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  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

   87ماده » د« بند 2حکم مقرر در تبصره:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1316رأي شماره 
  گیرد دیریتی صورت میقانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت م

  کند قابل اعمال نیست  ولی پست سازمانی تنزل نمی
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  ١٢/٥/١٤٠٠

  2  دانشگاه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

   18/پ/د/265687/99اطالق بخشنامه شماره: اداري باموضوع عدالت  هیأت عمومی دیوان2394رأي شماره
  ونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی معا19/11/1399مورخ 

پردازي است، ولی سوابق   استان چهارمحال و بختیاري در مواردي که کارمند داراي سی سال سابقه بیمه
  خدمت وي تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد

٢٥/٨/١٤٠٠  
عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم معاونت توس

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
  چهارمحال و بختیاري

4  

   173/95988/ع دستورالعمل شماره م:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2396رأي شماره 
 ارائه  مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در1/12/1397مورخ 

  خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاري ابطال شد
  5  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  ٢٥/٨/١٤٠٠

   دفترچه عوارض 13 بند5 و 4هاي اطالق تبصره:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2398رأي شماره
   قانون شهرداري101الحیه مادهشده قبل از اص حدي که امالك تفکیک شهرداري بجنورد در1399محلی سال 

  شود  را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال می1390 مصوب سال 
  7  شهرداري بجنورد  ٢٥/٨/١٤٠٠

   27/38/1 مصوبه شماره 15 ماده 4بند:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2399رأي شماره 
  ماده واحده بودجه شهرداري کاشان ) و(اشان و دستورالعمل اجرایی بند شوراي اسالمی شهر ک17/5/1394مورخ

  تعرفه . در خصوص اعطاي تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن از تاریخ تصویب ابطال شد
   شهرداري کاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمین پارکینگ1397 دفترچه بهاي خدمات سال 2131شماره 
 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي طرح جامع شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال 4ـ3بند ) چ( و جزء 
 شهرداري کاشان که تحت عنوان بهاي خدمات 1397 دفترچه بهاي خدمات سال 2127تعرفه شماره . شد

  13بند .  تاریخ تصویب ابطال شدارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهاي مسکونی و تجاري از
 شوراي اسالمی شهر کاشان در خصوص تعیین بهاي خدمات 25/8/1398 مورخ 126 از مصوبه شماره 

  جداسازي اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد

  8  شوراي اسالمی شهر کاشان  ٢٥/٨/١٤٠٠

  می شهر کرج مصوبه شوراي اسال:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2400رأي شماره 
   توسط رئیس شوراي اسالمی شهر کرج ابالغ شده 15/5/1386ـ 2618/86/5/3که طی شماره 

  و متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازي است ابطال شد
  10  شوراي اسالمی شهر کرج  ٢٥/٨/١٤٠٠

 1397 تعرفه عوارض سال 17ده اطالق ما:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع2401رأي شماره 
 قانون شهرداري 101شهرداري سراب که تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصالح ماده 

 شهرداري سراب که تحت 1399 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 16و همچنین ماده ) تفکیک و افراز(
و ارزش افزوده استفاده از خدمات )  و افرازتفکیک( قانون شهرداري 101عنوان سهم شهرداري از بابت ماده 

شهرداري به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده، در حدي که امالك تفکیک شده قبل از اصالحیه 
 16ماده .  را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است ابطال شد1390 قانون شهرداري مصوب سال 101ماده 

عنوان سهم ارزش افزوده ورود امالك  داري سراب که تحت شهر1398تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 
  به محدوده شهر به تصویب شوراي اسالمی این شهر رسیده ابطال شد

  11  شوراي اسالمی شهر سراب  ٢٥/٨/١٤٠٠

  

 1400 ماه  ديسیزدهم شنبهدو  
 

22371 مارهش هفتمسال هفتاد و   

)1494( 



 22371شماره                        WWW.DASTOUR.IR                        13/10/1400روزنامه رسمی                         WWW.RRK.IR                         2صفحه 

  
  
  

  
  ١٠/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠١٤١٠شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 بند ٢حكم مقرر در تبصره«:  با موضوع١٢/٥/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣١٦
 تنزل پست است و در جايي كه تغيير  قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر٨٧ماده » د«

» .كند قابل اعمال نيست گيرد ولي پست سازماني تنزل نمي سمت مديريتي صورت مي
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠١٤١٠: رونده پ     شماره1316 :ماره دادنامه ش    ١٢/٥/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي صابر صفار:یشاک
 ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧ بخشنامه شماره ٤ـ بند ١ ابطال :موضوع شکایت و خواسته
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  تحقيقات و فناوري وزارت علوم، ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦ـ نامه شماره ٢
 هيأت رئيسه دانشگاه صدا و ١٧/٢/١٣٩٨ مصوبات صورتجلسه مورخ ٢ـ بند ٣

  سيماي جمهوري اسالمي ايران 
 بخشنامه شماره ٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند :گردش کار

 ـ ١٣٠٨٦٦ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نامه شماره ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧
 مصوبات صورتجلسه مورخ ٢وم، تحقيقات و فناوري، بند  وزارت عل١٣/٦/١٣٩٧
 هيأت رئيسه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران را خواستار شده ١٧/٢/١٣٩٨

  :و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 قانون برنامه ششم ٨٧ماده ) د( بند ٢همان طور که مستحضريد مطابق تبصره " 

ـ والـدين، همسران و فرزنـدان شهدا، جـانبازان، ٢تبصره «: رددا توسعه که عنوان مي
شاغل در کليه  آزادگـان و رزمنـدگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه،

رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها   قانون جامع خدمات٢هاي مشمول ماده  دستگاه
تي، در صورت تنزل از پست و شرکتهاي دولتي تابعه آنها و شرکتهاي عمومي و دول

سازماني باالتر، مشروط به عدم محکوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به 
تنزل پست، از کليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي 

با عنايت به اينکه احکام حقوقي صادره اينجانب عضو هيأت علمي » .برخوردار ميشود
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شاغل در دانشگاه صدا و سيما که آخرين پست رسمي

سازماني ام مديريت کار آفريني دانشگاه صدا و سيما بوده که بعد از تغيير رياست دانشگاه 
البته مدير وقت .  کنار گذاشته شدم٢٣/١١/١٣٩٦از مديريت کار آفريني دانشگاه در تاريخ 

 قانون برنامه ششم ٨٧ماده ) ذ( بند ٢ي دانشگاه بر اساس تبصره دبيرخانه اعضا هيأت علم
 و امور ايثارگران و ديهاي بنياد شه نب را بر اساس نامهتوسعه حق همترازي پست اينجا

ولي به دستور رياست دانشگاه مدير . همچنين نامه سازمان استخدامي کشور قطع نکرد
ـ ٢٥٣٠٠١/٧ بخشنامه ٤بر اساس بند جديد دبيرخانه هيأت علمي دانشگاه صدا و سيما 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از وزارت علوم استعالم کردند و وزارت علوم ١/١١/١٣٩٦
 به بخشنامه فوق اشاره نمود و در نهايت ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦نيز طي نامه شماره 

يسه  دانشگاه بر اساس موارد ياد شده و مصوبه دوم صورتجلسه هيأت رئههيأت رئيس
 حکم به قطع حق پست همتراز اينجانب داد و ١٧/٢/١٣٩٨دانشگاه صدا و سيما مورخ 

از اين رو با ارائه ادله بعدي .  داد٢٣/١١/١٣٩٦دستور به عودت همه پرداختها از تاريخ 
  .دارم دادخواست خود را به شرح ذيل به حضور ارسال مي

نون برنامه ششم يک قانون  قا٨٧ماده ) ذ( بند ٢ همان طور که مستحضريد تبصره 
. حمايتي از ايثارگران بوده وجاي تفسير سمت و پست سازماني باقي نگذاشته است

بنابراين از محضر ديوان عدالت اداري خواستارم به دليل مغايرت حکم دانشگاه که برخالف 
هايي از   قانون برنامه ششم عمل نموده و علي رغم وجود نامه٨٧ماده ) ذ( بند ٢تبصره 

بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان استخدامي کشور حق پست يا پست همتراز 
اند، همچنين به استنـاد رأي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري  اينجانب را قطع کرده

 ـ ٢٢٥ و ٢٢٦دادنامه شماره  در خصوص) ٩٦/١٤٧٥، ٩٦/١٨٢٥کالسـه پرونده (

 قانون جامع ٢به موجب ماده » ها  مبني بر مستثني نبودن دانشگاه٢٤/٢/١٣٩٨
ها و مؤسسات  رساني به ابثارگران اعضاي هيأت علمي و کادر اداري دانشگاه خدمات

 قانون برنامه ٨٧ماده ) ح(آموزش عالي کشور نيز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند 
، مقررات و ششم توسعه نيز تصريح دارد به اينکه ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين

 قانون ٢هاي مشمول ماده  ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و کليه دستگاه
ها، مراکز و  دانشگاهرساني به ايثارگران مکلف به انجام آن هستند و معافيت  جامع خدمات
هاي توسعه   قانون احکام دايمي برنامه١عالي و پژوهشي به موجب ماده  شمؤسسات آموز

هاي دولتي   صرفاً از قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه١٣٩٥ل کشور مصوب سا
خواستار . »است و نه قوانين و مقررات خاص از جمله قوانين و مقررات خاص ايثارگران

 قانون برنامه ٨٧ماده ) ذ( بند ٢برقراري حق پست و يا پست همتراز بر اساس تبصره 
 صورت نامه و بخشنامه وجود دارند که براي اين منظور موانعي به. ششم توسعه هستم

لذا رسيدگي به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال . بايست برطرف بشوند مي
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و درخواست ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١٧ بخشنامه ٤بند 

رتجلسه  و ابطال مصوبه دوم صو١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦ابطال نامه وزارت علوم به شماره 
 و نيز احقاق حقوق تضييع شده ١٧/٢/١٣٩٨هيأت رئيس دانشگاه صدا و سيما مورخ 

شامل حقوق و مزاياي اينجانب از زمان تنزل پست تاکنون توسط دانشگاه صدا و سيما را 
  " .از محضر ديوان عدالت اداري خواستارم

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره
   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧ماره  بخشنامه ش٤الف ـ بند 

  هاي علم و فناوري ها، مراکز و پارک ها، پژوهشگاه روساي محترم دانشگاه" 
  با سالم و احترام 

 اين معاونت در خصوص ابالغ مواد ١/٧/١٣٩٦ـ ١٢٢٧٧١٧پيرو بخشنامـه شماره 
انزدهم ـ قانون برنامه ششم توسعه موضوع بخشنامه ش قانوني مرتبط با امور ايثارگران

 قانون ياد شده، ٨٨ و ٨٧هاي موجود در مواد  جمهوري اسالمي ايران و به منظور رفع ابهام
 :شود مراتب زير براي آگاهي و اقدام شايسته اعالم مي

نفعان  ـ با توجه به تصريح قانونگذار بر عدم تنزل از پست سازماني اين گروه از ذي٤ 
 ١پست سازماني و سمت سازماني در ماده. باشد تنزل از سمت سازماني نمياين امر شامل 

ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب وزير  نامه ساماندهي تشکيالت دانشگاه آيين
لذا با عنايت به موارد معنونه، اعضاي هيأت . علوم، تحقيقات و فناوري تعريف شده است

ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، . باشند علمي مشمول مزاياي تبصره فوق نمي
  " تحقيقات و فناوري

  : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦ب ـ نامه شماره 
  مدير محترم هيأت امناي جذب و هيأت  مميزه دانشگاه صدا و سيما " 

  با سالم
 مندي ه آن دانشگاه در خصوص بهر٦/٦/١٣٩٧ ـ ١٢٤٦٢/٩٤٣٠بازگشت به نامه شماره 

اعضاي هيأت علمي ايثارگر از تسهيالت قانون برنامه ششم توسعه، موارد زير به اطالع 
  :شود رسانده مي

 ٥  برنامه ششم توسعه نظر جنابعالي را به بند٨٨ماده ) ث( بند ٦ـ در خصوص جزء ١
  .دارد  معطوف مي١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧بخشنامه شماره 

ت سربازي ايثارگران در زمان جنگ، نظر ـ در خصوص نحوه احتساب دوران خدم٢
جنابعالي را به استعالم به عمل آمده از معاونت نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح به 

  .دارد   معطوف مي١٠/١٠/١٣٩٦ـ ٩٧/٥/٢٢١٦٨١شماره 
 ٣ برنامه ششم توسعه ضمن توجه به بند ٨٦ماده ) ذ( بند ٢ـ در خصوص تبصره ٣

 به غيراز عدم محکوميت قضايي شامل تمام ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧بخشنامه شماره 
 تنزلشـايان ذکر است براي . شود  ها براي ايثارگران مشمول قانون مذکور مي تنزل پست

استخدامي   قانون تسهـيالت٩ مـاده ٣پستهاي قـبل از برنامـه ششم بايـد مطابق تبصره 
ي مشمول اين قانون موظفند ها دستگاه«. و اجتماعي جانبازان به اين شرح عمل شود

سازماني همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني که توانايي ) شغل(نسبت به ايجاد پست 
شوند با تأييد  انجام کار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي
 ـ مديرکل ».سازمان امور اداري و استخدامي کشور با مراجع ذيصالح مربوط اقدام کنند

   " امور اداري و پشتيباني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 هيأت رئيسه دانشگاه صدا و ١٧/٢/١٣٩٨ مصوبات صورتجلسه مورخ ٢ ج ـ بند 

  :سيماي جمهوري اسالمي ايران
هاي به عمل آمده حسب دستور رياست دانشگاه در خصوص تداوم  با بررسي "

أت علمي ايثارگر پس از پايان دوره مديريت با العاده مديريت اعضاي هي پرداخت فوق
 و پاسخ مديرکل امور اداري و ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧عنايت به بخشنامه مورخ شماره 
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، مشخص گرديد که اين پرداخت ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦پشتيباني وزارت علوم به شماره 
  "  .خالف قانون بوده لذا امور اداري نسبت به اصالح احکام اقدام نمايد

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 ١٦/١٢/١٣٩٩ ـ ٢٩٢١٦٥/٧٥ و ٢٧/٧/١٣٩٩ ـ ١٥٥٧٢٩/٧٥به موجب لوايح شماره 

  :توضيح داده است که
 معاون حقوقي و امور ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧ بخشنامه شماره ٤در بند   " 

به تصريح قانونگذار بر عدم تنزل از پست سازماني اين با توجه «: مجلس وزارت آمده است
چه آن که پست . باشد گروه از ذينفعان، اين امر شامل تنزل از سمت سازماني نمي

ها و مؤسسات  نامه ساماندهي تشکيالت دانشگاه  آيين١سازماني و سمت سازماني در ماده 
لذا با عنايت .  شده استآموزشي و پژوهشي مصوب وزير علوم، تحقيقات و فناوري تعريف

پست . »باشند به موارد معنونه، اعضاي هيأت علمي مشمول مزاياي تبصره فوق نمي
ها و مؤسسات آموزش عالي جايگاهي است که در   سازماني اعضاي هيأت علمي در دانشگاه

بيني و براي  سازمان تفصيلي آن مؤسسه براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخـص پيش
» پست شماره«شود و داراي  خص اعم از رسمي يا پيماني در نظر گرفته ميتصدي يک ش

باشد وليکن سمت سازماني جايگاهي است که براي انجام وظايف و مسئوليتهاي  مي
و » تک ستاره«در واحدهاي سازماني با عالمت » مشاوره«و » سرپرستي«، »مديريتي«
 علمي با حفظ پست سازماني در شود و صرفاً اعضاي هيأت بيني مي پيش» بدون شماره«

به واقع پست سازماني موضوعي کامالً متفاوت از سمت . منصوب شوند» ها سمت«آن 
سازماني است و عضو هيأت علمي در پستهاي سازماني مرتبط با رشته تحصيلي و گروه 

شوند وليکن سمت سازماني امري است که به تبع کار مديريتي يا  درسي منصوب مي
شود و امري است کامالً موقتي که   سرپرستي به اعضاي هيأت علمي داده ميمشاوره و يا

بنا بر تشخيص مديران باالدستي و براي انجام وظايف مديريتي به اعضاي هيأت علمي و 
  .شود اي موقت سپرده مي صرفاً براي دوره

 معاون وقت حقوقي و امور ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧ بخشنامه صادره به شماره 
فاً به منظور تبيين مواد خاص مربوط به ايثارگران در زمان اجراي قانون برنامه مجلس صر

نامه . ششم توسعه بوده است و به هيچ وجه در مقام تقييد الفاظ قانونگذار نبوده است
 امور اداري و پشتيباني وزارت متبوع نيز صرفاً در راستاي ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦شماره 

خ به استعالم صورت گرفته از دانشگاه صدا و سيما د رخصوص اجراي قانوني و نيز در پاس
مندي اعضاي هيأت علمي ايثارگر از تسهيالت قانون برنامه ششم توسعه و به لحاظ  بهره

رعايت مراتب در جهت عدم کاهش حقوق و مزاياي ايثارگران مشمول و نحوه اجراي 
 ١٣/٧/١٣٩٥ـ ٤٧٢مه شماره قانون در زمان تنزل پست را بيان نموده و مطابق با دادنا
هاي اجرايي ماهيتاً از مقوله  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظرات دفاتر دستگاه

اظهارنظر مشورتي بوده و متضمن قاعده الزام آوري نيست و قابل رسيدگي و ابطال در 
باشد و اقدامات مورد بحث انجام شده توسط وزارت  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي

  .وم، تحقيقات و فناوري مغايرتي با قانون نداردعل
 قانون برنامه ششم ٨٧ماده ) ذ( بند ٢در تبصره : همان گونه که پر واضح است 

توسعه صرفاً صحبت از پست سازماني شده است زيرا پست سازماني بر اساس تعريف به 
مي، عبارت نامه استخدامي اعم از اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت عل عمل آمده در آيين

هاي يک  جايگاهي در سازمان تفصيلي مؤسسه براي انجام وظايف و مسئوليت«است از 
ولي سمت سازماني به جايگاهي براي . »شود شغل که به عضو رسمي يا پيماني واگذار مي

در واحدهاي » مشاوره«و » سرپرستي«، »مديريتي«هاي  انجام وظايف و مستوليت
هاي مذکور در سازمان تفصيلي  بيني سمت ورت پيششود که در ص سازماني گفته مي
تلقي شده و عضو هيأت علمي يا غيرهيأت علمي » پست سازماني«ها  مؤسسه، اين سمت

توانند به پست مذکور منصوب شوند و چنانچه عضو هيأت علمي عهده دار وظايف اين  مي
به واقع . ودش تلقي مي» سمت سازماني«پست شود، براي عضو هيأت علمي، پست مذکور، 

قانونگذار با اشراف کامل بر اين موضوع که امکان تنزل از جايگاه يا پست سازماني واگذار 
شده وجود خواهد شد اما اين امر در خصوص سمت سازماني وجود ندارد زيرا سمت 

