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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  وزارت نفت  ٢٤/٦/١٤٠٠   کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال ) ١(تبصره » ز«ر بند يقانون تفس
  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور

  ٢  كشوروزارت   ٤/٧/١٤٠٠  ن فاطمي به عنوان استاندار يزدآقاي مهرادر خصوص تعيين نامه  تصويب

  ٢  كشوروزارت   ٣١/٦/١٤٠٠  زاده به عنوان استاندار بوشهر در خصوص تعيين آقاي احمد محمدينامه  تصويب

  ٢  كشوروزارت   ٧/٧/١٤٠٠  در خصوص تعيين آقاي محمدهادي ايمانيه به عنوان استاندار فارسنامه  تصويب

  ٢  كشوروزارت   ٧/٧/١٤٠٠  تعيين آقاي فرهاد زيويار به عنوان استاندار لرستاندر خصوص نامه  تصويب

اعالم تعارض  : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١٢٣٤ و ١٢٣٣هاي  رأي شماره
  مبني بر نحوه رسيدگي به ادعاي معافيت مشموالن مدعي كفالت مادر فاقد شوهر

  ٢  مراجع اداريشعب ديوان عدالت و ساير   ٢٢/٤/١٤٠٠

  ٨ـ ٧ و ٧ـ٧ابطال بندهاي  :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٣٢١  رأي شماره
   شوراي اسالمي شهر كرج از تاريخ تصويب١٤٠٠از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  

ـ عوارض كسر پاركينگ و هزينه خدمات ناشي از احداث پاركينگ مغاير قانون است    
  ٣  شوراي اسالمي شهر كرج  ١٢/٥/١٤٠٠

  
  
  
  

  ٦/٧/١٤٠٠                                                                 ٥١٨ـ ٥٥٣٠٣/١١رهشما
  سيدابراهيم رئيسياالسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر  حجت
   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست

 اسالمي ريجمهو اساسي قانون) ١٢٣( سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و
كه با عنوان   کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال ) ١(تبصره » ز«ر بند ي قانون تفسايران

شنبه طرح به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهار
  .شود  و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابالغ مي٢٤/٦/١٤٠٠مورخ 

  دباقر قاليبافمحمرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٨/٧/١٤٠٠                                                                             ٧١٥١٩رهشما
   نفتوزارت

  سازمان برنامه و بودجه كشور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 

كه در »  كل كشور١٤٠٠ون بودجه سال قان) ١(تبصره » ز«قانون تفسير بند «پيوست 

جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و چهارصد مجلس 
 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي ٣١/٦/١٤٠٠شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، ٦/٧/١٤٠٠ مورخ ٥١٨ ـ ٥٥٣٠٣/١١نامه شماره 
  .گردد را ابالغ ميجهت اج

  سيدابراهيم رئيسيرئيس جمهور ـ 
  

   کل کشور١٤٠٠قانون بودجه سال ) ١(تبصره » ز«ر بند يقانون تفس
  :هيموضوع استفسار

ا وزارت ي کل کشور، آ١٤٠٠قانون بودجه سال ) ١(تبصره » ز«با توجه به مفاد بند 
ن يمربوط به تأمماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع تواند در ششينفت م
ن يا» ب«بند ) ٢(د حاصل از جزء يشگاهها از محل عوايبه پاال) ي بيو( ريه قيماده اول

  د؟يتبصره به نسبت وصول آن، اقدام نما
  : پاسخ

ماهه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع تواند در ششي، وزارت نفت ميبل
) ٢(د حاصل از جزءي از محل عواشگاههايبه پاال) ي بيو(ريه قين ماده اوليمربوط به تأم

» ز« مندرج در بند يف قانوني انجام تکالين تبصره به نسبت وصول آن برايا» ب«بند
  .ديتبصره مذکور، اقدام نما

 ١٤٠٠ اهـم رـ مهدوازدهم شنبهدو
 

٢٢٢٩٦ شماره هفتمسال هفتاد و   

)١٤٥٩( 
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ورماه يكهزار و يست و چهارم شهريشنبه مورخ بر فوق در جلسه علني روز چهاريتفس
 به تأييد شوراي ٣١/٦/١٤٠٠چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  .نگهبان رسيد
  محمدباقر قاليبافرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 

