣٩٥پيشگيري از اتالف منابع کشور در چهارمين جلسه خود مورخ 

هاي تحصيالت  شدگان سنوات قبل در صورت تمايل براي شرکت مجدد در دوره پذيرفته
نام در آزمون، انصراف از تحصيل بدهند ضمناً  بايست تا پايان زمان ثبت يلي ميتکم

شدگان دوره روزانه سال قبل اجازه شرکت در آزمون را نداشته و يک سال محروم  پذيرفته
نام آزمون کارشناسي ارشد و  اين مصوبه عيناً در دفترچه راهنماي ثبت. از آزمون هستند

 نيز درج ٩٩ و در دفترچه راهنماي کارشناسي ارشد سال هاي گذشته درج دکتراي سال
حال در مقام دفاع از مصوبات مورد . اند شده است شاکي تقاضاي ابطال اين مصوبه را کرده

  :رساند اعتراض به استحضارمي
ها و مؤسسات آموزش عالي، تحصيل  ـ طبق شرايط و ضوابط تحصيل در دانشگاه١

تواند همزمان در  هيچ فردي نمي. اهي ممنوع استهمزمان در دو کد رشته محل دانشگ
بيش از يک کد رشته محل تحصيل کند از طرف ديگر طبق مصوبه چهارمين جلسه 

 ١٨/١٠/١٣٩٥هاي نحصيالت تکميلي مورخ  شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره
نکرده نام  نام کرده و چه ثبت شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه محل قبولي ثبت پذيرفته

شدگان دوره غيرروزانه  باشند حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت و پذيرفته
نام از دانشگاه محل  بايست تا پايان زمان ثبت نام در آزمون مي سنوات قبل در صورت ثبت

  .تحصيل انصراف دهند
فرماييد مصوبه شوراي سنجش و پذيرش حول دو  ـ همانگونه که مالحظه مي٢
ت اولي راجع به انصراف دانشجويان غيرروزانه از دانشگاه محل تحصيل تا آخرين محور اس
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شدگان دوره روزانه سال قبل در آزمون  نام و دومي ممنوعيت شرکت پذيرفته روز ثبت
اند کدام قسمت مصوبه خالف  باشد شاکي مشخص نکرده تحصيالت تکميلي سال بعد مي
  .مقررات و قوانين موضوعه است

هاي تحصيلي دوره دکتري و   چنانچه در دفترچه راهنماي انتخاب رشتهـ عليهذا٣
ها و مؤسسات آموزش عالي توجه شود  کارشناسان ارشد به ظرفيت دوره روزانه دانشگاه
علي الخصوص دوره «هاي دانشگاهي  مالحظه خواهيد کرد ظرفيت اکثريت کد رشته

شدگان به اميد  از اين پذيرفتهکمتر از سه نفر است حال تصور فرماييد درصدي » دکتري
نام در دانشگاه نکنند و يا  هاي بهتر در آزمونهاي بعد، اقدام به ثبت قبولي در کد رشته محل

اينکه بعد از يک يا دو ترم تحصيل بدون هيچ محدوديت و ممنوعيتي دانشگاه را رها کرده 
بي نظمي و اخالل در و مجدداً در آزمون سال بعد شرکت کنند قطعاً اين امر موجب ايجاد 

ها و مؤسسات آموزش عالي خواهد شد و منابع آموزش عالي تلف  ي دانشگاهريز برنامه
  .خواهد شد

اهي در دوره روزانه موجب گرديده قريب به اتفاق هاي دانشگ ـ محدوديت رشته٤
نام  هاي تحصيالت تکميلي و دکتري در دانشگاه محل قبولي ثبت شدگان دوره پذيرفته

 اگر محدوديت و ممنوعيت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو بر داشته شود تعدادي کنند
نام نخواهند کرد و يا بعد از يک يا دو ترم ترک  هاي روزانه ثبت شدگان دوره از قبول

قطعاً اين امر موجب تضييع حقوق ساير داوطلبان خواهد شد . تحصيل خواهند کرد
محل دانشگاه را ندارد نبايد از ابتدا آن کد داوطلبي که تمايل به تحصيل در يک رشته 

روز  شود انتظار مي رشته را انتخاب کند اين امر موجب تضييع حقوق ساير داوطلبان مي
داوطلبي که متقاضي تحصيل در دوره تحصيالت تکميلي و دکتري است با رعايت 

نام  مصوبات شورا کد رشته محلي را انتخاب کند که در صورت قبولي صد در صد ثبت
شدگان به جز افراد  اين موضوع در سالهاي گذشته تقريباً توسط همه پذيرفته. (خواهد شد

  .)اندک رعايت شده است
فرماييد مصوبه شوراي سنجش و پذيرش   ـ با عنايت به مراتب مذکور مالحظه مي٥

دانشجو در دوره تحصيالت تکميلي در راستاي حفظ منابع دانشگاهها و مؤسسات آموزش 
ها بوده است اگر مصوبه شورا  مندي افراد بيشتري از تسهيالت رايگان دانشگاه  و بهرهعالي

نام  هاي آتي ثبت شدگان دوره روزانه با نيت قبولي در آزمون حذف شود برخي از قبول
نام بدون هيچ مانعي انصراف خواهند داد و اين امر موجب  نخواهند کرد و يا در صورت ثبت

هاي  مند شوند الزم به ذکر است ممنوعيت ي از تسهيالت رايگان بهرهخواهد شد تعداد قليل
نوبت دوم ـ پيام نور (ها  هاي روزانه رايگان بوده و ساير دوره شورا صرفاً براي کد رشته محل

هيچ محدوديتي ) هاي شهريه پرداز الملل ـ دانشگاه آزاد اسالمي و ساير دوره ـ پرديس بين
  ."داردبراي شرکت مجدد در آزمون ن