گردد و کنار رفتن از اين  سازماني امري مديريتي است که به طور موقت به افراد واگذار مي
  .عناي تنزل پست نيستسمت به م

 بنابراين چنانچه عضو هيأت علمي عالوه بر اشتغال بر پست سازماني که برگرفته از 
جذب در رشته تحصيلي خود است، به سمت مديريتي يا سرپرستي و يا مشاوره منصوب و 

هاي مندرج در سطر فوق، برکنار شود   سپس بر اساس تشخيص مديران باالدستي از سمت
 خود در پست انتصابي برگشته و به امور محوله خواهد پرداخت و اينجاست به شغل اصلي

که اگر از پست خود تنزل يابد مشروط به عدم محکوميت از آراء مراجع قضايي يا اداري، 
مؤسسه مکلف به پرداخت حقوق و مزاياي همان پست سازماني و يا همترازي شغل و 

قوقي و امور مجلس وزارت نيز صرفاً مواد به واقع معاون سابق ح. پست قبلي خواهد بود

ها و مؤسسات آموزش عالي علمي و پژوهشي ابالغ  قانوني خاص ايثارگران را به دانشگاه
نموده است و هيچ تغييري در الفاظ قانونگذار بيان ننموده است و در خصوص نامه صادره 

امور اداري و : نيم کهک از امور اداري و پشتيباني وزارت نيز به ذکر اين نکته بسنده مي
پشتيباني وزارت در پاسخ به استعالم صورت گرفته توسط دانشگاه صدا و سيما پاسخ داده 
است و به هيچ عنوان نظر آن دفتر متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نيست و لذا نيازي به 

با توضيحات فوق روشن گرديد . طرح آن به منظور ابطال در هيأت عمومي نخواهد بود
 معاونت حقوقي و امـور مجلس وزارت ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧کـه بخشنامه شمـاره 

باقي است و رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري هم مغايرتي با آن  عتف به قوت خود
مندي از مزاياي مالي يک مقطع باالتر با بحث ارتقاي اعضاي هيأت علمي  ندارد زيرا بهره

در پايان با توجه به آثار و . تباطي با يکديگر ندارنددو بحث کامالً متفاوت است و ار
تبعات مالي و استخدامي زيادي که ابطال احتمالي بخشنامه مزبور براي وزارت عتف و 

ها خواهد داشت، دعوت از نماينده دفتر حقوقي وزارت عتف براي توضيحات  دانشگاه
يوان عدالت تر در خصوص موضوع متنازع فيه در هيأت تخصصي د تخصصي و مفصل

   " .اداري مورد استدعاست
 ٢٦/١/١٤٠٠ـ  ٢٢٤٢٥ نماينده حقوقي دانشگاه صدا و سيما نيز به موجب اليحه شماره 

  : داده است کهتوضيح
شوند و  هاي آموزشي استخدام مي اعضاي هيات علمي براي اشتغال در گروه: اوالً" 

ه در گروه آموزشي پست رسمي سازماني يک عضو هيات علمي همان جايگاهي است ک
ها و مؤسسات  نامه تشکيالت دانشگاه  آيين٢٥ و ٢٤مواد : ثانياً. تصدي آن را بر عهده دارد

 وزارت علوم پست سازماني و سمت سازماني را براي اعضاء ١٣٩٤آموزشي مصوب سال 
هيات علمي دو موضوع متفاوت در نظر گرفته شده است و اگر ماهيت پست سازماني با 

باشد  هاي مديريتي مي  سازماني که به طور موقت براي سرپرستي جايگاهمفهوم سمت
تواند همزمان دو پست سازماني داشته   يکسان گرفته شود آن وقت عضو هيات علمي نمي

باشد و در صورت انتصاب به سمت مديرتي بايد پست سازماني عضو هيات علمي خود را از 
سازماني عضو هيات علمي به منزله تغيير لذا تغيير سمت   .داد که چنين نيست دست مي

شود تا مشمول تنزل پست سازماني موضوع  يا تنزل پست سازماني وي محسوب نمي
  " .قرار گيرد  قانون برنامه ششم توسعه٨٧ماده ) ذ( بند ٢تبصره

 به رياست معاون قضايي ١٢/٥/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
مـور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا ديوان عدالت اداري در ا

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

  
   هیأت عمومیرأي

عه قانون برنامه پنجساله ششم توس ٨٧ماده ) ذ( بند ٢الف ـ به موجب تبصره 
 مقرر شده است ١٣٩٥ مصوب سال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل «: که
 قانون جامع ٢ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلّيه دستگاههاي مشمول ماده  شش

سسات تابعه آنها و شرکتهاي عمومي و دولتي، در صورت رساني به ايثارگران و مؤ خدمات
تنزل از پست سازماني باالتر مشروط به عدم محکوميت آنها براساس آراي مراجع قضايي 
يا اداري به تنزل پست، از کلّيه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و 

پست « از تعريف مقرر براي با توجه به اينکه صرف نظر» .شوند پست قبلي برخوردار مي
، در قوانين و مقررات حاکم بر امور قانون مديريت خدمات کشوري ٦در ماده » سازماني

بيني نشده است، بنابراين در  پيش» سمت سازماني«استخدامي دستگاههاي اجرايي 
صورتي که برمبناي مقررات درون سازماني يک دستگاه اجرايي، پست و سمت سازماني از 

تفکيک شده و تعاريف متمايزي براي آنها مقرر شود، اين امر مجوزي براي آن يکديگر 
دستگاه اجرايي نخواهد بود که در صورت تنزل پست سازماني ايثارگران و بدون تغيير 

قانون برنامه  ٨٧ماده ) ذ( بند ٢سمت مديريتي آنها از اجراي حکم مقرر در تبصره 
 خودداري  فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانپنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

معاونت حقوقي  ١/١١/١٣٩٦ـ ٢٥٣٠٠١/٧بخشنامه شماره نمايد و بر همين اساس اطالق 
 ١٧/٢/١٣٩٨ صورتجلسه مورخ ٢و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بند 

کم هيأت رئيسه دانشگاه صدا و سيما که برخالف حکم مقرر در تبصره قانوني مذکور، ح
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي  قانون برنامه پنجساله ٨٧ماده ) ذ( بند ٢تبصره مقرر در 

 را درخصوص تنزل پست سازماني بدون تغيير سمت و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 ١مديريتي قابل اجرا ندانسته، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 مصوب سال ون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقان ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  . شود  ابطال مي١٣٩٢
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قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان  ٩ ماده ٣ب ـ به موجب تبصره 
دستگاههاي مشمول اين قانون «:  مقرر شده است که١٣٧٤ مصوب سال انقالب اسالمي

راز جانباز جهت اشتغال جانبازاني که تهم سازماني) شغل (فند نسبت به ايجاد پست موظّ
شوند با  به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي کار تمام وقت را ندارند يا  توانايي انجام

نظر » .اقدام نمايند  استخدامي کشور يا مراجع ذيصالح مربوط تأييد سازمان امور اداري و
 مديرکل امور ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦ نامه شماره ٣بند به اينکه برمبناي حکم مقرر در 

تنزل اداري و پشتيباني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براي تعيين تکليف درخصوص 
پستهاي ايثارگران در دوره قبل از برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران، اجراي 

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب  ٩ ماده ٣حکم مقرر در تبصره 
مورد تأکيد قرار گرفته و وضع حکم فوق خالف قانون و خارج از حدود اختيار اسالمي 

 مديرکل امور اداري و پشتيباني ١٣/٦/١٣٩٧ ـ ١٣٠٨٦٦ نامه شماره ٣بند نيست، لذا 
  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابطال نشد

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

  
  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٩٢٧شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك

اطالق بخشنامه شماره «:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٤
ت و منابع دانشگاه علوم ي معاونت توسعه مدير١٩/١١/١٣٩٩ مورخ ١٨/پ/د/٢٦٥٦٨٧/٩٩

ند  مواردي كه كارمپزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان چهارمحال و بختياري در
ي است، ولي سوابق خدمت وي تماماً دولتي نبوده و پرداز داراي سي سال سابقه بيمه

 در روزنامه رسمي به جهت درج» .تلفيقي از سوابق دولتي و غيردولتي است ابطال شد
  . گردد پيوست ارسال مي

ـ    فرد لييداهللا اسمعيمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٠٠٠٠٩٢٧: رونده پ     شماره2394 :ماره دادنامه ش   ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

ـ سهراب حسين زاده سورشجاني ٢ـ پرويز شمسي پور دهکردي ١:  آقايان:یانشاک
سکندري  ـ فرج اله ا٥ـ عبدالحميد سليماني دهکردي ٤ـ شيرزاد هاشمي شهرکي ٣

   ـ عبداله مومني شهرکي٦شهرکي 
 مورخ ١٨/پ/د/٢٦٥٦٨٧/٩٩ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

ريزي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات   معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه١٩/١١/١٣٩٩
  بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري

 د ابطال بخشنامه شماره شاکيان به موجب دادخواستي واح:گردش کار
ريزي   معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه١٩/١١/١٣٩٩ مورخ ١٨/پ/د/٢٦٥٦٨٧/٩٩

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري را خواستار 
  :اند که اند و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده شده

 هيأت ٢٨/٣/١٣٦٣ ـ ٢٠اساس رأي شماره الف ـ با عنايت به اين مهم که بر " 
هاي حقوقي غيردولتي قابل  عمومي ديوان عدالت اداري سوابق کاري افراد در تشکل

باشد و همچنين با عنايت به  هاي دولتي نمي احتساب با سوابق کاري آنان در دستگاه
 اعضاي نامه اداري استخدامي آيين...  دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل ٤ ماده ١تبصره 

هاي علوم پزشکي که صراحتاً اعالم  هيأت علمي و کارکنان غيرهيأت علمي دانشگاه
هاي دولتي  نمايد منظور از سنوات خدمت و تجربه، سنوات خدمتي تمام وقت در دستگاه مي
دولتي اينجانبان بر اساس موارد  باشد تصديق خواهيد فرمود به لحاظ آن که سوابق کار مي

باشد لذا اقدام خواهان مبني بر بازنشستگي اجباري   سال مي٣٠ر از معنونه بسيار کمت
هاي  نامه اداري و استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه  آيين٩٧اينجانبان مغاير باماده 

. باشد  مي قانون مديريت خدمات کشوري١٠٣علوم پزشکي و بندهاي ذيل آن و ايضاً ماده 
پذيرش درخواست اجباري بازنشستگي اينجانبان همچنين اقدام خوانده رديف دوم به 

  .بدون توجه به مفاد دادنامه و قوانين معنونه محمل قانوني نداشته است
ـ ٥١٢ و ٥١١ب ـ با عنايت به آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 

ز دارد تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در يکي ا  که صراحتاً اذعان مي١٨/١١/١٣٨٩

واحدهاي دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي قابل 
باشد تصديق خواهيد فرمود به لحاظ آن که سوابق کاري اينجانبان در  احتساب مي

باشد اقدام   سال مي٣٠هاي ياد شده بسيار کمتر از  دانشگاه علوم پزشکي بر اساس دادنامه
  .باشد باري اينجانبان مغاير با آراء صدرالذکر ميخواندگان به بازنشستگي اج

 ج ـ با عنايت به ماده واحده قانون نحوه تاثير سوابق خدمات غيردولتي در احتساب 
 و تبصره ذيل ١٣٧٢حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري کارکنان دولت مصوب سال 

لت اداري به شماره نامه اجرايي قانون مرقوم و رأي هيأت عمومي ديوان عدا  آيين١ماده 
  سوابق خدمت غيردولتي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي٤/١١/١٣٩٩ـ ١٠٨٤

باشد و سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت الزم  قابل احتساب مي
تصديق خواهيد فرمود اقدام خواندگان به . براي بازنشستگي منظور نخواهد شد

  .باشد ينجانبان خالف قوانين و مقررات موضوعه ميبازنشستگي اجباري ا
نامه اجرايي آن سوابق   آيين١ د ـ با عنايت به ماده واحده قانون پيش گفت و ماده 

باشند به منظور برقراري  دولتي مستخدمين دولت که داراي سوابق خدمت غيردولتي مي
خواهيد فرمود  سال باشد تصديق ٢٠بايستي حداقل به مدت  مستمري بازنشستگي مي

به اين  اقدام خوانده رديف دوم مبني بر صدور احکام برقراري مستمري که بدون توجه
  .مهم صورت گرفته محمل قانوني نداشته است

 قانون تأمين اجتماعي که صراحتاً اعالم ٧٦ اصالحي ماده ١ذ ـ با عنايت به تبصره 
 مدت مزبور را پرداخته باشند  سال تمام کار کرده باشند وحق بيمه٣٠دارد کساني که  مي
تصديق خواهيد فرمود قانونگذار در ماده قانوني . توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند مي

توانند افراد مشمول را مخير به ارائه درخواست برقراري مستمري  اخيرالذکر با آوردن لفظ مي
بيني  قانوني اخيرالذکر پيشگونه بازنشستگي اجباري براي آنان در ماده  دانسته است و هيچ

  .اند نگرديده که خواهان بر اساس آن اقدام به بازنشستگي اجباري اينجانبان نموده
 علي ايحال با مطمح نظر داشتن اين مهم که بازنشستگي اجباري افراد تحت 

 سال سابقه پرداخت حق بيمه خالف موازين ٣٥پوشش سازمان تأمين اجتماعي کمتر از 
باشد و اقدام خوانده به الزام اينجانبان به ارائه درخواست بازنشستگي  عه ميو قوانين موضو

 قانون ١١ و ١٠موجبات تضرر و عسر و حرج اينجانبان را فراهم نموده به موجب مواد 
تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست الزام خواندگان به شرح ستون 

  " .باشد  خواسته مورد استدعا مي
  :ن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير استمت
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري "

 معاونت بهداشتي دانشگاه و رئيس مرکز بهداشت استان ـ معاونت درمان دانشگاه ـ 
 معاونت غذا و دارو دانشگاه ـ معاونت آموزشي دانشگاه ـ معاونت تحقيقات و فناوري

بهداشت، پزشکي، (هاي  دانشگاه ـ معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ـ روساي دانشکده
ـ روساي مراکز ) پيراپزشکي، پرستاري و مامايي شهرکرد و پرستاري و مامايي بروجن

وليعصر [ـ روساي بيمارستانهاي ) شهرکرد) س(آيت اله کاشاني و هاجر (آموزشي، درماني 
) ع(اردل، امام جواد ) ع(فارسان، شهداء لردگان، امام رضا ) ع(بروجن، سيدالشهدا ) عج(

ـ سرپرست مرکز روانپزشکي ] چلگرد) ع(الغان، شهيد ارجمند مال خليفه و امام سجاد 
سينا جولقان ـ سرپرست کلينيک تخصصي دندانپزشکي رسالت چالشتر ـ سرپرست مرکز 

لردگان، (رمان شهرستان هاي بهداشت و د بهداشت شهرستان شهرکرد ـ سرپرست شبکه
  )اردل، بروجن، فارسان، کوهرنگ، کيار، بن و سامان

 قانون تأمين اجتماعي مقتضي است موارد ذيل در ٧٦ در راستاي اجراي ماده 
در اسرع وقت ) رسمي، پيماني و قرار دادي(خصوص مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 

  .ل گرددبرابر مقررات معمو) حداکثر لغايت پايان بهمن ماه(
ـ به کليه پرسنل مشمول صندوق سازمان تأمين اجتماعي بصورت مکتوب ابالغ ١

گردد گزارش سوابق بيمه پرداختي را از سازمان ياد شده اخذ و به کارگزيني واحد محل 
  .خدمت ارائه نمايند

ـ کارگزين واحد سابقه پرداختي بيمه را در سامانه جامع پرسنلي در قسمت ٢
  .کيک سال و ماه و روز ثبت نمايندبازنشستگي به تف

 سال پرداخت کسور بازنشستگي بصورت مکتوب اعالم ٣٠ـ به کارمندان داراي ٣  
  .مقررات اقدام نمايند  گردد نسبت به ارائه درخواست بازنشستگي برابر با

ـ در صورت عدم ارائه درخواست و يا عدم ارائه سوابق بيمه از سازمان تأمين ٤
يک ماه قبل از اتمام قرارداد، در پايان قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اجتماعي با اعالم 

ايشان اقدام گردد و در مورد کارمندان رسمي از صدور حکم ضريب افزايش سنواتي 
  . آنان خودداري گردد١/١/١٤٠٠
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. باشد  ـ مسئوليت حسن اجراي مفاد ياد شده با باالترين مقام مسوول آن واحد مي٥
ريزي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  ديريت، منابع و برنامهـ معاون توسعه م

  " درماني استان چهارمحال و بختياري
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که١/٤/١٤٠٠پ ـ /٣٣٦٩٣/١٤٠٠/١٨شماره 
  :گردد حضورتان ارسال مي  به  نظر ت بررسي و امعانموارد ذيل جه   در رابطه با شکايت شکات،" 
 معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ٢٠/٤/١٣٨٦الف ـ /٠٠٤/١٣٦/٤ـ نامه شماره ١

نامه   آيين٢ ماده ٣برگ دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره  بهداشت به انضمام دو
  .الذکر نامه فوق  آيين٤د ج ماده اداري، استخدامي اعضاء غيرهيات علمي دانشگاه و اشاره به بن

 معاونت توسعه وزارت بهداشت به ٧/١١/١٣٩٨د ـ /٩٢٢٥/٢٠٩ـ نامه شماره ٢
 سازمان اداري و استخدامي کشور مبني ٢٥/٩/١٣٩٨ ـ ٥٤٣٤٢٠انضمام بخشنامه شماره 

 سال سابقه خدمت و سي ٣٠بر بازنشستگي کارکنان براي مشاغل غيرتخصصي با حداقل 
راي مشاغل تخصصي با تحصيالت دانشگاهي کارشناسي ارشد و باالتر با و پنج سال ب

  . سال٣٠درخواست کارمند براي سنوات باالتر از 
 مبني بر تمديد قرارداد ١١/٣/١٣٩٩ـ بند چهار مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ ٣

  .١٣٩٩ سال صرفا تا پايان سال ٣٠افراد ياد شده براي ادامه خدمت مازاد بر 
  عنايت به اين که نامبردگان مشمول صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعيـ با٤ 

  .را دارند   قانون تأمين اجتماعي شرايط الزم بازنشستگي٧٦ ماده ٢ بند١استناد تبصره  به  و  باشند مي
 هاي سازمان تأمين اجتماعي  ـ درخواست افراد موصوف مبني بر بازنشستگي و نامه٥

مبردگان و حائز شرايط بازنشستگي بودن ايشان و اعالم مبني بر بررسي پرونده فني نا
  .تاريخ پايان کار به تناسب نوع استخدام

 ـ نامبردگان در زمان اشتغال در دانشگاه و قبل از بازنشستگي با ارائه ليست ٦
کسورات صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي به واحد محل خدمت از مزاياي مرتبط با 