  
  ٦/٧/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٩٢١٦ت/٧٠٨٧٠رهشما

  آقاي مهران فاطميدر خصوص تعيين نامه  تصويب
   به عنوان استاندار يزد

  كشوروزارت 
 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد ٤/٧/١٤٠٠جلسه  وزيران در تأهي

  :و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
   .شود آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد تعيين مي

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٣/٧/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٩٢٠٤ت/٦٩٢٢٢رهشما
  زاده در خصوص تعيين آقاي احمد محمدينامه  تصويب

   به عنوان استاندار بوشهر
  كشوروزارت 
 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل ٣١/٦/١٤٠٠ وزيران در جلسه تأهي

  :يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
   .شود زاده به عنوان استاندار بوشهر تعيين مي مديآقاي احمد مح

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٧/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٩٢٢٠ت/٧١٧٦١رهشما
  در خصوص تعيين آقاي محمدهادي ايمانيهنامه  تصويب

   به عنوان استاندار فارس
  كشوروزارت 
 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد ٧/٧/١٤٠٠ وزيران در جلسه تأهي

  :و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
   .شود آقاي محمدهادي ايمانيه به عنوان استاندار فارس تعيين مي

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١٠/٧/١٤٠٠                                                           ـ ه٥٩٢١٧ت/٧١٧٧٢رهشما
   زيوياردر خصوص تعيين آقاي فرهادنامه  تصويب

   به عنوان استاندار لرستان
  كشوروزارت 
 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد ٧/٧/١٤٠٠ وزيران در جلسه تأهي

  :دو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كر
   .شود آقاي فرهاد زيويار به عنوان استاندار لرستان تعيين مي

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/٥/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٣٢٠٤شماره
  بسمه تعالي

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

 يوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك نسخه از رأي هيأت عمومي د
 : با موضوع٢٢/٤/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣٤و  ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٣٣

اعالم تعارض مبني بر نحوه رسيدگي به ادعاي معافيت مشموالن مدعي كفالت مادر فاقد «
   .گردد ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال » شوهر

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأت   فرد يداهللا اسمعيليهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ :ماره دادنامهش      ٢٢/٤/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
  ٩٩٠٣٢٠٤ ـ ٠٠٠٣٧٦: رونده پشماره

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس
 ي جمهوري انتظاميروي نيفه عمومي سازمان نظام وظ:تعارضکننده  اعالم

   راني اياسالم

    يوان عدالت اداري اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع
 ي به ادعايدگي بر نحوه رسي در خصوص دادخواست اشخاص مبن:گردش کار

 ي آراء متفاوتيوان عدالت اداري کفالت مادر فاقد شوهر، شعب ديت مشموالن مدعيمعاف
  .صادر کرده است

  :ر استيار زگردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قر
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٣١شعبه  :الف

ت سازمان ي به طرفيقي عرفان صدي با موضوع دادخواست آقا٩٩٠٩٩٨٠٩٠٠٦٠٢٢٢٧
ت يران و به خواسته رد درخواست معافي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويفه نينظام وظ

 ير رأي به شرح ز٢٤/٩/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠٢٨٥٠کفالت به موجب دادنامه شماره 
  :صادر کرده است

ا نگهدارنده يگانه مراقب ي« يفه عمومي قانون خدمت وظ٤٤ ماده ٢گرچه در بند 
 با توجه به يمادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ول

ن ي کفالت ايادعاقات الزم نسبت به يتحق... «اد شده ي قانون ٤٦نکه بر اساس ماده يا
  ويق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانين تصديل مشموالن و همچنيقب
فه يقات صورت گرفته توسط وظيو حسب استعالم و تحق» . خواهد بوديا ژاندارمري

 ين ويت بوده است و والديل معافي شهرستان، مشخص شده طالق به منظور تحصيعموم
ر وارد دانستن ين با غيشود، بنابرا  ي مراقب مادر محسوب نمياککنند و ش ي ميبا هم زندگ

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٥٨ و ١٠ مستند به ماده مرقوم و مواد يت شاکيشکا
ست روز پس از ابالغ ي ظرف بين رأيا. شود  مي حکم به رد آن صادريوان عدالت اداريد

  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجديقابل تجد
 در ١٨/١/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٣١٣٩٠٠٠٠٠٩٨٨٦٢ مذکور به موجب دادنامه شماره يرأ
  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤شعبه 

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٣١شعبه  :  ب
 ت سازماني به طرفي پژمان اصغري با موضوع دادخواست آقا٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٦٠٢٠١٣