 با حضور رئيس و ١٦/١٢/١٣٩٩  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
معاونين 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
قانون سنجش و  ٣راي سنجش و پذيرش دانشجو در ماده وظايف و اختيارات شو
 ذکر شده ١٣٩٢ مصوب سال ها و مراکز آموزش عالي کشور پذيرش دانشجو در دانشگاه

است که از هيچ کدام از بندهاي مقرر در اين ماده اعمال محدوديت موضوع مصوبات مورد 
ه علت آن که تصويب بر اين اساس مصوبات مورد اعتراض ب. اعتراض قابل استنتاج نيست

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کننده است، مستند به بند  آن خارج از حدود اختيارات مرجع وضع
  .شود ابطال مي ١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٠/١/١٤٠٠                                                                        ٩٧٠٣٩١٩شماره
  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 
 تعرفه ١٨ ماده ٦ابطال تبصره«: ضوع با مو١٦/١٢/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٩٥١

جهت درج در »  شوراي اسالمي شهر اسكو از تاريخ تصويب١٣٩٧عوارض محلي سال 
  . گردد ميروزنامه رسمي به پيوست ارسال 

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

  ٩٧٠٣٩١٩: شماره پرونده   ١٩٥١: شماره دادنامه     ١٦/١٢/١٣٩٩: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي

   آقاي محمد داننده اسکوئي:شاکي
 تعرفه عوارض محلي سال ١٨ ماده ٦ ابطال تبصره:موضوع شکايت و خواسته

   شوراي اسالمي شهر اسکو١٣٩٧
 تعرفه عوارض ١٨ ماده ٦ابطال تبصره شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته  شوراي اسالمي شهر اسکو ١٣٩٧ سال محلي
  :اعالم کرده است که

 بعد از ١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي سال ١٨ ماده ٦شهرداري اسکو به موجب تبصره "
 متر به استناد اين ماده ٧٠تملک امالک در بهترين نقاط شهر از عودت الباقي امالک زير 

 و توجهاً به اين امر که حسب قانون و عرف قسمت مورد درخواست نمايد استنکاف مي
ابطال، مخالف صد درصد قوانين موجد حق منجمله قانون اساسي و مدني و ثبت اسناد و 

  ."باشد، لذا تقاضاي ابطال تعرفه مورد اشاره را دارم امالک مي
ا شماره  که ب٧/١/١٣٩٨شاکي در جواب اخطاريه رفع نقص به موجب اليحه مورخ   

  : در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده اعالم کرده است که٢ ـ ٣٩١٩ ـ ٩٧
 ٢٢ قانون مدني، ماده ٣٠ قانون اساسي، ماده ٤٧با سالم؛ احتراماً حسب اصل " 

قانون ثبت اسناد و اصل مالکيت، قاعده تسليط، قاعده الضرار و همچنين عرف و شرع و 
  ."داند نوني ميقانون مالکيت اينجانب را مشروع و قا

  :  متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است
 قانون نوسازي واگذاري باقيمانده ١٨ماده ) الف(به استناد تبصره بند : ٦تبصره" 

ها که مساحت آنها کمتر از حد نصاب تفکيک مندرج در ضوابط  اراضي از اجراي طرح
وان يک قطعه و عدم امکان هادي شهر باشد به دليل شناخته نشدن به عن طرح تفصيلي يا

صدور سند به عنوان يک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگيري از متروکه و مخروبه 
ماندن آن بايستي اين گونه اراضي تماماً توسط شهرداري از مالک خريداري و يا طبق 

  .قانون تملک اقدام نمايد
د چنانچه در آين  ـ اراضي که در اجراي طرح تعريض به مالکيت شهرداري در مي

 قانون نوسازي به امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ١٩اجراي ماده 
  .عوارض اين ماده دريافت خواهد شد% ٧٠ايجاد شده، حق مشرفيت امالک مجاور 

پشت جبهه و يا ( ـ چنانچه ملکي که در معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار 
عوارض اين ماده % ٧٠ خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها خريداري و به ملک) برهاي آن

  ."دريافت خواهد شد
علي رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت تا زمان رسيدگي به   

  .پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي واصل نشده است
 قائم   در خصوص ادعاي شاکي مبني بر خالف شرع بودن تعرفه مورد شکايت،

 اعالم ١٤/٨/١٣٩٩ مورخ ٢٠٤٣٦/١٠٢/٩٩مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه 
  :کرده است که

مصوبه مورد شکايت از جهت اطالق الزام مالک به فروش باقي مانده ملک خود  "
  ."خالف شرع شناخته شد

 با حضور رئيس و ١٦/١٢/١٣٩٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ     
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و معاونين 

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

   هيأت عموميرأي
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٧ و ماده ٨٤ ماده ٢مطابق تبصره

نظر به . االتباع است  براي هيأت عمومي الزم، نظر فقهاي شوراي نگهبانعدالت اداري
 ـ ٢٠٤٣٦/١٠٢/٩٩اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 

 تعرفه عوارض ١٨ ماده ٦ نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره١٤/٨/١٣٩٩
 مصوب شوراي اسالمي شهر اسکو را به اين شرح اعالم کرده است ١٣٩٧محلي سال 

به مورد شکايت از جهت اطالق الزام مالک به فروش باقي مانده ملک خود مصو«: که
الذکر و مستند به بند  بنابراين در اجراي احکام قانوني فوق» .خالف شرع شناخته شد

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١
 شوراي اسالمي ١٣٩٧سال  تعرفه عوارض محلي ١٨ ماده ٦، تبصره١٣٩٢مصوب 

  .شود  ابطال مياز تاريخ تصويبشهر اسکو 
  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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