اقي مربوط به جداول طبقه و رتبه مندرج در قانون مديريت هاي استحق طبقات و رتبه
   " .اند مند گرديده خدمات کشوري در احکام کارگزيني بهره

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هیأت عمومیرأي
 ):١٦/١٢/١٣٧١اصالحي مصوب  (قانون تأمين اجتماعي ٧٦ ماده ١براساس تبصره : اوالً

 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان ۳۰کساني که «
 سال تمام باشد ۴۵ سال و سن زنان ۵۰ سن مردان  در صورتي که،پرداخته باشند

الحاقي ( همين ماده ٣و مطابق تبصره » توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند مي
 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه ۳۵شدگاني که داراي  بيمه «): ١٦/١٢/١٣٧١مصوب 

» . نمايند اي بازنشستگيتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاض   مي،باشند
: ١٣٩٥ مصوب سال هاي توسعه کشور قانون احکام دائمي برنامه ١به موجب ماده : ثانياً
 علم و دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي«

هاي علوم، تحقيقات و  فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه
باشند، بدون  ناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميف

قانون محاسبات ويژه  رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به 
كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و  عمومي

هاي مالي، معامالتي، اداري،   نامه وب مصوبات و آيين و فقط در چهارچالحاقات بعدي آنها
استخدامي و تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و 

 و جمهور فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس
ح به تأييد ي وابسته به نيروهاي مسلّدر مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقات

 ٩٧ماده » الف«و براساس بند » كنند رسد، عمل مي  ح ميرئيس ستاد كل نيروهاي مسلّ
ت علمي دانشگاههاي علوم أ استخدامي و تشکيالتي کارمندان غيرهي،نامه اداري آيين

 سي ف است کارمندان خود را کهسسه مکلّؤم«: پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور
نامه مـذکور و   آيين٥ثالثاً مستفاد از مـاده » . بازنشسته نمايد،سال سابقه خدمت دارند

و  العاده مديريت دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل، فوق ٤ مـاده ١تبصره 
العاده بدي آب و  يافته، فوق العاده مناطق کمترتوسعه العاده ايثارگري، فوق سرپرستي، فوق

 اين است که منظور از سي سال سابقه خدمت العاده جذب مصوب هيأت امناء هوا و فوق
براي بازنشستگي، سي سال سابقه بيمه پردازي نيست، بلکه سي سال سابقه خدمت تمام 

ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا سوابق خدمتي است که به موجب  وقت در وزارتخانه
نا به مراتب فوق و با عنايت به اينکه ب. رود قوانين خاص، خدمت دولتي به شمار مي

االشاره، اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي از  براساس موازين حقوقي فوق
نظر بازنشستگي تابع مقررات استخدامي خاص خود هستند و در مقررات استخدامي آنها آنچه 

قه خدمت دولتي و نه مؤسسه مکلّف به انجام آن شده بازنشسته کردن کارکنان با سي سال ساب
 ١٨/پ/د/٢٦٥٦٨٧/٩٩ پردازي است، بنابراين اطالق بخشنامه شماره سي سال سابقه بيمه

 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ١٩/١١/١٣٩٩مورخ 
و درماني استان چهارمحال و بختياري در مواردي که کارمند داراي سي سال سابقه 

زي است، ولي سوابق خدمت وي تماماً دولتي نبوده و تلفيقي از سوابق دولتي و پردا بيمه
 ٨٨ و ماده١٢ ماده١غيردولتي است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند

  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  حكمتعلي مظفرياداري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت 

  
  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                         ٩٩٠٣٢٤٨شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 ي به شماره دادنامهنسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريك 

 ١٧٣/٩٥٩٨٨/ع  مدستورالعمل شماره«:  باموضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٦
 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد ١/١٢/١٣٩٧مورخ 

 جهت درج» .محدوديت در ارائه خدمات درماني به كاركنان شركت ملي حفاري ابطال شد
  . گردد  پيوست ارسال ميدر روزنامه رسمي به

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٣٢٤٨: رونده پ   شماره2396 :ماره دادنامه ش   ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي عليرضا خبيري خطيري:یشاک
 مورخ ١٧٣/٩٥٩٨٨/ ابطال دستورالعمل شماره م ع:واستهموضوع شکایت و خ

 مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد محدوديت ١/١٢/١٣٩٧
  در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري

 ١٧٣/٩٥٩٨٨/ع  شاکي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره م:گردش کار
ديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ايجاد  م١/١٢/١٣٩٧مورخ 

محدوديت در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري را خواستار شده و در 
  :جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

ـ در مجموعه مقررات اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت که مرجع وضع و ١" 
کارمند «: باشد، براي تعريف کارمند آمده است عه صنعت نفت ميتفسير مقررات در مجمو

فردي است که مطابق با اصول و مقررات جاري جهت انجام مستمر براي مدت نامحدود و به 
صورت تمام وقت به موجب قرارداد استخدام رسمي در چارچوب ضوابط مربوطه جهت تصدي 

اده از کليه مزاياي استخدامي را دارا يکي از سمتهاي سازماني استخدام گرديده و حق استف
کنم بدون الزام بر شرط خاصي بر استفاده از کليه مزاياي استخدامي تأکيد  تأکيد مي» .باشد  مي

اساس اينجانب و ديگر همکاران من در شرکت ملي حفاري ايران صرفاً به  برهمين. شده است
از در شرکت ملي حفاري هاي نفت و گ واسطه تخصص و دانش در زمينه خاص حفاري چاه

باشيم و مانند ديگر نيروهاي شاغل در ديگر شرکتهاي فرعي و  ايران مشغول به کار مي
زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران کليه کسورات مربوط به بيمه و بازنشستگي به شکل 

شود و عالوه بر آن به دليل کار تخصصي و  خودکار و از سوي واحد مالي از حقوقمان کسر مي
نامه نظامهاي اداري و استخدامي و حقوق و مزاياي  هاي حفاري، مشمول آيين لياتي در دکلعم

 قانون وظايف و اختيارات وزارت ١٠باشيم که به استناد ماده  کارکنان صنعت نفت ايران مي
 آن با عنوان ٣١ مجلس شوراي اسالمي مصوب شده است، در ماده ١٩/٢/١٣٩١نفت مصوب 

با در نظر داشتن شرايط مخاطره آميز کار در واحدهاي «:  شده استسالمت کارمندان بيان
عملياتي، صنعت نفت براي حفظ و ارتقاي سطح سالمت کارمندان شاغل و بازنشسته و خانواده 
واجد شرايط آنان و دستيابي به استانداردهاي قابل قبول بهداشتي، درماني و سالمت، خدمات 

ياز را با استفاده از بيمارستانها و مراکز بهداشتي و درماني بهداشتي، درماني و اجتماعي مورد ن
لذا با مد نظر قرار دادن موارد فوق، » .دهد داخل و خارج از صنعت نفت در اختيار آنان قرار مي

دستورالعمل مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبني بر محدوديت ارائه خدمات 
  .اري ايران با روح قانون در تضاد کامل استدرماني براي کارکنان شرکت ملي حف

هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت،  نامه نظام  آيين٣٩ـ بر اساس ماده ٢ 
ها و پيشنهادات ارائه شده بر عهده شوراي اداري و  گيري در مورد طرح رسيدگي و تصميم

ت نفت به باشد لذا مديريت سازمان بهداشت و درمان صنع استخدامي صنعت نفت مي
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اي از سوي خود باشد و کارمندان ديگر  بايد مجري مصوبه تواند و نمي لحاظ قانوني نمي
  .شرکتهاي صنعت نفت را از دستيابي به مزاياي مصرح در قانون محروم کند

ـ با فرض بر اينکه مديريت شرکت ملي حفاري ايران در انجام تعهد مالي خود در ٣ 
نعت نفت، قصوري نداشته است، مر قانوني آن در نظام قبال سازمان بهداشت و درمان ص

عالوه بـر شـوراي اداري و استخـدامي . بيني شده و معين است قانونگذاري کشور پيش
محاسبات  صنعت نفت به ريـاست وزير نفت، نهادها و سـازمانهاي ديگري نظير ديوان

را )  قانون اساسي١٧٤اصل (، سازمان بازرسي کل کشور ) قانون اساسي٥٥اصل (اداري 
  .توان به عنوان محل رجوع به جهت بررسي مالي معرفي کرد مي

دارد در صورت تخلف متعهد در انجام تعهد،   که بيان مي٢٣٧ـ به موجب قانون مدني ماده ٤ 
 در صورتي که دستورالعمل شماره .گيرد تقاضاي اجبار به رفاه و تعهد با رجوع به حاکم صورت مي

ديريت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با گرو گرفتن سالمت کارکنان  م١٧٣/٩٥٩٨٨/ع م
شرکت ملي حفاري ايران قصد اجبار مديريت شرکت ملي حفاري ايران را در اجراي تعهد خود دارد 

  .که با مسير قانوني و رجوع به حاکم و صدور حکم حاکم بر الزام در اين زمينه منافات دارد
شده و اصول بيان شده از قانون اساسي جمهوري اسالمي  لذا بر اساس موارد ذکر 

 ١٧٣/٩٥٩٨٨/ايران از محضر ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستورالعمل شماره م ع
صادر شده از سوي مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبني بر ايجاد 

در پايان . ن را دارممحدوديت در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري ايرا
کنم که بيان   قانون اساسي جلب مي٤٠نظر رياست ديوان عدالت اداري را به اصل 

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيرو يا تجاوز به منافع  هيچ کس نمي«: دارد مي
که متاسفانه تصميم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصداق بارز » عمومي قرار دهد

   " . نيروهاي خدوم شرکت ملي حفاري ايران استضرر به
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

  رئيس محترم بهداشت و درمان تهران                            " 
  رئيس محترم بهداشت و درمان اهواز و ماهشهر

  رئيس محترم بهداشت و درمان اصفهان                             
  بهداشت  و درمان آغاجاريرئيس محترم 

  رئيس محترم بهداشت ودرمان استان مرکزي و لرستان        
  رئيس محترم بهداشت و درمان استان بوشهر

  رئيس محترم بهداشت و درمان آبادان                               
  رئيس محترم بهداشت و درمان فارس و هرمزگان

                         رئيس محترم بهداشت و درمان شمال کشور
   رئيس محترم بهداشت و درمان گچساران

  رئيس محترم بهداشت و درمان شمالشرق کشور              
  رئيس محترم بهداشت و درمان شمالغرب کشور

  رئيس محترم بهداشت و درمان غرب کشور                    
  رئيس محترم بهداشت و درمان مسجد سليمان

  م بيمارستان صنايع پتروشيمي و مراکز بهداشتي و درماني سرپرست محتر
  ايجاد محدوديت در ارائه خدمات درماني به کارکنان شرکت ملي حفاري: موضوع

با عنايت به اينکه شرکت ملي حفاري نسبت به ايفاي تعهدات خود در قبال  «
ام ننموده و هاي آنها اقد هاي خدمات ارائه شده به کارکنان آن شرکت و خانواده هزينه
 تا ١٣٩٧هاي معوق زيادي به اين سازمان دارد، مقتضي است از ابتداي اسفند ماه  بدهي

. اطالع ثانوي از پذيرش اسناد درمان غيرمستقيم کارکنان آن شرکت، ممانعت به عمل آيد
ـ مديرعامل » .بديهي است هرگونه تغيير در رويه مذکور متعاقباً اعالم خواهد گرديد

   " اشت و درمان صنعت نفتسازمان بهد
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي سازمان بهداشت و درمان صنعت 

  : توضيح داده است که٨/٤/١٤٠٠ـ ١٦٦/٣١٦٩٤/نفت به موجب اليحه شماره راح
مقدمتاً شايان ذکر است، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور پاسخ " 

) اصلي و فرعي(ني پرسنل وزارت نفت و شرکتهاي تابعه هاي درما گويي به تأمين هزينه
اقدام به تهيه طرح ناظم مالي نموده است که نظام نامه فوق به کليه شرکتهاي تابعه ابالغ 

کليه شرکتها، « نظام نامه به صراحت مقرر داشته است ١مطابق ماده . باشد و الزام آور مي
فت و از آن جمله خود شرکت نامبرده فوق مديريتها، سازمانها و واحدهاي تابعه وزارت ن

موظف هستند تنها از خدمات بهداشتي و درماني شرکت و يا هر طريق ديگري که شرکت 
نمايد استفاده کنند و بابت اين استفاده ساالنه درصدي از بودجه ساالنه مصوب  تعيين مي

ام ارائه حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان که به تصويب مجمع عمومي شرکت به هنگ
بودجه ساالنه رسيده است را بر اساس ماهانه يک دوازدهم به حسابي که به اين منظور به 

  ».گردد واريز نمايند نام شرکت افتتاح و معرفي مي

باشد علي رغم داشتن الزام  ـ شرکت ملي حفاري که شاکي احدي از پرسنل آن مي١
 گذشته از پرداخت منظم سرانه به منظور تبعيت از نظام نامه مالي شرکت، در چند سال

گونه اقدام موثري به  درمان کارکنان و خانواده تحت پوشش خود سرباز زده است و هيچ
هاي خود به سازمان متبوع به عمل نياورده است و از طرفي به دليل  منظور پرداخت بدهي

اليي هاي بسيار با وضعيت خاص کشور که نيازمند تهيه تجهيزات پزشکي و دارويي هزينه
گردد امکان تداوم خدمت رساني به شرکت حفاري ملي با مشکل  به سازمان تحميل مي

مواجه شده است، لکن با اين وجود هيچ گاه خدمات بهداشتي و درماني که به صورت 
مستقيم پرسنل تحت پوشش شرکت مذکور را تحت پوشش داشته است قطع نگرديده و 

ستقيم و خارج از بيمارستانهاي شرکت متبوع هاي درمان که به صورت غيرم تنها هزينه
انجام شده است را پرداخت  نکرده است چرا که رسالت اصلي اين سازمان حفظ سالمتي 

هاي درماني و رساندن آن به حداقل ممکن براي پرسنل وزارت نفت و  و پوشش هزينه
و قدر مسلم و باشد و اين موضوع از اولويتهاي سازمان متبوع بوده  شرکتهاي تابعه آن مي

علي رغم عدم ايفاي تعهدات مالي شرکت ملي حفاري سعي نموده است سالمت و پوشش 
هاي درماني پرسنل شرکت مذکور را با مشکل جدي مواجه نسازد و تنها با يک   هزينه

هاي درمان خارج از بيمارستانهاي سازمان  سري از محدوديتها که آن هم پوشش هزينه
اند که به طور  رکت ملي حفاري به صورت موقت مواجه گرديدهباشد پرسنل ش متبوع مي

حتم با پرداخت تعهدات مالي آن شرکت نيز محدوديتهاي اعمال شده که در حال حاضر 
  .گردد باشد مرتفع مي ايفاي آن خارج از توان مالي اين سازمان مي

اب  توسط مديرعامل وقت جن١/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٣/٩٥٩٨٨/ـ دستورالعمل شماره م ع٢ 
رسد ابطال  آقاي دکتر حبيب اله سميع صادر وابالغ گرديده است، علي ايحال به نظر نمي

دستورالعمل مذکور از موارد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد چرا که نامه 
مذکور در قالب دستور مديرعامل وقت مطابق با  نظام نامه داخلي خود به جهت عدم ايفاي 

همچنين چنانچه . ت خاطي در پرداخت مقرري ساالنه خود صادر شده استتعهدات شرک
موضوع بر فرض قابل طرح در هيأت عمومي باشد علي القاعده ابطال نظام نامه بايد درخواست 

  . نه دستور مديرعامل که مطابق نظام نامه صادر گرديده است گرديد و مي
ن پرسنل شرکت ملي حفاري و  عليهذا با عنايت به موارد معنونه و اينکه همچنا

مند گردند اتخاذ  توانند از خدمات درماني مستقيم سازمان متبوع بهره همچنين شاکي مي
   " .تصميم شايسته را از آن مقام استدعا دارد

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران 

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

   هیأت عمومیرأي
 مصوب سال هاي اداري و استخدامي کارکنان صنعت نفت نامه نظامآيين ٣٩مطابق ماده 

نامه و تقويت اثربخشي  به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين«:  مقرر شده است که١٣٩٣
شده، انجام تغييرات و تعديالت ها و پيشنهادات ارائه گيري در مورد طرح آن، رسيدگي و تصميم

مورد نظر مربوط به مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت براساس موازين و مباني حاکم بر 
نامه  مفاد آييننامه و همچنين ارائه پيشنهاد نهايي درخصوص تغيير و اصالحمفاد اين آيين

، معاون توسعه )رئيس شورا( قانون، شورايي متشکل از وزير نفت ١٠حاضر براساس مفاد ماده 
جمهور يا نماينده وي، مديران عامل چهار شرکت اصلي و مديريت و سرمايه انساني رئيس

ت معاون توسعه سرمايه انساني و مديريت وزارت نفت به عنوان شوراي اداري و استخدامي صنع
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط «: قانون مدني ٢٣٧و به موجب ماده » گرددنفت تشکيل مي

فعل باشد، اثباتاً يا نفياً کسي که ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آن را به جا بياورد و در 
تواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضاي اجبـار به وفـاي شرط  صورت تخلّف طرف معامله مي

 ١/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٣/٩٥٩٨٨/تصويب دستورالعمل شماره م ع:  بنا به مراتب فوق، اوالً».بنمايد
محدوديت در ارائه خدمات  مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ايجاد

درماني به کارکنان شرکت ملّي حفاري در صالحيت شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت 
: ات مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانياًبوده و خارج از حدود اختيار

حکم مقرر در دستورالعمل اداري مزبور که براساس آن پس از عدم ايفاي تعهدات توسط 
شرکت ملّي حفاري، صرفاً امر به توقف انجام تکليف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در 

قانون  ٢٣٧شده است، با حکم مقرر در ماده پذيرش اسناد درمان غيرمستقيم کارکنان مزبور 
 ١/١٢/١٣٩٧ ـ ١٧٣/٩٥٩٨٨/بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م ع.  مغايرت داردمدني

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و 
 ادرسي ديوان عدالت ادارينون تشکيالت و آيين د قا٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                          ٠٠٠٠٩٣٠شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  ترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایرانمدیره و مدیرعامل مح رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

 بند ٥ و ٤هاي  اطالق تبصره«:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٨
 شهرداري بجنورد در حدي كه امالك تفكيك ١٣٩٩ دفترچه عوارض محلي سال ١٣

 را نيز مشمول ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب سال ١٠١اده شده قبل از اصالحيه م
 در روزنامه رسمي جهت درج» .شود عوارض فوق قرار داده است از تاريخ تصويب ابطال مي

  . گردد به پيوست ارسال مي
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٠٠٠٠٩٣٠: رونده پ   شماره2398 :ماره دادنامهش      ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
فاريا رنجبر و فروزان رنجبر با وکالت خانم نگين ابراهيم پور و آقاي :  خانم ها:یشاک