 و يفه عموميم اداره نظام وظي و به خواسته اعتراض به تصمي انتظاميروي نيفه عموميوظ
 ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠٢١٣٨ت از خدمت به موجب دادنامه شماره يالزام به صدور کارت معاف

  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٨/٩/١٣٩٧ـ 
راقب  مادر مطلقه گانه فرزند ذکور و مين است که ي اي شاکينکه ادعاي  با توجه به ا
 بوده که اعالم داشته با انجام ٢٤أت موضوع ماده ين موضوع با هي به ايدگيخود است و رس

ل ين اساس به دلي بوده و بر هميده طالق واقع شده صوري مشخص گرديقات محليتحق
حال آن که پس از حکم دادگاه .  را مشمول و سرباز شناخته استيعدم احراز کفالت، شاک

بوده که ) يل قانونيدل( ين سند وحکم دادگاه در شعار اسناد رسميه صادر شده و اطالق نام
 ياعتبار ي شود و بيل نمياعتبار آن زا) که در شمار قرائن و امارات است(قات يبا انجام تحق

 عدم يگواهکننده   دادنامه صادره از دادگاه صادرياعتبار  بيل متقن ويآن مستلزم اقامه دال
ق اعتراض ثالث به دادنامه يتواند از طر  يز ميفه نيباشد و البته سازمان وظ ي مامکان سازش

قسمت دوم ماده   و٤٤ن به استناد بند دوم ماده يبنابرا. دين موضوع را محقق نمايصادره ا
وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١١ و ماده يفه عمومي قانون خدمت وظ٣٠
کننده  يدگيأت رسي مجدد موضوع در هي الزام خوانده به بررست وي حکم به ورود شکايادار

ست روز پس از ابالغ ي ظرف بين رأيا. گردد  ميت دائم صادريو عنداللزوم صدور کارت معاف
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجديقابل تجد
 در شعبه ١١/٤/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠١٥٣٠ مذکور به موجب دادنامه شماره يرأ

  : صادر کرده استيين رأير چني به شرح زيجاد اصالحاتي با ايوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤
دنظرخواه ي و اظهارات تجدي در مرحله بدوي  نظر به اوراق پرونده و مستندات ابراز

 به عمل آمده به تجديدنظرخواهينکه يت به اي با عناتجديدنظرخواهيدر دادخواست 
 و يراد شکليه را فراهم سازد و اتجديدنظرخواستست که موجبات نقض دادنامه ي نيتيفيک

 از ١٢٢ و ٧١ باشد، لذا مستنداً به مواد ي بر آن وارد نميدگيث رسي از حي موثريماهو
 ٣٤٩ ناظر به ماده ١٣٩٢ مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
 ـ ١١٣ شماره ي و رأي و انقالب در امور مدنيوم عمي دادگاه هاين دادرسييقانون آ

 به عمل آمده تجديدنظرخواهي ضمن رد يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢١/٨/١٣٧٠
فه، ي قانون نظام وظ٤٦ن اصالح که بر اساس ماده يه را با اتجديدنظرخواستدادنامه 

جات ق صحت مندرين تصدي کفالت مشموالن و همچنيقات الزم نسبت به ادعايتحق
أت ي مجدد توسط هيصرفاً در حد بررس.  استي انتظاميرويه و مدارک آنان با نياستشهاد

  . استي قطعين رأيا. دينما  ميدييصدرالذکر تأ
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٣٢شعبه  :  ج

فه يت سازمان وظير مدلل به طرفي امي با موضوع دادخواست آقا٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠٥٠١٢٢٨
و بـه خواسته اعتراض بـه ) الني استان گيفه عموميمعاونت وظ (ي انتظاميروي نيعموم

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ت کفالت و ابطال يابطال کارت معاف  بريالن مبني استان گيفه عمومـيم معاونت وظيتصم
 به ١٦/١١/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠٣٧٤٤م مذکور به موجب دادنامه شماره يتصم

  : صادر کرده استير رأيشرح ز
، ٢٢/٨/١٣٩٠ ي اصالحيفه عمومي قانون خدمت وظ٤٤ ماده ٢رچه براساس بند   اگ

معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده » ا نگهدارنده مادر فاقد شوهريگانه مراقب ي«
 يقات الزم نسبت به ادعاي قانون مذکور، تحق٤٦ که بر اساس ماده يياست اما از آن جا

ه و مدارک آنان يق صحت مندرجات استشهادين تصديل مشموالن و همچنين قبيکفالت ا
ز ي ني انتظاميروياست و ن» ي انتظاميروين«در حال حاضر، ( يا ژاندارمري و يبا شهربان

د قرار يي مشمول از مادر را مورد تايا نگهداري، مراقبت يقات مقتضيپس از انجام تحق
. از مادر را بر عهده دارد ينکه مراقبت و نگهداري بر اي مبنيل کافيز دلينداده و خواهان ن

 موجبات يين به تنهاين والدي مابيارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طالق ف
ر وارد يت نامبرده غين شکاي کند بنابراي را فراهم نميفه عموميت از خدمت  وظيمعاف
ست روز پس از ابالغ، ي ظرف بين رأيا. گردد  ميص و حکم به رد آن صادر و اعالميتشخ
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر دي در شعب تجدتجديدنظرخواهيقابل 

 در ١١/٥/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠١٥٠٨ مذکور به موجب دادنامه شماره يرأ
  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤شعبه 
 ارهـ به پرونده شميدگـي در رسيوان عدالت ادارـي دي بدو٣٢شعبه : د

ت ي به طرفيمان نودهي سلي مهديبا موضوع دادخواست آقا ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠٥٠٢٨٥٧
ت در ي استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکاي انتظاميروي نيفه عموميسازمان وظ

 ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٠٥٠١١٥٧ ت کفالت به موجب دادنامه شمارهيخصوص صدور کارت معاف
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز٢٨/٥/١٣٩٩

 ٢٩/٧/١٣٦٣ مصوب يفه عمومي قانون خـدمت وظ٤٤ـاده  م٢گرچه براساس بند 
ا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت يمراقب  گانـهي ٢٢/٨/١٣٩٠ ياصالحـ

قات الزم ي قانون مذکور، تحق٤٦ که بر اساس ماده ييشناخته شده است ولکن از آن جا
ات ق صحت مندرجين تصديل مشموالن و همچنين قبي کفالت اينسبت به ادعا

نکه صرف وقوع طالق از ي است و صرف نظر از اي انتظاميرويه و مدارک آنان با نياستشهاد
 خوانده به صورت يقات معموله از سوي باشد، حسب تحقيت از خدمت نميموجبات معاف

ت ين مشمول، جهت معافي والديت از طالق صوريمحسوس و نامحسوس که حکا
اند، پدر و مادر مشمول با هم   اظهار داشتهيگ که هميق از افراديفرزندشان بوده و تحق

 يل و مدرکيگر خواهان دلي با هم برخوردارند و از طرف ديکنند و از رابطه خوب ي ميزندگ
 مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طالق فارغ از يکه مراقبت و نگهدار

ن ضمن يباشد، بنابرا يفه نميت از خدمت وظي بودن آن، از موجبات معافيا واقعي يصور
 صادره به استناد يرأ.  گردد  ميت صادر و اعالمي به رد شکايات خوانده رأيرش دفاعيپذ

ست روز پس از ي ظرف بيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي از قانون تشک٦٥ماده 
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديابالغ، قابل اعتراض در شعب تجد

 در ١٧/١٠/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٢٨٤ موجب دادنامه شماره  مذکور بهيرأ
  .د شده استيي تأيوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤شعبه 

 ارهـ به پرونده شميدگيـ در رسيوان عدالت ادارـي د٣١عبه ـش:   هـ
ت سازمان ي به طرفيد رحماني سعي با موضوع دادخواست آقا٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠٦٠٠١١٢

ت از خدمت به موجب ي و به خواسته الزام به صدور کارت معافيم انتظايروي نيفه عموميوظ
  : صادر کرده استير رأي به شرح ز١٦/٤/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٦٠٠٦٦٧دادنامه شماره 

گانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه ين است که ي اي شاکينکه ادعاي  با توجه به ا
 بوده که اعـالم داشته با ٢٤ه أت مـوضوع مادين مـوضوع با هي به ايدگيخود است و رس

ن اساس به ي بوده و بر هميده طالق واقع شده صوري مشخص گرديقات محليانجام تحق
حال آن که پس از حکم .  را مشمول و سرباز شناخته استيل عدم احراز کفالت، شاکيدل

ل يدل( ين سند وحکم دادگاه در شمار اسناد رسميدادگاه، طالق نامه صادر شده و ا
 دادنامه صادره از ياعتبار  بيل متقن وي آن مستلزم اقامه دالياعتبار  بيبوده که) ينقانو