  جواد ژيان پور
 دفترچه تعرفه ١٣ بند ٥ و ٤هاي   ابطال تبصره:موضوع شکایت و خواسته

   شوراي اسالمي شهر بجنورد١٣٩٩ال عوارض محلي س
 دفترچه ١٣ بند ٥ و ٤هاي   شاکيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره:گردش کار

اند و در   شوراي اسالمي شهر بجنورد را خواستار شده١٣٩٩تعرفه عوارض محلي سال 
  :اند که جهت تبيين خواسته اعالم کرده

 قانون منحصراً ١٠١ مطابق ماده رسانم حقوق قانوني شهرداريها به استحضار مي" 
تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک است و قانونگذار در اين ماده و ساير قوانين 
مجوز اخذ وجه تحت هر عنواني، جهت موافقت با تفکيک يا عوارض تفکيک غيرمجاز را به 

بال تفکيک شهرداري نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداري در ق
 قانون اساسي و در تعارض با حق مالکيت مشروع ٢٢برخالف اصل تسليط به شرح اصل 

. باشد  مي١٣٧٥اشخاص و خارج ازاختيارات شوراها مطابق قانون شوراهاي اسالمي مصوب 
هاي مالي شهرداريها جز در موارد مصرح  زيرا همان گونه که  مستحضريد تأمين نيازمندي

 قانون تنظيم ٤باشد و مطابق ماده  عايت مراحل قانوني خاص خود ميدر قانون مستلزم ر
 قانون پنجساله ٦٢ ماده ٣ و تبصره ١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

 اخذ هرگونه وجه، کاال و خدمات ١٣٨٩پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
  .باشد منوط به تجويز قانونگذار مي هاي اجرايي توسط دستگاه

گونه خدمتي  دهنده هيچ از طرفي شهرداري در خصوص موضوع تفکيک و افراز ارائه
 قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض بر آن خدمت ٥نيست تا مطابق ماده 

 قانون اصالح موادي از قانون ٥را داشته باشد و اختيارات شوراهاي اسالمي صرفاً به ماده 
شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهاي اسالمي سراسر   محدود ميبرنامه سوم توسعه

 قانون مذکور بوده و خالف قانون و خالف اختيارات قانوني ٥کشور خارج از محدوده ماده 
مصوبه شوراي شهر .  است٩/٩/١٣٨٢ـ ٣٦١به استناد رأي هيأت عمومي به شماره 

مجلس شوراي اسالمي است و باشد که در صالحيت خاص  بجنورد يک اقدام تقنيني مي
 دريافت عوارض ناشي ١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب ١٠١ ماده ٣مطابق تبصره 

شود مغاير حکم فعلي مقنن   متر مي٥٠٠از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي کمتر از 
است و وجوه دريافتي از ناحيه شهرداري منطقه يک بجنورد فاقد وجاهت قانوني و خالف 

لذا با عنايت به مطالب معروضه و . باشد وخارج از حدود صالحيت شوراهاي شهر ميقانون 
 ـ ٧٣٠ها و آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره  دادنامه

 صدور حکم ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣ و ٤/١١/١٣٩٨ـ ٤٩٢، ١٦/٥/١٣٩٠ ـ ٢٧٥، ١٠/٤/١٣٩٦
ه تعرفه عوارض محلي شهرداري بجنورد سال  دفترچ١٣ بند ٥ و ٤هاي  بر ابطال تبصره

  " . از تاريخ تصويب و استرداد وجه از ناحيه شهرداري مزيد استدعاست١٣٩٩
  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است

 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تفکيک عرصه با کاربري مسکوني،: ـ نام عوارض١٣" 
  ...تجاري، صنعتي، اداري و 

نچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت اسناد ـ چنا٤ تبصره
تقاضاي تفکيک ملکي را داشته باشند عوارض تفکيک در صورت دارا بودن شرايط تفکيک 

  .برابر تعرفه وصول خواهد شد

 ـ براي امالک با قولنامه عادي و يا امالکي که بدون استعالم از شهرداري ٥  تبصره
   " . برابر جدول محاسبه و اخذ گردد٢اند  اسناد اقدام نموده اداره ثبتنسبت به اخذ سند از 

  در پاسخ به شکايت مذکور، شهردار شهر بجنورد و رئيس شوراي اسالمي آن شهر، 
  :اند که  توضيح داده١٩/٤/١٤٠٠ـ ٨٤٧ و ١٩/٤/١٤٠٠ ـ ٢٧٨٢٦به موجب لوايح شماره 

بندي در هنگام  ست عوارض قطعه تعرفه مذکور که ذکر گرديده ا١برابر تبصره " 
اخذ مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي 

 ١٠١کميسيون ماده صد عالوه بر جرايم، عوارض مربوطه در صورتي که طبق ماده 
اصالحي قبالً دريافت نشده باشد و يا سابقه پرداخت از شهرداري در اين خصوص 

لذا عوارض مذکور طبعاً در راستاي اين ماده قانوني . باشد وصول مينداشته باشد قابل 
 مالک مکلف ١٣٣٤ قانون شهرداريها  مصوب ١٠١به موجب ماده . صورت گرفته است

باشد که در ماده  به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشي از تفکيک مي
رار گرفته است در  به صراحت مورد تأکيد ق١٣٩٠ قانون شهرداريها مصوب ١٠١

مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع ومعابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر 
تواند باتصويب شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را از مالک  نباشد شهرداري مي

لذا با توجه به اينکه قطعات تفکيکي خواهانها به دليل اينکه از قطعات . دريافت نمايد
قدرالسهم خدمات يا (ي تفکيک گرديده است مشمول قدرالسهم تفکيک بزرگتر

  .)گردد شوارع و معابر ناشي از تفکيک مي
 قانون شهرداري اقدام به تفکيک ملک خود نموده و بر ١٠١مالک برخالف ماده 

اساس اين ماده مالک مکلف به رعايت تعريض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت 
ذا با توجه به ايجاد معابر و شوارع توسط مالک، شهرداري صرفاً ل. رايگان بوده است

نسبت به اخذ قدرالسهم ارزش افزوده ناشي از تفکيک اقدام نموده است و در خصوص 
قطعاً مبلغي که شهرداري از نامبردگان دريافت نموده . معابر وجهي مطالبه  ننموده است

مات يا شوارع و معابر در قانون است کمتر از ميزان تعيين شده بابت قدرالسهم خد
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخاب شهرداري ٧١ ماده ١٦مطابق بند . باشد مذکور مي

 يکي از وظايف شوراها تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و
 قانون ماليات بر ٥٠ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است حسب ماده 

رزش افزوده مواردي که شوراي اسالمي حق وضع عواض ندارد دقيقاً مشخص شده ا
الذکر ممنوع  است لذا از آنجايي که برقراري عوارض براي افراز و تفکيک در قانون فوق

النهايه با عنايت به . نشده است لذا اقدام شوراي اسالمي شهر مغايرتي با قانون ندارد
 شوراي اسالمي شهر در راستاي وظايف خود اقدام به موارد معنونه با توجه به اينکه

وضع عوارض نموده است و دفترچه عوارض محلي توسط هيأت تطبيق فرمانداري 
مصوب گرديده و جهت اجرا به شهرداري ابالغ گرديده است لذا تأييد عوارض مذکور و 

   " .رد ادعاي خواهان مورد استدعاست
 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠ريخ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تا

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

  
   هیأت عمومیرأي

ذکور  ماده م٣ و تبصره قانون شهرداري اصالحي ١٠١قانونگذار براساس ماده 
 مترمربع ٥٠٠ مقرر کرده است که در اراضي با مساحت بيشتر از ٢٨/١/١٣٩٠مصوب 

که داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي 
تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر 

ضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين ارا
به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد از 

نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم  باقيمانده اراضي را دريافت مي
مذکور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت 

 دفترچه ١٣ بند ٥ و ٤هاي  با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطالق تبصره. دنماي
 شهرداري بجنورد در حدي که امالک تفکيک شده قبل از ١٣٩٩عوارض محلي سال 

 را نيز مشمول عوارض فوق ١٣٩٠مصوب سال  قانون شهرداري ١٠١اصالحيه ماده 
 ١٢ ماده ١ر است و مستند به بند قرار داده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيا

 مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ١٣و مواد 
  / .شود  ابطال ميتاريخ تصويب از ١٣٩٢

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                         ٠٠٠٠٩٧١شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك 

 مصوبه شماره ١٥ ماده ٤بند«:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٩
) و( شوراي اسالمي شهر كاشان و دستورالعمل اجرايي بند ١٧/٥/١٣٩٤ مورخ ٢٧/٣٨/١

ماده واحده بودجه شهرداري كاشان در خصوص اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت 
 دفترچه بهاي ٢١٣١تعرفه شماره . عوارض يا موارد مشابه آن از تاريخ تصويب ابطال شد

) چ(وان بهاي خدمات تأمين پاركينگ و جزء  شهرداري كاشان تحت عن١٣٩٧خدمات سال 
 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر كاشان از تاريخ تصويب ٤ـ٣بند 

 شهرداري كاشان كه تحت ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات سال ٢١٢٧تعرفه شماره . ابطال شد
 تجاري از عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفكيك اعياني واحدهاي مسكوني و

 شوراي اسالمي ٢٥/٨/١٣٩٨ مورخ ١٢٦ از مصوبه شماره ١٣بند . تاريخ تصويب ابطال شد
» .شهر كاشان در خصوص تعيين بهاي خدمات جداسازي اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد

  . گردد  مي در روزنامه رسمي به پيوست ارسالجهت درج
ـ مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت    فرد يداهللا اسمعيلياداري 

  
  ٠٠٠٠٩٧١: رونده پ    شماره2399 :ماره دادنامهش    ٢٥/٨/١٤٠٠ :خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   سازمان بازرسي کل کشور:یشاک

 ٢٧/٣٨/١ مصوبه شماره ١٥ ماده ٤ـ ابطال بند ١ :موضوع شکایت و خواسته
ماده ) و(ـ ابطال دستورالعمل اجرايي بند ٢ اسالمي شهر کاشان  شوراي١٧/٥/١٣٩٤مورخ 

ـ ٣ شهرداري کاشان مصوب شوراي اسالمي شهر کاشان ٣١/٢/١٣٩٨واحده بودجه مورخ 
 شهرداري کاشان تحت عنوان بهاي ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات سال ٢١٣١ابطال تعرفه 

 مقررات ساختماني و  ضوابط و٤ـ ٣بند ) چ(ـ ابطال جزء ٤خدمات تأمين پارکينگ 
 دفترچه بهاي خدمات ٢١٢٧ ـ ابطال تعرفه شماره ٥شهرسازي طرح جامع شهر کاشان 

 تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفکيک ١٣٩٧شهرداري کاشان سال 
 ١٣ ـ ابطال بند ٦اعياني واحدهاي مسکوني و تجاري مصوب شوراي اسالمي شهر کاشان 

 شوراي اسالمي شهر کاشان تحت عنوان بهاي ٢٥/٨/١٣٩٨ورخ  م١٢٦از مصوبه شماره 
  خدمات جداسازي اراضي

 به  معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي کل کشور:گردش کار
  : اعالم کرده است که١١/٢/١٤٠٠ ـ ٣٤٤٢٦/٣٠٠نامه شماره   موجب شکايت

از ) ١٣٩٩ الي ١٣٩٥هاي  لطي سا(احتراماً مصوبات شوراي اسالمي شهر کاشان " 
جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت که نتيجه آن به شرح زير 

   :شود جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعالم مي
نامه اجرايي وصول عوارض، بهاي خدمات شهري و ساير   آيين١٥ ماده ٤ـ بند ١

 و ١٣٩٨هاي بودجه سال   ماده واحده٤تبصره ) و(درآمدهاي شهرداري کاشان، بند 
  :دستورالعمل آن

 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اعطا تخفيف يا ٥٠ ماده ٣ نظر به اينکه تبصره 
ها را لغو کرده است و  ها و دهياري معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري

 و ارتقاي نظام مالي پذير  قانون رفع موانع توليد رقابت٥٩پس از آن به استناد ماده 
عوارض به صورت نقد شامل درصدي تخفيف مصوب % ١٠٠کشور صرفاً پرداخت 

باشد و همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طي  شوراي اسالمي شهر مي
 مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اعطاي ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٦دادنامه شماره 

ـ ٤٢٧کنان شهرداري و طي دادنامه شماره معافيت از پرداخت عوارض براي کار
 مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر کمک به کارکنان و اعطا ٤/٧/١٣٩٦

 ١٥ ماده ٤تخفيف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند 
نامه اجرايي وصول عوارض، بهاي خدمات شهري و ساير درآمدهاي شهرداري  آيين

 شهرداري کاشان و ١٣٩٨ ماده واحده بودجه سال ٤تبصره ) و(د کاشان، بن
 ٥٩ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماده ٥٠  ماده ٣دستورالعمل آن برخالف تبصره 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و خارج از حدود 
  .گردد اختيارات شوراي اسالمي شهر موصوف تشخيص مي

 با موضوع بهاي خدمات تأمين ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات سال ٢١٣١فه ـ تعر٢
 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر ٤ـ ٣بند ) چ(پارکينگ و جزء 

  :کاشان
 قانون شهرداري تأمين پارکينگ الزامي بوده و عدم ١٠٠ ماده ٥مستفاد از تبصره :  اوالً

کليف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکينگ تأمين پارکينگ در آن تبصره تعيين ت
 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر کاشان، ٤ـ ٣مندرج در بند 

کنندگان انواع ساختمانها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع  احداث
همچنين . بيني کنند هاي الزم را در ساختمان يا محوطه خود پيش کاربري، تعداد پارکينگ

 بيني صدور پروانه براي ساختمان جديد و يا افزايش زيربناي ساختمان موجود موکول به پيش
  .پارکينگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود هاي الزم حداقل تعداد محل

باشد، به معناي  عدم تأمين پارکينگ در مواردي که امکان تأمين پارکينگ نمي:  ثانياً
 در محل پارکينگ است که شهرداري...) مسکوني، تجاري و (کاربري مربوطه ايجاد فضايي با 

لذا اخذ عوارض يا بهاي خدمات پارکينگ . نمايد يک بار عوارض آن را از مالک اخذ مي
  .باشد  نوعي اخذ عوارض مضاعف ميبه

ـ ١٣٢٣ الي ١٣١٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد از جمله :  ثالثاً
 مصوبات شوراي اسالمي شهرها در خصوص ٢٩/١١/١٣٩٨ ـ ٣٠٦٨ و ٢٦/٦/١٣٩٨

لذا تعرفه بهاي خدمات تأمين پارکينگ موضوع . هاي پارکينگ را ابطال نموده است تعرفه
 ٤ـ ٣بند ) چ( شهرداري کاشان و جزء ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات سال ٢١٣١کد 

ان برخالف قوانين و ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح جامع شهر کاش
  .گردد مقررات مربوطه تشخيص مي

 شوراي اسالمي شهر کاشان با موضوع بهاي ١٢٦ـ بند سيزدهم مصوبه جلسه ٣  
  :خدمات جداسازي اراضي

 اصالحي قانون ثبت ١٥٤ اصالحي قانون شهرداري و ماده ١٠١ و ١٠١ طبق ماده 
هاي توسعه شهري و نقشه مورد  رحاسناد و امالک کشور، تفکيک و افراز اراضي با رعايت ط

تأييد شهرداري به عهده ادارات ثبت و مراجع ذيصالح دادگستري محول شده است و به 
اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون   قانون اصالح پاره١٠١موجب قسمت آخر ماده 
، معبر و شوارع عمومي که در اثر )١٣٤٥مصوب سال  (١٣٣٤شهرداري مصوب سال 

شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ   اراضي احداث ميتفکيک
 ١٠١ ماده ٤ و ٣هاي  عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره

 ٥٠٠، براي اراضي با مساحت بيش از )١٣٩٠مصوب سال (اصالحي قانون شهرداري 
اي تأمين سرانه فضاي عمومي و باشد شهرداري بر مترمربع که داراي سند ششدانگ مي

و براي تأمين اراضـي مـورد نياز احـداث شـوارع و معابر عمومي % ٢٥خدماتي تا سقف 
شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک 

. دريافت نمايدقدرالسهم  باقيمانده اراضي يا قيمت روز آن را به عنوان% ٢٥براي مالک، تا 
بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداري در خصوص تفکيک اراضي در مواد مذکور 

هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله  مشخص شده و به موجب دادنامه
، عوارض تفکيک عرصه ابطال ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥ و ١٦/٩/١٣٩٨ـ ٢٤٧٣دادنامه شماره 

اي   قانون اصالح پاره١٠١جداسازي اراضي برخالف مواد شده است، تعيين بهاي خدمات 
 اصالحي قانون شهرداري و ١٠١از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري و ماده 

  .شود خارج از اختيارات شوراي اسالمي شهر ياد شده تشخيص داده مي
 با ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات شهرداري کاشان سال ٢١٢٧ـ تعرفه شماره ٤ 

  :ان بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفکيک اعياني واحدهاي مسکوني و تجاريعنو
 قانون ثبت اسناد و امالک، تفکيک ملک از وظايف ادارات ثبت ١٥٠ طبق ماده 

بوده و مقنن هزينه تفکيک اعياني را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداري در اين 
هاي متعدد  و عوارض تفکيک اعياني به موجب دادنامهخصوص وظيفه و صالحيتي ندارد 

 و ١٨/١٠/١٣٩٧ـ ١٩٣٣، ٢٥/٧/١٣٩٦ـ ٦٨٣ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 
لذا بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفکيک .  ابطال شده است٢١/١٢/١٣٩٧ ـ ٢١٥٥

قانون ثبت  ١٥٠اعياني واحدهاي مسکوني و تجاري شهرداري کاشان برخالف ماده 
. شود اسناد و امالک و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تشخيص داده مي

هاي عوارض و بهاي خدمات به شرح مندرج در بندهاي  بنابر مراتب مذکور، ابطال تعرفه
با ) العاده و خارج از نوبت به صورت فوق(الذکر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  فوق

انون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا  ق١٣لحاظ ماده 
  ." باشد مي

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


 9صفحه     WWW.RRK.IR                         13/10/1400       روزنامه رسمی                 WWW.DASTOUR.IR                      22371شماره 

  :شرح زير است هاي مورد شکايت به  متن مقرره
  :تخفيفات: ١٥ماده " 

 نامه اجرايي وصول عوارض  آيين٤بند 
تا سقف چهارصد % ٥٠ـ پرسنل شهرداري و سازمانهاي وابسته به ميزان ٤

هاي ساختماني و ساخت و سازها و  پروانهميليون ريال بدهي نسبت به صدور 
ها در  ساختمان  و ساير درآمدهاي مربوط بـه امالک و١٣٩٤هاي مصوب سال  عوارض

صورتيکه مبلغ بدهي بيش از چهارصد ميليون ريال باشد نسبت به مازاد براساس بند 
  .يک اعمال خواهد گرديد

  :ماده واحده بودجه) و(دستورالعمل اجراي بند 
ماده واحده بودجه شهرداري و ابالغيه شماره ) و(اي اجراي بند  در راست

سازي و برابري   شوراي اسالمي شهر و در جهت يکسان٣١/٢/١٣٩٨ک ـ /١٠٨١/٧
برداري کارکنان شريف شهرداري در راستاي کمک هزينه رفاهي  حق امتياز مورد بهره

اجراي دقيق پرسنل براي ساخت مسکن دستورالعمل حاضر بشرح بندهاي ذيل جهت 
  .گردد و کامل ابالغ مي

باشد که در  ـ حق امتياز کارکنان بر اساس تصويب ساليانه شوراي اسالمي شهر مي١
  .باشد  ميليون تومان مي٤٠ تا سقف ١٣٩٨سال 

هاي وابسته،  ـ حق امتياز صرفاً براي کارکنان بيمه پرداز شهرداري کاشان و سازمان٢
  .برداري است قابل بهره
باشند اعم از سند  هائي که مشمول دستورالعمل مي  احراز مالکيت براي پروندهـ شرائط٣

  .باشد نامه رسمي قابل استناد الزامي مي مالکيت به نام بيمه پرداز يا همسر وي يا وکالت
 جرائم کميسيون) پروانه(ها عوارض ساختماني  ـ حق امتياز کارکنان مشمول پرونده٤

  .باشد ير عوارض شهرداري مي و سا١٠١ماده صد عوارض ماده 
پذير  هاي مشمول جاري امکان  ـ اجراي دستورالعمل از تاريخ ابالغ براي پرونده٥

  .باشد هاي سنوات گذشته مشمول اين دستورالعمل نمي باشد و پرونده مي
 ـ واحدهاي مالي، درآمد و اداري مکلف به ايجاد بانک اطالعاتي جامع در خصوص ٦

هاي پرسنلي که به طريق مختلف در سنوات   پرسنلي حاضر و تخفيفافرادي که از امتياز
  .باشند اند مي گذشته استفاده نموده

برداري از اين  ـ هر يک از کارکنان تنها يک نوبت و براي يک پرونده حق بهره٧
  .برداري مجدد وجود ندارد هاي بعدي به هر عنوان امکان بهره امتياز را دارند و براي نوبت

ورتي که پرونده عوارض کارکنان بيش از مبلغ امتياز باشد ابتدا امتياز  ـ در ص٨
در صورتي که پرونده بيش از مبلغ چهل ميليون تومان (مورد اشاره از پرونده کسر 

و دستور ) به استثناء ماده صد و ماده صد و يک(و مابقي مشمول تخفيف عمومي ) باشد
 ميليون تومان حداکثر در ١٢تا سقف (هي گردد و مانده بد تخفيف اختيارات شهردار مي

)  قسط٢٦ ميليون تومان حداکثر در ١٢و بيش از ) ماهيانه پانصد هزار تومان( قسط ٢٤
  .گردد تقسيط مي

برداري از حق امتياز کارکنان پنج سال خدمت  ـ حداقل سابقه مورد نياز براي بهره٩
  .باشد مي) سابقه بيمه مورد تأييد مديريت اداري(

برداري از امتياز با تنظيم صورت جلسه و تأييد منطقه مربوطه، مديران  هرهـ ب١٠
شود و در صورت  اداري، درآمد، مالي ستاد و معاونت اداري مالي و شهردار ستاد انجام مي

نامه و اخذ مصوبه شوراي اسالمي شهر بابت پرونده مربوطه،  نامه يا تفاهم لزوم تنظيم توافق
  .باشد نامه نمي نامه و تفاهم ين توافقصورتجلسه تنظيمي جايگز

ـ حق امتياز مورد اشاره مشمول بيمه پرداز شاغل و فعال در شهرداري و ١١
هاي ساليانه  باشد و به بازنشستگان و افرادي که در مرخصي هاي وابسته مي سازمان

  .گيرد هستند تعلق نمي
  .باشد هرداري ميـ اجراي دستورالعمل به عهده مديران مناطق درآمد و مالي ش١٢
   شوراي اسالمي شهر کاشان٢٥/٨/١٣٩٨ ـ ١٢٦ مصوبه جلسه ١٣بند 
 شهرداري کاشان، در ٢٠/٧/١٣٩٨ ـ ٢٠٥٩٢/١٠٠/٢/٩٨ـ نامه شماره ١٣

 قانون شهرداريها و غيره در کميسيون ١٠١هاي موضوع ماده  خصوص پرونده
قرر گرديد، وفق اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي و نظارت شورا مطرح و م

جدول اصالحي ضم اليحه و تباصر آن توسط شوراي شهر ـ شهرداري کاشان اقدامات 
  .الزم را معمول دارند

  »جدول بهاي خدمات جداسازي اراضي«
    A×S×Z  نحوه محاسبه بهاي خدمات جداسازي اراضي

  ضریب  کاربري  ردیف
  ٥/٨  مسکوني، باغ مسکوني  ١
  ١٠  تجاري  ٢
  ٩  مختلط  ٣
  ١  يصنعت  ٤
  ٦/١  اداري  ٥
  ٦/٦  باغ و فضاي سبز  ٦
  ٦/١  ها ساير کاربري  ٧

که قابليت تفکيک و ) خارج محدوده(ثبت اراضي کشاورزي با اراضي بدون کاربري   ٨
  ٣٢/١  افراز ندارند

  
S =        مساحت عرضهA = ارزش محاسباتي مصوب شوراي اسالمي شهر              Z =ضريب کاربري    

هاي نوبتي و   ثبت و آگاهي١٤٨ و ١٤٧از طريق ماده (وز قانوني مالکي که بدون مج
نسبت به اخذ سند مالکيت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداري را ...) يا سند مفروزي و 

  .مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. اند پرداخت نموده
  :هاي اجرايي ضوابط و تبصره

 گردشگري، ورزشي، فرهنگي، آموزشي، اداري، :ها شامل ـ ساير کاربري١تبصره
  .باشد انتظامي، خدمات اجتماعي و پارکينگ و غيره مي

در صورتي که پالک از طريق شهرداري تفکيک گردد و کليه معابر و حقوق : ٢تبصره
شهرداري را رعايت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداري و بدون مجوز قانوني 

طعه تفکيک شود پس از مراحل قانوني و صدور رأي ابقاء اعياني مجدداً به دو يا چند ق
  .محاسبه خواهد گرديد

 سند ششدانگ دريافت نموده در ١٤٨ و ١٤٧پالکهايي که از طريق ماده : ٣تبصره
صورتيکه ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربري موجود محاسبه و در صورت ساخته 

  .دشدن براساس طرح تفصيلي محاسبه خواهد ش
  .گردد محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفيف نمي: ٤تبصره

    .دستور فرمائيد پس از طي مراحل قانوني اقدام الزم صورت پذيرد. گردد ابالغ مي
بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفکيک اعياني واحدهاي :  موضوع تعرفه٢١٢٧: کد تعرفه  

  مسکوني و تجاري
  نا کل زيرب٥/٢  P  مسکوني: الف

  زيربنا و مساحت تجاري٥/١  P  ب ـ تجاري تک واحدي
  :توضيحات محاسبه بهاي خدمات

در صورتي که اداره ثبت اسناد بدون اجازه شهرداري سند تفکيکي صادر نمايد شهرداري : ١تبصره
  .گيرندگان مجاز به دريافت وجوه فوق خواهد بود در زمان مراجعه ملک و يا انتقال

  .باشد ء مشاع فضاهاي پارکينگ، تجاري آسانسور و پله و راهرو ميمنظور از فضا: ١تبصره
  .گردد که ملک درخواست سند ثبتي مجزا داشته باشد تعرفه فوق در صورتي وصول مي: ٢تبصره
در صورتي که تعداد واحد و يا زير بنا نسبت به پروانه يا مجوز صدور افزايش يابد مشمول : ٣تبصره

  .رح مأخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمت ذيل خواهد بوددريافت ما به التفاوت به ش
  

  بهاي خدمات تأمين پارکينگ:  موضوع تعرفه٢١٣١: کد تعرفه

  ٢٣  P                              تأمين پارکينگ مسکوني هر مترمربع 
  ٣٧  P                                   تأمين پارکينگ تجاري هر مترمربع 

  ١٩  P                 بع ها هر مترمر تأمين پارکينگ ساير کاربري
  :هاي اجرايي ضوابط و تبصره

  .باشد االجرا مي ـ کليه ضوابط طرح جامع مصوب در خصوص اين کد الزم١تبصره
هاي مختلط ميزان فضاي پارکينگ موجود به نسبت تعلق  هاي با کاربري ـ در ساختمان٢تبصره

  .واحدهاي هر کاربري تقسيم خواهد شد
  . جهت تأمين پارکينگ به مصرف خواهد رسيدـ بهاي خدمات فوق صرفا٣ًتبصره
کاهش % ٣٠ متر ٧٥ مترمربع باشد، مازاد بر ٧٥ـ در صورتي که متراژ واحد تجاري باالتر از ٤تبصره

  .ضريب خواهد داشت
  . ـ متراژ تأمين پارکينگ بر اساس جدول ضوابط مصوب شهري محاسبه خواهد شد٥تبصره
ز طريق تعرفه به حساب جداگانه جهت پارکينگ عمومي  ـ کليه مبالغ ريالي دريافتي ا٦تبصره

  .خواهد رفت
  . شهرداري کاشان است١٣٩٧نسبت مبنا مصوب سال   Pـ ٧تبصره
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   ضوابط و مقررات پارکينگ٤ـ ٣رديف   ) چ(بند
چ ـ در صورت ساخته نشدن پارکينگ به ميزان مورد نياز مالک ملزم به پرداخت 

زاي هر واحد پارکينگ خواهد بود قيمت  به ا٣×  p ×٢٥وجهي با احتساب قيمت 
   " .گردد بيني مي پيش) p(اي هر مترمربع زمين مجاور  منطقه

علي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا 
  .زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است

با حضور رئيس و معاونين  ٢٥/٨/١٤٠٠ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

   هیأت عمومیرأي
 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ٩الف ـ با عنايت به اينکه در بند 

هاي  فع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عـادالنه براي همه در تمام زمينهايران بر ر
 قانون ماليات بر ارزش ٥٠ ماده ٣مادي و معنوي تأکيد شده و به موجب تبصره 

، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از ١٣٨٧افزوده مصوب سال 
ملغي گرديده است و با لحاظ اين عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها  پرداخت

هاي شماره  امر که در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه
 اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٦ و ٤/٧/١٣٩٧ـ ٦٢٧

 يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعالم شده است، بنابراين
 شوراي اسالمي شهر ١٧/٥/١٣٩٤ مورخ ٢٧/٣٨/١ مصوبه شماره ١٥ ماده ٤بند 

ماده واحده بودجه شهرداري کاشان که به ) و(کاشان و دستورالعمل اجرايي بند 
تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و 

شکيالت و آيين دادرسي ديوان  قانون ت٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .  شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

ب ـ با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 ـ ١١٨٦ و ١٧/١٢/١٣٩٥ـ ١٣٥٤، ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦هاي شماره  از جمله دادنامه

سري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ  اين هيأت وضع عوارض براي ک٢/١٠/١٣٩٩
توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و 

 ١٣٩٧ دفترچه بهاي خدمات سال ٢١٣١ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 
 ٤ـ ٣بند ) چ(شهرداري کاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ و جزء 

ني و شهرسازي طرح جامع شهر کاشان خالف قانون و ضوابط و مقررات ساختما
 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده١خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 از تاريخ تصويب ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .شود ابطال مي

داري از جمله ج ـ با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت ا
 اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام ١٣/٤/١٣٩٦ مورخ ٣١٥دادنامه شماره 

اشکال آن توسط شوراهاي اسالمي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار 
سال   دفترچه بهاي خدمات٢١٢٧شده است، بنابراين تعرفه شماره   تشخيص و ابطال

ن بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از تفکيک  شهرداري کاشان که تحت عنوا١٣٩٧
اعياني واحدهاي مسکوني و تجاري به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، خالف 

 قانون ٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ ماده ١قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 
ب  از تاريخ تصوي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .شود ابطال مي
، نحوه ١٣٩٠ اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١د ـ براساس ماده 

تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده است و بر همين 
 شوراي اسالمي شهر کاشان ٢٥/٨/١٣٩٨ مورخ ١٢٦ از مصوبه شماره ١٣اساس، بند

ضي به تصويب شوراي اسالمي اين که درخصوص تعيين بهاي خدمات جداسازي ارا
 و ١٢ ماده ١شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ١٣مواد 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 

  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٢٢٦٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت
 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 

مصوبه شوراي اسالمي شهر «:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٠
 توسط رئيس شوراي اسالمي شهر كرج ١٥/٥/١٣٨٦ـ ٢٦١٨/٨٦/٥/٣كرج كه طي شماره 

ابالغ شده و متضمن اتخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است 
  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .ابطال شد

ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٩٠٢٢٦٦: رونده پ    شماره2400 :ماره دادنامه  ش   ٢٥/٨/١٤٠٠: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي مصطفي رعيتي:یشاک
وراي اسالمي شهر که طي شماره  ابطال مصوبه ش:موضوع شکایت و خواسته

   توسط رئيس شوراي اسالمي شهر کرج ابالغ شده است١٥/٥/١٣٨٦ـ ٢٦١٨/٨٦/٥/٣
 ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر که طي شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار

 توسط رئيس شوراي اسالمي شهرکرج ابالغ شده ١٥/٥/١٣٨٦ـ ٢٦١٨/٨٦/٥/٣شماره 
  : جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهرا خواستار شده و دراست 

 ٤از مجموع ) ٢واحد (رساند اينجانب يک واحد آپارتمان  احتراماً به استحضار مي" 
آقاي ) مالک( از سازنده ٣١/٢/١٣٩٩ را در تاريخ ٨٩١٩/١٥٧ متري پالک ثبتي ١٧٥واحد 

ه طول هاي پارکينگ يکي ب محسن منتظري، به تصور اينکه آکس به آکس ستون دهانه
 سانتيمتر طبق ضوابط شوراي عالي شهرسازي اجازه تأمين بيش از ٦٥/٦ و ديگري ٦٨/٦
اما پس از . دهد، خريداري کردم  پارکينگ را نمي٤ پارکينگ در هر دهانه و مجموعاً ٢

توسط سازنده مشخص شد شهرداري به استناد مصوبه شوراي ) ٩٩خرداد (اخذ پايانکار 
 پارکينگ ٢ واحد پارکينگ داده و سازنده نيز قصد دارد ٦برده شهر برخالف ضابطه به نام

علي ايحال با عنايت بـه اينکه هنگام . فرعي را به خريداران واحدهاي يک و چهار بفروشد
گردد و براي اينجانب و  پـارک همزمـان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها باز نمي

ضمنـاً با توجه به . گردد دي ايجاد ميحتي کليه سکنه و رانندگـان زحمت و مشکل جـ
اي نداشته  هاي اينجانب به شهرداري نيز با استناد به همان مصوبه نتيجه اينکه اعتراض

نسبت به ابطال مصوبه ياد شده  است، خـواهشمندم دستور فرماييد به مـوضوع رسيدگي و
عاده حقوق باشد و ا که خارج از حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسالمي شهر مي

   " .اينجانب اقدام الزم به عمل آورند
  :شرح زير است متن مقرره مورد اعتراض به 

 جناب آقاي مهندس مقدسي "
  شهردار محترم کرج

  با سالم و احترام
  : به شرح ذيل١٧/٤/١٣٨٦ ـ ٢٦١٨طرح پيشنهادي اعضاي شوراي اسالمي به شماره 

هاي خود که يک  اختمانتعدادي از شهروندان در مورد احداث پارکينگ س«
ها در  ها و کاهش فاصله بين ستون ضرورت است به جهت انجام نما کاري روي ستون

 سانتي متر با مشکل عدم پذيرش شهرداري در مورد احداث پارکينگ ٥ ـ ١٠حد 
اند و از آنجائيکه در اينگونه موارد تبديل فضاي پيلوتي که به عنوان  مواجه شده

ها نيز خود نيازمند   نه تجاري و غيرقطعي است و اين کاربريپارکينگ پذيرفته نشده
هاي زيادي خواهند بود و نهايتاً معضالت ترافيکي در محالت مختلف شهر  پارکينگ

گردد با توجه به اينکه نماکاري مانع پارک خودروها  ايجاد خواهد شد، لذا پيشنهاد مي
د در شهرداري به عنوان کسري زند اين موار نشده و شرايط استاندارد را بر هم نمي
هاي خدماتي پارکينگ بيشتري را براي  سرانه پارکينگ تلقي نشده و به اين طريق 

  ».شهر فراهم نمايد
 مطرح و ابتدا ١٧/٤/١٣٨٦موضوع در نوزدهمين جلسه رسمي شوراي اسالمي مورخ 

قدام الزم مراتب جهت اطالع و ا. دو فوريت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصويب رسيد
  " .گردد ارسال مي
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هاي شهرداري کرج و    در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي و امور پيمان
 و ١٨/١١/١٣٩٩ـ ١٤٧٠٨٢/٩٣رئيس شوراي اسالمي شهر کرج به موجب لوايح شماره 

  :اند که  اجماالً توضيح داده١٨/١١/١٣٩٩ ـ ٢٨٣٨/٩٩/٣١٤٢/٥
در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت ها  نامه ـ اساساً مصوبات و آيين١" 

کننده يا تجاوز و يا سوء استفاده از  با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت مرجع صادر
اختيارات و نيز تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف که 

باشند ليکن  گردد قابل اعتراض و رسيدگي مي موجب تضييع حقوق اشخاص مي
شاکي دليل و مستندي که تخلف شوراي اسالمي شهر کرج و اين شهرداري از ضوابط 

  .را نشان دهد ارائه ننموده است
ـ از طرفي با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است که اجراي مصوبه ٢ 

باشد، بنابراين عليرغم آن که نه تنها شاکي  مشروط به برهم نزدن استانداردهاي الزم مي
گونه مستندي دال بر نقض قوانين موضوعه و يا خالف شرع بودن مصوبه انعکاس  هيچ

از سويي مصوبه . ننموده، بلکه مصوبه موضوع بحث به رعايت ضوابط و مقررات تأکيد دارد
دهنده ضوابط و مقررات حاکم بر چگونگي تعبيه  مورد اعتراض هرگز ناقض و يا تغيير
ر اضالع استاندارد پارکينگ که از ضوابط آمره در پارکينگ نخواهد بود، به عبارت ديگ

  .باشد دستخوش تغيير نگرديده است احداث بنا مي
ـ مفاد دادخواست تقديمي داللت از آن دارد شاکي مبادرت به ابتياع يک واحد ٣