 ٤٤ن به استناد بند دوم ماده يبنابرا. باشد  مي عدم امکان سازشيگواهکننده  دادگاه صادر
ن ييالت و آي قانون تشک١١ و ماده يفه عمومي قانون خدمت وظ٣٠و قسمت دوم ماده 

 مجدد موضوع يت و الزام خوانده به بررسي حکم به ورود شکايداروان عدالت اي ديدادرس
 ظرف ين رأيا. گردد  ميت دائم صادريو عنداللزوم صدور کارت معافکننده  يدگيأت رسيدر ه
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديدنظر در شعب تجديست روز پس از ابالغ قابل تجديب

  .افتيت ي قطعتجديدنظرخواهي مذکور به موجب عدم يرأ
وان ين دي با حضور معاون٢٢/٤/١٤٠٠خ 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 استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

   هيأت عمومييرأ
  .تتعارض در آراء محرز اس ـ الف
گانه ي« ١٣٦٣  مصوب ساليفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ ماده٢براساس بند :اوالً ـ ب
از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به  »نگهدارنده مادر فاقد شوهر« اي »مراقب

گانه مراقب، تنها يمراد از  «:ادشده مقرر شده است کهي قانون ٤٤ ماده ١موجب تبصره 
ک از بستگان يش از هجده سال تمام است که مراقبت هريه با نويا برادر يفرزند ذکور 
ا اناث بودن برعهده ي، کبر سن، صغر سن يمارين ماده را به علّت نقص عضو، بيمذکور در ا

ا يگانه مراقب ي، يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ ماده ٢ تبصره ين برمبنايهمچن »...دارد
ت کفالت موقت استفاده يتوانند از معاف ي مي ماه متوالينگهدارنده مادر فاقد شوهر تا س

ط کفالت از انجام خدمت دوره يدارا بودن شرا ان مدت فوق در صورتيکنند و در پا
 يمشموالن« :يفه عموميقانون خدمت وظ ٤٦مطابق ماده : اًيثان. شوند يضرورت معاف م

 يفه عموميظش از اعزام به حوزه ويتوانند مدارک الزم را پ يکنند، م ي کفالت ميکه ادعا
ل مشموالن ين قبي کفالت ايقات الزم نسبت به ادعايتحق. م کننديمحل سکونت خود تسل

 يا ژاندارمري و يق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانين تصديو همچن
ب مقرر به ي با ترکيأتيادشده، هي قانون ٢٥ و ٢٤ مواد ين برمبنايهمچن» .خواهد بود

بنا به مراتب فوق و با  .کند ي ميدگي کفالت داشته باشند، رسيعا که اديوضع مشموالن
فه يقانون خدمت وظ ٤٤ ماده ١ت کفالت اشخاص موضوع تبصره ينکه معافيت به ايعنا

 ٤٦ ماده يشده و برمبنا »ينگهدار« و» بودن گانه مراقبي« د به دو شرطي مقيعموم
 کفالت مشموالن و يه ادعاقات الزم نسبت بي، انجام تحقيفه عموميقانون خدمت وظ

 و ي انتظاميروي در حال حاضر با نيه و مدارک متقاضيق صحت مندرجات استشهاديتصد
 يأتهايط الزم در مورد مشموالن و کسان آنان با هي کفالت و احراز شراي به ادعايدگيرس
 يها  است و در پروندهيفه عموميقانون خدمت وظ ٢٥ و ٢٤کننده موضوع مواد  يدگيرس
قات انجام شده به لحاظ ي و تحقيبا بـررسکننده  يدگي رسيها  أتيضوع تعـارض همـو

وان يان را رد کرده اند و شعب ديدرخـواست شاک» گانه مـراقب بودني«عدم احراز وصف 
ت از خـدمت نظام  ين استدالل که صرف وقوع طالق از موجبات معافي با ايعدالت ادار

فـه از افـراد يقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظ بر مـرايل کـافيست و دليفه نيوظ
ت ي به رد شکاي ارائه نشده، رأيفه عموميقانون خدمت وظ ٤٤ مـاده ١مـوضوع تبصره 

، ١١/٥/١٣٩٩ ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠١٥٠٨ شماره يها ن دادنامهياند، بنابرا صادر کرده
 ١٨/١/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٣١٣٩٠٠٠٠٠٩٨٨٦٢ و ١٧/١٠/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٢٠٣٢٨٤