 نموده و با ادعاي وجود ٨٩١٩/١٥٧ متري از پالک ثبتي ١٧٥ واحد ٤آپارتمان از مجموع 
و خويش به دليل کمبود فضا، شکايت حاضر را مطرح کرده اند، در مشکل در پارک خودر

  :پاسخ به اين نحو اقامه شکايت بايد اذعان داشت
باشد که موضوع مورد معامله داراي  چنانچه منظور و مقصود شاکي اين مي: اوالً

بايست به  وصف مندرج در مبايعه نامه مدرکيه نيست، اين امر جنبه ترافعي داشته و مي
  .شنده مراجعه نمايندفرو

اگر قائل به خالف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پارکينگ :  ثانياً
باشند با توجه به آن که مبيع به رويت خريدار پيش از انعقاد قرارداد رسيده است  مي

  .ادعاي طرح شده قابليت استماع ندارد
تناد عدم ايفاي تعهدات خواسته ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر به اس:  ثالثاً

که دليل و يا مدرکي دال برخالف شرع يا قانون بودن  قراردادي احدي از متعاملين بدون آن
 قانوني کننده ارائه گردد، از وجاهت مصوبه و يا تجاوز از حدود صالحيت مرجع تصويب

  .برخوردار نخواهد بود
 از جمله وظايف ـ ارائه داليل و مدارک مثبت ادعاي طرح شده در دادخواست٤ 

 قانون تشکيالت و آيين ١٨شکات در طرح شکايت در ديوان عدالت اداري موضوع ماده 
فيه اين امر محقق نگرديده و صرفاً  باشد که در مانحن دادرسي ديوان عدالت اداري مي

  .وجود مشکل در پارک خودرو، دستاويز طرح شکايت حاضر گرديده است
ت تقديمي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر را   ـ شاکي در قسمت ديگر دادخواس٥

درخواست نموده فارغ از آن که موضوع مطروحه مغاير مفاد مندرج در ستون خواسته 
باشد و اساساً خواسته منجز نيست، دليل و مستندي که تخلف مرجع مزبور نسبت به  مي

  .اند مصوبه را بيان نمايد، ارائه ننموده
دارد، نظر به آن که شهر کرج در  اير ذيربط اشعار مي ـ با استعالم موضوع از دو٦

هاي   مرتباً در حال ويرايش بوده و در نقشه٢٨٠٠نامه   مسير گسل زلزله واقع و آيين
ها  گردد بعضاً در زمان اجراي نماکاري ستون اي ارائه مي ها با ابعاد سازه معماري ستون

د که تقليل فاصله فوق گرد  سانتيمتر مي١٠ الي ٥موجب تقليل عرض در حدود 
باشد لذا عمالً مشکلي ايجاد   سانتيمتر مي٣ها در حدود  جهت هر يک از پارکينگ

ننموده و تأمين پارکينگ اهميت به مراتب بيشتري داشته از اين رو شوراي اسالمي 
شدن مشکالت شهروندان و مراجعين در خصوص صدور پايان کار  شهر به جهت مرتفع
 مهم که تأمين پارکينگ در اولويت است مصوبه موصوف را اصدار و در نظر گرفتن اين

  .نموده است
در پايان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنين با توجه به آن که شاکي دليل 
و مستندي که مخالفت مصوبه متنازع فيه با ضوابط و مقررات موضوعه نشان دهد 

رد شکايت مطروحه بني بر اند تقاضاي رسيدگي و صدور حکم م ارائه ننموده
  ." استدعاستمورد

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  ی هیأت عمومرأي
، بررسي و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ٥براساس ماده 

تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيوني به 
 و با عضويت شهردار و نمايندگان) و در غياب وي معاون عمراني استانداري(رياست استاندار 

هاد کشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت ج
و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام 

شود و با توجه  بدون حق رأي انجام مي) با تخصص معماري يا شهرسازي(مهندسي استان 
شوراهاي اسالمي قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات  ٨٠ ماده ٣٤به اينکه برمبناي بند 

 با اصالحات بعدي شوراهاي اسالمي شهر ١٣٧٥ مصوب سال کشور و انتخاب شهرداران
توانند در جهت بهبود مسائل شهري و شهرسازي مصوباتي را در قالب پيشنهاد  صرفاً مي

االجرا درخصوص تعيين ضوابط شهرسازي  مطرح نمايند و تصويب مصوبه قطعي و الزم
ت آنها است، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر کرج که طي خارج از حدود اختيارا

 توسط رئيس شوراي اسالمي شهر کرج ابالغ شده و ١٥/٥/١٣٨٦ـ ٢٦١٨/٨٦/٥/٣شماره 
متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است، خالف قانون و 

قانون تشکيالت و آيين  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ مصوب سال دادرسي ديوان عدالت اداري

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
  

  ١٦/٩/١٤٠٠                                                                          ٩٩٠٣٠٨٢شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران س هیأترئی

 نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهيك 
 تعرفه ١٧اطالق ماده «:  با موضوع٢٥/٨/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠١

قانون  شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي ١٣٩٧عوارض سال 
 تعرفه عوارض و ١٦و همچنين ماده ) تفكيك و افراز( قانون شهرداري ١٠١اصالح ماده 

 شهرداري سراب كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت ماده ١٣٩٩بهاي خدمات سال 
و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري به ) تفكيك و افراز( قانون شهرداري ١٠١

رسيده، در حدي كه امالك تفكيك شده قبل از تصويب شوراي اسالمي اين شهر 
 را نيز مشمول عوارض فوق قرار ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب سال ١٠١اصالحيه ماده 

 شهرداري سراب ١٣٩٨ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٦ماده . داده است ابطال شد
اسالمي كه تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود امالك به محدوده شهر به تصويب شوراي 

  . گردد  در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج» .اين شهر رسيده ابطال شد
ـ    فرد يداهللا اسمعيليمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٩٠٣٠٨٢: شماره پرونده    2401: شماره دادنامه     ٢٥/٨/١٤٠٠ :تاريخ دادنامه

  ان عدالت اداري هيأت عمومي ديو:مرجع رسیدگی
 آقايان غفور، مسعود، داود و مسلم شهرت همگي نجفي نسب با وکالت :شاکیان

  آقاي سيدحسن عليانسب
 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي ١٦ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته

 ١٣٩٧ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٧ و ابطال ماده ١٣٩٩ و ١٣٩٨سالهاي 
  شهر سرابشوراي اسالمي 

 آقاي سيدحسن عليانسب به وکالت از شاکيان به موجب دادخواستي :گردش کار
 و ابطال ١٣٩٩ و ١٣٩٨ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي ١٦ابطال ماده 

 شوراي اسالمي شهر سراب را ١٣٩٧ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٧ماده
  :است که م کرده خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعال

ـ نظر به اينکه به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله ١" 
، ١/١٢/١٣٧١ـ ٧٠/٢٠٢، ٢/٣/١٣٩٦ ـ ١٨٩ الي ١٨٦، ٢١/٥/١٣٩٦ ـ ٦٩٠آراء شماره 

 تملک و يا تصرف ٤/٦/١٣٧٥ ـ ٧٢/١٥٩ و ٦/٦/١٣٨٧ـ ٨٥/٧٢٢، ١٦/٧/١٣٧٣ـ ٧٢/١٧٧
ور رايگان يا دريافت وجه بابت حق تفکيک بدون رضايت و اراضي و امالک اشخاص به ط

يا اذن صريح متقاضي تفکيک و اخذ عوارض از بابت تفکيک عرصه توسط شهرداريها 
  :غيرمجاز و باطل و غيرقانوني است در اين خصوص

 تعرفه ١٦تقاضاي صدور حکم به ورود شکايت و ابطال مصوبات  مذکور ماده : اوالً
 تعرفه عوارض و بهاي ١٧ و ماده ١٣٩٩ و ١٣٩٨ شهري سالهاي عوارض وبهاي خدمات
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اصالحيه ماده ( در خصوص عوارض تفکيک عرصه ١٣٩٧خدمات شهري شهر سراب سال 
  ). قانون شهرداري١٠١

ـ ٧٧/٧٧تقاضاي صدور حکم به ورود شکايت و ابطال و نقض رأي شماره : ثانياً
تفکيک غيرمجاز  (٤ بند  شهرداري سراب در قسمت٧٧ کميسيون ماده ٣/٧/١٣٩٩

الزحمه کارشناس  شامل حق (٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ پيش آگهي شماره ١١و بند ) عرصه
دادگستري که هيچ مصوبه و مستند قانوني حتي در مصوبه عوارض محلي سال جاري 

ـ ٥٨٤٧/١٧ پيش آگهي شماره ٧و بند )  يا حتي سالهاي قبل هم وجود ندارد١٣٩٩
  .ت ديوان خواستار است را از حضور رياس٢٢/٥/١٣٩٨

 پيش آگهي ٧ و بند ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ پيش آگهي شماره ٤ـ در مورد بند ٢
 مبني بر مطالبه مبلغ معتنابهي بابت حق تفکيک عرصه که ٢٢/٥/١٣٩٨ـ  ٥٨٤٧شماره 

 ١٣٩٧ عوارض محلي سال ١٧ و ماده ١٣٩٩ و ١٣٩٨ عوارض محلي ١٦مستند آن ماده 
به خاطر ) فارغ از مجاز و غيرمجاز بودن تفکيک( است مصوبه شوراي اسالمي شهر سراب

خارج از حدود اختيارات بودن مصوبه از قانون تشکيالت و وظايف و انتخابات شوراي 
و مغاير بودن مصوبه ) در فصل وظايف و اختيارات شورا(اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

 و آراي متعدد ١٣٨٠مصوب  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ٤شورا با ماده 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله آراي مذکور در متن دادنامه استنادي شماره 

دهنده خدمت يا   در پرونده حاضر که مطابق آنها شهرداري چون در اين زمينه ارائه٦٩٠
خدماتي نيست تا اختيار و امکان برقراري عوارض بر آن داشته باشد و شهرداري فقط 

 قانون اصالحي ١٥٤ظيفه اظهارنظر در خصوص تفکيک عرصه امالک را دارد و ماده و
قانون ثبت  اسناد و امالک دريافت هرگونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي را ممنوع 

الذکر نيز از جمله به  کرده، که آراي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق
لي مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداري جهت همين علل مصوبات عوارض مح

از موکلين مشمول آراي سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستلزم صدور 
  .حکم ابطال به شرح ستون خواسته است

 شهرداري سراب برخالف ٧٧ کميسيون ماده ٣/٧/١٣٩٩ـ ٧٧/٧٧ـ رأي شماره ٣
 ديوان عدالت اداري و ١٣ شعبه ١٧/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٦٧٣٣دادنامه شماره 

صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبني بر ورود شکايت موکلين است که مقرر شده 
  ...بود تا 

اخذ هرگونه وجهي توسط شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي بابت عوارض : اوالً
فيه در  بايد مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نيز مشخص باشد که در مانحن

 پيش آگهي شماره ٧ و بند ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ پيش آگهي شماره ١١ و ٤خصوص بند 
عنه  گونه مستند قانوني منجر به صدور رأي معترض  بدون هيچ٢٢/٥/١٣٩٨ـ  ١٧/٥٨٤٧

  . شده است٧٧ کميسيون ماده ٣/٧/١٣٩٩ـ ٧٧/٧٧شماره 
ستدل و مبتني بر ضوابط مقرر بود تا رسيدگي مبتني بر اصل شفافيت و مستند و م: ثانياً

  .قانوني و مبنا و  منشاء رأي و نوع مصاديق و پرهيز از مجمل و کلي بودن رأي باشد
مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موکلين به عوارض مقرره در پيش آگهي : ثالثاً

 رسيدگي مجدد شود نه هر پيش آگهي ديگري که بعداً صادر ٢٢/٥/١٣٩٨ـ ٥٨٤٧شماره 
  . مغفول مانده و عليرغم اعالم از طرف موکلين توجهي نشده استشده باشد که

 صادره از طرف ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١صدور پيش آگهي دوم و جديد به شماره : رابعاً
شهرداري و دعوت به رسيدگي و يا دفاع از پيش آگهي که جديداً و پس از دادنامه 

ناد و آن را مالک عمل خود تواند به دادنامه سابق الصدور خود است ديوان صادر شده نمي
و دادنامه .  ديوان است١٣قرار دهد چرا که صراحتاً و به روشني برخالف حکم شعبه 

ـ ٥٨٤٧ در راستاي رسيدگي به شکايت موکلين به پيش آگهي شماره ١٣شعبه 
 بوده و الزام دادنامه به رسيدگي مجدد به همان پيش آگهي است و نه ٢٢/٥/١٣٩٨

بالغ و مطالبات جديد و در حقيقت کميسيون حسب دادنامه پيش آگهي جديد با  م
 به آن استناد نموده ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ديوان عدالت اداري که در پيش آگهي شماره 

ـ ٥٨٤٧به صراحت دادنامه مزبور بايد به عوارض موضوع پيش آگهي شماره 
عنه  ضفيه غيراز اين عمل شده و رأي معتر کرد که در مانحن  رسيدگي مي٢٢/٥/١٣٩٨

کميسيون غيرقانوني فاقد اثر قانوني و غيرقابل اجرا است و کميسيون عليرغم تذکر 
  .گونه توجهي نشده است مراتب طي لوايح هيچ

 ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ پيش آگهي شماره ٤ـ عالوه بر عرايض فوق و در مورد بند ٤
گونه  رساند که هيچ به استحضار مي) ٢٢/٥/١٣٩٨ـ  ٥٨٤٧ پيش آگهي شماره ٧بند (

تقاضاي تفکيکي از طرف مالکين نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق 
 و سالهاي قبل مورد استناد شهرداري سراب ١٣٩٩ مجموعه عوارض محلي سال ١٦ماده 

بندي  به قطعه... «: به طور اخص تفکيک به داللت مجموعه عوارض محلي عبارت است از
که دو » ..شود تفکيک اطالق مي... رخواست مالک ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با د

شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضاي مالک براي تفکيک از شروط 
الزم و  مهم براي تحقق تقاضاي تفکيک و متعاقب آن احتماالً وصول حق تفکيک در 

عنوان به (در حالي که در حال حاضر هيچ يک از موکلين . صورت تجويز قانون است
اند و عالوه  الخصوص شهرداري ارائه نکرده هيچ تقاضاي تفکيک به هيچ مرجعي علي) مالک

الذکر انجام نشده  بندي هم در ملک موکلين به شرح پالک ثبتي فوق بر آن هيچ قطعه
است تا تحت عنوان تفکيک تلقي شود که کپي اسناد رسمي مضبوط در پرونده نيز صحت 

  .کند مراتب را تأييد مي
 ـ ١٢٢٧٠ ـ در اين خصوص لوايح رسمي صادره از طرف شهرداري به شماره ٥

 شهرداري ثبت شده به ٢٩/٨/١٣٩٨ ـ ٩٤٢١/١٨ و ٢/٦/١٣٩٩ ـ ١٠٤٩ و ٢٥/١٠/١٣٩٨
 ديوان ١٣ دفتر انديکاتور شعبه ٥/٩/١٣٩٨ـ ٩٦٥٧ و ١٣/٢/١٣٩٩ ـ ٦٤٨١٢٦شماره 

 همان شعبه مويد و مثبت ٩٨٣٧٥٤ و ٩٨٢٦٩٣عدالت اداري و مضبوط در پرونده کالسه 
ادعاي مالکين و نتيجتاً عدم تحقق شرط تقاضاي تفکيک براي مطالبه عوارض غيرقانوني 

عالوه بر داليل مذکور . تفکيک از جانب شهرداري است که مورد توجه قرار نگرفته است
 پيش آگهي عالوه بر اينکه برخالف آراي ٤مطالبه عوارض تفکيک غيرمجاز به شرح بند 

تعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق بلکه برخالف دادنامه شماره م
 ديوان عدالت اداري مضبوط در ١٣ شعبه ١٧/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٦٧٣٣

پرونده است و اين  در حالي است که شهرداري بدون توجه به اظهارات رسمي خود طي 
لت بر مـراجعه و تقاضاي تفکيک باشد لوايح و بدون هيچ مستند قانوني و يا دليلي کـه دال

ـ ٧٨٤٧/١٧هاي شماره  و بـدون وجـود هيچ تقاضاي تفکيکي اقدام بـه صدور پيش آگهي
  . نموده است٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ و ٢٢/٥/١٣٩٨

 ـ شهرداري نيز به اين امر واقف است که ملک موکلين مشاعي است و تفکيکي در ٦
مي مشاعي صادره از جانب اداره ثبت اسناد آن صورت نگرفته که  عالوه بر اسناد رس

 و پيش آگهي شماره ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١هاي شماره  وامالک مراتب در پيش آگهي
هاي شرکت ماندگار مرند   نيز با قيد شرکاي مشاعي و همچنين نامه٢٢/٥/١٣٩٨ـ ٥٨٤٧

 ـ ١١٦هاي  آذر به عنوان نماينده و مجري وصول مطالبات شهرداري به شماره
  . تصريح شده است١٢/٥/١٣٩٨ ـ ١٣٦ و ٤/١٢/١٣٩٧ ـ ٢٧٨ و ١٠/٩/١٣٩٧

ـ با توجه به عدم جواز تملک يا تصرف اراضي و امالک اشخاص و يا دريافت وجه ٧
بابت تفکيک بدون رضايت و يا اذن صريح متقاضي تفکيک و آراي متعدد هيأت عمومي 

ـ ٨٥/٧٢٢، ١٦/٧/١٣٧٣ـ ٧٧/٧٢، ٢٥/١٢/١٣٧١ ـ ٢٠/٧٠ديوان عدالت اداري از جمله 
ـ ١٧/٧٨٤٧هاي شماره  دهنده صدور پيش آگهي  نشان٤/٦/١٣٧٥ ـ ٧٢/١٥٩، ٦/٦/١٣٨٧

الخصوص دادنامه اخيرالصدور   برخالف قانون و علي٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ و ٢٢/٥/١٣٩٨
  . ديوان عدالت اداري است١٣ شعبه ١٧/١٢/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٦٧٣٣شماره 
 ديوان عدالت ١٣ برخالف دادنامه شعبه ٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ ـ پيش آگهي شماره ٨

 قانون ١٦٦اداري که شهرداري را از مطالبات خارج از چهارچوب قانوني و مخصوصاً اصل 
 پيش آگهي ١١لکن شهرداري مجدداً در بند . اساسي برحذر داشته صادر شده است

ارج از  ريال را نيز بدون استناد قانوني و خ٠٠٠/٠٠٠/١٧الذکر مبلغي به ميزان  فوق
  .نمايد چهارچوب قوانين و برخالف قانون از موکلين مطالبه مي

رساند که به حکايت اسناد مالکيت موکلين و به داللت محتويات   ـ به استحضار مي٩
باشد و هيچ تفکيک   اصلي مشاع مي٩٧٠ فرعي از ٣٦آنها امالک موکلين به شماره ثبتي 

مالکيت . در کميسيون باشد وجود نداردو يا افرازي که مستلزم تشکيل پرونده حاضر 
مرحوم محمد ( موضوع پرونده قبالً در مالکيت پدر موکلين ٩٧٠/٣٦پالک ثبتي 

قرار داشته که پس از فوت به صورت قهري به موکلين انتقال قهري يافته و ) نسب نجفي
گونه تفکيک اسناد مشاعي خود را از  موکلين به نسبت سهم مشاعي خود و بدون هيچ

اره ثبت و با سير مراحل قانوني اخذ نموده اندکه صراحتاً مشاعي بودن ملک و عدم اد
لذا بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني . تفکيک در پالک مذکور تصريح و داللت دارد

صدور حکم به «عنه و توقف اقدامات اجرايي سپس  بر توقف عمليات اجرايي رأي معترض
 و ١٣٩٨ مجموعه عوارض محلي سال ١٦کور در ماده ورود شکايت و ابطال مصوبات مذ

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ١٣٩٧ مجموعه عوارض محلي سال ١٧ و ماده ١٣٩٩
 قانون ١٠١اصالحي ماده (شهري شهر سراب در خصوص عوارض تفکيک عرصه 

ـ ٧٧/٧٧و ثانياً تقاضاي صدور حکم به ورود شکايت و ابطال و نقض رأي شماره ) شهرداري
تفکيک غيرمجاز  (٤ شهرداري سراب در قسمت بند ٧٧ کميسيون ماده ٣/٧/١٣٩٩

الزحمه کارشناس  شامل حق (٨/٢/١٣٩٩ـ ١١٢١ پيش آگهي شماره ١١و ) عرصه
دادگستري که هيچ مصوبه و مستند قانوني حتي در مصوبه عوارض محلي سال جاري 

ـ ٥٨٤٧/١٧ره  پيش آگهي شما٧و بند )  يا حتي سالهاي قبل هم وجود ندارد١٣٩٩
 که مستند به مصوبه غيرقانوني اخيرالذکر صادر شده است را به استناد آراء ٢٢/٥/١٣٩٨

صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي وحدت رويه متعدد که ذکر تعدادي به 
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 قانون ديوان عدالت اداري را ٩٢ و ماده ٨٨ ماده ١٢ ماده ١شرح فوق معروض شد و بند 
  ."خواستار است

  :هاي مورد شکايت به شرح زير است متن مقرره
 قانون شهرداري ١٠١سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصالح ماده : ١٧ماده " 

 )٩٧سال ) (تفکيک و افراز(
  :فرمول تعيين قيمت روز جهت وصول عوارض تفکيک و افراز

  قيمت روز غيرتجاري= }٢٠×٤) P+١٠٠٠٠(×   S{× درصد مربوطه
  . عمل خواهد شد٣ با ضريب قيمت روز تجاري

نحوه محاسبه سهم شهرداري از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري طبق 
  فرمول فوق
عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري و تفکيک و افراز اراضي زير ) الف

   مترمربع ٥٠٠
  تفکيک عرصه

بندي ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکيک اطالق  قطعه
هاي آب و گاز و  بنابراين تقسيم يک ملک به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله. شود يم

. گيرد تفکيک تلقي نشده و عوارض ندارد ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي دکل
بنابراين تفکيک به يکي از اشکال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول 

  :خواهد شد
سازي اراضي  هاي آماده  قانون تعيين وضعيت امالک کليه هزينهبر اساس) ١
  .هاي مرتبط معابر حاصل از تفکيک بر عهده مالک است شده و پياده روها و کوچه تفکيک
زميني که از طريق منابع طبيعي يا اوقاف يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص ) ٢

شود  يجاري واگذار ميحقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت است
  .باشند مشمول اين ماده مي

زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري ) ٣
  .باشند و استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکيک مستثني مي

 قانون ثبت و قانون  قانون اصالحي١٤٨ و ١٤٧کليه امالکي که به استناد مواد ) ٤
تعيين تکليف اراضي فاقد سند ثبتي و ساير قوانين جاري، سند دريافت و عوارض تفکيک 

اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک و افراز بر مبناي سال  را به شهرداري پرداخت ننموده
  .شود مراجعه اخذ مي

 و نقل و عوارض تفکيک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعالم) ٥
 عالوه بر ١٠٠انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأي کميسيون ماده 

  .باشد جرائم، اين عوارض قابل وصول مي
شود و  که به هر دليلي به شهرداري مراجعه مي) غير ثبتي(اي  در امالک قولنامه) ٦

شوند  ضي ابقا مي قانون شهرداري اعياني اين نوع امالک و ارا١٠٠در کميسيون ماده 
  .، سهم مشاعي معادل اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد)بدون تعيين تکليف عرصه(

   مترمربع٥٠٠عوارض حق استفاده و تفکيک و افراز اراضي زير ) الف
  

عوارض   کاربري مورد درخواست
  تفکیک

  ردیف
عنوان کاربري 

موجود و کاربري 
  تجاري  مسکونی  قبلی زمین

کارگاهی 
و 

  صنعتی
  سایر  پارکینگ

  ـ  ـ   %١٠   %٤٠  ـ  مسکوني  ١
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  ٢

باغ ـ زراعي ـ   ٣
   %١٠   %١٠   %٤٠   %٧٠   %٢٥  فضاي سبز و باير

  ـ  ـ  ـ   %٢٥   %١٠  کارگاهي و صنعتي  ٤

٨%   

     %٢٥  ـ   %٣٥   %٦٠   %٥٠  پارکينگ  ٥

٦  
ساير اداري 

آموزشي ورزشي 
تأسيسات تجهيزات 

  شهري
    ـ  ـ   %٢٠   %٥٠   %٢٥

چنانچه ملکي به صورت غيررسمي و غيرثبتي تفکيک و مساحت قطعات   :تبصره
 سند اخذ نموده و يا ٩٢ تا آخر سال ١٤٨ و ١٤٧ مترمربع و به استناد مواد ٥٠٠کمتر از 

هاي  مدارکي دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارائه نمايد و همچنين ملک
تاريخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به اي که تا  مشاعي و قولنامه

شهرداري و ثبت در دبيرخانه شهرداري باشد و يا از امتياز آب وبرق و گاز برخوردار باشد 

عمل خواهد شد و خارج از موارد ياد شده مشابه % ٨ و با ضريب ١٩برابر فرمول صدر ماده 
 ٣با توجه به تبصره .  خواهد شد مترمربع سهم شهرداري مطالبه٥٠٠قطعات باالي 

دارد شهرداري براي تأمين فضاي سبز و عمومي و   قانون شهرداريها که اشعار مي١٠١ماده
از  % ٢٥و براي ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک تا  % ٢٥خدماتي تا 

دريافت  مترمربع داراي سند ششدانگ ٥٠٠باقيمانده اراضي در قطعات اراضي بيشتر از 
 مترمربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طريق ٥٠٠کند چنانچه اراضي که کمتر از  مي

نمايد چنانچه آن قطعات از اراضي با  قانون تعيين تکليف يا قانون ساماندهي مسکن مي
السهم   مترمربع تفکيک شده باشد شهرداري محق براي اخذ حق٥٠٠مساحت بيشتر از 

  .واهد بودخود مطابق تبصره مذکور خ
   مترمربع٥٠٠عوارض حق استفاده از خدمات شهرداري و تفکيک اراضي باالي ) ب

 مترمربع و بيشتر داخل محدوده ٥٠٠متقاضيان تفکيک و افراز اراضي با مساحت 
 قانون زمين شهري مبني بر باير ١٢با اعالم کميسيون ماده ) مجاز(شهر با کاربري مربوطه 

 ١٠١اجراي قانون اصالح ماده (فکيکي توسط شهرداري بودن در صورت تأييد نقشه ت
  .مشمول مقررات تفکيک خواهد شد) قانون شهرداري

در صورت عدم امکان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني که مطالبات شهرداري به ) ١
. شکل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد

الک به قيمت فرمول، از طريق هيأت سه نفره کارشناسان رسمي در صورت اعتراض م
  .دادگستري اقدام خواهد شد

شهرداري موظف است قدرالسهم خود از بابت اجراي اين ماده در کاربري باغ و ) ٢
هاي  زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي کاربري

  .عمومي استفاده نمايد
دار اختصاص يافته به سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين شوارع معابر مق) ٣
  .طبق ضوابط شهرسازي از سهم شهرداري کسر خواهد شد) غيراختصاصي قطعات مالک(عمومي 
در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر ) ٤

ي کسر خواهد شد و در رابطه با اين مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفکيک شهردار
  .نوع امالک مطابق عوارض حق مشرفيت اقدام خواهد شد

چنانچه بعد . اي، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود مبناي ريالي ارزش منطقه) ٥
اي در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزديکترين بلوک و  از حق استفاده فاقد ارزش منطقه

  .مل خواهد بودکاربري مربوطه مبناي ع
هاي   يا کميته تغييرات اساسي طرح٥قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده ) ٦

 % ١٠شايان ذکر است معادل . جامع و تفصيلي شهرداري بايد ضمانت الزم را اخذ نمايد
نامه بانکي  عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت

 ماه پس از تصويب حق استفاده توسط کميسيون مربوطه ٣تقاضي تا اخذ، چنانچه م
نسبت به مصالحه قطعي اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و شهرداري 

انصراف متقاضي از حق استفاده، ضمن   در صورت . نامه اقدام خواهد نمود مطابق مصالحه
و ارجاع پرونده به کميسيون اخذ تعهد الزم مبني بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده 

هاي جامع و تفصيلي، سپرده وصول شده با کسر   با کميته تغييرات اساسي طرح٥ماده
  .کارمزد مسترد خواهد شد

در صورتي که کاربري و تراکم ملکي در طرح قبلي مجاز و شهرداري خدماتي ) ٧
هرداري بدون مانند پروانه ساختماني و غيره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، ش

 يا کميته ٥دريافت هرگونه وجهي پرونده را جهت حق استفاده به کميسيون ماده 
  .هاي جامع و تفصيلي به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود تغييرات اساسي طرح

اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به ) ٨
 ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، منظور استفاده کاربري عمومي مثل

تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به محدوده 
  .شهر از بابت کاربري سهمي دريافت نخواهد شد

امالکي که بر اساس طرح توسعه شهري داراي کاربري شناور از جمله تجاري ) ٩
  .باشند  ميباشند مشمول پرداخت اين عوارض مي

هاي تجاري و خدماتي، عالوه بر فضاي باز طبقات، راهروي جلوي  در مجتمع) ١٠
ها، سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاري نبوده  مغازه

  .صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول است
 شهرداري، عالوه بر سهم) اختصاصي قطعات مالک(معابر داخل سهم مالک ) ١١

  .گيرد توسط مالک در اختيار شهرداري قرار مي
 از بابت ارزش افزوده و ١٠٠در صورت ابقاي اعياني توسط کميسيون ماده ) ١٢

 % ٤٠تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 
در صورت . ل خواهد شدمحاسبه و وصو) از بابت تغيير استفاده(عوارض جدول اين ماده 
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 يا کميته فني يا طرح مصوب جديد، ٥حق استفاده پس از ابقاء از طريق کميسيون ماده 
  .زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد % ٥٠عوارض اين بند به نسبت 

در مواردي که با تغيير طرح قبلي در طرح توسعه شهري جديد نوع کاربري ) ١٣
 ارزش افزوده ملک و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي ملکي تغيير شده باشد از بابت

از بابت حق (عوارض اين ماده  % ٥٠و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 
  .به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد) استفاده

اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده براي حق استفاده جديد و ) ١٤
  . يا کميته فني جهت برگشت به کاربري اوليه باشد٥يون ماده ارسال پرونده به کميس

مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالک ) ١٥
  .باشد کننده و شهرداري مي و عقد صلح نامه بين درخواست

   مترمربع٥٠٠جدول سهم شهرداري از حق استفاده از خدمات شهرداري و تفکيک باالي 
  

  کاربري مورد درخواست

یف
رد

  

  عنوان کاربري موجود
  تجاري  مسکونی

کارگاهی 
و 

  صنعتی
  باغ  سایر  پارکینگ

مطابق ماده 
 قانون 101

اصالحیه 
قانون 
  شهرداري

    ـ  ـ  ـ   %١٠  %٣٥  ـ  مسکوني  ١

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  ٢

ـ فضاي   ٣ ـ زراعي  باغ 
    ـ   %١٠  ـ   %٢٠   %٥٠   %٢٠  سبز و باير

    ـ  ـ  ـ  ـ   %٣٠  ـ  عتيکارگاهي و صن  ٤

    ـ   %٢٥  ـ   %٢٠   %٦٠  %٤٠  پارکينگ  ٥

٦  
ـ (ساير  ـ آموزشي  اداري 

ورزشي تأسيسات و 
  ...)تجهيزات شهري و

    ـ   %١٠  ـ   %٢٠   %٥٠   %٢٠

  )٩٨سال (سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر : ١٦ماده 
  اراضي وارد شده به محدوده شهر) الف

ه بنا به مقتضيات هر شهر يا طي مراحل قانوني به محدوده از بابت کليه امالکي ک
شوند عالوه بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين  شهر وارد مي

 ماده واحده قانون تعيين ٤اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي، در اجراي تبصره 
دمات از شهرداري، توسط کل ملک به هنگام اخذ خ % ١٠معادل ... وضعيت امالک و 

  .متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد
اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون ) يا سهم(مطالبه عوارض : ١تبصره 

  . و اصالحات بعدي آن خواهد بود٢٩/٨/١٣٦٧تعيين وضعيت امالک مصوب سال 
 ملک بوده که در اولويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از: ٢تبصره 

 ١٠مقدار : صورت عدم امکان واگذاري ملک يعني سهم شهرداري کمتر از يک قطعه باشد
  .درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد

هاي فضاي سبز  ها در اولويت اول برنامه حفظ باغات و توسعه آن: ٣تبصره 
سوي مالک و درخواست باشد در صورت حفظ امالک مزروعي و باغ از  شهرداري مي

گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي از خريدار مبني بر حفظ کاربري قبل از ورود به 
سهم فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد : محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله

کل ملک بعنوان سهم عوارض ارزش افزوده  % ٥شد و در صورت تغيير کاربري به ميزان 
حدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدي و در صورت درخواست بابت ورود به م

حقوق شهرداري برابر ... خدمات از جمله تغيير کاربري، تفکيک، احداث ساختمان و 
  .ضوابط مربوطه وصول خواهد شد

اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري : ٤تبصره 
 عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، به منظور استفاده کاربري

  .تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود
  امالک داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر) ب

چنانچه ملکي خارج از محدوده يا حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث و بعداً 
لفات ساختماني آن از سوي کميسيون بعد از رسيدگي به تخ. وارد محدوده شهر شوند

 ١٠٠يا ماده ) هاي خارج از حريم شهر اعياني( قانون شهرداري ٩٩مقرر در ماده 
و در صورت ابقاء و يا بالمانع شناخته ) هاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر اعياني(

حدوده شهر ورود امالک داراي اعياني به م) ارزش افزوده(شدن اعياني آن، از بابت مزاياي 

کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به % ١٠معادل 
  .شهرداري واگذار خواهد شد

...  قانون تعيين وضعيت امالک ٤الويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره 
يعني سهم (به شهرداري سهمي از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاري ملک 

 درصد سهم شهرداري به شرح زير دريافت ١٠)  از يک قطعه باشدشهرداري کمتر
  .خواهد شد

اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري به ) ٨
منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، 

ده شهر و از بابت کاربري تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدو
  .سهم دريافت نخواهد شد

براي کاربريهاي زراعي، باغ و براي کاربريهاي مورد استفاده صنعتي، کارگاهي و ) ٩
  .گردد سهم اين ماده تعيين مي % ٥توليدي 

  )بندهاي الف و ب اين ماده(نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر 
در صورت . ي ذيربط با تعيين شهرداري وصول خواهد شدقيمت کارشناس رسم

اعتراض شهرداري به عهده گروهي متشکل از کارشناسان مرتبط (اعتراض طرفين 
به قيمت کارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد ) خواهدبود

  .پنج نفر با پرداخت هزينه کارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد
کارشناسي احصاء شده توسط کارشناسان شهرداري بررسي و در صورت قيمت 

  .وجود مغايرت با قيمت واقعي و روز محل اعتراض خواهد شد
ها، با درخواست مالک براي ورود به  اخذ سهم اين ماده در مورد ساختمان: ١تبصره 

  .باشد محدوده شهر عالوه بر جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي
هاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق  به ساختمان: ٢ه تبصر

ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکيک و احداث . گيرد نمي
  .مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد... و

) کيک و افرازتف( قانون شهرداري ١٠١سهم شهرداري از بابت اجراي ماده : ١٦ماده 
  )٩٩سال (و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري 

بندي ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکيک اطالق  قطعه
هاي آب و گاز و  بنابراين تقسيم يک ملک به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله. شود مي

. کيک تلقي نشده و سهمي نداردتف. گيرد ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي دکل
بنابراين تفکيک به يکي از اشکال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول 

  :خواهد شد
  سازي مسکوني در کاربري مربوط  ـ تفکيک اراضي باير يا اراضي داير براي ساختمان

  زرعه ـ تفکيک اراضي غيرمسکوني ـ تفکيک باغات و مزارع به عنوان باغ و م
   ـ تفکيک باغ و مزارع براي استفاده غيرباغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذيصالح 

هاي عمومي بدون طي مراحل قانوني چه داراي   ـ تقسيم باغات و مزارع و کاربري
 سهمي ١٠٠ها توسط آراي کميسيون ماده  سند و يا فاقد سند در صورت ابقاي اعياني

  . گيرد لق ميمطابق تعرفه عوارض محلي تع
 ـ زميني که از طريق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تمليک و غيره در 

  .باشد شود مشمول اين ماده مي داخل حريم و محدوده شهر واگذار مي
سازي اراضي تفکيک  هاي آماده  ـ بر اساس قانون تعيين وضعيت امالک کليه هزينه

  . از تفکيک بر عهده مالک استهاي مرتبط حاصل  شده و پياده روها و کوچه
 ـ زميني که از طريق منابع طبيعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و 

شود مشمول  حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري و غيره واگذار مي
  .باشند اين ماده مي

ان  فقهاي معظم شوراي نگهب٢٥/٨/١٣٩٠هاي اوقافي طبق جلسه مورخ   ـ زمين
با توجه به نظريه شماره . باشد  اصالحي قانون شهرداري نمي١٠١ ماده ٤مشمول تبصره 

اين قانون به موقوفات ) ٤( شوراي نگهبان تسري تبصره ٢/٩/١٣٩٠ ـ ٤٤٥٩٩/٣٠/٩٠
در هر صورت اجراي ضوابط و مقررات . خالف موازين شرع تشخيص داده شده است