ن استدالل بر رد ي بر ايکه مبتن) يوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٤صادره از شعبه (
 به استناد يرأ نيا . هستندين قانونيح و منطبق با موازياند، صح ت صادر شدهيشکا
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ۸۹ و ماده ۱۲ ماده ۲ بند
 مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداري و ساي اداروان عدالتي شعب ديبرا ۱۳۹۲ سال
  .االتباع است الزم

       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري

  
  ١٠/٦/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٩٤٢شماره

  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 

 از ٨ ـ٧ و ٧ـ٧ابطال بندهاي «:  با موضوع١٢/٥/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٢١
 شوراي اسالمي شهر كرج از تاريخ ١٤٠٠دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

تصويب ـ عوارض كسر پاركينگ و هزينه خدمات ناشي از احداث پاركينگ مغاير قانون 
  . گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .است

ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي ت   فرد يداهللا اسمعيليخصصي ديوان عدالت اداري 
  
  ٠٠٠٠٩٤٢: رونده پشماره   ١٣٢١ :ماره دادنامهش    ١٢/٥/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس
  يد محمدي امي آقا:يشاك

 از دفترچه تعرفه عوارض ٨ ـ٧ و ٧ ـ٧ ي ابطال بندها:ت و خواستهيموضوع شکا
   شهر کرجي اسالمي شورا١٤٠٠ خدمات سال يو بها

 از دفترچه تعرفه ٨ ـ٧ و ٧ ـ٧ يابطال بندها ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 شهر کرج در خصوص عوارض کسر ي اسالمي  شورا١٤٠٠ خدمات سال يعوارض و بها

 و التي قانون تشک٩٢ ماده يرا در اجرانگ ي از احداث پارکينه خدمات ناشينگ و هزيپارک
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وان عدالت ي ديأت عموميههاي  رت با دادنامهي مغاي به ادعايوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي خواستار شده است و در جهت تبيادار

 و يرقانونيب عوارض غي شهر کرج به تصوي که در آن شوراييها  از حوزهيکي" 
ا حذف يند، عوارض کسر ينما  مي اقداميرقانونين وجوه غي کرج در اخذ ايشهردار

 بودن يرقانونيل غيعمده دال. باشد  مينگي از احداث پارکينه خدمات ناشينگ هزيپارک
ات بر ارزش ي قانون مال٥٢ و ٥٠ت اخذ عوارض وفق مواد يممنوع:  عبارتند ازها ن مصوبهيا

مانند (و مقررات ن يرت با قوانيارات و مغاي خروج از حدود اخت١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب 
م خدمات از يلزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستق) ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥تبصره 

د يدکننده کاال مويا توليدهنده خدمات  ان و ارائهي، اخذ عوارض از مودي شهرداريسو
وان ي ديأت عمومينگ آراء متعدد هيا حذف پارکي بودن اخذ عوارض کسر يرقانونيغ

  .ت اسيعدالت ادار
 موارد مستند به دفترچه تعرفه عوارض پس از ي کرج عمالً در برخيمتاسفانه شهردارـ ١

  .دينما  مينگي پارکيش عوارض کسرينگ مبادرت به صدور فيمه کسر پارکيپرداخت جر
 در خصوص عدم ي قانون شهردار١٠٠ ماده ٥از آنجا که قانونگذار در تبصره ـ ٢ 
ن عوارض بر آن ييگر تعي نموده است دگيري يمتصمنگ ي پارکيا کسري  تأمينتيرعا

ت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر يق عدم صالحي از مصاديکي.  ندارديوجهه قانون
  . نگ استينگ و حذف پارکيپارک

 درج شده است که دو مورد يوان عدالت اداري ديأت عمومي متعدد هيدر آرا ـ٣ 
 ٥ابطال بخش ( باموضوع ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣دادنامه شماره )الف. آنها مختص کرج است

 کرج در خصوص عوارض ي شهردار١٣٩٤ خدمات سال ي تعرفه عوارض و بها٢فصل 
 ١٠/٧/١٣٩٧ ـ ١٥٦٨دادنامه شماره ) ب)  شهر کرجي اسالمينگ مصوب شوراي پارکيکسر

 و ٢٧/١٠/١٣٩١  ـ٢٦ ي جلسات رسم٤٧٨ و ٤٧٧با موضوع درخواست  ابطال مصوبات 
 شهر کرج در خصوص ي اسالمي مصوب شورا١٤/١٠/١٣٩٠ ـ ٧٢٠٣/٩٠مصوبه شماره 

  .نگين و وصول عوارض کسر پارکييتع
أت يمتعدد ههاي  نگ، بر اساس دادنامهيا حذف پارکي در ارتباط با عوارض کسر 

ن نوع عوارض، خالف قانون و خارج از يافت اين و دريي تعيوان عدالت اداري ديعموم
أت ينکه هيبا توجه به ا. ص داده شده استي شهرها تشخيم اساليارات شوراهايحدود اخت

گر را خالف ي دي در شهرين وجوهي مشابه اخذ چنيي در آرايوان عدالت اداري ديعموم
 افراد در برابر قانون و اصل عدالت ي و اصل برابريقانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروند

جاد يه و اي و اصل وحدت روينگهماه(و قاعده } ي قانون اساس٢٠ و اصل ٣ اصل ٤بند {
 وضع و وصول عوارض توسط نامه آيين ١٤مستند به ماده )  در نظام عوارضيکنواختي

 ي از شهرونـدان بخشي اخذ عوارضيکند وقت  ميز اقتضاءي ن١٣٧٨ شهرها سال يشوراها
تواند اخـذ همان وجـه را از   نميرت با قـانون شناخته شدهين که در مغاين سرزمياز ا
 نامه آيين ٥ن به استناد ماده ي قلمداد کرد و همچنيز و قانونيگر جايشهروندان د ـردمانم

جاد ي ا١٣٧٨ شهرها سال ي اسالمي  نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهايياجرا
 يشهرهاهاي  ين عمل به ابطالي در نظام عوارض سراسر کشور الزم است بنابرايکنواختي
د مورد توجه قرار يب عوارض بايشنهاد تصويا پير مصوبات و گر و در نظر داشتن آنها ديد
ه در ي و وحدت رويهماهنگ( مذکور نامه آيين ١٤ماده ) ج(ن به استناد بند يهمچن. رديبگ

 دولت است که شوراها مکلفند به هنگام ي عمومياستهاياز جمله س) نظام عوارض
ض عوارض بر اساس يدون تبعوضع ب«. ندي راجع به عوارض آن را مراعات نماگيري تصميم

در نظر .  مستند شده استالذکر فوق نامه آيين ١٤ماده ) ش(در بند » ي قانون اساس٣اصل 
توجه «و »  وضع عوارض بر اقتصاد محليتوجه به اثرات تبع« دولت در ياستهايداشتن س

 در منطقه به هنگام وضع عوارض بر يدي توليد و گسترش واحدهايداشتن به رشد تول
 وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال نامه آيين ١٤ ماده يموضوع بندها» ديتول

درخواست با «دارد   مي که مقرر١٣٩٤د سال ي قانون رفع موانع تول٥٩ و ماده ١٣٧٨
» .ها ممنوع استي بعد از صدور پروانه توسط شهرداريافت وجه مازاد بر عوارض قانونيدر
 از ينه خدمات ناشيا هزينگ يا حذف پارکيد کسر  ماننيد مانع از وضع و وصول عوارضيبا

  . نگ باشدياحداث پارک
 ٣ در تبصره ١٣٨٠ دولت سال ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ عالوه بر ماده 

 اخذ هرگونه وجه، کاال و ١٣٨٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ٦٢ماده 
ن به يهمچن. نگذار منوط شده استز قانوي به تجويياجراهاي   دستگاهيخدمات از سو
) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشي به قانون تنظي قانون الحاق مواد٦٠موجب ماده 

 ي مکرر قانون محاسبات عموم٧١ک تبصره به ماده ير به عنوان ي متن ز١٣٩٣مصوب 
 تحت هر عنوان توسط يافت و پرداخت هرگونه وجهيدر ـ تبصره«: شود  ميکشور الحاق

 قانون ٥ و ماده يت خدمات کشوريري قانون مد٥ موضوع ماده يياجراهاي  هدستگا
افت و ين موضوعه کشور باشد و هرگونه دريد در چهارچوب قواني بايمحاسبات عموم

.  استي در امـوال دولتيقانونـ غيرن مـاده در حکم تصـرفيپرداخـت بر خالف مـفاد ا
 حسب مورد يران مالي حسابان و مديران، ذي ربط، مديذ ه مسئوالن و مقـاماتيکل

ز مقرر داشته که تجاوز به ي ني قانون اساس٢٢اصل » .باشند  مين حکمي ايمسئول اجرا
 ين شده استدعاييت به مراتب تبيبا عنا. ح قانون استيازمند حکم صريمال اشخاص ن