هاي  ق ضوابط جاري الزامي است و سرانههاي توسعه شهري براي اين اراضي طب طرح
) سرانه ها(بديهي است مالکيت اين اراضي . شوارع و معابر و خدماتي بايد تأمين شود

  . همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد
ـ زميني که کاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکيک و افراز و حفظ کاربري و   

  .باشند مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکيک مستثني مياستفاده فرهنگي و مذهبي 
 مترمربع در داخل محدوده ٥٠٠ ـ متقاضيان تفکيک و افراز با مساحت بيشتر از 

اين سهم دريافت . باشند که داراي اعياني و يا فاقد اعياني مي) مجاز(شهر با کاربري مربوط 
  .خواهد شد
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باشند به   که داراي سند ششدانگ مي مترمربع٥٠٠ متر و باالي ٥٠٠براي قطعات 
  . اصالحي قانون شهرداري به شرح زير اقدام خواهد شد١٠١استناد ماده 

  هاي مسکوني، تجاري کاربري) جدول الف
  
  )خالص قطعات(درصد   مساحت ردیف

 ٢٠٠٠ تا ٥٠١قطعات از   ١
  مترمربع

 درصد ١٢ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ١٢% (٢٤
  )ابرسهم شوارع و مع

 مترمربع ١٥٠١قطعات از   ٢
   مترمربع٣٠٠٠تا 

 درصد ١٥ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ١٥% (٣٠
  )سهم شوارع و معابر

 مترمربع ٣٠٠١قطعات از   ٣
   مترمربع٥٠٠٠تا 

 درصد ١٨ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ١٨ % (٣٦
  )سهم شوارع و معابر

 درصد از ٢٥د سهم سرانه عمومي و خدماتي و  درص٢٥   مترمربع٥٠٠٠قطعات باالي   ٤
  سهم شوارع و معابر عمومي) ٧٥؍١٨(باقيمانده ملک 

  
  هاي صنعتي و کارگاهي و انباري کاربري) جدول ب

  
  )خالص قطعات(درصد   مساحت  ردیف

 ٢٠٠٠ تا ٥٠١قطعات از   ١
  متر

 درصد ١٢ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ١٢ % (٢٤
  )سهم شوارع و معابر

 تا  مترمربع٢٠٠١قطعات از   ٢
   متر٦٠٠٠

 درصد ١٨ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ١٨ % (٣٦
  )سهم شوارع و معابر

 درصد از ٢٥ درصد سهم سرانه عمومي و خدماتي و ٢٥   به باال٦٠٠١از   ٣
  سهم شوارع و معابر عمومي) ٧٥؍١٨(باقيمانده ملک 

  
 به منظور استفاده کاربري عمومي مثل اراضي که مطابق کاربري طرح توسعه شهري

ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود 
  .از بابت تفکيک سهمي دريافت نخواهد شد

در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز 
صويب شوراي شهر معادل قيمت آن را طبق نظر تواند بات ميسر نباشد شهرداري مي

  .کارشناس رسمي مرتبط دادگستري دريافت  نمايد
 اعتراض در صورت. قيمت کارشناس رسمي ذيربط با تعيين شهرداري وصول خواهد شد

به ) اعتراض شهرداري به عهده گروهي متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود(طرفين 
يين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با قيمت کارشناس رسمي، موضوع تع

  .پرداخت هزينه کارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد
P قيمت کارشناسي احصاء شده توسط کارشناسان شهرداري بررسي و در صورت 

  .وجود مغايرت با قيمت واقعي و روز محل اعتراض خواهد شد
Pهاي الف و ب طبق ضوابط  ولسهم شهرداري از بابت تفکيک و افراز مطابق جد

 جدول الف، سهم شهرداري در هر مورد ٥باشد و در صورتيکه در رديف  شهرسازي مي
بيشتر از درصدهاي فوق باشد ) هاي عمومي و خدماتي يا معابر و شوارع عمومي سرانه(

  درصد بيشتر بصورت رايگان به شهرداري انتقال يافته ولي اگر درصدهاي فوق کمتر باشد
Pستي مانده درصدها را به صورت قطعه يا وجه نقد طبق نظريه کارشناسي  باي

رسمي دادگستري تأمين نمايد و در صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم ديگر کسر 
 .) بيشتر بودن درصد يک سهم به سهم ديگر ارتباطي ندارد(نخواهد شد 
P نون تعيين  قانون ثبت اسناد و قا١٤٨ و ١٤٧ براي اسنادي که از طريق مواد

تکليف اراضي فاقد سند رسمي و ساير قوانين جاري صادر شده باشند و مساحت قطعات 
 مترمربع بوده و هزينه تفکيک به شهرداري پرداخت ٥٠٠يا سند مادر آنها بيشتر از 

 تأمين سرانه ي عمومي و خدماتي از بابت % ٩(از کل ملک  % ١٨ننموده باشد به ميزان 
 .برابر ضوابط اخذ خواهد شد) بر عموميبابت شوارع و معا %٩

 کميسيون ٢١/١١/١٣٩٢د ـ /٣٣١٥٤٠/٣٠٠/١٠٥ بر اساس مصوبه شماره :١تبصره 
 بعنوان ٦ و ٣ بلوک تقسيم گرديده است بلوک ٦تقويم امالک سراب که شهر سراب به 

 بعنوان مناطق برخوردار ٥ و ٤ و ٢ و ١هاي  و بلوک % ٣٠مناطق کم برخوردار با ضريب 
 .اعمال گردد % ٦٠ا ضريب ب

 قانون شهرداري در زمان حاکميت خود و ماده ١٠١با توجه به اينکه ماده : ٢تبصره 
 قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفکيک ١٣٩٠ اصالحي از سال ١٠١

بايد موارد مذکور را رعايت نمايند و کساني که بدون مجوز قانوني زمين خود را تفکيک و 
 ١٣٩٠السهم شهرداري را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند براي قبل سال از  حق

هاي خدماتي را  السهم شهرداري در شوارع و سرانه فقط شوارع و براي بعد از آن حق
  .پرداخت نمايند

ـ شهرداري موظف است سهم خود از بابت اجراي اين ماده در کاربري باغ و ١ 
  .ه فضاي سبز استفاده نمايدزراعي را حفظ و فقط در توسع

ـ در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر ٢ 
مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفکيک شهرداري کسر خواهد شد و در رابطه با اين 

  .نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفيت اقدام خواهد شد
چنانچه بعد . ش بعد از تغيير کاربري خواهد بوداي، ارز ـ مبناي ريالي ارزش منطقه٣

اي در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزديکترين بلوک و  از تغيير کاربري فاقد ارزش منطقه
  .کاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود

هاي   يا کميته تغييرات اساسي طرح٥ـ قبل از ارسال پرونده به کميسيون ماده ٤ 
نامه ضمانت الزم را اخذ نمايد شايان ذکر است   مصالحهتفصيلي شهرداري بايد طبق

نامه بانکي معادل  قدرالسهم شهرداري، نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت
سهم اخذ خواهد شد پس از تصويب موضوع در کميسيون مربوط، مبلغ ضمانتنامه يا 

ه حساب جاري منتقل وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا ب
  .خواهد شد و نيازي به اذن مودي نخواهد بود

 ـ امالکي که بر اساس طرح توسعه شهري داراي کاربري شناور از جمله تجاري ٥ 
  .باشند باشند مشمول پرداخت اين سهم مي مي

 ـ اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربري طرح توسعه شهري ٦ 
 اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربري سهمي دريافت استفاده شود بعد از

  .نخواهد شد
ـ اراضي و امالک مورد درخواست براي استفاده تجاري، خدماتي داخل حريم شهر ٧ 

  .مطابق اين ماده اقدام خواهد شد
 ـ براي اراضي و امالک زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ، صنعتي، کارگاهي و ٨ 

  .گردد  درصد سهم اين ماده تعيين مي٥٠ارج از محدوده و داخل حريم شهر توليدي در خ
  

سهم شهرداري از بابت تغيير حق استفاده از خدمات شهرداري اراضي ) جدول ج
  داخل محدوده شهر

 

  کاربري مورد درخواست

  عنوان کاربري موجود ردیف
  تجاري  مسکونی

ارگاهی ک
و 

  صنعتی
  باغ  سایر  پارکینگ

مطابق 
 101ماده 

قانون 
اصالحیه 

قانون 
  شهرداري

    ـ  ـ  ـ   %١٠  %٣٥  ـ  مسکوني  ١

    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  تجاري  ٢

باغ ـ زراعي ـ فضاي   ٣
    ـ   %١٠  ـ   %٢٥   %٦٠   %٢٥  سبز و باير

    ـ  ـ  ـ  ـ   %٢٥  ـ  کارگاهي و صنعتي  ٤

٥  
ـ (ساير  ـ آموزشي  اداري 

ورزشي تأسيسات و 
  ...)تجهيزات شهري و

  ـ   %١٠  ـ   %٢٠   %٤٥   %٢٠
  

  
نامه في مابين مالک و  الذکر منوط به عقد مصالحه ـ اجراي مفاد جدول فوق١تبصره 

  . خواهد بود٥شهرداري و پس از تصويب در کميسيون ماده 
P در صورتي که امکان تفکيک زمين طبق مقررات شهرسازي وجود نداشته 

با قيمت روز الذکر  باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات شهرداري مطابق جدول فوق
) طبق کاربر تغيير يافته خام(بر اساس اعالم نظريه کارشناس رسمي دادگستري 

ضمناً معادل اين مبلغ ضمانتنامه معتبر يا وجوه نقد به حساب سپرده . خواهد بود
شهرداري توديع خواهد شد و در صورتيکه مالک بعد از تصويب طرح در کميسيون 

اقدام ) ٩ماده (استرداد عوارض و بهاي خدمات  انصراف نمايد مطابق نحوه ٥ماده 
 .خواهد شد

 استان ٥در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کميسيون ماده : ١ تبصره 
 .بايستي سهم شهرداري به صورت مشخص تعيين گردد

 استان مطرح و مصوبه کميسيون ٥در صورتيکه موضوع در کميسيون ماده : ٢تبصره
باشد اگر موارد مشروطي ) نامه بر ذمه مالک ارج از مفاد مصالحهخ(مردود يا مشروط 
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موردقبول مالک يا شهرداري واقع نگردد ضمانتامه يا وجوه نقد توديعي به حساب سپرده 
با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به 

  . ارسال خواهد شد٥کميسيون ماده 
نامه في ما بين   اين بند منوط به درخواست مالک و تنظيم مصالحهاجراي: ٣تبصره 

نامه قيد خواهد شد مالک طرح هرگونه  مشاراليه و شهرداري بوده و در مفاد مصالحه
دعوي بر عليه شهرداري را در مراجع قضايي اعم از کيفري و حقوقي را از خود 

  .نمايد سلب مي
 يا ٥ي وظايف شهرداري به کميسيون ماده هايي که در راستا نامه مصالحه: ٤تبصره 

گردد در صورتي که بنا به دالئلي سال تصويب  کارگروه تخصصي امور زيربنايي ارسال مي
انتقال يابد با توجه به اينکه مودي ) خارج از سال مورد مصالحه(موضوع به سنوات آتي 

مورد قبول شهرداري نامه  گونه قصوري در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه هيچ
ها در  گونه ما به التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي که مصالحه نامه بوده و شهرداري هيچ

سال مورد مصالحه مورد تصويب مراجع مذکور قرار بگيرد شهرداري بالفاصله بعد از تصويب و 
نکي يا ضبط نامه با ابالغ مفاد صورتجلسه از سوي مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت

  .باشد وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در اين خصوص نيازي به اذن مودي نمي
P از بابت ارزش افزوده و تأمين ١٠٠در صورت ابقاي اعياني توسط کميسيون ماده 

 % ٣٠سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر 
در صورت . محاسبه و وصول خواهد شد)  تغيير استفادهاز بابت(عوارض جدول اين ماده 

 يا کميته فني يا طرح مصوب جديد، ٥حق استفاده پس از ابقاء، از طريق کميسيون ماده 
 . زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد % ٤٠عوارض اين بند به نسبت 

P ه از  ابقاء شوند ارزش افزوده استفاد١٠٠کليه بناهايي که در کميسيون ماده
 خدمات شهرداري اخذ خواهد شد

P در صورتي که کاربري و تراکم ملکي در طرح تفصيلي قبلي مجاز و شهرداري
 مطرح و رأي ١٠٠براي آن پروانه ساختماني صادر و يا پرونده ملک در کميسيون ماده 

 صادر شده باشد و در طرح تفصيلي فعلي کاربري و ١٠٠ابقاء توسط کميسيون ماده 
مغاير با طرح قبلي باشد در صورت درخواست تغيير کاربري و استفاده از تراکم آن 

خدمات شهرداري از سوي مالک به کاربري قبلي، شهرداري بدون دريافت هرگونه 
 يا کميته تغييرات اساسي ٥وجهي پرونده را جهت تغيير کاربري به کميسيون ماده 

 .ها ارسال خواهد نمود طرح
P ١محدوده و داخل حريم شهر توسط کميسيون تبصره چنانچه ملکي در خارج از 

 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات تغيير کاربري گردند، ارزش افزوده ١ماده 
جدول مربوط اخذ خواهد شد و در صورتي که % ٢٠استفاده از خدمات شهرداري معادل 

 .هد شد قانون مذکور مجوز صادر گردد، مبلغي اخذ نخوا١ ماده ٤مطابق تبصره 
P از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات % ٢٠شهرداريها موظفند حداقل

 . "شهرداري را به منظور خريد زمين و احداث فضاهاي عمومي شهر هزينه نمايند
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر سراب به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٢٧/٢/١٤٠٠ش ـ /٧٦/٥شماره 
 تعرفه عوارض محلي شهرداري ١٦ـ در خصوص درخواست ابطال ماده ١ " 

 ماده ٤دارد که ماده ي مذکور در راستاي تبصره   معروض مي١٣٩٨سراب در سال 
واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 

صاحبان اراضي براي دارد در مقابل موافقت با تقاضاي  باشد که مقرر مي  مي١٣٦٧
استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر عالوه بر انجام تعهدات مربوط 

سازي زمين و واگذاري سطوح الزم براي تأسيسات و تجهيزات و  به عمران و آماده
 درصد از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع ٢٠خدمات عمومي، حداکثر تا 

وع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي در طرحهاي موض
بحث وصول : شهري به طور رايگان دريافت نمايد بنابراين برخالف ادعاي شاکي؛ اوالً

مصوبه ي مذکور در راستاي وصول ده درصد از اراضي و : عوارض، مطرح نيست ثانياً
 شاکي در حال حاضر در باشد و چون ملک مد نظر قانون از بيست درصد مورد نظر مي

داخل محدوده قانوني شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شکايت بر ملک آنها شموليت 
 .اي از شاکي، نشده است ندارد و از اين بابت مطالبه

 و نيز ابطال ١٣٩٩ محلي سال  تعرفه عوارض١٦ـ در خصوص ابطال ماده ٢
رساند اين مواد به   مي به استحضار١٣٩٧ تعرفه عوارض محلي مصوب سال ١٧ماده

 اصالحي قانون شهرداري و به عنوان دستورالعمل اجرايي آن در ١٠١استناد ماده 

ـ ١٦٤٧شهرداري تصويب گرديده است عالوه بر ماده ي مذکور، رأي شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مستند تنظيم و تصويب اين مواد ٢٤/٧/١٣٩٧

 قانون شهرداري در زمان حاکميت ١٠١ر گرديده؛ ماده  رأي مذکور مقر٢است در بند 
 قدرت اجرايي دارد و تمامي شهروندان ملزم ١٣٩٠ اصالحي از سال ١٠١خود و ماده 

به رعايت اين قوانين هستند و حتي کساني که بدون مجوز قانوني زمين خود را 
 فقط ١٣٩٠السهم شهرداري را پرداخت نکرده باشند براي قبل از سال  تفکيک و حق

هاي خدماتي را  السهم شهرداري از شوارع و سرانه شوارع و براي بعد از آن، حق
 اصالحي قانون شهرداري نبوده ١٠١پرداخت نمايد بنابراين موارد مذکور مغاير با ماده 

السهم شهرداري برابر قانون مستند به استنادات  و در صدر مطالبه و وصول حق
  ."دور حکم به رد شکايت را داردالذکر بوده است استدعاي ص فوق

 با حضور رئيس و معاونين ٢٥/٨/١٤٠٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

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

  رأي هیأت عمومی
 ماده ٣ اصالحي قانون شهرداري و تبصره ١٠١الف ـ هرچند قانونگذار براساس ماده 

 ٥٠٠ مقرر کرده است که در اراضي با مساحت بيشتر از ٢٨/١/١٣٩٠مذکور مصوب 
مترمربع که داراي سند ششدانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و 

ن اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمي
عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به 
ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفکيک براي مالک، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده 

لسهم مذکور را نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرا اراضي را دريافت مي
براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در 

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک و اراضي واقع در طرحهاي دولتي و ٤تبصره 
شهرداريها، مالکين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده 

سازي زمين و واگذاري  اند تعهدات مربوط به عمران و آماده هخدماتي شهر موظّف شد
سطوح الزم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لکن براي تأمين 

با توجه به مراتب فوق، اطالق . بيني نشده است ها در قوانين مذکور عوارضي پيش سرانه
تحت عنوان سهم شهرداري از  شهرداري سراب که ١٣٩٧ تعرفه عوارض سال ١٧ماده 

 ١٦و همچنين ماده ) تفکيک و افراز( قانون شهرداري ١٠١بابت اجراي قانون اصالح ماده 
 شهرداري سراب که تحت عنوان سهم ١٣٩٩تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

و ارزش افزوده استفاده از ) تفکيک و افراز( قانون شهرداري ١٠١شهرداري از بابت ماده 
رداري به تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، در حدي که امالک تفکيک خدمات شه

 را نيز مشمول ١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب سال ١٠١شده قبل از اصالحيه ماده 
 ١عوارض فوق قرار داده است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 

سي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين دادر٨٨ و ماده ١٢ماده 
 .   شود  ابطال مي١٣٩٢

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي ٤ب ـ براساس تبصره 
هاي مجاز براي  در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده«: دولتي و شهرداريها

محدوده مزبور  عه سازي ميسر نباشد و احتياج به توس بندي و تفکيک و ساختمان قطعه
طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور 

توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به  مي
سازي زمين  محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

از % ٢٠الزم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا  اگذاري سطوح و و
همچنين  اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و 
با توجه » .اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند

ستفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به اينکه در تبصره مذکور نحوه ا
 شهرداري ١٣٩٨ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ١٦مشخص شده است، بنابراين ماده 

سراب که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر به تصويب شوراي 
 ١و مستند به بند اسالمي اين شهر رسيده، خالف قانون و خارج از حدود اختيار است 

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

  حكمتعلي مظفريرئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ 
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