نگ ين ابطال عوارض کسر پارکينگ و همچني از احداث پارکينه خدمات ناشيابطال هز
ب و يخ تصوي را از تار١٤٠٠ شهر کرج موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال يصوب شورام

  " . دارميوان عدالت اداري قانون د٩٢ اعمال ماده يدر راستا
  :ر استي  متن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  
  تأسيسات و تجهيزات شهري

  برابر تعرفه مشاعات مربوطهدو   ي و اداري تجارينگ کاربري پارک تأمين بابتينگ احداثيپارک  ٧ـ ٧

  دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه  ي مسکونينگ کاربري پارک تأمين بابتينگ احداثيپارک  ٨ـ ٧

  
  :نگي از احداث پارکينه خدمات ناشي   هز

اد و يب زي و شيا اعمال اصالحي و ي، شهرسازي که به لحاظ فني قطعاتيبراـ ١ 
ن يباشد و مالک  نمينگ در ملک مقدوريارک پ تأمينعدم اجازه قطع اشجار ارزشمند،

 هر ينگ در ازاين جهت پارکيد زميا خري و ينگ همگاني بابت احداث پارکيستيبا
روز اي  مت منطقهي برابر ق١٠٠ها يه کاربري کلينگ برابر ضوابط براي پارکيمترمربع کسر
   .باشد  مي مترمربع٢٥نگ يد و مساحت هر واحد پارکيپرداخت نما

....  

...."    
 قانون ٩٢ ماده يت و خواسته را در اجراي موضوع شکايوان عدالت اداريس ديرئ

 ارجاع يوان عدالت اداري ديأت عمومي به هيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک
 شهر کرج درخواست شد ي اسالمي از شوراين ماده قانوني حکم ايکرد و در راستا

 کند و در ي معرفيوان عدالت اداري ديأت عمومينده خود را جهت شرکت در جلسه هينما
 ين جواهري، محمدرضا زاده نـور و امي عطاءالهيان مهدينده آن شورا آقاين راستا نمايهم

 جهت دفـاع از مصوبه در جلسه ١٢/٥/١٤٠٠ ـ٥٦٧٤٦/٩٣ نامـه شماره يحسب معرف
  . حاضر شدنديأت عموميه

 يياست معاون قضاي به ر١٢/٥/١٤٠٠خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و رؤسا و يوان عدالت ادارين دي و با حضور معاونيأت عمومي در امور هيوان عدالت اداريد

ت آراء به ي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسيوان تشکيمستشاران و دادرسان شعب د
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيشرح ز

  
   هيأت عمومييرأ

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آينون تشکقا ٩٢براساس ماده 
ت مفاد رأي هيأت ي ابطال شود، رعايأت عمومي در هيا چنانچه مصوبه«: ١٣٩٢سال

ر ي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي، الزاميعمومي در مصوبات بعد
ت يرعاوان موضوع را خارج از نوبت بدون يس ديب کنند، رئي تصويأت عمومي هيرأ

أت يکننده، در ه بينده مرجع تصوين قانون و فقط با دعوت نمايا) ۸۳(مفاد ماده
وان ي ديأت عمومي متعدد هينکه براساس آرايبا توجه به ا» .دينما ي مطرح ميعموم

 ـ ١٥٦٨ و شماره ١٤/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره يها  از جمله دادنامهيعدالت ادار
نگ ي پارک تأمينا عدمي، حذف يسر کيأت وضع عوارض براين هي ا١٠/٧/١٣٩٧

ص و يارات تشخير با قانون و خارج از حدود اختي شهر مغاي اسالميتوسط شوراها
 از ٨ ـ٧ و ٧ ـ٧ ي شهر کرج به موجب بندهاي اسالميابطال شده است و شورا

 صدرالذکر ي و برخالف مفاد آرا١٤٠٠ خدمات سال يدفترچه تعرفه عوارض و بها
نگ اقدام ي پارک تأمين به وضع عوارض در خصوصيالت اداروان عدي ديأت عموميه

ار است و مستند به بند ينموده، لذا مقررات مذکور خالف قانون و خارج از حدود اخت
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٩٢ و ٨٨، ١٣ و مواد ١٢ ماده ١

  .شود ي ابطال مبيخ تصويتار از ١٣٩٢مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                    

  مهدي دربين ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
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